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Kongeruten
Septemberutgaven av Sjakkbladet betyr
NM-nummer. Vi var selvsagt i Stavanger i
juli og noen i redaksjonen fikk til og med
anledning til å spille turneringen. Leter du
med lupe i resultatlistene, så finner du oss
kanskje der.
NM samler omtrent 1/5 av medlemsmassen
hvert år og er for mange en like naturlig del
av sommerferien som telt og fiskestang.
I bildekavalkaden på s. 16-17 får du et
inntrykk av denne massemønstringen.
Noe av det morsomste vi gjør som
redaktører, er å snakke med alle
klassevinnerne fra NM. De har alltid
fascinerende historier å fortelle.
For eksempel hadde vi omtrent ikke hørt
om Sortland i Vesterålen før vi snakket
med vinneren av klasse 3, Ola Torstein
Endresen.
Generalsekretær Geir Nesheim hyller
ildsjelene og i Sortland Sjakklubb er det
særlig formann Håkon Tonulltre (!) Natvig
og altmuligmann Martin Halsvik Larsen
som må fremheves.
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Hvert år arrangerer de Blåbyen GP med
om lag 60 deltakere.
Vi ble like gjerne med i årets utgave. Der
fikk vi også anledning til å vandre i fjellet,
i dronning Sonjas fotspor. Hun har til og
med sin egen fjelltur: Dronningruten.
Ryktene vil ha det til at Magnus Carlsen er
blitt hyppig observert både på fjellet og i
Sortland sentrum den siste tiden. Nei, han
prøver ikke å lage sin egen Kongerute.
Isteden er det en dronning involvert også
her, men ikke den på sjakkbrettet.
Vi har fått plass til annet stoff enn NM
også. Peter Heine Nielsen kommenterer
to av Magnus Carlsens partier fra Leuven
i juni, der nordmannen herjet med
verdenseliten i lyn- og hurtigsjakk.
Så måtte vi jo skrive om Kasparovs
comeback i august.
Få dessuten med deg historien om Bergens
nest eldste klubb, Løperen SK som først
nå i 2017 har meldt seg inn i NSF.
God lesning!

av Geir Nesheim

generalsekretær NSF

Ildsjelene
Det er moro å spille sjakk, både med venner
hjemme og på nett, men særlig i klubben
eller åpne turneringer, med mange levende
motstandere å forholde seg til. Men har du
tenkt over at noen må stille opp og gjøre frivillig
arbeid for at de mange skal kunne spille?
Disse «noen» er sjakkens ILDSJELER – de er
ofte litt usynlige, vi har lett for å ta dem for gitt,
og de legger dessuten ned mye arbeid som
«de mange» ikke en gang ser: planlegging,
arbeid med finansiering og regnskap/økonomi,
forberedelser og etterarbeid.
Rundt om i klubbene har vi heldigvis mange av
dem. De holder liv i klubbmiljøene og minner
oss om det som skjer og at vi bør delta. Men alt
for ofte ender det opp med at én enkeltperson
drar mesteparten eller til og med hele lasset.
Dette er risikabelt – blir han eller hun borte,
kan hele klubbmiljøet gå med i dragsuget.

å ha. Ved å bruke testen kan klubbmiljøene
sette tillitsmannsspørsmålet på dagsorden,
og forhåpentlig bli enige om noen grep som
hjelper.
Innen USF går man enda lenger: Nå i
september lanseres «USF-Akademiet», et
utviklingsprogram over to år for USF-tillitsvalgte
i alderen 15-26 år.
Det blir kull på 6-10 personer som får 4 samlinger
i året, med et grundig programinnhold,
der
kretsdommerkurs,
turneringsledelse,
Hypersyskurs
(USFs
medlemssystem),
Turneringservice-kurs, «En dag på» NTG og en
rekke andre faste sjakkbegivenheter inngår.
Kursdeltakerne får dekket reise og opphold av
USFs prosjektbudsjett, og forhåpentlig vil det
også bli oppnådd andre støttemidler.

Hva som driver og motiverer Ildsjelene er nok
veldig variert. Ofte er de sjakkspillere selv,
eller de har barn som spiller. Noen er kanskje
pensjonister, eller andre med tid, som finner
ildsjelrollen meningsfylt.

vende å inneha
Det er urimelig kre
sningen er like enkel
ildsjelrollen alene. Lø
bidra!
som vanskelig: Flere må

Så er det faktisk ganske mye å lære seg –
dommerkompetanse,
brukerkompetanse
i
Turneringsservice, kjennskap til hvordan man
arrangerer en bra åpen turnering, det å ha med
folk å gjøre osv. Alt dette appellerer til mange.

USF håper med dette å få frem mange nye og
godt skolerte unge tillitsvalgte som kan danne
ryggraden i organisasjonen lokalt og sentralt i
årene fremover.

Men det er ett stort problem her som vi alle i
miljøet må ta alvorlig og hele tiden bekjempe:
Det er urimelig krevende å inneha ildsjelrollen
alene. Løsningen er like enkel som vanskelig:
Flere må bidra! Så hvordan oppnå det?
Det starter med å erkjenne at problemet er der.
Norges Sjakkforbund har under utarbeidelse
en liten «Egentest» for klubbmiljøene, et
enkelt spørreskjema til bruk internt i klubben.
Her kan klubbstyret eller medlemsmøtet svare
på noen enkle spørsmål og få en skjematisk
tilbakemelding på hva svarene indikerer,
sammen med en tilhørende ideliste til hvordan
man håndterer de utfordringene man ser ut til

Ildsjel-problemstillingen må også settes på
dagsorden på tillitsmannskonferanser og andre
møteplasser der de som bryr seg, deltar.
Klubber som har lykkes med å møte
utfordringen, må løftes fram og dokumenteres
på sjakk.no slik at andre kan lære.
Hva kan så du gjøre? Start med å tenke
gjennom hvordan det står til i din egen klubb,
og om du kanskje selv kan gjøre litt mer. Og
pass også på at klubben diskuterer sin egen
situasjon på et kommende medlemsmøte eller
årsmøte, gjerne med NSFs nye «egentest» for
klubber som hjelpemiddel.
Lykke til!
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Gralla Stavanger!
Landsturneringen i Stavanger samlet hele 606 deltakere og er med det den tredje største
landsturneringen gjennom tidene. Arrangøren hadde gått høyt ut på forhånd, men landet
stødig til 20 i stil i Stavanger Sjakklubbs jubileumsår.
- Velkommen til Norges finaste by! spraket det
over høyttaleranlegget i flybussen på vei fra
Sola lufthavn til Stavanger sentrum.
Øsende regnvær lot ikke til å legge noen
demper på denne bussjåførens humør. Ved
Møllebukta innerst i Hafrsfjord la han like godt
inn en uannonsert stopp ved monumentet
Sverd i fjell. Deretter redegjorde han i detalj
om Sute Jarl, Hadd den harde og de andre
vestlandskongene som falt her i 872 mot
Harald Hårfagre, helt til bilen bak oss, sikkert
en sjakkspiller som higet etter å flytte noen
brikker, ble litt vel hissig på hornet. Uansett en
oppløftende start på NM-uka.

GODE FASILITETER
Forventningene var store til årets NM.
Stavanger Sjakklubb fyller 100 år i 2017
og tyvstartet feiringen allerede i mars med
en storslått jubileumsturnering. Når en
hundreåring med selveste Magnus Carlsen
som medlem påtar seg å arrangere den
viktigste sjakkturneringen i året, legges lista
naturlig høyt. Og Stavanger leverte så det
suste.
Petter Fossan, medlem av ledertroikaen
sammen med Per Blikra og Carsten Beer
Jacobsen, forteller at spillestedet Clarion
Hotel Energy ble booket allerede i 2014. Dette
kan andre arrangører
lære
av.
Grundige
og ikke minst tidlige
forberedelser
gjør
gjennomføringen
av
mesterskapet enklere.

Foto: Øystein Brekke

Hotellet er lokalisert
midt mellom flyplassen
og sentrum med fire
km hver vei. En ideell
beliggenhet med andre
ord. De førsteklasses
spilleforholdene
var
også det som særlig
ble
fremhevet
når
Sjakkbladet
snakket
med deltakerne.

«Dressmann hadde salg på t-skjorter.» Per Blikra, Carsten Beer Jacobsen og
Petter Fossan ønsker velkommen til årets Landsturnering.
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- Jeg må si at turneringen
ble gjennomført på en
meget vellykket måte,
forteller vinner av Senior
A,
Terje
Melkeråen
til
Sjakkbladet
(og
skynder seg å legge til
at rosen selvsagt ikke
er farget av resultatet i
turneringen).

NM i Stavanger
- Det mest åpenbare var spilleforholdene og
live-dekningen. Men jeg vil også fremheve
kaffeserveringen og toalettforholdene. At
spesielt det siste blir ivaretatt på en så god
måte, er viktig ved massearrangement som
landsturneringen tross alt er, fortsetter han.
Tepper i spillelokalet gir en lun og rolig
atmosfære, og hvem vet? Kanskje sånt er med
på å produsere bedre trekk på sjakkbrettet.
Klamme idrettshaller har også sin sjarm, men
det blir liksom litt mer høytidsstund over det
hele på et hotell.
For de som valgte å bo andre steder enn på
hotellet, var samarbeidsavtalen med Kolumbus
gull verdt. Gjennom den fikk deltakerne gratis
reisepass på buss og bysykkel. Vinglete
sjakkspillere på sykler var et ikke uvanlig syn i
Stavanger sentrum denne uka!
Man ble også vitne til historiens antakelig
første simultan-i-buss arrangement der GM
Aryan Tari stod fjellstøtt i midtgangen og kunne
bokføre 10-0.
Sjakkbladet måtte i det hele tatt snakke med
mange deltakere før vi klarte å oppdrive noe
som minnet om kritikk av arrangementet.
Men det lyktes oss til slutt. En ikke navngitt
Nordstrand-spiller mente at den tradisjonelle
cafesjakken absolutt skulle vært avholdt på en
brun pub, helst med 20-årsgrense!
Så kunne kanskje arrangøren ha spandert
en ordentlig seierspall til premieutdelingen.
Isteden brukte man kopipapirstabelen (!), noe
som medførte et par nesten-ulykker.
REKORDDELTAGELSE
Arrangørens uttalte målsetning på forhånd
var å bli den største landsturneringen som har
vært avholdt utenfor østlandsområdet. Det var
en viss spenning knyttet til dette spørsmålet
helt til det siste. NM i Sandnes i 2005 samlet
nemlig hele 583 deltakere på startstreken.
Da regnskapet skulle gjøres opp, endte dette
NM på 606 deltakere og ble dermed det tredje
største norgesmesterskapet gjennom tidene.
Bare Oslo i 2015 (670 deltakere) og Fredrikstad
i 2003 (623 deltakere) har vært større.

Ifjor spilte han sjøl, men i år var Hans Olav Lahlum
hoveddommer i turneringen.

DE 10 STØRSTE LANDSTURNERINGENE
#

sted

år

1

Oslo

2015

antall deltagere
670

2

Fredrikstad

2003

623

3

Stavanger

2017

606

4

Oslo

1993

588

5

Gjøvik

1991

587

6

Sandnes

2005

583

7

Asker

1988

562

8

Røros

2002

549

9

Oslo

1980

546

10

Oslo

1998

537

ELITE OG BREDDE
Særlig i de lavere klasser er noe av det som blir
fremhevet som spesielt med landsturneringen,
at bredde og elite kjemper side om side i
samme lokale. Her kan nybegynneren som
akkurat har lært seg sjakkreglene, dulte borti
Simen Agdestein på vei inn i spillelokalet.
Dette er naturligvis gjevt og noe man ikke
opplever i andre turneringer.
Med unntak av de yngste klasser så fikk alle
spillerne plass i et romslig konferanselokale
tilstøtende resepsjonsområdet.
Vel blåst, Stavanger! Vi sees i Sarpsborg
neste år. Et naturlig mål da må være å banke
storebror Fredrikstads imponerende tall fra
2003.
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Elite: Hammer befestet posisjonen
Jon Ludvig Hammer sikret sin andre kongepokal i den sterkeste Eliteklassen siden Magnus
Carlsen deltok jevnlig på begynnelsen av 2000-tallet.
Det var en fornøyd arrangør som kunne
konstatere at årets Eliteklasse var den
sterkeste siden Magnus Carlsen ga seg etter
seieren i 2006.

Foto: Leif Magne Svendsen

Nummer to til seks på norgesrankingen med
til sammen 13 (!) NM-titler stilte alle til start.
Det var også en uoffisiell tittel på spill. I det
siste har det hersket en viss tvil om hvem som

er Norges nest beste sjakkspiller. Jon Ludvig
Hammer har hatt en dalende formkurve, mens
Aryan Tari har steget raskt i gradene. Nestor og
grand old man Simen Agdestein vil alltid ha et
ord med i laget i en slik diskusjon. Heller ikke
Frode Urkedal og Kjetil A. Lie er for smågutter
å regne i NM-sammenheng. Ikke minst av
hensyn til posisjonen som norgestoer var det
knyttet mye prestisje til årets Eliteklasse.

Nei, det er ikke audition til årets Ungkaren. Simen Agdestein, Jon Ludvig Hammer og Frode Elsness har til
sammen 10 kongepokaler.

8

Nsb #3/2017

NM i Stavanger
GOD KONTROLL
Nettopp derfor betød det mye for Hammer å
vinne i år. Sjakkbladet møtte en tydelig fornøyd
gullvinner rett etter premieutdelingen. Da
hadde han akkurat fått tilpasset klokken til over
20.000 kr som Urmaker Thv. Thorbjørnsen
sponset til vinneren av Eliteklassen.

kjemper alltid i toppen i NM, så også denne
gangen. Derimot er det uvanlig at den
kompromissløse kjempen spiller så mange
remiser som i Stavanger. Det stoppet først
på seks. I rettferdighetens navn skal nevnes
at Simen hadde dårlig uttelling, noe Hammer
også påpekte.

- Jeg følte jeg hadde god kontroll. Det var
vel egentlig bare siste runde hvor jeg stod
dårligere, sier Hammer til Sjakkbladet.

Mot både Urkedal og Tari så burde Simen ha
tatt hele poenget. At sistnevnte slapp unna
med remis, var nesten mirakuløst. Med en seier
i ett av disse partiene kunne Hammer virkelig
fått følge til døra. Uansett et pent resultat av
Simen som vil være en formidabel motstander
for unggutta i mange år til.

Nøkkelpartiet var 5. runde da han beseiret
Urkedal i et langt sluttspill med de svarte
brikker. Med 5 poeng av 6 kunne Hammer
cruise i mål med tre avsluttende remiser.
- De to siste gangene jeg har vært med i NM,
så har jeg vunnet (2013 og 2017 – red.anm.).
Det er slik det skal være. Når jeg stiller opp, så
vinner jeg. Så behøver vi ikke å snakke så mye
om alle de gangene jeg var med før 2013 uten
å vinne kongepokalen, gliser han på sitt mest
karakteristiske vis.
Han lover også at det blir flere NM-deltagelser
fremover. Hammer har opplevd en noe stri
periode på sjakkbrettet, men ser nå ut til å ha
stoppet blødningen. Ratingkurven peker igjen
oppover. Det skal bli spennende å se om han
kan nærme seg 2700 en gang til.
OSS-spilleren går en travel sjakkhøst i møte med
europacupen for klubblag og EM for landslag i
oktober før det blir siste utgave av FIDE GP på
Mallorca i november. Der skal Hammer på nytt
få bryne seg mot den ypperste verdenseliten.
Nordmannen har gjort en fin figur i de to første
Grand Prix-turneringene, dog er han langt unna å
kjempe om sammenlagtplasseringene der de to
fremste kvalifiserer seg til kandidatturneringen
i 2018.
Hammer er ikke nevneverdig skremt over
nivået.
- Det er greit å se at de er mennesker de også,
sier han til Sjakkbladet.
AGDESTEIN MED DÅRLIG UTTELLING
Én som Hammer har stor respekt for, er
læremesteren Simen Agdestein. Simen

TARI UNDER PARI
Aryan Tari skuffet kanskje fansen noe, med
5,5 poeng og 5. plass. Den sympatiske
liungen bodde faktisk i Stavanger i sine første
leveår og spilte sånn sett litt på hjemmebane.
Han gikk ubeseiret gjennom turneringen
– som én av få – men hele syv (!) remiser
gjorde sitt til at unggutten ikke kjempet om
topplasseringene denne gangen.
18-åringen er nærmest for sjakkproff å regne
allerede. Vi nordmenn er blitt bortskjemte med
Magnus Carlsen som fortsatte å skyte fart
oppover ratinglistene selv etter å ha passert
2600, 2700… Det kan man slett ikke ta for gitt
igjen. Det er naturlig at Aryan bruker litt tid
på å stabilisere seg rundt 2600 så skal det bli
interessant å se om han kan ta ytterligere steg
når tiden er moden. Fortsatt handler det om
læring for hans vedkommende.
SØLV MED BISMAK
Den eneste som klarte å bryte opp
stormesterdominansen i toppen, var Frode
Elsness med en imponerende 2. plass. Dette
var en solid oppreisning for Elsness etter et
skuffende resultat i VM for landslag like før NM.
Vi mistenker likevel at den ambisiøse
1911-spilleren ikke er helt fornøyd med
resultatet. Dette skyldes at han for n-te
gang kom snublende nær sitt tredje og
avgjørende GM-napp som ville ha sikret ham
stormestertittelen.
Som så ofte før, hadde Elsness kniven på
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strupen før siste runde: Han måtte vinne for å
ta GM-napp. Sånn sett kunne han nesten ikke
fått en større utfordring enn svart mot Simen
Agdestein. Men Elsness gikk på med ukuelig
optimisme og på et tidspunkt i midtspillet så det
ut som han utspilte sin meritterte motstander.
Pila svingte laaangt over på svarts side. Med litt
hell så kunne Elsness ha vunnet dette partiet.
Først etter 80 trekk ble vinstforsøkene innstilt (for
publikum var det uklart hvem som spilte på vinst
på slutten – passende nok når disse to spillerne
møttes så endte det med konge mot konge).
Vi syntes vi så en noe oppgitt Frode under
premieutdelingen. Vi håper at fastlegen og
trebarnsfaren fra Oslo beholder motivasjonen
og oppnår den tittelen som hele sjakk-Norge
unner ham.
Vi skal se det avgjørende partiet til Hammer,
kommentert av kongepokalvinneren selv. Hvis
Kjetil A. Lie hadde klart å beseire Hammer
her, så ville vi ha fått femdelt (!) førsteplass i
Eliteklassen.

Kommentarer av Jon Ludvig Hammer
fra Hammer´s Corner
www.chess.com/blog/SultanOfKings

Kjetil A. Lie
Jon Ludvig Hammer
NM i Stavanger (9), 2017

Det ble en nervepirrende sisterunde når
Eliteklassen i Sjakk-NM skulle avgjøres. Jeg
visste at jeg kun trengte en remis for å ta hjem
kongepokalen, men på brettet ble jeg presset
av Kjetil Lie. Kjetils smarte åpningsforberedelse
gjorde at jeg aldri kom i gang med mitt spill,
og jeg brukte masse tid. Til slutt mistet jeg
en bonde, men fikk fjernet alle bøndene på
dronningfløyen. Sluttspillet med bonde under
skal objektivt sett være remis, men svart må
være veldig nøyaktig.

1.c4 e5 2.e3 Sf6 3.Sc3 Lb4 4.Sge2
c6 5.a3 La5 6.b4 Lc7 7.d4 d5 8.cxd5
Sxd5 9.Sxd5 cxd5 10.dxe5 Lxe5
11.Sd4 Db6 12.Lb2 Sc6 13.Lb5 0–0
10
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14.Lxc6 bxc6 15.Tc1 Ld7 16.Lc3 Da6
17.Dd2 Tfc8 18.Sb3 d4 19.Lxd4 Lxd4
20.Sxd4 Dxa3 21.0–0 c5 22.Sc2 Da4
23.Ta1 Dc6 24.bxc5 Dxc5 25.Dxd7
Dxc2 25...Tc7 26.Dd1 Dxc2 27.Txa7!! er en
veldig fin tactic som også sikrer bonde over for
hvit.
26.Txa7 Txa7 27.Dxa7

XIIIIIIIIY
9-+r+-+k+0
9wQ-+-+pzpp0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-zP-+-0
9-+q+-zPPzP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy



27...Dc5 28.Dd7 Dc6 29.Df5
30.Dg4 Dc4 31.Dg3 Dc7 32.Df3
33.Dg3 Dc7 34.Dh3 h6 35.g3
36.Dg4 Tc6 37.Dd4 Tf6 38.e4
39.e5 Tf3 40.Tc1

Dc5
Dc6
Dc2
De2

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+-+pzp-0
9-+-+-+-zp0
9+-+-zP-+-0
9-+-wQ-+-+0
9+-+-+rzP-0
9-+-+qzP-zP0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy



40...Td3 40...Kh7 er mye bedre, og svarts
aktive brikker sikrer remis.
41.Dc4 Td1+ Jeg ønsket å spille 41...g5,
men etter 42.e6 Td1+ 43.Txd1! Dxc4 44.e7
får hvit en ny dronning med tårn over. 41...
Td2? 42.Dc8+ Kh7 43.Df5+ Kg8 44.Tc8+
blir sjakkmatt.
42.Kg2 Dxc4 43.Txc4 Te1 44.Tc8+
Kh7 45.f4 Te2+

NM i Stavanger

XIIIIIIIIY
9-+R+-+-+0
9+-+-+pzpk0
9-+-+-+-zp0
9+-+-zP-+-0
9-+-+-zP-+0
9+-+-+-zP-0
9-+-+r+KzP0
9+-+-+-+-0

xiiiiiiiiy
46.Kf3! Txh2 Svart vinner tilbake bonden,
men til gjengjeld har hvit fått bøndene langt
fram, og svarts konge blir en tilskuer på kanten
av brettet.
47.f5 Th1 48.Tf8 Te1 49.Kf4

XIIIIIIIIY


9-+-+-tR-+0

9+-+-+pzpk0
9-+-+-+-zp0
9+-+-zPP+-0
9-+-+-mK-+0
9+-+-+-zP-0
9-+-+-+-+0
9+-+-tr-+-0
xiiiiiiiiy

49...f6 Her var egentlig planen 49...g5+ men
da er 50.Kg4 veldig skummelt. 50...Txe5 (50...
Kg7 er bedre, men under partiet trodde jeg at
51.Te8 Te3 52.f6+ Kh7 var krise for svart,
men computeren demonstrerer at hvit ikke
kommer seg videre.) 51.Txf7+ Kg8 52.Tb7
h5+ 53.Kxg5 Te3 54.g4! hxg4 55.Kg6. Hvit
bruker svarts bonde til å beskytte kongen mot
sjakker bakfra. Hvit vinner med planen 55...
Kf8 56.f6 g3 57.Th7 Ke8 58.f7+ (58.Th8+?
Kd7 59.f7 Tf3 blir bare remis, siden 60.f8=D
Txf8 61.Txf8 g2 vinner for svart.) 58...Ke7
59.Th8 Tf3 60.Te8+ Kd7 61.Te2! (61.f8=D
Txf8 62.Txf8 g2 og svart vinner!).
50.exf6 gxf6 51.Tf7+ Kg8 52.Txf6
Svart har mistet bonden sin igjen, men vi får
gradvis færre bønder på brettet, og da nærmer
man seg remis.

52...Kg7 53.Tg6+ Kh7 54.Te6 Tf1+
55.Ke5

XIIIIIIIIY


9-+-+-+-+0

9+-+-+-+k0
9-+-+R+-zp0
9+-+-mKP+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-zP-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+r+-0
xiiiiiiiiy

55...Tg1? Dette er partiets eneste tapstrekk!
Jeg trodde jeg hadde ganske god kontroll,
men det viser seg at jeg trenger feltet på h6
til kongen. Derfor er 55...h5! eneste trekk som
sikrer remis. Jeg var bekymret for at hvit kanskje
kunne bruke g5–feltet til kongen sin, men
56.Kf6 (56.Te7+ Kh6 er grunnen til at man
spiller bonden frem.) 56...Tf3 vinner g-bonden.
56.Tg6? 56.Te7+! er vinsttrekket for hvit.
Det store poenget er at standardforsvaret til
sort ikke fungerer fordi hvits tårn står i e-linjen.
Det demonstreres i følgende variant: 56...
Kg8 57.Ke6! Txg3 58.Te8+ Kh7 59.f6 Te3+
60.Kd7!.
Siden hvits tårn står i e-linja er tårnet truet, og
det gjør at svart må bruke et trekk på å unngå
tårnbytte: 60...Tf3 61.Ke7 Te3+ 62.Kf8. Hvit
vinner to tempi, siden han får kongen til f8
istedenfor f7 og siden svarts tårn fortsatt er
truet på e3.
62...Ta3 63.f7 Ta7 64.Td8! (det eneste
trekket som vinner) 64...Kg6 65.Td6+ Kg5
66.Ke8! (ikke 66.Kg8? Ta8+ 67.f8=D Txf8+
68.Kxf8 h5 som fører til remis siden hvits
konge ikke rekker tilbake i tide og tårnet ikke
klarer å stoppe bonden på egen hånd: 69.Kg7
h4 70.Td5+ Kg4 71.Kg6 h3 72.Td4+ Kg3
73.Kg5 h2 74.Td3+ Kg2 og svart får geleidet
bonden i mål.) 66...Txf7 (66...Ta8+ 67.Td8
gjør at hvit får ny dronning. Derfor må tårnet
til d8 istedenfor c8.) 67.Kxf7.
I motsetning til forrige variant er kongen ett
steg nærmere. Det er akkurat det som skal til
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for at hvit klarer å vinne: 67... h5 68.Td5+ Kg4
69.Kg6 h4 70.Td4+ Kg3 71.Kg5 h3 72.Td3+
Kg2 73.Kg4 h2 74.Td2+ Kg1 75.Kg3 h1=D
76.Td1#. Svart klarte å få en ny dronning,
men da var hvit parat med sjakkmatt.

56...Ta1 57.Td6 Tg1

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+k0
9-+-tR-+-zp0
9+-+-mKP+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-zP-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-tr-0

xiiiiiiiiy
Nå har vi samme stillingen som i sted, men
denne gangen har hvit tårnet i d-linja. Det er
en viktig forskjell som gjør at stillingen er remis.

70...Ta5 71.Tf5 Ta6 72.Kh5 Ta3 73.Kh4
Man skal alltid være forsiktig, selv når man står
bonde over. Hvis 73.g4 er 73...Th3 matt!
73...Ta6 74.Kh5 Ta3 75.Kxh6 og vi ble
enige om remis siden jeg får tatt g-bonden.
Sluttspill er vanskelig, og små detaljer utgjør
forskjellen på seier og remis! Her var det én
mulighet Kjetil hadde til å få en vinststilling
- men selv etter det må hvit være veldig
nøyaktig: Flere ganger er det kun ett trekk som
vinner partiet! Heldigvis gikk det bra for meg
denne gangen og som belønning fikk jeg juble
på toppen av pallen med kongepokalen - for
andre gang i karrieren. Jeg er fast bestemt på
at det ikke blir siste gang!
LANDSTURNERINGEN 2017 - ELITE

58.Td3 58.Td7+ Kg8 59.Ke6 Txg3 60.Td8+
Kh7 61.f6 Te3+ 62.Kf7 (nå som tårnet er på
d8 fungerer ikke 62.Kd7 på grunn av 62...Kg6.
Derfor må hvit sette kongen foran bonden. Da
har svart god tid med bonden sin.) 62...h5
63.Kf8 Kh6 64.f7 h4 65.Kg8 Tg3+ 66.Kh8
Tf3 67.f8=D+ Txf8+ 68.Txf8 Kg5 og hvit har
ikke sjanse til å stoppe svarts h-bonde.

1

GM Jon Ludvig Hammer, OSS

2628

6 1/2

2

IM Frode Elsness, 1911

2466

6

3

GM Simen Agdestein, OSS

2604

6

4

GM Frode Olav Olsen Urkedal, 1911

2541

6

5

GM Aryan Tari, Vålerenga

2593

5 1/2

6

GM Kjetil Lie, Vålerenga

2539

5 1/2

7

IM Kristian Stuvik Holm, Vålerenga

2403

5 1/2

58...Kg7 59.Td7+ Kg8 60.Kf4 Tf1+
61.Kg4 Tf2

8

IM Johan-S. Christiansen, Vålerenga

2458

5

9

IM Espen Lie, Akademisk

2462

5

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+R+-+-0
9-+-+-+-zp0
9+-+-+P+-0
9-+-+-+K+0
9+-+-+-zP-0
9-+-+-tr-+0
9+-+-+-+-0

xiiiiiiiiy

10

IM Atle Grønn, OSS

2331

5

11

FM Johannes Haug, Nordstrand

2335

4 1/2

12

IM Lars Oskar Hauge, OSS

2448

4 1/2

13

FM Eivind Olav Risting, 1911

2295

4 1/2

14

FM Vegar Koi Gandrud, Hønefoss

2330

4

15

IM Benjamin Arvola, Alta

2435

4

16

FM Benjamin Haldorsen, Bergens

2356

4

17

IM Andreas G. R. Moen, OSS

2330

4

18

IM Erik Fossan, Stavanger

2347

4

19

IM Sebastian Mihajlov, OSS

2414

4

Her var jeg helt sikker på at jeg ville klare remis,
siden jeg har god kontroll på hvits fribonde.

20

FM Tor Fredrik Kaasen, Vålerenga

2402

3 1/2

21

FM Jøran Jansson, Asker

2267

3 1/2

22

FM Andreas G Tryggestad, Nordstrand 2314

23

IM Lasse Østebø Løvik, Stavanger

2400

2 1/2

24

Endre Machlik, Tromsø

2194

1 1/2

62.Ta7 Tf1 63.Tb7 Tf2 64.Tc7 Tf1
65.Td7 Tf2 66.Ta7 Tf1 67.Ta3 Kg7
12

68.Tf3 Ta1 69.f6+ Kf7 70.Tf4 70.Kh5
Th1+ passer på h-bonden.
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Mester: Den andre Tallaksen
Fem år etter at han spilte sin forrige langsjakkturnering, gikk Levi André Tallaksen til topps i den
sterkeste Mesterklassen på mange år. Nå lover sørlendingen, for tiden bosatt i arrangørbyen
Stavanger, at det blir mer sjakk fremover.

Sterk seierspall i Mesterklassen. Levi André Tallaksen flankert av sølvvinner Øystein Hole til venstre og
bronsevinner Pål Røyset, begge med flere opptredener i Eliteklassen.

- Mitt forrige langsjakkparti var i 2012, samme
år som jeg gikk ut av videregående skole. Men
selv om turneringssjakk har blitt nedprioritert,
har jeg fulgt like mye med som før og
holdt refleksene vedlike gjennom «bullet»
(1-minuttslyn – red.anm.) på nettet. Det siste
året har jeg også vært litt innom studentsjakken
på UiS (Universitetet i Stavanger), forteller Levi
André Tallaksen (24) til Sjakkbladet.
Etter å ha studert tre år i Kristiansand, flyttet
Tallaksen til Stavanger i 2015 for å ta et år på
Acta Bibelskole. Siden har han blitt værende i
byen, og denne høsten starter han på en 2-årig
master i matematikk og fysikk ved UiS.
For den jevne Sjakkblad-leseren er nok
storebror og IM Geir Sune Tallaksen mer kjent,
blant annet fra VGs sjakksendinger. De to
vokste opp i Søgne utenfor Kristiansand og vi

spør hva storebroren har betydd for Levis egen
sjakklige utvikling.
- Det var Geir Sune som lærte meg spillet
og de første 2-3 årene analyserte vi ofte
partiene mine sammen. Vi spilte dog ikke mye
mot hverandre. Jeg spilte mest mot pappa i
mine yngre dager. Ellers har Geir Sune og jeg
spilt mye seriesjakk sammen for Porsgrunn
Sjakklubb, og det er vel først og fremst i slike
settinger vi har snakket om sjakk.
Vi regner jo med at for å vinne Mesterklassen
på hjemmebane så kreves mange måneder
med nitide forberedelser. Eller?
- Tvert imot! avslører Tallaksen.
- Det var mindre enn en uke igjen da jeg
bestemte meg for å delta i turneringen. Jeg
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hadde litt samme innstilling inn mot NM som
når jeg spiller bullet: Jeg ville bare spille sjakk
og ha det gøy, så fikk resultatene bli som de ble.
- Å kjempe i toppen hadde jeg definitivt ikke
forventet, legger han til.
Sammen med toer i klassen, Øystein Hole
er Tallaksen med dette resultatet kvalifisert
for Eliteklassen under NM i Moss neste år.
Mesterskapet arrangeres i en annen østfoldby,
Sarpsborg. Storebror spilte omkamp om NMtittelen og kongepokalen i 2007 og vi spør om
vi ser lillebror på startstreken neste år.
- Å stille opp i Sarpsborg er vel nærmest
obligatorisk for meg siden jeg har familie der
som jeg besøker hver sommer. Vi får se om
det blir Eliteklassen. Jeg ser for eksempel ikke
noe poeng i å stille i Eliteklassen for å kjempe
om 9 remiser. Samtidig er det uklart hvor mye
satsing det blir. Tross alt finnes det mange
viktigere ting i livet enn sjakk, samtidig som jeg
også satser litt på å løse rubiks kube i blinde (!)
Den siste kunne du spart deg, Levi. For oss som
sliter med å løse den kuba i seende tilstand. Da
mener jeg den enkle versjonen. For barn.
Vi avslutter med å spørre hva som er det beste
med sjakk.
- Det jeg liker best med sjakkturneringene, er
det sosiale. Ikke minst i NM, når jeg treffer
sjakkspillere i alle aldre fra hele landet. I alle år
har jeg trivdes veldig godt på analyserommet.
Tallaksen har valgt å kommentere partiet fra
sjuende runde mot klubbkamerat i Stavanger,
Terje Johansen.
Kommentarer: Levi André Tallaksen
Levi André Tallaksen
Terje Johansen
NM i Stavanger (7), 2017

1.d4 f5 Både Terje og Odin (Blikra Vea – red.
anm.) spilte Hollandsk mot meg, og begge
gangene satt jeg noen sekunder og vurderte
om jeg skulle gå for 2. g4 for en gangs skyld!

14
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2.g3 Sf6 3.Lg2 g6 4.Sf3 Lg7 5.0-0
0-0 6.c4 d6 7.Sc3 c6 8.Dc2 Vanligvis
ville jeg spilt 8.d5 her, men jeg bestemte meg
for å spille på en klar plan: bruke bøndene på
dronningfløyen!
8… Sa6 9.a3 Dc7 10.b4 e5 11.dxe5
dxe5 12.e4 f4 13.Lb2 Lg4 14.h3
Jeg ønsket å tvinge ham til umiddelbart å
ta avgjørelsen om å bytte på f3 eller trekke
løperen. I noen varianter ønsker jeg også å
forsinke eller hindre et g4-brudd fra svart, men
faren er selvsagt at når det først kommer, så
kommer det gjerne med enda større tyngde
når hvits bonde er på h3.
Tross alt finnes det ma
nge viktigere ting
i livet enn sjakk, samtid
ig som jeg også
satser litt på å løse rub
iks kube i blinde.

14… Lxf3 15. Lxf3 g5 Her ser vi det! Hvis
svart får spille h5 og g4, så ser det ikke pent
ut for hvit! Mitt primære ønske nå er å slå på
f4 uten at sort kan slå tilbake med e-bonden,
for da vil g4-planen være borte for godt. Jeg
brukte unødvendig mye tid her på å prøve å
få 16.gxf4 exf4 17.e5 til å fungere, men selv
med mitt humør konkluderte jeg med at det
var for optimistisk etter 17…Sd7 18.e6 Se5.
Jeg lette derfor etter mindre radikale måter å
hindre eller forsinke g4-bruddet, og kom fram
til at jeg kunne spille rolig.
16.De2 Sikrer at h5+g4 vil kreve litt
forberedelse.
16…Tae8 17.Kh2 Df7

XIIIIIIIIY
9-+-+rtrk+0
9zpp+-+qvlp0
9n+p+-sn-+0
9+-+-zp-zp-0
9-zPP+Pzp-+0
9zP-sN-+LzPP0
9-vL-+QzP-mK0
9tR-+-+R+-0

xiiiiiiiiy
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18.gxf4 Der har vi det! Etter 18…exf4 19.Tg1
h6 20.h4 må jeg innrømme at jeg ikke aner
hva som skjer. Med e4-e5 og av og til Lh5 på
agendaen så stolte jeg imidlertid på at det var
hvit som hadde initiativet.
18…gxf4 Med g4-planen ute av bildet
kan jeg konsentrere meg om mitt spill på
dronningfløyen.
19.Tad1 Te6 20.Sa4 Truer b5 fulgt av
Sc5.
20…De7 21.Lc3 Truer b5 fulgt av Lb4.
Svart burde nok spilt 21…b6 nå. Planen var da
å doble i d-linja, hvoretter svarts plan om å
flytte springeren fra f6 fulgt av Th6 og Dh4
ofte kan besvares med Td7, mens jeg om
nødvendig har forsvarstrekket Df1.
21… Sd7 22. Lg4 Vinner kvalitet, da
springeren på d7 faller etter 22…Td6 23.Txd6
Dxd6 24.Td1.
22… f3 23. Dd2 Sab8 24. Lxe6+
Dxe6 Svart har én mulighet her som jeg for
all del ikke ville tillate, nemlig Lh6-f4. Hvordan
stopper hvit det?
25.Tg1 Kh8

XIIIIIIIIY
9-sn-+-tr-mk0
9zpp+n+-vlp0
9-+p+q+-+0
9+-+-zp-+-0
9NzPP+P+-+0
9zP-vL-+p+P0
9-+-wQ-zP-mK0
9+-+R+-tR-0

xiiiiiiiiy
26.Dd6 Slik! I partifortsettelsen blir g-linja
raskt avgjørende, mens hvit vinner teknisk
etter dronningbytte. Det eneste kritiske virker
derfor å være 26…Dxc4 med ideer som De2,
Dxe4 eller b5. Jeg hadde planlagt 27.Txg7!
Kxg7 og nå 28.Tg1+ Kf7 (28…Kh8 29.Dxf8+
Sxf8 30.Lxe5# er en fin variant) 29.Lxe5
som jeg trodde vant umiddelbart, men med
29…Tg8 klarer svart seg foreløpig.

Istedenfor 28.Tg1+ viser det seg at 28.Lxe5+
er enklere da hvit vinner forsert i alle varianter.

26…Df7 27.Tg3 Df4 Bindingen stopper
foreløpig angrepet langs g-linja, men det varer
ikke lenge…
28.Ld2 Dxe4 29.Tdg1 Svart har ikke
noe forsvar. 29…Lf6 besvares med 30.Dxf8+
Sxf8 31.Tg8# og på 29…Tf7 eller 29…Tg8
hadde jeg planlagt 30.Lh6, og igjen blir det
matt på g8 hvis svart slår. 29…De2 30.Txg7
Dxf2+ 31.Kh1 er også harmløst. Svart har ett
forsøk til, men det samme mattbildet oppstår
for tredje gang:
29…Tf6 30.Txg7 Txd6 31.Tg8# 1-0

Landsturneringen 2017 - Mester
1

Levi Andre Tallaksen, Stavanger

2217

7

2

IM Øystein Hole, Akademisk

2325

6 1/2

3

Pål Røyset, Tromsø

2216

6

4

FM Ward Al-Tarbosh, OSS

2258

6

5

Øyvind Riisem, Sotra

2208

6

6

Frode Lillevold, Strømmen

2146

6

7

Odin Blikra Vea, Vålerenga

2213

5 1/2

8

Stig K. Martinsen, Bergens

2185

5 1/2

9

Arnt Esbensen, Vadsø

2171

5 1/2

10

Kjell Håkon Lien, Hønefoss

2120

5 1/2

11. FM Flemming Christenson, Nordstrand 51/2 12.
FM Espen Forså, Stavanger 51/2 13. FM Daniel
Jakobsen Kovachev, OSS 5 14. CM Svetoslav
Mihajlov, Asker 5 15. Bror Thanke, Nordstrand 5 16.
Sigve Hølleland, Masfjorden 5 17. Trygve Dahl, Hell
41/2 18. Jens E Ingebretsen, Holmestrand 41/2 19. FM
Anders Hobber, Akademisk 41/2 20. Anton Darnell,
OSS 41/2 21. Kristoffer Madland, Stavanger 41/2 22.
FM Terje Johansen, Stavanger 41/2 23. FM Hans
K Harestad, SOSS 41/2 24. Sondre Waage Tofte,
Trondheim 41/2 25. FM Johannes Luangtep Kvisla,
Stavanger 41/2 26. Willy M Kristiansen, Stavanger
41/2 27. Christian Laverton, Trondheim 41/2 28. Erlend
Kyrkjebø, Stavanger 41/2 29. FM Ole Christian Moen,
OSS 4 30. Henning Jakhelln Kjøita, 1911 4 31. Jens
Hjorth Kjølberg, 1911 4 32. Harald Mikalsen, Alta 4
33. Jan Vidar Vestly, Sandnes 4 34. John A Kvamme,
SK 96 31/2 35. Christian Tunge, Stavanger 31/2 36.
Kristian Sørensen, Sotra 3 37. Peter Ilyes, Direkte
3 38. Fredrik Beer Jacobsen, Stavanger 3 39. Jørn
Snellingen, Black Knights 21/2 40. Torgeir Jakhelln
Kjøita, 1911 21/2 41. Tor Gulbrandsen, Nordstrand 2 42.
Joar Gullestad Pettersen, Stavanger 2.
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Klasse 1: Etterlengtet NM-tittel til Tønsberg
Andreas Skotheim (17) gjorde det ingen fra Tønsberg Schackklubb har klart på 50 år.
Påstanden ovenfor kommer fra lokalavisen
Tønsberg Blad som var raskt på pletten da
en av byens sønner markerte seg i sjakk-NM.
Vi snakker tross alt om fødebyen til Magnus
Carlsen hvor sjakk naturlig nok har en høy
stjerne. Skotheim vant klassen kontrollert med
7,5 poeng, ett helt poeng foran nestemann.
Etter resultatet i Landsturneringen står
Skotheim bokført med småpene 2048 i FIDErating og er med det høyest ratet i klubben.
Formann i Tønsberg Schackklubb, Tor Inge
Moseid sier til Tønsberg Blad at klubben nå
vurderer å sponse den talentfulle unggutten.

– Vi er veldig glad for å ha han her, og kan på
vegne av klubben si at vi har drøftet å støtte
han økonomisk. Det vil hjelpe han å delta på
enda flere turneringer, om han ønsker det,
forteller Moseid.
Men for å nå virkelig langt, trenger han trenere
som holder et veldig høyt nivå, og det er ikke
sikkert Tønsberg Schackklubb kan tilby. Moseid
har derfor rådet Skotheim til å vurdere større
jaktmarker.
– Jeg har anbefalt ham sjakklinja på NTG.
Skotheim startet å spille sjakk i ung alder. Det
var pappa, Håvard Skotheim, som selv spilte i

Andreas Skotheim (til venstre) brakte sjakkheder til en by med stolte sjakktradisjoner. Her sammen med
bronsevinner Kristian R. Johansen fra Sotra.

18
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klasse 4 i Stavanger, som introduserte Andreas
for sjakk. Som så ofte, tok det ikke lang tid før
poden slo læremesteren.
– Jeg deltok i mitt første NM i 2010, da var jeg
11 år, forteller Skotheim til Tønsberg Blad.
Siden den gang har det blitt mange partier og
analyser på den unge gutten. I snitt trener han
sjakk et par timer om dagen
– Jeg leser en del og lærer mye på nettet,
det blir også mange analyser og oppgaver på
nettet.
Han røper også at han har banket flere
stormestere i lynsjakk på internett, noe som
lover godt for potensialet.
I fremtiden ser han for seg at han kanskje også
vil bli sjakktrener.
– Det gjenstår å se hva fremtiden bringer, men
jeg kunne tenkt meg å bli en trener for de
andre barna i klubben.

Raymond Boger
Andreas Skotheim
NM i Stavanger (4), 2017

1.c4 Sf6 2.g3 e6 3.Lg2 d5 4.Sf3 d4!?
Et ambisiøst forsøk på å straffe hvit for å ha
«glemt» å spille d2–d4.
5.b4 c5 6.bxc5 Lxc5 7.La3 Dd6 8.d3
Sc6 9.Lxc5 Dxc5 10.Sbd2 e5 11.Tb1
De7 12.Da4 0–0 13.0–0 Sd7

XIIIIIIIIY
9r+l+-trk+0
9zpp+nwqpzpp0
9-+n+-+-+0
9+-+-zp-+-0
9Q+Pzp-+-+0
9+-+P+NzP-0
9P+-sNPzPLzP0

9+R+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Ifølge Tor Inge Moseid opplever Tønsberg
Schackklubb en voldsom oppblomstring i
barnesjakken. Formannen har observert den
såkalte «Magnus Carlsen-effekten» på kloss
hold.

14.e4? Frem til nå har begge spillere spilt
utmerket, men partitrekket er en alvorlig
posisjonell feil som gir svart langvarig fordel.
Hvits forse i stillingen var jo g2–løperen og nå
blir den murt inne.

– I tidligere år når jeg underviste, lå det på
rundt fem-seks barn. Nå har det tallet økt til 30
barn. En enorm økning.

Mye bedre var å rydde den lange diagonalen
med 14.Se1 fulgt av den typiske planen Sc2–
b4 eller enda sterkere 14.Sh4! med en mulig
fortsettelse: 14...Sc5 15.Da3 Ld7 16.Sb3
b6 17.Sxc5 bxc5 18.Tb7 og hvit har definitivt
initiativet i partiet.

Skotheim bekrefter til Tønsberg Blad at han
vil spille Mesterklassen neste år. Hvis han
fortsetter fremgangen, kan han hevde seg
godt også der.
– Han er absolutt en av de aller beste spillerne
i Vestfold nå, og kan nå veldig langt hvis han
vil det, sier Tor Inge Moseid til Tønsberg Blad.
Vi har funnet fram til en lekkerbisken
som Skotheim serverte i fjerde runde i
Stavanger. Avslutningen er virkelig noe for
kombinasjonsbøkene.

«Det gjenstår å se hva
fremtiden
bringer, men jeg kunn
e tenkt meg å bli
en trener for de andre
barna i klubben.»

14...Sc5 15.Da3 Lg4 16.h3 Lxf3
17.Lxf3 b6 Nå er det lett å se at svart sitter
igjen med en «god» springer mot en «dårlig»
løper som stanger i egne bønder. Hvit må ha
angret bittert på sitt 14. trekk her.
Nsb #3/2017
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18.Tfd1 Sd8 19.Tb5 g6 20.Txb6?! Et
desperat forsøk på å snu trenden i partiet,
men det er svart som tjener på å bytte en
flankebonde mot en sentrumsbonde. Passivt
forsvar var nok å foretrekke da svart stadig må
komme opp med en vinstplan.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+Q+pmk-0
9-zp-+r+p+0
9+-+-zp-+-0
9-+PzpP+Pzp0
9+-+-+n+P0
9P+-+-snL+0
9+-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

20...axb6 21.Dxa8 Sxd3 22.Lg4 h5
23.Le2 Sc5 24.Dd5 De6 Trygt og sikkert
spilt. Svarts fordel vil vedvare i et eventuelt
sluttspill.
25.Tb1 Te8 26.g4?! Svekker de mørke
feltene på kongefløyen enda mer, men det er
forståelig at hvit merker presset.
26...h4 27.Kh2 Df6! Med hvits kongestilling
ytterligere svekket velger svart å spille på
et direkte kongeangrep. Da er det logisk å
beholde dronningene på brettet.

Andreas Skotheim, Tønsberg

2

Lom Madagov, Hamar

3

Kristian R Johansen, Sotra

1999

6 1/2

28.Kg1 Df4 29.Tb2 Sde6 30.Lf1 Kg7
31.Tc2 Sg5

4

Håkan Lane, Stavanger

1975

6 1/2

5

Cornelius Kvendseth, Nordstrand

2002

6

XIIIIIIIIY
9-+-+r+-+0
9+-+-+pmk-0
9-zp-+-+p+0
9+-snQzp-sn-0
9-+PzpPwqPzp0
9+-+-+-+P0
9P+RsN-zP-+0
9+-+-+LmK-0

xiiiiiiiiy

6

Vegard Simensen, Kristiansund

1938

6

7

Ole Smeby, Kongsvinger

1938

6

8

Bjørn Emil Jørgensen, Trondheim

2053

6

9

WFM Sylvia Johnsen, OSS

1962

5 1/2

1999

5 1/2

10 Mathias Nesheim, OSS

32.Lg2 Sd3! Finalen.
33.Dd7 Dxf2+ 34.Kh1 Te6 35.Sf3 Nå
får svart sjansen til å avslutte elegant.
35...Sxf3!!
36.Txf2
Sxf2#
Sluttstillingen fortjener et diagram:
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1908

7 1/2

1

Legg merke til hvordan svart bruker de mørke
feltene for å angripe hvits brikker som står på
motsatt farge (hvitt). Heri ligger problemet
med et svekket fargekompleks.
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6 1/2

11. Ole Jørn Gyldenås, Nordstrand 5 12. Arn Tore
Haugsdal, Masfjorden 5 13. Leif Bjornes, Kristiansand
5 14. Per Gisle Svendsen, 1911 5 15. Leif Trygve
Hegvik, Sandnes 5 16. Aksel Brasøy, Alta 5 17.
Valdemar A Staunsbjerg, Nordstrand 5 18. Tor Kristian
Larsen, Bergens 5 19. Roar E. Nakken, Aalesunds
5 20. Tor Ketil Larsen, Stavanger 5 21. Øyvind Bø,
Stavanger 41/2 22. Aleksander Omtvedt, 1911 41/2
23. Knut J Hjørnevik, Sandnes 41/2 24. Raymond
Boger, Hønefoss 4 25. Kai Inge Esbensen, 1911 4
26. Karl Juriloo, Trondheim 4 27. Bjørn Røst, Soss
4 28. Erle Andrea Marki Hansen, Stavanger 4 29.
Per Kr Vigdal, Nordstrand 4 30. Tore Tjensvoll,
Sotra 4 31. Ivar Sømhovd, Nordstrand 31/2 32. Dag
Andersen, Sarpsborg 31/2 33. Espen Thorstensen,
Kongsvinger 31/2 34. Øystein Knutsen, Haugaland
31/2 35. Oddmund Sande, Stavanger 31/2 36.
Snorre Skrede, Sandnes 31/2 37. Sigmund Lunde,
Sarpsborg 31/2 38. Håvard Ramstad, Aalesunds 31/2
39. Johannes Melkevik, Sevland 3 40. Lasse Tveter
Solbu, Trondheim 3 41. Jonas H Rasmussen, Bergens
3 42. Kjetil Myrlid Aasen, Haukås 21/2 43.
Yonne
Tangelder, OSS 2.

NM i Stavanger

Klasse 2: Formannen viser vei
Jussi Dyrnes, formann i Nordstrand Sjakklubb, én av Norges største sjakklubber, tok en
populær seier i NMs klasse 2.
Med et splitthopp opp på den provisoriske
seierspallen og premieutdelingens største glis
var det lett å se at seieren smakte godt for
Jussi Dyrnes (56).
- Ja, dette var stor stas! En deilig følelse å stå
øverst på pallen. Å vinne er tross alt målet selv
om deltagelsen er vel så viktig, sier Dyrnes et
par uker etter at turneringen er overstått.
Vi spør om det var stålkontroll hele veien.
- På ingen måte. Å spille sjakk er for meg
å balansere på en knivsegg, intenst og
spennende. Små nyanser avgjorde og det
kunne lett ha vippet feil vei i flere partier. Men
jeg tok vare på sjansene mine når de bydde
seg denne gangen.
Antall Landsturneringer nærmer seg 20 for
Nordstrand-spilleren. Tidligere har han spilt i
klasse 1 ved et par anledninger, så sånn sett
var det ikke helt urealistisk å ha forhåpninger
om å kjempe i toppen i klasse 2. Det er likevel

mye som skal klaffe for å gå til topps i en av
NMs tradisjonelt største klasser.
- Jeg trente ikke spesielt inn mot turneringen,
men løste en del kombinasjoner fra avisspalter
i månedene før. Og så prøvde jeg å fokusere
på
grunnleggende
prinsipper,
variere
åpningsspillet og unngå tidsnød. Jeg så på
hvert parti som nøkkelpartier idet jeg satt meg
ned ved brettet.
De siste årene har det ofte vært en god
gjeng fra Nordstrand SK som drar sammen
til Landsturneringen. Dyrnes bekrefter at det
sosiale gjerne er vel så viktig som det sjakklige
i NM.
- Ja, så klart! 10-12 av oss bodde på Scandic
Park nærmere sentrum. Alle forsøker selvsagt
å prestere så godt som mulig. Det sosiale
skaper ramme rundt der vi analyserer sammen,
pepper hverandre opp og gir råd, spiller lyn og
gleder oss i hverandres selskap med god mat
og drikke. En viktig og
inspirerende friuke for
mange!

Foto: Leif Magne Svendsen

Vi kan ikke dy oss fra å
spørre hvordan det står
til i klubben han styrer.

Kameratslig i klasse 2! Fra venstre Sigurd Kittilsen, Jussi Dyrnes og Jia Qi Xue.

- Nordstrand er en stor
klubb for spillere på
alle nivåer. Det jobbes
godt med rekruttering
av unge og kursing
av nye. Det viktigste
er at mange bidrar
og hjelper til, at styre
og
stell
fungerer,
at
klubben
styres
og preges av gode
holdninger som fører
til at alle kan føle seg
hjemme der og trives
med sjakken.
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Jussi avslutter på sedvanlig muntert vis:
- Ellers må jeg nevne at jeg i Bulletinen i
Stavanger blir omtalt som «hun» og «henne».
Det tar jeg med stort humør og har nå startet
trening for å bli kvitt valkene!
Han kommenterer selv et miniatyrparti fra
tredje runde som helt sikkert var godt for
sjøltilliten.
Kommentarer: Jussi Dyrnes
Jussi Dyrnes
Tor Arne Heim Andberg
NM i Stavanger (3), 2017

1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.Lf4 c5 4.e3 Db6
5.Le2 Vær så god bare forsyn deg med
testamentbonden tenkte jeg!
5...Dxb2 6.Sbd2 c4 7.0–0 Da3 8.Se5
e6 9.e4! Med stort utviklingsforsprang tilbyr
jeg bonde nr. 2 for å åpne opp stillingen.
9...c3 10.Lb5+ Sbd7 11.Sdf3 Her
tenkte jeg lenge på springerofferet 11.Sdc4!.
Sjakkmotorene viser flere varianter der hvit
har fordel selv om han er springer under, f.eks.
11...dxc4 12.Sxc4 De7 13.Sd6+ Kd8 14.Df3
Se8 15.Sc4 a6 16.Lxd7 Lxd7 17.Sb6 Tc8
18.Sxc8 Kxc8 med tårn for to lette og fortsatt
press. Men det var mye å regne på og etter en
stund gikk jeg for det rolige partitrekket.
11...Sxe4 12.Dd3 Sef6? Her feiler han.

XIIIIIIIIY
9r+l+kvl-tr0
9zpp+n+pzpp0
9-+-+psn-+0
9+L+psN-+-0
9-+-zP-vL-+0
9wq-zpQ+N+-0
9P+P+-zPPzP0
9tR-+-+RmK-0

xiiiiiiiiy
13.Sg5! Dermed ryker f7–bonden og jeg
er ikke bekymret for spidderen som oppstår i
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partiet da jeg har ressursen Dh3 med innslag
på e6.

13...a6 14.Lxd7+ Lxd7 15.Sgxf7
Lb5 16.Dh3! Lxf1 17.Dxe6+ De7
18.Sd6+ Kd8 19.Sef7+ Det er matt etter
19...Kc7 20.Sb5#. 1–0
Landsturneringen 2017 - Klasse 2
1

Jussi Dyrnes, Nordstrand

1774

7 1/2

2

Jia Qi Xue, 1911

1794

7

3

Sigurd Kittilsen, Akademisk

1848

6 1/2

4

Tom R Wister, Kirkegata

1830

6 1/2

5

Bagher Portazedi, Folgefonn

1814

6 1/2

6

David Imhof, Sandnes

1736

6 1/2

7

Håkon Abeland Myrheim, Sandnes

1880

6

8

Knut Ø Abrahamsen, Nordstrand

1845

6

9

Benoni Osaland Frøland, Stavanger

1715

6

10

Alexander Støle, Sandnes

1650

6

11. Henrik Sjøl, Akademisk 51/2 12. Sigve Sundsbø,
Elefantene 51/2 13. Amalie Isabel Merkesvik, Bergens 51/2
14. Yngve Götestam Fossheim, Fribonden 51/2 15. Bjørn
Robert Løvoll Unhjem, Molde 51/2 16. Morten L Madsen,
Sotra 51/2 17. Audun Hoem, Kristiansund 51/2 18. Yngve
Rasdal, Masfjorden 51/2 19. Eirik Viken Kallset, Kristiansund
51/2 20. Petter B Markussen, Trondheim 51/2 21. Svein Dale,
1911 51/2 22. Kristoffer Gressli, Stjernen 5 23. Karl Sebastian,
Porsgrunn 5 24. Tor Arne Heim Andberg, Tromsø 5 25.
Sveinung Økland, Sandnes 5 26. Kjetil Ruud, Nordstrand 5
27. Daniel Snerthammer, Sandnes 5 28. Thoralf N Barstad,
Nordstrand 5 29. Even Elias Yuan Hem, 1911 5 30. Jonathan
K Ski, OSS 41/2 31. Tore Kallsets, Kristiansund 41/2 32.
Torstein Furnes, Follo 41/2 33. Geir Brobakken, Hamar 41/2
34. Elias Hulleberg Sidali, OSS 41/2 35. Egil Arne Standal,
Volda Ørsta 41/2 36. Morten Rolstad, OSS 41/2 37. Thomas
G Larsen, Larvik 41/2 38. Andreas Støle, Follo 41/2 39. Lars
Erik Brobakken, Lillehammer 41/2 40. Karim Ali, Fribonden
41/2 41. Otto Milvang, Nordstrand 4 42. Bjørn M. Ellingsen,
Stavanger 4 43. Finn Henrik Aas, Nittedal 4 44. Øyvind
Fossheim, Fribonden 4 45. Aidin Afsari-Rad, Lørenskog 4
46. Ole Martin Wiig, Molde 4 47. Lars Ovesønn Dalsegg,
Akademisk 4 48. Bernt Olav Markussen, Bodø 4 49.
Babak Irandoust, Sarpsborg 4 50. Odd Gunnar Malin,
Vadsø 31/2 51. Michael W. Fuglesang, OSS 31/2 52. Knut
Valle, Otta 31/2 53. Per Chr Ødegaard, Trondheim 31/2 54.
Steinar Leite, Modum 31/2 55. Markus Slettmoen, Hamar
31/2 56. Frode Fredriksen, Stavanger 31/2 57. Lars Vognsen
Jensen, Sandnes 31/2 58. Sverre Skjølingstad, Stavanger
31/2 59. David A Grøndahl, Asker 31/2 60. Øyvind Hjelle,
Bodø 3 61. Atle Larsen, Stavanger 3 62. Per Arne Skrede,
Aalesunds 3 63. Alexander K Ski, OSS 3 64. Ivar Kosberg,
Molde 3 65. Odd Gunnar Heitun, Kragerø 3 66. Bjarne J.
Engevik, Strømmen 21/2 67. Rune Taranger, Nordstrand
21/2 68. Mojtaba Ershadi, Sandnes 21/2 69. Teodor Damian,
Stavanger 1.

NM i Stavanger

Klasse 3: Moss is boss – i Vesterålen
Ola Torstein Endresen vant klasse 4 samme år som Jon Ludvig Hammer tok sin første
kongepokal. I Stavanger ble det nesten da capo, bortsett fra at Endresen hadde rykket opp
en klasse siden sist!
Han bor på Jeløya, er bi-medlem i Moss men
sier kjekt at pengene trakk ham nordover
(egentlig har han røtter der), nærmere
bestemt til Sortland Sjakklubb i Vesterålen.

Vel, investeringen ser allerede ut til å betale
seg for nordlandsklubben. I Stavanger hentet
Ola Torstein Endresen (38) hjem klubbens
første NM-tittel noensinne. Og Sortland vet å
gjøre stas på sitt mest meritterte
medlem.
- Jeg er blitt lovet den største ære
en sjakkspiller kan oppnå, sier
Endresen til Sjakkbladet.
Klubblokalene til Sortland SK er
tilfeldigvis sammenfallende med
heimen til formann Håkon Tonulltre
Natvig (ja, han heter faktisk det
– premie til de som klarer å tippe
høyden). Der finnes en egen vegg
dedikert avisutklipp fra klubbens
ærefulle prestasjoner, formannens
Wall of Fame.
- Jeg har allerede tinglyst
eiendomsareal på veggen for
denne artikkelen i Sjakkbladet, kan
Endresen meddele.
Det er faktisk ikke første gang
Endresen vinner NM. I 2013 vant
han klasse 4 i NM på Lillehammer.

o: Leif Magne Svendsen

- Det var også Jon Ludvig Hammers
første NM-tittel. Regelen sier altså at
hvis Jon Ludvig vinner så vinner jeg!

Fot

Må jo ta på finstasen når man skal opp på veggen til formannen
#smisksmisk

- Den gang sa jeg at selv om jeg
blir bedre i sjakk så var det kanskje
det største jeg noensinne ville
oppnå på sjakkarenaen. Torbjørn
Ringdal Hansen humret litt av det
på kurs senere den høsten. Men
tankegangen var at det er ikke så
mange turneringer en vinner og
i Landsturneringa blir det jo store
grupper med mange spillere som
skal holdes unna. Nå klarte jeg i
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hvertfall et nivå til og er veldig fornøyd med
det, sier Endresen.
Siden han begynte å spille aktivt i 2012 –
reglene lærte han allerede som barn – har
Endresen ikke misset en Landsturnering. Og
det kommer iallfall ikke til å skje neste år.
- Siden jeg bor på Jeløya og er bi-medlem i
Moss er jo NM neste år på «hjemmebane».
Hermetegn siden lokasjonen strengt tatt er
Sarpsborg. Det er jo litt surt at når Moss først
arrangerer så ble det på bortebane, men når vi
har svelget unna den kamelen så kommer det
helt sikkert til å bli et strålende arrangement
som det må advares mot å gå glipp av.
- Sjakkgjengen i Moss er en usedvanlig trivelig
gjeng så her er det bare å melde seg på!
Ambisjonene før turneringen var det
ingenting å si på. Det kom tydelig til
uttrykk på premieutdelingen da vinneren av
tippekonkurransen ble lest opp. Flere hadde
4 riktige, men Endresen var den eneste som
hadde riktig vinner av klasse 3!
- Hehe. Petter Fossan som delte ut premier
ble litt satt ut av det. Så jeg hadde jo lagt
lista på forhånd. Fikk også streng beskjed
fra Sortland Sjakklubb i forkant at pallplass
var minstekravet, hvis ikke ble jeg solgt til
Hammerfest. Med slike direkte trusler var det
bare å levere, ler Endresen.
Men i NMs nest største klasse var det slett
ingen walk in the park for vår mann.
- Vi var tre stykker som kjempet om seieren,
og jeg visste jeg lå godt an på kvalitet. De ulike
scenariene i mitt og de andres partier førte
til at jeg ble liggende våken og fundere siste
natta. Skallen gikk på høygir.
- Underveis i siste runde sjekket jeg de andre
partiene. Det viste seg at resultatene gikk
i min favør så jeg visste at remis med stor
sannsynlighet ville holde til seier. Problemet
var bare at mitt eget parti var helt ellevilt! Jeg
fikk opp en fantastisk stilling etter få trekk, så
bukket jeg blank offiser. Etter mye om og men
endte det remis.
24

Nsb #3/2017

- Moralen er at en trenger både dyktighet
og flyt for å kunne stå øverst på pallen i et
slikt mesterskap, sier Endresen på sitt mest
diplomatiske vis.
- Nå må jeg omformulere meg og si at dette
muligens er det største jeg noensinne vil oppnå
på sjakkarenaen!
Kommentarer: Ola Torstein Endresen
Ola Torstein Endresen
Sigurd Lauvås Gaure
NM i Stavanger (4), 2017

1.d4 Sf6 2.Lf4 d5 3.e3 g6 4.Sc3 Lg7
5.Ld3 0–0 Svart hiver brikkene ut à tempo
med et lett sukk og de blir stående delvis innpå
nabofeltene. Heller ikke Tørrfisken er imponert
over hvit og sier –0.11.
6.h4 Skuta setter kurs mot havs.
6...h5 Kom som ei kule.
7.Sf3 Lg4 8.Dd2 Inviterer slag på f3, med
håp om åpne linjer mot den svarte kongen.
8...Sbd7 9.0–0–0 Te8 10.Tdg1

XIIIIIIIIY


9r+-wqr+k+0

9zppzpnzppvl-0
9-+-+-snp+0
9+-+p+-+p0
9-+-zP-vLlzP0
9+-sNLzPN+-0
9PzPPwQ-zPP+0
9+-mK-+-tRR0
xiiiiiiiiy

10...c5! Kontrer. Kappløpet er i gang.

11.Se5 Le6 12.f3 Sxe5 13.Lxe5 Lh6?
Truer ikke så mye da hvit får reddet seg unna
spidderen mot kongen og dronninga.
14.Kb1? 14.dxc5! Tc8 15.g4.
14...Sd7 15.Df2? 15.Lf4! Lxf4 16.exf4
cxd4 17.Se2.
15...Sxe5 16.dxe5 d4 17.exd4 cxd4

NM i Stavanger
18.Sd1 Da5 19.b3 Dxe5 20.g4 Le3?
21.Sxe3 dxe3 22.De2

XIIIIIIIIY
9r+-+r+k+0
9zpp+-zpp+-0
9-+-+l+p+0
9+-+-wq-+p0
9-+-+-+PzP0
9+P+LzpP+-0
9P+P+Q+-+0
9+K+-+-tRR0
xiiiiiiiiy



22...Ld5?? 22...hxg4 23.fxg4
umiddelbare åpne linjer mot kongen.

unngår

23.gxh5 Åpen g-linje er et stort fremskritt for
hvit.
23...Dxh5 24.Th3 e5? 25.Tg5 Dh6
26.Dxe3 Te6 27.Thg3?! Vinner fortsatt,
men overvurderte nok trykket mot g6. 27.h5!
e4 28.fxe4 Lxe4 29.Lxe4 Txe4 30.Dxe4
Dxg5 31.hxg6 Dxg6 og hvit vinner da svarts
konge blir for sårbar.
27...Dxh4 28.Dg1? 28.Lf5!.
28...e4 29.T5g4 29.fxe4 Lxe4 30.T3g4
Dh1 31.Lxe4 Dxg1+ 32.Txg1.
29...exd3 29...De7 var eneste mulighet.
30.Txh4 d2 31.Kb2 Te1

XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9zpp+-+p+-0
9-+-+-+p+0
9+-+l+-+-0
9-+-+-+-tR0
9+P+-+PtR-0
9PmKPzp-+-+0
9+-+-tr-wQ-0

xiiiiiiiiy
32.Dd4!! Og englene sang i kor.
Dobbelttrusselen mot h8 og d2 avgjør. Jeg så
tidlig at denne varianten holdt for hvit. 32.Txg6+
fxg6 33.Dxg6+ Kf8 forserer også matt.

32...d1S+ 32...d1D?? 33.Dh8#.
33.Ka3 f6 34.Dxd5+ Kg7 35.Dxb7+
Kg8 36.Txg6+ Kf8 37.Th8# 1–0
Landsturneringen 2017 - Klasse 3
1

Ola Torstein Endresen, Sortland

1660

7

2

Erik Grindbakken, Stjernen

1636

7

3

Gunnar Eiken, Sotra

1564

7

4

Eirik Søyland, Stavanger

5

Kazim Yilmaz, Modum

1527

6 1/2

6

Iver Halse, Kristiansund

1618

6 1/2

7

Stig Allan Snähre, Egersund

1578

6 1/2

8

Dag E Bjørkevoll Nord, Nittedal

1522

6 1/2

9

Amund Pihl Strand, Kristiansund

1458

6

10

Eirik Kyrkjebø, Stavanger

1611

6

6 1/2

11. Otto Brokke, Drammens 6 12. Christian Koyama Poppe,
1911 51/2 13. Stig-Atle Paulsen, Modum 51/2 14. Flemming
Helgeland, Stavanger 51/2 15. Stein Oftedal, Sandnes
51/2 16. Frank Willy Vindløv Larsen, Fredrikstad 51/2 17. Alf
Marius Foss Olsen, Akademisk 51/2 18. Rannveig Blikra Vea,
Stavanger 51/2 19. Martin Bø, Follo 5 20. Sigurd Lauvås
Gaure, OSS 5 21. Jonas August Bernstein, Stjernen 5 22.
Idar Evenstad, Harstad 5 23. Vidar Gjære, Aalesunds 5 24.
Christopher Munk, Stavanger 5 25. Tormund Blikra Vea,
Stavanger 5 26. Hallvard Haug Flatebø, Sevland 5 27. Arne
Unneland, Aalesunds 5 28. Stian Hjorteland, Stavanger 5
29. Tor Skaslien, Vålerenga 5 30. Steinar Lima, Egersund
5 31. Lars Asbjørn Stensen, Lofoten 5 32. Sondre Stai,
Trondheim 5 33. Terje Wivestad, Nordstrand 5 34.
Rudolf Steinkellner, Kirkegata 41/2 35. Karl Eirik Ødegaard,
Trondheim 41/2 36. Tore Martin Madsø Hauan, Trondheim
41/2 37. Bendik Mjaaland, OSS 41/2 38. Anastasia Edakina,
OSS 41/2 39. Gjermund Tandberg, Modum 41/2 40. Ida
Lahlum, 1911 41/2 41. Lars Martin Krogseth, Lillehammer 41/2
42. Vegard Stensen, Tromsø 41/2 43. Jan Ove Lorentzen,
Porsgrunn 4 44. Eicind Børstad, Tønsberg 4 45. Øyvind
Hoem Vaseng, Kristiansund 4 46. Thomas Minde, Konnerud
4 47. Njål Lura, Sotra 4 48. Bjørn Noralf Dybvik, Aalesunds
4 49. Tomislav Marosevic, Stjernen 4 50. Gaute Ljones,
Stavanger 4 51. Rune Kleiven Rynning, Florø 4 52. Aslak
Jonvik, Folgefonn 4 53. Ariza Hina, Søråshøgda 4 54.
Ingrid Strand, Modum 31/2 55. Kolbein Jørgensen, Bergens
31/2 56. Lars Sevald Leknes, Akademisk 31/2 57. Sheroni
Amarapala, Strømmen 31/2 58. Torge Ugland, Nordstrand
31/2 59. Gitle Kirkesola, OSS 31/2 60. Nils Naasen, Follo 31/2
61. Oskar Feed Jacobsen Jæren 31/2 62. Dag Snerthammer,
Sandnes 31/2 63. Caroline Beer Jacobsen, Stavanger
31/2 64. Stig Gyland, Sandnes 3 65. Knut Are Hansen,
Kristiansand 3 66. Knut Steinar Bu, Folgefonn 3 67. Andre
Gjestemoen-von Hirsch, Stavanger 3 68. Vebjørn Maanum
Leonhardsen, Bærum 21/2 69. Svenn Solberg, Caissa 21/2
70. Bjørn Ellingsrud, Nordstrand 21/2 71. Jørgen Brobakken,
Hamar 2 72. Jonas Strømsodd, Nordstrand 11/2 73. Anders
Stanghelle, Nord-Odal 1 .
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Klasse 4: - Når jeg satser på noe, går jeg all-in
Han ble bitt av sjakkbasillen romjulen 2016. Et halvt år i sjakkbobla kulminerte med seier på
hjemmebane. Men Lasse Høyvik er usikker på om han orker det samme kjøret en gang til.

«Puh. Helvetesuka i militæret er barnemat sammenlignet med dette.»

- Jeg spilte litt i ungdommen og deltok i klasse
5 i Landsturneringen i Asker i 2000. Men det
var først nå i juleferien 2016 at jeg ble hekta
da jeg fant en sjakk app til mobilen på chess.
com, forteller Lasse Høyvik (35) til Sjakkbladet.
Etter det trente Høyvik knallhardt inn mot
Landsturneringen som skulle gå av stabelen
i hjembyen hans. Han forteller at han pugget
åpninger for hvit og svart, løste kombinasjoner,
leste sluttspillteori, analyserte alle partier han
spilte og tok alt av leksjoner på chess.com og
Youtube. De siste månedene engasjerte han til
og med en trener på nettet. I snitt trente han
atskillige timer hver dag.
- Jeg meldte meg også inn i Stavanger
Sjakklubb for å få litt trening på brett. Det var
uhyre uvant å spille med klokke og ordentlig
brett og brikker og jeg fikk mye juling i lynsjakk
av de flinke spillerne i klubben.
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Ambisjonene var likevel moderate da han satte
seg ned ved brettet for 1. runde i NM. Han
hadde tross alt bare spilt fire langsjakkpartier
på 17 år. Etter Landsturneringen står han
bokført med småpene 1606 i FIDE-rating, men
Høyvik røper at før turneringen anså han at
nivået hans lå nærmere 1200. Han regnet
derfor med at det var større sannsynlighet for
å tape alle ni partiene enn å bli klassevinner.
Det som skulle være en avslappende ferieuke
med sjakk utviklet seg raskt til noe ganske
annet skal vi tro Høyvik.
- Jeg har konkurrert i andre idretter og har
derfor et stort konkurranseinstinkt. Dette ga
seg utslag i at jeg var så nervøs at jeg var
kvalm under alle partiene. Jeg spiste dårlig og
fikk nesten ikke sove på nettene. Jeg måtte
spille med ullundertøy fordi jeg kaldsvettet og
begynte å fryse noe vanvittig under partiene!

NM i Stavanger
Han beskriver hvordan hjernen gikk på høygir
hele uken og at det føltes som en bisverm inni
hodet konstant.

nøytraliserer dette og svart ender opp i litt
bedre stilling. Det var bedre for hvit å unngå
avbyttet i sentrum.

Etter å ha vunnet de åtte første partiene (!)
var seieren sikret allerede før siste runde. Da
gjorde det ikke noe at Høyvik etter eget utsagn
«la igjen hjernen hjemme» og tapte det siste
partiet. På spørsmål om hvor mye seieren
betyr svarer Høyvik:

12...Sxc3 13.Lxc3 exd5 14.Ld3 Lxd3
15.Dxd3 Dd6 16.Tfe1 Sf6! 17.La1
Se4 18.Sd2 Lh4 Nå er det lett å se at bare
svart har hatt nytte av at e-linja ble åpnet i og
med hvits 12. trekk.

- Det er vanvittig stas. Jeg la ned mye arbeid
før turneringen og når man i tillegg spiller på
hjemmebane for arrangørklubben, så smaker
det ekstra godt å vinne.
«Jeg måtte spille med
ullundertøy fordi
jeg kaldsvettet og begy
nte å fryse noe
vanvittig under partiene
!»

Om vi ser han på startstreken i Moss neste år?
- Det tror jeg dessverre ikke, men det er ikke
umulig at det skjer. Jeg satset inn mot denne
turneringen fordi den var i Stavanger.
- Når jeg satser på noe, så går jeg all-in og
da må mye annet i livet prioriteres bort. Jeg
har ikke bestemt meg for om jeg kommer til
å fortsette i dette tempoet eller om jeg roer
ned spillingen og bare fortsetter på sporadisk
hobbybasis. Jeg vil kun reise til Sarpsborg om
jeg bestemmer meg for å fortsette utviklingen
min i nåværende tempo.
Én ting er sikkert. Skulle Høyvik ikle seg
ullundertøy og stille på startstreken neste år,
er det konkurrentene som bør skjelve i buksa.
Kommentarer: Lasse Høyvik
Per-Erik Evensen
Lasse Høyvik
NM i Stavanger (6), 2017

1.d4 Sf6 2.Sf3 d5 3.c4 c6 4.Sc3 Lf5
5.e3 e6 6.Le2 Le7 7.0–0 0–0 8.b3
Dc7 9.h3 Sbd7 10.Lb2 Se4 11.Tc1
Tfe8 12.cxd5?! Hvit håpet nok å utnytte
bindingen i c-linja, men mellomtrekket ...Sxc3

19.Sxe4 Txe4 20.Tf1 Tae8 21.Lc3

XIIIIIIIIY


9-+-+r+k+0

9zpp+-+pzpp0
9-+pwq-+-+0
9+-+p+-+-0
9-+-zPr+-vl0
9+PvLQzP-+P0
9P+-+-zPP+0
9+-tR-+RmK-0
xiiiiiiiiy

21...T8e6 (Her begynner svart å miste
tråden. Den overraskende retretten 21...Ld8!
med planen å sette opp et batteri mot hvits
kongestilling med ...Lc7 ser veldig sterk ut. Det
er vanskelig for hvit å møte matt-trusselen på
h2 uten å svekke kongestillingen ytterligere. Et
posisjonelt alternativ var 21...f5!? med ideen å
sikre «evig» kontroll over e4–feltet for å forhindre
at hvit avanserer med bøndene i sentrum, jf.
partifortsettelsen. Dette er en typisk metode for
svart i slike Karlsbad-strukturer og ville også ha
sikret svart langvarig fordel. Etter partitrekket
overtar hvit gradvis initiativet i partiet – red.anm.)
22.Ld2 Lg5 23.Tce1 Lh4 I denne fasen
dreier det seg om å prøve å forhindre at hvit
avanserer i sentrum med f3 og e4. Det klarer
jeg ikke og når bøndene begynner å rulle
havner jeg litt på hæla må jeg innrømme.
24.Te2 Tg6 For å skape plass for tårnet på
e4 som er i ferd med å bli jaget tilbake.
25.f3 Te7 26.e4 De6 27.Kh1 f5 Dette
følte jeg var nødvendig for å tvinge fram en
avklaring i sentrum. Jeg likte ikke 27...dxe4
28.fxe4 da han har to sammenhengende
sentrumsbønder.
Nsb #3/2017
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28.e5 Lg3 29.f4 Lh4 30.Le1 Lxe1
31.Tfxe1 h5 32.h4 Df7 33.Te3 Tge6
34.Tg3 g6 35.Tg5 Kh7 36.Te3 De8

50...Txg6 51.Dxf5 Truer matt i 1, men hvit
har oversett den følgende mattkombinasjonen
som gjennomføres med få minutter på klokken.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+p+-+rmk0
9+p+pzPQ+P0
9-+-wq-zP-+0
9+-+-+-zPK0
9-tr-+-+-+0
9+-+-tR-+-0
xiiiiiiiiy

Nå følte jeg at kongefløyen var trygt sikret og
vender blikket over på dronningfløyen hvor jeg
har majoritet.



37.Dc3 Dd8 38.b4 Db6 39.a3 a6
40.Db3?? Den berømte bukken i 40. trekk!
Etter for eksempel 40.a4 fulgt av Dc5 i neste
trekk indikerer computeren at hvit står litt bedre.
40...Dxd4 41.g3 b5 42.Kh2 Ta7
43.Kh3 a5 44.Te1 axb4 45.axb4 Ta4
46.Dc2 Txb4 Her ble jeg uforsiktig da jeg
følte meg trygg på seier. Hvits neste kom som
lyn fra klar himmel.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+k0
9-+p+r+p+0
9+p+pzPptRp0
9-tr-wq-zP-zP0
9+-+-+-zPK0
9-+Q+-+-+0
9+-+-tR-+-0

xiiiiiiiiy
47.Txh5+!?! Wow! Denne hadde jeg totalt
oversett og går helt i kjelleren. Jeg har ca.
25 minutter igjen på klokken her og bruker
15 minutter på neste trekk. Jeg klarer ikke se
hvordan jeg kommer meg ut av evig sjakk etter
47..gxh5 48.Dxf5+. Tårnet og dronningen til
svart står blokkert på feil side av brettet og
kan ikke hjelpe. Jeg skal være så ærlig å si at
jeg hadde ikke tid til å regne 100% på hva som
skjer hvis jeg ikke slår, men intuisjonen sa at
det burde fremdeles være vunnet for svart hvis
jeg avslo offeret.
47...Kg7 48.Tg5 Fornyer trusselen Dxf5.
48...Kh6 49.h5 Gir meg en sårt tiltrengt
pustepause.
49...Tb2 50.Txg6+ Et offer som ser
skummelt ut med tanke på påfølgende Dxf5.
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51...Txg3+! 52.Kh4 Th2+ 53.Kxg3
Df2+
54.Kg4
Dg2#
Et
veldig
nervepirrende og heseblesende parti som ble
ekstra spennende siden jeg overså kølleslaget
47.Txh5+. Jeg var veldig fornøyd med
avslutningen. 0–1

Landsturneringen 2017 - Klasse 4
1

Lasse Høyvik, Stavanger

8

2

Håkon Hembre Helgøy, Sandnes

1385

7 1/2

3

Per-Erik Evensen, Modum

1448

6 1/2

4

Ulrik Ruud, Trondheim

1400

6 1/2
6

5

Daniel Sinnes, Jæren

1640

6

Knut Wegner Hausken Bævre, Sevland

1451

6

7

Johannes Ofstad, Trondheim

1597

6

8

Kjetil B Halvorsen, 1911

1648

6

9

Atle Stærli, Nordstrand

1512

5 1/2

10

Peter Scott Munk, Kristiansand

1478

5 1/2

11. Kjetil Selvik, 1911 5 /2 12. Jens Petter Olsen, OSS 5 13. Roar Sola,
Jæren 5 14. Espen Espe Johansen, 1911 5 15. Martin Vognstølen,
Stavanger 5 16. Christoffer Möllenhoff, Stjernen 5 17. Morten S
Smedsrud, Stjernen 5 18. Anton Amarapala, Strømmen 5 19. Kent
Odde, Konnerud 41/2 20. Jan Erik Evjen, Folgefonn 41/2 21. Gunnar A.
Moe, Nærøy 41/2 22. Eirik Hauge, Fana 41/2 23. Andreas Götestam
Fossheim, Fribonden 41/2 24. Harald Peter Stette, Fredrikstad 41/2
25. Alexander Tjora, Stavanger 41/2 26. Pål Hovstad, Jæren 4 27.
Helge Pedersen, 1911 4 28. Helmer Nilsen, Konnerud 4 29. Anders
Ivan Stein, Nittedal 4 30. Aud Norunn Strand, Modum 4 31. Niklas
Unneland, Aalesunds 4 32. Eirik Nyberget, Elverum 31/2 33. Jørgen
Ingebrigtsen, 1911 31/2 34. Jan Robert Grøndahl, Asker 31/2 35.
Jørund Greibrokk, Alta 31/2 36. Håvard Skotheim, Tønsberg 31/2 37.
Åsgeir Moe, Nærøy 31/2 38. Erling Tenold, Nordstrand 31/2 39. Nora
Trasti, Tromsø 3 40. Asle Tandberg, Modum 3 41. Gard Alexander
Bye Syreng, Nittedal 3 42. Eivind Løberg, Porsgrunn 21/2 43. Vilde
Bjerke, Lillesand 11/2 44. Lasse Skaansar, Lillehammer 1/2.
1

NM i Stavanger

Klasse 5: 9 av 9!
Landsturneringens mest imponerende resultat stod Kristian Thunestvedt Evjen for i klasse 5.
Han vant like godt alle (!) partiene sine i NMs største klasse.
Kristian Thunestvedt Evjen (36) hadde deltatt i
én (!) sjakkturnering før Landsturneringen. Det
var Sparebank1 GP i Trondheim helt tilbake i
2001. Ettersom han bor og jobber i Stavanger,
var det lett å slenge seg med i årets NM. Den
beslutningen angrer han neppe på.
- Det er klart det er stas å vinne på hjemmebane,
og det gir jo definitivt mersmak. Nå har jeg
store planer om å spille i Sarpsborg til neste år,
sier Evjen til Sjakkbladet.
Det imponerende resultatet i Stavanger har
gitt Evjen en første FIDE-rating på hele 1471.
Hvis det står seg, fyker han rett opp i klasse 3
til neste år.
Selv om han har begrenset turneringserfaring,
røper Evjen til Nsb at han er en av de mange
som har holdt sjakkformen vedlike gjennom
jevnlig trimming på internett.
- Jeg begynte å spille sjakk da jeg gikk på
folkehøgskole i Sverige i 1999 og har spilt
siden, men har til nå begrenset det til å spille
online på diverse sider.

«Til syvende og sist vin
ner likevel ofte
den spilleren som ikke
bukker dronning!»

Sjakkbladet snakker med ham har han ennå
ikke vært på noen klubbkvelder der. Det har
han ambisjoner om å endre på i høst og
kanskje blir han med på langsjakkturneringen
i klubben.
På spørsmål om han dominerte klassen like
mye som poengsummen skulle tilsi, svarer
Evjen ærlig:
- Jeg må innrømme at den poengsummen
kanskje lyver litt for jeg følte ikke det var full
kontroll hele veien. Blant annet kunne jeg
meget mulig ha tapt i nest siste runde etter at
jeg stygt mishandlet en lovende stilling.
- Til syvende og sist vinner likevel ofte den
spilleren som ikke bukker dronning!
Faktisk ble Evjen fulgt nesten til døra av
sølvvinner Ruben Kristiansen, også fra

- Jeg er derfor helt
uvant med langsjakk
og
føler,
tross
det
oppløftende
resultatet, at jeg
trenger mye mer
erfaring med lang
tidskontroll før jeg
spiller på et nivå
jeg er fornøyd med,
forteller Evjen.
Vi aner en person
som stiller høye krav
til seg selv både på
og utenfor brettet.
Evjen meldte seg
nylig inn i Stavanger
SK,
men
når

Vestlandsdominans i klasse 5. Fra venstre Ruben Kristiansen, Kristian Thunestvedt
Evjen og Arve Nils Hansen.
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Stavanger SK som cruiset i mål med 8 poeng
– en poengsum som normalt ville holdt til
førsteplass.
- Nøkkelpartiet var sjette runde mot Ruben. Vi
var de eneste igjen med full pott, men partiet ble
litt antiklimaks da han bukket dronning allerede
i trekk 12. Helt fram til siste runde hadde han
likevel en teoretisk mulighet til å vinne klassen,
da han vant alle sine andre partier.
Evjen stilte godt forberedt på hjemmebane.
- Jeg må innrømme at før turneringen hadde
jeg ambisjoner om å kjempe i toppen, og
forberedte meg mest ved å spille en del lengre
partier på internett for å iallfall bli litt bedre
vant til å spille litt langsommere.
Evjen kommenterer selv sisterundepartiet fra
Stavanger, et stilrent og godt gjennomført
posisjonsparti der han maler motstanderen
i senk.
Kommentarer: Kristian Thunestvedt Evjen
Kristian Thunestvedt Evjen
Arvid Aage Skaar
NM i Stavanger (9), 2017

Til tross for at jeg ledet turneringen med 8/8,
hadde jeg før partiet klart å finne en teoretisk
mulighet for å bli tatt igjen, og faktisk tape
på tredjekvalitet med et halvt poeng. Jeg
var kanskje mer opptatt av å sikre det halve
poenget som ville garantert turneringsseieren,
enn å gå all-in på vinst.

1.c4 c5 2.g3 Sc6 3.Lg2 Sf6 4.Sc3 e6
5.Sf3 d5 6.cxd5 exd5 7.d4 Le7 8.b3?!
8.0–0 0–0 9.b3 er en mer presis rekkefølge, da
8...Lg4 ser sterkt ut etter partitrekket.
8...0–0 9.0–0 Etter noen omveier har vi
funnet veien til en teoretisk stilling i Tarraschforsvaret. Variantene med b3 og Lb2 er
mindre spilt enn de med Lg5, men jeg liker å
ha svartfeltsløperen på den lange diagonalen,
og varianten scorer også bra i praksis.
9...h6 En ting som slo meg flere ganger i løpet
av turneringen er at spillere i klasse 5 ofte
30
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overvurderer styrken av trekk som Lg5, og er
ofte veldig raske til å spille trekk som h6 for å
hindre det. Jeg innså i en samtale etter et annet
parti at springerens «uforutsigbarhet» faktisk
kan gjøre den til en sterkere brikke enn løperen
på dette nivået. Uansett var det unødvendig her
siden jeg allerede hadde annonsert at min løper
skal til b2. For meg virket det som starten på min
motstanders plan om å holde stillingen gjennom
passivt forsvar, som generelt ikke er en god plan
for den som har en isolert dronningbonde. 9...
Se4 10.Lb2 Lf6 er mer kritisk ifølge teorien,
hvor hvit kan velge mellom det skarpe Sa4 og
det enklere Sxe4.

10.dxc5 Lxc5 11.Lb2 Le6 12.e3 a6
13.Se2! (et fint trekk som øker koordinasjonen
i hvits leir – red.anm.) 13…De7

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9+p+-wqpzp-0
9p+n+lsn-zp0
9+-vlp+-+-0
9-+-+-+-+0
9+P+-zPNzP-0
9PvL-+NzPLzP0
9tR-+Q+RmK-0

xiiiiiiiiy
14.Sfd4 Sf4 var sikkert mer presist, men
som tidligere nevnt var jeg mest opptatt av å
ikke tape, og å blokkere bonden virket derfor
logisk for meg.
14...Tad8
15.Tc1
Lg4
16.Dc2
Computeren angir her 16.Sxc6 bxc6
17.Lxf6 gxf6 18.Dd3 og hvit skal visstnok
ha klar fordel, men jeg kviet meg for å
gjøre konkrete forandringer av stillingen. For
meg virket det som å beholde den isolerte
dronningbondestillingen ga en liten men trygg
og langvarig fordel.
16...Sxd4 17.Sxd4 Lxd4? Å bytte
springerne var nødvendig, men å gi fra seg
svartsfeltløperen for en springer gjør min
egen svartsfeltløper til et monster i den
lange diagonalen.
18.Lxd4 Tfe8 19.Db2 Jeg hadde nå fått alt

NM i Stavanger
jeg drømte om. Avbyttet av to par lette offiserer
favoriserer meg, ikke minst fordi jeg sitter igjen
med de to beste offiserene, og mitt siste trekk
skaper et veldig ubehagelig press mot g7. Rundt
omkring her begynte jeg å innse at det ville
vært utilgivelig å ikke begynne å spille på vinst.

19...Le6 20.Tfd1 Sh5 Et forsøk på å få
til aktivitet på kongefløyen, men jeg hadde
vanskelig for å forestille meg at jeg kunne
være i noen fare her.
21.h3 Dg5

XIIIIIIIIY
9-+-trr+k+0
9+p+-+pzp-0
9p+-+l+-zp0
9+-+p+-wqn0
9-+-vL-+-+0
9+P+-zP-zPP0
9PwQ-+-zPL+0
9+-tRR+-mK-0

xiiiiiiiiy
22.g4! Sf6 Jeg hadde seriøst vurdert det noe
desperate 22...Lxg4, men etter 23.f4! Dh4
24.hxg4 Dxg4 er andreraden åpen for at min
dronning kan bli med i forsvaret, og min konge
er derfor helt trygg.
23.Lxf6 gxf6 24.f4! Dh4 Dette gir meg
mulighet til å bytte dronninger som stopper
all potensiell aktivitet fra hans side. I stedet
hadde jeg regnet med 24...Dg7 25.f5 Lc8
hvor han i alle fall kan drømme om aktivitet
med angrep på min etterhengende e-bonde og
...h5 for å bryte opp kongestillingen. Ettersom
min dronning hele tiden kan jobbe defensivt
såvel som offensivt følte jeg imidlertid at
kongen ikke var i noen fare.
25.Df2 Dxf2+ 26.Kxf2 f5 27.gxf5
Lxf5 28.Txd5 Txd5 29.Lxd5 Te7 29...
Lxh3 30.Lxb7 ser også miserabelt ut.
30.h4 De to sammenhengende e- og f-bøndene
gjør nå livet mer surt for min motstander enn
det faktum at jeg er en bonde over.
30...Kg7 31.Kf3 Kf6 32.e4 Lg6? 33.f5!

Lh5+ 34.Kf4 Le2?? Dette taper med en
gang, men det er vanskelig å finne noen gode
alternativer.
35.Te1! Ld3 36.e5+ og svart ga opp da
han mister hele tårnet. 1–0
Landsturneringen 2017 - Klasse 5
1

Kristian Thunestvedt Evjen, Stavanger

9

2

Ruben Kristiansen, Stavanger

8

3

Arve Nils Hansen, Bergens

4

Arvid Aage Skaar, Stjernen

1372

6 1/2

7

5

Rawas Khan, Oslo Schakselskap Ungdom

6 1/2

6

Tom Olav Stavseth, Vadsø

6 1/2

7

Øyvind Hjørnevik, Sandnes

1365

6

8

Lars Paul Huse, Nordstrand

1163

6

9

Jan Helge Halleraker, Bergens

10 Torgeir Gillebo, Lillehammer

1218

6

1208

6

11. Håkon Støren, Stavanger 6 12. Vilde Helena Husebø,
Stavanger 6 13. Harald M. Dahle, Sandnes 6 14. Ole-Andreas
Sjømoen, Groruddalen 6 15. Johan Lien, Hønefoss 6 16.
Alexander Skrede, Sandnes 51/2 17. Lars Bakketun, Stavanger
51/2 18. Simen Kloster-Jensen, OSS 51/2 19. Andreas Stenhaug,
Stavanger 51/2 20. Sara Marie Skaug Bjørkly, Bergens 51/2 21.
Vetle Støren, Stavanger 51/2 22. Stig Atle Ravnås, Stavanger
51/2 23. Daniel Fossan, Stavanger 51/2 24. Julie Sømhovd,
Nordstrand 5 25. Pål Kjeldsen, Stavanger 5 26. Øystein Viken
Kallset, Kristiansund 5 27. Terje Wahl, Lillestrøm 5 28. Eirik
Thorbjørnsen, Stavanger 5 29. Richard Tobiassen, Stavanger 5
30. Martin Skretteberg, OSS 5 31. Eyvind Larre, OSS 5 32. Jens
Kristoffersen, Stavanger 5 33. Eldbjørg Blikra Vea, Stavanger
5 34. Bjørn Flåtrud, Bærum 41/2 35. Steinar Årdal, 1911 41/2 36.
Vibeke Ekeland Grønn, OSS 41/2 37. Sverre Hoem, Kristiansund
41/2 38. Jan Otto Beitnes, Nordstrand 41/2 39. Stian Kosberg,
Molde 41/2 40. Kjetil Pedersen, Stavanger 41/2 41. Arne Knut Røv,
Volda Ørsta 41/2 42. Erik Rio Helgeland, Stavanger 41/2 43. Hans
Vigleik Jakobsen, Jæren 41/2 44. Ole Birkeland, Kristiansand 41/2
45. Arne Gilje, Stavanger 41/2 46. Arvid Feed Jakobsen, Jæren
41/2 47. Ståle Jan Evenshaug, Bærum 41/2 48. Espen Nordby,
Hamar 41/2 49. Kolbjørn Bø, Sandnes 41/2 50. Guru Wanda Wanvik,
OSS 41/2 51. Teodor Kristoffersen, Stavanger 4 52. Anniken
Vestby, Tromsø 4 53. Elias Kristiansen, Sandnes 4 54. Paul Ivar
Johansen, Trondheim 4 55. Kjell Hjelle, Bodø 4 56. Rune Larsen,
Lofoten 4 57. Vidar Stensen, Tromsø 4 58. Andrea Schneider,
OSS 4 59. Paul T. Nielsen, Alta 31/2 60. Marius Anfinsen, Sandnes
31/2 61. Jens Østmann, Tønsberg 31/2 62. Aleksander Kjærstad,
Groruddalen 31/2 63. Trond Ove Svendsen, Direkte 31/2 64. Atle
Ruud, Trondheim 31/2 65. David Bakketun, Stavanger 31/2 66.
Ken Ronny Schouten, Tromsø 31/2 67. Elizabeth Lindsay, OSS 31/2
68. David Wiig, Molde 31/2 69. Johannes Pundsnes, Stavanger 3
70. Eivind Abrahamsen, Stavanger 3 71. Jonas Østhus Gaballa,
Haugaland 3 72. Fredrik Helgeland, Stavanger 3 73. Guomin Ji,
Hell 3 74. Sverre Vangen, OSS 3 75. William Fluck, OSS 3 76.
Monica Hestvik, Bærum 3 77. Fred Engelstad, Caissa 21/2 78. Erik
Opseth, Elverum 21/2 79. Sissel Engevik, Strømmen 2 80. Hege
Anette Ramson, Stjernen 2 81. Vegard Steffensen, Stavanger 2
82. Mathias Oliver Skrede, Sandnes 11/2 83. Tommy Strømhaug,
Hell 11/2 84. Marit Follestad Tandberg, Modum 0.
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Senior A: Dramatisk finish

Foto: Leif Magne Svendsen

Da de to lederne begge tapte i siste runde, benyttet Randabergs Terje Melkeråen sjansen til
å smette forbi og ta sin største triumf på sjakkbrettet.

«Så tar vi heiaropet, gutter. Kam-fer-drops!» Fra venstre Ole Morten Skogheim, Terje Melkeråen og Aage Mella.

- Da siste runde ble satt i gang slo ikke
turneringsseier meg som noen mulighet,
forteller Terje Melkeråen (64) til Nsb.
- Ole Morten Skogheim hadde spilt på de
øverste bordene hele tiden. Jeg regnet derfor
med at han hadde best kvalitet selv om han
skulle tape for Tor Arne Hauge. Og selv om jeg
skulle klare å vinne mot Aage Mella i mitt parti,
fortsetter han.
Da Skogheim bukket offiser i åpningen mot
Hauge og Melkeråen vant mot Mella, var det
nettopp kvalitetspoengene som skulle bli
utslagsgivende. Til Melkeråens overraskelse
gikk resultatene i siste runde hans vei, og han
knep dermed førsteplassen på kvalitet.
- Selvfølgelig rangerer jeg en NM-tittel som
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høydepunktet i mitt sjakkliv. Det var både
uventet og overraskende. Jeg har alltid
betraktet meg som middelmådig hva gjelder
spillestyrke, og mine ambisjoner har derfor først
og fremst vært hygge og trivsel i forbindelse
med sjakken, sier Melkeråen.
En annen som fortjener å fremheves, er
bronsevinner Aage Mella (83). Veteranen kom
snublende nær å vinne hele klassen. Selv
med tap i siste runde sikret han seg altså en
imponerende bronse.
Melkeråen representerer Randaberg og
spilte på hjemmebane i Stavanger. Det at
mesterskapet gikk av stabelen i hjembyen var
sterkt medvirkende til at han deltok.
- Det var kort vei og jeg ønsket å støtte

NM i Stavanger
arrangementet. Men selvfølgelig synes jeg
sjakkmiljøet er svært hyggelig og det er alltid
gjevt å treffe igjen venner og bekjente!
- Jeg har deltatt i noen seniorturneringer
internasjonalt og der er det også en svært
hyggelig atmosfære. I den forbindelse må Per
Ofstad berømmes. Hans energi og entusiasme
har bidratt til at seniorsjakken er blitt hva den
er, så vel nasjonalt som internasjonalt!
Et pussig sammentreff er at Tor Arne Hauge,
som altså hjalp Melkeråen til klasseseier ved å
beseire lederen i siste runde, var Melkeråens
første trener (!) i sin tid.
- Jeg lærte meg å spille sjakk først i 14
årsalderen og det var Tor Arne som var min
første sjakklærer. Han er noen år eldre og
gikk på gymnaset på den tiden. Min første
Landsturnering var i Kristiansund i 1970. Den
gangen var jeg en optimistisk junior med ditto
høye ambisjoner!
Siden er det blitt 10 NM på Melkeråen som sier han
har «slengt seg med» med ujevne mellomrom,
mer av sosiale grunner enn sjakklige.
På 90-tallet var Randaberg en merittert klubb
med regelmessige opptredener i NM-finalen. Nsb
spør hva som er status for klubben per i dag.
- Vi er noen få som fremdeles opprettholder
medlemskapet i Randaberg Sjakklubb, men
det er ikke noe aktivitet i klubben lenger.
Medlemskapet holdes ved lag for å sikre
tilknytningen til forbundet.
Når det gjelder partier, medgir Melkeråen at
han nok var heldig i flere av remispartiene
sine. Grunnlaget for det gode resultatet la han
under mandagens dobbeltrunde der han vant
begge partiene sine på overbevisende måte. Vi
tar en titt på det første av disse.
Terje Melkeråen
Sigmund Løvåsdal
NM i Stavanger (3), 2017

1.f4 d5 2.Sf3 Sf6 3.e3 c5 4.b3 g6
5.Lb2 Lg7 6.Lb5+ Ld7 7.De2 0–0

8.Lxd7 Dxd7 Et trekk som fortjener honnør
og som det er verdt å merke seg. Svart vil
utvikle dronningspringeren til c6 der den
kontrollerer to sentrumsfelter. Svakere er 8...
Sbxd7 da springeren står passivt på d7.
9.0–0 Sc6 10.d3 Tad8 11.Sbd2 Tfe8
12.Se5 Dc8 13.Sxc6 Dxc6 14.Tae1
e6?! Ser harmløst ut, men faktisk er trekket en
nokså typisk feil i disse stillingene. Problemet
er at det svekker de mørke feltene, spesielt
d6 og f6. Dette vil bli tydeligere etter hvits 26.
trekk.
15.a4 a6 16.a5 Db5 17.Ta1 Td7
18.Ta4 Ted8 19.Le5 Dc6 20.Sf3

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+k+0
9+p+r+pvlp0
9p+q+psnp+0
9zP-zppvL-+-0
9R+-+-zP-+0
9+P+PzPN+-0
9-+P+Q+PzP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy



20...b5? Hittil har det vært et velspilt parti
fra begge sider, men dette trekket er en klar
posisjonell feil. Nå blir a-bonden en svakhet
som svart kommer til å slite med resten av
partiet. Et nøytralt trekk var på sin plass.
21.axb6 Dxb6 22.g3 Tb7 23.Kg2 Sd7
24.Lxg7 Kxg7 25.e4 Endelig avanserer
hvit i sentrum, et trekk som har vært på
agendaen lenge.
25...d4

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+-+0
9+r+n+pmkp0
9pwq-+p+p+0
9+-zp-+-+-0
9R+-zpPzP-+0
9+P+P+NzP-0
9-+P+Q+KzP0
9+-+-+R+-0

xiiiiiiiiy
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26.e5! Nå viser problemet med svarts 14.
trekk seg. Særlig d6–feltet er et stygt «hull»
i svarts stilling. Hvit planlegger Sd2 fulgt av
springerhopp til c4 eller e4. Springeren har
realistiske forhåpninger om å etablere seg dypt
bak fiendens rekker, på d6.
26...Dc6 27.Tfa1 Ta8 28.De4 Fint spill.
De posisjonelle defektene i svarts stilling vil tre
tydeligere fram uten dronningene på brettet.
28...Dxe4 29.dxe4 Tba7 30.Sd2 f6
31.exf6+ Sxf6 32.Kf3 Kf7 33.Sc4
Sd7 34.Ta5 Ke7 35.g4 Kd8 36.g5
Kc7 37.h4 Kb7 38.h5 Tf8 39.e5 Tfa8
40.Th1! Svart hadde akkurat klart å demme
opp på dronningfløyen, men nå vrir hvit spillet
til motsatt side. Et lærebokeksempel på såkalt
«lavering», eller spill mot to svakheter.
40...Kc6 41.hxg6 hxg6 42.Th6 Sf8
43.Ke4 Tb7 44.Sd6 Tb4 45.Kd3 Kb6
46.Ta1 a5 47.Th8 Ka6 48.Tg8 Tbb8
49.Sc4 Kb5 50.Sd6+ Kc6 51.Sc4
Kb5 52.Tg7 Ta6 53.Tf7 Taa8 54.Th1
Kc6 55.Th8 Kb5 56.Tg8 a4 57.Sd6+
Kb4 58.bxa4 Kxa4 59.Tgg7 Ta6
60.Tb7 Txb7 61.Txb7 Et instruktivt parti.

Sluttstillingen er talende. Svart kan omtrent
ikke røre på seg. Hvit kan for eksempel
fortsette med Kc4, deretter Se4xc5. Svart
valgte å kaste inn håndkledet istedenfor å
forlenge lidelsene. 1–0
Landsturneringen 2017 - Senior A
1

Terje Melkeråen, Randaberg

1974

6 1/2

2

Ole Morten Skogheim, Lillehammer

1981

6 1/2

3

Aage Mella, Strømmen

1708

6

4

Tor Arne Hauge, 1911

2060

6

5

Roaul Abrahamsson, Vålerenga

1964

6

6

Gunnar Stake-Larsen, OSS

1992

6

7

Erland Henrichsen, Porsgrunn

1993

5 1/2

8

Jan Synnestvedt, Nordstrand

1899

5 1/2

9

Arild Johansen, Horten

1938

5

1811

5

10 Hugo Parr, Nittedal

11. Roar Lindblom, Asker 5 12. Tore Langmyhr, Trondheim
5 13. Oddvar Solli, Voss 5 14. Kjetil Strand, Asker 4 1/2 15.
Svein Arne Thrana, Nittedal 4 1/2 16. Tom Ivar Jenkins, OSS
4 1/2 17. Jan Svenske, Strømmem 4 1/2 18. Hans Hovden,
Kirkegata 4 1/2 19. Odd Habberstad, OSS 4 1/2 20. Gunnar
Lie, Porsgrunn 4 21. Terje Lie, Bergens 4 22. Pål Moe,
OSS 3 1/2 23. Leif E Wærstad, OSS 3 1/2 24. Sigmund
Lovasdal 3 1/2 25. Harald Thorstensen, Tønsberg 3 26.
Hans Fredrik Esbensen, Vadsø 3 27. Tore-Inge Bratteteig,
Voss 1 1/2.

Senior B: Comeback etter 42 år
Trond Tostrup fra OSS la sjakkbrikkene på hylla i 42 år. Nå lover han at det blir mer sjakk
fremover.
- Du har jo andre- og tredjeplass fra
Landsturneringen tidligere, Trond. Det var på
tide du vant! runget det fra sjakkhistoriker
Øystein Brekke under premieutdelingen.
Trond Tostrup (73) er et ikke ukjent navn i
sjakk-Norge. På 60-tallet var han blant de trefire beste juniorene i landet. Under NM i Oslo i
1964 spilte han omkamp om juniortittelen mot
Henrik Kortner, en match han tapte 1-3 etter å
ha vunnet det første partiet.
- Derefter kom en dame fra Nedre Eiker i
billedet og jeg fikk valget mellom en ektefelle
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og sjakkdronningen. Jeg valgte da en levende
dronning som fødte fire barn i løpet av få år.
Dette sammen med ønske om å gjøre såkalt
karriere medførte at sjakken ble lagt på hylla,
forteller Tostrup til Nsb.
Det skulle gå 9 år før han deltok i NM igjen.
I Sandnes i 1973 ble det 10. plass blant 50
deltakere i Mesterklassen.
- Dette gav litt mersmak og året efter ferierte
vi som alltid i Sandefjord og jeg deltok da igjen
i Mesterklassen. Der ble det delt førsteplass
(nr. 2 på kvalitetspoeng – red.anm.) som gav

NM i Stavanger
opprykk til den såkalte Kandidatklassen i NM
i Oslo i 1975. Der spilte jeg mine siste partier
med et dårlig resultat.
Tostrup er beskjeden om egen jobbkarriere,
men han har en imponerende CV å vise til. Han
har jobbet i et internasjonalt konsulentfirma
med nærmere 100 turer til Midt-Østen. Deretter
gjorde han karriere i norsk banknæring
som banksjef i Bergen Bank og senere
administrerende direktør i Sparebanken Øst.
På denne tiden sier han at sjakk forståelig nok
var et ikke-tema.
- På vårparten mistet jeg imidlertid flere
styrelederverv på grunn av fremskreden alder
og tenkte Was nun, kleiner Mann? Og dette
Was blev sjakk. Efter konferanse med min
livsledsager gjennom 47 år fikk jeg tillatelse
til å gjenoppta sjakken, meldte meg på i
Stavanger og spilte mitt første sjakkparti på 42
år den 1. juli 2017.
En artig kuriositet er at Tostrup har beholdt
formannsvervet i Mjøndalen fotball, fødebyen
til IM Svein Johannessen, fire ganger
norgesmester.

- Jeg har mye å takke sjakken for, ikke minst
så lærer man å ta beslutninger, avslutter han.
Tostrup har valgt ut et parti som illustrerer
godt strategien hans for turneringen:
- Spill rolig og posisjonelt, unngå skarpe
stillinger da jeg ikke kunne stole på manglende
regneferdigheter, spill på svakheter i
motstanderens stilling. Og for all del unngå
bukker!
Dette minner unektelig om det gamle mantraet
i OSS: Gjør i det hele tatt ingen feil!
Pål Egil Knutsen
Trond Tostrup
NM i Stavanger (4), 2017

1.c4 c6 2.d4 Sf6 3.Sc3 d5 4.e3 g6 5.Sf3
Lg7 6.Le2 0–0 7.0–0 Sbd7 8.cxd5
cxd5 Legg merke til hvordan hvit utsatte
avbyttet på d5 til svart ikke lenger hadde
c6–feltet tilgjengelig for dronningspringeren.
Dette er en typisk metode.

Med sine tidligere meritter på sjakkbrettet spør
vi hvor høyt seieren i Stavanger rager.
- En seier i senior B med motspillere som alle
har rating på under 1500 kan man vanskelig
skryte av, men det var kjekt å registrere at de
små grå fortsatt funksjonerer sånn noenlunde
og jeg hadde ingen følelse der og da av et
opphold på 42 år, forteller Tostrup.
At seieren har gitt mersmak hersker det liten
tvil om.
- Det var utrolig artig å spille igjen og jeg vil
nok bli å se hyppigere fremover, blant annet i
lagsjakk for OSS.
- I høst tar jeg sikte på å spille Oslo Chess
Festival og ikke minst senior VM i Acqui Terme
i november der jeg registrerer at noen av mine
kombattanter fra NM i Sandefjord i 1974 skal
delta.
Tostrup bekrefter også at han kommer til å
delta i Senior A i Moss til neste år.

«Dette var da atskillig mer stas enn lange
styremøter.»
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9.b3 a6 10.Lb2 Her var det verdt å vurdere
en mer aggressiv utvikling av sortfelteren:
10.a4 fulgt av La3 gir hvit bedre håp om
åpningsfordel.

XIIIIIIIIY


9-+-+-trk+0

9+-+q+-vlp0
9p+-+-+p+0
9+p+p+p+-0
9-+-zPp+-+0
9zPP+-zP-zP-0
9-vL-+-zP-zP0
9wQ-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy

10...b5 Nå kan svart være tilfreds med å ha
sikret seg terreng på dronningfløyen.
11.a3 Lb7 12.Ld3 Se8 13.Se2 Sd6
14.Tc1 Db6 15.Tc2 Tac8 16.Db1 Txc2
17.Lxc2 Se4 18.Td1 Dd6 19.Da1 Lh6

XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9+l+nzpp+p0
9p+-wq-+pvl0
9+p+p+-+-0
9-+-zPn+-+0
9zPP+-zPN+-0
9-vLL+NzPPzP0
9wQ-+R+-mK-0

xiiiiiiiiy
20.Lxe4? Det er forståelig at hvit ønsket å
kvitte seg med den sterke springeren i sentrum
og samtidig unngå en ulykke på f2 på sikt.
Likevel er partitrekket en klar feil som overlater
initiativet til motstanderen. Svart får nå
løperparet og b7–løperens diagonal forlenges.
På d5 vil løperen kunne bli en maktfaktor i
stillingen. Etter et nøytralt trekk fra hvit ville
stillingen fortsatt ha vært i balanse.
20...dxe4 21.Se5 f6 22.Sxd7 Dxd7
23.Sc3 f5 Nå er det lett å se at svart har
overtaket. Trusselen ...f4 er ubehagelig å møte
for hvit.
24.Lc1 e6 25.g3 Lg7 26.Lb2 Ld5 Gir
fra seg løperparet, men forhindrer alt motspill
knyttet til et eventuelt d4–d5 brudd fra hvit, helt
i tråd med Tostrups strategi for turneringen.
Etter det besnærende 26...g5 med trusselen
...f4, kan hvit stikke kjepper i hjulene med
27.d5! exd5 28.Se2! Lxb2 29.Dxb2 med fint
motspill på de sorte feltene. Denne stillingen
er langtifra klar.
27.Sxd5 exd5 28.Tc1
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28...g5! Nå er denne planen veldig effektiv.
Hvits motspill i c-linja kommer for sent. Legg
også merke til at svart har «god» mot «dårlig»
løper. Den hvite løperen på b2 stanger bare i
egne bønder som er fastlåst på samme farge.
29.Tc5 Tf6 30.Dc1 f4! 31.Tc8+ Lf8
32.Dc5 fxe3 33.fxe3 Df5 Dronningen
melder seg på i angrepet og den hvite kongen
står alene mot overmakten.
34.Dc1 Df2+ 35.Kh1 De2 36.Kg1 Tf2
0-1

Landsturneringen 2017 - Senior B
1

Trond Tostrup, OSS

2

Leif Gulliksen, Stjernen

1470

8
7

3

Harald Omland, Asker

1615

6 1/2

4

Tom Steinskog, Sandnes

1521

6

5

Per-Arvid Jakobsen, Jæren

1472

5 1/2

6

Viggo Andersen, Lillesand

1615

5 1/2

7

Leiv Røsok, Direkte

1497

5 1/2

8

Gunnar Lilleng, Strømmen

1587

5 1/2

9

Pål Egil Knutsen, Samisk

1684

5

10

Rolf Rasmussen, Kongsberg

1458

5

11. Jan Petter Leidland, Egersund 5 12. Finn Arild Wister,
Kirkegata 5 13. Per Tveten, Bærum 5 14. John Røset, Namsos
4 1/2 15. Oddvar Aasen, Moss 4 1/2 16. Øistein Yggeseth,
Asker 4 1/2 17. Ruben Guerrero, Kongsvinger 4 1/2 18. Oddvar
Nordmark, Sandnes 4 1/2 19. Rune Bergquist, Tønsberg 4 20.
Morten Tønsager, Løperen 4 21. Finn Syvertsen, Asker 4
22. Olav Skjæveland, Strand 3 1/2 23. Svein Erik Kringstad,
Løperen 3 1/2 24. Tore Teigen, Porsgrunn 3 25. Lars Hope,
Trondheim 3 26. Amund Nergård, Samisk 3 27. Bjørn Berg
Johansen, Fredrikstad 2 1/2 28. Nils R Utsi, Samisk 2 1/2 29.
Odd Rune Hansen, Sandnes 2 30. Gunleif Helland, Strand 1

NM i Stavanger

Junior: En ekte bergenser
Med kompisen Benjamin Haldorsen i Eliteklassen, var det opp til Sondre Merkesvik å forsvare
landsdelens ære i Juniorklassen. Det gjorde bergenseren med glans. Men skolen kommer
først, sier den nybakte juniormesteren.
- I Bergen er vi en veldig sammensveiset gjeng
der fellesskapet er sterkt, forteller Sondre
Merkesvik (17) til Nsb.
- Grunnen er vel at Bergen ikke har spesielt
mange spillere, men når du først begynner å
spille så slutter du ikke. Jeg føler ofte det er
Bergen mot resten av Norge, og det er akkurat
slik jeg liker det!

Jeg føler ofte det er
Bergen mot resten
av Norge og det er akku
rat slik jeg liker det!

men det er garantert noe å skryte av til folka
her hjemme og noe jeg tar med meg fremover,
legger Merkesvik til.

Merkesvik forteller at selv
om det ikke er så mange
unge toppspillere i Bergen
akkurat nå, så ser det lyst ut
med tanke på rekruttering.
Skolesjakken har virkelig fått
rotfeste i Norges nest største
by og det er bra.
Vi hadde kanskje forventet
en brautende hyllest av egen
prestasjon, i tråd med den
bergenske arketypen, men
Merkesvik er forholdsvis
beskjeden når han beskriver
spillet sitt i Stavanger.
- Juniorklassen i år var
ikke toppet, men jeg er
fortsatt
godt
fornøyd
med eget resultat. Jeg
fokuserte på å spille best
mulig, og ville unngå tap.
De jeg trodde kunne bli
problematiske motstandere,
var Lucas (Ranaldi – red.
anm.) og Mads (VestbyEllingsen – red.anm.). Én
som overrasket positivt,
var Gunnar Lund som stilte
godt forberedt med flere
«åpningsprepper».
Seieren
høydepunktet

i

er
ikke
karrieren,

Bergen - Norge 1-0. Og brikkene faller på plass.
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Vi spør om Merkesvik gjorde noe annerledes
eller trente spesielt inn mot Landsturneringen.
- Ikke egentlig, men jeg var litt strengere med
meg selv i forhold til søvn, mat og avslapping
både før og under turneringen. Ellers har
jeg jobbet mer med det psykiske aspektet
ved sjakk i det siste. Jeg har lest bøker som
originalt nok ikke handlet om sjakk, men som
ga meg mye likevel. Spesifikk sjakktrening
varierer veldig. Noen dager kan jeg jobbe et
kvarter, mens andre inntil 6 timer.
Juniortittelen kvalifiserer til spill i Eliteklassen
neste år, og Merkesvik sier han regner med å
delta der.
Jeg har alltid ment at
skolen er viktigere
enn sjakken og komm
er til å skifte fokus
tilbake til den nå.

- På kort sikt er det IM-tittelen som er målet,
så får vi se etter det. Det er ett av tipsene
som jeg har plukket opp fra psykologien: Å
sette korte mål slik at man lettere kan se egen
fremgang, noe som er oppmuntrende. Sånn
sett burde vel målet strengt tatt være å få
ratingen over 2300 igjen...
Det er tydelig at Merkesvik har et skarpt hode
og liker å bryne de små grå. Når Nsb får fatt
i den ferske juniormesteren, er skolestart rett
rundt hjørnet og gymnasiasten ser fram til å
begynne i 2. klasse der han har fått høre at
realfagene er spennende.
- Jeg har alltid ment at skolen er viktigere enn
sjakken og kommer til å skifte fokus tilbake til
den nå.
Blunk, blunk ikke sant? Vi tar for gitt at
akkurat den uttalelsen var spill for galleriet og
at sjakken kommer først. Det er for øvrig en
belest ung mann vi snakker med. Han røper
at han leser 200-300 A4 ark daglig på fritiden.
- Jeg har spilt sjakk i 8 år, og kommer
nok til å spille i 80 år til, avslutter årets
juniornorgesmester som selv kommenterer et
nøkkelparti fra andre runde.
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Vi går inn i partiet på et kritisk tidspunkt.
Kommentarer: Sondre Merkesvik
Daniel Nordquelle
Sondre Merkesvik
NM i Stavanger (2), 2017

XIIIIIIIIY


9-+-+-trk+0

9+r+-vl-zpp0
9-zp-zp-+-+0
9zp-+P+-+-0
9-+P+N+P+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-+PzP0
9tR-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

Det kan se ut som svart er i trøbbel. Hvit har
to (!) merbønder og såkalt «god» springer mot
«dårlig» løper. Eller? Svart må handle kjapt før
hvit får tid til å konsolidere.

18...Tf4! Jeg hadde regnet meg fram til at
svarts aktivitet sikrer i alle fall evig sjakk i de
fleste varianter.
19.Sd2 Etter alternativet 19.Sf2 Txc4
20.0–0 Tc2 21.Se4 Txb2 har svart fått tilbake
materiellet og står litt bedre, med mer aktive
brikker. Etter Daniels trekk er det mulig å
plukke bønder, men aktivitet spiller en større
rolle.
19...Lg5! 20.Sf3 Eller 20.0–0–0 Txg4
21.g3 Te7 og han sliter med bindingen i
diagonalen c1-h6.
20...Te7+ 21.Kf2 Lh4+ 22.g3

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+-tr-zpp0
9-zp-zp-+-+0
9zp-+P+-+-0
9-+P+-trPvl0
9+-+-+NzP-0
9PzP-+-mK-zP0
9tR-+-+-+R0
xiiiiiiiiy



NM i Stavanger
Oops. Har svart tabbet seg ut?

22...Tef7! Nope! Jeg var veldig fornøyd da
jeg fant …Lh4+ fulgt av …Tef7 fordi nå får jeg
total kontroll over brettet.
23.gxh4 (dessverre for hvit er verken
23.Sxh4 eller 23.gxf4 lov – det er bindinger
overalt!) 23…Txf3+ 24.Ke1 Tf2 25.b3
Tg2 26.h3 Tff2

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+-+-zpp0
9-zp-zp-+-+0
9zp-+P+-+-0
9-+P+-+PzP0
9+P+-+-+P0
9P+-+-trr+0
9tR-+-mK-+R0

xiiiiiiiiy
Nå får vi en demonstrasjon av styrken til to
tårn langs andreraden. Fortsatt ligger hvit to
bønder over, men det er svart som står til vinst.
Mens svarts tårn er hyperaktive er hvits tårn
passive tilskuere.

27.h5 h6 Det er veldig vanskelig for hvit å
spille. Alt svart trenger å gjøre, er å skvise.
28.Kd1 Eller 28.Tf1 Te2+ 29.Kd1 Td2+
30.Kc1 (30.Ke1 Tge2#) 30...Tc2+ 31.Kb1
Tb2+ 32.Kc1 Tgc2+ 33.Kd1 Th2 og nå kan
svart plukke tilbake bøndene uten å gi slipp på
presset.
28...Tc2 Det er bare kongetrekk som ikke
mister bønder, men ingen sjakkspillere har
lyst til å spille Ke1 i denne stillingen. Hvit har
heller ingen tårntrekk som frister spesielt.
Enten bukker det materiell eller så går hvit
matt. Legg merke til at 28…Txa2?? 29.Txa2
Txa2 ville vært en stor feil. Svarts fordel
ligger i tårnduoen på andreraden. Bytter man
et tårnpar, forsvinner alt trykket på den hvite
stillingen. Etter 30.Te1 ville hvit ha overtatt
føringen.
29.h4 To varianter som illustrerer hvits
problemer, er 29.Ke1 a4! 30.bxa4 Txc4

31.Kf1 Tb2 32.Kg1 Tcc2 eller 29.Tc1? Tgd2+
30.Ke1 Txc1+ 31.Kxd2 Txh1.

29...Tb2 30.Ke1 Bedre sjanser ga 30.g5,
men hvis svart holder andreraden er det ikke
mye håp: 30...hxg5 31.hxg5 Txg5 32.Kc1
Tgg2!.
30...Txg4 31.Kf1 Tg3 32.Te1 Txa2
33.Tb1 Tf3+ 34.Kg1 Tg3+ 35.Kf1
Tc2 36.Ke1 Tgg2 37.Kd1 Tcf2
38.Kc1 Kf7 39.b4 Tc2+ 40.Kd1 a4
41.Ta1 Tb2 42.c5 bxc5 43.bxc5 dxc5
44.Kc1 Tgc2+ 45.Kd1 Td2+ 46.Kc1
Tbc2+ 47.Kb1 Tb2+ 48.Kc1 Tbc2+
49.Kb1 Tc4 50.Tf1+ Ke7 51.Ta3 Tg4
52.Te3+ Kd6 53.Te8 Tb4+ 54.Ka1
Td3 55.Ka2 Kxd5 56.Tf5+ Kc4
57.Tee5 Td2+ 58.Ka1 Tb5 59.Te1
Tbb2 60.Te4+ Kb5 61.Tf8 a3 62.Te1
Ta2+ Jeg havnet i litt tidstrøbbel mot slutten
som kompliserte ting, men dro iallfall inn
seieren til slutt. 0–1

Landsturneringen 2017 - Junior
1

FM Sondre Merkesvik, Bergens

2211

6 1/2

2

FM Lucas Ranaldi, 1911

2269

6 1/2

3

Gunnar Lund, Tromsø

2051

6

4

Mads Vestby-Ellingsen, Tromsø

2175

6

5

Martin Nilsen, Stjernen

2080

6

6

Martin Saltvedt, Stavanger

2046

5 1/2

7

Daniel Nordquelle, Nordstrand

2047

5 1/2

8

Andreas Fossan, Stavanger

1998

5 1/2

9

Hanna B Kyrkjebø, Stavanger

1923

5 1/2

2049

5

10 Monika Machlik, Tromsø

11. Alf Marius Kjærås, Tønsberg 5 12. Isak Sjøberg,
Nordstrand 5 13. WFM Maud Rødsmoen, OSS 5 14.
Henrik Øie Løbersli, Kristiansund 41/2 15. Abyl Kizatbay,
Stavanger 41/2 16. Alseit Kizatbay, Stavanger 41/2 17. Edit
Machlik, Tromsø 41/2 18. Petter Andreas Wadstensvik,
Kristiansund 41/2 19. Sara Næss, Vålerenga 41/2 20.
Erling Dyrhaug Skjølås, Stavanger 41/2 21. Benjamin
Fossan, Stavanger 4 22. Marte B Kyrkjebø, Stavanger
4 23. Mattis Mikelsen, Bærum 4 24. Ulrik Olsen,
OSS 31/2 25. Edvin Jarve, Stavanger 31/2 26. Ingrid
Greibrokk, Alta 31/2 27. Erlend Reigstad, Hamar 31/2 28.
Amir Keadana, Tromsø 31/2 29. Eskil Ekeland Grønn,
OSS 3 30. Johan Pettersen, Harstad 3 31. Tom Kristian
Stavseth, Vadsø 11/2.
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NM i Stavanger

Kadett: Setter Alta på sjakk-kartet
Tidligere i år rykket Alta opp i Eliteserien. Der tror årets suverene kadettnorgesmester at
klubben kommer til å overraske positivt.
Foto: Leif Magne Svendsen

De tre A-ene: Andreas, André og Aleksander.

Merk dere navnet. André Nielsen (15) fra
Alta Sjakklubb var årets mest overlegne
klassevinner. Seieren var sikret allerede før
siste runde og til slutt skilte det hele halvannet
poeng ned til nummer to.
Det var modig gjort av André å stille opp
i Kadettklassen hvor han var nokså klar
forhåndsfavoritt. Men Altaværingen viste
allerede under NM i Oslo i 2015 at han er tøff
i hodet. Da var det ren finale mot Aleksander
Fossan i siste runde i Lilleputtklassen. Nielsen
måtte vinne for å bli norgesmester, noe
han klarte. Fra 2013 har Nielsen også sølv i
Miniputtklassen, så han er i ferd med å bli en
skikkelig medaljegrossist i NM-sammenheng.
- Jeg hadde som mål å vinne Kadettklassen i år
og det er alltid fint å nå målet sitt, spesielt når
man blir norgesmester, sier André til Sjakkbladet.
Skjønt han medgir at det snek seg inn en
usikkerhet etter remisen i andre runde. Lite
ante han da at han skulle vinne de siste syv
partiene (!).
Alta arrangerte en vellykket Landsturnering
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i 1996, men er ellers nokså upåaktet som
sjakkby. Dette kan være i ferd med å endre
seg skal vi tro årets kadettnorgesmester.
- Voksenklubben har 49 medlemmer, mens
ungdomsklubben har hele 71 og er dermed
Nord-Norges største barnesjakklubb. På
enkelte spillekvelder er det godt over 30 barn.
Det er veldig stor forskjell fra da jeg begynte
på SFO og etter hvert i klubb for åtte år siden.
Som André påpeker, har klubben de siste årene
fått frem intet mindre enn tre norgesmestere.
Erlend Mikalsen ble juniornorgesmester i 2013.
Han har for øvrig vært Andrés trener de siste
fem årene. I tillegg har Ingrid Greibrokk flere
titler fra jente-NM så vel som at hun har vært
nordisk mester for jenter. Også landslagsspiller
Benjamin Arvola har meldt overgang til Alta.
- Jeg har stor tro på at vi kommer til å gjøre en
god innsats i Eliteserien og jeg gleder meg til å
være med, sier André.
Før seriesjakken braker løs i november,
planlegger André å spille Oslo Chess Festival
i likhet med flere av de øvrige klassevinnerne.

NM i Stavanger
Nsb spør om hvor mye og hvordan unggutten
trener sjakk.
- Jeg trener én gang i uken med trener og
spiller et langsjakkparti i klubben. I tillegg løser
jeg kombinasjonsoppgaver og spiller litt på ICC
(Internet Chess Club – red.anm.), men det er
ikke særlig mye. Egentlig burde jeg nok trene litt
mer. Jeg hadde ikke trent spesielt inn mot NM.
Altaværingen går nå i 10. klasse, men fra
høsten 2018 vil han sterkt vurdere å begynne
på sjakklinja på NTG.
André har valgt å kommentere nøkkelpartiet
fra fjerde runde mot en av sine antatt argeste
konkurrenter, Alexander Lindbøl fra SK 1911,
den eneste andre i klassen med over 2000 i
rating. Partiet kunne gått rett inn i en lærebok
som et mønsterparti for hvit i Siciliansk.
Kommentarer: André Nielsen
André Nielsen
Alexander Lindbøl
NM i Stavanger (4), 2017

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 a6 6.Lc4 e6 7.Lb3 Le7 8.f4 0–0
9.0–0 Dc7 10.f5! Nøkkeltrekket for hvit. Nå
har svart valget mellom to onder.
10…exf5 10...e5 var litt bedre, men det
er ikke et trekk svart har så lyst til å gjøre.
Bonden på d6 blir etterhengende og hvit får et
fint felt på d5.
11.Sxf5 Sc6 12.Lg5 12.Sxe7+ Sxe7
13.Txf6! gxf6 14.Df3 ser lovende ut for hvit.
12...Lxf5 13.Txf5 Dd7 14.Lxf6 Lxf6

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9+p+q+pzpp0
9p+nzp-vl-+0
9+-+-+R+-0
9-+-+P+-+0
9+LsN-+-+-0
9PzPP+-+PzP0
9tR-+Q+-mK-0

xiiiiiiiiy

15.Txf6! Hvit ofrer en kvalitet for å ruinere
bondestrukturen foran svarts konge. Hvit bør
ha mer enn nok kompensasjon for kvaliteten.
15...gxf6 16.Sd5! Springeren står veldig
bra på d5.
16...De6 17.Dh5 Se7 18.Sc7! Dxe4?
18...De5 var det svart burde gjort, men hvit
står bedre etter 19.Dxe5 dxe5 (19...fxe5
20.Sxa8 Txa8 21.Tf1 Tf8 22.Tf6) 20.Sxa8
Txa8 21.Td1.
19.Sxa8 Txa8? 20.Dxf7+ Det er matt i
neste. 1–0

Landsturneringen 2017 - Kadett
1

Andre Nielsen, Alta

2094

8 1/2

2

Andreas Sebastian, Porsgrunn

1800

7

3

Aleksander Flæsen, Stavanger

1829

6 1/2

4

Aleksander Lindbøl, 1911

2083

6

5

Per Fredrik Holand, Bodø

1710

6

6

Sondre Lillestøl Melaa, OSS

1865

6

7

Mathias Hoel, Mosjøen

1600

6

8

Eirik S Enersen, Bærum

1725

6

9

Sigurd Kjelsbøl Huse, Nordstrand

1944

5 1/2

1933

5 1/2

10 Aleksander Fossan, Stavanger

11. Odin Nikolai Heier, 1911 5 /2 12. Tobias Lang
Nilsen, Moss 5 13. Ethan Dias, Moss 5 14. Tord
Tjora, Trondheim 5 15. Maria Greibrokk, Alta 5 16.
Embla Ekeland Grønn, OSS 5 17. Thyra Kvendseth,
Nordstrand 5 18. Ingrid Skaslien, Vålerenga 5 19.
Harald Christian Vestjord, Tromsø 5 20. Isak Bakli
Aglen, Tromsø 5 21. Maria Næss, Vålerenga 41/2
22. Daniel Steen, Stavanger 41/2 23. Oliver Opseth,
Elverum 41/2 24. Maximilian L Lystad, Vålerenga 41/2
25. Bjørn Robertsen, Tønsberg 41/2 26. David Jess
Linjord, Stavanger 4 27. Mats Nærheim, Sandnes
4 28. Sverre Hestholm, Stavanger 4 29. Andreas
Skrede Hausken, Aalesunds 4 30. Benjamin
Halvorsen, Tromsø 4 31. Elias Hestvik, Bærum 4
32. Kristian Feed, Sandnes 4 33. Shjalg Ole Næss,
Masfjorden 31/2 34. Vladimir Merzliakov, Alta 31/2 35.
Olav Brattetveit, Bergens 31/2 36. Benjamin Stenseng,
Konnerud 31/2 37. Arne Kjelsbøl Huse, Nordstrand
31/2 38. Ulrikke Langvik, Trondheim 3 39. Sander Joa,
Stavanger 3 40. Ingrid Jørdre Kvamme, Bergens 3 41.
Fredrik Lytomt Jacobsen, Stavanger 21/2 42. Kristian
Holst Oord, Stavanger 21/2 43. Jørgen Andreas Berg,
Konnerud 2.
1

Nsb #3/2017

41

NM i Stavanger

Simen, så klart
Norgesmesterskapet i lynsjakk ble tradisjonen
tro arrangert fredag kveld før siste runde i
hovedturneringen. Lynsjakken samlet mer enn
370 deltakere så dette er definitivt et populært
innslag.
Flere sterke spillere hadde tatt turen til
Stavanger for å supplere feltet, men ingen
klarte å hamle opp med Simen Agdestein. Han
holdt unna for ungdommen og viste at 50 år
slett ikke er noen hindring. Ennå går det i en
rasende fart i topplokket på denne mannen.
Også i de øvrige klassene gjenkjenner vi
mange av de samme navnene som hevdet seg
i tetsjiktet også i hovedturneringen.

Landsturneringen 2017 - lynsjakk
KLASSE MESTER/ELITE
1. GM Simen Agdestein 7,5/9
2. IM Benjamin Arvola 7
3. GM Aryan Tari 6,5
KLASSE 1
1. Roger Stampe 5,5/7
2. Cornelius Kvendseth 5
3. Gunnar Lund 4
KLASSE 2
1. Håkon Myrheim 7/9
2. Daniel Snerthammer 4
3. Svein Folkford 6
KLASSE 3
1. Christian Poppe 6,5/9
2. Jørgen Brobakken 6
3. Hallvard Flatebø 5,5
KLASSE 4
1. Ulrik Ruud 7/9

2. Daniel Sinnes 5
3. Christian Hansen 5
KLASSE 5
1. Tom Kristian Stavseth 7,5/9
2. Stig Atle Ravnås 8
3. Øystein Viken Kallset 7
KLASSE SENIOR
1. FM Ole Christian Moen 14/15
2. FM Thor Geir Harestad 13
3. Raul Abrahamsson 10
KLASSE JUNIOR
1. Trygve Dahl 6/7
2. FM Andreas Tryggestad 5
3. FM Lucas Ranaldi 4.5
KLASSE KADETT
1. Daniel Nordquelle 6/7
2. Aleksander Lindbøl 5
3. Elham Abdrlauf 4.5

Foto: Leif Magne Svendsen

Verdt å fremheve er tidligere elitespiller FM
Thor Geir Harestad fra Randaberg som hev
seg med i Seniorklassen til lynsjakken. Der ble
det en durabelig fight med FM Ole Chr Moen.
Harestad vant det innbyrdes oppgjøret, men
avga litt for mange remiser og måtte dermed
ta til takke med sølvet. Senere i høst vil

Harestad lede an en stor norsk kontingent til
VM for seniorer i Italia.

Disse puttene eier ikke folkeskikk. Blander seg alltid inn når de voksne snakker alvor.
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-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

J´adoube!
Foto: Leif Magne Svends

Illustrasjon: Johann Schweder Grimstvedt

TWITTER

en

Natalia Pogonina @Pogonina

21. aug

Just imagine @MagnusCarlsen reach the World
Cup final & qualify for the Candidates; go on to
win the event & play himself for the title! :D
Magnus har sett seg lei på dårlig motstand i
VM-finalene.

du ikke på MOI
“Hva behager! Stemte
11. september?!”

Torstein Bae @torbae

9. sep

Spilleren forklarer
nå at han ikke hadde med
TWITTER
bukser, da han hadde lagt på seg og buksene
blitt små. Noen ting skjer bare i sjakkens verden.
Er det dette som kalles å bli tatt med
buksene nede?

”

- It’s not about winning or losing, but at the end
of the day, it’s about winning or losing.
Garry Kasparov

-Tactics is knowing what to do when there is
something to do. Strategy is knowing what to
do when there is nothing to do.
Savielly Tartakower

Nei, Facebook. Check

mate har ingenting me
d
parring å gjøre.
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- I’m afraid of the dark, and suspicious of the
light.
Woody Allen

SALOMON JOHANSEN
DRAMMEN
Bred og sterk faglig
kompetanse for
privatpersoner og bedrifter.
www.sjdrammen.no

JURISTONLINE.NO VÅR
WEBLØSNING FOR
JURIDISK BISTAND PÅ NETT.
Enkelt, sikkert, prisgunstig og
landsdekkende.
Man betaler ingenting, før
det er enighet om at vi skal gå
videre med din sak.

HAR DU EN JURIDISK
UTFORDRING?
- LA DITT NESTE TREKK
VÆRE Å KONTAKTE OSS
Salomon Johansen Drammen
Engene 16, 3015 Drammen
drammen@salomon-johansen.no

TLF. : 32 26 81 00

Leuven

Fartskongen
Grand Chess Tour ble innledet med hurtig- og lynsjakkturneringer i Paris og Leuven i juni.
Magnus Carlsen demonstrerte på nytt at han er overlegen i fartsdisiplinene.
Verdensmesteren har uttalt at han mener
forskjellen i spillestyrke viser seg tydeligere
jo mindre betenkningstid spillerne har. Med
begrenset tid på klokka må man i større grad
stole på intuisjonen. Og Magnus Carlsens
følelse for hvor brikkene hører hjemme, er
uovertruffen.
Faren er selvsagt at sjansene for å «bukke» øker
betraktelig i lynsjakk, men det er imponerende
hvilken kontroll nordmannen ofte utviser i lyn.
I Paris måtte Carlsen ut i omspill mot Frankrikes
nye stjerneskudd, Maxime Vachier-Lagrave –
nummer to på FIDEs ratingliste for september.
Men verdenseneren fikset biffen i playoff.
I Leuven bare tre dager senere var vår mann
derimot helt suveren. Etter hurtigsjakkdelen
lå Carlsen «bare» på tredjeplass bak Wesley
So og Vachier-Lagrave. Deretter fulgte en ren
maktdemonstrasjon i lynsjakken. På første dag
scoret Carlsen hele 7,5 poeng av 9. Andre dag
var ikke mye snauere med 7 poeng av 9, uten
tap. Resten av verdenseliten ble redusert til
statister.
Carlsens trofaste våpendrager, den danske
stormesteren Peter Heine Nielsen kommenterer
to instruktive partier fra Belgia.

Kommentarer av Peter Heine Nielsen
Magnus Carlsen
Vladimir Kramnik
Your next move GCT, Leuven 2017
(hurtigsjakk)

Det er en forhistorie til dette partiet. Nigel Short
nevnte nylig en middagssamtale han hadde
hatt med noen av deltakerne i Norway Chess i
Stavanger der de snakket om påvirkningen til
tidligere toppspillere. Magnus snakket da varmt
om Bent Larsen, hvorpå Kramnik umiddelbart
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skjøt inn at de ikke studerte Larsen i Russland
ettersom de betraktet dansken som en
«cafésjakkspiller».
På ett av mine besøk hos Larsen i Buenos Aires
fortalte han hvordan han følte seg feilaktig og
kanskje litt urettferdig fremstilt i Kasparovs
bøker om sine forgjengere. Slik jeg ser det
var Larsen en posisjonell spiller som prøvde å
skape unike stillinger der han kunne benytte
sin evne til å utspille motstanderne.
(Simen Agdestein er en annen spiller som elsker
å møte russere. Han pleier å si at det bare er å
spille litt uortodoks så vet de ikke hva de skal
gjøre. Uansett kan det virke som Magnus sitt
1.f4 i dette partiet – Larsens favorittrekk – var
et pek mot Kramnik for russerens respektløse
kommentarer om dansken – red.anm.)

1.f4!? Med svarte brikker har Magnus flørtet
litt med Hollandsk. Men det var første gangen
han spilte Bird.
1...d5 2.Sf3 Sf6!? Selv i en bakgate av
teorien som dette kan det se ut som Kramnik
har gjort leksen sin. Mot Vovk spilte han 2...
Bg4, som generelt er ansett som en god resept
for svart, men i sine videoer om 1.f4 med den
fengende tittelen «The polar bear system»
anbefaler GM Henrik Danielsen 3.e3 Nd7 4.h3!
Bxf3 5.Qxf3 fulgt av g4 med interessant spill.
3.g3 Hvit går for en Leningrad struktur. I
intersoneturneringen i Amsterdam i 1964
hadde Larsen suksess med 3.e3 g6 4.b4!? mot
Spassky, men Kramnik ville mest sannsynlig
ha hindret pågangen på dronningfløyen med
3...e6.
3...e6!? Det er vanligere å fianchettere løperen
til g7, men i kandidatturneringen i 2014 spilte
Kramnik 1.d4 f5 2.Nf3 Nf6 3.e3!? mot Svidler,
og her prøver han en lignende oppstilling med
ett tempo mindre.

Leuven
4.Lg2 Le7 5.0–0 b5!?

XIIIIIIIIY
9rsnlwqk+-tr0
9zp-zp-vlpzpp0
9-+-+psn-+0
9+p+p+-+-0
9-+-+-zP-+0
9+-+-+NzP-0
9PzPPzPP+LzP0
9tRNvLQ+RmK-0

xiiiiiiiiy
I sin ungdom gjorde Kramnik noe lignende
med hvit, dog med løperen på g2. Det kan
se litt «løsere» ut enn ...b6, men hvorfor ikke
ta terreng på dronningfløyen så vel som å
forberede …Lb7?

6.d3 Lb7 7.De1?! c5 8.c3 0–0 9.a4
b4 10.cxb4 cxb4 11.Kh1 Sc6 12.Le3
Hvits siste to trekk er en typisk utviklingsplan.
Poenget er at ...Ng4 nå kan bli besvart med
Bg1.

XIIIIIIIIY
9r+-wqr+k+0
9+l+n+p+p0
9-+n+pvlp+0
9zp-+p+-+-0
9Pzp-+-zPP+0
9+N+PvLN+-0
9-zP-+PwQLzP0
9+R+-+R+K0
xiiiiiiiiy



Nå har hvit utlignet bekvemt.

17...Lg7 18.Sbd4 Sxd4 19.Lxd4 Tc8
20.Tbc1 Lxd4 21.Sxd4 Txc1 22.Txc1
Db6
Magnus snakket da va
rmt om Bent
Larsen, hvorpå Kramn
ik umiddelbart skjøt
inn at de ikke studerte
Larsen i Russland
ettersom de betraktet
dansken som en
«cafésjakkspiller».

12...Sd7 13.Sbd2 Lf6 14.Tb1

XIIIIIIIIY


9r+-wq-trk+0

9zpl+n+pzpp0
9-+n+pvl-+0
9+-+p+-+-0
9Pzp-+-zP-+0
9+-+PvLNzP-0
9-zP-sNP+LzP0
9+R+-wQR+K0
xiiiiiiiiy

14...Te8?! Et typisk «naturlig» trekk, men
ikke nok til å beholde svarts åpningsfordel.
14...Qa5! truer a4-bonden og viser ulempen
med hvits 7. trekk. Magnus planla 15.Qd1!
som ville ha begrenset skadene, fortsatt med
en spillbar stilling for hvit (svakere er 15.b3?!
som gjør f6-løperen til et monster i den lange
diagonalen og fratar d2-springeren sitt beste
felt, jf. hvits neste trekk - red.anm.).
15.Sb3 a5 16.g4 g6 17.Df2

XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9+l+n+p+p0
9-wq-+p+p+0
9zp-+p+-+-0
9Pzp-sN-zPP+0
9+-+P+-+-0
9-zP-+PwQLzP0
9+-tR-+-+K0

xiiiiiiiiy
Stillingen er avklart, og svart står klar til å
bytte tårn i c-linja med remis som det mest
sannsynlige resultatet. Om Magnus sitt spill
fram til nå kan man ha forskjellige oppfatninger,
men herfra og inn demonstrerer han sin klasse:

23.Tf1! Rømmer brettets eneste åpne linje,
som uansett bare var egnet til avbytter, og
hinter om fremstøtet f4-f5. Etter 23...Rc8
24.f5 gxf5 25.gxf5 e5 forsvarer computeren
svarts stilling, men bare ved hjelp av veldig
Nsb #3/2017
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kompliserte taktiske varianter: 26.f6 Qxd4
27.Qf5 Rd8 28.Qg5+ Kf8 29.Bh3!? Ke8 (29...
Qxe3!?) 30.Be6 Nf8! 31.Bxf7+ Kd7!. Uansett
er både 25.Bh3!? eller det roligere 24.h4!? ikkeforserende alternativer for hvit her.

23...f6?! Profylakse mot hvits f5, da svart
planlegger …e5 som nå er helt safe, men
partitrekket svekker svarts struktur.
24.h4!? Tar terreng og leker med g5- og h5ideer.
24...Tf8

XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9+l+n+-+p0
9-wq-+pzpp+0
9zp-+p+-+-0
9Pzp-sN-zPPzP0
9+-+P+-+-0
9-zP-+PwQL+0
9+-+-+R+K0

xiiiiiiiiy
25.Kg1! Mitt favorittrekk i partiet (kanskje
bortsett fra trekk 1!). Med sine siste trekk har
hvit nærmest annonsert med fanfare at han
planlegger et kongeangrep. Slik partiet nå
utvikler seg er det isteden svarts dronningfløy
som viser seg kritisk svak.
25...e5 Konsekvent. 25...Rc8 ville ha vært
utmerket med svarts bonde på f7, men nå
skaper 26.g5 strategiske problemer for svart
på de mørke feltene.

26...Dxf2+? Den avgjørende feilen. Etter
26...Ba8! kan svart fortsatt yte mye motstand,
da stillingen etter 27.Rc1 e4 kanskje ikke er så
dårlig for svart som den kan se ut som.
27.Kxf2 exf4 28.Sxa5 La8 29.Tc1
Se5

XIIIIIIIIY
9l+-+-trk+0
9+-+-+-+p0
9-+-+-zpp+0
9sN-+psn-+-0
9Pzp-+-zpPzP0
9+-+P+-+-0
9-zP-+PmKL+0
9+-tR-+-+-0

xiiiiiiiiy
Materielt er stillingen lik. Med g4 under angrep
ser det ikke så ille ut for svart ved første
øyekast, men alt blir mye tydeligere etter hvits
neste trekk:

30.Lf3! Forsegler kongefløyen og gjør
med det svarts to merbønder der betydelig
mindre mobile enn hvits ene a-bonde. Hvit
har nesten automatiske trekk for hånden med
Rc7, Nb3–d4 og deretter pushe a-bonden.
Kramnik prøver en siste desperat utvei for å
komplisere ting:

Men verdensmesteren
hadde sagt at
i Leuven ønsket han å
slippe seg løs, så
spenn fast sikkerhetsb
eltene!

26.Sb3!

XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9+l+n+-+p0
9-wq-+-zpp+0
9zp-+pzp-+-0
9Pzp-+-zPPzP0
9+N+P+-+-0
9-zP-+PwQL+0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy
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30...d4 31.Sc4 Computeren foretrekker
31.Sc6!? som vinner etter 31...Lxc6 32.Lxc6
Sxg4+ 33.Kf3 Se5+ 34.Kxf4. Svart kan ikke
spille 34...Rc8 pga. 35.Bd5+ og hvis 35...
Nxc6 36. Rxc6 er tårnsluttspillet lett vunnet til
tross for at det står materielt likt for øyeblikket.
Både b4- og d4-bonden er svake og den
hvite a-bonden er den eneste fribonden med
potensiale.
31...Lxf3 32.Sxe5 Lxe2 33.Sd7 Tf7
34.Sxf6+ Txf6 35.Kxe2 Te6+ 36.Kf2

Leuven

XIIIIIIIIY
9+-+-+-+p0
9-+-+r+p+0
9+-+-+-+-0
9Pzp-zp-zpPzP0
9+-+P+-+-0
9-zP-+-mK-+0
9+-tR-+-+-0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9r+lwqkvl-tr0
9zppzpp+pzpp0
9-+n+-sn-+0
9+-+-zp-+-0
9-+P+-+-+0
9+-sN-zP-+-0
9PzP-zP-zPPzP0
9tR-vLQmKLsNR0

xiiiiiiiiy

Som i forrige kommentar, er alle faktorer i
hvits favør og gjør resten til en triviell teknisk
etappe:

4.g4!? En bedre versjon av Grob skal du lete
lenge etter! Når det er sagt kan trekket neppe
anbefales…

36...Kf7 37.a5 g5 38.hxg5 Kg6 39.Tc5
f3 40.Kxf3 Te3+ 41.Kf4 Txd3 42.a6
Td1 43.Ta5 d3 44.Ke3 1–0

4...Lb4 Aronian har spilt 4...h6 5.Bg2 d6 mot
Rapport, og Short-Docx fortsatte 4...d5 5.g5
d4 6.gxf6 dxc3, i begge tilfeller med atypiske
og ubalanserte stillinger.


9-+-+-+k+0

5.g5 Lxc3 6.bxc3 Sg8
Kommentarer av Peter Heine Nielsen
Magnus Carlsen
Maxime Vachier-Lagrave
Your next move GCT, Leuven 2017
(lynsjakk)

En kjapp titt på resultatlista, sammen med dag
5 i Paris friskt i minne (der verdensmesteren
tapte tre partier på rad på lynsjakkens dag 2 og
med det nesten kastet vekk turneringsseieren
– red.anm.), skulle kanskje tilsi at dette
var tidspunktet for å spille solid for å trygge
ledelsen. Men verdensmesteren hadde sagt at
i Leuven ønsket han å slippe seg løs, så spenn
fast sikkerhetsbeltene!

1.c4 e5 2.e3 Sf6 3.Sc3 Sc6 I
hurtigsjakken spilte Anand 3...Bb4. Magnus
var på god vei til å vinne et strålende parti,
men mistet tråden da svart forsvarte seg godt,
og til slutt var det Magnus som måtte prise seg
lykkelig for å klare remis.

XIIIIIIIIY
9r+lwqk+ntr0
9zppzpp+pzpp0
9-+n+-+-+0
9+-+-zp-zP-0
9-+P+-+-+0
9+-zP-zP-+-0
9P+-zP-zP-zP0
9tR-vLQmKLsNR0

xiiiiiiiiy
Det er en viss logikk i svarts spill: g5–bonden er
svak og f.eks. 7.h4 h6 er veldig godt for svart.
Hvits offiserer er fortsatt alle i startgropen,
men i løpet av de neste trekkene mobiliserer
Carlsen sine styrker med en voldsom kraft og
energi.

7.d4! Dxg5 8.d5 Sd8 9.d6 c6 10.Sf3
Df5 11.Tg1 Se6

Nsb #3/2017
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XIIIIIIIIY
9r+l+k+ntr0
9zpp+p+pzpp0
9-+pzPn+-+0
9+-+-zpq+-0
9-+P+-+-+0
9+-zP-zPN+-0
9P+-+-zP-zP0
9tR-vLQmKLtR-0

xiiiiiiiiy
Det er ingen vei tilbake for hvit. Hvis svart får
tid til å konsolidere med trekk som ...Nf6, …b6
og ...Bb7 er hvit fortapt. Ergo:

12.e4! I en slik stilling er tid viktigere enn
materiell. Med en bonde under allerede får
Magnus fart på utviklingen ved å gi enda en.
12...Dxe4+ 13.Le3 Trusselen er 14.Bd3
som fanger dronningen, og hvis 13...Nf4 så
gir 14.Rg5 f6 15.Nd2 Nd3+ 16.Bxd3 Qxd3
17.Rxg7 hvit et avgjørende angrep. Maxime
må derfor rygge:
13...Df5 14.Sg5 Sf4 Et logisk trekk som
hindrer 15.Ld3 så vel som trusselen Sxe6
fulgt av Txg7.
15.Lxf4! Igjen viser Magnus at han behandler
stillingen konkret, uten å la seg tynge av
faktorer som materiell eller løperparet. Svart får
under ingen omstendigheter lov å konsolidere
eller ta seg en pustepause.
15...Dxf4 16.Tg4 Df6 17.Se4 Dh6
18.Df3

XIIIIIIIIY
9r+l+k+ntr0
9zpp+p+pzpp0
9-+pzP-+-wq0
9+-+-zp-+-0
9-+P+N+R+0
9+-zP-+Q+-0
9P+-+-zP-zP0
9tR-+-mKL+-0
xiiiiiiiiy
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For første gang på lenge har hvit ingen
direkte trussel og tempoet i partiet roes ned
et øyeblikk. Det er logisk at svart benytter
anledningen til å ta igjen utviklingen og utfordre
den dominerende springeren på e4, men
overraskende nok var 18...g6!? sterkere med
ideen å sette dronningen på g7. Computeren
min gir følgende variant: 19.Rg5 Qg7 20.Qg3
Kf8 21.Rxe5 f6 22.Ra5 b6 23.Ra3 som er en
herlig blanding av logikk og absurditet.

18...Sf6 19.Txg7 Fristende, og helt i tråd
med det hvite spilleopplegget til nå. Likevel
var 19.Nxf6 objektivt sett sterkere ettersom
hvit etter 19...Qxf6 20.Qxf6 gxf6 21.c5! har
utmerket kompensasjon for to ofrede bønder,
f.eks. er 21...b6 22.Bc4 Bb7 23.Rb1! en
instruktiv variant. Hvis 23...b5 24.Bb3 så er
svarts løper innesperret og hvit vil etter hvert
plukke opp en mengde svarte bønder.
19...Dxg7? Bedre var 19...Kf8! siden
svart forsvarer seg greit etter 20.Nxf6 Kxg7
21.Nh5+ Kf8 22.c5 e4!, f.eks. 23.Qf5 Rg8 da
det er vanskelig å forsterke det hvite angrepet.
Mindre elegant, men bedre, er 20.Rg3 Nxe4
21.Qxe4 Qxd6 22.Qh4 med tilstrekkelig
motspill til å beholde balanse i stillingen.
20.Sxf6+ Kd8 21.Df5

XIIIIIIIIY
9r+lmk-+-tr0
9zpp+p+pwqp0
9-+pzP-sN-+0
9+-+-zpQ+-0
9-+P+-+-+0
9+-zP-+-+-0
9P+-+-zP-zP0
9tR-+-mKL+-0
xiiiiiiiiy



Nå er derimot svarts stilling helt håpløs. Hvis
21...Qf8 så 22.Rd1! (men ikke 22.Qxe5?!
Qe8! da svart kjemper) og svart er helt
paralysert, omtrent ute av stand til å flytte en
eneste brikke.

21...Te8!? 22.Sxe8 Kxe8 23.c5 Et logisk
trekk for å holde svart nede, men det mer
direkte 23.f4 exf4 24.Kd2 fulgt av Re1+! var

Leuven
like sterkt.

23...b5 24.Ld3 f6 25.Ke2 Kf7 Hvit har
mange måter å vinne på, men Magnus velger
den mest estetiske, som også har en slags
matematisk resonans som svar på stillingens
krav: Mobiliser tårnet i g-linja så fort som
mulig.

XIIIIIIIIY
9r+l+-+-+0
9zp-+p+kwqp0
9-+pzP-zp-+0
9+pzP-zpQ+-0
9-+-+-+-+0
9+-zPL+-+-0
9P+-+KzP-zP0
9tR-+-+-+-0

xiiiiiiiiy

26.Th1!! Tb8 27.Kf1! (med trusselen
Tg1) 27…Dg6 28.Df3 Dh6 29.Tg1 La6
30.Dg4! Forhindrer ...Rg8 og binder svart til
dekningen av d7-bonden.
30...Td8 31.Tg3 e4 32.Dxe4 Te8
33.Dg4 Lc8 34.Kg2 34.Bc2! ville ha vært
slutt på direkten, men resultatet i partiet er
uansett aldri i tvil.
34...Dg5 35.Df3 Dd5 36.Dxd5+ cxd5
37.Lxh7 Te5 38.f4 Te2+ 39.Kf1 Txh2
40.Lg8+ Kf8 41.Lxd5 Th8 42.Kf2
La6 43.Ke3 Ke8 44.Kd4 Kd8 45.Tg7
Lc8 46.c6 dxc6 47.Lxc6 a5 48.Kc5 1-0
Et ekstraordinært parti, der trekksekvensen
fra 7 til 27 utmerker seg som spesielt energisk
og kreativ. At dette attpåtil var et lynsjakkparti
gjør det åpenbart til noe for seg selv.

Ingen grunn til å øke medlemskontingenten!

Send oss en forespørsel. Det sparer seg!
	
  

Alle klubbmedlemmer har rabatt fra første krone hos
Sjakk1.no. Les mer om medlemsavtalen mellom
NSF/USF og Sjakk1.no på sjakkforbundenes
hjemmeside (sjakk.no).

Alltid åpen. Alltid billig.	
  

	
  

Du trekker

Kan du kombinere som Larsen?
Oppgavene denne gangen er hentet fra Bent
Larsens klassiske bok Find kombinationen. På
typisk Larsen-vis står det i introduksjonen: De
to viktigste legemsdelene for en sjakkspiller er
som kjent tenkeapparatet og sitteapparatet.
Denne boka henvender seg til førstnevnte.

kraftig angrepsstyrke i nærheten av hans
konge? Har hans konge overhodet noen
fluktfelter? Og så videre.
Man skal venne seg til å lete etter kombinasjoner
i alle de stillinger man får i praktisk spill. Man
skal få masse av kombinatoriske ideer og
innfall. De fleste av dem viser seg ved nærmere
undersøkelse å være dårlig, men noen få er
innertier!

Det gis ingen hint, utover hvem som er i
trekket. Men som Larsen skriver: Leseren har
den meget store hjelp, at hun vet det er en
kombinasjon i stillingen!

Løsninger på side 73.
* Omslagsfoto, Jan Løfbergs

Med denne viten skal man naturligvis venne
seg til å speide etter interessante enkeltheter i
stillingen som kan muliggjøre en kombinasjon.
Har motstanderen to av sine beste brikker på
samme diagonal eller i springergaffelavstand?
Mangler han luftehull for kongen slik at det
kan oppstå matt på sisteraden? Er noen av
motstanderens brikker ugarderte? Har vi en

“Larsen” (2014). Foto av Johnny Bonne/Polfoto

1.

2.

XIIIIIIIIY XIIIIIIIIY

9r+l+k+-tr0 9-tr-+-+k+0
9+pwq-+pzpp0 9+-+-+p+p0
9p+n+p+-+0 9-+-+-vLpwQ0
9+-vl-+-+-0 9+-+-+-+-0
9P+L+P+n+0 9-+-+qsN-+0
9+-sN-+N+P0 9+-+-+-zP-0
9-zP-+QzPP+0 9-+-+-zP-zP0
9tR-vL-+RmK-0 9+-+l+-mK-0
xiiiiiiiiy xiiiiiiiiy
4.

XIIIIIIIIY
9rsn-+kvl-tr0
9zpp+-zpp+p0
9-+p+-zp-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+Q+N+-0
9qzPPvL-zPPzP0
9+-mKR+-+R0

xiiiiiiiiy
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5.

XIIIIIIIIY
9-+ltr-mk-+0
9+-+-+pzp-0
9-+-+-+-zp0
9zp-+L+-+-0
9-+q+-+P+0
9+-+-+-+P0
9-+-wQ-zP-+0
9+-+-tR-mK-0

xiiiiiiiiy

3.

XIIIIIIIIY
9-+-+-snk+0
9zpp+-wq-zpp0
9-+p+Pzp-+0
9+-+-+-+-0
9-+L+-+-zP0
9+-+-+-zP-0
9PzPP+-+-+0
9+-mKQ+-+-0

xiiiiiiiiy
6.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9zp-tr-+pzp-0
9lzp-+-+-zp0
9+-+p+-+-0
9-wQ-sN-+-+0
9+-+-zPPzPq0
9PzP-+-mK-zP0
9+-+-+-+R0
xiiiiiiiiy

+
x
x

= 10
+
= 12
x
=

= ?
Det tar fort 2 minutter
å løse regnestykket
Det tar ca 45 sekunder å
få en bedre bilforsikring
Sjekk selv på codanforsikring.no

Du kan også ringe oss på 06300. Husk å oppgi at du har medlemsavtale via
Norges Sjakkforbund. Vi ordner alt det praktiske ved bytte av forsikringsselskap.
Norges Sjakkforbund har inngått en avtale med Codan Forsikring som
gir deg både noen av markedets beste forsikringer og gode rabatter.

codanforsikring.no

Åpning på 1-2-3
av Sverre Johnsen

Kongeindisk angrep
Hvis du er en fersk 1.e4-spiller, kan det være
nyttig å håndtere noen av sorts roligere
åpninger på en litt lettvint møte, og Kongeindisk
angrep er et nyttig verktøy. Det er et forsøk
på å spille Kongeindisk med omvendte farger,
og selv om 1.Sf3 er en viktig mulighet, blir
perspektivet her hvordan hvit etter 1.e4 kan
spare arbeid mot noen viktige åpninger.

På d6 er løperen utsatt for gaffeltrusler med
e4-e5.

5.Lg2 c5 6.Sgf3 Sc6 7.0–0

XIIIIIIIIY
9r+lwqk+-tr0
9zpp+-vlpzpp0
9-+n+psn-+0
9+-zpp+-+-0
9-+-+P+-+0
9+-+P+NzP-0
9PzPPsN-zPLzP0
9tR-vLQ+RmK-0
xiiiiiiiiy



FRANSK
E. Vasiukov
M. Bonch Osmolovsky
Sovjetmesterskap (Kiev), 1957

1.e4 e6
Fransk leder ofte til lukket spill, og kan være
en hard nøtt å knekke før du får satt deg inn
i teorien.

2.d3 d5 3.Sd2

XIIIIIIIIY

9rsnlwqkvlntr0
9zppzp-+pzpp0
9-+-+p+-+0
9+-+p+-+-0
9-+-+P+-+0
9+-+P+-+-0
9PzPPsN-zPPzP0
9tR-vLQmKLsNR0
xiiiiiiiiy
Nærmest en dyd av en nødvendighet, men
som vi skal se, står ofte springeren godt på d2
når sort spiller tidlig ...e6.

Naturlig, men utvikling med ...Ld6 og ...Sge7
er også mulig. For et eksempel, se NSbE:2017-3.

4.g3

4...Le7
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7...0–0
Absolutt vanligst, men faktisk er ikke
kongefløyen et særlig trygt oppholdssted
for kongen. Både 7...Dc7 og 7...b6 er
viktige alternativer. For noen eksempler, se
NSbE:2017-3.

8.Te1 b6?!
For rolig, nå får hvit sjansen til å vinne et
modellparti.

9.c3
Dette gir forskjellige muligheter til å lukke
dronningfløyen eller støtte sentrum med d3-d4.

9...Lb7 10.e5

XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9zpl+-vlpzpp0
9-zpn+psn-+0
9+-zppzP-+-0
9-+-+-+-+0
9+-zPP+NzP-0
9PzP-sN-zPLzP0
9tR-vLQtR-mK-0
xiiiiiiiiy



3...Sf6

Endelig blir
tydeligere.

Dermed har hvit spilt de typiske kongeindiske
trekkene.

forbindelsen

til

Kongeindisk

Åpning på 1-2-3
Denne bonden gir hvit terrengfordel og dermed
angrepsmuligheter på kongefløyen.

10...Se8 11.Sf1
Frigjør sortfeltsløperen og bringer springeren
til kongefløyen.

11...Sc7 12.Lf4 Tb8 13.h4!
Hvis du er ukjent med Kongeindisk angrep,
kan dette være overraskende, men det er en
standard måte å skape spill på kongefløyen.
Kanskje skal bonden videre, kanskje skal den
dekke en offiser på g5, og ofte er Sh2 en viktig
mulighet.

Med tre offiserer i angrepet (pluss to fremskutte
bønder og en dronning med kort vei), bør hvit
vurdere offervarianter.

26.Sxh6!
gxh6
27.Lxh6+
Kg8
28.Dg4+ Kh7 29.Dg5 f5 30.exf6 Tf7
31.Dg6+ Kh8 32.Txe6 Sc2 33.Txe8+!
Txe8 34.Lg7+ 1-0
34...Kg8 35.h6 blir matt.
Det neste partiet er berømt:
R. J. Fischer
L. Myagmarsuren
Sousse Interzonal, 1967

13...d4 14.c4
Lukker dronningfløyen for å kunne fokusere på
kongefløyen.

1.e4 e6 2.d3 d5 3.Sd2 Sf6 4.g3 c5

14...b5 15.b3 Dd7 16.S1h2 bxc4
17.bxc4 Tfc8 18.Sg4 Se8 19.h5 Sb4

Denne viktige fransk-ressursen viser også
forbindelsen til Siciliansk.

XIIIIIIIIY
9-trr+n+k+0
9zpl+qvlpzpp0
9-+-+p+-+0
9+-zp-zP-+P0
9-snPzp-vLN+0
9+-+P+NzP-0
9P+-+-zPL+0
9tR-+QtR-mK-0

xiiiiiiiiy

5.Lg2 Sc6 6.Sgf3 Le7 7.0–0 0–0 8.e5

Hvits overmakt på kongefløyen er tydelig.

20.Sg5 Lxg2 21.Kxg2 Lxg5 22.Lxg5
h6 23.Lf4 Db7+ 24.Kg1 Kf8 25.Te4
Tc7

XIIIIIIIIY
9-tr-+nmk-+0
9zpqtr-+pzp-0
9-+-+p+-zp0
9+-zp-zP-+P0
9-snPzpRvLN+0
9+-+P+-zP-0
9P+-+-zP-+0
9tR-+Q+-mK-0

xiiiiiiiiy

I R.Fischer-U.Geller, Netanya 1968 foretrakk
Fischer 8.Te1 (som i forrige parti) men etter
8...Dc7 9.e5, var mye likt, med en bonde på
e5 som grunnlag for kongeangrep. For partiet,
se NSbE:2017-3.

8...Sd7 9.Te1 b5
Sort spiller på
dronningfløyen.

sin

terrengfordel

på

10.Sf1
Denne manøveren kjenner vi igjen fra forrige
parti.

10...b4
10...a5 er vanligere, men ikke veldig forskjellig.

11.h4!
I denne artikkelen henv
ises det til
NSbE:2017-3 som er en
digital tilleggsfil.
Ønsker du å motta No
rsk Sjakkblad
digitalt? Send en e-post
til nsf@sjakk.no.
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Åpning på 1-2-3
Igjen.

11...a5 12.Lf4

XIIIIIIIIY
9r+lwq-trk+0
9+-+nvlpzpp0
9-+n+p+-+0
9zp-zppzP-+-0
9-zp-+-vL-zP0
9+-+P+NzP-0
9PzPP+-zPL+0
9tR-+QtRNmK-0
xiiiiiiiiy



12...a4
12...La6 er vanligere, men partitrekket ser ut
til å være spilt av noe sterkere spillere.

13.a3
Hvits spill på kongefløyen følger ofte velkjente
mønstre. Hovedutfordringen er å vurdere hva du
skal gjøre (eller ikke gjøre) på dronningfløyen.
Dette trekket er nå klart mest populært, men
ble antakelig først spilt i dette partiet.

13...bxa3 14.bxa3 Sa5
For noen eksempler på det vanligere 14...La6,
se NSbE:2017-3.

15.Se3
Denne springeren går oftere via h2 til g4, men
her står den mer sentralt, og ...d4 har sine
skyggesider.

15...La6 16.Lh3

XIIIIIIIIY

9r+-wq-trk+0
9+-+nvlpzpp0
9l+-+p+-+0
9sn-zppzP-+-0
9p+-+-vL-zP0
9zP-+PsNNzPL0
9-+P+-zP-+0
9tR-+QtR-mK-0
xiiiiiiiiy
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16...d4
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Det haster for sort å komme i gang med spillet
på dronningfløyen.

17.Sf1
Jeg er ærlig talt ikke sikker på hvorfor
Fischer ikke spilte det typiske 17.Sg4, men
springerretretten gir mulighetene Sd2-e4 og
Dh5.

17...Sb6 18.Sg5 Sd5 19.Ld2 Lxg5
20.Lxg5 Dd7 21.Dh5 Tfc8 22.Sd2
Sc3
Hvits spill på kongefløy
en følger ofte
velkjente mønstre. Ho
vedutfordringen er å
vurdere hva du skal gjø
re (eller ikke gjøre)
på dronningfløyen.

Sorts aktivitet på dronningfløyen reduserer
forsvars-ressursene på kongefløyen.

23.Lf6!
I en lukket stilling kan det være vanskelig å
si nøyaktig når en fordel er vinnende, men
sannsynligvis står hvit allerede til vinst.

23...De8 24.Se4 g6 25.Dg5 Sxe4
26.Txe4 c4 27.h5 cxd3 28.Th4 Ta7
29.Lg2!
Dette
stille
trekket
forbereder
avslutningskombinasjonen.
At
Stockfish
foretrekker 29.Lg4! med samme poeng er
uvesentlig.

29...dxc2 30.Dh6 Df8

XIIIIIIIIY
9-+r+-wqk+0
9tr-+-+p+p0
9l+-+pvLpwQ0
9sn-+-zP-+P0
9p+-zp-+-tR0
9zP-+-+-zP-0
9-+p+-zPL+0
9tR-+-+-mK-0

xiiiiiiiiy
31.Dxh7+! 1–0

Åpning på 1-2-3
Det blir matt etter 31...Kxh7 32.hxg6+ Kxg6
(eller 32...Kg8 33.Th8#) 33.Le4#.
SICILIANSK
Mot Siciliansk er ikke Kongeindisk angrep en
komplett løsning, men den har en viktig plass:
A. Tagelsir
M. Nikolov

spiller mange slik også her.

7.c3
Om det egentlig er bedre med en bonde på
c3 enn en springer, er et åpent spørsmål. Men
mange synes det er et pluss at stillingene er
mindre utforsket.

7...0–0 8.Le3 b6

XIIIIIIIIY
9r+lwq-trk+0
9zp-+psnpvlp0
9-zpn+p+p+0
9+-zp-+-+-0
9-+-+P+-+0
9+-zPPvLNzP-0
9PzP-+-zPLzP0
9tRN+Q+RmK-0

xiiiiiiiiy

Baku (Menn), 2016

1.e4 c5 2.Sf3 e6
Hvit kan spille Kongeindisk angrep også med
2...d6 3.d3 Sc6 eller 2...Sc6 3.d3 d6, men
det er ganske behagelig for sort etter f.eks.
4.g3 g6 5.Lg2 Lg7 6.0–0 Sf6 7.c3 0–0. Også
systemer der sort spiller tidlig ...e5 gir omtrent
like sjanser. Så hvis du ikke er klar for 3.d4, er
antakelig 3.Lb5(+) best.

3.d3
Med bonden på e6 gir Kongeindisk angrep håp
om fordel.

3...Sc6 4.g3

XIIIIIIIIY
9r+lwqkvlntr0
9zpp+p+pzpp0
9-+n+p+-+0
9+-zp-+-+-0
9-+-+P+-+0
9+-+P+NzP-0
9PzPP+-zP-zP0
9tRNvLQmKL+R0
xiiiiiiiiy



4...g6
4...d5 går over i franske oppstillinger som
vi allerede har sett eksempler på. 4...d6 er
fleksibelt, men vil etter et raskt ...g6 minne om
partifortsettelsen.

5.Lg2 Lg7 6.0–0 Sge7
Denne oppstillingen er populær mot Lukket
Siciliansk (der hvit spiller Sc3), og ettersom
den springerutviklingen fremdeles er mulig,

9.d4
Et slags tempotap, men åpner for spill mot de
sorte feltene.

9...cxd4 10.Sxd4
Også 10.cxd4 er populært.

10...La6 11.Te1 Se5 12.Sa3 Sd3?!
For optimistisk. Var stormesteren ute av
forberedelsene allerede? 12...S7c6 13.Sb5
er bra for hvit, så sort spiller vanligvis 12...
d5 13.Lg5 dxe4 14.Lxe4 Dd7 15.f4 Sd3 og
etter 16.Lxd3 (se NSbE:2017-3 for 17.Kf1?
G.Kamsky-M.Bartel, Istanbul OL 2012) 16...
Lxd4+, gir 17.cxd4 Dxd4+ 18.Kg2 Lb7+
19.Kh3 Dxb2 20.Sc2 Sd5 21.Lc4 hvit et lite
pluss.

13.Te2
Antakelig er 13.Lf1 enda sterkere: 13...Sc5
14.Sxe6 fxe6 15.Lxc5 bxc5 16.Lxa6 Db6
17.De2 Tab8 18.Tab1 med klar fordel hvit i
V.Ciocaltea-R.Cukic, Kragujevac 1974.

13...Sc5 14.Td2 d5 15.Lg5 f6 16.Le3
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Åpning på 1-2-3

XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9zp-+-sn-vlp0
9lzp-+pzpp+0
9+-snp+-+-0
9-+-sNP+-+0
9sN-zP-vL-zP-0
9PzP-tR-zPLzP0
9tR-+Q+-mK-0
xiiiiiiiiy



3.De2!
Etter 3.Sd2 e5 4.Sgf3 bør sort unngå 4...
dxe4 5.dxe4 Lc5? 6.Sxe5 Lxf2+ 7.Kxf2
Dd4+ 8.Ke1 Dxe5 som fungerer taktisk, men
9.Sc4! Dxe4+ 10.Le2 gir hvit temmelig stor
fordel. Etter det mer fornuftige 4...Ld6 5.g3
Sf6 6.Lg2 0–0 7.0–0 Te8 står sort antakelig
i overkant.

XIIIIIIIIY


9rsnlwqkvlntr0

9zpp+-zppzpp0
9-+p+-+-+0
9+-+p+-+-0
9-+-+P+-+0
9+-+P+-+-0
9PzPP+QzPPzP0
9tRNvL-mKLsNR0
xiiiiiiiiy

Hvits har kraftig offisersspill mot sorts svekkede
bondekjede.

16...Dc8 17.Sxe6!?
17.exd5 exd5 18.c4 er enklere og like godt.

17...Dxe6 18.exd5 Dd6 19.Lf4 Dd7
20.b4 Sd3
Hvit vinner også etter 20...Sb7 21.d6 Sf5
22.b5.

21.Txd3 Lxd3 22.Dxd3 Tac8 23.Sb5
Sf5?!
Relativt best er 23...g5, men sorts stilling er i
full oppløsning.

24.Lh3 Tcd8 25.Sd6
Hvit står til vinst.

25...Kh8 26.Sxf5 gxf5 27.d6 b5 28.Lxf5
Dc6 29.Dd1 De8 30.Dg4 Df7 31.Dh3
h6 32.d7 Tb8 33.Te1 Tb6 34.Lxh6
Lxh6 35.Dxh6+ Kg8 36.Te4 1–0
CARO KANN
Jeg trodde lenge at Kongeindisk angrep med
1.e4 bare var lovende mot åpninger med
tidlig ...e6, og at sort ellers fikk behagelig spill
med ...e5. For noen år siden ble jeg imidlertid
oppmerksom på at hvit har en utfordrende
fortsettelse mot Caro Kann:

1.e4 c6 2.d3 d5
2...e5!? 3.Sf3 Sf6 4.g3 (4.Sxe5?? Da5+)
er temmelig sjeldent, og hvit beholder et lite
pluss enten sort setter løperen på e7 eller g7.
Se NSbE:2017-3 for noen eksempler.
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Dronningtrekket hindrer (i hvert fall midlertidig)
...e5, og hvit er klar til å spille e5 om det
dukker opp en springer på f6. Sort har mange
muligheter, men jeg kjenner ingen klar vei til
utlikning:
a) For
3...g6,
se
R.Fridman-H.Oei,
Nederlandsk lagmesterskap 2007 på neste
side.
b) 3...e6 4.f4!? dxe4 5.dxe4 e5 6.fxe5 Sh6
7.Sf3 Sg4 8.Lf4 Lc5 9.Sbd2 Lf2+
10.Kd1 Lc5 11.Kc1 med initiativ i Magem
Badals-Moskalenko, Castellar 2004.
c)

For 3...Sd7 4.Sf3 dxe4 5.dxe4 e5 6.Sbd2
Sgf6, se d22 nedenfor.

d) 3...dxe4 4.dxe4 e5 5.Sf3 og nå:
d1) Etter 5...Lg4 6.h3 Lh5, er 7.g4 Lg6
8.h4 f6 9.h5 Lf7 10.Sc3 en spennende
fortsettelse.
d2) 5...Sf6 6.Sbd2 og nå:
d21) 6...Dc7 7.g3 Lg4 8.h3 Lh5 9.Lg2
Le7 10.0–0 0–0 11.b3 Te8 12.Lb2
Sbd7 13.a4 med fordel hvit i DvoirysDelemarre, Leeuwarden 1997.
d22) Stillingen etter 6...Sbd7 7.g3 kan

Åpning på 1-2-3
oppstå med hvit i trekket etter 1.e4
e6 2.De2 d5 3.d3 dxe4 4.dxe4 e5!?
5.Sf3 Sd7 6.Sbd2 c6 7.g3 Sgf6.
Hvis det virker avskrekkende, må det
sies at sort scorer dårlig og vanligvis
foretrekker 6...Lc5 (eller 5...Sc6).
For noen praktiske eksempler (med
sort i trekket), se NSbE:2017-3.
R. Fridman
H. Oei
Nederlandsk lagmesterskap, 2007

1.e4 c6 2.De2!?
Litt sært, men neppe mulig å straffe særlig
hardt. Jeg anbefaler likevel 2.d3 d5 og først
da 3.De2!.

2...d5
2...e5 og litt utvikling før et eventuelt ...d5 kan
være bedre.

8...b6 9.Te1 0–0
Det er ikke sikkert at kongefløyen er kongens
tryggeste havn.

10.Sbd2 a5 11.Sf1 Dc7 12.Lg5 Te8
13.h4
Nå bør helst denne angrepsplanen virke kjent.

13...Lb7
16.Sg4

14.S1h2

c5

15.c3

La6

XIIIIIIIIY
9r+-+r+k+0
9+-wqnsnpvlp0
9lzp-+p+p+0
9zp-zppzP-vL-0
9-+-+-+NzP0
9+-zPP+NzP-0
9PzP-+QzPL+0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy



3.d3 g6 4.Sf3

Igjen et ganske standard kongeangrep.

Det vanligere 4.g3 transposerer ofte, men det
finnes varianter der hvit spiller f4 før Sf3.

16...Sc6 17.De3 h5 18.Sh6+ Kf8
19.d4 Tac8 20.Df4 Sdb8 21.Lf6 Sd8
22.Sg5 1–0

4...Lg7 5.g3 e6

Virket dette fristende? Eller i det minste som
en midlertidig løsning mens du fokuserer på
kombinasjonsøvelser og Max Lange-angrepet?
Foto: Wikimedia

Mer aktivt er 5...Lg4, men etter 6.Sbd2 e6
7.Lg2 Sf6 8.0–0 0–0 9.h3 Lxf3 10.Sxf3 koster
det hvitfeltsløperen og hvit står antakelig best.
For noen eksempler se NSbE:2017-3.

6.Lg2 Sd7 7.0–0 Se7 8.e5

XIIIIIIIIY
9r+lwqk+-tr0
9zpp+nsnpvlp0
9-+p+p+p+0
9+-+pzP-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+P+NzP-0
9PzPP+QzPLzP0
9tRNvL-+RmK-0
xiiiiiiiiy



Hvits åpningsstrategi har vært en suksess.
Sannsynligvis vil ...c6 vise seg som tempotap.

Bobby Fischer spilte kongeindisk både med hvit
og svart.
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Ny «gammel» klubb i NSF
av Svein E. Kringstad
Løperen SK er Bergens nest eldste
klubb. Fire sjakkglade kamerater stiftet
klubben 11.01.1945 med formålet
«gjennom kameratslig samvær å utdype og
forstå sjakkspillet og dets varianter». Og artig er
det at en av de tidlige «krumtapper» i klubben,
Severin Madsen spilte fra 1950 og er bestefar til
nåværende president i NSF.
Gjennom årene har Løperen skiftet adresse 14
ganger, og antall medlemmer har variert. På
det meste hadde klubben 40 medlemmer, på
det minste 4. I 2014 besto klubben av «et titalls
menn med et mer defensivt grått hårfeste, en
litt langsommere motorikk, men med et like
brennende engasjement for det tradisjonelle
spillet» skrev vår web-ansvarlige S. E. Kringstad
på våre eminente klubbsider. Og takket være
nevnte sider har nye unge spillere funnet veien til
våre lokaler i Valkendorfsgate 3 i Bergen sentrum.
I 2015 feiret klubben 70 år. God mat og god
drikke, og ikke minst simultansjakk mot Ole
Woldseth fra Sotra SK der tre av oss vant sine
partier. Han ble overrasket over det gode og
dyktige spill flere av oss presterte. Ekstra stas
ble gjort på Torvald «Tobben» Karlsen med
sine henimot 70 aktive år i klubben.

mot de beste i klubben. Blant klubbens nå 20
aktive medlemmer er han en av de sprekeste
og setter pris på nye ansikter.
Vår yngste deltager er 16 år, og klubbens
første unge dame er blitt med både i interne
og eksterne turneringer men har mye å lære
av Tobben. Ellers spiller han jevnt med en av
sine gamle kamerater i klubben, Svein Warberg
på 83 år. Vårturneringen ble forøvrig suverent
vunnet av Atle Danielsen som gikk igjennom
turneringen uten et eneste tap.
De siste fire årene har vi avsluttet sesongen
med hagesjakk hjemme hos S. E. Kringstad
med hurtigsjakk, rømmegrøt og spekemat. To
yngre karer, Ørjan Flatseth som webansvarlig og
Bjørn Tony Myrmellom som kasserer har uten
tvil hevet klubben til nye høyder mht. klubbsider
og økonomi. I sommer deltok to av våre
medlemmer for første gang i Landsturneringen
(Senior-B) med «Løperen» på navneskiltet.

Det ble taler og spilling til henimot midnatt.
Tobben ble klubbmester 1976 og i en artikkel
i BA for få år siden sa han at interessen er på
topp nå når Magnus Carlsen spiller, og at han
følger med på hvert parti. Forøvrig nevnte han
at fastlegen hans «forbyr» ham å slutte med
sjakkspillet. En god hobby er kjekk å ha når det
yrkesaktive liv er over.
Vi meldte klubben inn i NSF våren 2017, så
om ikke lenge blir vi vel med på seriesjakk og
andre eksterne turneringer. Klubben har vært
medlem i NSF før, så kanskje det er på tide å
vise muskler igjen i Vestlandsserien.
Under vårturneringen deltok Tobben som nå er
96 år. Gjennom 15 lange runder gjorde han det
svært godt og kan gjerne holde på i 3-4 timer
60
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«Kunne ikke fastlegen bare ha skrevet ut noen
piller isteden.»

eye q® - familiens smarte valg
Kroppen vår trenger de essensielle fettsyrene omega-3 og omega-6, men kan ikke produsere dem selv. Derfor må de tilføres via kosten. eye q inneholder en spesiell kombinasjon
av viktige fettsyrer og er en enkel måte å sikre det daglige inntaket. I dag brukes eye q® av
hundretusentalls fornøyde familier rundt om i verden.

Hvorfor er eye q® så populær

eye q® er i en særklasse når det gjelder antall studier
innenfor sitt område og er derfor et trygt valg.
Eksperter over hele verden anbefaler eye q® til voksne
og barn som trenger et smart tilskudd av omega fettsyrer på grunn av de medisinske publikasjonene.

Forhandlere

eye q® ﬁnnes som kapsler, tyggekapsler med jordbærsmak og ﬂytende med sitron- eller vaniljesmak.
Fås kjøpt på Vita, Life, Sunkost, H Naturkost og på
www.newnordic.no - New Nordic, tlf: 69 25 73 00.

www.newnordic.no

Online Store

En passant

IM LASSE LØVIK
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Vi begikk en bukk
i det forrige
nummeret. Under om
talen av nye
norske tittelholdere så
glemte vi Stavangerspilleren Lasse Løvik som
sikret det tredje og
avgjørende IM-nappet
allerede i mars, i det
islandske lagmestersk
apet. Vi har allered
e
beklaget overfor hove
dpersonen som tok
det hele med stoisk ro
og sa at det bare så
vidt hadde gått opp for
ham selv. Gralla
Lasse!
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L e if M a g n e

Sv

NORDISK MESTERSKAP
I VÄXJÖ
Grunnet dårlig kommun
ikasjon mellom forbund
ene kolliderte Nordisk
vår egen Landsturnerin
Mesterskap i år med
g, noe blant annet Jon
Lu
dvig Hammer uttalte seg
Uansett var det hyggelig
meget kritisk om.
å se at legendariske GM
Johann Hjartarson ble
år etter sin første nordi
nordisk mester, 20
ske tittel. Islendingen
vant foran sterke Nils
Hjartarson var i verde
Grandelius fra Sverige
nstoppen på slutten av
.
80-tallet da han besei
i VM-sluttspillet før ha
ret Viktor Kortschnoj
n røk i kvartfinalen mo
t Anatoly Karpov. Han
karriere, men ser ut
valgte senere en sivil
til å ha børstet støve
t av sjakkbrikkene igj
kvalifiserte Hjartarson
en. Med dette resultate
seg til FIDEs World Cu
t
p nå i september der
han imidlertid tapte i 1.
runde mot David Nava
ra fra Tsjekkia.
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En passant
VM FOR NASJONSLAG
I juni deltok Norge
for første
gang i VM for nasjo
nslag etter
å ha kvalifisert seg
gjennom den
sensasjonelle femtep
lassen i fjorårets
Sjakk-OL. Dessverre ma
nglet de to viktigste
brikkene fra OL-lage
t, nemlig Carlsen og
Hammer. Med et svekke
t lag bestående av
Aryan Tari, Frode Urke
dal, Johan Salomon,
Frode Elsness og La
rs Oskar Hauge
måtte Norge finne seg
i å havne som
nummer 9 av 10 lag
, med bare
Egypt bak seg på res
ultatlista.
Kina vant foran Russlan
d.

AVVIKLING AV NORSK
RATING
Årets kongress ble
avholdt søndag
2. juli i Stavanger,
parallellt med
landsturneringen. De
t ble et fruktbart
møte som varte til
langt på natt. Ett
av forslagene som ble
vedtatt, var å
legge ned det norsk
e ratingsystemet
fra årsskiftet. Begrunn
elsen var at det
skaper unødvendig by
råkrati å operere
med to ratingsystem
er. Fra 2018 blir
det bare FIDE-rati
ng som gjelder.
Klasseinndelingen i NG
P-turneringer og
NM blir endret tilsvaren
de (Elite: 2250
og høyere. Mester: 20
00 - 2249. Klasse
1: 1800 - 1999. Klasse
2: 1600 - 1799.
Klasse 3: 1400 - 1599
. Klasse 4: 1200 1399. Klasse 5: 1199
og lavere).

Foto: Pål Åge Røstad / Flexidrone.no

VERDENSREKORD PÅ ØRLANDET
Søndag 11. juni ble det satt en noe spesiell verdensrekord på Brekstad
i Ørland i Sør-Trøndelag. På et sjakkbrett på 80x80 meter (!) slo
Simen Agdestein – i lift høgt over bakken – den tyske stormesteren
Niclas Huschenbeth. Til NRK Trøndelag sier Hallgeir Grøntvedt ved
Ørland kultursenter at de var
i kontakt med Guinness på
forhånd som bekreftet at dette
ville være rekord såfremt en
kunne verifisere at det ble spilt
et parti sjakk her på jordet.
Ingen ringere enn lensmannen
ble kalt inn som sannhetsvitne,
han var på plass under hele
arrangementet.
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av Øystein Brekke

Skolesjakken gjorde Rogaland og Stavanger best i landet
Det var ikke noe lite jubileum i norsk sjakk at Stavanger Sjakklubb 26. august rundet 100 år.
Klubbens historie viser en kontinuitet og styrke som bare Oslo Schakselskap og Bergens
Schakklub matcher her til lands.
Stavangers første glansperiode var før krigen
med de fire unike brødrene Finn, Halfdan,
Einar og Carl Haave, som bidro sterkt til at
klubben ble norgesmestere for lag i 1938, etter
finaleseier i omkampen mot Oslo Schakselskap.
Forklaringen på et så tidlig høyt nivå «ute i
distriktet» var eldstebror Finn Haaves store
interesse under studier og militærtjeneste i
Kristiania rundt 1920, da han til og med rakk å
beseire norgesmesterne Jac. A. Brekke og H.G.
Hansen i Christiania Schakselskab (dagens
OSS), før han energisk trente brødrene sine da
han kom hjem til Stavanger igjen.
Einar Haave (1908-2006!) ble nasjonal kjendis
gjennom radiolandskampene sine etter krigen,
og i 1954 Rogalands første og fortsatt eneste
norgesmester i sjakk, altså selve NM-tittelen.
Blant Stavanger Sjakklubbs tidlig sterke profiler

spilte også Johannes Austbø på Norges OLlag i 1939 og Sverre Halvorsen i 1958, begge
med respektabelt resultat, mens Kåre Falkeid
hevdet seg bra i øverste klasse i NM 1959, 60
og 61.
ROGALAND SJAKKRETS FRA 1954
Det lå en begrensning i at bastionen Stavanger
Sjakklubb helt til 60-tallet var dominerende
i Rogaland, og oftest den eneste klubben
i fylket tilsluttet forbundet. Like viktig som
Einar Haaves NM-tittel i 1954 var det derfor
at Rogaland Sjakkrets ble stiftet samme år,
med Sverre Hebnes (født 1927) fra Bryne som
første formann. Med nye kretskamper for lag
og turneringer ble flere sjakkmiljøer stimulert.
Hebnes flyttet snart til Ganddal ved Sandnes
og ble med i Ganddal Sjakklubb som etter
hvert ble svært aktiv.
DA SKOLESJAKKEN KOM
Det aller første NM for skolelag i 1957 ble
vunnet av Våland skole fra Stavanger. Seieren
var mest et resultat av at et par kyndige
foresatte engasjerte seg, og klubbens
mesterspiller Sverre Halvorsen hadde sønnen
Jan på førstebord.
På 60-tallet startet den sammenhengende
suksesshistorien om skolesjakken i Rogaland.
Først ut var Sverre Hebnes på Ganddal skole,
og deretter kom blant andre Buøy og Hundvåg
skoler i Stavanger med Steinar Strand (f. 1943)
som instruktør og leder. Strand hadde spilt i
Ganddal Sjakklubb fra guttedagene og var bitt
av basillen fra Sverre Hebnes.

Sverre Hebnes mottok NSFs hedersplakett
på 90-årsdagen sin i år. Her er han tilskuer på
landsturneringen og ser Tor Ketil Larsen, leder i
Stavanger Sjakklubb, i aksjon i klasse 1.
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Som leder i Rogaland Sjakkrets arrangerte
Steinar Strand i 1969 en konferanse der
et eget Rogaland Skolesjakkutvalg (RSSU)
ble stiftet, med ham selv som første leder.
Skolesjakkutvalget (eller skulesjakk…) var en
forløper til det som senere ble ungdomskretser
i NSFU/USF og har vært den stolte instansen
som sikret godt arbeid, og samarbeid, framover.

Foto: Øystein Brekke

LEDENDE SJAKKFYLKE
100-årsjubilanten
Stavanger
Sjakklubb
har 158 medlemmer i
Norges
Sjakkforbund
i første halvår i år og
leverte et glimrende
NM-arrangement.
(Og naboen Sandnes
Sjakklubb har nå 96
medlemmer og bistår
blant annet årlig med
Norway Chess.) Totalt
sett er det rimelig å
hevde at Rogaland nå
gjennom 30-40 år har
vært Norges ledende
sjakkfylke
utenom
Oslo (som av flere
grunner stiller litt i egen
kategori).

Madlamarks lag i NM for skolelag i Skien 1984. Lagleder Arvid A. Malde og
spillerne fra venstre Håvard Næsje, Per Ove Egeli, Andreas Skjelde og Karl Anda.

Hvor kommer så for eksempel Stavanger
Sjakklubbs mange medlemmer og hjelpere fra?
En stor del av svaret er altså skolesjakken, med
både elever og foreldre, og gjennom mange år.
«Så enkelt?» Nei: For hvordan skaffe mange
nok dyktige ledere som kan og vil levere slik
kvalitet over tid?
Forklaringen på dette igjen er delvis litt flaks
med spesielt oppegående sjakkspillere og
ledere som Petter og Erik Fossan, Per Blikra,
Carsten Beer Jacobsen og flere. Men ikke bare
flaks.
SKOLESJAKKENS KONTINUITET
Hemmeligheten er kontinuitet. Stavanger
Sjakklubbs leder i snart ti år, Tor Ketil Larsen
(f. 1960) forteller at han kom med i skolesjakk
på Vaulen skole i Stavanger i 1969 og var der
til 1973, stort sett under ledelse av Arvid A.
Malde. Senere ledet han selv skolesjakken på
Jåtten skole i en tid rundt år 2000.
Klubbens (og kretsens) kasserer i mange år,
Per Blikra (f. 1956), kom med i sjakken på
Ganddal skole midt på 60-tallet, hos Sverre
Hebnes, Ragnvald Monge og Wilhelm Øverås.
Per var ikke med på laget da Ganddal første
gang vant NM for skolelag i 1969, men var med
som reserve da Skeiene ungdomsskole ble

norgesmestere i 1972. Fra midten av 90-tallet
drev han sjakk på Kampen skole da også egne
barn Odin, Rannveig, Eldbjørg og Tormund
Blikra Vea var med.
Petter Fossan (f. 1967) kom med i sjakk
på Stangeland skole i Sandnes 9 eller 10 år
gammel i 1977. Erik Fossan (f. 1971) begynte
også på Stangeland skole litt senere og fikk en
tidligere skolesjakkelev samme sted, Geir Arne
Drangeid, som instruktør.
Petter og Erik begynte etter hvert i
Ganddal Sjakklubb, og deltok til tider også
i Sandnes Sjakklubb. De ble blant annet
juniornorgesmestere henholdsvis i 1986 og
1988 og har senere oftest vært elitespillere.
Begge studerte på Handelshøyskolen i Bergen
og kom tilbake til jobb i Stavanger, der de
nå i en 10-årsperiode har vært fremragende
trenere for mange nye spillere på Lassa skole
og i Stavanger Sjakklubbs Ungdom. Nå har
sønnene deres Aleksander og Andreas også
begynt som instruktører.
EN ILDSJEL I SÆRKLASSE
Arvid A. Malde (1941-85) var kanskje den
største ildsjelen i Stavanger Sjakklubbs
historie. Han begynte med skolesjakk i 1969
og drev gjennom mange år fire ettermiddager
hver uke, i tillegg til at han tok seg av klubben,

Nsb #3/2017

65

som nestformann fra 1971 og formann fra
1977, til han så trist døde av kreft i 1985.
Malde var en behagelig og dyktig instruktør og
organisator og skrev i 1979 ned et verdifullt
historisk sammendrag av klubbens protokoller
fra 1917 til da.
Malde var instruktør blant annet på Madlamark
skole som i flere år hevdet seg utmerket i de
sterke norgesmesterskapene for barneskolelag,
som nr. 4 i 1984 og sølv i 1985. På grunn
av sykdom fikk han dessverre ikke oppleve
sistnevnte anledning. Fortsettelsen har vist
hvilket fint grunnlag Malde la. I 1984 mottok
han Norges Sjakkforbunds hederstegn i gull.
Forklaringen på den imponerende bredden som
sjakklivet har oppnådd i Rogaland i nyere tid,
er den omfattende skolesjakken med kyndige
instruktører og deretter oppfølging i klubbene.

Arild Lauvsnes påtok seg ledervervet i Stavanger
Sjakklubb i perioden fra 1988 til 96 og ble
æresmedlem i 1997. Han sørget blant annet
for et høyt aktivitetsnivå med arrangement
av turneringer i Norges Grand Prix og bidro
vesentlig til Rogaland Sjakkfestival flere ganger
med både internasjonale turneringer og NM i
hurtigsjakk i Stavanger.
STERKE ÅR I LAGSJAKK
Juniorlaget til Stavanger tok bronse i NM for
juniorlag i 1989 og 90 og ble norgesmestere
i Trondheim i 1991 med spillerne Erik Fossan,
Stein Arild Aarland, Per Ove Egeli, Christian
Tunge og Andreas Skjelde.

Arild var stadig sjakkinstruktør på
en skole eller to, kombinert med
egen sjakkutvikling. I de neste
årene representerte han den nye
naboklubben
Randaberg
blant
annet i NM-finaler og to ganger i
eliteklassen i NM. Han sier selv at
han lå på et nivå mellom klassene
mester og elite, men i den store
åpne turneringen Berlin Sommer
1986 delte han førsteplassen med
de mer berømte Nathan Birnboim
og Mikhail Tal!
ET BREDT ENGASJEMENT
Arild Lauvsnes engasjerte seg
mer i Stavanger Sjakklubb igjen
66
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Madlavolls lag i NM for skolelag i Skien 1984. Lagleder Arild
Lauvsnes og spillerne fra høyre Bjørn Andreas Hanson, Anne
Sofie Grude, Christian Tunge og Jørgen Hanson.

Foto: Øystein Brekke

TRENER, LEDER OG ELITESPILLER
Arild Lauvsnes, født 1961, er en annen stor
profil i Stavanger-sjakkens historie. Han
begynte i skolesjakken hos Steinar Strand på
Buøy og kom snart til Stavanger Sjakklubb som
en lovende spiller, samtidig som han allerede
15 år gammel ble klubbens kasserer(!). Han
skjøttet dette vervet i flere år framover, også i
1978 da han representerte naboklubben Hinna
Sjakklubb som vant det første NM
for juniorlag. I 1980 var Arild tilbake
og tok sølv i junior-NM, etter tap i
stikkamp mot Johan Berg.

etter Maldes bortgang. Han trente klubbens
juniorer, som etter hvert ble gode, og vant selv
mesterklassen i NM i Asker i 1988. Samtidig
ble eleven og klubbkameraten Andreas Skjelde
norgesmester i kadettklassen. Tidligere
på året hadde Stein Arild Aarland vunnet
uttagningsturneringen til kadett-VM, og med
Arild som sekundant ble han nummer 9 i VM.
Shirov vant foran Ilya Gurevich og Lautier.
Tidligere i 1984 hadde Arild sekundert Atle
Rettedal fra Sandnes i kadett-VM, også til en
pen 9.plass, og senere sekunderte han Kristin
Halvorsen som var norgesmester for jenter i
1987 og 89.

De nye juniorspillerne bidro også til at
Stavanger Sjakklubb hevdet seg stadig
bedre i Vestlandsserien, i stimulerende hard
konkurranse med Bergen, Fyllingsdalen,
Randaberg og Sandnes. Gjennombruddet
kom i sesongen 1989-90 med andreplass bak
Bergens Schakklub etter sjokkseier 5-1 over
rivalen Randaberg i første runde. Kampen viste
at skolesjakkspillerne til Malde og Lauvsnes
hadde blitt store:
Harestad – Lauvsnes 0-1, Gundersen – Aarland
1-0, Storland – Høidahl 0-1, Steedman – Egeli
0-1, Melkeraaen – Skjelde 0-1 og Endresen –
Bjørn A. Hanson 0-1.
I neste sesong, 1990-91, ble det seier i den
prestisjetunge Vestlandsserien, med følgende
Stavanger-spillere i aksjon: Arild Lauvsnes
3½/5, Stein Arild Aarland 3/5, Per Ove Egeli
4½/5, Andreas Skjelde 3/5, Christian Tunge
3½/5, Erik Høidahl 1½/4 og Arne Nybø ½/1.
Stavangers skolesjakkspillere og juniorer fra
80-tallet flyttet delvis ut for å studere, og noen
har kommet tilbake til byen. I landsturneringen
i år så vi Christian Tunge i mesterklassen. Han
var borte fra turneringssjakk i mange år, men
har deltatt igjen fra 2013. I lynsjakk-NM spilte
Per Ove Egeli som var norgesmester i lynsjakk
i 1995 og 96, da for Randaberg. I kafésjakken
deltok Andreas Skjelde som kanskje gjør mer
comeback snart?
FRA LAUVSNES-EPOKEN
Her ett av Arilds egne toppoppgjør med den
sterke konkurrenten Thor Geir Harestad, i en
seriekamp som endte 3-3.
Arild Lauvsnes
Thor Geir Harestad
Vestlandsserien, 1991-92

1.c4 g6 2.g3 Lg7 3.Lg2 e5 4.Sc3
Sc6 5.d3 d6 6.e4 f5 7.Sge2 Sf6 8.0–0
0–0 9.f4 fxe4 10.dxe4 Lg4 11.h3 Le6
12.Sd5 Dd7 13.Kh2 Tae8 14.Dd3
Sh5 15.Le3 b6?! Forhindrer et c5 fra hvit
og truer …exf4 fulgt av …Lxb2, men svekker
de hvite feltene og gir hvit en lovende sjanse
til å «begrave» g7–løperen med neste trekk.
Bedre var 15...exf4.

XIIIIIIIIY
9-+-+rtrk+0
9zp-zpq+-vlp0
9-zpnzpl+p+0
9+-+Nzp-+n0
9-+P+PzP-+0
9+-+QvL-zPP0
9PzP-+N+LmK0
9tR-+-+R+-0

xiiiiiiiiy
16.f5! Lxd5?! Denne løperen blir savnet i
svarts stilling. Bedre var 16...gxf5 17.exf5 Txf5
18.Le4 Txf1 19.Txf1 Kh8 med bare en liten
fordel til hvit. Derimot ikke 17...Lxf5? 18.Txf5!
Txf5 19.Le4 eller 19.g4 med stor fordel. I
fortsettelsen av partiet har hvit overlegent
bedre rom til styrkeoppbygging.
17.cxd5 Sd8?! 18.Lf3 Sf6 19.g4 gxf5
20.gxf5 Kh8 21.Tac1 Te7 22.Dc4 a5
23.a3 Sf7 24.Tg1 Tg8 25.Sc3 Dd8
26.Sb5 Se8 27.Lh5 Td7 28.De2 Df6
29.Dg4 Tf8 30.Tc2 Tg8 31.Tcg2 Td8
32.Lxf7 Dxf7 33.Dh4 Td7 34.Lg5 Tf8
35.Sa7 Sf6 36.Sc6 Sxd5?! Hjelper ikke,
i en uansett tapt stilling.
37.exd5 Dxd5 38.f6 1–0
I 1999 vant Stavanger nesten NM for klubblag
og tok sølv bak OSS, med laget Erik Fossan,
Per Ove Egeli, Helge Nordahl, Petter Fossan,
Arild Lauvsnes, Jack Paulsen og Jan Vidar
Vestly. Etter 2002 har Arild foreløpig lagt
turneringsbrikker og FIDE-rating 2270 på hylla.
Stavanger møtte alltid sterk konkurranse fra
ikke minst Randaberg som på 90-tallet fristet
mange av fylkets beste spillerne blant annet til
spill i Europacupen for klubber, og etter hvert
fra Hauge Sjakklubb på Karmøy. Men i de fleste
årene hadde Stavanger Sjakklubb fortsatt flest
medlemmer i Rogaland.
80- og 90-tallet var ingen «rolig periode»
for Stavanger Sjakklubb som referert i Norsk
Sjakkblad sist, hentet fra det ellers interessante
heftet som i sommer ble utgitt til det store
100-årsjubileet.
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Saint Louis

Kasparov stjal showet

Foto: The Chess Club and Scholastic Center of Saint Louis

Grand Chess Tour er en serie på fem turneringer med de sterkeste spillerne og de største
premiepottene. I Saint Louis i august holdt en hel sjakkverden pusten da Garry Kasparov
børstet støvet av sjakkbrikkene, 12 år etter at han la opp.

«Hallo! Riktignok har jeg vært ute av gamet i 12 år, men du trenger ikke si sjakk når du truer kongen.»

På hjemmesiden kan vi lese at Grand Chess
Tour ble skapt i et samarbeid mellom The
Chess Club and Scholastic Center of Saint
Louis (Sinquefield Cup) og Chess Promotions,
Ltd. (London Chess Classic). Fram til 2016 var
Norway Chess en del av touren, før samarbeidet
ble avsluttet.
Det er tydelig at skaperne av Grand Chess Tour
har hentet inspirasjon fra tennisens verden,
med sine Grand Slam-turneringer. I tennis
bestemmes 104 av de 128 plassene i en Grand
Slam av rankinglisten. De resterende plassene
avgjøres gjennom kvalifiseringsturneringer og
såkalte wild cards.
På samme måte er ni av verdens beste
sjakkspillere automatisk kvalifisert til Grand
Chess Tour, inkludert verdensmester Magnus
Carlsen. De øvrige plassene fordeles gjennom
wild cards.
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KASPAROV SOM WILD CARD
Det gikk et sus gjennom sjakkverden da det
før sommeren ble kjent at ett av wild cardene
til hurtig- og lynsjakkturneringen i Saint Louis i
august var Garry Kasparov.
Langsjakkturneringen Sinquefield Cup, som
ble vunnet av Maxime Vachier-Lagrave foran
Magnus Carlsen, ble nærmest for en parentes å
regne sammenlignet med den rett etterfølgende
hurtig- og lynturneringen samme sted.
Kasparov selv ville ikke høre snakk om at dette
var noe slags comeback fra hans side. Russeren
fastholdt at deltakelsen hans var en gest til
skaperne av Grand Chess Tour for å skape blest
om arrangementet og sjakk som sådan.
På hjemmesiden til Grand Chess Tour kan vi
da også lese følgende: Den legendariske Garry
Kasparov, en av verdens fremste ambassadører
for sjakk, inspirerte Grand Chess Tour og

Saint Louis
har bidratt til å styrke samarbeidet mellom
arrangørene. I intervjuer har Kasparov aldri
lagt skjul på at han føler seg hjemme i Saint
Louis og gjerne ser dette som et fremtidig
sjakksentrum i verden.
RUSTEN EKS-VERDENSMESTER
Hva så med sjakken? Formatet var 9 runder
hurtigsjakk over tre dager, deretter 18 runder
lynsjakk over to dager. Et hektisk program for
en 54 år gammel eks-verdensmester!
Det startet nervøst, men oppløftende for
Kasparov med tre remiser første dag mot
Karjakin, Nakamura og Dominguez. På Twitter
samme kveld gikk han offensivt ut og sa at
nå som åpningsnervene var unnagjort, skulle
han spille langt mer aggressivt neste dag.
Overmot, overmot…
På dag 2 begynte det som skulle bli
gjennomgangsmelodien
for
Kasparovs
turnering. Han spilte opp vinststillinger mot
både Aronian og Nepomniachtchi, men håpløs
tidsbruk gjorde at russeren bukket vekk begge
partiene og bare fikk et halvpoeng til sammen.
Dagen ble avsluttet med en solid remis mot
hans gamle rival, Vishy Anand.
Etter seks runder stod Kasparov dermed med
fem remiser og ett tap.
Siste dag av hurtigsjakken så det ut til at
Kasparov skulle få oppreisning mot feltets
«prügelknabe», den unge tsjekkeren David
Navara. Isteden kom partiet som ifølge
Kasparov «killed all the fun».
Garry Kasparov
David Navara
Saint Louis GCT, 2017 (hurtigsjakk)

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.Sc3 e6
5.g4 Lg6 6.Sge2 Etter 12 års fravær går
Kasparov rett inn i en av de skarpeste og mest
debatterte variantene av Caro Kann. Respekt!
6...c5 7.Le3 Se7 8.f4! Etter denne sterke
nyheten vil varianten med 7...Se7 mest
sannsynlig gå inn i historiebøkene.

8...h5 9.f5! exf5 10.g5! Dette tematiske
bondeofferet er poenget med hvits spill.
Løperen på g6 er et tragisk skue.
10...Sbc6 11.Sf4 a6 12.Lg2 cxd4
13.Lxd4 Sxd4 14.Dxd4 Sc6 15.Df2
Lb4 16.0–0–0 Lxc3 17.bxc3 Da5
18.Txd5 Dxc3 19.Dc5 Dxc5 20.Txc5
0–0 21.Lxc6 bxc6 22.Td1 Tab8 23.c4!
(profylakse a'la Karpov mot svarts planlagte
...Tb5) 23...Tfd8 24.Td6!

XIIIIIIIIY
9-tr-tr-+k+0
9+-+-+pzp-0
9p+ptR-+l+0
9+-tR-zPpzPp0
9-+P+-sN-+0
9+-+-+-+-0
9P+-+-+-zP0
9+-mK-+-+-0
xiiiiiiiiy



For en drømmestilling! Sjekk DEN springeren
mot DEN løperen. Det er bare for hvit å
begynne å plukke opp bønder. Som Kasparov
sa etter partiet: Hvis han som 10–åring ikke
hadde vunnet denne stillingen med hvit, så ville
Botvinnik aldri ha tatt ham inn på sjakkskolen
sin i Moskva!

24...Kf8 25.Tcxc6 Tdc8 26.Kc2 h4
27.Txc8+ Txc8 28.Kc3 a5 29.Ta6
Tb8 30.Txa5 (computeren viser nå +3 for
hvit) 30...Tb1 31.c5 Te1 32.Ta8+ Ke7
33.Ta7+ Ke8 34.Sd3 Den enkleste måten
å vinne på var her 34.e6!.
34...Te3 35.Kd2 Th3 36.c6 Txh2+
37.Ke3? Det var ingen grunn til å gi svart
motspillet i h-linja, men fortsatt vant 37.Kc3!
rimelig smertefritt da c-bonden spankulerer i mål.
37...Tc2 Nå er derimot gevinstføringen
betydelig mer komplisert.
38.e6 h3 39.Sb4 f4+ 40.Kd4 h2 Som
Magnus Carlsen pleier å si: Hvit har offisielt
mistet kontrollen.
41.Ta8+ Ke7 42.Th8 Td2+ 43.Kc5
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Saint Louis
Le4 44.c7 Lb7 45.Kb6 Lc8 46.Txc8
h1D 47.Te8+ Kxe8 48.c8D+ Ke7
49.Sc6+?? Bukker bort hele poenget.
Computeren viser at svart ikke kommer unna
sjakkene etter 49.Dc7+ Kxe6 50.Dc8+ osv.
Men Kasparov trodde at partitrekket vant for hvit.

XIIIIIIIIY
9-+Q+-+-+0
9+-+-mkpzp-0
9-mKN+P+-+0
9+-+-+-zP-0
9-+-+-zp-+0
9+-+-+-+-0
9P+-tr-+-+0
9+-+-+-+q0
xiiiiiiiiy



49...Dxc6+! Det er det man kaller for en
kalddusj.
50.Dxc6 Eller 50.Kxc6 Tc2+.
50...Td6 0–1 I bondesluttspillet er svarts
f-bonde nærmest forvandlingsfeltet.
16. aug

Magnus Carlsen@MagnusCarlsen
Brutal... when the clock is down and heart rate
is up, common sense goes out the window
#STLRapidBlitz #Garry

mange eventyr endte partiet remis. Det gikk
ikke like bra i Kasparovs tre neste hvitpartier
som han tapte mot Caruana, Le Quang Liem
og Aronian.
Etter 7 runder av lynsjakken stod Kasparov
bokført med fattige 2 poeng – uten en eneste
seier – ikke hverdagskost fra den kanten.
En seier mot Dominguez og en avsluttende
remis mot Navara endret ikke inntrykket av at
Kasparov rett og slett var passé. Oppfatningen
var at han spilte tregt og nervøst.
Da dag 2 av lynsjakken startet med et fortjent
tap mot lynsjakkverdensmester Sergey
Karjakin, var det nok mange som fryktet at
dette kunne bli en pinlig affære for verdens
desidert beste spiller i 20 år, fra 1985-2005.
GAMLE TAKTER
Men så kom forandringen som vitner om
karakterstyrke. I de siste åtte partiene av
lynsjakken var Kasparov aldri truet! Tilbake var
den autoriteten som var varemerket gjennom
hele hans profesjonelle karriere. Husk at det
var en tid da konkurrentene spilte dårligere
bare Kasparov viste seg i lokalet.
Kasparov vant tre klasseseire mot Caruana,
Nakamura og Dominguez. Vi må se partiet
mot Nakamura, av mange ansett som verdens
beste lynspiller.
Garry Kasparov
Hikaru Nakamura

Etter dette partiet var det nok mange som
følte med den gamle kjempen. Men Kasparov
er ikke en type som vil synes synd på. Han
vil dominere! Hurtigsjakken ble avsluttet med
en heldig seier mot Le Quang Liem, etter at
vietnameseren satte et tårn rett i slag, fulgt av
et unødvendig tap mot Caruana.
Den magre scoren på 3,5 poeng av 9 var nok
betraktelig under det både Kasparov og fansen
hadde ventet seg. Spørsmålet nå var om
russeren kunne slå tilbake i lynsjakken, hans
tidligere paradegren.
Kasparov satte iallfall standarden med
åpningstrekkene 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Sc3?!?
Dh4+ 4.Ke2 i første runde mot Karjakin! Etter
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Saint Louis GCT, 2017 (lynsjakk)

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2
0–0 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 d5 7.Sf3 dxc4
8.Dxc4 b6

XIIIIIIIIY
9rsnlwq-trk+0
9zp-zp-+pzpp0
9-zp-+psn-+0
9+-+-+-+-0
9-+QzP-+-+0
9zP-+-+N+-0
9-zP-+PzPPzP0
9tR-vL-mKL+R0

xiiiiiiiiy

Saint Louis
9.h4!?! Her gikk kommentatorene nærmest
amok i studio. Kasparov detonerer en
atombombe av en nyhet i en stilling som av
teorien er ansett for helt safe for svart og
temmelig remisaktig.
9...c5 10.dxc5 bxc5 11.h5 h6 12.g4!
Primitivt, men fryktelig sterkt! Nakamura
forsøker å klippe klør gjennom dronningavbytte,
men hvits angrep fortsetter inn i sluttspillet.
19. aug

Garry Kasparov@Kasparov63
In chess, politics, tech, & in life in general, only
optimism makes sense to me. Making things
better requires the belief that it can be so.

12...Dd5 13.Dxd5 Sxd5 14.g5 hxg5
15.Lxg5 f6 16.Ld2 Sc6 17.Tc1 Sd4
18.Txc5 Sxf3+ 19.exf3 Ld7 20.Th4
Tfb8 21.b4 a6 22.Td4 Lb5 23.Lg2
Te8 24.f4 f5 25.Lf3 Kh7 26.Lc3 Te7
27.Kd2 Td8 28.Lxd5 exd5 29.Tdxd5
Txd5+ 30.Txd5 Td7 31.Txd7 Lxd7
32.Ke3 g6 33.h6 Kxh6 34.Kd4

XIIIIIIIIY


9-+-+-+-+0

9+-+l+-+-0
9p+-+-+pmk0
9+-+-+p+-0
9-zP-mK-zP-+0
9zP-vL-+-+-0
9-+-+-zP-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

34...Kh5? Tapstrekket. Svart kunne holdt
remis med 34...Kg7 35.Kc5+ Kf7 36.Kb6 Lb5
37.a4 Lxa4 38.Kxa6 og nå 38...Ld1 39.b5
Le2! som bremser b-bonden tilstrekkelig til at
svarts konge rekker å komme til unnsetning.
35.Kc5 Kg4 36.Ld2 Kf3 37.Kb6 Lb5
38.a4 Lf1 39.b5 axb5 40.axb5 Kxf2
41.Kc6 Ke2 42.Lc1 Kd1 43.La3 Kd2
44.Le7 1–0

Med oppvisningen siste dag så endte Kasparov
på respektable 9 poeng av 18, altså 50 % i
lynsjakkdelen. Sammenlagt havnet Kasparov
litt under midten, men han hadde blant annet
Anand bak seg på resultatlista. Den allmenne
oppfatningen var at Kasparov verken skjemmet
seg ut eller briljerte. Russeren virket også
tålelig fornøyd med egen innsats.
19. aug

Garry Kasparov@Kasparov63
Wait, there’s no round today?! I was just
getting warmed up and these young guys
were getting tired!

Mange mente det var modig av Kasparov å
stille opp i Saint Louis ettersom han satte sitt
gode rykte på spill. I et interessant intervju
med Times of India etter turneringen slo
Kasparov tilbake mot denne påstanden og
understreket at verken han eller Anand er
«statuer». De må få lov å gjøre det de har
lyst til. Hvis Kasparov skulle føle for å stille
opp på et lignende arrangement igjen, så vil
han gjøre det.
På samme måte mente Kasparov at Anand ikke
har noen moralsk forpliktelse til å legge opp
mens han er på topp. Så lenge han synes det
er mer moro å spille sjakk enn å la være, så
må han få fortsette med det, selv om inderen
åpenbart for lengst er passert toppen som
sjakkspiller.
Nettsendingene til arrangøren nådde besøkstall
de aldri har sett maken til, så sånn sett lykkes
Kasparov med intensjonen sin om å skape
show og blest om både Saint Louis og sjakken.
Og Magnus? Nordmannen sa at han svært
gjerne skulle ha møtt Kasparov over brettet,
men han takket nei til turneringen før han
visste at russeren skulle delta. Carlsen la
deretter spøkefullt til at dersom han hadde
deltatt så ville Kasparov muligens ha tenkt seg
om to ganger før han sa ja til å spille!
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Speaker’s corner

Inspirert av Jappe

D

et var med stor interesse jeg
leste innlegget fra Ernst Håkon
Jahr i Norsk Sjakkblad nr.
2/2017. Dels fordi det er artig
å lese om landsturneringer fra 50 år
siden, og dels fordi studiekomponisten
i meg våkner hver gang jeg leser ordet
«studieaktig». Ernst Håkon skriver om Jappe
som fant en studieaktig vinst som starter med
43…h5 i følgende stilling fra partiet Jahr-Nørve:

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+-+p+p0
9-+-+-+-+0
9zp-+-+-zp-0
9-+-+P+-+0
9+-+-+PzPP0
9-+-+K+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy



Kan dette være et sjeldent tilfelle av en
partistilling som like gjerne kunne vært en
studie? Svaret ser dessverre ut til å være nei.
Ifølge Ernst Håkon var partifortsettelsen 43…
Kf8 44.Kd3 h5 45.h4 gxh4 46.gxh4
Ke7 47.Kc4 Ke6 48.f4 Kd6 49.Kb5 a4
50.Kxa4 Kc5 51.e5 Kd5 52.Kb4 Ke4
53.Kc5 Kxf4 54.Kd5 Kf5 55.Kd6 Ke4
56.e6 fxe6 57.Kxe6 Kf4 58.Kd5 Kg4
59.Ke4 Kg3 60.Ke3 remis.
Men her ser det ut til at svart kunne vunnet
med det direkte 47…Kd6!. Svart truer nå både
å dekke opp a-bonden med Kc6 og å invadere
kongefløyen med Ke5. Hvit klarer enkelt å
stoppe de to truslene hver for seg, men ikke
begge to samtidig – et godt eksempel på Rétimanøveren i praksis!
Jeg synes imidlertid ide
en er såpass god
at den fortjener en eg
en studie.

Det beste forsøket ser ut til å være å hindre
invasjonen av kongefløyen med 48.f4, men
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svart vinner med ett tempos margin etter 48…
Kc6 49.e5 a4 50.f5 a3 51.Kb3 Kd5 52.e6 fxe6
53.fxe6 Kxe6 54.Kxa3 Kf5.
Det ser altså ut til at begge analyseteamene
regnet feil her, noe man kan forstå med
begrenset tid til rådighet og høyt mentalt press.
Det er vesentlig lettere for meg som sitter i stua
og analyserer uten tidspress, og med mulighet
til å sjekke analysene med analysemotorer.
Bondesluttspill er kompliserte saker, og det står
på ett tempo i disse variantene.
Jappes vinst er altså ikke det eneste
som fungerer, og dermed kunne ikke
diagramstillingen vært en studie, der det kun
skal finnes én løsning.
Jeg synes imidlertid ideen er såpass god at den
fortjener en egen studie. Og man trenger bare
å gjøre en liten justering av stillingen for å få
det til: Den hvite kongen kan settes på e3 i
stedet for e2. Da holder hvit remis etter 1…Kf8
2.Kd4 Ke7 3.Kc5, ettersom svarts konge ikke
kommer seg til d6-feltet. Med motsatte farger
fungerer dette som en studie, der Jappes idé er
den eneste løsningen:

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+kzppzp0
9+-+-zp-+-0
9P+-+-+P+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-zP-zP0
9+-+-+-mK-0

xiiiiiiiiy
1.h4! Svart holder nå remis etter 1.Kf1? Kd5
2.Ke2 Kc4 ettersom hvit ikke kommer seg til
det viktige d3–feltet. 1.Kg2? f5! 2.Kf3 Kd5
3.h4 h5 er også remis.
1...Kd5 1...f5 2.h5! gxh5 3.gxf5+ vinner.
2.Kg2 h5 2...Kc4 3.Kf3 f5 (3...h5 4.gxh5
gxh5 5.Ke4) 4.h5! fxg4+ 5.Kxg4 gxh5+
6.Kxh5 vinner.
3.f4! 3.gxh5? gxh5 4.Kf3 f5! er remis.

Speaker’s corner
3...exf4 Eller 3...hxg4 4.f5! som var Jappes
vakre poeng.

langt er alt likt som i den forrige stillingen. Men
nå må hvit spille presist videre også:

4.gxh5 gxh5 5.Kf3 Kc5 6.Kxf4 Kb4
7.Kf5 og hvit vinner. 1–0

7.Kg6! 7.Kxf6? Kb4 8.Kg5 Kc3 9.Kxh5
Kxc2 og bøndene kommer til å gå inn på likt.

Dette inspirerte meg også til å komponere en
ny studie, der hvit må spille nøyaktig også i
fortsettelsen:

7...Ka3 8.Kxh5 c4 9.Kg4! 9.Kg6? f5!
10.Kxf5 Kb2 11.h5 Kxc2 12.h6 c3 13.h7 Kb1
14.h8D c2 er en kjent remisstilling.

XIIIIIIIIY
9-+-mk-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-zpp+0
9+-zp-zp-+p0
9P+-+-+PzP0
9+-+-+P+-0
9-+P+-+-+0
9+-+-+-+K0

xiiiiiiiiy

9...c3 Nå gjør ikke 9...f5+!? noen forskjell,
ettersom hvit svarer 10.Kf3!.
10.h5 Kb2 11.h6 Kxc2 12.h7 Kb1
13.h8D c2 14.Db8+! 14.Dh7? f5+!
15.Dxf5 Kb2 er igjen remis.
14...Ka2 15.Df4 Kb2 16.Db4+ Ka2
17.Dc3 Kb1 18.Db3+ Ka1 19.Dxc2
Her er den store forskjellen: Uten f-bonden
ville svart nå vært patt. Med f-bonden er det
ikke patt, og hvit vinner. 1–0

1.f4! exf4 2.gxh5 gxh5 3.Kg2 Kc7
4.Kf3 Kb6 5.Kxf4 Ka5 6.Kf5 Kxa4 Så

Geir Sune Tallaksen Østmoe
Kristiansand

1. A. Bergqvist – Böök, Stockholm 1945

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4 4.Sxe4 Sf6
5.Dd3?! e5? 6.dxe5 Da5+ 7.Ld2! Dxe5
8.0–0–0 Sxe4??

2.

Etter et gammelt tysk parti. 1...Dh1+ 2.Kxh1
Lf3+ og 3...Tb1 matt. Hva skulle svart ellers spille?
Det truet jo matt på g7. Dronningofferet gjorde det
mulig å få løperen på d1 unna med tempogevinst.
Altså fikk hvit ikke tid til Dg7 matt.

3.

Spassky – Donner, Leiden 1970
27.Dd8!. Avdekkersjakkens uhyggelige kraft. Hvit
vinner etter 27...Dxd8 28.e7+. Faktisk så ga svart opp
ett trekk tidligere istedenfor å spille 26...Df7–e7. Hvit
fikk dermed ikke sjansen til å utføre teksttrekket på
brettet.

4.

En dobbeltsjakk er enda bedre: 13.Dd8+ Kxd8
14.La5+ og 15.Td8 matt i neste trekk, hvilket
Koltanowski «så» i et blindparti i Antwerpen i
1931. Det er da heller ikke så vanskelig når man
kan sine klassikere, se bare Reti-Tartakower, Wien
1910 (eller 1911, det var ikke noe turneringsparti):

IIIIIIIIY
9rsnl+kvl-tr0
9zpp+-+pzpp0
9-+p+-+-+0
9+-+-wq-+-0
9-+-+n+-+0
9+-+Q+-+-0
9PzPPvL-zPPzP0
9+-mKR+LsNR0
xiiiiiiiiy
9.Dd8+!! fulgt av Lg5+.
5.

Ekenberg – Keres, Linköping 1944

Løsninger fra side 52

12.h3?? var en grov feil pga. en kjent vending,
12...Sd4!. Det er faktisk et dobbeltangrep på e2
og f3. Trekket vinner dronning for to springere,
om da ikke hvit går med på 13.Sxd4 Dh2 matt
hvoretter man kan tale om avledning av den hvite
springeren på f3.

37.Te8+!. Opphevelse av bindingen! (37...Txe8
38.Lxc4 eller 37...Kxe8 38.De3+ fulgt av Lxc4).
Men det er også en annen gevinst basert på svak
sisterad: 37.Lc6! hvoretter svart må gi en offiser
med 37...Ld7.
6.

Juferov – Gusev, Kaliningrad 1973
Etter 24...Lf1! ga hvit opp. Han tåler ikke at tårnet
blir avledet fra dekningen av h2: 25.Txf1 Dxh2+
26.Ke1 Tc1 matt. 25.Ke1 Dg2 er ikke bedre.
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NORSK SJAKKBLAD
GRATULERER MED DAGEN!

TURNERINGSKALENDER

		90

OKTOBER

ÅR

Thor Johansen, Asker SK

		85 ÅR
2.12.		
Ferenc Seres, Nordstrand SK
		80 ÅR
12.11.		
Martin Stensland, Follo SF
		75 ÅR
2.10.		
Oddvar Kvalsund, Tønsberg SK
3.10.		
Ivar Martinsen, NSSF
25.10. Terje Aaneby, Lillestrøm SK
26.10. Bjørn Berg Johansen, Fredriksstad SS
3.11.		
Arne Sortland, Bergens SK
6.11.		
Karsten Karlsen, Løperen SK
18.11.		
Pål Moe, OSS
19.11.		
Klaus Ganser, Elverum SK
19.12.
Peter Bohman, Tønsberg SK
		70 ÅR
6.10.		
Terje Wibe, OSS
18.10.
Trond A Nilsen, Hamar SS
23.12. Roar Sehm, Oppdal SK

NOVEMBER

3.-5. Eliteserien 2017/2018 1. helg
4.-5. Seriesjakken 1. helg 2017/2018
10.-12. NM for ungdom 2017
10.-12. OSS klassiske 2017 (ikke NGP)
17.-19. Bergen Grand Prix
17.-19. Bodø Sjakklag 110 års jubileumsturnering NGP
18.-19. PoB Konnerud NGP 2017
25. NTG eye q GP november 2017
25.-26. NM i hurtigsjakk for seniorer 2017
26. Stjernens jackpotlyn NGP

DESEMBER
2.-3. Seriesjakken 2. helg 2017/2018
16. NTG eye q GP desember 2017
17. Stjernens jackpotlyn NGP

B jø

se
nd
e if M a g n e S v e

ks

fot

o: L

a n s e n fr a F r e d ri

ta

d

f yl

le r

75 år

Nsb #3/2017

Jo h

74

rg

		50 ÅR
4.10.		
Roy Kvamme, Hønefoss SK
5.10.		
Ola P Mogstad, Molde SK
10.10.
Stein Oftedal, Sandnes SK
13.10.
Trond Nerland, Hamar SS
15.10.
Arnt-Ole Johansen, Kongsberg SK
24.10. Svein Johansen, Skjervøy SK
27.10. Peter C A Köller, Tinn SK
1.11.		
Selah Abdela Selim, Kragerø SK
12.11.		
Svetoslav Mihajlov, Asker SK
14.11.		
Frode Wiggen, Stavanger SK
25.11.
Øyvind Andersen Lundeby, Hell SK
30.11.
Oddbjørn Ørsnes, Stjernen SK
1.12.		
Ole Rasmussen, Bergens SK
2.12.		
Ragnar Holm, Hamar SS
4.12.		
Erik Opseth, Elverum SK

rn

Be

n

		60 ÅR
8.10.		
Tor Herman Andreassen, Tønsberg SK
8.10.		
Geir O Aagedal, Bergens SK
12.10.
Sverre Eugen Olsen, Jæren SK
14.10.
Helge F Pedersen, SK 1911
16.10.
Per Brendebakken Hansen, Gjøvik SK
4.11.		
Kolbein Jørgensen, Bergens SK
22.11.
Helge Storeide, Aalesunds SL
5.12.		
Babak Irandoust, Sarpsborg SK
7.12.		
Torstein Hall, Asker SK
11.12.		
Toralv Lure, Folgefonn SK
16.12.
Runar Mathisen, Nordstrand SK
19.12.
Svein Marthinsen, Bodø SL
21.12.
Tore Høisveen, Konnerud SK
28.12. Erling Støre, Lillehammer SS
31.12.
Kjell Nygaard, Caissa SK

29.9.-1.10. Advokatfirmaet Finn Chess International 2017
11.-15. Stavanger Open 2017
13.-13. Hønefoss GP 2017
20.-22. NM for klubblag 2017
20.-22. Åpent Samisk Mesterskap
27.-29. Knut Brokstads Minneturnering 2017
27-29. Lillehammer GP 2017
27-29. Sandefjord GP
28. Bronstein Cup 2017
28. Lillehammer GP lyn 2017

SS

6.12.		

mer informasjon på http://www.sjakk.no

Sjakksjekk!

Ida Hovind Landsverk (28)
lærer på Oslo handelsgym
aktuell som nytt styremedlem i NSF og sjakkblogger (sjakkida.blogg.no)
Favorittby?
Barcelona fordi Torbjørn (Ringdal Hansen red.anm.) og jeg har vært der hver sommer
siden vi ble sammen, og der storkoser vi oss
med byvandring, stranda, god mat og sjakk.
Byen har det meste rett og slett!
Yndlingsmat?
Hjemmelaget pizza er en sikker vinner.
Drikke?
Det går i hvert fall en del kaffe daglig. Men
den første utepilsen når sommeren nærmer
seg, er vanskelig å konkurrere mot.
TV-serie?
Akkurat nå må det bli Game of Thrones.
Gleder meg vilt til neste sesong!
Sjakkboka som har betydd mest for deg?
Jeg har en levende sjakkbok hjemme som
heter Torbjørn Ringdal Hansen. Han har
betydd mest J
Hva er ditt beste resultat?
Det må være seieren mot Aryan Tari i
simultan under Oslo sjakkfestival 2016.

Hvilken sang synger du i dusjen?
I’m the Scatman Ski-bi dibby dib yo da dub
dub Yo da dub dub Ski-bi dibby dib yo da dub
dub Yo da dub dub (I’m the Scatman) Ski-bi
dibby dib yo da dub dub Yo da dub dub Ski-bi
dibby dib yo da dub dub Yo da dub dub

Hvis du kunne ha valgt å være en
tegneseriefigur, hvem ville du ha vært?
Timon i Løvenes Konge. Han er en surikat,
og bestekompisen til Pumba. Han er
morsom, alltid positiv og er generelt en
livsnyter. Hakuna Matata!
Har du noen skjulte talenter?
Jeg kan sovne hvor som helst når som helst.
Hvis du hadde vært FIDE-president, hva
er det første du ville ha forandret på?
Jeg ville ha fått sjakk inn i skolen, en gang
for alle!
Foto: privat

Hva kjennetegner en sjakkspiller?
Det som er så fint med sjakkmiljøet, er at vi
alle er så forskjellige. Sjakken har vi til felles,
men når det kommer til alt annet er det stor
variasjon.

Hvis du måtte rømme huset, hva ville du
ha stoppet for å ta med deg?
Siste nummer av Norsk Sjakkblad. Må jo ta
vare på dette intervjuet.

Hvordan slapper du av?
På med koseklærne, sofa og TV.
Hvilke tre personer ville du helst ha spist
middag med?
Jeg ville hatt med Barack Obama,
bestemoren min og Gordon Ramsay.
Sistnevnte skal selvfølgelig diske opp
med god mat, mens vi andre løser
verdensproblemer.
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NORGE P. P.

Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D
0473 Oslo

Åpent NM i lynsjakk og hurtigsjakk
Fredag 5. til søndag 7. januar 2018

Åpent NM i lynsjakk 2018
Fredag 5. januar klokken 19.00

Åpent NM i hurtigsjakk 2018
Lørdag 6. januar – Søndag 7. januar

9 runder lynsjakk (3 min + 2 sek)
3 grupper (1750+/1250-1750/1250-)

10 runder hurtigsjakk (20 min + 10 sek)
3 grupper (1750+/1250-1750/1250-)

GM/IM/WGM/WIM gratis
Voksne kr 300, Junior kr 200

GM/IM/WGM/WIM gratis
Voksne kr 700, Junior kr 500

Kr 17.500 i premiepotten og
1/3 bokpremiering i NGP-klassene!

Over kr 50.000 i premiepotten og 1/3
bokpremiering i NGP-klassene

Overnatting
Meget gode priser for overnatting på
spillestedet. Kontakt hotellet på
tlf 31 01 21 00 eller e-post:
ambassadeurdrammen@scandichotels.com

Kontakt:
FA Roger Løvaas, 911 68 943
konnerudsjakk1@hotmail.com
Mer informasjon, tidsskjema, mm. på
www.konnerudsjakk.no

FOTO: KNUT ARNE GJERTSEN

Spilles på Scandic Ambassadeur i Drammen
30 meter fra togstasjonen

