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Takk for oss!
Så kaster vi inn årene, etter fire år og
14 utgivelser. Moro har det vært og det
er litt vemodig at det er over. Men med
midlertidig base i Nederland var dette
et naturlig tidspunkt å overlate roret til
noen andre.
Heldigvis er Sjakkbladet i svært gode
hender. Det skal godt gjøres å finne et
bedre redaksjonsteam enn Arne Danielsen
og Jonathan Tisdall.
Det danske Skakbladet har svinget seg til
nye høyder etter at forfatter Jan Løfberg
og stormester Lars Schandorff sammen
tok over som redaktører i 2016. Nå får vi
en lignende konstellasjon i vårt eget blad.
Selv om vi er på oppsigelsestid, har vi ikke
funnet på de store sprellene i vårt aller
siste nummer.
September-utgaven
av
Sjakkbladet
betyr NM-nummer og halve bladet er
viet til Landsturneringen. Det var Moss
Schakklub som arrangerte NM, men selve
turneringen foregikk i Sarpsborg (!).
Landsturneringen
samler
1/6
av
medlemsmassen hvert år. Her møtes
topp og bredde, gammel og ung,
kvinner og menn. Det vi har til felles, er
fascinasjonen over et spill på 64 felter
med røtter til Persia.
Magnus Carlsen dukker stort sett alltid
opp, likeså denne gangen. Han også
tråkket sine barnesko i Landsturneringen.
Som vanlig har vi fått (nesten) alle
klassevinnerne i tale og de har spennende
historier å fortelle. Gjennomgangen av
de ulike klassene gir også et innblikk i
lokalmiljøer og klubbliv rundt om i Norge.
Det var en gang... da det bare var en
håndfull stormestere i landet. I sommer
fullførte Sandefjordingen Johan-Sebastian
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Christiansen tittelen. Han blir med det
Norges 15 (!) stormester. Vi fikk vekslet
noen ord med Johan-Sebastian mellom
rundene under Junior-VM i Tyrkia.
Fra juniormesterskap er ikke veien lang
til seniormesterskap. På sensommeren
arrangerte Norge Senior-EM i Drammen.
Det ble mobilisert og både Simen Agdestein
og Leif Øgaard var gullkandidater i
klassene 50+ Open og 65+ Open. Norge
hentet hjem to medaljer, men en av dem
var i 50+ Women!
I revolverintervjuet med Jonathan Tisdall
på side 75 kan du lese at han er spesielt
stolt over to trekk - som begge er med
på Tim Krabbes liste over «The 110 most
fantastic chess moves of all time». Vi har
laget vår egen høyst subjektive liste over
verdens 10 beste sjakktrekk.
God lesning!

av Geir Nesheim

generalsekretær NSF

Sjakk og Samfunn
Det er snart gått fem år siden Norge opplevde
det utenkelige: Å få verdensmesteren i sjakk!

erfaring og kapasitet øker, kan kanskje også
utrullingstempoet øke.

Det er allment anerkjent blant folk flest at
sjakken har fått en oppblomstring her hjemme.
Media, myndigheter, organisasjons-Norge og
næringsliv har merket seg dette.

Sjakk og Samfunn vil på denne måten sørge for
at spillet vårt får den utbredelse det fortjener,
og at alle sjakkens positive iboende effekter
kommer hver av disse gruppene til gode.

Norges Sjakkforbund har hatt medlemsvekst
alle år siden 2013. Fra 2012 til 2017 har
forbundet hatt en samlet vekst på vel 60 %, til
nærmere 4.000 medlemmer.

Dette er ikke nytt. Det finnes mange eksempler
– også i dag – på at det skjer viktig og flott
aktivitet av denne typen. Men ofte er snakk
om lokale fenomen med noen ildsjeler som
lykkes så langt ressurser og egen tid strekker
til. Dette er strålende og må fortsette.

Mange spiller også sjakk på nettet - visstnok
skal det være snakk om 400.000 (!) norske
spillere på de ulike nettstedene der.
Norges Sjakkforbund lanserte på forsommeren
i år et helt nytt initiativ: Programmet «Sjakk
og Samfunn» ble presentert for kulturminister
Trine Skei Grande, med god respons fra
ministeren.
Programmet går ut på at NSF vil henvende
seg til representanter for en rekke viktige
områder i samfunnet – som eksempler kan
nevnes
kriminalomsorgen,
sykehusene,
eldreomsorgen, friluftsområdet (hytter og
overnattingsteder), rusomsorgen, bibliotekene,
asylmottakene, universiteter og høyere
utdanning, barnevernet osv.
NSF vil tilby et samarbeid der det etableres
et konkret og varig sjakktilbud tilpasset det
enkelte området, og der NSF og representanter
for området samarbeider om en oppstartsfase
for å få satt det hele i drift.
Naturlige delmoduler i en slik oppstart vil
være tilgang på eget sjakkutstyr, opplæring av
lokale ressurser, og etablering av faste lokale
spillesituasjoner.
Tanken er at hvert område etter hvert skal
kunne drifte med egne ressurser, mens NSF tar
en støtte-, koordinerings- og oppfølgingsrolle
når det hele er etablert og i gang.
Planen er å starte med ett nytt område i
halvåret de første årene. Etter hvert som

Men det nye med Sjakk og Samfunn er at vi
ikke slår oss til ro med det omfanget vi ser i
dag, men offensivt prøver å nå ut til «alle».
Så er det det lille, men viktige, temaet
finansiering. NSF vil invitere gode krefter med
på et spleiselag for å få dette opp og stå.
Kostnadene trenger ikke bli så høye – sjakk
er tross alt et billig alternativ i forhold til mye
annet. Men det må til noen sentrale ressurser
som kan stå for utrullingen.
på denne måten
Sjakk og Samfunn vil
får den utbredelse
sørge for at spillet vårt
det fortjener.

Årsaken til at dette nokså selvsagte initiativet
ikke har sett dagens lys for lenge siden er nok
å finne her: Sjakken har hatt nok med sitt, og
det har ikke vært frihetsgrad til slikt som dette.
Tanken er at det offentlige tar sin del – både
sentralt og lokalt – så må sjakken skaffe
generelle støttespillere som synes dette er bra.
Dessuten får vi håpe de områdene der sjakken
starter opp, kan bidra med sin del.
Her ligger det muligheter for mange. Sjakkens
Frivillighetsløft pågår for fullt, og vi har nå folk
som jobber noen timer på Sjakkontoret hver
uke med saker som dette. Er du interessert?
Ta kontakt.
Det er bruk for alle når Sjakk møter Samfunn!
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Vel blåst, Moss!
Med begrenset stab og budsjett rodde Moss Scakklub i land et meget vellykket 100
årsjubileum i… Sarpsborg!
Av Leif Erlend Johannessen
Mange
stusset
over
plasseringen
av
arrangementet. Da Moss SK sist arrangerte
landsturnering – ikke lenger tilbake enn 2006
– foregikk arrangementet i Mossehallen. Det
stiller helt andre logistiske krav til en arrangør
og med en liten stab på bare fem personer, var
valget enkelt.
Å legge arrangementet til Østfolds største
konferansehotell, hadde også andre fordeler.
For et konferansehotell er sommeren dødtid og
tanken på å fylle opp hotellet ga arrangøren
en
gunstig
forhandlingsposisjon.
Etter

det Sjakkbladet erfarer, så fikk man selve
turneringslokalet gratis.
Men overgangen fra idrettshall til hotell skapte
også uventede utfordringer. Opprinnelig var
ideen at alle klasser skulle spille i ett og samme
lokale, men grunnet teppeallergi hos en av
favorittene i Senior 65+, fikk denne klassen sitt
eget lokale i andre enden av hotellet.
Etter forhåndsomtalen i siste nummer av
Sjakkbladet, fikk vi flere henvendelser fra lesere
som klaget over at hotellet var fullbooket. Dette
viste seg imidlertid å bero på en misforståelse.
Selv om det ikke var mulig å booke på hotellets
nettsider, var det god plass såfremt man tok
direkte kontakt med hotellet. Antakelig mistet
arrangøren noen deltakere på grunn av dette.
De fleste deltakerne valgte å bo på spillestedet.
Noen – som undertegnede – valgte å pendle.
Selv om det har sin sjarme å høre Lahlum
på lydbok på vei til runden, kan jeg med
hånden på hjertet si at dette var mitt svakeste
sjakktrekk i løpet av NM-uka (og jeg gjorde
mange av dem!).
Jeg var likevel mer heldig enn spilleren – vi lar
vedkommende få lov å være anonym – som
mistet sertifikatet i et forsøk på å rekke fram til
runden i tide (!). Det er tross alt bedre å høre
om lovens lange arm på lydbok enn å stifte
personlig bekjentskap med dem.
Deltakerantallet endte på respektable 542
som er den tiende største Landsturneringen
i historien. Et godt stykke bak Fredrikstads
623 fra 2003, men tatt i betraktning at dette
i realiteten var et NM på sparebluss, er
deltakerantallet slett ikke verst.
100-årsjubileet «måtte» markeres, men en
hadde ikke mulighet til å mobilisere samme

6

Nsb #3/2018

Landsturneringen
arbeidsstyrke
2006.

som

i

Det
som
var
imponerende,
var
at dette ikke ble
særlig
synbart
for
deltakerne.
Alle
vi
snakket med, skrøt av
gjennomføringen og av
arrangementet. Dette
skyldtes
naturligvis
en dønn solid og
profesjonell stab som
jobbet 12 timersdager
hele uken.
Hvis man skal være
kritisk, er det likevel
noen ting å sette
fingeren på.

«Arbeidsmiljøloven gjelder ikke her!» Fra venstre Espen Andersen, Thomas

Wasenius, Arnstein Johansen og Lars Onstad som stod på døgnet rundt.
I 2018 kan man tilgi en
arrangør for å gå bort
fra den tradisjonelle
En mann som var savnet under NM, var IM
bulletinen i papirformat,
men i så fall burde man ha en ordentlig Petter Haugli, en av Moss SKs egne, store
spillere. Han ville vært en utmerket mann for
erstatning på nett.
en bulletin. Han kunne lagt inn og kommentert
Etter det opplyste skulle innleide Kristoffer de viktigste partiene fra hver runde i alle
Gressli egentlig ha dette ansvaret, men manko klasser.
i dommerstaben førte til at han måtte ta denne
oppgaven isteden. Dette viste sårbarheten på Litt furting ble det også over mangelen på
pengepremier i lynsjakken. Blaserte elitespillere
personsiden.
er ikke vant til å gå med underskudd når de
Det er kritikkverdig at Ole Smeby fra havner på seierspallen...
Kongsvinger, vinner av Senior 65+, den mest
ærverdige klassen, ikke er representert med et På den positive siden må vi trekke fram livekommentering av alle partiene fra Eliteklassen,
eneste parti på arrangørens sider.
etter modell fra Sverige og Danmark. Dette var
Ingen sjakkspaltist kan skrive om prestasjonen det Kjetil A. Lie og Espen Lie som stod for.
uten noe parti. Klubbkamerat i Kongsvinger,
Tore Reppen, ble såpass indignert at han skrev Et populært innslag, også for brødrene, som
et leserinnlegg i lokalavisen Glåmdalen for å aller helst skulle deltatt selv, hadde det ikke
vært for en annen brors bryllup (hvor mange
hylle Smeby.
brødre er de egentlig?).
Smeby var for øvrig ikke den eneste
For å skape enda mer blest om sendingen
klassevinneren som opplevde dette.
kunne man streamet den på internett. Der var
Dette kunne vært løst enkelt ved å kopiere også Tromsø forut for sin tid.
Tromsø-NM i 2016 som hadde førstebordet i
Konklusjonen må bli at det er rom for forbedring
alle klasser representert på live-brettene.
neste år. Vi sees i Larvik i 2019!
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Elite: - Kongepokalen er viktig
På forhånd var det ventet at tidenes sterkeste eliteklasse også skulle bli rekordjevn. Én mann
hevet seg likevel over resten av feltet.

En spennende trio å følge framover. Fra venstre Benjamin Haldorsen, Jon Ludvig Hammer og Aryan Tari.

Hele syv stormestere og ti internasjonale
mestre stilte på startstreken i årets Eliteklasse.
Noe lignende har vi aldri sett maken til her i
landet. Årets Eliteklasse var da også langt
sterkere enn de tilsvarende toppgruppene i
Sverige og Danmark.
På grunn av nivået var de såkalte ekspertene
samstemte på forhånd: Dette kom til å bli
meget jevnt og muligens ville 6 poeng av 9
holde til førsteplass.

8

- Det var veldig tilfredsstillende å vinne. Selv
var jeg aldri i tvil om at jeg er Norges nest
beste spiller, men det er greit å få det bekreftet.
- Og jo eldre jeg blir, jo mer setter jeg pris
på denne her, gliser han og holder fram
kongepokalen.

«Sludder», tenkte Jon Ludvig Hammer (28).
Norgestoeren stoppet ikke før på 7,5 av 9 og
utklasset egentlig resten av feltet.

Han har nå tre av dem og Sjakkbladet synes
kanskje å kunne spore en viss anger over de
Landsturneringene han har prioritert bort, til
fordel for andre gjøremål. Det skal godt gjøres
å ta opp konkurransen med gullgrossistene
Berge Østenstad (8) og Simen Agdestein (7)
som topper statistikken.

Sjakkbladet fikk noen minutter med den ferske
kongepokalvinneren etter premieutdelingen.

- Kongepokalen er viktig, sier Hammer og blir
straks mer alvorlig.

Nsb #3/2018
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Han er profesjonell sjakkspiller og gjør ikke
noe annet for tiden enn å spille sjakk, selv om
han tidligere har studert både journalistikk og
økonomi.
- Jeg lever fint av å være sjakkproff, forteller
Hammer.
Han bor i egen leilighet på Bjølsen i Oslo og
satser mer seriøst enn på lenge.

første GM-napp til Vestlandet! En relativt
vellykket uke for den sympatiske unggutten.
I skrivende stund har Haldorsen for lengst
sikret seg IM-tittelen og har nå siktet seg inn
mot den enda gjevere stormestertittelen. Det
ville være svært gledelig og viktig for hele
regionen hvis Bergen hadde fått en stormester.

Bare et par uker etter NM fulgte han opp en
strålende sjakksommer med å gå helt til topps
i Politiken Cup i Danmark, Nordens største og
sterkeste åpne turnering.

Det første nappet er allerede i boks og på
sensommeren var han en hårsbredd fra napp
nummer to under turneringen i Pardubice
i Tsjekkia. Ratingen er nærmere 2500 enn
2400. Det blir spennende å følge ham i hans
jakt videre.

De to turneringene i sommer har ført ham tilbake
på topp 100 i verden. På FIDEs septemberliste
står han bokført med et ratingtall på 2662 og er
med det nummer 81 i verden, 12 plasser foran
Sveriges Nils Grandelius med 2655. Hammer er
således også nummer 2 i Norden.

TØFF KLASSE
For å sette Hammers og Haldorsens
prestasjoner i perspektiv, så nevnes det at NMkongene Simen Agdestein og Berge Østenstad
endte på henholdsvis 4,5 og 4 poeng. Det sier
litt om nivået i Eliteklassen i år.

Vi drister oss til et spørsmål om VM-matchen
i november og om Hammer har noen rolle i
Team Carlsen denne gangen. Han blir stille
lenge, før det kommer et lurt smil:

Og klassen kunne fort vært enda sterkere.
Både Kjetil A. Lie og Espen Lie klødde i
fingrene etter å spille, men måtte nøye seg
med å kommentere da de første helg hadde
familiære forpliktelser.

- Jeg kan si såpass at sist så angret jeg på at
jeg prioriterte en kommentatorjobb i VG!
TARI NÆRMEST
Aryan Tari (19) gjorde en bra turnering og ble
nummer to med 6,5 poeng. Han tapte kun
mot Hammer, i tredje runde.
Tari har gjort seg ferdig med videregående
og det skal bli spennende å følge ham i hans
første år som «proff». Forhåpentligvis kan
han og Hammer fortsette å pushe hverandre
fremover i den uhøytidelige konkurransen som
Norges nest beste. Vi vet at begge to setter
pris på prestisjen og knivingen dem imellom.
FØRSTE STORMESTER FRA VESTLANDET?
Den store spilleren i Eliteklassen ved siden
av Hammer, var likevel Benjamin Haldorsen
fra Bergen som i likhet med Tari tilhører
1999-årgangen.
Haldorsen entret NM-uka som en relativt
upåaktet FM, men endte altså med bronse i
hovedturneringen, seier i lynsjakken og tidenes

HAMMERS UDØDELIGE PARTI
I en annen artikkel i dette nummeret kan du
lese om «verdens beste sjakktrekk». Hammer
aspirerte med det følgende partiet mot en av
sine antatt argeste konkurrenter. Hadde Frode
Urkedal vært på høyden i det 30. trekket,
kunne vi fått en virkelig klassiker.

Uansett ga partiet gjenlyd langt utenfor sjakkNorge.
Frode Urkedal
Jon Ludvig Hammer
NM i Sarpsborg (6), 2018

(1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3 Lb4 5.cxd5
exd5 6.Lg5 h6 7.Lh4 0–0 8.e3 Lf5 9.Sd2
g5 10.Lg3 c5 11.a3 Lxc3 12.bxc3 c4 13.h4
Sbd7 14.Le2 Kg7 15.Dc1 Te8 16.0–0 Tc8
17.Te1 Lg6 18.a4 Tc6 19.a5 Ld3 20.Db2
Dc8 21.Ld1 a6 22.La4 Tce6)
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sårt luft.

XIIIIIIIIY
9-+q+r+-+0
9+p+n+pmk-0
9p+-+rsn-zp0
9zP-+p+-zp-0
9L+pzP-+-zP0
9+-zPlzP-vL-0
9-wQ-sN-zPP+0
9tR-+-tR-mK-0

xiiiiiiiiy
Åpningen kunne vært viet en artikkel for
seg. Begge disse spillerne er eksperter på
den såkalte Manhattan-varianten av Avslått
Dronninggambit (…Lb4-systemer). Vi har
imidlertid vår fulle hyre med å klare å holde
rede på midtspillet.

23.hxg5?! Hvit skal komme til å angre bittert
på denne åpningen av h-linja. Et nøytralt trekk
var langt å foretrekke. Faktisk viser det seg at
stillingen er i en slags terrorbalanse hvor ingen
av spillerne har noe særlig å foreta seg.
23...hxg5 24.Sf3? Det heter seg at en feil
sjelden kommer alene. Etter dette begynner
det å bli kritisk for hvit.
24...Se4! Selvfølgelig. Dette er et kremfelt
for springeren. Legg merke til hvordan nettet
rundt den hvite kongen begynner å snøre seg.
25.Se5 Konsekvent, men hvit har
undervurdert hvor farlig det svarte angrepet er.

XIIIIIIIIY


9-+q+r+-+0

9+p+n+pmk-0
9p+-+r+-+0
9zP-+psN-zp-0
9L+pzPn+-+0
9+-zPlzP-vL-0
9-wQ-+-zPP+0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

25...Th8! Truer ...Teh6 med matt på h1.
Hvit har ikke tid til å slå på d7. Kongen trenger
10
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26.f3 Teh6! 27.fxe4

XIIIIIIIIY


9-+q+-+-tr0

9+p+n+pmk-0
9p+-+-+-tr0
9zP-+psN-zp-0
9L+pzPP+-+0
9+-zPlzP-vL-0
9-wQ-+-+P+0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

27...Sf6!! Dette må ha vært trekket Urkedal
overså i sine tidligere analyser. En ny springer
kommer til e4 og hvits konge holdes i sekken.
28.Ld7 Et desperat forsøk på å forsinke
svarts angrep slik at hvits konge kan smette
unna. Et trekk som 28.Sxd3 strander på 28…
Th1+ 29.Kf2 Sxe4+ 30.Kf3 (30.Ke2 Dg4#)
30...cxd3 og hvit kan ikke hindre ...Df5+ med
matt i få trekk.
28...Sxe4! Svart lar seg ikke distrahere. Nå
truer matt på h1.
29.Lh3

XIIIIIIIIY


9-+q+-+-tr0

9+p+-+pmk-0
9p+-+-+-tr0
9zP-+psN-zp-0
9-+pzPn+-+0
9+-zPlzP-vLL0
9-wQ-+-+P+0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

29...g4! 30.Tf1 Hammer innrømmet etter
partiet ikke å ha sett følgende variant (noe
annet ville være umenneskelig), men lykken
står den kjekke bi.
På 30.Sxg4 Dxg4 31.Le5+! (selvsagt ikke
31.Lxg4 Th1#) 31...f6! 32.Lxf6+! vinner
svart med den utrolige varianten 32...Sxf6!!

Landsturneringen
33.Lxg4 Th1+ 34.Kf2 Se4+ 35.Kf3 Tf8+
36.Lf5 Txf5+ 37.Kg4 Sf6+ 38.Kg3 Tg5+
39.Kf2 Se4+ 40.Kf3 Tg3+ 41.Kf4 Th4+
42.Ke5 Tg5+ 43.Ke6 Th6+ 44.Ke7 Tf5
45.Th1 Tf7+ 46.Kd8 Td6+ 47.Kc8 Te6
48.Kd8 Sd6 fulgt av …Te8# i neste trekk.

XIIIIIIIIY

9-+-mK-+-+0
9+p+-+rmk-0
9p+-snr+-+0
9zP-+p+-+-0
9-+pzP-+-+0
9+-zPlzP-+-0
9-wQ-+-+P+0
9tR-+-+-+R0
xiiiiiiiiy

35...Le4! 0–1 En passende avslutning. Nå
er det løperen som med avgjørende virkning
inntar dette feltet. Hvits dronning er til alt
overmål fanget.
En maktdemonstrasjon av Hammer som aldri så
seg tilbake på veien mot sin tredje kongepokal.
Vi forventer å se Hammer på startstreken i
Larvik neste år og det er lov å håpe at feltet vil
bli like sterkt som i år.

13. juli

Howard Staunton @HowardStaunton

Mr Hammer is surely the finest player
to emerge from the land of Ibsen
since Carlsen.

(analysediagram)
Det ville blitt et parti for historiebøkene!

30...f6? En skjønnhetsfeil i et ellers prikkfritt
utført angrep. Det enkle 30...Lxf1! 31.Txf1
gxh3 vant for svart, uten å frykte 32.Txf7+
Kg8 da hvits konge stadig er den mest utsatte.
Her står svart også materiell over.
31.Sxg4? 31.Db4! var hvits sjanse til virkelig
å grumse til vannet. Det er ekkelt å møte
trusselen De7+. Computerne viser 31...Kg8!
32.Sxg4 Dxg4 33.Tf4 Dd7!? (for all del ikke
33...Dxg3?? 34.Le6+) 34.Txe4 Txh3 35.gxh3
Lxe4 36.Kf2 fulgt av Tg1 da svart objektivt
sett har fordel, men hvor alle tre resultater
stadig er mulige.
31...Txh3! Nå er Hammer tilbake på
vinnersporet.
32.gxh3 Txh3 33.Lf4 Dxg4+ 34.Dg2
Sg3 35.Tf2

XIIIIIIIIY

9-+-+-+-+0
9+p+-+-mk-0
9p+-+-zp-+0
9zP-+p+-+-0
9-+pzP-vLq+0
9+-zPlzP-snr0
9-+-+-tRQ+0
9tR-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

LANDSTURNERINGEN 2018 - ELITE
1

GM Jon Ludvig Hammer, OSS

2631

7 1/2

2

GM Aryan Tari, Vålerenga

2615

6 1/2

3

FM Benjamin Haldorsen, Bergens

2423

6

4

IM Lars Oskar Hauge, OSS

2434

5 1/2

5

GM Frode Olav Olsen Urkedal, 1911

2552

5 1/2

6

IM Benjamin Arvola Notkevich, Tromsø

2471

5 1/2

7

IM Kristian Stuvik Holm, Vålerenga

2453

5

8

GM Simen Agdestein, OSS

2581

4 1/2

9

IM Johan-S. Christiansen, Vålerenga

2506

4 1/2

10

GM Rune Djurhuus, Nordstrand

2438

4 1/2

11

Levi Andre Tallaksen, Stavanger

2298

4 1/2

12

GM Berge Østenstad, Asker

2447

4

13

IM Atle Grønn, OSS

2352

4

14

IM Sebastian Mihajlov, OSS

2358

4

15

FM Johannes Haug, Nordstrand

2403

4

16

GM Leif Erlend Johannessen, OSS

2462

4

17

IM Andreas G. R. Moen, OSS

2317

4

18

IM Frode Elsness, 1911

2468

4

19

FM Anders Hobber, Akademisk

2312

4

20

FM Mads Vestby-Ellingsen, Tromsø

2429

3

21

IM Tor Fredrik Kaasen, Vålerenga

2396

2 1/2

22

IM Øystein Hole, Akademisk

2324

2
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Mester: Ward, igjen
I 2016 vant han klasse 1. I år var han kvalifisert for Eliten, men rakk ikke overgangen til norsk
FIDE-medlemskap. Isteden benyttet Ward Al-Tarbosh sjansen til å vinne en sterkt besatt
Mesterklasse.
Historien om Ward Al-Tarbosh (23) kan pirre
enhver filmskaper. I august 2014 dro han fra
et Syria i borgerkrig til Tromsø for å forsvare
førstebordet for Syria i sjakk-OL. Familien til
Ward har kristen bakgrunn og han føler seg
ikke trygg. Han fullfører OL, men hopper av og
søker asyl i Norge.
Etter dette fulgte noen tunge år for Ward med
byråkratiske runder og flere forsøk på å få
familien til Norge.
I dag er familien omsider gjenforent i
Spydeberg i Østfold. Ward bor sammen med
mor, far og lillebror i samme leilighet. En annen
bror bor i Tyskland.

Ward har begynt å studere farmasi ved
Universitetet i Oslo. Så smått våger han å se
fremover mot en stabil fremtid i Norge for ham
og familien.
- Studiene har førsteprioritet nå, selv om jeg
fortsatt synes det er veldig gøy å spille sjakk,
forteller Ward på et stadig bedre norsk.
Med FIDE-rating på 2305 var Ward tatt ut til å
spille i Eliteklassen i Sarpsborg. Imidlertid gikk
ikke overgangen til norsk FIDE-medlemskap i
orden før turneringen skulle starte. Han stilte
dermed til start i Mesterklassen og angrer
neppe på det.

Får vi se alle disse tre i Eliten neste år? Fra venstre unge, lovende Andreas Garberg Tryggestad sammen med
gull- og sølvvinner Ward Al-Tarbosh og Alf Roger Andersen.

12
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- Det var en tøff klasse. Jeg synes det var
vanskelig, men til slutt gikk det veldig bra,
forteller den sympatiske 23-åringen.
Han kunne bo hjemme under turneringen
og kjørte med Dag Andersen fra Sarpsborg
Sjakklubb til rundene.
Ward er medlem av OSS der han er en fryktet
motstander, ikke minst i lynsjakk. Også i
langsjakk har Ward en tendens til å fyre av
trekkene sine i et voldsomt tempo.
Det blir spennende å se ham i Eliteklassen
neste år der han får selskap av sølvvinner Alf
Roger Andersen fra Akademisk Sjakklubb som
også endte på 7 poeng av 9, men med litt
dårligere kvalitet.
Vi skal se et eksempel på Wards kvaliteter,
mot sterke Daniel Nordquelle fra Nordstrand
i siste runde, et helt avgjørende parti for
sluttstillingen.
Daniel Nordquelle
Ward Al-Tarbosh
NM i Sarpsborg (9), 2018

1.e4 e6 2.d3 d5 3.Sd2 Sf6 4.Sgf3 b6
5.g3 Kongeindisk i forhånd. Bobby Fischer
hadde blant annet noen fantastiske partier
med hvit her.
5...Lb7 6.e5 Sfd7 7.Lg2 c5 8.0–0
Sc6 9.Te1 Dc7 10.De2 Le7 11.h4
0–0–0! Dette viser god stillingsforståelse.
Kongen står tryggere på dronningfløyen.
Etter sjablontrekket 11...0–0 12.Sf1 kan hvit
raskt utvikle et farlig angrep og har enkle
trekk for hånden som h5–h6, S1h2–g4,
Lf4 osv. Hvit har vunnet mange partier slik
nesten uten å tenke.
12.a3 h6 13.Sf1
Studiene har førstepri
oritet nå, selv
om jeg fortsatt synes
det er veldig gøy å
spille sjakk.

XIIIIIIIIY
9-+ktr-+-tr0
9zplwqnvlpzp-0
9-zpn+p+-zp0
9+-zppzP-+-0
9-+-+-+-zP0
9zP-+P+NzP-0
9-zPP+QzPL+0
9tR-vL-tRNmK-0
xiiiiiiiiy



13...g5! Med dette sterke og typiske trekket
tar svart initiativet i partiet.
14.hxg5 hxg5 15.S1h2 Etter 15.Sxg5
Sd4! 16.Dd1 Sxe5! har svart eliminert hvits
viktige sentrumsbonde.
15...Th5 16.Sg4 Tdh8 17.Ld2 d4
18.c4 Db8! 19.Kf1 Da8! Dronningen står
fint i hjørnet der den skyter nedover hele den
lange diagonalen mot hvits kongestilling. Svart
truer allerede ...Scxe5.
20.Sg1 a5 21.Tab1 a4 22.Lf3? Hvit
har ikke tid til å sløse tid i en slik stilling med
angrep på motsatte sider. Bedre var 22.b4 eller
22.b3, da han kan håpe å skape noe motspill
på dronningfløyen etter 22...axb3 23.Txb3.
22...Ld8! Enda en sterk plan. Løperen skal til
c7 for å utøve maksimalt press mot e5–bonden,
spydspissen i hvits stilling. Dette er noe av et
mønsterparti for svart i denne varianten.
23.Lg2 Lc7! 24.f4 gxf4 25.gxf4

XIIIIIIIIY
9q+k+-+-tr0
9+lvln+p+-0
9-zpn+p+-+0
9+-zp-zP-+r0
9p+Pzp-zPN+0
9zP-+P+-+-0
9-zP-vLQ+L+0
9+R+-tRKsN-0
xiiiiiiiiy
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Foto: Kristoffer Gressli

Svart har plassert alle sine offiserer på
optimalte felter og Caissa belønner det
utsøkte posisjonsspillet med en avgjørende
kombinasjon:

25...Scxe5! 26.Lxb7+ Dxb7 27.fxe5
Tf5+ 28.Sf2 Th2 0–1
En imponerende forestilling av Ward i et så
betydningsfullt parti.
En annen som må fremheves, er Ole Chr Moen
(66). Norges lagleder i OL i åpen klasse senere
i år fosset ut av startblokkene med 5,5 av 6
og hadde på dette tidspunktet et helt poengs
forsprang til konkurrentene. Et unødvendig tap
mot Bror Thanke i syvende runde gjorde at luften
gikk litt ut av ballongen. Den mangeårige OSSlederen endte likevel på en imponerende 4. plass.
Moen har hele 48 (!) NM-deltagelser, kun én
bak den største NM-veteranen, 85-årige Ole
Birkeland fra Kristiansand. Birkeland endte på
9. plass i klasse 5, med en pen ratingfremgang.
Dette er tingen med NM: Deltakerne har en
tendens til å komme tilbake år etter år!

Ole Chr Moen imponerte i sitt 48. NM.

Landsturneringen 2018 - Mester
1

FM Ward Al-Tarbosh, OSS

2283

7

2

Alf Roger Andersen, Akademisk

2180

7

3

FM Andreas G. Tryggestad, Nordstrand

2302

6 1/2

4

FM Ole Christian Moen, OSS

2201

6

5

Andreas Skotheim, Tønsberg

2109

6

6

FM Lucas Ranaldi, 1911

2289

6

7

Bror Thanke, Nordstrand

2190

6

8

WIM Ellen Hagesæther, Akademisk

2171

6

9

Francisco Silva Gonzàles, Moss

2045

5 1/2

10

FM Daniel Nordquelle, Nordstrand

2221

5 1/2

11. Tobias Lang Nilsen, Moss 51/2 12. FM Erlend Mikalsen, Alta 51/2 13. Pål Røyset, Tromsø 51/2 14. Stig K Martinsen,
Sotra 5 15. FM Petter Fossan, Stavanger 5 16. Terje Eriksen, Drammens 5 17. Arnt Esbensen, Vadsø 5 18. FM
Joachim Solberg, Sarpsborg 5 19. Håkon Bentsen, Molde 5 20. Elham Abdrlauf, OSS 41/2 21. Jens E Ingebretsen,
Holmestrand 41/2 22. Terje Lund, Levanger 41/2 23. Edit Machlik, Tromsø 41/2 24. Frode Ryan Lund, Nordstrand
41/2 25. CM Svetoslav Mihajlov, Asker 41/2 26. Jan Sørgjerd, Nordstrand 41/2 27. FM Jøran Aulin-Jansson, Asker
41/2 28. Sigurd Loe Grøver, Stjernen 41/2 29. Monika Machlik, Tromsø 4 30. Christian Grundekjøn, Fredrikstad 4
31. Audun Kvam, Lillestrøm 4 32. Fredrik Aunan Lindsøe, Levanger 4 33. Tor Gulbrandsen, Nordstrand 4 34.
Anton Darnell, Kristiansund 4 35. Frode Lillevold, Strømmen 31/2 36. Isak Sjøberg, Nordstrand 31/2 37. Kjell Magne
Johnsen, Samisk 31/2 38. Ole Woldseth, Sotra 31/2 39. FM Øivind Johansen, Sarpsborg 31/2 40. Gunnar Stray,
Moss 31/2 41. Andre Gjestemoen-Vonhirsch, Stavanger 31/2 42. Harald Mikalsen, Alta 3 43. Thomas Pronstad,
Lillestrøm 3 44. Kenneth Hamre, Kristiansand 3 45. Gunnar Stake-Larsen, OSS 3 46. CM Svein Rishovd, Moss 3
47. Arn-Tore Haugsdal, Masfjorden 3 48. David Lilleøren, Moss 1.
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Klasse 1: Formannen viser vei
Formannen i Nittedal SK klarte å motstå fristelsen å følge med på sønnens partier i miniputt.
Fokuset på egne partier gjorde susen og førte Magnus Digernes helt til topps i en stor og
sterk klasse.
- Det var utrolig moro og ikke minst veldig
overraskende å vinne. Det overgår nok NM i
Kristiansund i 1993 hvor jeg fikk 4. plass i Kadett
og klubbkamerat Erik Parr vant samme klasse
(vi syklet for øvrig fra Nittedal til Kristiansund
for å delta…), forteller Digernes til Sjakkbladet.
- Som formann i Nittedal Sjakklubb og trener
for barnesjakkspillerne, er motivasjonen først
og fremst å få klubben til å lykkes og å se de
yngre utvikle seg som sjakkspillere, men det er
ekstra stas å se at man kan utvikle seg etter

passerte 40 år.
Et tap i første runde førte til at Digernes senket
skuldrene og spilte mer angrepssjakk enn
ellers, noe som medførte noen fine vinstpartier.
Etter hvert som seierne kom på løpende bånd
og Digernes meldte seg på i tetstriden igjen,
begynte det psykologiske spillet, skal vi tro
hovedpersonen selv.
- Seieren mot sølvvinner Håkon Myrheim i 7.
runde er jeg fornøyd med (se kommentert
parti – red.anm.). Spesielt etter at jeg fikk

Fokuset på egne partier gjorde susen for Magnus Digernes, her flankert av sølvvinner Håkon Myrheim til høyre
og bronsevinner Kai Inge Esbensen til venstre.

Nsb #3/2018
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inn en åpningsforberedelse som svart i
Fransk Tarrasch hvor jeg ofret samme tårn
to ganger (!).
- I en tidligere runde hadde jeg spilt en annen
variant i Fransk. Dette partiet hadde jeg
publisert, og jeg håpet Håkon hadde forberedt
seg på den varianten. Å publisere partiene mine
var en bevisst strategi, jeg synes det ble ekstra
morsomt hvis jeg trodde at motstanderen min
har muligheten til å sjekke hva jeg har spilt, for
så å overraske ved å spille noe annet.

sjakkspillere i Nittedal.
I det sivile liv jobber Digernes som konsulent
innen styring og kontroll i revisjons- og
rådgivningselskapet KPMG. Om sjakk har noen
overføringsverdi til yrket hans? Tja.
- Jeg har faktisk gjort et seriøst forsøk på å
blande hobby og jobb med å skrive en artikkel
om risikostyring og sjakk med tittelen «Unngå
sjakkmatt i risikostyringen»!
Håkon Myrheim

I Digernes´ tilfelle var det sønnen som fikk
pappa til å gjøre comeback på sjakkbrettet.
- Jeg har gjort et slags comeback som
turneringsspiller det siste året etter at min sønn
har blitt en ivrig sjakkspiller. Sist jeg var med i
Landsturneringen var i 1994 som juniorspiller.
Før NM i Sarpsborg foretok Digernes en
selvransakelse og kom til en overraskende
konklusjon.
- I forkant av NM prøvde jeg å analysere hvorfor
turneringsresultatene det siste året varierte så
mye. Jeg hadde en ratingprestasjon på 2200 i
Østlandsserien, mens i noen helgeturneringer
lå jeg på rundt 1700. Jeg kom fram til at i
de turneringene hvor jeg fulgte mye med på
sønnen min, gjorde jeg det dårligere. Det
å holde fokus på eget parti var kanskje den
viktigste faktoren for at det skulle bli et godt
resultat i NM.
Det er interessant å få et innblikk i klubben
som Digernes leder.
- Nittedal Sjakklubb er en liten klubb med ca.
15 aktive medlemmer, bestående av både
ungdom og voksne. Vi har et godt miljø selv om
vi ikke er så mange, og flytter nå inn i freshe
og flotte lokaler i nye Nittedal Bibliotek. Det er
mange tilflyttere til Nittedal og vi satser på god
rekruttering fremover. I tillegg skal vi prøve å
få arrangert flere turneringer når vi snart får på
plass klubbens første turneringsleder.
Selv begynte Digernes å spille sjakk på
SFO på 80-tallet med Arild Øksnevad som
instruktør. Øksnevad har lært opp mange
16
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Magnus Digernes
NM i Sarpsborg (7), 2018

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 Dette trekket er
karakteristisk for Tarrasch-varianten. Det ser
fryktelig unaturlig ut å stille springeren så den
blokkerer for løperen på c1. For mange Franskspillere er trekket likevel det som volder størst
hodebry.
3...Sf6 4.e5 Sfd7 5.Ld3 c5 6.c3 Sc6
7.Se2 cxd4 8.cxd4 f6 9.exf6 Sxf6
10.0–0 Ld6 11.Sf3 Dc7 En viktig nyanse.
Svart forhindrer det for hvit gunstige avbyttet
av svartfeltsløpere med Lf4.
12.Lg5 0–0 13.Dc2 h6 14.Lh4 Sh5!
På nytt forhindres Lg3. Hvits drøm i disse
stillingene er å sitte igjen med en springer på
e5 mot løperen på c8. Ethvert bytte av brikker
som potensielt kan forsvare e5–feltet, er derfor
til hvits fordel.
15.Lh7+ Kh8 16.Lg6

XIIIIIIIIY
9r+l+-tr-mk0
9zppwq-+-zp-0
9-+nvlp+Lzp0
9+-+p+-+n0
9-+-zP-+-vL0
9+-+-+N+-0
9PzPQ+NzPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy



Må springeren gjøre retrett?

Landsturneringen
16...Txf3! Slett ikke! Dette kvalitetsofferet er
tematisk for varianten.
17.Lxh5 Etter 17.gxf3 Lxh2+ 18.Kg2 Sf4+
19.Sxf4 Lxf4 eller 19...Dxf4 har svart mer
enn tilstrekkelig kompensasjon for kvaliteten i
form av hvits ødelagte kongestilling.
17...Lxh2+ 18.Kh1 Tf5 19.Lg6 Ld6!
Tårnet ofrer seg på nytt!
20.Lxf5 exf5 En interessant stilling har
oppstått. Computerne viser at stillingen er
omtrent i likevekt. Svart har gitt en kvalitet,
men har til gjengjeld fått løperparet og en
svekket hvit kongestilling.
21.f4 Simen Agdestein pleier å si at bondetrekk
alltid må vurderes nøye siden man ikke kan
angre seg senere. Partitrekket er egentlig
en stor beslutning fra hvits side, blant annet
svekkes e4-feltet for evig. Det var argumenter
for å prøve å reservere f4-feltet for en offiser,
for eksempel gjennom en kombinasjon av Dd2
og Lg3. Hvis svartfeltsløperne byttes av og
hvit får plassert en springer på f4, burde hvit
ha en markant fordel.
21...Df7 22.Tf3 Ld7 23.Td1?! Uforsiktig.
Sunnere var 23.Dd2 fortsatt med en helt jevn
stilling.
23...Sb4! 24.Db1? Og dette er en bukk,
som det skal vise seg. Det minste ondet var

24.Dd2, men da kan svart trygt spise en
bonde med 24...Sxa2 med klar fordel. Det er
en annen av Simen Agdesteins kjepphester:
Gode spillere er grådige! Altfor ofte ser man
spillere «stole» på at motstanderen «har noe».

XIIIIIIIIY
9r+-+-+-mk0
9zpp+l+qzp-0
9-+-vl-+-zp0
9+-+p+p+-0
9-sn-zP-zP-vL0
9+-+-+R+-0
9PzP-+N+P+0
9+Q+R+-+K0
xiiiiiiiiy



24...Dh5! Det viser seg at etter det planlagte
25.Th3 så henger springeren på e2. Hvit taper
dermed offiser og med det partiet.
25.a3 Sc6 26.Te1 Eller 26.Th3 Dxe2.
26...Dxh4+ 27.Th3 Df6 Resten er grei
skuring.
28.Dd3 Te8 29.Tf1 a6 30.Sc3 Le6
31.Te1 Te7 32.b4 Dxd4 33.Dxd4
Sxd4 34.Td3 Sc6 35.g3 d4 36.Se2
Lc4 37.Td2 d3 0–1

Landsturneringen 2018 - Klasse 1
1

Magnus Digernes, Nittedal

1859

7

2

Håkon Abeland Myrheim, Sandnes

1888

6 1/2

3

Kai Inge Esbensen, 1911

1957

6

4

Ivar Sømhovd, Nordstrand

1894

6

5

Aidin Afsari-Rad, Lørenskog

1786

6

6

Håkon Haugsrud, Lillehammer

1933

6

7

Andreas Strand, Modum

1892

6

8

Jia Qi Xue, 1911

1814

6

9

Alseit Kizatbay, Stavanger

1932

5 1/2

1892

5 1/2

10 Jonas H Rasmussen, Bergens

11. Morten L Madsen, Sotra 5 /2 12. Cornelius
Kvendseth, Nordstrand 51/2 13. Jan Gunnar
Fredriksen, Modum 51/2 14. Johannes Melkevik,
Sevland 5 15. Vegard Simensen, Kristiansund 5
16. Simen Sørensen, Sevland 5 17. Sigurd Kittilsen,
Stjernen 5 18. Per Gisle Svendsen, 1911 5 19. Eskil
Ekeland Grønn, OSS 5 20. Aleksander Omtvedt, 1911
5 21. Per Kr Vigdal, Nordstrand 41/2 22. Eirik Aarnes,
Stjernen 41/2 23. Martin Bråten, Vålerenga 41/2 24.
Valdemar A Staunsbjerg, Nordstrand 41/2 25. Yngve
Rasdal, Masfjorden 41/2 26. Aksel Brasøy, Alta 41/2
27. Asbjørn O. Steinskog, 1911 41/2 28. Audun Hoem,
Kristiansund 41/2 29. Rune Harald Kristiansen, Moss
4 30. Vidar Aleksander Kopperud, Tønsberg 4 31.
Sigmund Lunde, Sarpsborg 4 32. Roger Sætre,
Haukås 4 33. Lars Erik Brobakken, Lillehammer
4 34. Ole Kr Førrisdahl, Sarpsborg 4 35. Petter B
Markussen, Bodø 31/2 36. Kjetil Myrlid Aasen, Haukås
31/2 37. Eirik V Kallset, Kristiansund 31/2 38. Morten
Rolstad, OSS 31/2 39. Øystein Knutsen, Haugaland
3 40. Tom R Wister, Kirkegata 3 41. Jussi Dyrnes,
Nordstrand 3 42. Driton Jashari, Sarpsborg 3 43.
Sverre Skjølingstad, Stavanger 3 44. Henrik Sjøl,
Akademisk 3 45. Hans Arild Runde, Akademisk 21/2
46. Guttorm Andersen, Stjernen 1 47. Snorre Skrede,
Sandnes 0.
1
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Klasse 2: Kuppet av ungdommen
Seierspallen i klasse 2 kunne til forveksling minne om den i Kadett. Vinneren er født i 2002,
sølvvinneren i 2001 og bronsevinneren i 1999!

Er det klasse Kadett? Junior? Ingen av delene, det er klasse 2, tradisjonelt en av NMs største klasser. Fra venstre
Mattis Mikelsen, Benjamin Halvorsen og Haakon Wright.

- Det var veldig deilig å vinne. Dette var min 9.
landsturnering og etter mye stang ut ble det
endelig gull!, jubler Benjamin Halvorsen (15)
fra Tromsø til Sjakkbladet.
- Jeg kjempet i toppen hele veien, men etter
tap i sjuende runde så holdt det på å glippe.
Men med litt flaks og god kvalitet, ble det til at
jeg endte først av de tre med 7 poeng.
- Dette er nok en av de beste turneringene
jeg har spilt, og det gir definitivt mersmak til
å jobbe mer med sjakken. Til høsten skal jeg
starte på Toppidrettsgymnaset i Skien med
Kjetil A. Lie som trener og jeg håper det kan
bidra til at jeg fortsetter utviklingen.
Nå ser Halvorsen allerede fram til NM neste år.
- Selvfølgelig stiller jeg i Larvik! Det blir min
10. landsturnering på rad, i en alder av 16 år.
Planen er å spille enten i junior eller i Mester.
18
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Selv om han nå har base i Skien, passer
Halvorsen på å skryte av sjakkmiljøet der han
kommer fra.
- Sjakkmiljøet i Tromsø er veldig bra, særlig
for unge. Jeg var veldig heldig som fikk være
en del av 2002-årgangen i Tromsø som er
proppfull av talenter! Det at vi var så mange
som spilte sjakk på samme alder, førte til at vi
hadde et flott miljø som gjorde at vi fortsatte
med sjakk og fortsatte å utvikle oss. Tromsø
slipper også til nye voksne spillere på hvilket
som helst nivå og tar godt vare på dem. Jeg er
sikker på at miljøet for unge i Tromsø er blant
de beste i landet.
Sjakk har han spilt siden han var 7 år gammel.
- Sjakk har alltid vært en stor del av hvem jeg
er. Det er faktisk vanskelig å huske hvordan
livet mitt var før jeg begynte å spille sjakk.

Landsturneringen
Om jeg møter mammas kolleger, eller fjerne
slektninger, har det alltid vært «er du han
som er så god til å spille sjakk?», så lenge
jeg kan huske. Og jeg er svært takknemlig
for alt sjakken har gitt meg. Uten sjakken
hadde jeg bare hatt en brøkdel så mange
venner, og jeg hadde ikke fått muligheten til
å reise verden rundt.

16...g5!? Et interessant bondeoffer som åpner
opp stillingen og gir sort mye spill i f-linjen mot
hvits konge.

Til slutt kommer Halvorsen med en bemerkning
alle sjakkspillere antakelig kan identifisere seg
med:

23.Lxg5 La6 24.Le3 Dxe2 25.Dxe2
Lxe2 26.Sf4 Lf3+ 27.Kg1 e5 28.Se6

- Det beste med sjakk er alt som kommer med.
Det sosiale livet og all reisingen. For folk som
ikke spiller sjakk er det vanskelig å tro, men
sjakk er kanskje den mest sosiale idretten i
verden, særlig i Norge. Over brettet vil jeg si
at den følelsesmessige berg og dalbanen under
partiet kan være veldig givende og ekstremt
deprimerende. Fra adrenalinkicket man får
når motstanderen gjør en feil, til følelsen av at
hjertet synker i bakken når man roter bort en
vunnet stilling i ett trekk!
Lars-Arne Oldernes
Benjamin Halvorsen
NM i Sarpsborg (6), 2018

1.d4 e6 2.c4 f5 3.g3 Sf6 4.Lg2 c6
5.Lg5 d5 Den såkalte Stonewall-varianten
av Hollandsk.
6.Sd2 Ld6 7.c5 Lc7 8.f4?! Svekker e4feltet og ikke minst svartfeltsløperen.
8...0–0 9.b4 b6 10.Sgf3 Lb7 11.0–0
Sbd7 12.Se5 De8 13.Sxd7 Dxd7
14.Sf3 Se4 15.Lh4 h6 16.Se1

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zplvlq+-zp-0
9-zpp+p+-zp0
9+-zPp+p+-0
9-zP-zPnzP-vL0
9+-+-+-zP-0
9P+-+P+LzP0
9tR-+QsNRmK-0
xiiiiiiiiy



17.Lxe4 fxe4 18.fxg5 Txf1+ 19.Kxf1
Tf8+ 20.Kg1 Df7 21.Sg2 Df2+
22.Kh1 hxg5? Unødvendig trekk, når sort
kunne gått rett på sak med 22...Ba6!.

XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9zp-vl-+-+-0
9-zpp+N+-+0
9+-zPpzp-+-0
9-zP-zPp+-+0
9+-+-vLlzP-0
9P+-+-+-zP0
9tR-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy



28...exd4! Skaper en fribonde i d-linjen.
29.Lxd4 Hvit har ikke tid til 29.Sxf8? dxe3
30.Se6 Le5 31.Te1 d4 med vunnet stilling for
sort. Sjekk bondeklyngen til svart!
29...bxc5! Hvit kan fortsatt ikke slå på f8.
30.Lxc5 Også her taper 30.Sxf8? cxd4
31.Se6 Le5 32.Tb1 d3 osv.
30...Le5 31.Sxf8 Lxa1 32.Se6 Lg4
33.Sd4 e3 34.Sc2 e2 35.Kf2 Lc3

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9zp-+-+-+-0
9-+p+-+-+0
9+-vLp+-+-0
9-zP-+-+l+0
9+-vl-+-zP-0
9P+N+pmK-zP0
9+-+-+-+-0

xiiiiiiiiy
36.Ld4?? Huff a meg! For en måte å avgjøre
partiet på. Etter et langt og jevnt parti, hvor
sort har hatt en liten edge hele veien, var
Nsb #3/2018
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det altså en bukk som skulle avgjøre partiet
i den mest kritiske stunden! Etter 36.Lxa7
d4 37.Se1 Kf7 38.h3 Lxh3 39.Kxe2 har hvit
gode remissjanser.

36...e1D+ 37.Sxe1 Lxd4+ 38.Kg2
Lf5 39.Kf3 Le4+ 40.Ke2 Lc3 41.a3
Lb2 42.a4 Lc3 43.Sd3 Lxd3+
44.Kxd3 Lxb4 0–1

1

Benjamin Halvorsen, Tromsø

1677

7

2

Haakon Wright, Groruddalen

1753

7

3

Mattis Mikelsen, Bærum

1787

7

4

Torstein Furnes, Follo

1769

6 1/2

Halvorsen skryter av arrangementet som var
«flott arrangert» med arrangører som «visste
hva de gjorde».

5

Hallvard Haug Flatebø, Sevland

1781

6 1/2

6

Tore Kallset, Kristiansund

1772

6 1/2

7

Lars-Arne Oldernes, Porsgrunn

1537

6

8

Mark Akali, Namsos

1657

6

9

Jonas August Bernstein, Stjernen

1661

6

10

Thoralf N Barstad, Nordstrand

1695

6

Han trekker særlig fram de populære og
sosiale sideturneringene, som blant annet
turneringer i Fischer Random, sjokk, laglyn
med tidshandicap og pratelagsjakk (hvor en
viss Magnus Carlen dukket opp i kokkelue!).
Dette er med på gi Landsturneringen sin helt
spesielle sjarme. Det er virkelig en turnering
der bredde og topp møtes på like vilkår.
Men
Halvorsen
forbedringspunkter:

har

også

noen

- Det eneste negative med turneringen sånn
jeg ser det, var hvordan den framstod for
de som ikke var til stede. Det var dårlig med
runderapporter og ingen bulletin, som av
mange ble oppfattet som historieløst.
- Og personlig skulle jeg ønske de gjorde
det som i Tromsø i 2016, med minimum ett
livebrett fra hver klasse. Da får man mulighet
til å følge med på alle toppoppgjørene, uansett
nivå.
- Spillere som ønsker å delta i sin første
landsturnering neste år, får også kartlagt
spillestyrken i de forskjellige klassene.
Det er lett å slutte seg til disse betraktningene.

Arrangementet var flo
tt arrangert med
arrangører som «visste
hva de gjorde»
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11. Iver Halse, Kristiansund 6 12. Morgan Henriksen,
Fredrikstad 51/2 13. Bernt Olav Markussen, Bodø
51/2 14. Martin Bø, Follo 51/2 15. Arne Unneland,
Aalesunds 51/2 16. Even Elias Yuan Hem, 1911 51/2
17. Truls Skauge Klausen, Drammens 51/2 18. Tor
Skaslien, Vålerenga 51/2 19. Vidar Gjære, Aalesunds
5 20. Lasse Midtstue, OSS 5 21. Ole Petter
Pedersen, Nordstrand 5 22. Elias Hestvik, Bærum
5 23. Olav Erikstad, Akademisk 5 24. Thomas G
Larsen, Larvik 5 25. Kjell S Thoreby, Sarpsborg
5 26. Bjarte Engeset, Larvik 5 27. Gunnar Eiken,
Sotra 5 28. Ulrikke Langvik, Trondheim 5 29. Vetle
Danielsen, OSS 5 30. Ole Reza Drønen, Aalesunds
5 31. Dag E Bjørkevoll Nord, Nittedal 41/2 32. Per
Arne Skrede, Aalesunds 41/2 33. Øyvind Hjelle,
Bodø 41/2 34. Trond Jacobsen, Jessheim 41/2 35.
Lars Sevald Leknes, Akademisk 41/2 36. Markus
Slettmoen, Hamar 41/2 37. Halvor H Hartvig, Indre
Østfold 41/2 38. Kolbjørn-Albin Johansen, Hønefoss
41/2 39. Svein J Albrigtsen, Longyearbyen 41/2 40.
Jon Kielland-Lund, Follo 41/2 41. Håkon Hembre
Helgøy, Sandnes 41/2 42. Odd Gunnar Heitun,
Kragerø 41/2 43. Tom-Greger Knutsen, Samisk
41/2 44. Bjørn Henrik Benjaminsen, Longyearbyen
4 45. Babak Irandoust, Sarpsborg 4 46. Lars A
Stensen, Lofoten 4 47. Roar Sola, Jæren 4 48.
Sondre Stai, Trondheim 4 49. Kazim Yilmaz, Modum
4 50. Knut Valle, Otta 4 51. David Imhof, Sandnes 4
52. Tore Martin Madsø Hauan, Trondheim 31/2 53.
Kasher Shehzad, Sandnes 31/2 54. Ivar Kosberg,
Molde 31/2 55. Oliver Opseth, Elverum 31/2 56. Pål
Norvoll, Guovdageainnu 31/2 57. Jan Rune Moberg,
Follo 31/2 58. Steinar Leite, Modum 31/2 59. Erik
Grindbakken, Stjernen 3 60. Steinar Flo, Nordstrand
3 61. Vegard Erlandsen, Kirkenes 3 62. Vebjørn
Maanum Leonhardsen, Bærum 3 63. Ingar Burchard,
Hammerfest 3 64. Erlend Halvorsen, Sarpsborg 3
65. Torbjørn Brenden, Follo 3 66. Lasse Dahl, Moss
3 67. Tomas Fekri, Sarpsborg 21/2 68. Bjørn Noralf
Dybvik, Aalesunds 21/2 69. Steinar Nilssen, Fauske
21/2 70. Stig Anders Aarø, Fredrikstad 21/2 71. Harald
Peter Stette, Fredrikstad 1.

Landsturneringen

Klasse 3: To på rad
I fjor vant han klasse 5 med 9 av 9. I år stod klasse 3 for tur.
Den trofaste leser av Sjakkbladet vil erindre at
vi alt ble kjent med Kristian Thunestvedt Evjen
(37) i NM-nummeret fra i fjor da han vant
klasse 5 på hjemmebane i Stavanger med 9 av
9. Før Landsturneringen i fjor hadde han kun
spilt én (!) turnering tidligere.
Denne gangen var det klasse 3 som gjaldt og
sannelig gjentok han ikke bedriften fra i fjor.
Motstanden var imidlertid atskillig tøffere nå og
bare en formidabel sluttspurt med fem strake
seiere sikret seieren.

- Det var veldig morsomt å vinne, spesielt siden
det satt så langt inne. Etter en første halvdel
av turneringen preget av noe av den dårligste
sjakken jeg er i stand til å spille (selv om det
poengmessig ikke hadde gått så dårlig som det
burde), måtte jeg vinne de siste fem rundene
for å vinne turneringen. Med en slik start er det
ekstra tilfredsstillende å vinne til slutt, forteller
Evjen til Sjakkbladet.
Det er interessant å høre hvordan Evjen har
trent og holdt spilleferdighetene vedlike siste

God og positiv stemning på seierspallen i klasse 3! Fra venstre Ingrid Strand, Kristian Evjen og Øystein Kallset.
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året. Her er det noe å lære for noen og enhver.
- Jeg har ikke noen sjakktrener, men sitter
mest for meg selv. Jeg ser litt på åpninger, litt
på sluttspill, løser litt taktikkoppgaver, og ser
en del videoer av ulik art. Jeg gjorde egentlig
ikke noe spesielt inn mot Landsturneringen.
Evjen har store planer om å delta i Larvik neste
år. Vi ser ikke bort fra at han blir å kjempe i
toppen i klasse 2.
Av yrke er han pianist og stipendiat ved
Universitetet i Stavanger. Etter en gjennomgang
av Evjens partier synes vi å merke en hang til
harmoni og koordinasjon.
Om selve arrangementet har Evjen bare lovord
å komme med.
- Landsturneringen var, som jeg kunne
bedømme, strålende arrangert. Det er åpenbart
mye som skal klaffe for at vi bare skal kunne
møte opp hver morgen og spille, og siden hele
arrangementet forløp uten noen problemer av
noen art (som jeg kunne merke), er det tydelig
at arrangørene hadde gjort en svært god jobb.
Partiet fra 5. runde ble vendepunktet i
turneringen for Evjens del.
Kristian Evjen
Shaya Irandoust
NM i Sarpsborg (5), 2018

1.c4 Sf6 2.Sc3 g6 3.g3 d5 4.cxd5 Sxd5
5.Lg2 Sb6 6.d3 Lg7 7.Le3 c6 7...Sc6
og 7...0–0 er vanligere, men teksttrekket
er også spilt en del ganger, med heller labre
resultater.
8.Dd2 Le6 9.Sf3 S8d7 10.Sd4?! Et
idiotisk trekk.
10...Ld5 11.Sf3 Hadde absolutt ikke lyst
til å bytte hvitfeltsløpere, og heller ikke min
svartsfeltløper mot hans springer, så jeg tenkte
det beste var å bite i det sure eplet og trekke
springeren tilbake.
11...e5 12.Sxd5 cxd5 Jeg mente også dette
var den naturlige måten å ta tilbake på, da han
22
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får en sentrumsstruktur man vanligvis ikke får i
disse variantene. Stockfish foretrekker derimot
12...Sxd5 13.Lh6 Lxh6 14.Dxh6 De7 15.0–0
0–0–0 med relativt like sjanser.

13.Lh6 0–0

XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9zpp+n+pvlp0
9-sn-+-+pvL0
9+-+pzp-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+P+NzP-0
9PzP-wQPzPLzP0
9tR-+-mK-+R0

xiiiiiiiiy
14.h4? Ofte er denne brutale planen effektiv
i denne typen stillinger, men akkurat her er det
et problem med den.
14...Tc8? 14...e4! 15.Sh2 Lxh6 16.Dxh6
exd3 er bedre, da jeg enten må ta tilbake og
tillate en ekkel sjakk med ...Re8, eller ofre en
bonde ved å rokere.
15.Lxg7 Nå hadde jeg innsett faren ved
...e4, og måtte legge inn dette avbyttet før h5.
15...Kxg7 16.h5 De8? Dette trekket er
noe mystisk for meg. Jeg antar at poenget
er at etter partifortsettelsen kan han på et
tidspunkt flytte f-bonden hvis nødvendig, uten
at g-bonden henger.
17.hxg6 hxg6 18.Dh6+ Kf6 19.Dg5+
Ke6 Kongen står irriterende trygt her.
20.a4! Etter en lang tenkepause, der jeg
forgjeves forsøkte å dra umiddelbar fordel av
svarts kongeplassering, bestemte jeg meg i
stedet for å skape noen ferske problemer for
svart på dronningfløyen, ikke bare for å jage
springeren inn i hjørnet, men også for å fjerne
beskyttelsen av d-bonden, som jeg tenkte
kunne bli en faktor senere.
20...a5 Den naturlige måten å stoppe meg i
å spille a5 selv. Stockfish mener at han burde
spilt ...Kd6 med plan om å gå til trygghet på
b8.

Landsturneringen
21.Dd2?! 21.b4! umiddelbart hadde nok
vært sterkere.
21...Th8 22.b4 Litt sent å spille dette nå.
Hadde vært bedre å grafse bonden med
22.Txh8 Dxh8 23.Dxa5. Teksttrekket gir svart
ett ekstra tempo til å begynne å spille på triks
langs den lange diagonalen.
22...Txh1+ 23.Lxh1 Dh8 24.Lg2
e4 25.Sg5+ Ke7 26.Td1 Tårnet hadde
sikkert vært bedre plassert på b1.

bekymring for min motstander.

37...Sc5 38.Tb1 Sxa4? Nå får jeg
penetrert med tårnet med stor effekt.
39.Txb7 Sc5 40.Te7+ 40.Lc6+ er
visstnok matt i 23, men tiden var litt knapp til
å vurdere alternativer til teksttrekket, som så
både naturlig og sterkt ut.

26...exd3 27.bxa5 Sc4? 27...Sxa4!

40...Kf8 40...Kd8 hadde nok vært staere,
men taper like mye etter 41.Sxf7+ Kc8
42.Tc7+ Kb8 43.Se5! Sce4 44.Sc6+ og
svart må gi tårnet for springeren.

28.Dxd3 Tc5

41.Txf7+ Kg8 42.Txf6 1–0

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-wq0
9+p+nmkp+-0
9-+-+-+p+0
9zP-trp+-sN-0
9P+n+-+-+0
9+-+Q+-zP-0
9-+-+PzPL+0
9+-+RmK-+-0

xiiiiiiiiy
29.Dd4? Hittill hadde alt tatt veldig lang
tid, og etter å ha brukt lang tid på å kalkulere
både Lxd5 og Sxf7, og konkludert at det er
for mange varianter og for mye uklarhet, spilte
jeg i stedet dette svake trekket som fremstår
mest som et panisk forsøk på å redusere
kompleksiteten inn mot den nært forestående
tidsnøden. Når man betrakter stillingen i en
mer avslappet setting, er det ikke vanskelig
å se at både Lxd5 og spesielt Sxf7 burde
gi avgjørende fordel for hvit. I stedet blir nå
stillingen mer eller mindre lik.
29...Dxd4 30.Txd4 Sf6 31.e4 Sxa5
32.exd5 Tc1+?! 33.Ke2?! Tc2+?!
34.Ke3?! Sb3? 35.d6+! Ke8 36.Td1?
Tc3+ 37.Ke2 Det ser ut som min lange
rekke med upresisheter var mindre graverende
enn min motstanders, og jeg følte meg igjen
(eller kanskje fremdeles) optimistisk. Kongen
kan komme i sikkerhet på f1, og i tillegg til å
stå en bonde over har jeg den svake b7 bonden
å spille mot, og d6–bonden er en konstant
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1

Kristian T. Evjen, Stavanger

1571

7 1/2

2

Øystein Viken Kallset, Kristiansund

1571

7

3

Ingrid Strand, Modum

1520

6 1/2

4

Terje Wivestad, Nordstrand

1584

6 1/2

5

Vegard Viken Kallset, Kristiansund

1545

6 1/2

6

Rune Borøy, Fauske

1507

6 1/2

7

Ariza Hina, Søråshøgda

1483

6

8

Øyvind Hoem Vaseng, Kristiansund

1520

6

9

Frode Storli, Hamar

1555

6

1552

6

10 Rune Bergquist, Tønsberg

11. Max Armand Olsen Teian, Lillestrøm 5 /2 12. Espen
Larsen, Fauske 51/2 13. Helmer Nilsen, Konnerud 51/2
14. Aud Norunn Strand, Modum 51/2 15. Rune Kleiven
Rynning, Florø 5 16. Anders Havsø Netland, Egersund
5 17. Ali Azadkhah, Direkte 5 18. Shaya Irandoust,
Sarpsborg 5 19. Sheroni Amarapala, Strømmen 5 20.
Torger Nilsen, Mosjøen 41/2 21. Aleksander Johansen,
Groruddalen 41/2 22. Geir-Arne Aarsheim, Follo
41/2 23. Bjørnar Knudsen, Halden 41/2 24. Øyvind
Carstensen, Nordstrand 41/2 25. Alexander Skrede,
Sandnes 41/2 26. Kjetil Selvik, 1911 41/2 27. Espen E.
Johansen, 1911 41/2 28. Sigurd Lauvås Gaure, OSS 41/2
29. Christopher Munk, Stavanger 41/2 30. Geir Olsen,
Sevland 4 31. Gjermund Tandberg, Modum 4 32. Ulf
Atle Limburg, Nittedal 4 33. Per-Erik Evensen, Modum
31/2 34. Tormod Thingstad, Hønefoss 31/2 35. Åge
Ringstad, Lillestrøm 31/2 36. Markus Sebastian Bjørndal,
Bodø 31/2 37. Espen Dahle, Stjernen 31/2 38. Mikkel
Li Johansen, 1911 31/2 39. Vidar Busch Sørensen,
Samisk 31/2 40. Trond Nygaard, Groruddalen 31/2 41.
Anders Stanghelle, Nord-Odal 3 42. Peter Scott Munk,
Kristiansand 3 43. Katja Hanebuth, Fredriksstad 21/2
44. Harald Mottang, Stjernen 21/2 45. Morten Granholt,
Fredriksstad 21/2 46. Lars Espen Kristiansen, Moss
21/2 47. Gitle Kirkesola, OSS 2 48. Anton Amarapala,
Strømmen 2.
1
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Klasse 4: Den tyske varianten
Stein Ivar Røste er bosatt i Rostock i Tyskland, men så snart sommeren kommer er det Norge
og landsturnering som gjelder.
Stein Ivar Røste er oppvokst på Hedmarken og
representerer Hamar Sjakkselskap. Som så ofte,
var det en sjakkspillende sønn som fikk ham til
å børste støvet av sine barndomskunnskaper
og ta opp spillet på nytt i voksen alder.
- Jeg spilte for Løten ungdomsskoles
skolesjakklag med bronse i Skolesjakk-NM i 8.
klasse som beste resultat. Men det var først
da jeg begynte å være med sønnen min på
turneringer fra 7-årsalderen, at jeg tenkte jeg
like godt kunne spille selv mens jeg ventet
på at han skulle bli ferdig, forteller Røste på
telefon fra Tyskland.
Sønnen

Hugo

deltok

i

Lilleputtklassen

i

Sarpsborg. Far og sønn spiller mest i Rostock,
noe som har ført til at den norske ratingen er
kunstig lav.
- Med mitt ratingtall på 1167 kunne jeg
strengt tatt spilt i klasse 5, forteller Røste til
Sjakkbladet.
Den første Landsturneringen deres var i Oslo i
2015 og nå blir det fort en fast tradisjon.
- Det er en kjempefin turnering, så er det
et hyggelig fellesskap mellom far og sønn.
Sidearrangementene var også artige. Vi deltok
på det meste!
- Så må jeg jo innrømme at det gir mersmak

Stein Ivar Røste i midten angret neppe på at han tok turen fra Tyskland for å være med i NM. Til venstre finner vi
Sarpsborgs Sigurd Braathen og til høyre Thomas Berg fra Levanger.
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å vinne. Sist gang jeg vant noe var vel et
orienteringsløp som tenåring, ler Røste som
gikk til anskaffelse av ChessBase under NM.
- Hugo får kvalifisert trening i klubben her i
Tyskland, så jeg snapper opp litt derfra også.

11.e5! for å ødelegge svarts struktur. Den
taktiske rettferdiggjørelsen er 11...dxe5
12.Txe5! med poenget at 12...Dxe5? strander
på 13.Lxc6+. Ifølge teorien skal hvit ha et lite
overtak etter 11.e5!. Når hvit ikke spiller dette,
får svart enkelt løst alle sine åpningsproblemer.

Vi spør om det snek seg inn noen nerver da det
stod om 1. plassen.

11...0–0 12.a5 Tb8 13.De2 e5 14.Sd1
h6 15.Le3 Sd7 16.c4

- Slett ikke. Det er fordelen med ikke å ha
noen forventninger; du blir heller ikke nervøs!
I tillegg tapte jeg 1. runde og da tenkte jeg vel
i grunnen at det var kjørt. Så vant jeg plutselig
de syv neste. Siste runde var rett og slett en
pyseremis. Men da han tilbød, og jeg visste
at jeg vant turneringen med remis, var det
en enkel beslutning å akseptere poengdeling,
forteller Røste.
Selv om han ikke vanker regelmessig i miljøet
lenger, er Røste kvikk med å rose Hamarsjakken.
- Geir Brobakken & co har gjort en formidabel
jobb for å få til et aktivt miljø. Hamar er blitt
sjakksentrumet i innlandet.
- I det hele tatt synes jeg Norge er langt
fremme på talentutvikling. Da Hugo var 9-10
år, fikk han lov å være med på samlingene på
NTG med Simen Agdestein og Aryan Tari som
trenere. Det er klart det gir kjempeinspirasjon
for de små.
Røste var mest fornøyd med partiet sitt fra 6.
runde.
Andreas Stenhaug
Stein Røste
NM i Sarpsborg (6), 2018

1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 a6
Jeg har ikke akkurat noe stort åpningsrepertoar,
men liker å spille Siciliansk når sjansen byr seg
og da helst Paulsen-varianten som her.
5.g3 Dc7 6.Lg2 Sc6 7.0–0 Sf6 8.Sc3
Le7 9.Te1 d6 10.Sxc6 En stor beslutning
da det forbedrer svarts struktur og sentrum.
Trekket skal helst følges opp med et konkret
poeng.
10...bxc6 11.a4 Teorien foreskriver her

XIIIIIIIIY


9-trl+-trk+0

9+-wqnvlpzp-0
9p+pzp-+-zp0
9zP-+-zp-+-0
9-+P+P+-+0
9+-+-vL-zP-0
9-zP-+QzPLzP0
9tR-+NtR-mK-0
xiiiiiiiiy

16...c5?! Her følte jeg at jeg mistet litt tråden
med to svake løpere, et svakt felt på d5 og
en svak bonde på d6. Sterkere var nok 16...
Sc5! uten å frykte 17.Lxc5 dxc5. Her har
springeren hans ikke noen felter og jeg kan
angripe nedover b-linja.
17.Sc3 Sf6 18.Sd5 (muligens for tidlig)
18...Sxd5 19.exd5 f5 Her begynte jeg å se
lysere på situasjonen igjen. Nå ser det ut til at
løperne mine får diagonaler å jobbe i likevel.
20.f4 e4

XIIIIIIIIY
9-trl+-trk+0
9+-wq-vl-zp-0
9p+-zp-+-zp0
9zP-zpP+p+-0
9-+P+pzP-+0
9+-+-vL-zP-0
9-zP-+Q+LzP0
9tR-+-tR-mK-0

xiiiiiiiiy
Med løperdiagonalen åpnet mot b2, er den
videre planen klar: Å mobilisere brikker til et
angrep på dronningfløyen.
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21.Dd2 Lf6 22.Ta2
Db7 23.Tb1 Db3
24.Ta3 Dxc4 Jeg
overveide også 24...Dxa3
25.bxa3 Txb1+, men
kom til at partitrekket var
en tryggere vei mot mål.
25.b3 Db4 26.Da2
Ld7 27.Lf1 Lb5
28.Kh1
Lxf1
29.Txf1
Tfc8
30.Tc1 Ld4 31.Ta4
Db5 32.Lxd4 cxd4
33.Txc8+ Txc8 Nå
var jeg sikker på at
fribøndene i d- og e-linja
ville gjøre jobben. Legg
merke til at jeg truer matt
på f1. Han har derfor ikke
tid til å spille 34.Txd4.
34.Da1 d3 35.Dd1
Dxd5 36.Kg1 d2
37.Ta1 e3 38.Df1
Dd4 39.Kg2 De4+
0-1 Med ...e2 i neste.

Landsturneringen 2018 - Klasse 4
1

Stein Ivar Røste, Hamar

1167

7 1/2

2

Thomas Berg, Levanger

1178

7

3

Sigurd Braathen, Sarpsborg

4

Torgeir Gillebo, Lillehammer

5

Anders Viken, Horten

6

Amadeus Hestvik Evenshaug, Bærum

1288

6

7

Anders Ivan Stein, Nittedal

1374

6

8

Preben Teigen Badar, Tromsø

1251

6

9

Johnny Myklebust, OSS

1292

6

10

Andreas Stenhaug, Stavanger

1385

5 1/2

7
1386

6

11. Rawas Khan 5 /2 12. Sara Marie Skaug Bjørkly, Bergens 5 /2 13. Mia Bongo Norvoll,
Guovdageainnu 51/2 14. Arne Kjelsbøl Huse, Nordstrand 51/2 15. Erling Tenold,
Nordstrand 51/2 16. Sondre Andre Pedersen, Mosjøen 5 17. Thomas Espeland,
Porsgrunn 5 18. Ken Ronny Schouten, Tromsø 5 19. Arvid Feed Jakobsen, Jæren
5 20. Eyvind Larre, OSS 5 21. Eskil Otterbekk Jonsson, Tromsø 41/2 22. Markus
Søderholm, Lofoten 41/2 23. Terje Wahl, Lillestrøm 41/2 24. Ole Andreas Sjømoen,
Groruddalen 41/2 25. Knut Steinar Bu, Folgefonn 41/2 26. Asle Tandberg, Modum 41/2
27. Anniken Vestby, Tromsø 41/2 28. Joachim S Graff, OSS 4 29. Morten S Smedsrud,
Stjernen 4 30. Hans Vigleik Jakobsen, Jæren 4 31. Bjørn Løvheim Olsen, Bodø
4 32. Håvard Skotheim, Tønsberg 4 33. Oddvar Nesse, Sandnes 4 34. Jørgen
Vamnes Sæther, Strømmen 4 35. Bjørn Stian Berglund, Moss 31/2 36. Stig Jerlow
Jacobsen, Stavanger 31/2 37. Øyvind Westre, Haukås 31/2 38. Stian Kosberg, Molde
31/2 39. Håvard Gunnerud, Moss 31/2 40. Dag Håvard Skogholt, Nes 31/2 41. Paul
Ivar Johansen, Trondheim 31/2 42. Jørgen Gustavsen, Moss 31/2 43. Sverre Hoem,
Kristiansund 31/2 44. Anders Erikstad, 1911 31/2 45. Daniel Fjeldstad, Moss 3 46.
Åsgeir Moe, Nærøy 3 47. Sverre Vangen, OSS 3 48. Kjell Hjelle, Bodø 21/2 49.
Stale Jan Evenshaug, Bærum 2 50. Magne O. Bolme, NSSF 2 51. Thore Larsen,
Fredriksstad 11/2.
1

1

Klasse 5: Full pott!
Jo Ingebrigt Larsen fra Follo var den eneste i turneringen som ikke avga poeng.
Som Atle Grønn skrev i sin eminente sjakkspalte
i Aftenposten, samler den laveste klassen i NM
en fascinerende uensartet gjeng:
«Mange av deltakerne er ubeskrevne blad uten
rating og kan i teorien være uendelig dårlige
eller uendelig gode. Når vinneren, uten rating,
dessuten tar 9 av 9 poeng, må vi anta at han er
uendelig god. Det er i hvert fall ikke matematisk
mulig å beregne ratingprestasjonen til Jo
Ingebrigt Larsen fra Follo. Magnus Carlsen
hadde ikke gjort det bedre.»
Vi går inn i et kritisk øyeblikk i partiet mot
sølvvinner Tien Quoc Tran fra Bærum i 7.
runde. Tran tapte kun dette partiet.
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Jo Ingebrigt Larsen
Tien Quoc Tran
NM i Sarpsborg (7), 2018

XIIIIIIIIY
9-+-+-tr-+0
9zp-+qtr-zpk0
9-zpnvl-sn-zp0
9+-zpp+-+-0
9-zP-+pzP-sN0
9zPLzPP+-+P0
9-+Q+R+P+0
9+-vL-tR-mK-0

xiiiiiiiiy
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En erfaren spiller vil straks begynne å lete etter
taktiske temaer som utnytter at svarts konge
befinner seg i skuddlinjen til hvits dronning
langs diagonalen b1-h7.

22.Lxd5! Sxd5 23.dxe4 Sxc3 23...
Sxf4 strander på det samme mellomtrekket
24.e5+!.
24.e5+! Denne mellomsjakken måtte hvit ha
sett før han gjorde sitt 22. trekk. Et ytterligere
poeng med kombinasjonen er at gaffelen Sg6
også muliggjøres i mange varianter. Kort sagt
får hvit materiellet tilbake med renter.
24...Kg8 25.Dxc3 cxb4 Hvis løperen
trekker seg med 25...Lb8 får hvit tid til
gaffelen 26.Sg6.
26.Dc4+! Enda en mellomsjakk.
26...De6 27.Dxe6+ Txe6 28.exd6 og
hvit vant greit med offiser over. 1–0
Fra Sarpsborg reiste Jo Ingebrigt Larsen rett
videre til Politiken Cup i Helsingør. Der fulgte han
opp det fine spillet fra NM. Resultatet er at Follospilleren på FIDEs nye ratingliste for september
står bokført med småpene 1617. Med det tallet
fyker han rett opp i klasse 2 til neste år!

Landsturneringen 2018 - Klasse 5
1

Jo Ingebrigt Larsen, Follo

2

Tien Quoc Tran, Bærum

3

David Hellesøy, Folgefonn

4

Odd-Steffen Knutsen, Samisk

5

Thobias Gotaas Hansen, Mosjøen

6

Viktor Marthinussen, Haukås

7

Marius Anfinsen, Sandnes

8

Steinar Dieseth Skogholt, Nes

9

Ole Birkeland, Kristiansand

9
1092

7
6 1/2
6

1185

5 1/2
5 1/2

1173

5 1/2
5 1/2

10 Aleksander Kjærstad, Groruddalen

1020

5 1/2

1095

5 1/2

11. Guru Wanda Wanvik, Stjernen 51/2 12. Jarle Bryne,
Orkdal 5 13. Torgrim T. Storvik, Trysil 5 14. Brita
Rommetveit, Stavanger 5 15. Sigurd Rommetveit,
Stavanger 41/2 16. Terje Kristiansen, Tønsberg 41/2 17.
David Runde, Nordstrand 41/2 18. Jens Tore Fremmegård,
Indre Østfold 41/2 19. Svend T Eriksen, Fredriksstad
41/2 20. Håvard Mjeltevik, Horten 41/2 21. Bengt-Even
Ringstad, Kongsvinger 41/2 22. Rune Olsen, Bærum 4 23.
Karl P Jernberg, Tromsø 4 24. Trond Young, Sotra 4 25.
Andreas Hellesøy, Folgefonn 4 26. David A Wiig, Molde
31/2 27. Sissel Merete Engevik, OSS 31/2 28. Monica
Hestvik, Bærum 31/2 29. Per Jakob Hansen, Mosjøen 31/2
30. Fred Engelstad, Caissa 3 31. Trond Ove Svendsen,
Tromsø 3 32. Eivind Anfindsen, Sandnes 3 33. Marie
Vatneødegård, Stjernen 3 34. Espen Nordby, Hamar 3
35. Elizabeth Lindsay, OSS 11/2 36. Guro Helen Midtlund
Nordby, Hamar 11/2.

Jo Ingrebrigt Larsen i midten med NMs høyeste poengsum: 9 av 9! Til venstre David Hellesøy og til høyre
sølvvinner Tien Quoc Tran som kun måtte gi tapt mot gullvinneren.
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Senior 65+: En aktiv sjakksommer
Vinneren av den eldste seniorklassen har antakelig hatt en mer hektisk sjakksommer enn de
fleste av juniorene. Tre turneringer på rappen i løpet av en måned sikret Ole Smeby (66) over
100 ratingpoeng i banken.
I 2014 var han en hårsbredd fra å vinne klasse
1 under NM i Trondheim. Denne gangen holdt
det helt inn for Ole Smeby fra Kongsvinger.
I Glåmdalen skriver klubbkamerat Tore Reppen:
- Ole Smeby er en av forgrunnsfigurene
i Kongsvinger sjakklubb. I sommer har
han deltatt i tre sjakkturneringer med
oppsiktsvekkende resultater. Først i juli deltok
han i landsturneringen i sjakk i klassen over 65
år og møtte her et stort kobbel av landets mest
erfarne sjakkspillere. Ole vant denne klassen
på en overbevisende måte.
- Fra midten av juli deltok han i Danmarks
største åpne sjakkturnering og spilte i samme
gruppe som inneholdt alt fra de nesten beste
stormestrene i verden til skolebarn. Her
overbeviste han også med over 50 prosent
score samtidig som han forbedret sitt ratingtall
slik han også gjorde det i landsturneringen.

- Og nå i august har han nettopp avsluttet med
deltakelse i Europamesterskapet for seniorer
over 65 år, nok en gang med score over 50
prosent og igjen økning av sitt ratingtall.
Mot 66 av de mest erfarne sjakkspillerne
i Europa kom han på 27. plass. Dette er
meget beundringsverdig og fortjener skikkelig
oppmerksomhet.
Vi kunne ikke vært mer enig, men mistenker
at sommerens bravader har ført til en lengre
sabbat for Smeby, iallfall har det ikke lykkes
Sjakkbladet å få kontakt med ham. På FIDEs
ferske september-liste har Smeby gått opp
over 100 poeng, slik at han nå lurer rett under
den magiske 2000-grensen.
Etter å ha vært ute av seriesystemet noen år,
rykket Kongsvinger Sjakklubb tidligere i år opp
fra 4. divisjon til 3. divisjon.
– Grunnen til at vi spilte i 4. divisjon var at

Et lite smil da, gutter! Fra venstre Per Omtvedt, Ole Smeby og Ole Morten Skogheim.
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vi ikke har vært med
på noen år, så da må vi
begynne helt nederst. Det
høyeste vi har vært, er i 2.
divisjon, fortalte Ole Smeby
til Glåmdalen da opprykket
var sikret.
Det er definitivt ting som
tyder på at klubben har noe
på gang.
Vi anser det som sannsynlig
at innflytter Torger Strand
fra
Kristiansund,
sterk
mesterspiller og tidligere
redaktør av Sjakkbladet, har
hatt positiv innvirkning på
klubbmiljøet i Kongsvinger.
På
klubbkveldene
samles
om
lag
20
aktive
voksne
spillere.
Ungdomsavdelingen
er
omtrent like stor, men de
har sitt eget opplegg.

Faksimilie Glåmdalen, 15. august 2018

Landsturneringen 2018 - Senior 65+
1

Ole Smeby, Kongsvinger

1887

2

Ole Morten Skogheim, Lillehammer

1977

7

3

Per Omtvedt, Stjernen

1870

6 1/2

4

Kjetil Strand, Asker

1986

6 1/2

5

Erland Henrichsen, Porsgrunn

1967

6 1/2

6

Øystein Johnsen, Tønsberg

2018

6

7

Tor Arne Hauge, 1911

2062

6

8

Børge Waaktaar Svanholm, Nordstrand

1850

5 1/2

9

Jan Synnestvedt, Nordstrand

1825

5 1/2

2004

5 1/2

10 Øystein Leif Olsen, Fredriksstad

7

11. Finn Øverlie, Direkte 5 12. Sigmund Løvåsdal, Direkte 5 13. Hans Hovden, Kirkegata 5 14. Per Lea, Follo
5 15. Odd Andersen, Follo 5 16. Helge A. Rangøy, Halden 5 17. Trond Tostrup, OSS 5 18. Tom Zakariassen,
Fredriksstad 5 19. Hugo Parr, Nittedal 5 20. Per H. Wibe, Asker 5 21. Odd Habberstad, OSS 5 22. Bjørn Larsen,
Fredriksstad 5 23. Pål Moe, OSS 5 24. Lars Sæther, Fredriksstad 5 25. Karsten Ovesen, Sevland 5 26. Harald
Thorstensen, Tønsberg 5 27. Viggo Andersen, Lillesand 41/2 28. Jan Svenske 41/2 29. Aage Mella, Strømmen
41/2 30. Gunnar Lilleng, Strømmen 41/2 31. Pål Egil Knutsen, Samisk 41/2 32. Tore Teigen, Porsgrunn 4 33. Terje
Lie, Bergens 4 34. Oddvar Eriksen, Sarpsborg 4 35. Hans Stabbetorp, Fredriksstad 4 36. Kjell Iversen, Stjernen
31/2 37. Arild Thøgersen, Fredriksstad 31/2 38. Gerry Larsen, Fredriksstad 31/2 39. Leif Gulliksen, Stjernen 31/2 40.
Helge Jansson, Fredriksstad 31/2 41. Morten Jervan, Fredriksstad 31/2 42. Steinar Simonsen, Follo 5 43. Trygve
Olsen, Follo 3 44. Camillo Mordt, Fredriksstad 3 45. Trond V Braathen, Moss 3 46. Øistein Yggeseth, Asker 3 47.
Lars Hope, Trondheim 21/2 48. Jan Hansson, Fredriksstad 21/2 49. Sturle Hånes, Rokaden 21/2 50. Bernt Kirkebø,
Strømmen 2 51. Birger Olsen, Kirkenes 2 52. Harald Omland, Asker 1/2 53. Per Steinar Runde, Volda 1/2.
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Senior 50+ A: Østfolding til topps
Vi må til Senior 50+ for å finne østfoldinger på toppen av seierspallen. Vinner av A-gruppen
og norgesmester for seniorer ble Svein Bjørnland fra Fredriksstad Schakselskap.
- Jeg synes det var gøy å vinne den nyetablerte
klassen Senior A 50+. Jeg må nok si at jeg
var litt skuffet over det lave deltakerantallet
i klassen. Men samtidig føler jeg at 7 poeng
av 9 mot et ratingsnitt på 1940 ikke er noe
å skamme seg over. På grunn av tittelen er
nok dette høydepunktet i karrieren så langt,
forteller Bjørnland til Sjakkbladet.
Bjørnland hadde et feilskjær mot sølvvinner
Trond Støre i fjerde runde, men avslutningen

med 4,5 av 5 var det ingen som kunne matche.
Selv om seiersmarginen virket komfortabel,
røper vinneren at sisterunden ble litt mer
nervepirrende enn han satte pris på.
- Jeg må medgi at det var litt «is i rubben»
her. Jeg kom dårlig ut med hvit i en Froms
gambit mot Lars Johansen, og sto faktisk til tap
i midtspillet. Lars fant dessverre for ham ikke
de mest presise fortsettelsene og jeg kunne
komme tilbake i partiet. Slik er jo ofte sjakken.
Skal man gå til topps må man gjerne ha litt
«gli» i de avgjørende øyeblikkene.
Bjørnland later til å ha en veldig sunn
holdning til det å spille sjakk.
- Jeg har som målsetting at det skal være gøy
å spille og ønsker primært å spille kampsjakk.
Jeg liker ubalanserte og dynamiske stillinger
som gir muligheter for begge spillere og
misliker korte remispartier.
Han trekker fram følgende favorittsitat av
den amerikanske stormesteren Reuben Fine
som underbygger det overnevnte:
«Combinations have always been the most
intriguing aspect of Chess. The masters look
for them, the public applauds them, the critics
praise them. It is because combinations are
possible that Chess is more than a lifeless
mathematical exercise. They are the poetry
of the game; they are to Chess what melody
is to music. They represent the triumph of
mind over matter»
Som mange andre i hans generasjon, fattet
Bjørnland først interesse for spillet i forbindelse
med den legendariske VM-matchen i 1972
mellom Fischer og Spassky. NM i Sarpsborg
var hans femte landsturnering.
Om klubblivet i Fredriksstad uttaler han:
- Jeg har spilt for Fredriksstad Schakselskap
i hele mitt sjakkliv og har ingen planer om

Svein Bjørnland
Fredrikstad sikret norgesmestertittel til
30
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skifte. FSS er en skikkelig breddeklubb med
mange medlemmer som har glede av å spille
sjakk. FSS har ikke mange sterke spillere og
rent sjakklig sett, kunne man kanskje ønske
seg litt større bredde i klubbens toppnivå.
Mot Leif Bjornes i 2. runde valgte
seniornorgesmesteren den sylskarpe Botvinnikvarianten, som går bra sammen med hans
forkjærlighet for kombinasjonsspillet.
Leif Bjornes
Svein Bjørnland
NM i Sarpsborg (2), 2018

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 e6
5.Lg5 dxc4 6.e4 b5 7.e5 h6 8.Lh4 g5
9.Sxg5 hxg5 10.Lxg5 Sbd7 Botvinnikvarianten i Semi Slavisk er kjent for å gi
ubalanserte stillinger hvor brikkeaktivitet ofte
er viktigere enn materiell.

enn partitrekket.

19.exd8D+ Kxd8 20.Kxf1?! Sterkere
og mer aktivt er å gi springeren med 20.Dxf1
Dxa4 21.Dxc4 og svart har valget mellom
21...Dc6 eller 21...Lh6.
20...Lh6! 21.Lh4? Bjornes burde ha prøvd
21.Lxh6 Txh6 22.Kg1 Txf6 med et vanskelig
sluttspill for hvit.
21...Dc6 22.f3?! 22.Kg1 Lf4! og svart får
aktivisert løperen ytterligere.
22...Kc7 Materielt er stillingen i balanse, men
hvits offiserer mangler fullstendig koordinasjon.
Svart truer ...Se5. Computerne viser allerede
vinnende fordel svart.
23.g4 Lf4 24.Lf2 Txh2 25.Lg1

XIIIIIIIIY


9-+-+-+-+0

9zp-mkn+p+-0
9-+q+-zP-+0
9+-zp-+-+-0
9Nzpp+-vlP+0
9+-+-+P+-0
9PzP-+-+-tr0
9tR-+Q+KvL-0
xiiiiiiiiy

11.g3 Lb7 12.Lg2 Db6 13.exf6 0–0–
0 14.0–0 c5 15.d5 b4 16.Sa4 Bjornes
fortalte etter partiet at han hadde tanker om
å spille 16.Tb1, f.eks. 16...Da6 17.dxe6 (eller
17.Te1 bxc3 18.dxe6 Lxg2) 17...Lxg2 18.e7
Lxf1 med komplisert spill.
16...Db5

XIIIIIIIIY
9-+ktr-vl-tr0
9zpl+n+p+-0
9-+-+pzP-+0
9+qzpP+-vL-0
9Nzpp+-+-+0
9+-+-+-zP-0
9PzP-+-zPLzP0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy



25...Td2! 26.Dc1 Dxf3+ 0–1

Landsturneringen 2018 - Senior A 50+
1

Svein Bjørnland, Fredriksstad

2093

7

2

Trond Støre, Direkte

2077

6

3

Svein Erik Hansen, Hammerfest

2041

6

4

Georg A Krohg, Modum

1934

6

5

Lars Johansen, Nordstrand

1902

5 1/2

6

Raymond Boger, Hønefoss

1948

5 1/2

17.dxe6?! Her mener teoretikerne at 17.a3!
gir svart større utfordringer enn partitrekket.

7

Ole Jørn Gyldenås, Nordstrand

1956

5

8

Harry Andersen, Fredriksstad

1939

4 1/2

9

Leif Bjornes, Kristiansand

1939

17...Lxg2 18.e7 Bedre er nok 18.Kxg2
Dc6+ 19.f3 (19.Df3? Txh2+) 19...Dxe6
20.Dc2 Se5 med uklart spill.

4 1/2

10

Ole Martin Wiig, Molde

1746

4 1/2

18...Lxf1?! 18...Dc6 er antakelig sterkere

11. Odd Gunnar Malin, Vadsø 4 12. Raad Mirza, Sarpsborg 4
13. Rudolf Steinkellner, Kirkegata 4 14. Kai-Roger Johansen,
NSSF 3 15. Asle Jørgensen, Kampen 2 1/2 16. Leif E Wærstad,
OSS 2 17. Bjarne J. Engevik, Strømmen 1 18. Avduraim
Dogani, Fredriksstad 0.
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Senior 50+ B: 86 år og still going strong!
20 år etter han ble pensjonist og 14 år etter at han vant Senior B i NM i Molde, slo Odd B.
Johansen fra Fredriksstad Schakselskap til med ny seier.
Han er far, bestefar og oldefar. Odd B. Johansen
er en bauta i Fredriksstad Schakselskap og
klubbens eldste medlem. Han har bodd på
Gressvik hele livet og er ekte Fredriksstad-gutt.
Fra 1974 til 2001 (!) hadde han ansvar for den

ukentlige sjakkspalten i lokalavisa Demokraten.
Sjakk lærte han av sin far 15 år gammel.
- Jeg fikk stor interesse for sjakk gjennom
radiopartiene i NRK fra 1947 og framover.
Dette var før fjernsynets tid, og det
var stor interesse knyttet til dette i
avisene og blant lytterne. Jeg husker
særlig Olaf Barda fra OSS og Einar
Haave fra Stavanger. De vant de
fleste av sine partier.
I 1953 meldte han seg inn i
Sjakklubben «64», en arbeiderklubb
med
utspring
i
Arbeidernes
idrettsforbund (AIF).
I 1960 ble klubben slått sammen
med Fredriksstad Schakselskap.
- Jeg ble Østfoldmester i hurtigsjakk i
1971 og vant Senior B i Molde i 2004.
Jeg har også to seniormesterskap i
fjernsjakk i 2011 og 2012.
Om årets turnering forteller han:
- Starten var temmelig moderat,
med 2,5 poeng etter 5 partier.
Kanskje manglet jeg litt på
motivasjonen. Uansett fikk jeg med
meg sjakkgeneralen i årets NM,
Espen Andersen bli intervjuet på
NRK Østfold midt under sjakkuken
og han presiserte blant annet:
«Skal du vinne partier, må du ha
et killerinstinkt! Du må ville vinne
partiene.» Dette ga meg noe å tenke
på. Jeg ble mer motivert og tok fire
strake seire på de siste rundene!
- Med litt flaks, legger han til.
Odd B. fikk for øvrig diplom
under årets turnering for 15
norgesmesterskap.

Sprek
på toppen
av seierspallen! 86-år gamle Odd B. Johansen med
32 kar Nsb
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sølvvinner Helge Fischer (!) Pedersen ved sin side.

Landsturneringen
Sjakkbladet blir særlig imponert over satsingen
til 86-åringen inn mot turneringen.
- Jeg investerte i et chess.com-program og
brukte en del tid på å løse taktiske oppgaver
i forkant av turneringen. Dette har jeg blitt
anbefalt av Per Ofstad og jeg føler at det har
vært godt for spillestyrken.
Til lesernes info: Per Ofstad er 84 år. Alder er
så visst ingen hindring for å henge med på det
siste av nymotens tekniske hjelpemidler.

39.g3 fxg3+? En instruktiv feil. Nå får hvit
mer plass til å manøvrere på, spesielt blir
e3-feltet tilgjengelig for hvits konge. Det var
bedre å innrømme feilen og spille 39…Lf6. De
færreste hvitspillere ville vel vurdere 40.gxf4
her med en meget grell struktur.
40.hxg3 Lf6 41.Ke2 Td5 42.b4 Ke6
43.Kd3 h5 44.Ta1 Td6 45.Ke4!

XIIIIIIIIY


9-+-+-+-+0

9+-+-+-zp-0
9p+-trkvl-+0
9+p+-+-+p0
9-zP-zPK+-+0
9+-vL-+PzP-0
9-zP-+-+-+0
9tR-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Odd B. passer på å skryte av arrangementet.
- Moss Schakklub har all ære av
gjennomføringen. Flotte fasiliteter med passe
god temperatur i lokalet, mens det var 30
grader pluss ute. I tillegg vil jeg trekke fram
rask oppdatering av resultatene, og ikke minst
en godt gjennomført turnering med sikre og
profesjonelle Hans Olav Lahlum som dommer.
Odd B. har sendt oss den spennende
avslutningen på partiet fra siste runde som ble
helt avgjørende for sluttstillingen.
Odd B. Johansen
Per Magnus Larsen
NM i Sarpsborg (9), 2018

XIIIIIIIIY


9-+-tr-+-+0

9+-+-+kzpp0
9p+-+-vl-+0
9+p+-+-+-0
9-+-zP-zp-+0
9+PvL-+P+-0
9-zP-+-mKPzP0
9+-+R+-+-0
xiiiiiiiiy

Ser du forskjellen på de to diagramstillingene?
Det er som natt og dag. Nå er det hvits offiserer
som er de mest aktive, og hvit er i ferd med å
bryte ned blokaden på d5.

45…g5 46.d5+! Den etterhengende bonden
har forvandlet seg til en sterk og bevegelig
fribonde. Odd B. fullfører prikkfritt.
46…Kf7 47.Lxf6 Kxf6 48.Kd4 Kf5
49.Kc5 Ke5 50.Te1+ Kf6 51.Kxd6 h4
52.gxh4 gxh4 53.Th1 h3 54.Kc7 Ke7
55.d6+ 1–0

Landsturneringen 2018 - Senior B 50+
1

Odd B. Johansen, Fredriksstad

1525

6 1/2

2

Helge Fischer Pedersen, 1911

1430

6

3

Bjørn Ellingsrud, Nordstrand

1380

5 1/2

4

Berge Frimanslund, Sotra

1503

5 1/2
5

5

Leiv Røsok, Direkte

1562

Hvit har bonde over, men det gjenstår fortsatt
en lang tekniske etappe for å realisere
merbonden. Svart har best struktur og de mest
aktive offiserene for øyeblikket.

6

Svein Erik Kringstad, Løperen

1435

5

7

Thor Eng, OSS

1450

4 1/2

8

Tom Steinskog, Sandnes

1486

4

9

Finn Arild Wister, Kirkegata

1443

4

38...Lh4+?! Et steg i gal retning. Etter 38…
Ke6! med planen …Kd5 ville det ikke vært
enkelt for hvit å realisere merbonden.

10

Thorbjørn Skaug, Fredriksstad

1432

3 1/2

11

Per Magnus Larsen, Porsgrunn

1318

3 1/2
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Junior: 14 år og klar for Eliten
Noam Vitenberg (14) fra SK 1911 slo knock out på sine langt eldre konkurrenter og vant en
meget gledelig seier i den prestisjefulle Juniorklassen. Nå blir det spill i Eliten på den lovende
unggutten.

Slik ser man ut når man har kvalifisert seg til Eliten for første gang! Juniornorgesmester Noam Vitenberg i midten
med bronsevinner Andre Nielsen til venstre og sølvvinner Gunnar Lund til høyre.

Noam bekrefter til Sjakkbladet at nå blir
det storsatsing mot Eliten neste år. Det er
interessant å høre ham beskrive psykologien
i det å lede en stor turnering. Her kjenner nok
alle idrettsutøvere seg igjen.
- Jeg begynte med fem strake, men så ble det
plutselig veldig vanskelig å spille fordi jeg bare
var ett ratingpoeng unna FM-tittelen! (FIDErating på 2300 – red.anm.) Jeg tapte to på rad
og da så det ikke lyst ut, men med en gang jeg
mistet ledelsen så ble det lettere å spille igjen!
Etter to avsluttende seire endte både Noam og
Gunnar Lund fra Tromsø på 7 poeng. Det måtte
finregnes på kvalitetspoengene – sjakkens svar
på målfoto – men her snek Noam seg foran.
Noam er påpasselig med å trekke fram sin
egen klubb, SK 1911 som viktig for fremgangen
34
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hans. Skjønt spillestart elleve over syv (tenk litt
på den, folkens) på klubbkveldene blir litt sent
med hensyn til skole dagen etterpå…
I tillegg til sjakk har Noam spilt mye «go»
(kinesisk sjakk) og dam, men nå er det
heldigvis førstnevnte som har prioritet. Noam
kommer fra en akademisk familie og derfor er
det ikke overraskende å høre at det er sjakkens
logikk som særlig appellerer til ham.
Til slutt kommer unggutten med en oppfordring
til neste års arrangør:
- Ser du meg ikke på startstreken i Larvik, så
ring 112 for da har det skjedd noe galt!
Vi skal se oppgjøret mellom nr. 1 og nr. 2 i
juniorklassen.

Landsturneringen

XIIIIIIIIY
9rsnq+-mk-+0
9+-+-+pvlp0
9pzP-zp-+p+0
9tR-zpPzp-+-0
9QzpP+P+-+0
9+-+-vL-+P0
9-zP-+-zPP+0
9tR-+-+-mK-0

xiiiiiiiiy

Noam Vitenberg
Gunnar Lund
NM i Sarpsborg (5), 2018

1.d4 d6 2.Sf3 Lg4 3.c4 Sd7?! Springeren
står litt passivt på d7. Det kan godt hende den
skal til c6 isteden, derfor er 3… g6 vanligere.
4.e4 c5 5.d5 g6 6.Le2 Lg7 7.0–0 Sgf6
8.Sc3 0–0 9.Le3 a6 10.a4 Db6 11.a5
Dc7 Svart har fått en litt passiv stilling. 11...
Dxb2? gikk ikke da dronningen blir fanget
etter 12.Sa4 Db4 13.Ld2.
12.Dc2 Tfb8 13.Ta3 Se8 14.Tfa1 Dc8
15.T1a2 Jeg gjør meg klar for å møte …b5.

26.Tb5! (truer b7) 26...Db7 27.Txc5!
1–0 Hvis tårnet slås kommer 28.Bxc5+ Kg8
29.Qe8+ med matt i neste.

15...e5 Et forsøk på å angripe, men svart
får ikke til …f5 og uten det bruddet blir det
vanskelig å starte noe angrep. …Nc7 med
planen …b5 hadde vært bedre.

«Ser du meg ikke på sta
rtstreken i Larvik,
så ring 112 for da har
det skjedd noe galt!»

16.h3 Lxf3 17.Lxf3 Sf8?

XIIIIIIIIY
9rtrq+nsnk+0
9+p+-+pvlp0
9p+-zp-+p+0
9zP-zpPzp-+-0
9-+P+P+-+0
9tR-sN-vLL+P0
9RzPQ+-zPP+0
9+-+-+-mK-0

xiiiiiiiiy
18.Sa4! Det er umulig å forsvare seg mot
Nb6.
18...b5 Det var for sent å angre seg og spille
18…Sd7 på grunn av 19.Lg4!.
19.Sb6 Txb6 20.axb6 b4 21.Ta5 Sd7
22.Lg4 Sef6 23.Lxd7 Sxd7 24.Da4
B-bonden min er tabu fordi jeg har Qc6 på …
Nxb6.
24...Sb8 25.Ta1 Kf8? Det finnes ingen
planer å spille på og tidsnød hjelper heller ikke.

Landsturneringen 2018 - Junior
1

Noam Aviv Vitenberg, 1911

2200

2

Gunnar Lund, Tromsø

2216

7

3

Andre Nielsen, Alta

2178

6 1/2

4

FM Eivind Olav Risting, 1911

2317

6

5

Abyl Kizatbay, Stavanger

2088

6

6

Aleksander Fossan, Stavanger

2164

5 1/2

7

Sigurd Kjelsbøl Huse, Nordstrand

2085

5

8

Eivind Bruaset, Trondheim

2046

5

9

Aleksander Flæsen, Stavanger

1885

5

2163

5

10 Aleksander Lindbøl, 1911

7

11. Hanna B. Kyrkjebø, Stavanger 5 12. Andreas Fossan,
Stavanger 41/2 13. Eirik S. Enersen, Bærum 41/2 14.
Odin Nikolai Heier, 1911 41/2 15. Per Fredrik Holand,
Bodø 41/2 16. Ingrid Greibrokk, Alta 41/2 17. Benjamin
Fossan, Stavanger 41/2 18. Petter Andreas Wadstensvik,
Kristiansund 4 19. Marte B Kyrkjebø, Stavanger 4
20. Sara Næss, Vålerenga 4 21. Henrik Øieroset,
Fredriksstad 31/2 22. Bjørn Robert Løvoll Unhjem,
Molde 31/2 23. Henrik Elias Berbom, Porsgrunn 3 24.
Andreas Sebastian, Porsgrunn 21/2 25. Noah Haynes,
OSS 21/2 26. Erlend Reigstad, Hamar 0.
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Kadett: Favorittseier
Sondre Melaa fra OSS innfridde favorittstempelet og vant kontrollert.
Som eneste i klassen ratet over 2000, måtte
Sondre Melaa (14) fra Oslo Schakselskap finne
seg i å være favoritt før start. Det er aldri
enkelt å ha presset på seg, særlig i en gruppe
som Kadett med mange fremadstormende,
men Sondre virker som en «lugn» type og
holdt hodet kaldt.
Sjakk begynte han med relativt sent, for bare
fire år siden. Karrieren har skutt fart siden.
- Jeg har spilt tre landsturneringer, men dette
var så klart høydepunktet. Jeg stiller helt
sikkert i Larvik neste år, forteller Sondre til
Sjakkbladet.
Selv om poengsummen 8 av 9, et helt poeng
foran Afras Mansoor fra Søråshøgda på 2.
plass, kan virke overbevisende, innrømmer
Sondre at han ikke hadde stålkontroll.

- Nøkkelpartiet var 7. runde, med den seieren
tok jeg ledelsen alene for første gang i
turneringen.
Og Oslo-gutten fosset i mål med ytterligere to
seire.
I motsetning til mange andre av de unge,
lovende så har ikke Sondre en egen trener.
Treningen gjør han på egen hånd hjemme.
Dette setter fremgangen hans i et enda mer
imponerende lys.
Vi tar en titt på Sondres parti fra siste runde,
mot sin klubbkamerat i Oslo Schakselskap, Elias
Hulleberg Sidali, der kadettnorgesmesteren
avgjorde med en meget uvanlig kombinasjon.

Unge og fryktelig gode. Fra venstre Sander Fuglestein, kadettnorgesmester Sondre Melaa og Afras Mansoor.

36

Nsb #3/2018

Landsturneringen
10.Sxd4 Sc5!, med dobbelttrussel mot d3 og
e4, er bedre for svart.

Sondre Melaa
Elias Sidali
NM i Sarpsborg (9), 2017

1.d4 d5 2.Lf4 Sf6 3.e3 e6 Kanskje burde
svart ha forsøkt å plassere hvitfelteren utenfor
bondekjeden med 3...Lf5 eller 3...Lg4, for
først deretter å spille ...e6. I partiet blir c8løperen en problembrikke.
4.Sf3 c5 5.c3 Ld6 6.Lg3 Smart spilt. Nå
er det ikke så fristende for svart å slå på g3
og åpne h-linjen mot kongestillingen. Etter
6.Lxd6 Dxd6 har svart enkelt og fritt spill.
6...Dc7 7.Sbd2 Sbd7 8.Ld3 0–0
9.e4!? Dette trekket må settes på kontoen
for ungdommelig (over)mot. Det var gode
argumenter for først å fullføre utviklingen med
9.0–0 før man startet aktivt spill i sentrum.
9...dxe4 Svart kunne ha straffet hvits siste
trekk med 9…cxd4!. Både 10.cxd4 dxe4
11.Sxe4 Sxe4 12.Lxe4 Sf6, fulgt av en
løpersjakk på b4 eller dronningsjakk på a5, og

Landsturneringen 2018 - Kadett
1

Sondre Lillestøl Melaa, OSS

2019

2

Afras Mansoor, Søråshøgda

1973

7

3

Sander Fuglestein, Sevland

1834

6 1/2

4

Elias Hulleberg Sidali, OSS

1895

5 1/2

5

Ethan Dias, Moss

1782

5 1/2

6

Ingrid Skaslien, Vålerenga

1927

5 1/2

7

Thyra Kvendseth, Nordstrand

1952

5

8

Maria Greibrokk, Alta

1802

5

9

Knut Syse, Asker

1654

5

1690

5

10 Embla Ekeland Grønn, OSS

8

11. Maria Næss, Vålerenga 5 12. Harald Christian
Vestjord, Tromsø 5 13. Andreas Skrede Hausken,
Aalesunds 41/2 14. David Nesse, Sandnes 41/2 15.
Snorre Kristiansen, Stavanger 41/2 16. Fredrik Lytomt
Jacobsen, Stavanger 41/2 17. Julian Munk, Stavanger
4 18. Karl Anker Slettum, Kongsberg 4 19. Amund
Pihl Strand, Kristiansund 4 20. Jonatan Espeland,
Porsgrunn 4 21. Niklas Unneland, Aalesunds 4
22. Benjamin Stenseng, Konnerud 31/2 23. Alisha
Shehzad, Sandnes 21/2 24. Amanda Mai Irgens Eiding,
Fredriksstad 21/2 25. Jonas Høiom, Selbak 11/2 26.
Andreas Fuskeland Kro, Selbak 1.

10.Sxe4 Sxe4 11.Lxe4 h6 12.Lc2 Det
enkle er ofte det beste! Hvit planlegger Dd3
med et batteri mot h7, en klassisk angrepsplan
i slike stillinger.
12...Td8 Evakuerer feltet f8 for springeren,
som vi skal se. Det naturlige feltet for hesten
er f6. Selv om det ser farlig ut å åpne h-linja,
kunne svart ha vurdert 12...Lxg3 13.hxg3
Sf6. Det ser ikke ut som hvit har noen direkte
måte å utnytte den halvåpne h-linja på.
13.Dd3 Sf8 En litt passiv plassering av
springeren, men på 13...Sf6 var nok svart
(med rette) bekymret for 14.Lh4.
14.Dc4!? En overraskende vending av spillet.

XIIIIIIIIY
9r+ltr-snk+0
9zppwq-+pzp-0
9-+-vlp+-zp0
9+-zp-+-+-0
9-+QzP-+-+0
9+-zP-+NvL-0
9PzPL+-zPPzP0
9tR-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy



14...b5? Overser hvits neste trekk. Korrekt
var 14...b6 da hvit kan vurdere 15.0–0–0!?
med en spennende stilling.
15.Dxc5! En morsom kombinasjon. Hvit
utnytter bindingen mot c7 til å vinne en viktig
bonde.
15...Lxg3 15...Dxc5 16.dxc5 Lxc5 17.Le4!
taper kvalitet.
16.hxg3 Dxc5 17.dxc5 Lb7 18.b4 Dermed
har hvit full kontroll. Kadettnorgesmesteren
fullfører prikkfritt.
18...a5 19.Ke2 axb4 20.cxb4 Ta3
21.Lb3 Sd7 22.Thd1 Lxf3+ 23.gxf3
Taa8 24.a4 bxa4 25.Txa4 Se5 26.Txa8
Txa8 27.f4 Sc6 28.b5 Sa5 29.Ta1 Kf8
30.b6 Ke7 31.b7 1–0
Nsb #3/2018
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Norgesmesteren fra ´72 stjal showet
Foto: Sjakk NM

Norgesmesterskapet i lynsjakk
ble tradisjonen tro arrangert
fredag kveld før siste runde i
hovedturneringen. Lynsjakken er
den mest populære sideturneringen
under Landsturneringen, og gir
dem som ikke har fått spillet til å
gli i langsjakken, en kjærkommen
mulighet for revansje. Titlene i
lynsjakken har stor prestisje.
I toppgruppen fulgte Benjamin
Haldorsen opp bronsen og GMnappet i hovedturneringen med å
vinne lynsjakktittelen. Dette kronet
en strålende uke for bergenseren.
Vi merker oss at meritterte Simen
Agdestein måtte ta til takke med
5. plass av de seks deltakerne i
finalen.

Trippel OSS i Senior. Fra venstre Ole Chr Moen, Erling Kristiansen
og Gunnar Stake-Larsen

Landsturneringen 2018 - lynsjakk
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MESTER/ELITE
1. FM Benjamin Haldorsen 3,5/5
2. IM Benjamin A Notkevich 3
3. IM Lars Oskar Hauge 3

KLASSE 5
1. Patrick Elphinstone 4,5/5
2. Jo Ingebrigt Larsen 4
3. David Hellesøy 2

KLASSE 1
1. Eskil Ekeland Grønn 5/5
2. Alseit Kizatbay 3
3. Håkon Abeland Myrheim 3

SENIOR 65+
1. FM Erling Kristiansen 9,5/11
2. FM Ole Christian Moen 9,5
3. Gunnar Stake-Larsen 8,5

KLASSE 2
1. Eirik S Enersen 6/7
2. Vebjørn M. Leonhardsen 4,5
3. Mark Akali 3,5

SENIOR 50+
1. FM Petter Fossan 8/9
2. Svein Erik Hansen 7
3. Per Omtvedt 6,5

KLASSE 3
1. Sara Næss 6/7
2. Sigurd Lauvås Gaure 4,5
3. Amund Pihl Strand 4,5

JUNIOR
1. Aleksander Lindbøl 8,5/11
2. Eivind Bruaset 8,5
3. Erlend Reigstad 7

KLASSE 4
1. Amadeus Hestvik Evenshaug
5/7
2. Andreas Stenhaug 5
3. Stein Ivar Røste 4

KADETT
1. Isak Sjøberg 3,5/5
2. Jens E Ingebretsen 3,5
3. Ethan Dias 1
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Denne
gangen
må
likevel
toppgruppen vike. Den store
snakkisen under lynsjakken var
nemlig klassen Senior 65+.
Spesielt i lynsjakk skulle en tro at
«førsteårsseniorene» ville ha et
fortrinn. Imidlertid dukket plutselig
Norgesmesteren anno 1972 opp,
nemlig Erling Kristiansen (81).
Han herjet med sine langt yngre
kolleger og vant et dramatisk
Armageddon-parti mot Ole Chr
Moen om 1. plassen da klokken
var langt over Kveldsnytt-tid.
En herlig seier for «Kristian», som
han ble kalt i sin glanstid, som
spilte lynsjakk med Mikhail Tal &
co i Havana-OL 1966, lenge før de
fleste NM-deltakerne var født.
Hyggelig var det også å se Sara
Næss (18) som vinner av klasse
3. I skrivende stund representerer
Vålerenga-jenta Norge i Junior-VM
i Tyrkia.

J´adoube!
Illustrasjon: Johann Schweder Grimstvedt

TWITTER

Foto: Morthen Auke

Howard Staunton @HowardStaunton

14. juli

It would be wiser for many amateurs to
content themselves with playing over games
of geniuses than to enter
the arena of practical
play. Is not the admiration
of a great painting a
proof of better taste
than the composition
of bad pictures?
#WorldChimpanzeeDay
Det var da en arrogant uttalelse, Mr Staunton.
Vi mener å huske at du selv ikke våget å møte
Morphy over brettet i 1858?

igjen for å ta på
«De sendte meg opp
M gjelder det å se
r-E
gamlis-brillene. I Senio
gammel ut også!»

”

- Legg merke til at svarts konge er avskåret,
eller omskåret, som den sovjetisk-jødiske
sjakkintelligentsiaen pleide å si i lystige
tårnsluttspillanalyser.
Foto: Bjørn Berg Johans

en

Atle Grønn, Aftenposten 26. juni 2018
- A game of chess has three phases: the
opening, where you hope you stand better;
the middlegame, where you think you stand
better; and the ending, where you know you
stand to lose.
Savielly Tartakower

«Jeg er historiens lengst
sittende
kvinneverdensmester
og bare Sjakkbladet ha
r
bedt om et intervju. Ha
llo! Hva med Skavlan?
Anne Lindmo?!»

- Modern chess is too much concerned with
things like pawn structure. Forget it! Checkmate ends the game.
Nigel Short

Nsb #3/2018

39

Legendemøte i Drammen
Foto: Bjørn Berg Johansen

Senior-EM gikk denne gangen av stabelen på hjemmebane, noe som førte til at Norge kunne
mønstre sterke medaljekandidater i tre av fire klasser.

Tre legender på ett bilde. Foran Leif Øgaard mot Nona Gaprindashvili. Bakerst skimter vi Simen Agdestein.

Selve turneringen gikk nokså upåaktet hen
i sjakk-kretser siste uke av fellesferien. I
Drammen ble arrangementet derimot behørig
markert, blant annet ble det flagget på Bybroa
gjennom hele uka. Innlosjering og spillested
var ærverdige Scandic Ambassadeur Hotell rett
ved togstasjonen.
Som kjent spilles det nå i to aldersklasser, både
50+ Open og 65+ Open. I tillegg er det egne
kvinneklasser for begge alderstrinn. Dermed
skulle det kjempes om titler og medaljer i hele
fire forskjellige klasser.
SIMEN INNFRIDDE
Simen
Agdestein
(51)
var
gedigen
forhåndsfavoritt i klasse 50+ Open. Som
klassens eneste stormester var han rangert
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nesten 300 ratingpoeng før nestemann på
listen. Det deltok to IM-er, men ratingtallet
deres var ikke mer enn cirka 2200.
Simen startet oppskriftsmessig med fire strake
seire, men innrømmet at han følte seg shaky selv
om spillet fra utsiden framsto overbevisende
nok. I femte runde kom imidlertid feilskjæret
mot sølvvinner Conny Holst fra Sverige. Dette
skapte en viss spenning, særlig ettersom
kvalitetsberegningen hadde innbyrdes oppgjør
som første kriterium. Men Holst klarte ikke å
svare på Simens fire strake seire på slutten.
Likevel var det bare et halvpoeng som skilte
de to på målstreken. Bronsen gikk til Peter
Gayson fra England.
Agdestein ble med dette tidenes første norske

senioreuropamester, men hovedpersonen
selv rangerte ikke seieren spesielt høyt etter
turneringen. Til det var motstanden for svak.
Simen åpnet imidlertid for å delta i tilsvarende
mesterskap senere, da spesielt Senior-VM,
forutsatt at deltakelsen var sterkere.
SYLVIA IMPONERTE
I klasse 50+ Women var Sylvia Johnsen (50)
rangert som nummer seks av de ni deltakerne.
Turneringen ble spilt som en Berger-gruppe
med én walk over. OSS-spilleren har en rekke
OL-deltakelser bak seg og i 2015 vant hun
klasse 1 i Landsturneringen. Sjakkbladet
snakket med flere som uttrykte forbauselse
over at hun oppfylte aldersgrensen! Et stort
kompliment til Sylvia som er et ungdommelig
friskt pust i alle sammenhenger. Hun har alltid
vært en forkjemper for kvinnesjakken og sånn
sett var det ingen overraskelse å se henne på
startstreken i Drammen, som eneste norske
kvinne.
Derfor var det også ekstra hyggelig å se at hun
hevdet seg meget godt. Underveis var selv
førsteplassen innen rekkevidde, men uansett
skal Sylvia være strålende fornøyd med bronse.
Hun kunne også notere en pen ratingfremgang
på 30 poeng som betyr at hun igjen vipper
ratingen over 2000. Vi ser ikke bort fra at vi får
se Sylvia igjen i seniormesterskap.
GULLET GLAPP FOR ØGAARD
Leif Øgaard (66) så lenge ut som en sikker
vinner i klasse 65+ Open, som faktisk var
sterkere besatt enn «juniorene» i 50+. Dette
var helt til 8. runde da nordmannen gikk på
et smertefullt tap mot førsterangerte GM
Vorotnikov fra Russland. Det var Øgaard som
førte partiet, han kunne tatt remis når han
ville, men dessverre overpresset nordmannen
og tapte. Han måtte dermed se russeren gå
forbi og til slutt ble det bare 7. plass på den
femdobbelte norgesmesteren.
Øgaards parti mot den levende legenden
Nona Gaprindashvili (77) fra Georgia var
likevel minneverdig. Hun er den sjette offisielle
verdensmesteren for kvinner og innehadde
tittelen fra 1962-1978. Samtidig var hun den
første kvinne som oppnådde stormestertittelen.

De siste årene har hun med stor suksess deltatt
i Senior-VM og Senior-EM for kvinner. Hun
forsvarte favorittstempelet også i Drammen.
På grunn av lav deltakelse i klasse 65+
Women, spilte kvinnene sammen med åpen
klasse. Gaprindashvili kjempet helt i toppen
i åpen klasse, spesielt i de tidligere rundene,
noe som førte til at hun barket sammen med
Øgaard i 5. runde. Partiet tiltrakk naturlig nok
stor oppmerksomhet på forhånd og levde opp
til forventningene, selv om det sluttet brått i et
overraskende anti-klimaks.
Leif Øgaard
Nona Gaprindashvili
EM for seniorer, Drammen 2018

1.d4 c5 2.d5 e5 3.e4 d6 4.Sc3 Om vi
ikke tar helt feil kalles åpningsvarianten for
Gammel-Benoni, som - tilgi oss - passet bra i
akkurat denne turneringen.
4...g6?! 4...Le7 virker sunnere etter å ha sett
partifortsettelsen.

XIIIIIIIIY
9rsnlwqkvlntr0
9zpp+-+p+p0
9-+-zp-+p+0
9+-zpPzp-+-0
9-+-+P+-+0
9+-sN-+-+-0
9PzPP+-zPPzP0
9tR-vLQmKLsNR0

xiiiiiiiiy
5.f4! f6?! Et tvilsomt konsept. Svarts
festningsverk er slett ikke så solide som de kan
gi inntrykk av, skal det vise seg.
Men også 5...exf4 6.Lxf4 er ubehagelig for
svart, da det naturlige 6...Lg7 møtes sterkt
med 7.Sb5. Svart må derfor kaste vekk enda et
tempo med 6...a6, men da kan hvit til og med
vurdere et freidig trekk som 7.e5!?. Her ser vi
hvorfor det var sunnere å utvikle svartfelteren
til e7.

Nsb #3/2018

41

Foto: Morthen Auke

Hvilken annen by ville flagget en uke til ende til ære for Senior-EM? Heia Drammen!

6.Sf3 exf4 Dette var neppe svarts hensikt da
hun spilte sitt siste trekk. Men Gaprindashvili
var naturlig nok bekymret for trusselen 7.fxe5
fxe5 (7…dxe5 er bare en dårlig struktur for
svart) og nå 8.Sg5! da springeren er på vei til
e6, koste hva det koste vil. Hvit vil få formidabel
kompensasjon for en eventuell minusbonde i
form av hvitfeltskontroll og et drømmefelt for
springeren på d5.
I motsetning til det noe ettergivende
partitrekket var 6...Lh6!? interessant og en
måte å forsøke å rettferdiggjøre svarts spill på.

7.Lxf4 Sh6 8.Lb5+ Sd7

XIIIIIIIIY
9r+lwqkvl-tr0
9zpp+n+-+p0
9-+-zp-zppsn0
9+LzpP+-+-0
9-+-+PvL-+0
9+-sN-+N+-0
9PzPP+-+PzP0
9tR-+QmK-+R0

xiiiiiiiiy
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9.e5! Meget kraftfullt. Like imponerende var
det at Øgaard spilte trekket etter kun noen
minutters tenketid. Trekket innebærer et
offisersoffer.
9...dxe5 10.Sxe5 a6? Den kritiske testen
var 10...fxe5 11.Lxe5 De7 (ikke det grådige
11...Tg8? 12.0–0 da hvits angrep blir for
sterkt; svarts konge står meget utsatt til
i midten av brettet) 12.De2 og nå er svarts
beste å gi tilbake materiellet med 12...Sf7!
13.Lxh8 Dxe2+ 14.Sxe2 Sxh8. En plausibel
fortsettelse her er 15.0–0 Sf7 16.Tae1 Le7
17.Sc3 Sd6 18.Se4! Sxb5 19.d6 Sxd6
20.Sxd6+ Kd8 21.Sf7+ Ke8 22.Sg5 og hvits
initiativ vedvarer i sluttspillet. Likevel viser ikke
analysemotorene større fordel for hvit enn +1,
dvs. cirka en bonde.
11.De2? Gjengjelder tjenesten. Partitrekket
er litt for fikst. Det enkle 11.Lxd7+ Lxd7
12.0–0! gir hvit et vinnende overtak, for
eksempel 12...fxe5 (ellers har hvit bare et
gratis angrep) 13.Lxe5 Tg8 14.Lf6! Dc8 og
nå er visstnok 15.Dd2! fulgt av Tae1+ det aller
sterkeste. Svarts konge er fanget i kryssilden
midt på brettet (derimot er 15.De2+ Kf7

faktisk ikke fullt så klart; hvit mangler effektive
avdekkersjakker).

likevel god sportsånd ved å analysere partiet
med Øgaard etterpå.

11...fxe5 12.Lxe5 axb5 13.Lf6+ Le7
14.Lxh8 Materielt er stillingen nokså lik.
Men svart må fortsatt løse problemet med sin
utsatte konge i midten. Dessverre blingset
Gaprindashvili og partiet sluttet brått.

Sjakkbladet besøkte spillelokalene et par
dager og det som slo en, var den gemyttlige
stemningen både før, under og etter partiene.
Vi kan være glade og stolte over å utøve en
sport som kan holdes vedlike gjennom hele
livet!

XIIIIIIIIY


9r+lwqk+-vL0

9+p+nvl-+p0
9-+-+-+psn0
9+pzpP+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-sN-+-+-0
9PzPP+Q+PzP0
9tR-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

14...Kf7?! og svart ga samtidig opp partiet
(??). 1-0

Gaprindashvili
må
ha
oversett
noe
elementært. Hun viste

EM for seniorer samlet 119 deltakere fra 21
land og tilbakemeldingene var meget gode,
så vel fra spillerhold som fra Det europeiske
sjakkforbundet (ECU).
Foto: Morthen Auke

Oppgivelsen er den
virkelige bukken her.
Riktignok
var
14...
Kf8
sterkere,
da
analysemotorene sliter
med å finne noen
fordel for hvit i det
hele tatt. Men også
etter partitrekket var
ingenting avgjort. Hvits
beste fortsettelse ser ut
til å være 15.De6+ Kf8
16.0–0+ Sf6 (overså
Gaprindashvili at hvits
dronning er truet på e6
her?) 17.Txf6+ Lxf6
18.Dxf6+ Dxf6 19.Lxf6
Ld7 med en bonde over
for hvit i sluttspillet.
Likevel har svart gode
remissjanser på grunn
av
de
ulikefargede
løperne.

Mesterskapet ble avholdt i et samarbeid mellom
Norges Sjakkforbund og Konnerud Sjakklubb.
Sistnevnte ledes av utrettelige Roger Løvaas
som fortjener å fremheves. Han skal ha stor
honnør for å ha plassert Drammen & omegn på
sjakk-kartet. I 2019 går Drammen Sjakkfestival
(med NM for klubblag som høydepunktet) av
stabelen på samme sted fra 30. mai til 2. juni,
også med Konnerud Sjakklubb som arrangør.

Sylvia Johnsen (til høyre) med en sterk 3. plass i 50+ Women.
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Magnus’ sjakkskole

Det paradoksale har en tendens til å pirre nysgjerrigheten vår litt ekstra. Som for eksempel å
stue vekk den sterkeste brikken på sjakkbrettet i hjørnet. Magnus Carlsen lar seg aldri tynge
ned av fordommer. I kraft av sin posisjon kan han tillate seg å bryte reglene og med det skape
nye regler.
Vi skal se et parti fra to år tilbake som ga
gjenlyd i sjakkverden. Kommentarene stammer
fra Carlsens trener, Peter Heine Nielsen.
Kommentarer av Peter Heine Nielsen
Veselin Topalov
Magnus Carlsen
Grand Chess Tour, Paris 2016
(hurtigsjakk)

XIIIIIIIIY
9r+-+-tr-+0
9+-zp-vlpmk-0
9-+-zp-snp+0
9+-+Pzp-+q0
9RtR-+P+P+0
9+-sN-+P+-0
9-+PwQ-+-+0
9+-+-+NmK-0
xiiiiiiiiy
Det mest bemerkelsesverdige øyeblikket
fra Paris, rent sjakkmessig, var uten tvil
det følgende. Mens jeg fulgte partiet i
presserommet så registrerte jeg at computerne
hadde 33…Dh8! som sitt førstevalg.

Dronningtrekket bryter med det meste av våre
menneskelige instinkter. Men etter en kort
tenkepause detonerte Magnus atombomben:

33...Dh8!! 34.Sb5 Sh7! 35.Dh2 Tfb8
Et skoleeksempel på perfekt koordinasjon.
36.c4 Dd8 Med trusselen ...Sg5.
37.Se3

XIIIIIIIIY
9rtr-wq-+-+0
9+-zp-vlpmkn0
9-+-zp-+p+0
9+N+Pzp-+-0
9RtRP+P+P+0
9+-+-sNP+-0
9-+-+-+-wQ0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy
37...Lg5!? Typisk Magnus. Han hater når
ikke alle brikkene deltar. Uansett var ...Sg5
også sterkt.
38.De2 Lf4 39.Sg2 Lg3 40.De3 Sg5
41.Kf1

I dette tilfellet dreier det seg isteden om å
kombinere angrepsmuligheter i h-linja med
muligheten for å spille …Tfb8 og dessuten –
kanskje viktigst – forberede …Sh7 med angrep
på kongefløyen.

XIIIIIIIIY
9rtr-wq-+-+0
9+-zp-+pmk-0
9-+-zp-+p+0
9+N+Pzp-sn-0
9RtRP+P+P+0
9+-+-wQPvl-0
9-+-+-+N+0
9+-+-+K+-0
xiiiiiiiiy

Det er vakkert og logisk, likevel føltes det

41...Dh8!! Kronen på verket. Svart har

Ved første øyekast virker dronningtrekket
fundamentalt galt. De eksemplene jeg har sett
hvor en dronning med hell er plassert i hjørnet,
er nemlig alltid i sammenheng med spill i den
lange diagonalen.
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nesten umulig for et menneske å spille slik.
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Magnus’ sjakkskole
fullført konseptet med …Dh8, plassert alle
sine offiserer i optimale posisjoner og den hvite
stillingen kollapser. Topalov ga opp. 0–1
Vi skal se et annet eksempel på en mer
«tradisjonell» dronningplassering i hjørnet.
Som Heine påpekte ovenfor, er en plassering
i hjørnet normalt forbundet med spill i den
lange diagonalen. Det følgende eksemplet
var en favoritt hos avdøde Mark Dvoretsky fra
Russland, av mange regnet som verdens beste
sjakktrener.
Vi anbefaler å dekke til løsningen og gi
diagramstillingen nedenfor noen minutters
overveielser. Hva er svarts beste trekk? Og her
nytter det ikke med stereotype betraktninger
som at svart bør fullføre utviklingen på
dronningfløyen!
Vlatko Kovacevic
Yasser Seirawan
Wijk aan Zee, 1980

XIIIIIIIIY
9rsnlwqk+r+0
9+-+-zppvl-0
9-sn-zp-+p+0
9zp-zpP+-zP-0
9PzpP+P+-+0
9+-+-+N+-0
9-zP-+LzP-+0
9tRNvLQmK-+R0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9rsnl+-+-wq0
9+-mk-zppvl-0
9-sn-zp-+p+0
9zp-zpP+-zP-0
9PzpP+P+-+0
9+P+-+N+r0
9-+-sNLzP-+0
9+RvLQmK-tR-0

xiiiiiiiiy
Dermed er den første aksjonen over. Det er lett
å se at svart dominerer. Vi tar med resten av
partiet fordi det er instruktivt:

19.Sf1 S8d7 20.Lf4 Se5 21.Sxe5
Lxe5 22.Lxe5 Dxe5 23.f3 Ld7 Nå er
hvits største hodepine de svake mørke feltene
i stillingen sin.
24.Dc2 Dd4 25.Tg2 Th1 26.Tf2
Dh8! Dronningen avlegger enda en visitt til
favorittfeltet.
27.f4 Dh4 28.Td1 f6 29.gxf6 exf6
30.e5 fxe5 31.fxe5 Tf8 32.exd6+ Kb7
33.Ld3 Te8+ 0-1
Til slutt kan det vel være grunn til å komme
med den samme advarselen som vi ser på
de amerikanske TV-seriene: Don’t try this at
home!

14...Kd7!! De to utropstegnene stammer fra
Dvoretsky og viser at slike trekk – heldigvis
– ikke tas for gitt. Det handler naturligvis om
å opponere i h-linja med …Th8 og kunne slå
tilbake med dronningen på h8, ikke løperen.
15.Sbd2 Th8! 16.Tg1 Etter 16.Txh8
Dxh8 utgjør den svarte dronningen en
fryktinngytende kraft fra sin tilsynelatende
beskjedne plassering i hjørnet, både i h-linja
og den lange diagonalen mot a1.
16…Kc7 17.Tb1 Th3! 18.b3 Dh8
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Johan-Sebastian den femtende
Med to GM-napp på rappen i sommer, er det bare formaliteter som gjenstår før JohanSebastian Christiansen (20) blir utnevnt til Norges 15. stormester.
Sjakkbladet får tak i Johan-Sebastian
Christiansen mellom rundene i det pågående
Junior-VM i Tyrkia. Sandefjordingen har ikke
hatt mye tid til å hvile på laurbærene etter
at det avgjørende GM-nappet ble sikret i
Manhems Schackvecka i Gøteborg i midten av
august.
Nå er det Junior-VM som gjelder der
Christiansen deltar som sisteårsjunior. Etter
fem runder er han så avgjort med i gullkampen.
Nordmannen har bare avgitt et halvpoeng så
langt. Konkurransen er imidlertid beintøff.
«Jeg hadde null forhå
pninger om et
godt resultat i den tils
tanden jeg var i!

- Det var overraskende og veldig gledelig at de
to nappene skulle komme så fort, sier han til
Sjakkbladet.
- Etter Landsturneringen stod jeg fortsatt bare
med ett napp og jeg trodde det ville ta tid å
fullføre tittelen, fortsetter han.

Skjebnen ville det slik at det skulle bli et
norsk derby i første runde. Christiansen
skulle opp mot unge, lovende Mads VestbyEllingsen fra Tromsø. Det ble et svært skarpt
og spennende parti der det må være lov å
si at underholdningsverdien oversteg selve
kvaliteten på partiet!
Johan-Sebastian Christiansen
Mads Vestby-Ellingsen
Manhems Schackvecka (1), 2018

1.e4 En av Christiansens store styrker
som
sjakkspiller,
er
allsidigheten
og
åpningsforberedelsene. Han spiller like gjerne
1.e4 som 1.d4 og 1.c4. Kasparov kaller dette å
kunne serve med begge hender og det er klart
at det er en stor fordel i moderne sjakk, hvor
motstanderne - uansett nivå - forbereder seg
på åpningsvarianter i timevis før partiene.

NM ble bare en midt på treet turnering for
Christiansens del. Han «sturet en dag, ja kan
hende to – men så rystet han sorgen av», som
det heter, og dro sporenstreks til Pardubice
og Czech Open. Der storspilte han og kunne
bokføre sitt andre napp.

1...e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4
Sf6 5.0–0 Le7 Lukket Spansk. Den åpne
varianten karakteriseres ved trekket 5...Sxe4
og har fått en liten renessanse i det siste,
med Mamedyarov og Anand som det fremste
eksponentene. Helt siden Anands tap mot
Kasparov i VM-matchen deres i 1995, har den
åpne varianten hatt et litt tvilsomt rykte, men
dette er altså i ferd med å endre seg.

Bare noen dager etterpå skulle Christiansen
etter planen delta i en lukket GM-gruppe med
ti deltakere i Manhems Schackvecka utenfor
Gøteborg. Det eneste problemet var at han
lå febersyk hjemme og gikk på en kraftig
penicillinkur.

6.Te1 b5 7.Lb3 d6 Det som har voldt
hvitspillere særlig hodebry de siste årene,
er den beryktede Marshall-gambiten som
kjennetegnes ved 7...0–0 8.c3 d5! 9.exd5 Sxd5
10.Sxe5 Sxe5 11.Txe5 c6 fulgt av ...Ld6 med
et skummelt initiativ på kongefløyen.

- Jeg hadde mest lyst til å trekke meg, men
det ville jo satt arrangøren i en knipe. Det ville
bli vanskelig å finne en erstatter på så kort tid.

8.a4 b4 9.a5 0–0 10.h3 Kanskje overflødig
i akkurat denne stillingen hvor kampen ikke
svirrer rundt d4–feltet i like stor grad som i
andre Spansk-varianter. 10.d3 fulgt av Sbd2
er vanligere, da hvit forsøker å demonstrere at

- Derfor bestemte jeg meg for å reise, men jeg
hadde null forhåpninger om et godt resultat i
46

den tilstanden jeg var i!
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svart har svekket seg på dronningfløyen og at
b4–bonden har avansert for langt.

10...Le6 11.c3 En typisk feil ville være
11.Lxe6 fxe6 som bare forbedrer svarts
bondestruktur og gir ham angrepsmuligheter
i den halvåpne f-linja, for eksempel etter den
typiske planen ...De8 og ...Sh5–f4.
11...Lxb3 12.Dxb3 Dd7

13.d4 bxc3 14.dxe5 På 14.bxc3 var
Christiansen muligens bekymret for 14...exd4
15.cxd4 d5!? 16.e5 Se4 fulgt av et tårn til
b-linja med aktivt offisersspill for svart.
14...dxe5 15.bxc3 Tfb8 16.Dc2 Lc5
17.Sbd2

XIIIIIIIIY


9rtr-+-+k+0

9+-zpq+pzpp0
9p+n+-sn-+0
9zP-vl-zp-+-0
9-+-+P+-+0
9+-zP-+N+P0
9-+QsN-zPP+0
9tR-vL-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9+-zpqvlpzpp0
9p+nzp-sn-+0
9zP-+-zp-+-0
9-zp-+P+-+0
9+QzP-+N+P0
9-zP-zP-zPP+0
9tRNvL-tR-mK-0

xiiiiiiiiy

Stillingen er omtrent i balanse. Hvis hvit får lov
nå, så spiller han Sc4. Derfor svarts neste.

Hvits åpning har ikke vært noen stor suksess.
Svart har i grunn løst alle sine åpningsproblemer
og kan til og med håpe på fordel i fortsettelsen,
særlig ettersom han ligger foran i utvikling.

17...De6 18.Sg5 De7 19.Da4 Sa7
20.Dc4 Sb5 21.Sf1 h6 22.Sf3 La7
23.Ld2 Christiansen er en uredd og praktisk
spiller. Objektivt sett var nok 23.Le3 det beste.

Foto: Anniken Vestby

Det norske derbyet i første runde skulle vise seg å bli svært så dramatisk.
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Etter 23...Sd6 24.Da4 er e4–bonden tabu og
stillingen lik. Vår nye stormester likte nok ikke
at stillingen forenkles og forsøker å holde ting
så komplisert som mulig ved å beholde flest
mulig offiserer på brettet. En modig, men
risikabel strategi!

trekk? To utropstegn for motet. Objektivt
sett er offeret selvsagt ikke tilstrekkelig og
en computer gir det tommel ned, men i et
praktisk parti - med tidsnød og stress - kan det
være fryktelig ubehagelig å skulle forsvare den
svarte stillingen.

23...Sd6 24.Da4 De6 25.Sg3 Tb5
Dermed er hvits a-bonde i trøbbel.

33...gxf5 34.Sxf5 Dermed har hvit beholdt
en springer på kremfeltet f5.

26.Dc2 Sc4 27.Sf5

34...Sc4 35.De2 Db6? Det er lett å forstå
begrunnelsen for dette trekket: Så lenge svart
truer f2, så kan hvits dronning ikke forlate
e2–feltet. Likevel var det f5–springeren svart
for all del måtte kvitte seg med. 35...Sd6! var
korrekt for å fordrive den sterke springeren fra
f5. Her står svart til gevinst.

XIIIIIIIIY


9r+-+-+k+0

9vl-zp-+pzp-0
9p+-+qsn-zp0
9zPr+-zpN+-0
9-+n+P+-+0
9+-zP-+N+P0
9-+QvL-zPP+0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Mange partier er vunnet ved at en springer
har okkupert dette feltet. Hesten står godt
på f5, men foreløpig er den nokså alene i
angrepet. Legg merke til hvordan Christiansen
i fortsettelsen søker å gi springeren assistanse,
selv på bekostning av store deler av materiellet
på dronningfløyen...

27...Sxa5 28.Tab1 Tab8 29.Txb5
axb5 30.g4! På dronningfløyen står sort til
gevinst. Hvit er nødt til å forsøke å skape noe
på motsatt side.
30...Sd7 31.g5 h5 32.Lc1 g6

XIIIIIIIIY
9-tr-+-+k+0
9vl-zpn+p+-0
9-+-+q+p+0
9snp+-zpNzPp0
9-+-+P+-+0
9+-zP-+N+P0
9-+Q+-zP-+0
9+-vL-tR-mK-0

xiiiiiiiiy
33.S3h4!?! Hvilket tegn skal man gi et sånt
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36.Le3! Sxe3 37.fxe3

XIIIIIIIIY
9-tr-+-+k+0
9vl-zpn+p+-0
9-wq-+-+-+0
9+p+-zpNzPp0
9-+-+P+-+0
9+-zP-zP-+P0
9-+-+Q+-+0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy



Nå begynner selv computerne å gi hvit
overtaket, til tross for at han er ren offiser
under. Hvit har bare tre brikker å angripe med,
men de koordinerer perfekt. Springeren dekker
e3 og hvits plan er Tf1 og Dxh5. Svart har
bare ett trekk som beholder fordelen.

37...Te8? Computeren gir 37...De6 38.Dxh5
Lc5! med planen ...Lf8 for å overføre brikker
til forsvaret. Å finne det med klaffen hengende,
er imidlertid ingen lett oppgave.
38.Tf1 Sf8? Den avgjørende feilen, men nå
var det allerede vanskelig å forsvare den svarte
stillingen, også ifølge computerne.
39.Dxh5 Dg6 40.Sh6+ Kg7 41.Txf7+
og svart ga opp. En slik seier er selvsagt ikke
heldig som mange kommentatorer sikkert ville
stemple den. Evnen til å sette motstanderen

Foto: Anniken Vestby

under
kontinuerlig
press
er
kjennetegnet for en mester. Det
praktiske elementet i sjakk er sterkt
undervurdert, noe ikke minst Mikhail
Tal var meget oppmerksom på. Mange
av hans partier er analysert idag med
computerprogrammer som viser at
ofrene hans var såkalt «usunne». Det
er helt irrelevant og undervurderer
hvor vanskelig det var å forsvare seg
mot hans kombinasjoner og angrep.
1–0
Dette var selvsagt et nøkkelparti.
Med tap her ville det blitt vanskelig
å komme tilbake. Til tross for lite
energi og hyppige hosteanfall unngikk
Christiansen tap i de tre neste rundene
som alle endte remis. Fra og med 5.
runde begynte han å føle seg bedre
og avslutningen var bunnsolid med
tre seire og to remiser. Til slutt ble det
6,5 poeng av 9 og ratingprestasjon på
over de nødvendige 2600.
I tillegg til de tre nappene er det et
krav for å få stormestertittelen at
FIDE-ratingen er over 2500. Dette har
Christiansen oppnådd for lenge siden.
På FIDEs september-liste står han
med et ratingtall på 2525 og er med
det nummer 7 i Norge og nummer 53
på listen over verdens beste juniorer.
NORSKE STORMESTERE I SJAKK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Simen Agdestein (1985)
Jonathan Tisdall (1995)
Einar Gausel (1995)
Rune Djurhuus (1996)
Leif Erlend Johannessen (2002)
Berge Østenstad (2003)
Magnus Carlsen (2004)
Kjetil A. Lie (2005)
Leif Øgaard (2007)
Jon Ludvig Hammer (2009)
Torbjørn Ringdal Hansen (2015)
Aryan Tari (2015)
Frode Olav Olsen Urkedal (2016)
Johan Salomon (2017)
Johan-Sebastian Christiansen (2018)

«Hmm. Lurer på om stormestere har annen skatteklasse?»

Christiansen har allerede ett proffår bak seg
etter å ha fullført videregående. Nå blir det minst
ett år til med knallhard satsing. Sjakkhøsten
er allerede fullbooket, med europacupen for
klubblag for Vålerenga og Sjakk-OL i Georgia
som de naturlige høydepunktene. Det blir
første gang Christiansen spiller for Norge i OL.
- Jeg gleder meg som et barn til å spille med
flagget på brystet! avslutter han.

Jeg gleder meg som et
barn til å spille
med flagget på bryste
t!
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En passant

KONGRESSEN
Norges Sjakkforbunds
97. kongress ble
avholdt under Landstu
rneringen med vel 45
delegater til stede.
Morten Madsen ble gje
nvalgt for en tredje pe
riode
i presidentstolen. Ny
e styremedlemmer er
Gerd
Andersen, Per Elvestue
n og Anniken Vestby.
Av andre saker merke
r vi oss spesielt at
Jøran
Jansson fra Asker (bi
ldet) og Eirik Gullakse
n fra
Bergen begge ble utp
ekt til æresmedlemme
r
av NSF.

n

s
Ve

tb y

Sjakkbladet gratulerer!
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HEDERSTEGN
ein
Jan Arild Breist
delt
til
fra Bergen er
nds
bu
or
kf
Norges Sjak
ll.
gu
i
hederstegn

ngert Bergen
Breistein har arra
år. Dette har
20
Spillfestival i over
sjakkturneringer,
inkludert utallige
i
populære NM
ikke minst den
cafésjakk.
både på
iftet sjakklubber
Han har også st
Voss.
på
sentrum og
Nordnes i Bergen
et bekjentskap
r TV-seerne stift
De siste årene ha
hans på TV2s
m quizinnslagene
med ham gjenno
sjakksendinger.

En passant

EUROPACUPEN
Nordstrand, SK 1911
og
Vålerenga SK er på
meldt til
Europacupen for klubb
lag i oktober
som spilles i greske Ch
alkidiki.
Det mest spennend
e er utvilsomt at
Magnus Carlsen står
på lagoppstillingen til
Vålerenga. Dette blir
verdensmesterens siste
opptreden før VM-matc
hen mot Caruana i
november.
Vålerenga mønstrer
for øvrig
et rent stormesterlag
og er
forhåndsrangert så hø
yt som
nummer seks.

NYE TITLER
Benjamin Haldorsen fra
Bergen vil i løpet av
kort tid få tildelt IM-tit
telen, men kjenner vi
bergenseren rett så sik
ter han høyere enn
som så.
Enda gjevere er de
t at Johan-Sebastian
Christiansen
fra
Sandefjord
(han
representerer Våleren
ga), etter en rekke
sterke prestasjoner i de
t siste, vil bli utnevnt
til Norges 15. stormest
er.
Sjakkbladet gratulerer!

NYE BØKER
gust og markerte
det 100 år den 17. au
run
b
lub
kk
Sja
s
fos
ne
Hø
av Øystein Brekkes
annet med utgivelsen
nt
bla
,
rig
hø
be
n
ge
da
jubileumsbok (bildet).
ente for de fleste.
e Grønn skulle være velkj
Atl
og
m
hlu
La
v
boka
Ola
ns
Ha
I den nylig utkomne
går
om
nn
«Sjakkgenier» gje
de
og
de sjakkhistorien
fra
rne
ste
16 verdensme
Boka
Steinitz til Carlsen.
alle
av
es
les
skal kunne
er
old
eh
inn
n
de
(selv om
og
er)
mm
gra
dia
noen få
istring
har allerede vakt bege
sert.
lan
lt
sie
offi
er
før den
stnok
Førsteopplaget skal vis
allerede være utsolgt.
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Verdens beste sjakktrekk
Drømmer du om å gjøre det helt store? Sikre deg evig plass i sjakkens Pantheon? Da er denne
listen noe for deg.
Vi husker alle hvordan Magnus Carlsen avgjorde
VM-finalen i 2016 mot Sergey Karjakin med et
dronningoffer som etterlot publikum og TVseere måpende.
Når man ser trekk som Carlsens Dh6+!!, er
det lett å forstå de som mener sjakk ikke kan
reduseres til bare sport eller vitenskap. Det er
et estetisk og kunstnerisk element der, som et
vakkert musikkstykke eller maleri.
Vi har latt oss inspirere og kåret de vakreste
trekkene gjennom sjakkhistorien. Fem
tidligere verdensmestre er representert på
listen som dekker et tidsrom på 150 år, fra
Morphy til Kasparov.

Kåringen er selvsagt subjektiv. Dersom du har
forslag til trekk som burde vært med, skriv til
norsksjakkblad@gmail.com.
Vi presenterer
førsteplass.

trekkene

fra

tiende-

til

10. PLASS
Bent Larsen
Boris Spassky
Sovjet mot resten av verden, Beograd 1970

(1.b3 e5 2.Lb2 Sc6 3.c4 Sf6 4.Sf3 e4 5.Sd4
Lc5 6.Sxc6 dxc6 7.e3 Lf5 8.Dc2 De7 9.Le2
0–0–0 10.f4 Sg4 11.g3 h5 12.h3
h4 13.hxg4 hxg3 14.Tg1)

XIIIIIIIIY


9-+ktr-+-tr0

Foto: Koen Suyk, Nationaal Archief, via Wikimedia Commons

9zppzp-wqpzp-0
9-+p+-+-+0
9+-vl-+l+-0
9-+P+pzPP+0
9+P+-zP-zp-0
9PvLQzPL+-+0
9tRN+-mK-tR-0
xiiiiiiiiy

Partiet er hentet fra den
legendariske matchen Sovjet
mot resten av verden i 1970.
Det mest spesielle med denne
begivenheten var at Bent Larsen
førte an for verdenslaget,
foran Bobby Fischer som for
anledningen var henvist til 2.
bord.

Få vet at Spassky populariserte lusekofta i Sovjet på 70-tallet.
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Selv om Fischer senere skulle si
at han måtte ha vært bevisstløs i
gjerningsøyeblikket for å gå med
på noe sånt, så sier det også
litt om posisjonen som Larsen

hadde i 1970. Dansken tilhørte den ypperste
verdenseliten.
Året etterpå kom imidlertid den berømte
kvartfinalen mot Fischer i VM-syklusen der
Larsen ble detronisert 6–0. Dette forble en sort
flekk på danskens karriere.
Uansett: På 1. bord for Sovjetunionen ventet
regjerende verdensmester Boris Spassky. I
diagramstillingen har svart allerede ofret en
offiser. Spørsmålet er om g3–bonden kan finne
på noen sprell. Spassky trakk opp fra hatten et
sensasjonelt trekk:

14...Th1!! At det er vanskelig å rubrisere
offeret under noen klar kategori, sier litt om
originaliteten. Selvfølgelig handler det om
fribonden på g3 som bare er to skritt unna
forvandlingsfeltet. Tårnet på g1 må avledes
eller trekkes vekk fra bonden. Magnetoffer er
kanskje det nærmeste man kommer.
15.Txh1 g2 Bonden avanserer med tempo
på tårnet. Hvit får dermed ikke noe pusterom.
16.Tf1 Fallitt, men det opplagte 16.Tg1
strandet på 16...Dh4+ 17.Kd1 Dh1! og svart
vinner tilbake materiellet med renter, for
eksempel 18.Dc3 Dxg1+ 19.Kc2 Df2 20.Sa3
Dxe2 21.gxf5 og nå er det aller enkleste 21...
Lb4! med poenget at 22.Dxb4 møtes med 22...
Dd3+ og svarts triumf krones ved at g-bonden
marsjerer til g1 i neste trekk og forvandler seg
til dronning (eller tårn!) med matt.
16...Dh4+ 17.Kd1 gxf1D+ 0–1 Det
blir matt etter 18.Lxf1 Lxg4+ 19.Kc1 De1+
20.Dd1 Dxd1#. Fischer ble neppe mer
overbevist om at bordplasseringen var riktig
etter å ha sett dette partiet...
9. PLASS
Edward Lasker
George Alan Thomas
London 1912

(1.d4 f5 2.e4 fxe4 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 e6 5.Sxe4
Le7 6.Lxf6 Lxf6 7.Sf3 b6 8.Ld3 Lb7 9.Se5
0–0 10.Dh5 De7)

XIIIIIIIIY
9rsn-+-trk+0
9zplzppwq-zpp0
9-zp-+pvl-+0
9+-+-sN-+Q0
9-+-zPN+-+0
9+-+L+-+-0
9PzPP+-zPPzP0
9tR-+-mK-+R0

xiiiiiiiiy
Hvitspilleren er altså ikke Emanuel Lasker, den
andre verdensmesteren i sjakk, selv om de to
visstnok var fjerne slektninger.
Tysk-amerikaneren Edward Lasker var imidlertid
også en svært sterk spiller. Han deltok blant
annet i den legendariske New York-turneringen
i 1924 sammen med Capablanca, Alekhine og
sin navnebror Emanuel Lasker. Det berømte
partiet mot sistnevnte endte remis etter 103
trekk og endret gjeldende sluttspillteori.
Chessmetrics.com har beregnet at Edward
Laskers på sitt beste hadde en spillestyrke
tilsvarende 2583 i rating og i perioden 1917-26
var rangert blant verdens 18-28 beste spillere.
Han forble amatør gjennom hele karrieren og
spilte sjakk kun på hobbybasis.
Med dette partiet har Edward Lasker for alltid
skrevet seg inn i historiebøkene med gullskrift.
Svarts siste trekk 10…De7 later til å parere
trusselen 11.Sxf6+ som nå møtes med 11…
gxf6 og dronningen på e7 dekker h7. Hvit kan
imidlertid bytte om på trekkrekkefølgen…

11.Dxh7+!! Dronningen ofrer seg for en
ussel bonde. Nå må svarts konge ut på litt av
en bærtur.
11…Kxh7
12.Sxf6++
Det
som
karakteriserer en dobbeltsjakk, er at kongen
alltid må flytte.
12…Kh6 Eller 12...Kh8 13.Sg6#. Fra nå av
er alle svarts trekk tvungne.
13.Seg4+ Kg5 14.h4+ Kf4 15.g3+
Kf3 16.Le2+ Kg2 17.Th2+ Kg1
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XIIIIIIIIY
9rsn-+-tr-+0
9zplzppwq-zp-0
9-zp-+psN-+0
9+-+-+-+-0
9-+-zP-+NzP0
9+-+-+-zP-0
9PzPP+LzP-tR0
9tR-+-mK-mk-0

xiiiiiiiiy
18.Kd2# 1–0
Noen ville kanskje ha foretrukket 18.0–0–0#.
Thomas skal etter partiet ha uttalt: «That
was nice.» Lasker, som ennå ikke snakket
engelsk, ble dypt beveget av motstanderens
gode sportsånd etter at en tilskuer oversatte
kommentaren til tysk.
Lasker skrev senere at hadde han vunnet samme
parti mot en ledende amatør fra Berlin, så ville
motstanderen mest sannsynlig ha kommentert
«Pøh, bare flaks. Hadde jeg spilt 10…Lxe5
istedenfor 10…De7, ville du stått til tap.»
8. PLASS
Mikhail Tal
Hans Joachim Hecht
Varna OL, 1962

(1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb4 5.Lg5
Lb7 6.e3 h6 7.Lh4 Lxc3+ 8.bxc3 d6 9.Sd2
e5 10.f3 De7 11.e4 Sbd7 12.Ld3 Sf8 13.c5
dxc5 14.dxe5 Dxe5 15.Da4+ c6 16.0–0 Sg6
17.Sc4 De6 18.e5 b5)

XIIIIIIIIY
9r+-+k+-tr0
9zpl+-+pzp-0
9-+p+qsnnzp0
9+pzp-zP-+-0
9Q+N+-+-vL0
9+-zPL+P+-0
9P+-+-+PzP0
9tR-+-+RmK-0

xiiiiiiiiy
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En liste som dette er selvsagt ikke komplett
uten «Trollmannen fra Riga». Mikhail Tal ble
den åttende verdensmesteren i sjakk da han
beseiret Mikhail Botvinnik i 1960. Tal tapte
returoppgjøret ett år senere, men var i 1962
likevel på høyden av sin karriere.
Svart har nettopp spilt …b5. Vanlig dødelige
ser etter en måte å redde dronningen på. Tal
ser heller etter muligheter for å ofre den…

19.exf6!! «And here the temperamental
Miguel Najdorf, who was watching the
game, came up… and kissed me. This move
has something in common with the wellknown game Lilienthal-Capablanca (Hastings
1934/35), in which the young master quickly
forced the capitulation of the ex-world
champion. Hecht made his reply without
thinking…» - Mikhail Tal.
19…bxa4? Hecht fortjener honnør for å
akseptere dronningofferet. Likevel kan det se
ut til at partitrekket er den avgjørende feilen.
Etter det korrekte 19...0–0! gir Kasparov som
hvits beste 20.Dc2! Sxh4 21.fxg7 Kxg7
22.Tae1 Df6 23.Se3 med god kompensasjon
for minusbonden.
20.fxg7 Tg8 Har svart klart å stagge
angrepet?

XIIIIIIIIY
9r+-+k+r+0
9zpl+-+pzP-0
9-+p+q+nzp0
9+-zp-+-+-0
9p+N+-+-vL0
9+-zPL+P+-0
9P+-+-+PzP0
9tR-+-+RmK-0

xiiiiiiiiy
21.Lf5!! (kombinasjonens virkelige poeng)
21…Sxh4 Etter 21...Dxc4 er svart blank
dronning over (!). Likevel er han fortapt etter
22.Tfe1+ De6 23.Txe6+! fxe6 24.Lxg6+
Kd7 25.Td1+ Kc7 26.Lg3+ Kb6 27.Tb1+
Ka6 28.Ld3+ Ka5 29.Lc7#.

Sluttspillet etter 21...Dxf5 22.Sd6+ Kd7
23.Sxf5 Sxh4 24.Sxh4 er også begredelig for
svart.

Tg1 49.Tg5 og svart ga opp på grunn av
varianten 49…Txg5 50.Kxg5 d3 51.g7 d2
52.g8=D d1=D 53.Db3+. 1–0

Ifølge Lilientahl har hvit markant fordel også
etter 21...La6 22.Lxe6 fxe6 23.Sd6+ Kd7
24.Se4!.

Bobby Fischer

22.Lxe6 La6 Svakere er 22...fxe6?
23.Sd6+ Ke7 24.Sxb7 med stor fordel hvit.

USA-mesterskapet, 1963

23.Sd6+ Ke7 24.Lc4! Txg7 25.g3

XIIIIIIIIY

9r+-+-+-+0
9zp-+-mkptr-0
9l+psN-+-zp0
9+-zp-+-+-0
9p+L+-+-sn0
9+-zP-+PzP-0
9P+-+-+-zP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy
25...Kxd6?! «A mistake: in such positions a
bishop is stronger than a knight. Certain saving
chances would have been retained by 25…
Lxc4 26.Sxc4 Td8.» - Mikhail Tal.
26.Lxa6 Sf5?! (bedre var 26…Tb8)
27.Tab1 Det viser seg ofte at taktisk sterke
spillere også er drevne teknikere. Dette har
formodentlig å gjøre med at begge disipliner
kjennetegnes ved presise regneferdigheter.
Hvits fordel er ikke større enn at mange
stormesterpartier ville ebbet ut i remis. Tal
gjennomfører imidlertid den tekniske etappen
nærmest prikkfritt:

27…f6 28.Tfd1+ Ke7 29.Te1+ Kd6
30.Kf2 c4?! 31.g4?! (enklere var 31.Lxc4)
Se7 32.Tb7 Tag8 33.Lxc4 Sd5
34.Lxd5 cxd5 35.Tb4 Tc8?! Kasparov
påpeker at 35…h5! 36.h3 hxg4 37.hxg4 f5
38.Kg3 fxg4 39.Txg4 a3 ville stilt hvit overfor
atskillig større prøver. 36.Txa4 Txc3
37.Ta6+ Kc5 38.Txf6 h5 39.h3 hxg4
40.hxg4 Th7 41.g5 Th5 42.Tf5 Tc2+
43.Kg3 Kc4 44.Tee5! d4 45.g6 Th1
46.Tc5+ Kd3 47.Txc2 Kxc2 48.Kf4

7. PLASS

Pal Benko

(1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Sc3 d6 4.f4 Sf6 5.Sf3
0–0 6.Ld3 Lg4 7.h3 Lxf3 8.Dxf3 Sc6 9.Le3
e5 10.dxe5 dxe5 11.f5 gxf5 12.Dxf5 Sd4
13.Df2 Se8 14.0–0 Sd6 15.Dg3 Kh8 16.Dg4
c6 17.Dh5 De8 18.Lxd4 exd4)

XIIIIIIIIY
9r+-+qtr-mk0
9zpp+-+pvlp0
9-+psn-+-+0
9+-+-+-+Q0
9-+-zpP+-+0
9+-sNL+-+P0
9PzPP+-+P+0
9tR-+-+RmK-0

xiiiiiiiiy
Bobby Fischer trenger ingen introduksjon.
Diagramstillingen ser lovende ut for hvit, men
det opplagte 19.e5 kan bli møtt med 19…f5! som
er irriterende for hvit. Denne forsvarsressursen
var poenget med Benkos kryptiske 17. trekk.
Hvordan løser Bobby problemet?
Den følgende kombinasjonen har til og med fått
sitt eget navn: Fischers sperretrekk. Temaet er
relativt velkjent, men dette er utvilsomt det
mest berømte eksemplet:

19.Tf6!! Svarts f-bonde blokkeres på den
mest primitive måten. Mange trenere anbefaler
å studere Fischers partier fordi de slett ikke
er kryptiske. Amerikaneren var kjent for å
spille enkel, logisk og direkte sjakk. Omtrent
som computerne i dag. Dermed blir partiene
pedagogiske og planene ofte lette å fatte.
Dette partiet er intet unntak.
19...Kg8 Eller 19...Lxf6 20.e5! og matt på
Nsb #3/2018
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h7 følger i neste.

20.e5 h6 21.Se2 og svart ga opp den
håpløse kampen. Hvit får snart stilt opp
batteriet mot h7. Det er meget instruktivt
hvordan svarts f-bonde tvangsmessig holdes
nede. 1–0
6. PLASS
Garry Kasparov
Veselin Topalov
Wijk aan Zee, 1999

(1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.Le3 Lg7
5.Dd2 c6 6.f3 b5 7.Sge2 Sbd7 8.Lh6 Lxh6
9.Dxh6 Lb7 10.a3 e5 11.0–0–0 De7 12.Kb1
a6 13.Sc1 0–0–0 14.Sb3 exd4 15.Txd4 c5
16.Td1 Sb6 17.g3 Kb8 18.Sa5 La8 19.Lh3
d5 20.Df4+ Ka7 21.The1 d4 22.Sd5 Sbxd5
23.exd5 Dd6)

XIIIIIIIIY
9l+-tr-+-tr0
9mk-+-+p+p0
9p+-wq-snp+0
9sNpzpP+-+-0
9-+-zp-wQ-+0
9zP-+-+PzPL0
9-zPP+-+-zP0
9+K+RtR-+-0

xiiiiiiiiy
Det var etter dette partiet Kasparov uttalte at
nå var det vanskelig å si at «hans beste parti lå
foran ham». Det er virkelig en episk batalje, noe
ikke minst Topalov skal ha sin del av æren for.
Her er det fristende å sitere vår egen Anna
Elisabeth Westerlund som, da hun satte
opp skjønnhetspremiene i Lilleputtklassen
i Landsturneringen, insisterte på at begge
spillerne skulle ha premie fordi «det skal to
spillere til for å skape et godt parti». I dette
tilfellet kunne det ikke vært mer sant.

24.Txd4!! Starten på fyrverkeriet, men
faktisk er ikke dette mer enn preludiet.
24…cxd4? (!) Utropstegnet er for motet.
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Kasparov uttalte senere at han ikke kunne
finne noen fordel for hvit etter det iskalde 24…
Kb6!. «I could tell that Topalov had seen the
king move too. But he looked up. Maybe he
got a sign from above that he should play a
great game. It takes two, you know.» - Garry
Kasparov.

25.Te7+!! Kombinasjonens virkelige poeng.
Det er nå regneferdighetene settes på prøve.
25…Kb6 Det er matt i fire etter 25…Dxe7
26.Dxd4+ Kb8 27.Db6+ Lb7 28.Sc6+
Ka8 29.Da7#, mens 25…Kb8 26.Dxd4 Sd7
27.Lxd7 Lxd5 28.c4! (for å forhindre …
La2+) også vinner for hvit i alle varianter. Av
plasshensyn gjengir vi ikke alle variantene her,
men hvis du er i tvil så bare slå på computeren.
Men husk at i partiet så hadde ingen av
spillerne dette privilegiet!
26.Dxd4+ Kxa5 Som om den er helt
upåvirket av krigshandlingene rundt seg,
fortsetter kongen rolig marsjen oppover brettet
og tar med seg litt materiell på veien.
Det eneste alternativet var 26…Dc5 27.Dxf6
Dd6 som inviterer til trekkgjentagelse og
remis, men hvit har enda en fantastisk ressurs:
28.Le6!! som forbereder b2-b4 for å fange
svarts konge i et mattnett. Løpertrekket er det
eneste som vinner for hvit og måtte forutses av
Kasparov. Igjen fører det for langt på ta med
alle variantene. Leserne kan finne disse andre
steder.

27.b4+! Ka4

XIIIIIIIIY
9l+-tr-+-tr0
9+-+-tRp+p0
9p+-wq-snp+0
9+p+P+-+-0
9kzP-wQ-+-+0
9zP-+-+PzPL0
9-+P+-+-zP0
9+K+-+-+-0

xiiiiiiiiy
28.Dc3 Her demonstrerer Kasparov at han
tross alt er menneskelig. Når computerne får

fundert litt over stillingen (de trenger faktisk
noen sekunder på å summe seg de også!),
viser de at 28.Ta7!! var en enklere vei til
seier for hvit. Variantene er mange og lange.
Partitrekket vinner imidlertid også og sånn sett
er det ingenting som skygger for Kasparovs
kombinasjon.

28…Dxd5 29.Ta7 Lb7 Ikke 29…Td6?
30.Kb2! som er et viktig mattmotiv i stillingen.
Hvit truer 31.Db3+ og etter 30…Dd4 31.Dxd4
er det svarte tårnet overbelastet ettersom 31…
Txd4 tillater 32.Txa6#.
30.Txb7!!

XIIIIIIIIY


9-+-tr-+-tr0

31.Dxf6 Kxa3 32.Dxa6+ Kxb4 33.c3+!
Kxc3 34.Da1+ Kd2 35.Db2+ Kd1

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+-tr0
9+R+-+p+p0
9-+-+-+p+0
9+p+-+-+-0
9-+q+-+-+0
9+-+-+PzPL0
9-wQ-+-+-zP0
9+K+k+-+-0

xiiiiiiiiy
Det som virkelig er oppsiktsvekkende, er at
Topalov etter partiet sa at også han hadde sett
helt hit da han aksepterte det første tårnofferet
med 24…cxd4. Her aner vi noe av dybden og
styrken til en 2800-spiller. Hvits neste trekk er
det eneste som vinner.

Foto: http://www.kasparovagent.com, via Wikimedia Commons

9+R+-+p+p0
9p+-+-snp+0
9+p+q+-+-0
9kzP-+-+-+0
9zP-wQ-+PzPL0
9-+P+-+-zP0
9+K+-+-+-0
xiiiiiiiiy

vis forklarer han at «Black is paralysed and can
do nothing but wait for a disgraceful end».

30...Dc4?!
Dronningtrekket
taper
på
spektakulært vis. Etter partiet var det
overnevnte diagramstilling som skulle få mest
oppmerksomhet. Spørsmålet var om svart
kunne redde seg i denne stillingen. Topalov ga
selv varianten 30…The8! 31.Tb6 Ta8 etter å
ha konsultert Fritz. Han mente svart her berget
remisen. Det var helt til den nederlandske IM Gert
Ligtering fant 32.Lf1!! med hovedpoenget at det
sjalter ut muligheten …Dc4 i mange varianter.
For eksempel truer hvit å vinne på direkten med
33.Td6! da svarts dronning, som må holde et
øye med b3-feltet, går tom for retrettmuligheter.
Etter hvert meldte Kasparov seg også på i
debatten. Han fant et annet redningsforsøk for
svart med det paradoksale 30…Se4!? 31.fxe4
Dc4. Poenget er at fraværet av bonden på
f3 hjelper svart hvis hvit spiller som i partiet.
Istedenfor gir Kasparov vinstvarianten 32.Ta7
Td1+ 33.Kb2 Dxc3 34.Kxc3 Td6 35.e5
Tb6 36.Kb2 Te8 37.Lg2! Td8 38.Lb7 Td7
39.Lc6!! Td8 40.Ld7 og på typisk Kasparov-

Kasparov regnes av de fleste eksperter som tidenes
sterkeste sjakkspiller.
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36.Lf1!! Hvit har bare fire angrepsbrikker
igjen, men de utviser en perfekt harmoni og
koordinasjon. Legg merke til hvordan hvits
konge hele tiden virker sårbar, men på en
eller annen måte så holdes svarts brikker på
armlengdes avstand fra kongen.
36…Td2! Topalov forsvarer seg heroisk.
Svart blir matt etter 36…Dxf1 37.Dc2+ Ke1
38.Te7+ De2 39.Dxe2#.
37.Td7!! Txd7 38.Lxc4 Svart mister
tårnet på h8 ettersom det truer matt både på
c1 og e2. Endelig er det hele over.
38…bxc4 39.Dxh8 Td3 40.Da8 c3
41.Da4+ Ke1 42.f4 f5 43.Kc1 Td2
44.Da7 1–0
5. PLASS
Henry Bird
Paul Morphy
London, 1858

(1.e4 e5 2.Sf3 d6 3.d4 f5 4.Sc3 fxe4 5.Sxe4
d5 6.Sg3 e4 7.Se5 Sf6 8.Lg5 Ld6 9.Sh5
0–0 10.Dd2 De8 11.g4 Sxg4 12.Sxg4 Dxh5
13.Se5 Sc6 14.Le2 Dh3 15.Sxc6 bxc6
16.Le3 Tb8 17.0–0–0)

XIIIIIIIIY


9-trl+-trk+0

9zp-zp-+-zpp0
9-+pvl-+-+0
9+-+p+-+-0
9-+-zPp+-+0
9+-+-vL-+q0
9PzPPwQLzP-zP0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy

Den myteomspunne amerikaneren Paul Morphy
regnes blant de største naturbegavelser
sjakken har sett. Langt forut for sin samtid
spilte han moderne sjakk et halvt århundre før
Steinitz formulerte de klassiske prinsippene vi
kjenner i dag.
Mot Siciliansk introduserte Morphy den åpne
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varianten – 1.e4 c5 2.Sf3! fulgt av d2-d4 –
han forsto intuitivt at hvits aktive offiserspill
oppveier aberet ved å bytte en sentrumsbonde
mot en flankebonde. Bobby Fischer plasserte
Morphy blant de 10 største sjakkspillerne
gjennom tidene og beskrev ham som «perhaps
the most accurate player who ever lived».
20 år gammel fullførte Morphy juridikum, men
var ennå for ung til å praktisere juss. Ventetiden
fylte han med å spille sjakk. I 1858 dro han
til Europa hvor han – stort sett lekende lett –
beseiret de beste europeiske spillerne. Han ble
kronet til uoffisiell verdensmester i sjakk.
I 1859 returnerte han til USA og erklærte at han
nå ville fokusere på sin advokatpraksis. Imidlertid
slet han med å få det til å gå rundt, etter sigende
fordi klientene hans foretrakk å spille sjakk
framfor å drøfte sine juridiske problemer!
Historien om Morphys personlige liv er tragisk,
men sjakklig står han igjen som en av spillets
giganter.
I diagramstillingen kunne man vente seg et
posisjonelt trekk som 17…Lg4 for å ta kontroll
over de lyse feltene på kongefløyen som hvit
har svekket så skammelig (hvor i all verden er
g2-bonden?). Det ville ha sikret svart en solid
posisjonsfordel. Morphy sikter seg isteden inn
mot hvits konge.

17...Txf2!! Bare det å ha fantasi til å komme
på denne kombinasjonen er få forunt.
18.Lxf2 Da3!! Den fantastiske oppfølgeren.
Dronningen er åpenbart tabu på grunn av
19.bxa3 Lxa3#.
19.c3 Dxa2 20.b4 Da1+ 21.Kc2 Da4+

XIIIIIIIIY
9-trl+-+k+0
9zp-zp-+-zpp0
9-+pvl-+-+0
9+-+p+-+-0
9qzP-zPp+-+0
9+-zP-+-+-0
9-+KwQLvL-zP0
9+-+R+-+R0

xiiiiiiiiy

22.Kb2? Den avgjørende feilen. Etter 22.Kc1
har svart et formidabelt angrep. Computeren
indikerer at svart har fordel etter både 22…a5,
22…Lf5 og 22…Lxb4. Objektivt sett er det
imidlertid ikke tale om noen vinnende fordel.
Hvit har tilstrekkelige forsvarsressurser til å
holde remis ved korrekt spill.
22...Lxb4! Nå bryter dette trekket lett
gjennom.
23.cxb4 Txb4+ 24.Dxb4 (ellers blir hvit
matt) 24…Dxb4+ 25.Kc2 e3! 26.Lxe3
Lf5+ 27.Td3 Eller 27.Ld3 Dc4+.
27...Dc4+ 28.Kd2 Da2+ 29.Kd1
Db1+ 0–1 Tårnet på h1 ryker og hvit ga opp.
4. PLASS
George Rotlewi
Akiba Rubinstein
Lodz, 1907/08

(1.d4 d5 2.Sf3 e6 3.e3 c5 4.c4 Sc6 5.Sc3
Sf6 6.dxc5 Lxc5 7.a3 a6 8.b4 Ld6 9.Lb2 0–0
10.Dd2 De7 11.Ld3 dxc4 12.Lxc4 b5 13.Ld3
Td8 14.De2 Lb7 15.0–0 Se5 16.Sxe5 Lxe5
17.f4 Lc7 18.e4 Tac8 19.e5 Lb6+ 20.Kh1
Sg4 21.Le4 Dh4 22.g3)

XIIIIIIIIY


9-+rtr-+k+0

9+l+-+pzpp0
9pvl-+p+-+0
9+p+-zP-+-0
9-zP-+LzPnwq0
9zP-sN-+-zP-0
9-vL-+Q+-zP0
9tR-+-+R+K0
xiiiiiiiiy

på grunn av 1. verdenskrig og etter krigen
var Rubinstein dessverre ikke den samme
spilleren som før. Senere skulle han også slite
med psykiske problemer.
Dette er Rubinsteins «udødelige parti».

22...Txc3!! 23.gxh4 Andre trekk taper
også, for eksempel 23.Lxc3 Lxe4+ 24.Dxe4
Dxh2#. Eller 23.Lxb7 Txg3 24.Tf3 (24.Lf3
Sxh2–+) 24...Txf3 25.Lxf3 Sf2+ 26.Kg1 (26.
Kg2 Dh3+ 27.Kg1 Se4+ 28.Kh1 Sg3#) 26...
Se4+ 27.Kf1 Sd2+ 28.Kg2 Sxf3 29.Dxf3
(29.Kxf3 Dh5+) 29...Td2+ og svart vinner.
23...Td2! Hvis du er svimmel, er du tilgitt.
24.Dxd2 Alternativt 24.Dxg4 Lxe4+ 25.Tf3
Txf3 med matt i få trekk; 24.Lxc3 Lxe4+
25.Dxe4 Txh2#; 24.Lxb7 Txe2 25.Lg2 Th3
og svart vinner.
24...Lxe4+ 25.Dg2 Avslutningen er en
estetisk nytelse.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+-+pzpp0
9pvl-+p+-+0
9+p+-zP-+-0
9-zP-+lzPnzP0
9zP-tr-+-+-0
9-vL-+-+QzP0
9tR-+-+R+K0
xiiiiiiiiy



25...Th3!! 0-1 Svart truer …Txh2# og hvit
kan bare utsette det uunngåelige: 26.Tf3
Lxf3 27.Dxf3 Txh2# eller 26.Tf2 Lxf2
27.Dxe4 Txh2#.
3. PLASS

Nå begynner vi på de virkelige karamellene.

Nicolas Rossolimo

Akiba Rubinstein fra Polen er av mange regnet
som en av de sterkeste spillerne som aldri
ble verdensmester. I sin ungdom beseiret
han blant andre Capablanca og Schlechter
og han skulle etter planen spille VM-match
mot Emanuel Lasker i 1914. Den ble utsatt

Puerto Rico, 1967

Paul Reissmann

(1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 4.c3 Sf6 5.d4
exd4 6.cxd4 Lb4+ 7.Ld2 Lxd2+ 8.Sbxd2 d5
9.exd5 Sxd5 10.Db3 Sce7 11.0–0 c6 12.Tfe1
0–0 13.a4 b6 14.Se5 Lb7 15.a5 Tc8 16.Se4
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2. PLASS

Dc7 17.a6 La8 18.Dh3 Sf4 19.Dg4 Sed5
20.Ta3 Se6 21.Lxd5 cxd5 22.Sf6+ Kh8)

Koskinen

XIIIIIIIIY
9l+r+-tr-mk0
9zp-wq-+pzpp0
9Pzp-+nsN-+0
9+-+psN-+-0
9-+-zP-+Q+0
9tR-+-+-+-0
9-zP-+-zPPzP0
9+-+-tR-mK-0

xiiiiiiiiy
Fødselsnavnet hans var Nikolai Spiridonovich
Rossolimo. Han ble født i Kiev i 1910, men
emigrerte siden til Hellas, deretter til Frankrike
og til slutt til USA der han stiftet det legendariske
Rossolimo Chess Studio i Greenwich Village
i New York. Det var en sjakkcafé og –utsalg
som ble frekventert av en rekke prominente
personer.

Kasanen
Helsinki, 1967

XIIIIIIIIY


9ktr-tr-+-+0

9+-+-+-+p0
9-+lwqp+p+0
9zp-+-+-+-0
9-zPp+PzP-zP0
9mK-vL-snNzPL0
9PzP-+-+-tR0
9tR-+-wQ-+-0
xiiiiiiiiy

Den følgende kombinasjonen er av det sjeldent
spektakulære slaget.

1...Dxb4+!! 2.Lxb4 Td2!! 0-1

XIIIIIIIIY
9ktr-+-+-+0
9+-+-+-+p0
9-+l+p+p+0
9zp-+-+-+-0
9-vLp+PzP-zP0
9mK-+-snNzPL0
9PzP-tr-+-tR0
9tR-+-wQ-+-0

xiiiiiiiiy

Rossolimo rakk å bli både fransk og amerikansk
mester. I 1953 ble han tildelt stormestertittelen.
Navnet hans er for evig knyttet til Rossolimovarianten i Siciliansk (1.e4 c5 2.Sf3 Sc6
3.Lb5), for tiden veldig populær.
Vel så kjent er han for sin romantiske tilnærming
til spillet og sine mange vakre kombinasjoner.
Rossolimo skal ha uttalt: «What am I supposed
to do, trade in my romantic style and become a
hunter of points at any price? No, I will not do
so. I will fight for the art of chess. I shall not
turn into a monster».
Hans mest berømte kombinasjon er den
følgende:

23.Dg6!! Både 23…hxg6 24.Th3# og 23…
fxg6 24.Sxg6+ hxg6 25.Th3# ender dårlig for
svart. Og 23…gxf6 24.Dxf6+ Sg7 25.Tg3 Tg8
26.Sxf7+ leder til dronningtap. Svart forsøkte
23…Dc2, men hvit avsluttet elegant med
24.Th3! 1–0
The Boston Globe omtalte 23.Dg6!! slik: «The
truly talented Nicolas Rossolimo played one of
the most amazing moves ever».
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Det er trekk nummer to som virkelig får en til
å måpe. Det er i ekthet et makeløst eksempel
over temaet å forstyrre motstanderens
kommunikasjonslinjer
og
koordinasjon
(engelsk: interference).
Tårnet kan slås på fire forskjellige måter. Hver
gang sperres en viktig forsvarslinje:
a)
b)
c)
d)

3.Txd2 axb4#
3.Lxd2 Sc2#
3.Sxd2 axb4#
3.Dxd2 Sc2+ 4.Dxc2 axb4#

Imens truer svart både …axb4# og …Sc2#.
Kort sagt: Hvit er fortapt.

1. PLASS

hvor den kan slås av ikke mindre enn tre av
motstanderens brikker:

Stepan Levitsky

23...Dg3!! 0–1 Alle slag fører til vinst for
svart:

Frank Marshall
Breslau, 1912

(1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 c5 4.Sf3 Sc6 5.exd5
exd5 6.Le2 Sf6 7.0–0 Le7 8.Lg5 0–0 9.dxc5
Le6 10.Sd4 Lxc5 11.Sxe6 fxe6 12.Lg4 Dd6
13.Lh3 Tae8 14.Dd2 Lb4 15.Lxf6 Txf6 16.Tad1
Dc5 17.De2 Lxc3 18.bxc3 Dxc3 19.Txd5 Sd4
20.Dh5 Tef8 21.Te5 Th6 22.Dg5 Txh3 23.Tc5)

XIIIIIIIIY


9-+-+-trk+0

Ifølge
hovedpersonen
selv
så
fikk
dronningtrekket «publikum til å overdrysse
brettet med gullstykker». Marshalls kone,
Caroline, skal ha avkreftet historien med at
hun så ikke en eneste penny…

Foto: Oxford and Dilhoff, via Wikimedia Commons

9zpp+-+-zpp0
9-+-+p+-+0
9+-tR-+-wQ-0
9-+-sn-+-+0
9+-wq-+-+r0
9P+P+-zPPzP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

a) 24.fxg3 Se2+ 25.Kh1 Txf1#
b) 24.hxg3 Se2#
c) 24.Dxg3 Se2+ 25.Kh1 Sxg3+ 26.Kg1
Sxf1 27.gxh3 Sd2 og svart står offiser
over.

Frank Marshall er mannen som
introduserte Marshall-gambiten i
Spansk mot Capablanca i 1918. Den
dag i dag har gambiten et slikt ry
at den får garvede hvitspillere til å
avstå fra å spille 1.e4…
Marshall var amerikansk mester
fra 1909 til 1936, en rekord
uten sidestykke, og han tilhørte
den absolutte verdenseliten i en
mannsalder.
På 30-tallet førte han USA til fire
olympiske gull. I 1907 spilte han
VM-match mot Emanuel Lasker, en
match amerikaneren riktignok tapte
ettertrykkelig. Han var beryktet
for sine taktiske ferdigheter (og
svindler!) og dette partiet vil for
alltid stå igjen som et monument
over hans bravader på sjakkbrettet.
Forbløffende er et understatement
for Marshalls neste trekk. Han
flytter dronningen til et tomt felt

Frank Marshall hadde vanskelig for å skjule sin begeistring da
Sjakkbladet gratulerte ham med 1. plassen.
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Speaker’s corner

Ratinglister

J

eg heter Zeljko Djerdj og er
medlem av Egersund Sjakklubb
og Norges Sjakkforbund.

Etter at det ble vedtatt overgang
fra norsk rating til FIDE-rating, står
jeg uten ratingtall. Dette kan jeg
fint leve med og jeg vil sannsynligvis oppnå
internasjonal rating etter hvert.
Ettersom jeg stort sett spiller i klubben, er det
imidlertid lite sannsynlig at jeg vil oppnå FIDErating på kort sikt. Og sånn er det for flere av
klubbens medlemmer.
Det jeg synes er direkte ufint med siste
nummer av Sjakkbladet, er at mange av våre
medlemmer fullstendig uteble fra ratinglisten.
Jeg kunne fint levd med at navnene våre stod i
bladet med FIDE-rating på null.
Isteden er vi nå de usynlige og ikke-eksisterende
spillerne og medlemmene av Sjakkforbundet.
Jeg håper dere kan ta dette til ettertanke og
vise respekt for de mange medlemmene som
ikke har oppnådd internasjonal rating ennå.

De nye redaktørene søndag kveld på
Sjakkontoret, dagen før deadline...

Sånn.
40 sider om sjakk
i Babylonia. Hva med deg,
Jonathan?
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SVAR: Hei Zeljko, og takk for ditt innlegg. Du
setter fingeren på et viktig tema. Overgangen
fra norsk rating til FIDE-rating har skapt
hodebry også for oss i redaksjonen.
Tradisjonelt har de offisielle norske ratingtallene
kommet i juni og blitt publisert i Sjakkbladets
juni-nummer. Det var denne listen som bestemte
klasseinndelingen i Landsturneringen.
Ettersom det nå er FIDEs juli-ratingliste som er
styrende blant annet for NGP-sesongen, er det
neppe lenger noe poeng å ha ratingtall i juninummeret av Sjakkbladet, slik vi gjorde sist.
Kanskje er det ikke lenger behov for å ha
ratingtall i Sjakkbladet overhodet, de finnes jo
enklere tilgjengelig på nett.
Dette er noe de nye redaktørene og eventuelt
Sjakkforbundet må avklare. Ditt innspill er et
viktig bidrag i denne debatten.
Det var selvsagt ikke meningen å tråkke noen
på tærne. Vi burde ha vært mer oppmerksom
på de medlemmene som tidligere fant navnet
sitt på de (norske) ratinglistene, men ikke
lenger på FIDE-listene.
Mvh redaksjonen

F#$K!
Den møkka-PCen
har hengt seg...

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

Åpning på 1-2-3
av Sverre Johnsen

Orangutangen

1.b4

a) 2...d6 sperrer for svartfeltsløperen, så
svart spiller ofte ...g6 med stillinger som
minner om de vi ser på under Kongeindisk.
En selvstendig mulighet etter 3.c4 er 3...
f5, f.eks. 4.e3 Sf6 5.Sc3 Le7 6.Sf3
e4 7.Sd4 Sc6 8.Sd5 0–0 9.Sxc6 bxc6
10.Sxe7+ Dxe7 11.Le2 Le6 12.0–0
med omtrent like sjanser i B.Katalymov-V.
Liberzon, Rostov on Don 1960.

XIIIIIIIIY

9rsnlwqkvlntr0
9zppzppzppzpp0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-zP-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9P+PzPPzPPzP0
9tRNvLQmKLsNR0
xiiiiiiiiy
Sokolskys åpning, også kjent som Orangutangåpningen; hvit fianchetterer svartfeltsløperen
og kjemper om kontroll over c5. Hvitfordelen
forsvinner nok umiddelbart, men for tiden
er den temmelig minimal også i Spansk
og Katalansk. Til gjengjeld får hvit ofte
karakteristiske stillinger som han har sjansen
til å kjenne best. Svart har imidlertid mange
gode svartrekk:
A:
B:
C:
D:
E:
F:

1.b4 e5 med vekt på 2.Lb2 Lxb4
1.b4 c6 med vekt på 2.Lb2 Db6
1.b4 d5 med vekt på 2.Lb2 Dd6
1.b4 Sf6 2.Lb2 e6
Trekkrekkefølgen 1.Sf3 d5 2.b4
1.b4 Sf6 2.Lb2 g6

Se NsbE 2018-03
muligheter.

for

enda

noen

flere

1...e5
Angriper den utsatte b-bonden. En sjelden
trekkomkastning er 1...Sf6 2.Lb2 e5.

2.Lb2 Lxb4
Kritisk; gir hvit sentrumsovervekt i bytte mot
utviklingsforsprang. 2...Sf6 3.Lxe5 Lxb4 blir
det samme.
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a) 5...a5 6.b5 c5 7.bxc6 bxc6 8.c4 Ld6
9.Sc3 Se7 10.d4 e4 11.Sd2 Sd7
12.cxd5 cxd5 13.Sb5 Lb8 14.a4 0–0
15.La3 f5 16.g3 med liten fordel hvit i
C.Bauer-E.Mensch, Geneve 2007.
b) 5...Ld6 6.c4 dxc4 7.Dc2 b5 8.d3 Lf5
9.e4 cxd3 10.Lxd3 Ld7 11.Sc3 a6
12.0–0 Se7 = P.Jaracz-M.Michna,
Koszalin 1998.
c)

A

64

b) 2...f6!? er stygt, men truer ...d5 med et
sterkt sentrum. Det er fristende å prøve
Tartakowers gambit 3.e4!? Lxb4 4.Lc4
der hvit ofte følger opp med f4 og en slags
kombinert Evans- og Kongegambit. Det
kan lyde fantastisk, men jeg fant dessverre
ikke full kompensasjon for hvit. Se NsbE
2018-03 for noen analyser. Personlig liker
jeg heller ikke hvits hovedalternativ 3.b5
etter det opplagte 3...d5. Min anbefaling
blir derfor 3.a3 d5 4.e3 som etter f.eks.
4...Le6 (4...Ld6 er et av mange spillbare
alternativer) 5.Sf3 kan lede til en slags
Fransk med omvendte farger:

5...c6 6.Le2 Db6 7.0–0 a5 og i
D.Campora-M.Sion Castro, San Roque
1996 vant hvit etterhvert, men ikke på
grunn av 8.c3?!. Mer kritisk er 8.b5!?
cxb5 9.Sc3 b4 10.axb4 Lxb4 11.Sb5
og nå er to typiske varianter:
c1) 11...Se7 12.Sxe5! fxe5 13.Lxe5
Sa6 14.c3 med klar fordel hvit.
c2) 11...Ld7 12.Sxe5! fxe5 13.Lxe5
Lxb5 14.Lxg7 Lxe2 15.Dxe2 Sd7
16.Lxh8 Sgf6 17.Tfb1 også med klar
fordel hvit.

Åpning på 1-2-3
3.Lxe5 Sf6

XIIIIIIIIY
9rsnlwqk+-tr0
9zppzpp+pzpp0
9-+-+-sn-+0
9+-+-vL-+-0
9-vl-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9P+PzPPzPPzP0
9tRN+QmKLsNR0

xiiiiiiiiy
Hvit håper å bytte sin c-bonde mot svarts
d-bonde og ha to sentrumsbønder mot null. Nå
tror jeg svart bør utsette ...Sc6 en stund, og
hvis hvit utvikler seg rolig spille ...c5 før ...Sc6.
Hvis hvit derimot spiller tidlig c4, kan svart få
et farlig angrep i de åpne sentrumslinjene ved
lynrask utvikling.

4. Sf3 0-0 5.e3 Te8

XIIIIIIIIY
9rsnlwqr+k+0
9zppzpp+pzpp0
9-+-+-sn-+0
9+-+-vL-+-0
9-vl-+-+-+0
9+-+-zPN+-0
9P+PzP-zPPzP0
9tRN+QmKL+R0

xiiiiiiiiy
Hvit må ta første kritiske avgjørelse.

6.Le2
Tryggere enn 6.c4 d5 7.cxd5?! (7.Le2!) 7...
Sxd5:
a) Ikke 8.Le2? Txe5 9.Sxe5 Df6 10.f4 Sxe3
og svart vinner.
b) 8.Lb2 og nå:
b1) 8...Sc6 9.Le2 Txe3!? er muligens godt
for hvit, men krever gode forberedelser.
Se NsbE 2018-03 for noen analyser. Legg
også merke til at tårnofferet fungerer litt
dårligere etter 9.a3 La5 10.Le2.

b2) 8...Sf4 9.a3 Ld6 10.g3?! Sh3 11.Lg2
og i E.Teichmann-Z.Zhao, Melbourne
2000 ville svart stått godt etter 11...
Lg4. Stockfish foretrekker 10.Dc2, men
det er vanskelig å spille hvit.

6...d5
Her har hvit stort sett spilt 7.0–0, men etter
7...c5 med planen ...Sc6 og ...d4 som i
V.Ivanchuk-A.Giri, Leon (hurtig) 2013 har hvit
slitt med å holde balansen. I stedet foreslår
Stockfish 7.c4! med omtrent likt spill i en
interessant stilling. Se NsbE 2018-03 for en
liten analyse.
B

1.b4 c6 2.Lb2!?
Ignorerer freidig svarts ide.

2...Db6
Mot 2...a5 er 3.b5!? cxb5 4.e4 en gambitide
som computerne faktisk liker, f.eks. 4...b4 5.a3
Db6 6.Sf3 e6 7.Lc4 Sf6 8.Lxf6 gxf6 9.0–0
Dc7 10.De2 og hvit hadde en liten fordel i
K.Volke-A.Aleksandrov, Minsk 1994.

3.a3 a5
Poenget, nå er Lb2 taktisk utsatt.

4.c4! axb4

XIIIIIIIIY
9rsnl+kvlntr0
9+p+pzppzpp0
9-wqp+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-zpP+-+-+0
9zP-+-+-+-0
9-vL-zPPzPPzP0
9tRN+QmKLsNR0

xiiiiiiiiy
I denne artikkelen henv
ises det til
NSbE:2018-3 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
5.c5!
Motpoenget; også svarts offiserer er taktisk
utsatt.

5...Dc7
Åpenbart ikke 5...Dxc5? 6.axb4 fulgt av
7.Txa8.

b) 7...d6 8.d4 og nå:
b1) 8...Sf6 9.Sf3 g6 10.e3 Lg7 11.Le2
Sd5 12.Dd2 0–0 13.0–0 b6 14.Tc1 Lf5
15.Sc3 Sxc3 16.Dxc3 bxc5 17.bxc5
og hvit stod i overkant i S.Conquest-K.
Langeweg, London 1980.
b2) 8...e5 9.e3 b6 10.cxb6 Dxb6 11.Da4 d5
= A.Sirin-J.McLay, Internett-lyn 2009.

6.axb4 Txa1 7.Lxa1
Typisk Sokolsky; sjansene er omtrent like i en
litt særpreget stilling:
a) 7...b6 8.e3 d6 9.Sa3 bxc5 10.bxc5 dxc5
11.Sf3 Sd7 12.Sc4 Sgf6 13.Sfe5 med
liten fordel hvit i M.Bosboom-S.Ernst,
Dieren 1999.

C

1.b4 d5 2.Lb2
For 2.Sf3 se variant E.

2...Dd6!?

Foto: Bram Wisman, Nationaal Archief, via Wikimedia Commons
Tartakower i aksjon, åpenbart før besøket i New York Zoo i 1924 (b-bonden er beskjedent plassert på b3).
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IIIIIIIIY
9rsnl+kvlntr0
9zppzp-zppzpp0
9-+-wq-+-+0
9+-+p+-+-0
9-zP-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9PvLPzPPzPPzP0
9tRN+QmKLsNR0

xiiiiiiiiy
Den udekkede b-bonden gir svart noen taktiske
muligheter. For noen eksempler på 2...Sf6
uten tidlig ...e6 se NsbE 2018-03.

3.a3
3.b5?! Db4! 4.Le5 er morsomt å analysere,
men nærmest tapt for hvit.

3...e5
Etter 3...a5!? 4.b5 er ...Db4 forhindret.

4.e3
Denne stillingen har jeg spilt noen ganger med
svart, men trives ikke egentlig med dronningen
på d6.

4...Le6
4...Sf6 5.Sf3 Sbd7 6.c4 c6 7.d4 e4 8.Sfd2 Le7
9.Sc3 a6 10.Dc2 Sf8 11.f3 exf3 12.gxf3 var
uklart i E.Teichmann-V.Smirnov, Canterbury 2010.

5.Sf3 Sd7
Etter 5...f6 6.d4 e4 7.Sfd2 Sh6 8.c4 c6 9.Sc3
Le7 10.Tc1 a6 11.Sb3 hadde hvit klar fordel i
M.Vokac-G.Mohr, Montecatini Terme 1997.

XIIIIIIIIY
9r+-+kvlntr0
9zppzpn+pzpp0
9-+-wql+-+0
9+-+pzp-+-0
9-zP-+-+-+0
9zP-+-zPN+-0
9-vLPzP-zPPzP0
9tRN+QmKL+R0

xiiiiiiiiy

Sjansene er omtrent like:
a) 6.d4 e4 7.Sfd2 f5 8.c4 c6 9.Sc3 Sgf6
10.cxd5 Sxd5 var omtrent likt i H.Kaenel-P.
Detter, Thalwil 1970, og jeg er ikke sikker
på hvorfor Stockfish foretrekker både
11.Sa4 og 11.b5 fremfor 11.Sc4 som ble
spilt i partiet.
b) 6.Sg5 Lf5 7.c4 f6 8.Sf3 c6 9.d4 e4
10.Sfd2 De6 11.Sc3 Ld6 12.Db3 Se7 =
S.Kasparov-G.Mohr, Graz 2010.
D

1.b4 Sf6 2.Lb2 e6
Foreløpig en slags dronningindisk oppstilling.
Vi kommer tilbake til det kongeindiske 2...g6
i Variant F.

3.b5!?

XIIIIIIIIY
9rsnlwqkvl-tr0
9zppzpp+pzpp0
9-+-+psn-+0
9+P+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9PvLPzPPzPPzP0
9tRN+QmKLsNR0
xiiiiiiiiy



Vanligst og kjent fra S.Tartakower-G.Maroczy,
New York 1924. Tartakower hevdet at han
hadde fått ideen fra en orangutang under et
besøk i dyrehagen dagen før (sekvensen b2b4 og deretter b5 skal ha minnet ham om
orangutangens bevegelsesmønster – red.
anm.). Trekket reduserer imidlertid hvits
sentrumsinnflytelse, og etterhvert er det en
tendens til å foretrekke det beskjedne 3.a3,
f.eks. 3...d5 4.Sf3 Le7 5.e3 0–0 6.Le2 c5
7.bxc5 Lxc5 8.0–0 Sc6 9.d3 Le7 10.Sbd2
og man ble enige om remis i H.Stevic-R.Zelcic,
Gunja 2014. For noen flere eksempler se NsbE
2018-03.

3...d5
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Åpning på 1-2-3
Nå blir det standard dronningbondespill. Mer
dronningindisk er det fleksible 3...b6, f.eks.
4.e3 Lb7 5.f4 (Bird) 5...a6 6.a4 axb5 7.axb5
Txa1 8.Lxa1 d6 9.Sf3 Sbd7 10.Le2 Da8
(10...g6 er også omtrent likt) 11.Lb2 Le7
12.0–0 0–0 13.c4 med like sjanser i M.Vokac-M.
Tratar, Ceske Budejovice 1996. For noen flere
eksempler se NsbE 2018-03.

4.e3 Le7
4...Ld6 5.Sf3 a6 6.a4 De7 7.c4 dxc4 8.Lxc4
e5 9.Sg5 0–0 10.Dc2 h6 11.h4 var uklart i
V.Akopian-S.Ganguly, Kolkata 2000.

5.f4 0–0 6.Ld3

Hindrer et umiddelbart ...e5.

1...d5
Både 1...c5, 1...e6 og 1...Sc6 hindrer 2.b4.
Dessuten gjør nok 1...g6 det mindre fristende
(selv om 2.b4 Lg7 3.d4 er fullt spillbart).
Heldigvis kan alle fire møtes med trekk som
2.e4, 2.c4, 2.g3 eller 2.Sc3, alt etter smak og
behag.

2.b4
Dermed blir det en slags forsinket Sokolsky.
Her skal vi se hvits spill i diagonalen a1-h8 gi
grunnlag for et farlig kongeangrep.

Eller 6.Sf3 a6 7.a4 axb5 8.axb5 Txa1 9.Lxa1 2...e6
c5 10.c4 dxc4 11.Lxc4 Sbd7 12.0–0 =
Mot 2...Dd6?! kan hvit spille 3.b5 uten å frykte
S.Kostrun-R.Soldo, Velika Gorica 2005.
3...Db4.

6...a6 7.a4 axb5 8.axb5 Txa1 9.Lxa1
Sbd7

XIIIIIIIIY
9-+lwq-trk+0
9+pzpnvlpzpp0
9-+-+psn-+0
9+P+p+-+-0
9-+-+-zP-+0
9+-+LzP-+-0
9-+PzP-+PzP0
9vLN+QmK-sNR0

xiiiiiiiiy
Antakelig var begge spillerne ganske fornøyde;
svart med å ha utliknet, hvit med en original
stilling der den beste bør vinne. Partiet endte
remis etter spennende kamp.

3.Lb2 Sf6 4.a3
Denne stillingen kan også oppstå etter f.eks.
1.b4 e6 2.Lb2 Sf6 3.a3 d5 4.Sf3. Et alternativ
er 4.b5 à la Tartakowers 3.b5 i forrige parti.

4...c5!? 5.bxc5
Dermed har hvit tallmessig sentrumsovervekt
(på bekostning av en isolert a-bonde).

5...Lxc5 6.e3 0–0
Etter 6...Sc6 7.d4 Ld6 8.c4 dxc4 9.Lxc4 0–0
10.0–0 Db6 11.Sc3 Sa5 12.Sa4 Dc6 13.Ld3
Ld7 14.Sc5 hadde hvit en ganske hyggelig
stilling i M.Pandurevic-R.Aleksic, Osijek 2010.

7.c4

XIIIIIIIIY
9rsnlwq-trk+0
9zpp+-+pzpp0
9-+-+psn-+0
9+-vlp+-+-0
9-+P+-+-+0
9zP-+-zPN+-0
9-vL-zP-zPPzP0
9tRN+QmKL+R0
xiiiiiiiiy


E
I turneringsboken til New York 1924 kritiserte
Alekhine 1.b4 for å avsløre hvits planer for tidlig.
Selv hadde han året før spilt dette partiet:
A. Alekhine
J. Drewitt
Portsmouth, 1923

1.Sf3
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7...Sc6

XIIIIIIIIY
9rsnlwq-trk+0
9zppzp-zppvlp0
9-+-zp-snp+0
9+-+-+-+-0
9-zPP+-+-+0
9+-+-zPN+-0
9PvL-zP-zPPzP0
9tRN+QmKL+R0

xiiiiiiiiy

Etter 7...b6 8.cxd5 Sxd5 9.d4 Le7 10.e4 Sf6
11.Sbd2 Lb7 12.Ld3 Sbd7 13.De2 Sh5
14.g3 står hvit i overkant. Se NsbE 2018-03 for
T.Gareyev-X.Liu, Singapore 2018.

8.d4 Lb6
8...Le7 9.Sbd2 b6 10.Le2 Lb7 11.0–0 Tc8
var ganske likt i P.Jaracz-J.Tomczak, Trzcianka
2015.

9.Sbd2 De7 10.Ld3 Td8 11.0–0 Ld7
12.Se5 Le8 13.f4 Tac8 14.Tc1 Sd7
15.Sxc6 Txc6 16.c5 Sxc5 17.dxc5
Lxc5 18.Tf3 Lxa3 19.Txc6 Lxc6

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+k+0
9zpp+-wqpzpp0
9-+l+p+-+0
9+-+p+-+-0
9-+-+-zP-+0
9vl-+LzPR+-0
9-vL-sN-+PzP0
9+-+Q+-mK-0

xiiiiiiiiy
20.Lxh7+!
Allerede i 1923 var dette offeret temmelig
standard, men det er hyggelig at Sokolskyløperen får stjernerollen.

20...Kxh7 21.Th3+ Kg8 22.Lxg7! 1–0
F

1.b4
Også mot 1.Sf3 kan svart spille en kongeindisk
oppstilling og regne med å få spilt ...e5.

1...Sf6
1...e5 2.Lb2 d6 3.c4 Sf6 4.e3 g6 er en annen
viktig vei til en kongeindisk oppstilling.

2.Lb2 g6 3.c4 Lg7 4.Sf3 0–0 5.e3 d6

Denne stillingen oppstår oftere etter 1.c4 eller
1.Sf3.

6.d3!?
6.Le2 e5 7.d3 fører til det samme. Derimot
leder 6.d4 til en stilling som også kunne
oppstått etter 1.d4 der det er viktig å vite at
svart lett kan gjennomføre ...e5. For eksempel
er 6...e5 7.dxe5 Sg4 helt utmerket for svart
(og 7.Le2 kanskje best). Se NsbE 2018-03 for
noen partieksempler.

6...e5
Denne stillingen kunne også oppstått etter
f.eks. 1...e5 2.Lb2 d6 3.c4 Sf6 4.e3 g6 5.Sf3
Lg7 6.d3 0–0.
Nå gir 7.Le2 omtrent like sjanser i en
interessant stilling:
a) 7...Te8 8.0–0 a5 9.b5 e4 10.dxe4 Sxe4
11.Sd4 Sd7 12.Sc3 Sxc3 13.Lxc3 Sc5
14.Tc1 Se4 15.La1 Ld7 16.Lf3 b6 =
V.Kortschnoj-I.Glek, Budapest 1996.
b) 7...a5 8.a3 axb4 9.axb4 Txa1 10.Lxa1
Sa6 11.Db3 e4 12.dxe4 Sxe4 13.Lxg7
Kxg7 14.Sc3 Sxc3 15.Dxc3+ Df6
16.Kd2 c6 17.Td1 med liten fordel hvit i
L.Lenic-G.Jones, Arvier 2012.
c)

7...Sbd7 8.0–0 Se8 9.Db3 Kh8 10.Sbd2
De7 og i I.Csom-R.Vaganian, Erevan 1976
kunne hvit fått en fordel med 11.c5 dxc5
12.bxc5 Sxc5 (ikke 12...Dxc5? 13.La3
+–) 13.Da3.
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av Odd Øivind Bergstad
sjakkspaltist i Klassekampen i 40 år

Dødsstøtet
- en hyllest til André Bjerke
Magnus Carlsen uttalte i 2015, etter å ha lest «Spillet i mitt liv» for første gang, at André Bjerke
var en mye sterkere spiller enn han hadde trodd. Slett ingen dårlig attest fra verdensmesteren!
Som åpningsteoretiker var Bjerke – som ville fylt 100 år i år – enda bedre, noe denne artikkelen
bærer vitnesbyrd om.
I 1963 starta NRK en ny månedlig serie på radio
med tittelen Sjakkpartiet. Bak ideen sto Olaf
Barda som var programleder. Det første partiet
i serien ble spilt den 28. august. Programmet
kom på lufta første gang den 14. oktober med
spillernes egne kommentarer redigert inn.
Partiet skulle vise seg å ha stor innvirkning på
etablert åpningsteori.
André Bjerke
Dan Fosse

14...0–0 15.Dxe4

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.Sg5
d5 5.exd5 Sa5 6.Lb5† c6 7.dxc6 bxc6
8.Le2 h6 9.Sf3 e4 10.Se5 Dd4 11.f4
Lc5
Svart sørger for at hvit ikke kan rokere kort.

12.Tf1 Dd8 13.c3 Sd5!?

XIIIIIIIIY
9r+lwqk+-tr0
9zp-+-+pzp-0
9-+p+-+-zp0
9sn-vlnsN-+-0
9-+-+pzP-+0
9+-zP-+-+-0
9PzP-zPL+PzP0
9tRNvLQmKR+-0

xiiiiiiiiy
Springertrekket var Efim Gellers idé, den russiske
stormesteren og verdensklassespilleren som
flere ganger kom snublende nær en VM-finale.
Geller var villig til å ofre en brikke (hvit truet
jo med sitt siste trekk gaffelen b2-b4) for å
starte et angrep på den hvite kongen. Nå
satt André Bjerke helt intetanende om dette

Nsb #3/2018

14.Da4!
Kommentaren til hvit på radio var: Dødsstøtet
mot Geller-varianten. Derimot ikke det grådige
14.b4? da svarts angrep blir for sterkt etter
14…Dh4+ 15.g3 Dxh2.

Prøyssisk åpning
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og forsøkte å løse flokene den regjerende
juniornorgesmesteren hadde lurt ham inn i.
Etter 30 minutter fant han ut av det:

XIIIIIIIIY
9r+lwq-trk+0
9zp-+-+pzp-0
9-+p+-+-zp0
9sn-vlnsN-+-0
9-+-+QzP-+0
9+-zP-+-+-0
9PzP-zPL+PzP0
9tRNvL-mKR+-0
xiiiiiiiiy



Partiet skulle føre til en intens debatt over
mange år. Her skal vi se på noe av den. Det
hele begynte med en artikkel i Morgenbladet
den 20. februar 1964 med tittelen: «Når André
Bjerke tar feil: "dødsstøtet" som trolig var noe
forhastet.»
Der prøvde Dan Fosse og Erling Kristiansen å
rette opp det svarte spillet med 15...Dh4†?.
Variantene de viste ble imidlertid motlagt av
advokat Per Gisvold i Morgenbladet 27. april
1965.
Trekket 15... Dh4†?, som pareres enkelt
med 16.Kd1!, endte med dette på historias
skraphaug. Men Per Gisvold nevnte et annet
og langt bedre trekk som debatten skulle dreie

seg om etterpå. Dette trekket var 15...f6!.
Mot dette trekket hadde Gisvold denne
varianten klar: 16.Ld3 fxe5 17.Dh7† Kf7
18.fxe5† Ke6 19.Dg6† Kd7 20.b4 .... med
vinst. Det var her Erling Kristiansen fant noe
bedre for svart som han så analyserte på. I
1965 sendte han en artikkel om dette til
Morgenbladet, men den kom ikke på trykk:
16.Ld3 f5! 17.Df3 Sxf4 18.Dxf4 g5.
Dette var ideen til Kristiansen som vi skal se
nøyere på, men først tar vi med slutten av
partiet mellom Bjerke og Fosse:
15...Sb7? 16.d4 Sf6 17.Dxc6 Lb6 18.Le3
Tb8 19.Df3 Lf5 20.Sd2 Dc7 21.g4 Le6
22.g5 hxg5 23.fxg5 Sd5 24.Lg1 f6 25.Sg6
Tfe8 26.Dh5 Sd6 27.Dh8† Kf7 28.Se5† Ke7
29.Dxg7† Kd8 30.Dxc7† Kxc7 31.gxf6 La5
32.0–0–0 Lxc3 33.bxc3 Sxc3 34.Tde1 Sxa2†
35.Kc2 Sb4† 36.Kd1 1 - 0
Da kan vi vende tilbake til den kritiske stillinga
i analysene til Erling Kristiansen (15…f6!
16.Ld3 f5! 17.Df3 Sxf4! 18.Dxf4 g5). Disse
ble tatt med i førsteutgaven av Andre Bjerkés
legendariske verk: Spillet i mitt liv.

XIIIIIIIIY
9r+lwq-trk+0
9zp-+-+-+-0
9-+p+-+-zp0
9sn-vl-sNpzp-0
9-+-+-wQ-+0
9+-zPL+-+-0
9PzP-zP-+PzP0
9tRNvL-mKR+-0

xiiiiiiiiy
Det er jo så åpenbart hva hvit må gjøre her.
Svart akter å spille på angrep i e-linja og på
kongefløya der løperparet kan spille en viktig
rolle. Derfor må den hvite dama holde et øye
med feltet e2.

19.Df3!
Dette trekket hadde Kristiansen prøvd å
tilbakevise. Derfor kom Stjernen-spilleren
Harry Halvorsen med et innlegg i Dagbladet 17.

februar 1971. Han hadde lest boka til Bjerke og
merka seg analysene til Erling Kristiansen. Han
foreslo derfor at hvit skulle spille 19.Da4?!.
Hovedvarianten hans var 19...Te8 20.Lc4†?!
Kg7 21.Le2! Txe5 22.d4 Txe2† 23.Kxe2
La6† 24.Kf2, men så kom det en feil i
Halvorsens analyser: 24...Lxf1? 25.Kxf1 Lb6
26.b4 med stor fordel til hvit. Men hvorfor skal
svart gi fra seg løperparet her? Likt spill gir
trekket 24...Ld6! som sikter seg inn på h2.
Hvit kan imidlertid forbedre spillet ved ikke
å sjakke på c4. Det er et taktisk poeng bak
å la kongen stå på g8. Vi tar varianten fra
begynnelsen av: 19.Da4?! Te8 20.Le2! Txe5
21.d4 Txe2† 22.Kxe2 La6† 23.Kf2 Ld6!
24.b4!. Hvis svart svarer 24...Lxf1? 25.Kxf1,
så strander jo 25...Sc4 på 26.Db3. Heldigvis
redder svart seg her med 24...De8! 25.Dd1
Lxf1 26.Dxf1 Sb7 27.Kg1 Dh5 der svart har
nok spill på kongefløya for den tapte bonden.
Ergo kaster trekket 19.Da4? fordelen til hvit
over bord.

19...Te8

XIIIIIIIIY
9r+lwqr+k+0
9zp-+-+-+-0
9-+p+-+-zp0
9sn-vl-sNpzp-0
9-+-+-+-+0
9+-zPL+Q+-0
9PzP-zP-+PzP0
9tRNvL-mKR+-0

xiiiiiiiiy
20.Le2
Her var det at Erling Kristiansen trådte feil i
analysene sine med bukken 20.b4? som etter
20...Txe5† 21.Kd1 g4! 22.Dg3 Te3! ender
med knall og fall for hvit.

20...Txe5 21.d4
Nå kan ikke svart spille 21...Lxd4 22.cxd4
Dxd4 23.Ld2!. Altså må han trekke tårnet,
men hvor?

21...Te6!
Nsb #3/2018
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Feilen med 21...Te7 er den at svart da ikke kan
sette opp en Alekhine-kanon i e-linja. Dermed
kan hvit rolig slå på c5. Dette gjelder også 21...
Te4 fordi hvit da seinere kan utvikle Sb1 og
samtidig true tårnet.

22.Kd1!
Nå strander 22.dxc5? på 22...g4! 23.Df4 De7
24.Tf2 La6 25.c4 Lxc4 26.Sc3 Tae8 der
presset i e-linja holder stillinga i balanse. Nå
derimot taper svart nok en bonde:

XIIIIIIIIY


9r+lwq-+k+0

9zp-+-+-+-0
9-+p+r+-zp0
9sn-vl-+pzp-0
9-+-zP-+-+0
9+-zP-+Q+-0
9PzP-+L+PzP0
9tRNvLK+R+-0
xiiiiiiiiy

22...Le7 23.Dxf5 De8 24.Df3 Tf6
25.Dd3 Txf1 26.Lxf1

XIIIIIIIIY
9r+l+q+k+0
9zp-+-vl-+-0
9-+p+-+-zp0
9sn-+-+-zp-0
9-+-zP-+-+0
9+-zPQ+-+-0
9PzP-+-+PzP0
9tRNvLK+L+-0
xiiiiiiiiy



Hvit har en klar fordel, men er dette virkelig
enden på visa? Veien til vinst er jo lang for
hvit som må løse problemet med en utsatt
konge på d1. Så det spørs om disse variantene
virkelig dreper svart.
Jeg tror at det virkelige dødsstøtet mot Gellervarianten ble oppdaga av nettopp Erling
Kristiansen som jo virkelig prøvde å redde den.
Vi spoler tilbake til stillinga etter 15...f6.
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XIIIIIIIIY
9r+lwq-trk+0
9zp-+-+-zp-0
9-+p+-zp-zp0
9sn-vlnsN-+-0
9-+-+QzP-+0
9+-zP-+-+-0
9PzP-zPL+PzP0
9tRNvL-mKR+-0

xiiiiiiiiy
Her foreslo Kristiansen:
16.d4! (istedenfor 16.Ld3) 16...fxe5 17.fxe5!
Han mente dette var den sikreste måte å spille
på for hvit som har tre bønder for offiseren.
Med det vi har av hjelpemidler i dag, viser det
seg at den såkalte NRK-pila fort svinger i favør
av hvit.
17...Txf1† 18.Lxf1 Le7 19.Ld3

XIIIIIIIIY
9r+lwq-+k+0
9zp-+-vl-zp-0
9-+p+-+-zp0
9sn-+nzP-+-0
9-+-zPQ+-+0
9+-zPL+-+-0
9PzP-+-+PzP0
9tRNvL-mK-+-0
xiiiiiiiiy



I motsetning til de ville variantene som vi har
sett så langt, er det hvit som her angriper. De
lyse feltene rundt den svarte kongen skriker
mot oss. Hvit fortsetter med Sd2-f3 og har en
varig fordel som bare vil øke når brikkene på
damefløya er mobilisert.
Trekket 14.Da4! er i dag anerkjent som
Andre Bjerkés store bidrag til åpningsteorien.
Denne artikkelen viser at han hadde rett i at
trekket nesten drepte varianten. Det endelige
dødsstøtet var det imidlertid Erling Kristiansen
som leverte med varianten 14.Da4! 0-0
15.Dxe4 f6! 16.d4! fxe5 17.fxe5!.

Minneord

Jahn Spillum (1945-2018)
Jahn Spillum er død, 72 år gammel. Spillum
kom til Moss Schakklub i 1967. Han var trønder
som via Eidsvold hadde slått seg ned i Moss.
Jahn ble raskt en god spiller kjent under navnet
«mureren», for det var ingen som kunne sette
opp forsvarsverk som trønderen.
Ganske snart engasjerte han seg i
organisasjonsarbeidet i klubben, og han var
formann fem ganger. Jahn var en inkluderende
person, flink til å invitere nye spillere til klubben.
I Moss SK tok han med seg lovende ungdommer
på turneringer land og strand rundt.
Han var spesielt god i hurtig- og lynsjakk, og
han har en rekke mesterskap både i klubben
og i Østfold. Grand Prix-seire har han også
mange av. Jahn Spillum er det medlemmet
i Moss SK som har vært mest opptatt av
klubbens historie. Hans mange bidrag i form av
sjakkblader, resultatlister, statistikk, avisutklipp
og faksimiler fra aviser er av uvurderlig verdi
når klubbens 100 års historie nå skrives.

Sjakkretsen var hans hjertebarn. Han var
kretsformann tre ganger, og hadde stor sans
for verdien av å arrangere sjakkmesterskap
for østfoldinger, det være seg langsjakk,
hurtigsjakk, lyn eller lagkamper. Han startet
også kafesjakken i Moss. Vansjøsjakken og
Maratonlyn var andre tiltak som forteller om
Jahns iderikdom og lidenskap for sjakkspillet.
Jahn Spillum
Schakklub.

var

æresmedlem

i

Moss

Han vil bli savnet av sjakkmiljøet i hele Norge.
Thomas Wasenius
Leder i Moss SK

RIKTIG SJAKKUTSTYR TIL RIKTIG PRIS

Mer enn en nettbutikk
Sjakk1.no har vært medarrangør av over 20 Norges Grand Prix-turneringer de
siste tre år. Bidragsyter til NM for barn og unge, NM for skolelag, NM for
klubblag og flere Barnas Grand Prix-turneringer. Bidragsyter til opprettelsen av
SjakkAkademiet for barn, unge og breddespillere. Delt ut sjakkutstyr i Tanzania.
Alle klubbmedlemmer har rabatt fra første krone hos Sjakk1.no. Les mer om
medlemsavtalen mellom NSF/USF og Sjakk1.no på sjakkforbundenes
hjemmeside.

Alltid åpen. Alltid billig.
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Bernt Olav Strand, Lofoten SK
Aage Mella, Strømmen SK

Le i

85 ÅR

1.10.		
6.12.

		80 ÅR
11.10.
Arne Vik, Gjøvik SK
19.10. Kjell M Haug, SK Stjernen
22.12. Erik Skårås, Elverum SK
3.1.		 Werner Solberg, Nordstrand SK
14.1.		 Gustav Dahll, Halden SK
		
14.10.
27.10.
2.11.		
5.11.		
8.11.		
17.11.		
25.12.
12.1.		
26.1.

75 ÅR
Miroslav Matko, Hønefoss SK
Torfinn Bjørklund, Konnerud SK
Bjørn Lerstad, Drammens SK
Tor Petterson, Porsgrunn SK
Ivar M. Dahl, Bærum SS
Øystein Johnsen, Tønsberg SK
Norvald Hylland, Løperen SK
Hans Storlien, Vålerenga SK
Karl Henrik Lund, Kongsberg SK

		70 ÅR
17.11.		 Roger Granum, Hønefoss SK
23.11. Erling Steigum, OSS
21.1.		 Leif Runar Forsth, Groruddalen SK
27.1.		 Viggo Andersen, Lillesand SK
31.1.		 Odd ivar Fystro, SK 1911
		60 ÅR
12.10. Petter Haugli, Moss SK
14.10. Per Blikra, Stavanger SK
22.10. Bent Fredrik Budde, Vålerenga SK
25.10. Olav Vik, NSSF
2.11.		 Leif Sigurd Larsen, Asker SK
14.11.
Terje Wivestad, Nordstrand SK
15.11.
Finn Haug, Alta SK
26.11. Leif Bjornes, Kristiansand SK
28.11. Atle Gj Olaussen, Akademisk SK
7.12.		 Geir Blom, Sotra SK
11.12.
Arve Kopperdal, Egersund SK
29.12. Otto Brokke, Drammens SK
16.1.		 Bjørn Tiller, OSS
16.1.		 Rune Justad, SK Stjernen
19.1.		 Per O Andersen, SOSS
22.1.
Svein Rishovd, Moss SK
23.1.		 Lars Linna, SK Kampen
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30.9.-7.10. Oslo Chess Festival 2018
10.-14. Stavanger Open 2018
12.-14. Advokatfirmaet Finn Chess International 2018
13. Follosjakken GP Hurtig #4
14. Åpent Buskerudmesterskap i lynsjakk 2018
21. Bronstein Cup 2018
21. Konnerud Høstlyn NGP 2018
26.-28. 70° Nord
26.-28. Sandefjord GP
26.-28. Knut Brokstads Minneturnering 2018

NOVEMBER

2.-4. Eliteserien, 1. helg 2018/2019
3.-4. Seriesjakken, 1. helg 2018/2019
5. Åpent Stavangermesterskap i lynsjakk
9.-11. NM for ungdom 2018
9.-11. OSS klassiske 2018
10.-11. NM i hurtigsjakk for seniorer (se annonse på baksiden)
16.-18. Grenland Grand Prix 2018
16.-18. Bodø Grand Prix 2018
17. NTG eye q Hurtig Grand Prix november 2018
17. Grenlandsmesterskapet i Blitz 2018
23.-25. Bergen Grand Prix
24. Olaf Gjerdrums minneturnering

DESEMBER
1.-2. Konnerud NGP 2018
8.-9. Seriesjakken, 2. helg 2018/2019
13. Sjakk1.no Torsdagslyn NGP Bærum

		50 ÅR
18.10. Kåre Løvoll, Volda Ørsta SL
22.10. Salah Alkhatib, Kristiansund SK
2.11.		 Laila Sidselrud, Kongsvinger SK
18.11.
Flemming Helgeland, Stavanger SK
23.11. Lars Erik Hagen, SK 1911
27.11. Przemek Wasiak, Trysil SK
27.11. Jan-Erik Hansen, Volda Ørsta SL
6.12.
Geir Brekka, Kristiansand SK
7.12.		 Rune T Andersen, SOSS
11.12.
Dag Ulvin, Lillestrøm SK
11.12.
Rune Edøy, Kristiansund SK
10.1.		 Rune Vidar Bråthen, Nordstrand SK
11.1.		 Øyvind Fossheim, Fribonden SK
14.1.		 Tore Kolås, Trondheim SF
17.1.		 Sven Wisløff-Nilssen, Tromsø SK
24.1.		 Taman Kodai, Sandnes SK
26.1.
Roger Hjulstad, Lillestrøm SK
27.1.		 Kjetil Jensen, Sandnes SK

Sjakksjekk!

Jonathan Tisdall (60 år)
Norges 2. stormester i 1995. Frilansjournalist, oversetter, forfatter mv.
aktuell som påtroppende redaktør av Norsk Sjakkblad
Favorittby?
London. Edinburgh. London da.
Yndlingsmat?
Smertefull å velge en... Peking Duck.
Drikke?
Te er rimelig anvendelig, en IPA hvis vi
snakker om noe festlig.
Har du en favorittfilm?
Tja... «Day for Night» fikk meg til å studere film
på universitet.
TV-serie?
Det er noen hundre som er på listen min over
«må se»-serier, og flere som foregår nå. Jeg
velger noe som er ferdig da, Breaking Bad.
Din favorittsjakkspiller?
Fra pantheonet vil jeg ta Kasparov. Må
innrømme at Romanisjin gjorde sterk inntrykk
da jeg var ung og påvirkelig.
Sjakkboka som har betydd mest for deg?
Sikkert noe jeg leste som barn som jeg ikke
kan huske lenger. Muligens «The Art of the
Checkmate».
Hva er det beste sjakkpartiet du har spilt?
Jeg har to trekk på listen til Tim Krabbe, noe
jeg er veldig stolt av... Partiet mot Lee i 1981
er mest spektakulært. Beste... er vanskelig.
Kanskje mot Larsen i soneturnering 1992.

Hvilke tre personer ville du helst ha spist
middag med?
Jeg samler på utrolige folk. Da velger jeg...
Adrian Carton de Wiart, Count St. Germain
og Edgar Allan Poe.
Hvis du måtte rømme huset, hva ville du
ha stoppet for å ta med deg?
Ting kan erstattes. Muligens den esken
med dokumenter som det står «VANVITTIG
VIKTIG!!!» på.
Hvilken sang synger du i dusjen?
Det der skjer ikke.

Hva er den beste boka du har lest?
Jeg kan ikke svare på dette, men pleier å
si White Noise, av Don DeLillo.
Hvis du kunne ha valgt å være en
tegneseriefigur, hvem ville du ha vært?
Heh... Obelix.
Har du noen skjulte talenter?
Matlagning.
Hvis du hadde vært FIDE-president, hva
er det første du ville ha forandret på?
Riktig svar er: alt. Men ingenting varer uten
at det blir tvungent transparency på alle
dokumenter, for alltid.

Hva er ditt beste resultat?
Førsteplass, delt, i Reykjavik Open – var det
1995? GM-prestasjon sikret to runder før
slutt iallfall.
Hva kjennetegner en sjakkspiller?
... Besettelse.
Hvordan slapper du av?
Med stand-up komikere. I London eller
Edinburgh. Med en IPA.
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Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D
0473 Oslo

Velkommen til NM i hurtigsjakk for seniorer 10-11 november.
Lillehammer schakselskap fyller 100 år i 2018 og ønsker å kombinere en
jubileumsmiddag med NM for seniorer. Alle som spiller kan få delta på denne
festen som vi har på lørdag etter siste runde er spilt. Det er bare å gi beskjed
om dette når en melder seg på turneringen. Pris og meny kommer senere.
Påmelding skjer i turneringsservice, det ligger link og mer info på våre
hjemmesider www.lhsjakk.com
Startavgiften er 500kr. Betales inn til konto: 2000.25.64840, merkes med navn
og klasse. Det er også mulig å betale med kort på spillestedet.
Fremmøte lørdag kl. 11.00, runde starter kl. 12.00. Avslutter ca 16.00 på
søndag. Betenkningstiden er 20 minutter til å avslutte partiet + 10 sekunder
tillegg per trekk.
Spillehotell er Mølla hotell hvor vi også har et treff på fredag kveld for de som
kommer da. Bestillingskode er sjakk-nm. Bestill tidlig da det er mye annet som
skjer i byen i november. Har du spørsmål send det til post@lhsjakk.com

