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Nye redaktører!
Norsk Sjakkblad har skiftet redaktører, og 

vi vil takke Yonne og Leif Erlend for framifrå 
innsats i fire år. Vi som er nye kan påberope 
oss lang erfaring både innen sjakk og jour-
nalistikk. Likevel er det ikke bare å sette seg 
i den varme redaktørstolen. Så langt har det 
vært mye nytt å håndtere.

Sjakkbladet kommer ut kun tre ganger i 
året. Forrige utgaves redaksjon ble avsluttet 
på sensommeren. Begivenhetene de siste fire 
månedene av 2018 må altså dekkes av denne 
utgaven, antakelig den heftigste perioden 
i norsk sjakks historie: OL i Batumi samt 
FIDE-kongress i Georgia med valg av ny 
president, fenomenale prestasjoner i den euro-
peiske klubbcupen i Hellas, samt to verdens-
mesterskap til Magnus Carlsen. Vi satser på 
forståelse for at disse begivenhetene nødven-
digvis må fylle mesteparten av bladet.

Dette gjør at en del annet viktig stoff må 
utsettes. Noe vi beklager, fordi vi har et klart 
ønske om å presentere bredden i norsk sjakk: 
Aktivitet i klubbene over hele landet, his-
torikk, åpningsteori, bokanmeldelser, nytt 
sjakkvannhull i hovedstaden, problemsjakk, 
Fischer random - mulighetene er legio. Mer av 
dette kommer i påfølgende utgaver.

I utgangspunktet vil vi peke på et par utfor-
dringer:

Først, sjakken har til de grader blitt digital. 
Partiene er tilgjengelige øyeblikket de spilles, 
gjerne med omfattende kommentarer og 
datanalyser. 

Noen vil argumentere med at et sjakkblad 
i papirformat er en fortidslevning uten livets 
rett. Det er vi uenig i, samtidig som det er 
åpenbart at det innebærer at sjakkbladet må 
spille en annen rolle enn tidligere. 

Sjakkbladet må operere mer i dybden, gi 

bakgrunn og analyse, mens digitale medier tar 
seg av nyheter og debatt.

Dernest har norsk sjakk tatt kvalitetsmes-
sige sjumilsskritt. Da må sjakkbladet gjøre 
det samme. Vi må dekke det profesjonelle 
toppnivået på profesjonelt vis, samtidig som 
vi også må holde fast i de glade amatører med 
varme og omtanke. 

Dette må vi gjøre med begrensede ressurser, 
for Norges Sjakkforbund er som kjent ingen 
rik onkel. Derfor er vi avhengige av frivillige 
bidragsytere, og vil benytte anledningen til å 
takke alle bidragsytere i denne utgaven, det 
har ennå ikke vært nei å høre hos noen.

Som signalisert allerede på forsiden finnes 
en klar hang i redaksjonen til å nyte de kunst-
neriske, eller nærmere bestemt musikalske, 
sidene ved sjakken. Vår ferskeste stormes-
ter Benjamin Arvola er også litt av en rock 
‘n roller, både i form og innhold. I denne 
krenkelsenes tidsalder er det kanskje på plass 
med en liten advarsel mot språkbruk som ikke 
er direkte salonfähig, men heller gjenspeiler 
nordnorsk saftighet. Vi kan ikke love at det vil 
bli mindre av dette framover…

Med ydmykhet og ambisjoner,

Jonathan & Arne
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av Geir Nesheim
generalsekretær NSF

Kvinneløftet
Det er ikke til å komme fra at kvinneande-

len i sjakken skaper en del hodebry. Noen tall: 
Norges Sjakkforbund har ca 5% kvinner blant 
sine medlemmer. Dette er på nivå med snittet 
i de øvrige nordiske land, men et godt stykke 
under kvinneandelen i hele FIDE, som ligger 
på i underkant av 15%. Uansett altfor lavt. 

NSFs Sentralstyre nedsatte høsten 2016 et 
utvalg som skulle innhente data om kvinner 
og sjakk i Norge og verden, for å prøve å gi 
noen svar på hvorfor kvinner/jenter begyn-
ner å spille sjakk, hvorfor de eventuelt vegrer 
seg for å begynne, og hva som får dem til å 
fortsette og å slutte. Motivet var å gjøre noe 
med den lave kvinneandelen blant forbundets 
medlemmer. Utvalget jobbet gjennom 2017 
og leverte i november 2017 sin sluttrapport. 

Utvalget benyttet en arbeidsform med 
kvalitative undersøkelser – såkalte dybdeinter-
vjuer – med et visst antall spillere, kombinert 
med en spørreundersøkelse til nåværende og 
tidligere kvinnelige medlemmer av NSF. Spør-
reundersøkelsen ga 110 svar. Utvalget gjen-
nomgikk også tilgjengelige forskningsartikler 
om kvinner/jenter og sjakk. 

Utvalget leverte så sin sluttrapport høsten 
2017, der det ble foreslått en rekke tiltak for 
å øke kvinneandelen. Utvalget understreket 
at det videre arbeidet måtte gjøres til et felles 
prosjekt uavhengig av kjønn, og gjelde alle 
nivåer i organisasjonen.

Blant de foreslåtte tiltakene kan nevnes se-
minar om temaet, kampanjer, samlinger, bruk 
av forbilder, utprøving av nye turneringsfor-
mater, spredning av god praksis, samarbeid 
med andre organisasjoner, utveksling av gode 
erfaringer innad i NSF, og utvikling av egnede 
incitamenter for gode resultater på området. 
Rapporten ble vedtatt av sentralstyret som 
grunnlag for det videre arbeidet. 

Nå i mars 2019 vil NSF som et av flere 
oppfølgingspunkter avholde en kvinnere-

krutteringskonferanse. Her vil rapporten bli 
gjennomgått, og det vil bli trukket opp linjer 
for det videre arbeidet, bl.a. gjennom grup-
pearbeid blant deltakerne. Flere innledere fra 
sjakken og fra andre deler av samfunnet vil 
belyse problemstillingen og angi veier frem-
over. Det er å håpe at mange møter frem for å 
engasjere seg i dette viktige arbeidet. 

Parallelt med konferansen vil det – for 
første gang siden 1972 – bli avholdt et eget 
NM for Kvinner. 5 runder i en gruppe, åpen 
for alle uavhengig av alder og rating. NSF 
vil mobilisere for å prøve å gjøre turneringen 
til en breddemønstring som peker fremover. 
Etterhvert som vi forhåpentlig greier å etable-
re dette mesterskapet som et fast årlig innslag 
vil vi søke om at det tildeles Kongepokal til 
vinneren.

NSF vil samme helg også arrangere sin 
Klubblederkonferanse 2019. På årets konfe-
ranse blir det mange interessante temaer for 
både klubbledere og andre, og selvsagt en 
egen programpost om kvinnerekruttering i 
klubbene. Vi vil få høre om beste praksis fra 
de som har lykkes med å få opp kvinneande-
len hos seg, og så vil de mange som kanskje 
ikke har lykkes like godt her få tips, råd, vink 
og henstillinger om å forsterke innsatsen. 

Alle disse arrangementene vil bli avviklet 
samlet over en helg fredag 15. til søndag 
17. mars, på NTG i Bærum. Takk til Simen 
Agdestein & Co for dette. For de aller ivrigste 
blir det også anledning til å spille NTG Hur-
tig Grand Prix, 7 runder hurtigsjakk fra kl 11 
lørdagen, og ferdig før Kvinnerekrutterings-
konferansen starter kl 16. 

Og så håper vi mange kommer på konferan-
se-nachspiel på verdens første sjakkbar - The 
Good Knight – i Oslo Sentrum lørdag kveld. 

Mange gode grunner til å ta en Oslo-helg i 
mars altså. Og det samlende temaet: Nå må 
vi gjøre en felles innsats for å lykkes med å få 
opp kvinneandelen. Det er oss det kommer an 
på – oss alle sammen! 
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Sjakk-OL i Batumi: åpen klasse

Bedre enn forventet
Laget i åpen klasse hadde et forhåndsmål om å bli blant de 20 
beste, men holdt det for oss selv. Vi kan uansett ikke være misfor-
nøyde når hele laget scorer bedre enn forventet. Det er store til-
feldigheter i en slik turnering. Å vinne eller tape i siste runde betød 
15 plasser i forskjell. En 29. plass var uansett 9 plasser foran for-
håndsrangeringen.

Tekst: Lagkaptein Ole Christian Moen Foto: Anniken Vestby

Norge stilte som vanlig med to lag i 
Sjakkolympiaden i Georgia. Det var ikke så 
spesielt; i åpen klasse fullførte 184 lag turne-
ringen, og i dameklassen 150. Pakistan var 
påmeldt i begge klasser, men deltok ikke.

UteN MagNUs

To forventningsfulle lag reiste via Istanbul 
til Tbilisi 22. september, og landet i totiden 
om natten. Etter en nattlig busstur var vi 
fremme på Intourist hotell på formiddagen, 
men vi skulle ikke spille før neste dag. Vi bod-
de ved Svartehavets kyst, med noe mer nedbør 
enn rundt Middelhavet, men svært behagelig 
klima. Georgia kan anbefales som et spennen-
de og rimelig ferieland.

Det kan hevdes at Norge står i en særstil-
ling i det organiserte sjakkliv, men årsaken 
er Magnus Carlsen–som er verdensmester og 
dermed har en sentral posisjon. Det historiske 
utgangspunktet om at verdensmesterskapet er 
verdensmesterens private eiendom er forlatt, 
men noe henger igjen.

godt forberedt

Når verken Magnus, Jon Ludvig Hammer 
eller Simen Agdestein deltok for Norge, 

mistet vi den oppmerksomheten laget i åpen 
klasse ellers hadde fått. De første dagene var 
det noen som spurte hvorfor Magnus ikke 
spilte for Norge, men så ble det rolig. De 
fem som stilte kunne uansett senke skuldrene 
og konsentrere seg om oppgaven som skulle 
løses.

Som lagkaptein var mine oppgaver av ad-
ministrativ art. Vi arrangerte en treningshelg, 
hvor laget ble rystet sammen. Treningsmeto-
den hadde deltakerne med seg fra NTG: først 
se på en åpningsvariant, og deretter prøve den 
ut i praksis.

Turneringen ble avholdt i to haller med en 
korridor mellom. Hallen hvor den nederste 
halvpart av lagene spilte, hadde bedre lys, luft 
og plass. Vi kom oss heldigvis bort derfra etter 
første runde, og vendte aldri tilbake.

rUNde for rUNde:
1. runde. Namibia hadde russiske GM 

Papin som trener og lagkaptein. Han fortalte 
meg at han hadde slått min sønn Andreas 
på Island fem år tidligere. Laget tok heldig-
vis revansje for det. Det så litt skummelt ut 
underveis på de tre nederste bordene, men av-
slutningene i hvert av partiene kunne fortjent 
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et diagram. Så var vi i gang.
2. runde møtte vi hjemmefavorittene 

Georgia 1. Samtidig møtte det norske damela-
get Georgia 1, og den lokale medieoppmerk-
somheten nærmet seg Magnus-nivå, med 
kameraer på plass. Vår forhåndsrangering var 
38, mens Georgia var nr. 14. Aryan presset 
Mikheil Mchedlishvili flat i et jugoslavisk 
parti, og vant i 25 trekk, men hvorfor i all 
verden skal hvit spille 5. a3? Frode tapte mot 
2700-spilleren Cheparinov. Johan-Sebastian 
var i nærheten av seier mot Pantsulaia, men 
2-2 var greit.

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.a3 
0–0 6.¤f3 ¤a6 7.e5 ¤d7 8.¥e3 c5 9.£d2 
cxd4 10.¥xd4 dxe5 11.fxe5 ¤dc5?! 
11...¤db8! er best: 12.0–0–0 ¤c6 13.¥c4 
¥g4 (hvis 13...¤xd4 14.£f4!) 14.£e3.

12.£e3 

XIIIIIIIIY

9r+lwq trk+0

9zpp+ zppvlp0

9n+ + +p+0

9+ sn zP + 0

9 + vL + +0

9zP sN wQN+ 0

9 zPP+ +PzP0

9tR + mKL+R0

xiiiiiiiiy

12...b6? 
12...£a5 13.b4 (13.0–0–0!?) var hva jeg 
var opptatt av da jeg spilte £e3: 13...¤xb4 
14.axb4 £xa1+ 15.¤d1 £a4 16.bxc5 £xc2 
17.¥d3 £xg2 18.¤f2 - jeg ville vært glad for 
dette. 

13.0–0–0 £c7 14.b4 

14.e6!! vinner taktisk. 14...¤xe6 (14...¥xe6 
15.¥xg7 ¢xg7 16.b4 vinner for hvit) 15.¤d5 
med avgjørende angrep.

14...¤e6 15.¤d5 £b7 16.¥b2 b5 17.g3! 
Ikke 17.¥d3? £xd5 18.¥e4 ¥h6!; 17.g4, eller 
17.h4 ¦d8 18.c4 var mulige.

17...¤b8 17...¦d8 18.¥g2 ¦xd5 19.¦xd5 
£xd5 20.¤h4 vinner for hvit.
18.¥g2 ¤c6 

IIIIIIII

9r+l+ trk+0

9zpq+ zppvlp0

9 +n+n+p+0

9+p+NzP + 0

9 zP + + +0

9zP + wQNzP 0

9 vLP+ +LzP0

9+ mKR+ +R0

xiiiiiiiiy

19.h4?! Misser en forsert vinst. 19.¤f6+! 
var hva jeg ønsket å spille, men jeg så ikke 
fortsettelsen etter 19...¢h8 (19...exf6 20.exf6 
£b6 21.£xb6 ¥h6+ 22.¤d2!) men 20.h4! 
£b6 21.£xb6 axb6 22.h5 exf6 23.exf6 ¥h6+ 
24.¤d2 vinner forbløffende nok.

19...a5 20.h5 20.¤f6+? exf6 21.exf6 £a7! 
22.£xa7 ¥h6+ 23.¤d2 ¦xa7 24.¥xc6 axb4 
25.axb4 ¦d8 med likt spill; 20.¤g5 £a7 var 
noe jeg mislikte.

20...axb4 21.axb4 £a7 22.£xa7 ¦xa7 
23.h6 ¥h8 24.¦he1± ¤c7?? 

XIIIIIIIIY

9 +l+ trkvl0

9tr sn zpp+p0

9 +n+ +pzP0

9+p+NzP + 0

9 zP + + +0

9+ + +NzP 0

9 vLP+ +L+0

9+ mKRtR + 0

xiiiiiiiiy

 Aryan Tari, Norge (2618) 
 Mikh. Mchedlishvili, Georgia (2607)
Olympiaden Batumi 2018
Kommentarer: Aryan Tari
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24...¦d8 var bedre, men 25.¥f1 er mye bedre 
for hvit.

25.¤d4! 1–0
3. runde ga 2-2 mot Litauen, som var ran-

gert bak oss, men som hele turneringen gjorde 
en solid innsats. Johan-Sebastian reddet det 
ene lagpoenget i en opprivende tidsnødsduell. 
Jeg fikk overfor deres kaptein gitt uttrykk for 
at vi savnet Norgesvennen GM Kveinys, som 
døde tidligere i 2018.

4. runde var begynnelsen på Johan Salo-
mons gode periode med seier i fire partier på 
rad, og resten av laget var heller ikke borte. 
Frode kom seg etter sykdom, og det meste 
så lyst ut. Først slo vi Island 4-0. Jeg syntes 
nesten synd på de “gamle” islandske mestere, 
som ble utsatt for godt forberedte norske ung-
dommer. Aryans parti var igjen verdt å spille 
gjennom!

5. runde ble favorittseier 3½–½ mot Indo-
nesia. Aryan sto over denne runden.

6. runde ga oss en smell med 1-3 mot 
Kroatia. Saric og Bosiocic vant mot Aryan og 
Frode.

7. runde ble et møte med 86-rangerte Irak. 
Deres fjerdebordspiller hadde 2400 i elo; det 
hjalp dem ikke, 4-0 til Norge. Deres femte-
mann, som var en kjent bergenser, sto over.

8. runde endte med 2½-1½ mot Hellas. 
Johan vant med sort mot GM Pavlidis 2552.

9. runde. Norge var kommet opp på femte 
bord mot England. Aryan holdt GM Adams 
med sort, og Frode spilte også remis, men vi 
tapte på de to siste bordene, 1-3. Nå var det 
bare to runder igjen!

10. runde, vi møtte Serbia, et land med 
tunge tradisjoner. Benjamin var blitt syk, men 
hadde på vei hjem fra niende runde forklart 
meg at han uansett skulle vinne de to siste 
rundene og bli stormester. Han klarte den 
første oppgaven, og Norge vant 2½-1½ etter 
remiser på de øvrige bordene.

11. runde. Aryan var også blitt syk, og 
sto over de to siste rundene. Vi skulle i siste 
runde møte Østerrike, og ville med seier 
kunne komme på 15. plass eller bedre. Frode 
spilte sterkt i åpningen med sort mot Markus 
Ragger. Etter hvert snudde vinden. Johan-Se-
bastian spilte en solid remis, og gikk gjennom 
turneringen uten tap. Benjamin hadde sort på 
tredje bord, og unnvek en remisfortsettelse, 
hvoretter han fikk fordel og vant. (Han har 
selv beskrevet reisen mot stormestertittelene i en 
egen artikkel.) Johan var sliten de siste dage-
ne, men måtte spille, og hadde spilt sterkt 
hele turneringen. Så også i partiet mot David 
Shengelia, men han fikk knapt med tid, fant 
ikke en avgjørende gevinstvariant, og tapte til 
slutt.

godt forberedt

Dette var en stabil og sterk gjeng, som det 
var morsomt å ha med på tur! Forberedelse-
ne, som jeg ikke deltok i, lå på et høyt nivå. 
Runde etter runde kunne vi se hvordan de 
omlag 20 første trekkene rant som erter ut av 
en sekk, mens våre spillere da hadde kommet 
inn i en stilling de forsto, og spilte godt. Det 
blir mye poeng av slikt.

Hjemreisen var organisert slik at laget ikke 
fikk med seg avslutningsseremonien. Slik sett 
var det en fordel at vi ikke vant noen lagpre-
mie.

“dU skal ikke døMMe?”
Norge var uansett representert på de første 

bordene i OL. Der var Karl Johan Rist 
borddommer. Norge var i OL representert 
med i alt seks dommere, og generalsekretær 
Nesheim reiste i tillegg ned til Batumi med 
USF-akademiet. Det er en gruppe unge ildsje-
ler som læres opp i turneringsledelse, organi-
sering og undervisning. Det ser dermed lyst ut 
for vår organisatoriske fremtid. Osloregionen 
burde likevel ha vært noe sterkere representert 
i denne gruppen. Kanskje det kan spes på 
med et eget kurs sentralt på Østlandet?
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Sjakk-OL i Batumi: Kvinneklassen:

Klassisk jojo-
turnering
For de norske damene ble det en sveitser der vi ble kastet opp og 
ned mellom gode og dårlig lag. På grunn av et stortap i siste runde 
kom Norge kom noen få plasser under forhåndsrankingen, men det 
betyr ikke at vi gjorde det dårlig. 

Tekst: Lagkaptein Kjetil Stokke Foto: Anniken Vestby

Både Olga og Ellen imponerte stort. Faktisk 
reddet Olga så mange dårlige sluttspill mot 
sterk motstand at jeg lurte på om vi måtte 
skrive bok om “Olga og de dårlige sluttspil-
lene”. Sheila, Monika og Hanna spilte heller 
ikke dårlig. 

1. runde ble ikke den helt store oppvar-
mingen for de norske damene. Sudans spillere 
med rating rundt 1400 var enkel match og 
ingen av partiene ble veldig spennende.

2. runde ble langt tøffere (og litt drama-
tisk). Vi ble satt opp mot Georgia 1 med et 
ratingsnitt på nærmere 2480. Etter å ha fått 
opplyst at Georgias førstebord sto over, kunne 
vi alle forberede oss på hvem vi skulle møte.

Men da vi ankom spillelokalet hadde 
Georgia byttet om på to spillere slik at tred-
jebordspilleren var flyttet opp på første. Som 
kaptein kunne jeg naturlig nok ikke godta 
dette uten videre. Å få kontakt med de som 
satte opp rundene var alt annet enn enkelt, da 
mange vakter måtte passeres for å komme seg 
inn til «pairing office». 

Siden ingen av vaktene forsto problemet, 
var eneste løsning rå makt for å passere, men 

det funket. Turneringsledelsen beklaget veldig 
det som hadde skjedd og skyldte på feil i 
systemet. Vi fant ut at det beste var å spille 
runden, selv om minst to av forberedelsene 
gikk i vasken. Veldig spennende ble det ikke 
heller. Det georgiske laget var alt for sterkt og 
hadde aldri problemer på noen av bordene. 
Norge tapte 4-0

3. runde ble heller ikke veldig spennende. 
Mot latinamerikanske Nicaragua var Norge 
storfavoritt og de tre første bordene fikk alle 
fine angrepspartier. På fjerdebordet slet Hanna 
litt med sin uratede motstander, som spilte 
svært godt. I sluttspillet viste Hanna sin styrke 
og satte motstanderen under kraftig press, 
men et lite arbeidsuhell i tidsnøden gjorde at 
det til slutt «bare» ble 3½–½ til Norge

4. runde. Så var vi tilbake hos de sterke 
lagene igjen. Nederland var på papiret mye 
sterkere, men matchen ble likevel ingen 
enveiskjøring. Olga mislyktes fullstendig i åp-
ningen mot sterke GM Peng Zhaoqin og sto 
trolig til tap etter bare 10 trekk, men i denne 
turneringen holdt det ikke med store forde-
ler mot Olga. Da GMen ikke spilte de mest 
kritiske trekkene, tok Olga fullstendig over og 
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overkjørte Peng. Sheila spilte godt lenge men 
fikk en litt uheldig kongeplassering og tapte. 
Matchen endte med tap 1-3.

5. runde. Kirgisistan er et lag Norge nor-
malt skal slå og slik ble det også. En småsyk 
Sheila slet litt med sin unge motstander, men 
var overlegen når det begynte å bli action. På 
de andre bordene var det aldri tvil. 4-0.

6. runde. Hviterussland ble neste prøve. Et 
ungt lag med høyere rating på alle bord, med 
unntak av første der Norge burde ha mulighe-
ter til å kjempe. Olga ble først utspilt av en 
knallsterk 16-åring, men også her viste det seg 
at å knuse Olga var lettere sagt enn gjort, hun 
kjempet tappert og berget remis. Ellen satte 
opp en solid mur rundt kongen og utspilte 
deretter motstanderen. Monika var i trøbbel, 
men svart fikk aldri helt satt spikeren i kista 
og da Monika fikk en etterlengtet mulighet 
berget hun remis. Hanna spilte solid og fikk 
et litt bedre sluttspill, men det holdt ikke til 
mer enn remis. 2½ – 1½ til Norge!

IIIIIIII

9 + + + mk0

9zp + + + 0

9 zp + zP zp0

9+ + + + 0

9P+ + sn +0

9+ zP tR +P0

9 + tr +P+0

9+ + + +K0

xiiiiiiiiy

Svart har springer for to bønder og bør stå til 
vinst. Hvit sin mulighet ligger å få byttet alle 
bøndene.

34...¤g6?! 
Hvit truet ¦e8+ fulgt av f7 men dette trekket 
letter trykket på g2 og svarts konge må innta 
en litt ekkel posisjon. 
34...¢g8 for å aktivisere kongen og fortsatt 

 Olga Dolzhikova (2184) Norge 
 Olga Badelka (2404) Hviterussland 
Sjakkolympiaden Batumi 2018
Kommentarer: Kjetil Stokke

Ellen (t. v) og Olga overrasket mot favorittene Hviterussland.
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angripe g2 ser ut til å være det enkleste.

35.¦e8+! ¢h7 36.h4! 
Olga plager svart. Planen er h5 fulgt av ¦e7+

36...h5 

IIIIIIII

9 + +R+ +0

9zp + + +k0

9 zp + zPn+0

9+ + + +p0

9P+ + + zP0

9+ zP + + 0

9 + tr +P+0

9+ + + +K0

xiiiiiiiiy

37.g4! hxg4 38.h5 ¤h8 
En springer i hjørnet er ingen ønsketenkning, 
men 38...¤f4 39.f7 funker dårlig for svart.

39.¦e7+ 
Siden hvits konge har en veldig uheldig 
posisjon nede i hjørnet tror jeg hvit heller 
burde ventet litt med dette siden ¦e8 binder 
opp svarts konge. Heller 39.¢g1.

39...¢h6 40.¦xa7 ¦f2? 

IIIIIIII

9 + + + sn0

9tR + + + 0

9 zp + zP mk0

9+ + + +P0

9P+ + +p+0

9+ zP + + 0

9 + + tr +0

9+ + + +K0

xiiiiiiiiy

40...¢g5! med trusselen ¢f4 og ¢g3/¢f3 ser 
ut til å drepe hvit forholdsvis raskt.

41.¦g7! 
Hindrer ¢g5 og gjør seg klar til å plukke opp 
kongens verste fiende.

41...¦xf6 

Siden svart prøver å vinne bør han beholde 
flest mulig bønder men 41...¦f4 42.¢g2 
¦xa4 43.¢g3 ¦c4 44.¢h4! ser ut til å 
føre til remis siden 44...¦xc3 45.¦g8! 
vinner springeren eller tvinger svart til 
trekkgjentagelse 45...¤f7 (45...¢h7 46.¦g7+ 
¢h6 47.¦g8) 46.¦g6+ ¢h7 47.¦g7+=.

42.¦xg4 ¢xh5 

Det minker med bønder.

43.¦b4 ¤g6 44.¢h2! 
Hvits konge var utsatt mot ¤f4 og ¢g4. Her 
står kongen tryggere.

44...¤f4 45.a5 

Bytter svarts siste bonde.

45...bxa5 46.¦b5+ ¢g4 47.¦xa5

IIIIIIII

9 + + + +0

9+ + + + 0

9 + + tr +0

9tR + + + 0

9 + + snk+0

9+ zP + + 0

9 + + + mK0

9+ + + + 0

xiiiiiiiiy

Undertegnende sto her og fulgte med på 
partiet og var meget urolig for om den hvite 
kongen ville overleve. Den lever for øyeblikket 
veldig farlig. Faktisk gjør c3 bonden at svarts 
angrep blir enda farligere siden den blokkerer 
eventuelle sjakker langs tredjeraden. 
Men Olga forsvarte seg veldig presist selv om 
hun var i tidsnød.

47...¢f3 48.¢g1! 

Eneste som ikke blir matt

48...¦g6+ 49.¢f1 ¦d6 50.¦e5! 
50.¦a1 ¦h6 vinner for svart

50...¦h6 
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IIIIIIII

9 + + + +0

9+ + + + 0

9 + + + tr0

9+ + tR + 0

9 + + sn +0

9+ zP +k+ 0

9 + + + +0

9+ + +K+ 0

xiiiiiiiiy

51.¦g5! ¦h1+ 52.¦g1 ¦h2 53.¦g8 ¦a2 
54.¦e8 ¦c2 55.¦e7 ¦c1+ 56.¦e1 ¦xc3 
57.¦e7 ¦c2 58.¦e8 ¦c1+ 59.¦e1 ¦c8 
60.¦e7 ¤d5 61.¦f7+ ¢e3 62.¢g2 
Hvits konge er nå i tryggere hender og partiet 
ble etter 70 trekk til dømt til remis. En 
imponerende redningsaksjon av Olga.

½–½

1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤d2 dxe4 4.¤xe4 ¤f6 
5.¤xf6+ exf6 6.c3 ¥d6 7.¥d3 0–0 8.¤e2 
¦e8 9.£c2 

XIIIIIIIIY

9rsnlwqr+k+0

9zpp+ +pzpp0

9 +pvl zp +0

9+ + + + 0

9 + zP + +0

9+ zPL+ + 0

9PzPQ+NzPPzP0

9tR vL mK +R0

xiiiiiiiiy

9...h5!? 
Et moderne og litt unaturlig trekk. Det kan se 
ut som om svart svekker egen kongestilling, 
men planen er å bygge opp en mur med g6 
og f5 som kan være vanskelig å brekke. Å 

starte med 9...g6 er derimot veldig risikabelt 
på grunn av 10.h4! h5? 11.¥xg6 med kraftig 
angrep.
10.¥e3 En annen mulighet er å forkaste 
angrepet med 10.0–0 og prøve å spille med en 
ekstra bonde på dronningfløyen.

10...¤d7 11.0–0–0 ¤f8 
Springeren må dekke opp for offermuligheter.

12.¤g3 g6 13.¤e4 ¥e7 14.h4 ¤h7 

XIIIIIIIIY

9r+lwqr+k+0

9zpp+ vlp+n0

9 +p+ zpp+0

9+ + + +p0

9 + zPN+ zP0

9+ zPLvL + 0

9PzPQ+ zPP+0

9+ mKR+ +R0

xiiiiiiiiy

Jeg tror ikke dette trekket er nødvending. 
14...f5 15.¤g5 ¥xg5!? 16.¥xg5 £d5 17.¢b1 
¥e6 18.b3 b5 fulgt av a5 ser godt ut for svart. 
Også 14...¥e6 ser fint ut.

15.g3 Hvit hadde en spennende mulighet til 
å ta en viktig diagonal med 15.¥c4! og legge 
opp til taktikk med £xg6: 15...f5 16.g4! med 
poenget 16...fxg4 (16...fxe4) 17.¤f6+ ¥xf6 
18.£xg6+ ¢h8 19.£xh5 med farlig angrep 
for hvit.

15...f5 Ikke bare Trump som kan bygge mur!

16.¤d2 ¥e6 17.¢b1 

XIIIIIIIIY

9r+ wqr+k+0

9zpp+ vlp+n0

9 +p+l+p+0

9+ + +p+p0

9 + zP + zP0

9+ zPLvL zP 0

9PzPQsN zP +0

9+K+R+ +R0

xiiiiiiiiy

 Ellen Hagesæther (2181) Norge 
 Lanita Stetsko (2188) Hviterussland 
Sjakkolympiaden Batumi 2018
Kommentarer: Kjetil Stokke
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Nå er svarts konge trygg og Ellen begynner å 
angrip hviterusseren.

17...b5 18.f3 
Mulig hvit håper på å få brutt opp med g4. 
men det skal mye til for at det funker.

18...¥f6 19.¥f4 
Hvit finner ingen god måte å bryte på og 
prøver derfor å bytte ned litt.

19...a5 20.¦de1 £d5 21.£b3 

XIIIIIIIIY

9r+ +r+k+0

9+ + +p+n0

9 +p+lvlp+0

9zpp+q+p+p0

9 + zP vL zP0

9+QzPL+PzP 0

9PzP sN + +0

9+K+ tR +R0

xiiiiiiiiy

21...£d7! 
Ingen grunn til å bytte damer. Her skal det 
angripes!

22.£c2 ¥g7 23.¥e5 a4 24.¥xg7 ¢xg7 
25.a3 ¤f6 
Det var ingen fare for den svarte kongen 
lenger og springeren sendes derfor tilbake i 
aktivitet.

26.¦e2 

XIIIIIIIIY

9r+ +r+ +0

9+ +q+pmk 0

9 +p+lsnp+0

9+p+ +p+p0

9p+ zP + zP0

9zP zPL+PzP 0

9 zPQsNR+ +0

9+K+ + +R0

xiiiiiiiiy

26...£d6 

Sterkt var 26...c5! som ser ut til å vinne en 
verdifull bonden siden 27.dxc5? ¦ad8 vinner 
offiser. 28.¦e3 taper etter 28...¥a2+.

27.f4 Et bedre forsøk var 27.¦g1.

27...¥b3!? En fin variant som fører til at hvits 
bondestilling på kongefløyen rakner. Sterkt 
var også 27...¥a2+! 28.¢a1 (28.¢xa2?? 
£d5+) 28...¦xe2 29.¥xe2 ¥d5 30.¦e1 ¦e8 
med overlegen stilling for svart.

28.¤xb3 axb3 29.£xb3 ¦xe2 30.¥xe2 

XIIIIIIIIY

9r+ + + +0

9+ + +pmk 0

9 +pwq snp+0

9+p+ +p+p0

9 + zP zP zP0

9zPQzP + zP 0

9 zP +L+ +0

9+K+ + +R0

xiiiiiiiiy

30...¤e4! Poenget med ¥b3. Svart truer 
både ¤xg3 og ¤d2. 31.£c2?! 31.£b4 for å 
få dronningen mer aktiv virker som et mye 
bedre forsøk.

31...¤xg3 32.¦g1 £xf4 Ellen plukker opp 
hvits bønder, får springeren rundt til e4 og 
står til vinst.

33.¥d3 ¤e4 34.¥xe4 fxe4 35.£e2 

XIIIIIIIIY

9r+ + + +0

9+ + +pmk 0

9 +p+ +p+0

9+p+ + +p0

9 + zPpwq zP0

9zP zP + + 0

9 zP +Q+ +0

9+K+ + tR 0

xiiiiiiiiy

35...e3 
Gir en bonde, men e bonden avgjør partiet.
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36.£xh5 ¦e8 37.£e2 £xh4 38.¦e1 f5 
39.¢c2 f4 40.¦f1 g5 41.¢c1 £g3 42.d5 

XIIIIIIIIY

9 + +r+ +0

9+ + + mk 0

9 +p+ + +0

9+p+P+ zp 0

9 + + zp +0

9zP zP zp wq 0

9 zP +Q+ +0

9+ mK +R+ 0

xiiiiiiiiy

42...f3! 43.¦xf3 £xf3! 
Avslutter med stil!

44.£xf3 e2 45.dxc6 e1£+ 46.¢c2 ¦e2+ 
47.¢b3 £d1+ 0–1
Et veldig solid parti av Ellen.

7. runde. Etter å ha vunnet som “under-
dog” fikk vi en ny tøff match. Cuba hadde 
snitt på over 2300 og var storfavoritter. Det 
ble likevel spennende. Olga fikk som vanlig 
en tøff match, mot IM Ordaz, men som vi 
alt har sett kunne laget stole på Olga. I et 
tårnsluttspill med bonde under spilte hun 
presist og berget remis. Ellen så ut til å knuse 
sin kubaner, men etter flere feilskjær av begge, 
endte også dette med remis. En solid remis fra 
Monika gjorde at matchen skulle avgjøres på 
4 bord. Her fikk Hanna det tøft mot en spiller 
med nærmere 350 mer i rating og det ble til 
slutt tap. 1½-2½.

8. runde bød på Skottland med sterke 
GM Arakhamia på første bord, men laget var 
svakere nedover. Ellen var slett ikke sjanseløs 
mot stormesteren og hadde trolig remis innen 
rekkevidde, men til slutt glapp det. De tre 
andre kontrollerte partiene trygt til seier, og 
3-1 til Norge.

9. runde ga oss en skikkelig utfordring. 
Tyskland har ett av de sterkere kvinnelagene 
og var klar favoritt på alle bord. Men som i 
de tidligere rundene brydde Olga seg lite om 

motstanderens rating. Igjen så det ut til å ende 
opp med et dårlig sluttspill (etter litt analyse 
tror jeg faktisk ikke at det var så dårlig) mot 
sterke IM Paehtz på over 2500, men det tok 
ikke lang tid før Olga tok over og Paehtz 
bukket stygt under press. I de andre partiene 
kom Norge tidlig på defensiven, men Sheila 
kjempet godt og klarte med aktivt spill å 
tvinge motstanderen til å ta remis ved evigs-
jakk. Dessverre ble det tap 1½-2½, men ingen 
dårlig runde.

10. runde. Sør-Afrika burde normalt være 
grei skuring. Olga og Ellen bekreftet sin gode 
form og vant uten problemer. Sheila slet litt 
med å skape mye og endte opp i et likt tårn-
sluttspill som ikke lot seg vinne. Hanna fikk 
inn en god prepp med offisersoffer og vant 
knusende. Solid seier 3½-½.

11. runde. Igjen møtte vi et ungt og sterkt 
lag, denne gang Colombia. Dessverre ble 
det en tung avslutning på turneringen. Olga 
ble sakte utspilt av unge Castrillon og fikk 
aldri muligheten i et dårlig sluttspill. Ellen 
var under litt press men forsvarte seg godt og 
berget remis. Monika og Hanna klarte seg bra 
en stund men valgte gale planer og ble utspilt. 
Tap 3½-½. �

Kramnik legger opp

Etter et skuffende resultat under Tata Steel, 
har Vladimir Kramnik gitt beskjed om at 
han legger sjakkbrikkene i esken. «Big Vlad» 
var mannen som fravristet selveste Kasparov 
verdensmestertittelen i London i år 2000, 
etter blant annet å ha relansert det bunnsolide 
Berliner-forsvaret. Kramnik holdt VM-tittelen 
i syv år, inntil han ble detronisert av Anand, 
men har fortsatt som en av verdens desidert 
sterkeste spillere.

Kramnik blir stående i sjakkhistorien som 
en av verdens mest skolerte spillere, med sine 
195 centimeter på strømpelesten er han på 
flere måter en av verdens aller største sjakk-
spillere. – AD
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Lagkaptein 

Kjetil Stokke bak 

Hanna Kyrkjebø, 

Monika Machlik, 

Sheila Barth 

Sahl og Ellen 

Hagesæther.

Bo. Navn Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 P Rp

1 GM Aryan Tari 2618 1 1 ½ 1 0 1 ½ ½ 5½/8 2670

2 GM Frode Olav Olsen 
Urkedal 2535 1 0 1 1 0 1 ½ ½ 0 5/9 2560

3 IM Johan-Sebastian 
Christiansen 2525 1 ½ 1 ½ ½ 1 ½ ½ ½ 6/9 2602

4 IM Benjamin Arvola 
Notkevich 2493 1 0 1 1 ½ ½ 0 1 1 6/9 2591

5 GM Johan Salomon 2477 ½ ½ 1 1 1 1 0 ½ 0 5½/9 2554

Bo. Navn Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 P Rp

1 WGM Olga Dolzhikova 2184 0 1 1 1 ½ ½ 1 1 0 6/9 2369

2 WIM Ellen Hagesæther 2181 1 0 1 1 1 ½ 0 1 ½ 6/9 2204

3 WIM Sheila Barth Sahl 2136 1 0 1 0 1 1 ½ ½ 5/8 2103

4 Monika Machlik 2059 1 0 0 1 ½ ½ 1 0 0 4/9 2068

5 Hanna Kyrkjebø 1947 1 ½ 0 ½ 0 1 0 1 0 4/9 1906

Lagkaptein Ole 

Christian Moen 

med Aryan Tari, 

Frode Urkedal, 

Johan-Sebastian 

Christiansen og 

Benjamin Arvola 

Notkevich.
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Sjakkens 
gjørmebryter
«Jeg spiller skitten gjørmesjakk, og er som regel misfornøyd. Men 
jeg klarer ofte å drukne motstanderen før han drukner meg.» 

Tekst: Benjamin Arvola Notkevich Foto: Anniken Vestby

Slik beskriver vår nye stormester Benjamin 
Arvola Notkevich sitt eget talent. 
Som deltaker på det norske landslaget 
under sjakk-OL i Georgia tok finnmarkingen 
omvendt livtak både på drikkepress og 
influensa og cashet inn sitt tredje og siste 
napp i stormestertittelen. Her følger den 
notoriske gjørmebryterens egen fargerike 
oppsummering av prestasjonen:

Jeg har aldri spilt OL før. Det norske land-
slaget har alltid vært for sterkt. Til og med 
i 2014, da Norge stilte med tre lag, var jeg 
for svak til å spille. Slik trodde jeg det skulle 
være også i år, helt til det plutselig ramlet 
inn en mail med invitasjon i slutten av juni. 
Invitasjonen poppet opp på telefonen, midt 
under Eminem-konserten på Voldsløkka, og 
inspirert av den store amerikanske poeten, 
svarte jeg med en gang «Fuck, yeah!».

Dessuten! Jeg har aldri vært i Georgia. Og i 
oktober i Batumi er det sol og 30 plussgrader. 
I Tromsø i oktober snør det den ene dagen, 
før det regner og blir til sørpe neste dag, før 
det snør på nytt, før det plutselig er sol og ti 
plussgrader, før det regner igjen. 

I ren glede over å få, annonserte jeg til avisa 
Nordlys at jeg skulle bli stormester i løpet av 
turneringa, og ba dem putte det i overskriften, 
slik at alle skulle få det med seg.

ikke helt vaNlig

Det er stort å spille OL. Allerede på åp-
ningsseremonien, med profesjonelle dansere, 
store tv-kanaler, Georgias statsminister og 
ymse andre, kan du føle at dette er ikke en 
vanlig helgeturnering i Norge. 

I spillelokalet sitter du og tenker, ser opp i 
noen sekunder, og møter øynene til Anand 
som også ser opp fra brettet sitt. På doen 
står du mellom Boris Gelfand og Vladimir 
Kramnik, som fører en samtale på russisk over 
hodet ditt. 

Nakamura er lidenskapelig opptatt av 
åpningsteori, og reiser seg etter ti minutter for 
å se om det blir spilt noe interessant. Han går 
forbi det norske fjerdebordet og nikker lett 
anerkjennende til den norske fjerdebordspille-
rens åpningsvalg (det er meg, hvis noen lurte).

Norge starter bra. Vi slår Namibia 4-0, 
spiller 2-2 mot sterke Georgia, spiller 2-2 mot 
Litauen, før vi knuser Island 4-0 og Indonesia 
4-0. Vi spiller oss opp til trettende plass. Også 
for meg flyter spillet enkelt og naturlig.

 Benjamin Arvola (2493) Norge 
 Hannes Stefansson (2502) Island
Sjakkolympiaden Batumi 2018
Kommentarer: Benjamin Arvola
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XIIIIIIIIY

9r+ + trk+0

9+pzp vlpzp 0

9p+ snp+ zp0

9wq + sN + 0

9P+ zP + +0

9+ + + zP 0

9 zP +PzPLzP0

9tR wQR+ mK 0

xiiiiiiiiy

Her, etter 17 trekk, har det allerede gått 
alvorlig galt for den islandske stormesteren. 

18.£c5 £b6 
I denne stillingen kunne jeg bruke behagelige 
femten minutter på å velge mellom 19. ¤d7 
og 19. £xb6 cxb6 20. ¤d7, som begge vinner 
materiell. Når de gode stillingene kommer så 
enkelt som dette, føler du virkelig at spillet 
flyter. 1–0
Etter fem runder bobler laget av positivitet. 
Sola skinner og hotellet har basseng! Eirik 
Gullaksen skriver på bergensjakk.no at «Det 
norske OL-laget fortsetter å levere varene».

berMUdafesteN

OL samler 180 nasjoner, som på fridagen 
trekker sammen til en fest som folk snakker 
om flere år etter. Bermuda-festen er der Levon 
Aronian stiger ned fra verdenseliten for å slåss 
med vanlige, dødelige sjakkspillere. Jeg hadde 
hørt historiene, og hadde forventninger til 
min første Bermuda-fest.

Den skuffer heller ikke. Først drikker jeg på 
det bittelille hotellrommet til den kanadiske 
stormesteren Eric Hansen. Så drikker jeg i den 
svære suiten til Fabiano Caruana. 

Ute på Bermuda-festen er det første som 
skjer er at GM Sebastian Mazé fra Frankrike 
kjøper drinker. Det neste er at Eric Hansen 
kjøper drinker. Det neste er at Mazé kjø-
per enda flere drinker. Så kommer plutselig 
Shakhrijar Mamedjarov bort til meg, gir meg 
en shot og nikker anerkjennende. Etter det 

kjøper Mazé flere drinker. Resten av kvelden 
husker jeg ikke så godt.

breNNeNde hals

Neste dag våkner jeg med ondt i kropp 
og sjel. Halsen har blitt litt dårlig i løpet av 
natten. Heldigvis er det fridag, og jeg skal 
stå over mot Irak, så jeg har to dager på å bli 
frisk.

I runde 6 knuser vi Irak 4-0. Vi skal spille 
mot Kroatia i runde 7. 

Jeg våkner opp dagen vi skal spille mot 
Kroatia og tenker med en gang «Helvette!». 
Halsen er ikke lenger litt dårlig, den brenner. 
Kroppen og hodet føles som om jeg har blitt 
banket opp av en georgisk motorsykkelgjeng. 
Jeg bestemmer meg for å spille en kort remis 
mot Kroatia, for så å være frisk og fit-for-fight 
i runde 8. Det blir ikke bare enkelt.

XIIIIIIIIY 

9r+ wq trk+0 

9+ptR +pzp 0 

9p+ +l+ zp0 

9+ +p+ + 0 

9 zP zP vL +0 

9zPQ+ + +P0 

9 + + zPP+0 

9+ + tR mK 0 

xiiiiiiiiy 

Jeg står som søppel. Han knuser meg. 
Stillingen min er elendig. Begge hvits tårn er 
mer aktive enn svarts, og med dronningene 
på brettet gir ulikefargede løpere gode 
angrepssjanser til hvit.

24...£h4 

 Sasa Martinovic (2567) Kroatia
 Benjamin Arvola (2493) Norge
Sjakkolympiaden Batumi 2018
Kommentarer: Benjamin Arvola
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Nå kan hvit spille det enkle 25.¥e5 med stor 
fordel. Istedenfor spiller han:

25.¥g3?! 
og misser at etter:

25...£xd4 26.¥e5 £d2 27.¥c3 
har jeg det lille trikset:

27...d4! 
som utligner på direkten, og lar meg slippe 
unna meg en heldig remis. Jeg var godt 
fornøyd med remis på “sykedagen”, og klar for 
å spille med energi neste dag!

½–½
Mot Hellas er motstanderen perfekt. Ioannis 
Nikolaidis er en avdanket stormester rundt 
50, med størknet åpningsrepertoar, og jeg har 
hvit! Dessverre er jeg ikke frisk. Jeg har begynt 
å spy. Og Nikolaidis viser seg verken avdanket 
eller å ha et størknet åpningsrepertoar.
 

XIIIIIIIIY 

9 trl+k+ tr0 

9+ zp vlpzpp0 

9p+p+ + +0 

9+ +qzP + 0 

9P+NwQ +n+0 

9+ + zP zP 0 

9 zP + zP zP0 

9tRNvL +RmK 0 

xiiiiiiiiy 

Sort har utspilt meg i åpningen. Computeren 
gir allerede svart vinnende fordel. Heldigvis 
vil grekeren heller repetere trekk, enn å spille 
en vunnet stilling, og etter:

13...¥c5 14.£c3 ¥b4 15.£d4 ¥c5 16.£c3 

¥b4 17.£d4 ¥c5 
har jeg overlevd nok en dag, og er overbevist 
om at jeg vil bli frisk til i morgen, klar til å 
knuse David Howell og ta stormestertittelen!

½–½

XIIIIIIIIY 

9 + + + +0 

9+ + + + 0 

9p+ + zpk+0 

9zP tR +l+p0 

9 + + + +0 

9+ + + zP 0 

9 + + + mK0 

9+ + + + 0 

xiiiiiiiiy 

Jeg knuser ikke David Howell, men stillingen 
er heldigvis remis. Vi har allerede spilt dette 
sluttspillet i 30 trekk. Jeg begynner å bli 
ganske klar for å rekke fram labben og avtale 
remis. 77...¦d3 er enkel remis, noe som vil 
være et ganske godt resultat. Da vil jeg bare 
trenge ett poeng på de siste to rundene for 
å ta stormestertittelen. Med dette i tankene 
spiller jeg:

77...¢g5?? 
77...¥d3 er enkel remis. Hvit har ingen måte 
å komme videre på.

78.¦d5! 
Plutselig er det veldig vanskelig å dekke 
bonden på a6. Jeg må spille:

78...¢g6 79.¦d6 ¥c8 
og med løperen passivt plassert på c8 er 
stillingen tapt. Det er merkelig hvordan 
sykdom fungerer. Plutselig kan jeg føle 

 Benjamin Arvola (2493) Norge 
 Ioannis Nikolaidis (2544) Hellas
Sjakkolympiaden Batumi 2018
Kommentarer: Benjamin Arvola

 David Howell(2689) England
 Benjamin Arvola (2493) Norge
Sjakkolympiaden Batumi 2018
Kommentarer: Benjamin Arvola
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feberen bli skrudd ett par grader opp. Howell 
hadde ingen problemer med å vinne stillingen 
herfra. 1–0

slUtte Med sjakk?
Nå trenger jeg to seire på de to siste rundene 
for å ta GM-tittelen, som virker som en 
umulig oppgave. Dessuten er jeg mer syk enn 
noensinne og ligger på badet og spyr. Klokka 
fem på natta er jeg fortsatt på badet. GM-
tittelen føles umulig. 
Jeg kan like godt bare slutte med sjakk først 
som sist. Jeg kommer aldri til å bli stormester. 
Hva er egentlig poenget? Jeg ser meg i speilet, 
rister på hodet og sier høyt: «Det her kommer 
faktisk ikke til å gå».

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 
5.0–0 ¥e7 6.¦e1 b5 7.¥b3 d6 8.c3 0–0 

9.h3 ¤b8 10.d4 ¤bd7 11.¤bd2 ¥b7 
12.¥c2 ¦e8 13.¤f1 ¥f8 14.¤g3 g6 15.a4 
c5 16.d5 c4 17.¥g5 

XIIIIIIIIY 

9r+ wqrvlk+0 

9+l+n+p+p0 

9p+ zp snp+0 

9+p+Pzp vL 0 

9P+p+P+ +0 

9+ zP +NsNP0 

9 zPL+ zPP+0 

9tR +QtR mK 0 

xiiiiiiiiy 

Hittil går ting bra. Hovedvarianten her er 
17...h6. Serberen tenker imidlertid i fem 
minutter før han spiller:
17...¥e7 
og nå kan jeg ingen teori. Jeg har ikke peiling 
på hva jeg skal spille og cirka her oppdager jeg 
også at hjernen ikke fungerer. Hver gang jeg 
prøver å regne mer enn to trekk framover blir 
alt suppe, hodepinen verre og verre, halsen 
gjør mer ondt enn noensinne, jeg har ondt i 
ledd og muskler. Jeg sitter i cirka 20 minutter 
og ser tomt ut i luften, uten å tenke noe 
konstruktivt om hvilket trekk jeg burde spille. 
Til slutt velger jeg å fortsette med en primitiv 
plan, uten å tenke gjennom om den er god 
eller dårlig (hint: den er dårlig).

18.¥e3 £c7 19.¤h2 ¤c5 20.¦f1 

XIIIIIIIIY 

9r+ +r+k+0 

9+lwq vlp+p0 

9p+ zp snp+0 

9+psnPzp + 0 

9P+p+P+ +0 

9+ zP vL sNP0 

9 zPL+ zPPsN0 

9tR +Q+RmK 0 

xiiiiiiiiy 

 Benjamin Arvola (2493) Norge 
 Milan Zajic (2497) Serbia
Sjakkolympiaden Batumi 2018
Kommentarer: Benjamin Arvola

Benjamin måtte kjempe på flere 
fronter
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Med ideen å bryte med f4 for å starte et 
angrep. Men hvit er dårlig forberedt og svart 
trenger ikke være veldig redd.

20...h5 

Her begynner jeg å regne på nytt, men hodet 
er bare suppe. Alle variantene går i ett med 
hverandre. Til slutt spiller jeg:

21.axb5? og gambler på at han må slå tilbake 
med 21...axb5, uten at jeg har regnet noen 
konkrete varianter. Det brygger en katastrofe.

21...h4! 

Selvfølgelig! Svart har allerede en stor fordel. 
Bonden på e4 faller, og med den faller også 
bonden på d5.

22.b6 £c8! 23.¤e2 ¤cxe4 24.¦a5 ¤c5!

XIIIIIIIIY 

9r+q+r+k+0 

9+l+ vlp+ 0 

9pzP zp snp+0 

9tR snPzp + 0 

9 +p+ + zp0 

9+ zP vL +P0 

9 zPL+NzPPsN0 

9+ +Q+RmK 0 

xiiiiiiiiy 

Svart står allerede til vinst.

25.f4 ¤xd5 26.£d2 ¤xe3 27.£xe3 £c6 
28.¦f2 

IIIIIIII 

9r+ +r+k+0 

9+l+ vlp+ 0 

9pzPqzp +p+0 

9tR sn zp + 0 

9 +p+ zP zp0 

9+ zP wQ +P0 

9 zPL+NtRPsN0 

9+ + + mK 0 

xiiiiiiiiy 

Her går serberen i tenkeboksen i tredve 
minutter. Han har 45 minutter på klokka. Jeg 
har 1 minutt og 32 sekunder. Ved starten av 
tenkepausen er jeg helt dau. Hodepine, feber, 
ondt i halsen, ondt i muskler og bein. Jeg 
synes synd på meg selv. 
Jeg tenker at dette kommer ikke til å gå. Med 
det kommer også adrenalin, og for første gang 
i dag, klarer jeg å regne varianter. Mange av 
dem er vakre, og gjennom halvtimen får jeg 
mer og mer troen. 
Jeg står til tap, men stillingen er komplisert. 
Han skal få slite med å manøvrere seg 
gjennom all taktikken her!
En pen variant som vant for hvit var 
28...£xb6 29.f5! £xa5 30.fxg6. 
En annen nydelig variant er 28...¥d8 29.f5 
¥xb6 30.fxg6 f5 31.£h6 ¦e7 32.¥xf5 ¥xa5 
(32...¤d3 33.¥e6+! blir matt) 33.¤g4 ¦f8 
34.¥e6+! ¤xe6 35.¦xf8+ ¤xf8 36.¤f6# 

Da jeg fant denne varianten begynte jeg 
virkelig å få troen. I stedet kom plutselig:

28...f5! 
Et slag i magen. Plutselig forsvinner alle 
truslene mine, og jeg har 1 minutt og 32 
sekunder på å finne nye trusler. 

Stillingen er kliss tapt, men det er bare å 
bite tennene sammen og fortsette å gjøre det 
vanskelig for ham. 

29.¤f3 ¤d3 30.fxe5! 
Jeg ofrer et tårn for å komplisere stillingen. 
Det er sannsynligvis ikke korrekt, men det er i 
det minste komplisert!

30...¤xf2 31.¥a4 
Problemet med 31.£h6 er 31...dxe5 og svart 
dekker på g6.

31...¤xh3+ 32.¢h2 
32.gxh3 £xf3 er bare slutt med en gang.

32...£e4 33.£h6 
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XIIIIIIIIY 

9r+ +r+k+0 

9+l+ vl + 0 

9pzP zp +pwQ0 

9tR + zPp+ 0 

9L+p+q+ zp0 

9+ zP +N+n0 

9 zP +N+PmK0 

9+ + + + 0 

xiiiiiiiiy 

Stillingen er kaos. Svart står et tårn over, og 
det henger tre brikker samtidig. I tillegg er 
begge siders konge i livsfare.

33...f4? Helt vilt, men dette naturlige trekket 
kaster faktisk bort svarts fordel. Dessuten har 
han tenkt bort sine 45 minutter, og vi spiller 
begge med 30 sekunder per trekk. 
Computeren gir det smått psykopatiske 
33...¤g5!! med poenget 34.£xg6+ ¢h8 
35.£h6+ ¤h7 og den svarte kongen er 
helt trygg. Under partiet vurderte jeg ikke 
muligheten en gang, men variantene er faktisk 
ganske enkle, med en gang du legger merke til 
ideen.

34.¥xe8 ¦xe8 35.¢xh3 
Plutselig står svart bare en bonde over, men 
komplikasjonene er langt fra over. Jeg har null 
kontroll på stillingen, men har i det minste 
sett et triks i trekk 39 og 41, og gambler på at 
det vil fungere.

35...£f5+ 36.¢h2 ¥xf3 
XIIIIIIIIY 

9 + +r+k+0 

9+ + vl + 0 

9pzP zp +pwQ0 

9tR + zPq+ 0 

9 +p+ zp zp0 

9+ zP +l+ 0 

9 zP +N+PmK0 

9+ + + + 0 

xiiiiiiiiy 

37.exd6! 
Det første poenget! Heller enn å ta offiseren 
tilbake, angriper hvit dronningen, på nytt for 
å få den vekk fra forsvaret av bonden på g6. 
37.gxf3?? ¥g5 vinner den hvite dronningen.

37...¥f8 
Nå henger fem brikker samtidig. Han hadde 
kanskje trodd at dette trikset skulle vinne for 
ham, men jeg har et mottriks!

38.¦xf5 ¥xh6 39.d7! 
Poenget med 35. ¢xh3. Svart står offiser over, 
og tre brikker står i slag. Computeren er sitt 
vanlige psykopatiske seg og mener at stillingen 
er remis.

39...¦d8 

XIIIIIIIIY 

9 + tr +k+0 

9+ +P+ + 0 

9pzP + +pvl0 

9+ + +R+ 0 

9 +p+ zp zp0 

9+ zP +l+ 0 

9 zP +N+PmK0 

9+ + + + 0 

xiiiiiiiiy 

40.¦c5! 
Her er endelig tidsnøden over. Han har 
fortsatt 47 sekunder på å gjøre sitt siste 
trekk. Jeg har null kontroll. Jeg aner ikke om 
triksene mine fungerer eller ikke. Jeg aner 
ikke om jeg står til tap eller ikke. Jeg aner ikke 
hva hans beste trekk er. Det eneste jeg vet er 
at de to mest naturlige trekkene, 40...¥g4 og 

«Wow! Råttent! 
Ufortjent! Deilig!» 
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40...¥e4 begge taper. Resten av trekkene er 
jeg usikker på. Jeg tenker: “Dette orker jeg 
ikke forholde meg til. Jeg går på do, henter 
meg en kopp kaffe og så forholder vi oss til 
dette når jeg kommer tilbake”.
Så jeg går på do og jeg henter en kopp kaffe. 
På vei tilbake til brettet må jeg gå cirka femti 
meter gjennom spillelokalet. Allerede etter to 
meters gange kan jeg se at han har gjort noe 
dumt. 
Serberen sitter lang i maska. Han er rød over 
hele trynet og det ser nesten ut som om han 
skal begynne å skrike. Hele kroppsspråket 
hyler ut at han har dummet seg ut. Hjertet 
mitt begynner å slå raskere. Jeg tenker: “Hva 
har han gjort? Kan 
han ha spilt 40... 
¥g4??? Det ser ut 
som om han har 
spilt 40... ¥g4. 
Wow!”

40...¥g4?? 
Plutselig er rollene 
snudd. Plutselig er 
det hvit som står 
til vinst. 40...¥b7! 
er det eneste 
riktige trekket. 
Etter 41.¦c7 sier computeren at stillingen er 
remis. Ikke spør meg hvorfor. 40...¥e4?? taper 
på grunn av trikset 41.¦e5 ¥c6 42.¦e8+! 
¦xe8 43.dxe8£+ ¥xe8 44.b7 og b-bonden 
blir dronning; 40...¥a8 taper også etter det 
nydelige 41.¦c8 ¥g5 42.¤d4! ¢f7 43.¦xa8! 
¦xa8 og hvit står et tårn under og til kliss 
vinst. 44.b7! ¦b8 45.¤c6 ¦xb7 46.d8£ 
¥xd8 47.¤xd8+ ¢e7 48.¤xb7 og plutselig 
har hvit en offiser mer.

41.b7! 
Svart står offiser over, men jeg har to fribønder 
og truer 42.Tc8!

41...¥xd7 42.¦d5 

XIIIIIIIIY 

9 + tr +k+0 

9+P+l+ + 0 

9p+ + +pvl0 

9+ +R+ + 0 

9 +p+ zp zp0 

9+ zP + + 0 

9 zP +N+PmK0 

9+ + + + 0 

xiiiiiiiiy 

42...f3 43.¦xd7! 
43.gxf3?? ¦e8! ville ha vært pinlig. Da er det 
plutselig svart som står til vinst igjen.

43...¦e8 44.¦e7! 
Den eneste måten å 
vinne på, men den er 
mer enn god nok.

44...¦xe7 45.b8£+ 
¢h7 46.gxf3 
Igjen det eneste, 
og igjen er det mer 
enn godt nok. Etter 
46.¤d4 f2! er det 
faktisk ingen måte å 
stoppe svarts f-bonde 
fra å bli dronning på.

46...¦xe2+ 47.¢h3 
og hvit har fått et vunnet sluttspill, som jeg 
vant uten problemer. 1–0

Wow! Råttent! Ufortjent! Deilig! Håpløshe-
ten fra kvelden før er snudd til klokkertro. Jeg 
trenger bare å vinne ett parti, og jeg er sikker 
på at jeg kommer til å vinne det. Ingenting 
kan få meg til å tro noe annet!

det soM skjer det skjer

Natta starter. Jeg hoster som om jeg prø-
ver å få ut innvollene og klarer ikke å sove 
ett sekund. Klokken blir på nytt fem uten 
at jeg har fått ett sekund søvn, men jeg er 

FAKTA:
•25 år gamle Benjamin Arvola Notkevich 
studerer juss og representerer SV i 
kommunestyret i Tromsø. 
•Han er opprinnelig fra Kirkenes og den 
første stormesteren fra Nord-Norge. 
•Benjamin var i sin tid elev hos Simen 
Agdestein på NTG, men det er først de to 
siste årene at sjakkarrieren har tatt av for 
alvor. 
•Han representerer Tromsø Sjakklubb.
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ikke bekymret. Ikke bekymret ett sekund! I 
stedet nynner jeg på refrenget «If it’s meant 
to be, it will be, it will be, baby just let it be» 
av Bebe Rexha, mens jeg smiler for meg selv. 
Jeg våkner opp etter tre timer søvn, fortsatt 
syk, fortsatt glad, fortsatt positiv, klar til å bli 
Stormester!

I det siste partiet flyr jeg på en rosa sky. Det 

er aldri noen tvil. Selv ikke når motstanderen 
forsøker seg på trekkgjentakelse i en litt bedre 
stilling, er jeg bekymret. Jeg spiller bare rolig 
videre med bonde under, i en litt dårligere 
stilling, uten en bekymring i verden. «If it's 
meant to be, it will be, it will be, baby just let it 
be». Denne gangen var det meningen. Nå er 
jeg Stormester! �

Benjamin Arvola: Alltid like farlig!
Hva har egentlig skjedd med Benjamin 
Arvola Notkevich de siste årene? Hvordan 
har det seg at vår ferskeste GM plutselig ble 
så god? Tekst: Redaktørene
JT: Hva slags trening har du satset på for å øke 
spillestyrken?
BAN: Veldig mye forskjellig. Det viktigste 
er egentlig nok antall timer. Men jeg synes 
Mark Dvoretskij og kommenteringen til Pe-
ter Svidler på chess24, er blant det nyttigste.

AD: Du er jo også politisk aktiv. Føler du at 
framgangen på brettet henger sammen med din 
generelle utvikling som menneske?
BAN: Absolutt. Kanskje mest av alt å være 
i arbeidslivet og bli vant til å jobbe. Det har 
absolutt vært nyttig for å komme tilbake og 
jobbe med sjakk.

JT: Hvilke sjakkambisjoner har du videre?
BAN: Jeg vil stabilisere meg på 2600 i pre-
stasjoner i turneringer.

JT: Høres ut som det å bli litt eldre har vært til 
stor hjelp - ikke akkurat det man pleier å høre.
BAN: Ja, absolutt! Bare tenk hvor god jeg 
kommer til å være når jeg er 85.

JT: Ha! Da må jeg også spørre om fysisk og 
mental styrke og trening. Det er ganske utrolig 
hva du presterte under OL. Hva kan du si om 
de faktorene?
BAN: Det kommer kanskje mest fra barn-
dommen. Jeg husker en gang vi bar ved 

på hytta, og jeg bar to vedkubber, der jeg 
enkelt kunne båret fem. Pappa ga meg en 
oppstramming med ord som «primadonna» 
og ba meg passe på neglene mine, noe som 
fortsatt sitter i. Mye som har med innstilling 
å gjøre, kommer fra barndommen. 
Når det gjelder fysisk trening, så elsker jeg 
å spille fotball, stå på twintip og mye annen 
type trening.

JT: En ting jeg må spørre om, særlig for våre 
unge lesere - har OL lært deg å være forsiktigere 
med fridager og fest?
BAN: Nei, det har jeg ikke lært meg, men 
burde nok lære meg, i hvert fall når jeg skal 
prestere som i et OL. Jeg skal være mer for-
siktig neste gang. Så svaret er kanskje likevel 
ja? Forhåpentligvis ja!

JT: Jeg ser deg som en type som har en stor dose 
av den moderne evnen til å være omtrent like 
farlig i en veldig dårlig stilling som en god - 
hvordan gjør du det? Er det noe man kan trene 
på og lære?
BAN: Selvfølgelig, men mye handler om 
innstilling. Det er bare å fortsette å gjøre 
gode trekk, selv om stillingen er dårlig. Mye 
handler om å overleve lenge nok til at flaks 
får muligheten til å komme rekende nesten 
ut av ingenting. 
Men jeg tror det viktigste er timevis med 
sjakk på Internett, hvor jeg har hatt elendige 
stillinger en million ganger, og klart å redde 
dem, avslutter Benjamin Arvola Notkevich, 
Norges 16. stormester. �
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Norden valgte 
Dvorkovitsj
Samtidig med den 43. sjakkolympiaden, ble FIDEs 89. kongress 
avholdt i Batumi fra 27. september til 5. oktober 2018. Det viktig-
ste på dagsorden var at Kirsan Iljumsjinov skulle avløses etter 23 
år i førersetet. De nordiske sjakkforbundene valgte samlet å støtte 
Russlands tidligere visestatsminister Arkadij Dvorkovitsj som ny 
FIDE-president.

Tekst: Arne Danielsen Foto: Anniken Vestby

Iljumsjinovs regime har vært omgitt av 
stadige påstander om korrupsjon, personlig 
berikelse, politisk slagside og kjøp av stemmer. 
Derfor har Iljumsjinov hatt en rekke motkan-
didater, men ingen lyktes med å få flertall mot 
den kalmykiske ringreven. 

draMatisk bakteppe

Under den forrige kongressen i Tromsø i 
2014 stilte Kasparov som motkandidat. Iljum-
sjinov har også vært regnet som Putins mann, 
mens Kasparov er en beinhard motstander av 
den russiske statslederen. «Det er Vladimir 
Putins mareritt om jeg skulle bli sjakkpresi-
dent», uttalte Kasparov til VG i kampens hete. 
Den forrige FIDE-kongressen ble dermed 
også et slagfelt i den pågående krigen i Ukrai-
na. Slik var bakteppet før årets kongress. 

Som kjent ble russeren Arkadij Dvorkovitsj 
valgt til ny FIDE-president mot Georgios 
Makropoulos. Makropoulos har vært presi-
dent i det greske sjakkforbundet siden 1982, 
visepresident i FIDE siden 1986 og har hatt 
hovedansvaret for driften av verdenssjakkfor-
bundet siden 1986. Grekeren representerte 
så åpenbart en forlengelse av det eksisterende 

FIDE-regimet.

koMpeteNt, MeN…
Dvorkovitsj er på sin side sønn av en merit-

tert sjakkdommer, og ledet arrangementet av 
VM-matchen i Sotsji i 2014. Han var i seks år 
visestatsminister i Medvedevs russiske regje-
ring, og har blitt utropt til ett av verdens mest 
lovende lederemner. At FIDE nå har fått en 
ny, svært kompetent sjef er hevet over enhver 
tvil. 

Samtidig er forbindelsen til den russiske 
statsledelsen fortsatt åpenbar, noe som ikke 
er ukomplisert i dagens politiske virkelighet. 
Spørsmålet mange stilte seg på kongressen var 
om Dvorkovitsj vil være rett mann til å bygge 
bro over øst-vest-konflikten som også herjer 
sjakken, ikke minst på sponsorsiden.

delegert MyNdighet

Sentralstyret i Norges Sjakkforbund var 
representert i Batumi med fire medlemmer. 
Anniken Vestby og Otto Milvang deltok som 
dommere, president Morten Lillestøl Madsen 
var delegat og visepresident Vibeke Ekeland 
Grønn som medlem i ECU (Educational 
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Commission) og som rådgiver på selve kon-
gressen. Sentralstyret besluttet å gi fullmakt til 
at denne kvartetten på stedet kunne avgjøre 
hvilken presidentkandidat Norge skulle stem-
me på. 

- Vi spurte president Madsen: Hvorfor denne 
framgangsmåten ble valgt? 

- Årsaken var at valgkampen var preget av 
beskyldnin-
ger mellom 
kandidatene, 
særskilt fra 
Nigel Short 
mot Makro-
poulos og 
fra Makro-
poulos mot 
Dvorkovitsj. 
Det var rett 
og slett van-
skelig å vite 
hvem som 
hadde gyldig 
kandidatur 
før selve 
valgdagen. 

- Hva gikk 
disse beskyld-
ningene ut 
på?

- Ma-
kropoulos 
anklaget 
Dvorkovitsj 
for å føre en 
uren kampanje, blant annet ved å invitere de-
legater fra enkelte afrikanske land på reise til 
VM i fotball i Russland der Dvorkovitsj ledet 
arrangementet. Videre ble kampanjen hans 
anklaget for å ha påvirket valget av delegat i 
Serbia gjennom sponsortildeling fra et russisk 
selskap. Dvorkovitsj ble frikjent for anklagene 
av FIDEs etikk-kommisjon som behandlet sa-
ken før valget, men konklusjonen forelå ikke 

før siste dag. Anklagene fra Makropoulos ble 
av mange vurdert som desperate, all den tid 
han selv er kjent for å ha gjennomført urene 
kampanjer i mange år, forklarer Madsen.

forspill i helsiNgør 
- Tvert om konkluderte dere med at teamet til 

Dvorkovitsj var det beste? 
- Ja, vi hadde også fått indikasjoner i for-

kant, blant 
annet i et 
møte i Hel-
singør un-
der Xtracon 
Chess Open 
i slutten av 
juli, der de 
ulike kandi-
datene kom 
for å legge 
frem sine 
kampanjer. 
Makro-
poulos 
framsto 
som ufor-
beredt, og 
presenterte 
i liten grad 
langsiktige 
visjoner 
eller tanker. 
Han hadde 

med seg sin 
visepresi-
dentkandidat 

Malcolm Pein, som i større grad virket trover-
dig og hadde klare tanker om endringer, men 
det pussige var at de to gjentatte ganger åpen-
lyst motsa hverandre. For eksempel hadde de 
forskjellig oppfatning og tanker om kvaliteten 
på AGONs (World Chess) engasjement for 
FIDE. Videre virket både Short og Makro 
mer opptatt av å snakke ned motstanderne 
enn å framsnakke sine egne ideer. 

NSF President Morten Lillestøl Madsen og visepresident 
Vibeke Ekeland Grønn, med påtroppende FIDE president 
Arkadij Dvorkovitsj.
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- Dvorkovitsj var mer positiv?
- Nå deltok ikke Dvorkovitsj selv i Hel-

singør, men hadde i stedet sendt visepresi-
dentkandidat Bachar Kouatly og tidligere 
verdensmester for kvinner, Chen Zhu. Disse 
la utelukkende vekt på egne ideer og planer, 
som besto i å utvikle sjakken i retning av mer 
vestlige verdier. Dette skulle blant annet skje 
gjennom samarbeid med FIFA og fotball-
klubber over hele verden. Slik ønsket de å 

få tilgang til fasiliteter som fotballarenaer og 
derav spillelokaler, men ville også tilegne seg 
den profesjonaliteten og kunnskapen fotballen 
innehar om både topp- og breddeidrett. Vi-
dere ønsket de å redusere avgiftene som FIDE 
tapper medlemslandene med, og som i mange 
år har vært den eneste veksten i inntekter for 
FIDE.

NødveNdig Med eNdriNg 
- Og ideene fikk dere senere bekreftet?
- Ja, i et møte med Dvorkovitsj i i Batumi 

utfordret vi ham på dette med sponsorer og 
om han ville klare å bevege seg fra østlige 
sponsorer mer i retning av Silicon Valley og 
vestlige selskaper som Google og Facebook. 
Her svarte han offensivt og delte NSFs tanker 

om profilering som kan gi ytterligere vekst 
og oppmerksomhet. Han lovet også ekstra 
sponsorer. 

- Da var saken klar?
- Utviklingen av FIDE i mer enn 20 år, der 

Makropoulos har regjert i kulissene og vært 
edderkoppen i nettet, har ikke vært positiv. 
Det var behov for en endring, og av de to reel-
le kandidatene Makropoulos og Dvorkovitsj, 
var sistnevnte den beste løsningen for ver-
denssjakksamfunnet. Den tredje og «vestlige 

kandidaten» Nigel Short trakk seg jo også til 
slutt til fordel for Dvorkovitsj. 

Nordisk eNighet

- Denne innstillingen ble delt av de andre 
nordiske landene?

- De nordiske landene hadde flere møter 
under OL, og samtlige stemte til slutt på 
Dvorkovitsj. Det er en styrke for de nordiske 
forbundene å opptre samlet, og dagen før val-
get opprettet det nordiske sjakkforbundet en 
twitterkonto og la press på kandidatene med 
krav om at FIDE måtte sikre at alle sjakkfor-
bund måtte få anledning til å delta i FIDEs 
mesterskap, at flere kvinner måtte inn på alle 
nivåer, at styringen måtte være transparent og 
god og at programmer for sjakk i skolen måtte 
lanseres over hele verden. �

Presidenten holder et kritisk innlegg til AGON og FIDE om manglende budproses-
ser, transparency og «Lack of good governance in sports». Foto: Veronique Revoy



NSb #1/2019 27

God jul i Sankt 
Petersburg
Magnus Carlsen ble suveren verdensmester i lynsjakk, og var 
egentlig heller ikke så misfornøyd som det kunne virke med femte-
plassen i hurtigsjakk, avslører pappa Henrik. Han forteller om en 
verdensmester i strålende humør og god fysisk form, noe som lover 
bra for 2019-sesongen.

Tekst: Arne Danielsen

- Etter VM i London hadde Magnus behov 
for litt sol og varme. Da passet det bra med en 
invitasjon til ferie i Stillehavet. Sammen med 
søsteren Ingrid fløy de ned til en snau ukes 
opphold, før de returnerte til Sankt Petersburg 
på julaften. Der møtte de resten av familien, 
slik at vi alle kunne feire julen samlet i Russ-
land, forteller far Henrik Carlsen.

- Selv om Magnus gikk høyt ut på banen 
før hurtig- og lynsjakken, var han egentlig av-
slappet med tanke på resultat, fordi han hadde 
lyktes å vinne i London. Jeg tenkte at vi nå var 
tilbake til en situasjon der det var viktigere å 
tenke på gode rutiner framfor resultater.

sMå MargiNer

- Nå er det små marginer og vanskelig å stil-
le seg om til hurtigsjakk. Så tapte han på tid 
i en fordelaktig stilling i første parti, noe som 
forplantet seg videre til en dårlig prestasjon i 
det neste partiet. Da ble han igjen opptatt av 
resultatene. Egentlig spilte han ikke så godt 
den andre dagen heller, bare litt bedre, men 
var i tillegg litt heldig. Men før tredje og siste 
dagen hadde han fått kontakt med teten, var 
avslappet og følte seg i kjempeform. På dette 
tidspunktet hadde han tro på at han skulle 

vinne hele greia, avslører Henrik. 
Så var han litt uheldig med trekningen. Da-

niil Dubov var en av sekundantene til Mag-
nus under matchen mot Caruana, og kjente 
følgelig hele åpningsrepertoaret til verdens-
mesteren. Å møte ham med sort var derfor en 
utfordring. Like vrient var det å møte Anand, 
som heller ikke er lett å slå med sort.

- Før siste runde var det fortsatt en mulig-
het for førsteplass, men da måtte Magnus slå 
Nakamura. Magnus spilte et nær perfekt par-
ti, men Nakamura hadde spilt veldig forsiktig 
i hele mesterskapet og holdt også her remis 
med hvite brikker. Etter matchen ristet han 
på hodet i frustrasjon, men her gjorde han seg 
nok bare til, mener Carlsen senior.

trodde på 17 poeNg

- Magnus uttalte etter matchen at han ikke 
samlet på femteplasser, men egentlig var han 
godt fornøyd med resultatet, som poengmes-
sig var en delt andreplass et halvt poeng bak 
vinneren Dubov. Derfor var han også veldig 
optimistisk før lynsjakken, og trodde faktisk 
selv i forkant at det var mulig å oppnå 17 
poeng. 

Første dagen var litt opp og ned, men slike 
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variasjoner er normale i lynsjakk, og sammen-
liknet med Karjakins første dag i Doha året 
før, var det ikke så spesielt. 

- Andre dagen viste Magnus kjempefo-
rm, og etter å ha vunnet de første partiene, 
trodde han først det bare var å cruise inn, 
men da også Jan-Krzysztof Duda vant like 
mye, ble han litt usikker inntil han klarte å slå 
Sjakhrijar Mamedjarov. 

Uheldig episode

Så kom den uheldige episoden der Jan Ne-
pomnjasjtsjij ikke dukket opp ved brettet før 
etter at to minutter var gått av betenknings-
tiden. Han hadde sittet på presserommet 
sammen med sin kamerat Potkin og glemt 
tiden. Magnus fikk ros fra mange hold for god 
sportslighet da han valgte å ta remis.

- Magnus opplevde dette som en 
tap-tap-situasjon. Om han vant partiet, ville 
folk oppleve det som han vant på tidsforpran-
get. Om han tapte ville det bare være pinlig 
med så mye bedre tid. Han fant ingen bedre 
løsning enn remis.

to i særklasse

Heldigvis klarte Magnus å holde på ledelsen 
helt til slutt, og han og Duda var i en klasse 
for seg med henholdsvis 17 og 16,5 poeng. 
Magnus vant også en pris for flest poeng sam-
menlagt i begge disipliner. 

- Duda imponerte kolossalt og hadde ingen 
dårlige stillinger underveis. Jeg er sikker på at 
begge var strålende fornøyd og framsto som 
klare vinnere, avslutter Henrik Carlsen. 

 Magnus Carlsen (2835) 
 Anish Giri (2783)
VM Lynsjakk 2018, St. Petersburg
Kommentarer: Peter Heine Nielsen

«Mange har fantasier om hva som vil være 
den beste starten på dagen. Dette er min.» – 
Magnus Carlsen

1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.¤f3 ¤c6 4.e4!?
I verdensmesterskapet i langsjakk i London, 
eller av Giri selv mot Magnus i 2018, var 4. 
g3 det foretrukne trekket. Antakelig har Giri 
også gransket ut denne varianten hjemme, 
men å huske hva i et lynsjakkparti er noe 
ganske annet. 
4...¥c5

XIIIIIIIIY 

9r+lwqk+-tr0 

9zppzpp+pzpp0 

9-+n+-sn-+0 

9+-vl-zp-+-0 

9-+P+P+-+0 

9+-sN-+N+-0 

9PzP-zP-zPPzP0 

9tR-vLQmKL+R0 

xiiiiiiiiy 

Det mest prinsipielle trekket, som krever 
handling fra hvit hvis han skal unngå at sort 
får en behagelig stilling med kontroll på d4-
feltet. 4...¥b4 er hovedvarianten, men ethvert 
fornuftig trekk er akseptabelt for sort her.

5.¤xe5 ¤xe5 6.d4 ¥b4 7.dxe5 ¤xe4 
8.£f3!?
8.£d4 blir oftere spilt, med påfølgende sving 
til g4, men partifortsettelsen gir hvit valget 
mellom å plassere dronningen på g4 eller g3 
når han vil angripe bonden på g7.

8...¤xc3 9.bxc3 ¥e7

XIIIIIIIIY 

9r+lwqk+-tr0 

9zppzppvlpzpp0 

9-+-+-+-+0 

9+-+-zP-+-0 

9-+P+-+-+0 

9+-zP-+Q+-0 

9P+-+-zPPzP0 

9tR-vL-mKL+R0 

xiiiiiiiiy 
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Med dronningen på d4 ville dette være det 
korrekte trekket, blant annet spilt av Caruana, 
men her favoriserer en liten detalj hvit.

10.£g3! g6
Igjen i overensstemmelse med Caruana, men 
med den forskjellen at ikke d6 truer hvits 
dronning, noe som innebærer et helt tempo. 
10…0-0 11.¥h6 g6 kan være et interessant 
kvalitetsoffer, men 12.h4! gir hvit et mektig 
angrep.

11.¥h6 d6 12.¥e2 ¥e6 13.¦d1 £d7 
14.exd6 cxd6 15.0–0 0–0–0

XIIIIIIIIY 

9-+ktr-+-tr0 

9zpp+qvlp+p0 

9-+-zpl+pvL0 

9+-+-+-+-0 

9-+P+-+-+0 

9+-zP-+-wQ-0 

9P+-+LzPPzP0 

9+-+R+RmK-0 

xiiiiiiiiy 

Med en slump godvilje er det mulig å 
sammenlikne strukturen med en velkjent 
variant av Russisk med 5.¤c3, men her er 
sorts kongestilling åpen som en låvedør og 
Magnus går umiddelbart til aksjon.

16.¥e3 £a4
Nødvendig for å forsvare bonden på a7, siden 
både 16…b6 og …¢b8 besvares kraftig med 
c5!

17.£f3 £c6 18.£f4
Å unngå dronningbytte er opplagt. Bedre å 
fornye trusselen mot a7.

18...b6 19.a4!
Utnytter at 19...£xa4 20.¦a1 £d7 21.c5! er 
knusende. Hvit bruker nå a-bonden til å bryte 
opp sorts sårbare kongestilling.

19...¦d7 20.a5 bxa5 21.¦b1 ¦c7 22.c5 
dxc5 

XIIIIIIIIY

9 +k+ + tr0

9zp tr vlp+p0

9 +q+l+p+0

9zp zp + + 0

9 + + wQ +0

9+ zP vL + 0

9 + +LzPPzP0

9+R+ +RmK 0

xiiiiiiiiy

23.¥f3?!
Med en motstander i tidsnød, gjør Magnus 
en feil. 23.¥b5! var knusende, fulgt opp 
med 24.£a4 og sorts dronningfløy kollapser. 
Nå kunne Giri gått til motangrep med 23...
g5! og plutselig mangler hvit et godt felt for 
dronningen, siden 24.£g3 blir møtt med 
24…£d6! 
Best ville vært 24.¥xc6 gxf4 25.¥xf4 ¦xc6 
26.¦b8+ ¢d7 27.¦xh8, men etter 27...¦b6! 
28.¦a8 ¦b7! har sort tilstrekkelig motspill. 
Giris tanker var kanskje allerede framme ved 
det kommende intervjuet, og partiet tok raskt 
slutt.

23...£d6? 24.£e4 ¦d8

XIIIIIIIIY

9 +ktr + +0

9zp tr vlp+p0

9 + wql+p+0

9zp zp + + 0

9 + +Q+ +0

9+ zP vLL+ 0

9 + + zPPzP0

9+R+ +RmK 0

xiiiiiiiiy

Her tapte sort på tid, uten at det betydde noe, 
siden 25.¦b8+! vinner direkte fordi sort ikke 
kan ta tårnet på grunn av matten på a8, og 
25…¢d7 26.£a4+ er også raskt slutt. 
I og med at prestasjonen på brettet var noe 
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under middels, var det tøft at Giri brukte 
pausen før neste runde til å gi et intervju 
til NRK med sin vanlige kampinnstilling. 
Magnus tiet på sin side stille, for å gjøre seg 
klar til 14. runde. Han hadde fortsatt en 
turnering å vinne.
1–0

Prestasjonene i VM i langsjakk i 2016 og 
2018 samt i lynsjakk i 2017 og 2018, har alle 
virket til dels gjennomsnittlige for en spiller av 
Magnus’ kaliber, hvis det ikke hadde vært for 
den siste dagen i hvert mesterskap. Her leverte 
mesteren hver eneste gang det som skulle til i 
en kritisk situasjon. 

I Sankt Petersburg i desember oppnådde 
Magnus en poengfangst på overveldende 21½ 
av 25, en score på 86 prosent! Ett av ofrene 
var Wang Hao:

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 g6 4.¥xc6 dxc6 
5.d3 ¥g7 

XIIIIIIIIY 

9r+lwqk+ntr0 

9zpp+ zppvlp0 

9 +p+ +p+0 

9+ zp + + 0 

9 + +P+ +0 

9+ +P+N+ 0 

9PzPP+ zPPzP0 

9tRNvLQmK +R0 

xiiiiiiiiy 

6.h3 

Som Caruana i det første partiet i London, 
spiller Wang det vanligste trekket for å unngå 
sorts kommende springermanøver, i stedet for 

å kopiere Caruanas forsøk med 6.0–0.

6...¤f6 7.¤c3 ¤d7 8.¥e3 e5 9.£d2 

Caruana unngikk dette trekket, men Wang 
følger fortsatt hovedvarianten.

9...h6 10.0–0 

XIIIIIIIIY 

9r+lwqk+ tr0 

9zpp+n+pvl 0 

9 +p+ +pzp0 

9+ zp zp + 0 

9 + +P+ +0 

9+ sNPvLN+P0 

9PzPPwQ zPP+0 

9tR + +RmK 0 

xiiiiiiiiy 

10...b6!? 

Mye mindre vanlig enn standardtrekket 
10...£e7, men i overensstemmelse med det 
første partiet i London. 
11.a3 
Relevant er: 11.¤h2 g5 12.¤e2 ¤f8 13.¤g3 
¤g6 14.a3 0–0 15.b4 cxb4 16.axb4 ¤h4 
17.f3 f5 18.exf5 ¤xf5 19.¤xf5 ¥xf5 20.¦a6 
£e7 21.¤g4 e4 22.dxe4 ¦fd8 23.£e1 ¥e6 
24.¦a3 ¥c4 25.¦f2 h5 26.¤h2 ¥b2 27.¦a4 
£e5 28.¤f1 £b5 29.¦a1 ¥xa1 30.£xa1 
¥xf1 31.¦xf1 ¦d6 32.£a2+ ¢g7 33.£b2+ 
¢h7 34.¦a1 a6 35.¦c1 £e2 36.£b3 ¦g8 
37.£f7+ ¦g7 38.£f5+ ¢g8 39.£c8+ ¢h7 
40.£f5+ ¢g8 Caruana – Nakamura, Saint 
Louis 2015 ½–½

11...¤f8 12.b4 ¤e6N 

En nyhet! Tidligere har vært spilt: 12...
cxb4 13.axb4 ¤e6 14.¤e2 ¤d4 15.¤fxd4 
exd4 16.¥f4 ¢f8 17.¥g3 ¢g8 18.£f4 ¥e6 
19.£d6 ¢h7 20.£xc6 £c8 21.£a4 b5 
22.£xb5 £xc2 23.¦fe1 ¦hc8 24.¥e5 a6 
25.£a5 ¥xe5 26.£xe5 £xd3 27.¤xd4 £c3 
28.¦ac1 £xc1 29.¦xc1 ¦xc1+ 30.¢h2 ¦e8 

 Wang Hao (2730) 
 Magnus Carlsen (2835) 
VM Lynsjakk 2018, St. Petersburg
Kommentarer: Peter Heine Nielsen



NSb #1/2019 31

31.¤xe6 ¦xe6 32.£f4 ¦cc6 33.£xf7+ ¢h8 
34.f3 ¦f6 35.£e8+ ¢g7 36.e5 ¦fe6 37.£d7+ 
¢g8 38.f4 h5 39.¢g3 ¦b6 40.¢h4 ¢f8 
41.¢g5 ¦bc6 42.g4 Ganbold -Rohonyan, 
Philadelphia 2007 1–0

13.bxc5 f5 

Fordi trekkene £d2 og h6 er utført, truer 
sort ...f4, som vinner en offiser. Spillet 
til Magnus er veldig ambisiøst, han har 
løperparet og forsøker å vinne rom i sentrum 
og på kongefløyen. På kostnadssiden er dårlig 
utvikling og risikoen for at raskt motangrep 
fra hvit. 

14.exf5 gxf5 
XIIIIIIIIY 

9r+lwqk+ tr0 

9zp + + vl 0 

9 zpp+n+ zp0 

9+ zP zpp+ 0 

9 + + + +0 

9zP sNPvLN+P0 

9 +PwQ zPP+0 

9tR + +RmK 0 

xiiiiiiiiy

15.£e1 
Datamaskinen foreslår ideer som 15.¦ae1 f4 
16.¤xe5 og vurderer stillingen som lik.
15...0–0 16.¦b1 e4!? En god ide, med et 
taktisk mål. Ved bare å gjenerobre bonden 
med 16...bxc5 beholder sort en sterk, men litt 
fantasiløs stilling.17.dxe4 f4 

XIIIIIIIIY 

9r+lwq trk+0 

9zp + + vl 0 

9 zpp+n+ zp0 

9+ zP + + 0 

9 + +Pzp +0 

9zP sN vLN+P0 

9 +P+ zPP+0 

9+R+ wQRmK 0 

xiiiiiiiiy 

18.¦d1? 
Logisk, men feil. Tårnet hadde i virkeligheten 
en mye viktigere funksjon på b1, og 18 
cxb6! var mulig fordi 18...fxe3 kan møtes 
med 19.b7! som vinner tilbake offiseren med 
initiativ. Sort kan spille 18...¦f7!? med en 
fortsatt rotate stilling og brukbare sjanser, ikke 
minst fordi dette er et lynparti, men objektivt 
sett står hvit bedre. 18.¥c1 ¤g5 19.£e2!? ser 
også interessant ut, for å utnytte at 20.£c4+ 
er mulig etter 19...¥xc3, men datamaskinene 
foreslår i stedet det interessante 19...¤xh3+! 
21.gxh3 £d7! med sterkt angrep!

18...£e7 19.¥d4 ¤xd4 20.¤xd4 ¥a6 
XIIIIIIIIY 

9r+ + trk+0 

9zp + wq vl 0 

9lzpp+ + zp0 

9+ zP + + 0 

9 + sNPzp +0 

9zP sN + +P0 

9 +P+ zPP+0 

9+ +RwQRmK 0 

xiiiiiiiiy

 
Begge spillerne har her sine gode muligheter. 
Sort har ofret to bønder, men har løperparet 
og truer å vinne en kvalitet på f1. Hvit trenger 
å konsolidere, men har et fristende felt på 
f5 som venter på en hvit springer. Wang ser 
imidlertid en taktisk mulighet, men misser 
sorts svar! 21.¤xc6? £xc5 22.¤d5 

XIIIIIIIIY 

9r+ + trk+0 

9zp + + vl 0 

9lzpN+ + zp0 

9+ wqN+ + 0 

9 + +Pzp +0 

9zP + + +P0 

9 +P+ zPP+0 

9+ +RwQRmK 0 

xiiiiiiiiy
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22...¦ae8! 
Hvits ide var 22...¥xf1? 23.¤de7+ ¢h7 
24.e5! og plutselig gir diagonalen b1–h7 
hvit et enormt angrep siden 24...£xc2 kan 
besvares med 25.¦d2! Men: Ved å ta kontroll 
over e7, truer sort springeren på c6, siden den 
ikke lenger er indirekte forsvart av en mulig 
springergaffel på e7. Dermed må hvit retirere 
og sort kan trygt forsyne seg av kvaliteten på 
f1.
23.¤cb4 ¥xf1 24.¢xf1 £c4+ 
For å gjøre ting enda verre for hvit, så var ikke 
22...¦ae8! kun et forsvarstrekk, men angriper 
også bonden på e4. 25.£e2 ¦xe4 26.£xc4 
¦xc4 

XIIIIIIIIY 

9 + + trk+0 

9zp + + vl 0 

9 zp + + zp0 

9+ +N+ + 0 

9 sNr+ zp +0 

9zP + + +P0 

9 +P+ zPP+0 

9+ +R+K+ 0 

xiiiiiiiiy 

Sort står en kvalitet over og har et lett vunnet 
sluttspill. 
27.¢e2 a5 28.¤d3 ¦xc2+ 29.¢f3 ¦a2 
30.¤xb6 ¦xa3 31.¤c4 ¦c3 32.¤xa5 ¦d8 
33.¢e2 ¦d5 34.¤b7 

XIIIIIIIIY 

9 + + +k+0 

9+N+ + vl 0 

9 + + + zp0 

9+ +r+ + 0 

9 + + zp +0 

9+ trN+ +P0 

9 + +KzPP+0 

9+ +R+ + 0 

xiiiiiiiiy 

34...¥f8 35.¦d2 ¦b3 36.¤bc5 ¥xc5 0–1 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤d2 dxe4 4.¤xe4 ¥f5 
5.¤g3 ¥g6 6.¤f3 e6 7.¥d3 ¤f6 8.0–0 
¥e7 9.¦e1 0–0 10.¥xg6 hxg6 11.£e2 c5 
12.dxc5 ¥xc5 13.¤e4 

XIIIIIIIIY

9rsn wq trk+0

9zpp+ +pzp 0

9 + +psnp+0

9+ vl + + 0

9 + +N+ +0

9+ + +N+ 0

9PzPP+QzPPzP0

9tR vL tR mK 0

xiiiiiiiiy

13...¥e7 
13...¤xe4 14.£xe4 ¤c6 er også absolutt 
spillbart.

14.¤xf6+ ¥xf6 15.c3 ¤c6 16.¥f4 £a5 
17.¤d2 ¦ad8 18.¤c4 £f5 

XIIIIIIIIY

9 + tr trk+0

9zpp+ +pzp 0

9 +n+pvlp+0

9+ + +q+ 0

9 +N+ vL +0

9+ zP + + 0

9PzP +QzPPzP0

9tR + tR mK 0

xiiiiiiiiy

19.¥g3 
19.¥d6 ¤e7 (Ikke 19...¦fe8? 20.¥c7 og 
springeren kommer til d6.

19...¥e7 

 Anton Demchenko (2679) 
 Aryan Tari (2620)
VM Hurtigsjakk 2018, St. Petersburg
Kommentarer: Aryan Tari
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19...¦d7!?

20.a4 ¦d7 21.b4 a6 

21...¥f6!? med planen 22.b5 ¤e7 23.¤d6 
£h5! er komfortabelt for sort.

22.¦ab1 b5 23.axb5 axb5 24.¤e3 £h5 
25.£c2 ¦c8 26.£e4 ¥f6 27.¦ec1 ¤e7 
28.c4 

XIIIIIIIIY

9 +r+ +k+0

9+ +rsnpzp 0

9 + +pvlp+0

9+p+ + +q0

9 zPP+Q+ +0

9+ + sN vL 0

9 + + zPPzP0

9+RtR + mK 0

xiiiiiiiiy

Her ser det ut som hvit står lovende. Han får 
en fribonde i b-linjen som kan bli livsfarlig. 
Men:

28...¦d4 
Her må det regnes presist, for variantene er 
forsert.

29.£b7 
29.£f3! £xf3 30.gxf3 bxc4 31.b5 og sort må 
være forsiktig for å nøytralisere fribonden i 
b-linja.

29...bxc4 30.b5 c3 31.b6 

IIIIIIII

9 +r+ +k+0

9+Q+ snpzp 0

9 zP +pvlp+0

9+ + + +q0

9 + tr + +0

9+ zp sN vL 0

9 + + zPPzP0

9+RtR + mK 0

xiiiiiiiiy

Hvem kommer først?

31...c2! 
Som jeg hadde sett, kan bonden selvfølgelig 
ikke slås på grunn av sekkematt!

32.£xc8+ 
Eneste trekk. Men nå ender svart opp med 
bonde over og stor fordel: 32.¤xc2 ¦xc2

32...¤xc8 33.b7 cxb1£ 34.¦xb1 ¤e7 
35.b8£+ ¢h7 
Motstanderen kollapset ganske fort:

36.£e8?! ¤f5 37.£xf7 

XIIIIIIIIY

9 + + + +0

9+ + +Qzpk0

9 + +pvlp+0

9+ + +n+q0

9 + tr + +0

9+ + sN vL 0

9 + + zPPzP0

9+R+ + mK 0

xiiiiiiiiy

37...¤xe3 38.fxe3 ¦d1+ 39.¦xd1 £xd1+ 
40.¢f2 ¥c3!! 
Dette hadde han oversett, med den dødelige 
trusselen ¥e1 som fører til matt!

41.¥c7 £e1+ 0–1 42.¢f3 £f1+.

XIIIIIIIIY

9 + + + +0

9+ + + + 0

9 + + + +0

9+ + + + 0

9 + +N+ +0

9+ + + mk 0

9 tr + + +0

9+ + + mK 0

iiiiiiii

 Wang Hao (2730) 
 Aryan Tari (2620)
VM Lynsjakk 2018, St. Petersburg
Kommentarer: Aryan Tari
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Etter et parti med mye fram og tilbake har vi 
fått en stilling med springer mot tårn:

79...¢f4 80.¤f2 ¢f3 81.¤d3 ¦d2 
82.¤e1+

XIIIIIIIIY

9 + + + +0

9+ + + + 0

9 + + + +0

9+ + + + 0

9 + + + +0

9+ + +k+ 0

9 + tr + +0

9+ + sN mK 0

xiiiiiiiiy

Vi vet at springer mot tårn er teoretisk 
remis, men noen stillinger som denne er 
overraskende nok vunnet. Springeren har 
havnet feil, noe jeg kunne utnyttet. Med 
lite tid igjen spilte jeg upresist og partiet ble 
remis.

82...¢g3?? 
82...¢e2 83.¤g2 ¦d4 84.¢h2 ¢f1! 

IIIIIIII

9 + + + +0

9+ + + + 0

9 + + + +0

9+ + + + 0

9 + tr + +0

9+ + + + 0

9 + + +NmK0

9+ + +k+ 0

xiiiiiiiiy

Måten å vinne på. Poenget er at springeren 
er stuck på g2, og kommer til å gå tapt. Den 
dødelige trusselen ¦d2 kan ikke stoppes. 
85.¢h3 ¦d3+! 86.¢h2 ¦d2 87.¢h1 ¢f2 
(87...¦xg2?? er patt.) 88.¤f4 (88.¢h2 ¢f3 
89.¢h1 ¦d7 90.¢h2 ¦h7+ 91.¢g1 ¦g7 
92.¢h1 ¢f2 med ¦h7 matt i neste.) 88...¦d7 
89.¢h2 ¦h7+ 90.¤h3+ ¢f3.

83.¢f1! 

Nå er stillingen en kjent remis. Kongen og 
springeren samarbeider fint, og jeg kan ikke 
utnytte noe.

83...¦f2+ 84.¢g1 ¦f5 85.¤g2 ¦a5 86.¤e1 
¦a2 87.¢f1 ¦d2 88.¢g1 ¦f2 89.¤d3 ¦e2 
90.¢f1 ¦e4 91.¤e1 
og remis etter 112 trekk... ½–½
�

VM i hurtigsjakk – St. Petersburg 2018, 
åpen klasse 15 runder

1 GM Daniil Dubov 2723 RUS 11

2 GM Sh. Mamedyarov 2786 AZE 10½

3 GM Hikaru Nakamura 2844 USA 10½

4 GM Vlad. Artemiev 2812 RUS 10½

5 GM Magnus Carlsen 2903 NOR 10½

6 GM Alireza Firouzja 2412 IRI 10

7 GM Yangyi Yu 2820 CHN 10

8 GM Anish Giri 2739 NED 10

9 GM Sergey Karjakin 2774 RUS 10

10 GM Tigran Petrosian 2676 ARM 10

69 GM Aryan Tari 2554 NOR 8, 141 GM 
Johan-Sebastian Christiansen 2421 NOR 6½

VM i lynsjakk – St. Petersburg 2018, 
åpen klasse 21 runder

1 GM Magnus Carlsen 2939 NOR 17

2 GM J.-Krzysztof Duda 2694 POL 16½

3 GM Hikaru Nakamura 2889 USA 14½

4 GM Levon Aronian 2858 ARM 14

5 GM Peter Svidler 2770 RUS 14

6 GM I. Nepomniachtchi 2846 RUS 14

7 GM Sergey Karjakin 2759 RUS 14

8 GM Dmitry Andreikin 2777 RUS 13½

9 GM Vladislav Artemiev 2825 RUS 13½

10 GM Anish Giri 2751 NED 13½

95= GM Aryan Tari 2608 NOR 10½, 95= GM 
Johan-Sebastian Christiansen 2635 NOR 10½
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TURNERINGSKALENDER 
mer informasjon på http://www.sjakk.no
MARS

01.-03. NM for ungdomslag
08.-10. Eliteserien, 3. helg 2018/2019
09.-10. Seriesjakken, 5. helg 2018/2019
15.-17. NM for Kvinner 2019
16. NTG Hurtig Grand Prix mars 2019
16. Kvinnerekruteringskonferanse 2019
16. Ålesund Lyn NGP Mars
16.-17. Maratonlyn i Tromsø NGP 2019
28. Sjakk1.no Torsdagslyn GP Bærum
29.-31. Rallarsjakken 2019
APRIL

05.-07 Nordstrand GP Langsjakk 2019
05.-07 Kvalifisering Eliteserien
05.-07 Ålesund Grand Prix 2019
06. Ålesund Lyn Grand Prix 2019
13. NTG Hurtig Grand Prix april 2019
14.-21 Fagernes International 2019 og Det 

Åpne NM 2019

25. Sjakk1.no Hurtigtorsdag GP Bærum
26.-28 NM for skolelag
MAI

04. NTG Hurtig Grand Prix mai 2019
24. Blaa Lynsjakk
25.-26. Blaafarveværket Grand Prix
30. Drammen sjakkfestival hurtig NGP
30.05.-
02.06.

NM for klubblag

31. Drammen sjakkfestival lyn NGP
JUNI

08. NTG Hurtig Grand Prix juni 2019
08. Scandic Hell Rapid Grand Prix 2019
08.-10. Scandic Hell Grand Prix 2019
09.06. Scandic Hell Blitz Grand Prix 2019
21.-27. Nordisk mesterskap 2019 – åpen/

kvinne/senior
JULI

05.-13. Landsturneringen 2019 Larvik

 
  

  
                Alltid åpen. Alltid billig.                                          Alltid åpen. Alltid billig.	  
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Frakoblet 
verdensmester
Vi gleder oss over at Magnus forsvarte verdensmesterskapet, men 
han framsto ikke som suveren vinner. Den særegne Carlsen-mystik-
ken, evnen til å skape gull av gråstein, var i stor grad fraværende. 
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Tekst: Arne Danielsen

De som har lest mine tidligere vurderinger 
av Magnus, vet at jeg gjerne dyrker «upre-
sishetens presisjon» ved å henvise til kunst, 
musikk, harmoni og «å være i bobla» - endog 
til åndelighet. For ikke å virke altfor svevende, 
forankrer jeg dette VM-referatet i en håndfast 
størrelse – nemlig rating.

pålitelig Mål

Elo-rating har gjennom mange år vist seg 

å være et pålitelig mål på spillestyrke. For 
nybegynnere er det lett å øke ratingen, men jo 
høyere rating du oppnår, jo vanskeligere blir 
det å komme videre. Dette fordi kravene til 
prestasjon øker tilsvarende. 

For Magnus, som i mange år har vært 
helt på toppen, er innsatsen for hvert eneste 
ratingpoeng massiv. Den velrennomerte 
sjakkjournalisten Frederic Friedel har sagt at 

Stemningen før 12. partiet 
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når man er på toppen av rankingen, vil hvert 
skritt videre være som å bestige Mount Everest 
eller gå til Sydpolen. 

Det faktum at rating ikke er en lineær 
kurve, er nødvendig å ha i mente.

de to beste

Kun 11 spillere har noensinne passert 
2800 i langsjakk. Med unntak av Kasparov 
og Anand er alle rekordene satt i løpet av de 
siste fem årene. Magnus satte en hittil uslåelig 
ratingrekord med 2882 i mai 2014. Nest beste 
er Kasparov med 2851 i 1999 og så Caruana 
med 2844 i 2014. Ingen andre har vært høye-
re enn 2830. 

At det denne gang var de uomtvistelig høy-
est ratede spillerne i verden som møttes, bor-
ger for at kvaliteten på partiene også antakelig 
var den høyeste vi har sett i noen VM-match. 

MUligheter for avgjørelse

Under VM i London hadde motstanderne 
nesten identisk rating, henholdsvis 2835 og 
2832, noe som gjør det superjevne resultatet i 
form av 12 remiser begripelig. 

Spillerne hadde likevel muligheter til å 
avgjøre, og særlig vinstsjansen til Magnus i det 
første partiet var åpenbar. Hadde han funnet 
vinsten her ville matchen fått et ganske annet 
forløp.

I det sjette partiet var det Magnus som var 
ute i hardt vær, og valgte å ofre en offiser for 
å sette opp en «festning» som Caruana ikke 
klarte å trenge inn i. 

UMeNNeskelig Metode

Datamaskinene fant imidlertid en studie-
artet vinstplan for amerikaneren, og meldte 
på et tidspunkt «matt i 30 trekk»! Burde den 
gode Fabiano sett dette? 

La oss da minne om at programmene stadig 
rykker fra mennesket når det gjelder spille-
styrke. Alle de beste ligger nå godt over 3000 
i rating, og Googles nyvinning AlphaZero 
beregnes til rundt 3600. 

Nivåforskjellen ned til de beste spillerne av 
kjøtt og blod er altså voldsom, og man kan 
derfor ikke forvente at noe menneske skal 
følge med på de finurlige variantberegningene.

Magnus har tidligere slått fast at han ikke 
har noen tro på «festninger», men la etter 
det sjette partiet til at han var glad for at de 
fantes. 

pilas lUrerier

Dataprogrammene styrer pila som vises 
under TV-sendingene. Pila er en pedagogisk 
genistrek, som gjør at alle kan holde seg opp-
datert om hvem som «leder», en slags sjakkens 
rundetid eller målprotokoll. Uten pila ville de 
fleste av oss forstå lite av hva som foregår på 
brettet.

I det 12. og siste langsjakkpartiet ga super-
programmet Sesse en fordel til Magnus på 
opptil 1,7, noe som indikerer en vunnet 
stilling. I og med Magnus i tillegg hadde 
fordel på klokka og en tilsynelatende enklere 
plan enn Caruana, kom mange i harnisk over 
at han «feiget ut» og tilbød remis for å avgjøre 
mesterskapet i stikkampen. 

Diskusjonen er interessant og mangefaset-
tert, men i ettertid kom noen av oss fram til at 
«pila» hadde lurt oss til å tro at det bare var å 
cashe inn poenget. 

iNdre forklariNg

På pressekonferansen etter det femte partiet, 
svarte Magnus på et spørsmål om hvilken 
favorittspiller fra fortida han så mest opp til at 
«det nok er meg selv for tre-fire år siden.» Han 
sa det med et smil, og forsamlingen brøt ut i 
latter. Bak humoren finnes imidlertid et dypt 
alvor.

Ratingen underbygger utsagnet. I 2012 
sprengte Magnus alle ratingrekorder, før han 
nådde sitt fantastiske toppunkt to år senere. 
Fram til sommeren 2016 holdt han et skyhøyt 
ratingsnitt. 

Siden har det gått noe nedover. Under VM 
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lå han 47 ratingpoeng under sin egen rekord-
notering. Samtidig er han likevel fortsatt #1 i 
verden.

iNtUisjoN eller ikke

Før det 12. langsjakkpartiet spurte Ole 
Rolfsrud fra NRK Magnus’ manager Espen 
Agdestein om hva de team Carlsen gjorde for 
å holde nervene under kontroll. Han viste til 
at Magnus hadde sagt at nervene utfordret 
ham og førte til beslutningsvegring. 

«Hvis du har for mye nerver, er du ikke i 
kontakt med intuisjonen», bekreftet Agdestein 
og utdypet: «Magnus pleier å si at trekkene 
kommer til ham, men hvis han er for nervøs 
og tent, så gjør de ikke det.»

I Sotsji i 2014 uttalte tidligere verdens-
mester Boris Spasskij at «Magnus er mystisk. 
Alltid mystisk.» Nettopp denne mystik-
ken, som manifesterer seg ved at «trekkene 
kommer til ham», var til stede i Chennai 
og delvis i Sotsji, men manglet i New York 
og London – vel å merke i langsjakken. I 
stikkampene i hurtigsjakk var både Karjakin 
og Caruana sjanseløse.

ikke leNger gøy?
I et intervju med NRK før jul slo Mag-

nus fast at «det er ikke en dans på roser å 
spille VM. Det er en tøff ting. Det er veldig 
spennende, selvfølgelig, men det er også tøft 
psykisk og mentalt. Det skal være gøy å spille 
sjakk.» Han la til at han hadde det gøy under 
VM, men at «når du kommer til et visst nivå 
så blir det fort for mye på spill til at du greier 
å slippe deg løs». 

Hvilke konklusjoner verdensmesteren vil 
trekke, gjenstår å se. Men det er liten tvil om 
at langsjakkformatet på toppnivå står over-
for visse utfordringer. La oss bare minne om 
Bobby Fischers konklusjon fra 12 år tilbake: 
«Sjakken er død, en komplett farse. Alt hand-
ler bare om memorisering og bestemmelser i 
forveien. Det er et forferdelig spill nå. �

Tata Steel: 11. – 27. januar 2019

Påkoblet igjen
Etter 21 remiser på rad, slo 

Magnus til med hele fem vinstpartier 
og sin syvende turneringsseier i 
Wijk aan Zee. Ratingen tok også et 

sprang oppover.

Tekst: Arne Danielsen

Magnus vant turneringen ubeseiret alene 
med imponerende 9 av 13, halvpoenget foran 
Anish Giri, som med fem seire og ett tap også 
tok et kvalifisert sprang vekk fra ryktet som 
remiskonge.

I et intervju med Chess24 oppsummerte 
Magnus at nivået på spillet var høyere enn på 
lenge, men at en turnering var altfor lite til å 
slå fast at «MC versjon 2014» var tilbake. 

Interessant var at mens flere har holdt fram 
partiet mot Richard Rapport som et mes-
terverk, mente Magnus selv at dette partiet 
kanskje var hans svakeste. 

Han kom også med innrømmelsen at 
trekket e5, som ble genierklært av Jon Lud-
vig Hammer i TV2, i utgangspunktet var en 
bukk. Først mens han gremmet seg etter å ha 
utført trekket, ble han oppmerksom på at alt 
faktisk stemte taktisk.

Interessant var også å høre Magnus’ opp-
summering av det fascinerende sluttspillet 
mot Vishy Anand, der han ikke lette etter 
konkrete vinstvarianter, men måter å holde 
spillet i gang på. 

Undertegnede har vært redd for at vi kan-
skje hadde sett det beste fra verdensmesteren 
i langsjakk, men har alltid håpet at en slik 
spådom har vært feil. Etter innsatsen fra en 
spillesugen Magnus i Tata Steel, er det grunn 
til å ha et lysegrønt håp for 2019. �
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Seier ved uavgjort
Da tittelkampen mellom Magnus Carlsen og Fabiano Caruana 
begynte i London, forventet verden en forestilling som fortjente be-
tegnelsen «historisk». 28 år hadde gått siden forrige gang en VM-
match var blitt utkjempet mellom de to høyest ratede spillerne i 
verden. Enda mer spesielt: Begge var unge og i sin beste alder. Her 
kommer noen tanker fra før starten til etter avslutningen.

Tekst: Jonathan Tisdall – Foto: Arne Danielsen

Hvem ville vinne? For å være helt ærlig 
så hadde jeg ikke en anelse. Jeg ville ikke 
engang ha satset på at matchen skulle bli jevn. 
Historiske matcher kan overraske. Kampene 
mellom Karpov og Kasparov startet med at 
mesteren, som angivelig var på hell, tok ledel-
sen 5-0. Så det finnes ingen fasit. 

progNoser i forkaNt

Liveratinglista tar ikke hensyn til alle 
faktorer. Man bør ha i mente at fikseringen 
på nummer én i stor grad er basert på «Carl-
sen-standarden». Vi kunne notere oss at et par 
spillere nærmet seg hans «før matchen-nivå», 
men topptallene deres var merkbart under 
Magnus’ historiske gjennomsnitt og langt 
under hans høyeste rating. 

Kunne det virkelig være slik at Magnus 
hadde vært i en tilstand av jevn og permanent 
nedgang fra midten til slutten av tjueårene? 
Det var vanskelig å kjøpe ideen om at Magnus 
nådde toppen 23 år gammel, før du veide inn 
visse abstrakte mentale faktorer og lyttet til et 
ferskt intervju med søsteren Ellen. Interessant 
nok skulle akkurat dette emnet vise seg å bli 
det mest omtalte i løpet av matchen. 

avsløriNg

En bemerkelsesverdig NRK-podcast laget 

av kompisene til Magnus, Odin Blikra Vea og 
Askild Bryn, inneholdt noen avslørende opp-
riktige samtaler. Magnus analyserte først sitt 
tidligere og nesten traumatiske tittelforsvar 
mot Karjakin, og serverte så ærlige meninger 
om den kommende matchen, uttalte blant an-
net at: «Caruana er den verste motstanderen. 
Han er den nest beste og den vanskeligste å 
møte. Han er ikke den vanskeligste å slå, siden 
han tar sjanser, men sammen med Aronian 
er han den spilleren jeg føler har utspilt meg 
mest.»

Storesøster Ellen forsterket dramaet da hun 
fortalte Askild og Odin at hun trodde at Mag-
nus hadde et ønske om å slippe byrden ved å 
spille tittelmatcher og bare beholde posisjonen 
som «nummer én».

perfeksjoNisMe

Som norsk lagkaptein under Baku-OL i 
2016, ble jeg litt bedre kjent med Magnus, 
ikke minst det kompliserte temaet «egne 
standarder». I en minneverdig runde knuste 
Magnus motstanderen brutalt, og mens han 
undertegnet noteringsskjemaet kom en annen 
lagkaptein, en svært sterk stormester, bort til 
meg og roste Magnus’ forestilling. Derfor ble 
jeg overrasket over Magnus’ åpenbare irrita-
sjon over kvaliteten på sin egen prestasjon.
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«Magnus spiller med ekstreme 
ambisjoner, og vakler så i sannhetens 

øyeblikk på randen av seieren» 
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Den viktigste «utenom brettet-faktoren» 
som jeg tror påvirker Magnus, er det som 
jeg er fristet til å kalle ... frihet. Tidlig i 2018 
skrev jeg om hvor viktig partiet mot Gawain 
Jones var i Tata Steel det samme året. Dere 
husker sikkert hvordan Magnus bukket en 
offiser rett etter åpningen, og ulike øyeblikks-
bilder av kroppsspråket hans etterlot ingen 
tvil om dybden av fortvilelsen. Men kun etter 
én klar unøyaktighet fra Jones, fikk Carlsen 
reell kompensasjon, og Magnus avsluttet 
spillet med en virtuos salve av kontrollerte 
angrep. I resten av turneringen konverterte 
han mikro-fordelene nådeløst, som den gamle 
«Maximum Clarsyn». 

På den ti-
den så jeg på 
dette partiet 
som en slags 
psykologisk 
død og gjen-
fødelse, ved 
først treffe 
bunnen med 
en håpløs 
tabbe mot 
den lavest 
rangerte 
spilleren i turneringen, og så, som et resultat 
av tabben, gjenoppdage den nesten glemt 
følelsen av å spille utvungent, uten mere press 
og med absolutt ingenting igjen å tape. 

Ut av det blå kontaktet en journalist fra 
London Times meg for å få hjelp til det 
sjakklige innholdet i et intervju med Magnus 
før VM-matchen. Til min forbauselse sa han 
at Magnus hadde blinket ut partiet mot Jones 
som ett av hans mest tilfredsstillende. Den 
samme Magnus, som kunne være rasende på 
seg selv for nano-unøyaktigheter, så nå altså 
kjærlig tilbake på et parti der han ulykkeligvis 
hadde kastet en hel offiser ut av vinduet?

Dette «beviste» for meg at Magnus virkelig 
erfarte noe dyptgripende i løpet av partiet 

mot Jones. Men... Jeg er ikke overbevist om at 
han, som en person helt besatt av de sportslige 
aspektene av sjakken, gir nok oppmerksom-
het til viktigheten av slike abstraksjoner som 
sinnstilstand. Javel, han priser avkobling, flyt 
og å skape sin isolerende «boble», men disse 
faktorene har mer en historisk forbindelse 
til sportslige prestasjoner, enn å oppdage og 
oppnå en høyere mental tilstand.

saNNheteNs øyeblikk

I en match som har fått så mye oppmerk-
somhet, spesielt hjemme i Norge, er det lite 
poeng i å se tilbake på partiene så lenge etter 
at de ble spilt. Selv om det var 12 remiser, 

var det nok 
av spennende 
øyeblikk og 
store slag. Det 
virker mer 
fornuftig å 
analysere sen-
trale øyeblikk 
i duellen, og 
nesten alle 
disse fant sted 
mens Magnus 
spilte svart. 

Min personlige teori er at de viktigste drama-
tiske øyeblikkene fant sted utenfor brettet, i 
psykologiske beslutninger og innrømmelser. 

Jeg tror at på mange måter ble matchens 
strategi, slagmark og resultat definert allerede i 
det første partiet. Magnus overrasket de fleste 
ved å spille siciliansk, og gikk rett i strupen 
på Caruana  ved å ta utgangspunkt i en skarp 
plan og gjennomføre den enda skarpere. Han 
bygde opp en klar vinststilling ... og så sløste 
han bort nesten hele fordelen på den samme 
rare, nølende måten som har plaget ham de 
siste årene.

Mønsteret fra de personlige duellene det sis-
te året fortsatte: Magnus spiller med ekstreme 
ambisjoner, og vakler så i sannhetens øyeblikk 

«Magnus er en fighter av 
natur, og jeg tviler på at 

han føler seg komfortabel 
i månedene som kommer. 

Jeg tror han begikk en 
alvorlig menneskelig 

feil...» (Kramnik)
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på randen av seieren. Hva som kunne ha vært 
den mest knusende starten på en tittelkamp, 
ble i stedet omgjort til en lettelse i matchde-
buten for FC, og nok en nær glipp for MC. 

Magnus’ norske kompiser påsto at han var 
kapabel til bare å ta med seg det positive fra 
bataljen, og ville bare fokusere på hvor godt 
han spilte og hans fortsatte grep på utfordre-
ren. Jeg vet at Magnus har en briljant sportslig 
psyke, men kan noen virkelig bare trekke på 
skuldrene av en slik irriterende tabbe? Hva 
som forvirret meg mest i dette partiet, var 
at gevinstføringene som Magnus overså var 
veldig klare og ikke særlig kompliserte. En 
klarere vinststilling skulle ikke oppstå i de 
klassiske sjakkpartiene i London.

Magnus svidde åpenbart av en enorm 
mengde energi i dette partiet, og virket synlig 
tappet på pressekonferansen. Fabiano ga 
derimot et uhyggelig inntrykk av å være like 
uthvilt som ved ankomsten, og er enten utro-
lig rolig, eller har verdens beste pokerfjes. Han 
ville neppe bli oppmuntret om han fikk kjørt 
seg igjen på samme måte, men om han bare 
er halvparten så rolig som han ser ut, ville han 
sikkert lagre det første partiet som en nyttig 
erfaring. Disse inntrykkene, nøyaktig eller 
ikke, av Caruanas stoiske ro, skulle vedvare 
gjennom hele arrangementet. Han var nesten 
umulig å «lese» og viste aldri synlige tegn på 
tretthet, noe som måtte være veldig frustreren-
de å bli utsatt for.

videogate - eller sjakk-koNspirasjoN?
Den virale versjonen av matchen oppsto 

da en kort video, som ble utgitt av folk med 
tilknytning til utfordreren, viste hvordan 
Caruana og co også kunne gjøre sport- og 
sjakkforberedelse i upbeat stil. Filmen ble 
raskt fjernet etter at noen seere begynte å 
granske stillingene på brettene som ble vist på 
filmen fra treningsleiren. Mest forbløffende 
av alt var at et kamera fikk zoome inn på en 
bærbar PC der skjermbildet viste en liste med 

titler på åpningsvarianter i en database.
Dette fikk to interne varsellamper til å lyse 

hos meg, både en gammel journalist-relatert 
skepsis, men også desinformasjonsrefleksen 
fra erfaringen som sekundant. Umiddelbart 
dannet jeg meg to sterke meninger: 

Først, at dette var et slags stunt for å prøve 
å lure Carlsen-leiren til å bruke tid på falske 
varianter som ble «avslørt» på sjakkbrettene og 
laptop-skjermen. 

Dessuten at absolutt ingenting nyttig var 
synlig på skjermen, ingenting ble avslørt 
som vi ikke visste før, derfor var den faktiske 
virkningen av «lekkasjen» minimal til ikke-ek-
sisterende. 

Min første konklusjon var at episoden i stor 
grad ville være av underholdende karakter, 
men av liten betydning for kampen.

Men jeg oppdaget raskt at dette synspunk-
tet var i mindretall. NRKs kjendisgjest Anne 
Holt, berømt for sine krimromaner, var om-
trent den eneste personen i landet som delte 
mistankene mine.

Å trekke tilbake en video og be folk om ikke 
å spre innholdet, kan riktignok være den mest 
effektive måten å gjøre noe kjent på, men 
samtidig fantes det nok av pålitelige kilder 
til å overbevise meg om at skammen som ble 
uttrykt hos de som var knyttet til videopro-
duksjon og de sinte, stramme leppene til de få 
synlige medlemmene av Caruanas teammed-
lemmer var ekte. 

Avgjørende for meg var at Ian Rogers 
trakk seg som amerikansk sjakkreporter fordi 
historien han brakte om saken ble avvist for å 
være for anti-Caruana, da snakker vi virkelig 
om et betydelig volum av ubehag rundt hen-
delsen i USA. 

Vishy Anand, som selv ikke er noen slapp-
fisk når det gjelder mind games på høyt nivå, 
fortalte til ChessBase: «Det var ingenting 
dramatisk som de ga bort, bortsett fra at de 
bekreftet at de så på Russisk. På den annen 
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side var dette helt ubrukelig informasjon, for 
ville Carlsen-laget, selv om de følte at det var 
autentisk, satt sin lit til det, ville de satset livet 
på det? Det kunne de ikke.» 

Mens mange overbevisende faktorer tydet 
på en utilsiktet lekkasje, var det samtidig 
avslørende at noen med stor kamperfaring 
gjentok nettopp mine argumenter for å mistro 
at det dreide seg om en tilfeldighet. 

saNNheteN bak hUMor

Som tidligere nevnt var en favorittdiskusjon 
når Magnus spillemessig var på sitt aller beste. 
På pressekonferansen etter det femte partiet 
fortalte Carlsen pressen at: «Min favorittspiller 
fra fortiden er trolig meg selv for tre eller fire 
år siden. Ja, (alder) 23.» Dette var et ironisk 
svar som noen tolket som egoistisk. 

For meg har uttalelsen flere vektige ingre-
dienser, i og med at jeg ikke er allergisk mot 
at toppvurderte utøvere innrømmer at de 
er eller var den største. Spøken sier mer om 
Magnus’ anerkjennelse av år med frustrasjon 
over synkende resultater, om muligheten for 
at toppformen kan være permanent tapt, og 
muligens et nikk til en kommende utfordring 
når det gjelder alder. Jeg tror at det var et 
utrolig ærlig svar av stor betydning for å forstå 
matchen som helhet.

Etter det syvende partiet, Carlsens andre 
tannløse hvitparti på rad, spurte den tyske 
journalisten Stefan Löffler om Magnus var 
«klar til å slå til». Journalisten hadde utvilsomt 
fortsatt det første partiet i i tankene, men 
var også definitivt forbløffet over mesterens 
tilståelse om at han i det kritiske øyeblikk i 
det tidlige midtspillet av det aktuelle partiet, 
da det åpnet seg noen skarpe og dynamiske 
alternativer heller valgte en trygg fortsettelse 
til tross for at det ga ham «ingenting». Da 
Magnus nølte, gjorde Stefan bildet av ube-
sluttsomhet foran målet enda sterkere ved å si 
at Magnus kunne tenke på det som en fotball-
metafor. «Det gjør det bare enda verre!» svarte 

mesteren. Pressen humret , og han slapp unna 
med det.

Jeg fortalte Stefan at jeg trodde at dette var 
et svært veltalende fluktforsøk: Magnus er en 
ekstremt ærlig mann, og hvis han først begyn-
ner å gi svar på spørsmål som dette, vil han si 
eller avsløre ting han kan angre, spesielt i en 
tittelkamp der et glimt inn i psyken hans vil 
være gull verdt for motstanderen. På mange 
måter hadde han allerede sagt for mye.

Møte frykt

For hvert parti som ble spilt, syntes Magnus 
å blir mer entusiastisk over styrken til mot-
standeren, og gjorde ingen hemmeligheter 
av sin egen nøling og frykt for risiko. Jo mer 
jeg tenkte på dette og diskuterte med andre 
dedikerte, jo mer overbevist ble jeg om at det 
nettopp var dette som hadde innkapslet mes-
terens arbeid i de siste årene, og ikke minst 
her i London 

Etter å ha hatt sin største sjanse i det første 
partiet, og siden fått oppleve at mønsteret av 
utålmodighet og unøyaktigheter fortsatt var 
på plass, måtte Magnus erkjenne at han bok-
stavelig talt ikke lenger var sitt gamle jeg. 

Tenk å måtte konfrontere dette eksistensi-
elle dilemmaet på direkten i en kritisk fase og 
håndtere en slik erkjennelse ærlig og effektivt 
midt under den største utfordringen i karrie-
ren!

Noe som gjør matchen som helhet spesielt 
spennende, er Magnus’ beslutning om å holde 
fast på den sicilianske åpningen med svart, 
selv inn i stikkampen. Jeg vil hevde at dette 
«beviser» at han kom til London med høye 
ambisjoner, og at den eventuelle konservatis-
men han etter hvert valgte var en reaksjon på 
hans økende aksept for og bekymring over at 
han ikke hadde tak på Fabiano i klassisk sjakk 
overhodet.

speilede stilarter

I ettertid, og ved å tolke noen av kommen-
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tarene fra Magnus’ team, tror jeg nå at den 
sicilianske vinkelen kom som et resultat av 
sofistikert planlegging. Det var ikke bare et 
valg for å åpne slagmarken, men like mye 
generell stil og vurdering av sterke sider, der 
Carlsen-leiren hadde tro på at Magnus’ største 
fordel over Caruana var i mer komplekse 
midtspill. Dette er litt av en overraskelse 
med tanke på den vanlige oppfatningen om 
Fabiano som en aggressiv regnemaskin, mens 
Magnus er et mer mystisk teknisk geni.

For å være ærlig, hadde jeg seriøst begynt å 
stille spørsmål ved denne konvensjonelle «vis-
dommen» i de begrensede forberedelsene jeg 
gjorde før jeg skulle dekke en tittelkamp «live» 
for første gang på en evighet, som featureskri-
bent for chess.com. For å snike inn en rask 
bokanmeldelse, så fordøyde jeg før matchen 

New in Chess’ betimelige nyutgivelse «Fa-
biano Caruana - his Amazing Story and His 
Most Instructive Chess Games» av Alexander 
Kalinin, som kan anbefales. Min eneste klage 
er at den kunne vært lengre, noe som virkelig 
er et kompliment. 

Denne sjansen til å få en rolig oversikt over 
Caruanas utvikling, ga meg et helt annet syn 
på spillestilen hans. Magnus har understreket 
Caruanas dødelige nøyaktighet i beregning og 
intense kjærlighet til sentrum som to tilbake-
vendende temaer i utfordrerens spill. Jeg fikk 
et sterkt inntrykk av at Caruanas aksepterte 
omdømme ikke er nøyaktig slik. Jeg gikk ikke 
så langt som team Magnus angående svakhe-
ter i midtspillet, men jeg fikk et nytt bilde av 
amerikaneren som en svært metodisk spiller 
som samler små fordeler. Teknikken har blitt 

Magnus fortsetter med Siciliansk Svesjnikov også i det 10. partiet.
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stadig bedre, nok til å få russisk til å virke 
som et farlig våpen (selv mot Magnus). Hans 
berømte angrep har en tendens til å komme 
fra lange, logiske strategiske oppbygginger, så 
egentlig tror jeg ikke han er så «voldsom» som 
folk mener.

I en lang samtale med GM Daniel King 
etter matchen, kom det fram at han gikk enda 
lenger i sin analyse av Caruana. King stilte et 
veldig direkte spørsmål etter å ha fulgt hele 
arrangementet så tett, som presseansvarlig og 
kommentator - en overraskende vri, men kan-
skje mer overraskende var at ingen andre had-
de lansert samme ideen. Daniel spurte bare 

om Caruana hadde gjort noe for å overbevise 
meg om at han var like god som Magnus hele 
tiden påsto. 

Dette er nesten et kjettersk spørsmål, i og 
med at både mesteren, ratinglista og den 
allmenne oppfatningen sier at Fabiano er den 
nye «co-champion» innen klassisk sjakk. Men 
når du stopper og tenker på det: Caruana fikk 
knapt inn et slag! 

Ingen av spillerne var imponerende med 
hvit, men i de skarpeste duellene i det første 
og tolvte partiet, (og til slutt i stikkampens 
andre parti), var det stor forskjell i klassen for 
brølende sicilianere. 

«Nok en gang lurte trolig Magnus verden til å tro at han var rystet og redd...»
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Caruanafans vil hevde at Magnus ikke viste 
så mye heller, og var nesten ydmyket og lagt 
i bakken med hvit av en russisk åpning uten 
damer på brettet. 

Uansett er det et spørsmål verdt å stille. Per-
sonlig synes jeg den pussige reversering av for-
ventede stilarter forklarer mye. Begge spillerne 
virket faktisk bedre til det folk forventet at 
den andre skulle 
være best i.

koNtroversiell 
slUtt

Enden på det 
tolvte partiet 
satte igang en 
umiddelbar 
storm av kritikk 
mot Carlsens 
nerver og guts, 
selv om man 
kanskje heller 
burde husket 
på sammenlignbare øyeblikk i historien. Selv 
Kasparov, som selv hadde vist et mer ekstremt 
tilfelle av «feighet» da han møtte Karpov, var 
for overrasket til å tenke rett. 

«Magnus er en fighter av natur, og jeg tviler 
på at han føler seg komfortabel i månedene 
som kommer. Jeg tror han begikk en alvorlig 
menneskelig feil...» sa Vladimir Kramnik etter 
parti 12. Selv var jeg like forskrekket, bortsett 
fra at jeg ikke mente at det var sluttstillingen 
i seg selv som var sjokkerende. Det kritikk-
verdige var det faktum at Carlsen metodisk 
hadde gitt avkall på å øke sin åpenbare fordel i 
partiet, og jeg tror det var dette som Kramnik 
faktisk refererte til. 

Men som Magnus sa rett ut i pressekon-
feransen etter partiet, da det ble henvist til 
datamaskinenes og verdensmestrenes vurde-
ring av fordelen: Han brydde seg ikke. Han 
hadde fått det som han ville. Han gjorde det 
med vilje.

stikkaMpeN

Nok en gang lurte trolig Magnus verden 
til å tro at han var rystet og redd, mens han i 
virkeligheten var kald og beregnende. Det var 
en dum feil å gjøre.

Under rapporteringen fra en tittelkamp 
ringside igjen for første gang på 25 år, var jeg 
ofte betatt av gamle leksjoner. Sittende ved 

siden av Jonat-
han Speelman, 
som jeg selv 
sekunderte gjen-
nom flere kandi-
datmatcher, og 
som selv har vært 
sekundant for 
Anand og Short 
mot Kasparov, 
ble jeg minnet 
om hvor totalt 
kunnskapsløse 
kommentatorer 

kan virke for de som er innad i teamene. Jeg 
husket hvordan den kjappe remisen med hvit 
i det 12. partiet mot Karjakin i New York 
lurte alle.

Plutselig var jeg helt sikker på at absolutt alt 
Magnus gjorde da var fullt planlagt. Han for-
ventet igjen å finne seieren i raskere tidskon-
troller. Nå var alt han hadde å gjøre å levere. 
Det var det eneste argumentet som telte. 

På dette tidspunktet lurte mange eksperter 
på om Magnus også hadde mistet sin antatte 
klare fordel i hurtigsjakk. Det første partiet 
var omtrent like tett utkjempet som den klas-
siske sjakken, og det var fortsatt synlige tegn 
på nerver, men med et raskere tempo viste 
Magnus sin klasse og besluttsomhet. Og når 
Magnus smakte blod, var Caruana haimat. 

Bla om og se gjennom partiet som be-
stemte utfallet av matchen:

«Han brydde seg ikke.  
Han hadde fått det som 

han ville.  
Han gjorde det med vilje»
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 Magnus Carlsen (2835) 
 Fabiano Caruana (2832) 
VM i London, 1. hurtigparti stikk-kamp
Kommentarer: Peter Heine Nielsen

1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.g3 ¥b4 
Når vi vet hvor mye som står på spill, må vi 
ha respekt for humoren til spillerne. Denne 
stillingen har allerede vært sett tre ganger 
tidligere i matchen med motsatte farger. Nå 
forsøker Magnus å utnytte det ekstra tempoet 
med et uvanlig trekk:

4.e4!? 

XIIIIIIIIY 

9rsnlwqk+ tr0 

9zppzpp+pzpp0 

9 + + sn +0 

9+ + zp + 0 

9 vlP+P+ +0 

9+ sN + zP 0 

9PzP zP zP zP0 

9tR vLQmKLsNR0 

xiiiiiiiiy 

Veldig merkelig spilt. Giri forsøkte en stund å 
gjøre ¥g2 populært, men sort fant etter hvert 
måter å nøytralisere trekket.

4...0–0 
Caruana rokerte raskt, antakelig uten å tenke 
for mye på spissfindighetene. Kanskje er det 
litt strengt å kalle trekket unøyaktig, men i 
etterpåklokskapens lys er det lett å anbefale 
4…¥xc3.

5.¤ge2! 
Beskytter springeren på c3, og ”truer” i tillegg 
bare å utvikle seg normalt.

5...c6 6.¥g2 
Kanskje den beste stillingen Magnus 
noensinne hadde i hele matchen etter 
åpningsfasen? Ikke at det sier så mye. Ved 
første blikk ser det ut som hvit bare har gjort 

standardtrekk i engelsk, men sorts løper på 
b4 er litt feilplassert når springeren på e2 
forsvarer kollegaen på c3, og etter planen …
c6 etterfulgt av …d5 insisterer datamaskinene 
på at sort mister en bonde. Hvits plan er på 
sin side enkel: 0-0 fulgt av d4, mens det er 
mer uklart hva sort skal foreta seg.

6...a6 7.0–0 b5 
Om ikke godt, så i hvert fall konsistent. Men, 
medisinen mot et angrep på fløyen er som 
kjent motstøt i sentrum.

8.d4! 

XIIIIIIIIY 

9rsnlwq trk+0 

9+ +p+pzpp0 

9p+p+ sn +0 

9+p+ zp + 0 

9 vlPzPP+ +0 

9+ sN + zP 0 

9PzP +NzPLzP0 

9tR vLQ+RmK 0 

xiiiiiiiiy 

8...d6 
Det relativt beste. Etter 8…exd4 kan hvit 
slå tilbake både med springer eller dronning 
eller for en saks skyld til og med spille 9.a3!? 
Det er verdt å nevne at springeren er ganske 
velplassert på e2. Ikke bare beskytter den den 
andre springeren på c3, men gir også løperen 
på g2 fri sikt og slik beskytter bonden på e4, 
noe som gjør at hvit også kan vurdere å spille 
f4.

9.a3 ¥xc3 
Litt av en innrømmelse å gi opp løperparet. 
Mer solid var å akseptere hvits terrengfordel 
med 9…¥a5 10.b4 ¥b6! da 11.c5 dxc5 
12.dxc5 £xd1 13.¤xd1 ¥c7 14.¤e3 gir hvit 
et åpenbart behagelig sluttspill, men med en 
fortsatt akseptabel stilling for sort.

10.¤xc3 bxc4 11.dxe5 dxe5 
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Sort har en merbonde, men løperparet samt 
sorts ødelagte struktur mer enn kompenserer 
bonden. Et sannsynlig scenario er at hvit 
vinner tilbake bonden med klar fordel.

12.¤a4 ¥e6 

XIIIIIIIIY 

9rsn wq trk+0 

9+ + +pzpp0 

9p+p+lsn +0 

9+ + zp + 0 

9N+p+P+ +0 

9zP + + zP 0 

9 zP + zPLzP0 

9tR vLQ+RmK 0 

xiiiiiiiiy 

13.£xd8 
En veldig menneskelig tilnærming, nemlig å 
spille på det åpenbare potensialet i sluttspillet, 
akkurat som det skjedde i partiet, men 
maskinene foretrekker 13.f4!? c3!? 14.£c2! 
med et sterkt initiativ i midtspillet.

13...¦xd8 14.¥e3 ¤bd7 15.f3 ¦ab8 16.¦ac1 
¦b3 17.¦fe1 

XIIIIIIIIY 

9 + tr +k+0 

9+ +n+pzpp0 

9p+p+lsn +0 

9+ + zp + 0 

9N+p+P+ +0 

9zPr+ vLPzP 0 

9 zP + +LzP0 

9+ tR tR mK 0 

xiiiiiiiiy 

Stillingen ser åpenbart lovende ut for hvit, 
noe spillerne også ser ut til å tro basert på 
spillet videre. Men sort står faktisk helt 
OK. 17…¦db8 med poenget at 18.¥f1 c3! 
utlikner stillingen. Hvit har ingen metode 
til å opprettholde sin strukturelle fordel, og 
etter 19.¤xc3 ¦xb2 20.¤d1 ¦a2 21.¦xc6 

¦xa3 22.¦xa6 beholder riktignok hvit 
løperparet og materiell likevekt, men har bare 
minimale sjanser til å vinne, i og med at hele 
dronningfløyen er eliminert.

17...¤e8 18.¥f1 ¤d6 19.¦cd1 

XIIIIIIIIY 

9 + tr +k+0 

9+ +n+pzpp0 

9p+psnl+ +0 

9+ + zp + 0 

9N+p+P+ +0 

9zPr+ vLPzP 0 

9 zP + + zP0 

9+ +RtRLmK 0 

xiiiiiiiiy 

19...¤b5? 
Et avgjørende øyeblikk. Caruana tenkte en 
stund, men spilte likevel feil trekk. 19…¤b7 
ser riktignok passivt ut, men det er vanskelig 
for hvit å utnytte. ¦c1 kan ofte møtes av ¤a5 
som beskytter c4, og etter 20.¢f2 ¢f8 kan 
sort vandre med kongen til sentrum for å 
konsolidere. 21.¦d2 ¢e7 22.¦c1 er fortsatt 
fint for hvit, men ingenting sammenliknet 
med partiet.

20.¤c5 ¦xb2 21.¤xe6 fxe6 22.¥xc4 ¤d4 
23.¥xd4 exd4

XIIIIIIIIY 

9 + tr +k+0 

9+ +n+ zpp0 

9p+p+p+ +0 

9+ + + + 0 

9 +LzpP+ +0 

9zP + +PzP 0 

9 tr + + zP0 

9+ +RtR mK 0 

xiiiiiiiiy 

24.¥xe6+?! 
Magnus tenkte en stund her, innså tydeligvis 
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at dette var et kritisk punkt. Trekket som 
hvit egentlig ønsker å spille er 24.¦xd4! 
som sementerer alle fordelene i stillingen, 
uten å tillate tårnsluttspillet som oppstår i 
partiet med klare remissjanser. Problemet var 
bare at etter 34…¢f7 truer sort ¤e5 som 
tvinger fram evig sjakk etter ¦xd8 ¤xf3. 
Magnus så på 25.¢f1, men dette ender ikke 
tilfredsstillende etter 25…¢e7 26.¦ed1 
på grunn av ¦xh2. Dette leder oss fram til 
hvorfor datamaskinene entusiastisk foreslo 
25.¢h1! med vinststilling. 25…¢e7 26.¦ed1 
er nå forferdelig for sort etter 26…a5 27.¦d6 
eller 26. …¦bb8 27.¥xa6.

24...¢f8 25.¦xd4 ¢e7 26.¦xd7+ ¦xd7 
27.¥xd7 ¢xd7 28.¦d1+ ¢e6 29.f4 c5 

XIIIIIIIIY 

9 + + + +0 

9+ + + zpp0 

9p+ +k+ +0 

9+ zp + + 0 

9 + +PzP +0 

9zP + + zP 0 

9 tr + + zP0 

9+ +R+ mK 0 

xiiiiiiiiy 

Hvit har en merbonde, men sorts c-bonde og 
aktive tårn garanterer motspill. Stillingen er 
på grensen mellom vinst og remis, og mens 
det er mulig med en viss innlevelse å analysere 
til en av de to mulige konklusjoner, så vil jeg 
heller sitere Bent Larsen: Hva som betyr noe 
er at det finnes vinstsjanser! I praktisk spill er 
oppgaven åpenbart enklere for hvit enn for 
sort, og mens Caruana i langsjakk kunne hatt 
en sjanse til å ”løse” oppgaven, er den korte 
betenkningstiden i et hurtigparti noe helt 
annet.

30.¦d5?! 
Computeren foretrekker 30.¦c1 ¢d6 31.a4!?. 
Nå har sort i prinsippet en remis innen 
rekkevidde, men som sitert ovenfor, dette er 

ikke hva som teller for en praktisk vurdering. 

30...¦c2 31.h4 c4 32.f5+ 

XIIIIIIIIY 

9 + + + +0 

9+ + + zpp0 

9p+ +k+ +0 

9+ +R+P+ 0 

9 +p+P+ zP0 

9zP + + zP 0 

9 +r+ + +0 

9+ + + mK 0 

xiiiiiiiiy 

32...¢f6! 
Holder kontroll på de hvite sentrumsbøndene. 
Etter 32…¢e7 33.e5 ¦a2 34.¦c5 ¦xa3 
35.¢f2! kan riktignok den materielle balansen 
opprettholdes, men hvits bønder er mye mer 
mobile pluss at kongen også har mulighet 
til å slutte seg til kampen. Det er mye 
bedre for sort å forbli en bonde under, men 
beholde aktivt motspill som begrenser hvits 
muligheter.

33.¦c5 h5! 
Et godt trekk som fastlegger hvits bønder og 
på den måten forhindrer g4.

34.¢f1 

XIIIIIIIIY 

9 + + + +0 

9+ + + zp 0 

9p+ + mk +0 

9+ tR +P+p0 

9 +p+P+ zP0 

9zP + + zP 0 

9 +r+ + +0 

9+ + +K+ 0 

xiiiiiiiiy 

34...¦c3 
Et anstendig trekk preget av sunn fornuft. 
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34…c3!? 35.¢e1 a5 36.¢d1 ¦g2 37.¦xc3 gir 
riktignok hvit to merbønder, men maskinene 
peker på at etter 37…¢e5 er fordelen 
0,00, noe som betyr at aktiviteten til sort er 
tilstrekkelig og at sort vil starte med å plukke 
hvits løse bønder noe som ender i remis.

35.¢g2 
Forsvarer bonden på g2 med trusselen a4 noe 
som vil gjøre at sorts motspill fordamper. Noe 
som betyr at sorts svar er forsert:

35...¦xa3 36.¦xc4 ¢e5! 37.¦c7 

XIIIIIIIIY 

9 + + + +0 

9+ tR + zp 0 

9p+ + + +0 

9+ + mkP+p0 

9 + +P+ zP0 

9tr + + zP 0 

9 + + +K+0 

9+ + + + 0 

xiiiiiiiiy 

Caruana har forsvart seg godt, men at pila 
fortsatt viser 0,00 betyr ikke at partiet er over. 
Det er sort som må finne de ”eneste trekkene” 
og 37…¦a2+! er ett av dem. 
Akkurat som 37.¢f3 ikke leder noe sted om 
sort spiller riktig – 38.¢h3 er den kritiske 
testen, fordi etter 38…¢xe4 39.¦e7+!? 
(39.¦xg7 ¦f2 er remis som i partiet) 
39…¢f3!! er nøkkeltrekket. Altså ikke slå 
bonden på f5, men angripe hvits konge etter 
40.¦xg7 ¦a1! som truer matt på h1 og gir 
evig sjakk etter 41.¢h2 ¦a2+. 
Ikke en spesielt vanskelig variant, i det minste 
ikke umulig å finne. Men det tar tid å regne, 
eller du trenger en del ”hell” for at intuisjonen 
skal fortelle deg den riktige løsningen i 
tidsnøden. Caruana løste mange problemer på 
veien hit, men snublet i det siste hinderet:

37...¢xe4?? 

XIIIIIIIIY 

9 + + + +0 

9+ tR + zp 0 

9p+ + + +0 

9+ + +P+p0 

9 + +k+ zP0 

9tr + + zP 0 

9 + + +K+0 

9+ + + + 0 

xiiiiiiiiy 

38.¦e7+!! 
Plutselig var det Magnus’ sin tur til å finne 
det ”eneste trekket”, og gjorde det, på bare 14 
sekunder fant han det avgjørende øyeblikket 
for å få matchen ut av balanse med det første 
avgjorte partiet.

38...¢xf5 39.¦xg7 
Her er den store forskjellen: Hadde hvit 
spilt 38.¦xg7 direkte så 38…¦a2+ 39.¢h3 
¦f2! som hadde reddet partiet siden sort 
klarer å slå bonden på f5 med tårnet og 
samtidig forsvare bonden på h5, noe som 
gir en teoretisk to mot en remisstilling siden 
bøndene er på samme fløy. Nå vinner derimot 
hvit h5-bonden med makt.

39...¢f6 40.¦g5! a5 41.¦xh5 a4 42.¦a5 ¦a1 

XIIIIIIIIY 

9 + + + +0 

9+ + + + 0 

9 + + mk +0 

9tR + + + 0 

9p+ + + zP0 

9+ + + zP 0 

9 + + +K+0 

9tr + + + 0 

xiiiiiiiiy 

43.¢f3?! 
Gjorde meg litt nervøs for at den hvite 
kongen skulle begi seg i gal retning.
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43...a3 44.¦a6+ ¢g7

XIIIIIIIIY 

9 + + + +0 

9+ + + mk 0 

9R+ + + +0 

9+ + + + 0 

9 + + + zP0 

9zp + +KzP 0 

9 + + + +0 

9tr + + + 0 

xiiiiiiiiy 

45.¢g2! 
Nøkkeltrekket! Hvits ¢f3 var bare ment å 
skulle møte 44…¢f5 med 45.g4+. 45.¢g4?? 
ser kanskje mer logisk ut, men leder til en 
berømt remisstilling fordi den hvite bonden 
allerede har kommet til g3. Sort spiller 45…
a2! og siden den hvite kongen verken kan gå 
til f4 eller h4 på grunn av en tårnsjakk fulgt 
av at bonden når forvandlingsfeltet på a1, er 
den eneste planen å spille bonden fram til h5 
eller h6 og så følge opp med kongen til g5. 
Men da kommer …¦g1! Hadde bonden stått 
på g2 ville ¦xa2 ha beskyttet bonden, noe 
som altså ikke skjer på g3. Konklusjonen er at 
med bonden på g2 ville konge til g4 vært en 
vinnende plan, noe som er poengtert i diverse 
sluttspillbøker.

45...¦a2+ 46.¢h3 ¦a1 47.h5 

XIIIIIIIIY 

9 + + + +0 

9+ + + mk 0 

9R+ + + +0 

9+ + + +P0 

9 + + + +0 

9zp + + zPK0 

9 + + + +0 

9tr + + + 0 

xiiiiiiiiy 

47...¢h7 

Gjør det enkelt. Magnus uttalte etterpå på 
presskonferansen at han så fram til 47…
a2 48.¢h2! ¢h7 49.g4 ¢g7 50.g5 ¦b1!? 
51.¦xa2 ¦b5 52.¦g2! som forsvarer bonden 
på g5 og på den måten viser at 48.¢h2! var 
det riktige feltet.

48.g4 ¢g7 49.¢h4 a2 50.¢g5 
Med bonden på g4 kan hvit bare marsjere 
fram på brettet.

50...¢f7 51.h6 
Forskjellen er at 51…¢g8 52.¢g6 ¦g1 for å 
forsøke samme plan som med bonde på g3, 
nå møtes med ¦a8 matt!

51...¦b1 52.¦a7+ ¢g8 53.¦xa2 ¦b5+ 
54.¢g6 ¦b6+ 55.¢h5 
Og Caruana ga opp. 1–0 �

Risting med nytt IM-napp

19-årige FM Eivind Olav Risting fra Hell 
SK tok sitt andre IM-napp under Gibraltar 
Chess Festival nå i januar. 

Risting 
overrasket 
voldsomt 
da han som 
femtenårig 
ungdoms-
skoleelev tok 
sitt første 
IM-napp 
under Po-
litiken cup 
i Danmark 
i 2015. 
Risting 
ble Norges 
bestemann 
i EM for 
ungdom i U16-klassen i Praha i 2016. siden 
har det gått både ned og opp for den ivrige 
turneringsspilleren.
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Sjakkmusiker Juga:

Magnus er en 
rockestjerne!
Magnus Carlsen har blitt kalt «sjakkens Mozart», men den chilen-
ske musikeren Juga sammenlikner ham heller med en rockestjerne. 
Selv har hun denne høsten gitt sine første sjarmerende bidrag til en 
helt ny sjanger: sjakkmusikk.

Tekst og foto: Arne Danielsen

Norsk Sjakkblad hadde gleden av å møte 
Juga i spillelokalene i Holborn samme dag 
som VM skulle avgjøres med stikkamp. 
Ekspertene var i harnisk over at Magnus i det 
tolvte langsjakkpartiet feiget ut med remistil-
bud i fordelaktig stilling med langt bedre tid. 
Men Juga hadde sin egen analyse av verdens-
mesterens prioritering:

NatUrlig kUNstNer

- Magnus er en kunstner, et fascinerende 
talent med voldsom sjarm, en virkelig rocke-
stjerne som gjør suksess på en naturlig måte 
og framstår som et ideal for så mange. Alt 
faller ham så naturlig at han ikke er det fullt 
bevisst. 

De som har dyrket ham, men som nå 
vender tommelen ned, må forstå at en rocke-
stjerne ikke alltid skinner like klart. Og hvis 
Magnus selv hadde innsett sin egen rolle som 
rockestjerne, ville han også lettere forstått 
kritikken som i dag rettes mot ham, mener 
sjakkmusikeren. 

- Han er unik og har vært det siden barn-
dommen, kan ikke sammenliknes med noen 
andre. Å være så enestående må være utfor-

drende. Han var så ydmyk og oppriktig da 
han slo fast at den sjakkspilleren han så mest 
opp til var ham selv for tre-fire år siden. Han 
går gjennom en svært menneskelig fase nå, 
og er pinlig klar over at han ikke er på sitt 
sterkeste. 

Men han kommer styrket tilbake, sier Juga 
med overbevisning. Selv har hun fulgt Mag-
nus nøye. 

Møte i sotsji

Under det tiende partiet mellom Magnus og 
Vishy Anand i Sotsji i 2014, spurte en far og 
datter meg hviskende om jeg kunne ta bilde 
av dem med mesterne i bakgrunnen. Etterpå 
kom vi i snakk utenfor. 

Faren, Daniel Yarur, var på min alder og 
hadde vært president i Chiles sjakkforbund. 
Datteren var bosatt på Påskeøya og blandet 
under kunstnernavnet «Juga di Prima» blues 
med Edith Piaf og folkemusikk fra Stillehavet. 

I baren på hotellet i Sotsji framførte Juga 
senere en minikonsert med sang og ukulele. 
For meg var dette en av mange bekreftelser 
på sjakkens – og musikkens – forenende kraft 
over hav og landegrenser. Gens una sumus!
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oh CapablaNCa

Fire år senere, under VM i London, traff 
jeg atter far og datter. Juga hadde samme 
høst lansert «Oh Capablanca», hennes første 
sjakksingel med tilhørende musikkvideo, hun 
hadde framført den under avslutningsseremo-
nien i sjakkolympiaden i Batumi, i Marshall 
Chess Club i New York og til slutt under 
Global Chess Festival i Budapest, der hun fikk 
en utmerkelse fra Judith Polgars sjakkfond 
som goodwill-ambassadør for kunstneriske 
verdier i sjakk. 

Under VM-matchen ble hennes andre 
sjakklåt med tilhørende video lansert: «Iso-
lated Pawn», med en tekst som minnet meg 
om den symbolske meningen bak min egen 
romantittel: «Åttenderaden». Derfor var det 
naturlig å invitere henne til å diskutere en 
kunstnerisk eller musikalsk forståelse av sjakk, 
i motsetning, eller kanskje heller i tillegg til 
en sportslig eller vitenskapelig forståelse av 
spillet. 

foreNte UNivers

For Juga eksisterte i mange år sjakk og 
musikk i to parallelle univers. Hun har studert 
folkesang siden hun var 13, har universitets-
eksamen innen komposisjon av samtidsmu-
sikk og har gitt ut tre CDer med egne sanger. 
Sjakklig har hun blant annet vært drivkraft for 
å arrangere sjakkturneringer for kvinner. 

- Jeg har alltid hatt en drøm om å blande 
sjakk og musikk, for ingen har tidligere gått 
skikkelig inn i sjakkmusikk. I musikken som 
tidligere er skrevet om sjakk, er sjakken ofte 
symbol for noe annet, som et element i film 
eller for å symbolisere strategi, propaganda, 
intelligens eller mysterium. Musikk med reelt 
sjakkinnhold er derimot sjelden.

aNalyse soM taNgo

- For noen år siden gjorde jeg mitt før-
ste sjakkmusikalske eksperiment. Under en 
konsert satte jeg opp et sjakkbrett i midten av 
lokalet og samlet publikum rundt. Så tok jeg 

utgangspunkt i et berømt sjakkparti mel-
lom Bent Larsen og Boris Spasskij fra 1970 
(gjengitt i forrige utgave av Norsk Sjakkblad). 
Med analyse og varianter tok det 15 minutter 
å synge seg gjennom, og jeg framførte teksten 
til en tangomelodi. Folk var fascinert, og jeg 
forsto at det virkelig var mulig å synge sjakk, 
forteller Juga.

- Likevel ønsket jeg ikke å stoppe der, men 
lage mine egne tekster og melodier. Det er dit 
jeg nå har kommet med «Oh Capablanca» og 
«Isolated pawn», der sjakk og musikk forenes i 
en dypere organisk form.

brikkeNes sjel

I likhet med mange kunstnerisk innstilte er 

«Norge har virkelig blitt en internasjo-
nal rollemodell for sjakken.»
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sjakk for Juga langt mer enn et spill med brett 
og brikker.

- Sjakk er virkelig ett av menneskehetens 
mysterier. I en tid der alt endrer seg så raskt, 
har sjakk eksistert med mer eller mindre uen-
drete regler i mange hundre år, og represente-
rer således noe tidløst og uendelig. 

Det var ikke bare Norsk Sjakkblad som 
intervjuet Juga i London. Flere av de virkelig 
store TV-stasjonene kjente også sin besøkel-
sestid. Vi aner at 33-åringen kan stå foran sitt 
definitive internasjonale gjennombrudd. 

- Å få så god feedback er flott. Nå er ikke 
målet utelukkende å utvikle musikk for 
musikkens skyld, men også kunne gjøre noe 
for sjakkspillet. Jeg kunne ikke gjort det uten 
i trygg forvissning om at sjakkspillerne er 
fornøyd med innholdet og er glad og beæret 
over muligheten for å åpne en ny kanal om 
sjakk. Slik håper jeg at jeg også kan inspirere 

alle dem som er litt nysgjerrige på sjakk ved 
å gjøre dem familiære med språk, klokker og 
brikkenes sjel. Jeg har akkurat startet denne 
utforskingen, og det gir meg så utrolig mye 
inspirasjon, sier en dedikert sjakkartist.

Norge rolleModell

Den chilenske sjakkmusikeren avslutter 
med en egen hilsen til sjakkbladets lesere:

Jeg er glad og positivt overrasket over at 
sjakk har blitt så stort i Norge. Sjakkinteressen 
har utviklet seg massivt og er inkorporert i 
samfunnet på en vakker måte. Seriøsiteten til 
norske medier gjør en forskjell, og Norge har 
virkelig blitt en internasjonal rollemodell for 
sjakken. 

Vi oppfordrer alle til å utforske Jugas mu-
sikk, som finnes på YouTube eller på hennes 
egen hjemmeside jugamusica.com. � 

Ønsker VM til Norge

Etter at Magnus Carlsen på nytt forsvarte sin VM-tittel i langsjakk i London i november, er det 
klart at det blir minst en VM-match til med en nordmann på den ene siden av brettet. Norges 
Sjakkforbund ønsker at denne 5. matchen i Carlsens verdensmesterperiode finner sted i Norge i 
november 2020. 
På en pressekonferanse i januar oppfordret NSF alle interesserte miljøer – det være seg kommu-
ner, fylkeskommuner, selskaper/organisasjoner, enkeltpersoner eller andre grupperinger til å ta 
kontakt og melde sin interesse for et samarbeid om et slikt prosjekt. 
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Nesten i junior-VM
Johan-Sebastian Christiansen hadde fått den noe utakknemlige 
oppgaven å «hoppe etter Wirkola» i junior-VM, det vil si forsvare 
det fantastiske verdensmesterskapet til klubbkamerat Aryan Tari. 

Og det lyktes nesten for bartenderen fra The 
Good Knight. Etter å ha utført en strålende 
prestasjon mot topp motstand hele veien, 
manglet bare en smule gli på slutten for at 
ballen skulle havne i målet.

Også innsatsen til de andre norske del-
takerne er verdt å merke seg, ikke minst at 
Norge er i ferd med å få en solid stamme med 
dyktige jenter. - AD.

I runde 1,2 og 3 endte det med seire mot 
spillere rated fra 2300 til 2380. I 4.runde 
spilte jeg en sterk remis med svart mot 
en av forhåndsfavorittene GM Alexander 
Donchenko (2614). Jeg var med i tetstriden 
fra start og i neste runde skulle jeg møte en 
talentfull GM fra India, som senere endte opp 
med sølvet: Abhimanyu Puranik. Jeg var hvit, 
og det var viktig med et godt resultat i denne 
matchen for å fortsette å henge med i teten.

1.¤f3 
I det siste har jeg gått over til å nesten bare 
spille 1.e4. Men 1.¤f3 har lenge vært min 
favoritt, og under preppingen fant jeg ut av at 
han hadde problemer mot 1.¤f3 og ofte gikk 
inn i en Gruenfeld oppstilling.

1...¤f6 2.c4 g6 3.d4 ¥g7 4.g3 d5
Med dette trekket går vi da inn i en 
Fianchetto Gruenfeld variant. Den varianten 

jeg forventet mest

5.cxd5 ¤xd5 6.¥g2 ¤b6 7.0–0 ¤c6 8.e3 
0–0 9.¤c3 

XIIIIIIIIY 

9r+lwq trk+0 

9zppzp zppvlp0 

9 snn+ +p+0 

9+ + + + 0 

9 + zP + +0 

9+ sN zPNzP 0 

9PzP + zPLzP0 

9tR vLQ+RmK 0 

xiiiiiiiiy 

9...¦e8 
Det finnes to gode svar for svart, ¦e8 som ble 
spilt er det ene. Det andre er det mest direkte 
trekket, nemlig 9...e5. Sort ønsker å bryte 
opp hvits sterke sentrum slik at løperen på g7 
kommer i spill. 10.d5 ¤a5 Det mest spilte 
trekket. Grunnen er at c6 nå er en direkte 
trussel. (Etter 10...¤e7 11.e4 Hvit ender opp 
med et enda sterkere sentrum, mens løperen 
på g7 er begravd bak den sorte bonden på 
e5. Sort kan fortsette med ¥g4 og så prøve å 
bryte i sentrum med c6. Grunnen til at ¥g4 
må spilles før c6, er at etter c6 nå, så er den 
sorte springeren fanget etter d6. 11...¥g4 
(11...c6?? 12.d6+–) 12.h3 ¥xf3 13.£xf3 c6 
14.¦d1) 11.e4 c6 12.¥g5 Framtvinger en 
stygg svekkelse i f6. 12...f6 13.¥e3 cxd5 
14.¥xb6 £xb6 15.¤xd5 £d8 (15...£xb2? 
16.¤c7 Hvit truer både tårnet på a8 og en 
sjakk på d5 som vinner springeren på a5. Hvit 

 Johan Sebastian Christiansen (2525) 
 Abhimanyu Sameer Puranik (2524)
U20 VM Gebze (5) 2018
Kommentarer: Johan-Sebastian Christiansen
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vinner.) 16.¦c1 og hvit står litt bedre grunnet 
den sterke springeren på d5 og den svake 
løperen til svart på g7.

10.a3 
Et av de mer uvanlige trekkene mot ¦e8, men 
det var trekket jeg hadde forberedt spesifikt til 
dette partiet, ettersom det faktisk setter sort 
på noen prøver.

10...a5 
Hindrer alle ideene med b5, men til gjengjeld 
fjerner det et felt for den sorte springeren på 
c6 som ofte blir jaget i disse variantene. 10...
e5 er det mest naturlige 11.d5 ¤a5 12.£c2 
c6 (12...¤xd5 13.¦d1+–) 13.b4 ¤ac4 
14.dxc6 bxc6 15.¤e4 Svart har endel huller 
i stillingen og hvit sine brikker står optimalt 
plassert. Hvit står veldig godt.

11.d5 ¤e5 
11...¥xc3!? En veldig interessant mulighet 
som fører til et sluttspill. 12.dxc6 £xd1 
13.¦xd1 ¥g7 14.¤d4 Jeg hadde analysert 
dette også, og syntes det virka veldig behagelig 
for hvit, og computeren var forsåvidt enig i 
det. Hvit har en liten fordel.

12.¤xe5 ¥xe5 13.£c2 
Gjør klar for både ¦d1 og ¦b1 fulgt av b4.

13...¥d7 

XIIIIIIIIY 

9r+ wqr+k+0 

9+pzplzpp+p0 

9 sn + +p+0 

9zp +Pvl + 0 

9 + + + +0 

9zP sN zP zP 0 

9 zPQ+ zPLzP0 

9tR vL +RmK 0 

xiiiiiiiiy 

Svart har litt dårlig plass til brikkene sine, og 
med ¥d7!? gjør man seg klar for £c8 og et 
eventuelt løperbytte med ¥h3. Da får svart 

litt mer plass og får byttet bort min sterke 
løper på h3.
14.¦b1 
Her kom jeg med en nyhet! Jeg hadde 
analysert denne stillingen før partiet, ettersom 
den kunne oppstå. Stillingen hadde blitt spilt 
fire ganger før, og alle hadde da spilt det super 
naturlige ¦d1. Men jeg kom altså fram til at 
¦b1 ville skape større problemer for svart. Får 
jeg endel trekk på meg nå, så spiller jeg rolig 
videre med b3 fulgt av ¥b2 og en veldig fin 
stilling for hvit.14.¦d1 var spilt tidligere av to 
sterke 2650+ GM’er.

14...£c8 15.f4! 
Et aggressivt trekk som tar enda mer kontroll 
over sentrum.

15...¥g7 16.e4 e6 
Etter dette trekket var jeg ute av 
forberedelsene mine. Min indiske motstander 
likte åpenbart ikke det sterke sentrumet mitt 
og bestemte seg for å prøve å svekke det, med 
et bondebrudd.16...a4 Dette anså jeg som det 
mest kritiske trekket i forberedelsene mine. 
a4 gjør det litt vanskeligere for meg å utvikle 
løperen til b2. 17.¥e3 ¤c4 18.¥f2 er litt 
bedre for hvit.

17.dxe6 ¥xe6 18.¥e3 
Nå som det er byttet av i sentrum, så ønsker 
jeg heller å ha løperen i g1–a7 diagonalen.
18...¤c4 19.¥f2 c6 

XIIIIIIIIY 

9r+q+r+k+0 

9+p+ +pvlp0 

9 +p+l+p+0 

9zp + + + 0 

9 +n+PzP +0 

9zP sN + zP 0 

9 zPQ+ vLLzP0 

9+R+ +RmK 0 

xiiiiiiiiy 

20.a4! 
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Dette trekket brukte jeg rundt 25 minutter på 
og var veldig fornøyd da jeg spilte det. Svart 
har en veldig synlig styrke, og det er de tre 
bøndene på dronningfløyen som plutselig kan 
skyte fart og skape litt trøbbel for meg, ved 
hjelp av springeren på c4 og løperen på g7.

Det veldig naturlige 20.e5 blir møtt av det 
veldig sterke 20...b5! 21.¤e4 a4. Nå vil jeg ha 
problemer med bøndene på b2 og a3 resten 
av partiet, ettersom springeren på c4 ikke er så 
lett å fjerne. I framtiden er kanskje c5 fulgt av 
b4 en meget aktuell plan for svart.; 

20.¤a4 Dette var det første trekket som slo 
meg. Jeg så endel svake svarte felter i b6 og 
c5. Spesielt c5 er et felt hvor springeren min 
vil stå veldig godt. Men her også fant jeg 
problemer med det igjen meget sterke 20...
b5! 21.¤c5 (21.¤b6 ¤xb6 22.¥xb6 a4=) 
21...¦d8 

XIIIIIIIIY 

9r+qtr +k+0 

9+ + +pvlp0 

9 +p+l+p+0 

9zppsN + + 0 

9 +n+PzP +0 

9zP + + zP 0 

9 zPQ+ vLLzP0 

9+R+ +RmK 0 

xiiiiiiiiy 

Tårnet kommer inn til d2 og skaper trøbbel. 
Det er ingen god måte å få byttet det av med 
Tårn til d1, ettersom det vil falle en bonde på 
b2. 22.¦fd1 ¦xd1+ 23.¦xd1 ¤xb2.

20...¥h3
Et veldig naturlig trekk, men egentlig er 
det hans første «store» feil i partiet. Nå blir 
springeren på c4 hengende i veldig mange 
varianter. Det er mulig at svart burde ha 
fortsatt med planen b5 for å skape litt 
motspill: 20...¦b8 21.e5 b5 22.¤e4 ¦d8 
23.¦fc1 truer axb5 fulgt av b3 23...bxa4 
24.¥f1 ¤b6 25.¥c5.

21.¥xh3 £xh3 
Jeg ønsker å deplassere den svarte dronningen. 
Nå som den står på h3 gjør den egentlig ingen 
nytte, selv om den ser skummel ut.

22.e5 Åpner opp for et flott springerfelt på 
e4, som samtidig åpner opp et angrep på den 
svarte springeren med dama.
22...¦ad8 23.¦bd1 

XIIIIIIIIY 

9 + trr+k+0 

9+p+ +pvlp0 

9 +p+ +p+0 

9zp + zP + 0 

9P+n+ zP +0 

9+ sN + zPq0 

9 zPQ+ vL zP0 

9+ +R+RmK 0 

xiiiiiiiiy 

23.¤e4 b5 24.¦bd1 er også utrolig bra for 
hvit. Men jeg så ingen grunn til å tillate b5.

23...£f5 

Et desperat forsøk på å få byttet damer selv 
om han gir seg selv en fryktelig bondestruk-
tur.

24.£e2 

24.£xf5 gxf5 25.b3 er litt bedre for hvit, men 
absolutt ikke noe jeg vurderte.

24...£e6 25.b3 Den svarte springeren er 
kommet i en svært kjip situasjon.
25...¤xe5
25...¤d6 prøver å utnytte bindingen på dama 
på e2 26.¥b6! ¦d7 27.¦xd6 ¦xd6 28.exd6 
£xe2 29.¤xe2 ¦xe2 30.d7+–; Eller 25...¤a3 
26.£a2 b5 27.¤e4 (27.£xa3 b4) 27...b4 
28.¤d6+– 
Selv om jeg ikke vant springeren på a3, så er 
den heeelt ute av spill og kommer aldri tilbake 
igjen. Så jeg spiller i praksis med offiser over 
og vinner dette partiet veldig greit.
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26.fxe5 £xb3 Svart prøver å få knasket i seg 
så mange bønder som mulig.
27.¦xd8 ¦xd8 

XIIIIIIIIY 

9 + tr +k+0 

9+p+ +pvlp0 

9 +p+ +p+0 

9zp + zP + 0 

9P+ + + +0 

9+qsN + zP 0 

9 + +QvL zP0 

9+ + +RmK 0 

xiiiiiiiiy 

28.¤e4! Gir blaffen i bonden på e5. Her 
gjelder det å være aktiv, og utnytte det faktum 
at jeg er offiser over.

28...¥xe5 29.¤c5 £d5 30.¤xb7 ¦b8 
31.¦d1 £e6 32.¤xa5 c5 33.¤c4

XIIIIIIIIY 

9 tr + +k+0 

9+ + +p+p0 

9 + +q+p+0 

9+ zp vl + 0 

9P+N+ + +0 

9+ + + zP 0 

9 + +QvL zP0 

9+ +R+ mK 0 

xiiiiiiiiy 

33...¥xg3 34.£xe6 ¥xf2+ 35.¢xf2 fxe6 
36.a5 ¦b4 37.¦d8+ ¢g7 38.a6 1–0
Med dette gikk jeg inn i fridagen på 3.plass, 
delt 2. med 4½/5 poeng. Var veldig fornøyd 
med kvaliteten på forberedelsen og partiet i 
seg selv. Spesielt dette a4 trekket i trekk 20. 

Det endte senere med en veldig bitter 7. plass 
etter å ha ligget på 2. plass før siste runde. 
Men alt i alt var det en kjempeflott turnering 
med mye bra kvalitet på partiene. � 

Junior-VM 2018 - Gebze, Tyrkia

150 deltakere - 11 runder

1 GM Parham Maghsoodloo 2649 IRI 9½

2 GM Abhimanyu Puranik 2524 IND 8½

3 IM Sergej Lobanov 2535 RUS 8½

4 GM Andrej Esipenko 2593 RUS 8½

5 GM M. Amin Tabatabaei 2576 IRI 8

6 GM Jinshi Bai 2556 CHN 8

7 IM J-S Christiansen 2525 NOR 7½

8 GM Aram Hakobyan 2554 ARM 7½

9 IM Bharathakoti Harsha 2474 IND 7½

10 GM Alireza Firouzja 2582 IRI 7½

42. FM Benjamin Haldorsen 2461 NOR 6½

Sprudlende Sara
Selv om de norske deltakerne i jenteklassen 
i junior-VM ikke var med i medaljekampen, 
imponerte Sara Næss med skarpt spill og 
et par virkelig sprudlende stillinger:

1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤d2 dxe4 4.¤xe4 ¤f6 
5.¤xf6+ exf6 6.¤f3 ¥d6 7.¥d3 0–0 8.¥e3 
¦e8 9.£d2 a5 10.0–0–0 ¥e6 11.¢b1 
¤a6 12.c3 ¤c7 13.£c2 h6 14.¦dg1 ¤d5 
15.g4 ¤f4 16.¥xf4 ¥xf4 17.c4 a4 18.h3 
b5 19.¦d1 £a5 20.d5 cxd5 21.cxd5 ¥d7 
22.¦he1 ¦ec8 23.£e2 
Hvits siste trekk ser ut til å sette opp en 
dødelig trussel, men Sara skaper rolig noen 
som er enda større.

 Mitzy M. Caballero Quijano (2034) 
 Sara Næss (1888)
U20 VM Jenter Gebze 2018 (5)
Kommentarer: Jonathan Tisdall
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XIIIIIIIIY

9r+r+ +k+0

9+ +l+pzp 0

9 + + zp zp0

9wqp+P+ + 0

9p+ + vlP+0

9+ +L+N+P0

9PzP +QzP +0

9+K+RtR + 0

xiiiiiiiiy

23...a3! 24.£e4?! f5! 25.£xf4 axb2 26.a4 
bxa4 

XIIIIIIIIY

9r+r+ +k+0

9+ +l+pzp 0

9 + + + zp0

9wq +P+p+ 0

9p+ + wQP+0

9+ +L+N+P0

9 zp + zP +0

9+K+RtR + 0

xiiiiiiiiy

Sorts «gjeng med bønder» og evne til å åpne 
alle linjer mot den fiendtlige kongen gjør hvits 
stilling håpløs. 

27.£d4 a3 28.¢a2 ¥a4 29.¤d2 

XIIIIIIIIY

9r+r+ +k+0

9+ + +pzp 0

9 + + + zp0

9wq +P+p+ 0

9l+ wQ +P+0

9zp +L+ +P0

9Kzp sN zP +0

9+ +RtR + 0

xiiiiiiiiy

29...¦c1! 30.¤b3 
Slag på c1 fører til at ¤d2 går tapt.

30…¥xb3+ 31.¢xb3 

XIIIIIIIIY

9r+ + +k+0

9+ + +pzp 0

9 + + + zp0

9wq +P+p+ 0

9 + wQ +P+0

9zpK+L+ +P0

9 zp + zP +0

9+ trRtR + 0

xiiiiiiiiy

31...¦b8+
31...£b5+!! 32.£b4 (32.¥xb5 b1£+) 
32...£xd3+! var den raskeste og vakreste 
avslutningen.

32.¢a2 b1£+ 33.¥xb1 ¦b2+ 34.£xb2 
axb2+ 35.¢xb2 £c3+ 36.¢a2 £c4+ 
37.¢b2 £c3+ 38.¢a2
Kanskje som en følge av tidsnød, velger sort 
her en sikker rute til helpoenget. 

38...£xe1 39.¦xe1 ¦xe1 40.¥xf5 ¦e2+ 
41.¢b3 ¦xf2 42.¢c4 g6 43.¥e4 ¦f4 
44.¢d3 ¢f8 45.¢e3 ¦f1 46.¥g2 ¦a1 
47.h4 ¢e7 48.h5 g5 49.¥e4 ¢d6 50.¢d4 
¦g1 51.¥f3 ¦g3 52.¥e2 ¦a3 53.¥c4 ¦a4 
0–1

XIIIIIIIIY

9r+ + mk +0

9zpp+ntRpzp 0

9q+p+ sn zp0

9+ + +p+P0

9 +PzP + +0

9+ +Q+N+ 0

9PzP vL zPP+0

9+ + + mK 0

xiiiiiiiiy

Her har hvit valget mellom å retirere med en 

 Sara Næss (1888) 
 Yuxin Du (2146) 
U20 VM Jenter Gebze 2018 (9)
Kommentarer: Jonathan Tisdall
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liten fordel, eller…

21.¦xd7!?
…spille skarpt for å få mer.

21…¤xd7 22.£xf5 ¦d8
Sort måtte her finne 22...¤f6! 23.¥xh6 c5! 
24.£xc5+ ¢g8 med en relativt trygg konge 
og med spill mot svakhetene på a2 og h5, kan 
hun fortsette å kjempe.

23.£h7 £xc4 24.£h8+ ¢e7 25.£xg7
Nå gir sorts utsatte konge og en h-bonde som 
snart blir fribonde hvit det enkleste spillet og 
de beste sjansene. Sara utnytter dette veldig 
bra.

25...£xa2 26.¥xh6 £b1+ 27.¢h2 ¤f6 
28.¥g5 £f5 29.¤e5 
Vinner, men kanskje 29.¤h4!? £e6 (Hvis 
29...£xf2 30.¤g6+ ¢e6 31.¤f4+ £xf4+ 
32.¥xf4 ¦g8 33.£h6 – så er dessverre for 
sort ¤f6 bundet... 33...¢f5 34.¢h3 vinner.) 
30.h6 var litt enklere.

29...¦xd4 30.£xf7+ ¢d6 31.£xf6+ £xf6 
32.¥xf6 ¢e6 33.¤f3 ¦d5 34.¥g5 a5 35.g4 

XIIIIIIIIY

9 + + + +0

9+p+ + + 0

9 +p+k+ +0

9zp +r+ vLP0

9 + + +P+0

9+ + +N+ 0

9 zP + zP mK0

9+ + + + 0

xiiiiiiiiy

Hvits bønder løper fortest…

35...a4 36.¥e3 ¢f7 37.h6 c5 38.g5 b5 
39.h7 ¢g7 40.g6 ¦h5+ 41.¢g3 ¢xg6 
42.¤g5 b4 43.f4 c4 44.¢g4 ¦h6 45.f5+ 
¢g7 46.¥d4+ ¢f8 47.h8£+ ¦xh8 48.¥xh8 
¢g8 49.¥d4 .1–0

Junior-VM 2018 - Gebze, Tyrkia

Jenteklasse - 98 deltakere - 11 runder

1 A. Maltsevskaya 2234 RUS 8½

2 WGM G. Tokhirjonova 2369 UZB 8½

3 WIM Nino Khomeriki 2313 GEO 8

4 WFM Nazerke Nurgali 2080 KAZ 8

5 WIM D. Dordzhieva 2318 RUS 8

6 IM St. Tsolakidou 2393 GRE 8

7 WIM Jiner Zhu 2364 CHN 8

8 FM B. Assaubayeva 2371 RUS 7½

9 FM Gabriela Antova 2292 FID 7½

10 Xue Bai 2073 CHN 7½

63. Sara Næss 1888 NOR 5, 85. Hanna B. Kyrkjebø 
1947 NOR 4, 90. Marte B. Kyrkjebø 1935 NOR, 
3½

The Good Knight

Verdens mest unike sjakkbar, «The Good 
Knight» åpnet i Oslo i begynnelsen av no-
vember. I førpremieren for spesielt inviterte 
gjester, få dager før VM-starten i London, 
dukket selveste Magnus Carlsen opp og kastet 
glans over lokalene. Den offisielle åpningen 
ble foretatt av Oslos meget sjakkinteresserte 
ordfører Marianne Borgen.

Blant ildsjelene bak prosjektet finner vi 
Kristoffer Gressli, kjent fra sjakkontoret og 
stormester Torbjørn Ringdal Hansen. En an-
nen stormester, Johan-Sebastian Christiansen, 
har tjenestegjort som bartender. Sjakkbladet 
kommer tilbake med fyldigere omtale. Imens: 
Opplev baren selv, den ligger vegg i vegg med 
Rockefeller.
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ECCC 2018 –Halkidki/Hellas

Himmel’n er taket: Vålerengas 
vei mot sensasjon i Sjakkens 
Champions League
Vålerenga sjakklubb (VSK) skapte sensasjon i årets utgave av Eu-
ropean Club Cup (ECC) – også kalt Sjakkens Champions League. 
Enga ledet en runde før slutt i turneringen som fant sted i Hellas i 
oktober, på tross av den tøffeste motstanden av alle. I følge «Chess 
24» var klubben «the team to watch».

Tekst: Dag Danielsen, lagleder VSK – Foto: Jack Nilssen, VSK

Enga tapte i siste runde mot russiske Med-
nyi Vsadnik St. Petersburg som vant turnerin-
gen med 12 lagpoeng foran tsjekkiske Novy 
Bor med samme antall lagpoeng.

VSK fikk i likhet med fire andre lag 11 po-
eng på delt tredjeplass, noe som ga femte plass 
på kvalitetsberegning. 

Nordstrand gjorde også en sterk turnering 
med 12. plass (forhåndsrangert som num-
mer 22) i sin debut i ECC. Sjakklubben av 
1911 gjorde et resultat omtrent som forventet 
(forhåndsrangert som nummer 28) med en 
27. plass.

veieN Mot Målet

«Himmel’n er taket» er taket var klubbens 
motto ved stiftelsen for 11 år siden. Målet 
var å starte en klubb på Oslo øst som på sikt 
kunne hevde seg mot de beste Oslo-klubbene. 
Veien blir til mens du går: fire opprykk i serie-
systemet på fem år. Deretter bronse, sølv og 
tre gull i eliteserien i påfølgende rekkefølge.

Klubben ønsket å benytte momentumet 
for norsk sjakk skapt av Magnus Carlsens 
triumfer. Målet var å skape en ny plattform i 

norsk sjakk form av et godt kompetansemiljø 
i internasjonal målestokk, en klubb med kapa-
sitet til å hevde seg på internasjonalt toppnivå. 
Unge norske spillere skulle få et bedre tilbud 
i form av treningsressurser. Norsk klubbsjakk 
skulle gjøres mediemessig interessant og nivået 
heves.

Klubbens gode internasjonale nettverk var 
og er en sentral og nødvendig suksessfaktor. 
Klubbens første trener Borki Predojevic var 
således med på å spille laget opp fra første 
divisjon til eliteserien. 

Opphøret av elitesatsingen i Kristiansund 
Sjakklubb førte til at Kristian Stuvik Holm 
og Brede Kvisvik meldte overgang. Etterhvert 
kom sentrale spillere som Evgeny Romanov 
og Johan-Sebastian Christiansen.

eCC 2018
Tre års deltakelse i ECC hadde gitt oss 

nyttig erfaring. Vi hadde utviklet nivået på og 
bredden i spillerstallen gradvis. Årets tur-
nering var den første med Magnus på laget. 
Endelig hadde vi et lag med tyngde til å kun-
ne utfordre de beste. Ambisjonen var å ligge 
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i tetfeltet turneringen igjennom og å satse på 
en så god plassering som mulig. Tilfeldighe-
tene spiller en stor rolle for sluttplasseringen 
på grunn av at turneringen spilles over bare 7 
runder.

Første runde ga oss en komfortabel mot-
stander i form av belgiske Echiquier Amatois. 
Riktignok hadde de to stormestre på topp, 
men komfortabel seier ville være normalresul-
tatet.

David Howell 
spilte remis 
på første bord 
og Aryan gikk 
på en smell på 
andre bord. 
Men de øvrige 
spillerne: Borki 
Predojevic, Ev-
geny Romanov, 
Johan-Sebastian 
Christiansen og 
Kjetil Alexander 
Lie, vant alle 
komfortable 
seire.

sterk seier og 
draMatisk Uavgjort

I andre runde ventet en tøff utfordring i 
form av sterke russiske Molodezkha. Magnus 
fikk sin debut som Vålerenga-spiller og leverte 
til fulle. Enga leverte en meget sterk prestasjon 
i form av klar utklassingseier mot det russiske 
stormesterlaget: Magnus, Borki og Evgeny 
vant. Mens Nils Grandelius, David og Kjetil 
alle spilte remis.

Tredje runde ville gi en pekepinn på hvor 
vi kunne legge lista. Oppsettet ga en av 
forhåndsfavorittene, tsjekkiske Novy Bor. 
Kampen sto og vippet og endte 3-3 etter flotte 
seire av David Howell og Nils Grandelius som 
slo henholdsvis i Pentala Harakrishna (2733) 
og David Navarra (2740).

«No shorts allowed»
Aircondition-anlegget i spillelokalet var 

tydeligvis ikke dimensjonert til å håndtere 
over 500 spillere samtidig, slik at det ble til 
dels uutholdelig i form av varme og dårlig luft 
utover partiets gang for spillerne. Magnus og 
mange med ham valgte derfor å spille i kort-
bukse. Dette ble kritisert på sosiale medier og 
ble følgelig en del av intrigene i kjølvannet av 
maktkampen i FIDE og ECU. 

Takket være di-
plomatisk håndverk 
(flere møter og 
telefonsamtaler) og 
velvilje fra Magnus 
sin side, klarte vi å 
unngå utestengning 
fra turneringen. 
Men det ble en 
viss belastning for 
laget og særlig for 
Magnus selv.

Vi vant komfor-
tabelt 5-1 i fjerde 
rundet mot tyske 
Aufwaerts Aachen.

odlar yUrdU og alkaloid

Uavgjort mot Novy Bor var et resultat langt 
i overkant i forhold til ratingutgangspunktet, 
men i femte runde smalt vi en virkelig bombe 
gjennom å beseire tredjerangerte Odlar Yurdu 
fra Aserbajdsjan. Alle våre spillere leverte over 
evne. Lagkaptein Borki Predojevic ble helten 
gjennom å beseire Gadir Guseinov og avgjøre 
matchen til seier 3.5-2.5. 

Belønningen for seieren var å møte turne-
ringens topprangerte lag Alkaloid fra Makedo-
nia. Igjen spilte vi over evne i forhold til ratin-
gutgangspunktet. Nils Grandelius avgjorde til 
vår fordel ved å vinne mot Dimitri Andreikin, 
slik at vi vant 3.5-2.5.

Dermed ledet vi turneringen alene før siste 
runde. 

Vålerenga ildsjel Dag Danielsen
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tap Mot MedNyi vsadNik

I siste runde møtte vi laget vi helst ikke øn-
sket å møte. St. Petersburg med Peter Svidler i 
spissen ble for sterke og vant klart og fortjent 
4-2. Vi hadde prestert over evne så langt 

i turneringen og var preget av at vi hadde 
måttet belaste førstesekseren vår i litt for stor 
grad. Uansett hadde vi levert en fantastisk 
prestasjon turneringen sett under ett og fikk 
vist at klubben allerede er på et internasjonalt 
toppnivå i klubbsjakksammenheng.

«Han speller i blått»
13. oktober 2018 ble en milepæl i norsk sjakkhistorie. Da debu-
terte Magnus Carlsen for Vålerenga i den europeiske klubbcupen. 
Med bravur! 

Tekst: Arne Danielsen Foto: – Jack Nilssen, VSK

Vorspiel: Nettopp deltakelse i ECCC var 
klart en viktig faktor for at verdensmesteren 
signerte for Vålerenga sjakklubb. Lenge var vi 
usikre på om Magnus ville være med på laget 
rett før den krevende matchen i London, å 
spille en slik turnering er neppe standard når 
det gjelder VM-forberedelser. Klubben tenkte 
først og fremst mot 2019.

Magnus spilte uten å motta ei krone i kom-
pensasjon fra klubben. Han satte dessuten sin 
førsteplass på verdensratingen på spill. 

Caruana pustet ham i ryggen, og med antatt 
ujevn motstand i ECCC, måtte resultatet 
være bra for å holde posisjonen. I intervjuer 
har Magnus bekreftet at å bevare førsteplassen 
hadde stor betydning.

Som om ikke dette var nok: I forkant hadde 
mesteren først spilt et oppvisningsparti mot 
Liverpool-backen Trent Alexander-Arnold, 
populært kalt «The Melwood Grandmaster» 
for sin sjakkinteresse (Melwood er Liverpools 
treningsfelt). 

Derfra fløy han til Hamburg for å prom-
overe Play Magnus med en simultanopp-
visning, der han gikk grundig gjennom alle 
partiene med deltakerne etterpå til tross for en 
kraftig forkjølelse. Fra Hamburg gikk ferden 

videre direkte til Hellas og ECCC.
Vålerenga valgte å hvile Magnus i første 

runde. Her møtte de et svakere lag, og det var 
også viktig å la alle på laget få anledning til 
å kjenne på brikkene. Så, i 2. runde, var det 
endelig klart for Magnus Carlsens debut i den 
vakre blå Vålerenga-trøya.

Molodezhka var et russisk topplag, der alle 
de unge stormesterne med unntak av første-
bordspilleren var under 21. 

Magnus og Potkin kjenner hverandre godt 
fra før. Undertegnede husker blant annet 
hvordan den tidligere europamesteren og hans 
gode venn Nepomnjastsji dukket opp under 
VM i Sotsji og hjalp Magnus i åpningsforbe-
redelsene før det avgjørende femte parti mot 
Anand. 

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 
5.d3 d6 6.¤bd2 0–0 

 Magnus Carlsen (2839) 
 Vladimir Potkin (2597)
34th ECC Open Halkidiki 2018 (2)
Kommentarer: Arne Danielsen
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XIIIIIIIIY 

9r+lwq trk+0 

9zppzp +pzpp0 

9 +nzp sn +0 

9+ vl zp + 0 

9 +L+P+ +0 

9+ zPP+N+ 0 

9PzP sN zPPzP0 

9tR vLQmK +R0 

xiiiiiiiiy 

Italiensk, den første åpningen vi lærer bort til 
alle nybegynnere, fordi den har så pedagogisk 

riktig utvikling. 
Ellers i verden kalles åpningen Giuoco piano, 
som altså har lite med klaveret å gjøre, men 
mer at spillerne her «tar det piano». 
Varianten på brettet kalles til alt overmål 
Giuoco pianissimo, forstått som at her tas det 
ekstra rooolig…

7.b4 ¥b6 8.¥b3 ¤e7 9.¤c4 ¤g6 10.0–0 
c6 11.¤xb6 axb6 12.a4 ¦e8 13.¥e3 ¥e6 
14.¥c2 d5 15.h3 £c7 16.¦e1 h6 

«Du gå’kke aleine i Vål’enga!» Det ble meldt om svært god stemning i laget. Foran 
fra venstre: David Howell, Borki Predojevic, Magnus Carlsen og Dag Danielsen. 
Midtrekka: Kjetil A. Lie, Aryan Tari, Johan-Sebastian Christiansen og Nils Grandelius. 
Bak: Askild Bryn, Evgenij Romanov og Tor Fredrik Kaasen.
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XIIIIIIIIY 

9r+ +r+k+0 

9+pwq +pzp 0 

9 zpp+lsnnzp0 

9+ +pzp + 0 

9PzP +P+ +0 

9+ zPPvLN+P0 

9 +L+ zPP+0 

9tR +QtR mK 0 

xiiiiiiiiy 

Fortsatt udramatisk, men nå tar Magnus en 
tenkepause på nesten en time. Å gi fra seg 
e-bonden kan virke ulogisk, men på den 
annen side, om Magnus ikke slår, vil russeren 
raskt kunne bygge et mektig sentrum.

17.exd5 ¤xd5 18.¥d2 ¥f5 19.d4 
Datamaskinen er enig med Magnus i at de 
kommende avbyttene er OK for hvit.

19…¥xc2 20.£xc2 exd4 21.¤xd4 c5 
22.bxc5 bxc5 23.¤f5 £c6 24.c4 ¤df4 
25.¦xe8+ ¦xe8 26.¥xf4 ¤xf4 

XIIIIIIIIY 

9 + +r+k+0 

9+p+ +pzp 0 

9 +q+ + zp0 

9+ zp +N+ 0 

9P+P+ sn +0 

9+ + + +P0 

9 +Q+ zPP+0 

9tR + + mK 0 

xiiiiiiiiy 

27.¤e3! 
Kanskje springerplasseringen er en nøkkel for 
å forstå det kommentatorene kaller «Magnus 
magic». Hvem kan tro at denne fortsatt 
jevne stillingen kan vinnes for hvit mot en 
sterk stormester. Springeren på e3 har mange 
funksjoner. Først og fremst garderer den g2 
mot matt-trusler. (Om sort forsøker å være 

fiks og slå den med tårnet, slår Magnus bare 
tilbake med bonden og åpner 2. raden for 
at dronningen overtar forsvaret.) Dernest 
forsvarer springeren bonden på c4, dekker 
opp en eventuell sjakk på førstraden i d-linja 
og har dessuten muligheten til å avansere 
til det sentrale d5-feltet. Magnus har nå 
en optimal sikring av kongefløyen, og kan 
begynne å rette oppmerksomheten mot den 
andre siden av brettet. 

¦d8 28.¦b1 h5 29.a5 h4 

XIIIIIIIIY 

9 + tr +k+0 

9+p+ +pzp 0 

9 +q+ + +0 

9zP zp + + 0 

9 +P+ sn zp0 

9+ + sN +P0 

9 +Q+ zPP+0 

9+R+ + mK 0 

xiiiiiiiiy 

En del av magien er å ikke gi motstanderen 
klare alternativer. Å fjerne tårnet fra den 
potensielle trusselen mot springeren i d-linja 
var antakelig ikke optimalt, h-bondens 
framrykning skremmer ikke og bonden burde 
vært flyttet fram til b6. 

30.¦b6 
30.£f5 er antakelig enda sterkere, med 
dobbelttrussel mot f4 og c5. For eksempel 
30… £c7 31.¦b5 og det er vanskelig å dekke 
alle svakhetene i stillingen.

30…£d7 31.£b2 ¤d3 32.£b1 ¤b4? 
Den første virkelig store feilen i partiet. 
Ideen er å kutte forbindelsen mellom tårn 
og dronning, men partifortsettelsen viser at 
det ikke holder. Bedre hadde vært å bruke 
dronningen til et motangrep mot a-bonden 
med enten £c7 eller £a4.

33.£e4 £d4 34.£xd4 cxd4 35.¦xb4 dxe3 
36.fxe3 
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XIIIIIIIIY 

9 + tr +k+0 

9+p+ +pzp 0 

9 + + + +0 

9zP + + + 0 

9 tRP+ + zp0 

9+ + zP +P0 

9 + + +P+0 

9+ + + mK 0 

xiiiiiiiiy 

36...¦d1+? 
Neppe det beste å invitere kongen til Magnus 
framover på brettet, men hva skal en stakkar 
gjørra?

37.¢f2 ¦a1 38.¦b5 ¦a2+ 39.¢f3 g6 40.c5 
¢g7 41.¢e4! 
Her kreves en del regneferdigheter, noe 
Magnus besitter i rikt monn. Potkin har 
neppe andre praktiske sjanser enn å forsøke 
seg på kongefløyen.

41…¦xg2 42.¦xb7 g5 43.c6 g4 44.c7 ¦c2 
45.¢d3 ¦c1 46.¢d2 

XIIIIIIIIY 

9 + + + +0 

9+RzP +pmk 0 

9 + + + +0 

9zP + + + 0 

9 + + +pzp0 

9+ + zP +P0 

9 + mK + +0 

9+ tr + + 0 

xiiiiiiiiy 

46...¦c6 
Pinen kunne her forlenges med 46…gxh3 46. 
¢xc1 h2, hvoretter begge får ny dronning, 
men sort slipper raskt opp for hevnsjakker.

47.a6 gxh3 48.a7 h2 49.¦b1 
En vakker debut for Magnus i Vålerenga-
trøya, og merkverdig nok det siste vinstpartiet 
verdensmesteren kunne nyte i langsjakk i 
2018. Men det er en helt annen historie…

1–0

Suksess også for debutant 
Nordstrand
Nordstrand Sjakklubb kvalifiserte seg til Europacupen for klubblag 
2018 ved å ta en klubbhistorisk andreplass i Eliteserien forrige 
sesong. Styret i klubben signaliserte tidlig at de ønsket å sende et 
sterkest mulig lag til Hellas, og de satte handling bak ordene ved å 
sponse reise og hotellopphold for alle spillerne.

Tekst: Rune Djurhuus

Nordstrand er en av Oslos og Norges største 
sjakklubber målt i antall medlemmer. Vi har 
i tillegg en aktiv og stor ungdomsklubb som 

har fått fram mange sjakktalenter det siste 
tiåret. Det resulterte i at vi stilte med det 
trolig yngste laget i Europacupen, med to 
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U16-spillere, en U18-spiller og en som var 
junior i fjor. 

Seks av de sju spillerne har geografisk til-
knytning til Nordstrand, med vår svenske leie-
soldat Erik Blomqvist som et hederlig unntak. 
Det var ikke mange klubber som stilte et så 
lokalt lag i Halkidiki.

Nordstrand var forhåndsrangert som 
nummer 22 blant 61 lag med et ratingsnitt 
på 2394. Målet var å forsvare rankingen, og 
det klarte vi med glans. Kombinasjonen av 
talentfulle ungdommer, en tidligere europa-
mester for juniorer i god form, og litt flaks 
med rundeoppsettet, resulterte i 4 seiere, 1 
uavgjort kamp og 2 tap. Det ga 9 lagpoeng og 
en flott 12. plass. 

Med et halvt partipoeng mer i siste runde 
ville vi klatret helt opp på 8. plass, men tolvte-
plassen må uansett være en av de beste norske 
prestasjonene i Europacupens 34 år lange 
historie, kanskje bare forbigått av Vålerengas 
femteplass i år.

Vi spilte faktisk om EM-medalje da vi i nest 
siste runde oppskriftsmessig tapte 1-5 mot 
Mednyi Vsadnik fra St. Petersburg. Det russis-
ke laget gikk helt til topps ved å slå Vålerenga 
med Magnus Carlsen i spissen 4-2 i et rent 
finaleoppgjør i siste runde.

Rune Djurhuus ble toppscorer for Nord-
strand med 5½ av 7 poeng og en ratingpresta-
sjon på 2662. Høydepunktet mitt var en solid 
remis som hvit mot Vladimir Fedoseev (32 i 
verden med 2713 i rating). Med sine 6 poeng 
på 7 partier ble Fedoseev både beste tredje-
bordspiller og toppscorer på Mednyi Vsadnik. 

De andre spillerne på Nordstrand var Erik 
Blomqvist (4 av 7 poeng), Johan Salomon (3 
av 6), Johannes Haug (3 av 7), Andreas G. 
Tryggestad (4 av 6), Daniel Nordquelle (1 
av 4) og Flemming Christenson (3 av 5). Pål 
Nordquelle var en kompetent lagleder som ga 
laget ekstra energi med sitt positive vesen.

Dette frister til gjentagelse, både personlig 

og for klubben.

XIIIIIIIIY

9 + + + +0

9+ptr + + 0

9 +l+ + +0

9+ + zpk+ 0

9 +P+ zp +0

9+R+N+P+ 0

9 + + +K+0

9+ + + + 0

xiiiiiiiiy

Svart leder med en bonde og bør vinne 
sluttspillet med sin gode løper, på tross av 
det reduserte materiellet. Jeg valgte en sikker 
vinstvei uten vanskelige svinger.

48...¥xf3+! 
Et såkalt skinnoffer siden jeg vinner tilbake 
offiseren med en bondegaffel i neste trekk.

49.¢xf3 e4+ 50.¢e2 exd3+ 51.¢xd3 

XIIIIIIIIY

9 + + + +0

9+ptr + + 0

9 + + + +0

9+ + +k+ 0

9 +P+ zp +0

9+R+K+ + 0

9 + + + +0

9+ + + + 0

xiiiiiiiiy

51.¦xd3 ¦xc4 er også håpløst for hvit.

51...¦e7! 
Et instruktivt trekk som besegler hvits skjebne 
ved å avskjære den hvite kongen fra å nærme 
seg svarts fribonde. Dermed får svart opp 
en klassisk vinststilling med kongen foran 
fribonden.

 Armend Budima (2202) 
 Rune Djurhuus (2439)
34th ECC Open Halkidiki 2018 (3)
Kommentarer: Rune Djurhuus
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52.¦b5+ ¢g4 53.¦b6 f3 54.¦g6+ ¢h3 
55.¢d2 f2 56.¦f6 ¢g2 57.¦g6+ ¢f1 58.c5 
¦e5 59.c6 bxc6 60.¦xc6 ¦g5
Fribonden går i mål etter at jeg flytter kongen 
i neste trekk.
0–1

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.¥g2 ¥b4+ 
5.¤d2 0–0 6.¤gf3 b6 7.0–0 ¥b7 8.cxd5 
exd5 9.¤e5 ¥e7 10.¤df3 ¤e4 11.¥f4 
c5 12.¦c1 f6 13.¤d3 c4 14.¥xb8 ¦xb8 
15.¤f4 £d6 16.¤d2 f5 17.¦c2 b5 18.¦e1 
¥c6 19.¤xe4 fxe4 20.f3 

XIIIIIIIIY

9 tr + trk+0

9zp + vl zpp0

9 +lwq + +0

9+p+p+ + 0

9 +pzPpsN +0

9+ + +PzP 0

9PzPR+P+LzP0

9+ +QtR mK 0

xiiiiiiiiy

Det kan ikke være tvil om at svart står 
best i diagramstillingen med løperparet og 
terrengfordel over hele brettet. Jeg liker 
trekket Johannes velger for å øke fordelen.
20...¦xf4! 21.gxf4 e3 

XIIIIIIIIY

9 tr + +k+0

9zp + vl zpp0

9 +lwq + +0

9+p+p+ + 0

9 +pzP zP +0

9+ + zpP+ 0

9PzPR+P+LzP0

9+ +QtR mK 0

xiiiiiiiiy

En kvalitet er en liten pris å betale for 
en bondekile på e3 som hindrer hvit i å 
koordinere offiserene i forsvaret av kongen. 
Johannes har all verdens tid til å manøvrere 
sine gjenværende offiserer til kongefløyen.

22.¥h3 £xf4 23.¢g2 £g5+ 24.¢h1 £h6 
25.¢g2 ¥d6 26.¦h1 ¦e8 27.¥g4 £g6 
28.¢f1 h5 29.¥h3 £f6 

XIIIIIIIIY

9 + +r+k+0

9zp + + zp 0

9 +lvl wq +0

9+p+p+ +p0

9 +pzP + +0

9+ + zpP+L0

9PzPR+P+ zP0

9+ +Q+K+R0

xiiiiiiiiy

Johannes dominerer hele brettet. 30.£e1 Å 
gi bort d-bonden er det samme som å gi bort 
partiet, men hvit mister den uansett etter 
f.eks. 30.¥g2 £h4 31.£e1 £xd4.

30...£xd4 31.¦g1 £f6 32.¢g2 d4 33.¢h1 
d3 34.exd3 ¥xf3+ 35.¥g2 e2 36.dxc4 £f4 
37.£g3 £xg3 38.hxg3 e1£ 39.¦xe1 ¦xe1+ 
40.¢h2 ¥xg2 41.¢xg2 bxc4 og tyskeren 
hadde fått nok juling.
0–1

XIIIIIIIIY

9 + tr + +0

9zp + + + 0

9 + + +kzp0

9+ + +pzp 0

9 zP zp + +0

9zP +R+ zPP0

9 + + zP +0

9+ + + mK 0

xiiiiiiiiy

 Spartak Grigorian (2347) 
 Johannes Haug (2391)
34th ECC Open Halkidiki 2018 (4)
Kommentarer: Rune Djurhuus

 Andreas Garberg Tryggestad (2320) 
 Kirill Alekseenko (2639)
34th ECC Open Halkidiki 2018 (6)
Kommentarer: Rune Djurhuus



NSb #1/201970

Jeg trodde svart skulle vinne dette sluttspillet 
enkelt med fribonden i d-linjen understøttet 
av tårnet og snart også kongen, men 
Tryggestad forsvarer seg heroisk mot sin 300 
poeng høyere ratede motstander.
38.¢f1! Kongen skal til e2 for avlaste tårnet i 
kampen mot svarts fribonde.

38...g4 39.hxg4 fxg4 40.¢e2 ¢f5! 
Svarts konge er ett trekk unna drømmefeltet 
på e4. Andreas forhindrer klokelig at svarts 
konge kommer dit.
41.f3! h5 

XIIIIIIIIY

9 + tr + +0

9zp + + + 0

9 + + + +0

9+ + +k+p0

9 zP zp +p+0

9zP +R+PzP 0

9 + +K+ +0

9+ + + + 0

xiiiiiiiiy

42.¦d1 Med kongen på e2 kan hvit en-

delig bruke tårnet til mer aktive operasjo-
ner.42...¢e5 43.¦h1! Et aktivt tårn er uni-
versalnøkkelen til suksess i tårnsluttspill.43...
gxf3+ 44.¢xf3 ¦f8+ 45.¢e2 ¦f5 46.¦c1! 

Nå kan ingenting hindre det hvite tårnet i gå 
på offensiven i den åpne c-linjen.
46...¢e4 47.¦c7! 

XIIIIIIIIY

9 + + + +0

9zp tR + + 0

9 + + + +0

9+ + +r+p0

9 zP zpk+ +0

9zP + + zP 0

9 + +K+ +0

9+ + + + 0

xiiiiiiiiy

Med tårnet aktivt plassert på syvenderaden 
der det både truer å spise svarts a-bonde og 
plage svarts konge med sjakker, kan Andreas 
puste lettet ut. Remisen er snart i boks. 47...
d3+ 48.¢e1 a6 49.¦c6 a5 50.¦c5 ½–½

1911: Stormes store løft
Norge ble representert av tre sterke lag fulle med unge og lovende 
spillere. Mest lovende av disse var selvfølgelig 1911. Med en for-
håndsrangering på lave 28. plass kunne det bare gå oppover. Det 
gjorde det. Etter at alle brikkene hadde falt på plass hadde 1911 
klatret helt til 27. plass. 

Tekst: Lasse Løvik

For meg fikk reisen en uheldig start da 
flykanselleringer sendte meg på reise rundt 
hele Europa. Dette ville ikke bagasjen min 
være med på. Den bestemte seg for å bli i 
Hamburg i tre dager. En som ikke var like 

heldig var Vålerengas førstebordspiller Mag-
nus Carlsen som tilsynelatende ble bedt om 
å skifte klær før en runde. Dommerne skulle 
bare ha visst.

1911 fikk en drømmestart på turneringen 
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med en dominerende seier mot et lag som 
hadde greid å melde på feil spillere. Strategien 
viste seg å fungere svært dårlig mot 1911s 
velsmurte maskineri. Etter sterke 5 ½-½ var vi 
klare for å melde oss på i gullkampen. 

Gullhåpet forsvant fort da vi i andre runde 
møtte andrerangerte AVE Novy Bor, et lag 
fullt av spillere som visste hvordan sjakk 
spilles. Etter velfortjent 6-0 tap brast gull-
drømmen. Men det mer realistiske håpet om 
å spille mot noen av verdensstjernene ble 
oppfylt. 

Etterpå gikk det som det måtte gå. Vi slo 
dem vi skulle slå og tapte mot høyere ranger-
te lag. Hele laget scoret rett under forventet 
score, med unntak av 17 år gamle Isak Stor-
me. Med utrolige 6 poeng på 7 runder og en 
ratingprestasjon på 2518 var Isak svært nære 
sitt første IM napp og bordpremie. Det eneste 
tapet kom mot den utrolig sterke polske GM 
Bartel. Isak bar nærmest egenhendig 1911 til 
en svært respektabel 27. plass på sluttabellen. 

Alt i alt kanskje ikke vår største sjakklige 
suksess. Men det vi vi manglet av resultater 
tok vi igjen ved å være den klart hyggeligste 
og sympatiske klubben.

fraNsktiMe

SK1911 ble spurv i tranedans i den europeiske 
klubbcupen. Lasse Løvik fikk en leksjon i fransk 
av den tsjekkiske superstormesteren David Nava-
ra (AVE Novy Bor). Som en av få er han sporty 
nok til å kommentere sitt eget tapsparti. – AD

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 
Fransk Tarrasch. Mye har skjedd i denne 
varianten på nesten toppnivå de siste årene.

3...c5 
Det er selvfølgelig ikke noe galt med å spille 

3...¤f6. Men de virkelig kule spiller 3...c5.

4.¤gf3 ¤f6 
Jeg har spilt 3... ¤f6 nesten hele livet så 
jeg bestemte meg for å transponere. Kul 
kan jeg være etter partiet. 4...cxd4 5.exd5 
(5.¤xd4 ¤c6 6.¥b5 ¥d7 er standardgreier) 
5...£xd5 6.¥c4 går over i den gode gamle 
hovedvarianten.

5.e5 ¤fd7 6.c3 ¤c6 7.¥d3 

IIIIIIIY 

9r+lwqkvl tr0 

9zpp+n+pzpp0 

9 +n+p+ +0 

9+ zppzP + 0 

9 + zP + +0 

9+ zPL+N+ 0 

9PzP sN zPPzP0 

9tR vLQmK +R0 

xiiiiiiiiy 

Generelt har ikke ¤gf3 blitt sett på som 
særlig kritisk. Ofte ønsker hvit heller å ha 
den andre hesten der. Nå har springeren på 
d2 lite å finne på. Samtidig kan det bli svært 
vanskelig å dekke bonden på d4.
7...g6 
Det mest prinsipielle vil være å ta bonden på 
d4. Men jeg kunne ikke huske noe som helst 
av disse variantene. Jeg håpet heller på å få 
en roligere stilling mot angrepsgeniet Navara. 
7...£b6 8.0–0 cxd4 9.cxd4 ¤xd4 10.¤xd4 
£xd4 11.¤f3 £b6 12.£a4 £b4 skal så vidt 
jeg vet være helt ok for svart. Men Navara har 
nok noen skumle saker på lur.

8.h4 Boom. Navara går rett i angrep.

8...h6 Ellers kommer h5.

9.¥c2! 
Dette trekket var jeg ikke klar over. Men 
det ser ut til å være genialt. Hvit unngår at 
c4 kommer med tempo, samtidig som han 
gjemmer løperen sin fra et potensielt avbytte 

 David Navara (2740) 
 Lasse Løvik (2362)
34th ECC Open Halkidiki 2018
Kommentarer: Lasse Løvik
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mot svarts problemløper med ¥a6. Kanskje 
kan også ideer med £d3 være aktuelle. På 
9.0–0 kommer g5.

9...b6 10.0–0 

XIIIIIIIIY 

9r+lwqkvl tr0 

9zp +n+p+ 0 

9 zpn+p+pzp0 

9+ zppzP + 0 

9 + zP + zP0 

9+ zP +N+ 0 

9PzPLsN zPP+0 

9tR vLQ+RmK 0 

xiiiiiiiiy 

10...¥g7?! 
Unøyaktig. Det beste trekket var 10...¥a6. 
Etter at jeg var så heldig å få analysere partiet 
med Navara, innså jeg at dette trekket nok er 
en ganske stor tabbe. Under partiet hadde jeg 
et håp om å få brutt i sentrum med f6. Men 
det er nok bare tull. Svart bør sette løperen 
på e7, rokere langt og forsøke å få motspill på 
kongefløyen. 10...g5 eller 10...¥e7 er mulig. 
Stockfish angir 10...¥a6 11.¥a4 (11.¦e1 
¥e7) 11...¦c8 12.¦e1 ¥g7 13.¤f1 cxd4 
14.cxd4 ¤b4 15.a3 ¤d3 16.¦e3 ¤f4 17.b4. 
Vi vet alle at Stockfish er noe dritt, men vi 
elsker det likevel. 

11.¦e1 
Enkel sjakk er best sjakk. Tårnet står fint på 
e1. Samtidig åpnes feltet på f1 for springeren 
som nå er klar til manøver.
11...¥a6 
Det kan se ut som om sort har fullført 
utviklingen og funnet et fint sted til 
problemløperen. Men løperen på a6 utretter 
ingenting, men truer i tomme lufta. Imens 
er hvit klar til å flytte alle offiserene over mot 
kongefløyen. 

12.¤f1 0–0 13.¤1h2 ¦c8 

XIIIIIIIIY 

9 +rwq trk+0 

9zp +n+pvl 0 

9lzpn+p+pzp0 

9+ zppzP + 0 

9 + zP + zP0 

9+ zP +N+ 0 

9PzPL+ zPPsN0 

9tR vLQtR mK 0 

xiiiiiiiiy

Her var jeg allerede tom for ideer. Svart kan 
få litt motspill på dronningfløyen. Men det 
hjelper lite når du blir matt.

14.¥e3 cxd4 15.cxd4 ¤e7 16.£d2 
Hvit begynner enkelt og greit å angripe svarts 
svakheter.

16...¢h7 17.h5 ¤f5 18.¥f4 ¦g8 

XIIIIIIIIY 

9 +rwq +r+0 

9zp +n+pvlk0 

9lzp +p+pzp0 

9+ +pzPn+P0 

9 + zP vL +0 

9+ + +N+ 0 

9PzPLwQ zPPsN0 

9tR + tR mK 0 

xiiiiiiiiy 

19.g4 ¤h4 20.g5 ¤f5 21.hxg6+ fxg6 
22.¤g4

XIIIIIIIIY 

9 +rwq +r+0 

9zp +n+ vlk0 

9lzp +p+pzp0 

9+ +pzPnzP 0 

9 + zP vLN+0 

9+ + +N+ 0 

9PzPLwQ zP +0 

9tR + tR mK 0 

xiiiiiiiiy 
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Selv om det er materiell likevekt er svarts 
stilling håpløs. Hvit kan gjøre hva han vil. 
Det enkle ¤f6 vinner materiell når som helst. 
Andre ideer som ¢g2 fulgt av ¦h1 er også 
dødelige. Så lett kan det gjøres.

1–0

hollaNdsk porseleN

«Jag vill inte krossa holländtsk porslin» 
heter det i en sang av det svenske rockebandet 
Imperiet. Men SK1911s unge svenske Isak 
Storme lever opp til navnet mot Apeldoorn og 
gjør tvert om kort prosess med sin hollandske 
motstanders hollandske åpning. -AD 

1.d4 f5 2.¥f4 
Inspirert av Andreikins miniatyr i runden før 
bestemmer Isak seg for å gjendrive hollandsk.
2...¤f6 3.e3 d6 
3...e6 4.¤f3 b6 er nok en mer fornuftig 
oppstilling for svart.
4.¤c3 g6 5.h4 

IIIIIIII 

9rsnlwqkvl tr0 

9zppzp zp +p0 

9 + zp snp+0 

9+ + +p+ 0 

9 + zP vL zP0 

9+ sN zP + 0 

9PzPP+ zPP+0 

9tR +QmKLsNR0 

xiiiiiiiiy 

5...¥g7 

5...h6 med planer om å møte h5 med g5 er 
kanskje mer naturlig.

6.h5! ¤xh5 7.¦xh5! 

Bam. Svarts konge kommer til å være på røm-
men i resten av partiet.

7...gxh5 8.£xh5+ ¢f8 9.¥e2 e6 10.¤h3 
¥d711.0–0–0 

Hvit inviterer alle brikkene med på festen.

11...¥e8 12.£f3 d5 13.g4! 

Sorts kongestilling åpnes med tvang.

13...¥g6 14.¤g5 £d7 15.¥d3 fxg4 
16.£xg4 ¥f5 17.¥xf5 exf5 18.£g2 h6 
19.¤f3 ¤c6 20.¦g1 ¦h7 21.£g6 

IIIIIIII 

9r+ + mk +0 

9zppzpq+ vlr0 

9 +n+ +Qzp0 

9+ +p+p+ 0 

9 + zP vL +0 

9+ sN zPN+ 0 

9PzPP+ zP +0 

9+ mK + tR 0 

xiiiiiiiiy 

21...¢g8 22.¥xh6 ¢h8 23.¥xg7+ ¦xg7 
24.¦h1+ ¢g8 25.£h6 ¦h7 26.¦g1+ 
¦g727.¤g5 ¤e7 28.¦h1 ¤g6 29.¤e2 ¢f8 
30.¤f4 ¤xf4 31.exf4 ¦e8 

XIIIIIIIIY 

9 + +rmk +0 

9zppzpq+ tr 0 

9 + + + wQ0 

9+ +p+psN 0 

9 + zP zP +0 

9+ + + + 0 

9PzPP+ zP +0 

9+ mK + +R0 

xiiiiiiiiy 

32.£h8+ ¦g8 33.£f6+ 1–0
Mesterlig av unge Isak Storme.

 Isak Storme (2276) 
 Freddie van der Elburg (2191)
34th ECC Open Halkidiki 2018
Kommentarer: Lasse Løvik
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NORSK SJAKKBLAD 
GRATULERER MED DAGEN!

95 ÅR
4.4. Peder Havskjær, Volda Ørsta SL

90 ÅR
9.6. Reidar Andersen, Sotra SK

80 ÅR
13.4. Otto Ranum, Namsos SK
21.6. Sigurd Døssland, Gjøvik SK

75 ÅR
18.2. Håkon Nielsen, Elverum SK
24.5. Jan Ludvigsen, Fredriksstad SS
24.5. Rolf Breiven, Lillestrøm SK
25.5. Camil Kadribegovic, Lillehammer SS
29.5. Bjørn Ellingsrud, Nordstrand SK
4.6. Bjørn Pleym Myhr, Nordstrand SK
5.6. John Kr. Johnsen, OSS
12.6. Egil Madsen, Fredriksstad SS
12.6. Jarle Kraabøl, Lillehammer SS
12.6. Bård Standal, Tønsberg SK
14.6. Arild Westhagen, Drammens SK
29.6. Gunnar Hellem, OSS
29.6. Knut Tangen, Lillehammer SS
29.6. Frode Klokkernes, Florø SK
30.6. Terje Gudevold, Fredriksstad SS

70 ÅR
12.3. Erik W Florander, OSS
16.3. Geirr Alán Rasmussen, Sortland SK
21.4. Øystein Leif Olsen, Fredriksstad SS
21.4. Per Nygård, SK Stjernen
27.4. Gunnar Sama, Drammens SK
1.5. Pempa Thondrup, Strømmen SK
7.5. Jahn Evensen, Elverum SK
2.6. Richard Madsen, Holmestrand SK
12.6. Jørgen Svendsen, Kirkenes SK
13.6. Svein Tevasvoll, Kirkegata SK
22.6. Svein Thore Sivertsen, SK Stjernen

60 ÅR
3.2. Ove S Jenssen, Moss SK
4.2. Roy Ove Austerslått, NSSF
8.2. Trond Julin, SK 1911
9.2. Jan Hugo Eriksen, SK Stjernen
11.2. Hans-Henry Jacobsen, Tromsø SK

22.2. Jan S. Berglund, Tromsø SK
27.2. Jon A. Rørosgaard, Stavanger SK
24.3. Hans-Inge Kongevold, Moss SK
25.3. Johnny Lund, Nordstrand SK
29.3. Audun Aamodt, Indre Østfold SS
3.4. Inge Chr. Nagelhus, Moss SK
8.4. Yngve Lindsjørn, SK Stjernen

9.4. Jan Jotun, Hamar SS
19.4. Erling Storeide, Aalesunds SL
3.5. Geir Brobakken, Hamar SS
5.5. Tor Egil Førland, SOSS
6.5. Svein Bjørnland, Fredriksstad SS
6.5. Ådne Snerlebakken, Otta SK
8.5. Avduraim Dogani, Fredriksstad SS
19.5. Frank Svorkmo, Konnerud SK
20.5. Odd Pedersen, Jessheim SK
25.5. Tore Kallset, Kristiansund SK
27.5. Aristeidis Skevis, Bærum SS
4.6. Vidar Stensen, Tromsø SK
10.6. Øyvind Hammerstad, Modum SK
20.6. Pål-Ole Liabøtrø, SK Stjernen
21.6. Tormod Leistad, Våler SK
27.6. Dag-Tore Fossum, Tromsø SK

50 ÅR
1.2. Anders Bergkvist, Caissa SK
6.2. Bjarne Zachariassen, SOSS
8.2. Richard Andersen, Moss SK
10.2. Ole Andreas Thrana, Moss SK
16.2. Jim Ole Johnsen, Sortland SK
27.2. Pål Strande Mathisen, Harstad SK
27.2. Helge Andersen, Haugaland SK
4.3. Kjell M B Olsen, Sotra SK
16.3. Rune Myrland, Porsgrunn SK
20.3. Peder Vikenes, Volda Ørsta SL
27.3. Rune Hansen, Caissa SK
27.3. Roger Stampe, Caissa SK
1.4. Anders S Johansen, Follo SF
3.4. Kristian H Schmidt, Tromsø SK
3.4. Thomas G Larsen, Larvik SK
8.4. Steinar Gaasholt, Caissa SK
12.4. Per Ivar Norum, NSSF
14.4. Vebjørn Selbekk, Moss SK
16.4. Tore Lambrechts, Sandnes SK
17.4. Pål Aadnekvam, SK Stjernen
18.4. Jonas Rojahn, Sandnes SK
21.4. Ole Reza Drønen, Aalesunds SL
30.4. Jørund Greibrokk, Alta SK
10.5. Anders Sandvik, Voss SK
16.5. Håvard Hole, Horten SK
2.6. Anders S. Jensen, Lillestrøm SK
5.6. Jan Gunnar Bakke, Alta SK
9.6. Kasher Shehzad, Sandnes SK
15.6. Per-Morten Kjøl, Svartlamon SL
23.6. Odd Gunstein Berg, Drammens SK
26.6. Lasse Dahl, Moss SK
26.6. Hege Sømhovd, Nordstrand SK
30.6. Terje Holten, Stavanger SK
30.6. Heidar Rezai, Levanger SK
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Arne Danielsen (63 år)
Mesterspiller. Forfatter, redaktør, journalist og fotograf. Aktuell som 

ny redaktør i Norsk Sjakkblad sammen med Jonathan Tisdall.

Favorittby?
Kraftig Oslo-patriot. Meg selv, foreldre 
og alle fire besteforeldre har vokst 
opp på østkanten.

Yndlingsmat?
Flesk og duppe.

Drikke?
Øl.

Har du en favorittfilm?
The song remains the same – 
konsertfilm med 
Led Zeppelin.

TV-serie?
Twin Peaks.

Din favoritt-
sjakkspiller?
Fischer og Mag-
nus, har skrevet 
bøker om begge.

Sjakkboka som 
har betydd mest 
for deg?
«Sjakk for alle» 
av C. O. Hovind 
fra 1943. Bibel og 
svartebok.

Hva er det beste 
sjakkpartiet du 
har spilt?
Ikke så mye gull 
å skryte av… 
kanskje mot Ole 
Jørn Gyldenås, KM 
Nordstrand 1994.

Hva er ditt beste resultat?
14 nordiske sporveismesterskap.

Hva kjennetegner sjakkspillere?
Løfter de mot formodning blikket fra 
brettet, får de øye på en motstander.

Hvordan slapper du av?
I en god stol med en omsorgsfull 
servitør.

Hvilke tre personer ville du helst ha 
spist middag med?
Eckhart Tolle, Bernie Sanders og Ste-
ven Gundry.

Hvis du måtte rømme huset, hva 
ville du stoppet for å ta med deg?
Kunsten til Kjetil, sønnen min.

Hvilken sang syn-
ger du i dusjen?
Bjølsen Valsemøl-
le: Vaterlands bru.

Hva er den beste 
boka du har lest?
Svært mye å velge 
mellom, men «Sei-
erherrene» av Roy 
Jacobsen og «Beat-
les» av Lars Saabye 
Christensen har 
begge vært viktige.

Hvis du kunne ha 
valgt å være en 
tegneseriefigur, 
hvem ville du 
vært?
Arne Anka: Skål 
kosmonauter!

Har du noen 
skjulte talenter?
Å ja…

Hvis du hadde 
vært FIDE-presi-

dent, hva er det første du ville ha 
forandret på?
Innført Fischerrandom som offisiell 
VM-disiplin. �

Foto: Marina Heyerdahl
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Returadresse:

Norges Sjakkforbund

Sandakerveien 24 D

0473 Oslo

VELKOMMEN TIL  LANDSTURNERINGEN I SJAKK 

I LARVIK  2019 

Landsturneringen i sjakk arrangeres i Boligmappa Arena i Larvik 5. -13. juli 2019. (Eliteklassen 
starter 5. juli. Alle andre klasser starter 6. juli).  

I Larviks største og mest moderne idrettshall blir spilleforholdene topp. Alle spiller i samme 
lokale. Kantine med god mat og rimelige priser. 

Vår samarbeidspartner Quality Hotel Grand Farris (vis a vis jernbanestasjonen) kan tilby 
rimelig overnatting med gangavstand (ca 15 min) til spillelokalet. 

Påmelding og info på: 

www.sjakknm2019.no 


