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Luksusproblem
Å ha en norsk verdensmester i sjakk var utenkelig
bare for noen år siden. Og hvilken verdensmester
vi har – 2019 har vært et jubelår uten like. Norsk
Sjakkblad har selvfølgelig alltid vært med på
ferden, og ingen må tvile på at vi både kunne og
ville, meget gjerne og uten synderlige problemer,
laget et eget blad utelukkende med Magnus-stoff.

Preget av NM
Likevel. Svært mye skjer i norsk sjakk og det er
ubetinget gledelig, selv om det er vanskelig å yte
all aktivitet full rettferdighet i et blad som kommer
hver fjerde måned. Høstens utgave, som du leser
i nå, er naturlig nok – som i tidligere år - preget
av sommerens landsturnering. Som alle vet har
det i tillegg skjedd andre betydningsfulle ting
denne sommeren – Kindred-saken og Offerspill er
stikkord.
I tillegg er det et allment ønske om å dekke
nærmest alt som rører seg av arrangementer og
prestasjoner innen norsk sjakk, som Hell Chess
International og flere strålende individuelle
prestasjoner, blant annet av de unge talentene Tor
Fredrik Kaasen og Mads Ellingsen-Vestby.

Talenter og ildsjeler
Sjakkontoret vitner om penger fra sparebankstiftelsen og stor aktivitet innen kretsene. Norges
Sjakkforbund har dessuten gledelige nyheter om
en svært spennende langhelg i mai 2020: Les
«Chess Party» på side 50.
Vi ønsker å presentere ildsjelene – denne gangen
glødende entusiaster fra Tromsø - talentfabrikken
som har fostret mange av våre mest lovende unge
spillere for tiden.

Studier og nøtter
En ambisjon er også å presentere sjakkfaglig stoff
som det er mulig å lære av, og vil absolutt anbefale
artikkelen «om å studere, studier og studere
studier» på side 65.
Siden denne utgaven også er det nærmeste vi
kommer et julenummer, mener vi at julenøtter er
noe et blad med respekt for seg selv bør komme
4
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opp med. Så må vi minnes sentrale medlemmer
som har gått bort.

Tøff prioritering
Og da var bladet fullt. Vi har vært nødt til å
utsette andre saker vi gjerne skulle hatt med, som
Sverre Johnsens utmerkede åpningsteoretiske
betraktning, en spennende artikkel av Morten
Lilleøren om remisdøden innen toppsjakken og
opptil flere bokanmeldelser. Å flyte over av stoff er
et luksusproblem for enhver redaksjon.
Denne gangen har vi i tillegg sett oss nødt til å
kutte Magnus-stoffet ned til et minimum. Vi må
innrømme at dette føles både sært og merkelig,
men tenker likevel at vår fantastiske verdensmester
er tilgjengelig i alle kanaler for tida, mens andre
neppe vil komme i en liknende posisjon. Det er
en bevisst vurdering fra vår side, og vi står inne
for den, så får dere lesere avgjøre om varianten
fortjener utropstegn eller spørsmålstegn.

Offerspill på forsiden
Forsidebildet viser en av de første «fysiske»
lynturneringene arrangert av Offerspill Sjakklubb
i sine nye lokaler sentralt i Oslo. Vi ønsker alle nye
medlemmer av Norges Sjakkforbund og dermed
også lesere av Norsk Sjakkblad hjertelig velkommen i sjakkfamilien!

Jonathan & Arne

av Geir Nesheim
generalsekretær NSF

Flere mot Sjakk-toppen
I oktober 2019 ble det klart at NSF får 1 mill
kr over to år fra Sparebankstiftelsen DNB, for
å etablere et utviklingslag for spillere i alderen
15-25 år.
Innholdet i prosjektet vil være etablering av en
prestasjonskultur innad i laget, en klart definert
struktur med trenere og ledere, individuell oppfølging, og årshjul der samlinger og andre aktiviteter inngår.
Ingenting av dette finnes i dag samlet for hele
denne aldersgruppen, selv om NTG Bærum og
etterhvert også andre har veldig gode tilbud til de
som er i VGS-alderen. Mye positivt skjer rundt om
ellers også, og mange når langt med de forutsetninger som foreligger.
Men «Flere mot Sjakk-toppen»-prosjektet blir et
forsøk på å gi et nytt tilbud til sjakkspillere i denne
aldersgruppen som vil se hvor langt de kan ta sitt
potensiale. Tilbudet vil bli gjort kjent for alle, og
det vil være åpne uttaksprosesser og vilkår for å
inngå i landslags- og utviklingsgruppene.
Olympiatoppen har tilsvarende tilbud til ulike
særidretter innen NIF, og NSF har hatt tilgang til
materiale fra deres prosjekter. Men utviklingen av
sjakkens eget Flere Mot Toppen-prosjekt skal først
og fremst skje innad hos oss i sjakken, for å sikre
at sjakkens særpreg og kulturelementer teller tungt
nok med. Og kanskje vi forhører oss litt i andre
sjakk-land – man må ikke finne opp alt selv.
Mange miljøer i norsk sjakk vil bli bedt om å
bidra i utviklingen av det nye tilbudet. Dette gjelder selvsagt spillerne selv – deres input blir veldig
viktig.

Så har vi trenerne
Som jeg skrev i denne spalte i nr 3-2016 så har
Norge mange gode sjakktrenere, men det er et
fenomen at de fleste jobber selvstendig og utvikler
sine egne metoder. Dette er ikke særnorsk, men
gjelder i sjakk-verden generelt. Allikevel vil nok en
eller annen form for samlet plan for treningsregimet innenfor Flere mot Sjakk-toppen kunne være
naturlig.
Tilbørlig hensyn til enkeltspillerne må innarbeides, men så må det også være en viss overbyggende

struktur. Her blir det sikkert mye diskusjon når
programmet skal utformes mer detaljert. For de
av oss som jobbet sammen med Olympiatoppen i
2016/17 var det interessant å merke seg hvor stor
vekt man der la på at også ledere og organisasjonen
ellers måtte ta til seg relevante deler av prestasjonskultur-konseptet. Om og hvordan dette skal gjøres
hos oss er på ingen måte klart, men ideen bør
neppe overses.
1 mill kr over to år høres kanskje ikke så veldig
imponerende ut, men det er faktisk et veldig langt
skritt gitt dagens særdeles trange økonomiske
situasjon. Også andre gode krefter har ønsket å
bidra med midler til Sjakkens Venner og andre
initiativ, og 150-200 tkr er kommet inn bare i 2.
halvår 2019. Disse midlene vil bli håndtert separat
og gjennom søkeprosesser som vil bli gjort kjent
for alle, men at dette vil bidra er uomtvistelig.

Smi mens jernet er varmt
Når norsk sjakk nå får en klart definert
utviklingsgruppe med sin egen profil blir det forhåpentlig mye lettere å knytte til seg flere sponsorer og samarbeidspartnere. Dette arbeidet må gis
høy prioritet. Fordelen her er at mange allerede har
kommet langt selv uten særlig støtte. Unge norsk
spillere har de senere år oppnådd titler og medaljer
i Junior-VM, EM for Ungdom for ikke å snakke
om Nordisk for Ungdom, der Norge har vært
beste nasjon i mange av de senere års mesterskap.
Dette vil helt sikkert bidra positivt når man skal ut
på sponsorjakt.
Hvilke unge spillere bør hive seg på? Det er vel
to hovedperspektiver: Det ene, og mest ambisiøse,
vil være å prøve å nå et nivå der man kan leve av
sjakk – bare å spille (høyeste krav), eller eventuelt
supplert med treneroppdrag, forfatterskap osv.
Alternativt kan man velge å gå inn i dette bare
for å se hvor langt man kan nå – og så anta at man
nok kommer til å gjøre noe annet for å skaffe seg
daglige brød senere. Også det er veldig akseptabelt
– og mange idrettsutøvere har jo denne tilnærmingen, siden alder der spiller en større rolle.
Og så må vi selvsagt ha med både jenter og gutter
– det blir et viktig mål for prosjektet å sikre god
balanse på dette området.
Spennende blir det i alle fall å se hvem som blir
med i Flere mot Sjakk-toppen når det hele blir
konkret på nyåret. 
NSb #3/2019
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Landsturneringen:
Allsidig i Larvik
En stolt varaordfører Olav Nordheim i Larvik foretok lørdag 6. juli
den høytidelige åpningen av Norges Sjakkforbunds landsturnering i
Larvik – en viktig samling av den norske sjakkfamilien.
Tekst: Arne Danielsen Foto: Kristoffer Gressli
Den 19. desember møtte 25 unge menn fram
i Victoria Hotel i Larvik for å stifte sjakklubb.
Dette var i en tid der mange norske sjakklubber
så dagens lys, og foreningen i Vestfold-byen
viste seg å være så vellykket at den i sommer
kunne feire 100-årsjubileet som arrangør av selve
landsturneringen, den største manifestasjonen
innen norsk sjakk hvert år.

Romslig
Spillelokalet var Boligmappa Arena, en ti år gammel idrettshall, hjemmebane for meritterte Larvik
håndballklubb og plass for fire tusen tilskuere.
Kantine og analyseområder foregikk vegg i vegg
i den like moderne Thor Heyerdahl videregående
skole, som ellers i året rommer nesten 1600 elever
og 300 ansatte. Sjakkspillerne kunne altså nyte
romslige fasiliteter.
Hovedturneringen er i seg selv en ganske
voldsom affære med hele 14 ulike klasser med
flere hundre deltakere, ledet av den meget erfarne
hoveddommer og turneringsleder Hans Olav
Lahlum. I tillegg kommer familie, tilskuere og i
dette tilfellet også en solid gruppe på 180 kongressdeltakere.

Kindred kontrovers
Den meget omtalte Kindred-saken førte til store
bølger i hele sjakk-Norge, og førte også til et visst
frafall på deltakerlisten, noe NM-arrangørene med
Bjarte Engeset i spissen ble fullstendig uskyldig
virvlet inn i. Prisverdig var derfor at GM Simen
Agdestein, som ikke ønsket å spille, i stedet meldte
seg til tjeneste som kommentator.
6
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Sideturneringer og tradisjoner
I tillegg til hovedturneringen ble det også arrangert en rekke sideturneringer, noe som ytterligere
demonstrerer landsturneringens mangfold. Her
kan nevnes at FM Gunnar Lund vant velkomstlynturneringen, laget «6ix9ines disipler» bestående
av Bruaset og Tryggestad vant sjokkturneringen
mens «Krankedal» – Urkedal, Hauge, Mikalsen og
Mihajlov – vant pratelagsjakken mens fischersjakkturneringen ble vunnet av Sebastian Mihajlov og
B-gruppa av Jonas Kleppe Borlaug.
«Agdemuler &co» – Agdestein, Mihajlov og
Grønn – vant laglyn med tidshandicap, der den
største tidsforskjellen på klokka var 9½ minutter
mot ½ hvis ratingforskjellen mellom spillerne var
mer enn 600 poeng. Simen Agdestein ble norgesmester i lynsjakk foran Espen Lie og Lucas Ranaldi
– her ble det konkurrert i de samme klassene som i
hovedturneringen.
En tradisjon som i sin tid ble innstiftet av barnesjakkentusiasten Anna Elisabeth Westerlund er
utdeling av skjønnhetspremier til de beste lilleputtpartiene, der Linnea Larres seier med sort mot
Erlend Sommerheim fikk gull. Viktig å forstå er
at en forutsetning for at et skjønnhetsparti skal bli
virkelig vakkert er at begge spillerne gjør en god
prestasjon.
Til sammen ble landsturneringen i Larvik en
samlet og samlende manifestasjon av alt det spennende som for tiden rører seg i norsk sjakk.

Elite: Avgjort i 4. runde?
I fjerde runde møttes favorittene GM Aryan Tari
og GM Jon Ludvig Hammer. Aryan inviterte til
en langsom vals med en forsiktig italiener som
hvit, men «Ludde» klarte aldri å overta føringen og
endte derfor til slutt med en smultring.
Før siste runde var GM Benjamin Arvola Notkevich á poeng med Tari, men ble raskt stående
til kliss tap mot Hammer. Dermed kunne Tari
sikre norgesmesterskapet med en solid remis mot
stormesterkollega Kjetil A. Lie, på samme poengsum som Hammer (6½), men med bedre kvalitet.
IM Kristian Stuvik Holm tok stormesternapp på
tredjeplass med 6.
Tari og Hammer tok også de to første plassene
under fjorårets NM, men da trakk Hammer
det lengste strået. De to rivaliserer om å innta
annenplassen på de norske ratinglistene etter vår
suverene verdensmester Magnus Carlsen.
Eliteklassen var ellers preget av den pågående
striden om Kindred og dannelsen av Offerspill
sjakklubb. Kindred-saken førte til at GM Simen
Agdestein, GM Torbjørn Ringdal Hansen og IM
Atle Grønn trakk seg fra startlista. Feltet ble likevel
meget sterkt med 6 GMer og 10 IMer.
Eliteklassens fire mann sterke Vålerenga –
kontingent bestående av GM Aryan Tari, GM
Johan-Sebastian Christiansen, IM Kristian Stuvik
Holm og IM Tor Fredrik Kaasen signaliserte i
utgangspunktet overgang til Offerspill, men ble på
grunn av sjakkforbundets karanteneregler henvist
til å representere Vålerenga. I ettertid viser det seg
at Tari og Christiansen vil representere Offerspill,
mens Holm og Kaasen fortsetter i Vålerenga.
 Aryan Tari (2620)
 Jon Ludvig Hammer (2637)
NM 2019 (4) Larvik
Kommentarer: Aryan Tari
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.d3 ¥e7 5.0–0
d6 6.a4 ¥e6 7.¦e1
Dette er nok unøyaktig, etter bondestrukturen
som oppstår ser det ut som svart står OK. 7.¤bd2
ser ut til å være et bedre trekk, og hvit er klar til å
ta med springeren på c4.

7...¥xc4 8.dxc4 a5!

XIIIIIIIIY
9r+ wqk+ tr0
9+pzp vlpzpp0
9 +nzp sn +0
9zp + zp + 0
9P+P+P+ +0
9+ + +N+ 0
9 zPP+ zPPzP0
9tRNvLQtR mK 0
xiiiiiiiiy

Jon Ludvig sa svart står helt fint her og han var
fornøyd etter åpningen. Problemet til hvit er
at svart setter seg opp med bonden på b6, og
det er vanskelig for hvit å gjøre noe særlig på
dronningfløyen. Men det er fortsatt bare en
spillbar stilling!
9.¤c3 0–0 10.h3
Hvis 10.¤d5 ¤d7.
10...¤d7 11.¥e3 ¦e8 12.¤d5 ¤f8 13.¦a3!?
Tårnet på a1 var vanskelig å få i spill. Her kan det
gå til d3 i hvert fall, og har en funksjon.
13...b6?!
13...¤e6= Ser ingen grunn til at ikke svart skal
spille dette svært naturlige trekket. Nå har jeg ikke
Sg5–muligheten. Jeg kan ikke spille h3–h4 nå,
ettersom svart bare slår den og springeren på e6
dekker c7–bonden.
14.h4!
Dette var et trekk jeg var veldig fornøyd med, og
som Jon Ludvig syntes var veldig irriterende. Det
ser kanskje merkelig ut, men hovedpoenget er at
hvit har muligheten til å besvare svarts Se6 med
Sg5. Legg merke til at c7–bonden henger hvis
svart slår på h4.
14...¤e6
14...¤b4!? ser ut som et irriterende trekk,
springeren står fint her. 15.h5 h6
15.¤g5
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XIIIIIIIIY
9r+ wqr+k+0
9+ zp vlpzpp0
9 zpnzpn+ +0
9zp +Nzp sN 0
9P+P+P+ zP0
9tR + vL + 0
9 zPP+ zPP+0
9+ +QtR mK 0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9r+ wqrsnk+0
9+ zp + +p0
9 zp zp zpp+0
9zp +Pzp zPQ0
9P+ +P+ +0
9tR + vL + 0
9 zPP+ zPP+0
9+ + tR mK 0
xiiiiiiiiy

15...¥xg5
15...h6 16.¤xe6 fxe6 17.¥xh6 var mitt poeng. Nå
ser vi at tårnet på a3 gjør en perfekt jobb. Jeg var
ikke 100 prosent sikker på at offeret fungerer, men
jeg klarte ikke å se et forsvar, og det klarte ikke JL
heller.
17...gxh6 (17...exd5!? 18.¥xg7 (Maskinen liker
18.¦g3!? ¥f6 19.cxd5 ¤b8 20.¦ee3 med full
kompensasjon – JT)) 18...¢xg7 19.¦g3+ ¢h6
20.£d2+ ¢h7 21.£d1=) 18.£h5 gir et vinnende
angrep.

21.£h6?!
Tillater sterke f7–f5, og svart får motspill. 21.£h3
var et mye sterkere trekk. Jeg ville gjerne hindre
f5, men var usikker på min kompensasjon etter at
han tar bonden min: 21...fxg5 22.£h6 g4 23.¥g5
£d7 jeg klarte ikke å finne en tilfredsstillende
fortsettelse her, men compen sier: 24.f3! Dette
trekket overså jeg da jeg regnet. Hvits brikker står
fantastisk sammenliknet med svarts. Nå får jeg
også med tårnene 24...gxf3 (24...£g7 25.fxg4
£xh6 26.¥xh6 ¤d7 27.¦f3) 25.¦xf3.

16.hxg5 ¤b4 17.£d2
Jon Ludvig sa etter partiet at han hadde oversett
dette trekket. Jeg dekker både g5–bonden og truer
b4–springeren. Jeg begynte å bli ganske selvsikker
og var veldig fornøyd med stillingen min. Jeg
tenkte at jeg må stå litt bedre.

21...f5
Jeg begynte å føle at jeg hadde mistet litt av
fordelen, men spilte selvsikkert videre…

17...¤xd5?! 18.cxd5
Jeg må innrømme at jeg skjønte ingenting av Jon
Ludvig sine trekk her, da jeg følte jeg bare står
fantastisk plutselig. Men det var kanskje vanskelig
for svart å finne trekk uansett.
18...¤f8
Hvit står klart best her fordi jeg har mer terreng,
løper mot springer, og kontrollerer c6-feltet. Det
er mye enklere å spille stillingen min.
19.£e2
Jeg tenkte at svart sin eneste plan var f7–f6 for å
bryte opp, derfor ville jeg bruke dronningen min
til å forsvare g5–bonden. 19.g3 f6 20.gxf6 £xf6
21.¢g2 h6=; 19.f3 f6 20.gxf6 £xf6 21.¢f2
19...f6 20.£h5 g6

8
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22.¥d2 £d7 23.¦c3
Hovedproblemet til svart er springeren på f8, som
har ingen felter.
23...¦e7 24.¦c6?
Idiotisk trekk. Jeg tenkte at tårnet mitt står
irriterende på c6, men rett etter at jeg slapp tårnet
så jeg at jeg har oversett Se6. 24.b3 var bedre.
24...f4
Jeg ble veldig lettet da JL ikke spilte Se6. Jeg
benyttet sjansen til å trekke tårnet mitt tilbake
med èn gang! 24...¤e6! Den eneste brikken svart
slet med kommer i spill, og her kan alt snu. Etter
25.exf5 gxf5 (25...¤d4 26.f6 ¦f7 27.¦c4 b5
28.axb5 £xb5 29.b3 £xd5 – Hammer) 26.g6
¤f8 og sort har en liten fordel.
25.¦c4 £g4?!
Jeg ble overrasket over dette trekket, da jeg
vurderte å spille f2–f3 uansett og nå får jeg dette
med tempo. 25...¦c8! Etter mye rot fra min side

hadde svart hatt en helt fin stilling hvis han hadde
gjort dette trekket. Med c7–c6 i neste, får han
motspill. Det er ikke helt klart hva dronningen
min egentlig gjør på h6.

Et veldig viktig trekk. Svart må slå på g3 og jeg får
en fin struktur. Han vil alltid ha en svak bonde på
h5!
30...fxg3+ 31.¢xg3

26.f3 £h5?!
For meg ser det rart ut at svart skal være så
desperat til å bytte dronninger at han ødelegger
strukturen sin for å oppnå dette. Her begynte jeg å
bli veldig fornøyd igjen.
27.£xh5 gxh5 28.¢f2
I dette sluttspillet er det ganske klart at hvit spiller
for to resultater. Jeg risikerer lite og står litt bedre
på grunn av strukturen og at jeg har løper mot
springer.
28...¢g7 29.¦h1 ¢g6 30.g3!

XIIIIIIIIY
9r+ + sn +0
9+ zp tr +p0
9 zp zp +k+0
9zp +Pzp zPp0
9P+R+P+ +0
9+ + +PmK 0
9 zPPvL + +0
9+ + + +R0
xiiiiiiiiy
31...¦f7
31...¦c8! var et godt trekk,
som ville hindret tårnet mitt
i å forlate c-linja, for da har
svart ofte ressursen c7–c6
med motspill. 32.¥e3 ¤d7!
32.¥e3!
Hindrer ressursen Tc8–c6. Nå
ville det henge på b6. Hvits
plan er ganske enkel: Doble
i h-linja og vinne den svake
h5–bonden, og nå er jeg klar
til dette:
32...¦a7 33.¦c3 ¤d7
34.¦h3 ¤c5 35.¦a3 ¦a8
36.¦a1 ¦af8 37.¢g2 h4
38.b3
Det er nå klart at svarts
h-bonde kommer til å falle!
Svart har ingen motspill og
jeg tenkte at jeg står til vinst.

Norgesmester igjen! Aryan Tari

38...h6!
Et godt trekk jeg hadde
oversett. Det er ganske tydelig
at hvis svart hadde ventet,
ville jeg fått til alt jeg ville.
Dette offeret åpner opp for
at han eventuelt kan få spill i
g-linja, og får et sikkert sted
til kongen på h7.
NSb #3/2019
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39.gxh6 ¢h7 40.¦g1 ¦g8+ 41.¢h2 ¦xg1
42.¢xg1

XIIIIIIIIY
9 + + + +0
9+ zp +r+k0
9 zp zp + zP0
9zp snPzp + 0
9P+ +P+ zp0
9+P+ vLP+R0
9 +P+ + +0
9+ + + mK 0
xiiiiiiiiy
42...¤a6!
Godt forsøk i en tapt stilling. Jeg må spille presist
for å vinne partiet. Sb4 er en irriterende trussel.
43.¢f1
43.¢f2 ¤b4 44.¦xh4 ¤xc2 45.f4 mener compen
var veien til å vinne enklest. 45...¤a1 46.f5 ¤xb3
47.¦g4 (eller 47.¢g3) men for et menneske er det
ikke så åpenbart at denne stillingen er +2.
43...¤b4 44.c3 ¤c2
Overraskende ser vi springeren går til a1 for
å angripe b3 bonden! Ser rart ut, men veldig
effektivt. Jeg var ikke helt sikker på hvordan jeg
skulle vinne her.
45.¥c1 ¤a1 46.b4 ¤b3 47.¥e3

XIIIIIIIIY
9 + + + +0
9+ zp +r+k0
9 zp zp + zP0
9zp +Pzp + 0
9PzP +P+ zp0
9+nzP vLP+R0
9 + + + +0
9+ + +K+ 0
xiiiiiiiiy
47...b5!
Svart ofrer en bonde for å skape en livsfarlig
fribonde. Jeg hadde regnet på dette og trodde det
fungerte for meg, men samtidig var jeg også redd,
fordi hvis jeg overser noe kan jeg plutselig tape
partiet.
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48.bxa5 bxa4 49.a6 c5?
JL trodde jeg hadde oversett dette trekket som
stopper min fribonde, og svart sin fribonde ser ut
til å gå rett inn. Men jeg forventet faktisk dette
trekket som ser godt ut, men faktisk taper partiet.
49...¦f8 med remissjanser ville vært bedre!
50.dxc6 a3 51.¦h2!
Hva jeg hadde regnet på når jeg spilte Le3. Og det
viser seg at svart har gitt for mye materiell, og med
mine fribønder på c6 og a6 står jeg til vinst.
51...¦xf3+ 52.¢g1!
Eneste trekket.
52...¦g3+ 53.¢h1 ¦xe3 54.a7 ¦e1+ 55.¢g2

XIIIIIIIIY
9 + + + +0
9zP + + +k0
9 +Pzp + zP0
9+ + zp + 0
9 + +P+ zp0
9zpnzP + + 0
9 + + +KtR0
9+ + tr + 0
xiiiiiiiiy
55...¦e2+
55...a2 var den veldig viktige varianten å regne på.
Vi får begge dronning, men jeg så at jeg matter
han først: 56.a8£ a1£ 57.£b7+ ¢xh6 58.¦xh4+!
Veldig viktig at tårnet kommer med nå: 58...¢g6
(58...¢g5 59.£e7+ blir også matt) 59.£h7+ ¢f6
60.£f5+ ¢g7 61.¦h7+ ¢g8 62.£f7 matt.
56.¢h3 a2 57.a8£??
En utrolig tabbe!! Jeg må ha glemt at kongen står i
veien for tårnet på h2 nå, og jeg matter ikke svart
etter at han får ny dronning! 57.¦h1! stopper
svarts fribonde, og jeg får ny dronning, med en
fullstendig vunnet stilling. 57...¦e3+ 58.¢xh4
¦xe4+ 59.¢g5 ¦a4 60.c7!+– To fribønder er
vanskelig å stoppe :)
57...¦e3+??
Jeg var utrolig heldig, side ikke JL så sin sjanse.
Nå flytter jeg kongen vekk slik at den ikke står i
veien for tårnet. 57...a1£!= 58.£xa1 (58.£b7+
¢xh6 her får jeg neppe tårnet med i mattangrepet,

og det blir ikke matt! 59.¦xe2 £f1+ 60.¦g2
£h1+ 61.¦h2 £f3+ 62.¢xh4 £f4+=) 58...¦e3+!
Muligens hva JL overså?! Svart redder sitt tårn
før han tar dronningen. 59.¢xh4 ¤xa1 60.¢g5
¤b3=

XIIIIIIIIY
9rtr + +k+0
9+ wq zppvl 0
9 + + +p+0
9+ vL zP zPp0
9 zPP+ zP +0
9+ wQL+ + 0
9 + + + zP0
9+ mKR+ + 0
xiiiiiiiiy

58.¢xh4 a1£ 59.£b7+
Med matt som følger. 1–0
JT: Det var ett, nervøst, sannhetens øyeblikk
som drastisk kunne endret topplasseringene. I den
sjette runden oppsto følgende stilling:

XIIIIIIIIY
9r+ + trk+0
9+ wqnzppvl 0
9 +l+ +p+0
9+ zp zP zPp0
9 +P+NzP +0
9+ wQLvL + 0
9 zP + + zP0
9+ mKR+R+ 0
xiiiiiiiiy

 Aryan Tari (2620)
 Kristian Stuvik Holm (2469)

24...¦fb8
Et naturlig trekk som samler styrker i
angrepssonen og truer med å vinne en kvalitet,
men misser en konkret og direkte sjanse til å presse
gjennom et direkte angrep.
Aryan ventet det "umiddelbare vinstttrekket"
24...¤xe5! der hvit må kjempe for å holde seg på
brettet. 25.fxe5 ¥xe5 26.£c2 ¥xe4! [Denne enkle
fjerningen av en forsvarer gir den beste muligheten
til å bryte gjennom – den fristende distraksjonen
26...¥a4!? virker lovende, men mye mer slitsom
siden sort må investere mye materiell for å vinne
hvits dronning. Angrepsfortsettelsen etter for
eksempel 27.b3?! (forresten er å gi ¦ på d1 med
27.£f2!? langt fra avgjort) 27...¥xb3 28.£xb3
¦fb8 29.£c2 ¦b2 30.£xb2 ¥xb2+ 31.¢xb2
£b6+ 32.¢c1 £b4 er farlig og vinner materiell,
men hovedvarianten er mer overbevisende.]
27.¥xe4 ¦a2-+ og sort vil slå gjennom på b2.
25.¤xc5 ¤xc5 26.¥xc5 ¥a4 27.b4 ¥xd1
28.¦xd1

Hvit er forbi det verste. Han trenger riktignok
fortsatt å ta hensyn til sin utsatte konge, men de
to fribøndene skaper farlige sjanser for kvaliteten
på sikt.
28...¦d8 29.¥c2 £b7 30.¦xd8+ ¦xd8 31.¢b2
¦c8 32.¥d4 e6 33.c5 ¥f8 34.£c4 h4 35.b5
¥xc5 36.¥xc5 £c7 37.¥xg6 ½–½
37…£xc5! 38.£xc5 ¦xc5 39.¥d3 ¢f8 fører til et
balansert sluttspill som ingen av spillerne gadd å
utforske nærmere.
1
2
3
4
5
6
7

LANDSTURNERINGEN 2019 – ELITE
GM Aryan Tari, Vålerenga
2620
GM Jon Ludvig Hammer, OSS
2637
IM Kristian Stuvik Holm
2469
GM Benjamin Arvola Notkevich
2497
GM Frode Olav Olsen Urkedal
2566
IM Benjamin Haldorsen
2444
GM Johan-Sebastian Christiansen
2548

6½
6½
6
6
5½
5½
5½

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

IM Lars Oskar Hauge
GM Kjetil A. Lie
IM Frode Elsness
IM Kjetil Stokke
IM Nicolai Getz
IM Tor Fredrik Kaasen
FM Lucas Ranaldi
FM Mads Vestby-Ellingsen
IM Sebastian Mihajlov
FM Andreas G Tryggestad
FM Inge Sandstad Skrondal
Noam Aviv Vitenberg
FM Jens Evang Ingebretsen
IM Andreas G.R. Moen
IM Erlend Mikalsen
IM Johannes Haug
Alf Roger Andersen
FM Ward Al Tarbosh
FM Eivind Olav Risting

5½
5
5
4½
4½
4½
4½
4½
4
4
4
4
4
3½
3½
3
3
3
1½

2476
2538
2436
2336
2377
2376
2262
2335
2375
2336
2312
2300
2276
2322
2404
2431
2149
2202
2314
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Mester: Bukka lite
«Jeg bukka lite, unntatt mot Sigve Hølleland i
3. runde, der var jeg heldig etter å ha vært på
gyngende grunn», forteller FM Anders Hobber
fra Akademisk.
Mester er en krevende klasse. Her parres gamle
travere med tonnevis av sjakkforståelse men
utbrente ambisjoner, med unge stjerneskudd
som prepper motstanderne i hjel. Her møtes folk
som kjører heis opp til og ned fra eliten, med
kretsmestere som får en unik sjanse til å spise kirsebær med de store.
27-årige Anders Hobber fra Porsgrunn var regnet
som ett av landets største sjakktalenter, men har så
langt ikke innfridd fullstendig. Med to IM-napp
innabords er imidlertid fortsatt ikke veien lang til
større bragder. Selv mener han at sjakkforståelsen
nok kan finpusses.

– Jeg var svært fornøyd med spillet mitt mot
Sigurd Kjelsbøl Huse fra Nordstrand i femte
runde, men da jeg gikk gjennom partiet etterpå,
viste computeren omtrent bare røde trekk, sier
Hobber – en erfaring mange vil kjenne seg igjen i.
Ellers er han beskjeden på egne vegne, og skryter
heller av motstandernes prestasjoner, som spillet til
bronsespiller Lars Johan Brodtkorb.
Nå bytter Hobber klubb og vil prøve lykken
i lagkamper for Vålerenga, kjent for sitt gode
læringsmiljø og talentutvikling som har satt turbo
på mange unge stjerner.
 Anders Hobber (2294)
 Sigurd Kjelsbøl Huse (2122)
NM 2019 (6) Larvik
Kommentarer: JT
1.d4 d5 2.¥f4 ¤f6 3.e3 c5 4.c3 e6 5.¤d2 ¤bd7

Fra venstre: Arnt Esbensen, Anders Hobber og Lars Johan Brodtkorb på pallen.
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6.¥d3 ¥e7 7.¤gf3 0–0 8.¤e5 £b6 9.¦b1 ¥d6
10.¥g3 £c7

XIIIIIIIIY
9r+l+ trk+0
9zppwqn+pzpp0
9 + vlpsn +0
9+ zppsN + 0
9 + zP + +0
9+ zPLzP vL 0
9PzP sN zPPzP0
9+R+QmK +R0
xiiiiiiiiy

Sort har forsømt å bytte av ¤e5 da han hadde
sjansen, nå blir feltet en kraftfull utskytingsrampe
for hvits rakettangrep.
11.f4! b6 12.0–0 ¥b7 13.£f3 Holder sort i tømme ved å forhindre ...¤e4, og bringer dronningen
nærmere slagmarka.
13...c4 14.¥c2 b5 15.¥h4 £a5? Alvorlig sløsing
med tid i en vanskelig stilling. Sort trenger å skape
et angrepsmål snarere enn å grabbe a-bonden. 15...
b4 eller 15...a5 er bedre, selv om hvit uansett har
et farlig angrep.
16.£h3! g6 16...£xa2?? er ingen trussel på grunn
av 17.¤xd7 ¤xd7 18.¥e7!
17.¤df3 Datamaskinene foretrekker det brutale
17.f5 exf5 18.¥xf5! med vinnende angrep, men
Hobbers valg er også enkelt og effektivt.
17...£c7 18.¤g5

XIIIIIIIIY
9r+ + trk+0
9zplwqn+p+p0
9 + vlpsnp+0
9+p+psN sN 0
9 +pzP zP vL0
9+ zP zP +Q0
9PzPL+ +PzP0
9+R+ +RmK 0
xiiiiiiiiy
18...h6?
Inviterer til knockout.
Sort måtte forsøkt 18...¦ae8 som tvinger hvit til
å fortsette å øke presset på kongefløyen til et fatalt
nivå. – 19.¦f3 for å forberede dobling av tunge

offiserer i h-linja burde gjøre susen.
19.¤xe6! fxe6 20.£xe6+ ¢g7 21.¤xd7 ¦ae8
21...¤xd7 22.£xg6+ matter og 21...£xd7
22.¥xf6+ erobrer den sorte damen.
22.¥xf6+ 1–0

LANDSTURNERINGEN 2019 – MESTER
1

FM Anders Hobber, Akademisk

2294

7½

2

Arnt Esbensen, Vadsø

2153

6½

3

Lars Johan Brodtkorb, Horten

2077

6

4

FM Lars E Andersen, Black Knights

2314

6

5

FM Jøran Aulin-Jansson, Asker

2223

6

6

WIM Ellen Hagesæther, Akademisk

2193

6

7

IM Øystein Hole, Akademisk

2293

6

8

Elias Demac, Bergens

2215

5½

9

Andreas Skotheim, Tønsberg

2138

5½

10

Willy M Kristiansen, Stavanger

2118

5½

11 Afras Mansoor, Søråshøgda, 5½ 12 Elham Abdrlauf,
OSS 5 13 Shazil Shehzad, Sandnes 5 14 Christian
Laverton, Trondheim 5 15 Sigurd Loe Grøver, Stjernen
5 16 Stig K Martinsen, Sotra 5 17 FM Gunnar Lund,
Tromsø 5 18 Monika Machlik, Tromsø 5 19 Christian
Heen Carlsen, Drammens 5 20 Kai Inge Esbensen, 1911
5 21 Sigve Hølleland, Masfjorden 4½ 22 Bror Thanke,
Nordstrand 4½ 23 Håvard M Skagseth, Tromsø 4½
24 Sigurd Kjelsbøl Huse, Nordstrand 4½ 25 FM Ole
Christian Moen, OSS 4½ 26 Audun Kvam, Lillestrøm 4½
27 Andreas Fossan, Haukås 4½ 28 Magnus Digernes,
Nittedal 4½ 29 Aleksander Fossan, Stavanger 4 30 Jonas H Rasmussen, Bergens 4 31 Edit Machlik, Tromsø 4
32 Torgeir Jakhelln, Kjøita 1911 4 33 Per Fredrik Holand,
Bodø 4 34 Tom R Evensen, Horten 4 35 Jan Sørgjerd,
Nordstrand 3½ 36 Henrik Øie Løbersli, Kristiansund
3½ 37 Sergey Eliseev, Sandnes 3½ 38 Kevin Schreiber, Direkte 3½ 39 Kjell Magne Johnsen, Samisk 3½
40 Håkon Abeland Myrheim, Sandnes 3½ 41 Andre
Gjestemoen-Vonhirsch, Stavanger 3 42 Tor Kristian
Larsen, Sotra 3 43 WFM Sylvia Johnsen, OSS 3 44 Tor
Gulbrandsen, Nordstrand 2½ 45 Harald Mikalsen, Alta
2 46 Elias Hulleberg Sidali, OSS 2
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Klasse 1: Rask karriere
«Etter å ha tapt i annen runde og bare ha
oppnådd 50 prosent på tre runder, var jeg ikke
fornøyd, men da jeg etterpå klarte å vinne fire
på rad, forsto jeg at jeg hadde sjans til å vinne
klassen», oppsummerer Simen Sørensen fra
Sevland.
Seieren til attenåringen var slett ingen bombe,
tatt i betraktning av at han var klassens høyest
rankede med et ratingtall tett under mesternivå. Mer spesielt er kanskje seierherrens korte
ansiennitet som turneringsspiller – han begynte
nemlig å spille sjakk senere enn mange jevnaldrende.
– Jeg har bare spilt organisert sjakk i fire år,
startet i en uoffisiell klubb i Tysvær, der det var en
kar som hjalp oss i gang. Siden har jeg spilt i Sevland. Der er det kjekke folk og godt klubbmiljø, så
der trives jeg godt, understreker Simen.

Etter NM har han imidlertid begynt å studere i
Bergen, og åpner for at han i studietiden vil spille
for en lokal klubb.
– Spillet mitt under NM er jeg fornøyd med,
også tapspartiet var greit.
Målet hans er å få en tittel.
– Nå har jeg krabbet over 2000, og jeg vil jobbe
for å bli FM, sier den nyslåtte mesterspilleren.
Etter Simen Sørensen med 7 fulgte Hanna
B. Kyrkjebø, Stavanger og Eirik Viken Kallset,
Kristiansund, begge med 6½ poeng.
Alle på pallen vant i siste runden - her er partiet
som avgjorde førsteplassen.

Hanna B. Kyrkjebø, Simen Sørensen og Eirik Viken Kallset med pokalene.
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 Andreas Strand (1884)
 Simen Sørensen (1979)
NM 2019 (9) Larvik
Kommentarer: JT

16.gxf6 ¥xf6 17.0-0-0 b5 18.¢b1 c4 19.¦hg1

XIIIIIIIIY
9r+ tr +k+0
9zp wq + zpp0
9 + +pvl +0
9+p+nsN + 0
9 +p+ zP +0
9+P+ +Q+ 0
9PvLPzP + zP0
9+K+R+ tR 0
xiiiiiiiiy

1.e4 c5 2.f4 e6 3.¤f3 d5 4.¥b5+ ¥d7 5.¥xd7+
¤xd7
5...£xd7 6.¤e5
6.¤c3
6.d3!?
6...dxe4 7.¤xe4 ¤gf6 8.£e2 ¥e7

XIIIIIIIIY
9r+ wqk+ tr0
9zpp+nvlpzpp0
9 + +psn +0
9+ zp + + 0
9 + +NzP +0
9+ + +N+ 0
9PzPPzPQ+PzP0
9tR vL mK +R0
xiiiiiiiiy
9.b3!?
Interessant - 9.d3 var mer solid.
9...0-0 10.¥b2 £c7 11.¤e5 ¤xe4 12.£xe4 ¤f6
13.£f3 ¦fd8 14.g4
14.0-0-0!? er mer fleksibelt.
14...¤d5 15.g5

XIIIIIIIIY
9r+ tr +k+0
9zppwq vlpzpp0
9 + +p+ +0
9+ zpnsN zP 0
9 + + zP +0
9+P+ +Q+ 0
9PvLPzP + zP0
9tR + mK +R0
xiiiiiiiiy
15...f6!?
En skremmende beslutning om å åpne opp rundt
kongen, men sort aktiverer sin ¥e7 og skjerper
kampen. 15...¥d6 eller 15...b5 var mer 'standard'.

19...a5
Det viser seg å være mye enklere å storme på og
åpne linjene mot den hvite kongen; å plassere ¥ på
f6 virker mer nyttig enn g-linja er for hvit.
LANDSTURNERINGEN 2019 — Klasse 1
1

Simen Sørensen, Sevland

1979

7

2

Hanna B. Kyrkjebo, Stavanger

1915

6½

3

Eirik Viken Kallset, Kristiansund

1844

6½

4

Cornelius Kvendseth, Nordstrand

1964

6

5

Per Gisle Svendsen, 1911

1929

6

6

Andreas Strand, Modum

1884

6

7

Dag Andersen, Sarpsborg

1830

5½

8

Hans Arild Runde, Akademisk

1876

5½

9

Ulrik Olsen, OSS

1905

5½

10

Aleksander Omtvedt, 1911

1871

5½

11 Kjetil Myrlid Aasen, Haukås 5½ 12 Lasse Tveter Solbu,
OSS 5½ 13 Rune Hansen, Caissa 5½ 14 Vegard Simensen,
Kristiansund 5 15 Sigurd Kittilsen, Stjernen 5 16 Ragnar
Edvardsen, Drammens 5 17 Eskil Ekeland Grønn, OSS
5 18 Benjamin Halvorsen, Porsgrunn 5 19 Aksel Brasøy,
Alta 5 20 Per Kr Vigdal, Nordstrand 4½ 21 Audun Hoem
Kristiansund, 4½ 22 Eirik Aarnes, Stjernen 4½ 23 Audun
Engeset, Larvik 4½ 24 Haakon Wright, Groruddalen 4½
25 Jonas August Bernstein, Stjernen 4½ 26 Svein Erik
Lurdalen, Kongsberg 4 27 Petter Andreas Wadstensvik,
Kristiansund 4 28 Elias Hestvik, Bærum SS 4 29 Marte B.
Kyrkjebø, Stavanger 4 30 Thor Arne Wullum, Svartlamon
4 31 Tore Kallset, Kristiansund 4 32 Bjørn Robert Løvoll,
Unhjem, Molde 4 33 Hallvard Haug Flatebø, Sevland 4
34 Pål Farmen, Caissa 3½ 35 Mattis Mikelsen, Bærum SS
3½ 36 Erik Løveid, 1911 3½ 37 Lasse Midtstue, OSS 3½
38 Sigmund Lunde, Sarpsborg 3½ 39 Morten L Madsen,
Sotra 3½ 40 Jia Qi Xue, 1911 3½ 41 Knut Jarle Hjørnevik,
Sandnes 3½ 42 Stefan Flugel, Porsgrunn 3 43 Karim Ali,
Fribonden 3 44 Anders Nilsson Aure, Konnerud 3 45
Guttorm Andersen, Stjernen 2½ 46 Morten Rolstad, OSS
2 47 Roar E. Nakken, Aalesunds 0
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20.¤g4 ¥xb2 21.¢xb2 ¦ac8
Muligens 21...cxb3!? Hvis 21...£xf4 22.£xf4
¤xf4 23.¤h6+ ¢f8 24.¦df1 gir hvit tilstrekkelig
med spill for bonden.
22.£e4
Beskytter c2 og manøvrer seg litt nærmere mot
sorts konge.
22...¢h8 23.¦g3
Ikke 23.£xe6?? cxb3
23...£xf4 24.£xe6

XIIIIIIIIY
9 +rtr + mk0
9+ + + zpp0
9 + +Q+ +0
9zpp+n+ + 0
9 +p+ wqN+0
9+P+ + tR 0
9PmKPzP + zP0
9+ +R+ + 0
xiiiiiiiiy

Hvit burde antakelig bytte dronning og begrense
seg til å kjempe videre med bonde under, men det
er lett å forstå at partitrekket var mer fristende.
24...£d4+! 25.c3?
Hvit måtte ha spilt 25.¢b1 for etter 25...¦e8!
(for å hindre motspill basert på ¤e5) 26.£d7
cxb3 27.axb3 a4 fortsetter sort å plukke vekk
beskyttelsen rundt hvits konge.
25...¤xc3! 26.¦xc3 ¦e8!
26...b4 vinner, men sort unngår potensielt surr
med 27.¤e5
27.£f5 b4 28.¦dc1 bxc3+ 29.dxc3 £c5
Og sort styrte hjem poenget rent og pent:
30.£xc5 ¦xc5 31.¢a3 ¦g5 32.h3 ¦e2 33.¦f1
h5 34.¦f2 ¦e4 35.¤h2 ¦e3 36.¦f8+ ¢h7
37.¤f3 ¦g3 38.¤d4 cxb3 39.axb3 ¦xc3 40.¢a4
¦xh3 41.¤e6 ¦xb3 42.¤g5+ ¢g6 43.¤xh3
¦xh3 44.¢xa5 ¦b3 45.¢a4 ¦b7 46.¦f1 h4
47.¢a5 ¢h5 48.¢a6 ¦b2 49.¦f3 g5 50.¦c3 g4
51.¦c5+ ¢g6 52.¢a5 g3 0-1
Et skarpt, interessant og dyktig parti fra
klassevinneren! 

Klasse 2: Planla «en Carlsen»
«Jeg hadde ingen forventninger om å vinne
klasse 2. Da jeg deltok i samme klassen for
et par år siden mislyktes jeg totalt med kun
3½ poeng, men i år var jeg en av de høyest
ratede, derfor håpet jeg på en plass blant de ti
beste», forteller David Aleksander Grøndahl fra
Drammen.
Grøndahl pendlet for det meste fra Drammen,
halvannen times kjøretur fra NM-byen, men i siste
runde fikk han ikke med seg at starttidspunktet
var flyttet en time fram, dermed gikk det ikke
bedre enn at han tapte siste runde på tid!

Spøk ble alvor...
- Etter runde 7 tullet Odd Gunstein Berg og
jeg med at jeg skulle stå over runde 8 for å slippe
kjøreturen og sannsynligvis bli historisk som den
første vinneren av en NM-klasse med et tap på
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walkover. Planen ble jo ikke realisert, men kanskje
vi jinxet det til før siste runde.
Med åtte strake skulle man likevel tro at Grøndahl var på den sikre siden, men walkoverseieren
førte motstanderen, Kristian Thunestvedt Evjen
fra Stavanger opp på samme poengsum. Dermed
måtte kvalitetsberegning til for å kåre vinneren.
- Vi hadde begge noen svette timer mens vi
gikk rundt og fulgte med på partiene som var
avgjørende for kvaliteten, og han gratulerte meg
sikkert tre ganger før resultatet var endelig. Hvis
jeg hadde mistet førsteplassen på noe så tullete,
hadde jeg planlagt å ta «en Carlsen», fleiper David
Aleksander Grøndahl uten å utdype nærmere hva
det ville innebære.
Partier som dette ga David Grøndahl en flying
start og luksusen av ved å kunne misse siste runde
ved et ulykkestilfelle uten konsekvenser...

Vinneren slapp unna med skrekken. Fra venstre: Kristian Thunestvedt Evjen, David
Aleksander Grøndahl og Kim Roger Hansen Westrum.

 David A Grøndahl (1730)
 Ole-Kristian Nergård (1505)
NM 2019 (5) Larvik
Kommentarer: JT
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.¥b5 ¤d4 4.¥c4 g6 5.¤f3
¥g7 6.0–0 e6
Ingenting galt med dette, men 6...d6 virker mer
naturlig.
7.¤xd4! cxd4 8.¤b5 £b6?!

XIIIIIIIIY
9r+l+k+ntr0
9zpp+p+pvlp0
9 wq +p+p+0
9+N+ + + 0
9 +LzpP+ +0
9+ + + + 0
9PzPPzP zPPzP0
9tR vLQ+RmK 0
xiiiiiiiiy

En nervøs reaksjon på svekkelsen av d6-feltet.
Sort fryktet antakelig 8...d6 9.c3 da han må spille
svært forsiktig: 9...¤f6! (9...dxc3? 10.dxc3 and d6
er skjebnesvangert svakt.) 10.¦e1 (10.cxd4 0–0!
(10...¤xe4 11.d3 ¤f6 12.¥f4) 11.d3 d5 og hvits
ekstrabonde er ikke verdt mye.) tvinger ikke sort til å
slå på c3, siden 10...0–0 11.¤xd4 ¤xe4! er fint for
sort, takket være gaffelen på d5.
9.a4!?
Dette setter i bevegelse et fristende bondeoffer
for enda mer utvikling. 9.c3 ser enkelt og sterkt
ut. Sorts mangel på utvikling gjør åpningen av
sentrum svært farlig.
9...a6 10.a5 £c5
10...£c6!? er antakelig en bedre versjon, siden hvit
ikke har muligheten til å benytte ¥c1 så raskt.
11.b4 £c6 12.¤a3 £xe4 13.¥d3!
Hvit trenger c4-feltet for ¥a3.
13...£d5?
NSb #3/2019
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En alvorlig feil – det som sort ikke kan koste på
seg her er enda mer sløsing med tid. Han måtte
slått umiddelbart retrett med 13...£c6 fordi
14.¤c4 fulgt av ¥a3 og b4–b5 kommer til å bli
veldig skummelt. Sort vil antakelig være fornøyd
med å finne en måte å gi en kvalitet og håpe at
bonden han rasket med seg nesten vil utlikne.

David A Grøndahl, Drammens

1730

8

2

Kristian Thunestvedt Evjen, Stavanger

1700

8

3

Kim Roger Hansen Westrum, Nittedal

1731

7

4

Roar Sola, Jæren

1656

6½

5

Per Arne Skrede, Aalesunds

1696

6½

14.¤c4 £c6 15.£e2
15.¥a3!? ser også skremmende ut.

6

Svein Dale, 1911

1755

6½

7

Jøran Sten Pettersen, Porsgrunn

1785

6½

15...¤e7 16.¥a3 ¤f5

8

Bengt-Arne Jørgensen, Molde

1727

6

9

Rune Kleiven Rynning, Florø

1620

6

10

Pål Norvoll, Guovdageainnu

1599

6

XIIIIIIIIY
9r+l+k+ tr0
9+p+p+pvlp0
9p+q+p+p+0
9zP + +n+ 0
9 zPNzp + +0
9vL +L+ + 0
9 +PzPQzPPzP0
9tR + +RmK 0
xiiiiiiiiy

16...b5!? 17.axb6 ¥b7 er ikke bra, men var en mye
bedre måte for å skape kamp. Nå avslutter hvit
effektivt.
17.¥xf5! gxf5 18.b5 axb5 19.¤d6+
Sorts største skrekk er at invasjonen på d6
gjennomføres, for da kan han ikke unngå massivt
materielltap.
19...¢d8
19...¢f8 20.£h5; 19...¢e7 20.£h5 ¦f8 21.£g5+
¥f6 22.¤xf5+.
20.¤xf7+ ¢e8
20...¢c7 21.¥d6+ vinner dronningen.
21.£h5 1–0

18

LANDSTURNERINGEN 2019 – Klasse 2
1

NSb #3/2019

11. Vidar Aleksander Kopperud, Tønsberg 6 12. Lars-Arne Oldernes, Porsgrunn 5½ 13. Johannes Ofstad,
Mosjøen 5½ 14. Werner Solberg, Nordstrand 5½ 15.
Daniel Sinnes, Jæren 5 16. Per Chr Ødegaard, Trondheim 5 17. Trond Jacobsen, Lillestrøm 5 18. Fredrik
Aasen, Haukås 5 19. Gunnar Lie, Porsgrunn 5 20.
Ulrikke Langvik, Hell 5 21. Dag Einar Bjørkevoll, Nord
Nittedal 5 22. Halvor H Hartvig, Indre Østfold 5 23. Odd
Gunstein Berg, Drammens 5 24. Jon Kielland-Lund, Follo SF 5 25. Ivar Kosberg, Molde 5 26. Tomm Gulliksen,
Hurum 5 27. Andreas Fuskeland Kro, Fredriksstad 5 28.
Ståle Nilssen, Asker 5 29. Sigurd Lauvås Gaure, OSS
5 30. Markus Slettmoen, Hamar 5 31. Tommy Sneltvedt, Eiker 5 32. Vincent Dæhli, Tønsberg 5 33. Mark
Akali, Namsos 4½ 34. Bjarne Gustad, Guovdageainnu
4½ 35. Tom-Greger Knutsen, Samisk 4½ 36. Alisha
Shehzad, Sandnes 4½ 37. Gunnar Eiken, Sotra 4½ 38.
Ole-Kristian Nergård, OSS 4 39. John Olav Kroken,
Stjernen 4 40. Øystein Viken Kallset, Kristiansund 4 41.
Terje Wivestad, Nordstrand 4 42. Gjermund Tandberg,
Modum 4 43. Oyvind Hjelle, Bodø 4 44. Sondre Stai,
Trondheim 4 45. Lars Sevald Leknes, Akademisk 4 46.
Torge Ugland, Nordstrand 4 47. Ariza Hina, Søråshøgda
4 48. Kolbjørn-Albin Johansen, Hønefoss 4 49. Frode
Arntsen, Kristiansand 4 50. Steinar Flo Nordstrand 3½
51. Pal Nordquelle Nordstrand 3½ 52. Thoralf N Barstad
Nordstrand 3½ 53. Amanda Mai Irgens Eiding, Fredriksstad 3½ 54. Svein Harald Endresen, Caissa 3½ 55.
Arne Unneland, Aalesunds 3 56. Morgan Henriksen,
Fredriksstad 3 57. Odd Gunnar Heitun, Kragerø 3 58.
Eirik Søyland, Stavanger 3 59. Arne K Lindmo, Groruddalen 3 60. Tore Martin Madsø Hauan, Trondheim 3 61.
Birger Kvam, Svartlamon 3 62. Knut Valle, Otta 2½ 63.
Erik Grindbakken, Stjernen 2½ 64. Rune Bergquist,
Tønsberg 2½ 65. Ida Lahlum, 1911 2 66. Ingrid Strand,
Modum 2 67. Ingar Berg Burchard, Mosjøen 1 68. Martin
Thorstensen, Porsgrunn 0

Klasse 3: Lillebrors triumf
«I minst tre partier sto jeg dønn til tap. Det
hendte at jeg vurderte å gi opp, men jeg er
fornøyd med at jeg klarte å kjempe meg
tilbake og vinne», forklarer Robin Wullum,
som gir storebroren Thor Arne kreditten for
vinneregenskapene.
Etter å ha kranglet til seg sju seire på rad, glapp
det for Hell-spilleren i nest siste runde, da han
gikk ned mot sin hardeste konkurrent, Tormod
Carlin fra Bærum.

Som betongarbeider er han også et bevis på at
sjakkforståelse ikke nødvendigvis er en akademisk
disiplin.
- Kanskje var det ikke så mange fra byggebransjen
med i landsturneringen, undrer den kampvillige
trønderen som takket være sine gode egenskaper
til å forsvare og grise til vanskelige stillinger også
opplevde en kraftig ratingframgang.
Her demonstreres denne evnen i det dramatiske
siste runde-partiet.

Til venstre Tormod Carlin, til høyre Trond Evanger, og på toppen - Robin Wullum.

- Jeg holdt på å rote det til og tape i siste runde
også, men klarte heldigvis til slutt å vinne, forteller
klassevinneren, som gir æren for alt han har
tilegnet seg av vinnervilje og dynamisk sjakkpsykologi til storebror Thor Arne Wullum, som i Larvik
deltok for Svartlamon i klasse 1.
Robin Wullum begynte å spille sjakk i voksen
alder for fire år siden. Da var han tretti.

 Henrik Elias Berbom (1506)
 Robin Wullum (1452)
NM 2019 (9) Larvik
Kommentarer: JT
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.cxd5 exd5 5.¥g5
¥e7 6.e3 0–0 7.¥d3 h6 8.¥h4 ¦e8 9.¤f3 c6
10.¥g3 ¤bd7
NSb #3/2019
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10...¤h5!? er et naturlig alternativ, ¥ på g3 er en
brikke som må nøytraliseres.
11.h3

XIIIIIIIIY
9r+lwqr+k+0
9zpp+nvlpzp 0
9 +p+ sn zp0
9+ +p+ + 0
9 + zP + +0
9+ sNLzPNvLP0
9PzP + zPP+0
9tR +QmK +R0
xiiiiiiiiy
11...a6
Så langt har alt vært klassisk. Trekket spilles for
å forberede ...c5, som ikke er den vanlige måten
å fortsette på her, men som også gir hvit ulike
spørsmål å besvare.
12.0–0 ¥f8 13.£c2 c5 14.¥f5
14.¥h4!? var et interessant alternativ.
14...g6!? 15.¥xd7
15.¥xg6 fxg6 16.£xg6+ ¥g7 er ikke farlig for
sort.
15...¥xd7 16.dxc5 ¥f5
16...¥xc5!? er verdt å vurdere med en gang siden
sort kan satse på løperparet for å kompensere et
eventuelt tap av den isolerte d-bonden. 17.¤xd5
¦c8 gir rimelig praktisk kompensasjon for bonden.
17.£b3 ¥xc5 18.¦fd1
18.£xb7!? var mulig. Etter 18...¥d6 får sort noe
motspill i b-linja.
18...£e7 19.¤xd5 ¤xd5 20.£xd5

XIIIIIIIIY
9r+ +r+k+0
9+p+ wqp+ 0
9p+ + +pzp0
9+ vlQ+l+ 0
9 + + + +0
9+ + zPNvLP0
9PzP + zPP+0
9tR +R+ mK 0
xiiiiiiiiy
20
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Hvit har vunnet den isolerte bonden, men støter
på mange tekniske hindringer takket være sorts
aktive løperpar.
20...¦ad8
20...¥e4!?
21.£e5 £f8 22.£c7 ¥e4 23.¤d4?!
Slapt. Det ser mer naturlig ut å forenkle litt;
23.¦xd8 ¦xd8 24.¦c1 or 24.£f4!?
23...¦c8 24.£a5 ¦ed8 25.¥c7? ¦d5
Nå er sorts aktivitet i ferd med å bli alvorlig.
26.¤b3 ¥b4!?
Maskinene foretrekker de risikable
komplikasjonene etter det aggressive 26...¦g5!?
og vurderer 27.¤xc5 ¥xg2 28.b4 ¥xh3+ 29.¥g3
£e7 som klart bedre for sort, men dette er ikke
lett å bli overbevist om fra et praktisk, menneskelig
synspunkt.
26...¥d4 27.£a4 ¥xb2 28.£xe4 ¦xd1+ 29.¦xd1
¦xc7 var en sikker måte for å sikre bedre lette
offiserer.
27.£b6 ¦b5

XIIIIIIIIY
9 +r+ wqk+0
9+pvL +p+ 0
9pwQ + +pzp0
9+r+ + + 0
9 vl +l+ +0
9+N+ zP +P0
9PzP + zPP+0
9tR +R+ mK 0
xiiiiiiiiy
28.£d4?
Hvit havner på villspor. 28.£f6 var måten å
indirekte beskytte ¥c7. Sort kan gjenta med
28...¦f5 29.£b6 eller finne en eller annen måte til
å spille videre, men uten KO-punch.
28...¥c2!
Dette slemme trekket vinner materiell.
29.¥d6 ¥xd6 30.£xd6 ¥xd1 31.£xf8+
31.£xd1 for å beholde dronningene, gir antakelig
en bedre praktisk sjanse.
31...¢xf8 32.¦xd1 ¦c2
32...a5! var mer metodisk.

33.¤d4 ¦bxb2?
Ingen grunn til panikk, 33...¦d5 beholdt et
overbevisende initiativ.
34.¤xc2 ¦xc2

XIIIIIIIIY
9 + + mk +0
9+p+ +p+ 0
9p+ + +pzp0
9+ + + + 0
9 + + + +0
9+ + zP +P0
9P+r+ zPP+0
9+ +R+ mK 0
xiiiiiiiiy
35.¦b1
35.a4! burde gi hvit muligheten til et remis
¦-sluttspill.
35...b5 36.a4 bxa4 37.¦a1
37.¦b6 a3 38.¦xa6 a2 39.¢h2 ¦xf2 og sort vil
vinne ved å marsjere med kongen til damefløyen.
37...¦c4
Sort demonstrerer rolig teknikk herfra og inn.
38.¢f1 ¢e7 39.¢e2 ¢d6 40.¢d3 ¢c5 41.g3
¢b5 42.g4 ¦b4 43.f3 ¦b3+ 44.¢d4 a3 45.¦c1
a2 46.¦a1 ¦a3 47.h4 ¢b4 48.h5 ¢b3 49.f4
gxh5 50.gxh5 ¢b2 0–1

LANDSTURNERINGEN 2019 — Klasse 3
1

Robin Wullum, Hell

1452

8

2

Tormod Carlin, Bærum

1426

7

3

Trond Evanger, 1911

1571

6½

4

Sondre Kraglund, Modum

1492

6½

5

Max Moe Pedersen, Hell

1519

6½

6

Torgeir H Bø, Vålerenga

1567

6

7

Henrik Elias Berbom, Porsgrunn

1506

6

8

Ali Azadkhah, Stjernen

1511

6

9

Kim Aleksander Halås, Molde

1463

6

10

Torgeir Gillebo, Lillehammer

1501

5½

11. Roy Drange Hansen, Eiker 5½ 12. Matias Myren,
Bergens 5½ 13. Sara Marie Skaug Bjørkly, Bergens
5½ 14. Karl Eirik Ødegaard, Direkte 5½ 15. Aleksander
Johansen, Groruddalen 5 16. Jo Ingebrigt Larsen, Follo
5 17. Stein Ivar Røste, Hamar 5 18. Bjørn Noralf Dybvik,
Aalesunds 5 19. Frode Storli, Hamar 5 20. Anders
Viken, Horten 5 21. Eirik Berget, Modum 5 22. Kjetil
Selvik, 1911 4½ 23. Øyvind Hoem Vaseng, Kristiansund
4½ 24. Sveinung Møller, Kristiansand 4½ 25. Benjamin
Stenseng, Konnerud 4½ 26. Åsmund Almli, Aure 4½ 27.
Reidar Angell Hansen, SMPOAÅ 4½ 28. Trond Olsen Lid,
Asker 4 29. Katja Hanebuth, Fredriksstad 4 30. Bjørn
Løvheim Olsen, Bodø 4 31. Per-Erik Evensen, Modum 4
32. Per Øistein Nordtug, Fredriksstad 4 33. Arne Kjelsbøl
Huse, Nordstrand 4 34. Aud Norunn Strand, Modum 4
35. Harald Lien, Bodø 4 36. Morten S Smedsrud, Stjernen 3½ 37. Åge Ringstad, Lillestrøm 3½ 38. Claes Høglund, Svartlamon 3½ 39 Anders Stanghelle, Nord-Odal
3½ 40. Helmer Nilsen, Konnerud 3½ 41. Harald Peter
Stette, Fredriksstad 3½ 42. Øyvind Carstensen, Nordstrand 3 43. Karl-Johan Rist, Alta 3 44. Gitle Kirkesola,
OSS 3 45. Erlend Sæteren, Nordstrand 3 46. Vidar
Bjørnås, Senja 3 47. Vegard Erlandsen, Kirkenes 2½ 48.
Bjørn Lie, Caissa 1 49. Svenn Solberg, Caissa 0
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Klasse 4: Rakettstart
Jørgen Nordløv fra Caïssa hadde ikke store
forhåpninger om å vinne klasse 4, snarere
tvert imot.
«Siden jeg var en av dem med lavest rating i
klassen, var målet ikke å tape alle partiene.»
Men selv om alle motstanderne var rangert
høyere, startet Nordløv som en rakett med sju av

sju. På slutten kladdet det og han tapte de to siste
rundene, men ble likevel klassevinner på kvalitet
foran Tien Quoc Tran fra Bærum og Rune Edøy
fra Kristiansund – alle tre med 7 poeng.
- Strengt tatt følte jeg at jeg var i trøbbel i alle
partiene, men spesielt i de to siste, forteller en
ydmyk Sandefjordspiller, som syntes det var stort å
bli fulgt av familie og venner på liveboard.

Jørgen løfter pokalen, Tien Quoc Tran smiler for sølv — Rune Edøy
var borte.

22
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Framover ønsker han å fortsette å trene, tape og
vinne for å komme sterkere tilbake i neste NM.
Jørgen valgte to dramatiske øyeblikk fra
turneringsseieren:
 Jørgen Nordløv (1263)
 Rune Edøy (1319)
NM 2019 Larvik
Kommentarer: JT

XIIIIIIIIY
9 + + + +0
9+ + +p+ 0
9 zp +p+ +0
9zp + sn mk 0
9P+P+ zp zp0
9+ +p+P+ 0
9 + mK zP tR0
9+ +L+ tr 0
xiiiiiiiiy

«Minus 10 sier Stockfish, så dette er jo egentlig
tap, men motstanderen min ga meg noen fine
gaver», sa vinneren etterpå. Mirakler trengs
åpenbart. I de siste trekkene før tidskontrollen

ignorerer sort først c4-bonden, så mishandler han
tårnet sitt…
39.¦h3 ¦g2?? 40.¢e1 ¤xc4?! 41.¢f1 ¤e3+
Forståelig nok får sort panikk ved et slikt brått
sjokk – det trengtes en smule brillians for å ta vare
på fordelen: 41...¤b2 42.¥b3 ¦g3! 43.fxg3 fxg3
og bøndene er best.
42.fxe3 ¦d2? 43.exf4+

XIIIIIIIIY
9 + + + +0
9+ + +p+ 0
9 zp +p+ +0
9zp + + mk 0
9P+ + zP zp0
9+ +p+P+R0
9 + tr + +0
9+ +L+K+ 0
xiiiiiiiiy

Og utrolig nok har hvit mer eller mindre utliknet.
Det er ikke vanskelig å forstå at en sjokkert og
deprimert Edøy fortsatte utforbakke etter dette.

Generasjoner i aksjon i Larvik.

NSb #3/2019
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43...¢xf4 44.¦xh4+ ¢g5 45.¦g4+ ¢f5 46.¥b3
¦b2 47.¥d1 e5 48.¦c4 f6 49.¦c3 e4 50.fxe4+
¢xe4 51.¦c6 ¦h2 52.¢g1 ¦d2 53.¥h5 ¦c2
54.¦xf6 ¦c1+ 55.¢f2 d2 56.¦d6 ¦a1 57.¥f3+
¢e5 58.¦d5+ ¢e6 59.¦d4 ¢e5 60.¢e3 ¦e1+
61.¢xd2 ¢xd4 62.¢xe1 ¢c3 63.¥e2 ¢b4
64.¥b5 ¢c3 65.¢f2 ¢d4 66.¢f3 ¢e5 67.¥e2
¢d5 68.¢f4 ¢c5 69.¥b5 ¢d5 70.¢f5 ¢d6
71.¢f6 ¢c7 72.¢e7 ¢c8 73.¢d6 ¢b7 74.¢d7
¢a7 75.¢c6 ¢b8 76.¢xb6 ¢a8 77.¥c6+ ¢b8
78.¢xa5 ¢a7 79.¢b5 ¢b8 80.¢b6 ¢c8 81.a5
¢b8 82.a6 1–0
 Lasse Skaansar (1394)
 Jørgen Nordløv (1263)
NM 2019 Larvik

XIIIIIIIIY
9r+l+k+ tr0
9+ +pzppvl 0
9p+ + +pzp0
9+ + wq + 0
9Q+ + + +0
9sN zP + +P0
9 + mKPzPP+0
9tR + +L+R0
xiiiiiiiiy
17.¤b5?
Hvit måtte bare forsvare c3 med 17.¦c1 og så be
for en sjanse senere i partiet. Den taktiske bløffen
ender i forferdelse.
17...axb5 18.£xa8

XIIIIIIIIY
9Q+l+k+ tr0
9+ +pzppvl 0
9 + + +pzp0
9+p+ wq + 0
9 + + + +0
9+ zP + +P0
9 + mKPzPP+0
9tR + +L+R0
xiiiiiiiiy

- Jeg så ikke matt i 9, men kanskje noen av leserne
kan  ...
18...£xc3+ 19.¢d1 £b3+! 20.¢d2
20.¢c1 ¥b2+ 21.¢d2 ¥c3+
24
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20...¥c3+ 21.¢e3 ¥xa1+
21...¥b4+ eller 21...¥a5+ var den raskeste veien
til matt: 22.¢f4 ¥d6+ 23.¢g4 f5+ 24.¢h4 g5+
25.¢h5 £f7 matt.
22.¢f4 £c4+
Nå blir partiet litt lengre enn nødvendig. Det er
matt etter 22...g5+ 23.¢g4 (23.¢f5 £e6#) 23...
f5+ 24.¢h5 £f7.
23.e4 £c1+ 24.¢g3 ¥e5+ 25.¢f3 £f4+ 26.¢e2
0–0 27.g3 £c1 28.¥g2 £c2+ 29.¢e3 d6
30.£d5 b4 31.¦d1 ¥a6 32.f4 £e2 matt
LANDSTURNERINGEN 2019 — Klasse 4
1

Jørgen Nordløv, Caissa

1263

7

2

Tien Quoc Tran, Bærum

1266

7

3

Rune Edøy, Kristiansund

1319

7

4

Henrik M Bechstrøm, Stjernen

1281

6½

5

Markus Søderholm, Lofoten

1329

6½

6

Scott Macody Lund, Stjernen

1389

6

7

Ida Landsverk, Stjernen

1364

6

8

Jacob Ounji Nygård, Larvik

1377

6

9

Kåre Frøystein, Folgefonn

—

6

10

Ivar Endeberg, Kongsberg

1329

5½

11. Siako Nizar, Fredriksstad 5½ 12. Sofie Kristine
Ratama, Alta 5½ 13. Thomas Erma Møller, Asker 5½
14. Mia Bongo Norvoll, Guovdageainnu 5½ 15. Lasse
Skaansar, Larvik 5 16. Richard Tobiassen, Stavanger 5
17. Sivert Børseth, Hell 5 18. Martin Skretteberg, OSS 5
19. Robin Kjær, Haugerud 5 20. Ken Ronny Schouten,
Tromsø 5 21. Håvard Skotheim, Tønsberg 5 22. Anne
Grete Nebell, Stjernen 5 23. Geirr Alèn Rasmussen,
Sortland 5 24. Arvid Feed Jakobsen, Jæren 5 25.
Corinna Lotz, Aalesunds 4½ 26. Freddy Hestholm,
Stavanger 4½ 27. Benjamin Andreas Lien, Elverum
4½ 28. Carl Marcus Eckholt, Porsgrunn 4½ 29.
Ole Eivind Endeberg, Svene 4½ 30. Preben Teigen
Badar, Tromsø 4 31. Knut Steinar Bu, Folgefonn 4 32.
Jonas Høiom, Fredriksstad 4 33. Tom Brentebråten,
Nordstrand 4 34. Ståle Jan Evenshaug, Bærum 4 35.
Eivind Andreas Almli, Aure 4 36. Terje Wahl, Lillestrøm
4 37. Ole-Andreas Sjømoen, Groruddalen 4 38. Erling
Tenold, Nordstrand 4 39. Sverre Hoem, Kristiansund
4 40. Christian Sandberg, Kongsvinger 3½ 41. Viktor
Marthinussen, Haukås 3½ 42. Kjell Hjelle, Bodø 3½
43. Arild Myhre, Kristiansund 3 44. Suresh Johnpillai,
Jessheim 3 45. Emil Forsberg, Larvik 3 46. Anniken
Vestby, Tromsø 3 47. Magne O. Bolme, NSSF 3 48.
Paul Ivar Johansen, Trondheim 3 49. Linda Fagerli
Sæthren, Stjernen 2½ 50. Stian Kosberg, Molde 2½
51. Jens Østmann, Tønsberg 1½ 52. Stig Jerlow Jacobsen, Stavanger 1

Klasse 5: Kunsten å notere
«Trøbbelet startet da jeg ble plassert på
toppbordet der det ikke var tall eller bokstaver
på brettet, og jeg skulle notere», forteller Even
Svindal fra Larvik, som forteller at han kanskje
hadde større problemer med å skrive ned
partiene enn å vinne klasse 5.
Svindal hadde et lønnlig håp om å komme
blant de ti beste, og en dristig drøm om å være
blant de fem på topp, men så ble det altså til slutt
klasseseier med overbevisende 8½ poeng. Også i
lynsjakken avga han kun et halvpoeng.
Likevel bedyrer han at han er kjemisk fri for
sjakklige ambisjoner.

finner gull og gråstein på brettet. Mange av
deltakerne er uten rating, det gjelder også klassevinner Svindal. På de neste plassene finner vi Mads
Tollefsen fra Nordstrand og Andrea Schneider fra
Stjernen, begge med imponerende 7 poeng.
 Even Svindal
 Aleksander Kjærstad (1089)
NM 2019 (5) Larvik
Kommentarer: JT
1.c4 e6 2.¤c3 b6 3.b3 ¥b7 4.¥b2 ¤f6 5.d3 d5
6.e3 ¤bd7 7.¤f3 ¥d6 8.g3 £e7 9.¥g2 ¥a3
9...a6!?

Fem av klassens premievinnere, Even Svindahl og Andrea Schneider på pallen.

- Jeg kommer nok heller ikke til å lese teori
i fremtiden, tidsklemma gjør at jeg heller ikke
kommer til å delta noe særlig i turneringer, bare
stikke innom klubben i Larvik ved anledning.
Et sted må jo alle begynne, og klasse 5 er også
arenaen for de ubeskrevne blad, der man både

10.¥xa3 £xa3 11.0–0
11.¤b5 £b4+ 12.£d2 £xd2+ 13.¢xd2
¢d8 er litt bedre for hvit. Rokaden forhindrer
dronningsjakker og gir sort valgets kval om
hvordan forhindre ¤b5.
NSb #3/2019
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11...0–0–0?

XIIIIIIIIY
9 +ktr + tr0
9zplzpn+pzpp0
9 zp +psn +0
9+ +p+ + 0
9 +P+ + +0
9wqPsNPzPNzP 0
9P+ + zPLzP0
9tR +Q+RmK 0
xiiiiiiiiy
11...a6 eller 11...dxc4 virker som naturlige måter å
håndtere trusselen om ¤b5. Sorts partifortsettelse
beskytter c7 med kongen, men nå er hele sorts
kongehus utsatt for langvarig ubehag...
12.¤b5 £a6
12...£a5 13.b4!? er veldig farlig for sort.
(13.¤fd4!? ser også skummelt ut.)
13.£c2!
Hvit bygger opp et veldig enkelt og smertefullt
press langs c-linjen og deretter a-linjen.
13...¥c6
Dette løser ikke sorts problem, men det finnes
ingen mirakelkur. Et naturlig forsøk på å beskytte
c7 havner i 13...¢b8 14.a4 ¦c8 15.a5!
14.a4 ¦dg8 15.¤g5
Hvit har allerede et forvirrende valg av godsaker:
15.cxd5 og 15.¤fd4 knuser også bein.
15...¦f8 16.¦fc1 ¥xb5 17.axb5 £b7 18.cxd5
exd5
Hvis 18...¤xd5 trenger bare hvit å øke presset
gradvis – muligheten er 19.¦a4 med katastrofalt
sikte langs a- or c-linjen, eller (19.¤f3!? for å få
fram den siste offiseren fram til angrepshullene på
dronningfløyen.)
19.e4
Hvit setter kronen på verket med mer enkelt og
direkte spill, som åpner angrepslinjer og holder
sorts krefter totalt passive.
19...dxe4 20.¤xe4 ¤xe4 21.¥xe4 £b8 22.d4
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XIIIIIIIIY
9 wqk+ tr tr0
9zp zpn+pzpp0
9 zp + + +0
9+P+ + + 0
9 + zPL+ +0
9+P+ + zP 0
9 +Q+ zP zP0
9tR tR + mK 0
xiiiiiiiiy

22...h6 23.b4 Tårndobling i a-linja ville være mer
presist, men hvit koser seg kanskje bare med å
dominere.
23...¤f6 24.¥c6 h5 25.d5 h4 26.g4 g5
Dette gjør pinen kort – det finnes bedre trekk,
men ingen av dem varer veldig lenge.
27.£f5+ 1–0
LANDSTURNERINGEN 2019 - Klasse 5
1

Even Svindal, Larvik

—

8½

2

Mads Tollefsen, Nordstrand

—

7

3

Andrea Schneider, Stjernen

1132

7

4

Tom H. Dalbak, Lillestrøm

1184

6½

5

Karl Wallevik, Bergens

6

Edvard Dyre Hansen, Elverum

7

Areeb Mansoor, Søråshøgda

8
9
10

—

6

—

6

1183

6

Kristin Ribe, Hell

1118

5½

Aleksander Kjærstad, Groruddalen

1089

5½

Eva Skaslien, Vålerenga

1115

5½

11. Dag Trygve Haug, OSS 5½ 12. Torgrim T Storvik,
Trysil 5½ 13. Olav August D Tønnessen, Volda Ørsta 5
14. David A Wiig, Molde 5 15. David Runde, Nordstrand
5 16. Espen Nordby, Hamar 5 17. Marie Vatneødegård,
Stjernen 5 18. Gylve Thorbjørnsen, Porsgrunn 5 19. Guru
Wanda Wanvik, Stjernen 5 20. Steinar Glomnes, OSS
4½ 21. Børge Petter Pettersen, Larvik 4½ 22. Viktor Emil
Åkre, Groruddalen 4½ 23. Alf Tomas Tønnessen, Volda
Ørsta 4½ 24. Trond Ove Svendsen, Direkte 4½ 25.
Lars Paul Huse, Nordstrand 4 26. Tore Ringdal Hansen,
Stjernen 4 27. Henrik Gunnar Sundt, Stjernen 4 28.
Mats Anda, Offerspill 4 29. Eivind Anfindsen, Sandnes
4 30. Guro Helen Midtlund Nordby, Hamar 4 31. Gustav
Wallevik, Bergens 4 32. Monica Hestvik, Bærum 4 33.
Vidar Lunde, Folgefonn 3½ 34. Ingvild Larsen, Stjernen 3½ 35. Karl P Jernberg, Tromsø 3 36. Bella Marie
Young, Sotra 3 37. Håvard Mjeltevik, Horten 3 38. Ingvar
Leknes, Alta 3 39. Heidi Thorsteinsen, Stjernen 3 40.
Ole Birkeland, Kristiansand 3 41. Bengt-Even Ringstad,
Kongsvinger 2½ 42. Trond Young, Sotra 2½ 43. Fred
Engelstad, Caissa 1½ 44. Eirik Lundestad, Bodø 0 45.
Hege Annette Ramson, Stjernen 0

Senior 50: Overlegen med 9/9
Den tidligere elitespilleren Petter Fossan var
storfavoritt i klasse Senior 50, med mer enn to
hundre ratingpoeng ned til nestemann, og innfridde til de grader med å vinne alle partiene
sine.
Petter Fossan deltok i Eliteklassen i 2014 og
2015, der han begge årene fikk 4 av 9.
- De to påfølgende årene var jeg til stede på

Landsturneringen uten å delta, først i Tromsø i
2016 for å høste arrangementserfaringer og dernest
i Stavanger i 2017 hvor jeg var sentral i arrangementskomiteen, forklarer Petter.
- I 2018 spilte jeg i Mesterklassen og fikk 5 av9.
Før årets landsturnering vurderte jeg fram og
tilbake om jeg skulle stille i Mester eller Senior 50,
bestemte meg i siste øyeblikk for å prøve en ny
klasse.
Noe som skulle vise seg å bli en
suksess.
- Det var kjekt å møte mange
hyggelige jevnaldrende motstandere. I tillegg var det befriende å
kunne ta det litt mer «kuli» med
forberedelser enn jeg ville ha gjort
i mesterklassen. Høydepunktet var
da jeg sikret 9 av 9 med seier mot
Leif Bjornes i siste runde.

Ikke lett
Han understreker likevel at
turneringen ikke var noen parademarsj. Ikke minst mot Eilif Odde
fra Kristiansund i 2. runde, følte
seniormesteren seg på gyngende
grunn.
- Eilif styrte med hvit partiet inn
i avbyttevarianten i Fransk. Jeg
valgte å rokere til motsatt side og
vi angrep begge på hver vår fløy.
Her kunne Eilif på et tidspunkt
oppnådd klar fordel.
Petter Fossan er en erfaren
herremann som har spilt sjakk i
snart 40 år. Han har derfor ingen
ambisjoner om å gjøre ytterligere
store sportslige framskritt.

Rolig ... men alvorlig

Petter Fossan - ingen ved siden.

- Når det er sagt, tar jeg alle
partier seriøst og målet er alltid
å spille best mulig når jeg setter
meg ved brettet. Ellers ønsker jeg
NSb #3/2019
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som leder i Stavanger Sjakklubb fortsatt å bidra til
å opprettholde et godt miljø i klubben og lokalt i
Rogaland.
Sølvet gikk til Svein E. Hansen fra Hammerfest
med 6½ og bronse til Eilif Odde, Kristiansund
med 6.
Klassevinnerens favoritt blant sine ni vinstpartier
var følgende smidige opptreden: «Jeg fikk tidlig
en liten romfordel og var fornøyd med utnyttelsen av den, særlig springermanøveren (i trekkene
11–13).» — Petter Fossan.

11...g5?
11...¥xd2 er lite attraktivt, men gjør mindre
vondt.
12.¤e4 £g7 13.¤c5 ¥xc1 14.¦axc1
Sort er allerede mer eller mindre fortapt –
stillingen hans er full av hull og kongen har ikke
noe sikkert gjemmested.
14...¤d8

XIIIIIIIIY
9r+ snk+ tr0
9zppzpl+pwq 0
9 + +p+ zp0
9+ sN + zp 0
9 + zP + +0
9+ zPL+ + 0
9PzP +QzPPzP0
9+ tR +RmK 0
xiiiiiiiiy

 Petter Fossan (2295)
 Svein E Hansen (2064)
NM 2019 (3) Larvik
Kommentarer: JT
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 dxe4 4.¤xe4 ¤f6
4...¥d7 og 4...¥e7!? er mer solid.
5.¤xf6+ £xf6 6.¤f3 h6 7.¥d3 ¥d6 8.£e2
Muligheten £e4 vil avholde sort fra å rokere kort.
8...¤c6 9.c3 ¥d7 10.0–0

XIIIIIIIIY
9r+ +k+ tr0
9zppzpl+pzp 0
9 +nvlpwq zp0
9+ + + + 0
9 + zP + +0
9+ zPL+N+ 0
9PzP +QzPPzP0
9tR vL +RmK 0
xiiiiiiiiy

Hvit har utviklet seg i ro og mak, og sort står foran
et vanskelig valg.
10...¥f4?!
10...0–0 11.¦d1!? (11.£e4 £f5 er ikke så ille for
sort – hvit forbereder seg på å forhindre dette ved
å gjøre £h4 mulig som et svar.; 11.¦e1!? er heller
ikke dårlig, holder bare grepet om e5. 11...¦fe8
12.¤e5 gir sort en veldig passiv stilling.) 11...¦fe8
12.£e4 er veldig ubehagelig for sort;
10...¤e7 støtter kongefløyen, men tillater det
irriterende 11.¤e5; 10...0–0–0 11.b4 forhindrer
...e5 og forbereder en bondestorm.
11.¤d2!?
11.b4!? gir også hvit et sterkt initiativ.
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15.d5
15.f4 var også fristende.
15...b6 16.¤xd7 ¢xd7 17.£e4 ¦b8 18.£a4+
¢e7 19.£xa7 ¤b7 20.¦fe1 ¦hd8 21.dxe6!
Understreker sorts hjelpeløshet – de ugreie
brikkene i b-linja paralyserer sort.
21...fxe6 22.¥c4 ¢f8 23.¦xe6 ¤a5 24.¥d5
£d7 25.¦f6+ 1–0
Slike feiende seire er det om skal til for å oppnå ni
av ni.
LANDSTURNERINGEN 2019 — Senior 50
1

FM Petter Fossan, Stavanger

2295

9

2

Svein E Hansen, Hammerfest

2064

6½

3

Eilif Odde, Kristiansund

1969

6

4

Ole Jørn Gyldenås, Nordstrand

1957

6

5

Raymond Boger, Offerspill

1957

5½

6

Jussi Dyrnes, Nordstrand

1765

4½

7

Rudolf Steinkellner, Kirkegata

1683

4½

8

Leif Bjornes, Kristiansand

1898

4

9

Tom R Wister, Kirkegata

1849

4

10

Ole Martin Wiig, Molde

1816

4

11. Henrik Sjøl, Akademisk 3½ 12. Tor Skaslien, Vålerenga 3½ 13. Per Magnus Larsen, Porsgrunn 1½

Den ukjente X
NM Kongressen
Et fascinerende særtrekk ved sjakkspillet er at alt ligger åpent i
dagen, både din egen og motstanderens posisjon.
Tekst: Arne Danielsen
En ukjent mann sitter ved dirigentbordet under
sjakkforbundets kongress i Larvik. Gråstenk i
luggen, kort velpleid skjegg, mørk jakke og hvit
skjorte uten slips. Han kan være i begynnelsen av
femtiåra. Han sitter mellom møtelederen, advokat
Cato Schiøtz – hyret inn eksternt av sentralstyret
for å ivareta nøytraliteten i den vanskelige
Kindred-saken – og generalsekretær Geir Nesheim.
På andre siden av Geir sitter president Morten
Madsen og kasserer Otto Milvang, alle velkjente
fjes for delegatene.

Innstilt til styret
Den ukjente bærer et rødt skilt på jakkeslaget,
et tegn på at han ikke er delegat. Så er han vel en
lokal funksjonær, tenker vi, noe han for så vidt selv
bekrefter ved å ta ordet og fortelle at hans rolle er å
hjelpe møtelederen med å holde styr på hvem som
til enhver tid tegner seg på talerlista. Nyttig, tenker
vi, ettersom temperaturen i debatten stiger, og
nysgjerrigheten rundt hvem denne ukjente fyren
kan være blir uviktig.
Inntil Kindred-saken omsider er avgjort og kun
valgene gjenstår. Da viser det seg at den ukjente er
innstilt av valgkomiteen til sentralstyret! Det viser
seg at en av valgkomiteens opprinnelige kandidater har trukket seg i siste øyeblikk – nettopp
på grunn av Kindred – og akkurat samtidig som
den tidsnødplagede valgkomiteen leter med lys og
lykte etter en ny, så sender Mr. X inn CVen sin og
melder seg til tjeneste. Som sendt fra himmelen,
tenker valgkomiteens flertall og ønsker ham velkommen med begge hender.

Offerspill, ja så nyinnmeldt at han ikke figurerer
på medlemslistene innsendt til forbundet uka i
forveien. En delegat gir uttrykk for at det må være
klokt å få inn en representant fra Magnus Carlsens
nye klubb i styre og stell, men styremedlem Jon
Kristian Haarr i Offerspill forteller meg i en pause
at han aldri verken har sett eller hørt om fyren før.
Enda merkeligere blir det da et tydelig opprørt
valgkomitemedlem Sylvia Johnsen forteller at hun
ikke nådde fram med kravet om å sjekke referansene til den nye kandidaten, og at hun derfor ikke
går god for innstillingen. Hun viser ved et enkelt
søk på nettet at det kan være god grunn for å se
nærmere på saken.

Caïssa eller Fortuna
Nok om det, kongressen velger til slutt en annen
– mer kjent – kandidat. Også valgkomiteen blir
byttet ut i sin helhet. Jeg tenker at det selvfølgelig
er flott at ukjente melder seg til tjeneste for sjakkforbundet, ikke noe galt i det. Om denne kandidaten ville vært redningsmann eller katastrofe for
forbundet får vi aldri vite. Det er en gamble. Og
nettopp her ligger moralen:
Selve poenget med sjakkspillet er at alt foregår
i full åpenhet, for stillingen på brettet påvirkes
verken av terningkast eller skjulte kort. Å satse alt
på Fortuna hører ikke hjemme i Caïssas rike, men
i sjetongenes og pokerens lumre verden. Derfor
satset heller ikke kongressen på den ukjente X.

Svært nyinnmeldt
Mannen med det røde skiltet griper ordet og presenterer seg. Han forklarer at han er nyinnmeldt i
NSb #3/2019
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Senior 65: Heiestads disippel
For atten år siden var Ole Smeby fra Kongsvinger nær ved å rykke opp i eliteklassen. I år
klarte han å vinne eldste klasse - for andre år
på rad.
- Da jeg meldte meg inn i Jevnaker sjakklubb på
slutten av sekstitallet, var jeg en av de dårligste.
Det trigga meg å bli betrakta som «lett match»,
derfor lånte jeg ei sjakkbok, det var «d2-d4» av
Sigurd Heiestad.
Boka hjalp meg til å bli en av de beste i klubben,
og siden har jeg holdt meg til å åpne med d2-d4,
forteller Smeby.
Utdannelse og arbeid har ført veteranen rundt i
landet, via Hønefoss til Elverum og helt nord til
Honningsvåg.
- I Trondheim var jeg på midten av syttitallet
medlem av både Arbeidernes og Trondheim, og ble
klubbmester i begge.

Lang erfaring
Under landsturneringen i Harstad i 1976 vant
han klasse 1, og har siden i stor grad «kjørt heis»
mellom 1 og M, men for det meste hatt sin plass i

klasse 1, før han i senere år altså har funnet seg til
rette blant seniorene.
- Jeg vet ikke om alle seirene i år var fortjent,
men jeg hadde god flyt, og det må man jo ha,
konkluderer Ole Smeby som er mest fornøyd med
å ha beseiret sterke rivaler som Ole Morten Skogheim og Kjetil Strand.
Fem seire og fire remiser ga Smeby klasseseieren
med 7,0 poeng foran Gunnar Stake-Larsen, OSS
og Kjetil Strand, Asker, begge med 6½.
 Ole Smeby (1887)
 Kjetil Strand (2035)
NM 2019 (7), Larvik
Kommentarer: JT
1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.¤f3 ¥c5 5.e3
¤c6 6.¥e2 0–0 7.0–0 ¤gxe5 8.¤xe5 ¤xe5
9.¤c3 d6 10.¤e4 £h4 11.¤xc5 dxc5 12.f4 ¦d8
13.£e1 £xe1 14.¦xe1 ¤d3 15.¦d1 ¥f5 16.¥f3
¤b4 17.¦xd8+ ¦xd8 18.e4 ¤c2 19.¦b1 ¥e6
20.b3 ¤d4 21.¥d1

Vinner Ole Smeby, med Gunnar Stake-Larsen til venstre, og Kjetil Strand til høyre.

30

NSb #3/2019

XIIIIIIIIY
9 + tr +k+0
9zppzp +pzpp0
9 + +l+ +0
9+ zp + + 0
9 +PsnPzP +0
9+P+ + + 0
9P+ + +PzP0
9+RvLL+ mK 0
xiiiiiiiiy

Sort har gjort en god jobb med å rettferdiggjøre
stillingen sin, dobbeltbonden og ¤ er minst like
bra som hvits mørkfeltede løper. Etter noe solid
som 21...f6 har sort ingenting å frykte. I stedet blir
han overaktiv...
21...b5? 22.cxb5 ¤xb5 23.¥b2 f6 24.¥e2 ¤d4
25.¥f1 ¥g4 26.¥c4+ ¢h8 27.¥a3

XIIIIIIIIY
9 + tr + mk0
9zp zp + zpp0
9 + + zp +0
9+ zp + + 0
9 +LsnPzPl+0
9vLP+ + + 0
9P+ + +PzP0
9+R+ + mK 0
xiiiiiiiiy

Stillingen der endret – hvits løpere er aktive og
sorts bønder målskiver.
27...¥e2 28.¥xc5 ¥xc4 29.bxc4 ¤e2+ 30.¢f2
¤xf4 31.¥xa7 ¤d3+ 32.¢e2 ¤e5

XIIIIIIIIY
9 + tr + mk0
9vL zp + zpp0
9 + + zp +0
9+ + sn + 0
9 +P+P+ +0
9+ + + + 0
9P+ +K+PzP0
9+R+ + + 0
xiiiiiiiiy
33.¦b8! ¤c6 34.¦xd8+ ¤xd8 35.¥b8 c6 36.a4
¤b7 37.¥c7

37.¥a7!
37...¤c5 38.a5 ¢g8 39.e5 ¢f7 40.exf6 ¢xf6

XIIIIIIIIY
9 + + + +0
9+ vL + zpp0
9 +p+ mk +0
9zP sn + + 0
9 +P+ + +0
9+ + + + 0
9 + +K+PzP0
9+ + + + 0
xiiiiiiiiy

Merbonde og aktiv løper gir en vinnende fordel,
og hvit utnytter dette greit.
41.¥b6 ¤a6 42.¥d4+ ¢f7 43.¢e3 g6 44.¢f4
h6 45.g4 c5 46.¥e3 ¢e6 47.h4 ¢d6 48.h5
gxh5 49.gxh5 ¤b4 50.¢e4 ¤a6 51.¥xh6 ¢e6
52.¥e3 ¢f6 53.¢d5 ¢g7 54.¢c6 1–0
En god teknisk forestilling, typisk for Smebys rute
for å vinne klassen.

LANDSTURNERINGEN 2019 — Senior 65
1

Ole Smeby, Kongsvinger

1887

7

2

Gunnar Stake-Larsen, OSS

1976

6½

3

Kjetil Strand, Asker

2035

6½

4

Einar Hamre, Drammens

1944

6½

5

Jan Synnestvedt, Nordstrand

1855

6

6

Svein Arne Thrana, Nittedal

1800

6

7

Hans Hovden, Kirkegata

1810

5½

8

Erland Henrichsen, Porsgrunn

1924

5½

9

Ole Morten Skogheim, Lillehammer

1968

5

10

Kjell Iversen, Stjernen

1462

5

11. Odd Habberstad, OSS 5 12. Pål Moe, OSS 5 13. Finn
Erik Øverlie, Direkte 5 14. Jan Svenske, Kirkenes 4½
15. Hans Fredrik Esbensen, Vadsø 4½ 16. Per-Arvid Jakobsen, Jæren 4½ 17. Pål-Egil Knutsen, Samisk 4½ 18.
Viggo Andersen, Lillesand 4½ 19. Olav Wold, Tønsberg
4 20. Terje Lie, Bergens 3½ 21. Per Steinar Runde,
Volda Ørsta 3½ 22. Steinar Lode, Kongsvinger 3½ 23.
Aage Mella, Strømmen 3½ 24. Hugo Parr, Nittedal 3½
25. Harald Thorstensen, Tønsberg 3 26. Berge Frimanslund, Sotra 2½ 27. Gunnar Lilleng, Strømmen 2½ 28.
Svend Erik Svendsen, Trysil 1 29. Per H. Wibe, Asker ½
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Senior B: Kom som ei kule
Da hans eneste utfordrer til klasseseieren
tapte siste runde, endte Eirik Kyrkjebø et helt
poeng foran med en avsluttende remis.
Eirik Kyrkjebøs eneste forventning til deltakelse i
Senior B var å spille brukbar sjakk uten for mange

partiet ble spilt i runde 3. Motstanderen min ble
til slutt nummer to i klassen.
1. Eirik Kyrkjebø, Stavanger 7½; 2. Tore Teigen,
Porsgrunn 6½; 3. Dag Wessel-Berg, Svartlamon
6½.

Favoritten - og vinneren - Eirik Kyrkjebø, mellom Tore Teigen og Dag Wessel-Berg.

stygge feil og slik sikre en plass på øverste halvdel
av resultatlisten.
- Etter å ha tapt i runde 2 forsvant litt av troen på
at jeg ville klare å nå dette målet. Men så klarte jeg
å vinne seks partier.
Eiriks sjakkambisjon fremover blir å delta i en del
langsjakkturneringer i Norge og kanskje også en i
utlandet slik at han i neste landsturnering kan rykke opp en klasse og forhåpentligvis hevde seg der.
- Det som skulle vise seg å bli det avgjørende
32
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(Senior B er stengt for spillere på klasse 2-nivå
eller høyere.)
 Eirik Kyrkjebø (1598)
 Tore Teigen (1551)
NM 2019 (3), Larvik
Kommentarer: JT
1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤c3 d6 4.¥e3 ¤f6 5.£d2
c6 6.¥h6 0–0
6...¥xh6 7.£xh6 e5 er spillbart uten å forplikte
kongen.

7.h4 e5 8.¥xg7 ¢xg7 9.0–0–0 ¤bd7

XIIIIIIIIY
9r+lwq tr +0
9zpp+n+pmkp0
9 +pzp snp+0
9+ + zp + 0
9 + zPP+ zP0
9+ sN + + 0
9PzPPwQ zPP+0
9+ mKR+LsNR0
xiiiiiiiiy

Sort må alltid være oppmerksom på farene når den
fianchetterte mørkfeltede løperen er byttet.
10.¥e2 h5 11.f3 ¦h8
11...b5! med en gang er mer presist, han trenger å
skape motspill på den andre fløyen. 12.g4 kan bli
møtt av 12...b4 med hensikten 13.¤b1 hxg4 (eller
13.g5 bxc3 (13...¤e8!? 14.¤b1 £b6) 14.gxf6+
£xf6 15.£xc3 ¦b8) og sort gjør det bra i alle
varianter. Nå griper hvit initiativet.
12.g4 b5 13.g5 ¤e8 14.f4
14.dxe5!?
14...£a5 15.b3 £c7? Uklokt – sort burde bremse
ned stormen med 15...exf4
16.f5 ¦f8 17.¤h3 ¥b7 18.¦hg1 £b6 19.f6+
¢h8

XIIIIIIIIY
9r+ +ntr mk0
9zpl+n+p+ 0
9 wqpzp zPp+0
9+p+ zp zPp0
9 + zPP+ zP0
9+PsN + +N0
9P+PwQL+ +0
9+ mKR+ tR 0
xiiiiiiiiy
20.dxe5 ¤xe5 21.¦df1 £a5 22.¥xh5!
Dette har ligget i lufta en stund. Sort må ignorere
offeret.
22...c5
22...gxh5 23.g6! fxg6 24.£h6+ ¢g8 25.¦xg6+!
¤xg6 26.£xg6+ ¢h8 27.£xh5+ ¢g8 28.¦g1+
matter.
23.¥e2 ¥xe4?! Et desperat forsøk på å skape
motspill.

24.h5!? 24.¤xe4 £xa2 25.£c3 var mulig, men
hvit ønsker å slå til.
24...¦c8 25.¦f4 ¥f5 26.hxg6 ¥xg6 27.¦h4+
¢g8 28.¤f4

XIIIIIIIIY
9 +r+ntrk+0
9zp + +p+ 0
9 + zp zPl+0
9wqpzp sn zP 0
9 + + sN tR0
9+PsN + + 0
9P+PwQL+ +0
9+ mK + tR 0
xiiiiiiiiy
28...¥e4 29.¤fd5 ¥xd5 30.£xd5
Selv dronningbyttet 30.¤xd5 £xd2+ 31.¢xd2
¦c7 32.¦gh1 ¤g6 33.¦h7 vil raskt føre til matt.
30...¤g6
30...£xc3 31.¢b1 ¤g6 32.¦h6 gjør sort hjelpeløs
på g6.
31.¦h6 ¤f4 32.£e4 ¤xe2+ 33.£xe2 1–0
33.¤xe2 var litt raskere... Etter 33.£xe2 £xc3
34.¢b1! er sort fortapt i h-linja.
LANDSTURNERINGEN 2019 — Senior B
1

Eirik Kyrkjebø, Stavanger

1598

7½

2

Tore Teigen, Porsgrunn

1551

6½

3

Dag Wessel-Berg, Svartlamon

1486

6½

4

Pål Peter Brantzeg, Caissa

1542

6

5

Harald Mottang, Stjernen

1559

5½

6

Leif Tidemann-Andersen, Caissa

1587

5½

7

Leif Gulliksen, Stjernen

1557

5½

8

Bjørn Ellingsrud, Nordstrand

1392

5½

9

Steinar Simonsen, Follo

1487

5½

10

Atle Stærli, Nordstrand

1526

5

11. Helge Fischer Pedersen, 1911 5 12. Oddvar Kristiansen, Stjernen 4½ 13. Lars Hope, Trondheim 4½ 14.
Asle Tandberg, Modum 4½ 15. Kristoffer Haugan,
Tønsberg 4½ 16. Finn Arild Wister, Kirkegata 4½ 17.
Thorleif Gusland, Larvik 4 18. Kjell Ringstad, Caissa 4 19. Tom Steinskog, Sandnes 4 20. Henning
Plischewski, Porsgrunn 4 21. Tor Petterson, Porsgrunn
4 22. Tor Inge Moseid, Tønsberg 3½ 23. Leiv Røsok,
Direkte 3½ 24. Vilde Bjerke, Lillesand 3½ 25. Svein
Erik Kringstad, Løperen 3 26. Tore-Inge Bratteteig,
Voss 2½ 27. Leif Runar Forsth, Groruddalen 2½ 28.
Svein Marthinsen, Bodø 1
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Junior: «Fin flyt!»
Kun 10 deltakere var med i juniorklassen i
år, noe som gjorde at alle fikk spille mot alle.
Ratingsnittet i klassen var høyt, med Isak
Sjøberg som klar vinner.
Med seier i siste runde, endte Isak Sjøberg alene
øverst på pallen.
- Jeg burde klare å vinne eliteklassen neste
år uten store problemer, gliser den nybakte
juniormesteren.
Han var ganske sikker på at han hadde
gode muligheter til å vinne juniorklassen før
turneringen startet. Målet var likevel bare å spille
best mulig sjakk.
- Jeg hadde fin flyt i noen partier, og i et par av
rundene fikk jeg inn noen fine offiserofre.
- Når følte du at du hadde mest trøbbel?
- Jeg hadde svart mot lavestrangerte i 6. runde
og kom forferdelig ut av åpningen, sto til kliss
tap som det kalles. Jeg endte opp med to bønder
under i et sluttspill, men berget greit inn en remis
og beholdt ledelsen med et halvt poeng.
- Partiet der jeg hadde hvit mot Andreas
Sebastian, var definitivt det morsomste og mest
unike:
 Isak Sjøberg (2182)
 Andreas Sebastian (1911)
NM 2019 (5), Larvik
Kommentarer: JT
Jeg kan si meg enig i at dette var ett av de mest
underholdende partiene i NM-utvalget. Moroa
starter med et bondeoffer som burde vært avslått –
og ting utvikler seg raskt derfra.
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 e5 4.¤f3 ¤bd7 5.¥c4
¥e7 6.0–0 0–0 7.¦e1 c6 8.a4 a5 9.h3 £c7 10.b3
exd4 11.¤xd4 ¦e8
En standard struktur i Philidors forsvar, der hvit
nyter godt av en viss romfordel, men sort er solid
og fleksibel. Hvit stikker nå ut en optimistisk og
ambisiøs kurs.
12.¤f5 ¥f8 13.¥g5 h6 14.¥h4 g6
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XIIIIIIIIY
9r+l+rvlk+0
9+pwqn+p+ 0
9 +pzp snpzp0
9zp + +N+ 0
9P+L+P+ vL0
9+PsN + +P0
9 +P+ zPP+0
9tR +QtR mK 0
xiiiiiiiiy

15.¤e3!?
15.¤d4 ¥g7 ville være standard, men hvit ville
føle at han har kastet bort et tempo med ¤d4.
15...¤xe4?
15...¥g7 var det solide valget
16.¥xf7+! ¢xf7 17.¤xe4 ¤e5?!
17...d5 var mindre farlig, men sort fryktet
sannsynligvis 18.¥g3 ¤e5 (18...£d8 19.¤d6+
¥xd6 20.¥xd6 favoriserer åpenbart hvit, med
usikker sort konge og ¥d6 som kraftpakke.)
19.¤xd5! cxd5 20.£xd5+ men hvit må fortsatt
gjendrive 20...¦e6 med 21.¦ad1 som forbereder f4
og fanger alle sorts utviklede brikker i kryssilden.
(Men ikke 21.f4?? £c6!).
18.f4 ¤d7

XIIIIIIIIY
9r+l+rvl +0
9+pwqn+k+ 0
9 +pzp +pzp0
9zp + + + 0
9P+ +NzP vL0
9+P+ sN +P0
9 +P+ +P+0
9tR +QtR mK 0
xiiiiiiiiy
19.¤f5!?
"Ikke akkurat det beste ifølge computeren, men
morsomt og kreativt.» - Isak Sjøberg.
Mens datamaskinen ser ut til å foretrekke andre
trekk, virker Isaks lynende valg å være objektivt

Fra venstre: Abyl Kizatbay, Isak Sjøberg og Sondre Lillestøl.

sterkt, selv om det ikke er det enkleste. 19.£f3!
¥g7 20.¤f5! er dødelig nå: 20...gxf5 21.£h5+
¢g8 (21...¢f8 22.£xe8+! ¢xe8 23.¤xd6+
¢f8 24.¦e8#) 22.£xe8+ ¢h7 23.¤g5+! hxg5
24.£h5+ ¢g8 25.¦e7.
19...d5
19...¦xe4! (Ikke 19...gxf5? 20.£h5+.) 20.¦xe4
¤f6! 21.¤xh6+! ¥xh6 22.¥xf6 ¢xf6 23.£d4+
¢f7 24.¦ae1 og sort har fortsatt trøbbel fordi han
ikke kan koordinere løperne eller holde kongen i
sikkerhet: 24...¥f5 (24...¥f8 25.¦e8 or 25.£h8)
25.¦e7+ £xe7 26.¦xe7+ ¢xe7 ser ved første blikk
ut til å være fint for sort, men hvit kan slå til før
sort rekker å konsolidere: 27.g4! ¥xc2 (27...¥e6
28.g5 ¥f8 29.£f6+ ¢d7 30.£xg6) 28.£f2 og
sort mister en løper.
20.¤ed6+! ¥xd6 21.¤xh6+ ¢g7
Or 21...¢f8 22.¦xe8+ ¢xe8 23.£e2+ ¤e5

(23...¢f8 24.£e6 med mattangrep.) 24.fxe5 med
bonde over og vedvarende angrep.
22.¦xe8 ¥c5+ 23.¢h1 £xf4
Hvis 23...¢xh6 24.£d2 med ideene f5+, £c3 og
tårndobling, er sort fortapt med sin utsatte konge
og uutviklede brikker.
24.¤g4 g5 25.£e2 ¤f8

XIIIIIIIIY
9r+l+Rsn +0
9+p+ + mk 0
9 +p+ + +0
9zp vlp+ zp 0
9P+ + wqNvL0
9+P+ + +P0
9 +P+Q+P+0
9tR + + +K0
xiiiiiiiiy
NSb #3/2019
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26.¦xc8
26.¦e7+ var også overbevisende. 26...¥xe7
(26...¢h8 27.¦f1 ¥xg4 28.hxg4 £xf1+ 29.£xf1
¥xe7 30.£f7 er håpløst) 27.£xe7+ £f7 28.£xg5+
gir et overveldende angrep.
26...¦xc8 27.¦f1 ¦e8

XIIIIIIIIY
9 + +rsn +0
9+p+ + mk 0
9 +p+ + +0
9zp vlp+ zp 0
9P+ + wqNvL0
9+P+ + +P0
9 +P+Q+P+0
9+ + +R+K0
xiiiiiiiiy

27...£e4 28.£d2!
28.£d3 £e4 29.¤f6 £xd3 30.¤xe8+ ¢g6
31.¦f6+!
Hvit gjør klar for den mest presise avslutningen.
31...¢h5

31...¢h7 32.¦f7+! holder sorts konge maksimalt
feilplassert for en siste opprenskning.
32.¤g7+ ¢xh4 33.cxd3
og sorts kongestilling gir hvit små problemer med
å cashe inn hele poenget.
33...¤d7
33...g4 34.¦f4
34.¤f5+ ¢h5 35.g4 matt
LANDSTURNERINGEN 2019 — Junior
1

Isak Sjøberg, Nordstrand

2182

7½

2

Abyl Kizatbay, Stavanger

2216

7

3

Sondre Lillestøl Melaa, OSS

2118

6½

4

Eivind Bruaset, Trondheim

2074

6

5

FM Daniel Nordquelle, Nordstrand

2181

4½

6

Alf Marius Kjærås, Tønsberg

1860

4

7

Andreas Sebastian, Porsgrunn

1911

3½

8

FM Andre Nielsen, Alta

2229

3½

9

Odin Nikolai Heier, 1911

1863

1½

10

Oliver Opseth, Elverum

1714

1

Kadett:
Ikke dårligere i noe parti!
Sander Nesheim Fuglestein fra Sevland kunne
til slutt cruise inn til seier i kadettklassen med
solide fem seire og fire remiser.
Før siste runde ledet imidlertid Jacob Templen
Grave, men tapte i siste runde for Alexander
Øye-Strømberg. Dermed snek Sander Fuglestein
seg foran på bedre kvalitet.
1. Sander Fuglestein, Sevland; 2. Jacob Templen
Grave, Tønsberg; 3. Alexander Øye-Strømberg,
Hell – alle tre med 7 poeng.
- Eg hadde forventninger om å vare med i teten
og kjempa om seieren i gruppen, forteller Sander
Nesheim Fuglestein til Norsk Sjakkblad.
- Eg hadde også eit håp om å spela så bra som
mulig, legger han til, noe som ikke minst slo til i
runde 6 og 7 der han slo to sterke 1900-spillere.
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Dermed var han på førstebordet.
- Eg tapte ingen partier, og eg sto nesten ikkje
dårligere enn motstandaren i nokon partier heller,
oppsummerer en fornøyd klassevinner.
 Sander Fuglestein (1997)
 Thyra Kvendseth (1967)
NM 2019 (7), Larvik
Kommentarer: JT
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤f3 ¥g7 4.g3 0–0 5.¥g2 d6
6.0–0 c6 7.¤c3 a6
Ingen populær plan, men spillbar. Sort regner med
å gjennomføre ...b5 senere, som en slags hybrid
mellom Kongeindisk og Gammelindisk (der sort
utvikler seg med ...e5 and ¥e7 først).
8.¦e1 £c7 9.e4 e5 10.h3 b5
10...¤bd7!?

11.cxb5
Hvit håper å få benyttet c-linja, særlig siden sort
har forpliktet sin £ til c7 så tidlig. 11.c5!? dxc5
12.dxe5 ¤fd7 er en typisk skarp reaksjon, der hvit
vil tilby en bonde mot kompensasjon på lang sikt
etter 13.e6!? or 13.£d6!? ¥xe5 14.£xc7 ¥xc7
15.e5 og sort har langvarige trengselsproblemer.
11...cxb5?

XIIIIIIIIY
9rsnl+ trk+0
9+ wq +pvlp0
9p+ zp snp+0
9+p+ zp + 0
9 + zPP+ +0
9+ sN +NzPP0
9PzP + zPL+0
9tR vLQtR mK 0
xiiiiiiiiy

11...axb5 som følger et klassisk råd om å slå mot
sentrum, er bedre – generelt en positiv regel, men
her også taktisk.
12.¥g5

Bra, men enda bedre var 12.dxe5 dxe5 13.¤xe5!
£xe5 14.¥f4 £e6 15.e5 ¤h5 16.¥xa8 ¤xf4
17.gxf4 og sort har ikke kompensasjon for
materiellet hun mistet.
12...¤bd7 13.¦c1 £d8
13...£b8 ser logisk ut, for å beskytte e5 og unngå
en binding.
14.£d2!
Forhindrer at ...h6 opphever bindingen.
14...¥b7 15.b4
15.¤d5 er en mer direkte måte å spille ut hvits
posisjonelle trumfkort. Sander har likevel en plan.
15...¦c8 16.d5 ¤b6
Sort burde være OK nå - c4-feltet er nyttig, og
hvit vil ikke lenge være i stand til å forhindre at
bindingen oppheves.
17.a4!?
Hvits tanke er et midlertidig bondeoffer for å
skape noen angrepsmål på dronningfløyen.
17...bxa4 18.£a2 ¦c4

Kadettmedallistene — fra venstre: Jacob Templen Grave, Sander Fuglestein og
Alexander Øye-Strømberg måtte skilles på kvalitet.
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LANDSTURNERINGEN 2019 — Kadett
1

Sander Fuglestein, Sevland

1997

7

2

Jacob Templen Grave, Tønsberg

1800

7

3

Alexander Øye-Strømberg, Hell

1943

7

4

Thyra Kvendseth, Nordstrand

1967

6½

5

Mathias Lind Schouten, Tromsø

1961

6

6

Mathias Unneland, Aalesunds

2008

6

7

Max Dahl, 1911

1981

5½

8

Amund Pihl Strand, Kristiansund

1665

5½

9

Brage Modell, Namsos

1761

5

10

Andreas Tenold, Nordstrand

1813

5

11. Sigurd Lye, Sandnes 5 12. John Samuel Oommen,
Kristiansand 5 13. Ingrid Skaslien, Vålerenga 5 14.
David Luangtep Vangen, OSS 5 15. Sindre Fossum,
Arendal 5 16. Thomas Sekkingstad, Sotra 4½ 17. Live
Jørgensen Skigelstran, Stavanger 4½ 18. Snorre Kristiansen, Stavanger 4½ 19. Gustav Hestholm, Stavanger
4½ 20. Embla Ekeland Grønn, OSS 4½ 21. Jonatan
Espeland, Porsgrunn 4½ 22. Tor Magnus Hansen,
Kristiansand 4 23. Emma Viktoria L Marthinussen,
Konnerud 4 24. Jan Thomas Nordgreen, Larvik 4 25.
Ask Amundsen, Strømmen 4 26. Jon Holtan Øverbo,
Kongsberg 4 27. Andreas Skrede Hausken, Aalesunds
4 28. Fredrik Lytomt Jacobsen, Stavanger 3½ 29.
Hugo Røste, Hamar 3½ 30. Emilie Lazareva, 1911 3½
31. Ingvar Torjesen Kveim, Kragerø 3 32. Gard Rye Høyforsslett, Bergens 3 33. Karl Anker Slettum, Kongsberg
3 34. Nikolai Olsen Wernberg, Tromsø 2½ 35. Elias
Horsfjord Glomnes, OSS 1

18...h6 var bedre – tårnet opptrer bare som en
målskive på c4.
19.£a3! £d7?!
Et klumsete valg av felt. 19...h6 20.¥e3 ¦c8 d2
kommer og e-bonden henger ikke (20...¤xe4??
21.¥xb6) 21.¤d2 og hvit får tilbake a-bonden
med vedvarende press på dronningfløyen.
20.¥e3 £d8 21.¤d2 ¦c8 22.¤xa4 ¤xa4
23.£xa4

XIIIIIIIIY
9 +rwq trk+0
9+l+ +pvlp0
9p+ zp snp+0
9+ +Pzp + 0
9QzP +P+ +0
9+ + vL zPP0
9 + sN zPL+0
9+ tR tR mK 0
xiiiiiiiiy
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23...£d7?
23...¤h5 for å forberede ...f5 ser ut som å være det
beste forsøket på motspill, selv om hvits initiativ
på dronningfløyen er sterkere.
24.£xd7 ¤xd7 25.¤c4
Bonden på d6 faller uten kompensasjon.
25...¦b8 26.¤xd6 ¥a8 27.¥c5
27.¦c7 ¤b6 28.¦a1 er mer aktivt.
27...¦fd8 28.¤c4 ¥f8 29.¤e3 ¦dc8 30.¥xf8
¢xf8 31.¥f1 ¦d8 32.¦b1 ¥b7 33.¤c4 f5
34.exf5
34.f3 holder sort nede, men hvit foretrekker å
cashe inn.
34...¥xd5?!
34...gxf5 setter opp mer motstand.
35.fxg6 hxg6 36.¤xe5 ¤xe5 37.¦xe5 ¥a2
38.¦a1 ¥f7 39.¥xa6 ¦xb4 40.¦ae1 ¦b2 41.¥f1

XIIIIIIIIY
9 + tr mk +0
9+ + +l+ 0
9 + + +p+0
9+ + tR + 0
9 + + + +0
9+ + + zPP0
9 tr + zP +0
9+ + tRLmK 0
xiiiiiiiiy

Tidskontrollen er passert. Hvit tar stødig vare på
fordelen.
41...¢g7 42.¦5e2 ¦b3 43.¦e7 ¦c3 44.¥g2
¦d2 45.¦7e2 ¦d4 46.¦e3 ¦c2 47.¦1e2 ¦c1+
48.¢h2 ¦cd1 49.g4 ¦d6 50.¢g3 ¦g1 51.¦e1
¦xe1 52.¦xe1 ¦d3+ 53.¦e3 ¦d4 54.h4 ¦b4
55.f4 ¦d4 56.¦a3 ¦b4 57.¥f3 ¦b2 58.g5 ¦d2
59.¦a7 ¦d3 60.¢f2 ¢g8 61.¥e2 ¦c3
61...¦h3 62.h5! gxh5 63.f5
62.¦a5 ¦h3 63.h5! gxh5 64.f5 ¢g7 65.¦a7
¢g8 66.g6 ¥d5 67.¦d7 ¥b3 68.f6 1–0

Lilleputt: Favorittseier
Axel Tunsjø fra OSS hadde en åpenbar
målsetting, ettersom han hadde den høyeste
ratingen og var den eneste over 2000, nemlig
å vinne klassen.
Likevel så det stygt ut da han tapte mot Torbjørn
Valvåg fra Tromsø i sjuende runde. Valvåg fikk
med det en gylden sjanse til å vinne lilleputtpokalen, men håpet brast i siste runde da han
spilte for hardt på vinst og i et nervepirrende
oppgjør til slutt gikk ned for Eirik Strøm Austad
fra Porsgrunn.
Dermed ble det Tunsjø som trakk det lengste
kvalitetsstrået foran Austad, begge med 7 poeng,
og med Valvåg på bronseplass med 6½.
- Høydepunktet under turneringen var å se Magnus Carlsen spille lynsjakk, sier lilleputtmesteren,
som selv har et mål om å bli FM i første omgang.
Takket være favorittens midlertidige anfall av
galskap, var scenen klar for en utrolig spennende
sluttkamp mellom de fire spillerne i teten. - JT
 Axel Tunsjø (2039)
 Torbjørn Valvåg (1912)
NM 2019 (7), Larvik

XIIIIIIIIY
9 + + + +0
9+ + +p+ 0
9 + +lmkp+0
9+ + tR + 0
9 + +KzP +0
9+ + + + 0
9 + + + +0
9+ + + + 0
xiiiiiiiiy

Axel setter hele greia på spill ved å tørne gal av
frustrasjon etter å ha nådd dette remissluttspillet:
54...¥f5+ 55.¦xf5+?? gxf5+ 56.¢d5 ¢g7
57.¢d6 ¢h6 0–1
Foran siste runde ledet Torbjørn Valvåg alene
med 6½, foran fire stykker på 6.
 Axel Tunsjø (2039)
 Joakim Aasen (1718)

NM 2019 (9), Larvik
Kommentarer: JT
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 g6 5.c4
¤f6 6.¤c3 d6 7.¥e2 ¤xd4 8.£xd4 ¥g7 9.¥e3
0–0 10.£d2 ¥e6 11.0–0 £a5 12.¦ab1 ¦fc8
13.b4 £c7 14.¦fc1 £d8 15.c5 dxc5 16.£xd8+
¦xd8 17.bxc5 b6 18.c6 ¦ac8 19.¤b5 ¤xe4

XIIIIIIIIY
9 +rtr +k+0
9zp + zppvlp0
9 zpP+l+p+0
9+N+ + + 0
9 + +n+ +0
9+ + vL + 0
9P+ +LzPPzP0
9+RtR + mK 0
xiiiiiiiiy

En forferdelig komplisert stilling der begge trenger
å vinne – fribonden i c-linja vil føre til en viss
materiellvinst, men det hele er svært rotete.
20.¥f3
20.¤xa7! ¤c3 (20...¦a8 21.c7 ¦e8 22.¦xb6!)
21.¦xc3 ¥xc3 22.¤xc8 ¦xc8 23.¦xb6 var den
enkleste ruten til klar fordel, siden c-bonden er
veldig skummel, men det er ikke direkte åpenbart,
og det er fristende å forsøke å få til mer.
20...¤d2 21.¥xd2
21.c7!? ¤xf3+ (21...¤xb1 22.cxd8£+ ¦xd8
23.¦xb1 ¥xa2 24.¦c1 og sort vil mister bønder
veldig raskt.) 22.gxf3 ¦e8 23.¤xa7 ¦a8 24.¥xb6
¥xa2 25.¦b5 ¥e6 26.¦d1 og den frie c-bonden
vil klart vinne materiell.
21...¦xd2 22.c7 ¦xa2 23.¥b7 ¦f8
Forskjellen her sammenliknet med
analysevariantene er at sort kommer til å få noen
sunne bønder i bytte for den tapte offiseren. Så
hvit bestemmer seg for å beholde c-bonden og
først forsøke å forårsake mer skade. Det som skjer
fra nå av er totalt kaos og alle resultater er mulige
ut av klammeriet som følger.
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24.f4?! h5 25.¦e1 ¢h7?! 26.¦bd1!?
Å cashe inn med 26.¦xe6 var verdt å overveie.
26...a5 27.¤a7? a4 28.¦xe6 fxe6
A-bonden gir nå sort fordelen.
29.¤c6 a3 30.¦c1 ¦d2 31.¢f1 a2 32.¢e1 ¦xg2
33.¢f1 ¦xh2 34.¤d8 ¦h1+??
34...¦xf4+ 35.¢g1 ¦c2!
35.¥xh1 ¦xf4+ 36.¢e2 ¦c4!

XIIIIIIIIY
9 + sN + +0
9+ zP zp vlk0
9 zp +p+p+0
9+ + + +p0
9 +r+ + +0
9+ + + + 0
9p+ +K+ +0
9+ tR + +L0
xiiiiiiiiy

37.¦xc4 a1£ 38.c8£ £xh1 39.£xe6 £g2+
40.¢d3 £f3+
Etter noen sinnssyke eventyr, fortsetter kaoset.
41.¢d2 £g2+ 42.£e2 £d5+ 43.£d3 £g2+
44.¢d1 £h1+ 45.¢c2 £h2+ 46.£d2 £e5
47.¢b3 b5 48.¦b4 £g3+ 49.¢a2 £g1
49...¥c3 50.¦b3 b4 virker OK for sort – hvits
brikker har blitt veldig dårlig koordinert og det er
vanskelig å se hvordan han kan rette på dette og
samtidig beskytte kongen fra sjakker.
50.¦xb5 £a1+ 51.¢b3 £b1+ 52.¢c4 £e4+
53.¢c5 e6 54.£d6 e5 55.¤e6
Nå har hvit samlet kreftene og skulle vinne selv
uten:
55...h4?? 56.¤g5+ 1–0
En utrolig dramatisk slutt i klassen!
Det andre avgjørende partiet i klassen var også
ekstremt nervepirrende.
 Eirik Strøm Austad (1741)
 Torbjørn Valvåg (1912)
NM 2019 (9), Larvik
Kommentarer: JT
1.c4 e5 2.¤c3 ¤c6 3.¤f3 f5 4.d4 e4 5.¤g5
¥b4 6.¤h3 ¤f6 7.e3 0–0 8.¥d2 d6 9.a3 ¥xc3
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10.¥xc3 £e8 11.¤f4 g5 12.¤h3 h6 13.g3 ¢h7
14.¥e2 f4 15.¥f1 ¥g4 16.£b3 ¦b8 17.¥g2
£h5 18.¤g1 fxe3 19.fxe3 ¥f3 20.¥xf3 exf3
21.£c2+ ¢g7 22.0–0–0

XIIIIIIIIY
9 tr + tr +0
9zppzp + mk 0
9 +nzp sn zp0
9+ + + zpq0
9 +PzP + +0
9zP vL zPpzP 0
9 zPQ+ + zP0
9+ mKR+ sNR0
xiiiiiiiiy
22...f2
En veldig fristende aktiv invasjon, men det var
bedre å holde ¤g1 i ro, og kanskje forsøke å sikte
mot ¥c3 med trekk som 22...b5!? ellers 22...d5!?
23.¤e2 £f3 24.d5! ¤e5
24...£xe3+ er trekkomkastning til partiet.
25.¤d4 £xe3+ 26.¢b1
Den truende gaffelen vil gi hvit noe materiell for å
veie opp for posisjonelle ulemper.
26...¤e4
Maskinene foretrekker 26...£e4!? 27.¤e6+ ¢g6
28.¤xf8+ ¦xf8 29.¥xe5 dxe5 men også her har
sort utmerket kompensasjon – en mer aktiv konge
sammenliknet med i partiet – men hvit er veldig
mye i live!
27.¤e6+ ¢g8 28.¥xe5 dxe5 29.¤xf8 ¦xf8
30.¦hf1 g4 31.¦d3 £g5 32.¦dd1 £f5 33.¢a1
b6 34.£d3 ¤g5 35.£xf5 ¦xf5 36.¦d2 ¤h3
37.¦e2 ¢f7 38.¢b1 ¢f6

XIIIIIIIIY
9 + + + +0
9zp zp + + 0
9 zp + mk zp0
9+ +Pzpr+ 0
9 +P+ +p+0
9zP + + zPn0
9 zP +Rzp zP0
9+K+ +R+ 0
xiiiiiiiiy

Sort har tilstrekkelig kompensasjon, men ikke mer.
Remis betyr delt førsteplass, men han hadde nok
fortsatt et ønske om mer.
39.¢c2 ¦f3 40.¢d2 ¦f5 41.¢e3 ¦f3+ 42.¢d2
h5
42...¦b3 43.¢c2 ¦f3 med repetisjon er en logisk
slutt.
43.¦e3 ¦f5 44.¢e2 ¢g5 45.b4
Nå tar hvit over – han kan forbedre stillingen sin,
mens sorts krefter er lammet.
45...¢f6 46.a4 ¢e7 47.c5 a5 48.d6+ ¢d7
49.dxc7 ¤g1+ 50.¢d2 ¤f3+ 51.¦xf3 ¦xf3
52.cxb6 axb4 53.a5 ¦a3 54.¦d1 e4 55.¢e2+
¦d3 56.¦c1 ¦c3 57.¦d1+ ¦d3 58.¦c1 ¦c3
59.¦d1+ ¢e7 60.b7 ¦c2+ 61.¢e3 ¦c3+ 62.¢f4
¦d3 63.¦f1 e3 64.b8£ e2 65.c8£ ¦d4+ 66.¢g5
¦d5+ 67.¢h4 exf1£ 68.£e8+ ¢f6 69.£f4+
1–0

LANDSTURNERINGEN 2019 — Lilleputt
1

Axel Tunsjø, OSS

2039

7

2

Eirik Strøm Austad, Porsgrunn

1741

7

3

Torbjørn Valvåg, Tromsø

1912

6½

4

Amelia Nordquelle, Nordstrand

1648

6

5

Joakim Aasen, Haukås

1718

6

6

Sverre Lye, Sandnes

1839

6

7

Heine N Johannessen, Haukås

1743

5½

8

Viktor Nygaard Løvåsen, Nordstrand

1451

5½

9

Timian Martinius M Solaas, Nordstrand

1779

5½

10

Lars Håvard S Dahl, Hamar

1345

5½

11. Livia Lindstad, Nordstrand 5½ 12. Amadeus Hestvik
Evenshaug, Bærum 5 13. Linnea Larre, OSS 5 14. Eivind
Grunt Kreken, Nordstrand 5 15. Vinjar Hammari, Alta
5 16. Sivert Ihlen, Larvik 4½ 17. Theo N Johannessen,
Haukås 4½ 18. Olai Dyrhaug Eriksen, Bergens 4½ 19.
Peder Marcus Aamodt, Follo 4½ 20. Balder Salte, Jæren
4½ 21. Jo Frønsdal Engedal, OSS 4½ 22. Ben Samuel
Groth Skaar, Fredriksstad 4½ 23. Aksel Nissen Hellerud,
1911 4½ 24. Linus Sandstad, Hell 4½ 25. Thomas Kirkholm Skauen, Kragerø 4 26. Erlend Sommerhein, Bærum
4 27. Jonas Kleppe Borlaug, Sotra 4 28. Elma Selvik, 1911
3½ 29. Gunnar Ivan Heibo, OSS 3½ 30. Vidar Jr Bjørnås,
Senja 3 31. Lukas Dominik Gåsland, Smeaheia 3 32.
Anton Soug, Nordstrand 3 33. Tias Lian Marthinussen,
Konnerud 3 34. Elias Engen Akerholt, Holmestrand 2½
35. Linus Borgund, Bergens 2

En haug med Lilleputt-prisvinnere - Eirik Strøm Austad og Axel Tunsjø på pallen.
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Miniputt:
Smart tilbud sikret pokal
Miniputtmester Kristoffer Wang Strømheim
fra Hell håpet på å ta medalje, men håpet
bleknet noe da han tapte i 2. runde. Men etterpå fikk han virkelig fart på klossene og vant
de seks følgende på rad.
Kristoffer sikret til slutt klasseeieren med et lurt
remistilbud i siste runde som gjorde at han endte
alene på 7½ poeng foran Isak Vinh Brattgjerd,
OSS (som en stund så ut til å ha mesteren på
gaffelen) og William Alexander Olsen, Bærum,
begge med 7.
Selv syntes miniputtmesteren at det var særlig
stas å få spille på liveboard mot forhåndsfavoritten.
- Nå er jeg innstilt på å trene mye og ta medalje i

lilleputt til neste år på hjemmebane i Hell.
Kristoffer er spesielt fornøyd med partiet mot
bronsevinneren William Alexander Olsen i nest
siste runde:
 Kristoffer Wang Strømhaug (1566)
 William Alexander Olsen (1764)
NM 2019 (8), Larvik
Kommentarer: JT
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
9.0–0 £c7 10.h3 ¤d7 11.£c2 ¤f8 12.c4
c5 13.d5 ¥d7 14.a4 a6 15.a5 g6 16.¥d2 f5
17.f4 h5 18.¥c3 ¤h7 19.¦f3 ¥e7 20.¤g3
¥f6 21.¤e2 ¦e7 22.¥xf6 ¤xf6 23.¤c3 ¦ae8

Gjeng med premierte miniputter - Isak Vinh Brattgjerd, Kristoffer Wang Strømhaug
og William Alexander Olsen fra venstre bakerst på pallen.
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24.£d2 £d6 25.¦a3 ¤e4 26.¥xe4 fxe4 27.¦f1
£f6 28.¤e2 ¥f5 29.¦b3 ¦d8 30.£e3 ¦c7
31.¤c3 £d4 32.¦e1 £xc4 33.¦b6 £d4 34.¢f2

XIIIIIIIIY
9 + tr +k+0
9+ptr +p+ 0
9ptR + +p+0
9zP zpP+l+p0
9 + wqpzP +0
9+ sN wQ +P0
9 zP + mKP+0
9+ + tR + 0
xiiiiiiiiy

Et interessant tilfelle av potensiell kompensasjon
for en bonde. Sort har ingen metode for å utnytte
hvits kongestilling, og den sterke d-bonden,
svake e4-bonden og begrensede f5 er langsiktige
faktorer.

58.¤d4+ ¢xf4 59.¤c6 g5 60.hxg5 ¢xg5
61.a8£ ¥e4 62.£g8+ ¢f4 63.¢d4 ¥xc6
64.£f7+ ¢g5 65.£e7+ ¢f5 66.£e5+ ¢g4
67.£e6+ ¢g3 68.£xc6 h4 69.£h1 h3 70.¢e4
h2 71.£f3+ ¢h4 72.¢f4 h1¥ 73.£g4 matt

LANDSTURNERINGEN 2019 — Lilleputt
1

Kristoffer Wang Strømhaug, Hell

1566

7½

2

Isak Vinh Brattgjerd, OSS

1571

7

3

William Alexander Olsen, Bærum

1764

7

34...¦e7 35.¦d1! £xe3+ 36.¢xe3
Nå er kongen åpenbart velplassert. Hvit dirigerer
partiet med stor modenhet.

4

Håvard Haug, OSS

1483

7

5

Mikael Digernes, Nittedal

1560

6½

36...¢g7 37.¤a4 ¦c7 38.d6 ¦cc8 39.¦xb7 ¥e6
40.d7 ¦c6 41.¢xe4 ¢f6 42.¤b6 ¥f5+ 43.¢d5
¦e6 44.¢xc5 ¥e4 45.¦c7 ¢e7 46.¦d6
En glorete beslutning, det metodiske 46.¦d2 var
bedre.

6

Lykke-Merlot Helliesen, Caissa

1505

6

7

Håkon Salte, Jæren

1221

6

8

Felix Tunsjø, OSS

1196

6

9

Nicolai Ostensen, Klyve

1563

6

10

Vetle Bjørge Strand, Fredriksstad

1765

6

46...¦xd6 47.¤c8+ ¢e6 48.¤xd6 ¥xg2 49.h4
¦xd7
49...f6!
50.¦xd7 ¢xd7 51.¤xf7 ¢e6 52.¤d6! ¥f1
53.b4 ¥e2 54.b5 axb5 55.¤xb5 ¥f1 56.a6 ¢f5
57.a7 ¥g2

XIIIIIIIIY
9 + + + +0
9zP + + + 0
9 + + +p+0
9+NmK +k+p0
9 + + zP zP0
9+ + + + 0
9 + + +l+0
9+ + + + 0
xiiiiiiiiy

11. Evsuld Myagmarsuren, Tromsø 5½ 12. Villum Brevick Kierulf, Konnerud 5 13. Jiabao Eivind Ji, Hell 5
14. Jiahao Eric Ji, Hell 5 15. Cyril Karlsen, Kristiansand
5 16. Teodor Tenfjord Engelsen, Søråshøgda 5
17. Henrik Lauvsnes Nilsen, 5 18. Even Huneide
Hetland, Horten 5 19. Balder Jonsson Bakkerud,
Follo 5 20. Sivert Schanche Tørfoss, Tromsø 4½ 21.
Nikolai Krämer, Sandnes 4½ 22. Anna Ovidia Young,
Sotra 4½ 23. Oline Sundby Waage, Sotra 4½ 24.
Alina Shehzad, Sandnes 4 25. Andreas Gautestad
Anfindsen, Sandnes 4 26. Eirik Eikeland Furulund,
Nordstrand 4 27. Jacob Tollefsen, Nordstrand 4 28.
Alexander Aasen, Haukås 4 29. Ingrid Gautestad
Anfindsen, Sandnes 4 30. August Minh Brattgjerd,
OSS 4 31. Lars Ystad-Deglum, Hamar 4 32. Amund
Val Flaatten, Porsgrunn 4 33. Jørgen Frøisland, Horten 4 34. Edvald Napoleon Anda, OSS 4 35. Victor
Lindstad, Nordstrand SKU 3½ 36. Haakon Grunt
Kreken, Nordstrand 3½ 37. Amalie Linnea Heibo,
OSS 3½ 38. Adam Selvik, 1911 3 39. Rene Alejandro
Myhre, Holmestrand 3 40. Marius Kirkholm Skauen,
Kragerø 3 41. Rohan Johnpillai, ULLR Jessheim 3 42.
Oleander Andersen, Larvik sjakk barn 1½ 43. Henrik
Fjellvik Fredriksen, Larvik sjakk barn 1½
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Kindred og etter...
Sluttstilling for Kindred
Selv om det er fristende å la ferske sår gro, er
det umulig å gjenspeile norsk sjakk uten å ta
en rask kikk på Kindred-saken.

Tekst: Jonathan Tisdall
Sannsynligvis er denne den mest følsomme og
splittende saken noensinne innen sjakkfamilien.
Det virker greit å gå ut fra at NSFs medlemmer
allerede har blitt eksponert for feiden, så dette vil
bare bli en rask oversikt og oppsummering med et
minimum av redaksjonell kommentar.

Fakta
Gambling-kartellet Kindred tilbød NSF en avtale
verdt om lag 10 millioner norske kroner hvert år i
fem år.
Det var ikke snakk om sponsing, men betaling for hjelp til en kampanje for et marked for
gambling regulert på samme måte som nylig ble
introdusert i Sverige og Danmark.

Bekymringen
Åpenhet og timing – den plutselige lanseringen av et slikt kontroversielt forslag rett før en
bestemmende kongress reiste tvil om en skikkelig
prosedyre.

Hindringen
NSF er per definisjon en ikke-politisk organisasjon. Dette skulle man tro ville forhindre enhver
vurdering av Kindred-avtalen. Men etter juridiske
råd, ble avtalen behandlet som en ikke-politisk
sak. Dette skapte den mest opphetede og forståelig
uforsonlige slagmarken i saken.

«Skandalen»
Magnus Carlsen tilbyr 1000 gratis medlemskap
for å etablere klubben Offerspill (OSK) for å modernisere, profesjonalisere og popularisere spillet
på en skala formet etter verdensmesterens forventninger – og klubben vil stemme for Kindred.
Dette ble i stor grad sett på som uakseptabelt for å
44
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lage en delegatblokk for å tvinge gjennom avtalen.
(Denne taktikken er velkjent i alt fra idrettsorganisasjoner til politiske partier; selv om OSK
hadde vært et triks, hvordan kunne vi ha lover som
tillater det?)

Vekkelsen

Mange unge elitespillere søkte seg til OSK for
sterkt å støtte Carlsens buskap om at fremtidens
generasjoner er frustrerte og føler at de mangler
støtte.

Resultatet
Anti-Kindred sjakk-Norge mobiliserer og forenes
før kongressavstemningen. OSK tilbyr å godta
et begrenset antall delegater. Bekjempelsen av
Kindred-tilbudet og den massive mediaoppmerksomheten skaper en slags «belønningskultur», der
finansiell støtte begynner å dukke opp.

Noen tanker – noen perspektiver
Forbud er det eneste som er verre enn et monopol. Mens alkoholbruk er etablert som et mulig
gode heller enn en ensidig last, forårsaker andre
aktiviteter fortsatt mer rasende reaksjoner. Mens
gambling i Norge er et stridsspørsmål i seg selv; er
det mange andre steder ganske enkelt en aktivitet
på en skala rangert fra harmløs moro til destruktiv
avhengighet.
I sort-hvitt-alderen med polarisert skriking, er
nyansert debatt på vei bort og å forandre mening
bortimot utenkelig. Heldigvis klarte sjakk-Norge
å gjennomføre en relativt sivilisert diskusjon, men
den var langt mer følelsesladet enn nødvendig.
Det er en alvorlig grunn til å spørre seg hvor
objektiv dekning det er mulig å få til i en situasjon
der det statlige gamblingmonopolet i stor grad forer media; jeg så bevis som indikerer at sportshelter
kan forvente mer sympatisk mediedekning for, la
oss si kjøre en bil inn i et hus i fylla, enn for å åpne
for at vedding og gambling bør være et regulert
marked snarere enn et monopoI.
Jeg fant den borgerkrigliknende tilstanden innen
sjakken utrolig depressiv: fordi jeg verken har
sympati for forbud eller monopol; fordi jeg vet

hvor sårt forbundet og spillerne trenger midler;
fordi jeg tror at begge sider ikke ønsket noe annet
enn det beste for norsk sjakk; fordi jeg lurte på
hvordan folk kunne tørste etter gambling bare
det ble finansiert via Norsk Tipping og idretten;
fordi jeg aldri forsto at saken kunne bli sett på som
ikke-politisk; fordi jeg følte at dette var en sak som
de unge burde få avgjøre; og til slutt, fordi jeg simpelthen ikke kunne tro hvor ille Magnus Carlsen
ble behandlet.

der de første tusen ble lovet gratis medlemskap
i klubben og Norges Sjakkforbund ut året. De
tusen ble rekruttert på rekordtid, for det meste helt
nye navn i organisert sjakksammenheng i Norge,
men også en del kjente størrelser ble trukket til
klubben.
Offerspill sørget altså med ett slag å øke medlemstallet i Norges Sjakkforbund med innpå en fjerdedel, og også utfordre styrkeforholdet på brettet ved
overganger av toppspillere fra andre klubber.

Etter krigen

Magnus involvert

Men noen ganger må kriger utkjempes, og ettertiden bringer endring og muligheter, og forhåpentligvis forsoning. Jeg framstår nok som ganske
uvanlig, noen vil kanskje også si naiv eller verre,
som umiddelbart ser på OSK som etableringen av
noe nytt, oppfinnsomt og potensielt annerledes
måte å fremme sjakk. Jeg håper at dette, og noen
av de andre gode nyhetene i denne utgaven, viser
seg å være den utviklingen som gjorde at alt trøbbelet var verdt det.
Kilder: Kindred-diskusjonsgruppe: https://www.
facebook.com/groups/831071273923939/

- Magnus er veldig involvert. Han spilte i alle
våre tre første online-turneringer på Lichess, noe
som vi planlegger ukentlig. Planen er å ekspandere
også til andre plattformer, etablere treningsmøter
mellom utvalgte spillere – som en del av vårt toppsjakk-program, streame, produsere læremateriale i
form av videoer og så videre på andre plattformer
så vel som på Lichess, for eksempel Chess 24,
uttaler Offerspills styremedlem Joachim Nilsen til
Norsk Sjakkblad.
- Det er mange nordmenn – og internasjonale
– som spiller sjakk online, men ikke spiller
organisert gjennom en klubb. Dette er en av
målgruppene våre, så vel som elitespillere som
Johan-Sebastian Christiansen, Aryan Tari, Nihal
Sarin og Andrew Tang.

Offerspill – inn i midtspillet
Norsk Sjakkblad var flue på veggen under en
av Offerspills første fysiske lynsjakkturneringer
i leide lokaler i Oslo sentrum - se forsiden.

Tekst: AD & JT
Klubbkvelden minnet i grunnen om en ordinær
spillekveld enhver annen norsk klubb – men ellers
er det lite ordinært ved Offerspill (OSK)
Hvem var til stede på klubbkvelden? Her var
gamle kjente klubbspillere som var vekket til live
etter en tid i dvale og ganske nye fjes i klubbsammenheng. Alt administrert av klubbens styremedlemmer Jon Kristian Haarr og IM Joachim Nilsen.
Klubbens leder – en viss Carlsen – var derimot
ikke til stede, han deltok på quiz på The Good
Knight.

Tusen raske
Som alle husker, ble OSK stiftet med brask og
bram av verdensmesteren på internett i sommer,

Oppe og går
- Den «fysiske» klubben er allerede oppe og går,
vi har ukentlige treff i Apotekergata 10 der vi
organiserer hurtigturneringer, forelesninger osv.
Vi har flere lag som vil delta i den norske seriesjakken i de kommende månedene, inkludert et
lag i Østlandsseriens 1. divisjon som vi håper vil
kvalifisere seg til eliteserien alt denne sesongen –
store ambisjoner. Vi arbeider med en serie online
og håper på å organisere knockout-turneringer og
andre morsomme formater i tiden som kommer
for å inkludere alle elitespillerne våre, særlig de
internasjonale, avslutter styremedlem Joachim
Nilsen.
Klubben sponses av MagnusChess AS
Se mer på OSKs internettsider: https://offerspill.com/
Twitch channel: https://www.twitch.tv/offerspillsk
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Sjakkretsene:
mye å glede seg over
For Sjakkontoret: Geir Nesheim
Norges Sjakkforbund har for tiden 14 kretser, hvorav 4 allerede har tilpasset seg regionsreformen: Agder, Vestland, Trøndelag og Innlandet. Møre og Romsdal og Rogaland trenger ikke
gjøre noe siden reformen ikke berører dem.
De 8 øvrige kretsene har i ulik grad andre avgrensninger enn Norges 11 nye regioner – det
gjelder Vestfold og Telemark, og videre Buskerud, Østfold og Oslo og Omegn, og så Nord-Norge
(regionsreformen har foreløpig gitt oss Nordland og Troms/Finnmark, mens NSFs kretser for tiden
er Helgeland og Salten, Troms og Nordre Nordland, og Finnmark).
Kretsene er viktige – de arrangerer kretsmesterskap og skal, i henhold til NSFs kretslovnorm,
jobbe for «sjakkens fremme innen kretsen».
Vi har snakket med to kretsformenn som kan glede seg over hyggelig medlemsvekst i 2019 –
det gjelder flere andre kretser også. Men både Innland og Vestland har ganske nysammensatte
kretser å lede, og spennende historier å fortelle.

INNLAND KRETS – SPENNENDE TING SKJER
(intervju med kretsleder Geir Brobakken, Hamar SS)
Q: Hva skjer i kretsen for tiden?
A: Kretsstyret har vært omtrent uendret siden
90-tallet, og aktiviteten dreier seg om årlig å holde
i gang minimumstilbudet: KM Individuelt, KM
Lag og KM Lyn. Når vi har arrangører, blir det
også KM Hurtigsjakk og KM Fischer Random.
Regionsreformen var uproblematisk hos oss, og
vi venner oss etter hvert til «Innlandet». Ellers vil
vi prøve en variant med Kretsting i løpet av KM
Individuelt, som går over to dager, for å få økt
fremmøte. Tanken er å legge det vekk fra KM
individuelt for å få en lengre dag til møtet
Q: Hvor kommer medlemsfremgangen på 20%,
eller 46 nye medlemmer siden i fjor fra?
A: Dette går litt opp og ned, og nå har for eksempel Lillehammer en god periode. Men vi tror det
viktigste er å ta vare på den medlemsbasen du har,
så kan tilførsel av nye komme på toppen.
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Q: Er det noen klubber som gjør noe spesielt
hos dere?
A: Noen klubber prøver seg på verveaktiviteter av
type sjakk i byparken (Elverum) og sjakkstand på
Strandtorget (Lillehammer). Her på Hamar venter
vi på at Østre torg står ferdig – med sjakkbord som
vi har vært med og designet! Det blir bra. Ellers
kjører vi halvårlig pubsjakk – åpent for alle. Da får
vi kontakt med mange nye.
Q: Hvordan er oppslutningen om kretsmesterskap og seriesjakk?
A: Seks av 11 klubber er med i seriesjakken i år,
og flere stiller med flere lag. I år er Otta med – det
er fint. I KM er lyn mest populært – der har vi
med 30-45 deltakere (se bilde fra KM Lyn 2018).
Det er flest med når turneringene går sentralt i
midt-fylket.
Q: Hva gjør dere for sjakkens fremme innen
kretsen?

Sjakk5ern er det for øvrig mest USF-kretsen som
holder på med. På biblioteksiden har påmeldingen
gått litt tregt i Hedmark – det jobbes med å få
sikret at invitasjonene når frem, så blir nok det bra
også etter hvert.
Q: Hvordan er økonomien i klubbene?
A: Flere har solid egenkapital – gjerne de som har
gunstige lokalavtaler. Ellers minner vi hverandre
om at man skal jobbe for å oppnå grasrotmidler –
en attraktiv ordning for flere. Generelt er økonomien i klubbene god.
Q: Snart er det Fischer Random VM i Norge.
Noen planer i den forbindelse?
A: Ja, faktisk. Her på Hamar skal vi ha TV-sendingene på storskjerm, og så arrangere Fischer
Random turnering samtidig for de som vil prøve
seg. Det samme vil Lillehammer gjøre.
Kretsleder Geir Brobakken

A: Vi prøver å delta i hverandres turneringer
– NGP osv. Det er bra på mange måter – økt
deltakerantall, og så treffer folk hverandre og blir
kjent.
Q: Hvordan er samarbeidet med de nye sjakkprosjektene (SkoleSjakken, Sjakk5ern, Sjakk &
Samfunn)?
A: Stort sett veldig bra. Flere melder seg som frivillige for å bidra til koordinering. SkoleSjakken/

Q: Noen råd til Sentralstyret?
A: Vi syntes Klubblederseminarene er attraktive –
bare synd at så få greier å møte opp. Her må det
jobbes med formatet for å få med flere, og sikre
relevant innhold.
Spørsmål til slutt: Snart er det jul. Hva ønsker
du deg på vegne av kretsen?
A: Norsk sjakk må få knyttet seg tettere til de
mange nettspillerne. Vi må finne riktig format
og kombinasjon – ikke lett, men en veldig viktig
oppgave å løse.

VESTLAND KRETS – HØYT AKTIVITETSNIVÅ
(intervju med kretsleder Roger Sætre, Haukås)
Q: Hva skjer i kretsen for tiden?
A: Det nye styret for den sammenslåtte kretsen
kom i gang i februar, og da var det mye praktisk
som skulle på plass, med organisasjonsnummer
osv. Men aktivitetsnivået i kretsen er høyt, godt
hjulpet av ildsjeler som Ole Valaker i Søråshøgda.
Det er seriesjakk med omlegninger, nye prosjekter
som Sjakk & Samfunn – og vi har en del spennende arrangementer fremover, som Jente- og
Kvinne-NM i februar, Landslagssamling for
USF i Bergen til våren – første gang utenfor
Oslo-området så langt vi forstår, og 2 ukers
sommerleir i 2020.

Det er Bergen Spillfestival i 2020 også – Jan Breistein gikk jo bort for en tid siden, men Ole Valaker
har tatt over. Så det skjer en del. Flere klubber har
gått sammen og søkt om NM for Ungdom høsten
2020 – og vi kan jo nevne at vi har Landsturneringen i 2021. Så dette blir mye moro!
Q: Hvor kommer medlemsfremgangen på 32%,
eller 109 nye medlemmer siden 3. kvartal i fjor
fra?
A: En klubb som Bergens har hatt gratis jente- og
kvinnekurs – det tror vi har vært positivt. Sara
Marie Skaug Bjørkly og Anita Grønnestad har stått
for mye av dette og gjort en kjempejobb.
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Søråshøgda har blitt en mer komplett klubb for
både barn og voksne. Det har bidratt. Florø har
knyttet til seg elever fra 4-7-trinnet på Florø
barneskole – det har gitt fremgang der. Så det skjer
mye flere steder samtidig.
Q: Er det noen klubber som gjør noe spesielt
hos dere?
A: Ikke så veldig mye, men vi har inntrykk av at
medlemmene setter pris på gode klubbkvelder, for
eksempel hos Sotra, der blant annet Tom Eriksen
gjør en fin jobb, Løperen, Stord og andre.

en skuffelse da det bare var 6 tilreisende deltagere
til Senior-NM i hurtigsjakk nå i høst. Det skjer
riktignok mye på Østlandet, men det er viktig at
det er bra deltagelse andre steder også.
Q: Hvordan er samarbeidet med de nye sjakkprosjektene (SkoleSjakken, Sjakk5ern, Sjakk &
Samfunn)?
A: I min bydel har biblioteket på Åsane Senter
allerede startet opp med godt oppmøte. Flott tiltak, og mye frivillighet! Sjakk5ern høres veldig gøy
ut – vi forstår at den kommer i hele landet dette
skoleåret! Og SkoleSjakken har også fått fotfeste.
Jeg er jo selv utdannet lærer, og har reist mye med
skolelagene til Rolland, Blokkhaugen og Haukås.
Veldig fint.
Q: Hvordan er økonomien i klubbene?
A: Kretsen har vært litt lite deltagende i det siste,
men noen kroner har vi. Akkurat nå går det mer ut
enn inn, men vi skal passe på. Og vi synes de som
viser initiativ skal slippe å gå i minus. Så langt vi
forstår har klubbene grei økonomi.
Grasrotordningen er viktig. Og Ole Valakers kronerulling etter Kongressen ga jo nesten 60 tkr til
unge talenter – godt jobbet!

Kretsleder Roger Sætre

Q: Hvordan er oppslutningen om kretsmesterskap og seriesjakk?
A: KM hadde bare 28 deltakere i 2019 – det var
for dårlig. Vi vil snu dette i 2020, og satser på å
heve statusen for Kretsmesterskapet da. Seriesjakken har god deltagelse, og økende interesse. Serien
blir spilt samlet over to helger for første gang
denne sesongen – det blir fint.
Og kretsen har jo to eliteserielag, det stimulerer
alle. I februar spilles det til og med en helg i Eliteserien i Bergen, og vi håper å kunne spille Vestlandsserien samtidig – det hadde vært flott.
Q: Hva gjør dere for sjakkens fremme innen
kretsen?
A: Vi prøver å ha store arrangementer. Men vi fikk
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Q: Snart er det Fischer Random VM i Norge.
Noen planer i den forbindelse?
A: Det er visst ikke planlagt så mye, men det blir
sikkert noe aktivitet. Blant annet er Sotramiljøet
ganske opptatt av FR/960.
Q: Noen råd til Sentralstyret?
A: Oppfordre medlemmene til å delta i turneringer
utenfor Østlandsområdet.
Spørsmål til slutt: Snart er det jul. Hva ønsker
du deg på vegne av kretsen?
A: Det må være at Benjamin Haldorsen tar nye
store steg, og at andelen av jenter i sjakken fortsetter å øke. 

Hva skjedde med
Stavanger?
Norges sjakkforbund kunngjorde i våres at de ønsket å arrangere
VM i langsjakk 2020 i Stavanger. Etter at Magnus Carlsen satte
seg på bakbeina, ble ikke dette noe av og VM vil ikke bli spilt i
Norge.
Tekst: Arne Danielsen
Sjakk er ikke som fotball, der hjemmebane åpenbart er fordelaktig. I en VM-match vil tvert om
hjemmebane være forstyrrende, det mener i hvert
fall Magnus Carlsen. Derfor vil han helst ikke
forsvare langsjakktittelen neste år i Norge. I så fall
ville han foretrekke å spille nær hjemmet, det vil si
i Oslo eller Bærum.
Norges Sjakkforbund arrangerte i vinter en
konkurranse for å finne den beste arrangøren – i
Norge. Sjakkforbundets uttrykte ønske var naturlig
nok å få lov til å arrangere den prestisjetunge
matchen.
Blant fire søkere var det kun en søknad sentralstyret fant komplett – Stavanger. Gjennom
mangeårig arrangement av en av verdens sterkeste
stormesterturneringer – Norway Chess – var Kjell
Madland & co svært kvalifiserte. Sentralstyret gikk
dermed ut og kunngjorde at Norges kandidat til
arrangementet var Stavanger.

Hvem sa hva?
Men sentralstyrets valg var gjort uten tilstrekkelig
informasjon om Magnus Carlsens sterke motvilje
mot å spille i Stavanger, en motvilje så sterk at han
vurderte ikke å stille. Hvor informasjonsflyten
sviktet mellom Team Carlsen og sentralstyret i
Norges Sjakkforbund, finnes det motstridende
forklaringer på.
Team Carlsen hevder at standpunktet til Magnus ble kommunisert klart og tydelig lang tid i
forveien og ved flere anledninger til generalsekre-

tær Geir Nesheim. Nesheim hevder på sin side
at signalene var langt fra klare, og at han følgelig
ikke hadde noe klart budskap å bringe videre til
sentralstyret.
Så ble det gjort forsøk på å finne kompromiss.
Team Carlsen kunne strekke seg til en delt match
mellom Oslo og Stavanger, men dette ble praktisk
problematisk å arrangere. Resultatet ble at Stavanger trakk sitt kandidatur og at Norge dermed heller ikke er aktuelt som VM-arrangørland i 2020.

I skyggen av Kindred
Som følge av konflikten oppsto også et anspent
forhold mellom Magnus Carlsen og ledelsen
i Norges Sjakkforbund. Striden ble imidlertid
lagt på is fordi begge parter hadde behov for å
stå sammen for å få realisert Kindred-avtalen.
Dermed havnet Stavanger-saken i skyggen av
Kindred-debatten og også etableringen av Offerspill.
I mellomtiden ble Norway Chess avviklet
i Stavanger med Armageddon som oppsiktsvekkende nyhet og 10 av verdens 13 sterkeste
sjakkspillere på startstreken. Magnus har tidligere
slitt med å vinne turneringen, men denne gangen
var han i sitt livs form og vant overlegent. At det
lar seg gjøre for ham å vinne i Stavanger burde
dermed være bevist.
I skrivende stund er det ikke endelig bestemt
hvor VM i langsjakk neste år vil bli arrangert.
FIDE har forlenget søkerfristen. 
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Chess Party!
For Sjakkontoret: Geir Nesheim

Det skjer mye i norsk sjakk for tiden. Men
det skal en del til for å overgå dette: En langhelg i mai 2020, der alt inngår. Et must for
sjakkinteresserte av alle avskygninger.
I Oslofjord Conference Center (OCC) I Sandefjord kommune avholdes kanskje tidenes mest
ambisiøse sjakk-event i Kristi Himmelfarts-helgen
2020. Til sammen minst 25 delarrangementer vil
inngå, og her blir det noe for alle:
XX NM for lag 2020 (280 spillere deltok i 2019)
XX Landsfinalen i Sjakk5ern og Sjakk9ern
(lagkonkurranser for skoleklasser - 2500
spillere deltar hvert år på den svenske
Schak4:an-finalen i Västerås) - med stor
premieutdeling-seremoni
XX 6-landskamp for jenter
XX Uoffisielt sjakk-NM for norske bedrifter
XX Turnering for lag fra Videregående skoler
XX Uoffisielt NM i Fischer Random lynsjakk
XX Begynner/-amatørturneringer, rettet mot
Sjakk & Samfunn-segmentet
XX BGP--turnering dagen etter Sjakk5ern/
Sjakk9ern finalene
XX Turnering designet for nettspillere - ideer
under utvikling
XX Kurs av ulike slag
Kretsdommerkurs
Klubbtrener-kurs
SkoleSjakken lærerkurs
Kurs for Sjakk & Samfunn - Bibliotek og Fengsel-instruktører
Kurs for foreldre/begynnere
1:1 trening med individuell coach
Videregående kurs med sterke topptrenere (åpninger osv)

50

NSb #3/2019

Høy konsentrasjon under
XX *Seminarer
i Norge? (Foto: Sveriges
SkoleSjakktemaer
Sjakk & samfunn-temaer
Klubblederseminar

XX Arrangementer
 Åpningsshow fredag kveld
 Gala-show lørdag kveld
 Kinovisning for Sjakk5ern-deltakere og
andre
XX Sideaktiviteter for medreisende
familiemedlemmer og andre: OCC har
svømmehall, uteområder med fasiliteter for
alle slags idrettsaktiviteter, sjøbad/strand osv.
XX Sjakkbutikk
Programmet er fortsatt under utarbeidelse, men
her bør alle finne noe av interesse. Invitasjon går
ut senere i høst. Overnattingstilbudet blir på OCC
- de har over 15.000 senger, så det er plass til alle.

Schak4:an finalen i Sverige i 2019. Får vi oppleve samme stemning under Chess Party 2020
Schakförbund)

Adkomst kan skje på flere måter: Torp flyplass,
E18 sørover fra Oslo, jernbane med shuttlebuss til/
fra Stokke, og flere andre muligheter. "Ubegrenset" parkering. Detaljert orientering vil bli gitt på
arrangementets hjemmeside ifbm lanseringen.
Utgangspunktet var nokså enkelt at Sjakk5ern
prosjektet skulle bli landsomfattende for første
gang. Det var behov for en stor arena med nok
plass uavhengig av oppslutning.
Norsk sjakk har samarbeidet og hatt dialog med
OCC ved flere anledninger tidligere - blant annet
var NSF arrangør av et sjakk-event for 800 ansatte
i Danske Bank i november 2014.
Eventybyrået Kjentfolk samarbeider med OCC
om store arrangementer - og ideen ble unnfanget
at Sjakk5erns landsfinale kunne spilles hos OCC.
Etter noen runder forhandlinger ble det inngått
avtale på ettersommeren 2019 om finalen i 2020.

Men når et så stort og attraktivt sted var tilgjengelig for sjakk-arrangementer kom idespiralen fort
i gang. Det er mange udekkede behov og mange
planer som nå kan bli prøvd ut. Omfanget er
ambisiøst, men det er en rød tråd: sjakk!
I tillegg til attraktive tilbud til NSF- og
USF-medlemmer er det laget tilbud til mange
andre grupper: skolesjakk-spillere, sjakk5ern-skoler, personer involvert i biblioteker og fengsler (og
kanskje andre grupper) i Sjakk & Samfunn, bedrifter med sjakk-miljøer, videregående skoler, nettspillere, sjakk-foreldre, og vanlige nybegynnere.
Eventbyrået Kjentfolk og NSF sentralt holder i
helheten i arrangementet, mens ulike andre ressurser som lokale klubber, lokal frivillighet, og mange
andre ressurser vil bli trukket inn.
Følg med når Chess Party lanseres senere i høst
- og husk at du leste dette først i Norsk Sjakkblad!
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Ildsjelene - Tromsø

En solskinnshistorie
om sjakklig vekst
Tekst: Sven Wisløff Nilssen & Audun Pedersen Foto: Anniken Vestby
Tidligere i år fylte primus motor for sjakken i
Tromsø, Jan S. Berglund, 60 år. I mer enn 30 år
har han tatt imot nye spillere i Tromsø sjakklubb
med et varmt og fast håndtrykk og med et smil
rundt munnen.

Jan Sjakk Berglund - æresmedlem og en
institusjon i nordnorsk sjakk

Han er noe av et unikum i Tromsø sjakklubbs
historie der han har vært formann i mer enn 22 år.
I 33 år har han denne høsten vært medlem
av styret i klubben – med kun en kort
pause på under ett år i løpet av alle disse
årene. Han er nå æresmedlem i Tromsø SK
og har fått forbundets høye utmerkelse,
hederstegnet i gull - for denne mannen har
betydd mer for sjakken i Nord-Norge enn
noen andre de siste femti årene. Fremdeles
gjør han en stor innsats for sjakken i nord.

topp-punktet i klubben og elitesatsingen.
I Tromsø sjakklubb skjedde nivåhevingen i stor
grad på grunn av kontinuitet skapt av arbeidsjernet
og sjakkelskeren Jan Sigmund i samarbeid med
blant annet organisatoren og ungdomssjakkforkjemperen Trond Romsdal.

Aktivitet skaper aktivitet
At aktivitet skaper mer aktivitet er en kjensgjerning, og et tett samarbeid mellom Tromsø SK

Sportslig oppvåkning
Arven etter Jan S. blir den sportslige
oppvåkningen klubben har fått de siste
30 årene. Før dette hadde ensomme ulver
som Magne Bergvold og Gunnar Johnsen
slått godt fra seg i Norgesmesterskapet og
klubben hadde via innflyttere gjort det fint
i lag-NM-finalene ved noen anledninger.
Men først på slutten av 80-tallet og utover
ble spillere fra Tromsø SK fast inventar
i landsturneringene og det ble en rekke
sterke sportslige resultater og økt aktivitet.
Grunnfjellet i klubben ble hevet til
et høyere nivå da Berglund, som en av
Nord-Norges aller beste spillere, flyttet
til Tromsø i 1986. Hans hjerte har alltid
banket for breddesatsing som igjen hever
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Tromsø sjakkikon Jan Sigmund Berglund

og Tromsø sjakklubbs ungdom
(TSKU) de siste 21 årene har
ført til ytterligere sportslig oppblomstring i Tromsø sjakklubb.
Klubben fostret på 90-tallet
spillere som Frode Bull Jæger,
Sven Wisløff Nilssen, Thomas
Robertsen, Jon Kristian Røyset
og ikke minst Pål Røyset. Sistnevnte er 7 ganger nordnorsk
mester, og har også hevdet
seg fint på nasjonalt plan med
en kadett-NM-tittel og en
junior-NM-tittel.
Men etter at TSKU kom på
banen tok den sportslige utviklingen sjumilssteg fremover og
klubben fostret en lang rekke
spillere som har vunnet ære og
heder på nasjonalt plan. Mads
Vestby-Ellingsen, Gunnar
Lund og Espen Forså har alle
FIDE-tittel, Tor Fredrik Kaasen
har blitt IM og Benjamin
Arvola har erobret stormestertittel.
Alle hadde forankring i TromFormidler og Sjakkfantomet Sven Wisløff Nilssen.
sø SK og tilknytning til TSKU.
I tillegg har klubben LandslagsTromsø SKU kjører et kurs som går over totalt
jentene Monika og Edit Machlik, som skal lede
10 kurstrinn, gjennomarbeidede kurs med mål om
Norge i EM for landslag i Batumi i Georgia i
at deltakerne skal bli habile klubbspiller. Hvert
oktober.
kurstrinn tar 1/2 år og etter 5 år vil de som følger
Det popper stadig opp nye talenter fra talentprogresjonen til TSKU ha tatt hele kurset.
fabrikken i Tromsø og de siste stjerneskuddene er
Spillere som OL-deltakere Monika og Edit
Mathias Lind Schouten, Torbjørn Valvåg og ni år
Machlik og Elise Sjøttem Jakobsen har tatt hele
gamle Evsuld Myagmarsuren som alle har møterett eller deler av kurset - samt en rekke landslagstil landslagssamlingene med Simen Agdestein på
spillere i den yngre garde, som IM Tor Fredrik
NTG. Det gror fortsatt i Tromsø.
Kaasen, FM Mads Vestby-Ellingsen, FM Gunnar

Hemmeligheten bak suksessen
Hemmeligheten bak suksessen til TSKU er flerdelt, men viser først og fremst at ildsjeler ikke kan
gjøre jobben alene. En engasjert og dyktig ildsjel
som Trond Romsdal forsto at for å få kontinuitet
og kvalitet måtte foreldrene med på laget. La foreldrene organisere og sjakkspillerne lære bort sjakk!
Etter hvert tok barna og ungdommene stegene
videre og ble instruktører selv.

Lund osv.
Så: en ildsjel, et godt kursopplegg, aktive foreldre
og engasjerte barn skaper grobunn for bredde og
aktivitet i enhver sjakklubb og er fundamentet for
Tromsø sjakklubbs vekst de siste 20 årene.

Klubbens formidlere
Det er viktig for en klubb å formidle hva den
gjør, både til egne medlemmer og verden for
øvrig. Sven Wisløff Nilssen og Anniken Vestby
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Visste du dette om de unge landslagsspillere Edit og Monika Machlik fra
Tromsø?
Monika og Edit Machlik vil lede landslaget vårt i Batumi under EM for landslag i oktober. De
fyller 22 år i oktober og er i tillegg til aktive sjakkspillere og instruktører i Tromsø sjakklubbs
ungdom - begge er nå godt i gang med studiene sine. Monika har startet første året på en master
om ernæring, mens Edit gjør en master i odontologi og går nå på forskerlinja i år. I tillegg tar hun
en Bachelor i utøvende musikk ved konservatoriet i Tromsø.
De to svært aktive tvillingene spiller også fotball på annendivisjonsnivå der Edit er 10-er og offensiv midtbane, mens Monika er kant og defensiv midtbane. Edit er blant stjernene på laget og hun
scorer ofte mål.

Da TIL-jentene møtte Tromsdalen kunne vi på Facebooksidene til OMT Fotball lese følgende om
Edit Machlik: "TIL-spilleren blir kampens store spiller med sine to scoringer! Første målet er hun
våken frempå etter en retur og sklir ballen i mål! Hun punkterer kampen seint i andre omgang
hvor hun tar ett perfekt løp, blir spilt igjennom og plasserer ballen forbi keeper og i mål! En god
kamp av henne og resten av TIL-jentene som tar sommerferie på tabelltopp!"
De lykkes altså både på sjakkbrettet og som fotballspillere på høyt nasjonalt nivå og er flotte
forbilder for den yngre garde i klubben. De har begge ett WIM-napp hver - kommer neste napp
under EM i Batumi?  — Fotograf: Lars Elvevold

54

NSb #3/2019

som aldri har blitt offentliggjort tidligere. Sammen
med over 80 profiler av mer eller mindre kjente
sjakkpersonligheter fra Tromsø, er boka rett og
slett en gullgruve om sjakklivet i Tromsø.

Har vi da nevnt alle ildsjelene i Tromsøs
sjakkmiljø?

Formidler og flittig fotograf
Anniken Vestby

er drivkraften bak formidlingen av alt som skjer i
klubben på egne websider gjennom tekst, bilder
og et partiutvalg, samt på egne facebook-sider med
over 1000 følgere.
Dette er til stor motivasjon for klubbens medlemmer og et viktig bidrag til et godt klubbmiljø,
tenker vi. Det reduserer nemlig avstanden mellom
de ulike klubbmedlemmene ved at alle blir kjent
med alle og dermed "kjenner alle".
Som den observante leser vet, kom det ut en ny
bok om Tromsø SKs historie - som både bør og
kan leses fra perm til perm - i starten av dette året.
Boka er ført i pennen av Audun Pedersen, som har
tatt opp tråden etter en annen ildsjel for Tromsø
Sjakklubb, nemlig Arild Ernstsen.

Langt derifra! Byen er spekket med sjakklige ildsjeler. De deltar i styre og stell, bidrar til
undervisning av ungdommen, skriver, dokumenterer, arrangerer, rydder, lager mat, programmerer,
reviderer og alt annet som skal til for å holde et
sjakkmiljø aktivt og vitalt. Det er mange som bør
nevnes.
Vi har Frank Remman, som i et decennium
bekledde uriasposten som kasserer for klubben og
har sittet i styret nesten like lenge som Berglund.
Vi har Christian Grundekjøn, som nå har forlatt
klubben, men som drev fram satsningen på NTG
i Tromsø i tiden frem mot olympiaden. Og det er
mange flere. Man er fristet til å si at klubben bare
består av ildsjeler! Og kanskje gjør den det? For
det å være med i en sjakklubb innebærer jo å bidra
med sin skjerv. Noen bidrar mer og noen mindre,
men alle er med! 

Ernstsens funn
Ernstsen døde så altfor tidlig i 2005, og etterlot
seg en gullgruve av sjakkhistorisk materiale. Pedersen har bygget videre på dette og har funnet mye
ny kunnskap om klubben.
Hans funn inneholder alt fra små, spennende
funfacts til utrolige fortellinger, som da Arnold
Eikrem på tidlig 80-tall jobbet for å få en
kandidatmatch i VM til lille Tromsø. Enkelte
sjakkpartier har det også blitt plass til.
Dessuten er det en rekke flotte bilder med i boka

Forfatter og Tromsøs sjakkhistoriker
Audun Pedersen
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Til minne
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Bror Eeg

Svein Erik Kumle

Bror Eeg døde fredelig 16. august, 87 år
gammel.

Vårt medlem Svein Erik Kumle, f 1932, har
gått bort.

Han vokste opp i Sandefjord, og var svært plaget
av astma i sine unge år. Men dette ble kurert
da han dro på hvalfangst i Sørishavet. Han tok
handelsskole og gartnerutdanning før han fant ut
at det var lærer han ville bli. I 1960 begynte Bror
på den nye Veitvet skole i Oslo, og ble der resten
av yrkeslivet.
Han hadde en fantastisk evne til å få med seg
skolebarna, blant mye annet på "Morgenspretten"
for å drive sport klokka 7 om morgenen! Men det
var først og fremst sjakk han satset på. Han var en
habil spiller, men det var som inspirator han virkelig var en ener. På et tidspunkt hadde Veitvet skole
450 registrerte sjakkspillere, og deltok i Oslomesterskapet for skolelag med 18 femmannslag - flere
enn alle de andre skolene til sammen, og helt enestående i Norge. Bror fikk Norges Sjakkforbunds
Ungdomsutvalgs hederstegn i gull i 1975.
Selve sjakken var likevel ikke det viktigste for
Bror; den var først og fremst hans middel for å
gjøre verden bedre. Han hadde et stort sosialt engasjement, og gjorde det han kunne for å hjelpe de
som "falt utenfor". Veitvet på 1960- og 70-tallet
var en drabantby med en del sosiale problemer, og
mange som vokste opp der har fortalt at sjakken
reddet dem fra en kriminell løpebane. Nokså
ukjent er antagelig at han på fritiden stilte opp for
ungdom som frivillig på Bastø og i andre deler av
fengselsvesenet.
I 1957 giftet han seg med Astri. De fikk aldri
barn selv, noe langt over tusen andre barn har nytt
godt av. Astri var en svært viktig støttespiller, og en
morsfigur for mange.
Bror fikk Kongens Fortjenstmedalje i 1996, og
skrev også 5 bøker.
Tankene går i dag til Astri, men også til de utallige barn som fikk et bedre liv som følge av Brors
innsats.
—Arild Øksnevad (tidligere elev og sjakkspiller)

Han var opptatt av sjakk gjennom et langt liv og
jobbet i styret i Bergen og etter at han flyttet til
Sarpsborg. I 1969 jobbet han med organisering i
Sarpsborg og Østfold krets.
I Nordstrand holdt han kurs for barn og unge
inntil for noen år siden.
Vi lyser fred over hans minne
—Jussi Dyrnes, Nordstrand sjakklubb
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Lars Onstad til minne
Lars Onstad døde bare 64 år gammel.
Lars var en ildsjel i Moss Schakklub fra han som
14-åring ble medlem i 1969.
Med bakgrunn i skolesjakken ble han raskt en
god spiller som etter hvert tok fem klubbmesterskap og en rekke turneringsseire rundt om. Hans
beste prestasjon nasjonalt var da han i 2009 vant
Klasse B i NM i hurtigsjakk.
I Moss SK var han i flere perioder leder, sekretær
og kasserer. Gjennom gode kontakter skaffet han
klubben sponsormidler.
Da Moss SK i 2006 og 2018 arrangerte Landsturneringene i sjakk med 5-600 deltakere, var han
sentral med sine kunnskaper i sjakkadministrasjon.
Lars Onstad var æresmedlem i Moss Schakklub.
Han er dypt savnet av klubbens medlemmer og av
sjakkvenner rundt i landet.
—Thomas Wasenius, Moss Schakklub

Farvel, Ragnar Hoen
Vår medfølelse går til familien. Ragnar Hoen
sovnet inn klokken syv lørdag morgen 6 juli
2019. Hvil i fred.
Landsturneringen i Larvik var ennå ikke startet
da FM Ragnar Hoen sovnet inn for sist gang. Flere
visste det gikk mot slutten etter langt sykeleie og
klubbens utsendte Aleks Semakoff og Leif Øgaard
var blant de siste som besøkte han når nyheter om
utviklingen kom fra familien.
Mye er skrevet om Hoen fra før ettersom han var
fylt 78 år med en imponerende merittliste. Når
han fylte 75 år for fire år siden ble han markert
i en artikkel som forsøkte å fange opp noen av
begivenhetene som gjør det viktig å huske.
Først og fremst var Ragnar Hoen patriot. Et
følelsesmenneske som brant for nasjonen, landslaget, klubben og bedriften han jobbet for, hvilket
var Tiedemanns Tobakk på Ensjø der han var
markedssjef og solgte sigaretter. Det var en stabil
arbeidsgiver som ga et godt levebrød og mye frihet
til å spille sjakk. Mange år ledet han bedriftslaget
og det ble arrangert turneringer på Ensjø der spillere kunne forsyne seg av bedriftens varer som sto
rundt i små glass i kantinen. Det var andre tider.
Han ble født under krigen, 5 oktober 1940, og
kom fra enkle kår, og det glemte han aldri. Han
vokste opp som ett av fire barn i en liten leilighet
på Grünerløkka.
Forholdene var enkle og de var ikke den eneste
familien på den tiden med dårlig råd. Datteren
skriver at han nok fant et fristed i sjakklubben,
for det var ikke mye plass på 40 kvadratmeter
hjemme.
Familien forteller at han har skrevet dagbok om
livet sitt, og der står det at han ble tatt godt imot
da han kom til Oslo Schakselskap som femtenåring. Der fikk han bedre språk og lærte å føre seg
mer korrekt, skrev han. Og han lærte sjakk.
Ragnar Hoen ble Norgesmester og gikk helt til
topps i øverste klasse 1963, 1978 og 1981. Han
ble nordisk mester 1967. Gjennom tre tiår var han
nærmest fast inventar i landets elite.
Siste tittel i Landsturneringen var kontroversiell,
da det var poenglikhet med 6½ av 9 og delt 1-3
plass før forbundet utropte Hoen til vinner fordi

han var den eneste om godkjente forbundets
omspillregler.
Han var en intelligent mann som holdt sosiale
verdier høyt. Han tilhørte et fellesskap og det var
alltid større enn ham selv. Ganske typisk ville han
søke samarbeid framfor konflikt og tok mye ansvar
for at folk rundt skulle ha det bra.
Kanskje derfor var han et så naturlig førstevalg
som lagkaptein til Sjakk-OL til tross for at han
stogget seg fram på brokket engelsk i utlandet.
Han kompenserte mer enn nok for språkferdigheter med alltid å stille opp og hjelpe spillere,
samtidig som lagdisiplin var en øvelse han mestret
bedre enn mange.
Hoen var med å vinne tilsammen 17 NM-titler
for lag med Oslo Schakselskap, og ved 125-års
jubileumet i 2009 utropte klubben ham til æresmedlem.
Han presterte best og var spesielt stolt når han
fikk representere Norge. Hele 12 sjakkolympiader
som spiller mellom 1960 og siste i 1982, hvilket
forøvrig var første året vi sendte kvinnelag. Når
han senere kom inn og ble lagkaptein, gjorde han
en innsats med å trene og analysere partier med de
ferskeste spillerne. Det var veldig viktig for kvinnesjakken de første årene Norge stilte lag.
Han lærte bort nok sjakk til at jeg etter analyser
med Hoen begynte å veksle med Skotsk og Engelsk åpning. Hele 5 ganger var han lagkaptein, og
det må gjøre han til tidenes sjakkolympier i Norge.
Han likte å vinne, og visste mye om psykologien bak en seier. Han var onkel til høydehopper
Steinar Hoen, som han tok med til klubben for
å snakke om det å prestere på høyt nivå. Hoen
var stolt og en som holdt høyt tanker om det å
prestere etter beste emne og være et helt og fullt
menneske.
Livet er langt, og han spilte til det ikke lenger var
mer sjakk igjen. Han spilte videre i Landsturneringen når de åpnet for seniorklasse, og vant den oppskriftsmessig i syv NM på rad fra 2002 til 2008.
Prestasjonen å vinne samme NM-klasse syv år på
rad er unik i norsk sjakkhistorie. Pensjonisten og
vennene dro norsk sjakk på seniornivå videre og
spilte seniormesterskap med Hoen på førstebord,
sist i EM for seniorlag i 2009.
—Sylvia Johnsen, Oslo Schakselskap
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Nær sensasjon i
Ungdoms-EM

Tromsø-gutten Tor Fredrik Kaasen var veldig nær en europeisk
sensasjon i Slovakia, der han var seedet som nummer 22 i det
sterke feltet i Open U18 som mønstret hele fire stormestere. Tor
Fredrik startet med 5½ av 6, der han kun avga et halvpoeng mot
den armenske favoritten GM Aram Hakobjan.
«Generelt er jeg fornøyd med tredjeplassen - følte
at jeg fikk vist litt av min egentlige styrke, uten så
mange dumme feil.
Det siste partiet og partiet mot Hakobjan var
skikkelig dårlig, men ellers følte jeg at resten av
partiene var bra,» oppsummerer Tor Fredrik.

Siste runden
Kaasen satt på førstebord med 6½/8, men tapte
mot den tsjekkiske GM Nguyen Thai Dai Van,
som hadde vunnet de tre siste på rad og kommet
opp på samme poengsum som Tor Fredrik før siste
runde.
Til tross for denne skuffelsen, kunne Tor Fredrik
feire en delt bronsemedalje for sin kraftfulle forestilling.

Elo-høst
Andre norske som utmerket seg var Daniel
Nordquelle (Open U18) +88 elo, Sander Fuglestein (Open U16) +67 og Max Dahl (Open U12)
+60,4. — JT
Tor Fredrik Kaasen (2373)
Milton Pantzar (2356)
Euro Open U18 2019 Bratislava (6)
Kommentarer: Tor Fredrik Kaasen
1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.¥f4 ¤f6 5.¤c3
¤c6 6.e3 ¥f5 7.£b3 ¤a5 8.£a4+ ¥d7 9.£c2
e6 10.¤f3 ¦c8 11.¥d3 ¥e7 12.h3 0-0 13.0-0 b5
14.a3 ¤c4 15.¦fc1 £b6 16.¤e5 £b7 17.¤xd7
£xd7 18.£e2 a6 19.a4 ¥b4 20.axb5 axb5
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XIIIIIIIIY
9 +r+ trk+0
9+ +q+pzpp0
9 + +psn +0
9+p+p+ + 0
9 vlnzP vL +0
9+ sNLzP +P0
9 zP +QzPP+0
9tR tR + mK 0
xiiiiiiiiy

Etter en god åpnings-prepp der Kjetil Stokke tipset
meg om avbyttevarianten i slavisk, fikk jeg nå en
taktisk mulighet som sikret meg en merbonde.
21.¤xb5! £xb5 22.b3 £d7 23.bxc4 dxc4
24.¥xc4 ¥d6 25.¥b5
25.£f3 ¥xf4 26.£xf4 £c6 plagde meg litt med
bindingen i c-linjen. Jeg ville ha en naturlig "flow"
i brikkene.
25...£e7 26.¥xd6 £xd6 27.£f3

XIIIIIIIIY
9 +r+ trk+0
9+ + +pzpp0
9 + wqpsn +0
9+L+ + + 0
9 + zP + +0
9+ + zPQ+P0
9 + + zPP+0
9tR tR + mK 0
xiiiiiiiiy

Svart har en utrolig tung forsvarsjobb fremfor seg.

27...e5?
27...¤d5 28.¥c4 ¤b6 29.¥e2 ¤d5 30.g3
Kg2-h4 var bedre. Men fortsatt må jeg vise god
teknikk for å vinne partiet.
28.¦xc8 ¦xc8 29.£g3!
Poenget! Med to bønder over er partiet avgjort.
29...¤e4 30.£xe5 £xe5 31.dxe5 g6 32.¥d3
¤g5 33.¢f1 ¤e6 34.¢e2 ¦b8 35.¦b1 ¦a8
36.¥c4 ¤c5 37.¥d5 ¦a3 38.f4 ¢g7 39.¢f3
¦d3 40.¥e4 ¦d2 41.¦b4 ¦d1 42.¢e2 ¦g1
43.¥d5 ¦a1 44.¦c4 ¦a5 45.¦c2 h5 46.e4 h4
47.¢f3 ¦a3+ 48.¢g4 ¤d3 49.e6 fxe6 50.¥xe6
¢h6 51.¥f7 ¢g7 52.¥e8 ¤e1 53.¦e2 ¤d3
54.¥b5 ¤c5 55.¢xh4 1-0
Viachaslau Zarubitski (2426)
Tor Fredrik Kaasen (2373)
Euro Open U18 2019 Bratislava (7)
Kommentarer: Tor Fredrik Kaasen
1.e4
Før dette partiet følte jeg meg veldig selvsikker og
godt forberedt.
1...c5 2.¤f3 d6 3.¥b5+

XIIIIIIIIY
9rsnlwqkvlntr0
9zpp+ zppzpp0
9 + zp + +0
9+Lzp + + 0
9 + +P+ +0
9+ + +N+ 0
9PzPPzP zPPzP0
9tRNvLQmK +R0
xiiiiiiiiy

En liten overraskelse - men jeg hadde sett mye på
det også.
3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6 6.¥e3 e5 7.¤b3
¥e6 8.£d2 ¥e7 9.¥e2 ¤bd7 10.¤d5 ¥xd5
11.exd5 0-0 12.0-0 var det jeg hadde sett mest på,
og jeg skal ikke avsløre nyheten jeg fant .
3...¤d7 4.d4 cxd4 5.£xd4 a6 6.¥xd7+ ¥xd7
7.¤c3 e5 8.£d3 ¦c8 9.0-0 h6 10.¦d1 ¤f6
11.¤d2 ¥g4 12.f3 ¥e6 13.¤f1 ¥e7 14.¤e3 0-0
15.a4 £c7 16.¥d2 ¦fd8 17.¥e1

XIIIIIIIIY
9 +rtr +k+0
9+pwq vlpzp 0
9p+ zplsn zp0
9+ + zp + 0
9P+ +P+ +0
9+ sNQsNP+ 0
9 zPP+ +PzP0
9tR +RvL mK 0
xiiiiiiiiy
17...d5
Poenget. Jeg hadde sett ideen fra en liknende
stilling i Adams-Giri, men dette var en enda bedre
versjon enn i Giri-partiet.
18.¤exd5 ¥xd5 19.exd5 ¥b4 20.¦ac1
20.¢h1 ¥xc3 21.£xc3 £xc3 22.¥xc3 ¤xd5
23.¥xe5 ¤e3 24.¦xd8+ ¦xd8 25.¦c1 f6 26.¥c3
¤xc2 27.¢g1 ¤d4 28.¢f2 ¤b3 29.¦e1 ¤c5
30.¦e7 b6 31.a5 bxa5 32.¥xa5 ¦b8 33.¥c3
¤d3+ 34.¢e2 ¤xb2 35.¦e4 ¦c8 36.¥xb2 ¦c2+
37.¢e3 ¦xb2 38.g4 ¦b3+ 39.¢f4 ¢f7 40.¦a4
¦b6 41.h4 g6 42.h5 g5+ 43.¢e4 ¦e6+ 44.¢d4
¢e7 45.¦a5 ¢d7 46.¢c4 ¢c7 47.¢b4 ¦c6
48.¦f5 ¦e6 49.¢c4 ¢b7 50.¢b4 ¢b6 51.¦d5
¦c6 52.¦f5 ¦d6 53.¢c4 a5 54.¢b3 ¢a6 55.¢b2
¦b6+ 56.¢a3 ¦c6 57.¢b2 ¢b6 58.¢b3 ¦d6
59.¢b2 ¢a6 60.¢b3 ¦b6+ 61.¢a3 ¢b7 62.¢a4
½-½ var Adams-Giri, London 2016.
20...£b6+ 21.¥f2 £a5

XIIIIIIIIY
9 +rtr +k+0
9+p+ +pzp 0
9p+ + sn zp0
9wq +Pzp + 0
9Pvl + + +0
9+ sNQ+P+ 0
9 zPP+ vLPzP0
9+ tRR+ mK 0
xiiiiiiiiy
22.¥e1
22.¤e4! med uklart spill.
22...¥xc3 23.¥xc3 £b6+ 24.¢h1 ¤xd5 25.a5
£c7 26.h3 ¤xc3 27.£xc3 ¦xd1+ 28.¦xd1 £xc3
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Tor Fredrik Kaasen er en stolt fyr - fra venstre: Tagir Salemgareev (RUS), Thai Dai
Van Nguyen (CZE), TFK og Liam Vrolijk (NED).

29.bxc3 ¦xc3 30.¦d8+ ¢h7 31.¦d7 f6 32.¦xb7
¦c5 33.¦a7 ¦xa5 34.¢h2 ¢g6 35.¢g3 f5
36.¢f2 ¦a2 37.¦c7

XIIIIIIIIY
9 + + + +0
9+ tR + zp 0
9p+ + +kzp0
9+ + zpp+ 0
9 + + + +0
9+ + +P+P0
9r+P+ mKP+0
9+ + + + 0
xiiiiiiiiy

Det kritiske øyeblikket. Intuisjonen skrek etter
a5... men jeg stolte ikke nok på meg selv. Hadde
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jeg spilt …a5 ville jeg nok vunnet partiet. Her er
noen varianter:
37...a5! 38.¢e3 (38.f4 exf4 39.¢f3 ¢f6 40.¢xf4
g5+ 41.¢e3 a4) 38...a4 39.¢d3 (39.f4 ¦a3+
40.c3 e4-+ 41.g4 ¦a1 42.gxf5+ ¢xf5 43.¦xg7
a3 44.¦a7 a2 45.¢f2 ¦h1) 39...a3 40.¦a7 ¦a1
41.¢c3 ¦g1! 42.g4 ¦f1! med vunnet stilling.
37...¢f6? 38.h4 f4 39.g3 fxg3+ 40.¢xg3 a5
41.¢g4 g6
og remistilbud. Det var omtrent det eneste partiet
hvor jeg ikke stolte på intuisjonen, men spilte et
"rutinetrekk" kan man si. 37…a5 ville vunnet
partiet.
41...¦a1 42.¦c6+ ¢e7 43.¢f5 a4 44.¢xe5 a3
45.¦a6 a2 46.¦a7+ ¢e8 47.¢f5 ½-½ 

Highway to Hell
«Denne formen for konkurransesjakk er vesentlig når det kommer
til spillerutvikling. Vi synes også det er riktig å legge ei slik turnering
til Trøndelag på grunn av oppblomstringa av juniorspillere her», sier
ildsjel Torbjørn Dahl som takker alle som bidro til planlegging og
gjennomføring av Hell Chess International i første del av august.
Tekst: Arne Danielsen Foto: Torbjørn Dahl
I alt 115 deltakere spilte i hovedturneringen og
sideturneringene i den aller første utgaven av Hell
Chess International. Øverste klasse besto av 10
norske mestere og 10 utenlandske tittelholdere, og
gikk over 10 runder.
Vinner ble den ungarske stormester Bence Korpa
med 8 poeng, fulgt av russiske GM Sergej Volkov
på sølvplass med 7 og GM Johan-Sebastian Christiansen som nummer tre med best kvalitet av flere
på 6½.

God matching

De lokale stjernene fikk flott matching. Beste
trønder ble Tore Kolås fra Trondheim SF med 5½
poeng. Mest fornøyd var nok likevel Terje Lund
fra Levanger SK som, til tross for å ha stått over en
runde, endte på 5 poeng med en ratingprestasjon
på 2230, Terje sto også over en runde.
Alexander Øye-Strømberg fra Hell SK var en av
de lokale juniorene som fikk til ei god turnering og
i siste runde spilte remis mot IM Irina Turova fra
Russland.
- Likevel var det unge Mads Vestby-Ellingsen fra
Tromsø SK som sørget for at turneringa ble en
suksess, med sitt andre IM-napp, sier Dahl.
- Prestasjonen til Bjørn Robert Løvoll Unhjem
(Molde SK) med 5½ poeng og +80 i rating må
også nevnes. Bjørn Robert og dommer Malgorzata
har begge vært med på det omfattende USF-akademiet.

Allsidig program
Gruppa under 2000 ble vunnet av Carl Christian
Aarnes fra Nordstrand med 8 poeng med bedre

kvalitet enn Jan Thomas Nordgreen fra Larvik SK.
Odd Morten Øvereng startet som oddetallspiller,
men ble likevel beste trønder med 6½ poeng og 4.
plass. Flere unge og lovende deltok også i hurtigsjakken over fem runder for barn, ungdom og
voksne amatører i kongresshallen på Scandic Hell.
Hell Blitz International Grand Prix ble vunnet av
Roar E. Nakken med 6½ av 9.
Som del av festivalen holdt arkeolog og forsker
Øystein Ekroll et spennende foredrag om Lewisbrikkenes tilknytning til Trondheim. Foredraget
ble holdt i Erkebispegården, med påfølgende
omvisning.

Godt fornøyd
- Ser vi bort fra det litt lave deltakerantallet, er vi
godt fornøyd med turneringa, understreker arrangør og ildsjel Torbjørn Dahl.
- Spillere i regionen fikk erfare konkurransesjakk
som ellers krever at hver enkelt må reise langt.
I tillegg var det en nyttig erfaring for Hell som
arrangørklubb.
Dahl skryter av dommerduoen IA Erling
Skjelstad og Malgorzata Kopaczek-Styczen som
viste at det fantes kompetanse til å arrangere slike
turneringer her i Trøndelag og som fikk gode
tilbakemeldinger fra spillere med lang fartstid fra
konkurransesjakk.

Nedenunder?
Til slutt må nevnes at Hell også ble satt på det
internasjonale sjakk-kartet takket være en artikkel
i ChessBase skrevet av IM og sjakkjournalist Alina
l’Ami.
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To av de store bidragsyterne til trøndersk sjakk gjennom tidene, Kåre Hugås og
Tore Høe Løvaas, var selvsagt på plass!

En del gøyale betraktninger ble gjort rundt den
engelske betydningen av Hell – uten at journalisten hadde fått med seg det supplerende gamle
skiltet som sto på jernbanestasjonen: «Gods
Expedition»
Uansett kan festivalen også betraktes som en
generalprøve for neste års Landsturnering. Det er
all grunn til å glede seg og håpe på Hell og lykke!
Arrangørene av Hell International hadde som et
viktig suksessmål å skape internasjonale tittelnormer – derfor ble resultatet til Mads Vestby
Ellingsen en vinn-vinn-begivenhet. IM-normen
var Mads’ andre, den første kom også på norsk
jord, under Fagernes 2018.
Her kommenterer han en avgjørende vinst fra
turneringen.
Mads Vestby Ellingsen (2338)
Irina Turova (2404)
Hell (4), 2019
Kommentarer: Mads Vestby-Ellingsen
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1.d4 ¤f6 2.¥g5 e6 3.e4 c5
En litt uvanlig variant. Jeg forventet 3...h6 men
hadde kikket litt på c5 også.
4.d5 h6
4...d6 er et alternativ.
5.¥xf6 £xf6 6.¤c3 a6 7.¤f3 d6

XIIIIIIIIY
9rsnl+kvl tr0
9+p+ +pzp 0
9p+ zppwq zp0
9+ zpP+ + 0
9 + +P+ +0
9+ sN +N+ 0
9PzPP+ zPPzP0
9tR +QmKL+R0
xiiiiiiiiy
8.e5!?
Ofrer en bonde for å åpne stillinga. Et rolig trekk

som 8.a4 er også mulig.
8...dxe5 9.£e2
Her endte egentlig mine forberedelser, men neste
trekk er opplagt.
9...¤d7 10.0–0–0 ¥e7
Åpninga har funket bra, og motstanderen min
er nede på 45 minutter mens jeg fortsatt har
starttiden. Nå tenkte jeg litt før jeg spilte
11.g3
Med ideen ¥h3.
11...0–0 12.¥h3 b5

XIIIIIIIIY
9r+l+ trk+0
9+ +nvlpzp 0
9p+ +pwq zp0
9+pzpPzp + 0
9 + + + +0
9+ sN +NzPL0
9PzPP+QzP zP0
9+ mKR+ +R0
xiiiiiiiiy

12...exd5 ble spilt 8 dager senere i partiet Narciso
Dublan - Khamrakulov, 1–0.
13.¦he1
Jeg har allerede fått helt fint spill + + for bonden.
Nå prøvde jeg en stund å finne noe konkret.
13.¤e4 med varianten 13...£g6 14.dxe6 fxe6
15.¦xd7!? ¥xd7 16.¤xe5 £e8 var fristende. Jeg
har ikke noe direkte, men også dette er nok svært
godt for hvit etter for eksempel 17.¦d1 ¥c8 18.f4
med full kontroll.
13...¦a7 14.¢b1
Kanskje en liten innrømmelse om at jeg ikke
finner noe direkte, men det er greit å unngå
sjakker i c1–h6-diagonalen. Nå er tidsforskjellen
utjevnet.
14...¢h8
Også litt nyttig da e6 potensielt kan henge med
sjakk.
15.¤h4?!
Kanskje ikke det beste da svart får frigjort seg litt.
15.¤e4 £g6 16.dxe6 fxe6 17.¤d6 og svart sliter.

15...g5 16.¤g2

XIIIIIIIIY
9 +l+ tr mk0
9tr +nvlp+ 0
9p+ +pwq zp0
9+pzpPzp zp 0
9 + + + +0
9+ sN + zPL0
9PzPP+QzPNzP0
9+K+RtR + 0
xiiiiiiiiy
16...c4?
Logisk, men dårlig på grunn av partitrekket.
16...£g6 var kanskje bedre, ideen er å frigjøre
f-bonden. Hvis 17.f4?! b4 og nå kan ikke hvit
spille 18.¤e4 på grunn av 18...exd5 19.¦xd5 f5
og løperen på h3 blir fanget.
17.f4!
Åpner opp for sorts konge og utnytter det
hengende tårnet på a7.
17...exf4 18.gxf4 gxf4?
18...£g7 var bedre, men jeg har fått tilbake
momentet i stillingen.
19.¤e4 f3

XIIIIIIIIY
9 +l+ tr mk0
9tr +nvlp+ 0
9p+ +pwq zp0
9+p+P+ + 0
9 +p+N+ +0
9+ + +p+L0
9PzPP+Q+NzP0
9+K+RtR + 0
xiiiiiiiiy

Taper en kvalitet, men alternativene var ikke
spesielt lystige de heller: 19...£e5 er eneste trekk
som dekker f-bonden. Jeg husker ikke hva jeg
hadde planlagt her, men for eksempel 20.£f3 med
ideen 20...exd5 21.¤c3 er knusende.
20.£e3 £g7 21.£xa7 fxg2 22.dxe6 fxe6 23.¦g1
I tillegg til å stå kvalitet under sliter svart med
løperen på c8, så stillingen burde vinnes greit.
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Vi hadde begge rundt 10 minutter
igjen så det er kanskje fortsatt en viss
spenning.
23...£e5 24.¥xg2 ¥h4 25.¦gf1
25.¦xd7 var kanskje mulig, men jeg
ville ikke tillate motspill.
25...¦g8 26.¥f3
26.¤d6!
26...¤f6

XIIIIIIIIY
9 +l+ +rmk0
9wQ + + + 0
9p+ +psn zp0
9+p+ wq + 0
9 +p+N+ vl0
9+ + +L+ 0
9PzPP+ + zP0
9+K+R+R+ 0
xiiiiiiiiy

27.¤d6
Nå er det slutt.
27...£xh2 28.¤f7+ ¢h7 29.¥e4+
Faktisk det mest presise, men alt
vinner.

IM-napp nr. 2 for Mads Vestby-Ellingsen.
Foto: Anniken Vestby

Hoffet
IMene og TV-personlighetene
Torstein Bae og Atle Grønn
holdt hoff på sjakkbaren The
Good Knight i Oslo i september
under vignetten "Hoffet", der
de underholdt med anekdoter
og sjakksnakk. Baren byr ellers
på mye godt utover høsten og
vinteren, det være seg sjakkspill, program eller skummende
væsker. 
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29...¤xe4 30.¤g5+ ¢g6 31.£f7+
¢xg5 32.£xg8+ ¢h5 33.£e8+
¢g5 34.£xc8 ¤d2+ 35.¦xd2
£xd2 36.£g8+ ¢h5 37.£f7+ ¢g4
38.£f3+ ¢g5 39.¦g1+
Og sorts konge går matt! 1–0 

Om å studere, studier,
og studere studier
Tekst: Jonathan Tisdall

XIIIIIIIIY
9 + + + +0
9zp + vL +p0
9 zP + + zP0
9+ +P+ + 0
9 + + tr +0
9+ +k+ + 0
9 + + + +0
9+ + + mK 0
xiiiiiiiiy
Troitzky, 1925
Hvit trekker og vinner

Prøv å løs denne først. Bruk så mye tid du trenger, så lang tid som trengs, så mye du orker. Det er
verdt det. Virkelig.
Dette er min desiderte favorittstudie, og jeg har
tidligere beskrevet den fra en rekke vinkler. Den
fyller alle mine behov når det gjelder læring og
underholdning.
Jeg vil forklare grunnen, men først vil jeg ta et
skritt bakover og snakke veldig raskt om læring
i sin alminnelighet, og hvordan benytte noen
generelle prinsipper for å bli bedre i sjakk.

Studer effektivt
Uavhengig av hva du måtte studere, finnes det
en håndfull av enkle ting som kan hjelpe deg til
å huske mer og lære bedre. En av disse grunnreglene er å ha en så klar idé som mulig om hva du
studerer og forsøker å lære. I dette spesielle tilfellet,
hvorfor løser du denne studien?
Alvorlig talt, hva har du tenkt å lære? Du har
større sjanse til å lære ei lekse hvis du innser hva du
egentlig studerer. Og en god studie gir deg en mye
rikere undervisning enn du har tenkt deg.

Du studerer/lærer:
zz sluttspill
zz sluttspillteori
zz taktiske motiv og mønstre
zz kalkulasjon
zz kreativitet
zz objektivitet – å lete konstant etter det beste
trekket for BEGGE sider (en veldig viktig
egenskap).
Denne listen kan lett utvides. Ved å ofre noen
tanker på hvert aspekt – noe jeg liker å kalle
«studere studering» - kan du antakelig finne måter
å sette søkelys på noen av disse egenskapene for å
øve mer på dem.

Bli din egen trener

For eksempel: Å lære mer om hvordan du regner
og hvordan du trenger å forbedre utregningene,
bør du arbeide deg gjennom en studie som du ville
gjort i et parti.
Regner du variantene helt til slutt i hodet? Finnes
det en stilling på veien som du er sikker på at vil
oppstå, som du kan spille fram til og så løse resten
derfra?
Dette vil være en måte å øve praktisk
kalkulering… og lære hvilke typer feil du gjør når
du finner ut at du stoppet på de gale stedene av
gale årsaker.
Tenk at du forsøker å trene deg selv, så vil du
antakelig finne måter å gjøre det på! En studie har
et veldig hendig navn, siden den gir oss sjansen til
å lære en rekke ting ved å investere noen konsentrerte tanker.

Let's solve this...
Det er ikke så vanskelig å finne begynnelsen på
en plausibel løsning.
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1.b7 ¦g4+ 2.¢f2 ¦g8
Slutten på oppdrag én – sort har stoppet den
første trusselen. 3.d6

XIIIIIIIIY
9 + + +r+0
9zpP+ vL +p0
9 + zP + zP0
9+ + + + 0
9 + + + +0
9+ +k+ + 0
9 + + mK +0
9+ + + + 0
xiiiiiiiiy

På en måte er dette det andre startpunktet i
studien, og hvis du utfører dette som en praktisk
øvelse, kan du ha satt opp denne stillingen som
utgangspunkt for litt seriøs tenkning.
Så langt har du blitt spurt om å bruke all din
kløkt på sorts side av stillingen, noe som er en god
øvelse for å utvikle objektivitet.
Hvis du ble satt ut av denne studien men løste
oppgavene fra forrige NSb, kan du ha funnet eller husker - noe som vil være til hjelp...
3...¢c4 4.d7 ¢b5!
Sort har funnet en smart idé. Det eneste svake
punktet i studier som verktøy er at du kan få et
hint dersom du finner en veldig smart eller vakker
idé – dette er ofte et tegn på at du er på rett spor.
Noen vil innvende at det er dette som gjør studiene morsomme… og å gjøre arbeid morsomt er
også viktig.
5.d8£ ¦xd8 6.¥xd8 ¢a6

XIIIIIIIIY
9 + vL + +0
9zpP+ + +p0
9k+ + + zP0
9+ + + + 0
9 + + + +0
9+ + + + 0
9 + + mK +0
9+ + + + 0
xiiiiiiiiy
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Denne stillingen er et annet viktig stoppested,
ett du kan ha strevet med i hodet mens du har
forsøkt å finne løsningen. Planen er at sort håper
å unnslippe ved å bli satt patt om hvit forvandler
b-bonden til en tung offiser.
Men til tross for all din skarpsindighet for sort så
langt, er meningen med studien å finne en vinst
for hvit, så nå er utfordringen endret.
Her kommer noen praktiske varianter å se
nærmere på...
7.b8¤+

XIIIIIIIIY
9 sN vL + +0
9zp + + +p0
9k+ + + zP0
9+ + + + 0
9 + + + +0
9+ + + + 0
9 + + mK +0
9+ + + + 0
xiiiiiiiiy

Åpenbart en kritisk variant, og her finnes tre
kritiske tekniske stillinger som du trenger å kjenne,
eller lære deg nå.
7...¢b7 8.¤d7 ¢c8

XIIIIIIIIY
9 +kvL + +0
9zp +N+ +p0
9 + + + zP0
9+ + + + 0
9 + + + +0
9+ + + + 0
9 + + mK +0
9+ + + + 0
xiiiiiiiiy

Her er løsningen av studien avhengig av kunnskapen om tre forskjellige tekniske sluttspillstillinger.
Det første du trenger å vite er at bondestrukturen
på kongefløyen kan skape velkjente «festninger»
- der å ha en meroffiser ofte ikke er tilstrekkelig
til å vinne, fordi den forsvarende kongen har et
gjemmested som han ikke kan bli tvunget ut av
uten at patt blir resultatet.

Med en gang vi nærmer oss dette spørsmålet,
hvorfor ikke gripe tak i ei lærebok og lese mer om
saken? Det kan virkelig være til veldig stor hjelp
for resultatene dine i praksis…
Hva du burde ha funnet på den ene eller andre
måten er at

XIIIIIIIIY
9 + + +k+0
9+ + + +p0
9 + +K+ zP0
9+ + + + 0
9 + + + +0
9+ + + + 0
9 vL + + +0
9+ + + + 0
xiiiiiiiiy

Denne stillingen er en remis-festning.
Posisjonen i hjørnet er også komplett remis hvis
løperen på b2 er en springer; du kan ikke jage kongen ut av hjørnet og vekk fra bonden. Bare forsøk
selv hvis dette er nytt for deg og du er skeptisk.

En digresjon
Jeg vil avvike fra emnet et øyeblikk, av den grunn
at hvis du bestemte deg for å konsultere ei lærebok
om denne typen stillinger, du har kanskje også
registrert, eller vært nysgjerrig nok til å undersøke
temaet remis-festninger nærmere.
Disse er åpenbart veldig nyttige siden de kan
hjelpe deg til å unnslippe i sluttspill med en offiser
under, tenk hvor morsomt det vil være…
Andre posisjonelle remiser takket være en
kombinasjon av festninger av stein og tilhørende
pattmotiver kan oppstå i liknende stillingstyper:

XIIIIIIIIY
9 mk + + +0
9+p+K+ + 0
9 zP + + +0
9+ + + + 0
9 + + + +0
9+ + + + 0
9 + + +L+0
9+ + + + 0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9 mk + + +0
9+p+K+ + 0
9 zP + + +0
9+ + + + 0
9 + + + +0
9+ + vL + 0
9 + + + +0
9+ + + + 0
xiiiiiiiiy

Denne spesielle versjonen kan ikke bli nevnt uten
å tilføye en saga om tristhet og undring.

XIIIIIIIIY
9 + + + +0
9+p+ + + 0
9 zP + + +0
9+ +k+K+ 0
9 zP + + +0
9+ + vL +n0
9 + + + +0
9+ + + + 0
xiiiiiiiiy
Giri - Shankland
Tata Steel NED 2019

Konturene av en velkjent festning er åpenbare,
men det er en del forstyrrelser. Sort kan spekulere
på om han kan eliminere bonden på b4 og siden
unnslippe til det trygge hjørnet selv om han mister
springeren. Dette kan føre til bekymringer om
hvordan rekke inn i det trygge hjørnet i tide.

En distraksjon
Men dette er bare illusjoner. Dette er en utmerket festning; sort trenger bare å komme nær
hjørnet, og hvor mange b-bønder hvit måtte ha
gjør i virkeligheten ingen forskjell.
Etter 45…¢d6 46.¢g4 ¢d7 47.¢xh3 ¢c8
48.¥f4 kan ikke hvit komme videre uten å patte
sort (eller jage ham inn i hjørnet og patte ham der
i eventuell frustrasjon).
Det vil derfor komme som en stor overraskelse
for dem som ikke har sett dette partiet å se at sort,
en meget sterk og velutdannet spiller, svarte på
hvits 45. trekk (b5-b6) ved å gi opp!
NSb #3/2019

67

Dette ga spillere rundt hele verden en minneverdig leksjon på en annens bekostning (noe som er
en praktfull måte å lære på).
Ikke bare hvorfor det lønner seg å studere
sluttspill, det demonstrerer også hvorfor jeg råder
studentene til å oppbevare en notisbok med hva
de studerer og lærer, fordi det ikke finnes noen
bedre måte å huske ting på enn å finne en måte å
uttrykke hva du har lært med egne ord.

Lagringsfeil
Jeg tror ikke i ett sekund at denne festningen er
et utrolig hull i Shanklands kunnskap. Hva (jeg
er sikker) som hendte er at dette raskt ble lagret i
hukommelsesbanken som en hjørnerelatert festning, som i de andre eksemplene vi har beskrevet.
Det har derfor antakelig aldri gått opp for ham
hvor mye av en festning det er – stormesterne som
kommenterte live kalkulerte varianter som jaget
b4-bonden og skyndte seg tilbake, noe som ikke
har noe med saken å gjøre.
Sort registrerte bare at kongen ikke ville klare
å komme seg inn i hjørnet og gikk ut fra at det
betød at han ikke hadde noen festning.
Egenskapene til en festning har sjeldent blitt
uttrykt eller eksaminert, de har for det meste
kun blitt kategorisert, der hjørnet har blitt tillagt
overdreven vekt.

Gjør arbeidet minneverdig
Det hjelper SÅ mye å stoppe og overveie disse
sakene litt, og så skrible ned noen ord for å opptegne detaljene.
Og til slutt:

XIIIIIIIIY
9 mk mK + +0
9+p+ + + 0
9 zP + + +0
9+ + + + 0
9 + + + +0
9+ + + + 0
9 + + + +0
9+ + + +N0
xiiiiiiiiy
Bonus stilling

68

NSb #3/2019

Så lenge vi holder oss til festninger, vet du hvordan du skal vurdere og forklare denne stillingen,
ikke sant? Hvis ikke, betrakt det som et bonusproblem.
Tilbake til studien, er det likevel flere viktige
saker å løse. Sort klarer ikke å komme seg til det
trygge hjørnet etter

XIIIIIIIIY
9 +kvL + +0
9zp +N+ +p0
9 + + + zP0
9+ + + + 0
9 + + + +0
9+ + + + 0
9 + + mK +0
9+ + + + 0
xiiiiiiiiy
9.¤f6 ¢xd8 10.¤xh7
Men her trenger du å kjenne til en annen
teoretisk remisstilling.
10...¢e7!
Sort må tvinge h-bonden til å avansere. Noe
sleivete som 10...¢e8?? 11.¤g5 ¢f8 12.¤e6+
¢g8 13.¤d4 ¢h7 14.¤f5 vinner for hvit, som vil
fange opp a-bonden med kongen og så returnere
og vinne på den andre siden.
11.¢f3 ¢f7 12.¤g5+ ¢g6 13.h7 ¢g7

XIIIIIIIIY
9 + + + +0
9zp + + mkP0
9 + + + +0
9+ + + sN 0
9 + + + +0
9+ + +K+ 0
9 + + + +0
9+ + + + 0
xiiiiiiiiy

Stillingen er fullstendig annerledes enn den i den
forrige kommentaren. Hvit kan plukke opp a-bonden, returnere og finne ut at det ikke er noen måte
å komme videre på uten å sette patt.
Selvfølgelig vil studien by på mye mer arbeid (og
mye mer pedagogisk) hvis du må sjekke eller jobbe

fram de tekniske posisjonene som du ikke kjenner
på forhånd.
Hvis du sjekker ut en løsning og finner ut at det
du trodde var en tekniskvinststilling, er vurdert
som «=», da sjekker du forhåpentligvis nøyere før
du kikker framover på den korrekte løsningen.
Hva som gjør denne studien spesielt magisk er at
løsningen involverer en del kreativ tenkning som
virkelig er utenfor boksen – og som til og med er
vanskeligere jo bedre du vet hvilke stillinger som er
håpløse remiser.

Elementært, min kjære...
Ved dette punktet er det to alternativer – enten
den åpenbare trekkserien av beste trekk som vi har
analysert har vært svært elegante og fristende falske
spor; eller, som gode gamle Sherlock Holmes elsket
å si: «...når du har eliminert det umulige, må det
som gjenstår, selv om det virker usannsynlig, være
sannheten.»
Hvis vi lytter til Sherlock, må vi vende tilbake til
nøkkelstillingen og ha et langt hardt blikk på det
særdeles usannsynlige:
7.b8¥!!

XIIIIIIIIY
9 vL vL + +0
9zp + + +p0
9k+ + + zP0
9+ + + + 0
9 + + + +0
9+ + + + 0
9 + + mK +0
9+ + + + 0
xiiiiiiiiy

Sort kan åpenbart ikke evakuere hjørnet fordi
hvit da bare tar og forvandler h-bonden.
15.¢f6
Hjørnet er ikke trygt.
15...¢h8
Hva som ville vært en hjelpematt versus en
mørkfeltet løper, blir nå en ren matt.
16.¢f7#
En av de mest overraskende sluttstillinger noensinne.
Jeg håper at denne lange gjennomgangen av en
enkelt studie, sett fra ulike vinkler, har gitt deg
lyst til å løse noen studier og kanskje avsløre noe å
dele med en treningspartner eller student, og noen
ideer om hvordan studere studier. 
(Bonus-stilling: Hvit vinner ved å besvare …¢a8
with ¤c6/¤a6 noe som tvinger sort til å ta springeren, slik at ¢c7 etterpå forvandler b-bonden og
matter. Hvit kan arrangere dette ved å legge inn
¢d7 for at springeroffer ikke skal være med sjakk
hvis dette er nødvendig – kommer an på hvor
springeren starter – eller hvem sitt trekk det er i
diagramstillingen.)

Dette ser verre ut enn usannsynlig, det virker
meningsløst. Hvordan kan denne tilsynelatende
ubrukelige ekstra offiseren bryte ned sorts festning?
Svaret er: Akkurat som Shanklands festning var
forvirrende fordi den var så sterkt forbundet med
sikkerheten i hjørnet, er det å ha to sortfeltede
løpere mystisk fordi de har den motsatte effekten –
de vinner fordi de kan TVINGE sort inn i hjørnet.
Hva som unngåelig skjer er omtrent dette:
7...¢b7 8.¥e5 ¢c8 9.¥e7 ¢d7 10.¥7d6 ¢e6
11.¢f3 a5 12.¢f4 a4 13.¥a3 ¢f7 14.¢f5 ¢g8
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Julenøtter 2019
Vi kan lokke med en forundringspakke med sjakkbøker til det beste
korrekte svaret vi mottar. Send løsningen din med navn og adresse til
norsksjakkblad@gmail.com innen 1. desember, slik at vi kan sende
premien i posten!
XIIIIIIIIY
9 + + + +0
9+ + + + 0
9 + + + +0
9+ + + + 0
9 + mk + +0
9+ + +K+ 0
9 + zpp+ +0
9+ tR + + 0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9 +n+ + +0
9+ + + + 0
9 zPN+Pmk +0
9+ + + + 0
9 + +K+ +0
9+ + + + 0
9 + + + +0
9+ + + + 0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9 + + sN +0
9+ +L+ + 0
9k+ +K+ +0
9+ + + + 0
9 + + + +0
9+ + zp + 0
9 + + + +0
9+ + + + 0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9 +l+ + +0
9+ + + + 0
9 + + + +0
9zP +L+ +P0
9 + + mk +0
9+ + + + 0
9 + + + +0
9+K+n+ + 0
xiiiiiiiiy

1: Hvit trekker og holder remis.

2: Hvit trekker og holder remis.

XIIIIIIIIY
9 + tr + +0
9+ + + + 0
9 + +P+ +0
9+ +P+ + 0
9 + + + +0
9+ + zPk+ 0
9 + mK vL +0
9+ + + + 0
xiiiiiiiiy
3: Hvit trekker og vinner.
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4: Hvit trekker og vinner.

5: Hvit trekker og vinner.

XIIIIIIIIY
9 +k+ wq +0
9+p+p+ + 0
9 zP + +P+0
9+ +ptr + 0
9 + + zp +0
9+ mK + +p0
9 wQ + +PzP0
9+ +R+ + 0
xiiiiiiiiy
Oppgave 6:

a) Hvit trekker og vinner. I utgangsstillingen kan
det være vanskelig å få oversikt over alle mulighetene, så jeg kan røpe at de to første trekkene er 1.
¢d2! £f6 2.¦a1 ¦e2+!
b) Denne studien er inspirert av et velkjent parti
der hvits tårn manøvrerte på omtrent tilsvarende
måte som svarts tårn i denne studien. Hvilket
parti snakker vi om?

XIIIIIIIIY
9 + + mK mk0
9+ + + zpL0
9 + + +P+0
9+ + + + 0
9 + + + +0
9+ + + + 0
9 + + + zP0
9+ + + + 0
xiiiiiiiiy

Oppgave 7
I denne stillingen er svart patt. Hvits siste trekk
var imidlertid en feil, og ved å gjøre et annet trekk
i stedet, kunne hvit ha vunnet.
Hva var hvits siste trekk, og hva burde hvit ha
gjort i stedet?
Merk at stillingen må ha vært lovlig, dvs. at den
må ha kunnet oppstå i et virkelig parti uten at
noen har gjort et ulovlig trekk.

XIIIIIIIIY
9 snlwqkvlntr0
9+pzppzppzp 0
9 + + + +0
9zp + + + 0
9 + +P+ +0
9+ + + + 0
9PzPPzP zPPzP0
9tRNvL mKLsNR0
xiiiiiiiiy

Oppgave 8
I de tre siste oppgavene er det ikke om å gjøre for
hvit og svart å gjøre gode trekk. Oppgaven her er i
stedet: Hvordan kan denne stillingen oppstå i et
parti etter svarts 4. trekk?

XIIIIIIIIY
9rsnl+kvlrsn0
9zppzpp+pzpp0
9 + + + +0
9+ + + + 0
9 + + + +0
9+ + + + 0
9PzPPzP zPPzP0
9tRNvLLwQRmK 0
xiiiiiiiiy

Oppgave 9
Hvordan kan denne stillingen oppstå etter hvits
8. trekk?

XIIIIIIIIY
9 + +l+ mK0
9+p+psNk+R0
9 zP zPp+ +0
9+ + zP + 0
9 + + + tr0
9+ zp + +P0
9P+P+L+ptr0
9+ +N+ vLl0
xiiiiiiiiy

Oppgave 10
a) I denne oppgaven skal du plassere en brikke
på brettet slik at det oppstår en stilling der hvit
ikke er matt, men det ENESTE mulige utfallet av
partiet er at svart vinner.
b) I tillegg til brikken du plasserte i oppgave
a, skal du plassere en brikke på brettet slik at det
oppstår en stilling der svart ikke er matt, men der
det ENESTE mulige utfallet av partiet er at hvit
vinner.
c) I tillegg til brikkene du plasserte i oppgave a
og b, skal du plassere en brikke på brettet slik at
det ENESTE mulige utfallet av partiet er remis.
d) I tillegg til brikkene du plasserte i oppgave a,
b og c, skal du plassere en brikke på brettet slik at
svart er matt.
I alle oppgavene må stillingen være lovlig, dvs.
at den må ha kunnet oppstå i et virkelig parti uten
at noen har gjort et ulovlig trekk.
Bla om for å bli mer kjent med han som valgte
ut oppgavene: 
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Han valgte julenøttene
«I valget av oppgaver til julenøttene har jeg
forsøkt å få til en blanding av lettere og
vanskeligere oppgaver, og en blanding av
studier og andre typer oppgaver.» sier IM
Geir Sune Tallaksen Østmoe.

Han har en imponerende merittliste som problemkomponist. Han virket å være et naturlig valg for
noe denne redaktøren (JT) alltid har elsket i et
sjakkblad når slutten av året nærmer seg – ‘julenøtter’.
GS: «Jeg har i skrivende stund publisert 47 studier
og noen få andre typer problemer. I Heijdens
database står jeg oppført med 17 studier, men
denne ble sist utgitt i 2015.
Teknisk sett debuterte jeg som problemkomponist
med en tretrekker som 13-åring i 1998, men
publiserte min første studie i 2012, og det var da
jeg begynte å komponere mye.»
JT: Og du har vunnet priser?
GS: «Jo, det er sant. Ti premierte studier totalt,
hvorav fem førstepremier: Arves 25JT 2014, Timman 65JT 2017, TT «Logical uncastling» 2017,
UAPA 2018 og Hlinka 65JT 2019 (delt 1.-3.
premie).»

Jubelår for Magnus!
Vår verdensmester Magnus Carlsen har i
2019 hatt sitt beste år noensinne. I august
tangerte han sin egen utrolige ratingrekord
på 2882. I oktober satte han en ny rekord
ved å spille 101 langsjakkpartier på rad i
verdensklasse uten å tape.
På en pressekonferanse under VM i
London i fjor ble Magnus spurt om
hvilken spiller i historien han så mest
opp til, og svarte halvt i spøk at det
måtte være ham selv for noen år siden.
Nå er spilleren han beundret åpenbart
tilbake.
Det var ved å vinne turneringen i
Kroatia i sommer at han tangerte sin
egen utrolige ratingrekord fra mai 2014
med 2882 poeng. Ingen andre har vært
i nærheten. Nest best er Kasparov med
2851 i 1999 og Caruana med 2844 i
2014.
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Deretter slo han Ding Lirens fantastiske rekke på
100 partier uten tap ved å nå 101 partier uten tap
under turneringen på Isle of Man i oktober i år. Så
kan riktignok nevnes at Sergej Tiviakov har hatt
110 partier på rad uten tap, imponerende nok,
men dog på et noe lavere nivå. 

Foto: Shamkir 2019

Ratinglister!
Norsk Sjakkblad har tradisjonelt hatt lister
over norsk rating for alle aktive norske
spillere. Situasjonen er nå en annen, ved at
norsk rating ikke lenger beregnes.
FIDE-rating har overtatt, og oppdatert rating for
alle spillere kan enkelt finnes på www.fide.com.
I tillegg får alle norske klubber i høst tilgang til
NSFs medlemsystem Hypersys, der alle ratingtall
for klubbens medlemmer kan finnes.
Videre tilbyr nye aktører ratinglister i ulike varianter og sammensetninger – se for eksempel www.
NorgesRatinga.no , som settes sammen av Kim
Daniel Arthur & Sven Wisløff Nilssen i Tromsø
Sjakklubb.
Norsk Sjakkblad har derfor gått bort fra å bringe
fullstendige ratinglister i bladet som tidligere.
Gode oversikter og hyppigere tilgang finnes på
andre måter. Men det er ingen tvil om at rating er
godt lesestoff.
Så Norsk Sjakkblad vil fremover bringe noen
utvalgte lister, som kan variere fra gang til gang.
Vi tar gjerne synspunkter og råd fra leserne – hva
ønsker du at Norsk Sjakkblads begrensede sidetall
skal brukes til? 
Alle lister: Oktober 2019, aktive spillere

Kvinnetoppen
1

WIM Ellen Hagesæter, Akademisk (1978)

2200

2

WGM Niina Koskela, OSS (1971)

2193

3

WIM Silje Bjerke, SK 1911 (1982)

2172

4

Monica Machlik, Tromsø (1997)

2159

5

WIM Sheila Barth Stanford, Stjernen (1974)

2149

6

WGM Olga Dolzhikova, OSS (1979)

2123

7

Edit Machlik, Tromsø (1997)

2062

8

Ellisiv Reppen (1986)

2036

9

Nina Hagesæther, Levanger (1978)

2036

10

Thyra Kvendseth, Nordstrand (2003)

1989

Juniortoppen (f. 1999 og senere)
1

GM Aryan Tari, Offerspill (1999)

2630

2

IM Benjamin Haldorsen, Bergens (1999)

2440

3

IM Tor Fr Kaasen, Vålerenga (2002)

2415

4

IM Johannes Haug, Nordstrand (2000)

2407

5

Sebastian Mihajlov, Bærum (1999)

2387

6

FM Mads Vestby-Ellingsen, Tromsø (2002)

2363

7

FM Andreas G Tryggestad, Nordstrand (2002)

2339

8

FM Lucas Ranaldi, Offerspill (2000)

2295

9

FM Eivind O Risting, SK 1911 (2000)

2289

10

FM Gunnar Lund, Tromsø (2002)

2283

1

GM Leif Øgaard, OSS (1952)

2359

2

FM Jarl H Ulrichsen, Trondheim (1947)

2204

3

Gunnar Johnsen, Tromsø (1945)

2199

4

FM Ole Chr Moen, OSS (1951)

2195

5

FM Tor Geir Harestad, Randaberg (1949)

2164

6

FM Erling Kristiansen, OSS (1936)

2137

7

James Steedman, Randaberg (1947)

2122

Ivar M Dahl, Bærum (1943)

2118

Norgestoppen
1

GM Magnus Carlsen, Offerspill (1990)

2876

2

GM Jon Ludvig Hammer, OSS (1990)

2635

3

GM Aryan Tari, Offerspill (1999)

2630

4

GM Simen Agdestein, OSS (1967)

2560

5

GM Johan-Sebastian Christiansen, Offerspill
(1998)

2558

6

GM Frode Urkedal, SK 1911 (1993)

2550

7

GM Kjetil A Lie, SOSS (1980)

2531

8

GM Johan Salomon, Nordstrand (1997)

2507

9

GM Benjamin Arvola Notkevich, Tromsø
(1993)

2494

8
9

Helge Gundersen, Masfjorden (1946)

2079

10

IM Espen Lie, Akademisk (1984)

2490

10

Per Ofstad, Fredriksstad (1934)

2056

Seniortoppen 65+ (f. 1954 eller tidligere)
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Norsk Sjakkblad gratulerer med dagen!
15.11.
27.11.
29.12.
3.1.
7.1.

74

85 ÅR

Oddvar Kristiansen, SK Stjernen
Per Ofstad, Fredriksstad SS
Odd Frydendal, Hamar SS
Søren Johansson
Olav Holt

80 ÅR

3.1.
28.1.
1.3.
3.3.
11.3.

Rolf Rasmussen, Kongsberg SK
Oddvar Nordmark, Sandnes SK
Sven Erik Rognes, SK 1911
Kai Nilsen, Fredriksstad SS
Ulf Nymoen, OSS

5.11.
5.12.
12.12.
15.12.
14.1.
16.1.
3.3.
10.3.
13.3.
22.3.
27.3.

Erling Bjørtomt, Hamar SS
Jan Hansson, Fredriksstad SS
Trond Tostrup, OSS
Odd Steinar Ormåsen, Hamar SS
Aage Gjone, Larvik SK
David Hardy, Nordstrand SK
Harald Thorstensen, Tønsberg SK
Einar Kjæmperud, Caissa SK
Elling Lundesgaard, Nordstrand SK
Gisle Nordstrand, Narvik SK
Rolf Røstad, Asker SK

5.11.
7.11.
11.11.
14.11.
14.11.
23.11.
28.11.
2.12.
1.1.
12.1.
14.1.
25.1.
10.2.
18.2.
9.3.
16.3.

Geir Hem, SK Kampen
Sverre Wedding, Sortland SK
Kjell Johnsen, Komsa SK
Bjørn K. Wold, SK 1911
Paul Kyllingstad, Sandnes SK
Harald Omland, Asker SK
Bjarne Skarstad, Lillehammer SS
Thor Geir Harestad, Randaberg SK
Børje Johansson, OSS
Nils Kåre Skare, Sotra SK
Erik Shetelig, SK 1911
Frank Fredriksen, Fredriksstad SS
Per M Ferkingstad, Sevland SK
Morten Jervan, Fredriksstad SS
Thor Sørensen, Offerspill SK
Terje Korneliussen, Narvik SK

3.11.
13.11.
18.11.
24.11.
11.12.
15.12.
15.12.
30.12.
2.1.
8.1.
21.1.
29.1.

Bernt Bigton, Sula SK
Øyvind Brunvoll, Molde SK
Jan Frode Seim, Voss SK
Tor Ivar Bjørklund, Nordstrand SK
Tom Brentebråten, Nordstrand SK
Børre Andreassen, Namsos SK
Holger Dahl, Offerspill SK
Dag Henning Larsen, SK Stjernen
Oddvar Lindbo, Svene SK
Hans Framnæs, Rena SK
Truls Thirud, SK 1911
Karim Ali, Fribonden SK

75 ÅR

70 ÅR

60 ÅR
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1.2.
2.2.
4.2.
6.2.
21.2.
27.2.
2.3.
5.3.
5.3.
8.3.
16.3.
19.3.
23.3.
30.3.

Henning Plischewski, Porsgrunn SK
Dani Barouta, Kristiansand SK
Thomas Kristiansen, Vålerenga SK
Alan Rossi, Florø SK
Sverre Hoem, Kristiansund SK
Rowan John Wood, Jessheim SK
Bjørn G Nesse, Offerspill SK
Morthen Auke, Konnerud SK
Petter Berg, Nordstrand SK
Lasse Vold, Offerspill SK
Ola Helgesen, Holmestrand SK
Egil Fagerbekk, Trondheim SF
Jon Dahl, Hamar SS
Ole Jørn Gyldenås, Nordstrand SK

1.11.
14.11.
14.11.
17.11.
20.11.
28.11.
5.12.
9.12.
27.12.
27.12.
29.12.
29.12.
31.12.
2.1.
2.1.
4.1.
5.1.
5.1.
12.1.
18.1.
25.1.
2.2.
5.2.
6.2.
18.2.
23.2.
27.2.
5.3.
10.3.
13.3.
16.3.
18.3.
21.3.
23.3.
25.3.
25.3.
27.3.
27.3.
30.3.

Trond Kristensen, Mosjøen SK
Terje Torgersen, Kristiansand SK
Roger Løvaas, Konnerud SK
Morten Nøddebo, Bergens SK
Trond Ivar Arnøy, Nærøy SK
Steingrim Soug, Offerspill SK
Torfinn Høivaag, Hamarøy SK
Steinar Sidselrud, Strømmen SK
Morten Wendelborg, Porsgrunn SK
Bård Bjerke Johannessen, Offerspill SK
Svein Arne Bakken, Hamar SS
Per Gunnar Hoel, Mosjøen SK
Ronny Ellingsen, Sotra SK
Pål Farmen, Caissa SK
Trond Risberg, Porsgrunn SK
Roger E Østebø, Hønefoss SK
Jonny Fredriksen, Sortland SK
Bernt K Øye, Gjøvik SK
Suresh Johnpillai, Jessheim SK
Magnar Naustdalslid, Fribonden SK
Rune Djurhuus, Nordstrand SK
Eirik Bjørgum, Bodø SL
Louis Sit, SOSS
Jesper Rådberg, Drammens SK
Erik Weber, SK Sorte Bønder
Robin Olsen, Moss SK
Trond Svela, Sandnes SK
Frank Remman, Tromsø SK
Bjørn Nytrø, Vålerenga SK
Roar Nærheim, Sandnes SK
Ellen Marie Gotaas, Mosjøen SK
Michael Nilsson, Tromsø SK
Ragnar Skjønhaug, Sotra SK
Stig Jerlow Jacobsen, Stavanger SK
David Johnson, Follo SF
Steinar Glomnes, OSS
Ahmad Abdelhafiz, Jæren SK
Odd Rune Martinsen, Offerspill SK
Espen Amundsen, Offerspill SK

50 ÅR

Tor Fredrik Kaasen (17 år)
Aktuell med en sterk bronsemedalje etter å ha vært i teten
hele veien i EM for ungdom i Bratislava i august.
Hva er din favorittby?
Oslo! Er nesten aldri på ferie, så jeg
liker norsk sommer veldig godt.
Yndlingsmat?
Spiser mye kylling og ris.
Drikke?
Vann! (Kanskje Pepsi Max)
Har du en favorittfilm?
Gudfaren-filmene er
generelt veldig bra,
synes jeg.
TV-serie?
Madmen.
Favorittsjakkspiller?
Bobby Fischer.
Sjakkboka som har
betydd mest?

Hvordan slapper du av?
Prøver å trene på styrkerommet og ser
på filmer på Netflix. Fotball er heller
ikke feil.
Hvilke tre personer (historiske og
nålevende) ville du helst spist middag med?
Bobby Fischer, Donald Trump og Jordan Peterson.
Hvis du måtte rømme
huset, hvilken ene ting
ville du tatt med deg?
Mobilen min!
Hvilken sang synger du
i dusjen?
Hate it or love it (50 cent)
Hva er den beste boka
du har lest?
Kasparovs “My Great Predecessors” (om
fischer). Fischers “My
60 Memorable Games”
henger også høyt.

"Sjakkvidunder" av Simen Agdestein hadde
Foto: Anniken Vestby
ekstrem betydning,
var omtrent eneste
Hvis du kunne ha valgt å være en
boka jeg leste før jeg fylte 13. Utrolig
tegneseriefigur, hvem ville du ha
inspirerende historie og veldig bra
vært?
partier.
Towelie fra South Park.
Beste sjakkpartiet du har spilt?
Har du noen skjulte talenter?
Vanskelig å velge ett spesifikt. Kanskje partiet mot Felix Levin fra Fagernes 2019.

Er Ganske god på Diablo! Drev en del
på med det da jeg var 8-9 år, haha.

Og beste resultat?

Hvis du hadde vært FIDE-president,
hva er det første du ville ha forandret?

Tredjeplassen fra EM for ungdom henger høyt, pluss femteplassen i VM for
ungdom i 2018. Utenom det ser jeg
på fremtiden med lyse øyne.
Hva kjennetegner en sjakkspiller?
Tenker på sjakk døgnet rundt, ser på
alt som er å finne sjakklig via nettet
eller bøker. Kanskje er vi sjakkspillere
også flinke til å være i en slags boble.

Jeg ville byttet kandidatturneringen
tilbake til matchformat igjen, selv
om jeg ser at det kan være vanskelig
i dagens moderne sjakk med mye
remiser. Uansett tror jeg at matcher
bringer en spesiell spenning til sjakken. 
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Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D
0473 Oslo

VELKOMMEN TIL LANDSTURNERINGA I SJAKK
PÅ HELL I 2020

Landsturneringa i sjakk arrangeres på Scandic Hell 3. -11. juli 2020.
(Eliteklassen starter 3. juli mens alle andre klasser starter 4. juli.)
Hotellet byr på rimelig overnatting og flotte spilleforhold i
kongresshallen og amfiet.
Fylkets beste frokost og innendørs basseng håper vi også kan være
til glede for mange. Det er gratis parkering og kort avstand til
flyplass, buss- og togstasjon.
Påmelding og informasjon

www.sjakknm2020.no

