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Lena Halvorsen og Jan Sigmund Berglund 

Velkommen til Landsturneringen 2016! 

ranter — og hvis du virkelig vil shop-

pe hardt tar du turen til Langnes og 

kjøpesenteret Jekta. Hvis derimot 

friluftsliv er tingen din er også mulig-

hetene mange. Ta en tur med fjellhei-

sen og nyt utsikten over byen. Eller 

hvis du er riktig sprek så tar du turen 

til fots opp til Tromsdalstinden som 

ruver bak byen.   

På Polaria kan du se sel og andre 

marine vesener, eller kanskje du vil ta 

en vandring i botanisk hage og medi-

tere foran valmuen Himalaya Blå. Ved 

foten av brua står den karakteristiske 

Ishavskatedralen, mens andre sver-

ger til religiøse opplevelser på Alf-

heim stadion (blir du tidlig ferdig med 

partiet på lørdag rekker du kampen 

mot Haugesund).  

Tar man turen litt utenfor byen kan 

man oppleve naturperlen Sommarøy 

vel en times kjøring fra Tromsø sen-

trum. Eller du kan fiske — og være 

nesten garantert fangst — ved tide-

vannstrømmen ved Straumshella.  

Mulighetene i Tromsø er mange! Vi 

håper at du utnytter flest mulig av 

dem!  

Vi har gleden av å ønske velkommen 

til sjakkfest i Tromsø!   

Nok en gang er det Landsturnering i 

sjakk, og endelig er turen kommet til 

at Tromsø skal stå som arrangør. Det 

er sjuende gangen at Landsturne-

ringen i Sjakk arrangeres i Nord-

Norge, og andre gangen i Troms. 

Tromsø Sjakklubb og Tromsø 

Sjakklubbs Ungdom vil gjøre sitt yt-

terste for at det blir et vellykket ar-

rangement.  

Vi gleder oss til 8 dager hvor brett og 

brikker får stå i sentrum for aktivitete-

ne. Mange partier skal spilles, og 

mange mestre skal kåres. Ved siden 

av hovedturneringen vil det spilles 

sjakk i mange ulike former i en rekke 

sidearrangementer. Du får anledning 

til å spille så vel lynsjakk som sjokk-

sjakk. Eller kanskje du vil spille sjakk  

i mer uformelle former — da er kafe-

sjakkturneringen noe for deg!  

Men Tromsø har mer å by på disse 

dagene enn sjakk. Tromsø er en by 

som har det meste. Her kan du være 

både urban og friluftsmenneske i 

samme åndedrag. I sentrum finner du 

et stort utvalg av butikker og restau-

 

Sven Wisløff Nilssen 

Audun Pedersen 

Frank Remman 

Jan Roksvold 

Anniken Vestby 

 

REDAKSJONEN 

- Intervju med Kjetil A. Lie 

- Partianalyser 

- Landsturneringa sett fra 

slagmarken 

- Sjakkhistorie 

- Dagens intervju: Isak Sjøberg 

- Quiz 

- Sjakkfantomets hjørne 

INNHOLD 



3 

 

Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedprogram: 

 

Fredag 8.juli 

17-20 Registrering 

 

Lørdag 9.juli 

10-13 Registrering 

16.00 Åpning og runde 1 

 

Søndag 10.juli 

11.00 Runde 2 

17.00 Kongress NSF 

 

Mandag 11.juli 

09.00 Runde 3 

17.00 Runde 4 

 

Tirsdag 12.juli 

11.00 Runde 5 

 

Onsdag 13.juli 

11.00 Runde 6 

20.00 Årsmøte NFSF 

 

Torsdag 14.juli 

11.00 Runde 7 

 

Fredag 15.juli 

11.00 Runde 8 

 

Lørdag 16.juli 

11.00 Runde 9 

16.00 (tidligst) Premieutdeling 

 

 

 

 

 

Sidearrangementer: 

 

Lørdag 9.juli 

10-13: Simultan med GM Kjetil A. Lie 

(Pyramiden kjøpesenter) 

 

Søndag 10.juli 

18.00 NM i Sjokksjakk 

(Tromstun) 

 

Tirsdag 12.juli 

Barneturnering: 

(Tromstun) 

* 13.00 Runde 1 

* 14.00 Runde 2 

* 15.00 Runde 3 

18.00 Pratelagsjakk 

(Clarion Hotel the Edge) 

 

Onsdag 13.juli 

Barneturnering 

* 13.00 Runde 4 

* 14.00 Runde 5 

* 15.00 Runde 6 

* 16.00 Premieutdeling 

18.00 Laglyn med tidshandikap 

(Tromstun) 

 

Torsdag 14.juli 

17.00 Fotballturnering 

(Tromsdalen kunstgressbane) 

19.00 Kafesjakk 

(Clarion Hotel the Edge) 

 

Fredag 15.juli 

18.00 NM i lynsjakk 

(Tromstun) 
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Sven Wisløff Nilssen 

Intervju med Kjetil A. Lie 

bet interessen og gløden av, og tan-

kene vendte mer i retning familielivet. 

:-) 

– Hvem er den beste spilleren du har 

møtt? 

– Magnus Carlsen! :-) Med unntak av 

Magnus har jeg også møtt både 

Nakamura og Svidler, og det var 

svært interessant, selv om resultate-

ne ikke var så mye å skrive hjem om  

:-) 

I NM-bulletinene vil vi ha en serie med 

intervjuer av Norgesmestre som har 

vunnet NM mer enn en gang. Mange 

har tatt seg tid til å svare!Først ut er 

Kjetil A. Lie:  

 

– Hvor gammel var du da du begynte 

å spille sjakk? 

– 7  år. 

– Kan du forteller litt om din sjakklige 

oppvekst i Porsgrunn på 90-tallet? 

– Pappa, Gunnar Lie, startet Brattås 

sjakklubb i 1988, og dette ble en stor 

suksess. Brattås og Oslo kjempet på 

tidlig 90-tall om å være de største 

klubbene i landet. Jeg hadde mange 

gode kompiser, og gode brødre, som 

spilte sjakk, og vi drev hverandre 

fremover. For meg har det vært både 

uvurderlig, og også direkte avgjøren-

de å ha en far og mor som brukte så 

mye tid på sine barns interesser. Bå-

de pappa og mamma fulgte oss opp i 

tykt og tynt, uansett hva vi ønsket å 

drive med, og det at jeg har vært så 

heldig med mine foreldre har lagt ho-

vedgrunnlaget for at jeg kunne bli 

stormester i sjakk. Miljøet i Brattås og 

Porsgrunn var virkelig helt fantastisk, 

og spillere som Espen Lie, Magne 

Sagafos, Bertil Svendsen og Joachim 

Berg-Jensen og meg selv vokste frem 

fra det samme miljøet. Det var alltid 

lystbetont, og det har jeg tatt med 

meg videre som det viktigste jeg for-

søker å lære unge sjakkspillere i dag. 

Så lenge gleden er der er det bare å 

kjøre på. :-) 

– Hva er din beste prestasjon over 

brettet? 

– Min beste ratingprestasjon kom på 

1. bord i seriesjakken for noen år til-

bake, da jeg scoret 8,5 av 9 på første-

bord for Porsgrunn. Prestasjonen var 

såvidt jeg kan huske over 2800. Like-

vel er nok min aller sterkeste presta-

sjon Arctic Chess Challenge 2007, da 

jeg tilslutt endte på 2. plass i turne-

ringen etter tap i siste runde mot 

Gashimov. I den turneringen spilte jeg 

min beste sjakk, og 2007 var nok 

også året jeg har vært på mitt ster-

keste noensinne. Etter dette året dab-

 

– Hva er ditt beste sjakkminne? 

– Da jeg vant Kadett-NM i Drammen i 

1994. Jeg hadde en beskjeden rating 

rundt 1550, og gikk til topps med 8 av 

9 som første års kadett, foran folk 

som i utgangspunktet var langt ster-

kere spillere. Blant annet Torbjørn R. 

Hansen og Bjarte Leer-Salvesen. 

– Hva er dine styrker/svakheter som 

sjakkspiller? 

Kjetil A. Lie, Foto: Anniken Vestby 
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Intervju med Kjetil A. Lie 

kene som ofrer en haug av sin fritid 

for å gjøre det mulig for andre å glede 

seg ved å spille sjakk, disse mennes-

kene beundrer jeg veldig. Jeg vil der-

for benytte denne anledningen til å 

hylle alle ildsjeler rundt i sjakk-Norge. 

Uten dere ville vi ikke hatt det flotte 

miljøet vi har i dag. Og når jeg snak-

ker om ildsjeler må selvsagt Hans 

Olav Lahlum få sin del av kaka her. 

Hans Olav var også helt uvurderlig for 

Porsgrunns suksess, med sitt vold-

somme engasjement for oss i Pors-

grunn. Han stilte titt og ofte opp på 

treningssamlinger med oss, og når 

det kom til forberedelser til lagmester-

skap var han alltid uvurderlig. Men 

viktigst av alt var det miljøet i klubben 

vår i sin helhet som gjorde det mulig 

for oss å ha den suksessen vi hadde. 

Vi var en harmonisk gjeng som gjorde 

hverandre sterkere.  Jeg må tilslutt 

også nevne Tore Narvøy, nå Tore 

Teigen, som har vært en drivkraft i 

Porsgrunn sjakklubb i en årrekke. 

Tore var alltid begeistret for de unge, 

fremadstormende talentene, og la til 

rette for at vi kunne utvikle oss best 

mulig. 

– Hvordan var det å være sekundant 

for Magnus Carlsen under kandidat-

matchen mot Aronian i Elista i 2007? 

– Det var en helt fantastisk opplevel-

se. Jeg lærte mer sjakk ved å være 

med Magnus som sekundant enn jeg 

normalt sett ville lært på et år. Både 

da jeg var med ham i Elista, men 

også i Khanty Mansiysk i World Cup. 

Jeg var nok på ingen måte det rette 

valget som sekundant på bakgrunn 

av teoretiske ferdigheter, men Mag-

nus og jeg har alltid hatt god kjemi, og 

jeg håper og tror at det faktum at jeg 

var sekundant i det minste førte noe 

godt med seg hva angår trivsel. Det 

er i alle fall veldig gøy å kunne se 

tilbake på nå i dag, at man har fått 

muligheten til å assistere verdens 

beste sjakkspiller gjennom tidene.  

– Hva er ditt forhold til sjakk i dag? 

– Jeg har perioder hvor jeg er veldig 

motivert for å spille, og jeg har perio-

der hvor det er ganske dødt hva ang-

år både spill og interesse for spill. Jeg 

– Mine to største styrker er angreps-

sjakk og fighterinstinkt. Mine to størs-

te svakheter er posisjonelt spill og 

mangel på interesse for teorilesning:-) 

– Hvem er din verste motspiller og 

hvorfor? 

– Vanskelig spørsmål... Tror egentlig 

ikke jeg har noen verste motspiller. Er 

egentlig ingen i Norge jeg frykter å 

møte, og føler heller ikke det er noen 

jeg har dårlig tak på. Hvis jeg måtte gi 

et svar blir det nok Espen Lie, rett og 

flett fordi det ikke er noe gøy å møte 

broren sin. Enten får man dårlig sam-

vittighet for å vinne, eller så blir man 

litt ekstra forbanna fordi man taper 

mot broren sin. Remis er greit, men 

fortsatt er det ikke helt greit å bare 

spille remis mot lillebror :-) 

– Hvem er din historiske favorittspiller 

i sjakk? 

– Kasparov! For en energi og utstrå-

ling på den mannen :-) 

– Kan du nevne tre faktorer som har 

gjort det mulig for deg å vinne NM to 

ganger? 

– 1) Pappa og mamma.  

   2) Fightervilje.  

   3) Hardt arbeid. 

– Fortell litt om sjakkmiljøet i Pors-

grunn i årene 2006-2010 da dere vir-

kelig herjet i både lagsjakk og NM? 

– Igjen må jeg trekke frem min far, 

som alltid har spilt en viktig rolle i ku-

lissene. Noen ganger glemmer man å 

tenke på menneskene som står bak 

prestasjonene, både hva angår sjakk, 

og også andre ting her i livet. Det er 

så mange ting ved miljøet i Porsgrunn 

som ikke hadde vært mulig uten pap-

pa, og er det noen som fortjener mye 

mer heder og ære enn hva han har 

fått, så er det ham. Og da vil jeg sam-

tidig sende ut noen tanker til alle de 

som står på for barnas beste i sjakk-

miljøet her i landet. Det er disse men-

neskene som er de sanne heltene, 

ikke vi som spiller våre trekk på bret-

tet og får hyllest fordi vi spiller så 

godt. Selvsagt er det en prestasjon å 

spille god sjakk, og jeg sier ikke at det 

ikke fortjener heder, men de mennes-

følger imidlertid til enhver tid med på 

hva som skjer i sjakkverdenen, og jeg 

følger turneringer online. Jeg har 

også blitt sjakktrener for en svært 

lovende Porsgrunning på mine eldre 

dager, så sjakken vil alltid fylle meg. 

Det siste året har jeg også hatt litt 

mer ambisjoner igjen, men det vil 

alltid begrense seg selv når man er 

familiefar, og når man ønsker å være 

mest mulig tilstede for sine barn. Hvis 

mine barn ønsker å spille sjakk, blir 

jeg nok å finne i kulissene, men jeg 

har også god tro på at jeg vil holde 

egen karriere i gang med en større 

turnering nå og da. Større mester-

skap som OL er nok for tiden uaktu-

elt, mest fordi jeg ikke har tid til å prio-

ritere sjakk så mye som jeg burde om 

jeg skal være god nok for et norsk OL

-lag med ambisjoner. Da er det bedre 

at unge, spennende krefter slipper til. 

Jeg forsøkte en periode å motivere 

meg selv for å kaste meg med i en 

evt. OL-diskusjon for kommende OL, 

men både tid, krefter, motivasjon og 

resultater har fortalt meg at det kun 

var en illusjon, og da er det bedre å 

roe seg ned noen hakk, og innse at 

sjakk ikke er det viktigste i livet akku-

rat nå. Da tror jeg også resultatene vil 

være sterkere når jeg først finner tid 

til å spille. Mine siste opptredener har 

blitt for krampaktige. Jeg er en hu-

mørspiller, og jeg trenger overskudd 

og motivasjon. Men som sagt, sjak-

ken vil alltid fylle meg med spenning 

og glede. 

Godt sagt: 

«Problemet mitt 

med sjakk var at 

alle brikkene mine 

ønsket å avslutte 

partiet så raskt 

som mulig.»  

– Dave Berry 
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Sven Wisløff Nilssen 

Tre favoritter i eliteklassen 

XABCDEFGHY 
8r+-+-trk+( 
7zplwqnvlpzpp' 
6-zp-+p+-+& 
5+-zp-+-+-% 
4-+-zPP+-+$ 
3zP-zPL+N+-# 
2-vL-+QzPPzP" 
1tR-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 
13...c4?! Jeg har sett Aronian 
spille samme idé i en lignende stil-
ling mot Magnus, men problemet er 
at svart nå ikke så lett får motspill 
mot d4 og i c-linja - så trekket virker 
strategisk risikabelt. Mer solid vir-
ker det å spille tårnene i linjene for 
så å være mest mulig fleksibel mot 
hvits ulike planer. 14.Lc2 e5!? 
15.Tfd1 Legg merke til at svart 
etter: 15.La4 Ld6 16.Lxd7?! Dxd7 
17.dxe5 Lc5 18.Dxc4 Dc6! får en 
bonde tilbake og han har dermed 
masse kompensasjon i løperparet 
og bedre struktur for minusbonden 
sin. 15...b5?! 16.Lc1?! Hvit hadde 
muligheten til det sterke: 16.a4! b4 
17.cxb4 Lxb4 18.Sxe5 Sxe5 
19.dxe5 a5!? (19...c3? 20.La3!) 
20.Ld4! og hvit har en god ang-
repsstilling med en merbonde i - 
selv om den frie c-bonden kan gi 
langvarig kompensasjon her. 
16...a5 17.Tb1   
 

XABCDEFGHY 
8r+-+-trk+( 
7+lwqnvlpzpp' 
6-+-+-+-+& 
5zpp+-zp-+-% 
4-+pzPP+-+$ 
3zP-zP-+N+-# 
2-+L+QzPPzP" 
1+RvLR+-mK-! 
xabcdefghy 

 
17...La6! Tematisk og sterkt spill 
av Hammer på dronningfløya etter 
at hvit i det 16. trekket spilte unøy-
aktig er stillingen nå helt uklar med 
spill for begge parter. 18.dxe5! Lie 

Enhver bulletin for Landsturne-
ringen må jo ha rikelig med parti-
materiale. For denne første bulleti-
nen kan vi ikke presentere dags-
ferske partier av den enkle grunn at 
ingen er spilt ennå. I de kommende 
numrene kan vi imidlertid love rike-
lig med partianalyser! 
 
Men helt tomt for partianalyser kan 
vi jo ikke la  nummeret være. Vi går 
derfor tilbake til tidligere Lands-
turneringer, og presenterer partier 
fra tre av favorittene i årets turne-
ring: Kjetil A. Lie, Frode O. O. Urke-
dal og Frode Elsness. 
 
Oppmerksomme lesere vil kanskje 
kjenne igjen partiene fra NM-
bloggen som har vært presentert i 
tiden før NM, men vi mener disse 
partiene fortjener plass i bulletinen 
også! 
 

Lie,Kjetil A (2541)
Hammer,Jon Ludvig (2583)  
NOR-ch Bergen (7), 10.07.2009 
Sven Wisløff Nilssen 
1.d4 Kjetil A. Lie startet opp som 
en svoren e4-spiller i sine junior år 
- men utover 2000–tallet spilte han 
stadig oftere 1.c4 kombinert med 
1.d4 og av og til gikk det også i f4, 
Sf3 eller g3. En allsidig sjakkspiller 
med andre ord. 1...Sf6 2.Sf3 e6 
3.c4 b6 4.a3 Vi er inne i dron-
ningindisk der hvit investerer tid i å 
få en god springer på c3. Denne 
varianten er oppkalt etter Tigran 
Petrosian og det er et slikt forbyg-
gende trekk som forhindrer Lb4 
som Petrosian var så glad i. Simen 
Agdestein yndet å spille dette i sine 
velmaktsdager som hvit, og det er 
da også et spennende veivalg. 
4...Lb7 5.Sc3 d5 6.cxd5 Sxd5 
7.Dc2! Et anerkjent valg fra teo-
riens side da det støtter opp om e4 
og et sterkt sentrum. 7...Le7 8.e4 
Sxc3 9.bxc3 0–0 10.Ld3 c5 11.0–
0 Dc7 En annen mye spilt variant 
her er: 11...Dc8 12.De2 La6 13.Td1 
cxd4 14.cxd4 Lxd3 15.Txd3 Sd7 og 
hvit står noe bedre, men svart er 
meget solid og kan få et godt slutt-
spill, fordi han har en bondemajori-
tet på dronningfløyen, om han kom-
mer så langt. 12.De2 Sd7 13.Lb2   
 
 
 
 

er med å notene og skaffer seg en 
mobil bondemajoritet på konge-
fløya og dermed angrepssjanser 
med press i d-linja og fort gode let-
te offiserer da Sf3 når får et fint felt 
på d4. 18...Sxe5 19.Sd4 Tab8 
20.Sf5 Lc5 21.Lf4 f6 22.Td5 
Lxa3!? Går på bonderov mot en 
farlig angrepsspiller - etter: 
22...Lb7! hadde hvit trolig ikke noe 
bedre enn å trekke tårnet ned til d1 
igjen, og da kan svart tilby trekk-
gjentakelse om han vil. 23.Sd4 b5-
bonden er under ild! 23...Db6?! 
Stockfish gir: 23...Dc8 24.Sxb5 Lc5 
25.Le3 Lxe3 26.Dxe3 De8 med likt 
spill. For oss mennesker er stilling-
en her komplisert med sjanser for 
begge parter. 24.Sxb5 Lc5 25.Sd6! 
Dc7 26.Txb8 Txb8 27.Sf5   
 

XABCDEFGHY 
8-tr-+-+k+( 
7+-wq-+-zpp' 
6l+-+-zp-+& 
5zp-vlRsnN+-% 
4-+p+PvL-+$ 
3+-zP-+-+-# 
2-+L+QzPPzP" 
1+-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 
 I partifortsettelsen kommer derimot 
hvit ut på topp og han har her ang-
repssjanser mot svarts kongestil-
ling. 27...Td8? 28.Lxe5? Etter: 
28.Dd1! Lb6 29.Le3! Sf7! 30.Txd8+ 
Dxd8 31.Lxb6 Dxb6 32.Dd5! Ser 
svarts forsvarsoppgave lang og 
hard ut - selv om han ikke er mate-
riell under. 28...fxe5 29.Dd2! Lb6? 
Selve tapstrekket. Svart ser ut til å 
ha forsvarsressurser i varianten: 
29...Txd5 30.exd5! Ld6 31.h4!? 
Lc8! selv om hvit også her sitter i 
førersetet. 30.Dg5   
 
 

Godt sagt: 

«Det er mange 

sjakker, men bare én 

matt.»  

– Russisk ordtak 
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Tre favoritter i eliteklassen 

stillingen er ca. 55% siste år, og 
den scorer noe bedre for svart enn 
varianten med 3...Sf6. 4.Sf3 dxc4 
Mens svart normalt spiller: 4...e6 
5.Lg5 Le7 6.e3 0–0 7.Ld3 her, men 
en liten hvit fordel. 5.d5!? En rela-
tivt lite spilt variant som Rybka liker 
godt. Vanligst er: 5.e4 Lg4 6.Le3 
e6 7.Lxc4 Lb4 8.Dc2 0–0 9.Td1 
som over - og hvits står litt bedre 
på grunn av sentrumet sitt. 5...Sa5 
6.Da4+ c6 7.b4! Alternativet: 
7.dxc6 Sxc6 8.e4 e6 9.Lxc4 gir 
svært lite. Med teksttrekket spiller 
hvit en materialistisk form for sjakk. 
7...b5 Poenget er at: 7...cxb3 
8.axb3 gir en løs springer på a5 
som svart ikke kan dekke på noen 
god måte. Dette er ikke spillbart for 
svart, så han må finne en annen 
løsning som innebærer et offisers-
offer. 8.Dxa5 Dxa5 9.bxa5 b4   
 

XABCDEFGHY 
8r+l+kvl-tr( 
7zp-+-zppzpp' 
6-+p+-sn-+& 
5zP-+P+-+-% 
4-zpp+-+-+$ 
3+-sN-+N+-# 
2P+-+PzPPzP" 
1tR-vL-mKL+R! 
xabcdefghy 

 
10.dxc6! Avviker fra de materia-
listiske baner og er spilt i en rekke 
partier tidligere så langt tilbake som 
VM i postsjakk i 1978. I denne teo-
ristillingen er ellers alle tenkelige 
muligheter prøvd i flere partier - og 
jeg har rundt 40 partier tilgjengelig 
fra denne stillingen etter svarts 9. 
trekk. 11.Sa4, 11.Sd1, 11.Sb1 og 
Urkedals 11.dxc6 er altså alle for-
søkt i en rekke partier. Rybka liker 
igjen hvits trekk - noe som sier meg 
at Urkedal har analysert denne va-
rianten på hjemmelabben sin med 
maskin. Etter: A) 10.Sd1 cxd5 
11.g3 e6 12.Lg2 Tb8 13.Le3 Tb5 
14.Lxa7 Txa5 15.Ld4 fikk vi en 
spennende stilling med sjanser for 
begge parter i partiet: Ward,C - 
Fries Nielsen,J / Copenhagen 
1998. 1–0 i 35 trekk. Svarts sam-
menhengende bondekjede med to 
merbønder gir full kompensasjon 

XABCDEFGHY 
8-+-tr-+k+( 
7+-wq-+-zpp' 
6lvl-+-+-+& 
5zp-+RzpNwQ-% 
4-+p+P+-+$ 
3+-zP-+-+-# 
2-+L+-zPPzP" 
1+-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 
30...Te8?! Taper i en tapt stilling. 
Dronningsluttspillet som oppstår 
etter den mer eller mindre forserte 
sekvensen: 30...Txd5 31.exd5! Lc5 
32.Le4 Ld6 33.Sh6+! Kh8 34.Df5! 
gxh6 35.Df6+ Kg8 (35...Dg7 
36.Dxd6) 36.Lf5! Lc8 37.Lxc8 Dxc8 
38.Dxd6 er også vunnet for hvit. 
Men dette kunne svart spilt videre 
på og kjempet. 31.La4 Hvit truer 
tårnet på e8 og Td7 samtidig og 
etter Td8 kan hvit bare ta tårnet da 
dronningen er overbelastet siden 
den også skal dekke matten på g7. 
Et fint parti fra vår stormester Kjetil 
A. Lie.  
1–0 
 
 

Urkedal,Frode Olav Olsen 
Lie,Espen (2476)  
NOR-ch playoff Fredrikstad (1), 
19.10.2012 
Sven Wisløff Nilssen 
1.d4 d5 2.c4 Sc6!? Espen Lie 
unngår som forventet å spille en 
teoretisk hovedvariant mot teori-
sterke Urkedal. I stedet spiller han 
den relativt sjeldne fuglen Chigorin 
som Morozevich sverget til tidlig i 
karrieren og som Moro har skrevet 
en hel bok om. Åpningen gir hvit en 
klassisk sentrumsfordel som svart 
søker å motvirke ved å spille om e5
-bruddet og generelt rask utvikling 
og aktivitet. Norgesmesteren av 
1980, FM Sverre Heim, har ellers 
elsket sin Chigorin i alle år og spil-
ler åpningen fortsatt på nett. 3.Sc3 
Sf6 Mer vanlig for svart er: 
3...dxc4 4.Sf3 Sf6 5.e4 Lg4 6.Le3 
e6 7.Lxc4 Lb4 8.Dc2 0–0 9.Td1 
med en interessant og ubalansert 
stilling der svart har fått ut alle offi-
serene sine, men der hvit har en 
sentrumsfordel. Hvits score i denne 

for offiseren her.; B) 10.Sa4!? cxd5 
11.a3?! b3! 12.Lb2 e6 13.Sc3 
La6?! 14.e4! ga hvit fordel i partiet: 
Tunik Gennady (RUS) - Chibuk-
hchian Artur (ARM) / Moskva, 
2006. 1–0 i 41 trekk. Generelt sco-
rer hele denne varianten vi er inne i 
bedre for hvit - noe som mest av alt 
skyldes at hvits stilling er enklere å 
spille vil jeg tro. 10...bxc3 Hvit har 
valgt å gi offiseren tilbake for å spil-
le på sin fremskutte bonde på c6 
sammen med et lite utviklingsfor-
sprang som gir et initiativ. 11.Se5!? 
En nyhet av Urkedal i denne stil-
lingen - og en svært så interessant 
sådan! Rybka vurderer dette trek-
ket - sammen med hovedtrekket i 
stillingen: 11.e3 som de eneste 
som gir hvit noe. Etter trekkene:; 
11.La3!? e6 12.Lxf8 Txf8 13.e3 tok 
ellers partene remis i partiet: Si-
elicki,T-Kukawski,M / Warsaw 2012 
- spilt i årets polske mesterskap og 
altså ganske ferskt. Stampartiet for 
varianten ble ellers spilt allerede i 
1978, som nevnt, i det 10. Ver-
densmesterskapet i postsjakk og 
gikk slik:; 11.e3! Tb8?! (11...La6!) 
12.Lxc4 e6 13.Sd4 med klar hvit 
fordel i: Svenningsson vs. Boey, 
ICCF 10th W-ch Corr. 1–0 i 27 
trekk. 11...Tb8!? Aktivt og taktisk 
betont. Svart tar linja først, men 
samtidig får han nå ikke rokert 
langt. Hakket sterkere er kanskje: 
11...e6 12.e3 La6 13.Lxc4 Lxc4 
14.Sxc4 0–0–0 15.Se5 Td5 16.Sxf7 
Tg8 17.Ke2 Txa5 18.Td1 Le7 19.f4 
Sd5 med en spennende kampstil-
ling der det fortsatt er mye å spille 
om. Hvit har kanskje en fordel her, 
men svart har bonden på c6 under 
kontroll og aktivitet for den ofrede 
bonden. Et av problemene med 
Tb8 er dog at svart aldri får rokert 
langt... 12.Sxc4   
 

Godt sagt: 

«Det er ikke godt 

nok å være en god 

spiller - en må også 

spille godt!»  

– Dr. Tarrasch. 
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14...Kd8 med planen Kc7! og svart 
er fortsatt med i partiet. 15.Sf3 0–0 
16.Sd4 Ld5 17.La6   
 

XABCDEFGHY 
8-tr-+-trk+( 
7zp-+-+pzpp' 
6L+Pvl-sn-+& 
5zP-+l+-+-% 
4-+-sN-+-+$ 
3+-zp-zP-+-# 
2P+-+-zPPzP" 
1tR-vL-mK-+R! 
xabcdefghy 

 
17...Le5? Først dette ser ut som 
et tapstrekk. Svart måtte fiske i rørt 
vann ved å ta bonden på g2. En 
viktig variant er da: 17...Lxg2 
18.Tg1 Lh3 19.Sb5? (19.Lb7! med 
klar hvit fordel.) 19...Lxh2 20.Th1 
Lc8! og svart overlever på taktikk. 
18.Lb7? Her vinner: 18.La3! di-
rekte: F.eks: 18...Tfe8 (18...Lxd4 
19.Lxf8 Txf8 20.c7! Le6 21.exd4 og 
hvit vinner med sitt overlegne ma-
teriell.) 19.0–0 Lc7!? (19...Lxd4 
20.c7! Tbc8 21. Lxc8 og vinner.) 
20.Tab1! Lxa5 21.Tb7 med vinnen-
de fordel for hvit. 18...Tfe8 
(18...Lxd4 19.Lxf8 Txf8 20.c7 Le6 
21.exd4 og hvit vinner med sitt 
overlegne materiell.) 19.0–0 Lc7!? 
(19...Lxd4 20.c7 Tbc8 21.Lxc8 og 
vinner.) 20.Tab1! Lxa5 21.Tb7 med 
vinnende fordel for hvit. 18...Lxg2 
Svart fikk en ny sjanse til å slå seg 
inn på g2, og tok den selv om det 
nå innebærer et kvalitetsoffer. Et 
interessant alternativ i denne 
komplekse stillingen var faktisk ma-
skinen sitt førstevalg: 18...c2!? 19.0
–0?! Lxc6!! et taktisk slag i hvert fall 
jeg ville funnet svært vanskelig å 
regne konsekvensene av over bret-
tet med en tikkende klokke. Trolig 
gjenvinner svart da den materielle 
balansen. En skarp, konkret mulig-
het videre er: 20.Sxc6 Lxa1 21.a6! 
Tbd8! 22.Sxd8 Txd8 23.Lc6 Td6 
24.La4 Txa6 og svart bør holde 
partiet på tross av hvits løperpar da 
den materielle balansen altså gjen-
opprettes i denne varianten. Slike 
skarpe varianter som en computer 
er i stand til å finne, og som er ak-
kurat så konkret og forserende som 

XABCDEFGHY 
8-trl+kvl-tr( 
7zp-+-zppzpp' 
6-+P+-sn-+& 
5zP-+-+-+-% 
4-+N+-+-+$ 
3+-zp-+-+-# 
2P+-+PzPPzP" 
1tR-vL-mKL+R! 
xabcdefghy 

 
12...e5! IM Lie viser sine taktiske 
muskler med et sentrumsbrekk 
som innebærer et nytt bondeoffer. 
Dette er det eneste som setter hvit 
på prøve. Godt spilt! 13.e3 Et godt 
trekk da svart nå ikke har en god 
måte å dekke e5-bonden på. Der-
med var svarts bondefremstøt altså 
en ekte gambit. Ikke 13. Sxe5?? 
c2! med trusselen Tb1, eventuelt 
med et innslag av Lb4+ først, og 
vinner direkte for svart. 13...Le6 
Åpningen har egentlig gått helt OK 
for svart som riktignok ofrer to bøn-
der her - men som har aktiviteten 
på sin side og spennende kompen-
sasjon. Men stillingen er tempokri-
tisk og teksttrekket gir hvit frie tøy-
ler i en stilling der svart måtte ri 
initiativet sitt. Åpningen hadde kos-
tet Espen Lie mye tid på klokka 
mens Urkedal hadde spilt raskt. 
Dette ble nok skjebnesvangert her. 
Etter 13...Sd5! spørs det om ikke 
svart har utlignet og vi har i praksis 
en spennende kampstilling med 
interessant spill for begge parter. 
Etter: 14.Sxe5 (14.a3 e4!) 14...Sb4 
15.Kd1 Ld6 16.Sc4 Lc7 17.La3 Le6 
(17...Lf5!?) 18.Kc1 Lf5! er det en 
ubalansert stilling der begge har 
sine sjanser vil jeg tro. En compu-
tervariant videre er det fikse: 
19.Lxb4 Txb4 20.a3 Tb2! 21.Sxb2 
cxb2+ 22.Kxb2 Le5+! 23.Ka2 Le6+ 
24.Kb1 Lf5+ 25.Ka2 Le6+ med 
trekkgjentakelse og remis! Dette er 
dog på ingen måte forsert. 14.Sxe5 
Ld6?! En ulykke kommer sjel-
dent alene! Svarts hovedplan var jo 
å spille på initiativet og aktivitet - så 
en kan si at teksttrekket er logisk. 
Likevel viser analyser at det var på 
høy tid å få kongen over til c7 slik 
at c-bonden kommer under kontroll 
og h-tårnet kommer i spill. Altså: 

sjakk ofte er, viser mulighetene i 
denne stillingen også for svart. 
Spennende! 19.Tg1   
 

XABCDEFGHY 
8-tr-+-trk+( 
7zpL+-+pzpp' 
6-+P+-sn-+& 
5zP-+-vl-+-% 
4-+-sN-+-+$ 
3+-zp-zP-+-# 
2P+-+-zPlzP" 
1tR-vL-mK-tR-! 
xabcdefghy 

 
19...Txb7! Å tviholde på materiel-
let er en håpløs kamp etter: 
19...Ld5? 20.La3 Tfe8 21.0–0–0! 
og hvit vinner etter: 21...Le4 22.f3 
og svart må rygge. IM Lie ser at 
han nå må forsvare seg og forenkle 
stillingen noe som også var viktig 
da hvit hadde et stort forsprang på 
klokka her. 20.cxb7 Lxb7 21.La3   
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-trk+( 
7zpl+-+pzpp' 
6-+-+-sn-+& 
5zP-+-vl-+-% 
4-+-sN-+-+$ 
3vL-zp-zP-+-# 
2P+-+-zP-zP" 
1tR-+-mK-tR-! 
xabcdefghy 

 
21...Td8? Tapstrekk nr. 2 - svart 
kunne prøvd: 21...Te8 22.Sf5! (22.0
–0–0? Lxh2!) 22...g6 med sjanser 
til å overleve et komplisert kamp. 
Etter det naturlige: 23.Ld6 Te6 24.0
–0–0 så har svart: 24...c2! 25.Td2 
Se4 og hvit må sjakke på e7 eller 
h6 og slå av på e5 med en stilling 
han ikke vinner uten videre. 22.0–0
–0! g6?! En siste sjanse til å 
overleve lå i det taktiske: 22...Tb8! 
23.Tg5 Le4! og Rybka mener at 
hvit må finne det ytterst subtile: 
24.Lb4! (24.Sb3 Lxh2 25.Ld6 Lxd6 
26.Txd6 Kf8 og hvit står veldig 
godt, men kan han vinne mot per-
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bondemajoritet - støtte til springe-
ren og litt luft for kongen i en tapt 
stilling med lite tid på klokka. Vans-
kelig å klandre han for det. 30.Tc4? 
Dette gjør partiet 15 trekk lenger og 
gir faktisk svart sjanser til å sprelle 
og vel så det! Det enkle: 30.h3 Sxf2 
31.Sf6+! Kh8 (31...Kg7 32.Se8+ 
Kh7 33.Sxc7!) 32.Lxc3 vinner minst 
en offiser for hvit og dermed partiet. 
30...Lxh2 Tvang. Svart må forsø-
ke å trylle med egen h-bonde. 
31.Tc8+ Kh7 32.Lxc3 Kh6 Svarts 
konge smetter ut av mattnettet på 
g5 og siden hvit ikke har noen fri-
bonde enda så gjenstår det en liten 
jobb. 33.Tf8? Som nevnt så spreller 
svart allerede her - og etter dette 
trekket så er han faktisk igjen in-
nenfor remisgrensen og kunne red-
det partiet om tiden ikke hadde tik-
ket så fort. I stedet for å gi en klar, 
enkel og entydig vinstvariant her - 
så velger jeg å gi noen varianter 
som også fører til remis for å vise 
at svart allerede hadde sin sprell i 
denne stillingen - ting var ikke helt 
enkle for hvit lenger. .. A) 33.Th8+ 
Kg5 34.Th7 f6! 35.Tf7 (35.a6! vin-
ner nok for hvit.) 35...h4! 36.Lxf6+ 
Sxf6 37.Txf6 Le4! 38.f4+ Kg4 
39.Tf7 Kf3 40.Kd2 h3! 41.Se5+ Kg2 
42.Txa7 Lg3 43.a6 h2 44.Th7 g5! 
45.Txh2+ Lxh2 med en klar remis-
stilling.; 33.a6 Sxf2 34.Lf6!? g5 
35.Tg8 Se4 36.Le5 Lg3! og jeg ser 
ingen enkel vei til seier for hvit. Hvit 
har utvilsomt vinnende fortsettelser 
om en leter med lys og lykter i ut-
gangsstillingen - men Urkedal had-
de alt gjort ting vanskelig for seg. 
33...f5? Overser en gylden 
sjanse i den sterke tidsnøden. Et-
ter: 33...Ld6 34.Txf7? (34.Th8+ 
Kg5 og siden det henger på h2 og 
svart har en sterk fribonde og et 
meget sterkt løperpar så er sjan-
sene til å overleve meget gode.) 
34...Ld5! og hvit må gi materiell da 
tårnet er fanget og han kan ikke 
vinne lenger. 34.Sc5 Ld6 En gaffel 
men likevel kommer dette trekket 
ett trekk for sent til å redde partiet 
på grunn av hvits h8-sjakk. 
35.Th8+ Kg5 36.Se6+ Kh4 37.Tg8 
La3+ 38.Kc2 f4 Eller: 38...Sxf2 
39.Txg6 som også vinner for hvit. 
Med teksttrekket søker svart en 
sjakk på e4 med løperen slik at g6 
nå er indirekte gardert. 39.Sxf4 g5 
40.Sd3 Ld6 Dermed er tid-
skontrollen over for begge og med 
kvalitet og en bonde over for hvit er 

fekt motspill? Vanskelig å si.) 
24...Lxh2 (24...Txb4 25.Sb3! og 
vinner på grunn av 8-raden.) 
25.Tb5 med trolig vinststilling. 
23.Sf3 Det er strengt tatt ikke 
noe i veien med Urkedals vei til 
seier i dette partiet, selv om: 23.a6 
vinner direkte da: 23...Le4 24.f3 
La8 25.f4 setter svart i en kattepi-
ne. Svart må i denne varianten hol-
de et øye med c6 på grunn av et 
hvitt Sc6!. 23...Txd1+ 24.Txd1 Lc7   
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7zplvl-+p+p' 
6-+-+-snp+& 
5zP-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3vL-zp-zPN+-# 
2P+-+-zP-zP" 
1+-mKR+-+-! 
xabcdefghy 

 
25.Se5! Tilbake igjen og selve 
poenget. Temaet med sjakk i bun-
nen gjør at hvit kan aktivisere seg 
og resten går som en lek. 25...Kg7 
Ikke: 25...Lxe5?? 26.Td8+ Kg7 
27.Lf8+ Kh8 28.Ld6+ Kg7 29.Lxe5 
og vinner lett. 26.Sd7 Hvit har et 
materielt overtak med sin kvalitet 
og den prosentvise størrelsen på 
dette overtaket kan en si blir større 
og større ved avbytter av lette offi-
serer. Derfor er det et mål for hvit å 
bytte her. 26...Sg4 27.Lf8+ Kg8 
28.Lb4 Lf3 29.Td4 h5   
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7zp-vlN+p+-' 
6-+-+-+p+& 
5zP-+-+-+p% 
4-vL-tR-+n+$ 
3+-zp-zPl+-# 
2P+-+-zP-zP" 
1+-mK-+-+-! 
xabcdefghy 

 
 Ikke det mest materialistiske her, 
men svart prøver å få fart på en 

resten ren teknikk for en spiller av 
Urkedal sitt format. 41.Kd2 Le4 
42.Td8 Lc7 Eller: 42...Lxd3 
43.Txd6 som også er enkelt for 
hvit. 43.Td4 Lxd3 44.Kxd3 Kh3 
45.Ke2 Og svart ga opp da: 
45...Kg2 46.Td5 gir svart en stilling 
som umiddelbart faller fra hveran-
dre. Et spenstig parti med mange 
vanskelige avgjørelser der ingen av 
spillerne la fingrene imellom.  
1–0 
 

Frode Elsness (2485) 
Axel Smith (2465) 
NOR-ch Oslo (9), 10.07.2011 
Sven Wisløff Nilssen 
1.d4 d5 2.c4 c6 Slavisk er en so-
lid åpning som først og fremst tar 
sikte på spill på dronningfløya. En 
god åpning å lære for unge spillere 
som vil lære seg klassisk sjakk. 
3.Sf3 Sf6 4.Sc3 e6 5.Lg5 Et trekk 
som var svært populært i Botvin-
niks tid, men som de siste 10 årene 
har blitt noe mindre populært. 
Grunnen er at hvit må ofre en bon-
de, eller kvitte seg med det berøm-
te løperparet, i anti-Moskva-
varianten som starter med 6...h6! 
5...dxc4!? 6.e4 b5 7.e5 h6 8.Lh4 
g5 9.Sxg5 hxg5 10.Lxg5 Alt er 
selvsagt tjukkeste teori og denne 
varianten er oppkalt etter den 6. 
verdensmester i sjakk - Mikhail Bot-
vinnik. 10...Sbd7 11.g3 Da5 Den 
klassiske hovedvarianten fortsetter 
med: 11...Lb7 12.Lg2 Db6 13.exf6 
c5 14.d5 0–0–0 15.0–0 b4 og her 
kan hvit velge mellom to spennen-
de valg. Det ene er det klassiske 
16.Sa4, mens det andre er det mo-
derne 16.Tb1!?. Hva som er best 
trides fortsatt de lærde om. 12.exf6 
La6?! Kjent fra teorien, men et 
kunstig trekk som det er vanskelig 
å tro på da den lange diagonalen 
nå svekkes. 13.a3!? 0–0–0 14.Lg2 
Sc5 15.0–0 Sb3 16.Tb1?! Teorien 
angir det sterke: 16.Df3! Lb7 
17.Tad1! b4 18.Se4 bxa3 19.bxa3 
med klar hvit fordel. I praktisk spill 
har 16.Df3! gitt knusende sterke 
resultater for hvit. 16...Sxd4?! Spilt 
før var: 16...Txd4? 17.Df3! Lb7 
18.Tfd1 b4 19.Se4 bxa3 20.bxa3 
som ga hvit stor fordel i: Sardo, G-
Aliamo,R, Budapest. Men partiet 
endte 0–1 etter 33 trekk.; Stockfish 
7 anbefaler: 16...Lxa3! 17.Se4! Lb4 
18.Dg4 Sxd4! 19.Le3 c5 med uklart 
spill som er i en slags dynamisk 
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Sterkere var: 26...Dxf3! 27.Lxe6+ 
fxe6 28.Dxf3 Lxf3 29.Te1 Lxg5 
(29...Lc6!? 30.Lxc5!) 30.hxg5 Lh5 
31.Lxc5 Lf7 32.Le7! a6 33.Txe5 og 
hvit står til strategisk vinst siden 
tårene fortsatt er på brettet. 
27.Lxe6+   
 

XABCDEFGHY 
8-+k+-+-tr( 
7zpl+-+p+-' 
6-+q+LzP-+& 
5+pzp-zp-vlQ% 
4-+p+-+-zP$ 
3zP-+-vLPzP-# 
2-zP-+-+-+" 
1+-+R+-mK-! 
xabcdefghy 

 
27...Kc7! Smith kjemper og fin-
ner trekk som holder liv i partiet. 
28.Dxg5? Hvit biter på kroken! 
Til seier førte den vakre varianten: 
28.Dxf7+ Kb8 29.Ld5 Lxe3+ 
30.Kg2 Dc7 31.Dg7! og hvit vinner. 
28...Dxe6 29.Lxc5? I kompliserte 
stillinger er feiltrekk lett å finne! 
29.Kg2! 29...Lxf3 30.Tf1 Lb7 
31.Te1!? Te8 32.Le7! Dc6 
33.Dxe5+ Kc8 34.Df5+ Kb8? Til 
remisstilling fører: 34...Kc7 35.Df4+ 
Kc8 36.Dg4+ Kc7 37.De2!? Dh1+ 
38.Kf2 Dg2+ 39.Ke3 Dxg3+ og 
svarts motspill holder til remis, men 
ikke mer. 35.Ld6+! Ka8 36.Txe8+ 
Dxe8 37.De5?! Dc6 38.Kf2 a5   
 

XABCDEFGHY 
8k+-+-+-+( 
7+l+-+p+-' 
6-+qvL-zP-+& 
5zpp+-wQ-+-% 
4-+p+-+-zP$ 
3zP-+-+-zP-# 
2-zP-+-mK-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
39.Lc5! Elsness sitt håp er den 
frie h-bonden og angrepet mot 
svarts konge på de svarte feltne. 
Kan dette kombineres er stillinga 

balanse. 17.Dg4! Lb7 18.Tfd1 Db6 
19.Le3!? Et meget spennende og 
sannsynligvis sterkt trekk var: 
19.a4! b4 20.a5! Dxa5 21.Txd4 
Txd4 22.Dxd4 og nå må svart fin-
ne: 22...Lc5! for å i det hele tatt 
holde hodet over vannet. Dette gir 
svært komplisert spill som virker 
svært godt for hvit. Elsness velger 
et mye mer menneskelig trekk - 
han søker større kontroll. 19...c5! 
Svart får nå motspill - en meget 
spennende stilling! 20.Se4 En lo-
gisk fortsettelse som gir noe fordel 
er: 20.Lxb7+ Kxb7 21.h4 med en 
liten, hvit fordel i en komplisert stil-
ling der stillingen er i stor ubalanse. 
Svart har uansett motspill her. 
20...Td7 21.h4 e5?   
 

XABCDEFGHY 
8-+k+-vl-tr( 
7zpl+r+p+-' 
6-wq-+-zP-+& 
5+pzp-zp-+-% 
4-+psnN+QzP$ 
3zP-+-vL-zP-# 
2-zP-+-zPL+" 
1+R+R+-mK-! 
xabcdefghy 

 
 Ødelegger s varts bondestruktur 
og de hvite feltene for å plombere d
-linja med en springer på d4. Men 
dette koster mer enn det smaker! 
22.Lh3! Se6 23.Sg5 Dc6 24.f3?! Å 
rømme kongen var mye bedre, 
altså: 24.Kh2! og svart taper avgjø-
rende materiell direkte og dermed 
partiet. 24...Lh6! Smith kjemper 
godt, i en tapt stilling, og setter hvit 
på prøve! 25.Dh5? 25.Txd7! Dxd7 
26.Dh5 Kc7 27.Sxe6+! Dxe6! 
28.Lxh6 Dxh3 29.Dxe5+ Kb6 
30.Le3 Tc8 31.Df4 gir hvit en vun-
net stilling selv om det gjenstår 
mye spill her. 25...Txd1+ Her fikk 
svart sin gyldne remis-sjanse: 
25...Dxf3! 26.Dxf3 (Ikke: 26.Sxf3 
Lxe3+ 27.Kg2 Txh5!) 26...Lxf3 
27.Txd7 Kxd7 28.Lxe6+ fxe6 
29.Lxc5 Lxg5 30.hxg5 Le4! 31.Tf1 
Th1+ 32.Kf2 Txf1+! 33.Kxf1 Lg6 
34.Lxa7 Kc6 35.Ke2 Kd5 36.Ke3 
Lf7 37.Lb6 Lg6 med remisstilling på 
grunn av ulikfargede løpere. 
26.Txd1 Lxg5? Dette taper raskt. 

fort vunnet for hvit. 39...Dg2+ 
40.Ke1 Dh1+ 41.Kd2 Dc6? Et 
tapstrekk. Bedre var: 41...c3+! 
42.bxc3 (42.Dxc3 Dh2+ 43.Kc1 
Dh1+ 44.Kc2 Dg2+ 45.Dd2 Le4+ 
46.Kc3 Df3+ 47.Le3 Dxf6+ 48.Dd4 
Dc6+ gir trolig svart remis på grunn 
av hvits åpne kongestilling.) 
42...Dg2+ 43.De2 Dd5+ 44.Ld4 
Da2+ 45.Ke1 Db1+ 46.Dd1 De4+ 
47.Kd2 Lc6 og svart kan trolig hol-
de partiet på grunn av hvits åpne 
kongestilling i dette dronning/
løpersluttspillet. 42.Le3? Sterkt var: 
42.Lf2! som gir kongen mer be-
skyttelse og som vinner. 42...Lc8?   
 

XABCDEFGHY 
8k+l+-+-+( 
7+-+-+p+-' 
6-+q+-zP-+& 
5zpp+-wQ-+-% 
4-+p+-+-zP$ 
3zP-+-vL-zP-# 
2-zP-mK-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
Stjernetrekket her var: 42...c3+! 
43.Dxc3 Dg2+ som leder rett i evig-
sjakken, så hvit må spille Kc2 for å 
holde liv i stillingen - men det er 
også remis ved korrekt spill. 
43.Dd4! Sentralisering med matt-
trusler er sjeldent galt. 43...Dc7 
44.h5! Krumtappen begynner sin 
seiersferd. 44...b4 45.axb4 axb4 
46.h6 c3+ 47.bxc3 bxc3+ 48.Dxc3 
Dd8+ 49.Ke1 Dermed har svart 
ingen flere sjakker og hvit truer 
Da3+ og Da1+ og Dc6+ - det er 
matt på gang! 49...Le6 50.Dc6+ 
Raskest veien til målet. 50...Kb8 
51.Db5+ Kc8 52.Da6+ Kb8 Eller: 
52...Kd7 53.Dd3+ Kc8 54.Dxd8+ 
Kxd8 55.h7 og hvit får ny dronning. 
53.Lf4+ Dd6 54.Lxd6# Et meget 
spennende kampparti der begge 
var med på dansen, men der 
Elsness holdt presset oppe og vant 
en velfortjent seier til slutt. Selv om 
det ikke holdt til mer enn Stikkamp i 
kampen om NM-tittelen.  
1–0 
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Våre støttespillere 

 



12 

 

Finn fram i Tromsø sentrum 
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Finn fram i Tromsdalen 
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Mat og varer får Landsturneringen 2016 fra: 
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Jan Roksvold 

Landsturneringa sett fra slagmarken 

der har han det siste året også funnet 

veien til byens sjakklubb, der hans 

nytenkende brikkeføring vekker fasci-

nasjon, men også et snev av frykt og 

usikkerhet. For spillet til Schmidt kan 

så vist ikke sies å hvile på noen til nå 

kjente sjakkteoretiske prinsipper. Det 

er til gjengjeld, etter alt å dømme, 

dypt fundert på taktiske og strategis-

ke militærmanøvrer kjent fra krigshis-

torien, manøvrer vår mann utvilsomt 

kjenner til. Eksempelvis vil han, med 

sin encyklopediske kunnskap om 

«Jeg har aldri forstått dette med ‘tap 

og vinn med samme sinn’. Det er da 

ingen som blir forbanna når de vin-

ner.» Kristian Schmidt 

For å kunne overbringe ei første-

håndsberetning av dramatikken slik 

den fortoner seg sett fra 

slagmarken, har vi i bulletin-

redaksjonen bestemt oss for 

å zoome inn på én av de 

381 stridende. Denne ene 

vil vi så følge fra runde til 

runde, like fra triumfens 

tinder, gjennom remisens 

trøstesløse jammerdal, og 

beint ned i nederlagets mør-

keste jettegryte – om det 

skulle bære dit av sted. 

 

Valget falt på 47 år gamle 

Kristian Hansen Schmidt, i 

Klasse 3, som i år deltar på 

sin første landsturnering.  

Vår personifisering av Land-

sturneringa 2016 er histori-

ker til daglig, og jobber for 

tida med ei doktorgradsav-

handling om Bysants sin 

innflytelse på statsdannel-

sen i Norden. Schmidt er 

opprinnelig fra Jylland, men 

beslutta å gjøre «fjellabe» 

av seg tilbake i 2005, og 

nylig ble det sågar formali-

sert. 

«Riktignok hadde jeg sagt 

mange ganger at skulle jeg 

emigrere, måtte det bli til 

Norge, men planlagt var det 

likevel ikke. Jeg kan ramse 

opp mye utover fjell som 

tiltaler meg med Nord-

Norge, men en grunn som 

er mer enn tilstrekkelig, er at jeg følte 

det som om jeg var kommet 

hjem.» (Til avisa Folkebladet, 

23.08.2014.) 

Og det var klart at det måtte bli 

Troms, for som Schmidt stundom 

sier: 

 «Finnmark er for flatt, og Nordland er 

for langt sør.»  

Etter å ha spilt inspirert og tidvis uta-

gerende cafésjakk i en halv mannsal-

blant annet Operasjon Bar-

barossa, i de fleste tilfeller 

benytte seg av en såkalt 

knipetangmanøver, kanskje 

best kjent fra slaget om 

Stalingrad, der bønder 

avanserer på begge flanke-

ne for på sikt å kunne av-

skjære, omringe og isolere 

motspillerens ulykksalige 

«6. armé» midt på brettet. I 

forkant av denne knipe-

tangmanøveren vil histori-

keren som regel ha iverk-

satt den nådeløst brutale 

«brente jords taktikk», der 

sentrumsfeltene evakueres 

og bønder blir etterlatt for 

vær og vind bak fiendens 

hurtig avanserende frontlin-

je. Rokade utføres uten 

unntak så seint i partiet at 

turneringsdommer må til-

kalles for å bedømme lov-

ligheten. 

Midt i koffertpakkinga, på 

reisefot til historikerkonfe-

ranse i Leeds, hadde 

Schmidt følgende å melde 

om sin egen oppladning: 

– Jeg har ikke forberedt 

meg ennå, men håper å få 

en sjanse til å sove ut mel-

lom fredag og lørdag. Selv 

under de beste omstendig-

heter er det neppe korrekt 

å si at jeg følger et strengt trenings-

program.  

 

Vi håper du blir med oss i morgenda-

gens nummer, da vi skal se hvordan 

det gikk med vår helt og debutant i 

første runde.  

«Jeg har aldri forstått dette med ‘tap og vinn med 

samme sinn’. Det er da ingen som blir forbanna 

når de vinner.» – Kristian Schmidt 

Kristian Schmidt, Foto: Anniken Vestby 
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Audun Pedersen 

Da Nord-Norge meldte seg ut av NSF 

mene, og føye på en del detaljer og 

hendelser som han ikke tar med. 

Fra kretsens stiftelse i 1926 frem til 

1932 var det Sverre Melvær, Nils K. 

Svendsen og Halfdan D. Johansen 

som satt i styret i kretsen (det første 

året var det riktignok Alf S. Hansen 

som hadde Johansens roller). Dette 

var 20– og 30-tallets store ildsjeler i 

Tromsø Sjakk– og Bridgeklubb. Mel-

vær som stifter og primus motor, Nils 

K. Svendsen som sjakkspaltist i bla-

det Tromsø og Halfdan D. Johansen 

som mangeårig styreformann.  

Kontinuiteten i kretsstyret var altså 

utmerket, men representasjonen 

svært ensidig. Man kan dog vanskelig 

si at de nevnte herrer tviholdt på sine 

posisjoner. På flere årsmøter ba sty-

ret om avløsning, bare for å vinne 

posisjonene igjen når det kom til valg. 

Både i 1930 og 31 stilte Narviks 

Frank Stray som motkandidat og i 31 

stilte Harstads Hans Methi som kan-

didat. Men resten av kretsen valgte 

Melvær & compani tilbake gang på 

gang. 

I 1932 skjerdde det imidlertid ting. På 

Tromsø Sjakk- og Bridgeklubbs års-

møte den 10. september tok Sverre 

Melvær opp spørsmålet om klubben 

burde meldes ut av Norges Sjakkfor-

bund. Bakgrunnen lå i at han mente 

det kostet mer enn det smakte. Dette 

Dette er første del av en artikkelserie 

som vil gå i bulletinene under årets 

Landsturnering. Artiklene vil ta for seg 

sjakkhistorie fra Tromsø og Nord-

Norge.  

Mye materiale fra Tromsø Sjakklubb 

og Nord-Norges Sjakkforbund er tatt 

vare på og innlevert til Statsarkivet i 

Tromsø. Tidligere har Arild Ernstsen 

skrevet om Tromsø Sjakklubbs 10 

første år, det vil si perioden 1918-

1927. Dette arbeidet ble først publi-

sert i Tromsøs klubbavis 65 rundt 

1990. Senere har det blitt gjort til-

gjengelig på Troms Sjakklubbs websi-

der. Lesere oppfordres sterkt til å lese 

disse artiklene på 

www.tromsosjakk.no/omklubben/

historie.  

Det er vel verdt tiden!  

Undertegnede har satt seg fore å 

fortsette dette arbeidet, og det er ut-

drag fra dette som presenteres her. 

Det er derfor i stor grad materiale 

som omtaler perioden frem til andre 

verdenskrig som vil bli beskrevet, 

skjønt vi vil også se på nyere sjakk-

historie – deriblant en artikkel om 

Tromsøsjakken fra 1979 til i dag. 

Vi begynner artikkelserien med histo-

rien om norsk sjakks svar på Brexit. 

 

Den virkelig store saken på 30-tallet 

for Tromsø Sjakk- og Bridgeklubb 

(som var datidens navn på Tromsø 

Sjakklubb) - og for sjakken i Nord-

Norge forøvrig - er utmeldelsen fra 

Norges Sjakkforbund. Vi vil i stor grad 

her beskrive denne prosessen sett fra 

Tromsøs synsvinkel. Denne synsvin-

kelen velger vi ikke bare fordi vi her 

skriver for Tromsø Sjakklubb, men 

like mye fordi det ved siden av Nord-

Norges Sjakkforbunds arkiver først og 

fremst er kildene fra Tromsø vi har 

tilgang på. Vi har imidlertid også fått 

lest Narviks styreprotokoller for perio-

den, men de omtaler saken overras-

kende lite.  

Øystein Brekke beskriver denne pro-

sessen godt i jubileumsboka "Norske 

Sjakktrekk", men vi vil her etterstrebe 

å gå affæren enda nærmere i søm-

kom først og fremst av for stor av-

stand til sentrale myndigheter og hen-

delser sørpå. Avstanden gjorde at det 

for eksempel i liten grad aktuelt for de 

nord-norske spillerne å delta på land-

sturneringen. Han syntes rett og slett 

at kontingenten ikke svarte seg øko-

nomisk. Melvær fikk med seg sentrale 

klubbmedlemmer som Einar Bråthen 

og Halvdan D. Johansen. Nestfor-

mann i kretsen, Nils K. Svendsen, og 

John Larsen argumenterte mot. Det 

virker til å ha vært en lengre debatt 

som endte i et vedtak om at klubben 

skulle skrive brev: «Klubben tilskriver 

sjakkrets med henstilling til kretsen 

om å undersøke om der skulde være 

stemning tilstede for utmeldelse av 

Norsk Sjakkforbund mot at Nord-

Norges sjakkrets går over til et Nord-

Norges Sjakkforbund. Forslag brev 

vedtatt med 17 stemmer. 6 stemte 

imot.» Klubbens formann på dette 

tidspunktet var H.D. Johansen, og 

med seg i styret hadde han blant 

andre Nils. K Svendsen. Her måtte 

det med andre ord omfattende sjong-

lering med hatter til, da som sagt dis-

se to, sammen med Melvær, utgjorde 

kretsens styre.  

Vi må kunne si at herrene er seg rol-

leblandingen meget bevisst, for i kret-

sens protokoller kan vi i november 

lese om brevet som kretsen hadde 

mottatt fra Tromsø S&BK. Styret i 

Sverre Melvær, Foto: Ukjent 

Nils K. Svendsen 
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Da Nord-Norge meldte seg ut av NSF 

ble riktignok værende på Tromsøs 

hender da de Melvær og Johansen 

ble avløst av henholdsvis Ola Hollum 

og Thormod Olsen, begge fra 

Tromsø. Nils K. Svendsen blir sitten-

de. Men det var de to sterkeste driv-

kreftene for utmeldelse fra forbundet 

som forlot kretsstyret og det var pre-

sumtivt et noe mer forbundsvennlig 

styre som tok over. 

Når det nye styret skulle forhandle 

med forbundet endte man likevel opp 

på Narviks forslag om 25 øre per 

medlem. Dette utgjorde nok som sagt 

i kroner og øre en god del mer enn 

kravet på kroner 10. Forbundet bekla-

get at de ikke kunne gjøre så mye for 

klubbene i nord, men henviste til at 

noe av pengene gikk til Norsk Sjakk-

blad, som burde være av interesse 

også for klubben i Nord-Norge. Styret 

valgte da å ikke bruke sin fullmakt til 

utmelding, men forela i stedet resulta-

tet fram for neste års kretsting med 

anbefaling om fortsatt medlemskap i 

forbundet. Kretstinget 1934 i Narvik 

tiltrådte denne anbefalingen. Det sit-

tende styret ble også gjenvalgt. 

Nok et år gikk, og kretstinget i 1935 

ble sammen med NNM avholdt i Bo-

dø. For første gang var ikke Tromsø 

representert, verken i stevne eller på 

tinget. Men nok engang kom kretsens 

forhold til sjakkforbundet opp som 

sak. Denne gangen var det Bodøs 

sentrale sjakkfigur over flere år, Al-

fred Nilsen, som mente at man burde 

få mer igjen for kontingenten til for-

bundet. Han foreslo at klubber som 

arrangerte NNM burde få støtte fra 

sentralt hold, eventuelt at forbundet 

tok utgiftene med å sette opp en po-

kal for stevnet. En interessant kom-

mentar fra Narviks Eskild Kristensen 

ble her protokollført: «E. Kristensen, 

meddeler at han hadde fremholdt 

dette på tidligere ting, men at det da 

var blitt neddysset. Han støttet Nil-

sens mening.»  

Det er ikke helt lett å se hvordan man 

skal tolke denne kommentaren i dag. 

I de kildene vi har tilgang til i dag er 

det lite som peker på at Narvik og 

Kristensen hadde vært frampå blant 

de argeste kritikerne av medlemsska-

kretsen besluttet å innhente uttalelser 

fra de berørte klubbene og å legge 

saken frem for neste kretsting. 

Nils K. Svendsen satt altså i mindre-

tall i både klubb og krets, men han 

hadde et kraftig talerør i form av avis-

spalta si. 10. februar 1933 benyttet 

han dette talerøret til fulle. Han brteer 

atskillig spalteplass og argumenterte 

kraftig for at klubben har gjort et feil 

vedtak, og at det var i alles interesse 

å forbli i det nasjonale forbundet. 

Først viste han til at man allerede fikk 

noe igjen for kontingenten, nemlig 

Norsk Sjakkblad. Han viste også til at  

forbundet hadde bidratt med premie-

bidrag til korrespondanseturneringer, 

som rimeligvis var mer aktuelle for de 

nord-norske spillerne enn landsturne-

ringen. Videre pekte han på potensi-

elle forbundsoppgaver som utvikling 

av brevkurs («korresponansekurser») 

i sjakk og oversettelse av utenlands 

sjakklitteratur og oppfordret til å arbei-

de for at disse ble realisert heller enn 

å melde seg ut. Han avsluttet opp-

byggende med «Sjakken er i fram-

gang utover hele landet. Står alle 

samlet blir kreftene for de felles opga-

ver større.» 

Neste kretsting var i påsken 1933 i 

Tromsø. Tromsø (dvs. klubben, og 

ikke styret i kretsen) la da saken fram 

for tinget. I det påfølgende ordskiftet 

tok Narvik til orde for å forhandle med 

forbundet, og i fortsettelsen handlet 

det mest om hvilke vilkår man skulle 

forlange. Flere forslag kom på bordet: 

Narvik ønsket kontingenten nedsatt til 

25 øre per medlem, mens Harstads 

Storm Herseth foreslo at man tilbød 

forbundet en tier i året, noe Tromsøs 

Hollum var enig i. Ti kroner ville utgjø-

re adskillig mindre enn 25 øre per 

medlem, da kretsen hadde adskillig 

flere enn 40 medlemmer. Svolværs 

representant syntes da også dette var 

et noe snaut tilbud til forbundet. Her-

seth og Hollum fikk imidlertid til slutt 

enstemmig vedtatt at styret skulle gis 

fullmakt til å melde kretsen ut av for-

bundet så sant man ikke fikk den årli-

ge avgiften satt ned til kroner 10. Ved 

valget av nytt styre fikk endelig Mel-

vær og Johansen avløsning. Styret 

pet i forbundet, men så hardde da 

også kretsens protokoller vært ført i 

pennen av Tromsøs representanter. 

Ser vi med denne kommentaren en 

splid mellom Narvik og Tromsø som 

hittil ikke har kommet frem i protokol-

lene? Har egentlig Narvik vært mer 

"på" i forhold til å stille krav til forbun-

det? Når vi konsulterer Narviks styre-

protokoller for perioden er det lite å 

se som støtter denne antagelsen. 

Utmeldelsessaken er ikke å finne 

som sak før ved senere anledninger. 

For første gang siden opprettelsen av 

Nord-Norges sjakkrets gikk nå styret 

ut av Tromsø hender. Dette markerer 

et skille for Tromsø og nord-norsk 

sjakk. Tromsø hadde vært drivkraften 

i nordnorsk sjakk på 20-tallet, men nå 

var tyngdepunktet flyttet seg til Nar-

vik. Det er imidlertid Harstad, med 

Birger Arnesen, Ole Olsen og Hans 

Methi som ble valgt inn. Disse ble 

sittende i to år da NNM i 1936 måtte 

avlyses som følge av dårlig påmeldel-

se da stevnet ble lagt til Mosjøen. I en 

langstrakt landsdel var og er det langt 

til ytterkantene, både mot nord og 

sør. 

I 1937 dro det seg imidlertid til: 25. 

februar sendte Halfdan D. Johansen 

brev til kretsen. Etter alt å dømme var 

dette ikke forankret i noe vedtak i 

Troms Sjakk- og Bridgeklubb, og han 

opptrådte som privatperson. Forsla-

get var enkelt og greit. Nord-Norges 

Sjakkrets skulle meldes ut av Norsk 

Sjakkforbund, og et eget Nord-

Norges Sjakkforbund skulle oppret-

tes. Det ble nok engang ibegrunnet  

at man ikke man ikke fant at med-

lemsskapet i det nasjonale forbundet 

hadde båret tilstrekkelig frukter. Det 

nye forbundet foreslo han delt inn i 

fylkesvise kretser. Vel en måned se-

nere skrev Tromsø Sjakk- og bridge-

klubb til kretsen, signert av samme 

Halfdan D. Johansen, at klubben til-

trådte hans forslag.  

 

Historien om da Nord-Norge meldte 

seg ut av NSF avsluttes i neste num-

mer. 
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Jan Roksvold 

Intervju med Isak Sjøberg 

Brannfjell ungdomsskole, men før 

den tid skal han spille mange spen-

nende sjakkpartier i Kadettklassen – 

der han trolig vil måtte finne seg i 

hard konkurranse fra den lokale fau-

naen.  

– Kan du fortelle litt om når og hvor-

dan du begynte å spille sjakk?  

– Jeg lærte vel reglene i 1. klasse, 

altså i 2009. Jeg og en annen fra 

klassen begynte da på SFO, hvor 

man også kunne spille sjakk, og bli 

Isak Sjøberg, fra Bekkelaget i Oslo, 

er med sine 12 år en av de mange 

unge, lovende spillerne fjorårets ar-

rangørklubb Nordstrand Sjakklubb 

har fått fram de siste åra. Oppkjø-

ringa til årets landsturnering har vært 

av det imponerende slaget, med ra-

tingprestasjoner oppunder 2000 både 

i NTG eye-q Hurtig-GP og i Stjernens 

Superlyn. For en måneds tid sia fiska 

talentet dessuten med seg hele 87 

ratingpoeng fra ei turnering i Gallipoli, 

i Italia. Til høsten begynner Isak på 

trent, eller lært reglene, av en 1900-

spiller fra Nordstrand Sjakklubb. Først 

to år senere begynte jeg å spille i 

lokale småturneringer, som for ek-

sempel BGP, samt i diverse lagturne-

ringer. Ett år senere stilte jeg i mitt 

første NM, der jeg kom på en fjerde-

plass. Uheldigvis var det noe galt 

med registreringa i 1. runde, så jeg 

fikk en walkover, noe som gjorde at 

jeg fikk dårligst kvalitet av de på delt 

førsteplass, og havnet på fjerde.   

– Hva gjør dere på en typisk spille-

kveld i Nordstrand Sjakklubb? 

– Hver torsdag  spiller vi enten lyn, 

hurtig eller langsjakk. Når det er høst, 

er det en høstturnering med ni partier 

over ni til elleve uker. Det samme om 

våren. Vi spiller også andre typer 

sjakk – alt mulig! Også tematurne-

ringer spiller vi, der organisatorene 

velger ut en åpning noen dager før, 

og så må man spille den åpningen.  

– Hva vil du selv si er dine styrker og 

svakheter som sjakkspiller? Er du en 

aggressiv angrepsspiller? En dyp 

strateg? Eller noe midt i mellom? 

– Ganske aggressiv egentlig. Kanskje 

litt for aggressiv noen ganger... Men 

kan også bli en slags strateg innimel-

lom, uten å ta noen risks!  

– Hvordan trener du sjakk ellers?  

– Litt forskjellig fra uke til uke. Trener 

på forskjellige temaer innenfor åp-

ninger, midtspill og sluttspill. Trener 

også på tactics og kombinasjoner, 

som er viktig for å kunne vinne et 

sjakkparti. Jeg mener at det er lurt å 

spille blitz eller rapid på nettet for å 

slappe av, for å trene på nye åpning-

er, og for å bli bedre i blitz og i taktikk.  

– Har du ei sjakkbok eller dvd du kan 

anbefale? 

– Har ikke egentlig noen sånn favo-

rittbok, men «Positional Play», av 

Jacob Aagard, er en bra bok. Jacob, 

som er en god stormester, forteller 

om hvordan man skal tenke under et 

parti. Jeg har hatt god nytte av denne 

boken i flere tilfeller.  

– Har du noen favorittåpning? Hva 

liker du med nettopp denne åpninga? 

Isak Sjøberg, Foto: Anniken Vestby 
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Intervju med Isak Sjøberg 

 

XABCDEFGHY 
8r+lwqr+k+( 
7+-+-+pvlp' 
6pzp-zp-snp+& 
5+-zpPsn-+-% 
4P+-+-+-+$ 
3sN-sN-+-zP-# 
2-zP-+PzPLzP" 
1tR-vLQ+RmK-! 
xabcdefghy 

 
14.h3 Jeg syntes jeg sto bedre 
etter dette trekket, det gjorde at jeg 
fikk veldig mye spill og hvit ble stå-
ende litt rart! Så fulgte f4, Sxg3!, 
fxe5, Lxe5, Tf3, Dh4! 14...Sh5 15.f4 
Sxg3 16.fxe5 Lxe5 17.Tf3 
 

XABCDEFGHY 
8r+lwqr+k+( 
7+-+-+p+p' 
6pzp-zp-+p+& 
5+-zpPvl-+-% 
4P+-+-+-+$ 
3sN-sN-+RsnP# 
2-zP-+P+L+" 
1tR-vLQ+-mK-! 
xabcdefghy 

 
17...Dh4 Etter Dh4 følte jeg at jeg 
sto nesten til vinst! Jeg står ett po-
eng under (hest mot 2 bønder), 
men har ett "Insane" attack! Truer 
Lxh3 som nesten er umulig å stop-
pe, fulgt opp av diverse slag og 
sjakker! Etter dette trekket tok det 
bare noen få trekk før motstande-
ren min ga opp og jeg vant! 18.Dd3 
Lxh3 19.Lf4 Lxf4 20.Lxh3 Dxh3 
21.Txf4 Sxe2+ 0–1 
 
 

– Hvilke forventninger har du til lands-

turneringa i Tromsø? Og hva er dine 

egne ambisjoner?   

– Går for seier, selvfølgelig! Lyst til å 

vinne alle partier… Men bryr meg 

egentlig ikke så veldig mye om resul-

tatet. Det viktigste er å ha spennende 

– Tja… Jeg liker å møte Siciliansk når 

jeg er hvit. Da får jeg nesten alltid til 

bra spill, uansett trekkene. Har ofte 

vunnet raskt i disse åpningene.  

– Hva er din hittil beste prestasjon på 

brettet? 

– Mitt beste parti hittil er kanskje par-

tiet mot Bertil Svendsen i NM i lyn- og 

hurtigsjakk. Da spilte jeg Siciliansk 

med hvit, og partiet tok bare atten 

trekk før jeg satte ham i en pen matt!   

Vi tar en kikk på dette og et parti til av 

Isak, kommentert av ham selv: 

 

Sjøberg,Isak (1963)
Svendsen,Bertil  (2270) 
NM in chess rapid/blitz 2016, 
10.01.2016 
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 
4.Dxd4 Sf6 5.Sc3 Sbd7 6.Lg5 g6 
7.Lxf6 Sxf6 8.e5 dxe5 9.Dxd8+ 
Kxd8 10.Sxe5 Le6 11.0–0–0+ Kc8 
12.Lc4 Lxc4 13.Sxc4 Sd7 14.The1 
Tb8 15.Sb5 a6 16.Scd6+ Kd8 
17.Sxf7+ Ke8 18.Sbd6# 
 

XABCDEFGHY 
8-tr-+kvl-tr( 
7+p+nzpN+p' 
6p+-sN-+p+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2PzPP+-zPPzP" 
1+-mKRtR-+-! 
xabcdefghy 

 
 Jeg var glad etter dette partiet si-
den jeg hadde en bedre posisjon 
hele veien og fikk til en veldig pen 
matt! 1–0 
 

Stokes, Paul (1876) 
Sjoberg, Isak (1800) 
5 of Salento chess open 2016, 
23.05.2016 
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.g3 
exd5 5.cxd5 d6 6.Sf3 g6 7.Lg2 
Lg7 8.Sc3 0–0 9.0–0 Te8 10.Sd2 
Sbd7 11.a4 b6 12.Sc4 Se5 13.Sa3 
a6 
 

partier, og jeg skal prøve å spille så 

bra som mulig.  

– Har du gjort noen spesielle forbere-

delser i forkant av årets landsturne-

ring?  

– Tja… Har tenkt ut noen nye ideer, 

så tror det kanskje kan bli noe nytt i 

år. Det kommer selvfølgelig litt an på 

hva motstanderne spiller da. Har 

også preppa litt ekstra på noen spesi-

elle varianter.  

– Hvilke av sideaktivitetene kunne du 

tenke deg å delta på under lands-

turneringa? 

– Egentlig alle! Kanskje ikke royal-

sjakk, hvis det er der, og kanskje ikke 

cafe-sjakk, hvis det også er der. Har 

nesten alltid vært med på alt. Det er 

veldig hyggelig og morsomt å spille 

litt tulle-sjakk oppi alt stresset med 

den store turneringa.  Kan hende jeg 

også blir med på fotballturneringa.  

– Har du noen favorittspiller? 

– Sorry Magnus ;-), men det blir nok 

Mikhail Tal. Jeg liker spillestilen hans: 

veldig aggressiv! Han har noen helt 

utrolige ofringer, noe som er veldig 

kult!  

– Hvilke interesser har du utafor de 

64 sjakkfeltene? Og hvilke fag liker 

du best på skolen?  

– Fotball, litt langrenn, litt slalom, se 

på YouTube, dra nye steder og være 

ute! På skolen liker jeg best gym, 

ganske klart! Det er det eneste faget 

som faktisk er morsomt. Hvis vi ten-

ker på fag som norsk og matte osv, 

tror jeg det blir engelsk eller matte. I 

engelsk har vi en veldig bra lærer, og 

matte er lett, så…  

– Vil du forsøke å få med deg noen 

natur- og kulturopplevelser utenom 

spillinga mens du er i Tromsø? 

– Ikke så mye mens jeg spiller, men 

jeg og familien skal være der noen 

dager etterpå og, ja, dra rundt! Alle 

sier det er fint der, så satser på at 

naturen der og alt sånt blir bra.  

– Det blir det helt garantert. Lykke til 

med sjakken, Isak! 
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Anniken Vestby 

Stille før stormen 
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Quizmaster Frank Remman 

Dagens NM-trippel 

2) Hvem vant Eliteklassen sist 

Landsturneringen (NM) ble arrang-

ert i Nord-Norge? 

A) Einar Gausel 

B) Jonathan Tisdall 

C) Simen Agdestein 

D) Berge Østenstad 

 

 

 

Velg ett av fire svaralternativer i hvert 

spørsmål. Vi trekker daglig en fin pre-

mie blant de med (flest) rette svar. 

1) Hvor ble Landsturneringen (NM) 

sist arrangert i Nord-Norge? 

A) Kirkenes 

B) Brønnøysund 

C) Alta 

D) Harstad 

 

3) Hvilken av årets påmeldte spille-

re uansett klasse har deltatt i flest 

Landsturneringer? 

A) Rune Djuurhuus 

B) Jøran Aulin-Jansson 

C) Ole Christian Moen 

D) Jan Svenske 

Send ditt svar på epost til 

frank.remman@gmail.com eller lever 

svaret inn hos bulletinredaksjonen. 
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Sjakkfantomets hjørne 

Olaf Barda - Vår første IM i sjakk! 

Barda, da da da da..." Jeg hadde 

alltid lyst å svare: "Han ga opp!" - og 

en dag våget jeg meg til å gjøre det 

da stillingen hans var fullstendig tapt. 

Han svarte fort: "Da gir jeg også 

opp!", og da jeg så de triste øyene 

hans, så angret jeg meg nesten på 

mitt litt frekke oppbud for Barda had-

de jo alltid råd å gi... Olaf Barda var 

altså ikke glemt - han levde i Tromsø 

Sjakklubbs verbale sjargong på 80-

tallet og han lever den dag i dag blant 

sjakkspillere som har lest hans bøker 

og som har fått inn hans visdom. I 

hvertfall lever ånden hans videre 

blant sjakkfrelste. 

Olaf Barda ble internasjonal mester i 

1952, og stormester i postsjakk i 

1953, og dermed ble han også Nor-

ges første internasjonale mester i 

sjakk og vår første stormester i post-

sjakk. Han var en pioner når det kom-

mer til sjakkultur. Olaf Barda ble dob-

belt Norgesmester i postsjakk og han 

fortsatte karrieren sin internasjonalt 

Olaf Barda - bare navnet får det til å 

gå kaldt nedover ryggen på en dan-

net sjakkspiller. For en mann! Ikke 

bare fikk han øynene mine opp for 

spillet sjakk med sin fantastiske lære-

bok som het "Sjakk", men han fikk 

meg bergtatt i dette fascinerende spil-

let på en måte som aldri har fått taket 

til å slippe helt. Boka var fylt av histo-

rikk, historie og strategi, noe som 

også var undertittelen til boka. Og 

Barda lærte meg ikke bare sjakkreg-

lene gjennom sin utsøkte 

bok (de ble også lært bort 

av min far), men jeg lærte 

meg selvsagt mine to førs-

te forsvar i sjakk av Olaf 

Barda. Det var Alekhines 

forsvar og dronninggambit 

og de fikk jeg bruk for i min 

aller første sjakkturnering 

som jeg spilte 18 år gam-

mel. Jeg spiller sågar disse 

to forsvarene den dag i dag 

- 30 år senere. 

Olaf Barda var det store 

naturtalentet i norsk sjakk, 

før Simen Agdestein og 

Magnus Carlsens tid. Han 

ble født i 1909 under nav-

net Olaf Martinius Olsen, et 

navn som ble skiftet til Olaf 

Barda i 1943 da han startet 

sitt forfatterskap. Han var 

en utpreget posisjonsspil-

ler, som spilte sitt kjære 

1.d4 med stor bravur, noe 

som resulterte i at han ned-

spilte den store verdens-

stjernen Géza Maróczy 

under sjakk-OL i Hamburg i 

1930 i bare 26 trekk! Barda 

forstå posisjonsspillet mys-

tikk og han klarte til dels å viderefor-

midle det i sine bøker og i sine sjakk-

spalter i Dagbladet som kom ut fra 

1955 og frem til hans alt for tidlige 

død i 1971. 

I mine første år som sjakkspiller i 

Tromsø Sjakklubb spilte jeg ofte mot 

en av klubbens nestorer og originaler. 

Han hadde et stående uttrykk som 

nærmest var for for et mantra å reg-

ne. Hver gang han ble stående dårlig, 

rant det ut av han: "Hva gjorde Olaf 

der høydepunktet ble en flott 4.plass i 

det fjerde VM i postsjakk. Dette var 

det beste norske VM-resultatet i post-

sjakk frem til 2006 da Ivar Bern vant 

det syttende verdensmesterskapet i 

det som har skiftet navn til fjernsjakk. 

I internasjonale turneringer, over bret-

tet, vakte Barda også oppsikt med 

sine gode resultater. Han vant Frede-

riksberg Skakforenings internasjonale 

turnering i København i 1947 med 7½ 

av 10 foran sterke folk som Jens Ene-

voldsen og Daniel Yanof-

sky. Han kom også på 

delt førsteplass med 

Alexander Kotov(!) i 

Jönköpings internasjona-

le turnering 1958/59 - 

også her med sterke 7½ 

av 9 foran GM Ragozin 

og Zandor Nilsson. Dette 

var hans aller beste tur-

neringsresultat. I tillegg 

vant han hele 6 Norges-

mesterskap i sjakk - det 

skjedde i 1930, 1947, 

1948, 1952, 1953, 1957. 

Kanskje er det så enkelt 

at uten en Olaf Barda - 

så hadde vi heller ikke 

fått en Svein Johannes-

sen, en Simen Agdestein 

og en Magnus Carlsen. 

Lille Norge har nemlig 13 

stormestre i sjakk i dag 

og det er ingen selvfølge. 

Store Belgia, som har 

mer enn dobbelt så stort 

befolkningsgrunnlag, har 

bare to stormestre gjen-

nom tidene. Forskjellen 

ligger trolig i sjakk-kulturen 

og foredling av talent - 

ikke i tilgangen på talent. Olaf Barda 

var en pioner i å bygge opp en norsk 

sjakk-kultur og skrev seg inn i sjakk-

historien via sine bøker, artikler og 

sjakkspalter og gjennom det å være 

et godt sjakklig forbilde! 

Foto: Ukjent, Norges sjakkforbunds 50 års jubileumsbok, 1964.  
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