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Frank Remman 

NM-generalene 

ten de senere årene. 

Lena kom som en friskt pust inn i 
Tromsø-miljøet i ungdomsgruppa for 
ca. 8 år siden hvor hun ganske raskt 
akslet ledertrøya.  Under hennes le-
delse har det skjedd en oppblomst-
ring og fremvekst av mange nye og 
talentfulle ungdommer med stor ap-
petitt på sjakk. Resultatet ser man i 
dag, hvor TSKU stiller utrolig sterkt 
med flere klare medaljekandidater i 
de yngste klassene i NM. Stikkordene 
her er bl.a. en målrettet satsning, 
masse kurs, uvurderlig russisk trener-
kapasitet, ildsjeler samt ikke minst 
framdyrking av det gode miljøet og 
felleskapet som TSKU er så gode på. 
Det blir lite tid til å spille sjakk for go-
deste Lena, men hun har til gjengjeld 
en meget ivrig og talentfull sønn som 
har gått TSKU-skolen, og som også 
er en av NMs medaljekandidater i 
kadettklassen. 

Jan Sigmund og Lena har en del per-
sonlige fellestrekk, men de er også 
ulike på mange måter. Felles for dem 
begge er at de brenner for klubbene 
sine, de jobber utrettelig og målrettet, 
de har et stort kontaktnett og er beg-
ge opptatt av at sjakken ikke bare er 
et spill, men at den i høyeste grad har 

I spissen for tidenes første NM i 
Tromsø, og trolig også tidenes mest 
ambisiøse NM, står de to lederne, 
Jan Sigmund Berglund (TSK) og Le-
na Halvorsen (TSKU). Begge har 
sammen med sine tropper jobbet 
beinhardt de siste månedene for å få 
alle biter på plass. Å påta seg arrang-
ørrollen for et NM er ikke en oppgave 
for hvem som helst, men det er ingen 
tvil om at Jan Sigmund og Lena vet 
hva som kreves. Spesielt etter å ha 
vært vertskap for flere tusen spillere 
og tilreisende i forbindelse med sjakk-
OL 2014. Erfaringene fra et slikt gi-
gantisk mesterskap er gode å ta med 
seg i planleggingen. 

Jan Sigmund må med rette sies å 
være en av bautaene i norsk sjakk, 
og ikke minst for det nord-norske 
sjakklivet hvor hans innsats og enga-
sjement savner sidestykke. Den opp-
rinnelige Hammerfestværingen kom 
til Tromsø og klubben for nøyaktig 30 
år siden, ble omtrent valgt som leder 
på dagen, og har mer eller mindre 
beholdt dette vervet siden. På den 
tiden gjorde unge Berglund seg nok 
mest bemerket på de 64 sjakkfeltene, 
med blant annet et par nordnorske 
mestertitler i beltet. Han har trivdes 
ekstra godt i rollen som lagspiller, og 
da gjerne av den organisatoriske sor-

en sosial funksjon. Jan Sigmund sin 
styrke er alle hans kreative påfunn og 
idérikdom. Han liker gjerne å prøve ut 
nye ting og er ikke redd for å foreslå 
endringer i spillesystemer eller ved-
tatte sannheter. Noen ganger har han 
en tendens til å bli en smule høytfly-
vende og kreativ, og da er det kan-
skje greit å ha jordnære Lena i nær-
heten som kan ta ham litt ned på jor-
da. Ikke overraskende er det hun liker 
å ha mest orden i sysakene og struk-
tur på det meste.  En pedagogisk 
anlagt dame med bein i nesen og en 
utviklet rettferdighetssans er også 
karakteristikker som passer bra på 
henne. 

Sikkert er det uansett at de utfyller 
hverandre på en ypperlig måte og 
utgjør et knallbra team som er gull 
verdt for TSK og TSKU, når de og 
resten av staben gjør de siste forbe-
redelsene i jobben med å lage et best 
mulig NM. 

Sven Wisløff Nilssen 

Audun Pedersen 

Frank Remman 

Jan Roksvold 

Anniken Vestby 
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Ved redaksjonen 

Runderapporter 

Klasse 1 
Vi registrerer at resultatene har gått 

rimelig etter boka i åpningsrunden. 

Alle favorittene vant sine partier. Vill-

markskongen Lars Monsen og sjakk-

reporteren Erle Marki Hansen har 

begge gått på en smell men kommer 

helt sikkert sterkere tilbake. 

 
 

Klasse 2 
Runden par preg av at svært mange 
ratingfavoritter som måtte ta til takke 
med 0 poeng. I ratingklassene er det 
naturlig nok ikke allverdens ra-
tingspenn, men det var 1500-folkets 
dag på bekostning av 16-spillerne! 
 
 
 

Klasse 3 
Er den største klassen i årets land-
sturnering, og her var det mange 
overraskelser på toppborda i første 
runde. Vi må faktisk helt ned på 5. 
bord for å finne et parti der rating-
favoritten gikk seirende ut. Lover godt 
for ei spennende turnering.  
 
 
 

Klasse 4 
Overraskende mange remiser i star-

ten i denne klassen. Ratingfavorittene  

Mattis Mikkelsen (Asker) og Dag E 

Bjørkevoll Nord er de to eneste over 

1200 i rating, og begge vant opp-

skriftsmessig. 

 
 

Klasse 5 
I klasse 5 fikk vi en stor overraskelse 
på førstebord i første runde, da unge 
Mia Bongo Norvoll slo til med en 
knallsterk seier mot topprangerte Kjell 
Hjelle.  
 
 
 

Senior A 
Her fikk vi to overraskelser ved Ha-

rald Thorstensen (Tønsberg) som 

med sort beseiret sin nesten 400 po-

eng høyere ratede motstander, og 

nestor Aage Mella som var ca. 270 

poeng lavere ratet. Mella debuterte 

for øvrig i NM i 1957! Det er nesten 

60 år siden det..  

 
 

Elite 
I eliteklassen ble det detonert flere 
bomber alt i første runde og selvsagt 
var det ungdommen som sto bak. Av 
forhåndsfavorittene var det IM Frode 
Elsness som imponerte mest med sin 
nedspilling av IM Andreas Moen med 
de svarte brikkene. Det så nok mer 
imponerende ut enn det var - da det 
meste av partiet var spilt før. Rune 
Djurhuus spilte for tredje gang mot 
Espen Forså under en førsterunde i 
et NM og denne gang klarte han en-
delig å legge Espen i gulvet. Dette 
var et overbevisende parti av Djur-
huus som meldte seg på i tetstriden 
da toget gikk fra perrongen. 
 
Det samme gjorde ikke GM-kollega 
Kjetil A. Lie som sprengspilte på vinst 
fra start av - og som fikk opp en spen-
nende stilling mot unge Anders Hob-
ber. Hobber spilte veldig godt i åp-
ninga og i sluttspillet - mens begyn-
nelsen av midtspillet bølget litt. Men 
Hobber festet grepet og vant alt i alt 
et overbevisende og flott parti mot vår 
stormester som kanskje var litt rusten 
etter lite spill den siste tiden. Lie har 
tidligere tapt i første runde og vunnet 
NM - tilbake i 2009 - og han har slett 
ikke mistet motet av ett tap. Aldri av-
skriv Trollmannen fra Porsgrunn! 
 
Forhåndsfavoritten Frode Urkedal 
spilte remis med svart - en helt grei 
start for han med andre ord. Motstan-
der var unge Sebastian Mihajlov som 
spilte et meget godt gjennomført parti 
og da var det lite Urkedal kunne gjø-
re. Henning Jakhelln Kjøita detonerte 
en liten oddsbombe da han slo IM IM 
Maxim Devereaux i et parti som du 
finner kommentert. Jeg vil også nev-
ne at FM Eivind Olav Risting vant mot 
Stig K. Martinsen - Risting er en farlig 
fyr når han er i form og nå har han 
fått en god start å bygge på. En outsi-
der i dette feltet der. 
 
 
 

Klasse Mester 
Mye gikk til slutt favorittenes vei i 
første runde i mesterklassen, men en 
overraskelse var det at Christian 
Laverton fra Trondheim slo 1911's 
langt høyere rata Johannes Kvisla. 
Arrangørklubbens Gunnar Berg Han-
sen spiller sjelden men godt, og slo til 
med et flott offisersoffer i første run-
de. 
 
 
 
 
 

Senior B 
Her var det stor spenning og interes-
se i redaksjonen i tilknytning til ett av 
partiene som ble overført live. Så har 
da også et av redaksjonsmedlemme-
ne erklært seg inhabil for klassen. 
Partiet var spennende, og datamaski-
nene gav grunn til sterk optimisme 
underveis, utfallet ble dog remis. Vi 
noterer oss ellers seire for  både Finn 
Syvertsen og Tor Petterson mot høy-
ere ratet motstand. 
 
 
 

Junior 
Kun én remis og mye kampsjakk i 

innledningsrunden. Ratingfavoritt 

Benjamin Haldorsen (Bergens) tok en 

oppskriftsmessig seier i en klasse 

hvor Tromsø stiller med nesten 1/3 av 

deltakerne og fire søsken Machlik! 

Tor Fredrik Kaasen og Edit Machlik 

har kommet best i gang hos arrangør-

klubben. 

 
 

Kadett 
I første runde gikk det stort settt rat-
ingfavorittenes vei også i Kadett. Men 
både høyt rata Aleksander Fossan og 
Isak Sjøberg ble holdt til remis, av 
hhv Amalie Isabel Merkesvik og Alex-
ander Ski. 
 
 
 

Lilleputt 
Resultat fulgte i (overraskende) stor 
grad ratingen.  Vi nevner dog Andre-
as Skrede Hauskens remis mot langt 
høyere ratete Embla Ekeland Grønn 
som rundens «overraskelsesparti» i 
klassen. Det er 32 spillere i klassen. 
 
 
 
 

Miniputt 
Det er jo selvsagt vanskelig å si mye  
om klassen etter bare en runde. Vi 
noterer oss like fullt at ratingfavoritte-
ne i stor grad slo til og vant sine par-
tier. 38 deltagere stiller på startstrek i 
klassen. 
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Sven Wisløff Nilssen 

Kommenterte partier 

så det ikke. Det flotte trekket som 
kunne reddet svart var: 17...Bb5!! 
18.Qxb5 Qxf4+ 19.Ke2 Re8+ og 
hvit må slå på e8 for ikke å gå matt 
og da ender det nok opp med remis 
siden svart da lett får evigsjakk i 
stillingen som da oppstår. 18.Qc7+ 
Hvit setter nå forsert matt! 18...Ke7 
19.Re1+!? Eller: 19.Qxd6+! som 
leder til rask matt. 19...Kf6 
20.Qxd6+ Kg7 21.Be5+ Kg8 
22.Qb8+ Be8 Svart velger å gi 
seg ved å gå i matt i stedet for å 
spille videre med Lc8 - det er jo 
uansett slutt. 23.Qxe8# Et parti spilt 
i den romatiske ånden. 1–0 

Abyl Kizatbay 
Maria Næss 
Landsturneringen  2016, klasse 
Kadett (1), 09.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
Her et friskt parti med noen spen-
nende øyeblikk fra kadettklassen: 
1.e4 Kongebonden er mest po-
pulær blant de unge - når skal du 
ellers spille frisk taktisk sjakk? 
1...e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 Skotsk åp-
ning som Kasparov prøvde å over-
raske Karpov med i VM-matchen i 
1990. 3...exd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nxc6 
bxc6 6.e5! Tjukk teori - men et 
viktig trekk å få inn i denne stillinga. 
6...Nd5 7.c4 Nb6 8.Bd3 d5?! Det-
te er kjent for å være litt unøyaktig 
da det gir hvit en fordel i strukturen. 
Bedre er: 8...Ba6! med interessant 
spill for begge parter der hvit nok 
står litt bedre. 9.exd6 Bxd6 Varian-
ten: 9...cxd6 10.0–0 Be7 11.Nc3 
Be6 12.Re1 er mer passiv for svart 
- en dobbeltbonde er ikke verdens 
undergang. 10.0–0 0–0 11.Nc3   
 

XABCDEFGHY 
8r+lwq-trk+( 
7zp-zp-+pzpp' 
6-snpvl-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+P+-+-+$ 
3+-sNL+-+-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1tR-vLQ+RmK-! 
xabcdefghy 

 

Alexander Øye-Strømberg 
Haldor Greibrokk 
Landsturneringen 2016 Tromstun 
hallen, Tromsø (1), 09.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
I miniputtklassen spilles det virkelig 
spenstig sjakk. Spillerne er selv-
sagt ikke fullt utlært - men gode 
trekk finner de både titt og ofte: 
1.e4 e5 2.Nc3 Dette kalles Winer-
parti og med 3.f4 blir det en forsin-
ket kongegambit. Slik spilte de 
også i romantikken. 2...Bc5 3.f4!? 
Her regnes: 3.Nf3 som det sunnes-
te. Etter teksttrekket har svart 
mange interessante muligheter. 
3...Bxg1!? Gir bort en sterk løper 
mot en brikke som ikke har utviklet 
seg - vanligvis er dette ikke så lurt. 
Hovedvarianten her er: 3...d6 4.Nf3 
Nf6 5.Bc4 Nc6 6.d3 Bg4 7.Na4 Bb6 
4.Rxg1 exf4 5.d4! Nf6? Nå får 
hvit inn angrepstrekket e5! og 
springeren må rygge. 6.e5! d6 
Svart står allerede til tap og nekter 
å rygge. Dermed taper han en offi-
ser. 7.exf6 Qxf6 8.Be2 Nc6 9.Nd5! 
Med flotte angrepstrekk går hvit til 
verket. 9...Qh4+ 10.Kf1 Qxh2 
11.Nxc7+ Og hvit vinner helt av-
gjørende materiell. 11...Kd8 
12.Nxa8 Qg3 13.d5 Ne5 14.Qd4 
Ng4 Svart burde nok forsøkt å få 
hvit ut på glattisen med: 14...f3! 
15.gxf3?? Bh3+ 16.Rg2 Bxg2+ 
17.Kg1 Bh3+ 18.Kh1 Qg2# med 
hvit kan i stedet gi litt av matriellet 
tilbake med 15.Lf4! og han vinner 
fortsatt. 15.Bxg4 Qxg4 16.Bxf4 Bd7 
17.Qc4?   
 

XABCDEFGHY 
8N+-mk-+-tr( 
7zpp+l+pzpp' 
6-+-zp-+-+& 
5+-+P+-+-% 
4-+Q+-vLq+$ 
3+-+-+-+-# 
2PzPP+-+P+" 
1tR-+-+KtR-! 
xabcdefghy 

 
OJ - hvit overser en kjemperessurs 
som ligger dypt begravet i stillingen 
- ser svart det? 17...g5? Nei - svart 

  11...Qh4!? Et veldig naturlig 
trekk da det truer matt - men dette 
trekket er også nytt her. Spilt før er: 
11...Be6 12.b3 Re8 13.Be3 Be5 
14.Qc2 med en bekvem fordel til 
hvit på grunn av den bedre struktu-
ren. 12.g3 Qg4 13.Qc2 Qh5 
14.Be3! Et fint utviklingstrekk 
som legger et øye over feltet e5 og 
utvikler den siste brikken. 14...Bh3 
15.Rfe1 h6?!   
 

XABCDEFGHY 
8r+-+-trk+( 
7zp-zp-+pzp-' 
6-snpvl-+-zp& 
5+-+-+-+q% 
4-+P+-+-+$ 
3+-sNLvL-zPl# 
2PzPQ+-zP-zP" 
1tR-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 
  Selvsagt ikke: 15...Qf3? 16.Bxh7+ 
Kh8 17.Be4! og hvit vinner.; Men 
15...Nd7! for å omgruppere spring-
eren til c5 eller helst e5 var mye 
bedre. Svart er da helt med på no-
tene. 16.Be2! Bg4? Etter: 16...Qe5! 
taper ikke svart materiell og hun er 
da fortsatt inne i partiet. 17.c5! En 
flott gaffel som utnytter at dronning-
en er overbelastet. Den skal dekke 
både c5 og g4-feltet på en gang! 
17...Bxe2 18.Qxe2 Qxe2 19.Rxe2 
Nc4 20.cxd6 Nxe3 21.Rxe3 cxd6 
Stormen har stilnet og hvit sitter 
igjen med offiser over for kun en 
skarve bonde - resten er lett! 
22.Rd1 d5 23.Na4 Rab8 24.Rc3 
Rb4 25.b3 Rc8 26.Rxd5! Dermed 
har hvit blant springer over - svart 
ga derfor opp den ujevne kampen. 
Flott taktikk fra Abyl dette. 1–0 
 

Eiken,Gunnar 
Unneland,Arne 
Landsturneringen 2016 Tromstun 
hallen, Tromsø (1), 09.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
I klasse 3 går det ofte hardt for seg 
som vi skal se i dagens oppgjør fra 
denne klassen: 1.e4 c5 2.d4 cxd4 

 
MINIPUTT 

 
KADETT 

 
KLASSE 3 
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Kommenterte partier 

har offiser over og hvit har ikke nok 
kompensasjon. 11.Qh4 Rg8 
12.Nxf8 Rxf8 13.Bh6?! Bedre var 
kanskje straks: 13.Bg5 Nc6 og 
svart har heller ikke fullgod kom-
pensasjon her - svart bør vinne. 
13...Rg8?! 13...Rf7! 14.Bg5 Be6 
15.Rd1 Nc4 16.Bxf6 Også: 16.0–0 
Rc8 gir hvit en vunnet stilling. 
16...exf6 17.Qh5+ En ensom 
sjakk gjør ingen sommer. 17...Bf7 
18.Qxh7 Nxb2 19.Rc1 Nd3+ Det 
har rakn et for hvit - så han ga. Mo-
ralen er: Godt forsvar kan være like 
godt som et godt angrep! 0–1 

Tor Fredrik Kaasen  
Eskil Ekeland Grønn 
Landsturneringen 2016 Tromstun 
hallen, Tromsø (1), 09.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
Tor Fredrik Kassen er blant favorit-
tene i Juniorklassen og kanskje det 
hjemmehåpet det er knyttet størst 
forventninger til. Han kviterte med 
en flott seier i første runde der alt 
kunne skje for dette partiet ble litt 
av en thriller! 1.e4 Tor Fredrik kan 
spille det meste og har blitt flink til å 
alternere førsteserven sin. 1...c5 
2.Nf3 d6 3.Bb5+ Et trekk Magnus 
Carlsen ynder å spille og som også 
Tor Fredrik sin trener Maxim Turov 
er ekspert på. 3...Nd7 4.c3 Ngf6 
5.Qe2 a6 6.Ba4 b5 7.Bc2 e5!? 
Dermed ble det en sicilianer som 
har gått over i en spansk struktur. 
Nå følger det først et tålmodig ma-
nøvreringsspill. 8.0–0 Be7 9.d3 h6 
10.Nbd2 0–0 11.Re1 Nb8?! svart 
gjør en anti-Breyer manøver - han 
manøvrerer springeren fra d7 til c6, 
mens man i Breyervarianten i 
spansk i stedet spiller den fra c6 til 
d7. Springeren står best på d7 i 
denne stukturen - så dette blir bare 
et tempotap. Bedre var: 11...Bb7!  
12.h3!? Nc6 13.Nf1?! For å utnyt-
te tidstapet til svart burde hvit for-
søke å åpne spillet - det klassiske 
bruddet: 13.d4! cxd4 14.cxd4 
Nxd4?! 15.Nxd4 exd4 16.Nb3 og 
hvit gjenvinner bonden og står best 
på grunn av strukturen. 13...Nh7!? 
Koster igjen tid - tid hvit kan bruke 
på d4-bruddet! 14.Ng3 Best var: 
14.d4! med en klassisk hvitfordel. 
14...Ng5   
 

3.c3 Morragambiten i siciliansk - 
en spennende og fargerik åpning 
der hvit ofrer en sentrumsbonde for 
å få aktivt spill i linjene. 3...dxc3 
4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 Na5   
 
 
 

XABCDEFGHY 
8r+lwqkvlntr( 
7zpp+-zppzpp' 
6-+-zp-+-+& 
5sn-+-+-+-% 
4-+L+P+-+$ 
3+-sN-+N+-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1tR-vLQmK-+R! 
xabcdefghy 

 
  Spilt i noen partier før - men ikke 
å anbefale. Teori er: 6...e6 7.0–0 
Be7 8.Qe2 Nf6 med en interessant 
stilling med spill for begge parter. 
7.Bxf7+? Hvit smeller til med et 
spekulativt offer som er spilt før 
uten suksess. Men moro er det! 
7...Kxf7 8.Ne5+ Poenget - d-
bonden er bundet slik at dronninga 
går tapt om en tar springeren og i 
neste trekk får hvit inn en sjakk på 
h5 - men er det nok? 8...Ke8! Selv-
sagt kan ikke kongen overleve en 
tur ut på brettet - den må hjem 
igjen! 9.Qh5+! En nyhet - prøvd før 
er: 9.Qa4+ Nc6 10.Nxc6 bxc6 
11.Qxc6+ Bd7 og hvit tapte raskt i: 
Berza,S-Gieci,J/Slovakia 1999. 
9...g6 10.Nxg6   
 

XABCDEFGHY 
8r+lwqkvlntr( 
7zpp+-zp-+p' 
6-+-zp-+N+& 
5sn-+-+-+Q% 
4-+-+P+-+$ 
3+-sN-+-+-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1tR-vL-mK-+R! 
xabcdefghy 

 
  10...Nf6! Teamet er kjent og 
godt forsvar skal premieres. Svart 

XABCDEFGHY 
8r+lwq-trk+( 
7+-+-vlpzp-' 
6p+nzp-+-zp& 
5+pzp-zp-sn-% 
4-+-+P+-+$ 
3+-zPP+NsNP# 
2PzPL+QzPP+" 
1tR-vL-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 
  15.Nh2! Beholder brikkene på 
brettet og signaliserer at springeren 
på f5 vil bli jaget hjem og at et ang-
rep kommer. 15...Ne6 16.Nf5 
Kasparov sa en gang at: "Når jeg 
får en springer på f5 - vinner jeg!". 
16...Bg5 17.g3 Bxc1 18.Raxc1 
Nc7 19.Qf3 Partene spiller flott 
manøvreringssjakk og viser at de 
forstår mye god posisjonssjakk 
tross sin unge alder. 19...Be6 
20.Ng4 Ne7?   
 

XABCDEFGHY 
8r+-wq-trk+( 
7+-sn-snpzp-' 
6p+-zpl+-zp& 
5+pzp-zpN+-% 
4-+-+P+N+$ 
3+-zPP+QzPP# 
2PzPL+-zP-+" 
1+-tR-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 
  # Etter: 20...h5 21.Nge3 g6 
22.Bb3! har vi en spennen de ang-
repsstilling for hvit på brettet, men 
svart står også harmonisk og har 
sine motsjanser. Kanskje er stil-
linga her i en slags dynamisk ba-
lanse. 21.d4! I grevens tid og med 
full kraft kommer dette klassiske 
fremstøtet som gir hvit stor fordel. 
21...Nxf5 22.exf5 Bd5 23.Qe3? 
Etter: 23.Be4! Bxe4 24.Rxe4! har 
hvit et livsfarlig angrep på gang 
med mye tungt skyts i angrepsso-
nen... 23...exd4 24.cxd4 Re8!? 
25.Qf4 Etter: 25.Nxh6+ gxh6 
26.Qxh6 f6! har hvit evigsjakk - 
men trolig ikke noe mer. 25...Qg5! 

 
JUNIOR 
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Kommenterte partier 

nemlig viktig: så 30.dxc5 dxc5 
31.Kh2! er bedre. Kaasen finner 
dog de rette ideene! 30...Kh7? Et 
tapstrekk. 31.Nxd5? Slett ikke det 
beste her - partiet snur faktisk nok 
en gang! 31...Nxd5? Overser en 
binding! Etter: 31...Rxe1! 32.Rxe1 
Nxd5 henger det på f6 og svart står 
klart best på grunn av varianten: 
33.Be4 Re8! og svart fikk den ster-
keste binding og vinner! 32.Be4! 
Nxf6? Svart kunne kjempet vide-
re med remishåp etter: 32...Rxe4! 
33.Rxe4 c4! og springeren er me-
get sterk på d5! 33.Bxa8 Rxa8 
34.Re7 Kg7 35.dxc5 Rc8 36.c6 
Nd5 37.Rd7 Nb6 38.Rxd6 Nc4 
39.Rd7 Nxb2 40.c7 Nc4 Tidsnø-
den er overstått - resten er lett for 
en av Tor Fredrik sitt kaliber. 41.h4 
g4 42.Kg3 Kf6 43.Kf4 Kg7 44.Kg5 
Kf8 45.Rd8+ og svart ga opp. Tor 
Fredrik slapp med skrekken og 
kom seg gjennom en tungvekts-
kamp der det ble kjempet på bare 
nevene! 1–0 

 

Andreas Moen 
Frode Elsness 
Landsturneringen 2016 (1), 
09.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
Frode Elsness er en spennende 
start i eliteklassen der han nok spil-
ler for stormesternapp. Han trenger 
nemlig bare et napp til, så er titte-
len klar da han har innfridd alle de 
andre kravene. Vi skal se hvordan 
han fikk en flying start med svarts-
eier i eliteklassen: 1.d4 Nf6 2.Nf3 
d5 3.c4 e6 4.Nc3 Vi har en stilling 
i klassisk dronninggambit på bret-
tet. 4...dxc4!? De to hovedfortset-
telsene er slavisk med: 4...c6 og 
ortodoks dronninggambit med:; 
4...Be7 5.e4 Skal det være - så 
skal det være. Hvit bygger et sterkt 
sentrum og svart forsøker å behol-
der merbonden. 5...Bb4 6.Bg5! Hvit 
truet å ta på e4 - en trussel hvit 
parerer med et utviklingstrekk. Slikt 
er ofte godt i sjakk. 6...c5 7.e5!? Et 
interessant og skarpt veivalg. Det 
beste regnes for å være: 7.Bxc4 
cxd4 8.Nxd4 Bxc3+ 9.bxc3 Qa5 
10.Bb5+ som storheter som Kaspa-
rov, Kramnik og Anand sverger til 
med hvit. 7...cxd4 8.Qa4+!? Nc6 
9.0–0–0   

Sterkt spilt av svart som ønsker å 
klippe klør og avvæpne hvits ang-
rep. 26.f6? Etter mye flott angreps-
spill glipper det for hvit som gjør en 
blemme som kunne kostet partiet! 
Etter avviklingen: 26.Qxg5 hxg5 
27.Rxe8+ Rxe8 28.dxc5 dxc5 
29.b3 går det trolig mot remis. 
26...Qxf4 27.gxf4!?   
 

XABCDEFGHY 
8r+-+r+k+( 
7+-sn-+pzp-' 
6p+-zp-zP-zp& 
5+pzpl+-+-% 
4-+-zP-zPN+$ 
3+-+-+-+P# 
2PzPL+-zP-+" 
1+-tR-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 
  27...h5? Etter det sterkere: 
27...Rxe1+ 28.Rxe1 cxd4 29.fxg7 
Kxg7 har svart en kjempefordel 
med sin merbonde og sine gode 
offiserer. 28.Ne3 g6?! Det ser jo 
veldig naturlig ut å holde konge-
fløya mest mulig lukket - men det 
materialistiske: 28...Bxa2 var fak-
tisk mye sterkere her. Svart truer 
da avslag på d4, så hvit har ikke tid 
til b3. 29.f5 Å legge inn: 29.dxc5 
dxc5 før 30.f5! var sterkt. 29...g5? 
Svart kunne snappet bonden på 
d4, altså: 29...cxd4 30.Nxd5 Rxe1+ 
31.Rxe1 Nxd5 32.fxg6 Nxf6! og 
svart har ingen problemer mer. 
30.Kh2?   
 

XABCDEFGHY 
8r+-+r+k+( 
7+-sn-+p+-' 
6p+-zp-zP-+& 
5+pzpl+Pzpp% 
4-+-zP-+-+$ 
3+-+-sN-+P# 
2PzPL+-zP-mK" 
1+-tR-tR-+-! 
xabcdefghy 

 
  Her er det hvits tur til å spille bort 
en stor fordel. Bonden på d4 er 

 
 
 

XABCDEFGHY 
8r+lwqk+-tr( 
7zpp+-+pzpp' 
6-+n+psn-+& 
5+-+-zP-vL-% 
4Qvlpzp-+-+$ 
3+-sN-+N+-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1+-mKR+L+R! 
xabcdefghy 

 
  Dermed har vi en meget skarp 
teoristilling på brettet - her kan alt 
skje og brettet står nesten i brann 
allerede! 9...Bd7! 10.Ne4 Be7! 
11.exf6 Hvit har vunnet en offiser 
- men får en veldig kronglete stilling 
å spille. 11...gxf6 12.Bh4! Qc7!? 
Teorien anbefaler: 12...Rc8 Tekst-
trekket er trolig minst like interes-
sant og spilt før. 13.Kb1 Qf4!   
 

XABCDEFGHY 
8r+-+k+-tr( 
7zpp+lvlp+p' 
6-+n+pzp-+& 
5+-+-+-+-% 
4Q+pzpNwq-vL$ 
3+-+-+N+-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1+K+R+L+R! 
xabcdefghy 

 
  Spilt før i et teoretisk viktig parti 
for varianten av spesialisten på 
denne varianten Arkadij Naiditsch. 
14.Qc2? I det første nye trekket i 
varianten går hvit seg vill. Mye ster-
kere var: 14.Re1! Nb4! som spilt i : 
Riazantsev,A-Naiditsch,A/
Poikovsky 2010. 1/2–1/2 i 36 trekk. 
Og nå: 15.Nxf6+ Bxf6 16.Qxb4 
Bxh4 17.Nxh4 Qxh4 18.Bxc4 med 
uklart spill der hvit har kompensa-
sjon for minusbonden i form av en 
bedre kongestilling. 14...Nb4! 
15.Bg3!? Gode råd var alt dyre. 
15...Qg4? Sterkt var det overras-
kende: 15...Qxg3! 16.hxg3 Nxc2 

 
ELITE 
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Kommenterte partier 

Henning Jakhelln Kjøita 
Maxim Devereaux 
Landsturneringen 2016 (1), 
09.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
Er du skrudd sammen slik som 
meg, så heier du litt på underdogen 
når avstanden i rating blir stor. Det 
var nok mange som på forhånd 
dømte junioren Henning Kjøita nord 
og ned, men se hva han fikk til i 
første runde av eliten: 1.e4 e5 
2.Nf3 Nc6 3.d4 Skotsk åpning 
som er populær igjen etter at 
Kasparov brukte den under lynsjak-
ken i Saint Louis i en rekke partier 
med godt resultat. 3...exd4 4.Nxd4 
Qf6 En gammel variant her som 
er kjær og kjent på klubbnivå. Mer 
populært er: 4...Nf6 5.Nxc6 bxc6 
6.e5 Qe7 7.Qe2 Nd5 8.c4 5.Nb5!? 
En hovedvariant her er: 5.Be3 Bc5 
6.c3 Nge7 7.Bc4 Ne5 8.Be2 Qg6 
9.0–0 d6 10.Kh1 Qxe4 11.Nd2 Qg6 
12.Nb5 0–0 13.Nxc7 Rb8 and black 
is OK. 5...Bc5! 6.Qe2 Qd8!? Teo-
rien angir: 6...Bb6! 7.N1c3 Nge7 
8.Be3 Ba5! med en stilling der svart 
er nær ved å utligne. 7.Qg4! Kf8! 
Må får svart inn Sf6 med tempo og 
ting er ikke klare. En mulighet var: 
7...Nf6?! men etter det sterke: 
8.Nxc7+! Qxc7 9.Qxg7 Bxf2+!? 
10.Kxf2 Nxe4+ 11.Ke1 Qe5! 
12.Qxe5+ Nxe5 13.Bf4 er det klart 
bedre for hvit på grunn av struktur 
og løperparet. 8.Qg3 d6 9.Be3 
Bxe3 10.Qxe3 a6 11.N5c3 Nf6 
12.Nd2 Så langt har partene spilt 
utmerket sjakk og stillingen er 
spennende. Hvit står litt bedre da 
svarts kongestilling er kronglete - 
men svart er med. 12...b5!? 13.0–0
–0 Bb7 14.f3 Qe7?! Dette trek ket 
har en taktisk hake da hvit etter 
neste trekk truer g5! og innhopp på 
d5 med tempo. Har du sagt A, får 
du si B, altså: 14...b4! 15.Ne2 h5 
16.Nd4 a5 og svarts stilling ser 
merkelig ut - men den henger sam-
men og kanskje har han en bedre 
kongestilling på sikt! 15.g4! Nb4? 
Dekker d5-feltet og legger opp til 
taktikk - men det spørs om ikke hvit 
kunne fått stor fordel etter: 16.g5? 
16.Qf2! som forhindrer svart i å 
spille en springer til d5. F.eks: 
16...h6 17.h4 c5 18.Bg2 og med 
trusslen g5! faller svarts kunstige 
stilling fra hverandre. 16...Nfd5! 
17.Nxd5 Nxd5 18.Qd4 c5 19.Qg1 
Nf4 Og svart står helt OK med et 

17.Kxc2 d3+ med stor svart fordel. 
16.h3?   
 

XABCDEFGHY 
8r+-+k+-tr( 
7zpp+lvlp+p' 
6-+-+pzp-+& 
5+-+-+-+-% 
4-snpzpN+q+$ 
3+-+-+NvLP# 
2PzPQ+-zPP+" 
1+K+R+L+R! 
xabcdefghy 

 
  Hvit hadde en liten luring på lur: 
16.Rxd4 Nxc2 17.Nxf6+! Bxf6 
18.Rxg4 Nb4 19.Bxc4 h5 20.Rf4 og 
hvit står ikke dårligst lenger. 
16...Qxg3! 17.Nxg3 Nxc2 18.Kxc2 
d3+ Svart fant den fine sekven-
sen ved andre forsøk og har stor 
fordel. 19.Kb1 h5! 20.Ne4 Bc6!? 
21.Ned2 Bd5?! Hakket sterkere 
er nok: 21...b5! som svart må spille 
før eller siden - det er derfor mer 
fleksibelt. 22.Rc1!? b5!   
 

XABCDEFGHY 
8r+-+k+-tr( 
7zp-+-vlp+-' 
6-+-+pzp-+& 
5+p+l+-+p% 
4-+p+-+-+$ 
3+-+p+N+P# 
2PzP-sN-zPP+" 
1+KtR-+L+R! 
xabcdefghy 

 
  23.b3? Taper uten kamp - siste 
håp lå i: 23.g3! for å spille trekk 
som Th2, Lg2 og dermed få hvit-
feltsløperen ut i spill. Men tross 
minusoffiseren står svart overle-
gent med sinesterkebønder! 
23...Rb8! Totalt vinnende! 24.a4 
Ba3 25.Rd1 a6 26.Ka2 Bb4 
27.Nb1 Ke7 28.Rc1 Rhc8 29.Nc3 
Bxf3 30.gxf3 d2 Det ryker avgjø-
rende materiell og hvit ga opp. Et 
klassisk Elsness-parti! 0–1 
 

 

gullfelt for springeren og en sterk 
løper. Står noen best her er det 
svart. 20.Nb3 h6 21.Na5 Rb8?! Å 
omgruppere løperen til e6 var alfa 
og omega. 21...Bc8! og stillingen er 
i balanse. 22.h4 Etter: 22.Nxb7! 
Rxb7 23.Qg4 Ne6 24.g6! griper hvit 
initiativet og har en fordel. 
22...hxg5?! Det er hvit som tjener 
på at linjer på kongefløya åpnes. 
Stillingen skriker etter: 22...Ba8! 
med svart fordel. 23.hxg5 Rxh1 
24.Qxh1 Kg8   
 

XABCDEFGHY 
8-tr-+-+k+( 
7+l+-wqpzp-' 
6p+-zp-+-+& 
5sNpzp-+-zP-% 
4-+-+Psn-+$ 
3+-+-+P+-# 
2PzPP+-+-+" 
1+-mKR+L+Q! 
xabcdefghy 

 
25.Qh4! Ne6? Taper partiet for 
svart. Slike springere flytter en ikke 
frivillig! Altså: 25...Qe5! og stillingen 
er fortsatt uklar. 26.Nxb7 Rxb7   
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7+r+-wqpzp-' 
6p+-zpn+-+& 
5+pzp-+-zP-% 
4-+-+P+-wQ$ 
3+-+-+P+-# 
2PzPP+-+-+" 
1+-mKR+L+-! 
xabcdefghy 

 
27.f4! Plutselig har hvit full rulle 
på kongefløya - svarts konge er nå 
fortapt. 27...Nf8 28.Bg2 Ng6 
29.Qg4!? Mer logisk var det å 
holde dama i h-linja - altså: 29.Qh3 
og varianten: 29...Nxf4 30.Qc8+ 
Qf8 31.Qxb7 Nxg2 32.e5! er selv-
sagt fullstendig vunnet for hvit. 
29...Rb8 30.Rh1 f6 Eller 30...Qd8 
for å skape en flyktvei for kongen, 
og nå: 31.f5! Ne5 32.Qh4 Kf8 33.f6! 
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Kommenterte partier 

 

XABCDEFGHY 
8-+rwqk+-tr( 
7zpp+-snpzpp' 
6-+n+p+-+& 
5+L+psN-+P% 
4-vl-zPl+P+$ 
3+-sN-+P+-# 
2PzPP+Q+-+" 
1tR-vL-mK-+R! 
xabcdefghy 

 
  13...0–0! Nydelig spilt - svart får 
sterkt motspill for offiseren i en 
konge som står i begivenhetenes 
sentrum. 14.Bxc6 Nxc6 15.Nxc6 
Rxc6 16.Be3? Et tapstrekk. 
Kongen måtte i sikkerhet før det 
smalt på c3! 16...f5? Ikke det beste 
- begge parter overser en viktig 
ressurs for hvit! 16...Rxc3! er spilt i 
et parti tidligere der svart vant - og 
det vinner i stor stil. F.eks.: 17.bxc3 
Bxc3+ 18.Kf2 Bxa1 19.Rxa1 Qh4+! 
20.Kg2 Qxg4+! og vinner. 17.fxe4   
 

XABCDEFGHY 
8-+-wq-trk+( 
7zpp+-+-zpp' 
6-+r+p+-+& 
5+-+p+p+P% 
4-vl-zPP+P+$ 
3+-sN-vL-+-# 
2PzPP+Q+-+" 
1tR-+-mK-+R! 
xabcdefghy 

 
  17...Rxc3! 18.bxc3 Etter det 
overrumplende: 18.0–0! gir hvit 
offiseren tilbake - men finner frelse. 
18...Rc6 19.c3!? Qh4! 20.cxb4 
Qg3+ 21.Kh1 Qh3+ 22.Kg1 Qg3+ 
med remis er en aktuell mulighet 
her. 18...Bxc3+ 19.Kf2? Etter: 
19.Kd1! Bxa1 20.exf5 exf5 21.h6 er 
det liva laga, men hvit tviholder i 
stedet på materiellet og går under i 
flammer! 19...Bxa1 20.Rxa1   
 
 
 
 

Ke8 34.fxg7 er kroken på døra. 
31.f5 Ne5 32.Qh5 Qe8 33.Qh8+ 
Kf7 34.g6+ Selvsagt har hvit det-
te bondetrekket som dreper mo-
mentant. 34...Ke7 35.Qxg7+ Kd8 
36.Rh8 Og IM Devereaux hadde 
fått nok. En flott forestilling av ju-
niortoeren fra fjorårets Junior-NM. 
1–0 

Jørn Snellingen 
Gunnar Berg Hanssen 
Landsturneringen 2016 (1), 
09.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
Gunnar Berg Hanssen fra arrang-
ørklubben Tromsø og han spiller 
for 11. gang i Mesterklassen og 
han fikk til en brakstart mot Jørn 
Snellingen. Vi tar en titt på det 
skarpe parti og ser hva som skjed-
de: 1.Nc3 Sleipner-varianten som 
fort går over i andre åpninger via 
trekkomkastning. 1...d5! 2.Nf3!? c6 
Den mest kritiske testen på hvits 
spill er nok: 2...d4! 3.Ne4 Nc6 med 
utligning. 3.e4! Dermed er vi over i 
Caro Kann og en variant som Bob-
by Fischer yndet å spille, men som 
han ofte tapte stygt i! 3...Bg4! En 
gammel, kjent og god resept her. 
Svart får løperen utenfor bondekje-
den og løser dermed et problem. 
4.h3!? Dette er den klassiske må-
ten å spille stillingen på. Vallejo 
Pons sin moderne vri er: 4.d4! med 
mange spennende mulighet for 
hvit. 4...Bh5!? Det solide valget er: 
4...Bxf3 5.Qxf3 Nf6 6.d3 e6! og 
svart er bunn solid. Nå blir stillingen 
skarp! 5.exd5 cxd5 6.Bb5+ Nc6 
7.g4 Bg6 8.Ne5 Alt dette er tjukk 
teori og spilt i en lang rekke partier 
tidligere. 8...Rc8 9.d4 e6 10.Qe2 
Bb4!? Et skarpt motangreps-
trekk. Et annet valg som er godt er: 
10...Bd6! som er det moderne trek-
ket her. Gunnars trekk ble tidligere 
gitt ! i teorien. En mulig variant vi-
dere er: 11.Nxg6 hxg6 12.Nxd5 a6! 
med mye godt motspill for bonden. 
11.h4!? Å legge inn: 11.Bxc6+! 
bxc6 12.h4 er en forbedring her. 
11...Nge7! Gunnar er en stor Ca-
ro Kann-ekspert og han går for gull 
og ofrer offiser slik teorien foreskri-
ver. 12.h5 Be4 13.f3  
  
 

 

XABCDEFGHY 
8-+-wq-trk+( 
7zpp+-+-zpp' 
6-+-+p+-+& 
5+-+p+p+P% 
4-+-zPP+P+$ 
3+-+-vL-+-# 
2P+P+QmK-+" 
1tR-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
  20...f4! Et herlig sjakktrekk å se 
- og et herlig sjakktrekk å spille. 
21.Bd2 Taper raskt. 21...f3 22.Qf1 
Qh4+! 23.Ke3 Eller den snasne 
varianten: 23.Kg1 f2+! 24.Kg2 
Qxg4+ 25.Kh1 Rf3 og svart setter 
rask matt! 23...Qg5+ 24.Kd3 dxe4+ 
25.Kxe4   
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-trk+( 
7zpp+-+-zpp' 
6-+-+p+-+& 
5+-+-+-wqP% 
4-+-zPK+P+$ 
3+-+-+p+-# 
2P+PvL-+-+" 
1tR-+-+Q+-! 
xabcdefghy 

 
  25...Qxd2 Resten går knirkefritt 
- svart har vunnet tilbake materiel-
let med renter og hvits kongestilling 
er fremdeles horribel. 26.Rd1 Rf4+ 
27.Ke5 Qe3+ 28.Kd6 Rxd4+ 
29.Rxd4 Qxd4+ Gjennom forenk-
linger har svart gjort vinstføringen 
enkel. 30.Kxe6 Qxg4+ 31.Ke7 
Qe4+ 32.Kd7 Kf7 33.Qb1 Qc6+ 
34.Kd8 Qb6+ Og etter dronning-
bytte jogger f-bonden rett inn for 
svart - en flott oppvisning av Gra-
tangsværingen Gunnar som har et 
IM-napp fra 2007. 0–1 
 
 

 
MESTER 



9 

Jan Roksvold 

Landsturneringen sett fra slagmarken 

spillere som bulletinmedarbeider ble 

fjerna fra analyserommet med makt. 

 
 
 
 
 
 
 

Kristian H Schmidt 
Frode Fredriksen 
 
1.b4 Frode: Her tenkte jeg i 5 
min. Er det det som heter Polsk? 
Kristian: Det kan stemme. Selv 
pleier jeg å kalle den for Orangu-
tangåpning. 1...e5 2.Bb2 d6 K: Det 
er slett ikke galt å ta på b4. Sort 
pleier å få litt utviklingsforsprang, 
men jeg har lykkes i å bytte en 
randbonde mot en sentrumsbonde. 
3.c4 Nd7 F: Hadde ingen plan 
her... 4.e3 Ngf6 5.Nc3 Be7 6.Bd3 
F: Dette trekket kom uventa på 
meg! K: Nå, men dette pleier jeg 
ofte å gøre; jeg setter løperen foran 
bonden her, og så trekker jeg den 
til dronningfløyen etterhvert. 6...c5 
7.b5 Nb6 8.Nf3 0–0 9.a4 F: Her 
ville jeg prøve å straffe at du ikke 
har rokert! 9...Be6 10.Qb3 K: Det er 
jo litt ubehagelig å sette dama i 
diagonalen til løperen, men jeg kan 
ikke se noe umiddelbart problem 
ved det... 10...Qc7 11.a5 Nbd7 
12.Ng5 h6 13.Nxe6 fxe6 14.Bg6 
a6 15.b6 F: Jeg var ikke redd for 
dette trekket, ettersom jeg har sort-

I første runde av sin første landstur-

nering skulle vår utvalgte og nøye 

overvåka deltager Kristian Schmidt 

møte Frode Fredriksen, fra Stavanger 

Sjakklubb. Uten å røpe for mye om 

hvordan det gikk, kan vi slå fast at 

dette er to menn godt kan like å spille 

litt sjakk. Og gjerne litt ut i de små 

timer. 

 

Det synes faktisk ikke helt utenkelig 

at de to sammen hadde satt seg fore 

å undersøke nærmere ordfører 

Røymos påstander vedrørende 

riskorn og sjakkens iboende uende-

ligheter. Dag var ihvertfall blitt til natt, 

og var i ferd med å bli til dag igjen, da 

de to kjempende, hengende over 

brettet som tungvektsboksere i 12. 

runde, omsider kunne signere bind én 

og to av «De samlede noteringsskje-

ma» og overrekke opuset til 

sjefsdommer Karl-Johan Rist, som på 

dette tidspunkt nettopp hadde børsta 

tenner og skifta om til pysjamas. En 

stakkars bulletinskribent, som jo 

skulle måtte skrive om denne 

hundreårskrigen, helst før deadline kl 

7:30, hadde i lengre tid speida etter 

en brannalarm å utløse, men uten 

hell. (Må følges opp!) 

 Vi tar en titt på partiet, kom-

mentert av spillerne selv fram til 28. 

Kxe2 ?! – på hvis tidspunkt så vel 

feltsløper. 15...Qc6 16.e4 Rfd8 Dia-
gram  
 

XABCDEFGHY 
8r+-tr-+k+( 
7+p+nvl-zp-' 
6pzPqzppsnLzp& 
5zP-zp-zp-+-% 
4-+P+P+-+$ 
3+QsN-+-+-# 
2-vL-zP-zPPzP" 
1tR-+-mK-+R! 
xabcdefghy 

 
 K: Her tenkte jeg veldig lenge på 
noen offer, som jeg til slutt fant ut 
at du bare kunne avslå. Både Sb5 
og Sd5 så fristende ut, men jeg fant 
ut at du bare kunne spille Sf8 på 
begge... 17.Qd1 For å redde hvits 
løper på g6 17...Nf8 18.Bh5 Nxh5 
19.Qxh5 Nh7 20.Qg6 Bf6 21.h4 
Qe8 22.Qg4 h5 23.Qh3 Nf8 24.g4 
Ng6 25.g5 Nf4 26.Qf3 Be7 27.Ne2 
Nxe2 28.Kxe2 F: Her trodde jeg 
du ville ta med dronninga og rokere 
langt. K Det kunne nok vært en god 
ide, men jeg ville ha aktiv konge! 
28...Qg6 29.Raf1 Rf8 30.Qe3 Rf4 
31.f3 Raf8 32.d3 Qe8 33.Bc1 Qa4 
34.Bd2 Qa2 35.Rh3 Qb2 36.Kf2 
d5 37.cxd5 exd5 38.Qe2 Rg4 
39.Rg1 Rxg1 40.Kxg1 dxe4 
41.dxe4 Rd8 42.Rh2 Qb1+ 43.Kg2 
Qa2 44.Kg3 c4 45.Qe1 Qb3 
46.Re2 Rd3 47.Re3 Rxe3 48.Bxe3 
c3 49.f4 c2 50.Qd2 Ba3 51.Qd8+ 
Kh7 52.g6+ Kxg6 53.Qg5+ Kh7 
54.Qxh5+ Kg8 55.Qe8+ Bf8 
56.Kf2 Qxe3+ 57.Kxe3 c1Q+ 
58.Ke2 Qc2+ 59.Kf3 Qd3+ 60.Kg4 
exf4 61.Qe6+ Kh8 62.Qf7 Qd6 
63.Qxb7 Qe6+ 64.Kxf4 Bd6+ 
65.Ke3 Qb3+ 66.Kd4 Qb4+ 
67.Kd5 Qc5+ 68.Ke6 Qe5+ 
69.Kd7 Qe7+ 70.Kc8 70 Kc6 De4 
mister dronning 70...Qe8# 0–1 
 

Dermed var det bare å gratulere 
Frode Fredriksen med et velspilt og 
innholdsrikt parti. Et parti med en 
uvanlig åpning og like uvanlig avslut-

ning, kan man si. Optimismen er nå 
desto større foran runde to. Fortset-
telse følger ... 
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Sven Wisløff Nilssen 

Intervju med Jonathan Tisdall 

svakhet, men min aller største svak-

het må være manglende selvtillit.  

– Hvem er din verste motspiller og 

hvorfor?  

– Jeg har flere folk som jeg presterer 

usedvanlig dårlig mot. Hvis jeg visste 

hvorfor ville det sikkert ikke vært slik... 

– Hvem er din historiske favorittspiller 

i sjakk?  

– Liker ikke 'favoritt'-spørsmål. Fristet 

å si Kasparov men han er kanskje 

ikke så historisk. Hvis vi skal reise 

langt tilbake vil jeg kanskje si Rubin-

stein. Men jeg kjenner de gamle godt, 

og setter stor pris på veldig mange. 

Alle verdensmestrene. 

– Kan du nevnte tre faktorer som har 

gjort det mulig for deg å bli stormester 

i sjakk og trippel Norgesmester?  

– Noe dyktighet, litt mer arbeid, mest 

utholdenhet. 

– Har sjakken endret seg mye siden 

du slo igjennom - hva har endret seg?  

– Det er nesten ugjenkjennelig. Vi 

lærte å analysere pga hengepartier- 

om folk vet hva det var. Datamaskiner 

– Hvor gammel var du da 

du begynte å spille sjakk?  

– Jeg lærte reglene da jeg 

var 4, men spilte ikke i 

turneringer før jeg var 11. 

– Kan du forteller litt om 

din sjakklige oppvekst i 

USA på 70-tallet? 

– Jeg var en del av en 

sterk generasjon som 

inkluderte Yasser 

Seirwawan, Larry Christi-

ansen, juniorverdensmes-

ter Mark Diesen, Michael 

Rohde, John Fedorowicz, 

Nick DeFirmian og flere 

andre. Litt 'handicappet' 

av å ikke vokse opp i 

NYC, men litt heldig å 

vokse opp nær Ken 

Rogoff, som var en ekte 

helt. Å være en del av en 

uvanlig lovende gruppe 

har sine fordeler og ulem-

per. 

– Hva er din beste prestasjon over 

brettet?  

– Delt førsteplass i Reykjavik Open vil 

jeg tro - GM-resultat to runder før 

slutt. 

– Hvem er den beste spilleren du har 

møtt?  

– Det må være enten Petrosian eller 

Spassky, hvis man ikke teller en ung 

Magnus Carlsen. Verdensmestre må 

vel være svaret. 

– Hva er ditt beste sjakkminne?  

– Jeg har altfor mange, det er egent-

lig derfor man spiller rimelig seriøst, 

fordi det er morsomt, man reiser og 

får venner verden rundt. En av de 

mest minnerike turneringer jeg spilte 

var Tanta i Egypt. Uforglemmelig at-

mosfære, sted, gjestfrihet og gjeng 

jeg var med. 

– Hva er dine styrker/svakheter som 

sjakkspiller?  

– Tror jeg er rimelig kreativ og jeg kan 

regne, dypt. Å være for avhengig av 

det man gjør best er en veldig stor 

kunne ikke spille sjakk i det 

hele tatt. Hvis man fikk tak i 

et russisk sjakkblad hadde 

man hemmelig intel og når 

du fikk en ny ide kunne du 

bruke den flere ganger over 

kanskje et år eller to. Man 

måtte gjøre alt selv. Kids 

today, they don't believe 

you when you tell them 

how it was... 

– Du er toppsjakksjef i Nor-

ges sjakkforbund - si litt om 

rollen din der og hvilken 

retning vi går i? 

– Rollen tror jeg defineres 

løpende. Jeg vil hjelpe de 

som satser hardt å rekke 

langt, og prøver å inspirere, 

oppmuntre og støtte de 

som prøver. Å utvikle de 

som skiller seg ut og særlig 

de som ser på sjakk som 

en mulig karriere. Å få til 

flere spennende begivenheter som får 

flere til å spille og satse.  

Det er mye bra som skjer nå at vi har 

oppmerksomhet takket være Magnus, 

og mange som jobber hardt i bak-

grunnen. Jeg syns vi har flere klubber 

som gjør en fantastisk jobb med å 

støtte og utvikle unge spillere enn 

noen gang før, og det er utrolig 

mange flinke ildsjeler Norge rundt. Så 

er det Simen og NTG, samarbeidet 

med Sverige, skolesjakken og mye 

annet som skjer for tiden. Men vi 

mangler fortsatt finansiering og man-

power på forbundene.  

– Hva er ditt forhold til sjakk i dag - 

følger du mye med på Magnus?  

– Jeg følger med på toppsjakk og 

mange, mange norske spillere i dag 

pga toppsjakksjef-rollen. Jeg spiller 

bare noen få partier pr år for Asker, 

og det er et slit siden jeg spiller mot 

omtrent samme motstandsnivå som 

da jeg spilte aktivt, men uten trening, 

rutine, lesing eller forberedelser. Men 

jeg følger med, og tenker konstant på 

treningsmetoder som jeg prøver å 

sette i gang gjennom det jeg skriver 

eller i samråd med andre trenere. 

Jonathan Tisdall, Foto: JT på Twitter 
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Audun Pedersen 

Da Nord-Norge meldte seg ut av NSF 

siden sjakkretsens oprettelse, hvor 

viktige avgjørelser vil bli truffet. Det er 

da av den aller største viktighet at der 

møter representanter fra alle klub-

ber.» I et vedlegg argumenterte kret-

sens styre, ført i pennen av Knut 

Røssaak, hardt for utmeldelse fra 

Norges Sjakkforbund. Han innledet 

med sakens historie. «Spørsmålet 

sees å ha vært oppe til behandling i 

Narvik Sjakklubb så tidlig som i 1928, 

og klubbens representant på krets-

tinget har hatt spørsmålet framme 

hvert år siden 1933.» Her må det sies 

at man ikke finner mye spor å se av 

dette engasjementet fra Narvik ver-

ken i kretsens eller Narviks styrepro-

tokoller. Den dokumentasjonen man 

sitter på i dag peker på Tromsø som 

drivkraften bak utmeldelsesprosessen 

i tiden fram til 1937-38.  

Videre argumenterte styret med en 

ren kost-nytteanalyse: «De fordeler 

Nord-Norges klubber skulde ha ved å 

stå tilsluttet Norges Schakforbund 

kan ikke sees å ha hatt nogen prak-

tisk betydning. Klubbene har ikke 

opnådd reisebidrag for deltagelse i 

Norgesmesterskapet (som forøvrig 

alltid holdes i det sydlige Norge), for-

bundet har intet ofret på å stimulere 

sjakkinteressen her nord, hverken 

ved undervisning, tilretteleggelse av 

kamper eller lignende, når bortsees 

fra en pokal forbundet stillet op ifjor, 

samt at klubbene får Norsk Sjakkblad 

gratis. 

På den annen side har forbundet i 

årene siden 1927 fått ca 400 kr. i kon-

tingent fra Nord-Norge.» 

Litt på siden av temaet her nevner vi 

at skrivet også anbefalte at tidspunk-

tet for NNM ble flyttet fra påsken til 

juni. Dette hadde vært oppe til disku-

sjon flere ganger tidligere. Denne 

gangen argumenterte man med både 

bedre kommunikasjoner og konkur-

ransen med påskeutfarten: 

«Påskeuken er for en rekke byers 

vedkommende blitt en efterlengtet 

vinterferie, hvor man i stadig større 

utstrekning søker tilfjells. Styret antar 

at sjakklubbene ikke kan opta konkur-

rancen med denne utmerkede ten-

dens blandt folk og særlig blandt ung-

Vi fortsetter historien om Nord-

Norges utmeldelse fra NSF: 

Også Narvik ønsket utmeldelse. I 

Narviks styreprotokoll fra 18. mars 

1937 står det: «Besluttes å tiltre det 

foreliggende forslag fra Halvd. D. Jo-

hansen, Tromsø om at Nord Norges 

Schakkrets utmeldes av Norges 

Sjakkforbund og etableres som eget 

forbund. Utmeldelsen bør først fore-

tas efter årets landsturnering.»  

Narvik var nå en sterk klubb også i 

nasjonal målestokk. Eskild Kristensen 

ønsket å prøve seg mot de beste i 

landet i Landsturneringen. Denne var 

dette året lagt til Trondheim, noe som 

nærmet seg en overkommelig av-

stand for Narviks spillere. Deri lå nok 

bakgrunnen for ønsket om å vente litt 

med utmeldelsen. 

Forslaget ble behandlet på kretstinget 

1937. Narvik framholdt at man måtte 

vente til etter Landsturneringen i 

Tromsø, mens Ankenes ville utsette 

avgjørelsen enda et år. Nøyaktig hvil-

ket forslag som ble vedtatt går ikke 

helt klart frem av protokollen, men 

enstemmighet om utmeldelse var det. 

Narvik overtok på dette tinget styret i 

kretsen. Det avtroppende styret had-

de foreslått at Tromsø overtok, i og 

med at de skulle arrangere neste 

mesterskap. På tinget foreslo også 

Tromsø dette. Men denne gangen 

satte Narvik ned foten, og for første 

gang fikk Narvik sine representanter 

inn i styret. 

Disse lå ikke på latsiden, og selv om 

styrets skriftlige mandat fra kretsting-

ets ikke var soleklart, satte de umid-

delbart igang prosessen som skulle 

ende i utmeldelse fra sjakkforbundet. 

Arbeidet siktet seg frem mot neste 

kretsting, og i mellomtiden fikk Eskild 

Kristensen kjempet med de beste i 

landet i Landsturneringen i Trond-

heim. Her kom han på en svært he-

derlig 6.-plass. 

Kretsen sendte raskt ut skriv til alle 

klubber i Nord-Norge - også de som 

lå brakk. De ble oppfordret på det 

sterkeste å stille opp i Tromsø neste 

år: «Vi anser det kommende kretsting 

i Tromsø neste år som det viktigste 

dommen. Styret tror at der i de fleste 

byer vil være utmekede sjakkspillere 

som heller renoncerer på å delta i et 

sjakkstevne enn de vil undvære disse 

feriedager i frisk fjelluft.» 

Ikke uventet var Tromsø enig med 

kretsens styre. I et skriv 4. februar 

1938 ble støtten bekreftet, skjønt man 

presiserte at den formelle beslutning 

burde tas på neste kretsting. De støt-

tet også opp om forslaget om å flytte 

mesterskapet til senere på året. 

Oppmøtet på kretstinget i 1938 ble 

nok svakere enn styret hadde håpet 

på. Verken Finnmark eller Helgeland 

er representert, og Harstad var i likhet 

med foregående år også fraværende. 

På kretstinget 6. juni 1938 ble følgen-

de vedtatt: «Da de nord-norske 

sjakklubbers og nord-norges sjakk-

rets' tilslutning til Norges Schakfor-

bund ikke har vist sig å svare til for-

ventningene, beslutter kretstinget at 

det økonomiske mellemværende med 

Norges Schakforbund ophører. 

Kretstinget uttaler at det sjakklige 

samarbeide med Norges Schakfor-

bund bør oprettholdes i størst mulig 

utstrekning. 

Kretstinget beslutter at de nord-

norske klubber danner et forbund 

Nord-Norges Sjakkforbund.» 

I oktober ble NSF informert om be-

slutningen. Det nasjonale forbundet 

virker å ha tatt vedtaket med stor ro. I 

Norsk Sjakkblad nr. 9-10 1938 kan vi 

lese: "Nordfra er det kommet medde-

lelse om at der er stiftet et Nord-

Norges sjakkforbund, sammensatt av 

de klubber som før dannet Nord-

Norges sjakkrets. Det er beklagelig at 

krefterne splittes, på den annen side 

kan vel ikke utskillelsen ha så stor 

betydning for Forbundet, da de store 

avstande vanskeliggjør et effektivt 

samarbeide med sydligere landsde-

ler. Men hvorfor benytter ikke Nord-

landsklubbene sig av korrespon-

dansekamper med andre klubber." 

De nordnorske klubbene forble uten-

for Norges Sjakkforbund fram til i 

1951. 
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Jan Roksvold 

Intervju med Karl Petter Jernberg 

den påsken lærte han meg trekka på 

et brett som stod i felleslokalet. Etter 

jeg ble utskrevet, kom sjakken snart i 

bakgrunnen, for jeg var mer opptatt 

med andre ting –  blant annet i 

slalomløypa! 

 

Ei tid seinere havna far min, som job-

ba som maskinist i Vesterålske 

Dampskibselskap, på Kysthospitalet, 

med tuberkulose i hofta. Da jeg en 

dag besøkte ham der, satt han og 

spilte sjakk med noen andre pasien-

ter. Etter å ha stått og fulgt med på 

partiet hans en stund, kunne jeg for-

telle ham det at «de trekka der, de 

lærte jeg på St.Elisabeths!», og du 

kan tro han ble overraska! 

Dagens sjakkspiller er Karl Petter 

Jernberg, som fyller 75 år den 1. ok-

tober og er æresmedlem i Tromsø 

Sjakklubb. Jernberg vokste opp dels 

på Norvang, på Svartnes, der det var 

gardsdrift på morssida, og dels i 

Nordkjosbotn. I 1952 flytta familien til 

Tromsdalen, for at Karl Petter og de 

to yngre søstrene skulle få bedre ut-

danningsmuligheter. Siden har det 

blitt både bibelstudier og omfattende 

frivillig arbeid, ofte med styreverv, i 

blant annet Tromsø Epilepsiforening, 

i Nord-Norges Sjakkforbund og i 

Funksjonshemmedes Fellesorganisa-

sjon. Ei tid jobba dagens sjakkspiller 

også som frilansjournalist, hovedsa-

kelig i Nordlys og iTromsø, der han 

først og fremst dekka kirkestoff. En 

periode som kjøkkenassistent og sei-

nere -sjef har det også blitt. Jernberg 

spiller i år i Klasse 5, i sin 17. lands-

turnering, og er det noe du som tilrei-

sende lurer på om Tromsø og byens 

historie, ja, så er han mannen å spør-

re – for hukommelsen og forteller-

evnen er av første klasse. 

 

– Du er jo med på det meste av både 

langsjakk og lynsjakk i klubben, Karl 

Petter, i tillegg til at du er en av byens 

mest erfarne postsjakkspillere. For-

tell, hva er det som tiltaler deg slik 

ved spillet sjakk? 

– Nei, du ... hva skal en si? Sjakk er 

jo et fascinerende spill. Jeg tror en 

kan gå lei av mye annet, men sjakk, 

det skal det mye til å gå lei. Det er jo 

noen utrolige varianter. Og et jevnt 

spill, med mange muligheter, det kan 

bli ganske så interessant det, vet du. 

– Kan du fortelle litt om hvordan du 

først begynte å spille sjakk? 

– Nei, nå skal du høre … at det hele 

starta i påsken i 53, da jeg som 12-

åring var innlagt på St.Elisabeths, det 

katolske sykehuset som lå her i byen, 

etter å ha blitt operert for skjeløydhet. 

Og mens jeg lå der og venta på at 

stinga skulle tas, var det en åtte år 

gammel gutt som ble innbragt fra Kir-

kenes; han hadde vært utsatt for ei 

ulykke, og fått en splint i øyet. Vi ble 

plassert på samme rom, og jeg fikk i 

oppdrag av sykesøster å si ifra når 

han våkna fra narkosen. Det viste seg 

det at gutten kunne spille sjakk, og 

 

 Ellers var postsjakk det første 

jeg begynte med, etter at jeg under et 

opphold sørpå kom over et sjakkhef-

te, av Olaf Barda, med adressen til 

Norsk Postsjakkforbund. Dette var i 

Trøndelag, i 1960, og jeg har fortsatt 

heftet den dag i dag. Året etter, i 

1961, meldte jeg meg inn i Tromsø 

Sjakklubb. 

– Hvor mange landsturneringer har 

det blitt, til nå? 

– Dette er min 17. landsturnering. 

Den første var i Sandefjord, i 1974, 

på Sandefjord Park Hotell. Da var jeg 

32 år gammel. Året etter bar det til 

Tønsberg, for bibelstudier ved Smyr-

Karl Petter Jernberg med De Gode Trekks Medalje i bronse og sølv.  

Foto: Anniken Vestby 
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Intervju med Karl Petter Jernberg 

noen av dem med oss?  

– Da kan jeg jo nevne Slektshistorisk 

forening. Også var jeg med på å stifte 

Tromsdalen pensjonistforening i 

1980, og Epilepsiforeninga i 81. Jeg 

har nå hatt mange jern i ilden, opp 

igjennom åra, og har nå vært med på 

litt av hvert. Følger med på, og deltar 

også i, samfunnslivet for øvrig. 

– Til slutt, Karl Petter: Har du ei sjakk-

bok du kan anbefale?  

– Jeg har jo noen sjakkbøker, og no-

en Informatorer, men nei, ikke noen 

bestemt. Men jeg liker bøker, det gjør 

jeg. Du skal få låne ei av dem som 

jeg har, om Malangseidet-ulykka.  

– Malangseidet-ulykka? Fortell … 

– Jo, det var jo i 38, ved Malangsei-

det i Balsfjorden. Det var ikke kai ved 

Malangseidet på den tida, så når folk 

skulle inn til Tromsø brukte de å bli 

rodd ut fra fjæra og plukka opp av 

mjølkebåten. En høstdag, i 1938 

altså, var det stygt vær og to robåter 

kantra. 12 personer mista livet. Jeg 

mista en onkel og to søskenbarn den 

dagen.  Det kom ut ei bok om ulykka i 

2012, skrevet av Lill-Karin Nyland. 

Det er ei god bok – du skal få låne 

den av meg. 

Det vil jeg gjerne. Takk for at vi fikk 

intervjue deg til bulletinen, Karl Pet-

ter, og lykke til i din 17. landsturne-

ring. 

 

Følgende parti ble spilt under fjor-

årets landsturnering: 

Raaen, Simen 

Jernberg, Karl Petter  

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 d6 
4.Bxc6+ bxc6 5.Nc3 e6 6.d4 cxd4 
7.Nxd4 Bb7 8.0–0 Nf6 9.Re1 Qc7 
10.Bg5 Be7 11.a3 0–0 12.b4 a6 
13.Re2 Rad8 14.Qe1 e5 15.Nf3? 
Sf5 er sterkere. 15...d5 16.Rd1 d4 
17.Bxf6 Bxf6 18.Nb1 c5 19.c3 
cxb4 20.axb4 Rc8 21.cxd4 exd4 
22.Nxd4 Rfe8 
 
 
 
 
 

na Bibelinstitutt.  

 

– Og hvilke av de foregående har du 

best minner fra? 

– Det må være fjorårets! Da tok jeg 

hele fem poeng, og det må være det 

beste jeg har levert. Jeg vet ikke hvor 

jeg tok det ifra! Er også godt fornøyd 

med landsturneringa på Gausdal i 99, 

da jeg tok fire og et halvt av ni poeng. 

Tror vel ikke det kommer til å gå like 

godt i år som i fjor. Regner med at 

hvis jeg klarer tre og et halvt poeng 

så er jeg rimelig fornøyd. 

– Du har jo en sjeldent god hukom-

melse, er dette noe du føler du får 

bruk for når du spiller sjakk? 

– Hukommelse ... Ja, jeg har jo en 

ganske god hukommelse, og det kan 

nok hende at jeg prøver å huske i 

åpninga, hvordan det skulle være. 

Men hvis det kommer et overrump-

lingstrekk, vet du, så hjelper det jo 

ikke med god hukommelse!  

– Planlegger du å delta på noen av 

sideaktivitetene under landsturne-

ringa?  

– Nei, lynsjakk er ikke min spesialitet. 

Men det har nå hendt seg at jeg har 

deltatt på dette òg, så kanskje… 

– Har du noen favorittåpning med 

hvit/sort? Hva liker du med nettopp 

denne åpninga?  

– Hovedsakelig e4, men da kan det jo 

komme litt av hvert. Kan også finne 

på å spille d4, og før i tida spilte jeg 

iblant Reti. I postsjakk spiller jeg ting 

jeg nesten ikke har våga i brett-

sjakk…  

– Favorittsjakkspiller, da. Har du en 

slik? 

– Neei, favoritt … men jeg ser jo noen 

ganger på partia til han Tal. Og Fisch-

er. Du vet, han Fischer var jo en finur-

lig karl! 

– Og hvem er den beste spilleren du 

selv har møtt over brettet? 

– Det vet jeg ikke om jeg kan svare 

på – det er så mange gode. I det siste 

er det jo spesielt mange av kvinnene 

som har kommet sterkt fram. 

– Du er jo en mann med mange inter-

esser utafor sjakken, kan du dele 

XABCDEFGHY 
8-+r+r+k+( 
7+lwq-+pzpp' 
6p+-+-vl-+& 
5+-+-+-+-% 
4-zP-sNP+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+RzPPzP" 
1+N+RwQ-mK-! 
xabcdefghy 
 
23.Rc1?? Qxc1! Jernberg er ikke 
sen om å utnytte Hvits taktiske feil-
skjær. 24.h3 Qf4? 24...Dxe1 hadde 
vunnet enda en offiser. 25.g3 Qg5 
26.h4 Qg6 27.f4?? 
 

XABCDEFGHY 
8-+r+r+k+( 
7+l+-+pzpp' 
6p+-+-vlq+& 
5+-+-+-+-% 
4-zP-sNPzP-zP$ 
3+-+-+-zP-# 
2-+-+R+-+" 
1+N+-wQ-mK-! 
xabcdefghy 
 
 Hvit kollapser litt mot slutten. 
27...Bxd4+! 28.Kf1 Rxe4 29.Rxe4 
Bxe4 30.Nd2 Bd3+ 31.Kg2 Qc6+ 
32.Kh3 Bf5+ 33.g4 Qc3+ 34.Kg2 
Bxg4 35.Qe2 Qh3#! 
 

XABCDEFGHY 
8-+r+-+k+( 
7+-+-+pzpp' 
6p+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-zP-vl-zPlzP$ 
3+-+-+-+q# 
2-+-sNQ+K+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 
 
 Jernberg avslutter med en flott 
matt! 0–1 
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Mat og varer får Landsturneringen 2016 fra: 
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Våre støttespillere 
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Anniken Vestby 

Bildekavalkade 
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Quizmaster Frank Remman 

Dagens NM-trippel 

2) Hvilken av følgende byer har 

aldri arrangert NM? 

A) Ålesund 

B) Porsgrunn 

C) Skien 

D) Grimstad 

 

 

 

Velg ett av fire svaralternativer i hvert 

spørsmål. Vi trekker daglig en fin pre-

mie blant de med (flest) rette svar. 

1) Hvem er den yngste som har 

blitt Norgesmester i sjakk? 

A) Magnus Carlsen 

B) Simen Agdestein 

C) Frode O. O. Urkedal 

D) Aryan Tari 

 

3) Hvor gammel var Harry Kongs-

havn da han ble den eldste NM-

vinneren gjennom tidene i NM i 

Stavanger 1951? 

A) 46 år 

B) 50 år 

C) 52 år 

D) 57 år 

Send ditt svar innen midnatt til 

frank.remman@gmail.com eller lever 

svaret inn hos bulletinredaksjonen. 
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Sjakkfantomets hjørne 

Vera Menchik-klubben 

terliggjort da han skulle bli den aller 

første til å tape for Menchik under 

Karlsbadturneringen og dermed ble 

han det første medlemmet i Vera 

Menchik-klubben som under 1930-

årenes løp skulle bli en folksom 

klubb. Store mestre som Edgard Col-

le, Harry Golombek, Mir Sultan Khan, 

Jacques Mieses, Stuart Milner-Barry, 

Karel Opocenský, Friedrich Sämisch, 

Lajos Steiner, George Alan Thomas 

og Frederick Yates var alle medlem-

mer av Vera Menchik-klubben. Det 

var også verdensstjernene Samuel 

Vera Menchik var verdens aller første 

virkelig sterke kvinnelige sjakkspiller. 

Hun lagde furore blant mange av 

mennene i sjakken på 20-tallet ved å 

vise at kvinner også kan spille god 

sjakk. Vera ble født i moder Russ-

lands hovedstad Moskva i 1906 av en 

velstående russisk far og en britisk 

mor. Hennes far lærte henne sjakk i 9

-årsalderen og i årene som gikk spilte 

hun litt sjakk i skolesammenheng - 

men ikke noe mer. Men i voksen al-

der skiltes foreldrene og moren tok 

sine to døtre Vera og Olga, som også 

kunne spille god sjakk, med til Eng-

land. Dette ble grobunnen for Vera 

sin sjakk-karriere. 

Der fikk hun leksjoner i sjakklubben i 

Hastings av John Drewitt og senere 

da hun ble tsjekkisk statsborger fikk 

hun hjelp av stormester Géza 

Maróczy. Hun ble i 1920-årene en 

sterk spiller og hennes beste resultat 

kom i Ramsgate 1929 der Vera var 

med på et 7-mannslag som konkur-

rerte mot et annet 7-mannslag. Selv 

om det var menn hun konkurrerte mot 

i denne konkurransen gikk hun ube-

seiret gjennom de 7 rundene med et 

+3,=4 resultat - noe som vakte opp-

sikt. Allikevel er det vi vil huske Vera 

Menchik for hennes mange verdens-

mesterskap for kvinner.  Hun ble i 

1927 i London kåret til den første ver-

densmester for kvinner etter å ha 

vunnet 10 av sine elleve partier. Det 

siste endte med remis. I 1930, 31, 33, 

35, 37 og 39 forsvarte hun tittelen 

som den ubestridt beste kvinnelige 

spilleren i verdensmesterskapsturne-

ringer der alt fra 5 til 20 spillere del-

tok. Vera var verdens sjakkdronning! 

Men det verserer en morsomhet rundt 

skikkelsen Vera Menchik. Hun hadde 

en egen "klubb", Vera Menchik-

klubben ble den kalt, og det var ikke 

en hvilken som helst klubb. Det had-

de seg sånn at under Karlsbadturne-

ringen i 1929 så utbasunerte den 

wienske mesteren Albert Becker at 

alle som tapte mot Vera Menchik i 

internasjonale turneringer automatisk 

fikk plass i "Vera Menchik-klubben" 

for å latterliggjøre henne. Det han 

ikke da visste var at han selv ble lat-

Reshevsky og Max Euwe som vi trygt 

kan kalle æresmedlemmer i denne 

historiske klubben til den første kvin-

nelige verdensmesteren i sjakk. 

Vera Menchik, Foto: Wikipedia 
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