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Ved redaksjonen 

Rapport fra runde 2 

chim B. Nilsen og FM Eivind Olav 

Risting ligger halvpoenget bak. Man-

dag spilles det dobbeltrunde og vi vet 

mye mer etter dette. Vil Djurhuus hol-

de koken oppe når han møter de bes-

te? Vil Eivind Olav ta en kongelig av-

slutning? Eller koker det hele ned til 

favorittseier for Urkedal? Ikke vet jeg 

- men spennende blir det! 

Klasse Mester 

Forhåndsfavoritten Hans Krogh Hare-

stad ( SOSS) har full pott etter seier 

mot Torben Søraas.  Arnt Esbensen 

(Vadsø) er den andre på 2/2 etter at  

vant det nordnorske prestisjeoppgjø-

ret mot arrangørklubbens Jon Røy-

set. De fremste favorittene henger 

godt med så langt. 

Klasse 1 

I denne klassen er tre mann på full 

pott, heriblant forhåndsfavoritten Øy-

stein Andersen (Black Knights), Sven 

Erik Hansen (Vadsø) og ratingover-

raskelsen Andreas Skotheim ( Tøns-

berg). 

Klasse 2 

6 mann med full pott, og vi noterer 

oss at 1500-spillerne fremdeles gjør 

det bra. 

Klasse 3 

Den største NM-klassen har 10 mann 

på full pott så langt, deriblant en av 

forhåndsfavorittene, Paulius Cebata-

rauskas (Larvik) og en av de lavest 

ratede, tidligere Tromsøspiller Knut 

Are Hansen, som nå representerer 

Kristiansand. 

Klasse 4 

De to høyest ratede, Dag E Bjørkevoll 

Nord ( Nittedal) og Mattis Mikkelsen 

(Asker) er også de eneste med full 

pott så langt. 

Klasse 5 

7 spillere med full pott i den 30 mann 

store klassen, deriblant Kristiansund 

sine to spillere Øystein Viken Kallset 

og Sverre Hoem. Sjakklubben 1911 

har også to ubeseirede så langt: Stei-

nar Årdal og Espen Espe Johansen. 

Junior 

Andreas Tryggestad (Nordstrand) 

vant litt overraskende mot klassens 

ratingfavoritt FM Benjamin Haldorsen 

Elite 

I andre runde av Eliteklassen fikk vi 

noen av de beskjedene vi ventet på. 

Først og fremst fra de tre stormestre-

ne våre - vi tar dem etter tur. Kjetil A. 

Lie virker å være ute av form. I en 

Pirc med forsøk til overgang til Philli-

dor fikk han slite i et langt parti mot 

FM Espen Forså med svart og bare 

gode sluttspillkunnskaper og nøyaktig 

spill reddet han i dette partiet. Lie sto 

kanskje aldri til tap - men han slet. Da 

var det andre boller over GM Djur-

huus og GM Urkedal som spilte to 

kraftpartier som var såpass interes-

sante at vi har kommentert begge. 

Djurhuus vant mot Anders Hobber 

med svart etter at stormesteren fikk 

Carte Blanche til å gjøre som han vil. 

Løperparet til Djurhuus ble fryktinngy-

tende og avgjorde partiet i stormeste-

rens favør. Urkedal på sin side spilte 

et godt parti mot Øystein Hole i sla-

visk som hvit og presset Akademisk-

spilleren fra skanse til skanse før det 

hele raknet. Bra dag på jobben for 

disse to. 

IM Frode Elsness var nok meget irri-

tert i dag. Han spilte hvit mot Henning 

Jakhelln Kjøita og fikk opp en gullstil-

ling som var vunnet i store deler av 

partiet - men i et langt sluttspill klarte 

Kjøita å sette opp en svartfelts-

blokade som holdt liv i han - remis. 

FM Eivind Olav Risting spilte et 

skarpt og spennende parti med store 

komplikasjoner mot IM Johan Salo-

mon. IM Salomon slapp med skrek-

ken etter å ha blitt presset i stor deler 

av partiet og etter å ha stått til kliss 

tap i sluttspillet. Risting fikk nemlig 

svært dårlig tid på slutten og forserte 

remis i en stilling som virket vunnet. 

Dermed ser det ut til å bli en god tur-

nering på Risting som er i form. 

IM Atle Grønn og IM Devereaux slik-

ket sår etter tapene i førsterunden og 

vant mot henholdsvis Stig Martinsen 

og IM Andreas Moen. Dermed fører 

Djurhuus an feltet på 2/2 - hans beste 

resultat i eliten etter to runder siden 

2006 da han også startet friskt. Sen-

sasjonsmannen Henning Jakhelln 

Kjøita, IM Johan Salomon, IM Frode 

Elsness, GM Frode Urkedal, FM Joa-

(Bergens) og har full pott sammen 

med arrangørklubbens Tor Fredrik 

Kaasen og Torgeir Jakhelln Kjøita 

(1911).  

Kadett 

5 mann med full pott så langt, her-

iblant to stykker fra arrangørklubben; 

Mads Vestby-Ellingsen og Kirill Fed-

chuk. Det har også en annen fra Nord

-Norge, fjorårets Lilleputtmester 

André Nielsen (Alta). Det er duket for 

et spennende oppgjør mellom ham 

og Vestby-Ellingsen i neste runde. 

Lilleputt 

I klasse lilleputt er det nå 6 spillere 

med full pott. Noen virkelig store 

skreller har vi ikke fått, men vi kan 

nevne Julian Munks seier over Jens 

E Ingebretsen. Men i det store og 

hele er ratingfavorittene å finne i top-

pen. 

Miniputt 

Blant 8 spillere med full pott finner vi 

en med rating under 1000. Det er 

Hells Kristoffer Wang Strømhaug. 

Hjemmehåpet Mathias Lind Schouten 

er også blant de som ikke har avgitt 

poeng 

Senior A 

Forhåndsfavoritt FM Ole Christian 

Moen (OSS) har tatt en oppskrifts-

messig ledelse og har full pott I likhet 

med Narviks Kjell Ole Christensen. 

Disse to møtes til en spennende duell 

i morgen. 

Senior B 

Her er det tre spillere som ikke har 

avgitt poeng, Pål Egil Knutsen, Berge 

Frimanslund og Finn Syvertsen. Ra-

tingspennet i klassen er forholdsvis 

lite, så noen store overraskelser er 

ikke å forvente. Her kan alle slå alle! 

Resultater NM i Sjokksjakk: 

Det ble til slutt Eskil Eikeland Grønn 

og Ulrik Olsen på laget Kloster som 

vant finalen og som kunne titulere 

seg som Norgesmestere i Sjokksjakk 

etter seier mot Roligmann. Macklike-

ne tok bronsen etter seier mot The 

Beasts. I alt 31 lag deltok i konkurran-

sen. 
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Sven Wisløff Nilssen 

Kommenterte partier 

11.bxc3 0–0 12.Be2 d6 med en 
stilling i dynamisk balanse der alt 
kan skje. 11.Bb5+ Ke7!? Det var 
ingenting galt med det enkle: 
11...Bd7 12.Bxd7+ Nxd7! men 
svarts trekk er mer interessant og 
skarpere. 12.g4 h6   
 

XABCDEFGHY 
8r+l+-+-tr( 
7zppwq-mkpzp-' 
6-+-zp-sn-zp& 
5+L+-zp-+-% 
4-vl-+P+P+$ 
3+-sN-vLP+-# 
2PzPPwQ-+-zP" 
1tR-+-mK-+R! 
xabcdefghy 

 
13.0–0–0?! Når hvit rokerer her må 
han også slå tilbake med dronninga 
på c3 og da kan svart spille videre 
med press på den dårlige struktu-
ren og med en god kongeplasse-
ring i sentrum. Mon tro om det ikke 
ville plaget svarts konge mer at 
dronningene forble på brettet. 
13...Be6 14.a3 Bxc3 15.Qxc3 
Qxc3 16.bxc3 a6 Hvits angrep på 
kongefløyen er nå en saga blott og 
igjen sitter en strukturelt svekket 
dronningfløya - svart står best. 
17.Be2 Rac8 18.Kb2 Rc6 19.h4 
Rhc8?! Av og til er naturlige 
trekk ikke de beste, svart kunne 
manøvrert springeren mot a4 
straks med: 19...Nd7 20.g5!? Nc5 
21.Bxc5 Rxc5 er meget godt for 
svart. Andreas spiller i stedet det 
mest logiske trekket i stillingen - 
ikke dårlig det heller. 20.g5 hxg5   
 

XABCDEFGHY 
8-+r+-+-+( 
7+p+-mkpzp-' 
6p+rzplsn-+& 
5+-+-zp-zp-% 
4-+-+P+-zP$ 
3zP-zP-vLP+-# 
2-mKP+L+-+" 
1+-+R+-+R! 
xabcdefghy 

Benjamin Haldorsen 
Andreas G Tryggestad 
NM i sjakk 2016 Tromsø¸ (2), 
10.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
Et meget viktig oppgjør fant sted i 
Junior A i andre runde da topprang-
erte Benjamin Haldorsen braket 
sammen med stortalentet Andreas 
Tryggestad fra Nordstrand. Det ble 
et flott parti av det også der den 
yngste vant: 1.e4 c5 2.Nc3 Dette er 
ofte et tegn på at en ikke vil spille 
åpen siciliansk, men i stedet Grand 
Prix-angrepet eller en lukket sicilia-
ner. Men det kan også være et 
tegn på at en vil få motstanderen ut 
av den vanlige trekkrekkefølgen. 
2...e6 3.Nf3 Nc6 4.d4 cxd4 5.Nxd4 
Qc7 Vi er inne i Taimanov-
varianten i siciliansk. En åpning vår 
stormester Leif Øgaard har spilte et 
helt liv og som også Judit Polgar 
kastet sin forelskelse over i sin tid. 
6.Be3 Nf6 7.Qd2 Haldorsen sti 
ller seg opp med mønster av det 
engelske angrepet: Le3, Dd3, f3 og 
0–0–0 med håp om en bondestorm 
med g4, h4, g5 osv. på kongefløya. 
Problemet er at svart i Taimanov-
varianten har en del tilleggsmulig-
heter som vanskeliggjør den klas-
siske spillemåten i dette angrepet. 
7...Nxd4 Vanligst er: 7...a6 8.0–0–
0 d6 9.Be2 Be7 med en typisk stil-
ling der hvit kan stille seg opp med 
f3 og g4. 8.Bxd4   
 

XABCDEFGHY 
8r+l+kvl-tr( 
7zppwqp+pzpp' 
6-+-+psn-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-vLP+-+$ 
3+-sN-+-+-# 
2PzPPwQ-zPPzP" 
1tR-+-mKL+R! 
xabcdefghy 

 
8...e5! 9.Be3?! Dette gir svart et 
problemfritt liv. Teorien anbefaler: 
9.Nb5! Qb8 10.Be3 a6 11.Nc3 Bb4 
12.f3 Qc7 13.Rd1 med håp om en 
åpningsfordel. 9...Bb4 10.f3 d6!? Et 
godt alternativ var: 10...Bxc3 

 
21.Bxg5! Nå ser vi forskjellen - 
springeren er bundet. 21...Rxc3 
22.Rd2?! I sjakk er det ofte slik at 
den ønsker å dekke seg så økono-
misk som mulig - altså med den 
svakeste brikken. Tårnet står pas-
sivt på d2, så: 22.Bd3 var bedre. 
22...R3c6 23.h5 Rh8 24.Bd3! 
Bd7?! Kaster bort tid på en brik-
ke som alt sto godt, bedre var: 
24...Rc5!? 25.Rdh2 Bc4! 26.h6 Rh7 
med fortsatt svart fordel. 25.Rdh2 
Rb6+ 26.Kc1 Bb5!? 27.h6!? g6? 
Klart sterkere var: 27...Rh7! og hvit 
får ikke en frigris i h-linja slik han 
når får det. 28.Rd1? Etter: 28.c4! 
Rc6 29.Rc2! Ba4 30.Rb2 b5 
31.Kd2 bxc4? 32.Rb7+! får hvit 
plutselig vinnende fordel, så svart 
må finne noe bedre i trekk 31 og 
stillingen er da ikke dårligst for hvit 
lenger. 28...Bxd3 29.Rxd3   
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-tr( 
7+p+-mkp+-' 
6ptr-zp-snpzP& 
5+-+-zp-vL-% 
4-+-+P+-+$ 
3zP-+R+P+-# 
2-+P+-+-tR" 
1+-mK-+-+-! 
xabcdefghy 

 
29...Ke6! 30.Rc3 Rc6 31.Rb3 b5 
Tryggestad spiller meget sterkt i 
denne fasen av partiet og har et 
totalgrep om stillingen nå. 32.a4 
bxa4 33.Rb4 Nd7 34.Rxa4 Nc5?! 
Å først få tårnet inn - for så å få 
springeren til c5 var enda sterkere 
her: 34...Rc3! 35.Rf2 Nc5!? og 
svart har stor fordel og gode vinst-
sjanser med sin merbonde. 35.Ra3 
f5 36.Be3 Nd7   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUNIOR A 
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Kommenterte partier 

54.exd5+ Kxd5 55.Kf2 Rc3 
56.Rd2+ Ke4 57.Re2+ Kf5 58.Ra2 
e4 59.Rb2 Ke5 Et meget ins truk-
tivt og sterkt parti av Andreas Tryg-
gestad i favorittvarianten hans - 
Taimanov! 0–1 

Anders Hobber 
Rune Djurhuus 
NM i sjakk 2016 Tromsø¸ (2.3), 
10.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
Stormester Djurhuus har ikke vun-
net to partier på rad i åpninga av en 
Eliteklasse siden 2006 - året Mag-
nus Carlsen vant. Han har heller 
aldri vunnet en Landsturnering - er 
det hans tur i år? I hvert fall spilte 
han et flott svartparti mot Andres 
Hobber i andre runde: 1.d4 Nf6 
2.Nf3 g6 Djurhuus er den mest 
trofaste kongeindiske spilleren i 
norsk sjakk. Han dyrker åpningen 
på godt og vondt og har høstet 
mange fine seire med dette våpe-
net. 3.c3!? Soliditet fremfor aktivi-
tet. Jeg er usikker på hvor lurt det 
er å gi en angrepsspiller som Djur-
huus så enkle bud under åpninga. 
Best er: 3.c4! og mulighetene er 
fortsatt mange for å gå ut av mains-
team teori. 3...Bg7 4.Bg5 Hvit spil-
ler Torre-angrepet - som Magnus 
Carlsen også har spilt - og satser 
dermed aksjene sin på å få noe lett 
originalt på brettet. 4...h6 5.Bh4 d6 
6.Nbd2   
 

XABCDEFGHY 
8rsnlwqk+-tr( 
7zppzp-zppvl-' 
6-+-zp-snpzp& 
5+-+-+-+-% 
4-+-zP-+-vL$ 
3+-zP-+N+-# 
2PzP-sNPzPPzP" 
1tR-+QmKL+R! 
xabcdefghy 

 
6...c5! Svart er ikke redd for å ta 
sluttspillet og han må ta terreng i 
denne stillingen og hovedplanen er 
nå å spille på at Lh4 ikke er så god. 
Kanskje får han også tid til Db6. 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-tr( 
7+-+n+-+-' 
6p+rzpk+pzP& 
5+-+-zpp+-% 
4-+-+P+-+$ 
3tR-+-vLP+-# 
2-+P+-+-tR" 
1+-mK-+-+-! 
xabcdefghy 

 
37.Rb3? Det var viktig å få løpe-
ren på rett side av brettet før f4 
kommer. Altså: 37.Bg5! 37...f4! 
38.Bf2 Rh7 Svart står nå til seier 
på brettet - Tryggestad spiller vins-
ten hjem. 39.Kd2 g5?! Her var: 
39...Nf6! mer fleksibelt og det gir 
full kraft til g5 når det kommer. 
40.Rb7! Dette kunne ikke hvit 
gjort etter Sf6 i forrige trekk. 
40...Nf6? Setter seieren i fare - 
sterkt var: 40...Rc8 41.Rh5 Nf6! 
42.Rxh7 Nxh7 43.Rh1 a5! med 
vunnet stilling for svart. 41.Rb8? 
Mye sterkere var: 41.Rxh7 Nxh7 
42.Kd3! a5 43.c4! med håp om å 
redder partiet selv om stillingen bør 
være vunnet for svart. 41...g4! 
Tryggestad bryter igjennom. 
42.fxg4 Nxg4 43.Rg2 Nxf2 
44.Rxf2 Rxh6 45.Rb4   
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6p+rzpk+-tr& 
5+-+-zp-+-% 
4-tR-+Pzp-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+PmK-tR-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
45...a5! Fribonden må gå frem-
over - flott spill av svart hele veien 
og nå slipper han aldri taket. 
46.Ra4 Rc5 47.Re2 Rh3 48.Rf2 
Rhc3 49.Ra2 a4 50.Rxa4 Rxc2+ 
51.Ke1 R2c4 52.Rxc4 Rxc4 Res-
ten er lett for en klassespiller som 
unge Tryggestad. 53.Re2 d5 

7.dxc5 dxc5 8.e4 0–0 9.Bc4 Nc6 
10.0–0 Na5!? Svart har minst løst 
alle åpningsproblemer. Han får nå 
inn et Le6 og brikkene kommer ut 
til harmoniske felter. Åpningen min-
ner om en kongeindisk i forhånd nå 
- og strukturen er godt kjent. 
11.Be2 Be6 12.Qc2 Nh5 Med 
ideer som Sf4 og g5 - svart har gre-
pet initiativet her. 13.Rfd1 Qc7 
14.Nf1 Rfd8 15.Rxd8+ Rxd8   
 

XABCDEFGHY 
8-+-tr-+k+( 
7zppwq-zppvl-' 
6-+-+l+pzp& 
5sn-zp-+-+n% 
4-+-+P+-vL$ 
3+-zP-+N+-# 
2PzPQ+LzPPzP" 
1tR-+-+NmK-! 
xabcdefghy 

 
16.Bg3? Dette er posisjonelt feil 
da svart vinner løperparet uten å 
måtte svekke kongefløya med g5. 
16...Nxg3 17.hxg3 Nc4 18.Bxc4!? 
Bxc4 Dermed sitter hvit igjen 
med løperparet og han kan rolig 
prøve å åpne stillinga, ta terreng og 
spille på vinst i sluttspillet. Et drøm-
mescenario for en spiller som Rune 
Djurhuus. 19.Rd1?!   
 

XABCDEFGHY 
8-+-tr-+k+( 
7zppwq-zppvl-' 
6-+-+-+pzp& 
5+-zp-+-+-% 
4-+l+P+-+$ 
3+-zP-+NzP-# 
2PzPQ+-zPP+" 
1+-+R+NmK-! 
xabcdefghy 

 
 Taper en bonde. 19...Bb5?! Svart 
beholder en stor fordel - men han 
kunne vunnet bonde gjennom: 
19...Rxd1 20.Qxd1 Qb6! 21.Qa1 
Qe6! med en dobbelttrussel mot a2 
og e4 som vinner en viktig bonde. 
20.Ne3 e6 21.Rxd8+ Qxd8 22.Qd2 

 
ELITE 
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Kommenterte partier 

sentrum og mer terreng slik at brik-
kene kommer ut til gode felter. 
9.dxe5 Nxe5 10.Bf4 Nfd7 11.Bg2   
 

XABCDEFGHY 
8r+-+kvl-tr( 
7zppwqn+pzpp' 
6-+p+-+-+& 
5+-+-snl+-% 
4P+N+-vL-+$ 
3+-sN-+-zP-# 
2-zP-+PzPLzP" 
1tR-+QmK-+R! 
xabcdefghy 

 
 Denne stillinga hadde Alekhine 
faktisk som hvit i VM-matchen mot 
Euwe i 1935 - intet er nytt under 
solen. 11...g5!? Det skarpeste her 
og ikke helt i Hole sin stil - men han 
kjente nok teorien som anbefaler 
dette trekket som et av de beste 
her. Hovedalternativet er: 11...f6!  
12.Ne3 gxf4 13.Nxf5 0–0–0 
14.Qc2! Urkedal kan sin teori - 
dette trekket gir Sf5 støtte og forbe-
reder den lange, hvite rokaden. 
Stillingen er spennende nå og de 
siste 3 årene er denne stillingen 
spilt i en lang rekke partier med 
god score for hvit. 14...fxg3 
15.hxg3 h5?! Det mest populære 
her den siste tiden er: 15...Nf6!  
16.0–0–0 Kb8 17.Ne4 Bb4   
 

XABCDEFGHY 
8-mk-tr-+-tr( 
7zppwqn+p+-' 
6-+p+-+-+& 
5+-+-snN+p% 
4Pvl-+N+-+$ 
3+-+-+-zP-# 
2-zPQ+PzPL+" 
1+-mKR+-+R! 
xabcdefghy 

 
18.f4! Urkedal legger sjelden 
fingeren imellom - også her spiller 
han resolutt på aktivitet for egne 
brikker og dermed gjelder det å 
passivisere svarts styrker. 18...Ng4 
19.Bf3 Ndf6 20.Nxf6 Nxf6 21.e4! 

Qd3 23.Qxd3 Bxd3 24.Nd2 h5 
Svart har fått opp et svært fordelak-
tig sluttspill der løperparet vil bli 
bedre og bedre etter hvert som stil-
lingen åpnes - hvit gjør snart kort 
prosess på seg selv... 25.f3 b5 
26.Nb3 Bf8 27.Kf2 c4   
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-vlk+( 
7zp-+-+p+-' 
6-+-+p+p+& 
5+p+-+-+p% 
4-+p+P+-+$ 
3+NzPlsNPzP-# 
2PzP-+-mKP+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
28.Nc1? Etter: 28.Nd4! skal det 
enda spilles mye sjakk og stillingen 
må være klart innenfor remissonen 
- men den er i praksis vanskelig å 
spille for hvit. 28...Bc5 29.Ne2? 
Dette trekket taper partiet. Nødven-
dig var: 29.e5! og hvit kjemper for å 
overleve. 29...e5! 30.Nc1 Kg7 
31.Ne2 Kf6 32.Ng1 Ke6 Svart står 
klar til å spille f5 fulgt av f4! og hvit 
kan ikke gjøre så mye mot denne 
planen og ga opp. Et flott parti der 
GM Djurhuus hadde stor kontroll.  
0–1 
 

Frode Urkedal 
Øystein Hole 
NM i sjakk 2016 Tromsø¸ (2.4), 
10.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
Simen Agdestein sin store favoritt 
under årets NM er Frode Urkedal. 
Urkedal fikk fart på brikkene med 
hvit i andre runde og nedla IM Øy-
stein Hole i et parti der strømmen 
hele tiden gikk mot svart. Et inter-
essant parti ble det også: 1.d4 Ur-
kedal er en allsiding sjakkspiller, 
men han liker best sitt kjære 1.d4 
og han kjenner åpningen godt. 
1...d5 2.c4 c6 Slavisk er noe av 
det mest solide en kan spille - og 
Øystein Hole har spilt det i all sin 
tid. 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 dxc4 5.a4 Bf5 
Den tsjekkiske varianten som Las-
ker og Alekhine var glad i alt på 20
–tallet. 6.Ne5 Nbd7 7.Nxc4 Qc7 
8.g3 e5! Gir svart et fotfeste i 

Hvit har en majoritet på kongefløya 
som han nå får fart på - denne er 
mye enklere å utnytte enn svarts 
majoritet på dronningfløya som han 
først får fart i når sluttspillet kan 
komme. 21...Ng4!? Frem og tilbake 
er det dobbelt så langt - her var det 
flere gode alternativer for svart. 
22.Rxd8+ Qxd8 23.Kb1 a5!? 
24.e5! Qc8   
 

XABCDEFGHY 
8-mkq+-+-tr( 
7+p+-+p+-' 
6-+p+-+-+& 
5zp-+-zPN+p% 
4Pvl-+-zPn+$ 
3+-+-+LzP-# 
2-zPQ+-+-+" 
1+K+-+-+R! 
xabcdefghy 

 
25.Nd6!? Springeren sto allerede 
i solen - så dette er et tveegget 
trekk. Urkedal velger å forsere stil-
lingen i stedet for å skvise svart allá 
Magnus slik at svart får nok rep til å 
henge seg selv. 25.Be2 med ideen 
Lc4 bygger stillingen sten for sten. 
25...Bxd6 26.exd6 Nf6?! Denne 
springeren jobber hardt i dette par-
tiet - men det er ikke alt den gjør 
det blir gull av! En taktisk variant 
her var å gå etter d-bonden straks. 
Altså: 26...Qe6! 27.Rd1 Ne3 
28.Qc3! Rd8 29.Re1 Nd5! 30.Qxa5 
Qg6+ 31.Ka1 Qxd6! og svart bør 
holde remmene sammen selv om 
hvit kan skvise lenge her. 27.Qc5 
Qe6 28.Rd1?! Her var: 28.f5! gull 
- alt annet var tull! 28...Qb3?? Ta-
per partiet direkte. Det var viktig å 
gå etter d-bonden for å blokkere 
den før den gjør noen skade. Altså: 
28...Rd8! 29.f5 Qb3 30.Qxa5 Rd7 
og svart har en blokadestilling med 
et realistisk håp om redning. 
29.d7!? Hvit vinner en hel offiser 
og partiet direkte med: 29.Qe5! 
Qe6 (29...Qxf3 30.d7+!) 30.d7+ 
Qxe5 31.d8Q+ Rxd8 32.Rxd8+ Kc7 
33.fxe5 Kxd8 34.exf6 og vinner. Nå 
gjenstår det fortsatt en jobb selv 
om Urkedals trekk er en annen vei 
til Rom. 29...Nd5 30.Qd4!? Men her 
roter hvit litt - mye mer effektivt var: 
30.Qd6+! Ka7 31.d8Q Rxd8 
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Kommenterte partier 

godt for! 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Bg7   
 

XABCDEFGHY 
8rsnlwqk+ntr( 
7zpp+pzppvlp' 
6-+-+-+p+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-sNP+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2PzPP+-zPPzP" 
1tRNvLQmKL+R! 
xabcdefghy 

 
5.Nc3!? Min mening har alltid 
vært at det posisjonelle: 5.c4 Nc6 
6.Be3 Nf6 7.Nc3 0–0 8.Be2 d6 9.0–
0 Bd7 10.Qd2 der litt bedre for hvit 
og det mest solide hvit kan spille 
her. 5...Nc6 6.Be3 Nf6 7.Bc4 0–0 
8.Bb3! Kjent som det beste av 
teorien. Varianten: 8.f3 Qb6! 9.Bb3 
Nxe4 10.Nd5 Qa5+ er allerede litt 
rufsete og hvit skal kunne sin teori 
om han spiller så skarp sjakk. Tro-
lig er dette OK for svart. 8...a5!? 
9.0–0 a4 10.Nxa4 Nxe4 11.Nb5! 
d6 12.Qe2 Nf6   
 

XABCDEFGHY 
8r+lwq-trk+( 
7+p+-zppvlp' 
6-+nzp-snp+& 
5+N+-+-+-% 
4N+-+-+-+$ 
3+L+-vL-+-# 
2PzPP+QzPPzP" 
1tR-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 
13.Bb6! Andrei spiller stillingen 
med stor kraft - dette sterke trekket 
er spilt i et par partier før. Hvit har 
fått sin åpningsfordel. 13...Qd7 
14.Rad1 Ne5 15.c4 Qc6 16.Bd4? 
Sterkt var: 16.Na7! Qe4 17.Qxe4 
Nxe4 18.Nxc8 Rfxc8 19.Rfe1 og 
hvit har fordelen av løperparet og 
står best. 16...Nxc4? Gir hvit nok 
en sjanse til Sa7 - bedre var: 
16...Nh5 med trusselen Sf4! 
17.Na7! Qa6!? 18.Qxc4 Rxa7 
19.Bxa7 b5?! Dette gir hvit stor 

32.Qxd8 Qxf3 33.Qxa5+ Kb8 
34.Re1 og Hasta La Vista Baby! 
30...Rd8 31.Bxd5 cxd5!? Datama-
skinen gir selvsagt dette som en 
stor blemme - poenget er dog at: 
31...Qxd5 32.Qxd5 cxd5 33.Rxd5 
Kc7 34.Rxa5 Rxd7 35.Rxh5 med et 
lett vunnet tårnsluttspill for hvit med 
to fete bønder over. 32.Qe5+ Ka7 
33.Rxd5 Qc4 34.Rxa5+ Kb6 
35.Rb5+!? Mer effektivt var: 
35.Rd5!  35...Kc6 36.Qf6+ Kxd7 
37.Rxb7+ Kc8   
 

XABCDEFGHY 
8-+ktr-+-+( 
7+R+-+p+-' 
6-+-+-wQ-+& 
5+-+-+-+p% 
4P+q+-zP-+$ 
3+-+-+-zP-# 
2-zP-+-+-+" 
1+K+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
38.Rb8+! Hadde ikke al hatt dette 
nydelige trekket hadde han tapt - 
men dette vinner i stor stil. 
38...Kxb8 39.Qxd8+ Kb7 40.Qd7+ 
Ka8 41.Qb5 Qe4+ 42.Ka2 h4 
43.gxh4 Qxf4 44.h5 med fribøn-
der på begge fløyer for hvit, så er 
det helt kjørt for svart. 44...Qe4 
45.Ka3 f5 46.Qa5+ Kb7 47.Qb4+ 
Qxb4+ 48.Kxb4 f4 49.Kc3 En fin 
forestilling av Urkedal som virkelig 
melder seg på i tetstriden. 1–0 
 

 

Andre Nielsen 
Benjamin Fossan 
NM i sjakk 2016 Tromsø¸ (2.27), 
10.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
Fjorårets Lilleputtmester André Ni-
elsen fra Alta er en spennende 
start i årets kadettklasse. Her skal 
vi se han spille et sylskarpt oppgjør 
mot Benjamin Fossan fra Stavang-
er: 1.e4 c5 2.Nf3 g6 Aksellerert 
drage er en tricky og spennende 
åpning der hvit fort kan gå seg vill 
om han ønsker å gå over i den van-
lige dragevarianten og ikke ser seg 

fordel - bedre var det enkle: 
19...Qxa7 og med løperpar et, bon-
de og en sterk svartfeltsløper har 
svart endel kompensasjon for kvali-
teten. 20.Qb4?! Hvit bør vinne på 
materiellet sitt etter: 20.Qc7! bxa4 
21.Bc4 Qb7 22.Qxb7 Bxb7 
23.Rfe1 , men svart kjemper her 
fortsatt. 20...Qxa7 21.Qxb5 Ba6? 
Så naturlig - men hvit får nå inn en 
ekkel binding. 21...Bg4! og svart 
kjemper fortsatt for sin eksistens 
med løperparet inntakt. 22.Qa5! 
Ra8 23.Rfe1 Ng4 24.Qb6 Qd7?   
 

XABCDEFGHY 
8r+-+-+k+( 
7+-+qzppvlp' 
6lwQ-zp-+p+& 
5+-+-+-+-% 
4N+-+-+n+$ 
3+L+-+-+-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1+-+RtR-mK-! 
xabcdefghy 

 
Tapstrekket. Etter det mye sterke-
re: 24...Ne5 kjemper svart fortsatt i 
motbakke - men han kjemper. 
25.Nc5! Her var det mye snadder 
å velge mellom - André finner en fin 
løsning. 25...Qf5 Så du den lekre 
varianten: 25...Qb5? 26.Bxf7+! 
Kxf7 27.Rxe7+!! Kxe7 28.Qxd6+ 
Kf7 29.Qe6+ Kf8 30.Nd7+ Qxd7 
31.Rxd7 med matt i to? 26.Nxa6 
Rxa6 27.Qxa6 Qxf2+ Svart fisker 
i rørt vann - men det er ikke napp å 
få. Hvits overlegne materiell vinner 
av seg selv. 28.Kh1 Qh4 29.Qc8+ 
Bf8 30.h3 Nf2+ 31.Kg1 Ne4 Eller: 
31...Nxd1 32.Bxf7+! Kxf7 33.Rf1+ 
og vinner i stor stil. Hvit kan selv-
sagt også bare ta igjen på d1 i 
trekk 32 og vinne lett. 32.Rxe4 
Qxe4 33.Rf1 d5 34.Qc2 Qe5 
35.Qf2 f5 36.Re1 Qd6 37.Qd4 e6   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KADETT 
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Kommenterte partier 

Bg7 8.Nc3 0–0 9.a4 axb5 10.Bxb5 
Na6 Alt dette er beinhard teori i 
Benkøgambiten og spilt i en meng-
de partier. 11.0–0 Nb4 12.Qe2 
e6!? Alternativet er å spille stil-
linga slik en gjerne gjør i Benkø - 
altså slik: 12...Ba6 13.Bg5 Ne8 
14.Bxa6 Rxa6 som i partiet: Su-
mets,A-Kalegin,E / Llucmajor 2014, 
1–0 i 51 trekk. Sørås sitt trekk vir-
ker mer logisk da det utnytter 
springeren sin posisjon på b4 
bedre der den støtter opp om d5-
bruddet. 13.dxe6 Bxe6   
 

XABCDEFGHY 
8r+-wq-trk+( 
7+-+-+pvlp' 
6-+-zplsnp+& 
5+Lzp-+-+-% 
4Psn-+P+-+$ 
3+-sN-+N+-# 
2-zP-+QzPPzP" 
1tR-vL-+RmK-! 
xabcdefghy 

 
14.Bg5!? Veldig logisk - men ikke 
nødvendigvis bedre enn: 14.Bf4 
14...h6! 15.Bf4 Nh5 16.Be3 Qe7 
17.Qd2 Prøver å påstå at svarts 
h6 er en svekkelse... 17...g5! Svart 
på sin side prøver å utnytte h6 som 
et nyttetrekk for å få i gang et ang-
rep i g-linja. 18.Rfe1?!   
 

XABCDEFGHY 
8r+-+-trk+( 
7+-+-wqpvl-' 
6-+-zpl+-zp& 
5+Lzp-+-zpn% 
4Psn-+P+-+$ 
3+-sN-vLN+-# 
2-zP-wQ-zPPzP" 
1tR-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 
 Fratar springeren på f3 dens enes-
te evakueringsfelt! 18...g4! 19.Be2 
Jeg velger å tro at hvit bukket offi-
seren, men han får veldig mye 
kompensasjon i tre bønder og en 
svak, svart kongestilling. Alt kan nå 

XABCDEFGHY 
8-+-+-vlk+( 
7+-+-+-+p' 
6-+-wqp+p+& 
5+-+p+p+-% 
4-+-wQ-+-+$ 
3+L+-+-+P# 
2PzP-+-+P+" 
1+-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 
38.Rxe6! En siste morsomhet for 
publikum. 38...Qg3 39.Bxd5 Et me-
get godt gjennomført parti av André 
Nielsen! 1–0 
 

Hans K Harestad 
Torben Sørås 
NM i sjakk 2016 Tromsø¸ (2.12), 
10.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
I Mesterklassen finner vi 20 sterke 
spillere som kjemper om to plasser 
som kvalifiserer til neste års Elite-
klasse. Hans Krogh Harestad er 
blant favorittene til seier i denne 
klassen og han spilte et fint kamp-
parti mot Torben Sørås i andre run-
de: 1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 b5 Sørås 
sin styrke i åpninga er at han kjen-
ner sin kjære fransk og sin Benkø-
gambit godt - men at han har et litt 
snevert åpningsrepertoar og derfor 
er forutsigbar. 4.Nf3 g6 5.cxb5 a6   
 

XABCDEFGHY 
8rsnlwqkvl-tr( 
7+-+pzpp+p' 
6p+-+-snp+& 
5+PzpP+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+N+-# 
2PzP-+PzPPzP" 
1tRNvLQmKL+R! 
xabcdefghy 

 
6.Qc2 Med ideen e4. 6...d6 7.e4 

skje - stillingen står og vipper og 
den som vinner initiativet vinner 
fortpartiet! 19...Rad8 Bedre var den 
taktiske varianten: 19...Kh7 
20.Rec1 gxf3 21.Bxf3 Nf6 22.e5! 
og her blir det veldig forsert om 
svart velger å ta på e5: 22...dxe5!? 
23.Ne4 Rad8 24.Bxc5! Qxc5! 
25.Rxc5 Rxd2 26.Nxd2 Rd8 og 
partiet er helt åpent. 20.Bxh6 gxf3 
21.Bxf3 Bxh6? Selve tapstrekket. 
Mye bedre var: 21...Qf6! 22.Bg5 
Qg6 23.Bxd8?! (23.e5!) 23...Rxd8 
har svart fin kompensasjon - stil-
lingen er da i total ubalanse og 
sjansene er kanskje her noenlunde 
like. 22.Qxh6 Ng7   
 

XABCDEFGHY 
8-+-tr-trk+( 
7+-+-wqpsn-' 
6-+-zpl+-wQ& 
5+-zp-+-+-% 
4Psn-+P+-+$ 
3+-sN-+L+-# 
2-zP-+-zPPzP" 
1tR-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 
23.Nd5! det er dette trekket som 
dreper svart. Nå er gode råd dyre! 
23...Bxd5 24.exd5 Nf5 25.Qf4 Qf6 
26.Be4! Poenget - hvit vinner en 
offiser. 26...Nxd5!? svart prøver å 
skape kaos - hvit har kontroll. 
27.Bxd5 Kg7 28.Ra3 Rfe8 
29.Rxe8 Rxe8 30.g3 Re1+ 31.Kg2 
Qxb2 32.Qg5+ Og svart ville ikke 
leke mer. Et meget spennende par-
ti fra mesterklassen dette! 1–0 
 

Mathias Unneland 
Torbjørn Valvåg 
Norgesmesterskapet 2016 (2), 
10.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
Talentene Mathias Unneland og 
Torbjørn Valvåg spilte litt av et thril-
lerparti i andre runde av miniputt-
klassen under NM. Vi unner oss å 
se dette mesterverket som endte 
med remis etter at spilllet bølget! 
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 
4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 Den kjente 

 
MESTER 

 
MINIPUTT 
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Kommenterte partier 

 
16...d5!? Meget interessant spilt 
av Torbjørn som skjønner at stil-
lingen må åpnes for at svart skal 
komme til motangrep. 17.exd5? 
Nødvendig var: 17.0–0–0! og hvit 
står noe bedre da svart tapte tem-
po med dronningen sin. 17...cxd5! 
18.Qd4 Kh7?! 18...Qc7! 19.0–0–0 
Rfc8 20.Kb2 a5 ser livsfarlig ut for 
hvit - svart bruker i stedet tid på 
kongen og det er forståelig. 19.g4!? 
Hvit blåser i jakthornet! 19...a5!? 
Svart blåser også i jakthornet og 
han ønsker nå å spille det sterke 
Tb4! 20.gxh5?! Hvit står trolig best 
etter: 20.0–0–0! Rb4 21.Qe5 kong-
en må komme seg i sikkerhet. 
20...Nxh5 21.f4? En liten tabbe - 
svart får nå et farlig spill mot kong-
en! 21...Rb4 22.Qd2   
 

XABCDEFGHY 
8-+q+-tr-+( 
7+-+-zpp+k' 
6-+-+l+p+& 
5zp-+p+-+n% 
4-tr-+-zP-zP$ 
3+PsN-+-+-# 
2P+PwQL+-+" 
1tR-+-mK-tR-! 
xabcdefghy 

 
22...Nxf4! 23.h5 Hvit er fortapt - 
men prøver å spa opp mest mulig 
motspill! 23...Nxe2? Etter: 23...Qc5 
24.Rg3 Rd4 25.hxg6+ fxg6 26.Qe3 
Rf6 har svart materiell, best stilling 
og står til gevinst. 24.hxg6+ Kg7!? 
25.gxf7+? Oj - det henger jo på g1 
- spillerne så seg blind på at det er 
sjakk! 25...Kxf7? Nå snur partiet fra 
seier til svart til seier til hvit... Men 
mye kan enda skje! 25...Nxg1 vant 
direkte for svart. 26.Qg5+ Kxf7 
27.Qh5+ Kf6! 28.0–0–0 Rg4! og 
svarts konge slipper unna evigsjakk
-temaene og svart vinner! 26.Nxe2 
Re4 27.0–0–0! Endelig - nå er go-
de råd dyre for svart. 27...Ke8   
 
 
 
 
 
 

og fryktede Dragevarianten gir 
skarpt spill og mye moro på sjakk-
brettet. I den russiske sjakk-skole 
var det opplest og vedtatt at alle 
juniorer burde kjenne denne varian-
ten for å lære seg god strategi og 
mye taktikk. 6.Be2!? Den klassiske 
varianten - litt slapt, men veldig 
solid. 6...Bg7 7.Be3 0–0 8.Qd2 Nc6   
 

XABCDEFGHY 
8r+lwq-trk+( 
7zpp+-zppvlp' 
6-+nzp-snp+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-sNP+-+$ 
3+-sN-vL-+-# 
2PzPPwQLzPPzP" 
1tR-+-mK-+R! 
xabcdefghy 

 
9.Nxc6?! Det er mer futt over: 
9.h4!? Tekstrekket gir svart et 
sterkt sentrum og en åpen b-linje. 
9...bxc6 10.Bh6 Be6!? Etter: 
10...Bxh6! 11.Qxh6 Qb6 står svart 
allerede klart best da hvit har øds-
let med tiden. 11.Bxg7 Kxg7 12.h4 
h5! Torbjørn skjønner stillingens 
krav og stopper h5-bruddet med en 
blokade som Aron Nimzowitsch 
ville frydet seg over. 13.Rg1?! Det-
te blir stig da hvits konge ikke kom-
mer i sikkerhet og svart griper snart 
inititativet. Bedre var derfor: 13.0–0
–0! selv om det ser farlig ut. 
13...Rb8! 14.b3 Med poenget om 
dobbelttrussel: 14.0–0–0 Qb6! 
15.b3 Qxf2 og svart har vinststil-
ling. 14...Qd7?! Her var: 14...Qa5! 
mer aktivt og svart beholder en klar 
fordel. 15.Qf4!? Qc8 16.f3   
 

XABCDEFGHY 
8-trq+-tr-+( 
7zp-+-zppmk-' 
6-+pzplsnp+& 
5+-+-+-+p% 
4-+-+PwQ-zP$ 
3+PsN-+P+-# 
2P+P+L+P+" 
1tR-+-mK-tR-! 
xabcdefghy 

XABCDEFGHY 
8-+q+ktr-+( 
7+-+-zp-+-' 
6-+-+l+-+& 
5zp-+p+-+-% 
4-+-+r+-+$ 
3+P+-+-+-# 
2P+PwQN+-+" 
1+-mKR+-tR-! 
xabcdefghy 

 
28.Nc3? Hvits sjanse i partiet lå i 
å gå på bonderov her - altså: 
28.Qxa5! og objektivt sett har ikke 
svart nok kompensasjon. 28...Ref4 
29.Rde1?! Gir svart en sjanse til 
å komme inn i partiet. Bedre var: 
29.Rge1! 29...Rf2? Sterkt var: 
29...Qc5!  30.Qe3?   
 

XABCDEFGHY 
8-+q+ktr-+( 
7+-+-zp-+-' 
6-+-+l+-+& 
5zp-+p+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+PsN-wQ-+-# 
2P+P+-tr-+" 
1+-mK-tR-tR-! 
xabcdefghy 

 
Etter: 30.Qd4 Qc6 31.Rg6 R8f6 
32.Rxf6 Rxf6 33.Kb2 har hvit veldig 
gode vinstsjanser fordi kongestil-
linga til svart er råtten og a-bonden 
er svak. 30...R2f3! 31.Qxe6 Qxe6 
32.Rxe6 Rxc3 33.Kb2 Rc7 34.Rg2 
Ra7 35.Rd2?! Bedre var: 35.Re5! 
d4 36.Rd5 Rf4 37.Rd2 og hvit har 
fortsatt noen sjanser igjen. 35...Rf5! 
36.a3 Kd7 37.Rh6 Ra8 38.b4 Rb8 
39.Kb3 axb4 40.axb4 e6 41.c4 
Rf4 42.cxd5 Rbxb4+ 43.Kc3 Og 
partene tok remis i en remisstilling. 
Etter:43.Kc3 Rfc4+ 44.Kd3 Rd4+ 
45.Kc3 Rxd2 46.dxe6+ Ke7 
47.Kxb4 Re2 48.Kc5 Rxe6 er remi-
sen klar. Et meget imponerende 
parti av to miniputter!  ½–½ 
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Kommenterte partier 

XABCDEFGHY 
8r+-+rsnk+( 
7zpl+-wqpzp-' 
6-zp-+psn-zp& 
5+-zp-+-+-% 
4-+-zPPvL-+$ 
3zP-zPL+N+P# 
2-+Q+-zPP+" 
1tR-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 
17.d5? Dette trekket er meget 
logisk, men det har en stygg taktisk 
og posijonell hake. 17...Ng6?! Ha-
ken var: 17...c4 18.Bxc4 Qc5! 
19.Bb3 exd5 20.exd5 Rxe1+ 
21.Rxe1 Bxd5 and black is OK. 
18.Bd2!? e5? Det var ikke forsent 
å spille: 18...c4! 19.Bxc4 exd5 
20.exd5 Qc7 21.Bf1!? Bxd5 og 
svart står trolig best. Etter tekstrek-
ket står han til tap. 19.Bb5?! Etter: 
19.a4! med ideen a5! står svart til 
posisjonelt tap da hvit både har 
løperparet og spillet i stillingen med 
en sterk fribonde på d5. Svarts 
motspill på kongefløya er fraværen-
de her. 19...Reb8 20.c4 Bc8 
21.Bc3 Ne8! Svart er med på no-
tene igjen og spiller springeren til 
d6 der den står meget godt. 
22.Qb2 f6 Ikke pent - men helt 
nødvendig for å redde bonden på 
e5. 23.Rad1 Nd6 24.Qe2? Hvit har 
forlengst mistet grepet og flytter 
hvileløst rundt uten å spille på a4-
a5 planen. Nå snur partiet! 
24...Nxb5! Når dama ikke lenger 
dekker løperen for svart sin egen 
fribonde og løperparet er en saga-
blott. 25.cxb5   
 

XABCDEFGHY 
8rtrl+-+k+( 
7zp-+-wq-zp-' 
6-zp-+-zpnzp& 
5+PzpPzp-+-% 
4-+-+P+-+$ 
3zP-vL-+N+P# 
2-+-+QzPP+" 
1+-+RtR-mK-! 
xabcdefghy 

Torstein Furnes 
Michael W. Fuglesang 
Norgesmesterskapet 2016 (2), 
10.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
Dette partiet er fra klasse 2 der det 
kjempes drabelig og hardt om alle 
poeng! 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 
4.Bg5 Be7 Den klassiske varian-
ten i dronninggambit er like god i 
dag som den var det for 100 år si-
den. Pålitelig for svart og interes-
sant for hvit - noe som ofte gir bra 
sjakkpartier. 5.e3 h6 6.Bf4!? 6.Bh4 
0–0 7.Nf3 b6 leder til den kjente 
Tartakowervarianten som blant an-
net Fischer og Spassky diskuterte i 
1972. 6...0–0 7.Nf3 Nbd7 8.h3!?   
 

XABCDEFGHY 
8r+lwq-trk+( 
7zppzpnvlpzp-' 
6-+-+psn-zp& 
5+-+p+-+-% 
4-+PzP-vL-+$ 
3+-sN-zPN+P# 
2PzP-+-zPP+" 
1tR-+QmKL+R! 
xabcdefghy 

 
8...Bb4?! Flytter samme brikke to 
ganger før utviklingen er fullført og 
strengt tatt vil ikke svart kvitte seg 
med løperen for hesten. Bedre var 
derfor: 8...c5! og stillingen gir like 
sjanser. 9.a3 Bxc3+ 10.bxc3 dxc4 
11.Bxc4 b6 12.Qc2 Bb7 13.Bd3?! 
Hvit har løperparet og står bedre - 
men her ville: 13.Be2! vært på sin 
plass og hvit står best. 13...Re8!? 
Hvorfor ikke bryte opp c-linja med 
en gang? Svart har et lite utvik-
lingsforsprang og bør forsøke å 
åpne stillinga for å utnytte det. 
13...c5!  14.e4 Nf8? Veldig passivt - 
stillingen skriker etter c5! 15.0–0 
Qe7 16.Rfe1 c5   
 
 
 
 
 
 
 

 
25...a6! 26.a4 axb5 27.axb5 Bd7 
28.Rb1 Qe8! Legger press på 
hvits eneste svakhet i stillingen. 
29.Rb3? Dette taper: 29.Bd2 Ra2 
30.Ra1 var heller ingen dans på 
roser - men det taper ikke direkte. 
29...Ra4?! Varianten: 29...Nf4! 
30.Qf1 Qh5 gir plutselig svart et 
vinnende angrep! 30.Reb1?   
 

XABCDEFGHY 
8-tr-+q+k+( 
7+-+l+-zp-' 
6-zp-+-zpnzp& 
5+PzpPzp-+-% 
4r+-+P+-+$ 
3+RvL-+N+P# 
2-+-+QzPP+" 
1+R+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 
 Svart får sjanse nr. 2 til å angripe 
for full musikk på kongefløya og når 
griper han sjansen. 30...Nf4! 
31.Qe3 Qg6 32.Nh4 Qg5 33.g3 
Nxh3+ 34.Kf1 Qxe3 Det enkleste - 
resten er lett - svarts offiserer er 
overlegne. 35.fxe3 Ng5 36.Nf5 
Nxe4 Stillingen har fullstendig 
raknet - flott kontringsspill av svart! 
37.Ne7+ Kf7 38.Nc6 Rba8 39.Kg2 
Ra2+ 40.Kf3 Bf5   
 

XABCDEFGHY 
8r+-+-+-+( 
7+-+-+kzp-' 
6-zpN+-zp-zp& 
5+PzpPzpl+-% 
4-+-+n+-+$ 
3+RvL-zPKzP-# 
2r+-+-+-+" 
1+R+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
Her hadde svart en vakker matt 
med: 40...Ng5#  41.R1b2 Rxb2 
42.Rxb2 Nxc3 Men hvorfor ikke 
bare vinne med en hel arme mer 
enn hvit? Et fargerikt parti. 0–1 
 
 

 
KLASSE 2 
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Jan Roksvold 

Landsturneringa sett fra slagmarken 

årtusener for deretter å bryte sam-

men under tidens tann, er ikke nød-

vendigvis et perspektiv med rom for 

en halvtimes tillegg etter 40 + 30 se-

kunder tillegg per utført trekk. Med 

svært sparsommelig utfylt noterings-

skjema ble det klart at etter først Ro-

merriket og deretter Berlinmuren, var 

det nå historikerens klaff som stod for 

fall. 

Brobakken,Jørgen 
Schmidt,Kristian H 
1.d4 Nf6 2.f4 Schmidt: Denne 
gangen var det min tur til å tenke 
fem minutter i åpninga! 2...e6 3.e3 
c5 4.c3 Brobakken: Jeg spiller 
Hollandsk med hvit, men aldri med 
sort... 4...b6 5.Bd3 Bb7 6.Nf3 Be7 
7.0–0 Qc7 8.Nbd2 h6 9.Ne5 d6  

XABCDEFGHY 
8rsn-+k+-tr( 
7zplwq-vlpzp-' 
6-zp-zppsn-zp& 
5+-zp-sN-+-% 
4-+-zP-zP-+$ 
3+-zPLzP-+-# 
2PzP-sN-+PzP" 
1tR-vLQ+RmK-! 
xabcdefghy 

 
 S: Her tenkte jeg at jeg godt kunne 
tillate hvit en sjakk 10.Bb5+ Nbd7 

– Nå kan du jo skrive i bulletinen at 

'det skal bli spennende å se om vår 

venn presterer å tape alle sine ni par-

tier'! – Kristian Schmidt, etter 2. runde 

Schmidt møtte i runde to Jørgen Bro-

bakken fra Hamar Sjakkselskap. Jør-

gen er 17 år gammal, og går til daglig 

på Hamar katedralskole, men til høs-

ten starter han på ett år med utveks-

lingsstudier i Missouri. 

Det skjer ikke ofte at noen klarer å 

komme Schmidt i forkjøpet med å 

spille noe irregulært i åpninga. Snare-

re tvert imot, her snakker vi nok heller 

om et fenomen som opptrer med om-

trent samme frekvens som et lemen-

år. Men utfordringa ble tatt på strak 

arm, og snart befant ei intrikat midt-

spillstilling seg på brettet, der Schmidt 

hadde ofra to bønder i angrepets in-

teresse. En ting var at bøndene ble 

borte, dette gir i seg selv aldri opphav 

til bekymring, men langt verre var det 

at store mengder tid også forsvant 

sporløst fra Schmidts sjakklokke.  

Nå er det altså slik at vår venn er his-

toriker av yrke, og det ville være uri-

melig å forvente at han som sådan 

skulle ha et ukomplisert og på alle 

måter avklart forhold til tidens gang. 

For ville det ikke heller være forståe-

lig om en da ser tida på en ganske 

annen måte, i en annen skala, og i et 

større perspektiv? Et perspektiv der 

imperier vokser sakte fram gjennom 

11.Nxd7 Nxd7 12.Qg4 0–0–0   
 

XABCDEFGHY 
8-+ktr-+-tr( 
7zplwqnvlpzp-' 
6-zp-zpp+-zp& 
5+Lzp-+-+-% 
4-+-zP-zPQ+$ 
3+-zP-zP-+-# 
2PzP-sN-+PzP" 
1tR-vL-+RmK-! 
xabcdefghy 

 
 S & B:Uvisst hva som skjer på 
Dxg7! 13.Bd3 g6 S: Her brukte jeg 
fryktelig mye tid på å spekulere på 
om jeg skulle spille f5 direkte... 
14.e4 Rdg8 15.Qe2 f5 16.Nf3 g5 
17.exf5 gxf4 18.fxe6 Nf6 19.Bxf4 
Nh5 20.Ne1 Nxf4 21.Rxf4 Rg5 
22.h4 Rg3 23.Rg4 Rg8 24.Rxg8+ 
Rxg8 25.Qh5 Qc6 26.Bf1 Qe4 
27.Qf7 Qe3+ 28.Qf2 Qxe6 B: For-
venta Dxf2 og Lxh4 her 29.Bd3 
Qd5 30.Bf5+ Kc7 31.Bh3 Qe4 
32.Kh2 Bd5 33.Nf3 Qf4+ 34.Kh1   
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+r+( 
7zp-mk-vl-+-' 
6-zp-zp-+-zp& 
5+-zpl+-+-% 
4-+-zP-wq-zP$ 
3+-zP-+N+L# 
2PzP-+-wQP+" 
1tR-+-+-+K! 
xabcdefghy 

 
34...Bxf3? K: Her skulle jeg nok 
spilt Tg3, med fullt av trusler. B: Ja 
etter Tg3 tror jeg faktisk hvit er helt 
ferdig her! 35.Qxf3 Qxh4 36.Qf5 
Rd8   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jørgen Brobakken og Kristian H. Schmidt, Foto: Anniken Vestby 
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...og NM-quiz 

Landsturneringa sett fra slagmarken 

 

 

XABCDEFGHY 
8-+-tr-+-+( 
7zp-mk-vl-+-' 
6-zp-zp-+-zp& 
5+-zp-+Q+-% 
4-+-zP-+-wq$ 
3+-zP-+-+L# 
2PzP-+-+P+" 
1tR-+-+-+K! 
xabcdefghy 

 
 S:På tross av tidsnøden så jeg 
matten! B: Men kongen kan jo bare 
gå til c1? S: Aaah! På GRUNN av 
tidsnøden så jeg matten! I så fall 
skulle jeg utvilsomt ha gått til f8 
med tårnet. Tårn d8 blir jo alt for 
passivt. 37.Rd1 Qg3 38.Qf7 Qg5 
39.Re1   
 

XABCDEFGHY 
8-+-tr-+-+( 
7zp-mk-vlQ+-' 
6-zp-zp-+-zp& 
5+-zp-+-wq-% 
4-+-zP-+-+$ 
3+-zP-+-+L# 
2PzP-+-+P+" 
1+-+-tR-+K! 
xabcdefghy 

 
 B: Her er det nok game over. Selv 
på Td7 trenger jeg ikke ta kvalite-
ten, men kan spille De8, og tårner 
er fanga. 39...Qf6 40.Rxe7+ 1–0 

 
 
– Og jeg som trodde det skulle bli lett 

i klasse 3!, sier Schmidt etter analy-

sen. 

Men det er fortsatt tidlig i turneringa, 

og i morgen er det dobbeltrunde.  

 

 

 

 

 

Velg ett av fire svaralternativer i hvert 

spørsmål. Vi trekker daglig en fin pre-

mie blant de med (flest) rette svar. 

 

1) Hvilket NM har beholdt deltaker-

rekorden i antall mesterskap på 

rad? 

A) Oslo 1925 

B) Oslo 1980 

C) Oslo 1993 

D) Fredrikstad 2003 

 

2) Hvor mange av dagens 13 stor-

mestre har ikke vunnet en NM-

tittel? 

A) Ingen 

B) En 

C) To 

D) Tre 

 

3) Hvilken Elitespiller har nest flest 

NM-titler i historien? 

A) Simen Agdestein 

B) Leif Øgaard 

C) Olaf Barda 

D) Svein Johannessen 

Send ditt svar innen midnatt til 

frank.remman@gmail.com eller lever 

svaret inn hos bulletinredaksjonen. 

 

 

Fasit for Quiz 1 er som følger: 

1 C (Alta) 

2 A ( Gausel) 

3 C (Moen) 

Petter Fossan hadde alle rett, og fikk 

overrakt krus i studio hos T&T. 

 
NM-QUIZ 

Noen sjakktall å 

merke seg: 

 

- Det er 16 brikker 

på sjakkbrettet per 

spiller og Magnus 

Carlsen er den 16 

verdensmesteren i 

sjakk. 

 

- Det er 32 brikker 

totalt på brettet og 

den største 

avstanden i alder i 

VM-matcher er 

faktisk 32 år 

aldersforskjell, det 

skjedde under VM-

matchen mellom 

Lasker og Steinitz 

der Lasker var 25 

år og Steinitz 58 år 

gammel. 

 

- Bobby Fischer 

døde 64 år gammel 

i 2008 - han ble like 

gammel som det er 

ruter på 

sjakkbrettet. 
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Sven Wisløff Nilssen 

Intervju med Einar Gausel 

Nikolic.  

– Hvem er din største favorittspiller i 

sjakk gjennom tidene? 

– Jeg har tre likestilte favoritter: Las-

ker, Capablanca og Aljekhin.  

– Hva gjorde det mulig for en spiller 

som startet så sent med sjakk å slå 

seg helt opp i Norgestoppen?  

– Jeg vil tro det har noe med talent å 

gjøre, selv om flere innflytelsesrike 

spaltister i sin tid likte å fremheve 

hvor lite talentfull jeg var. At jeg star-

tet som 15-åring og representerte 

Norge i Junior-VM som 19-åring, så 

ikke ut til å påvirke deres vurdering. 

– Har sjakken endret seg mye siden 

du var på toppen av karrieren din - 

hva har endret seg? 

– Nesten alt, takket være computere. 

Før kunne man oppnå gode resultater 

med et forholdsvis enkelt og nesten 

vedlikeholdsfritt åpningsrepertoar. Nå 

som alt man har spilt ligger i databa-

ser, må man hele tiden sørge for å 

variere og forbedre åpningsspillet sitt. 

– Hvor gammel var du da du begynte 

å spille sjakk? 

– 15 år. 

– Kan du forteller litt om din sjakklige 

oppvekst i ungdomstiden? 

– De første par årene som junior var 

jeg medlem av Stjernen, men jeg spil-

te en god del lynsjakk i OSS. Mitt 

første ratingtall var rundt 1300, men i 

løpet av halvannet år passerte jeg 

1700. Når man er ung på dette nivået, 

er man som en svamp. Alt man ser 

og leser, går rett inn i databanken. 

– Hva er din beste turneringspresta-

sjon over brettet? 

– Ratingmessig må det ha vært Cap-

pelle la Grande i 2001, der jeg endte 

på delt førsteplass med en prestasjon 

over 2700.  

– Hvem er den beste spilleren du har 

møtt, når var dette? 

– Sjirov var ranket 2 i verden med 

2740 da jeg møtte ham under OL i 

Moskva i 1994. Egentlig var han vel 

nr. 3 i og med at Kasparov hadde blitt 

fjernet fra FIDE-listen. Dette partiet 

endte med en forholdsvis udramatisk 

remis. 

– Hva er ditt aller beste sjakkminne? 

– NM i Kristiansund 1992 var spesi-

elt. I tillegg til å ta min første konge-

pokal, vant jeg med to poengs mar-

gin. Utenfor brettet var dette dessuten 

en svært hyggelig uke, rent sosialt. 

– Hva er dine styrker/svakheter som 

sjakkspiller? 

– Min største svakhet er at det er en 

del stillingstyper jeg rett og slett aldri 

har giddet å sette meg inn i. Min 

største styrke at er jeg som oftest 

klarer å unngå disse stillingstypene. 

– Hvem har vært din verste motstan-

der og hvorfor? 

– Den spilleren som i sin tid fikk meg 

til innse hvor store huller det var i 

sjakk-kunnskapene mine, var Predrag 

Computerne har også bedret vår for-

ståelse av sammenhengen mellom 

materiell og dynamikk. Jeg vil påstå 

at det ofres langt mer materiell i da-

gens toppturneringer enn det som var 

tilfellet på 80- og 90-tallet.  

– Du hadde et fruktbart samarbeid 

med Jonathan Tisdall noen år - kan 

du i korte trekk si litt om dette? 

– Vi jobbet endel med ulike åpninger 

og stillingstyper. Jeg tror begge had-

de utbytte av å analysere med en 

som i utgangspunktet hadde en an-

nen spillestil. Tisdall var i bunn og 

grunn angrepsspiller, mens jeg var en 

mer sedat posisjonsspiller. 

– Hva er ditt forhold til sjakk i dag? 

– Takket være live-overføringer på 

nettet, kan jeg følge med på langt 

flere turneringer enn før. Det gjør job-

ben som spaltist enklere. Det er i og 

for seg hyggelig å spille av og til, men 

jeg er primært en lidenskapelig til-

skuer. Spesielt når Magnus Carlsen 

er i aksjon. Han skaper noe nytt i nes-

ten hvert eneste parti. 

Einar Gausel, Foto: Bjørn Berg Johansen 
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Audun Pedersen 

Da Reti besøkte Tromsø 

  

1929 var året hvor Nord-Norge ende-
lig fikk storfint sjakkbesøk. Etter at 
Laskers besøk gikk i vasken for et par 
år siden på grunn av laber interesse 
blant klubbene (Tromsø unntatt), var 
det nå Richard Reti som skule på 
turne. Reti var ingen hvemsomhelst i 
sjakken på 20-tallet. Han var mannen 
som brøt Capablancas 8 år lange 
rekke av ubeseirede partier, og var 
en ledende sjakkteoretiker i den hy-
permodernistiske skole. En spiller i 
den absolutte verdenseliten altså. 
Denne gangen kjente de nord-norske 
klubbene sin besøkelsestid. Det ble 
lagt til rette for at Reti kom til Bodø 
den 26. mars og derifra reiste videre 
til Svolvær, Harstad, Tromsø og Nar-
vik. Da turneen var lagt til påsketider - 
som normalt var tidspunktet for det 
Nord-Norske Mesterskap - besluttet 
styret i kretsen å utsette årets ting og 
mesterskap til 1930. 
 
Reti ankom Tromsø med hurtigruta 1. 
april. Mesteren tok 100 kroner for en 
forestilling og 75 kroner for hver på-
følgende. Tromsø hadde tegnet seg 
for to forestillinger, begge på Grand 
Hotell. Det kostet 5 kroner å få spille 
mot mesteren, og begge forestillinge-
ne ble fulltegnet. Kildene oppgir litt 
ulike resultater og antall partier, men 
et ganske sannsynlig utfall er som 
følger: 
 
1. forestilling: +21 =1 –2 
(Tap mot Bjarne Andresen og Johs 
Thørring. Remis mot Hedley Høg-
stad) 
 
2. forestilling: +21 =1 –3 
(Tap mot Wictor Robertsen, Thor-
mod Olsen og Grøholt, Remis mot 
Halvd. Johansen) 
 
Etter første forestilling skriver bladet 
Tromsø «Som i Valhalla levner de 
falne spillere op igjen ikveld klokken 8 
og vil forene sig med de som slapp 
fra det, til ny kamp. Hvem skal da bli 
de lykkelige — eller skal Reti bare se 
slagne motstandere ikveld. Ak ja, det 
er ikke så greit å kjempe mot over-
makt.» 
 
Det kan nevnes at Wictor Robertsen, 
en av seierherrene ved den andre 
forestillingen, drøyt 20 år senere ble 
ordfører i Tromsø. Han hadde stilling-
en fra 1953 til 1965 og ble med det 
en av de lengstsittende ordførerne i 
Tromsøs historie. Både Wictor Ro-
bertsen og en annen av vinnerne, 
Thormod Olsen, har etterkommere 
som har gjort seg sterkt bemerket i 
Tromsø Sjakklubb. Thomas Robert-

Faksimile fra badet Tromsø 3. april 1929 
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Da Reti besøkte Tromsø 

ger: 
«Reti tapte det første parti, idet han 
ga op mot Victor Robertsen. Så fikk 
han et par seire, hvorefter han ga op 
partiet mot Thormod Olsen, idet han 
glemte dronningen som stod i slag. 
Derpå fulgte en serie gevinster og et 
remis - mot H. D. Johansen. Et av de 
sist ferdigspilte partier var partiet mot 
Grøholt, som Reti tapte. Også igår 
var nestor, P. Joh. Øyen, møtt op. 
Han stod i slutten av midtspillet til 
tydelig gevinst, men har vel dessverre 
gjort en eller annen tabbe senere.» 
 

sen er oldebarn av Wictor Robertsen, 
mens Thormod Furu er barnebarnet 
av Thormod Olsen. Veterinær Håkon 
Grøholt, den tredje som fikk inn en 
vinst mot Reti i andre forestillingen, 
var ikke medlem i klubben, men be-
hersket åpenbart spillet bedre enn de 
fleste. 
 
Avisene og årsberetningen berettet 
om stor suksess, og økonomisk gav 
besøket et mindre overskudd. Bladet 
Tromsø refererte ganske omfattende 
fra den begge forestillingene. Tapene 
til Reti på dag to beskrives som føl-

Reti uttalte seg også i Bladet Tromsø 
om sjakknivået i Norge: «Han hadde 
inntrykk av, at spillet var nyere enn 
f.eks. i Sverige hvor han har reist me-
get. Og i Nord-Norge syntes han spil-
lerne virket svært nye.»  
 
Diplomatisk sagt... 
 
Fra Tromsø reiste Reti i følge avisre-
feratet videre med hurtigruten til Svol-
vær (altså ikke samme reiserute som 
først oppgitt). Kun to måneder senere 
døde Reti i Praha av skarlagensfeber. 
Han ble bare 40 år gammel. 

Følgende bilde er bevart, mest sannsynlig fra Retis andre forestilling. Her ser vi de fleste av Tromsø Sjakk og Bridgeklubbs 
nøkkelspillere på 20- og 30-tallet samlet på rekke og rad: 

Kildene oppgir noe ulike navn på deltagerne, men er i det vesentlige enige om hvem som er avbildet.  

I boka «Byen og menneskene : Tromsø-billeder 1915-1960» oppgis: «Forreste rekke fra v.: Halvdan D. Johansen, Thomas 

Thørring, Josef Klein, Edor Høgstad, Sverre Melvær, Alf Jonsson, Reidar Simonsen, Olav Foss. Bak fra v.: Salomon Shot-

land, Nils K. Svendsen, Victor Robertsen, Bjarne Andresen, Sig. Almton, Ola Hollum, Haakon Grøholt, Johannes Thørring, 

Ingvald Johansen, ukjent, Hedley Høgstad, Jan Larsen, ukjent. Stormester Richard Reti står foran bordet, til høyre for ham: 

Henry Johnsen, Oscar Braathen, Thormod Olsen, P. Johan Øyen og Sverre Andresen.» 

Frans Larsens sjakkspalte i Nordlys 13/3-1974 omtaler Retis besøk, og han oppgir han følgende navn: «Sittende fra venstre: 

Halfdan D. Johansen, Thomas Thørring, J. Klein, Edor Høgstad, Sverre Melvær, Alf Jonsson, Reidar Simonsen, Olaf Foss, 

Richard Reti (stående i forgrunnen), Otto Arnholt. Stående fra venstre: Salomon Shotland, Nils K. Svenden, Wictor Robert-

sen, Bjarne Andresen, Sigurd Almton,Ola Hollum, Håkon Grøholt, Johs. Thørring, Ingvald Johansen, John Larsen, Hedley 

Høgstad, Olaf Devold, Henry Johnsen, Th. Braathen, Thormod Olsen, P. Joh. Øyen, Sverre Andresen.» 
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Våre støttespillere 
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Jan Roksvold 

Intervju med Sheroni Amarapala 

– Jeg spiller i Strømmen Sjakklubb på 

tirsdager, også har jeg privatundervis-

ning med Sheila Barth Sahl på man-

dager. Da jobber vi med åpninger og 

taktikk, og analyserer enten partier 

jeg har spilt eller stormesterpartier. 

Ellers liker jeg å løse taktikkoppgaver 

på chesstempo.com 

– Hvordan er sjakkmiljøet i Strøm-

men, og hva gjør dere på en typisk 

spillekveld? 

–  I Strømmen er det både en ung-

domsklubb og en voksenklubb. Vi 

spiller hver tirsdag, og jeg pleier også 

å spille med de voksne. Noen ganger 

slår jeg dem. Vi spiller for det meste 

langsjakk, men hver tredje gang har 

vi enten lyn- eller hurtigsjakk.  

– Har du noen favorittåpning med 

hvit/sort? 

 Jeg liker å åpne med kongebonden, 

også spiller jeg gjerne Spansk. Har 

lært Spansk åpning av Sheila. Noen 

ganger spiller jeg Italiensk. Med sort 

liker jeg å spille Dronninggambit. Vet 

ikke helt hvorfor jeg liker akkurat dis-

se åpningene, da. 

– Har du ei sjakkbok eller dvd du kan 

anbefale? 

– Jeg pleier ikke å lese så mye sjakk-

bøker.  

– Er dette din første landsturnering? 

– Nei, jeg har spilt mange landsturne-

ringer før! Helt fra jeg begynte med 

sjakk. Jeg synes den morsomste tur-

neringa er NM for ungdom, og lands-

turneringene. 

– Har du gjort noen spesielle forbere-

delser i forkant av årets landsturne-

ring?  

– Nei, ikke noe spesielt. Men har job-

bet med å bli farligere, og bedre på 

taktikk. 

– Hvilke av sideaktivitetene vil du 

delta på under landsturneringa, tror 

du?  

– Jeg pleier å være med på NM i lyn-

sjakk, og sjokksjakk, og noen ganger 

på pratelagsjakken. Så vil prøve å bli 

med på dette i år også. 

Dagens sjakkspiller er Sheroni Ama-

rapala fra Strømmen Sjakklubb. She-

roni er 12 år, og begynner til høsten i 

8. klasse på den mer enn 150 år 

gamle St.Sunniva skole, i Oslo. Hun  

spiller i Lilleputtklassen, og er i 

Tromsø for andre gang sammen med 

sin far, Anton Amarapala, som deltar i 

Klasse 4. Sist gang de var i Tromsø, 

fikk de møte selveste Garry Kaspa-

rov.  

– Kan du fortelle litt om når og hvor-

dan du begynte å spille sjakk?  

– Jeg lærte å flytte brikkene av broren 

min allerede som tre- eller fireåring, 

men begynte ikke «på ordentlig», 

med turneringssjakk, før i andreklas-

se, da jeg begynte i Strømmen 

Sjakklubb. 

– Hva er det du liker ved å spille 

sjakk?  

– Å vinne! Og å spille turneringer med 

venner. Å lære av partiene mine. 

Også liker jeg taktikk. 

– Vil det si at du har en offensiv spil-

lestil?  

– Nei, jeg er ikke så aggressiv. Er 

ikke så farlig, kan du si, men jobber 

med å bli det! Liker godt å forsvare 

meg, og å sette inn motangrep. Men 

jeg trives godt med å regne konkrete 

varianter. 

– Er det lyn eller langsjakk du liker 

best? 

– Jeg liker nok best langsjakk. Da får 

jeg tenkt meg om skikkelig, og partiet 

blir bedre. Liker å prøve å finne det 

aller beste trekket. 

– Hvordan trener du sjakk?  

– Har du noen favoritt-sjakkspiller? 

– Jeg har ikke noen favorittspiller ak-

kurat … men Magnus Carlsen kan-

skje. For han er jo en norsk verdens-

mester i sjakk, også ble han stormes-

ter allerede som 13-åring. 

– Hvilke interesser har du utafor de 

64 sjakkfeltene? 

– Jeg går ikke på noe annet organi-

sert enn sjakk, men jeg liker å spille 

fotball, og å være med venner. Liker 

å se film. Også liker jeg gode bøker. 

Favoritten er The Maze Runner. 

– Hvilke fag liker du best på skolen? 

– Gym. Også liker jeg samfunnsfag, 

for der lærer vi om geografi og ulike 

land, og historien om gamle dager og 

hvordan ting var før, og slikt synes 

jeg er spennende. 

– Blir dette din første gang i Tromsø? 

– Nei, jeg har vært i Tromsø én gang 

før, under sjakk-OL i 2014. Var der 

sammen med far, for å se på, og for å 

spille i sideturneringene.  

Tusen takk for at du tok deg tid til 

intervjuet, Sheroni. Ønsker deg hell 

og lykke både i landsturneringa og i 

sjakken videre. 

Vi tar med et parti hvor Sheroni sving-
er de hvite brikkene: 
 

XABCDEFGHY 
8-+r+-trk+( 
7zpp+-+pvlp' 
6-+-+psnp+& 
5sn-+-+qvL-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-sN-+N+P# 
2PzPP+-zPP+" 
1tR-+QtR-mK-! 
xabcdefghy 

 
16.Re5! Fanger dronningen, men 
her må hvit også regne på hva som 
skjer etter  16...Rfd8 17.Qe2 Rd2 
18.Qxd2 Nc4 19.Rxf5 Nxd2 
20.Rxf6 Bxf6 21.Bxf6 Nc4 22.b3 
Nd6 23.Rd1 Ne8 24.Rd8 Rxd8 
25.Bxd8 1–0 

Kasparov og Sheroni 

Foto: Anniken Vestby 
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Sjakkfantomets hjørne 

Zapffe 

partiet var over spurte legen hvordan  

det gikk? Zappfe svarte: "Det ble mitt 

vanskeligste parti noensinne!". 

"Javel", svarte legen "hvorfor det?" 

"fordi jeg måtte føre det frem til re-

mis!" svarte Zapffe resolutt. 

Den beste Zappfe-historien er viden 

kjent - men allikevel så god at den 

fortjener et gjensyn. Historien er helt 

sann og fant sted i 1922, da Zappfe 

tok juridisk embetseksamen. Kvelden 

før eksamenen satt han og en god 

venn, som også skulle opp til eksa-

men, på en brun kneipe og drakk god 

drikke og snakket sammen. Zappfe 

var kjent for skjemt om moro og han 

hadde blant annet klatret opp domkir-

kespiret i Tromsø og opp de store 

søylene foran universitetet i Oslo. 

Borgerskapet hadde han lite til overs 

for, og han ville gjerne finne på et 

skjemt under eksamen. De to venne-

ne ble enige om at de skulle levere 

den skriftlige eksamen på rim! Dagen 

etter kom og Zappfe sin venn, som 

hadde fått lett angst, og trakk seg fra 

avtalen. Zappfe på sin side leverte 

hele besvarelsen på rim som han fikk 

laud for den. Besvarelsen blir den 

dag i dag blir brukt på jusstudiet som 

en eksemplarisk måte å besvare en 

eksamen på. Eksamenen i sin helhet 

klarte ikke Zapffe i 1922. Men ved 

neste korsvei, i året 1923, klarte han 

den juridiske embetseksamen og han 

virket da i 5 år som jurist. Eksamenen 

han leverte i 1922 kom senere på 

trykk i Morgenbladet og startet slik: 

Peter Wessel Zappfe er vel nest etter 

Arne Næss vår mest kjente filosof. 

Han kom fra Tromsø der han ble født 

like før 100-årsskiftet i 1899. Han var 

sønn av en tysk apoteker og polfarer 

og norske Gudrun Wessel som fikk 

en sønn og en datter sammen. Peter 

Wessel var eldst av de to søsknene 

og han skulle vise seg å være en na-

turbegavelse av de helt sjeldne. 

Zappfe sin storhet var intellektet som 

gjorde han viden kjent der han ferdes. 

Han ble både kjent som jurist, forfat-

ter, filosof og som fjellklatrer. Faren 

var en friluftsmann, men han lærte 

seg fjellklatring av Arne Næss under 

jusstudiene i Oslo og vennskapet 

dem i mellom skulle vare livet ut. 

Zappfe gjorde 20 førstebestigninger 

av fjell i Troms og Nordland. Han klat-

ret også en rekke nye ruter i fjell 

som allerede var besteget av andre. 

Dette var blant annet på Kvaløya, i 

Lyngsalpene, på Ytre Senja, i Ofo-

ten og i Lofoten. 

Zappfe vokste altså opp i Tromsø og 

da han var 25 år gammel i 1926 

meldte han seg inn i Tromsø 

Sjakklubb som da var en 8 år gam-

mel klubb med habile spillere. 

Zappfe slo allikevel stifteren av klub-

ben, Sverre Melvær, som også var 

klubbens første Bymester i sjakk. I 

tillegg ledet han etter 5 runder og 

var på vei mot noe stort da han plut-

selig må ha trekt seg av ukjent 

grunn. Du kan lese mer om Zappfe i 

Auduns historiefortelling om Tromsø 

Sjakklubb her i bulletinene.  

Det går også en røverhistorie om 

Zappfe og sjakken som jeg er fortalt 

av en av legene i byen. Den kommer 

fra Zappfe selv - så mye er jeg sikker 

på - men sannhetsgehalten er kan-

skje så, som så - da Zappfe var en 

god humorist og historieforteller. Det 

hadde seg slik at en lege på sykehu-

set hadde fått inn en pasient som lå 

på sitt siste. Han ønsket sterkt å spille 

et siste slag sjakk med bymesteren i 

Tromsø og det nærmeste legen kom 

en Bymester i sjakk var Peter Wessel 

Zappfe som han kjente personlig. 

Zappfe tok oppdraget, gikk inn til pa-

sienten og spilte sjakk med han. Da 

 

«Et præjudikat er en høiesteretsdom 

- stort mere man kan ikke sige derom. 

 

Og Høiesteret er al ære værd, 

den er trygg og forstandig i al sin 

færd. 

 

En dom av Høiesterets-kvalitet 

den skulde ha virkning til evighet.» 

 

Forfatteren Zappfe utgav på sine eld-

re dager "Barske Glæder" om sine 

erfaringer og eskapader i den hardfø-

re naturen. Dette har blitt en kultbok 

blant fjellklatrere og hans humoris-

tiske verk "Vett og uvett", som ble til 

sammen med Einar K. Aas under 

andre verdenskrig, er legendarisk i 

nordnorsk humortradisjon. Allikevel 

er det filosof Zappfe ønsket å bli 

husket som. Han var en stor tenker, 

og var sterkt påvirket av Schopen-

hauer og Nietsche, men også av 

buddisme - i likhet med Schopen-

hauer. Spesielt biologen Jakob von 

Uexkûll sin naturforståelse la 

grunnlaget for Zapffe sin metodikk 

og tenkning innen filosofien. Zappfe 

sitt store filosofiske verk var "Den 

sidste Messias" (1933) og avhand-

lingen "Om det tragiske" (1941) der 

han i grove trekk redegjør for innhol-

det i Den sidste Messias. Peter Wes-

sel Zappfe mente i bunn og grunn at 

evolusjonen hadde gjort at menneske 

hadde utviklet hjernen mer enn det 

godt var, og at naturen ikke lenger 

tilfredsstilte alle behovene våre. Vi 

har nemlig overutviklede evner både 

forståelsesmessig og med selvinnsik-

ten i forhold til de omgivelsene og de 

rammene som vi lever under. Vi stre-

ver etter ting som ikke eksisterer i 

naturen, slik som rettferdighet og me-

ning i tilværelsen - noe naturen ikke 

kan oppfylle. Zappfe var pessimist på 

menneskehetens vegne og mente at 

det beste ville vært om vi la jorden 

øde ved å ikke reprodusere oss selv. 

Sterke ord fra en sterk personlighet. 

Foto hentet fra Nasjonalbibliotekets samling av 

Zapffe-fotografier. 



19 

 

Våre støttespillere 

 



20 

 

 

 

 

Våre støttespillere 

 


