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Rapport fra runde 3 og 4
Ved redaksjonen
Elite
Kommentar til eliteklassen ved Sven
Wisløff Nilssen
Dobbeltrunden i NM er alltid slitsom.
Slitsom for spillere, slitsom for ledsagere og ikke minst slitsom for staben.
Derfor er det ofte denne runden som
skiller klinten fra hveten. Den som
kommer helskinnet gjennom en slik
dag med pluss-score gjør det ofte
godt i NM totalt sett. I Eliteklassen var
det kun to spillere som fikk full pott
med 2/2 på denne dagen og de to
hestene vil trave godt resten av NMuka tror jeg. Både Joachim B. Nilsen
og Kjetil A. Lie plukket helpoeng i
begge rundene og de fikk dermed
stort påfyll av selvtillit i tillegg til poengfangsten. Det ble også en meget
god dag for GM Rune Djurhuus, Daniel Jakobsen Kovachev, IM Nicolai
Getz, IM Atle Grønn og IM Lars Oscar Hauge som alle tok 1.5 av 2 og
klatret på tabellen. Det betyr at GM
Rune Djurhuus er i tet sammen med
FM Joachim B. Nilsen som ligger meget godt an til IM-napp og som faktisk
snuser på GM-napp om han holder
dette tempoet inn og samtidig er heldig og møter både Urkedal og Lie. En
må nemlig møte tre stormestre for å
ta GM-napp.
Djurhuus startet dagen med en kontrollert remis mot Urkedal der han sto
best det meste av veien, uten at det
ble noen vei i vellinga. I 4. runde
smelte han så til med en lang og seig
sluttspillseier mot Frode Elsness i et
parti som han lenge sto veldig godt i og som stormesteren kunne og burde
ha avgjort i midtspillet, men som ebbet ut i et sluttspill som var vanskelig
å vinne - men kanskje ikke umulig.
Djurhuus spilte flott i sluttspillet og
Elsness forsvarte seg lenge bra, men
sluttspillet lot seg ikke holde og dermed kunne Djurhuus innkassere en
kjempeviktig svart seier!
Var Djurhuus bare dyktig, så var Joachim B. Nilsen både heldig og dyktig.
Han sto nemlig til kliss tap i morgenrunden mot det som så ut til å være
NMs sensasjonsmann Henning
Jakhelln Kjøita som spilte 50 flott
sjakktrekk mot Nilsen - men som så

kollapset i sluttspillet og tapte et vunnet sluttspill. Slikt skjer og moralen er
å holde konsentrasjonen oppe gjennom et helt parti. I den sene runden
spilte Joachim et kjempeflott parti og
vant fortjent - dette partiet kan du se
her i bulletin. Djurhuus og Nilsen har
med dette fått en luke til feltet på et
helt poeng og vinneren av oppgjøret
dem imellom kan fort vise seg å blir
Norgesmester 2016. Allikevel er det
enda tidlig og jeg vil advare om at
Urkedal, Getz og ikke minst GM Lie
har skumle hensikter.
På 2.5 poeng finner vi altså en hel
armada med 8 spillere som jager teten. Det er med andre ord tett som
hagl bak lederduoen og vi har spennende dager igjen før en Norgesmester kan kåres. Magefølelsen sier Djurhuus, hjertet sier Kjetil Lie og hjernen
sier at dette tar Urkedal på grunn av
stabilitet og høyt topp-punkt. Hvem
som får rett får vi se, men blir det en
av disse blir det nok en gang en stormester som stikker av med seieren i
år. Jeg tror det. Ellers er det artig at
de godt voksne menn Djurhuus og
Grønn henger så godt med. Det må
være til stor motivasjon for mange
som drar litt på årene at de kommer
tilbake år etter år og i år. Dette er
forøvrig Rune Djurhuus sin 33 Landsturnering i sjakk - I say no more! Atle
Grønn har til sammenligning 23. Flest
av de som spiller i år har forøvrig Ole
Christian Moen i seniorklassen med
46 Landsturneringer. Sterkt!

Klasse Mester
Jøran Aulin-Jansson (Asker) leder
klassen alene med et halvpoeng og
3,5 poeng totalt etter to overbevisende seire i dag, den siste mot lederen
Harestad. Sistnevnte har nå fått los
på den siste opprykksplassen av tre
andre på 3,0 poeng. En av disse to er
Bror Thanke (Nordstrand), som tok to
sterke seire mot de to FM’ene Kvisla
og Gandrud. Thanke og AulinJansson braker sammen til duell i
5.runde.
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Klasse 1
Øystein R Antonsen(Black Knights)
forsvarte sin lederposisjon og 3,5
poeng med seier i runde 3 og remis
mot toeren Hansen fra Hammerfest i
runde 4 som er halvpoenget bak. Det
er tre andre på samme poengsum, og
vi legger spesielt merke til Harald
Mikalsen fra naboklubben Alta som
har tre på stripe etter tap på walkover i åpningsrunden. Den nybakte
NSF-presidenten Morten L Madsen
fra Sotra har fått en tung start etter nå
sist tap mot den gjenvalgte Turneringssjefen Henrik Sjøl fra Akademisk.

Klasse 2
Etter tre runder dannet det seg en
tetduo med full pott. Knut Ø. Abrahamsen og Mathias Nesheim utgjorde duoen, og som seg hør og bør
møttes de da i fjerde runde. Der dro
Nesheim det lengste strået og han er
dermed alene i tet før femte runde. Et
halvpoeng bak finner vi Audun Engeset og Kai Inge Esbensen.

Klasse 3
Knut Are Hansen (Kristiansand) fortsetter å imponere, og har i likhet med
Larviks Paulius Cebatarauskas fullt
hus så langt. Disse to møtes til duell i
morgen. Tor Skaslien (Vålerenga) og
Stein Fjellseth (Strømmen) følger
halvpoenget bak.

Klasse 4
Jens Petter Olsen (OSS) tok fullt hus
i dobbeltrunden og klatret opp på
samme poengsum (3,5 poeng) som
lederen Mattis Mikelsen ( Asker). Disse to møtes i duell i morgen. Fem
mann er hestehodet bak i denne jevne klassen, og vi legger merke til
Kent-Ove Bredeli ( Narvik) som den
eneste med to seire av disse i dag.

Klasse 5
Espen Espe Johansen (SK 1911) har
fire strake seire etter å ha vunnet
toppoppgjøret mot Sverre Hoem

Rapport fra runde 3 og 4
Ved redaksjonen
( Kristiansund) i 4.runden. Nils –Tore
Trondsen fra arrangørklubben benyttet anledningen til å smette inn på
2.plassen med 3,5 poeng. Hele 8
mann ligger på 3,0 poeng. Erling
Engh ( Stavanger) er formspilleren av
disse med tre strake.
Junior
Tor Fredrik Kaasen fra arrangørklubben leder fortsatt, men måtte avgi
halvpoeng til klubbkameraten Endre
Machlik, som følger halvpoenget bak.
Det samme gjør Lucas Ranaldi (SK
1911), som skal ut og duellere med
Kaasen i morgen. Sistnevnte har fordel av de hvite brikkene. Sigve Hølleland (Masfjorden) og Torgeir Kjøita
( SK 1911) ligger også kun halvpoenget bak teten.

Kadett
Mads Vestby-Ellingsen leder klassen
med et helt poeng etter å ha tatt imponerende fire strake seire så langt,
bl.a. en sterk seier mot André Nielsen
( Alta) i 3.runde. Sistnevnte er en av
hele 7 stykker på 3,0 poeng, og det er
verdt å merke seg at arrangørklubben
Tromsø og Alta har fire gutter og én
jente inne blant disse.

inntok andreplassen sammen med
Linnea Tryggestad, som remiserte sitt
oppgjør med Mathias Unneland. Alene i tet er nå Aksel Bu Kvaløy som
etter fire runder ikke har avgitt poeng.

Senior A
Storfavoritten Ole Christian Moen
(OSS) har tatt fullt hus så langt og
leder med helpoenget på Hugo Parr
(Nittedal). Klarer sistnevnte å stelle i
stand sensasjon med de hvite brikkene mot lederen i morgen? Kjetil
Strand ligger á poeng med Parr og
møter en angrepsvillig Narvikværing i
Kjell-Ole Kristensen i morgen. Vi registrerer at Gunnar Bue ( Tønsberg)
dessverre har måttet trekke seg fra
turneringen.

Senior B
Tor Petterson og Pål Egil Knutsen
deler på teten i denne jevne klassen
med 3,5 poeng hver. I runde 5 møtes
de til toppoppgjør, hvor det gjelder å
holde unna for Finn Syvertsen og
Gunnar A. Moe som kommer halsende et lite halvpoeng bak.

Lilleputt
I lilleputtklassen er det etter fire runder femdeles sørdeles jevnt. Fire spillere deler på teten med kunn et halvpoeng avgiitt. Det er Tobias Lang
Nilsen, Bjørn Robertsen, Julian Munk
og Noam Aviv Vitenberg. I runde fem
drar det seg til, da de to førstnevnte
og de to sistnevnte skal møtes til
dyst.

Miniputt
Blant de ller yngste var det etter tre
runder bare tre spillere igjen med fullt
hus. Linnea Garberg Tryggestad,
Aksel Bu Kvaløy og Andreas Tenold.
Hakk i hæl jaget dog Shehzad, Unneland og Tromsøduoen Schouten og
Valvåg. De to sistnevnte møttes i runde fire i et oppgjør hvor Mathias
Schouten dro det lengste strået og
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Visste du at:
Tromsø har huset
minst tre
forskjellige
sjakklubber.
Tromsø Sjakklubb,
Sjakklubben Tårnet
og Team Bjørnsen.

Kommenterte partier
Sven Wisløff Nilssen
JUNIOR
Tor Fredrik Kaasen
Andreas G. Tryggestad

Norgesmesterskapet 2016 (3),
11.07.2016
Sven Wisløff Nilssen
Det er alltid spennende når Norges
to beste 2002-modeller braker
sammen. Det har de allerede gjort
mange ganger og begge kommer
trolig til å spille seg opp i eliteklassen og møtes der om ikke mange
år. I årets oppgjør gjorde hjemmehåpet Tor Fredrik Kaasen kort prosess på svart i et herlig angrepsparti i klasse Junior-A: 1.e4 c5
2.Nf3 e6 Tryggestad styrer partiet mot Taimanov-varianten som
han er en stor kjenner av, men med
sitt neste trekk velger Tor Fredrik å
overraske Tryggestad ved å spille
et trekk blant annet Tomashevsky
har hatt suksess med i det siste:
3.b3!? b6

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zp-+p+pzpp'
6-zp-+p+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+P+-+N+-#
2P+PzP-zPPzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy
4.Bd3!? Dette kjøper jeg ikke helt
da det virker kunstig. Hvit dekker ebonden, får ut en brikke og gjør
klart til kort rokade fulgt av Te1 men han må flytte løperen en gang
til senere. Et godt alternativ var:
4.Bb2 Bb7 5.Nc3 og hvit har kanskje en ørliten fordel som består i
at det trolig er enklere å generere
spill på kongefløya for hvit enn på
dronningfløya for svart. 4...Bb7 5.0
–0 d6 6.Bb2 Nf6 7.Re1 Be7 De er
uhyre sterke disse 2002-spillerne
og selv om de spiller en uortodoks
åpning - spiller de den med stor
innlevelse og på en overbevisende
måte. Alle brikkene kommer ut til
gode felter, det er som å se den
samme fintfølelsen som musikere
har for sitt instrument. 8.c3!? En

tidkrevende, men trolig god plan fra
Tor Fredrik og tematisk for varianten. Hvit ønsker å spille Lc2 fulgt av
d4 med en sentrumsfordel der hvit
får mere plass enn svart på kongefløya til spill. 8...0–0 En annen mulighet var: 8...Nc6 9.Bc2 d5 10.e5
Nd7 11.a3! 0–0 12.d4 med liten hvit
fordel. 9.Bc2 Nc6! Stikker kjepper i
planene til hvit om ett d4. 10.d4
Allikevel! Selv har jeg mer sans for:
10.a3! med planen d4! Det ser ut
som ekstravagansa og jeg skjønner
godt at hvit ikke våget å kaste bort
mere tid - men svart har også brukt
tid på b6 og er ikke mye foran i utvikling. 10...cxd4 11.Nxd4! Selvsagt
ikke: 11.cxd4? Nb4! og svart får
likvidert angrepsløperen til hvit med
fordel. 11...Qc7 12.Nxc6 Qxc6
13.c4!

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpl+-vlpzpp'
6-zpqzppsn-+&
5+-+-+-+-%
4-+P+P+-+$
3+P+-+-+-#
2PvLL+-zPPzP"
1tRN+QtR-mK-!
xabcdefghy
Setter opp den berømte MaroczyBind stillingen som har til hensikt å
stoppe svarts d5- og b5-brudd. God
posisjonell forståelse av hvit her.
13...d5? Svart kollapser plutselig
og var nok for optimistisk her i sitt
forsøk på å åpne diagonalen ned
mot g2. 14.exd5 Qd7?! Bedre var:
14...Qc7! 15.Qd3 g6 16.Qd4 exd5
17.Na3 dxc4 selv om hvit også her
har alle verdens vinstsjanser i en
gullstilling. 15.Qd3 g6 16.Nc3! exd5
17.Nxd5?!
Sentraliseringstrekket: 17.Qd4! med ideen Te2 og
Tae1 er meget sterkt her. Hvit står
til vinst med sin merbonde og sitt
angrepspotensiale.
17...Nxd5
18.cxd5 Bc5?! Løperen får ikke
stå lenge i solen. 19.b4! Bd6 Selvsagt ikke: 19...Bxb4?? 20.Qd4!
med dobbelttrussel mot b4 og g7.
20.Rad1?! Kanskje skal tårnet til
e1 etter hvert. Sterkere var: 20.Qd4
f6 21.Re6! med bonde over og et
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jerngrep over kongefløya! Hvit står
totalt overlegent her. 20...Qg4?

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpl+-+p+p'
6-zp-vl-+p+&
5+-+P+-+-%
4-zP-+-+q+$
3+-+Q+-+-#
2PvLL+-zPPzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy
Det var helt nødvendig å utfordre
hvits kontroll over e-linja - altså:
20...Rae8! og svart kjemper videre i
en tapt stilling der mye arbeid gjenstår for hvit. 21.Re4! Qh5 22.g3
Mørke skyer svever over svarts
konge som er fullstendig fortapt i
denne stillingen. 22...Rac8 23.Bb1?
En skjønnhetsfeil som faktisk setter
hele partiresultatet i jeopardy! Løperen står bedre på b3 - men Tor
Fredrik har sine skumle hensikter
og får rett i at løperen står godt på
b1 i dette enkeltpartiet... 23...Ba6
24.Qd2! Qf3? Taper uten sverdslag. Betydelig mye bedre var:
24...f6 25.Rde1 (25.Rh4? Qe2!)
25...Rc4! og svart har faktisk litt
motspill her, så hvits realisering av
den store fordelen er ikke så enkel
lenger. 25.Rde1 Rcd8 26.Qh6
Mattpatruljen har ankommet - nå
smeller det! 26...f6 27.Rh4 Rf7

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zp-+-+r+p'
6lzp-vl-zppwQ&
5+-+P+-+-%
4-zP-+-+-tR$
3+-+-+qzP-#
2PvL-+-zP-zP"
1+L+-tR-mK-!
xabcdefghy
28.Bxg6! Og hvit brøt igjennom en meget god forestilling fra unge
Tor Fredrik Kaasen. 1–0

Kommenterte partier
KADETT
Mads Vestby-Ellingsen
André Nielsen

Norgesmesterskapet 2016 (3),
11.07.2016
Sven Wisløff Nilssen
Mads Vestby-Ellingsen fra Tromsø
er blant de store kanonene i klasse
kadett. Han har rast over 2100 i
internasjonal rating etter at han i
sine tre siste turneringer har tatt et
syvmilssteg på 200 elopoeng opp.
Når han braket sammen med fjorårets Lilleputtnorgesmester fra Alta
- André Nielsen så smalt det virkelig. Vi tar en titt: 1.d4 Nf6 2.c4 e6
3.Nf3 Et rolig posisjonelt trekk
som bygger stilling og gir hvit rask
utvikling. Det er interessant at taktisk sterke Mads spiller dette - at
han har respekt for Norgesmesteren fra Alta er det liten tvil om.
3...b6 4.a3 Petrosians variant - et
godt valg spør du meg. Dette trekket investerer tid i å få en god
springer på c3 som ikke lett kan
fordrives. 4...Bb7 5.Nc3 Be7?!

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7zplzppvlpzpp'
6-zp-+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-+PzP-+-+$
3zP-sN-+N+-#
2-zP-+PzPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy
Et kjent trekk som teorien ikke har
mye til overs for. Grunnen er at hvit
nå får en terrengfordel og at svart
da ikke får aktivert motspillet sitt.
Skulle han tillatt d5 burde han i stedet spilt 6...g6!? for å få en sterk
løper på g7. Best var: 5...d5! med
fotfeste i sentrum. 6.d5! exd5
7.cxd5 d6 8.e4 0–0 Svarts stilling
ser allerede meget mistenkelig ut
selv om alt dette er spilt før. 9.Bc4
Re8 10.0–0 Bf8?! 10...c5! ble spilt
i partiet: Mafanya,K-Wilken,J / Gauteng 2011 og det er et bedre forsøk
her. Svarts tanke er å spille en Be-

noni-struktur - men med den ulempen at løperen står på b7 og biter
på granitt. 11.Re1 Nbd7 12.Bg5?!
Det var fordelaktig å legge inn:
12.Nd4! a6 13.Bg5 og hvit står
bedre rustet til å møte et svart h6.
12...a6?! Bedre var: 12...h6
13.Bh4 g5! 14.Bg3 Nh5 med mer
motspill enn i partiet. 13.Bb3?!
Også her var: 13.Nd4! godt!
13...h6! 14.Bh4 Ne5?

XABCDEFGHY
8r+-wqrvlk+(
7+lzp-+pzp-'
6pzp-zp-sn-zp&
5+-+Psn-+-%
4-+-+P+-vL$
3zPLsN-+N+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy
Nå går det i utforbakke! Best var:
14...g5! 15.Bg3 Nh5 16.Nd4 Nxg3
17.hxg3 Bg7 og svart er inne i partiet. 15.Nd4! Ng6 16.Bg3 h5!? Svart
kjemper på og prøver å utfordre
hvits løper på g3 og hans kontroll
på kongefløya. 17.h3! Kaldblodige
trekk som dette gjør susen. 17...h4
18.Bh2 Nd7 19.f4! Angrepsmuskelen til Mads setter inn - nå skal
svart får kjørt seg! 19...Nc5 20.Bc2
Be7 21.b4 Nd7

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+lzpnvlpzp-'
6pzp-zp-+n+&
5+-+P+-+-%
4-zP-sNPzP-zp$
3zP-sN-+-+P#
2-+L+-+PvL"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy
Svarts springere flytter hvileløst
rundt omkring - der har ikke fotfeste
noe sted. 22.e5! dxe5 23.fxe5 Se
de vakre bøndene - hvilke angrepsvåpen! 23...Bf8 24.e6 Nf6 25.exf7+
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Kxf7

XABCDEFGHY
8r+-wqrvl-+(
7+lzp-+kzp-'
6pzp-+-snn+&
5+-+P+-+-%
4-zP-sN-+-zp$
3zP-sN-+-+P#
2-+L+-+PvL"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy
26.Ne6 Det ryker i første omgang
en offiser. 26...Qd7 27.Ng5+ Og
det ryker på g6 med en stilling i
ruiner. Voksent posisjonelt spill og
mye god angrepssjakk fra hvit i
dette partiet. 1–0

SENIOR A
Kjell Ole Kristensen
Ole Christian Moen

Norgesmesterskapet 2016 (3),
11.07.2016
Sven Wisløff Nilssen
I Senior A har den store forhåndsfavoritten Ole Christian Moen festet
et grep etter tre runder. I andre runde spilte han et virkelig spennende
parti mot Kjell Ole Kristensen som
fikk opp en livsfarlig angrepsstilling
med hvit i italiensk. Kjell Ole sto
flere ganger til vinst, men godt forsvarsspill er ofte like viktig som
godt angrepsspill og Ole Christian
forsvarte seg fint. Her er partiet:
1.e4 Kjell Ole er en livsfarlig angrepsspiller og hans våpen har alltid
vært 1.e4. 1...e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4
Italiensk. Ole Christian er fryktet av
mange i den norske varianten i
spansk som han spiller med stor
innlevelse. 3...Bc5 4.c3 Kjell Ole
sitt valg her burde vært: 4.b4!?
altså den romantiske Evansgambiten som er meget populær
blant unge Tromsø-spillere. 4...Nf6
5.d3 Bb6 6.Bb3 0–0 7.Bg5!? h6!
Erklærer løperen slik at den må
velge diagonal. 8.Bh4 Trolig det
beste - men hvit kan få problemer
med en innestengt løper senere i
partiet, så partiopplegget til hvit er

Kommenterte partier
tveegget. 8...d6 9.0–0 Be6 10.Re1
Så langt har partene spilt klassisk
skolesjakk. Ut med brikkene, kongen i sikkerhet og se hva som skjer.
Nå skrider Ole Christian til verket.
10...g5 11.Bg3 Her fungerer ikke:
11.Nxg5? hxg5 12.Bxg5 Kg7! for
hvit da han ikke får med seg fbonden i angrepet slik at f-linja åpnes. 11...Bg4!? 12.Nbd2 Nh5
13.Nf1? Fører til at hvit får en
ekkel dobbeltbonde. Langt sterkere
var: 13.h3! som kaster en tvilsomhetens tegn over Lg4-trekket til
svart. 13...Qf6! 14.Ne3 Bxf3
15.gxf3?! Å bytte dronninger var
det minste ondet. Men her husket
nok Kjell Ole et gammelt Capablanca-parti der løperen på g3 ble sperret inne, slik som i dette partiet, og
han vegret seg nok for å kvitte seg
med angrepsvåpenet dronninga da
han da aldri får noe motspill.
15...Ne7 16.Kh1 Kh7 17.Rg1
Ng7!? Springeren sto allerede
godt - svart ville nok ha med seg hbonden i angrepet, så trekket har
sine klare poenger. 18.d4! Kjell Ole
Kristensen ser sitt snitt til å spille
taktisk sjakk - dette er da også
hvits beste sjanse og det er ikke
godt å si hvem som står best her.
Kanskje er stillingen i en dynamisk
balanse siden hvit får motspill.
18...Ng6?! 19.Bc2!? 19.dxe5 dxe5
20.Ng4! Qe7 21.Qd7!! f6 22.Rad1
Rae8 23.h4! er stillinga helt åpen
siden svart ikke godt kan slå på h4
- for da kommer selvsagt 24.Dd2!
19...h5?! Moen blåser i jakthornet - nå må hvit holde tunga rett i
munnen, men gjør han det har han
farlige sjanser selv. 20.Nd5! Etter
det overraskende: 20.h4!? gxh4?!
21.Bh2 c6 22.f4!! har hvit en farlig
angrepsstilling som er vond å stå
imot! 20...Qe6? Svart plumper i
vannet for her står dronningen utsatt til for hogg. Mye bedre var:
20...Qd8 21.h4! gxh4 22.Bh2 c6
23.Ne3 Ne6 24.f4 Nexf4 25.Bxf4
Nxf4 26.Ng2! Rg8 og svart kan fortsatt kjempe. 21.f4? Hvit hadde et
gulltrekk på lager her: 21.Bb3! Qh3
22.Nf6+! Kh6 23.Bc4 Nf4 24.Bxf4!
exf4 25.Qd3 og har hvit en vunnet
stilling! Nå kommer han i stedet i
stor tapsfare - for et væromslag!
Legg merke til den kritiske varianten: 25...c6 26.e5 Qf5 27.Ne4! d5
28.Rxg5! dxe4 29.Rxf5 exd3
30.Rf6+ Kh7
31.Bxd3+ Kg8
32.Rg1! Rfd8 33.Bc4 og vinner i

angrep etter flott offerspill! 21...exf4
22.Bxf4 gxf4 23.Qf3 Kh6? Mye
sterkere var: 23...c6! 24.Nxf4 Qf6
25.e5 dxe5 26.dxe5 Qxe5 og svart
har gode vinstsjanser med sin meroffiser. Men hvit har endel spill. En
kritisk variant her er: 27.Rg3!
(27.Nxg6
fxg6
28.Qg2
Rf6
29.Bxg6+ Kh8 vinner svart.)
27...Kg8 28.Rag1 Bc7 29.Nxg6
fxg6 30.Qg2 Rf4 31.Rxg6? Rg4! og
svart vinner. 24.Rg2? Tapstrekket.
Det var enda ikke for sent til:
24.Bb3! og stillingen står i brann da
Dd7 besvares med Sxf4! Hvit står
best her og svart skal spille meget
nøyaktig for å overleve. 24...Rae8!
25.Nxb6 Qxe4 26.Qxe4 Rxe4
27.Nd7! Rd8 28.Nf6 Re2 29.Bxf7
Nh4! 30.Ng8+ Kh7 31.Nf6+ og hvit
har minst remis. 24...c6! 25.Rag1
Hvit hadde undervurdert styrken i:
25.Nxf4 Qf6! som vinner for svart
på grunn av bindingen. Nå prøver
han en nødløsning: 25...cxd5 Ser
bløffen og vinner potten! 26.exd5
Qf6 27.Qd3 Nf5 28.Qh3 Nfh4 Det
er kjørt og hvit ga opp. For en thriller! 0–1

KLASSE MESTER
Bror Thanke
Johannes Luangtep Kvisla

Norgesmesterskapet 2016,
11.07.2016
Sven Wisløff Nilssen
Forhåndsfavoritt i klasse mester,
Johannes Kvisla, har fått en tøff
start med to tap. I tredje runde gikk
han på en smell mot rutinerte Bror
Thanke fra Nordstrand som førte
de hvite brikkene på plettfritt vis.
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Dette trekket
gir en terrengfordel, men lar svart
løse problemet med hvitfeltsløperen. Trekket har blitt utrolig populært på alle nivåer og ble popularisert av Nigel Short tilbake på 80–
tallet. 3...Bf5 4.Bd3!? Dette er kjent
for å være slapt. Short-varianten
fortsetter: 4.Nf3 e6 5.Be2 Nd7 6.0–
0 Ne7 7.c3 med en rolig oppstiling
og liten hvit fordel. 4...Bxd3 5.Qxd3
e6 6.Ne2 Nd7!? Svart kunne godt
utviklet springeren til c6 og brutt i
sentrum allerede. Da står han godt:
6...c5! 7.c3 Nc6 og svart har utlignet spillet. 7.0–0 Ne7 8.Nd2 c5!
9.c3 cxd4!? Dette er ikke tjukk
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teori. Grunnen er at svart bestemmer når spenningen i sentrum opphører, så det er gunstig for han å
holde litt an på godsakene. Godt
kjent er: 9...Rc8 10.f4 h5! 11.a4
h4!? med interessante sjanser og
muligheter for begge parter.
10.cxd4 h5!? 11.Rd1 Nf5

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zpp+n+pzp-'
6-+-+p+-+&
5+-+pzPn+p%
4-+-zP-+-+$
3+-+Q+-+-#
2PzP-sNNzPPzP"
1tR-vLR+-mK-!
xabcdefghy
12.Nf1! Hvit finner ut at han må
utfordre svarts springer på f5.
12...Bb4?! Ser merlig ut. Obligatorisk var: 12...Be7 13.Ne3 g6?!
Veldig forplitende , men en logisk
oppfølger av h5. Svart håper at
hvitfeltsstyrken hans skal oppveie
svakhetene på de svarte feltene.
14.Bd2 Et godt alternativ var:
14.Nxf5! gxf5 15.Nf4 med klar posisjonsfordel for hvit. 14...Be7!?
15.Rac1 Eller: 15.Nxf5! gxf5
16.Rac1 med stor posisjonsfordel
som består i en mye tryggere
kongestilling og spill på svarte felter. 15...Qb6 16.Rc2 Nb8?

XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7zpp+-vlp+-'
6-wq-+p+p+&
5+-+pzPn+p%
4-+-zP-+-+$
3+-+QsN-+-#
2PzPRvLNzPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
Overser at hvit får et farlig angrep
med tårnsjakken på åttenderaden!
Her så: 16...Nxe3 17.Bxe3 Kf8 ut
som en plan - med ideen Kg7.

Kommenterte partier
17.Rc8+! Bd8 18.Nxf5 gxf5
19.Rdc1 Hvit er knust til pinneved - bare moppingen gjenstår.
19...Kd7 20.Qg3 Dronninga tråkler seg inn som en edderkopp i et
nett. 20...Re8
21.Qg7
Qxb2
22.Qxf7+ Dermed er mattnettet
ferdig spunnet - nå gjenstår taktikken. 22...Re7

XABCDEFGHY
8rsnRvl-+-+(
7zpp+ktrQ+-'
6-+-+p+-+&
5+-+pzPp+p%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2Pwq-vLNzPPzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
23.Rxd8+! Kxd8 24.Qf8+ Re8
25.Bg5+ Kd7 26.Qd6# Et friskt
parti. 1–0

MINIPUTT
Alexander Øye-Strømberg
Aksel Bu Kvaløy

Norgesmesterskapet 2016 (3),
11.07.2016
Sven Wisløff Nilssen
Aksel Bu Kvaløy er et kjempetalent
på 8 år fra Stavanger og han kjemper helt i toppen av miniputtklassen. I tredje runde flesket han til
med en kallasseier i et skjønnhetsparti der hvit også spilte godt slik at
det virkelig ble kampsjakk! Vi må
se hva de unge foretar seg: 1.e4 c5
2.Nf3 e6 3.Nc3 Nc6 4.Bb5 Dette
trekket spiller Magnus ofte og slikt
legger de unge merke til. 4...g6?!
Ofte en god idé, men her foreskriver teorien andre trekk da svart blir
litt løs på svartfeltene sine nå om
hvit spiller et raskt e5. 4...Nge7!?
5.0–0 Bg7 6.Bxc6! Godt spilt.
Hvit slår av før svart forhindrer han
i å gi svart en dobbeltbonde og han
venter ikke forgjeves på et a6.
6...bxc6 7.b3!? Ne7 8.d4?! Med
det posisjonelle: 8.e5! introduserer
hvit ideen Se4! og han står da klart
bedre. 8...0–0
Prinsipielt er:
8...cxd4! 9.Nxd4 d5! og svart har

fordel. 9.Bb2?! cxd4 10.Nxd4

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zp-+psnpvlp'
6-+p+p+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-sNP+-+$
3+PsN-+-+-#
2PvLP+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
10...f5! Aktiv og god sjakk fra
svart som åpner linjer på kongefløya. 11.exf5 Nxf5 12.Nxf5 Rxf5
13.Na4! Hvit er med på notene og
bytter ut den svarte løperen foran
kongen og peiler seg inn på c5feltet. Godt spilt! 13...d5 14.Bxg7
Kxg7 15.Re1 Qf6 16.Qd2 Ba6?
Frem og tilbake er det dobbelt så
langt - hvit skulle jo uansett til c5
med springeren sin! 17.Nc5! Bc8
18.Rad1 e5! Hvit står nå meget
godt etter de to tapte tempoene til
svart - men svarts posisjonsforståelse er superb og han får nå en
god bondestruktur slik at hvitfeltsløperen kommer med. 19.Re2!? Rg5
20.Rf1 Bg4!? Det var mer sting i:
20...e4! som forhindrer hvit i å forsvare seg med f3(!). 21.f3! Rf8! Alle
styrkene skal med - dette blir det
fartsfylt om morsom sjakk av.
22.Ref2

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7zp-+-+-mkp'
6-+p+-wqp+&
5+-sNpzp-tr-%
4-+-+-+l+$
3+P+-+P+-#
2P+PwQ-tRPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
22...Bh3?! Gir hvit sjansen til et
kanontrekk - ser du hva hvit bør
spille nå? 23.Kh1!? Legg merke til
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varianten: 23.f4! Rg4! 24.fxe5??
(24.Nd3! og hvit bør faktisk vinne!)
24...Rxg2+ 25.Rxg2 Qxf1# Vakkert!
23...Bc8 24.g4! Flott spill av hvit
som fanger tårnet på g5! 24...Qf4!
Svart legger feller og fisker i rørt
vann, vil hvit bite på? 25.h4? Hvit
står meget godt etter: 25.Qe2 Qd4
26.h4! med dette var ikke lett å se.
25...Qxd2 26.Rxd2

XABCDEFGHY
8-+l+-tr-+(
7zp-+-+-mkp'
6-+p+-+p+&
5+-sNpzp-tr-%
4-+-+-+PzP$
3+P+-+P+-#
2P+PtR-+-+"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy
26...Rxg4! Taktikk, takk! 27.fxg4
Rxf1+ 28.Kh2 Bxg4 29.Nd3 Rf5
30.Nb4 Rf6 31.Kg3 Bf5 Stormen
har stilnet og svart sitter igjen med
to merbønder og en vunnet stilling.
Det er imponerende å se hvordan
Bu Kvaløy spiller vinsten hjem!
32.a4 a5 33.Na6 Bc8 34.Nc7 Kf8
35.c4 Rf7 36.Na8 d4 Svart har nå
to farlige frigriser i sentrum som
vinner i det lange løp. 37.Nb6 Bf5
38.c5 Rb7 39.Rd1 Kf7 40.Rd2 Be6
41.Rd3 Bd5 I trygg forvisning om
at svart vinner med bøndene sine
om hvit slår på d5. 42.Kg4 h6 43.h5
Be4 44.Rd2 Bd5 45.Rd3 gxh5+
46.Kxh5 Ke6 47.Kg6 Be4+ En
liten spidder der på slutten. For et
parti fra Bu Kvaløy! Denne karen
blir vanskelig å stoppe i årets miniputtklasse. 0–1

KLASSE 5
Espen E. Johansen
Sverre Hoem

Norgesmesterskapet 2016,
11.07.2016
Sven Wisløff Nilssen
I klasse 5 spilles det også kampsjakk. Mange her har minst like stor
glede av sjakken som spillerne i
eliteklassen - i hvert fall ser det slik
ut for meg når de sitter og analyser

Kommenterte partier
i etterkant. Her er et oppgjør der de
to lederne i klassen etter tre runder
og fullt hus - braket sammen i 4.
runde: 1.d4 Nf6 2.c4 d6 Et trekk
som ikke spilles så ofte lenger og
som kan lede til gammelindisk.
3.Nc3 g6 Dermed blir det kongeindisk. Mulig var også: 3...e5 4.Nf3
Nbd7 5.e4 Be7 som kalles gammel
-indisk åpning og som er fullt ut
spillbar, men litt passiv. 4.e4 Bg7
5.f3 0–0 6.Be3 Hvit stiller seg
opp med den kjente Saemischvarianten i kongeindisk - et godt
system som er populært blant
klubbspillere. 6...Nbd7 Gambiten:
6...c5! 7.dxc5 dxc5 8.Qxd8 Rxd8
9.Bxc5 Nc6 er meget spennende
og Shirov har spilt flere glanspartier
med denne åpningen som svart.
7.Bd3 c5 8.Nge2 a6 9.Qd2 Alt
dette er spilt i over 100 partier i min
database - en blir både rørt og glad
over å se hvor mye sjakk det bor
selv i glade amatører i klasse 5.
9...Qc7!? Neppe det beste - men
fullt ut spillbart. 10.Nd5 Nxd5

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+pwqnzppvlp'
6p+-zp-+p+&
5+-zpn+-+-%
4-+PzPP+-+$
3+-+LvLP+-#
2PzP-wQN+PzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
11.exd5?! En god regel i sjakk er
å slå inn mot sentrum. Det betyr
her cxd5! og c-linja åpner seg for
Tc1 og hvit står best. Dronningen
blir litt utsatt stående til i denne varianten for svart. 11...Nf6 Et spennende trekk var: 11...b5! som starter en krig på dronningfløya som
svarts brikker står best til å takle.
Etter tekstrekket kommer hvit mer
med. 12.0–0 Et uheldig trekk da
tårnet står i samme diagonal som
dronningen og dermed står de utsatt til for taktikk i denne stillingen.
Ellers er trekket logisk da svarts
plan ganske riktig er b5! 12...Rb8?
13.b3? Jeg har nesten ikke hjerte
til å kritsere et slikt godt sjakktrekk -

selv om det var klart bedre å stjele
bonden på c5 ved å slå. Husk at
etter: 13.dxc5 dxc5 14.Bf4! går tårnet på b8 tapt! I fortsettelsen ser
heller ikke spillerne dette taktiske
temaet uten at vi bryr oss så mye
med det. 13...b5

XABCDEFGHY
8-trl+-trk+(
7+-wq-zppvlp'
6p+-zp-snp+&
5+pzpP+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+P+LvLP+-#
2P+-wQN+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
14.Bh6 Mye sterkere er selvsagt:
14.dxc5 dxc5 15.Bf4! og hvit bør
vinne. 14...cxd4 15.Bxg7 Kxg7
16.Nxd4 Qc5 17.Qf2 Rb7?! Mer
naturlig var utvikling med: 17...Bd7
for å dekke c6-feltet. 18.h3 Bd7
19.f4 Nh5?! Frem og tilbake er
det like langt. 20.g4! Ng3? Taper
partiet raskt. 21.Rfe1 Springeren
på g3 er nå fanget - dette blir spennende - kan den unslippe ved taktikk? 21...Re8 22.Kg2 Fisker opp
øket på g3 og vinner partiet. 22...e5
23.fxe5 dxe5

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7+r+l+pmkp'
6p+-+-+p+&
5+pwqPzp-+-%
4-+PsN-+P+$
3+P+L+-snP#
2P+-+-wQK+"
1tR-+-tR-+-!
xabcdefghy
Alt taper i stor stil - men dette taper dronninga. Ser du hvordan?
24.Ne6+! Den berømte familiesjakken som er like vakker ut hver
gang! 1–0
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LILLEPUTT
Tim Wanvik,Tim
Bjørn Robertsen

Landsturneringen 2016 Tromstunhallen, TromsÃ¸ (4), 09.07.2016
Sven Wisløff Nilssen
Bjørn Robertsen fra Moss er en
kjenning i norsk sjakks barneklasser og er blant landets aller beste i
sin aldersklasse. Sammen med
klubbkamerat Tobias Lang Nilsen,
Julian Munk fra Stavanger og Noam Aviv Vitenberg fra 1911 leder
han Lilleputt-klassen etter 4 runder
med sterke 3.5 poeng. Vi tar en titt
på en flott svartseier han spilte
hjem i 4. runde: 1.d4 Nf6 2.Nf3 d5
3.c4 c6 Slavisk - populær i eliten
og populær blant de yngste! 4.e3
Bf5!? Et interessant trekk når
hvit spiller 4.e3 da løperen kommer
utenforbondekjeden - hovedvarianten går slik: 4...e6 5.Nc3 Nbd7
6.Qc2 Bd6 7.Bd3 0–0 8.0–0 dxc4
9.Bxc4 b5 10.Bd3 Bb7 med spennende spill for begge parter og en
stilling med mye dynamikk. 5.Nc3
e6 6.a3 Det eneste kritiske her er
å spille på løperparet etter: 6.Nh4!
Bg6 7.Be2 Nbd7 8.0–0 har hvit en
klassisk,
liten
åpningsfordel.
6...Bd6 7.Be2

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+pvlpsn-+&
5+-+p+l+-%
4-+PzP-+-+$
3zP-sN-zPN+-#
2-zP-+LzPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy
7...h6! Svart fikk tid på seg til å
redde løperen ved å gi den en lomme på h7 - han står dermed mer
enn OK med sine gode brikkeplasseringer. 8.c5 Bc7 9.Qb3?! Qc8?!
Sterkt var: 9...b6! som bryter opp
hvits bondestruktur på klassisk vis svart står alt en god del bedre da.
10.Qd1! Hvit innser at han må
spille b4 som svar på b6! - kun en
god sjakkspiller innser sine feil!
10...Nbd7 11.Bd3 Strengt tatt er

Kommenterte partier
dette avbytte gunstig for svart da
hvits løper er bedre enn svarts siden den kan jakte på svarts bønder
i et sluttspill. 11...Bg4!? Altså:
11...Bxd3! 12.h3 Bxf3 13.Qxf3

XABCDEFGHY
8r+q+k+-tr(
7zppvln+pzp-'
6-+p+psn-zp&
5+-zPp+-+-%
4-+-zP-+-+$
3zP-sNLzPQ+P#
2-zP-+-zPP+"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy
13...e5! Dette var svarts idé ved å
gi løperparet - en god idé spør du
meg. 14.Qe2 0–0 15.0–0 e4
16.Bc2 Nh7! Dette trekket frigjør
f-bonden, gjør klart for Sg5 og for
angrep mot hvits konge. Jeg liker
allerede svarts stilling her. 17.f4!
Svart er med på notene. Han kjemper om terrenget og dette er et godt
trekk. 17...exf3 18.Bxh7+?! Løperen virker på avstand og er en
bedre brikke enn svarts springer,
så bedre var: 18.Rxf3 Ng5 19.Rf2
som trolig gir hvit fordel på grunn
av løperparet. 18...Kxh7 19.Qxf3

XABCDEFGHY
8r+q+-tr-+(
7zppvln+pzpk'
6-+p+-+-zp&
5+-zPp+-+-%
4-+-zP-+-+$
3zP-sN-zPQ+P#
2-zP-+-+P+"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
19...f5! Svart sitter igjen med den
riktige løperen og han planter bonden på et hvitt felt og stopper et e4
fra hvit. Flott spilt! 20.Bd2 Bb8!? Litt
billig spilt - svart prøver å lage et
batteri i diagonalen mot h2.
21.Rad1 g6 22.b4 Nf6 23.Rb1 Qc7
24.Qf4 Qe7 Svart angriper og må

selvsagt beholde dronningene på
brettet. 25.Qf3 Nh5 Med skumle
hensikter om Dc7... 26.Be1

XABCDEFGHY
8rvl-+-tr-+(
7zpp+-wq-+k'
6-+p+-+pzp&
5+-zPp+p+n%
4-zP-zP-+-+$
3zP-sN-zPQ+P#
2-+-+-+P+"
1+R+-vLRmK-!
xabcdefghy
26...Qc7! Reven smyger seg inn i
hønsegården likevel! 27.Ne2? Etter: 27.b5! Qh2+ 28.Kf2 f4? 29.Ke2!
lever hvit i beste velgående. Derfor
må svart finne noe bedre i trekk 28
for å bevare fordelen sin. 27...Qh2+
28.Kf2

XABCDEFGHY
8rvl-+-tr-+(
7zpp+-+-+k'
6-+p+-+pzp&
5+-zPp+p+n%
4-zP-zP-+-+$
3zP-+-zPQ+P#
2-+-+NmKPwq"
1+R+-vLR+-!
xabcdefghy
28...f4! Fullstendig drepene da
dette nå hverken kan besvares
med e4! eller med Ke2! som i forrige variant. 29.exf4! Fullstendig drepene da dette nå hverken kan besvares med e4! eller med Ke2! som
i forrige variant. 29...Nxf4 30.Nxf4
Rxf4 31.Ke2 Rxf3 Der forsvants
hvits dronning - resten er enkelt.
32.Rxf3 Qxg2+ 33.Bf2 Bg3!
34.Rxg3 Qe4+ 35.Be3 Qxb1
36.Rf3 Qc2+ 37.Kf1 Qd1+ 38.Kg2
Qe2+ 39.Kg3 Re8 Det enkle er
ofte det beste. 40.Bf4 Rf8 41.Re3
Qf1 Et meget flott parti fra Bjørn
Robertsen som kommer fra Moss
Sjakklubbs ungdom der Hans Inge
Kongevold i en årrekke har gjort et
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fremdragende arbeid! 0–1

ELITE
Johan Seb. Christiansen
Anders Hobber

Norgesmesterskapet 2016,
11.07.2016
Sven Wisløff Nilssen
Lynkongen Johan Sebastian Christiansen er en meget spennende
spiller som vi forventer oss mye av.
Under tredje dag av Landsturneringen vant han i 3. runde et angrepsparti som er vel verdt en titt:
1.Nf3 d5 2.c4 c6 Slavisk dronning gambit har blitt spilt i en rekke
partier i Eliten så langt - solid og
passe aktivt til å få motspill. 3.g3
Hvit stiller seg opp med Retioppstillinga og ser hva som skjer.
3...Nf6 4.Bg2 g6 Svart på sin side
spiller en Neo-Grunfeld - en åpning
særlig Gata Kamsky ynder å spille.
Altså c6, d5 i kombinasjon med g6
og Lg7. 5.0–0 Bg7 6.d4 0–0 7.Qb3
Godt kjent og kjær teori er: 7.cxd5
cxd5 8.Nc3 Nc6 9.Ne5 e6 10.f4
med en klassisk teoristilling.
7...dxc4 8.Qxc4 Bf5 9.Nc3 Ne4?!
Mye spilt teori er: 9...Nbd7 10.e3
Ne4 med en liten hvit fordel.
10.Qb4! Nd6 Den minst svekkende måten å dekke b7 på - men nå
får svart seg en overraskelse.
11.e4! Na6 Slaget på e3 med:
11...Nxe4?! 12.Qxb7 er godt for
hvit. 12.Qb3 Be6 13.Qc2 Nb4

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+psnl+p+&
5+-+-+-+-%
4-sn-zPP+-+$
3+-sN-+NzP-#
2PzPQ+-zPLzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
14.Qb1! Selvsagt ikke: 14.Qe2
Bc4! og svart vinner en kvalitet.
14...a5 Svart har et lite initiativ men når det dør ut sitter hvit igjen
med en posisjonsfordel der han har

Kommenterte partier
bygget et sterkt sentrum og svarts
brikker står etter hvert noe kunstig.
15.Bg5?! Fra et åpningsteoretisk
synspunkt så var: 15.Bf4! å foretrekke. Nå drives hvit tilbake.
15...h6 16.Bf4 g5! 17.Bc1 Eller:
17.Be3 Nc4! 18.Rd1 Nxe3 19.fxe3
med sjanser for begge parter svartfeltsløperen til svart kan bli
god på sikt og det er forståelig at
hvit beholder løperparet. 17...f5!
Svart griper initiativet og nå skal
hvit spille nøyaktig en periode.
18.a3 Et alternativ var: 18.e5 Nb5
19.a3 Nd5 20.Nxb5 cxb5 21.Bd2
Qd7 men her ha r svart flott kontroll
over de hvite feltene og særlig d5.
Black is OK. 18...fxe4!?

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+p+-zp-vl-'
6-+psnl+-zp&
5zp-+-+-zp-%
4-sn-zPp+-+$
3zP-sN-+NzP-#
2-zP-+-zPLzP"
1tRQvL-+RmK-!
xabcdefghy
Nå får svart en varig svekket
kongestilling, så dette er svært tveegget. 19.Nxg5! hxg5 20.axb4
Bxd4?
Mye
sterkere
var:
20...Bc4! 21.Rd1 Bd3! 22.Qa2+
Bc4 23.Qb1 Bd3 og hvit må ofre
kvalitet og risikere noe for å komme
noen vei, altså: 24.Rxd3!? exd3
25.b5! Qb6! og stillingen er høyst
uklar. Hvit har mye kompensasjon men kanskje ikke bedre enn at remis er det klokeste å ta. 21.Nxe4!
Nxe4 22.Qxe4 Bf5 23.Qe2 e5!?
Det er likt materielt - men hvit har
stor fordel på grunn av strukturen
på kongefløyen der svarts konge
har det luftig. 24.Be3! Ikke: 24.Qh5
Bd3! 25.Bxg5 Qd7 26.Rfd1 Qf5 og
svart klarer seg bedre enn i partifortsettelsen. 24...Qf6?! Aktivt men taper en bonde. Bedre var:
24...axb4!? 25.Qc4+! Kh7 26.Rxa8
Qxa8 da 27.Bxg5?! Qa6 gir svart
aktivitet. Hvit bør derfor finne noe
bedre i trekk 27 - for det er vanskelig å tro at han ikke skal vinne denne stillingen. 25.bxa5 Be6 Gode

råd var alt rådyre. 26.Rfe1 Rfe8!?

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+p+-+-+-'
6-+p+lwq-+&
5zP-+-zp-zp-%
4-+-vl-+-+$
3+-+-vL-zP-#
2-zP-+QzPLzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
Tapt er tapt - men svart kunne
med: 26...Bxe3 27.Qxe3 Bd5! tross
alt strødd litt sand i hvits maskineri
- nå brekkes strukturen helt opp.
27.a6!
Rxa6
28.Rxa6
bxa6
29.Bxc6 First things first! Hvit
står nå til klar gevinst og Johan
Sebastian leverer varene. 29...Re7
30.Bxd4 exd4 31.Bd5! Dette er
siste spiker i lik kista - hvit kan nå
når som helst bytte ned til et vunnet
bondesluttspill! 31...Kf7 32.Bxe6+
Rxe6

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+k+-'
6p+-+rwq-+&
5+-+-+-zp-%
4-+-zp-+-+$
3+-+-+-zP-#
2-zP-+QzP-zP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
33.Qc4!? Det er lov å more seg.
Enkelt og godt var: 33.Qxe6+ Qxe6
34.Rxe6 Kxe6 35.f3 Kd5 36.Kf2
Kc4 37.Ke2 Kb3 38.Kd3! a5 39.h4
gxh4 40.gxh4 Kxb2 41.h5 a4 42.h6
a3 43.h7 a2 44.h8Q a1Q 45.Qxd4+
Kb1 46.Qxa1+ Kxa1 47.f4 og vinner. Dette er en lang variant å regne ut - men den er helt rett fram og
uten noe fiksfakseri. 33...Ke7
34.Rxe6+ Qxe6 35.Qxd4 Samme
variant var fortsatt mulig - men
Christiansens valg er helt OK.
35...Qa2 36.Qg7+ Kd6 37.Qxg5

11

Qb1+ 38.Kg2 Qh7 Og her ville
ikke Hobber mer og ga opp. Et fint
kampparti fra Johan Sebastian dette! 1–0

Joachim Birger Nilsen
Johan Seb. Christiansen
(2387)

Norgesmesterskapet 2016 (4),
11.07.2016
Sven Wisløff Nilssen
Med en 2600–prestasjon leder Joachim B. Nilsen eliteklassen av NM
etter fire runder. Bergenseren som
nå spiller for 1911 har gjort kjempefremsteg den siste tiden og spiller
en spennende angrepssjakk som
det er en fornøyelse å følge når
han er i form. Vi ser på fjerderundepartiet hans mot IM Johan Sebastian Christiansen: 1.Nf3 Dette åpningstrekket er populært under NM
og både Magnus og Kramnik har
popularisert 1.Sf3 med en rolig
setup av partiet. Trekket kan få
selvstendig mening - men ofte går
vi over i d4-strukturer som i dette
partiet. 1...d5 2.d4 Nf6 3.c4 dxc4
4.Qa4+!? Mest vanlig er: 4.e3 e6
5.Bxc4 c5 6.0–0 a6 7.Bb3 med en
liten teoretisk fordel til hvit. 4...c6
5.Qxc4 Bg4 Et kjent og godt alternativ er: 5...Bf5 for å holde kontrollen over e4-feltet. 6.Nbd2 Nbd7
7.Qb3!? Teorien anbefaler blant
annet: 7.g3! e6 8.Bg2 Be7 9.0–0 0–
0 10.Qb3 og hvit har kanskje en
ørliten fordel. 7...Qc7 Johan Sebastian spiller på vinst i dette partiet
han også - ellers ville han nok valgt
det tryggere 7... Db6. Teksttrekket
er mer ambisiøst. 8.g3! e6 Kramnik
mener at en alt for ofte i disse
strukturene spiller e6 i stedet for å
ta terreng med e5 og han skriver
mye klokt om dette i boka si "My
Life and Games". Yassir Seirawan
er av en annen oppfatning - han
mener e6 i slike stillinger er god
posisjonssjakk.
Kanskje
ligger
sannheten nærmere Kramnik da
terreng er en god ting å ha i sjakk.
Derfor var: 8...e5 9.dxe5 Be6!
10.Qc3!? Nd5 11.Qc2 Nxe5 et godt
alternativ og svart står ikke dårligst
da han får rask utvikling og gode
felter til offiserene. 9.Bg2 Be7
10.Nc4 Nb6?! Et alternativ var:
10...Bxf3!? 11.Bxf3 b5! 12.Ne3 Rb8
med planen c5! Svart gir her løperparet for å hindre hvit i å etablere

Kommenterte partier
en springer på feltet e5, men får
motspill på dronningfløya. Teksttrekket gir hvit fordel. 11.Bf4 Qd8

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpp+-vlpzpp'
6-snp+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-+NzP-vLl+$
3+Q+-+NzP-#
2PzP-+PzPLzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
12.Na5! Hvit står nå klart bedre
og svart ser seg nødt til å gi løperparet under dårligere omstendigheter enn før. 12...Bxf3 13.Bxf3 Qd7
Eller: 13...Qxd4!? 14.Nxb7! Bb4+?!
15.Kf1! og hvits løperpar slår ut i
full blomst når strukturen til svart
går i tusen knas. 14.0–0 0–0
15.Rfd1?! Å ta sentrum med e4!
må være riktig her da svart ellers
får et fint felt på d5. Altså: 15.e4! og
hvit har stor fordel. 15...h6?! Her
var: 15...Nfd5 16.Bd2 f5! det beste
ondet. Svart svekker strukturen,
men får et viktig felt på d5 i retur.
Ofte er det slik at en i sjakk må gi
noe, for å få noe. 16.Rac1 Rad8
17.a3?! Et mystisk trekk som
nesten er som et ventetrekk å regne. I denne strukturen er hele tiden:
17.e4! godt. Kanskje tenkte hvit at
d4-bonden svekkes - men den lar
seg relativt lett dekke. 17...Qc8?!
Fortsatt godt var: 17...Nfd5! med
hvit står uansett klart bedre her.
18.Qc2 Nfd5! 19.Bd2 Nc7!? Svart
velger å gå etter d4-bonden i stedet
for å svekke strukturen med f5 ikke noe dårlig valg. 20.e3 Ved å
legge press på d4 har svart stoppet
e4-fremstøtet. 20...Bf6 21.Be1 Nb5
22.Nb3

XABCDEFGHY
8-+qtr-trk+(
7zpp+-+pzp-'
6-snp+pvl-zp&
5+n+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3zPN+-zPLzP-#
2-zPQ+-zP-zP"
1+-tRRvL-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-snr+k+(
7+pvl-+-zp-'
6p+p+q+-zp&
5+-+-+-+-%
4P+-+PzP-+$
3+-+RvL-zP-#
2-zP-+-+QzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

22...e5! Svart søker frelse ved å
ta terreng i sentrum og får dermed
en bondemajoritet på dronningfløya. 23.dxe5 Bxe5 24.Nc5 Nc7
Med det er noe kunstig over svarts
oppstilling der offiserene ikke harmonerer helt - hvits fordel er fortsatt klar og stillingen hans er bekvem å spille. 25.a4! Hvit skrider til
verket. 25...Nd7?

36.Rcd1! Enkel god sjakk. Få alle
brikkene til å samarbeide og dermed la overmakten slå ned rebellene. 36...Qc4 37.b3 Qb4 38.e5 Ne6
39.Qd2 Qe4 40.Rd7 Ba5 Dermed
er tidskontrollen overstått - resten
er enkel teknikk. 41.Qd3 Qf3
42.Rf1 Qg4 43.f5 Nf8 44.Rd4 Qh5
45.e6 Her finnes det 1000 veier til
Rom. 45...Re7 46.Rh4 Qe8 47.Bc5
Rc7 48.b4 Qd8 49.Qxd8 På slutten var det vel mest selvtukt... Mye
flott sjakk av Joachim B Nilsen i
årets eliteklasse altså - vi ser frem
til fortsettelsen! 1–0

XABCDEFGHY
8-+qtr-trk+(
7zppsnn+pzp-'
6-+p+-+-zp&
5+-sN-vl-+-%
4P+-+-+-+$
3+-+-zPLzP-#
2-zPQ+-zP-zP"
1+-tRRvL-mK-!
xabcdefghy
Etter å ha blitt presset posisjonelt
fra start av bukker svart plutselig en
hel sekk med materiell! Helt nødvendig er: 25...Bd6! 26.a5 Bxc5
27.Qxc5 Ne6! og en mulig variant
videre er: 28.Qc2 Rxd1 29.Bxd1
Nd7 30.a6! med stor hvit fordel men svart kjemper fortsatt. 26.Bg4!
Boom! - den bindingen satt tenker
jeg. 26...Ne6 27.Bxe6 fxe6 28.Nxe6
Rde8 29.Nxf8 Nxf8 30.f4 Her kunne svart trygt gitt opp, men han
prøver å kjempe på bare nevene
selv om det er helt nytteløst.
30...Bc7 31.e4 Qg4 32.Qg2 Ne6
33.Bf2 a6 34.Be3 Nd8 35.Rd3 Qe6
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Visste du at:
Tromsø Sjakklubb
har eksistert under
fire ulike navn og
stavemåter,
Tromsø Schakklub,
Tromsø Schak- og
Bridgeklub, Tromsø
Sjakk- og
Bridgeklubb og
Tromsø Sjakklubb.

Landsturneringa sett fra slagmarken
Ved Jan Roksvold
«Er det nå du skal avsløre at jeg er på skjult kamera, og at i virkeligheten
er alle jeg har møtt mesterspillere?»
– Schmidt, etter fire runder i til dels kraftig motvind.

XABCDEFGHY
8-+r+-mk-+(
7+p+-+pvlp'
6-+-sn-wq-+&
5zp-+-zp-+-%
4Q+n+-+-+$
3+-zP-+-zPP#
2PzP-+N+-+"
1+KvLR+-+R!
xabcdefghy
S: Her håpet jeg han ville spille b3,
for å jage springeren. Da hadde jeg
tenkt å spille b5! 25.Rhf1 Qg6+
26.Qc2 e4 27.Nf4 Qf5 28.g4 Qb5
29.Qb3 Qe8 30.Nd5 e3 31.Nxe3 P:
Etter en stund så jeg at denne bonden bare kunne taes, på grunn av
den løse springeren på d6. 31...a4
32.Qb4 Kg8 33.Rxd6 Nxe3 34.Re1
a3 35.Rxe3 axb2

Johnny Karl Pedersen og Kristian H Schmidt, Foto: Anniken Vestby
I fjerde runde skulle Kristian Schmidt
møte Johnny Karl Pedersen, som i
2014 gikk helt til topps i Klasse 2 i
Nordnorsken, og det hele begynte
med at de to spillerne til sin gjensidige overraskelse oppdaga fra bordkortet at de var klubbkamerater. Man
kan naturligvis bli rørt til tårer av langt
mindre, men vi har vedtatt på redaksjonsmøte at vi så visst ikke skal
være noen tabloid bulletin, så nok
føleri. La oss komme til saken.
Og saken er altså den at for andre
gang på to dager ble Schmidt frarøvet
gleden ved å være den første til å
spille noe eksentrisk i åpninga. Det er
også mulig at denne tilsnikelsen lyktes i å fremkalle en overreaksjon,
ettersom Pedersens smått uvanlige 1.
f4 ble besvart, uten så mye som et
sekunds nøling, med det betraktelig
mer fargerike 1. … g5!?. Man tør påstå at denne stillinga har vært hittil lite
besøkt av åpningsteoretikere, og for
tilskuere kunne det virke som trekket
kom overraskende selv på Schmidt.

Pedersen,Johnny Karl
Schmidt,Kristin H

den ikke kan taes! 2.d4 gxf4 3.Bxf4
Nf6 4.Nc3 d6 5.e4 Bg4 6.Be2 Rg8
7.g3 Nbd7 8.e5

XABCDEFGHY
8-+r+q+k+(
7+p+-+pvlp'
6-+-tR-+-+&
5+-+-+-+-%
4-wQ-+-+P+$
3+-zP-tR-+P#
2Pzp-+-+-+"
1+KvL-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-wqkvlr+(
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5+-+-zP-+-%
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xabcdefghy

S: På dette tidspunkt i partiet hadde jeg så dårlig tid på klokka at jeg
ikke engang hadde tid til å gi opp!
36.Rxe8+ Rxe8 37.Qxb2 Bf8
38.Rb6 1–0

Pedersen: Dette trekket er godt!
8...dxe5 9.dxe5 Bxe2 10.Qxe2
Ng4 11.0–0–0 e6 12.h3 Nh6
13.Ne4 Rg6 14.Nf6+ Rxf6 15.exf6
Qxf6 16.Bxc7 Bg7 17.c3 Rc8
18.Bf4 Nb6 19.Qb5+ Kf8 20.Ne2
Nf5 21.Kb1 e5 22.Bc1 Nd6
23.Qb4 Nbc4 24.Qa4 a5

Også i runde tre ble det dessverre et
tap på Schmidt, og vi nøyer oss med
å gjengi hans beskjed til dommerassistenten, som nettopp hadde mottatt
et feilaktig utfylt bordkort: «Det er helt
greit for meg om du diskvalifiserer
ham.»

1.f4 Pedersen: I runde tre tapte
jeg i 7-8 trekk, så nå var det full
konsentrasjon! 1...g5 Schmidt: Jeg
spiller en bondegambit så giftig at
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Intervju med Berge Østenstad
Sven Wisløff Nilssen
– Hvor gammel var du da du begynte
å spille sjakk?
– Jeg lærte å spille da jeg var ca. 5-6
år. Så begynte jeg i skolesjakklubb da
jeg var ca. 9 år, men det var først i
1978 da jeg var 13 år og begynte i
Asker Schakklubb at det ble litt fart på
sakene.
– Kan du fortelle litt om din sjakklige
oppvekst i Asker på 70-tallet?
Jeg ble med i skolesjakklubb da jeg
begynte i 3.klasse og deltok i flere
Oslomesterskap for skolelag. Der traff
jeg bl.a. Simen og Espen Agdestein
som også spilte sine første turneringer på den tiden. Simen imponerte
voldsomt allerede som 6-åring! Da jeg
begynte på ungdomsskolen kom jeg
med på et sterkt og ambisiøst skolelag med Jøran (Jansson) i spissen.
Samtidig ble jeg med i Asker
Schakklubb hvor det var et veldig
godt miljø og mye inspirasjon å hente.
I en periode var Asker dominert av
unge fremadstormende spillere, og vi
vant blant annet NM for juniorlag 3 år
på rad.
– Hva er din beste prestasjon over
brettet?
– Jeg har egentlig aldri spilt noen
virkelig kjempepartier, men i NM 2004
spilte jeg stabilt godt gjennom hele
turneringen. Det er nok den turneringen hvor kvaliteten på spillet har
vært høyest. Av enkeltpartier husker
jeg spesielt partiet i siste runde i
Gausdal Arnold Cup 1990 mot
Margeir Petursson. Jeg måtte vinne
med svart for å ta stormesternapp.
Oddsen var ikke spesielt god så jeg
var svært fornøyd med å klare det.
Jeg var også veldig fornøyd med
gjennomføringen av partiet, men resultatet var i dette tilfellet det absolutt
viktigste.
– Hvem er den beste spilleren du har
møtt?
– Jeg tapte mot Nakamura i siste runde Europacupen 2013. Det er alltid
interessant å møte toppspillere, men
det passet dårlig å møte ham akkurat
da. Før siste runde hadde jeg 5,5 av
6 og en realistisk mulighet til å bli

Berge Østenstad, Foto: Privat

beste førstebordspiller, men tapet mot
Nakumura ødela helhetsinntrykket en
del.
– Hva er ditt beste sjakkminne?
– Det er faktisk mange å velge mellom, f.eks. 5-landskampen i Polen
1987. Der hadde jeg veldig fin flyt i
spillet og ble beste førstebordspiller,
samtidig som Norge vant litt overraskende. Det var også en veldig fin turnering sosialt.
– Hva er dine styrker/svakheter som
sjakkspiller?
– I utgangspunktet prøver jeg å spille
solid og antagelig mer på intuisjon
enn variantregning. Samtidig prøver
man jo å eliminere svakheter i spillet
så spillestilen har nok blitt mer balansert med årene. For å spille på mitt
beste er jeg veldig avhengig av å ha
nok energi og motivasjon.
– Hvem er din verste motspiller og
hvorfor?
– Det må bli Rune Djurhuus. Jeg har
et par viktige seire mot ham i NM
1990 og 2004, man det har blitt altfor
mange tap og også mange dårlige
partier.
– Hvem er din historiske favorittspiller
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i sjakk?
– Jeg kan egentlig ikke sjakkhistorien
så veldig godt, men Petrosian er en
kandidat. Han har spilt mange strategiske fine, og samtidig originale partier. Før stikk-kampen mot Magnus i
2004 spilte jeg gjennom mange partier av Petrosian og Ulf Andersson for
å bli inspirert til å spille solid. Jeg
brukte samme metode før NM i 1994,
men da med Tal som inspirasjonskilde og spillet ble tilsynelatende påvirket. Det ble mange taktiske og uklare
partier, men selv om resultatet ble bra
det året så var jeg ikke fornøyd med
spillet. Jeg liker bedre å spille som
Petrosian.
– Kan du nevnte tre faktorer som har
gjort det mulig for deg å vinne hele 8
NM-gull?
– Først og fremst har jeg selvfølgelig
hatt kjempe uttelling i NM. Samtidig
har jeg også lagt litt ekstra vekt på
NM ved at jeg i de fleste tilfeller har
vært godt forberedt og lagt forholdene
til rette slik at jeg kan fokusere kun på
sjakk. Det er også viktig at jeg har
klart å spille godt i avgjørende partier
når jeg har hatt sjansen.
– Har sjakken endret seg mye siden

NM-QUIZ

du slo igjennom med NM-gull i 1984 hva har endret seg?
– Det meste har endret seg, men
samtidig er jo reglene de samme så
det skal kanskje ikke overdrives. Når
jeg setter meg ved brettet, er nok
følelsen for en stor del den samme.
Åpningsteori og åpningsforberedelser
har naturligvis tatt et langt steg videre
og man baserer seg i dag mer på
egne analyser med computer-hjelp
enn på "offisiell" teori. Encyclopedia
og Informator med sine "nyheter" har
ikke samme posisjon i dag som den
gang. Spillestilen er nok også blitt
påvirket av analysemotorene og man
spiller mer konkret og aggressivt enn
man gjorde før. Taktiske remiser er
blitt mindre akseptert enn før.
– Hva har datamaskinene betydd for
sjakkens utvikling de siste 20 årene
på godt og vondt?
– Datamaskinen har bidratt med
mange forskjellige og stort sett positive ting. Det viktigste er kanskje at vi
nå har "live" overføringer fra alle store
turneringer. Analysemotorenes inntreden synes jeg derimot er en negativ
utvikling ved at det bidrar til å avmystifiserer spillet. Det at det ikke er mulig å forstå spillet til bunns er veldig
viktig. Historiske partier kan nå plukkes fra hverandre og prestasjonene
blir undervurdert. Hvis man følger
med på en eliteturnering med
ChessBomb og ser på chat'en, så ser
man en tendens til at respekten for
toppspillerne er redusert. Rett som
det kommer det kommentarer av type
"blunder!" med en gang computerens
evaluering synker med 0.3 poeng.

Velg ett av fire svaralternativer i hvert
spørsmål. Vi trekker daglig en fin premie blant de med (flest) rette svar.

1) Hvor mange pallplasseringer har
Rune Djurhuus totalt i Eliteklassen?
A)

4

B)

6

C)

8

D)

10

2) OSS er klubben med suverent
flest NM-vinnere i Eliteklassen med
45. Hvilken klubb er nr. 2?
A)

Asker

B)

Bergens

C)

Brugata

D)

Drammens SK

Bulletinredaksjonen ønsker å gratulerer Morten L. Madsen som nyvalgt
president i Norges Sjakkforbund. Vi
vil også benytte sjansen her til å ta
sterk avstand fra det som skjedde i
runde tre.
Det er ytterst beklagelig at arrangørklubbens egen Elise Forså viste en
slik taktløs mangel på gjestfrihet og
på respekt for autoriteter at hun i
Madsens aller første parti som president begikk det reneste presidentattentat – på brettet, vel og merke. Vi
håper Madsen finner trøst i at han
ikke er den første president som opplever en vanskelig start på sin periode, noe mesterspiller Lahlum utvilsomt kan bekrefte.

Forså,Elise
Madsen,Morten

3) Hvilken spiller i årets Mesterklasse er tidligere verdensmester i
Backgammon?
A)

Hans K. Harestad

B)

Svetoslav Mihajlov

C)

Frode Lillevold

D)

Jon K Røyset

Send ditt svar innen midnatt til
frank.remman@gmail.com eller lever
svaret inn hos bulletinredaksjonen.

– Hva er ditt forhold til sjakk i dag følger du mye med på Magnus?
– For noen år siden fulgte jeg mye
med på eliteturneringene hvor Magnus var med, vanligvis med ekspertkommentarer på ICC, men de siste 34 årene har jeg stort sett bare fulgt
med på resultatene. Når det gjelder
Magnus har jeg lite å tilføye, resultatene taler for seg selv!

ATTENTAT PA NYVALGT
PRESIDENT!

Fasit for Quiz 2 er som følger:

1.B ( Agdestein)
2.B (Porsgrunn)
3.C (52 år)
Vinner ble Evy Unneland.
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1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qd6
4.d4 Nf6 5.Be2 Bf5 6.Nf3 a6 7.a3
Nc6 8.b4 e5 9.dxe5 Nxe5 10.Nd4

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+pzp-+pzpp'
6p+-wq-sn-+&
5+-+-snl+-%
4-zP-sN-+-+$
3zP-sN-+-+-#
2-+P+LzPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy
10...Nd3+? Basert på at springeren på d4 henger, men gjør den nå
egentlig det ... 11.Bxd3 Qxd4
12.Bb5+! Elise har regna et trekk
lengre, og vinner dama til presidenten (Presidentfruen?) med en avdekkersjakk. 1-0

Peter Wessel Zapffe i Tromsø Sjakklubb
Audun Pedersen
I forrige utgave av bulletinen så kunne vi lese om Peter Wessel Zapffe i
Sjakkfantomets hjørne. I denne utgaven vil vi se litt nærmere på hans
eneste turnering i Tromsø Sjakklubb:
Hovedturneringen for Tromsø
Sjakklubb 1926 startet 10. januar. På
startstreken fant man i 13 spillere i
den øverste klassen, 9 spillere i annen klasse og 7 spillere i tredje. På
startstrek i klasse 1 var spillere som
Bjarne Andresen (den i Tromsø
Sjakklubb som gjennom tidene har
vunnet flest klubbturneringer), Sverre
Melvær (grunnlegger av klubben,
første klubbmester og drivkraft i nordnorsk sjakk), Thormod Olsen
(klubbens andre mester), Nils K.
Svendsen (sjakkspaltist i bladet
Tromsø), H.D. Johansen (fremtidig
formann i klubben og ordfører i Kvæfjord), Adolf Sitter, K. Tellander, Håkon Nilsen, K.L. Bugge, … og en ung
jurist og fremtidig filosof og tindebestiger ved navn Peter Wessel Zapffe.
Zapffe ble født i 1899 i Tromsø. Faren var apotekeren Fritz Gottlieb
Zapffe som var en god venn av polfareren Roald Amundsen. Både far og
sønn Zapffe skulle prøve seg som på
reiser til ishavet. Fritz sammen med
sin venn Amundsen i 1925 og sønnen
Peter Wessel ble med til Svalbard
under letingen etter Umberto Nobile i
1928. I 1923 tok Peter Wessel Zapffe
juridisk embedseksamen i Oslo, med
en egendarisk eksamensbesvarelse
skrevet på vers. Etter dette reiste han
tilbake til Tromsø og arbeidet som
sakførerfullmektig inni mellom en
drøss med tindebestigninger rundt
omkring i Troms og Nordland.
Vi vender tilbake til hovedturneringen
1926, hvor vi skal se hvordan det gikk
med den unge sakføreren mot byens
beste sjakkspillere. Det vi vet om
denne turneringen, og om Zapffes
deltagelse, har vi fra Nils
K.Svendsens sjakkspalte i bladet
Tromsø.
I første runde vet vi ikke hvem han
møtte, men han vant i alle fall partiet
sitt. I andre runde slo han Håkon Nilsen, mens i tredje runde spilte han

remis mot K. L. Bugge. Dermed ledet
han etter tre runder turneringen sammen med Bjarne Andresen og K. L.
Bugge. De gode resultatene fortsatte,
og i fjerde runde slo han Sverre Melvær, grunnlegger av Tromsø

te, og hvilken plass han endte på til
slutt, sier kildene intet. Men han var
ikke blant de 6 første på resultatlista.
Han spilte så vidt vi vet ikke mer i
Tromsø Sjakklubb, og det er ikke registrert betalt kontingent fra ham. Like

Byste av Peter Wessel Zapffe utenfor Apotekergården i Storgata i Tromsø.
Foto: Wikipedia
Sjakklubb og Nord-Norges Sjakkforbund - en skikkelig skalp å henge i
beltet! Etter 5 runder lå han fremdeles
i tet, sammen med H.D. Johansen,
mens Bjarne Andresen lå på tredjeplass. Så gikk han på en smell mot
sjakkspaltisten Nils K. Svendsen, noe
som førte til at Bjarne Andresen overtok ledelsen.
Ved neste utgave av sjakkspalten i
Tromsø er man kommet til runde 10.
Zapffe nevnes ikke mer i de videre
spaltene. Bjarne Andresen suste inn
til sin fjerde strake seier i klubbturneringene, og sin tredje strake seier i
hovedturneringen. Om Zapffe fullfør-
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fullt viste han klart med resultatene i
de fem første rundene i denne turneringa at han var en dugelig sjakkspiller!
Senere gav Zapffe opp karrieren innenfor jussen og ble heller dypt pessimistisk filosof og forfatterr—men
også en stor humorist Og skal du lese
en bok om friluftsliv i livet er essaysamlingen Barske Glæder boken.

Våre støttespillere
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Mat og varer får Landsturneringen 2016 fra:
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Intervju med Rune Vik-Hansen
Frank Remman
Utdannet filosof, Rune Vik-Hansen,
(48) representerer Tromsø
Sjakklubb, deltok i sitt første NM for
nøyaktig 30 år siden og har i vår
gjort et sjakklig comeback etter flere
år på sidelinjen. Det passer derfor
helt utmerket å gjøre comeback i
NM-sammenheng i klasse 1 på
hjemmebane:

Romsdal i Tromsøsjakken i 2000
hvor han tok med seg feil bonde
under en en passant og hvor verken tilskuere eller spillerne selv i
analysene etterpå oppdaget feilen. 12 mann stod rundt brettet og
ingen reagerte. Vi oppdaget fadesen da vi forsøkte å legge inn partiet i Fritz og han nektet å akseptere Tronds trekk. Vi ringte Roms
og spurte om han hadde sett på
partiet og lagt merke til noe rart.
Det hadde han ikke, men så holdt
han på å le seg fillete. Han stusset
over at vi fikk en slik enormt sterk
springer på d4, for det var jo liksom ikke dét som var poenget
med an passanten. Vi kommer
stadig tilbake til episoden når vi
treffes.

– Hvilke forventninger har du til NM
i Tromsø og egen innsats?
– Ser frem til å treffe igjen gamle
venner og kjente. Hva gjelder innsats, forsøker vi alltid å yte vårt beste. Slipper vi fra det med rimelig
godt spill og innholdsrike partier, får
vi si at det er greit.
– Vil du delta på sideaktiviteter under NM?
– Lynsjakken, men ellers fokusere
på hovedturneringen.
– Hva er ditt beste trekk i karrieren?
– Tja, hva er definisjonen på et godt Rune Vik-Hansen, Foto: Anniken Vestby
trekk? Et trekk som matter? Vinner
offiser? Berger remis i en tapt stil– Hvem er den høyest ratede spilleling? Snur en tapt stilling til vunnet?
ren du har slått?
Partier avgjøres sjelden av enkelttrekk, men kan jo nevne fjerderunde– Tja, det må være Gunnar Johnsen
partiet mot Hans Arild Runde under
på 2233 under NNM i Alta i 2005 hvor
NM på Hamar i 2007 hvor vi i en kanvi på 1672 slo ham som sort i en Beskje litt dårligere stilling i 28 trekket
noni.
ofret kvalitet for løper på c8 med
ideen 29…Tb8xc8 30.Lb5-d7 Td8
– Hva er ditt beste sjakkminne?
31.Lxe6+ Kf8 og så 31.Td1 hvor Sd5
ryker pga. bindingen i d-linjen. Vi så
– Årene i vår første sjakklubb, Myrvoll
også at om han spilte 30…Tc5, følger
SK, hvor Anna (Pettersen, avdøde
32.b4 også med offisersgevinst. Hans
Rolf Pettersens avdøde kone) som
Arild kikket opp på oss og gikk derethver tirsdags spillekveld serverte nyter i boks. Kanskje ikke all verden,
stekte fløtevafler (aldeles himmelske
men småpent lell. Snakker vi metafoog vi drømmer fortsatt om dem). En
risk, traff vi klokkerent med filosofigodt voksen gjeng tok flott i mot en
studiet.
oppkomling breddfull av teori, fra
– Hva er din beste prestasjon på brettet?
– Tenker du turneringer eller enkeltpartier? Turneringsmessig må det
være andreplass i NNM i Harstad
2001. Partimessig rager seire mot
Røyset-brødrene og ikke minst Gunnar Johnson høyt.

1960. Heiestads bøker i Damms
Sjakkbibliotek fra 1960 var de første
sjakkbøker vi leste, lånt i skolens bibliotek etter en historieprøve i 7 klasse. Møtene med Karpov, først i Oslo i
1984 hvor han kjørte karusell med
Miles, og deretter på Gjøvik i 1991 og
matchen mot Simen, vårt første NM i
1986, (Steinkjer), sitter fortsatt godt i.
Legendarisk er jo sortpartiet vårt mot
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Gode minner fra Politiken i 2003
er både analyseøktene med Gunnar Berg-Hanssen, men også da
en tynn arm øyeblikket etter at vi
hadde mattet Ingvar Edvardsen
med 37. Lg7-f6# plutselig stakk
frem bak stolryggen og grep tak i
løperen, flyttet den resolutt til a1
og sa «Eller der.» Hvis arm som
stakk frem? En ikke ukjent Magnus’.
– Hva er dine styrker/ svakheter som
sjakkspiller?
– Nei, siden man ikke er verdensmester, skorter det vel på det meste.
– Hvem er din verste motspiller og
hvorfor?
– Alle vi taper for er våre verste motspillere av samme årsak.
– Har du noen favorittåpninger?
– Jada, men la det være en overraskelse.
– Hvem er din favorittspiller(e)? Botvinnik. Hans analytisk-professorale
tilnærming passer oss utmerket. Han
var dog svært bastant i sine konklusjoner, så de bør man kanskje ta med
en klype salt, men partianalysene
hans er et friskt pust i en verden hvor
stadig flere synes å ha vanskelig for å
konkludere.

Intervju med Rune Vik-Hansen
– Hva forbinder du med en god sjakkturnering?
– At tiden står stille og færrest mulig
utenomsjakklige intermezzoer. Interessant, om ikke nødvendigvis god
sjakk, trivelig stemning og prat med
venner, kjente og ukjente. Ja, altså,
er også spillet bra, kan det umulig
skade.
– Hva interesser deg utenfor de 64
sjakkfeltene?
– Filosofi, matematikk (etter 33 års
ørkenvandring, knekket vi endelig i
august i 2014 koden for løsninger av
ligninger, først med én ukjent og deretter med to, så nå har vi godt håp
om endelig å få grunnskolepensum
under huden hvor målet er å mestre
algebra og calculus. Vi forsøker å få
regnet et par timer hver dag og jobber
nå med Tjoras «Leksehjelp i matematikk for 1-10 klasse.» Senere går vi
løs på pensum for videregående. Følelsen av endelig å knekke den demonen, lar seg ikke beskrive.
Har alltid vært fascinert av matematikk, men aldri fått til, noe som jo
egentlig er smått pinlig siden de fleste
filosofer på 1920-40 tallet jo opprinnelig var realister, med spesiale i matematikk og fysikk, men som så fant
filosofien.) Og dét inviterer til en aldri
så liten aforisme: «Det er ikke nok å
være god i matte, du må også regne
rett.» På engelsk lyder parafraseringen av Tarrasch’ berømte sjakkaforisme: «Det er ikke nok å være god
i sjakk, man må også spille godt»,
enda bedre: «It is not enough to be
good at math, you also have to do the
math.» Og så er man jo så privilegert
at man på alle bauger og kanter har
gode venner som er både fysikere og
matematikere vi kan spørre om det er
noe. I lys av at 4 av 10 nylig strøk på
den nasjonale delprøven i matematikk, var det ei som fikk C på en eller
annen prøve, men som likevel mente
hun var god i matte, men det hjelper
lite om man ikke regner rett. Dette
åpner videre opp for en interessant
diskusjon av epistemologisk internalisme; dvs. at rett innsikt fører til rett
handling, og var det en nødvendig
sammenheng, skulle vi våge påstan-

den om at verden ville sett annerledes ut), gitar (fingerpicking og med
Lillebjørn som ideal. Dog har vi planer
om banjo. Med to drøvler er man forpliktet til å spille banjo, men det visste
du kanskje?), sang (enhver synger
med sitt nebb), trening, stimulerende
samtaler, skriving og lesing. Vi skriver
jo stadig vekk på et eller annet, artikler, essays, debattinnlegg, kronikker.
Har etterhvert også trukket veksler på
vår filosofiske kompetanse i sjakklige
spørsmål, blant annet hvorfor sjakkspillere bukker eller hvorfor FIDE
oppfører seg slik de gjør. Vi planlegger en artikkel om sjakk og flaks hvor
ideen er at sjakk handler om flaks,
men ikke i lottobetydningen av ordet.
Akkurat nå har vi ferdigstilt en artikkel
om såkalt mønstergjenkjennelse hvor
vi forsøker å vise at sjakk ikke lar seg
redusere til statiske generaliseringer
og forenklede oppskrifter. Og så har
vi en artikkel om utvikling av posisjonsforståelse down the pipeline.
– Hva ville du tatt med til en øde øy
hvis du fikk velge 3 ting?
–1. kano 2. øks og 3. en solcellepaneldrevet PC.
– Har du noen bøker du vil anbefale?
– Himmel! Det er jo et hav, og i folkeopplysningens og den mentale disiplins tjeneste, fra ulike kategorier,
from the top of my head:
Stigen, Tenkningens historie
(fremragende introduksjon til vår intellektuelle historie)
Heidegger, Væren og Tid (Et verk om
menneskets eksistensielle grunnvilkår
og merkelig overbevisende selvom
han ikke argumenterer i tradisjonell
filosofisk forstand)
Kant, Prolegomena (Kants forsøk på
en mer tilgjengelig fremstilling av ideene fra hovedverket Kritikk av den
rene fornuft om erkjennelsens grunnlag og muligheter)
Magee, The Philosophy of Schopenhauer (Schopenhauer er undervurdert
og har kanskje enda mer å by på enn
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Kants tørre titaneri)
Müller-Lauter, Nietzsche (fordi Nietzsches ideer gjerne forbindes med
fremveksten av såkalte høyrepopulistiske partier i Europa, kan umulig skade at folk setter seg inn hans begreper, som f.eks. «Übermensch».
Mange siterer Nietzsches aforismer,
som f.eks. «Det som ikke dreper deg,
gjør deg sterkere», uten å vite at det
er Nietzsche de siterer)
McClelland, History of Western Political Thought (I en tid preget av retningsløshet, kan litt forankring vanskelig smerte)
O’Hear, Introduction to the Philosophy of Science (Litt mental disiplin i tenkningen, er kun av det gode)
Hacking, The Social construction of
What? (Boken er et svar til dem som
hevder at alt er (subjektivt) og konstruert og at det ikke skulle finnes en
virkelighet objektivt og uavhengig av
oss)
Nørretranders, Merk Verden (vekker
forhåpentlig stoikeren i folk når de
oppdager at vi ikke har den kontrollen
over oss selv vi har trodd og fremdeles tror, vi har)
Lasch, Den narsissistiske kultur
(Gadd vite hva Lasch hadde tenkt om
selfie-kulturen)
—Elitenes opprør og sviket mot demokratiet (Gratulerer England, med
utmeldingen av EU!)
Ofstad, Vår forakt for svakhet (I en tid
med stadig økende forskjeller, kan
være verd å minne om at forakten for
svakhet ikke forsvant med det tredje
riket)
Durie, The Third Choice, Islam, Dhimmitude and Freedom
Spencer, The Politically Incorrect
Guide to Islam (Fordi mange fortsatt
later til å tro at kristendommen og
islam er identiske)
Storhaug, Islam—den 11 landeplage
(akutt relevant)

Intervju med Rune Vik-Hansen
– Hvor ser du deg selv om 10 år?
– Tja, vi ligger ihvertfall ikke på en
eller annen strand og nyter vårt
otium.
– Hvordan vil det gå med sjakken i
framtiden?
– Med mindre man får løst kommersialiseringsspørsmålet, vil den profesjonelle sjakken, så lenge det varer,
avhenge av mesener, velvillige og
sponsorer, men folk vil nok fortsatt
spille sjakk om enn som amatører.
Flere tradisjonsrike toppturneringer,
som Linares, har som kjent forsvunnet og Nigel Davies, var det vel, som i
et intervju med New In Chess i 1996
uttalte at: «Chess players think the
world owes them a living, and it
doesn’t.» Vi kjenner jo allerede historier om lovende spillere som la opp
(Tal Shaked f.eks., jobber nå for
Google.)
Sjakken i sin nåværende form utfordrer de fleste såpass at det i overskuelig fremtid ikke ser ut til å være grunn
til å endre selve spillet hva gjelder
felter eller brikker (jfr. Capablancas
forslag om å innføre en ny offiser
(Admiralen) som går som løper og
springer, på et brett med 10 x 10 felter). Selv med sjakkprogrammer synes remisdøden fjernere enn noen
gang, hvor programmer som Houdini
mot Rybka under TCEC (Thoresen
Chess Engine Competion, eller det
uoffisielle verdensmesterskapet for
sjakkprogrammer) viser oss muligheter vi knapt tør drømme om. Første
partiet mellom Rybka ogHoudini fra
matchen i 2011 hvor Houdini som
sort i en Alapin ga tre bønder uten å
blunke og hvor offiserene etterhvert
omringet hvits konge, er til å bli målløs av. Sjakkprogrammer ser snarere
ut til å berike enn innsnevre og begrense sjakken.
Har ikke våre forbundsfeller i FIDE
klart å gjøre livet for sjakkspillere så
vanskelig og uutholdelig at de slutter
å spille sjakk, vil nok sjakk spilles i
overskuelig fremtid, eventuelt til man
får opprettet et nytt forbund.

sjakklige momenter eller eksterne
faktorer stjeler energien som skulle
vært brukt til spill og studier, som
f.eks. ratingjag og et åpent spørsmål
er om ikke dette stjeler kreativitet og
glede ved spillet. Når man blir mer
opptatt av hvorvidt man går opp eller
ned 0.7 ratingpoeng, burde man kanskje spørre seg hvorfor man spiller
sjakk. Ingenting er som å gå ned med
flagget til topps i et flammehav av et
velspilt parti av motstanderen. The
noble art of defeat, kunne kanskje
være noe å relansere?

XABCDEFGHY
8-wq-+r+k+(
7+-+l+p+p'
6p+-zp-+p+&
5+-zpP+P+-%
4-+-+r+-+$
3tRP+-+-+P#
2-wQ-+-+PvL"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

Kommer man ikke den stadig økende
juksingen til livs, risikerer vi at sjakkspillets dager blir færre enn ønsket.
Juksemakere har antakelig finnes
sidenes tidenes morgen, så fremfor å
håpe på å utrydde jukset, får vi ta det
når det dukker opp.

29...Qb5?
[29...Bb5
30.Rg1
(30.Rd1 Re1+ 31.Rxe1 Rxe1+
32.Bg1 Qb7) 30...Qd8 31.fxg6 hxg6
32.Raa1 Re2] 30.Raa1 Bxf5
[30...Qb7] 31.Bxd6 [31.Qf6 Qd7
32.g4 Be6 33.dxe6 R4xe6 34.Qf3
Re3 35.Qg2 Rxb3 36.Rxa6]
31...Qd7 [31...Rd4 Plugger igjen
diagonalen avgjørende for hvits
motspill. 32.Rae1 Be4 33.Kg1 f5]
32.Qf6 Re2 [32...Be6] 33.Bf4

Johnsen,Gunnar Hansen,Rune-Vik

1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Nc3
exd5 5.cxd5 d6 6.Nf3 g6 7.Nd2
Nbd7 8.e4 Bg7 9.Be2 0–0 10.0–0
a6 11.a4 Re8 12.Ra3 Qc7 13.Qc2
Rb8 14.a5 b5 15.axb6 Rxb6
16.Nc4 Rb4 17.Bf4 Bf8 18.h3 Qb8
19.b3 Nb6 20.Bh2 Nxc4 21.Bxc4

XABCDEFGHY
8-wql+rvlk+(
7+-+-+p+p'
6p+-zp-snp+&
5+-zpP+-+-%
4-trL+P+-+$
3tRPsN-+-+P#
2-+Q+-zPPvL"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
21...Nd7 Her snur partiet, også
psykologisk, og vi var meget godt
fornøyde med omgrupperingen av
troppene og den påfølgende plan
for aktivt motspill. Forbausende nok
står sort kun fire trekk senere til
vinst. 22.Na4 Bg7 23.f4 Bd4+
24.Kh1 Nf6 25.Bd3 Bd7 26.Nb2
Bxb2 27.Qxb2 Nxe4 28.Bxe4
Rbxe4 29.f5

Ett problem kan dog være at utenom-
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XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-+q+p+p'
6p+-+-wQp+&
5+-zpP+l+-%
4-+-+-vL-+$
3+P+-+-+P#
2-+-+r+P+"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy
Der letzte Fehler! Nå vinner sort!
[33.Kg1 Be4 34.Rf2 Bxd5 35.Bf8
Re1+ 36.Kh2 Qc7+ 37.Rf4 Qe5]
33...Qxd5 [33...Be4 Vinner momentant, som påpekt av Joachim
Solberg, selvom teksttrekket også
holder.] 34.Rf3 Bxh3 35.Bh6 Bxg2+
36.Kg1 Qd4+ 37.Qxd4 cxd4
38.Rd3 Bb7 39.Rxd4 Rg2+ 40.Kf1
Rh2 ...og her ga den tidligere 6
ganger nord-norske mester Det er
moro å få det til innimellom selvom
vi rundt 30 trekket når satte det
hele over styr. 0–1

Magnus og Landsturneringen
Sjakkfantomets hjørne
Sven Magnus Øen Carlsen er hans
fulle navn, og hele navnet ble brukt
under den første Landsturneringa han
deltok i tilbake i 1999. Magnus var da
8.5 år gammel og dette var hans aller
første elo-ratede sjakkturnering. Om
det var skjebnen som ville det, vet jeg
ikke, men Magnus sin første Landsturnering ble spilt på historisk grunn
på Gausdal - der norsk internasjonal
sjakks vugge sto. Det var nemlig der
sjakkens primus inter pares, Arnold
Eikrem, arrangerte sjakk siden tidlig
70-tall. Det var som om noe magisk
skjedde den sommeruken på Gausdal. Magnus ble sjakkspiller der og e
karrierevei var lagt – der under NM
på Gausdal i 1999, på sjakkhistorisk
grunn, og i ånden etter Arnold Eikrem
som hadde betydd så mye for sjakken i så mange år og som ikke var
blant oss mer.
Magnus spilte selvsagt i miniputtklassen som går opp til 10 år, og han
gjorde det hederlig med sine 6 poeng
på de 11 rundene. Dette ga en 13.
plass - altså godt over midten. Men
Ørnulf Stubberud var 3.5 poeng foran
Magnus og vant suverent. Magnus
tapte tre partier dette året, men vant
til gjengjeld fem. Tapene kom mot
Øystein Brekke sin sønn Audun Brekke Fløtten, Håvard Vederhus (som
ble drept under massedrapene på
Utøya på tragisk vis), Tobias Kolbu
og Stefan Randjelovic. Det skulle gå
bedre i årene som kom...
Magnus spilte så i miniputtklassen på
nytt i år 2000. Det ble Magnus full
klaff og for full musikk fra start til mål hans beste NM noensinne og hans
beste sjakkminne i følge han selv!
Han vant likegodt hele miniputtklassen dette året med sterke 10/11 mulige og viste dermed at ratingen hans
på 904 løy noe kolossalt! I løpet av
det neste året skulle den rase opp
med over 1000 poeng! Bare Håkon
Øksnevad og Atle Bøyum Fossum
spilte remiser mot Magnus dette året
- der han gikk tapsfri gjennom feltet.
Magnus var nå med hvert år fremover, og i 2001 hoppet han bukk over
klassene lilleputt og kadett. Det skulle
han kanskje ikke gjort for i juniorklas-

sen var han ikke like nådeløs som det
siste året. Selv om han bare fikk ett
tap, mot Torill Hagesæther, så ble det
for mange remiser på Magnus som
scoret 5.5 av 9 mulige. Det holdt til 6.
plass. Vinner av juniorklassen ble
Martin Østtveit fra OSS.

riktig nok et tap dette året også - denne gang mot Simen Agdestein, men
ellers var ikke Magnus nådig. Seks
seire taler sitt tydelige språk og med
7 av 9 var det bare NM-kongen Berge
Østenstad som holdt følge med Magnus. Hans privilegium ble å ha best
bergerkvalitet under Landsturneringen.

Året etter, i 2002, bare tre år etter at
Magnus spilte sin første sjakkturnering, deltok han så i Eliteklassen! Det
ble selvsagt tøft, men Magnus sitt
mantra på den tiden var å lære mest
mulig. Han ønsket tøff matching av
voksne for å lære mye - han var rett
og slett så mye bedre enn sine jevnaldrende at det ga liten mening i å
banke dem gul og blå. I Eliteklassen
var det 20 deltakere dette året, og
Magnus ble nr. 15, men med bare en
spilleseier. Den andre kom på WO,
og så fire remiser da. De tre tapene
hans kom mot GM Rune Djurhuus, IM
Roy Fyllingen og Øystein Hole.

I 2005 var Magnus tilbake på vinnersporet og denne gang kom det eneste
tapet mot Kjetil A. Lie. Men tross 7 av
9 - som er et sterkt resultat og som
ga han en ratingprestasjon på hele
2654, mot egen rating dette året på
2522 - så var Simen Agdestein side
om side med han hele veien til Rom.
Simen og Magnus måtte ut i stikkamp
– en stikkamp som ble meget dramatisk. Simen trakk det lengste strået
ved å vinne det 8. matchpartiet og
vant dermed Kongepokalen i
matchen som endte 4.5 - 3.5 i favør
av Simen. Dermed måtte Magnus
spille blant eliten i Norge i ett år til
dersom han ønsket å bli norgesmester i sjakk. Sommeren 2006 var den
norske ratingen hans helt oppe i 2716
- så Magnus var superfavoritt. Men et
veddemål med Heine Nielsen gjorde
at han presset for hardt mot Berge
Østenstad, og ofret offiser ukorrekt på
f2, og tapte. Dette skulle bli Magnus
sitt siste tap mot en nordmann på
aldri så lenge. Dermed endte opp
med 7 poeng for tredje år på rad! 7
poeng, som nesten alle år holder til
seier, men også i 2006 var en mann
der oppe og stoppet Magnus.

I 2003 gikk det selvsagt bedre da
Magnus var i en rasende utvikling på
denne tiden. Magnus ble IM sommeren 2003, og det var nå en mer moden sjakkspiller vi så med "hele 4 år
på baken" over turneringsbrettet. Det
ble tap bare mot vinneren Berge Østenstad, som scoret 6.5 av 9, noe
som var nok til å vinne klassen. På
5.5 av 9 fant vi Magnus som nr. 7 i
feltet på 20 deltakere. 2004 var Magnus sitt store gjennombruddsår internasjonalt. Han ble døpt Sjakkens
Mozart dette året, der han om våren
ble stormester i sjakk, og også i
Landsturneringa tok han grep. Det ble

Navnet hans var selvsagt Simen Agdestein, som også fikk 7 poeng, og
dermed ble det stikkamp dette året
som året før. En stikkamp som endte
1-1 i de to langsjakkpartiene, men der
Magnus vant hurtigsjakken velfortjent
2-0. Norgesmestertittel og en velfortjent kongepokal gikk til Magnus - til
slutt! Etter dette har Magnus kun spilt
sidearrangementene under Landsturneringa i sjakk, der han har vunnet
både det ene og det andre. Så Magnus har deltatt i 8 landsturneringer i
sjakk med to norgesmestertitler og to
sølvmedaljer som resultat. Ikke verst
av en som kun spilte som ungdom!

Tegning: Rolf Kladiussen
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