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Ved Sven Wisløff Nilssen og Frank Remman 

Rapport fra runde 5 

bare 16 trekk fikk dronningen fanget. 

En dårlig dag for OSS-spilleren med 

andre ord. Kjetil A. Lie, som startet så 

dårlig med 0.5 av 2, har virkelig fått 

fart på brikkene og i femte runde 

sopte han gulvet med IM Lars Oscar 

Hauge som fikk kjørt seg da det ble 

taktisk sjakk på brettet. Der er Lie i 

sitt ess - intet unntak i dag heller. 

GM Frode Urkedal imponerte ved å 

spille et saklig og godt parti mot IM 

Johan Salomon med svart. Salomon 

spilte alt for optimistisk på konge-

angrep og ble straffet hardt og kon-

tant. Urkedal er dermed fortsatt i rute 

og han er en av fire spillere uten tap i 

Eliten. IM Nicolai Getz, som før NM 

var i kalasform, har imponert så langt 

her også. Det er ingen tvil om at den 

sjakk-OL uttatte OSS-spilleren har 

tatt store steg og blitt en sterk spiller 

som nå kan jakte på GM-tittel. Han 

slo Atle Grønn lekende lett i femte 

runde etter å ha taktisk utspilt Grønn i 

åpningen med et festlig offerspill. 

Vi gleder oss til fortsettelsen og tror at 

dette kommer til å bli helt jevnt hele 

veien inn. Alt avgjøres trolig i siste 

runde og mye vann skal renne i havet 

før den tid. Djurhuus har utvilsomt 

noe på gang i år, mens Lie er en en-

ten-eller spiller som er kommet i flyt-

sonen - så varsko her! Urkedal, Getz 

og Elsness og virker imidlertid sterke. 

Jeg klarer ikke helt å se at Joachim B 

Nilsen flyter helt til land uten å treffe 

en synkemine - men jeg unner han alt 

Kommentar til Eliteklassen ved 

Sven Wisløff Nilssen 

Rune Djurhuus fikk ingenting til i 

toppoppgjøret mot Joachim B Nilsen i 

femte runde av Eliteklassen. Med hvit 

i en Nimzoinder spilte han en gammel 

kjenning med Sge2, som Leif Øgaard 

yndet å spille i sine velmaktsdager. 

Det gikk ikke bra da svart kontret i 

sentrum med d5! og hvit ikke klarte å 

imøtegå dette på en adekvat måte. 

Dermed fikk svart fordel og etter 

dronningbytter oppsto en interessant 

midtspillstilling uten dronninger der 

svarts offiserer sto best. Svart hadde 

også best tid på klokka, men allikevel 

godtok Nilsen Djurhuus’ sitt taktiske 

remistilbud etter kun 16 trekk. Stor-

mestre får ofte noe bare på navnet 

sitt - og slik var det i dag. Nilsen på 

sin side fikk unna et vanskelig svart-

parti og er i god rute til IM-napp - så 

det var forståelig at han tok en rolig 

da på jobben for å satse igjen som 

hvit på onsdag. 

Dermed grep firkløveret GM Frode 

Urkedal, GM Kjetil A. Lie, IM Frode 

Elsness og IM Nicolai Getz sjansen til 

å gå opp i ryggen på duoen som le-

der ved å vinne sine partier i denne 

runden. Det betyr at det er helt jevnt i 

kampen om kongepokalen, der hele 

seks spillere nå kjemper på et halvpo-

engs avstand. Elsness fikk den enk-

leste seieren da FM Daniel J. Kova-

chev kom alt for sent til partiet og så 

spilte en grusom åpning der han etter 

godt da han spiller en festlig og aktiv 

sjakk. Vi gleder oss til avslutningen. 

 

Klasse Mester  

Jøran Aulin-Jansson (Asker) er i ferd 

med å feste grepet rundt en av to 

opprykksplasser til Eliten. Han  tok 

nok en seier i dag, denne gang mot 

Bror Thanke ( Nordstrand) med sort. 

Når i tillegg de nærmeste utfordrene 

ikke klarte å vinne, ja så er ledelsen 

blitt på et helt poeng. Bakfra jager 

kobbelet  Harestad, Laverton og Berg

-Hanssen.  Sistnevnte  fremstår som 

arrangørklubbens håp, og det er hans 

tur til å duellere mot Aulin-Jansson i 

runde 6. Kan han hekte seg for alvor 

på opprykkstoget?  

 

Klasse 1 

Øystein R Antonsen (Black Knights) 

forsvarer fortsatt sin lederposisjon og 

4,5 poeng med seier i runde 5. Men 

ettersom de nærmeste utfordrerne 

også vant, så er det fortsatt helt åpent 

i kampen om pallplasseringer og opp-

rykk. I neste runde skal lederen opp 

mot Harald Mikalsen (Alta), som nå 

har fire strake seire. Får vi et scene-

skifte i toppen?  Svein Erik Hansen 

(Vadsø) vant også i denne runden og 

ligger på samme poengsum som Mi-

kalsen.  Vi registrerer ellers at arrang-

ørklubbens Rune Vik-Hansen dess-

verre har måttet kaste inn håndkleet.  

Klasse 2 

Det er fortsatt spillere i hele fem klas-

ser som har full pott med 5/5! En av 

dem er Mathias Nesheim fra OSS 

som dermed leder klasse 2 alene. 

Bak han jakter Kai Inge Esbensen fra 

1911 og Lars Ovesønn Dalsegg fra 

Akademisk med sterke 4.5 av 5. Det 

spilles alltid mye tøff kampsjakk i 

Klasse 2 og jeg tipper vinneren her 

fort vil havne på 8 av 9 - slik vinneren 

gjorde det i fjor i denne gruppen. Ge-

neralsekretær Geir Nesheim (1618) i 

Norges Sjakkforbund spiller forøvrig i 

denne gruppa og han har 1.5 av 5 så 

langt. Det er harde bud!  

 

 Djurhuus og Nilsen, Foto: Anniken Vestby 
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Rapport fra runde 5 

deren med flest NM-deltakelser, mer 

enn én hånd på troféet. Kjell -Ole 

Kristensen (Narvik) er tilbake på pal-

len etter seier mot Kjetil Strand 

(Asker). Den kjente skribenten Arne 

Danielsen (Vålerenga) er likt med 

Kristensen etter seier mot veteranen 

Jan Svenske (Strømmen), og i mor-

gen er det duket for det spennende 

oppgjøret Danielsen – Kristensen.  

 

Senior B 

Tor Petterson fra Porsgrunn har fes-

tet grepet i klasse Senior B. Han er 

blant de lavest rangerte, men han har 

smelt til ut fra startblokkene med 4.5 

av 5! Kanskje holder det helt inn, men 

tre mann jakter han på ett poengs 

avstand. Det er Pål Egil Knutsen fra 

samisk, Kjell Iversen fra Stjernen og 

Berge Frimanslund fra Sotra. Det er 

ellers hyggelig å se at så mange som 

36 spillere deltar i de to seniorklasse-

ne - det varmer og lover godt for 

norsk sjakks bredde.  

 

Junior 

Det er dobbelt Tromsø i teten og dødt 

løp mellom Endre Machlik og Tor 

Fredrik Kaasen , etter at førstnenvte 

vant mot Torgeir Kjøita ( SK 1911), 

samtidig som partiet mellom Kaasen 

og Lucas Ranaldi ( Sk 1911) ente 

remis. Sistnevnte skal nå opp i duell 

mot Machlik på 1.bord, mens vi får et 

storoppgjør mellom en av forhåndsfa-

vorittene, FM Benjamin Haldorsen og 

Kaasen.  Det er kun ett poeng som 

skiller mellom de ni første plassene, 

så her er ingenting avgjort. 

 

Kadett 

Mads Vestby-Ellingsen fra Tromsø 

seiler videre i klar ett-poengs ledelse 

etter å ha beseiret Ingrid Greibrokk 

(Alta). Abyl Kizatbay (Stavanger) og 

Eivind Bruaset (Trondhjem) ligger likt 

på pallen, men like bak ligger unggut-

ten André Nielsen (Alta) o jager. Vi 

får to toppgjør i morgen med partiene 

Kizatbay mot Vestby-Ellingsen og 

Nielsen-Bruaset. Det er jevnt i klas-

Klasse 3 

Knut Are Hansen (Kristiansand) møt-

te for første gang veggen i møte med 

Paulius Cebatarauskas (Larvik) , og 

sistnevnte er nå alene på toppen med 

full pott. Tor Skaslien (Vålerenga) tok 

nok en seier, og sørget for at luka 

opp til lederen ikke er større enn halv-

poenget. Disse braker sammen i mor-

gen. Hansen, Kasher Shehzad 

(Sandnes) og Hans Gaarder 

(Nordstrand) er alle på 4,0 poeng. 

 

Klasse 4 

Mattis Mikelsen (Asker) gikk seirende 

ut av duellene med Jens Petter Olsen 

(OSS), og leder nå alene med 4,5 

poeng.  Troikaen som jager halvpo-

enget bak er Dag Bjørkevoll Nord 

(Nittedal), Kent-Ove Bredeli (Narvik) 

og Atle Stærli (Nordstrand). Det blir to 

interessante toppoppgjør i morgen 

med Mikelsen – Stærli og Bredeli –

Bjørkevoll Nord. Her vil det være stor 

fordel å plukke med seg helpoenget. 

Vi legger ellers merke til at Haakon 

Wright (Groruddalen) er på full fart 

oppover og i ryggen på troikaen med 

tre strake seire.  

 

Klasse 5 

Espen Espe Johansen (SK 1911 ) har 

fem strake seire og et helpoengs le-

delse etter å ha vunnet mot arrangør-

klubbens æresmedlem Karl-Petter 

Jernberg. Nils-Tore Trondsen , også 

fra Tromsø, spilte remis og har fått 

besøk på pallen av Erling Engh 

(Stavanger) og Åsgeir Moe (Nærøy). 

Vi har to toppoppgjør i morgen i parti-

ene Johansen- Engh og Trondsen-

Moe. Formspilleren i klassen utenom 

lederen er arrangørklubbens Vidar 

Stensen med tre strake. 

 

Senior A 

Storfavoritten Ole Christian Moen 

(OSS) slo Hugo Parr (Nittedal) i run-

de 5, og har dermed NMs klareste 

ledelse så langt med 1,5 poeng. Med 

seier i neste har den sympatiske le-

sen, og det skiller kun et halvpoeng 

mellom plassene 2 til 8.  

 

Lilleputt 

I denne klassen forsetter den store 

overraskelsen Julian Munk (1365) fra 

Stavanger å imponere alle! Vi visste 

at Stavanger sammen med blant an-

net Søråshøgda, Nordstrand, 1911, 

Tromsø og Moss hadde et meget 

godt ungdomsarbeid. Men at de pro-

duserer gull på løpende bånd er uan-

sett imponerende. Julian spilte et 

kjempeparti i fjerde runde med remis 

mot sterk motstand og nå i femte run-

de slo han til med en seier mot Noam 

Aviv Vitenberg fra 1911 og gikk opp i 

teten sammen med forhåndsfavoritt 

Tobias Lang Nilsen - begge 4.5 av 5! 

Afras Mansoor spilte i denne runden 

et skjønnhetsparti av de sjeldne, som 

du kan se i partispalten, og er oppe 

på 4 av 5. På fjerdeplass blant mange 

på 3.5 finner vi Bjørn Robertsen og 

jeg spør at en i dette firspannet blir 

årets Lilleputtmester.  

 

Miniputt 

For en herlig klasse miniputtklassen 

er! Angrepssjakk fra start til mål og av 

og til noen perler som jeg ikke forstår 

hvor kommer fra. En slik perle sto 

ledende Aksel Bu Kvaløy for i femte 

runde da han beseiret Linnea Gar-

berg Tryggestad etter alle kunstens 

regler. Aksel er bare 8 år gammel, 

men spilte sjakk som en moden stjer-

ne! Dette er det tredje angrepspartiet 

Kvaløy spiller på rad som går hele 

veien hjem. På slutten fikk han til og 

med varte opp med et lekkert dron-

ningoffer - bedre kan det ikke gjøres. 

Merk deg navnet. Aksel Bu Kvaløy. 

Det er et kobbel av unge talenter på 4 

poeng - så klassen er fortsatt helt 

åpen. Ellers minner vi om at det vil bli 

kåret et skjønnhetsparti for "Beste 

kampparti" i denne klassen. Vinneren 

vil motta 500 kr og heder og ære, 

mens taperen i et kampparti også må 

hedres og vil motta 250 kr. Mail med 

forslag til partier kan sendes 

"Sjakkfantomet@gmail.com". Jury er 

GM Kjetil A. Lie - I say no more.  

mailto:Sjakkfantomet@gmail.com
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Sven Wisløff Nilssen 

Kommenterte partier 

XABCDEFGHY 
8r+-+kvlntr( 
7zpp+-+pzpp' 
6-wq-+p+-+& 
5+-+pzP-+-% 
4-+-sN-+-+$ 
3+-+l+-+-# 
2PzP-sN-zPPzP" 
1tR-vLQ+RmK-! 
xabcdefghy 

 
11.Da4+! Kd8 12.Td1 Se7? Oj oj, 
dette taper partiet. Nødvendig var: 
12...Db4! som fremtvinger et guns-
tig dronningavbytte og svart står 
deretter best. 13.S2f3? Hvit kunne 
vinne tempo på Ld3 - men for å 
vinne måtte han til b3 med springe-
ren. Altså: 13.S2b3! Da6 14.Sa5! 
Dette er forskjellen fra partiet - etter 
dette trekket er svart fortapt! Det 
truer i første omgang Txd3! fulgt av 
Sxb7 og Sc5 med avgjørende ang-
rep som skjer med temposjakker 
på kongen og tempotrekk på dron-
ninga. 13...Lg6! 14.Le3 Dc7? Taper 
partiet. Her var: 14...Da6 et mye 
bedre forsøk. 15.Tac1 Dd7 16.Sb5 
Sc6   
 

XABCDEFGHY 
8r+-mk-vl-tr( 
7zpp+q+pzpp' 
6-+n+p+l+& 
5+N+pzP-+-% 
4Q+-+-+-+$ 
3+-+-vLN+-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1+-tRR+-mK-! 
xabcdefghy 

 
17.Lb6+! axb6 Varianten: 
17...Ke7 18.Dh4+ f6 19.Ld4 gir hvit 
et vinnende angrep mot f6. 
18.Dxa8+ Dc8 19.Da4 Legg mer-
ke til at: 19.Dxc8+ Kxc8 20.a3 Kd7 
gir en stilling der svart kan kjempe 
med sin frigris på d4 og sitt løper-
par for kvaliteten. Dronningene må 
holdes på brettet. 19...Lh5? Det var 
allerede tapt - men dette gir opp 
uten kamp. 20.Dh4+ Et kort lite 

Tobias Lang Nielsen 
Bjørn Robertsen 
Norgesmesterskapet 2016 (5), 
12.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
Klubbkameratene Tobias Lang Nil-
sen og Bjørn Robertsen braket 
sammen under femte runde av 
Landsturneringa. Det ble et farge-
rikt og kort parti i klasse Lilleputt 
der Tobias Lang Nilsen fra Moss 
like gjerne gikk opp i teten i klassen 
etter dette: 1.e4 e6 Tre åpninger vil 
jeg anbefale alle unge sjakktalenter 
å spille mot 1.e4 - variasjon fryder. 
Det er kongebondeåpningen, en 
variant i siciliansk og fransk. Hvor-
for fransk? Fordi det er en dyp stra-
tegisk åpning som får opp øynene 
dine for strategi og planlegging. 
2.d4 d5 3.e5 Fremstøtsvarianten i 
fransk er blitt mer og mer populær 
og spesielt angrepsspillere som 
Alexei Shirov og Kjetil A. Lie har 
lenge skjønt at dette er veien å gå 
for å unngå alt for mye teori. 3...c5 
4.c3 Sc6 5.Sf3 Ld7 6.Ld3 Db6   
 

XABCDEFGHY 
8r+-+kvlntr( 
7zpp+l+pzpp' 
6-wqn+p+-+& 
5+-zppzP-+-% 
4-+-zP-+-+$ 
3+-zPL+N+-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1tRNvLQmK-+R! 
xabcdefghy 

 
7.0–0!? Hvit ofrer en bonde, men 
får mye god kompensasjon i et ut-
viklingsforsprang og i mer terreng. 
Dette kalles Milner-Barry gambiten 
og selv Mikhail Tal har spilt den. 
7...cxd4 8.cxd4 Sxd4 9.Sbd2 Det-
te trekket bør nesten oppkalles et-
ter Misa Pap som har popularisert 
denne varianten. 9...Lb5?! En kjent 
unøyaktighet som gir hvit fordel. 
10.Sxd4?! Bedre var: 10.Lxb5+! 
Sxb5 11.Sb3 med fordel for hvit. 
Nå blir det høyst uklart. 10...Lxd3   
 
 

parti som kan bli helt avgjørende i 
klasse Lilleputt. 1–0 
 

Mansoor,Afras  
Nesse,David 
Norgesmesterskapet 2016 
Tromstunhallen, Tromsø (5), 
12.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
I Lilleputtklassen deles det ut 
skjønnhetspremier og en av mine 
favoritter så langt er Afras Mansoor 
sin flotte posisjonelle perle mot Da-
vid Nesse i 5. runde. La oss se 
hvordan hvit rolig bygde opp et 
angrep etter alle kunstens regler. 
1.d4 g6 2.e4 Lg7 Vi er inne i Mo-
dern - en åpning som normalt opp-
står etter 1.e4. 3.c3 c6 4.Le3 d5 
5.e5 Sh6 6.f4 Sf5 7.Lf2   
 

XABCDEFGHY 
8rsnlwqk+-tr( 
7zpp+-zppvlp' 
6-+p+-+p+& 
5+-+pzPn+-% 
4-+-zP-zP-+$ 
3+-zP-+-+-# 
2PzP-+-vLPzP" 
1tRN+QmKLsNR! 
xabcdefghy 

 
7...h5!? Svart har valgt en tveeg-
get åpning der han spiller på hvit-
feltskonroll på kongefløya, mens 
hvit spiller på terrenget sitt og en 
rolig bondestorm på kongefløya 
med g4 osv. Svart stopper nå g4-
planen midlertidig. 8.Sf3 e6?! Låser 
inne Lc8 og skaper sår i bonde-
strukturen på de svarte feltene. Jeg 
ville heller satset på utvikling her 
med: 8...Lh6!? 9.g3 Db6 10.Dc1 
Le6!? 11.Sbd2 Sd7 12.Ld3 c5 og 
svart har en spillbar stilling. 9.Ld3 
Sa6 10.Sbd2 Lh6 11.g3 De7 
12.h3!? Hvit skulle kanskje kos-
tet på seg først å rokere langt slik 
at det ble mer sting i truslene på 
kongefløya. Altså: 12.De2! Sc7 
13.0–0–0 og hvit har klar fordel. 
12...Lg7? Etter det mye sterkere: 
12...h4! 13.g4 Sg3 14.Lxg3 hxg3 
15.g5 Lg7 har svart c5-planen og 
selv om g3-bonden går tapt - så 
har han noe kompensasjon for bon-
den med sitt motspill på dronning-

 
LILLEPUTT 
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Kommenterte partier 

frigris i h-linja. 27...Dh7 28.Lg5 Sg8   
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-trn+( 
7zpl+k+p+q' 
6n+p+p+pzP& 
5zPp+pzP-vL-% 
4-zP-zP-+P+$ 
3+NzPL+-+R# 
2-+-+Q+-+" 
1+-mK-+-+-! 
xabcdefghy 

 
29.Lf6!? Første tanken er at dette 
er litt vågalt da stillingen kan forbli 
låst - andre tanken er at det er ge-
nialt da hvit ved offerspill senere 
kan åpne opp stillingen og vinne! 
29...Sxf6 30.exf6 Th8 31.De5 Dg8 
32.g5 Th7 Eller: 32...Db8 
33.Dxb8! Txb8 34.Sd2 Th8 35.Sf3 
Ke8 36.Se5 og hvit vinner gjennom 
flott offerspill på g6! 33.Sc5+ Sxc5 
34.dxc5 Dermed må svart passe 
på for Dd6+ også... 34...Df8 Alter-
nativt: 34...Kc8 35.Dd6 a6 36.Lxb5! 
axb5 37.a6 La8 38.De7! Dd8 
39.Da7 og hvit vinner i en flott of-
fervending. 35.Th2 La6 36.Te2 Lb7   
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-wq-+( 
7zpl+k+p+r' 
6-+p+pzPpzP& 
5zPpzPpwQ-zP-% 
4-zP-+-+-+$ 
3+-zPL+-+-# 
2-+-+R+-+" 
1+-mK-+-+-! 
xabcdefghy 

 
37.Lxg6! fxg6 38.Dxe6+ Kc7 
39.Dd6+ Dxd6 40.cxd6+ Kc8 El-
ler: 40...Kxd6 41.Te7! Txe7 42.fxe7 
Kxe7 43.h7 og hvit får ny dronning 
og vinner. 41.Te8+ Et meget mo-
dent posisjonelt parti av Afras 
Mansoor som ville fått Aron Nimzo-
witsch til å applaudere for flott spill. 
Instruktivt og vakkert. 1–0 
 
 

fløya, men ikke nok. 13.De2 Sc7 
14.a4!? Hvit forsøker å kontrolle-
re hele brettet i ånden etter Mag-
nus Carlsen, men et meget godt 
alternativ var: 14.0–0–0 Df8 15.g4 
Se7 16.Lh4 og svart blir totalt ut-
spilt! 14...b6 15.a5 b5?   
 

XABCDEFGHY 
8r+l+k+-tr( 
7zp-sn-wqpvl-' 
6-+p+p+p+& 
5zPp+pzPn+p% 
4-+-zP-zP-+$ 
3+-zPL+NzPP# 
2-zP-sNQvL-+" 
1tR-+-mK-+R! 
xabcdefghy 

 
 En posisjonell blemme som gjør at 
hvit kan angripe helt uten bekym-
ringer på kongefløya uten at svart 
får noe motspill på dronningfløya! 
16.b4! Hvit eier kongefløya og 
kan nå kaste hele kjøkkenvasken 
etter svarts konge der - uten å be-
kymre seg for egen konges sikker-
het. 16...Sa6 17.Sb3 Lb7 18.0–0–0 
Df8 19.g4! På klassisk vis drives 
svart tilbake - hvit vinner nå i stor 
stil. 19...hxg4 20.hxg4 Se7 21.Sg5 
Lh6 22.Le3 Lxg5 23.fxg5 Kd7   
 

XABCDEFGHY 
8r+-+-wq-tr( 
7zpl+ksnp+-' 
6n+p+p+p+& 
5zPp+pzP-zP-% 
4-zP-zP-+P+$ 
3+NzPLvL-+-# 
2-+-+Q+-+" 
1+-mKR+-+R! 
xabcdefghy 

 
24.Th6! Utnytter forpostpunktet 
på h6 til å skape seg en fribonde 
som er drepende. 24...Dg7 
25.Tdh1 Taf8 26.T1h3 Txh6 Dette 
er i bunn og grunn håpløst - men 
stillingen var allerede lagt i grus. 
27.gxh6! Selvsagt slår hvit med 
bonden og dermed får han en sterk 

Aksel Bu Kvaløy 
Andreas Tenold 
Norgesmesterskapet 2016 (4), 
12.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
Vi starter med et skjønnethets parti 
fra miniputtklassen som ble spilt i 
runde 4. Det er 8 år gamle Aksel 
Bu Kvaløy som fører de hvite brik-
kene på en måte som ville fått Paul 
Morphy til å juble av indre glede! 
Legg merke til den vakre matt-
settingen på slutten og hvordan 
angrepet underveis bygges opp 
sten for sten. 1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 
3.e3!? Hvit innleder med en sys-
tem-oppstilling som kalles Colle-
systemet. d4, Sf3, e3, Ld3 og gjer-
ne c3 og Sbd2. I Stavanger-
regionen der Aksel får sin trening 
har det alltid vært populært med 
slike åpningsskjema som en finner i 
Londonsystemet, Colle-systemet 
og Botvinnik-systemet. En styrke 
ved dette er at en kjenner åpningen 
sin godt, en svakhet er at en kan bli 
sjablongmessig. 3...e6 4.Ld3 c5 
5.b3 Systemtrekket her er: 5.c3 
men Kvaløy sitt trekk er minst like 
godt! 5...cxd4 6.exd4 Ld6 7.0–0 
h6!? koster tid og skaper en 
svakhet med et angrepsmerke på 
g5. Bedre var det å fullføre utvik-
lingen. 8.Lb2 0–0 9.Sbd2 Sc6 
10.a3 Hvit vil ikke tillate et svart 
Sb4. 10...Dc7 11.Te1 Det handler 
om kampen om e5-feltet. 11...Ld7   
 

XABCDEFGHY 
8r+-+-trk+( 
7zppwql+pzp-' 
6-+nvlpsn-zp& 
5+-+p+-+-% 
4-+-zP-+-+$ 
3zPP+L+N+-# 
2-vLPsN-zPPzP" 
1tR-+QtR-mK-! 
xabcdefghy 

 
12.Se5! Flott spill av hvit dette! 
Han griper forposten og legger opp 
til et f4! for å sementere feltet e5 en 
gang for alle. 12...Lxe5? Bedre var 
det å la det stå - svart kunne spilt f-
tårnet over slik at kongen får en 

 
MINIPUTT 
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20.Dh3! Kvaløy bringer styrkene 
til fronten og svart er helt fortapt 
her mot en storm fra hvit. 20...h5 
21.Le2 Th8 22.Tg3!? Legg merke 
til offerspillet som var mulig her: 
22.Txg6 Kxg6 23.Dxh5+ Kg7 
24.Tg1+ Kf8 25.Dh6+ Ke7 26.Tg7+ 
Lf7 27.Dh4+ Ke8 28.e6! og hvit 
vinner i stor stil. Kvaløy finner en 
annen god metode og dobler tårne-
ne sine. 22...Tag8 23.Tag1 Sf8 
24.Sf3! Bringer mer skyts til fron-
ten - nå er gode råd dyre. 24...Se7 
25.Sg5+ Ke8 26.Lb5+ Kd8 
27.Ld3!? Trygt, men ikke det 
mest effektive her. Nå må hvit job-
be for hele poenget. 27...Dc6 
28.Sf3 a6 29.Sd4 Dd7   
 

XABCDEFGHY 
8-+-mk-snrtr( 
7+p+qsn-+-' 
6p+-+l+p+& 
5+-+pzPp+p% 
4-+-sN-zP-+$ 
3zPP+L+-tRQ# 
2-vLP+-+-zP" 
1+-+-+-tRK! 
xabcdefghy 

 
30.Dh4! Nå er det bare løperen 
på b2 som ikke bidrar i krigsføring-
en. 30...Ke8 31.b4 b5 32.Sb3? Det 
var kjempeviktig å holde kontrollen 
over d4-feltet - her glipper det for 
hvit. 32.a4! var sterkt og hvit vinner 
i angrep. 32...Dc6 Etter: 32...d4! 
har svart et godt motspill da diago-
nalen fra h1 til a8 åpner seg for 
svarts styrker. 33.Sd4! Retter opp 
feilen ved første anledning! 
33...Dd7 34.a4! Ikke bare rettes 
feilen opp - Kvaløy finner gjennom-
bruddet som er på dronningfløya 
og ikke kongefløya! 34...Sc6 
35.axb5 Sxd4 36.Lxd4 axb5 
37.Ta1! Nydelig spilt - nå går flya-
larmen over svarts stilling. De hvite 
styrkene er på vei inn i stillingen 
hans! 37...Db7   
 
 
 
 
 
 
 

rømningsvei om alt går galt. 
12...Tfc8!?  13.dxe5 Sh7 Hvit angri-
per kongen, noe som er veldig lo-
gisk. Allikevel var det et klart ster-
kere alternativ tilgjengelig: 14.f4!? 
14.c4! og hvit får åpnet c-linja og 
truer Dc2 med angrep mot h7 og 
står her til gevinst. 14...f5?!   
 

XABCDEFGHY 
8r+-+-trk+( 
7zppwql+-zpn' 
6-+n+p+-zp& 
5+-+pzPp+-% 
4-+-+-zP-+$ 
3zPP+L+-+-# 
2-vLPsN-+PzP" 
1tR-+QtR-mK-! 
xabcdefghy 

 
Bedre var: 14...Tfc8 med forsvars-
ideen Se7 og Sf8 med håp om red-
ning i hengende snøre. Hvit står alt 
veldig godt! 15.Kh1! Hvit spiller på 
kongeangrep i ånden til Bobby 
Fischer som spilte et fantastisk Kh1 
mot Ulf Andersson i et kjent parti 
fra 1970 der han spilte på Tg1 fulgt 
av g4-planen. Også det sterke: 
15.c4! trekket fortjener oppmerk-
somhet og et utropstegn. 15...Tfe8 
16.Tg1 g6! Skaper nye svekkel-
ser rundt kongen slik at g4! kom-
mer med dobbel kraft. Bedre var: 
16...Sf8 17.g4 Se7! og svart kjem-
per videre i en vanskelig stilling. 
17.g4 Kf7 Prøver å rømme bor-
gen og forbereder Tg8 med opposi-
sjon i g-linja. 18.gxf5 exf5 19.Df3 
Le6   
 

XABCDEFGHY 
8r+-+r+-+( 
7zppwq-+k+n' 
6-+n+l+pzp& 
5+-+pzPp+-% 
4-+-+-zP-+$ 
3zPP+L+Q+-# 
2-vLPsN-+-zP" 
1tR-+-+-tRK! 
xabcdefghy 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+ksnrtr( 
7+q+-+-+-' 
6-+-+l+p+& 
5+p+pzPp+p% 
4-zP-vL-zP-wQ$ 
3+-+L+-tR-# 
2-+P+-+-zP" 
1tR-+-+-+K! 
xabcdefghy 

 
38.Lxb5+! Ld7 Løperen var im-
mun på grunn av følgende mattbil-
de: 38...Dxb5 39.Ta8+ Kd7 
40.Dd8+ Kc6 41.Dd6+ Kb7 
42.Tb8# 39.Lc5!? Truer matt på e7, 
det er som kjent mange veier til 
Rom. 39...Th7 Ikke: 39...Lxb5 
40.Ta8+! Kd7 41.De7+ Kc6 
42.Dd6# 40.Ta7 Dc8   
 

XABCDEFGHY 
8-+q+ksnr+( 
7tR-+l+-+r' 
6-+-+-+p+& 
5+LvLpzPp+p% 
4-zP-+-zP-wQ$ 
3+-+-+-tR-# 
2-+P+-+-zP" 
1+-+-+-+K! 
xabcdefghy 

 
41.e6!! Et utropstegn for styrken 
i trekket og et for skjønnheten! Nå 
blir svart satt raskt matt. 41...Sxe6 
42.Txd7 Dxd7 Utsetter lidelsen. 
43.Lxd7+ Kxd7 44.Df6 Sxc5 
45.bxc5 Thg7 46.Dd6+ Hvit tårn 
kommer med via a3 og matt følger. 
Et aldeles strålende parti fra en 8 
år gammel storspiller! 1–0 

Kjetil A. Lie 
Lars Oscar Hauge 
Norgesmesterskapet 2016 (5), 
12.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
Kjetil A. Lie gikk på en stygg smell i 
første runde mot FM Anders Hob-
ber og så slet han seg til remis i et 

 
ELITE 
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het til å kjempe om e4-feltet. 
16...Tae8 Mye sterkere var: 
16...e4! 17.dxe4 (17.d4 g5!) 
17...Lxe4 18.Lxb6 Lxg2 19.Dxe7 
Sxe7 20.Tfe1 axb6 21.Txe7 Lh3 
22.Txc7 Txa2 23.f4 g5! 24.Sg6 Tf7 
og står noen best, så er det svart. 
17.Tfe1 Kh8   
 

XABCDEFGHY 
8-+-+rtr-mk( 
7zppzp-wq-zpl' 
6-snnzp-+-zp& 
5+-+-zp-+-% 
4-+P+-+-sN$ 
3+-zPPvL-zP-# 
2P+-+QzPLzP" 
1+R+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 
18.Le4! Et viktig posisjonelt 
trekk som stopper et svart e4 en 
gang for alle. 18...De6?! Nå får hvit 
fordel - etter: 18...Lxe4 19.dxe4 Tf6 
20.Sf5 Df7 21.g4!? får hvit ang-
repssjanser og det ser farlig ut - 
men svart har også store motspill-
sjanser i denne varianten. 19.Lxh7 
Kxh7 20.c5 dxc5 21.Lxc5 Tf6 
22.d4! Hvit står litt bedre og han 
har den lille kvaliteten (løper mot 
springer) og en tryggere kongestil-
ling. 22...e4?! Svart mister mye av 
dynamikken i stillingen sin etter 
dette og hvit fester et grep. Mon tro 
om ikke: 22...Kg8! var bedre. 
23.Lxb6 axb6 24.Tb5 Overfører 
ammunisjon til kongefløya der sla-
get skal stå. 24...Df7 25.Sg2 Tf3 
26.Se3 Kh8 27.Dc2 Dd7   
 

XABCDEFGHY 
8-+-+r+-mk( 
7+pzpq+-zp-' 
6-zpn+-+-zp& 
5+R+-+-+-% 
4-+-zPp+-+$ 
3+-zP-sNrzP-# 
2P+Q+-zP-zP" 
1+-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 

langt tårnsluttspill mot FM Espen 
Forså i andre runde. Den remisen 
kan ha vært gull verdt og et vende-
punkt for Lie som etter dette har 
banket inn tre stolper på tabellen! I 
femte runde spilte han et flott ang-
repsparti mot Lars Oscar Hauge: 
1.c4 Dette har i en årrekke vært 
Kjetil sitt førstevalg og i den berøm-
te OL-kampen mot Kina så smelte 
Kjetil til med en flott seier i engelsk 
mot Bu Xiangzhi. 1...e5 2.Sc3 Sf6 
3.Sf3 Sc6 4.e3 Dette trekket tar 
sikte på å bygge et sterkt sentrum 
og er et av de mest kritiske trekke-
ne i stillingen. 4...Lb4 5.Dc2!? Kos-
ter tid på den ene siden, men vin-
ner løperparet og beholder en gode 
bondestruktur på den andre siden. 
5...Lxc3   
 

XABCDEFGHY 
8r+lwqk+-tr( 
7zppzpp+pzpp' 
6-+n+-sn-+& 
5+-+-zp-+-% 
4-+P+-+-+$ 
3+-vl-zPN+-# 
2PzPQzP-zPPzP" 
1tR-vL-mKL+R! 
xabcdefghy 

 
6.bxc3!? En mer posisjonell til-
nærming var: 6.Dxc3 De7 7.a3 d5 
8.cxd5 Sxd5 9.Db3 og hvit har lø-
perparet og en liten fordel her. 6...0
–0 7.e4 d6 8.g3!? Alt dette er 
spilt i flere partier før og Lie var nok 
godt forberedt. 8...h6 9.d3 Et nytt 
trekk i denne stillingen - spilt før er: 
9.Lg2 Sh7 10.0–0 Tb8 11.Sh4 Le6 
12.d3 Se7 13.f4! og hvit fikk fordel 
og vant i: Voll,O - Kuhn,T/Germany 
1980. 1–0 i 35 trekk. 9...Le6 10.Tb1 
Sd7! Et godt taktisk trekk som 
frigjør f-bonden, regrupperer 
springeren og dekker b7 taktisk. 
11.Lg2 11.Txb7 Sb6! fanger tår-
net på b7. 11...f5!? Tveegget da 
hvit får tilgang til e4-feltet og åpnet 
løperdiagonalen, mens svart får 
aktivitet i f-linja. 12.exf5 Lxf5 
13.Sh4 Lh7 14.Le3 Sb6 15.0–0 
Dermed er åpningsfasen over og 
hvit har løperparet og en litt bedre 
stilling å spille. 15...De7 16.De2?! 
Et dårlig trekk som gir svart mulig-

28.Th5! Kjetil Lie spiller på det 
han er god på - angrep! Svart må 
nå ned i benk og forsvare seg ut 
partiet. 28...b5 29.Th4 Bonden på 
e4 står i slag og den går tapt. 
29...Tef8! Satser alt på aktivitet 
og et motangrep i f-linja. 30.Sg4?! 
Overser styrken i svarts neste trekk 
- å dekke f2 med tårnet gir stor for-
del: 30.Te2! og svart sliter da e-
bonden faller i første omgang. 
30...b4? Et tapstrekk - sterkt var: 
30...Df5! 31.Te2 b4! og svart har 
sterkt motspill med sjanser for beg-
ge parter. 31.Dxe4 Df5   
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-tr-mk( 
7+pzp-+-zp-' 
6-+n+-+-zp& 
5+-+-+q+-% 
4-zp-zPQ+NtR$ 
3+-zP-+rzP-# 
2P+-+-zP-zP" 
1+-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 
32.d5! Fullstendig drepende! 
32...Se7 En bløff - hvit syner nå 
bløffen! 33.Dxe7 Txf2 34.Dxf8+! 
Det enkleste - hvit vinner tre tonn 
materiell for dronninga og vinner 
med stil. 34...Dxf8 35.Sxf2 bxc3 
36.Tc4 En stormester som Kjetil 
A. Lie vinner dette 10 av 10 gang-
er. 36...Da3 37.Txc7 Da5 38.d6 c2 
39.Te8+ Kh7 40.Txc2 De1+ I håp 
om at hvit ikke har kontroll ved tids-
kontrollen så bløffer svart nok en 
gang med et siste triks... 41.Txe1 
Lie har selvsagt kontroll over bret-
tet. Et flott parti av vår stormester 
fra Porsgrunn. 1–0 
 

Johan Salomon 
Frode Urkedal 
Norgesmesterskapet 2016 (5), 
12.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
GM Frode Urkedal tok inn på teten 
med en sterk svartseier mot IM Jo-
han Salmonon i femte runde. Dette 
betyr at forhåndsfavoritt Urkedal er 
i rute og at han før sjette runde ba-
re er et halvt poeng bak tetduoen 
Djurhuus og Nilsen: 1.d4 Sf6 2.c4 
e6 3.Sf3 b6 Dronningindisk. En 
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XABCDEFGHY 
8-+ktrr+-+( 
7+lzpnwq-+p' 
6-zp-vl-zpp+& 
5+-+p+-+-% 
4-zp-zP-zP-+$ 
3zP-+LzP-+-# 
2-vL-sNQmKPzP" 
1tR-+-+R+-! 
xabcdefghy 

 
19.a4?? Etter en mislykket åp-
ning gjør hvit en stor blemme som 
taper partiet. Svart får nå etter c5! 
to sammenhengende fribønder 
som vinner partiet nesten alene! 
19...c5! 20.a5 Hvit satser alt på 
angrep, men svart har for mye ma-
teriell i forsvarssonen og rir stor-
men av og vinner på dronningfløy-
bøndene. 20...c4 Totalt drepende - 
hvit må ha trodd at han kunne ofre 
på c4 da han dro til med det horrib-
le a4? - men det holder ikke helt 
hjem. 21.a6 Lc6 22.Tfc1 Etter: 
22.Sxc4 dxc4 23.Lxc4 Le4 24.Tfc1 
Kb8 25.a7+ Ka8 har svarts konge 
funnet seg en trygg hule der den vil 
leve til slaget ervunnet. 22...Kb8 
23.a7+   
 

XABCDEFGHY 
8-mk-trr+-+( 
7zP-+nwq-+p' 
6-zplvl-zpp+& 
5+-+p+-+-% 
4-zppzP-zP-+$ 
3+-+LzP-+-# 
2-vL-sNQmKPzP" 
1tR-tR-+-+-! 
xabcdefghy 

 
23...Ka8 Svarts konge har nå en 
trygg havn - resten er lett for Urke-
dal som vinner offiser for bøndene 
før eller siden. Helst før. 24.Df3 
Lb7 25.Le2 f5 26.Txc4 Hva sier 
man om slikt? Total desperasjon - 
men slaget var forlengst tapt. 
26...dxc4 27.Dxb7+ Kxb7 28.Lf3+ 
Kc7 og hvit ga opp. Det er slutt 
på smell bong bongene. En meget 

av de erkeposisjonelle åpningsvari-
antene mot 1.d4 som er både sunn 
og solid. Svart spiller på å kontrol-
lere hvitfeltene d5 og e4 i sentrum - 
og kan i mange varianter forsterke 
kontrollen ved å spille Lb4. 4.e3 
Lb7 5.Ld3 d5 6.cxd5 exd5 7.b3!?   
 

XABCDEFGHY 
8rsn-wqkvl-tr( 
7zplzp-+pzpp' 
6-zp-+-sn-+& 
5+-+p+-+-% 
4-+-zP-+-+$ 
3+P+LzPN+-# 
2P+-+-zPPzP" 
1tRNvLQmK-+R! 
xabcdefghy 

 
Teori er blant annet: 7.Sc3 Le7 8.0
–0 0–0 9.b3! med en ørliten hvit 
fordel. 7...Lb4+! 8.Sbd2 Dermed 
kommer ikke springeren til idealfel-
tet c3 der den videre kan gå til e2 
og f4/g3 og delta i et angrep. 
8...Sbd7 9.Lb2 De7 10.0–0 Ld6 
Løperen har gjort sin misjon på b4 
og stukket kjepper i hjulene på 
hvits planer og returnerer stolt 
hjem. 11.De2 a5 12.Sh4!? En inter-
essant plan kjent fra Stonewall i 
hollansk er: 12.Sb1 med ideen Sb5 
for å få springeren til å harmonere 
med resten av brikkene. 12...g6 
13.f4 Se4 14.Shf3 f6 Åpningen 
har vært en suksess for svart etter 
at hvit har gjort flere suboptimale 
trekk. Men svart har et problem 
som gjør at stillingen trolig er i no-
genlunde dynamisk balanse fortsatt 
- kongen til svart har ikke en like 
sterk borg som hvits konge. 15.a3 
0–0–0!? 16.b4?! Dette er friskt 
spilt - men trolig bedre er: 16.Lb5 
med trusselen Sxe4 og svart må 
være på vakt. 16...Sxd2 17.Sxd2 
The8! 18.Kf2 axb4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

viktig seier for Urkedal i gullkam-
pen. 0–1 

Torgeir Jakhelln Kjøita 
Endre Machlik 
Norgesmesterskapet 2016 (5), 
12.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
Endre Machlik slapp med skrekken 
mot Tor Fredrik Kaasen i runde 4 
og i runde 5 spilte han hjem en flott 
svartseier som førte han helt opp i 
teten sammen med Tor Fredrik. 
Dermed har vertsklubben to spillere 
som kjemper om NM-gull på hjem-
mebane! Vi ser hvordan Machlik 
avgjorde: 1.d4 Dronningbondeåp-
ningen har blitt uhyre populær i vår 
tid - også blant juniorer. 1...Sf6 
2.Sf3 e6 3.e3 b6 4.Ld3 Lb7 5.b3 
Hvit stiller seg opp med en slags 
Colle-oppstilling uten c3 - en spen-
nende spillemåte som utsetter 
kampen litt før slaget skal stå i 
midtspillet. 5...d5 6.0–0 Ld6 7.Lb2 
0–0 8.Se5! Tar forpostpunktet og 
gjør klart for det klassiske f4! med 
kongeangrep somplan. 8...c5 9.Sd2 
Sc6 10.f4!? Kjent teori er: 10.a3! 
Tc8 11.f4 Se7! 12.Df3 med sjanser 
til begge parter i en skarp og uba-
lansert stilling rent strukturelt. 
10...Sb4 11.Le2! Se4 12.a3 Sc6 
13.Sxe4 dxe4 14.f5? En uheldig 
nyhet i en kjent stilling. For over 
100 år siden spilte Janowskiher: 
14.De1!? Dc7 15.Sxc6 Dxc6 16.c4 
f5 17.Td1 med hvit fordel i: 
Janowski,D - Rubinstein,A, Praha 
1908. 1–0 i 47 trekk. 14...Dg5 
14...Lxe5!? 15.dxe5 Dg5 16.Dd7 
Dxe3+ 17.Tf2 er slett ikke klart. 
15.Sc4 Lc7 16.fxe6 fxe6 17.dxc5 
Tfd8 Beholder brikke r på brettet 
og spiller på komplikasjoner der 
Endre er som fisken i vannet - i sitt 
rette element! 18.De1 Dh6!? 19.h3 
bxc5 20.Lg4 Dg6? Etter utsøkt 
spill fra svart i åpninga og det tidli-
ge midtspillet plumper Endre i van-
net. Bedre var: 20...La6! 21.Dh4! 
Med den dødelige trusslen Lh5! 
fulgt av Lf7+. 21...Td5? Overser et 
taktisk sverdslag av de helt sjeldne. 
Bedre var: 21...Tf8 22.Txf8+ Txf8 
23.Td1 Lc8 24.Sd6 Ld8! 25.Dh5 
Dxh5 26.Lxh5 Lg5 27.Lc1 g6 
28.Le2 og hvit har en posisjonelt 
vunnet stilling - men svart kan 
kjempe her. 22.Tad1 Svarts tårn-

 
JUNIOR 
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 Hvit idé har en stygg hake. Ser du 
den? 44...Le8# Et viktig parti for 
tetstriden dette og en herlig fight.  
0–1 

Norbakken,Eirik 
Skjølingstad,Sverre 
Norgesmesterskapet 2016 
Tromstunhallen, Tromsø¸ (5), 
12.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
Sverre Skjølingstad fra Stavanger 
har hatt en fin turnering så langt og 
ligger på 10. plass i klasse 3 etter 5 
runder. Vi tar en titt på sjakken de 
spiller i denne klassen: 1.d4 Sf6 
2.c4 c5 Svart spiller skarp sjakk 
og inivterer til Benoni eller Benkø-
gambiten. 3.Sf3 cxd4 4.Sxd4  Det 
ville ikke hvit ha noe av og går over 
i en stilling som normalt oppstår i 
engelsk. 4...e5! 5.Sf3?! Dette reg-
nes som slapt. Mye bedre var ho-
vedvarianten som går slik: 5.Sb5 
d5 6.cxd5 Lc5! 7.S5c3 0–0 8.e3 e4! 
9.Le2 og svart spiller en farlig gam-
bit, men må bevise at han har full 
kompensasjon for bonden her. 
5...Sc6 6.Lg5?! Svekker b2 og gir 
svart en gylden sjanse til å komme 
ut av bindingen. 6...Lb4+ Svart 
hadde muligheten: 6...Db6! 7.Lxf6 
Dxb2! 8.Lxg7 Lxg7 som er best for 
svart. 7.Sbd2 d5! 8.a3 La5?! Taper 
mye tid. Svart kunne spilt mer ener-
gisk med: 8...Lxd2+! 9.Dxd2 d4! 
10.e3 Lg4 med svart fordel. 9.b4 
Lb6 10.c5?! Logisk var: 10.Lxf6 
gxf6 11.cxd5 Dxd5 12.e4! med in-
teressant spill for begge parter. 
10...Lc7 11.e3 a6 12.Le2 h6 
13.Lxf6 Dxf6   
 

XABCDEFGHY 
8r+l+k+-tr( 
7+pvl-+pzp-' 
6p+n+-wq-zp& 
5+-zPpzp-+-% 
4-zP-+-+-+$ 
3zP-+-zPN+-# 
2-+-sNLzPPzP" 
1tR-+QmK-+R! 
xabcdefghy 

trekk var tvilsomt på grunn av: 
22.Tf6! gxf6 23.Lxe6+ Kg7 24.Lxd5 
og hvit vinner. 22...Tad8 23.Lc3? 
spiller bort en vunnet stilling. Her 
ville: 23.Le5!! Sxe5 24.Sxe5 Lxe5 
25.Dxd8+! Txd8 26.Txd8+ De8 
27.Txe8# vunnet direkte! Lekker 
taktikk der! 23...h5? Svart vil lufte 
for kongen med tempo, men han 
blir for løs i fisken etter dette. Mye 
sterkere var: 23...Txd1 24.Lxd1 
Td5 25.Lg4 Lc8 med en kampstil-
ling der svart enda kan kjempe for 
livet tross sin dårlige struktur. 
24.Txd5! Txd5 25.Le2?? Hvit 
hadde kølleslaget: 25.Tf6! gxf6 
26.Lxe6+ Kg7 27.Lxd5 som gir hvit 
en vunnet stilling. Fra vinst til tap 
på ett eneste trekk! 25...Lg3! Der-
med er hvits dronning fanget! For 
et væromslag!! 26.Lxh5 Txh5 
27.Dg4 Dxg4 28.hxg4 Td5 29.Sd2 
La6 30.Tb1 Le5 Svart har løper 
over for bare en bonde - resten er 
lett og nå blir det bytteleken. 
31.Sxe4 Lxc3 32.Sxc3 Td2 33.Tc1 
Se7!? Mye mer effektivt var det 
aktive: 33...c4 34.b4 Se5! og svart 
vinner med stil. 34.Se4 Td5 35.Kf2 
Lb7? Gir hvit et kraftig motspill 
med Sd6! 36.c4! Te5 Det eneste - 
ellers rakner det på c5. 37.Sd6 Lc6 
38.b4! Etter all sannsynlighet er 
hvit innenfor remisgrensen nå - her 
svinger det... 38...Tg5 39.Kg3? Ta-
per. Etter: 39.b5! Ld7 40.Se4 Te5 
41.Kf3 Sg6 42.Td1! kan alt skje og 
svart bør helt klart ta remis med: 
42...Sh4+ 43.Kf4 Sg6+ 44.Kf3 
Sh4+ 45.Kf4 Sg6+ og trekkgjenta-
kelse. 39...e5 40.Kh4 Tg6 41.bxc5 
Ld7 42.g5 Sf5+ 43.Kh5? Stuper 
inn i døden! Bedre var: 43.Sxf5 
Lxf5 44.Td1! Ta6 45.Td5 og hvit 
kan sette svart på noen siste prø-
ver i en tapt stilling. 43...Sxd6 
44.Kxg6   
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7zp-+l+-zp-' 
6-+-sn-+K+& 
5+-zP-zp-zP-% 
4-+P+-+-+$ 
3zP-+-zP-+-# 
2-+-+-+P+" 
1+-tR-+-+-! 
xabcdefghy 

 
14.Sf1? Et fotfeste i sentrum er 
viktig i sjakk. Dette kunne hvit fått 
med: 14.e4 og hvit lever fortsatt i 
beste velgående selv om svart har 
fordelen her. 14...e4! Når ikke hvit 
spiller det - så spiller svart det! 
15.S3d2 0–0!? Et meget sterkt po-
sisjonelt trekk her var: 15...h5! som 
planlegger h4! slik at hvits springe-
re står og tråkker hverandre på 
tærne og svart får da et initiativ på 
kongefløya. 16.Sg3 Se7? Hvits stil-
ling er kunstig og råtten her - straf-
fen er: 16...g6 fulgt av h5-h 4! og 
svart vinner. Denne planen kan 
vanskelig kontres da hvit ikke kan 
spille h4 selv siden det da henger 
på g3. 17.0–0 Sf5?! Gir hvit sjan-
sen til å bytte ut problembarnet på 
g3 og alle sorger er da slukket. 
18.Lg4 Dh4!? Legger opp til en 
liten luring med matt på h2! 19.Lxf5 
Lxf5 20.Dh5?   
 

XABCDEFGHY 
8r+-+-trk+( 
7+pvl-+pzp-' 
6p+-+-+-zp& 
5+-zPp+l+Q% 
4-zP-+p+-wq$ 
3zP-+-zP-sN-# 
2-+-sN-zPPzP" 
1tR-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 
 Taper offiser og partiet. Hvit kunne 
heller ikke ta på f5, da det blir matt 
på h2 da. Så: Ser du hvordan svart 
vinner her? 20.f4!? var kanskje det 
beste trekket her, med en kampstil-
ling med sjanser til begge parter. 
20...Lxg3 En fallseier der fra 
klasse 3 som ofte har mye taktikk i 
partiene sine. 0–1 
 
 

 
KLASSE 3 
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Ved Jan Roksvold 

Landsturneringa sett fra slagmarken 

20.d5 exd5 21.cxd5 a6 22.Sxd7 
Dxd7 23.Df3 Så jeg får blokkert 
hans bonde. 24.Tde2 Txe2 
25.Txe2 Te8 26.Txe8+ Dxe8 
27.Lh4 Sd7 28.Se4 Lc7 29.Lf2 f5 
Jeg mente jeg kunne tillate meg 
denne svekkelsen nå. 30.Sc3 Ld6 
31.g3 b5 32.Dd3 g6 33.Kg2 De7 
34.Kf3 Kf7 35.h3 Df6 36.De2 c4 
37.Dd2 De7 38.Dd4 Sc5 39.Dh8 
Det var nok litt risikabelt å la ham 
få dronningen helt inn der, men jeg 
tenkte det var verdt en bonde å få 
springeren på d3 39...Df8 
40.Dxh7+ Dg7  
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+kwqQ' 
6p+-vl-+p+& 
5+psnP+p+-% 
4-+p+-zP-+$ 
3zP-sN-+KzPP# 
2-zP-+-vL-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
 Det er her min motstander tabber 
seg ut. 41.Dh4 Le7  
 
 
 
 
 

Forhekselsen er brutt! Atter kan løvet 
spire på trærne, gresset gro på mar-
kene og småfuglene kvitre i skogene. 
For den ondskap som hadde knytt sitt 
grep om Kristian Schmidts lands-
turneringsdebut, er beseiret, og opp 
av asken har steget et nytt håp, et 
håp om rettferdighet, og om seiers-
rekker som ingen ende tar. 
 

Johnny Lund 
Kristian H. Schmidt 
Norgesmesterskapet 2016 (5), 
12.07.2016 
1.e4 d5 2.exd5 Sf6 Kristian: 
Dessverre er det flere og flere som 
vet hva de skal spille mot dette... 
3.d4 Dxd5 K: Her tror jeg Lg4 blir 
en såkalt Portugisisk gambit. 4.c4 
Dd8 5.Sf3 Lg4 K: Mistenker at vi 
begge har spilt teoritrekk hele vei-
en. Men det vet jeg strengt tatt ik-
ke, for jeg lærte Skandinavisk 
lenge før jeg lærte teori! 6.Le2 e6 
K: Ja dette må jo spilles. I Skandi-
navisk er jeg veldig opptatt av å få 
bytta av en av hvits løpere. Jeg har 
preferanser for hvilken jeg ønsker å 
bytte av, men det viktigste er å få 
byttet av én av dem. Hvis ikke får 
jeg simpelthen ikke plass til mine 
brikker. 7.a3 K: Det her mistenker 
jeg er feil. Jeg hadde uansett ikke 
tenkt å spille Lb4. 7...Le7 8.Sc3 0–
0 9.0–0 c6 K: Når jeg spiller 
Skandinavisk er jeg prinsipielt sett 
alltid tilfreds med en remis, selv når 
jeg har 0 av 4! 10.Te1 Sbd7 11.Lf4 
Sh5 Jeg vil som sagt veldig gjer-
ne bytte min springer mot hans lø-
per. 12.Le3 Shf6 13.Dd2 Sb6  
14.Se5 Det her tror jeg var litt 
tidlig. Nå får jeg i hvert fall byttet av 
ene løperen min. 14...Lxe2 
15.Dxe2 Sbd7 Denne stillingsty-
pen kjenner jeg nokså godt; nå be-
gynner den fasen der jeg flytter 
rundt på springeren min mens jeg 
håper på at mine motstandere skal 
bukke en offiser. 16.f4 K: Det her 
tror jeg ikke er posisjonelt godt, 
med tanke på løperen hans. 
16...Te8 Må innrømme jeg var litt 
bekymra for f8-feltet. Kanskje hvit 
kunne spilt g4 her, med plan om g5 
og Dh5. 17.Tad1 Dc7 18.Lf2 Tad8 
19.Td2 K: Det overrasket meg at 
han ikke heller spilte Td3, slik at 
han også får muligheten til å svinge 
tårnet over for et kongeangrep. 
19...c5 K: Nå hadde jeg mobili-
sert alle brikkene mine, og da me-
ner jeg dette trekket burde spilles. 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-vlkwq-' 
6p+-+-+p+& 
5+psnP+p+-% 
4-+p+-zP-wQ$ 
3zP-sN-+KzPP# 
2-zP-+-vL-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
 Han skulle definitvt ha byttet, for 
nå er damen fanget! 42.Ld4 Dxd4 
43.Dh7+ Dg7 44.Dxg7+ Han er 
nødt til å bytte… 44...Kxg7 45.g4 
Sd3 46.Sd1 Ld6 47.gxf5 gxf5 
48.Se3 Kf6 49.h4 Sxf4 50.a4 Sg6 
51.h5 Se5+ 52.Kg2 f4 53.Sd1 Kg5 
54.axb5 axb5 55.Sc3 Kxh5 
56.Sxb5 Lb8 57.Sc3 Kg4 58.Sb5 
Kf5 59.Sc3 Sd3 60.Sa4 Ke5 
61.Sb6 Kd4 62.Kf3 Sxb2 63.Sd7 
Ld6 64.Sb6 c3 0–1 
 

Etter partiet og analysen fikk Schmidt 

skyss av undertegnede bort til sitt 

kontor i Breivika.  

– Takk for at du kjørte meg helt bort 

hit! 

– Det skulle bare mangle, etter at du 

holdt ut de 4 første rundene … 

– Vel, hadde det blitt et femte tap, så 

hadde jeg nok bedt om å få stå av 

midt oppå broen.    

Johnny Lund og Kristian Schmidt, Foto: Anniken Vestby 
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Sven Wisløff Nilssen 

Intervju med Frode O. O. Urkedal 

jeg vant Junior-NM (etter stikkamp). 
 

– Hva er dine styrker/svakheter som 
sjakkspiller? 
 

– Noen ganger velger jeg taktiske 
løsninger istedenfor å beholde pres-
set og spille rolig videre. Det har kos-
tet meg en del poeng i det siste. Det 
hender også at jeg stopper for tidlig i 
variantregninga, og det koster. Styr-
ker: Hvis jeg konser kan jeg regne 
ganske raskt, taktikk og jeg kan jo en 
del teori. 
 

– Hvem er din verste motspiller og 
hvorfor? 
 

– Det er nok Andrey Vovk, har vel 
null av fire mot han (eller var det 
mer?). Hvorfor(?), hvis jeg bare had-

– Hvor gammel var du da 
du begynte å spille sjakk? 
 

– Jeg var 7 1/2 år da jeg 
begynte å spille sjakk på 
SFO (skolefritidsordninga). 
 

– Kan du forteller litt om 
din sjakklige oppvekst i 
Oslo? 
 

– Jeg spilte sjakk på 
Kjelsås, senere også på 
Dampplassen, 1911s 
"hovedsete". Ofte spilte jeg 
med meg selv. Spesielt 
skolert var jeg ikke, og 
langt fra like på teoristerk 
som dagens sjakkungdom. 
Jeg kunne litt teori, men 
det ble mye fra eget hode i 
åpningsfasen. I det første 
NM jeg spilte (NM for ung-
dom 2003) kom jeg på 
andre plass bak Bendik 
Berntsen Øybø. Senere 
samme år vant jeg mitt 
første NM (miniputt) som 
tiåring. Samme år tok jeg 
en bronse i Nordisk U10 
bak Hjorvar Grettarson og 
Nils Grandelius (begge er 
GM-er nå). Da jeg var liten 
hadde jeg ikke så veldig 
mange trenere. Johs kan 
vel regnes, Harald Borch-
grevink, senere Rune 
(Djurhuus), Leif Erlend og 
ikke minst Torbjørn 
(Ringdal Hansen).  
 

– Hva er din beste presta-
sjon over brettet? 
 

– Det var jo bra å slå Ivanchuck. I 
partiet bestemte jeg meg for å spille 
solid, men det ble en orginal åpning 
fra begge sider. Ivanchuck hadde 
kanskje et ørlite press, men da jeg 
begynte å overta initiativet bukket han 
og ga opp ikke lenge etter. Min beste 
turnering er nok turneringen der jeg 
tok mitt tredje GM-napp i Manacor, 
der hadde jeg også mange gode par-
tier. 
 

– Hvem er den beste spilleren du har 
møtt? 
 

– I langsjakk er det Grischuck. 
 

– Hva er ditt beste sjakkminne? 
 

– Vanskelig, men jeg tror det er da 

de vist det :) 
 

– Hvem er din historiske 
favorittspiller i sjakk? 
 

– Jeg har egentlig ingen 
favoritt, men jeg liker veldig 
godt flere av partiene til 
Fischer og Capablanca. Må 
si at jeg liker mange av de 
taktiske partiene til Kasparov 
også, om man kan kalle han 
historisk. 
 

– Kan du nevnte tre faktorer 
som har gjort det mulig for 
deg å vinne alle de aldersbe-
stemte klassene i NM, og så 
Eliteklassen? 
 

– Jeg pleier å ta NM seriøst. 
Jeg har hatt litt flaks må jeg 
si, har ofte vunnet med en 
hårsbredd, som i juniorklas-
sen der det ble stikkamp, 
hmm jeg har vel kanskje spilt 
bedre enn mine motspillere. 
I hvert fall tatt flere poeng / 
fått bedre kvalitet. 
 

– Hvordan trener du sjakk i 
dine aktive perioder? 
 

– Jeg løser oppgaver på 
chesstempo, studerer partier 
til de gamle mestrene og ser 
på åpninger. Jeg trener også 
på å visualisere brettet 
bedre, gjøre blindsjakkopp-
gaver og lærer meg diverse 
partier utenat. Samt regner 
på diverse stillinger. Regne-

trening er gull verdt. 
 

– Hva er dine fremtidsvisjoner i sjakk 
- har du fortsatt ambisjoner? 
 

– Å bli en bedre sjakkspiller, men ja 
jeg får vel prøve å komme meg til 
2600, ett steg av gangen.  
 

– Hva er ditt forhold ellers til sjakken i 
dag - følger du mye med på Magnus? 
 

– Jeg følger med på Magnus og de 
andre godingene når de spiller, ap-
pen follow chess er veldig fin til å bru-
ke til det. Jeg pleier også å følge litt 
med på turneringer der 2400+ folk 
spiller. En del godsaker å hente der 
også. 

Frode O. O. Urkedal, Foto: Anniken Vestby 
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Audun Pedersen 

De tre første landsdelskampene på 40-tallet 

Jensen, Narvik. Efter supén tråddes 
dansen, och hela festen präglades av 
den mest gemytliga samvaro svens-
kar och norrmän emellan.» 

Også Norrskensflamman rapporterte 
fra matchen. De beskriver litt av forlø-

pet av matchen: «Under den 4 ½ tim-
mar som kampen fortgick var det hela 
tiden ovisst om vem som skulle bärga 
segern. Nordnorge ledde ett tag med 
två poäng, vilket såg ut at vara svårt 
at hinna i fatt, men när endast tre 
partier var kvar, var ställningen lika 8 
½ mot 8 ½. Dessa tre partier, som 
icke hann spelas färdiga, fick en 
bedömningskommité på fyra man 
sedan bedöma.» 

Denne gangen var det norske laget 
enda mer dominert av spillere fra 

Narvik og Bodø. Bare Harstads Jarle 

I september 1946 kommer det en 
nyvinning på sjakkfronten i Nord-
Norge, nemlig landsdelskamp mot 

Nord-Sverige/Norrbotten. Den første 
matchen fant sted i Narvik i 7. sep-
tember 1946. Det nord-norske laget 
var tatt ut med utgangspunkt i resulta-

tet av NNM tidligere på året. I lands-
delskampen fikk Tromsø Sjakklubb 
sin første internasjonale representa-
sjon, ved Leonhard Nilsen, Olav Foss 
og Georg W. Olsen. De klarte seg 

greit, med remiser på de to førstnevn-
te mens Olsen gikk på et tap. Totalt 
ble det spilt over 20 bord, og det nord
-norske laget var sterkt dominert av 

Narvik som hadde 13 spillere på 
startstreken. Opprinnelig skulle Bodø 
være representert med 6 spillere, 
men på grunn av forfall måtte tre av 

dem erstattes av reserver fra Narvik. 
Matchen er i det hele tatt utmerket 
dokumentert da Nord-Norges Sjakk-
forbund ved Narviks Knut Røssaak 
og Sigurd Svedenborg laget et eget 

turneringshefte med alle partier og en 
grundig rapport. Her kan vi blant an-
net kan lese følgende hjertesukk som 
alle som har transkribert sjakkspiller-

nes kråketær kan kjenne seg igjen i: 
«Noteringen av partiene var meget 
slett. Anvend samme system som er 
anvendt i dette hefte og vær nøiak-
tig.» Nord-Norge vant matchen med 
minst mulig margin - 10,5-9,5. I heftet 
kan vi også lese at det ble arrangert 

en laglynturnering etter hoved-
matchen. Også denne ble meget 
jevn, Norge vant 81-79  

Neste år på samme tid gikk turen  til 
Luleå. Denne gangen fikk svenskene 
revansje, men også denne gangen 

var matchen jevn - 11-9 vant hjem-
melaget. Luleåavisa Norrbottens Kuri-
ren hadde 8. september en omfatten-
de reportasje fra møtet. 

I likhet med bladet Tromsøs tidlige 
sjakkspalter kunne svenskene kuns-

ten med å ha med grundige referater 
fra festen: «Vid lördagens schackfest 
efter matchen talade Luleå schack-
klubbs ordf. til nordmännen och Nord-
Norges Schackforfunds formand A. 
Rössaak till svenskarna. Harry 
Åhman sjöng och Bjarne Nic Björkum 
höll tal på allmän begären, spirituellt 
som alltid. Hr. Samuelsson över-
lämnade til norrmännen ett praktfullt 
silverfat som minne från matchen. 
Norrmännen kvitterade med att över-
lämna ett originalproblem av August 

Jakobsen, Tromsøs Arne Pettersen 
og Johs. Dahlberg fra Sandsøy repre-

senterte andre klubber enn de to 
førstnevnte. 

Den tredje utgaven av landsdelskam-
pen fant sted i Tromsø. Denne gang-
en ble det bare 17 bord, da det kom 
forfall fra tre spillere i siste liten. Nord-

lys skrev en artikkel om matchen og 
beskriver utviklingen som følger: «Det 
spennende opgjør begynte med at E. 
Lundgren, Kiruna, spilte remis med 
Meyer Pedersen, Narvik. Deretter 
tapte Leonhard Nilsen, Tromsø mot 
S. Raatamaa, Kiruna. Nilsen sto godt 
i partiet, men gjorde en "bokk" og ga 
opp. Straks etter kunne Einar Daniel-
sen, Bodø notere seier mot G. Pauls-
son, Boden. Siden steg Nord-Norges 
pointstall, men mot slutten tok Nord-
Sverige igjen, så det nesten til siste 

Norrbottens Kuriren 8/9-1947 
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De tre første landsdelskampene på 40-tallet 

parti var uvisst hvem som skulle vin-
ne.» Nordmennen vant til slutt 9-8. 

I etterkrigstiden kunne Tromsø by på 
spesielle turistattraksjoners: 
«Søndags form. arrangerte Tromsø 

Sjakklubb i det herlige høstsommer-
vær en vellykket lysttur med D/S 
"Tromsø" til "Tirpitz" og Ramfjord.» 

Tre ganger til ble landsdelskampene 

mot Nord-Sverige arrangert, nå prak-
tisk talt uten deltagelse fra Tromsø 
(Paul Falck spilte og tapte på 18. 
bord i 1949). Vi nøyer oss i denne 

sammenhengen med å nevne spilles-
ted og resultat. Som vi kan se gikk 
det nedover med de nordnorske re-
sultatene - uten at vi med stor over-
bevisning kan påstå at det har sam-

menheng med forannevnte faktum. 

 

 

Den 2. landsdelskamp i sjakk, Luleå, 6. september 1947 

Nord-Sverige              11,0-9,0   Nord-Norge 

F. Åstrøm, Luleå           0,0-1,0   K. Rössaak, Narvik 

H. Åhman, Boden            0,5-0,5   Alfr. Nilsen, Bodø 

H. Brynhammar, Kiruna      0,5-0,5   Bj. Jacobsen, Bodø 

G. Forsberg, Luleå         0,5-0,5   E. Kristensen, Narvik 

A. Haller, Luleå           0,5-0,5   Erl. Svedenborg, Narvik 

R. Lundmark, Boden         0,5-0,5   E. Danielsen, Bodø 

Å. Bergström               0,0-1,0   Aug. Jenssen, Narvik 

Eric Camel, Luleå          1,0-0,0   Jarle Jakobsen, Harstad 

H. Wikholm                 1,0-0,0   A. Hillestad, Bodø 

Hem. Strand, Kiruna        1,0-0,0   J. Wasbak, Narvik 

F. Eriksson                0,5-0,5   Arne Pettersen, Tromsø 

O Wiin                     1,0-0,0   Bj. Nic. Björkum, Narvik 

H. Johansson, Kiruna       1,0-0,0   H. Bergersen, Narvik 

G. Sehlberg, Kiruna        1,0-0,0   Meyer Pedersen, Narvik 

V. Nilsson                 0,0-1,0   Bj. Skagen, Bodø 

G: Bohlin, Kiruna          0,5-0,5   H. Berg Hansen, Narvik 

G. Holm                    0,5-0,5   H. Eriksen, Harstad 

E. Risto                   0,0-1,0   P. Berntzen, Bodø 

H. Jonsson                 1,0-0,0   Johs. Dahlberg, Sandsøy 

C. Rydberg                 0,0-1,0   Skj. Malm, Narvik 

Den 3. landsdelskamp i sjakk, Tromsø, 4. september 1948 

Nord-Norge                 9,0-8,0   Nord-Sverige 

Eskild Kristensen, Narvik  0,5-0,5   H. Aamann, Boden 

Alfred Nilsen, Bodø        0,0-1,0   H. Brynhammar, Kiruna 

August Jensen, Narvik      1,0-0,0   Henriksen, Kiruna 

Einar Danielsen, Bodø      1,0-0,0   G. Paulsson, Boden 

Jarle Jacobsen, Harstad    0,0-1,0   G. Isakson, Kiruna 

Erling Svedenborg, Narvik  0,0-1,0   Henrik Strand, Kiruna 

Thorleif Johansen, Bodø    1,0-0,0   B. Håbetsås, Kiruna 

Danielsen, Bodø            1,0-0,0   G. Bohlin, Kiruna 

Meyer Pedersen, Narvik     0,5-0,5   E. Lundgren, Kiruna 

Hans Eriksen, Harstad      1,0-0,0   E. Vyoni, Kiruna 

Skjoldulf Malm, Narvik     0,0-1,0   J. Johanson, Kiruna 

Bj. Nic. Bjørkum, Narvik   0,5-0,5   Hugo Lindholm, Kiruna 

Leonhard Nilsen, Tromsø    0,0-1,0   S. Raatamaa, Kiruna 

Leif Jonsson, Tromsø       1,0-0,0   H. Rovaniemi, Kiruna 

Willy Urdal, Tromsø        0,0-1,0   P. Wejland, Luleå 

Roger Rolfsen, Narvik      0,5-0,5   K. Englund, Luleå 

Bjørn Bie, Tromsø          1,0-0,0   P. Samuelsen, Luleå 

Den 4. landsdelskamp i sjakk, 

Kiruna, 1949 

Nord-Sverige   14,5 

Nord-Norge      5,5 

Den 5. landsdelskamp i sjakk, 

Bodø, 27. august 1950 

Nord-Norge      8,5 

Nord-Sverige   11,5 

Den 6. landsdelskamp i sjakk, 

Boden, september 1951 

Nord-Sverige    7,0 

Nord-Norge      2,0 

Den 1. landsdelskamp i sjakk, Narvik, 7. september 1946 

Nord-Norge                10,5-9,5   Nord-Sverige 

Alfr. Nilsen, Bodø         1,0-0,0   H. Brynhammar, Kiruna 

Sig. Svedenborg, Narvik    0,0-1,0   Harry Åhman, Boden 

Aage Larsen, Bodø          0,5-0,5   F. Åstrøm, Luleå 

E. Kristensen, Narvik      1,0-0,0   R. Lundmark, Boden 

Knut Røssaak, Narvik       0,0-1,0   Harald Strand, Kiruna 

Alf Olsen, Narvik          0,5-0,5   Børje Persson, Boden 

Jens Næss, Narvik          0,0-1,0   Arvid Heller, Luleå 

Leonhard Nilsen, Tromsø    0,5-0,5   Erik Camel, Luleå 

E. Svedenborg, Narvik      1,0-0,0   A. Henriksson, Kiruna 

Bj. Nic. Bjørkum, Narvik   1,0-0,0   Gotfr. Isakson, Kiruna 

Henry Pettersen, Mosjøen   0,0-1,0   O. Østerlund, Kiruna 

Jarle Jacobsen, Harstad    0,5-0,5   Børje Paulsson, Boden 

A. Hillestad, Bodø         1,0-0,0   Gottfrid Bolin, Kiruna 

Olav Foss, Tromsø          0,5-0,5   Gottfrid Selberg, Kiruna 

Gustav Jørgensen, Narvik   0,0-1,0   Henrik Strand, Kiruna 

Georg W. Olsen, Tromsø     0,0-1,0   K.V. Jonsson, Luleå 

Otto Lindseth, Narvik      1,0-0,0   Johan Sundin, Luleå 

Henry Bergersen, Narvik    1,0-0,0   Elis Wyøni, Kiruna 

Arthur Johnsen, Narvik     0,0-1,0   K. Englund, Luleå 

Hans Meyer, Narvik         1,0-0,0   Samuelson, Svartsjøstaden 

Godt sagt: 

«Noen folk synes det 

er OK å tapte hvis 

motstanderen deres 

spiller et vakkert 

parti.  

Det synes ikke jeg.  

Du må være 

nådeløs.» 

– Magnus Carlsen 



15 

 

 

 

Våre støttespillere 

 



16 

 
Frank Remman 

Intervju med Joachim B. Nilsen 

Styrker og svakheter må du spørre 

noen andre om, men jeg kan forsikre 

om at det er nok å ta tak i.  

Trener stort sett på egenhånd med 

bøker, lynsjakk på internett etterfulgt 

av analyse.  

Har du noen favorittåpninger med hvit 

eller sort, og eventuelt hvorfor/hvorfor 

ikke? 

Prøver å spille det meste, ellers går 

jeg lei – samtidig lære jeg forhåpent-

ligvis en del også. 

Hva er ditt beste trekk i karrieren? 

Har ikke peiling.. Vet ikke om jeg har 

spilt noen fantastiske trekk, husker 

ingen i farten. 

Hva er ditt beste sjakkminne? 

Har hatt det veldig kjekt med sjakken 

helt siden jeg startet som 6-åring, 

men det beste resultatet må vel bli IM

-nappet på Fagernes nå nylig. 

Joachim Nilsen (23) er en meget 

habil sjakkspiller som er født i Hor-

ten og har ellers bodd i Bergen og 

Bærum. Han spiller for SK 1911 i 

Eliteklassen under NM, men tror 

selv han vender tilbake til klubben 

han har spilt stort sett hele livet; 

nemlig Bergens Schakklubb.  

I øyeblikket går det gnistrende un-

der NM, og unggutten er ikke snau-

ere enn at han er ubseiret og i delt 

ledelse med 4,0 poeng etter at de 

fem første rundene er unnagjort 

(remis mot GM Djurhuss i runde 5) 

Det blir spennende å se hvordan 

dette ender til slutt! 

Hvilke forventninger har du til NM i 

Tromsø og egen innsats i klasse 

Elite? 

Håper og tror på et flott NM - 

Tromsø og Nord-Norge generelt er 

kjent for å være dyktige arrangører. 

Forventningene til egen innsats er 

ikke de helt store, er usikker på 

egen form grunnet lite spilletrening i 

det siste. Målet er å gjøre det bedre 

enn under fjorårets NM. 

Vil du delta på sideaktiviteter under 

NM?  

Hvis man teller Kongressen som en 

sideaktivitet, så ja :-) Ellers tror jeg 

ikke det blir stort på meg, kanskje NM 

i Lynsjakk. Har ikke spilt det på en 

stund – lynsjakk er kjekt, skal ikke se 

bort ifra at jeg prøver meg der.  

Du har lenge vært en av Norges mest 

lovende juniorer, og kapret ditt første 

IM-napp under Fagernes Chess Inter-

national her i vår. Hvor inspirerende 

er et slikt napp på videre satsning, og 

hva er dine mål videre nå fremover?  

Det var utvilsomt veldig inspirerende 

å endelig ta det IM-nappet. Var som 

vanlig et halvpoeng unna i en turne-

ring i Stockholm uken før, så det var 

deilig å endelig få det i boks. Målet er 

som alltid å bli så god som mulig – så 

får vi se hvor langt det rekker! 

Hva er dine styrker/ svakheter som 

sjakkspiller og hvordan trener du for å 

bli bedre i sjakk? 

Hva er din beste prestasjon på 

brettet/høyeste ratede spiller du 

har slått? 

Jeg er best på å spille remis 

egentlig – mange bra spillere som 

har måttet gi opp vinstforsøkene.  

:-) 

Hvem er din verste motspiller og 

hvorfor? 

Jeg tror ikke jeg har noen mareritt-

motstander, men det finnes mor-

somme ting enn å spille mot folk 

man kjenner veldig godt. 

Hvem er din favorittspiller(e)? 

Anatoly Karpov. 

Hva forbinder du med en god 

sjakkturnering? 

Ha det kjekt og trives med fine folk 

og forhåpentligvis gjøre det bra på 

brettet. 

Hva interesser deg utenfor de 64 

sjakkfeltene? 

Av annen idrett liker jeg å drive 

med fotball og basket utenom annen 

trening. Ellers er jeg, tro det eller ei, 

rimelig ordinær – liker film og tv-

serier. Liker å tro at jeg er en sosial 

type, kan mase hull i hodet på de 

fleste. Det er kanskje ikke en interes-

se, men det er nok greit å vite! 

Hva ville du tatt med på en øde øy 

hvis du fikk velge 3 ting? 

Tre flasker iskald Pepsi Max. 

Har du noen bøker du vil anbefale? 

(Både sjakkbøker og øvrig litteratur) 

Leser det meste, men jeg vil anbefale 

det meste av Jacob Aagaard når det 

gjelder sjakkbøker, samt Pump Up 

Your Rating av Axel Smith. Den bo-

ken ga meg overraskende/

urovekkende mye. 

Hvor ser du deg selv om 10 år? 

Det har jeg ikke tenkt på. Vi får se :-) 

 

Joachim B. Nilsen 
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Quizmaster Frank Remman 

Dagens NM-trippel 

Velg ett av fire svaralternativer i hvert 

spørsmål. Vi trekker daglig en fin pre-

mie blant de med (flest) rette svar. 

 

1) I NM-historien har vi ingen som 

har vunnet Eliteklassen tre år på 

rad, men én spiller har vunnet 3 

titler på 4 år. Hvem? 

A) Simen Agdestein 

B) Olaf Barda 

C) Berge Østenstad 

D) Leif Øgaard 

 

2) I hvilket år ble klasse 5 innført 

med Torkel Hansen fra Trondhjem 

som historiens første vinner av 

klassen? 

A) 1998 

B) 1999 

C) 2000 

D) 2001 

Joachim Birger Nilsen 
Rauan Sagit 
Rilton Cup Stockholm SWE (7.19), 
03.01.2016 
1.c4 e5 2.g3 Sf6 3.Lg2 d5 4.cxd5 
Sxd5 5.Sc3 Sb6 6.Sf3 Sc6 7.0–0 
Le7 8.a3 0–0 9.b4 a6 10.Tb1 Te8 
11.d3 Lf8 12.Lb2 a5 13.b5 Sd4 
14.Sd2 a4 15.Sc4 Sxc4 16.dxc4 
Lf5 17.Lxb7 
 

XABCDEFGHY 
8r+-wqrvlk+( 
7+Lzp-+pzpp' 
6-+-+-+-+& 
5+P+-zpl+-% 
4p+Psn-+-+$ 
3zP-sN-+-zP-# 
2-vL-+PzP-zP" 
1+R+Q+RmK-! 
xabcdefghy 

 
17...Lxb1 18.Dxb1 Tb8 19.Le4 c6 
20.e3  
 

XABCDEFGHY 
8-tr-wqrvlk+( 
7+-+-+pzpp' 
6-+p+-+-+& 
5+P+-zp-+-% 
4p+PsnL+-+$ 
3zP-sN-zP-zP-# 
2-vL-+-zP-zP" 
1+Q+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 
20...cxb5 21.exd4 bxc4 22.d5 g6 
23.Dc1 f5 24.Lc2 Lh6 25.Dxh6 
Txb2 26.Dc1 Db8 27.Lxa4 Td8 
28.Sd1 Tb1 29.Dxc4 Dd6 30.Sc3 
Txf1+ 31.Kxf1 Dxa3 32.d6+ Kh8 
33.Sb5 Df3 34.Kg1 De4 35.Dxe4 
fxe4 36.Kf1 Kg7 37.Sc7 Kf7 
38.Lb3+ Kf6 39.Ke2 Kf5 40.Le6+ 
Kf6 41.Ld5 Kf5 42.Sb5 Kf6 
43.Ke3 g5 44.g4 h5 45.h3 h4 
46.Sc3 Kg7 47.Sxe4 Kf8 48.Lc6  
1–0 
 
 
 

3) Hvor mange ganger har Fredrik-

stad vært arrangør av NM? 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

Send ditt svar på epost til 

frank.remman@gmail.com eller lever 

svaret inn hos bulletinredaksjonen. 

 

Petter Fossan var den eneste som 
leverte løsning, og hadde i tillegg kor-
rekt løsning: 

1) A (Oslo 1925) 

2) D (3) 

3) A (Simen) 

Vi oppfordrer flere til å svare på qui-
zen så ikke Fossan får overlast på 
flyet hjem! 
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Sjakkfantomets hjørne 

De tre musketere og Sveriges storhetstid 

inn ti seire, og han fikk bare ett tap, 

noe som holdt til gull på 2.bord dette 

året! Han var med på å ta bronse 

sammenlagt for svenskene i England 

i 1933 og han tok sølv med svens-

kene i sjakk-OL i 1935 i Warzawa. 

Tenk seg til - Sverige tok sølv og 

bronse under sjakk-OL på 30-tallet, 

de hadde tre stormestre på laget, og 

de arrangerte selv OL på hjemmeba-

ne i 1937! Slikt bygges det sjakk-

kultur av. Gösta Stoltz slo forresten 

verdensstjernen Salo Flohr i en 

match i Gøteborg i 1931, men høyde-

punktet i karrieren kom i 1941 da han 

i München vant en meget sterk turne-

ring der verdensmester Alexander 

Alekhine og sterke Efim Bogoljubov 

deltok. 

Erik Lundin ble født i 1904, som 

Stolz. Ståhlberg ble født 4 år senere. 

Lundin blomstret sent, og ble svensk 

Svenskene har mange flere stor-

mestre enn oss – de har 24, vi har 

13. Hvis du tror folketallet forklarer 

hele forskjellen tar du skammelig feil. 

Lille Island på rundt 330.000 innbyg-

gere har for eksempel hele 8 stor-

mestre i sjakk, så det er ingen auto-

matikk i dette. Grunnen er enkel: 

Sjakk-kultur! Etter den berømte VM-

matchen i 1972 vokste det opp en 

generasjon av islandske sjakktalenter 

som i stort antall ble stormestre. Slik 

var det også med svenskene på be-

gynnelsen av 1900-tallet – de hadde 

sjakk-kultur. De var før oss ute og 

skapte denne kultur allerede lenge før 

andre verdenskrig da Sverige var en 

stormakt i sjakk med hele tre stor-

mestre og en rekke andre sterke spil-

lere som tok to OL-medaljer og som 

herjet i internasjonal sjakk. 

Essene i svensk sjakk het Gideon 

Ståhlberg, Gösta Stoltz og Erik Lun-

din og de ble kalt «De tre musketere» 

etter Aleksander Dumas sin kjente 

bok. Ståhlberg var verdensstjernen 

som spilte førstebordet til svenskene 

under OL før krigen, og det med gode 

resultater tross sterk motstand. Mel-

lom 1928 og 1964 spilt Ståhlberg alle 

sjakk-OL bortsett fra i 1950 og 1962! 

Det ble akkurat 200 OL-partier på 

Ståhlberg, der han tok 122 OL-poeng 

for Sverige, eller 61%, om du vil. Det 

er sterkt på førstebordet og han slo 

da også sterke folk som Rudolf Spiel-

mann og Aaron Nimzowitsch i match-

er i 1933 og 1934. Etter krigen slo 

han også sterke folk som Najdorf, 

Kotov og Smyslov og han deltok i 

kandidatturneringen i Zurich i 1953. 

Toppåret var 1948 da han ifølge 

Chessmetrics var rangert som nr. 3 i 

verden i 5 måneder dette året. Til 

sammenligning var Ulf Andersson 

plassert som nr. 3, han også, i 7 må-

neder av karrieren - disse to regnes 

også som de beste svenske sjakkspil-

lerne i historien. 

Gösta Stoltz var også et stort navn og 

i følge Chessmetrics var han under 

krigen inne på en sterk 8.plass i ver-

den! Stoltz spilte for Sverige i 9 sjakk-

OL med 56% score som resultat. I 

sjakk-OL i Praha i 1931 banket han 

mester hele syv ganger; i 1941, 1942, 

1944, 1945, 1960, 1961, 1964. Han 

deltok i sjakk-OL 9 ganger fra 1930 til 

1960, og beste enkeltresultat gjorde 

han i England i 1933 da han tok indi-

viduelt gull på 3.bord med 7 seire, 

seks remiser og bare ett tap. Han 

regnes med rette som en av Sveriges 

aller beste sjakkspillere gjennom tide-

ne - og bortsett fra Ståhlberg og 

Stoltz - er det vel bare Ulf Andersson 

som med rette kan kalles sterkere i 

sin samtid. Lundin tok, som de to 

førstnevnte  sølv og bronse under 

sjakk-OL og det går fortsatt gjetord 

om disse tre den dag i dag. De tre 

musketere i svensk sjakk. Ståhlberg, 

Stoltz og Lundin var da også Sveri-

ges første stormestre i sjakk - den 

neste skulle bli Ulf Andersson - det 

sier mye og de var fanebærere av 

svensk sjakk-kultur i en mannsalder. 

Gideon Ståhlberg, Foto: www.chesshistory.com  



19 

  

Våre støttespillere 

 



20 

  

 

 

 

Våre støttespillere 

 


