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Ved redaksjonen 

Rapport fra runde 6 

ninggambit. Elsness spilte eksempla-

risk sjakk, vant en kvalitet og styrte 

partiet hjem til seier med stø hånd. 

Vel blåst av 2x Frode med andre ord! 

Dette ble en hvit-runde der hvit vant 

hele 7 av 11 partier i Eliteklassen. Det 

er ekstraordinært og bare Urkedal 

klarte det kunststykket å vinne med 

svart. Vi merket oss ellers i denne 

runden at FM Espen Forså fikk sin 

første seier som kom mot Eivind Olav 

Risting som er helt ute av form. Atle 

Grønn kom sent til runden, men var 

heldig mot slutten av sitt parti da Hen-

ning Jakhelln Kjøita satte bort en re-

misstilling han sto best i. IM Lars Os-

kar Hauge Oscar Hauge slo også til 

med en hvitseier i denne runden da 

FM Daniel Jakobsen Kovachev gikk 

på sitt andre strake tap. Nå drar det 

seg til og vi gleder oss til en spennen-

de sluttspurt der de tre stormestrene i 

feltet ser ut til å kjempe om NM-gull 

sammen med IM Elsness. 

Klasse Mester:   

Jøran Aulin-Jansson (Asker) virker 

ustoppelig i øyeblikket. Dagens parti 

mot Gunnar Berg-Hanssen fra 

Tromsø kunne endt begge veier, men 

Aulin-Jansson så lengst i de taktiske 

komplikasjonene som oppsto og vant 

sånn sett fortjent. Dermed 5,5 poeng 

og suveren ledelse. FM Hans K Hare-

stad er helpoenget bak lederen men 

fikk et halvpoengs luke ned til tredje-

Elite: 

I sjette runde fikk vi et spennende 

toppoppgjør mellom GM Kjetil A. Lie 

og GM Rune Djurhuus. Lie spilte i 

ånden til Tal og Bronstein med en 

ving-gambit i engelsk der han ofret 

både bonde og en kvalitet på a1 for 

utviklingsforsprang, terreng og aktivi-

tet. Djurhuus mestret både åpningen 

og det tidlige midtspillet på en ek-

semplarisk måte, men i et kaotisk 

midtspill mistet han til slutt kontrollen 

og Lie berget remis etter å ha vært i 

store problemer med minus-

materiellet sitt. Jeg vil likevel ikke 

kalle det en heldig remis for Lie da 

han spilte praktisk sjakk og spekuler-

te i den menneskelige faktor: At for-

svar er vanskeligere enn angrep og at 

hans spillestyrke ligger i angrepet. 

Hadde Lie sitt angrep slått igjennom 

er jeg sikker på at noen ville geni-

erklært mannen. 

Det andre toppoppgjøret ble litt av et 

anti-klimaks da Joachim B Nilsen fikk 

det tøft alt i åpningen mot teoristerke 

Frode Urkedal i en Petrosian-variant i 

dronningindisk. Med svart spilte Urke-

dal et meget instruktivt parti over te-

maet aktivitet og Nilsen fikk aldri ut 

tårnet sitt på h1 eller kongen i sikker-

het i dette korte partiet på 32 trekk. 

Frode Elsness imponerte meg også. 

Han fikk opp en gullstilling tidlig mot 

IM Nicolai Getz som forsøkte seg på 

Cambridge Springs-varianten i dron-

mann med sin seier mot Christian 

Laverton (Trondhjem). Bror Thanke 

er på sin side et halvpoeng foran et 

kobbel av seks jagende spillere, der-

iblant tre fra nordnorske klubber. Han 

beseiret Arnt Esbensen fra Vadsø. 

Sistnevnte har tapt tre av de fire siste 

etter en god start. Helt åpent om den 

siste opprykksplassen i hvert fall! 

Klasse 1:  

Vi har en ny mann i ledelsen! Harald 

Mikalsen fra Alta vant toppoppgjøret 

mot Øystein R Antonsen ( Black 

Knights), og  er i udelt ledelse med 

fem strake seiere til tross for walk-

over tap i åpningsrunden. FM Ward 

Al-Tarbosh (OSS) har vunnet sine to 

siste partier og er kommet á poeng 

med Antonsen, og nå venter Mikalsen 

i runde 7. Spørsmålet blir om vi får 

nok et sceneskifte i toppen, eller om 

Mikalsen drar fra ytterligere? Tre 

mann følger helpoenget bak sistevnte 

på plassene 4-6, så ting er fortsatt 

åpent.  

Sven Wisløff Nilssen 

Audun Pedersen 

Frank Remman 

Jan Roksvold 

Anniken Vestby 

 

Henvendelser og tips til 

redaksjonen kan sendes til 

audunp@gmail.com 

REDAKSJONEN 

- Rapport fra runde 5 

- Kommenterte partier 

- Landsturneringa sett fra 

slagmarken 

- Intervju med Leif Øgaard 

- Da Bogoljubov besøkte Tromsø 

- Intervju med Svein Jonny 

Albrigtsen 

- NM-quiz 

- Sjakkfantomets hjørne 

INNHOLD 

Foto: Anniken Vestby 



3 

 
 

Rapport fra runde 6 

dig får vi toppoppgjøret Moe-

Johansen. Fire mann ligger og vaker 

poenget bak.   

Senior A:  

Ole Christian Moen (OSS) fosser vi-

dere mot seniortittelen etter nok en 

seier og 6 av 6 stolper. Offeret denne 

gang var Raoul Abrahamsson 

(Vålerenga). Arne Danielsen vant 

oppgjøret mot Kjell-Ole “Kokken” 

Kristensen (Narvik) og er på udelt 

2.plass, halvannet poeng bak Moen. 

Den siste pallplasseringa deles av 

Kjetil Strand (Asker) og Ole Morten 

Skogheim (Lillehammer). Førstnevnte 

skal ut i ilden mot den suverene leder 

Moen i morgen med de hvite brikke-

ne. Strand er ratingmessig på skudd-

hold, og skal kunne klare å gi Moen 

en god kamp her vil jeg tippe. Et an-

net interessant oppgjør blir Skogheim 

– Danielsen. 

Senior B: 

Etter seks runder er det igjen helt 

åpent  i klasse senior B. Fire mann 

deler på førsteplassen med 4,5 po-

eng hver. Tor Petterson som ledet 

udelt før runden måtte ned mot Kjell 

Iversen Sistenevnte lå i likhet med 

Pål Egil Knutsen og Berg Frimans-

lund ett poeng bak, men da alle disse 

tok hjem helpoeng er  det altså dødt 

løp. Kvartetten har imidlertid et helt 

poeng  ned til plassene fem til sju, og 

det virker sannsynlig at den endelige 

vinneren er å finne blant disse fire. 

Junior:  

Tor Fredrik Kaasen fra arrangørklub-

ben havnet i et passivt sluttspill med 

de sorte brikkene og tapte for FM 

Benjamin Haldorsen (Bergens). Der-

med benyttet klubbkompis Endre Ma-

chlik sjansen til å stikke i fra etter en 

sterk seier mot Lucas Ranaldi (SK 

1911). Han leder nå med 5,0 po-

eng ,halvpoenget på Haldorsen og 

helpoenget på Kaasen og tre andre. I 

morgen får vi det meget interessante 

toppoppgjøret Machlik-Haldorsen. To 

andre interessante oppgjør blir Kaa-

sen mot Torgeir Kjøita (SK 1911) og 

Sigve Hølleland (Masfjorden) mot 

Trygve Dahl (Hell). Alle seks nevnte 

Klasse 2: 

Her har Mathias Nesheim på det nær-

meste avgjort det allerede. Med 6/6 

og halvannet poeng ned til andre-

mann er det bare en total kollaps som 

kan frata ham klasseseieren. Kampen 

om andreplassen kan imidlertid bli 

hard. Audun Engeset, Tore Kallset og 

Kai Inge Esbensen er best blant res-

ten, med 4,5 poeng hver. 

Klasse 3: 

Det ble remis i toppoppgjøret mellom 

Cebatarauskas (Larvik) og Skaslien 

( Vålerenga), og dermed benyttet 

Shehzad (Sandnes) sjansen til å tette 

luka og er likt med Skaslien, begge 

med 5,0 poeng og halvpoenget bak 

lederen. Det blir spennende å se om 

Shehzad kan avansere ytterligere 

etter møtet mot Cebatarauskas i mor-

gen. 3 mann ligger og lurer halvpo-

enget bak pallen, deriblant Frode 

Fredriksen ( Sandnes) som har kom-

met tilbake med et par seire etter litt 

dårlig utteling i dobbeltrunden, Stein 

Fjellseth( Strømmen) som møter 

nevnte Fredriksen og til slutt formspil-

leren Sverre Skjølingstad med tre 

strake, som skal opp mot Skaslien 

Klasse 4:  

Både Mattis Mikelsen (Asker) og Dag 

Bjørkevoll Nord ( Nittedal) vant sine 

partier i runde 6, og dermed har de 

fått en liten luke ned til resten av fel-

tet . De ligger hhv. 1,5 og 1,0 poeng 

foran seks mann på 4,0 poeng, som 

alle remiserte i denne runden. Faktisk 

er det så jevnt at det skiller et fattig 

halvpoeng på hele 12 mann i forhold 

til pallen! En av disse, Peter Scott 

Munk (Kristiansand) får æren av å 

møte lederen i morgen. 

Klasse 5:  

Espen Espe Johansen (SK 1911 ) 

gikk på sitt første tap i turneringa mot 

Erling Engh (Stavanger). Samtidig 

vant Åsgeir Moe (Nærøy) mot arrang-

ørklubbens Nils-Tore Trondsen. Det 

betyr at vi nå har tre mann likt på 5,0 

poeng. Sverre Hoem (Kristiansund) 

ligger halvpoenget bak, og skal opp 

mot Engh med sort i morgen. Samti-

er innenfor skuddhold når det gjelder 

å kapre den gjeveste premien.   

Kadett:  

Unggutten Mads Vestby-Ellingsen 

fortsetter  sin imponerende seiersrek-

ke, og har nå 6 strake etter sin seier 

mot Abyl Kizatbay (Stavanger). Der-

med har han opparbeidet seg en luke 

på halvannet poeng til Eivind Bruaset 

(Trondhjem) og Sigurd Kjelsbøl Huse 

(Nordstrand). Førstnevnte skal ut i 

ilden mot Vestby-Ellingsen og prøve 

å stoppe seiersrekka. Klarer han ikke 

det, så ser det lyst ut for en hjemme-

banetriumf. Seks mann ligger på 4,0 

poeng, deriblant Nielsen og Greibrokk 

fra Alta, og skjebnen vil det slik at 

disse to møtes i morgen i et parti beg-

ge må vinne. 

Lilleputt: 

Da Julian Munk tapte mot Bjørn Ro-

bertsen holdt det med remis for To-

bias Lang Nilsen fra Moss for å innta 

udelt ledelse i kampen om Norges-

mestertittelen blant lilleputtene. Le-

delsen kan dog på ingen måte kalles 

sikker. Et lite halvpoeng bak halser 

fem spillere på 4,5 poeng, og to til 

som ligger helpoenget bak. 

Miniputt: 

Klassen er vid åpen etter seks run-

der. Før runden så Aksel Bu Kvaløy 

ut til å ha grepet om den, men så 

måtte han ned mot Shazil Shehzad. 

Da Mathias Unneland og Alexander 

Øye-Strømberg vant sine respektive 

partier er det nå firedelt ledelse i klas-

sen. Og halvpoenget bak der igjen 

kommer hjemmehåpet Mathias Lind 

Schouten og Nordstrands Andreas 

Tenold. Det ligger an til en spennen-

de innspurt blant lilleputtene. 
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Sven Wisløff Nilssen 

Kommenterte partier 

XABCDEFGHY 
8-trl+-trk+( 
7zp-+n+pzpp' 
6-+q+p+-+& 
5+p+n+-vL-% 
4-+-zP-+-+$ 
3+NzPQ+-+-# 
2P+-+LzPPzP" 
1+-tR-+RmK-! 
xabcdefghy 

 
18.Dg3! Hvit har fått opp en sen-
trumsfordel, et løperpar og har ang-
repssjanser uten å ha måttet jobbe 
for det. 18...f6? Er posisjonelt me-
get grelt - mye bedre var: [18...Kh8! 
og svart forsøker å holde seg fly-
tende.] 19.Lh6! Tf7 20.Tfe1 Db6!? 
[Heller ikke: 20...e5? 21.c4! overle-
ver svart. Og:; 20...Dc7!? 21.Dxc7 
Sxc7 22.Lf4 e5! 23.Lg3 Lb7 24.f4! 
vinner også for hvit, så her var go-
de råd alt dyre!] 21.Lf3!? [Effektivt 
var: 21.c4! bxc4 22.Lxc4 Lb7 
23.Sc5! og vinner for hvit.] 21...Se7 
22.Lf4 Sf5 23.Dh3 Tb7   
 

XABCDEFGHY 
8-+l+-+k+( 
7zpr+n+rzpp' 
6-wq-+pzp-+& 
5+p+-+n+-% 
4-+-zP-vL-+$ 
3+NzP-+L+Q# 
2P+-+-zPPzP" 
1+-tR-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 
24.d5! Gi Elsness lillefingeren - 
og han griper hele hånda! Gammelt 
jungelord. 24...e5 25.Dxf5 exf4 
26.d6!? [Enkelt og godt var: 
26.Te8+ Tf8 27.Txf8+ Kxf8 
28.Dxh7 og vinner.] 26...Tb8 
27.Ld5 Se5 28.Dxf4 Dxd6 
29.Lxf7+ Kxf7   
 
 
 
 
 
 

Frode Elsness 
Nicolai Getz 
Norgesmesterskapet 2016 (6), 
13.07.2016 
[Sven Wisløff Nilssen] 
Frode Elsness har et todelt mål 
under NM. På den ene siden øns-
ker han seg en ny kongepokal og 
NM-gull - for det andre ønsker han 
seg et GM-napp. Heldigvis uteluk-
ker ikke det ene det andre - snare-
re tvert i mot. Han kom et steg nær-
mere målet ved å slå Getz i 6. run-
de på en overbevisende måte. 1.d4 
Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3 Sbd7 
5.Lg5 Klassisk dronningambit 
går aldri av moten. Solid, interes-
sant og fortsatt rik på muligheter. 
5...c6 6.e3 Da5 Cambridge Spri 
ngs-varianten som Magnus i sin tid 
spilte mot Kasparov i deres første 
hurtigsjakkparti og som fortsatt spil-
les selv om forsvaret i dag ikke er 
100% stuerent da hvit har mulighe-
ten til å stikke av med løperparet i 
flere varianter. 7.Sd2 [Varianten: 
7.cxd5 Sxd5 8.Dd2 Lb4 9.Tc1 reg-
nes også som fordelaktig for hvit.] 
7...Lb4 8.Dc2 0–0 9.Le2   
 

XABCDEFGHY 
8r+l+-trk+( 
7zpp+n+pzpp' 
6-+p+psn-+& 
5wq-+p+-vL-% 
4-vlPzP-+-+$ 
3+-sN-zP-+-# 
2PzPQsNLzPPzP" 
1tR-+-mK-+R! 
xabcdefghy 

 
9...c5!? [Den gamle varianten er: 
9...e5 10.0–0 exd4 11.Sb3! Dc7 
12.Sxd4 med hvit fordel.] 10.0–0 
cxd4 11.Sb3! Db6 12.exd4 dxc4 
13.Lxc4 Dc6?! Dette virker kuns-
tig da dama hører hjemme på c7. 
[God latin er varianten: 13...Dc7 
14.De2 Lxc3 15.bxc3 b6! med bare 
en liten hvit fordel som består av 
løperparet på sikt. Dette er spilt i en 
rekke partier tidligere.] 14.Le2 Sd5 
15.Tac1 Lxc3 16.bxc3 b5 17.Dd3 
Tb8   
 

XABCDEFGHY 
8-trl+-+-+( 
7zp-+-+kzpp' 
6-+-wq-zp-+& 
5+p+-sn-+-% 
4-+-+-wQ-+$ 
3+NzP-+-+-# 
2P+-+-zPPzP" 
1+-tR-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 
30.Tcd1 Med kvalitet over, best 
kongestilling og linker å jobbe i så 
er resten lett. 30...Dc7 31.Dd4 Lg4 
32.Dd6 Tc8 33.Dxc7+ Bytter ned 
til et vunnet sluttspill. 33...Txc7 
34.Td5 a6 35.Td6 Lc8 36.Tc1 g5 
[Eller: 36...Ke7 37.Td4 Kf7 38.f4 
Sc4 39.Sd2! og hvit vinner.] 37.h3 
Ke7 38.Td5 Le6 [Eller: 38...Lb7 
39.Td4 Kf7 40.f4! og hvit vinner.] 
39.Td4?! [Mer effektivt var: 
39.Tc5! og vinner. Nå får svart mu-
ligheten til blokade på de hvite fel-
tene og det gjenstår en jobb fra 
hvit.] 39...a5?! [Siste sjanse til å 
kjempe var å forsøke seg på en 
hvitfeltsblokade med: 39...Lc4 og 
hvit har fremdeles en jobb å gjøre.] 
40.Sxa5 Lxa2   
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-tr-mk-+p' 
6-+-+-zp-+& 
5sNp+-sn-zp-% 
4-+-tR-+-+$ 
3+-zP-+-+P# 
2l+-+-zPP+" 
1+-tR-+-mK-! 
xabcdefghy 

 
41.Ta1?! [Hvit roter. Etter: 41.f4! 
gxf4 42.Txf4 h5 43.Tcf1 vinner hvit 
mye lettere da han får åpnet nye 
linjer og kommer bedre til svakhet-
ene.] 41...Le6 42.Tb4 Ld7 43.Ta3 
Kf7 44.Te4 Kg6 45.Kh2 h5 46.Td4 
Kf5 47.Td6 Kg6 48.Td1 h4 49.Kg1 
Lf5 50.Kh2 Hvit finner ikke en 
god plan og sikter seg inn på ny 
tidskontroll ved trekk 60. 50...Sd3 

 
ELITE 
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Kommenterte partier 

kongeindisk angrep - en spennen-
de åpning mot Caro Kann. 2...d5 
3.Sd2 g6   
 

XABCDEFGHY 
8rsnlwqkvlntr( 
7zpp+-zpp+p' 
6-+p+-+p+& 
5+-+p+-+-% 
4-+-+P+-+$ 
3+-+P+-+-# 
2PzPPsN-zPPzP" 
1tR-vLQmKLsNR! 
xabcdefghy 

 
4.h4!? [En hovedvariant her er: 
4.Sgf3 Lg7 5.g3 e5 6.Lg2 Se7 7.0–
0 0–0 8.Te1 med en stilling med 
sjanser for begge parter.] 4...Sf6! 
5.e5 Sg4 6.d4 h5?! [Bedre var det 
å angripe sentrumet til hvit mens 
han er i ubalanse og ikke har fått 
utviklet seg enda. Altså: 6...c5! 7.c3 
Sc6 8.Le2 h5! og svarts stilling er 
god og han har minst utlignet her.] 
7.Ld3 [Etter: 7.Sb3! vanskeliggjø-
res c5 og e3 feltet dekkes av Lc1 - 
hvit står her best.] 7...c5! 8.c3 cxd4 
9.cxd4 Sc6 10.Se2! En fleksibel 
måte å dekke d4-bonden på som 
jeg liker godt. Sdf3 forblir en mulig-
het og det blir f3 i visse stillinger 
også. 10...Sh6 [I en variant som 
10...Lg7 11.0–0 0–0 12.Sb3 a5 
13.a4 står hvit også litt bedre.] 
11.Sf3!? At Jansson pendler 
brikkene inn mot kongefløya bør 
ikke overraske noen! 11...Lg4 
12.Sg5 e6   
 

XABCDEFGHY 
8r+-wqkvl-tr( 
7zpp+-+p+-' 
6-+n+p+psn& 
5+-+pzP-sNp% 
4-+-zP-+lzP$ 
3+-+L+-+-# 
2PzP-+NzPP+" 
1tR-vLQmK-+R! 
xabcdefghy 

 
13.Le3!? [Dette er tveegget - 

51.Td2 Sc5? [Mye sterkere var: 
51...Se5 52.Tb2 Tc5 53.f3 Ld3 med 
en hvitsfeltsblokade. Hvit må her 
prøve å passivisere svart for så å 
bryte inn i stillinga for å vinne.] 
52.f3! Ld7 53.Td4 Se6 [Legg mer-
ke til varianten: 53...Le6 54.Td6 Lf7 
55.Tc6! og hvit vinner dette slutt-
spillet.] 54.Tb4   
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-trl+-+-' 
6-+-+nzpk+& 
5sNp+-+-zp-% 
4-tR-+-+-zp$ 
3tR-zP-+P+P# 
2-+-+-+PmK" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
54...Sc5? Taper raskt: [Bedre er: 
54...Sf4! 55.c4! bxc4 56.Txc4 Ta7! 
og hvit må enda jobbe litt til.] 55.c4! 
Sa6 Det er slutt. [Etter: 55...bxc4 
56.Txc4 Se6 57.Txc7 Sxc7 får hvit 
byttet tårn og det blir da håpløst å 
holde.] 56.Tb2 b4 57.Td3 Lc8 
58.Td6 Tc5 59.Sc6 Lf5 60.Se7+ 
Kf7 61.Sxf5 og svart ga opp. En 
flott forestilling av Frode Elsness 
som har spilt ovebevisende under 
dette Norgesmesterskapet så langt. 
1–0 
 

Jøran Jansson 
Gunnar Berg Hanssen 
Norgesmesterskapet 2016 (6), 
13.07.2016 
[Sven Wisløff Nilssen] 
Jøran Jansson ledet klasse mester 
med 4.5 poeng etter fem runder. 
Blant de tre spillerne ett poeng bak 
han fant vi Gunnar Berg Hanssen 
fra Tromsø som lenge spilte et 
glansparti mot Jansson i 6. runde. 
Men et fullverdig sjakkparti er ikke 
bare perfekt strategi - det er også 
god taktikk - og når det hele ble 
riktig så taktisk - så slo ekspresi-
dent i sjakkforbundet Jøran Jans-
son til for full musikk. Vi tar en titt: 
1.e4 c6 2.d3 I ånden til Bobby 
Fischer spiller Jøran Jansson 

eneste håp om fordel lå i: 13.f3 Lf5 
14.Lb5! med uklart spill der hvit 
satser aksjene sine på at Lf5 skal 
bli stående utsatt i fortsettelsen.] 
13...Lb4+ 14.Kf1 Lf5!? 15.Tc1 
Lxd3 16.Dxd3 Sf5 Svart har fått 
opp en slags franskstruktur i sen-
trum der han har kvittet seg med 
den dårlige hvitfeltsløperen sin. 
Han står meget godt siden brikkene 
har gode felter å arbeide på. 17.g3 
Le7 18.Sf3 Sb4 19.Db3 a5 
20.Kg2?! [Det var på høy tid å 
benytte tiden hvit har fått til et av-
bytte avsvartfeltsløp erne. 20.Lg5! 
Hvit har da en liten fordel.] 20...a4! 
21.Dd1   
 

XABCDEFGHY 
8r+-wqk+-tr( 
7+p+-vlp+-' 
6-+-+p+p+& 
5+-+pzPn+p% 
4psn-zP-+-zP$ 
3+-+-vLNzP-# 
2PzP-+NzPK+" 
1+-tRQ+-+R! 
xabcdefghy 

 
21...0–0?! [Muligheten: 21...Sxe3+! 
22.fxe3 a3! (22...Sxa2 23.Ta1 Sb4 
24.Txa4) 23.Tb1 Dc7 gir svart for-
del på grunn av initiativet på dron-
ningfløya der svart har best struk-
tur.] 22.a3 Sc6 23.Lg5! Lxg5 
24.hxg5 Jansson er på vinners-
poret og spiller opp en farlig ang-
repsstilling med enkle midler - 
svarts rokade var trolig sunn, men 
risikabel. 24...Kg7 25.Dd2 Sa5 
26.Df4 Sb3 27.Tcd1 Dc8   
 

XABCDEFGHY 
8r+q+-tr-+( 
7+p+-+pmk-' 
6-+-+p+p+& 
5+-+pzPnzPp% 
4p+-zP-wQ-+$ 
3zPn+-+NzP-# 
2-zP-+NzPK+" 
1+-+R+-+R! 
xabcdefghy 

 
MESTER 
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Kommenterte partier 

Ole Woldseth 
Kjell Magne Johnsen 
Norgesmesterskapet 2016 
Tromstunhallen, Tromsø¸ (7), 
13.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
Ole Woldseth er en kjent kar i 
sjakkmiljøet og han jaktet i dag på 
sin første seier i Mesterklassen. Da 
han trodde at seieren lå i begge 
bukselommene skjedde det plutse-
lig noe uventet, vi tar en titt: 1.d4 
Det store NM-trekket i år er 1.d4! 
1...Sf6 2.Sf3 d5 3.c4 c6 Slavisk er 
passe aktivt, passe solid og passe 
spennende. En fin miks og veldig 
populær blant spesielt kinesiske 
stormestre. 4.Sc3 dxc4 5.e3!? 
Slapt. Teorien anbefaler: 5.a4! 
5...b5! 6.a4 b4 7.Sa2 e6 8.Lxc4 
Sbd7   
 

XABCDEFGHY 
8r+lwqkvl-tr( 
7zp-+n+pzpp' 
6-+p+psn-+& 
5+-+-+-+-% 
4PzpLzP-+-+$ 
3+-+-zPN+-# 
2NzP-+-zPPzP" 
1tR-vLQmK-+R! 
xabcdefghy 

 
9.b3 Hvits plan er Lb2, Sc1–d3 
med mer kontroll over de svarte 
feltene c5 og e5. 9...a5 10.Lb2 Lb7 
11.0–0 Le7 12.Sc1 0–0 13.Sd3 c5! 
14.dxc5 Sxc5 15.Sxc5 Lxc5 
16.Tc1 De7!? Et nytt trekk i min 
database. Spilt før var: 16...Tc8 
17.h3 h6 18.Dxd8 Tfxd8 19.Tfd1 
Lb6 20.Kf1 Txd1+ 21.Txd1 Td8 
22.Txd8+ Lxd8 23.Ke2 Kf8 24.Ld4 
Sd5 25.Lc5+ Ke8?? 26.Lb5+ og 
fallseier til hvit i Nguyen,T-Thai,M/
Ho Chi Minh City 2001, 1–0. 
17.De2 Tfd8 18.Tfd1 Lb6 
19.Sd4!?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28.g4? [Veldig fristende, men 
bedre var: 28.Sh4! Dc2 29.Sxf5+ 
exf5 30.The1 og hvit står klart best. 
Nå slipper reven inn i hønsegår-
den.] 28...hxg4 29.Sh4 Dc2! 
30.Sg3? Jansson går all in og 
legger alle eggene sine i en og 
samme kurv. Går den kurven i tu-
sen knas går partiet i tusen knas 
også. Bedre var det mer fleksible: 
[30.Dxg4 Th8 31.Sxf5+ gxf5 32.Df3 
og hvit kjemper videre i en veldig 
vanskelig stilling.] 30...Th8! Og nå 
går kurven i tusen knas da hvit ikke 
lenger kan ta på g4 siden det er en 
familiesjakk på e3 med springeren 
fra g4! Dermed lever bonden på g4 
videre og svart står til vinst. 
31.Shxf5+ En svært så sørgelig 
nødvendighet. 31...gxf5 32.Th6! 
Gjør det beste ut av en vanskelig 
situasjon. 32...Txh6 33.gxh6+ Kg6! 
Tar kontroll over g5-feltet med vin-
nende fordel da alle sluttspill nå er 
vunnet for svart. 34.Th1 Dd2 
35.Sh5 Fisker i rørt vann etter 
regelen: Der det er liv, er det håp! 
35...Th8?! [Sluttspillene er full-
stendig vunnet - så hvorfor ikke 
spille: 35...Dxf4 36.Sxf4+ Kh7 og 
svart vinner lett.] 36.Dh2! Dxh6??   
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-tr( 
7+p+-+p+-' 
6-+-+p+kwq& 
5+-+pzPp+N% 
4p+-zP-+p+$ 
3zPn+-+-+-# 
2-zP-+-zPKwQ" 
1+-+-+-+R! 
xabcdefghy 

 
 Det meste annet vinner her - men 
ikke dette trekket da Jansson har et 
Columbi egg på lager! 37.Dh4! 
Truer rett og slett Df6+ fulgt av slag 
på f7 - dette lar seg ikke parere! 
37...Kh7 Eneste forsøk, men... 
38.De7! Truer både Dxf7+ og 
Sf6+ - svart ga opp! Et minnerikt 
parti der Berg Hanssen sto for mye 
godt posisjonelt spill, men der 
Jansson sitt taktikkeri ble farligere. 
1–0 
 

XABCDEFGHY 
8r+-tr-+k+( 
7+l+-wqpzpp' 
6-vl-+psn-+& 
5zp-+-+-+-% 
4PzpLsN-+-+$ 
3+P+-zP-+-# 
2-vL-+QzPPzP" 
1+-tRR+-mK-! 
xabcdefghy 

 
19...Se4! Åpningen har vært en 
suksess for svart etter at hvit spilte 
slapt og alle de svarte offiserene 
kommer til gode felter uten at han 
må gjøre noen innrømmelser. 
20.Dg4 Dg5? Dette fører til en 
springervandring som tar mye tid 
for svart. Bedre var: 20...Df6! 
21.De2 Dg6! og svart står best. 
21.Dxg5 Sxg5 22.f3! Dermed må 
svart bruke mye tid på springeren 
for å få den inn i spillet igjen. 
22...h6 23.Kf2 Sh7 24.Sb5 Txd1 
25.Txd1 Td8 26.Txd8+ Lxd8   
 

XABCDEFGHY 
8-+-vl-+k+( 
7+l+-+pzpn' 
6-+-+p+-zp& 
5zpN+-+-+-% 
4PzpL+-+-+$ 
3+P+-zPP+-# 
2-vL-+-mKPzP" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
27.Sd6 Hvit har de aktive brikke-
ne og står best. 27...La8 28.Ld4 
Sf6 29.e4! Sd7? Omgrupperingen 
som dekker a5-bonden med Lc7 er 
mye bedre: 29...Lc7 30.Sb5 Ld8 og 
svart har forsvarsmuligheter. 
30.Lb5! Sb6 31.Ke3 f6 32.Kd3   
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hvit fortsatt gjort feil. Nå får han inn 
Lc4+ igjen. 42.Lc4+! Kd7 43.hxg5 
fxg5 44.Lxe5 Resten bør være 
enkelt på dette nivået. 44...g4 
45.Le2? Ke6 46.Lb8   
 

XABCDEFGHY 
8-vL-vl-+-+( 
7+l+-+-+-' 
6-+-+k+-+& 
5zp-mK-+-+p% 
4Pzp-+P+p+$ 
3+P+-+P+-# 
2-+-+L+P+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
46...gxf3? Svart har et trekk som 
holder sømmene sammen. Det er: 
46...h4! med den overraskende 
ideen h3! og svart har motspill og 
kan berge remis. 47.gxf3!? h4 
48.Lf1 Kf6 49.Lh3 La6 50.f4? Gir 
svart en gylden mulighet til motspill 
med Ld3! 50...Le2? Ikke det, nei. 
51.e5+ Kf7 52.La7!? Mest effek-
tivt var: 52.e6+! men teksttrekket 
duger det også. 52...Ld1 53.Lb6?? 
Ops, I did it again! 53.Kc4 vinner 
for hvit. 53...Lxb6+! 54.Kxb6 Lxb3 
55.Kxa5   
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+k+-' 
6-+-+-+-+& 
5mK-+-zP-+-% 
4Pzp-+-zP-zp$ 
3+l+-+-+L# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
 Så langt hadde nok hvit regnet - 
men nå detonerer svart en bombe! 
55...Le6! Dette vesle trekket snur 
hele partet på hodet - for et vær-
omslag! 56.f5 b3! 57.fxe6+ Ke7 
Løperen er hjelpeløs mot to bønder 
som løper fort! 58.Lf5 b2 59.Kb6   
 
 

XABCDEFGHY 
8l+-vl-+k+( 
7+-+-+-zp-' 
6-sn-sNpzp-zp& 
5zpL+-+-+-% 
4Pzp-vLP+-+$ 
3+P+K+P+-# 
2-+-+-+PzP" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
32...e5? Et trekk som skaper 
svekkelser og som taper her. Bedre 
var: 32...g5 for å gi kongen felter. 
Stillingen er strategisk vunnet for 
hvit, men mye jobb gjenstår. 33.Lc5 
h5 34.Sc4 Sc8 35.Ld7? Varian-
ten: 35.La6! Se7 36.Sxa5 Lxa5 
37.Lxe7 vinner direkte for hvit. Nå 
blir det verre å vinne. 35...Lb7 
36.Sd6? Bytter en fantastisk 
springer på c4 mot et passivt øk på 
c8 - dette kan ikke være rett. Hvits 
plan er nok å lage en rute inn for 
kongen sin - men den biter ikke 
svart helt på ved beste spill. 
36...Sxd6! 37.Lxd6 La6+ 38.Lb5 
Lb7?   
 

XABCDEFGHY 
8-+-vl-+k+( 
7+l+-+-zp-' 
6-+-vL-zp-+& 
5zpL+-zp-+p% 
4Pzp-+P+-+$ 
3+P+K+P+-# 
2-+-+-+PzP" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
 Taper da kongen smetter inn. 
Bedre er: 38...Lc8! for å besvare: 
39.Kc4? med: 39...Le6+! og svart 
har ingen verdens problemer. 
39.Kc4! Kf7 40.Kc5 Ke6 41.h4? 
Sterkt var: 41.Lc4+ Kd7 42.Lf7 h4 
43.Lg6 Ke6 44.Lf5+ Kf7 45.Kb5 g6 
46.Ld7! og hvit vinner a-bonden og 
dermed partiet. 41...g5? Etter: 
41...Lc8 42.Lc4+!? Kd7 43.Lb8 Lc7 
44.La7 Kd8 45.Lb6 Kd7! 46.Le6+! 
er vunnet for hvit - men her kunne 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-mk-+-' 
6-mK-+P+-+& 
5+-+-zPL+-% 
4P+-+-+-zp$ 
3+-+-+-+-# 
2-zp-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
59...h3 60.a5 h2 61.a6 h1D 62.a7 
Da8 63.Ka6 Dc6+ 64.Ka5 Db7 Og 
hvit ga endelig opp etter litt selv-
tukt. Et tøft tap for Woldseth dette, 
og han må nok vente på sin første 
seier i mesterklassen i NM. 0–1 

Benjamin Haldorsen 
Tor Fredrik Kaasen 
Norgesmesterskapet 2016 (6), 
13.07.2016 
[Sven Wisløff Nilssen] 
Den største forhåndsfavoritten i 
Junior A, Benjamin Haldorsen fra 
Bergen, møtte lederen Tor Fredrik 
Kaasen til dyst i sjette runde. Det 
ble en hard batalje der Haldorsen 
gikk seirende ut og han er nå oppe 
i ryggen på den nye ledermannen 
Endre Machlik fra Tromsø. 1.e4 e6 
2.d4 d5 3.Sc3 Sf6 4.e5 Steinitz-
varianten i fransk - en åpning alle 
unge sjakkspillere bør kjenne fordi 
den inneholder så mye viktig strate-
gi som er allmenngyldig i åpnings-
spillet i sjakk. 4...Sfd7 5.f4 c5 6.Sf3 
Sc6 7.Le3 Kjent teori og en kjent 
stilling som regnes som ørlite bedre 
for hvit - men der svart er meget 
solid og han har mange spennende 
planer å satse på. 7...a6 8.Dd2 b5 
9.dxc5! Et nøkkeltrekk i denne 
stillingen. Lang rokade besvares 
selvfølgelig med 9...c4! og svart får 
angrep. 9...Lxc5 10.Ld3!? [Den 
klassiske hovedvarianten går slik: 
10.Lxc5 Sxc5 11.Df2 Db6 12.Ld3 
med spennende muligheter for 
begge parter. Haldorsen er oppda-
tert på oppdatert teori og spiller en 
anbefaling av Parimarjan Negi fra 
hans ferske bok om Fransk for-
svar.] 10...Db6 11.Lf2 b4!? Alt dette 
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49.Kc7 og resten går av seg selv. 
Hvit vinner.] 30.b5 Ld7 31.Lg6! Kb7 
[Kongen må gå da: 31...Lc8 32.Le8 
gir trekktvang.] 32.Kc5 Kc7 33.h4 
Kb7 34.g4!? [Det er ingenting i 
veien med: 34.Kd6 men hvorfor 
ikke avansere den femtidige dron-
ningen først?] 34...Kc7 35.g5 Kb7 
Taper helt uten kamp - men det var 
kjørt nå. 36.Kd6 Lc8 37.Ld3 hxg5 
38.hxg5 Kb6 39.g6 d4 40.Ke7 
Kongen snapper g-bonden og hvits 
g-bonde går inn. Lett som fot i 
hose. 40...Kc5 41.Kf7 Ld7 42.Kxg7 
Le8 43.Kf6 Lxg6 44.Lxg6 Kd5 
45.Ld3 Svart ga endelig opp. En 
pen posisjonell sluttspillseier av 
Benjamin Haldorsen. 1–0 

 

Thore Roksvold 
Svein Erik Kringstad 
Norgesmesterskapet 2016 
Tromstunhallen, Tromsø¸ (6), 
09.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
1.e4 e5 2.Sc3 Sf6 3.Lc4 Skole-
sjakk. Italiensk åpning har vært 
populær siden sjakkens vugge og 
på klubbnivå er dette åpningenes 
mor. 3...c6!? 4.d3?!   
 

XABCDEFGHY 
8rsnlwqkvl-tr( 
7zpp+p+pzpp' 
6-+p+-sn-+& 
5+-+-zp-+-% 
4-+L+P+-+$ 
3+-sNP+-+-# 
2PzPP+-zPPzP" 
1tR-vLQmK-sNR! 
xabcdefghy 

 
 Lar svart fullføre planen sin om d5! 
uten å stikke kjepper i hjulene 
hans. Sterkere er: 4.d4! Lb4 5.dxe5 
Sxe4 6.Dd4 d5 7.exd6 0–0 8.Lf4 
Te8 9.Sge2 med en komplisert stil-
ling der hvit trolig står noe bedre. 
4...d5! 5.exd5 cxd5 6.Lb3 Lb4 
7.Ld2 Lg4 8.f3 Skaper noen hul-
ler i stillingen til hvit, blant annet på 
e3. Bedre var: 8.Sge2! og svart står 
litt bedre. 8...Le6 9.Sa4?! Ld6! Hvit 

har blitt populært og b4 er spilt i 
endel partier den senere tiden. Men 
posisjonelt stiller jeg meg skeptisk 
til trekket da hvit oppnår et fordel-
aktig sluttspill etter dette trekket. 
12.Sa4 Lxf2+ 13.Dxf2 Dxf2+ 
14.Kxf2 Ke7?! Fratar springeren 
på c6 et viktig felt. [14...a5?! 
15.Tac1 Lb7 16.c4 Se7 17.cxd5 
Lxd5 18.Lb5 Tb8 19.Sd4 Kd8 
20.Thd1 Sb6 21.Sc5 og hvit vant i: 
Shankland,S-Bajarani,U / Al-Ain 
2014, 1–0.; 14...Lb7 15.Tac1 0–0 
16.c4 Se7!? var trolig bedre - og 
hvit har en liten fordel i sluttspillet.] 
15.Thc1! f6 16.c4! bxc3 17.Txc3 
Lb7 18.Sc5?! Spiller bort mye av 
den store fordelen. 18...Sxc5 
19.Txc5 fxe5 20.Sxe5 Sxe5 
21.fxe5 Tac8!? Prinsippielt bør 
ikke svart bytte tårn, men her er c7 
svakt - så et tårnbytte er greit. 
22.Tac1 Txc5 23.Txc5 Kd7 24.b4! 
Fikserer svakheten på a6 - svarts 
stilling er nå meget vanskelig og 
hvit kan presse i timesvis. Fordelen 
til hvit består i en mye bedre løper 
siden denne kan angripe svakhete-
ne til svart på a6 og e6. 24...h6?! 
Planen med h6 og Tc8 er tvilsom 
da hvit får byttet motspillsressursen 
til svart - tårnet. Dermed blir svart 
sittende igjen med en helt statisk 
og passiv stilling å forsvare. [Bedre 
var: 24...Tf8+! 25.Ke3 h5 og hvit 
må se opp for svarts ressurs med 
d4+ som gir motspill.] 25.g3?! 
[Bedre var: 25.Ke3! som uansett 
variant er et nyttetrekk her.] 
25...Tc8? En posisjonelt dårlig 
beslutning. Disse sluttspillene med 
to hvitfeltssvake bønder (a6 og e6) 
er kjent for å være nær umulig å 
holde. Karpov har spilt et fantastisk 
mønsterparti med en lignende 
struktur der han viste hvordan hvit 
bør spille. Ofte blir trekktvang et 
tema og hvits konge trenger avgjø-
rende inn. 26.Txc8 Lxc8 27.Ke3 
Kc6 28.Kd4 Kb6 29.a4! a5? Taper 
direkte, men stillingen var svært 
vanskelig nå. Bedre var: [29...Kc6 
men etter: 30.Kc3! Kb6 31.Kb3 Kc6 
32.a5! Lb7 33.Ka4 Lc8 34.b5+! 
axb5+ 35.Kb4! La6 36.Lf1 er svart i 
trekktvang og kan bare flytte bøn-
der - dette vinner hvit lett. F.eks.: 
36...g5 37.Le2 d4!? 38.Lf3+ Kc7 
39.Le4 Lb7 40.Ld3 Lc6 41.Kc5 Kb7 
42.Kxd4 og hvit vinner sluttspillet. 
42...Ld7 43.Kc5 Ka6 44.Kb4 Lc6 
45.Lg6! Ld7 46.Lf7 ny trekktvang! 
46...Kb7 47.Kc5! Ka6 48.Kd6 Lc8 

har sløst med tiden og svart har fått 
opp en god og harmonisk stilling. 
10.Sc3 0–0 11.Sge2 Sbd7 Altså: 
11...Sc6!  12.0–0 Sc5 13.Lg5! 
Sxb3 14.axb3 h6 15.Lh4 a6   
 

XABCDEFGHY 
8r+-wq-trk+( 
7+p+-+pzp-' 
6p+-vllsn-zp& 
5+-+pzp-+-% 
4-+-+-+-vL$ 
3+PsNP+P+-# 
2-zPP+N+PzP" 
1tR-+Q+RmK-! 
xabcdefghy 

 
16.d4! Svart har brukt mye unød-
vendig tid på å vinne løperparet og 
når kommer hvit først til mølla med 
et sentrumsbrudd. Stillingen er 
ganske jevn her. 16...exd4 17.Sxd4 
g5 18.Lf2!? Med sentrumsbrud-
det sitt oppnådde hvit kontroll over 
feltet d4 - derspringeren står godt - 
og han ga svart en isolert bonde på 
d5 som kan bli svak i et sluttspill. 
18...Te8 19.Sce2 Tc8 20.c3 Dc7 
21.Lg3! Lxg3?! Fører bare til at 
hvit får en springer med i spillet 
raskere enn han må. 22.Sxg3 Kg7 
23.Dd2 Tg8   
 

XABCDEFGHY 
8-+r+-+r+( 
7+pwq-+pmk-' 
6p+-+lsn-zp& 
5+-+p+-zp-% 
4-+-sN-+-+$ 
3+PzP-+PsN-# 
2-zP-wQ-+PzP" 
1tR-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 
24.Sgf5+!? Det var mye krutt i: 
24.f4! også! Uansett har hvit ang-
rep her. 24...Lxf5? Svart måtte for-
søke å beholde den litt kontroll over 
f5-feltet med: 24...Kh7! 25.Tae1 
Tce8 og svart kjemper i en svært 
vanskelig stilling. 25.Sxf5+ Kh7 
26.g4?! Virkelig sterkt var: 

 
SENIOR B 
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 Taper raskt. Svart kunne kjempe 
etter: 40...De5! selv om stillinga er 
meget dårlig. 41.De3! Hvit bytter 
ned til et vunnet sluttspill. 
41...Dxe3+ 42.Kxe3 Kh7 43.Kd4 
Kg6 44.Kxd5 Resten går som 
smurt - Hvit etablerer en fribonde i 
c-linja og vinner på den. 44...h5 
45.h3 Sh6 46.Sxh6 Kxh6 47.Kc5 
Kongesluttspillet er enkelt. Spis, 
spis og løp. 47...Kg6 48.Kb6 f5 
49.Kxa6 hxg4 50.hxg4 fxg4 
51.fxg4 Kf6 52.c4 Og hvit vant. 
Etter en dårlig åpning viste hvit stor 
forståelse i midtspillet og fikk inn en 
meget pen seier i Senior B. 1–0 

Gunnar Lund 
Aleksander Lindbøl  
Norgesmesterskapet 2016 
Tromstunhallen, Tromsø¸ (6), 
09.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
1.b3!? Slik spilte Aron Nimzo-
witch, Bent Larsen og Bobby Fisch-
er også - Gunnar Lund liker dette 
rolige trekket. 1...d5 2.Lb2 c5 3.e3 
Lf5!? Her er: 3...Sf6 4.f4 a6 5.Sf3 
Sc6 6.Se5 Dc7 velkjent teori. 
Teksttrekket er også spillbart. 4.f4 
e6 5.Sf3 Sc6 6.d3 Dette trekket 
regnes som mindreverdig her. Hvit 
stiller seg opp med en kjent variant 
i Hollansk med motsatte farger som 
regnes som passiv. Bedre er det å 
få løperen utenfor bondekjeden. 
6.Lb5! og hvit har fortsatt håp om 
en åpningsfordel. 6...Sf6 7.Le2 Le7 
8.0–0 0–0 9.Se5 Sxe5 10.fxe5!? 
Veldig ambisiøst spilt. Hvit åpner f-
linja, men påtar seg en potensiell 
svekkelse i strukturen sin. 10...Sd7 
11.Sd2 Lg6 12.Lh5! Hvit kvitter 
seg med problemløperen og spiller 
på angrepssjanser. 12...Dc7 
13.Lxg6 hxg6 14.Sf3 b5! Svart 
har spilt ypperlig posisjonell sjakk 
så langt og innser at han må spille 
på c4-bruddet for å generere mot-
spill. 15.c4!? bxc4 16.dxc4 dxc4 
17.bxc4 Hvit har stoppet brud-
det, men nå har svart to åpne linjer 
på dronningfløya til å angripe i. 
17...Tfd8 18.Dc2 Sb6 19.Sd2 Tab8 
20.a4? En blemme der hvit over-
eksponerer seg. Ideen med a5 er 
god, men koster tid og svekker 
struktur. 20...Dc6? Hvit har for mye 
å passe på etter: 20...Lg5! F.eks.: 

26.Dc2! Tg6 27.Tae1 Dc5+ 28.Kh1 
Tc7 29.Te5! med planen om dob-
ling i e-linja og hvit vinner. 
26...Db6+ 27.Sd4?! Springeren 
sto jo i solen og skinte! Nå får den 
månen foran seg med en binding 
på kongen. 27...Tce8 28.b4 Te7 
29.Kg2 Tge8   
 

XABCDEFGHY 
8-+-+r+-+( 
7+p+-trp+k' 
6pwq-+-sn-zp& 
5+-+p+-zp-% 
4-zP-sN-+P+$ 
3+-zP-+P+-# 
2-zP-wQ-+KzP" 
1tR-+-+R+-! 
xabcdefghy 

 
30.Tae1?! Hvit bevarer stor for-
del, men her kunne han avgjørt 
med et sterkt angrep: 30.h4! gxh4 
31.Th1! og hvit vinner i angrep. 
30...Dd8 31.Txe7 Dxe7 32.Dd3+! 
Kh8 33.Tf2 Sterkt var: 33.Sf5! 
De2+ 34.Dxe2 Txe2+ 35.Tf2 Txf2+ 
36.Kxf2 Kh7 og vinner partiet da en 
bonde ryker på direkten. 37.Sd6 
33...Dd8 34.Sf5! Sg8 35.Te2 En 
god angrepsfortsettelse var: 
35.Dd4+ f6 36.h4 Te5 37.hxg5 
hxg5 38.f4 gxf4 39.Dxf4 og hvit 
vinner i angrep. 35...Txe2+ 
36.Dxe2 Dd7 37.De5+ f6 38.Dd4 
Dc6 39.Dd3?! Hvit flytter litt 
rundt uten en god plan, å foretrek-
ke var: 39.h4!? De6 40.hxg5 hxg5 
41.Kf2 Se7 42.De3! som vinner for 
hvit. 39...De6 40.Kf2 b5?   
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+nmk( 
7+-+-+-+-' 
6p+-+qzp-zp& 
5+p+p+Nzp-% 
4-zP-+-+P+$ 
3+-zPQ+P+-# 
2-zP-+-mK-zP" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

21.Tf3? (21.Tae1 Txd2!) 21...Txd2! 
22.Dxd2 Sxc4 og svart vinner i 
angrep. 21.Lc3 Dekker d2 med lø-
peren - nå går ikke forrige variant 
lenger. 21...Sa8?! "En spring er på 
randen er en springer til fanden - 
men en springer i hjørnet er ute får 
stillinga til å tørne." - Gammelt 
jungelord. 22.Tf3! Sc7 23.Taf1 Tf8 
24.Se4 Med enkle grep har hvit 
nå en livsfarlig angrepsstilling på 
brettet. 24...Sa6 25.Sf6+!! Et klas-
sisk offerspill! 25...gxf6 26.exf6 Ld6 
27.Th3 Sb4 Lar hvit avslutte på 
lekkert vis! 28.Dxg6+!! fxg6 29.f7+ 
Txf7 30.Th8# Et virkelig skjønn-
hetsparti for sjakkens Fein-
schmeckere! 1–0 

Mathias Lind Schouten 
Linnea G.Tryggestad 
Norgesmesterskapet 2016 (6), 
Sven Wisløff Nilssen 
Mathias Lind Schouten fra Tromsø 
har utviklet seg mye det siste året 
og kjemper i toppen av miniputt-
klassen der han ligger på en fin 6. 
plass etter 6 runde. Dette blir en 
spennende klasse mot slutten. I 6. 
runde spilte han på triks og det 
holdt hele veien hjem. Partiet er en 
gammel, velkjent felle i ny kles-
drakt. Vi tar en titt: 1.e4 c6 2.Sc3 

 
KADETT 

 
MINIPUTT 

Mathias Lind Schouten,  

Foto Anniken Vestby 
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Kommenterte partier 

Kjent og kjær - særlig på klubbnivå. 
En mer kritisk test på åpningen er 
og blir: 2...exf4 3.Sf3 g5! 4.Lc4 Lg7 
5.0–0 h6 6.d4 d6 og hvit må bevise 
at han har nok for minusbonden. 
3.exd5 e4 4.Lc4?! En kjent teori-
variant her er: 4.d3 Sf6 5.dxe4 
Sxe4 6.Sf3 Lc5 7.De2 Lf5 8.Sc3 
De7 9.Le3 med fordel for hvit. 
4...Sf6 5.Sc3 Lb4 6.Sge2 Lg4 7.0–
0 0–0 8.d3!? Lxc3 9.bxc3 Sxd5? 
Å dekke e4 først med: 9...Te8!? var 
godt og stillingen er trolig i nogen-
lunde balanse. 10.dxe4! Lxe2 Kan-
skje hadde svart planlagt å slå på 
c3 direkte? I såfall har hvit varian-
ten: 10...Sxc3 11.Dxd8 Sxe2+ 
12.Lxe2 Txd8 13.Lxg4! som vinner 
offiser. 11.Dxe2 Sxc3 12.Dd3? Nå 
berger svart seg gjennom dron-
ningbytte. Sterkt var: 12.De3! 
Sd1!? 13.Dd2 Dxd2 14.Lxd2 Sb2 
15.Lb3 b5 16.Tab1 Sc4 17.Lxc4 
bxc4 18.Tb4 med et svært godt 
sluttspill for hvit med bonde over. 
12...Sa4?   
 

XABCDEFGHY 
8rsn-wq-trk+( 
7zppzp-+pzpp' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4n+L+PzP-+$ 
3+-+Q+-+-# 
2P+P+-+PzP" 
1tR-vL-+RmK-! 
xabcdefghy 

 
13.La3? Hvit kunne gått for 
skjønnhetspris her med: 13.Lxf7+!! 
Kxf7 14.Db3+ Ke8 15.Dxa4+ og 
vinner i stor stil. 13...c5 14.Tad1 
Hvit hadde samme vinnende kom-
binasjon her. 14...Sc6 15.Db3 Da5 
16.Td7 Sb6 17.Lxf7+ Dermed fikk 
hvit omsider slått seg inn på f7 - 
som seg hør og bør i en konge-
gambit!? 17...Kh8 18.Txb7 Sd4   
 
 

d5 3.Sf3 Lg4 4.h3 Lh5 5.De2!? Et 
luretrekk som legger ei felle. Bedre 
er: 5.exd5! cxd5 6.Lb5+ Sc6 7.g4 
Lg6 8.Se5! med håp om hvit fordel 
som i partiet Jørn Snellingen vs. 
Gunnar Berg Hanssen, Norges-
mesterskapet 2016, klasse mester. 
5...dxe4?! Åpner opp slik at hvits 
dronning ikke står så dårlig. Bedre 
var: 5...e6! 6.Sxe4 Sd7??   
 

XABCDEFGHY 
8r+-wqkvlntr( 
7zpp+nzppzpp' 
6-+p+-+-+& 
5+-+-+-+l% 
4-+-+N+-+$ 
3+-+-+N+P# 
2PzPPzPQzPP+" 
1tR-vL-mKL+R! 
xabcdefghy 

 
 Ops! Trekket er godt posisjonelt 
forankret da det planlegger Sgf6 for 
å slå tilbake med den andre spring-
eren. Men det har en taktisk hake... 
Ser du hva Mathias spilte her? 
7.Sd6# Jeg finner forøvrig ingen 
partier i min database som er iden-
tisk med dette partiet - men trekke-
ne 1.e4 c6 2.d5 d5 3.Sc3 dxe4 
4.Sxe4 Sbd7 5.De2!? Sgf6?? 
6.Sd6 matt! er en kjent felle og spilt 
en million ganger. 1–0 
 

Gitle Kirkesola 
Åsmund Andersen 
Norgesmesterskapet 2016 
Tromstunhallen, Tromsø (6), 
09.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
I klasse 3 spilles det romantisk 
sjakk og når jeg kommer over en 
god, gammel kongegambit - så er 
jeg ikke vanskelig å be. Her er et 
morsomt parti spilt i romantikkens 
ånd: 1.e4 e5 2.f4!? Kongegambiten 
er bedre enn sitt rykte og dårligere 
enn dets disipler tror. Det kan med 
andre ord fungere godt som over-
raskelsesvåpen, men som hoved-
våpen er åpninga i vår tid vågal. 
2...d5!? Falkebeers motgambit. 

 
 
 

XABCDEFGHY 
8r+-+-tr-mk( 
7zpR+-+Lzpp' 
6-sn-+-+-+& 
5wq-zp-+-+-% 
4-+-snPzP-+$ 
3vLQ+-+-+-# 
2P+P+-+PzP" 
1+-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 
19.Dh3!? Legger opp til skumle 
planer med Lg6 osv. 19...Da6 
20.Lg6?! Strengt tatt er det bedre 
å flytte tårnet og la trusselen være 
sterkere enn utførelsen! 
20...Se2+!? 21.Kh1 Sg3+? 21...h6 
22.Dd3! Dxb7 23.Dxe2 Dc7 24.e5! 
er stillingen vunnet for hvit - men 
her kan svart kjempe selv om lø-
perparet og de to dynamiske bøn-
dene er vinstvåpen. 22.hxg3 Dxf1+ 
23.Kh2 h6 24.Lb2! Hvilket løper-
par. Svart velger å dekke g7, men 
da kommer? 24...Tg8   
 
 

XABCDEFGHY 
8r+-+-+rmk( 
7zpR+-+-zp-' 
6-sn-+-+Lzp& 
5+-zp-+-+-% 
4-+-+PzP-+$ 
3+-+-+-zPQ# 
2PvLP+-+PmK" 
1+-+-+q+-! 
xabcdefghy 

 
 Det blir matt i alle varianter. 
25.Dxh6# En vakker matt! 1–0 

 

 
KLASSE 3 

Godt sagt: 

Spill åpningen som en bok, midtspillet som en 

tryllekunstner og sluttspillet som en maskin.  

- Rudolf Spielmann 
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Ved Jan Roksvold 

Landsturneringa sett fra slagmarken 

Kristian H Schmidt 
Tom Jøran Rønning 
1.b4 Sf6 Rønning: Jeg hadde lyst 
til å spille noe litt uvanlig mot b4 ... 
2.Lb2 e6 R: Ville ikke spille vari-
anten 2. ...e5, der e-bonden byttes 
mot b-bonden 3.b5 Schmidt: På 
dette feltet kan bonden se svak ut, 
men den kan faktisk dekkes veldig 
mange ganger. 3...d5 4.e3 Ld6 
5.Sf3 c5 6.c4 Lc7 7.a4 Sbd7 8.d4 
Se4 9.dxc5 S: Jeg innrømmer at 
dette var tidlig, men jeg trodde jeg 
hadde en mer aggressiv oppfølger 
enn det skulle vise seg jeg faktisk 
hadde. 9...La5+ 10.Sbd2 0–0 S: 
Her var det mange ting jeg hadde 
lyst til å spille, som for eksempel 
11. Db3. R: Men jeg tror ikke det 
fungerer, på grunn ... S: Nei, visst 
fungerer det ikke - men jeg hadde 
lyst til å spille det... 11.Le2 Te8 
12.0–0 Sdxc5 13.Dc2 De7 R: Her 
så jeg at 13. ...Sxd2 14. Sxd2 Lxd2 
15. Dxd2 Sb3, med gaffel på tårn 
og dronning, ikke fungerer på 
grunn av 16. Dc3! - det merkelige 
var at jeg to trekk seinere hadde 
glemt det igjen! 14.Sxe4 dxe4 
15.Sd2 Lxd2 16.Dxd2  

XABCDEFGHY 
8r+l+r+k+( 
7zpp+-wqpzpp' 
6-+-+p+-+& 
5+Psn-+-+-% 
4P+P+p+-+$ 
3+-+-zP-+-# 
2-vL-wQLzPPzP" 
1tR-+-+RmK-! 
xabcdefghy  

 
16..Sb3? R: Her hadde jeg altså 
glemt at dette ikke fungerer ... 
17.Dc3! Dg5 S: Dette hadde jeg 
ikke sett, og det må være den bes-
te måten å dekke matten på. 
18.Dxb3 e5 S::Her forsøkte jeg å 
finne den beste måten å parere 
sorts angrep, og landet på det mest 
aggressive. 19.f4 Dg6 20.c5 Lh3 S: 
Dette kom jo ikke veldig overras-
kende! 21.Tf2 exf4 22.Lc4 Te7 
23.Kh1 S: Vel, det ER jo en trus-
sel! 23...Le6 24.Txf4 Td8 25.Ld4 S: 
Var litt redd for at du skulle ofre en 
kvalitet på d4, og gå på med bon-

Etter ei fire runder lang innledende 
ørkenvandring har Kristian Schmidt 
nå satt opp teltet sitt midt i landet av 
melk og honning – med to strake sei-
re. Det er fristende å allerede trekke 
paralleller til første Mosebok, der det 
står beskrevet hvordan Josef tyda 
Faraos drøm om de syv fete og de 
syv magre kyrne som stiger opp fra 
Nilen. Josef tolka drømmen dit hen at 
Egypt ville få syv år med overflod, 
fulgt av syv år med hungersnød, og 
råda Farao til å handle deretter – 
altså proaktivt. I den forbindelse kan 
det også være verdt å nevne at un-
dertegnede i natt faktisk hadde en 
merkelig drøm, der han var en enorm 
isbjørn. Det er imidlertid så vanskelig 
å se hvordan denne drømmen kan ha 
noe som helst med utviklinga i Klasse 
3 å gjøre at man i samråd med resten 
av redaksjonen har bestemt seg for å 
la det ligge.  
 

Dagens motstander var Tom Jøran 
Rønning, som er direktemedlem i 
NSF. Rønning er opprinnelig fra 
Lensbygda, i Oppland, men bor i 
Oslo, der han jobber med IT. Han er i 
Tromsø sammen med sine to barn, 
samt ett sett barnepassende beste-
foreldre. Det blir ikke mye tid til sjakk, 
forteller Rønning, men landsturne-
ringa prøver han alltid å få med seg. I 
dagens runde hadde han ikke hellet 
på sin side, og gikk tidlig for hva man 
kan kalle en «tveegga gaffel»: 
 
 
 

den, men jeg trodde ikke helt på 
det - og du må stoppes fra å kom-
me inn i stillingen med tårnet. 
25...Lxc4 26.Dxc4 h6 27.Taf1 Tf8 
28.a5 Kh7 29.c6 bxc6 30.bxc6 
Etter 30. Lc5 var jeg redd for 30. 
...cxb5 31. Dxb5 Te5! 30...Tc7 
31.Dd5 f5 32.Txf5 Txf5 33.Dxf5 
Dxf5 34.Txf5 Txc6 35.h3 Kg6 
36.Te5 Tc7 37.Txe4 Kh5   
 

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

 
38.Kh2 Her begynte jeg å tenke 
på matt! 38...g5 39.Te6 Tc2 40.Lg7 
g4 S: Ok, da må jeg nok glemme 
matten ... og heller konsentrere 
meg om å vinne sluttspillet. 
41.Txh6+ Kg5 42.Ta6 gxh3 
43.Kxh3 Tc7 44.Ld4 Tf7 45.Txa7 
Tf8 46.Tg7+ Kh5 47.a6 Kh6 48.a7 
Kh5 49.Th7+ Kg6 50.Th8 Txh8+ 
51.Lxh8 Kh6 R: I en lignende stil-
ling lyktes det meg en gang å få 
patt, så jeg spiller videre. 52.a8D 
Kg5 53.Dd5+ Kg6 54.Dg8+ Kh5 
55.g4+ Kh6 56.Dg7# 1–0 
 
 
Kristian: Du spilte dine første 4-5 

trekk veldig raskt, hadde du forberedt 

deg? 

Rønning: Jeg hadde vært inne og sett 

på partiet ditt fra runde tre, så jeg 

visste at du spiller 1. b4. Bestemte 

meg for å finne noe sterkt på 

chessbase … 

Kristian: Ja, jeg tenkte nesten det, så 

jeg bestemte meg for å spille en av 

de mer uvanlige hovedvariantene i 

Orangutang. 

Bulletinskribent: Finnes det hovedva-

rianter i Orangutang? 

Kristian:  Å ja … og den beste av dem 

har jeg spart til mitt neste hvitparti – 

og det kan du skrive i bulletinen! 
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Sven Wisløff Nilssen 

Intervju med Leif Øgaard 

spillere befant seg. Men til daglig i 
OSS var det lynsjakk som gjaldt. 
Stappfullt fra kl. 18 til 24 hver dag. 
Jeg spilte nødvendigvis ikke så mye. 
Folk hadde sine faste ‘klienter’. Jør-
gen Sauren,’ Sjefen’, kalte det klikke-
systemet. For min del likte jeg mest å 
være bakspiller og da helst følge med 
Sjefens partier. Det var sikkerlig 
moro! Jeg kunne sitt å vente utenfor 
OSS før det åpnet. Så kom heisen 
opp i 7.etg. og Sjefen steg ut. Han 
låste opp og rutet opp et skjema. Så 
kort tid etterpå kom den første 
«kunden». Det kunne for eksempel 
være Erstad. Fast var 4 partier på 20 
minutter, 50 øre per parti. For da vant 
ofte Sjefen det siste partiet på tid. Det 

ble sagt at Sjefen skulle skrive en 
bok. Den skulle hete ‘Fra Erstad til 
Kjærstad’! Det var to av hans viktigste 
kunder. Eivind Kjærstad var ingen 
smågutt. Det sies Kjærstad med sin 
defensive stil hadde et godt tak på 
angrepsspilleren Paul Svedenborg. 
Sjefen var en institusjon i OSS der 
det alltid var mange bakspillere rundt 
hans bord. Fra ca. 1964 gikk jeg i 
OSS hver dag i 14 år, 17.mai som 
julaften. Ble helt oppslukt av sjakk og 
leste og spilte sjakk hver gang jeg fikk 
anledning. Kjøpte en mengde sjakk-

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

– Jeg lærte sjakk av min far 7 år 
gammel i 1959. Far kunne skilte med 
et NM i klasse 2 i postsjakk. 
 

– Kan du forteller litt om din sjakklige 
oppvekst i Oslo på 60-tallet? 
 

– Spilte sjakk mot far hver lørdag, da 
ved at han gav meg en forgave med 
dronning eller tårn. Da jeg begynte å 
spille jevnt med han uten forgave ble 
det slutt på disse matchene. Faderen 
fulgte da min bror og meg til nærmes-
te sjakklubb, Oslo Schakselskap, i 

1962. I OSS spilte jeg vel bare et par 
ganger i uken den første tiden. Spilte 
vel den gang regelmessig i vår-og 
høstturneringene i klubben. Jeg måtte 
modnes et par år i klasse 4 og klasse 
3. Å klatre videre var virkelig en stor 
utfordring. Stor deltakelse både i topp 
og bredde på den tiden. F.eks. bare i 
klasse 2 kunne det være minimum 20 
deltakere, og det samme i klasse 1. 
Kun vinneren rykket opp. Det var litt 
av et nåløye å spille seg opp i me-
sterklassen der flere av landets beste 

bøker, vel ca. 1000 og på det meste 
abonnerte på 14 tidsskrifter. Sjakktil-
budet den gang var klubbturneringer, 
Oslomesterskap og NM. Det førte til 
at både i klubbmesterskap og Oslo-
mesterskap deltok nesten hele nor-
geseliten. Toppgruppen i OM kunne 
være jevngod med Eliteklassen. Jeg 
deltok ikke i NM før i 1968 fordi det 
de foregående årene hadde vært i 
Nord-Norge, litt langt unna syntes 
foreldrene mine. Men til gjengjeld 
vant jeg da Juniorklassen. Dette førte 
da til at jeg ble uttatt til flere represen-
tasjonsoppgaver. Fra 1968 var jeg 
helt sikkert blant Norges 8 beste spil-
lere og i lynsjakk blant de tre beste. 
Hadde hatt en kjempefremgang i lyn 

etter at jeg en sommer pugget alle 
hoved-variantene i Pachman utenat. 
Noen sier at man ikke skal pugge, jeg 
sier tvert imot, pugg mest mulig, men 
du må forstå det du pugger! De vari-
anten jeg pugget den gang sitter fort-
satt i ryggmargen som 64-åring. 
 

– Hva er din beste prestasjon over 
brettet? 
 

– Når det gjelder enkeltpartier må jeg 
vel svare to. Seieren mot verdenstoe-

Leif Øgaard mot Viktor Korchnoi, Foto: NRK  
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Intervju med Leif Øgaard 

– Hvem er din historiske favorittspil-
ler i sjakk? 
 

– Jeg er fasinert av alle verdens-
mestrene frem til Kasparov. De had-
de personlighet og stil. Taimanov og 
Petrosjan hadde en subtil posisjons-
forståelse som jeg likte godt. Fischer 
og Kasparov holder jeg som de to 
beste i historien. Carlsen kan komme 
dit også, men har et stykke igjen etter 
min mening. Den sterkeste turne-
ringsprestasjonen gjennom tidene 
holder jeg Karpovs seier i Linares i 
1994 med 11 poeng på 13 runder. 
Karpov, med en elo-prestasjon 2985, 
vant 2,5 poeng foran Kasparov og 
resten av verdenseliten. 
 

– Kan du nevnte tre faktorer som har 
gjort det mulig for deg å vinne hele 5 
NM-gull? 
 

– Studert sjakk kontinuerlig i mange 
år. Man må tørre å satse selv om 
man møter jevngode spillere. Spille 
hovedvarianter, må prøve å få maksi-
malt ut av åpningene. 
 

– Har sjakken endret seg mye siden 
du slo igjennom på begynnelsen av 
70-tallet - hva har endret seg? 
 

– Mye har endret seg. Først og 
fremst med inntog av data og inter-
nett. Nå har jo alle tilgang til sjakk-
computere som er sterkere enn ver-
densmesteren. Vi måtte analysere alt 
selv. Sjakkbasene er jo et utrolig hjel-
pemiddel. Vi måtte samle og sortere 
alt stoff selv. Det tok en masse tid. I 
turneringer måtte man ha med seg en 
mengde sjakkbøker, og sluttspillverk i 
tilfelle man fikk hengeparti. Jeg hadde 
alltid med Fine- og Keres sine slutt-
spillbøker. Det ble sagt at forskjellen 
på en IM og en stormester var at IM-
en hadde med seg en koffert med 
sjakkbøker, mens GM-en hadde to! 
Så ser man i dag at alle lovende spil-
lere kurses og har egne trenere. Jeg 
vil si en slags broiler oppfostring, men 
positivt. Hadde for eksempel Svein 
Johannessen fått tilsvarende mulighet 
så ville han nok vært veldig nærme 
verdenseliten, tror jeg. Vi hadde totalt 
et kurs for juniorer med Erling Kristi-
ansen. Det var jo veldig bra. Fikk de-
monstrert det kjente partiet mellom 
Lasker og Napier. Lærte også at 
springerne som regel sto dårlig på g3 
og b3 for hvit og g6 og b6 for svart. 
Det har fulgt meg siden. I dagens 
‘industrisjakk’ , for å bruke Willy L. 
Olsens terminologi , så har jo åp-

ren Viktor Kortsnoi i 1982. Det var vist 
som et radioparti, men ble spilt som 
et ordinært parti hos NRK. Men det 
mest spennende partiet var sisterun-
departiet mot GM Michael Stean på 
Gausdal i 1982 da jeg vant turne-
ringen og fikk mitt andre GM-napp. 
Michael Stean var veldig solid og 
hadde ikke tapt et parti på to år. Etter 
en dårlig åpning kjempet jeg som en 
løve og etter en del taktiske slagveks-
linger og voldsom tidsnød til slutt - 
kunne jeg innkassere seieren. Ikke 
lenge etter denne nervepirrende 
seansen la Stean sjakkbrikkene i es-
ken for godt og endte opp som revi-
sor! 
 

– Hvem er den beste spilleren du har 
møtt? 
 

– Det er ikke godt å si. Må vel nevne 
Kortsnoi, Spasskij, Smyslov og Bent 
Larsen. Bare stort å ha møtt disse 
gigantene. Seier mot Kortsnoi, remis 
mot Spasskij (ødela seieren i tidsnø-
den), tap mot Smyslov, tre remiser og 
to tap mot Larsen. 
 

– Hva er ditt beste sjakkminne? 
 
Det må vel være da jeg fikk delta i 
toppturneringen ‘Marlboro Chess 
Tournament ‘ i Manila i 1975. Kjem-
peopplevelse å spille mot en rekke 
topp stormestre. Sluttresultat: 
1.Ljubojevic 7,  
2.-5. Polugajevskij, Mecking, Larsen, 
Pfleger, alle 6,  
6-7. Balinas og Gligoric 5,  
8-11. Kavalek. Torre, Øgaard og Ka-
raklaic 3,5.  
Noen tap men også noen gode pre-
stasjoner som nedspillingen av Torre. 
Stor mottakelse, tv-overføring , interv-
juer, og visitt hos president Marcos. 
 

– Hva er dine styrker/svakheter som 
sjakkspiller? 
 

– Styrke, uten tvil posisjonspillet og 
god intuisjon. Svakheter, litt lat i vari-
antberegninger. 
 

– Hvem er din verste motspiller og 
hvorfor? 
 

– Tja, Nick deFirmian og Tom Wed-
berg. De har en vemmelig taktisk stil 
og i tillegg forberedte de seg godt mot 
mine spesialvarianter. I avgjørende 
øyeblikk i kampen om GM-tittelen fikk 
de meg helt ut av stilen i Taimanov-
varianten. Skjønte da etterpå at mot 
dem skulle jeg valgt Caro-Kann. 

ningsspillet blitt mye mindre interes-
sant. Kan jo nevne Berlinervarianten, 
Spansk/italiensk oppstilling, slavisk 
med c6,a6 osv. Ikke så mye som 
skjer der. Kommentatorene på TV har 
sin fulle hyre med å late som det er 
spennende. Nå er det jo veldig mye 
som er positivt. Unge talenter får sik-
kerlig trening og spennende turne-
ringer. Alle interesserte kan delta i 
utenlandske turneringer. Dekning av 
sjakk på TV og på internett. 
 

– Hvordan er det å bli eldre og fort-
satt ha sjakk som en levende hobby? 
 

– Sjakk er jo en utrolig bra hobby 
som kan dyrkes hele livet. Jeg følger 
med på turneringer på internett og 
spiller jo en del lyn fra tid til annen på 
ICC. Har jo fortsatt noen ambisjoner 
om å spille, men er fortsatt i en kre-
vende jobb som programmerer på 
stormaskin, noe som tapper energi. 
 

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

– Min sjakkhverdag i dag består av 
og til i å følge med på turneringer på 
nettet/TV. Se på litt teori i Chess As-
sistant. Ta noen sjakkoppgaver på 
Chess Tempo, se på en sjakkvideo 
på ICC, eller ta et par lynpartier på 
ICC. Men aller mest liker jeg å disku-
tere sjakk med min gode venn Knut 
Helmers. Vi vurderer varianter og 
problemer som om vi skulle spille i 
morgen! Men i bunnen ligger en ekte 
sjakkinteresse fra oss begge. 
 
Magnus er jo det fødte naturtalent. 
Imponerende resultater og fortjent 
verdensmesterskap. Han har naturlig-
vis det meste av æren for oppblomst-
ringen av sjakk her i landet. ‘Mozart 
of Chess’ ble han kalt i starten etter 
mange flotte angrepspartier og sin 
unge alder. Han har vel nå heller 
nærmet seg ‘Kygo of chess’. Han har 
blitt langt kjedeligere i spillestilen. Tar 
ingen sjanser. Presser til motstande-
ren gjør en feil. Men varter opp inni 
mellom med geniale partier. Jeg syn-
tes det derfor var veldig befriende å 
se Kasparov stille opp i lynturne-
ringen i St. Louis. Kasparov bød på 
Grunfeld, Benoni, Kongeindisk og 
siciliansk. Nå er han jo blitt betydelig 
tregere enn før, så lyn var vel ikke det 
lureste å gjøre comeback i. Vi får hå-
pe Magnus er sitt ansvar bevisst og 
bringer toppsjakken inn på mere in-
teressante baner. 
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Audun Pedersen 

Da Bogoljubov besøkte Tromsø 

ennå. Stormesteren satte seg imidler-
tid umiddelbart ned og tok et slag 
bridge, som ifølge avisreferatet lot til 
å interessere ham nesten like mye 
som sjakk. 
 
 
Om besøket fra Reti var en stor begi-
venhet, var man denne gangen rent 
ekstatisk! Bogoljubov imponerte stort, 
både på og utenfor brettet. I avisrefe-
ratet ført i pennen av Svendsen etter 
første forestilling står det å lese: 
«Han var fenomenal og vi er ikke 
kommet langt. Han er en målestokk til 
å måle våre små størrelser.» Og vide-
re skrev han: «Bogoljubow bekreftet 
sitt ry som angrepsspiller - et lite, 
svakt trekk så kom bombardementet. 
Andre partier utviklet seg dog mere 
rolig, men han fant dog sin lille fordel 
og så nyttet det ikke.» Han avrundet 
med «Ikveld spilles det påny. Måskje 
et bedre resultat? Å nei, tvilsomt.»  

 
Neste forestilling fikk også eget avis-
referat med overskriften «En strålen-
de opvisning igår». Denne gangen 
spilte han de fire øverste bordene 
blindt. Han tok seg god tid på forestil-
lingen—det tok fem og en halv før det 
var overstått. Avisreferenten Svend-
sen sier dog at tidsbruken «skyldtes 
for en stor del, at mange spillere ikke 
gav op i rett tid. De forsøkte å plage 
ham i det lengste.» 
 
I årsmeldingen oppsummeres besø-
ket som følger: «Herr Bogoljubow 

Vårens sjakklige høydepunkt i 1931 i 
Tromsø var utvilsomt Efim Bogol-
jubovs besøk. Torsdag 5. mars og 
fredag 6. mars 1931 gjestet han 
byen.  Det må kunne sies å være en 
enda større sjakkmester enn Reti 
som kom på besøk. To år tidligere 
hadde Bogoljubov spilt mot Alhekhine 
om verdensmestertittelen og tapt, og i 
1934 skulle de bli reprise med nok et 
tap mot Alhekine. 
 
Allerede mandagen i forkant ble be-
søket annonsert i bladet Tromsø: 
 

Det referertes omfattende i nevnte 
avis, og denne artikkelen er i stor 
grad basert på disse referatene. Bla-
det Tromsø var den foretrukne avis 
for sjakkfolket i byen og Nils K. 
Svendsen hadde på den tiden en 
sjakkspalte i avisa. På torsdag an-
nonsertes det at Bogoljubov ankom 
med hurtigruten onsdag kveld, og at 
han «var meget begeistret for sin tur 
langs Nord-Norges kyst». Allerede 
onsdag tok han turen innom klubblo-
kalene. Noe sjakkparti ble det imidler-
tid ikke på medlemmene i klubben 

viste sig å bære en schackmester av 
høieste rang og det var meget inter-
essant å få besøk av ham. Han er-
klærte sig villig til å spille endel kor-
respondansepartier med medlemmer 
av klubben for et meget rimelig hono-
rar. Disse partier er ennu ikke påbe-
gynt, men det anbefales at så skjer 
snarest mulig.» Om det ble noe av 
disse korrespondansepartiene vites 
ikke. 

 
Vi kjenner resultatene fra begge fore-
stillingene. Det var ikke mange som 
unngikk tap, og en enslig seier kunne 
Olav Foss notere i den første forestil-
lingen. Bogoljubov kunne som nevnt i 
den andre forestillingen atpåtil tillate 
seg å spille fire av partiene blindt - 
mot vertsklubbens presumtivt beste 
spillere. To av disse klarte å hale i 
land en remis. Resultatene ble som 
følger: 
 
1. forestilling: +18 =2 –1 
(Tap mot Olav Foss. Remis mot 
Halvdan D. Johansen og Arne Pet-
tersen) 
 
2. forestilling: +22 =2 –0 
(Remis mot Sverre Andresen og 
Alf Jonsson). 4 av partiene spilt 
blindt. 
 
Svendsen avsluttet sitt avisreferat 
med: «Bak et tungt sukk blev meste-
ren hjertelig hyldet ved opvisningens 
slutt. Han var en hård herre som mot-
stander, men et meget vinnende be-
kjentskap. 
Fra Tromsø reiser han iaften til Nar-
vik. Man er selvsagt spent på hvor-
dan det går der i Nord-Norges vel 
fortiden sterkeste klubb. Forhåpentlig 
opnår Narvik et bedre resultat. Vi får 
se.» 
 
Narvik var nok sterkere, men også de 
fikk stryk. I simultanforestillingen der 
vant Bogoljubov 15 og spilte tre re-
mis. 
 

Tromsø, 2.mars 1931 

Tromsø, 5. mars 1931 

Tromsø, 5. mars 1931 

Tromsø, 6. mars 1931 

Tromsø, 7. mars 1931 
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Jan Roksvold 

Intervju med Svein Jonny Albrigtsen 

heim. Best gikk det i Oslo på slutten 

av 90-tallet en gang, da jeg kjempa 

om seieren i Klasse 3, og endte på en 

tredjeplass. 

– Har du satt deg noen bestemte mål 

i forkant av denne landsturneringa? 

– Målet er som alltid å bli blant de ti 

beste i Klasse 3. Klarer jeg det, er jeg 

godt fornøyd. 

Dagens sjakkspiller er Svein Jonny 

Albrigtsen, som i år egenhendig ut-

gjør kontingenten fra Longyearbyen 

Sjakklubb. Albrigtsen er født i 1965, 

og levde sine første år i Lakselvbukt, i 

Nord-Troms. Fra niårsalderen har 

han bodd i Longyearbyen, ettersom 

faren jobba i Store Norske Spitsber-

gen Kulkompani. I 1985 tok også Al-

brigtsen seg jobb i Store Norske, og 

han jobber i dag i Gruve 7, som ligger 

i Adventfjorden og sørger for kull 

blant annet til kraftverket i Longyear-

byen. I forkant av landsturneringa 

deltok svalbardianeren i Svein Jo-

hannessens minneturnering, der han 

endte opp med 3,5 poeng og en ra-

tingprestasjon på godt over 1700. 

Noen flotte kongeangrep ble det 

også, som vi snart skal få se. 

– Kan du fortelle litt om når og hvor-

dan du først begynte å spille sjakk?  

– Far min jobba i Store Norske, og da 

jeg var 11-12 år fikk jeg et sjakksett i 

julegave. Så tok han meg med til 

sjakklubben i Longyearbyen. Siden 

har jeg spilt sjakk. Det var god aktivi-

tet i sjakklubben på den tida, før TV-

en og flyplassen kom. 

– Hvordan er sjakkmiljøet i Longyear-

byen i dag?  

– Nå er vi fire faste, og det har vi vært 

i flere år. Det hender jo stadig at det 

kommer noen innom, også. Studenter 

eller andre, som bor og spiller her en 

periode. Det var nok flere som spilte 

sjakk her før i tida – det har jo vært 

sjakklubb i Longyearbyen helt sia 

1955. Vi møtes hver mandag, i møte-

rommet i idrettshallen. Et par ganger i 

året har vi lagkamp over fire bord, 

mot russerne fra Barentsburg. Før i 

tida var vi sjanseløse, og var heldige 

om vi klarte å få oss en remis. Sjakk 

var jo paradegrenen deres, og en 

periode hadde de en som hadde 

kommet på fjerdeplass i Moskva-

mesterskapet. Men nå har det snudd, 

og de siste åra har vi brukt å vinne! 

Det kan virke som sjakkinteressen i 

Russland ikke er hva den var. 

– Hvor mange landsturneringer har 

du deltatt på? 

– Dette blir nok den femte eller sjette. 

Første gang var i 82 eller 83, i Trond-

– Og har du gjort deg noen spesielle 

forberedelser? 

– Jeg var med på Svein Johannes-

sens minneturnering forrige helg. Det 

gikk bra, synes jeg. Tok tre og et 

halvt poeng. 

– Hvordan vil du beskrive spillestilen 

din? Angrepsspiller eller bondepluk-

ker? 

– Jeg liker både å angripe og å pluk-

Svein Jonny Albrigtsen, Foto: Anniken Vestby 
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Tromsø? Og har du noen anbefa-

linger til tilreisende, i så måte?  

– Når jeg er i Tromsø, besøker jeg 

alltid slekt og venner. Tilreisende må 

jeg jo anbefale en tur med fjellheisen. 

Den er til og med nyrenovert, så vidt 

jeg har hørt. 

Vi slutter oss enstemmig opp om an-

befalingen av både fjellheisen og 

Kongegambit. Takk for praten, Svein 

Jonny, og lykke til i landsturneringa! 

 

 

 

 

 

 

ke bønder. Liker ikke kjedelig spill. 

Ikke lukka stillinger. Det må være 

åpent, med muligheter for litt ofringer 

og fritt brikkespill. 

– Hvordan trener du sjakk?  

– Jeg ser nå litt i sjakkbøker … Spiller 

ikke no på nett, men det hender seg 

en sjelden gang jeg øver meg litt med 

Fritz om jeg har tida. Ellers er det jo 

den ukentlige spillekvelden i sjakklub-

ben, først og fremst. 

– Har du ei sjakkbok du kan anbefa-

le? 

– Jeg liker godt Bent Larsens 50 ut-

valgte partier. Har stor sans for spille-

stilen til Bent Larsen. Han kunne godt 

finne på å ofre friskt, også spilte han 

jo Kongegambit iblant. 

– Og det bringer oss jo over til neste 

spørsmål, for har du noen favorittåp-

ning?  

– Ja, det må bli Kongegambit. Den gir 

artige partier – med slikt spill jeg liker. 

Og med sort spiller jeg gjerne Lettisk 

gambit. Den går 1.e4 e5 2. Sf3 f5, og 

derfra ut er det ville tilstander. Mot d4 

spiller jeg ofte f5, Hollandsk. 

– Har du noen favorittsjakkspiller? 

– Det må kanskje bli han Fischer. 

Han var jo aggressiv, og hadde en 

spennende spillestil, ofte med offer-

spill. 

– Kunne du tenke deg å delta på no-

en av sideaktivitetene under lands-

turneringa? 

– Ja, jeg tenker nå å bli med på en 

del av det. Har ikke satt meg inn i hva 

pratelagsjakk går ut på ennå, men vil 

i hvertfall bli med på lynsjakken. 

– Hvilke interesser har du utafor de 

64 sjakkfeltene?  

– Jeg samler på mye ting, både fri-

merker og mynter. Også driver jeg 

med fagforeningsarbeid og politikk. 

Sitter som vararepresentant for Arbei-

derpartiet i lokalstyret i Longyear-

byen. Ellers er det jo reinjakta her, 

hver høst. Og før brukte jeg naturen 

her mye, men jeg vet ikke om jeg blir 

å gjøre det akkurat i år. 

– Hva vil du selv prøve å få med deg 

utenom spillinga mens du er i 

Velg ett av fire svaralternativer i hvert 

spørsmål. Vi trekker daglig en fin pre-

mie blant de med (flest) rette svar. 

 

1) I hvilket NM ble den første offisi-

elle seniormesteren kåret? 

A) Stavanger 1997 

B) Oslo 1998 

C) Gausdal 1999 

D) Asker 2000 

 

2) Hvem ble kåret som den første 

offisielle seniornorgesmester? 

A) Per Ofstad 

B) Ragnar Hoen 

C) Terje Wibe 

D) Aage Mella 

 

3) Hvor mange ganger har det vært 

stikkamp om NM-tittelen fra og 

med år 2000? 

A) 6 

B) 7 

C) 8 

D) 9 

Send ditt svar på epost til 

frank.remman@gmail.com eller lever 

svaret inn hos bulletinredaksjonen. 

 

Fasit for quiz nr. 4 er som følger: 

1) C (8) 

2) A (Asker) 

3) D (Jon K Røyset) 

Vinner denne gangen ble Atle Grønn. 

 

DAGENS NM-TRIPPEL 

Visste du at: 

Berge Østenstad er 

den som har blitt 

norgesmester i 

sjakk flest ganger. 

Han har vunnet 

tittelen åtte 

ganger, nemlig i  

1984,  

1990,  

1994,  

1997,  

1999,  

2003,  

2004 og  

2011. 

Godt sagt: 

Karpovs sterkeste 

side, og kanskje 

hans svakeste, er at 

han ikke ser etter 

det beste trekket. 

- Garry Kasparov 
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Sjakkfantomets hjørne 

Eskild Kristensens skjønnhetsparti 

XABCDEFGHY 
8r+-+r+k+( 
7zpp+n+pzp-' 
6-+p+psn-zp& 
5wq-+-+-+-% 
4Pvl-zPP+-+$ 
3+-sN-vLN+P# 
2-zPQ+-zPP+" 
1tR-+R+-mK-! 
xabcdefghy 

 
16.e5!? Tveegget, men interes-
sant. Hvit deler brettet i to og satser 
på et kongeangrep mens svarts 
dronning og brikker er langt hjem-
mefra. 16...Sd5 17.Ld2 En mulighet 
her var: 17.Se4 Sxe3 18.fxe3 som 
var interessant og gir hvit en god 
angrepsstilling. 17...Le7 18.De4 
Sxc3!? 19.bxc3 Dc7?! Svart har 
spilt interesant så langt - men står 
passivt. Han burde nok i stedet fo-
kusert på de hvite feltene og spilt: 
19...Dd5 20.Dg4 Kh8 21.a5!? b5! 
og svart ser ut til å ha motspill da 
c5-bruddet kommer, og han også 
kan leke med b4-bruddet. 20.g4 
Hvit blåser i angrepshornet på klas-
sisk vis! Enda sterke var nok likevel 
det enkle: 20.Dg4! Kh7 21.Dh5 
med livsfarlig spill rundt svarts 
kongestilling. 20...c5   
 

XABCDEFGHY 
8r+-+r+k+( 
7zppwqnvlpzp-' 
6-+-+p+-zp& 
5+-zp-zP-+-% 
4P+-zPQ+P+$ 
3+-zP-+N+P# 
2-+-vL-zP-+" 
1tR-+R+-mK-! 
xabcdefghy 

 
21.g5! Angrep kunne Eskild Kris-
tensen spille - her smeller han til 
med stor bravur! 21...hxg5 22.Lxg5 
Dc6! hadde jeg ikke visst bedre 
an jeg trodd at dette var et moder-
ne stormesterparti! 23.Dg4 cxd4 
24.cxd4 Spiller angrepet uten 
hast og det er helt OK. En annen 

Eskild Kristensen fra Narvik ble nord-
norsk mester hele 7 ganger og var 
gudfar til Narvikmiljøet som du kan 
lese om i en senere spalte. I mester-
klassen under NM i 1937 vant Eskild 
over Einar Haave i et flott parti han 
fikk skjønnhetspremie for. Den sam-
me Einar Haave ble senere Norges-
mester i 1954 - 46 år gammel. Du kan 
se partiet i dagens spalte:  
 

Eskild Kristensen 
Einar Haave 
NM i Trondheim (5), 1937 
1.Sf3 Et spennende trekk på 
1930–tallet da teorien ikke var like 
godt utviklet som i dag. 1...d5 2.d4 
Sf6 3.c4 c6 Dermed er vi inne i 
slavisk dronninggambit - en åpning 
med mye teori og mange mulighe-
ter. Åpninga er regnet som solid for 
svart og ble spilt av blant annet 
Capablanca. 4.Sc3 dxc4 5.a4 Lf5 
Den tsjekkiske varianten. Slik spilte 
Alekhine og Lasker allerede på 
1920–tallet, så dette var god latin 
på 30–tallet. 6.e3 e6 7.Lxc4 Lb4 
8.Ld3?! Hvit spiller et tamt trekk 
som løser alle svarts problemer. 
Det er to trekk i denne stillingen 
som gir håp om fordel ifølge teo-
rien. Det er: 8.Db3!; og 8.0–0! som 
er de kritiske testene på svarts 
oppstilling - med håp om hvit fordel. 
8...Da5!? En sterkere fortsettelse 
var nok: 8...0–0 9.0–0 Lxd3 
10.Dxd3 Sbd7 og dronninga skal 
trolig til e7 etter hvert. 9.0–0 Lxd3 
10.Dxd3 0–0  11.e4! Hvit er med 
på de posisjonelle linjene igjen og 
tar sentrum og står nå best. 
11...Da6?! Hvit unngår lett dron-
ningbytte og da blir svarts dronning 
stående offiside. Bedre var: 11...h6 
med en ganske jevn stilling. 
12.Dc2! h6!? 13.Le3 Sbd7 
14.Tfd1 Da5 Jeg synes partene 
spiller forbløffende god sjakk og det 
skal en god spiller til for å gå tilba-
ke med dronningen, men det måtte 
svart og han er helt med på notene 
her selv om hvit står best med sitt 
sterke sentrum. 15.h3 Tfe8   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mulighet var: 24.Lh6!? Lf8 25.Txd4 
med store angrepssjanser. 
24...Dd5 Moderne Stockfish fin-
ner selvfølgelig forsvar - en fantas-
tisk f6! som er helt nødvendig og 
som innbærer et dronningoffer i 
hovedvarianten: 24...Lxg5!? 
25.Sxg5 f6! 26.d5! exd5 27.Tac1 
Sxe5! 28.Dh5 fxg5 29.Txc6 bxc6 
og svart har full kompensasjon for 
dronningen. Teksttrekket er mer 
logisk. 25.Lxe7 Txe7 26.Td3 g6?   
 

XABCDEFGHY 
8r+-+-+k+( 
7zpp+ntrp+-' 
6-+-+p+p+& 
5+-+qzP-+-% 
4P+-zP-+Q+$ 
3+-+R+N+P# 
2-+-+-zP-+" 
1tR-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 
 Setter bort partiet - svart blir nå for 
svak på feltene rundt kongen og 
tårnet på e7 står taktisk utsatt til. 
27.Dh4! Fullstendig knusende! 
27...Tee8 28.Sg5 Brikkene i ang-
rep - nå går det i 110 kilometer i 
timen! 28...Sf8 29.Se4!? Sh7 
30.Tg3 Kg7 En typisk variant er: 
30...Dd8 31.Df4 De7 32.Tb1!? b6 
33.Sf6+! Sxf6 34.exf6 Df8 35.h4! 
med drepende angrep! 31.Sf6! Dc4   
 

XABCDEFGHY 
8r+-+r+-+( 
7zpp+-+pmkn' 
6-+-+psNp+& 
5+-+-zP-+-% 
4P+qzP-+-wQ$ 
3+-+-+-tRP# 
2-+-+-zP-+" 
1tR-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 
32.Txg6+! Kxg6 33.Dxh7+ Kg5 
34.Dg7+ Kf4 35.Dg4# En flott 
oppvisning av Eskild Kristensen - 
en av Nord-Norges største sjakk-
sønner gjennom tidene. 1–0 
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