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Ved Sven Wisløff Nilssen og Audun Pedersen 

Rapport fra runde 9 

FM Jøran Aulin Jansson hadde alle-

rede avgjort denne klassen før siste 

runden, så hovedspenninga lå i hvem 

som skulle slå følge opp i Eliten til 

neste år. FM Hans K. Harestad og 

Gunnar Berg Hanssen lå best an før 

runden med 5,5 poeng hver og et 

halvpoengs klarering ned til konkur-

rentene Bror Thanke og Torben Sør-

aas på 5. Da Harestad tapte sitt parti 

mot FM Vegar Koi Gandrud, mens 

Thanke remiserte sitt parti, holdt det 

med remis mot Torben Søraas for å 

sikre plass i Eliteklassen til neste år 

for Berg Hanssen. Gandruds seier 

over Harestad sendte ham like godt 

opp på tredjeplass i klassen. 

Til sist kan vi nevne at Aulin-Jansson 

ikke roet ned før målstreken og vant 

også sistepartiet mot WIM Sheila 

Barth Sahl, og var dermed helt suve-

ren i klassen med 8 av 9 og to poeng 

ned til nærmeste konkurrent. 

 

Klasse 1: 

Bare Harald Mikalsen kunne ta igjen 

FM Ward Al-Tarbosh i sisterunden, 

da han lå et halvpoeng bak. Begge to 

remiserte i siste runde, så det ble 

ingen endringer i teten. Ett poeng bak 

Mikalsen lå det et helt kobbel med 

spillere på 5 poeng: Øyvind E. Ander-

sen, Svein Erik Hansen, Snorre Skre-

de, Raymond Boger og Andreas 

Skotheim var alle innenfor skuddhold 

av pallplassering. Alle disse ovenfor-

nevnte remiserte sine partier ! Siste 

runde i Klasse 1 var  i det hele tatt et 

formidabelt remisbonanza, og det var 

svært få endringer  på  toppen av 

resultatlista. Øystein R. Andersen 

beholdt dermed tredjeplassen over 

målstreken. 

 

Klasse 2: 

I likhet med i Mesterklassen var spen-

ningen om klasseseieren her avgjort 

allerede i runden før Mathias Nes-

heim var helt suveren og vant også 

det siste partiet. Bare et halvpoeng 

avga han i årets landsturnering. Au-

dun Engeset hadde et godt grep om 

Elite: 

Da er Landsturneringen 2016 over og 

vi har fått seks nye norgesmestre i 

sjakk. Vinneren i klasse Elite, og Nor-

gesmester 2016, heter Johan Salo-

mon og han er 19 år gammel. IM Sa-

lomon avsluttet med 4 strake seire, 

og hans hardtslående spill på slutten 

kunne ingen matche. Dermed ble den 

internasjonale mesteren i sjakk nor-

gesmester for første gang og han fikk 

med seg kongepokalen og 20.000 

kroner med på kjøpet. Sisterunden 

ble akkurat så dramatisk som vi håpet 

på. Både om kongepokalen, og spesi-

elt i juniorklassen, var det drama så 

det holdt! IM Salomon var tidlig ferdig 

etter at hans motstander Joachim B. 

Nilsen hadde en særdeles dårlig dag 

på jobben og bukket grovt. Det sam-

me gjorde Frode Elsness tidlig da han 

lot Kjetil A. Lie få fullt spillerom på 

kongefløya å boltre seg på. Da vet en 

hvordan det går, og Lie vant en heftig 

angrepsseier i dag. Dermed måtte Lie 

og Salomon vente langt og lenge, og 

lenger enn langt - for spesielt Rune 

Djurhuus ville ha bedre kvalitet enn 

de begge to - om han vant. Det gjor-

de ikke Djurhuus da åpningen hans 

ble relativt mislykket mot IM Johan-

Sebastian Christiansen. Djurhuus 

tapte og da viste kvaliteten seg å bli 

meget jevnt. Det som i på sett og vis 

avgjorde kvalitetsberegningen som 

bikket - var at Espen Forså spilte bort 

en vunnet stilling i siste runde. Hadde 

Forså vunnet ville Kjetil A. Lie sneket 

seg foran på best kvalitet. I stedet 

spilte Espen remis, etter å ha hatt et 

helt avgjørende angrep med +11 på 

Stockfish. Uansett fikk vi en meget 

velfortjent Norgesmester i sjakk i år. 

Da tenker jeg kanskje spesielt på 

kanonspurten til Salomon med 4/4 

mulige på slutten og på det faktum at 

han i fjor fikk andreplass etter å ha 

ledet klassen store deler av veien. 

Kjetil A. Lie tok sølv og lynsjakk-

Norgesmester Johan-Sebastian 

Christiansen tok bronse under årets 

Norgesmesterskap. 

 

Mester: 

sølvmedaljen med et halvt poengs 

ledelse på Kai Inge Esbensen, Knut 

Ø. Abrahamsen, Jia Qi Xue og Audun 

Hoem som alle var på 5,5 poeng. 

Engeset holdt fast på grepet i siste-

runden også og vant sitt parti mot 

Audun Hoem. Jia Qi Xue tapte mot 

klassevinneren mens Abrahamsen og 

Esbensen vant sine partier. Kvalitets-

beregningen sendte da Kai Inge Es-

bensen opp på pallen. 

 

Klasse 3: 

Kasher Shehzad etterlot ingen tvil om 

hvem som skulle bli klassevinner og 

stormet over målstreken med 8 av 9 

poeng. Også i siste runde vant han 

og da ble det et helt poeng ned til 

andremann. De andre pallplasse-

ringene ble avgjort i partiet mellom 

Frode Fredriksen og Paulius Cebata-

rauskas. Fredriksen vant dette opp-

gjøret, mens Cebatarauskas beholdt 

Sven Wisløff Nilssen 

Audun Pedersen 

Frank Remman 

Jan Roksvold 

Anniken Vestby 
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Rapport fra runde 9 

mis og dermed avgjorde kvalitetsbe-

regningen denne klassen. Lykken sto 

Endre bi, og dermed har Tromsø fått 

sin tredje juniornorgesmester gjen-

nom tidene. Først ut var Pål Røyset 

som vant i 1992 i Kristiansund, neste-

mann var Espen Forså i 2008 som 

vant i Tønsberg. Ny norsk mester i 

klasse Junior er altså Endre Machlik 

på 16 år fra Tromsø. I denne klassen 

kom Tor Fredrik Kaasen på tredje-

plass etter en fin sluttspurt med to 

strake seier etter to tap i 6. og 7. run-

de. Tor Fredrik Kaasen fylte 14 år 

under mesterskapet og han regnes 

av mange som det største Tromsø-

talentet på lang tid. 

 

Kadett 

Ble det en litt overraskende Tromsøs-

eier i klasse Junior, så ble det en 

svært så overbevisende og velfortjent 

seier i klasse Kadett til Mads Vestby 

Ellingsen. Mer overbevisende enn 

noen andre faktisk og med 8.5 av 9 

mulige, og en luke ned til nestemann 

på hele 2 poeng, fortjente Mads alle 

den oppmerksomheten lokal presse 

ga han under mesterskapet. Mads 

var suveren og dette var en nasjonalt 

gjennombrudd for 13-åringen fra 

Tromsø som virkelig smelte til på 

hjemmebane etter å ha gått opp hele 

200 elopoeng på 3 turneringer i for-

kant av mesterskapet. Mads var i 

storform! På andreplass fikk vi en 

gledelig overraskelse i Eivind Bruaset 

fra Trondheim som smelte til med 

storspill og tok en meget fortjent and-

replass med 6.5 poeng i den til dels 

sterke kadettklassen. Gledelig fordi 

der er morsomt når noen fra storbyen 

Trondheim slår seg opp og frem i 

sjakk - vi er ikke så veldig godt vant 

med den slags. Fjorårets Lilleputt-

mester Andre Nilsen gjorde det OK 

og kom på tredjeplass med 6.5 poeng 

- helt greit ut fra rating og sånt, men 

Andre bruker å smelle til i NM og det 

fikk han ikke helt til denne gang. Vi la 

også merke til Gunnar Lund fra 

Tromsø sin finfine 4. plass totalt og at 

unge Rasmus Arvola Gabrielsen vant 

klasse Kadett B med 3.5 av 9. 

 

foten på pallen da Skjølingstad tapte 

mot Shehzad. 

 

Klasse 4: 

Det ble ingen endringer på toppen av 

resultatlista i Klasse 4 da Mattis Mi-

kelsen og Dag E Bjørkevoll Nord beg-

ge remiserte sine partier. Da Kent-

Ove Bredeli tapte sitt parti mot Jonas 

August Bernstein, gav det en ledig 

plass på pallen som Haakon Wright 

kunne bestige med remis mot sølv-

vinneren. Han hadde suverent bedre 

kavlitet enn Bernstein og Vaitian Le-

ander Marianayagam som også end-

te på 6 poeng. 

 

Klasse 5: 

Erling Engh fra Stavanger hadde et 

halvt poengs ledelse ned til Espen 

Espe Johansen før siste runde. Den 

ledelsen trengte han, for i siste runde 

gikk han på sitt første tap siden første 

runde. Da Johansen remiserte mot 

Nils-Tore Trondsen ble kvaliteten 

avgjørende. Der hadde imidlertid 

Engh mye å gå på og ble dermed 

vinner av klassen. For Trondsen be-

tød imidlertid remisen at Erling Te-

nold kunne snike seg forbi og ta siste 

plassen på seierspallen. 

 

Junior 

I klasse Junior gjorde arrangørklub-

ben det som ventet skarpt - men gull 

og bronse til arrangørklubben, etter 

en nervepirrende sisterunde, var over 

all forventning. Endre Machlik gjorde 

sin del jobb i siste runde ved å ned-

legge sin to år eldre søster i et parti 

der Monika Machlik lenge spilte mye 

god sjakk, men der hun til slutt ikke 

hadde tid igjen på klokka slik at hun 

tapte på tid i en remisstilling. Dermed 

var alt opp til Benjamin Haldorsen 

som måtte spille på vinst i et sluttspill 

han tilsynelatende sto litt dårligere i, 

men der mye enda kunne skjer. Det 

skjedde for så vidt da Haldorsen sto 

til tap, men han berget seg inn til re-

Lilleputt 

I Lilleputtklassen trodde nok mange 

at Tobias Lang Nilsen skulle bli litt for 

tøff for de fleste andre i denne klas-

sen all den tid han denne våren har 

tatt nye steg og kommet seg over 

2000 i internasjonal rating. Men NM 

er noe eget og det er alltid noen som 

sparker godt i fra og denne gang var 

det klubbkamerat Bjørn Robertsen 

som sparket best fra mot slutten og 

etter fire strake seiere på slutten kun-

ne ingen hente han inn da Tobias 

Lang Nilsen gikk på en noe overras-

kende mine mot Jens E Ingebretsen 

fra Holmestrand i siste runde. Det var 

akkurat nok til at Robertsen fikk kas-

tet seg foran på et halvpoengs av-

stand Tobias måtte da nøye seg med 

sølvet, mens Julian Munk fra Stav-

anger tok bronsen. Dette var et svært 

sterk klasse og det føles som om vi 

har en god ettervekst i norsk sjakk for 

tiden. 

 

Miniputt 

I klasse Miniputt var vi så heldig i år å 

få stifte bekjentskap med et nytt norsk 

stortalent på størrelse med en Aryan 

Tari. Navnet hans er Aksel Bu Kvaløy 

og han kommer fra Stavanger og spil-

ler en stilfull sjakk med inspirasjon fra 

både Paul Morphy og ikke minst Jose 

Raul Capablanca. Aksel spilte noen 

virkelige perler under Landsturne-

ringen og min store favoritt i mester-

skapet var hans flott seier mot Andre-

as Tenold fra Nordstrand. Et virkelig 

kampparti der Aksel viser at han kan 

"teorien om to svakheter" da han 

smelte til med en utsøkt seier med de 

hvite brikkene. Var det noen som sa 

at sjakk ikke var kunst!? Aksel på 7 år 

tok førsteplassen med 7.5 i klasse 

Miniputt etter remis mot Tromsø sin 

Mathias Lind Schouten som tok en 

flott femteplass. Aalesunds nye ko-

met Mathias Unneland tok en flott 

andreplass, halvpoenget bak Aksel. 

På tredjeplass, også med 7 poeng, 

kom Andreas Tenold fra Nordstrand 

mens Shazil Shehzad tok en sterk 

4.plass i en ellers sterk klasse. Jeg 

(Fortsetter på side 9) 
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Sven Wisløff Nilssen 

Kommenterte partier 

Rodchenkov,V-Abdullin,R / Kazan 
2009 - 0–1 i 28 trekk. 10...Qc8 
11.Bg5 h6 12.Bh4 Re8 13.Nbd2 
d5! En god posjonell vurdering 
av svart som får fotfeste i sentrum 
og som søker en stillingsstruktur 
kjent fra fransk åpning der han har 
kvittet seg med problemløperen på 
c8. 14.e5 Nh7!? Sd7 ser mer natur-
lig ut, men springeren skal sann-
synligvis uansett til f8. 15.Bxe7 
Rxe7 16.Nf1 cxd4 17.Nxd4! Dette 
er klart sterkere enn cxd4 da hvit 
får aktivisert brikkene sine på en fin 
måte og d4-feltet åpnes for en sterk 
offiser. 17...Nc5 Bedre var det å 
legge trykk på e5-bonden slik at f5 
ikke lar seg gjennomføre med det 
første. Altså: 17...Nf8 18.f4 Ng6! 
med en forsvarsstilling for svart der 
hvit har en bekvem fordel på bret-
tet. 18.Ng3 Qa6 Ser veldig naturlig 
ut - men jager dronninga til et 
bedre felt uten å ha forsvar på 
kongefløya. Bedre var: 18...Qd7 
19.Qg4?! f5! og svart har forsvar. 
19.Qg4 Qd3  
 

XABCDEFGHY 
8r+-+-+k+( 
7zp-+-trpzpn' 
6-zp-+p+-zp& 
5+-snpzP-+-% 
4-+-sN-+Q+$ 
3+-zPq+-sN-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1tR-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 
20.Ngf5 En kombinasjon som 
baserer seg på at tårnet henger på 
e7 og at g7 er et mattpunkt. 
20...exf5 21.Nxf5 og svart ga opp 
da han taper avgjørende materiell. 
Et antiklimaks på mange måter da 
publikum ønsket hard kampsjakk 
om NM-tittelen, men sjakken kan 
være nådeløs. 1–0 
 

Kjetil A Lie 
Frode Elsness 
Norgesmesterskapet 2016 (9), 
16.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
Kjetil A. Lie kunne blitt Norgesmes-
ter 2016 med litt av lykken på sin 
side - for med sin sisterundeseier, 

Johan Salomon 
Joachim B Nilsen 
Norgesmesterskapet 2016 (9), 
16.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
Før siste runde av Norgesmester-
skapet 2016 var det hele fem spille-
re som knivet om tittelen med 5.5 
poeng før runden startet. Det skulle 
vise seg at kun to av disse vant og 
begge hadde hvit og begge vant 
raske seire. Det var IM Johan Salo-
mon og GM Kjetil A. Lie som sto for 
seirene, men Joachim B Nilsen, 
Frode Elsness og Rune Djurhuus 
alle tapte sisterunden. Dermed ble 
Johan Solomon Norgesmester på 
hårfint bedre kvalitet enn Kjetil A. 
Lie etter dette partiet: 1.Nf3 Salo-
mon har et bredt åpningsrepertaor. 
I 2014 spilte han mye e4, mens 
han de siste to årene har spilt mye 
d4 og Sf3. 1...c5 2.e4 Salomon svin 
ger spillet over i siciliansk - en åp-
ning han altså yndet å spille mot i 
sine unge år. 2...d6 3.c3 Ikke den 
hotteste teorien - men et av flere 
trekk i stillingen som gir håp om 
fordel. 3...Nf6 4.Be2 e6 Litt passivt 
- hvit får nå bygget et sterkt sen-
trum uten at svart stikker kjepper i 
hjulene for han. En hovedvariant 
her er: 4...g6 5.0–0 Bg7 6.Re1 0–0 
7.Bf1 Bg4 og hvit står litt bedre. 5.0
–0 Be7 6.Re1 0–0 7.Bf1 b6 8.d4  
 

XABCDEFGHY 
8rsnlwq-trk+( 
7zp-+-vlpzpp' 
6-zp-zppsn-+& 
5+-zp-+-+-% 
4-+-zPP+-+$ 
3+-zP-+N+-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1tRNvLQtRLmK-! 
xabcdefghy 

 
8...Ba6!? Et interessant trekk 
som som bytter brikker i en stilling 
svart står trangt, men en mer spen-
nende mulighet var: 8...Bb7 som 
prøver å skape en god løper på 
sikt. 9.Bxa6 Nxa6 10.Qe2 Spilt for 
er: 10.d5?! exd5 11.exd5 Nc7 
12.c4 b5! med godt svart motspill i 

som vi nå skal se, kom han á po-
eng med Salomon og kvaliteten ble 
så lik at det hele ble et sjansespill 
der andre partier i sisterunden av-
gjorde det hele. 1.c4 Lie er tro mot 
sitt førstetrekk 1.c4 og engelsk åp-
ning. En ulv i fåreklær! 1...e5 2.Nc3 
Nf6 3.Nf3 Nc6 4.a3!? Et meget 
interessant trekk av Lie som er et 
nyttetrekk i nesten alle varianter. 
Trekket er dog spilt langt oftere enn 
du måtte tro, så dette er godt kjent. 
Hovedvariant her er: 4.g3 Bb4 
5.Bg2 0–0 6.0–0 e4 7.Ng5 Bxc3 
8.bxc3 Re8 9.f3! med liten hvit for-
del kjent fra blant annet Kasparov - 
Karpov, Sevilla 1987. 4...g6 En an-
nen kjent variant er: 4...d5 5.cxd5 
Nxd5 6.Qc2 Be7 7.e3 0–0 8.Nxd5 
Qxd5 9.Bd3 Kh8 10.Be4 med en 
liten hvit fordel. Elsness velger en 
annen interessant teoretisk fortset-
telse. 5.g3 Bg7 6.Bg2 0–0 7.0–0 d6 
8.d3 h6 9.Nd2 Vi er fortsatt inne i 
en teoritung stilling som er godt 
kjent. Mer vanlig er: 9.b4 Be6 
10.Bb2 Qd7 11.Rc1 a6 12.Nd2 og 
hvit har kanskje en ørliten fordel i 
det som mest minner om en lukket 
sicilianer med motsatte farger. 
9...Be6 10.b4 a6 11.Bb2 Qd7  
 

XABCDEFGHY 
8r+-+-trk+( 
7+pzpq+pvl-' 
6p+nzplsnpzp& 
5+-+-zp-+-% 
4-zPP+-+-+$ 
3zP-sNP+-zP-# 
2-vL-sNPzPLzP" 
1tR-+Q+RmK-! 
xabcdefghy 

 
12.Nd5!? Etter: 12.Rc1 er vi inne 
i overnevnte teorivariant der hvit 
står ørlite bedre. 12...Bh3 13.e4 
Legg merke til varianten: 13.Bxh3 
Qxh3 14.Nxc7?? Ng4 15.Nf3 e4! 
16.dxe4 Bxb2 med en totalt vinnen-
de stilling for svart! 13...Bxg2 
14.Kxg2 Nxd5 15.cxd5 Ne7 Med 
ideen c6! Uten denne idéen ville 
ikke avslaget på d5 vært særlig 
godt. 16.Rc1 Rad8 17.f4 c6!? 
17...exf4 18.Bxg7 Kxg7 er trolig litt 
bedre for hvit. 19.gxf4!? 18.dxc6 
Nxc6  

 
ELITE 
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Kommenterte partier 

 Dermed er det slakt på gang da 
Lg7 ikke fungerer her. Ser du hvor-
for? 25...Bg7 26.f6! Spikeren i lik-
kista til svart. Et meget flott trekk i 
et parti der Elsness spilte langt un-
der pari. 1–0 
 

Johan-Seb. Christiansen 
Rune Djurhuus 
Norgesmesterskapet 2016 (9), 
16.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
Johan Sebastian Christiansen så 
sitt snitt til å ta 3.plassen under NM 
da han i siste runde slo Rune Djur-
huus på utsøkt vis. Djurhuus måtte 
gå "all in" med svart og det viste 
seg å få en boomerang-effekt da 
hvit brøt igjennom på de svake fel-
tene svart etterlot seg. 1.Nf3 Mye 
spilt under NM 2016 av spillerne fra 
Dream Team. 1...Nf6 2.c4 g6 3.g3 
Bg7 4.Bg2 0–0 5.d4! Johan-
Sebastian spiller på en sentrums-
fordel på klassisk vis og er det en 
grunn til at kongeindisk er litt ugles-
ett i posisjonelle miljøer, så er det 
nettopp fordi svart ikke får den 
sentrumsinnflytelsen han får i f. 
eks. dronninggambit. 5...d6 6.0–0 
Nbd7 7.Nc3 e5 Tjukk teori. Djur-
huus må ha hatt et vanskelig valg 
før partiet! Skal man spille noe en 
selv kjenner godt, men som mot-
standeren kan forutse og forberede 
seg på - eller skal man overraske 
og spille noe som en ikke kjenner 
godt, men som kommer som en 
bombe på motstanderen. Djurhuus 
valgte å være tro mot sin kongein-
der, og kommer ikke godt ut. 8.b3 
Re8 9.e4 exd4 Dette regnes som 
det beste her da det gir liv i Te8 og 
samtidig gjør klart til et springer-
trekk til c5 med press mot e4. 
10.Nxd4 a6 11.Be3 Rb8  
 

XABCDEFGHY 
8-trlwqr+k+( 
7+pzpn+pvlp' 
6p+-zp-snp+& 
5+-+-+-+-% 
4-+PsNP+-+$ 
3+PsN-vL-zP-# 
2P+-+-zPLzP" 
1tR-+Q+RmK-! 
xabcdefghy 

 

XABCDEFGHY 
8-+-tr-trk+( 
7+p+q+pvl-' 
6p+nzp-+pzp& 
5+-+-zp-+-% 
4-zP-+PzP-+$ 
3zP-+P+-zP-# 
2-vL-sN-+KzP" 
1+-tRQ+R+-! 
xabcdefghy 

 
19.f5! gxf5 19...d5!? 20.f6!? Bh8 
21.Rf2 dxe4 22.Nxe4 Nd4 
(22...Qxd3 23.Qxd3 Rxd3 24.Nc5!) 
23.Bxd4 Qxd4 24.Rf3 er veldig mye 
dårligere for svart enn computeren 
din tror. Grunnen er hovedsaklig at 
Lh8 er en meget dårlig brikke som 
er innestengt, mens Se4 er en me-
get sterk brikke og dette tar spiller-
ne med seg inn i sluttspillet... 
20.exf5 Bf6? Dette fungerer ikke, 
best var: 20...f6 21.Ne4 b6 22.g4 
d5 23.Ng3 Rc8 selv om hvit her har 
en meget farlig angrepsstilling på 
gang som passer Kjetil A Lie som 
hånd i hanske. 21.Qh5!? Et godt 
sjakktrekk som vinner. Totalt dre-
pende direkte var det å få ammuni-
sjon med til fronten med: 21.Ne4 
Qe7 22.Rc4! Kh7 23.Bc1 og Dh5 
truer med trippel kraft! 21...Kh7 
Mye seigere var: 21...d5 22.Qxh6 
som gir en stilling der hvit vinner 
som han vil på sikt. 22.Ne4 Qe7 
23.Rxc6! Nøkkeltrekket i stilling-
en. Hvit rydder c1–feltet for løperen 
uten å tape tid! 23...bxc6 24.Bc1 
Kg8 25.Qxh6  
 

XABCDEFGHY 
8-+-tr-trk+( 
7+-+-wqp+-' 
6p+pzp-vl-wQ& 
5+-+-zpP+-% 
4-zP-+N+-+$ 
3zP-+P+-zP-# 
2-+-+-+KzP" 
1+-vL-+R+-! 
xabcdefghy 

 

 
12.f3 Teoriens anbefaling er: 
12.h3! c5 13.Nde2 b5 14.Qxd6 
med fordel for hvit. En mulighet er: 
14...b4! 15.Na4 Nxe4 16.Bxe4! 
Bxa1 17.Rxa1 Rxe4 18.Nxc5 Re8 
19.Rd1 Qe7 20.Qxe7 Rxe7 21.Nf4! 
Nxc5 22.Bxc5 Re8 23.Nd5 med en 
stilling som trenger flere praktiske 
eksempler for å vurdere rett, men 
der hvit har veldig mye god kom-
pensasjon for kvaliteten. 12...c6?! 
Dette trekker er ikke helt i stilling-
ens ånd av to årsaker. Djurhuus 
forsøker å spille en taktisk oppstil-
ling fra svart på en posisjonell måte 
- og det er sjelden god medisin. 
Svart ønsker primært to ting i den-
ne stillingen: A) Angripe på dron-
ningfløya. B) Angripe på konge-
fløya. For å forfølge disse planene 
var trolig: 12...Ne5! rett medisin. 
Hvit utnytter da at g4 ikke er dekket 
om svart spiller f4, slik at han da 
har Sg4! Dermed sier han at f3 ikke 
var fullt så godt som h3(!) og han 
sier at c5 fulgt av b5 er en trussel. 
Dette ville gitt svart spennede mot-
spill. 13.Qd2 d5 Den logiske konse-
kvensen av forrige trekk - men i 
sum var ikke planen om Tb8, c6 og 
d5 ideel da hvit får inn et Lf4 med 
tempo. 14.exd5 cxd5 15.Bf4! Hvit 
har fått en behagelig åpningsfordel 
med et klart utviklingsforsprang og 
press i d-linja. 15...Ra8 16.cxd5 
Nb6 17.d6  
 

XABCDEFGHY 
8r+lwqr+k+( 
7+p+-+pvlp' 
6psn-zP-snp+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-sN-vL-+$ 
3+PsN-+PzP-# 
2P+-wQ-+LzP" 
1tR-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 
17...Nfd5! Taktikeren Djurhuus 
våkner til liv - dette er eneste håp. 
18.Nde2! Be6 Bedre var: 
18...Nxf4! 19.Nxf4 Bf5 20.Rad1 
Rc8 og svar ser ut til å ha motspill 
for bonden som fort blir svak etter 
Tc6. 19.Rac1 Rc8 Det var essensi-
elt å holde springeren ute fra ideal-
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Jøran Aulin-Jansson fra Asker spil-
te en av sitt livs beste turneringer 
og vant Mesterklassen i NM for 
andre gang. Denne gangen hadde 
han den sterke scoren 8/9 mulige 
og dermed var han 2 hele poeng 
foran toer Gunnar Berg Hanssen 
fra Tromsø. 1.e4 d6 Aulin-Jansson 
spiller det meste. Her får Sheila 
smake en Pirc. 2.d4 Nf6 3.Nc3 e5 
En ekte Pirc oppstår etter: 3...g6 , 
nå blir det i stedet Phillidors forsvar 
som normalt oppstår etter 1.e4 e5 
2.d4 d6 4.Nf3 Nbd7  
 

XABCDEFGHY 
8r+lwqkvl-tr( 
7zppzpn+pzpp' 
6-+-zp-sn-+& 
5+-+-zp-+-% 
4-+-zPP+-+$ 
3+-sN-+N+-# 
2PzPP+-zPPzP" 
1tR-vLQmKL+R! 
xabcdefghy 

 
5.g4!? Uhyre interessant og spilt 
av en lang rekke stormestre, så 
denne gambiten er godt kjent. 
Sheila sin gode sjakkvenn GM Tor-
bjørn Ringdal Hansen er ekspert på 
åpningen og har tilført den nye, 
viktige idéer. 5...Nxg4 Det eneste 
kritiske er å ta gambitbonden. Hvit 
idé er jo å spille g5 og fordrive den 
gode springeren. 6.Rg1 exd4 Ring-
dal Hansens variant går slik: 
6...Ngf6 7.Be3 c6 8.Qd2 b5 9.0–0–
0! Qa5 10.dxe5 dxe5 11.Kb1 b4 
12.Na4!! Qxa4? 13.Nxe5 Be7 
14.Nxf7! med et fullstendig drepen-
de angrep for hvit. Hansen var så 
vidt jeg vet først ute med å spille 
Sa4!! i praktisk spill. 7.Nxd4 Nde5 
8.h3 Nf6 9.Be3 Teorien gir: 9.f4 
Ng6 10.Qe2! c6 11.Be3 Qc7 12.0–
0–0 med hvit fordel. 9...g6 10.f4 
Nc6 11.Nxc6 bxc6 12.Qf3 Bg7 
13.0–0–0 0–0  
 
 
 
 
 
 
 
 

feltet e4 - bedre var altså: 19...f5! 
med en fordel til hvit som svart kan 
leve med. 20.Ne4! Rxc1 21.Rxc1 
Nd7 22.Rc7?! spiller bort den 
store fordelen hvit har bygget opp 
med en taktisk glipp! 22...f5?! Svart 
hadde en skjult ressurs, så lå i vari-
anten: 22...N7f6! 23.Rxb7?! Qa8! 
24.Nxf6+ Bxf6 og svart vinner kvali-
tet og står best her. 23.Bg5! Qb8 
24.Rxd7 Bxd7 25.Qxd5+  
 

XABCDEFGHY 
8-wq-+r+k+( 
7+p+l+-vlp' 
6p+-zP-+p+& 
5+-+Q+pvL-% 
4-+-+N+-+$ 
3+P+-+PzP-# 
2P+-+N+LzP" 
1+-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 
25...Kh8?? Hvordan kunne Djur-
huus misse at offiseren nå smetter 
unna!? Obligatorisk var: 25...Be6! 
26.Qd2 fxe4 27.d7 Rd8 28.Bxd8 
Qxd8 og svart vinner bonden på 
d7, og med løperparet har han go-
de remissjanser i stillingen som 
oppstår. 26.N4c3 Og hvit står til 
gevinst med to springere og bonde 
- for tårn - resten er lett. 26...Qc8 
27.Qd2 Qc5+ 28.Kf1 b5 29.Be7 b4 
30.Nd5 Bb5 Gir hvit anledning til 
å vinne direkte med d7 - men det 
fantes ingen reperasjonsmuligheter 
i stillingen. 31.d7 Rxe7 32.Nxe7 En 
enkel variant var: 32.d8Q+ Re8 
33.Qc7 Qxc7 34.Nxc7 Rxe2 
35.Qxe2 Bxe2+ 36.Kxe2 og vinner 
lett. Johan-Sebastian spiller i stedet 
det mest effektive. 32...Bxe2+ 
33.Qxe2 Qd6 34.Nxg6+! Etter: 
34.Nxg6+ hxg6 35.Qe8+ Kh7 
36.d8Q har svart ingen sjakker og 
er helt død.  1–0 

 

Sheila Barth Sahl 
Jøran Aulin-Jansson 
Norgesmesterskapet 2016 (9), 
16.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 

XABCDEFGHY 
8r+lwq-trk+( 
7zp-zp-+pvlp' 
6-+pzp-snp+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+PzP-+$ 
3+-sN-vLQ+P# 
2PzPP+-+-+" 
1+-mKR+LtR-! 
xabcdefghy 

 
 Partene har rokert til hver sin side 
av brettet og slagplanen er lagt - 
kongeangrep! Begge parter har 
altså en åpen linje å angripe i, nå 
gjelder det å få skyts til fronten og 
få åpnet opp mer. 14.e5?! Trolig et 
steg i feil retning da hvitfeltsløperen 
til svart nå får et drømmefelt på f5. 
Hvit idé bør være et kongeangrep, 
og derfor var: 14.f5! rett resept. Det 
åpner også opp for Le3-g5 og er et 
godt angrepstrekk i stillingen. 
14...Nd5 15.Nxd5 cxd5 16.Qxd5 
Be6 17.Qa5 Qh4 Jansson gir 
bonde nr. 2 i trgg forvisning om at 
løperparet og tårnene da får fritt 
spillerom mot hvits konge. 18.Rd4? 
En instruktiv variant var: 18.exd6 
cxd6 19.Rxd6? (19.Qg5!) 19...Rab8 
20.b3 Qf6 21.Bd3 Rfe8 og hvit vir-
ke r hjelpeløs mot stormen som 
kommer. Men 19.Dg5! var fullt ut 
spillbart for hvit - men en interes-
sant stilling på brettet. 18...dxe5 
19.fxe5 Qh5 20.Rg5 Holder seg 
flytende - men med kunstige trekk 
som ødelegger brikkekoordinasjo-
nen. 20...Qf3 21.Qe1 Qb7 22.Rb4 
Qd5  
 

XABCDEFGHY 
8r+-+-trk+( 
7zp-zp-+pvlp' 
6-+-+l+p+& 
5+-+qzP-tR-% 
4-tR-+-+-+$ 
3+-+-vL-+P# 
2PzPP+-+-+" 
1+-mK-wQL+-! 
xabcdefghy 
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35.Ka1?! Her var det beste å 
grafse i seg alt materiell man får - 
altså: 35.Rxa7! Bd6 36.Ra5 Be4 
37.b4 Qd5 38.Kb2 og svart har 
sjansene med sin bedre kongestil-
ling og sitt trykk - men kan han vin-
ne dette? Juryen er fortsatt i møte. 
35...Bxc2 36.Rxa7 Bb3 37.Bd4? 
Siste sjanse til å kjempe lå i: 
37.Qe3 Rxc5 38.Qxb3! med etter: 
38...Qf5! med trusselen Tc2 vinner 
svart. F.eks: 39.Rd1 Rc8 40.Rdd7 
Rc1+! 41.Ka2 Qb1+ 42.Ka3 Rf1! og 
svart vinner faktisk selv om hvit kan 
slå inn med avdekker på f7! 
43.Rxf7 Bd6+ 44.Ka4 Qe4+! Alt 
annet taper for svart. 45.Kb5 Qe5+ 
46.Ka6 Ra1+! 47.Kb7 Qe4+! 
48.Kc8 Qe8+ 49.Kb7 Rxa7+ 
50.Kxa7 Qxf7+ Om Jansson hadde 
funnet dette over brettet er et åpent 
spørsmål. 37...Rd8! Truer en døde-
lig sjakk i bunnen når løperen går! 
38.Be3 Rd1+ 39.Bc1 Bd4! Svart 
har full kontroll på hvits trekkmulig-
heter og vinner nå avgjørende ma-
teriell. 40.Ra8+ Kg7 41.Rxd1 Bxf2 
42.Rd3 Qh1 43.Rc8 Be6 44.Rc7 
h5 Mer effektivt var: 44...Bf5! 
45.Ra3 Qe4 med mattpatrulje! Men 
resten er jo kun frustrasjon fra hvits 
side. 45.b4 Går raskt matt. 
45...Qa8+ 46.Ra3 Bd4+ 47.Bb2  
 

XABCDEFGHY 
8q+-+-+-+( 
7+-tR-+pmk-' 
6-+-+l+p+& 
5+-+-+-+p% 
4-zP-vl-+-+$ 
3tR-+-+-+-# 
2-vL-+-+-+" 
1mK-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
47...Qxa3+ 48.Kb1 Qxb2# En 
hard fight og et klassisk Jansson-
parti der spilt i den romantiske ånd. 
0–1 

Benjamin Haldorsen 
Lucas Ranaldi  
Norgesmesterskapet 2016 (9) 
Sven Wisløff Nilssen 

23.Bg2? Varianten: 23.Rb5! 
Qxa2?? 24.Ra5! fanger svarts 
dronning og var mye bedre. Men 
uansett samarbeider ikke hvits brik-
ker og svart har et Eldorado av en 
stilling etter det enkle 23...Dd7! 
med uante muligheter. 23...Qxa2 
24.Bxa8 Rxa8 25.Qc3 Hvit har 
spist materiellet - men nå får hun 
seg en overraskelse! 25...c5! 
26.Bxc5 Rc8 Poenget - svart har 
et drepende angrep. 27.Rb5 Qd5!? 
Varianten: 27...Qa1+ 28.Kd2 Rd8+ 
29.Bd6 Rxd6+ 30.Ke3 (30.exd6 
Bxc3+!) 30...Qc1+ 31.Ke2 Qxg5 
vant direkte for svart. 28.Qd4 Qf3? 
Svart vinner i angrep etter: 
28...Qc6 29.Ra5 Bh6! og tårnet 
faller. 30.h4 Qh1+ 31.Kd2 Qh2+ 
32.Kd1 Bxg5 33.hxg5 Bf5 og svarts 
angrep er avgjørende. 29.Rg1 
Qe2? Det sterke: 29...Bf5! med 
ideen De2 er trolig fortsatt fullsten-
dig vinnende her. 30.Ra5? Det er 
ubalansert materiell og en meget 
komplisert stilling - men hvit klarer 
seg etter: 30.Qd3! Qxe5 31.Qd6! 
med forsvar. 30...Bxe5? Svart vin-
ner en offiser med: 30...Rxc5 
31.Qxc5 Bh6+ 32.Kb1 Be3 og med 
tårn mot løperparet er stillingen 
klart vunnet for svart som skaffer 
seg en fribonde på kongefløya i 
sluttspillet. 31.Qe3! Qh2 32.Kb1 
Bf5 33.Qf2?  
 

XABCDEFGHY 
8-+r+-+k+( 
7zp-+-+p+p' 
6-+-+-+p+& 
5tR-vL-vll+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+P# 
2-zPP+-wQ-wq" 
1+K+-+-tR-! 
xabcdefghy 

 
 Det er en vanskelig stilling å spille 
for begge parter - så her gjøres det 
naturlig nok feil. Bedre var: 33.Ka1!  
33...Qxh3? men heldigvis fra 
begge parter. Svart kunne byttet 
ned til et vunnet sluttspill med: 
33...Qxf2 34.Bxf2 Rxc2 35.Rxe5 
Rxf2+ 36.Ka2 Bxh3 og de tre sam-
menhengende fribøndene på 
kongefløya avgjør. 34.Ra3 Qh5 

Benjamin Haldorsen kunne selv 
avgjøre gullkampen mot Endre Ma-
chlik i klasse Junior i siste runde av 
Norgesmesterskapet. Da måtte han 
vinne mot Lucas Ranaldi som 
lenge spilte et kjempeparti som 
svart. Vi ser hva som skjer. 1.e4 c5 
2.Nc3 Nc6 3.Nge2 g6! Et godt 
trekk her da svart får hvit inn i en 
aksellerert dragevariant der hvit 
ikke får spilt de teoretisk farligste 
variantene med c4! og en Maroczy-
Bind stilling. 4.d4 cxd4 5.Nxd4 Bg7 
6.Be3 Nf6 7.Bc4 0–0 8.Bb3 a5 Vi 
så denne varianten bli kommentert 
i en tidligere bulletin fra runde 2 der 
André Nielsen spilte et praktparti. 
9.0–0 a4 10.Nxa4 Nxe4 11.Nb5! 
d5!? Kjent av teorien og meget 
interessant. 11...d6 12.Qe2 Nf6 
13.Bb6! med hvit fordel ble spilt i: 
Andre Nielsen-Benjamin Fossan/
Tromsø, 2016. 1–0 i 39 trekk. Se 
bulletin nr.3 fra NM. 12.Bb6! Qd7 
13.Nc7 13.Qe2! Ne5 14.Rfd1 e6 
15.Bd4 Ra5 16.Nbc3! b5? 17.Nb6! 
ga hvit en meget stor fordel i: So-
lodovnichenko,Y - Tari,A/ Oslo 
2012, 1/2–1/2 i 64 trekk, men De2! 
scorer godt for hvit. 13...Rxa4! Ikke: 
13...Rb8? 14.Nxd5 e6 15.Ne3 og 
hvit får stor fordel. 14.Bxa4 Bxb2 
Poenget - svart vinner kvaliteten 
tilbake med et eventuelt Sc3. 
15.Qxd5 Bxa1 16.Qxd7?! Det kri-
tiske i denne teoristillingen er: 
16.Qxe4! Be5 17.Bxc6! Qxc6?! 
(17...Qd6! er det teoretisk kritiske 
her og hvits fordel er kanskje ikke 
så stor.) 18.Qxe5 Qxb6 19.Nd5! f6! 
20.Qxe7! (20.Nxe7+?! ble spilt i: 
Agrest,I-Melmer,F/Dortmund 2013. 
1–0 i 24 trekk.) 20...Qe6 21.Qc5 
med bonde over for hvit og gode 
vinstsjanser. 16...Bxd7 17.Rxa1 
Nf6 18.Bb3 Rc8 19.f3 Partene har 
kommet over i et sluttspillaktig ter-
reng med likt materiell der hvit står 
ørlite bedre på grunn av løperparet. 
19...h5 20.c4 Nd4 21.Rd1?! 
21.Bxd4! Rxc7 22.Kf2 Be6 23.c5! 
gir håp om fordel basert på fribon-
depotensialet på dronningfløya. 
21...Nxb3 22.axb3 Bf5 23.Re1 
Kf8!? Legg merke til varianten: 
23...Nd7 24.Ba5 b6? 25.Nd5! med 
stor hvit fordel da han vinner en 
bonde. 24.Nb5 Nd7 25.Be3 f6 
26.h3 Ne5 27.Bd4 Nc6 28.g4?! 
Forserer stillinga for mye - bedre er 
det å beholder løperen, og litt 
kompleksitet igjen på brettet. 
28...hxg4 29.hxg4 Nxd4 29...Bc2 
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fullstendig vunnet for svart. 48.Nf2 
g5 49.Rd8 g4 50.Rf8+ Kg6 51.Ne4 
Hvordan svart spiller dette bort er 
overraskende etter så mye godt 
spill! 51...Bd5 52.Ng3! Skaper flest 
mulig praktiske sjanser. 52...e4 
53.Nf1 Rc3?! Tårnet sto jo gulle 
godt! Etter: 53...g3! 54.Nxg3 e3! er 
det hele såre enkelt. 54.Kf2 Kg7?! 
Kongen går feil vei - den skal jo 
støtte opp bøndene. Etter: 54...Kg5 
55.Kg3 e3 56.Nxe3 Rxe3 57.c7 
Bb7 vinner svart. 55.Rf4 e3+? Rik-
tig idé, men feil utførelse. Bonden 
på g4 møtte ofre seg først - altså: 
55...g3+ 56.Kxg3 Bc4! 57.Rxe4 
Bxf1 58.Re7+ Kf6 59.Rb7 Bxb5 
60.c7 Ke5 61.Rxb6 Be2 med en lett 
vunnet stilling. 56.Nxe3 g3+ 
57.Kxg3 Rxe3 58.Rd4! Eneste 
redningsforsøk - men holder ikke 
hele veien til Rom og svart finner 
en studieaktig vinst. 58...Be6? Spil-
ler bort gevinsten: 58...Re5! 59.c7 
Bb7! 60.Rd7+ Kf6 61.Rd6+ Re6 
62.Rd8 Re2 63.c8Q Rg2+! 64.Kf4 
Bxc8 65.Rxc8 f2 66.Ke3 f1N+! og 
sluttspillet er vunnet for svart på 
studieaktig vis! 59.c7! Rc3 60.Rd6 
Kf7 61.Rxb6 Bd5 62.Rc6! Det sis-
te store taktiske poenget i partiet - 
hvit klarer remis på utsøkt vis!! 
62...Rxc6 63.bxc6 Be6 64.Kxf3 
Ke7 65.Ke4 Kd6 66.Kd4 Kxc6 
67.Ke5 Kxc7 Og kampen er 
ubønnhørlig slutt! Dermed ble 
Endre Machlik åretsJuniormes-
ternorg esmester etter at han slo 
sin søster Monika Machlik med 
hvit, mens Benjamin Haldorsen 
altså ble slått hårfint på kvalitet og 
måtte ta til takke med sølv. ½–½ 
 

Tor Fredrik Kaasen 
Trygve Dahl 
Norgesmesterskapet 2016 (9), 
16.07.2016 
Sven Wisløff Nilssen 
Tor Fredrik Kaasen kjempet godt, 
og vant de to siste rundene, i ju-
niorklassen. Vi ser det spennende 
sisterundepartiet hans: 1.e4 Nf6 
Alekhines forsvar er fortsatt et 
spennede våpen selv om det spil-
les sjeldent og er litt risikabelt. 2.e5 
Nd5 3.d4 Nb6 Den klassiske ho-
vedvarianten går slik: 3...d6 4.Nf3 
Bg4 5.Be2 e6 6.h3 Bh5 7.c4 Nb6 
8.exd6 cxd6 9.Nc3 Be7 med en 
liten hvit fordel. 4.c4 d6 5.exd6 
cxd6  
 

30.Re3 Rd8 31.Bc5 Rd3 går det 
mot en remis der hvit ikke har vinst-
sjanser slik Haldorsen må generere 
i dette oppgjøret for å bli Junior-
mester. 30.Nxd4 Bd7 31.Kf2 e5 
32.Ne2 Ra8 Svart forsøker å spil-
le på vinst siden han har sterk lø-
per mot ikke en fullt så sterk spring-
er og bedre tårn. Etter: 32...b5!? 
33.cxb5 Bxb5 34.Rc1! Rb8 35.Rc7! 
Bxe2 36.Kxe2 Rxb3 kan partene ta 
remis. 33.Nc3 Bc6 34.b4! Kf7?! 
Sluttspillet etter: 34...b6 35.Nd5 
Bxd5!? 36.cxd5 Ra2+ 37.Kg3 Rb2 
38.g5! er også remis. 35.b5! Bd7 
36.g5! Be6 37.Ne4 Hvit har tatt 
over føringen i partiet. En mulighet 
var her: 37.c5! og hvit har sjanser. 
37...Ra2+ 38.Kg1 fxg5 39.Nd6+ 
Kf6 40.Rb1!? Dette er et skarpt 
sluttspill der det fortsatt er rom for 
store feil fra begge spillere. Hvits 
idé nå erTb4! 40...Rc2 En annen 
mulighet var: 40...Bf5 (!) 41.Rb4 b6 
og jeg trodde på svarts sjanser. 
Men maskinen ser selvsagt red-
ningen til hvit: 42.c5!! bxc5 43.b6 
cxb4 (43...Ra8 44.b7 Rb8 45.Ra4 
Ke6 46.Ra8 Kxd6 47.Rxb8 Kc7) 
44.b7 b3 45.b8Q b2 46.Nxf5 Ra1+ 
47.Kg2 b1Q 48.Qf8+ Ke6 49.Qd6+ 
Kxf5 50.Qd7+ Kf6 51.Qd6+ og hvit 
har evigsjakk. 41.c5 Bd5 42.c6! 
Kampen fortsetter - dette er totalt 
uklart fordi begge parter kan feile i 
dette kompliserte sluttspillet som er 
i en slags dynamisk balanse. 
42...b6 Beholder kompleksiteten. 
42...bxc6!? 43.b6 c5 44.b7 Bxb7 
45.Rxb7 g4 og hvit kan i hvert fall 
ikke vinne. 43.Rf1!? Ke6 44.Ne4? 
Begge spiller ne har etter mitt syn 
spilt som stormestre så langt - det-
te er virkelig en hard fight! Nå skjæ-
rer det seg for hvit etter mye godt 
spill fra svart. 44...g4! Så enkelt - 
så godt! 45.Rd1 En instruktiv vari-
ant er: 45.Rf2! Rc4! (45...Rxf2 
46.Kxf2 gxf3 47.Nc3 Bc4 48.Kxf3 
er remis.) 46.Nd2 Rb4 47.fxg4 
Rxg4+ 48.Kf1 Rb4 49.Rf8 Rf4+ 
50.Rxf4 exf4 51.Kf2 g5 52.Nb1 g4 
53.Nc3 Bc4 54.Kg2 Kd6 55.Ne4+ 
Kc7 56.Nc3 Bxb5 57.Nxb5+ Kxc6 
og svarts fribønder avgjør. 45...gxf3 
46.Ng5+ Kf5 47.Nh3 Varianten: 
47.Rxd5 Kxg5 48.Rxe5+ Kf4 
49.Re7 Kg3 er drepende og ville 
vært drepende med to sammen-
hengende fribønder uten matt-nett 
også. 47...Be6 Med tre sammen-
hengen de fribønder og kontroll 
over hvits eneste ess - så er dette 
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6.d5!? Normalt er: 6.Nc3 g6 
7.Be3 Bg7 8.Rc1 0–0 9.b3 og hvit 
står noe bedre. 6...e5! 7.Nc3 Bf5 
8.b3 En nyhet i denne stillingen. 
Skarpere var: 8.Nge2! Be7 9.Ng3 
Bg6 10.Bd3 med en hvit åpnings-
fordel. 8...Be7 9.Bb2 0–0 10.Bd3 
Bxd3 11.Qxd3 N8d7 12.Nge2 f5! 
Stillingen er spennende og svart 
har allerede løst de fleste åpnings-
problemene sine da alle brikkene 
har gode felter bortsett fra Sb6. 
13.0–0 a6 14.Qc2 Rc8 15.f4?! Et-
ter: 15.a4! g6 16.a5 Na8 17.Ba3 
Nc7 18.b4 Ne8 19.Qb3 Rf7 20.Rfc1 
har hvit en klassisk fordel som be-
står i å komme først til mølla på 
dronningfløya med Sa4 og c5! 
15...g6! 16.Rad1 Nf6  
 

XABCDEFGHY 
8-+rwq-trk+( 
7+p+-vl-+p' 
6psn-zp-snp+& 
5+-+Pzpp+-% 
4-+P+-zP-+$ 
3+PsN-+-+-# 
2PvLQ+N+PzP" 
1+-+R+RmK-! 
xabcdefghy 

 
 Svart måtte dekke f5-bonden før 
han spilte Sf6 - og dermed får svart 
problemspringeren på b6 inn i spil-
let via d7. 17.fxe5? 17.Qd2 Rf7 har 
svart løst alle sine problemer da 
han står klar til å spille Sbd7 og 
brikkene kommer i spill. Men dette 
var det minste ondet. 17...Ng4? 
Undervurderer hvits motsjanser. 
Etter det enkle: 17...dxe5 18.d6 
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Kommenterte partier 

Nxb6 29.Nxb6 Qxb6 30.Bxe5 Po-
enget - nå bryter hvit igjennom til 
kongen. 30...Rc5 Et siste forsøk 
var: 30...Qb5!? 31.Bxf6+! Kxf6 
32.Qd4+ Kf7 33.Re1 Re8 34.Rd1 
Qe2 35.h3 Rd8 36.d7 Qe7 37.b4! 
og hvit vinner ved å etablere en ny 
fribonde som dreper svarts forsvar. 
31.Bxf6+ Kxf6 32.Qd4+ Ke6 
33.Re1+ Kd7 34.Re7+ Kc6 
35.Rc7+ Qxc7  
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-wq-+-+p' 
6p+kzP-+p+& 
5+-tr-+p+-% 
4-+-wQ-+-+$ 
3+P+-+-+-# 
2P+-+-+PzP" 
1+-+-+-+K! 
xabcdefghy 

 
36.Qxc5+! Et morsomt lite slutt-
poeng da bondesluttspillet et-
ter:36.dxc7?? Rc1+ 37.Qg1 Rxg1+ 
38.Kxg1 Kxc7 39.Kf2 Kd6 40.Ke3 
Ke5 faktisk er remis. Et flott parti 
fra Tor Fredrik Kaasen som sikret 
han en sterk tredjeplass i klasse 
Junior bare 14 år gammel.  1–0 
 
 
 
 
 

 

Bxd6 19.Ba3 Rc6 20.c5 Rxc5! vin-
ner svart materiell og står klart best 
i komplikasjonene. 18.Nf4! Går til 
motangrep! 18...Nd7?! Eller: 
18...dxe5 19.Ne6 Qd6 20.Nxf8 Ne3 
21.Qe2 Nxd1 22.Nxg6! er veldig 
godt for hvit som kommer bonde 
over uten kompensasjon. 19.Ne6? 
Den posisjonelle varianten: 19.e6! 
Nde5 20.Qe2 Qb6+ 21.Kh1 Qe3 
22.Rde1 Qxe2 23.Rxe2 gir hvit en 
posisjonelt fullstendig vunnet stil-
ling. 19...Qb6+! 20.Kh1 Ne3 
21.Qd2? Mye bedre var varian-
ten: 21.Qe2 Nxd1 22.Rxd1 dxe5 
23.d6! Bxd6 24.Nxf8 Rxf8 25.Qd3 
Qd4! og svart klarer seg kanskje 
ved perfekt spill, selv om hvits 
praktiske fordel er stor etter: 26.c5 
(26.Qxd4 exd4 27.Rxd4 Re8! 28.g4 
Re6 og klarer seg.) 26...Nxc5 
27.Qf1 Qb4 28.Rxd6 Nxb3 29.Rd5 
Na5 30.Qe2 og hvit har offiser for 
tre bønder og en bedre kongestil-
ling. Dette er i praksis vanskelig å 
forsvare for svart. 21...Nxf1 22.Rxf1 
dxe5 23.Na4 Qa7?  
 

XABCDEFGHY 
8-+r+-trk+( 
7wqp+nvl-+p' 
6p+-+N+p+& 
5+-+Pzpp+-% 
4N+P+-+-+$ 
3+P+-+-+-# 
2PvL-wQ-+PzP" 
1+-+-+R+K! 
xabcdefghy 

 
Etter: 23...Qb4! 24.Bc3 Qd6 25.c5 
Nxc5 26.Naxc5 Rxc5 27.Nxc5 
Qxc5 28.Bxe5 Bd6! med idéen 
Te8! har svart ingen verdens pro-
blemer lenger. 24.d6! Blokaden er 
brutt - gode råd er nå dyre. 24...Bf6 
25.Nxf8 Kxf8 26.Qd5? Bedre var: 
26.c5! a5 (26...Nxc5?? 27.d7!) 
27.Rd1 Qa6! 28.Bc3 med stor hvit 
fordel og gode vinstsjanser i en 
materielt lik stilling. 26...Kg7? Etter 
det overraskende: 26...b5! 27.cxb5 
axb5 28.Qxb5 Rc2 har svart faktisk 
et sterkt motspill! 27.c5! b5? Dette 
fungerer ikke nå slik partifortsettel-
sen viser. Bedre var: 27...a5! 
28.Qe6 Rd8 med ideen Da6! og 
svart har trolig forsvar her. 28.cxb6 

bør også nevne Linneas Garberg 

Tryggestad som spurtet pent inn til 

6.plass etter et par tap midtveis. Intet 

er vakrere enn evnen til å reise seg 

og med 2.5 av 3 mulig på slutten ble 

det omtrent som forventet for sterke 

Linnea sin del. 

 

Senior A 

Ole Christian Moen har passert 60 år 

og spilte i år sin 46 landsturnering i 

sjakk. Den tidligere OSS-sjefen var 

helt suveren i årets seniorklasse der 

han fosset frem som en godt brukt 

Volvo på rallybanen. Han så seg med 

andre ord ikke til bak, ikke til siden for 

kursen var rett fram og med 8 av 9 

mulige, og bare et tap der han buk-

ket, så var dette overbevisende spilt 

av Moen. Arne Danielsen tok en sterk 

andreplass med 7 av 9 i Senior, mens 

gode, gamle Kjell Ole Kristensen 

smelte til med en tredjeplass på nord-

norsk grunn 60 år etter at hans far 

smelte i bordet med sølvmedalje un-

der NM i Steinkjer i 1956! Hvem var 

hans far spør du kanskje? Eskild Kris-

tensen - et av de største naturtalente-

ne i nordnorsk sjakk gjennom tidene - 

og innehaver av NM-sølv fra Steinkjer 

i 1956. Han sønn bærer arven videre 

og spiller en enda friskere form for 

angrepssjakk enn faderen som nok 

var litt mer allsidig. 

 

Senior B 

Kjell Iversen fra Stjernen fikk virkelig 

dampen opp etter et tap i andre runde 

mot Pål Egil Knutsen. Kjell fosset 

frem til 7 av 9 og ved målsnøret møt-

te han sin overmann Pål Egil Knutsen 

fra Samisk da begge sprang over 

streken med lik poengsum. Dermed 

måtte det foto-finnish til og der hadde 

Iversen best kvalitet. Førsteplass på 

Kjell Iversen og en sterk andreplass 

på Pål Egil Knutsen fra Samisk 

sjakklubb i Alta. Sotra Sjakklubb tok 

tredjeplassen ved Berge Frimanslund 

som scoret 6.5. 

(Fortsatt fra side 3) 

Visste du at: 

«Visste du at»-

rammen på side 4 i 

nummer 4 glemte å 

ta med 

Arbeidersjakklubb-

en som eksisterte i 

Tromsø på 30-

tallet, og spilte 

minst 3 matcher 

mot Tromsø Schak 

og Bridgeklubb? 
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Ved Jan Roksvold 

Landsturneringa sett fra slagmarken 

andre halvparten, einherjarne, til 

Odins Valhall. Der vil de få en ny 

sjanse til å beskytte sin monark, un-

der ragnarokk eller i neste års lands-

turnering. 

 

Denne skjebnen tilfaller også vår helt, 

som forble forbilledlig uremisert åtte 

dager til endes.  

 

Bjørn Ellingsrud 

Kristian H. Schmidt 

1.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.Nc3 e6 
4.Bb5+ Bd7 5.Qe2! c6 6.dxe6 
Bxe6 7.Bc4 Nd5 8.Nxd5 cxd5 
9.Bb5+ Nc6 10.Nf3 Qb6 11.0–0 0–
0–0 12.Bxc6 bxc6 13.c3 Bd6 
14.d3 Bg4 15.Qe3 Qc7 16.g3 Qd7 
17.Nh4 Rde8 18.Qd2 f6 19.f3 Bh3 
20.Re1 g5! 21.Ng2 h5 22.Qf2 Be6 
23.Be3 Re7 24.b4 Qc7 25.Bc5! h4 
26.Bxd6 Qxd6 27.g4 h3 28.Ne3 
Rhe8 29.a4 Qf4 30.Nc2  
 

XABCDEFGHY 
8-+k+r+-+( 
7zp-+-tr-+-' 
6-+p+lzp-+& 
5+-+p+-zp-% 
4PzP-+-wqP+$ 
3+-zPP+P+p# 
2-+N+-wQ-zP" 
1tR-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 
30...f5! 31.Ne3 fxg4 32.Nxg4 
Bxg4 33.Rxe7 Rxe7 34.fxg4 
Qxg4+  
 

XABCDEFGHY 
8-+k+-+-+( 
7zp-+-tr-+-' 
6-+p+-+-+& 
5+-+p+-zp-% 
4PzP-+-+q+$ 
3+-zPP+-+p# 
2-+-+-wQ-zP" 
1tR-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 

 

Så ligger den der, slagmarken, stille 

og forlatt. Tårn av mahogni og elfen-

ben skuer tålsomt ut over Tromstun-

hallen, der det eneste som beveger 

seg, er røyken fra en håndfull fortsatt 

rødglødende vaffeljern. Der ligger 

falne hester og småkonger om hver-

andre, i pytter av kaffe og snusto-

bakk. Ja, så brutale var stridighetene, 

og så uforsonlige de stridende, at 

selv ikke geistligheten ble spart. Tvert 

imot beretter skalden Sven, sjakkfan-

tomet, at flere biskoper fant sitt ufor-

beredte endelikt på h7, etter å ha blitt 

ofra der på primitivt vis i det forvirrede 

håp om at noe slikt skulle kunne gi 

tifold igjen. Hvilket dårespill! Valkyrjer 

har tatt med seg dem som falt, det 

være seg for en simpel taktikk, for et 

stormende kavaleriangrep eller for ei 

langvarig beleiring. Halvparten av 

disse til Frøya og Folkvang, den 

35.Kh1? Re2 36.Qf8+ Kc7  
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-wQ-+( 
7zp-mk-+-+-' 
6-+p+-+-+& 
5+-+p+-zp-% 
4PzP-+-+q+$ 
3+-zPP+-+p# 
2-+-+r+-zP" 
1tR-+-+-+K! 
xabcdefghy 

 
37.Rf1? Etter Dg7+ er det ikke 
lett å se hvordan sort kan unnslippe 
sjakkene uten å avlyse mattangre-
pet. [37.Qg7+ Kb6 38.Qd4+] 
37...Rxh2+!? 38.Kxh2 Qg2# 0–1 
 
 

– Generelt var det en god erfaring, 

mot et større utvalg av spillere enn 

det som vanligvis er tilgjengelig nord 

for polarsirkelen. Jeg var noe sjokkert 

over tidsforbruket mitt, men syns jeg 

fikk det bedre til i andre halvdel av 

turneringen. Egentlig rart, når jeg ten-

ker på at det aldri har vært så vans-

kelig før. Jeg ser for øvrig fram til å 

kunne gå gjennom det siste partiet; 

skjønt gambiten nok var tvilsom, fikk 

jeg det ut av den som jeg ønsket. Det 

er dog fullt mulig det bare var med 

hjelp fra min motspiller. Da jeg var i 

tidsnød helt på tampen, overrasket 

han meg jo så meget ved ikke å gi 

flere sjakker at jeg overså matten i 

ett.  

 

Men er det ikke nettopp slik at matt-

bildet er som vakrest når alle offiserer 

inngår? Vel, uansett: Takk, Kristian, 

for at du velger en overraskende matt 

i to framfor en fantasiløs matt i én, og 

for at vi fikk følge deg gjennom mot-

gang og medgang i din første lands-

turnering.  

«En stor takk til alle dem som 

gjorde det mulig for oss andre å 

spille sjakk, eller hva det nå var 

jeg gjorde.»  
– Kristian Schmidt 

Kristian H. Schmidt, 

Foto: Anniken Vestby 
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Sven Wisløff Nilssen 

Intervju med Lars Monsen 

kjempe videre. 
 
– Peter Wessel Zapffe er en høvding 
fra nord. Sjakkspiller i sine unge da-
ger i Tromsø Sjakklubb og blant an-
net økofilosof, fjellklatrer og forfatter 
av humorverket "Vett og Uvett". Har 
du noe forhold til Zappfe, hva er i så 
fall det? 
 
Har dessverre aldri rukket å bli godt 
nok kjent med Zappfe. Jeg vet at han 
betyr enormt for mange. 
 
– Kan du nevnte tre faktorer som har 
gjort det mulig for deg å bli en vinner-
skalle? 
 
– Jeg har aldri fulgt i noen andres 

– Hvor gammel var du 
da du begynte å spille 
sjakk? 
 
– 6 år. Min far lærte meg 
trekkene og var min ho-
vedmotstander i noen få 
år, inntil jeg slo ham. 
Etter det spilte vi aldri 
igjen. 
 
– Hva er din beste pre-
stasjon over brettet? 
 
– Har ingen store presta-
sjoner verdt å snakke 
om, men jeg husker det 
var gøy å vinne Oslo-
mesterskapet flere gang-
er som skoleelev, både 
individuelt og med Ru-
stad skole. 
 
– Hvem er den beste 
sjakkspilleren du har 
møtt? 
 
– Tja. Magnus et eller 
annet. Og Simen et eller 
annet. Begge i show-
sammenhenger eller 
privat. Det gikk grundig 
åt skogen - hver gang. I 
turneringssammenheng, 
også for mange år siden, 
var det Jøran Jansson. 
Vi knivet flere ganger, og 
han var som regel et 
hakk kvassere. 
 
– Hva er ditt beste sjakk-
minne? 
 
– Kanskje da jeg som 
4.klassing og fersk Oslo-
mester spilte simultan 
mot 10 andre skoleele-
ver og vant alle. Slikt 
fester seg hos unge sjeler. 
 
– Hva er dine styrker/svakheter som 
sjakkspiller? 
 
– Styrke: jeg er tålmodig. Svakhet: 
jeg har aldri brukt data i noen form for 
å bli bedre, bortsett fra å spille på 
nettet. Leser null teori. 
 
– Helge Ingstad var også lidenskape-
lig opptatt av sjakk og en kjent vill-
marks sønn og oppdager. Har sjakk 
og friluftsliv noe i seg som gjør kombi-
nasjonen god? 
 
– Ja, på begge arenaer må man være 
tålmodig å tenke langt framover. Ikke 
psyke ut om du gjør en tabbe, men 

fotspor. Jeg er vant til å 
bli dømt nord og ned 
(spesielt før jeg ble 
kjent). Jeg er staere 
enn syv båtlast med 
esler hvis jeg bestem-
mer meg. 
 
– Har du fått trent noe 
får NM i Tromsø - hvor-
dan er forberedelsene 
dine? 
 
– Null forberedelser. 
Kommer rett fra Alaska 
med jetlag, rekker for-
håpentligvis å registre-
re meg lørdag. Får hå-
pe jeg overlever i klas-
se 1 og ikke går ned i 
rating, det er målet. Har 
jo vært borte fra kon-
kurranse-sjakken i no-
en år, er nok rusten. 
 
– Du har tidligere vun-
net klasse 2 i Lands-
turneringa - hva må til 
for å vinne en slik klas-
se? 
 
– God flyt, litt flaks og 
en del dyktighet. I klas-
se 2 kan man tillate seg 
å gå uvante veier uten 
å bli straffet hver gang. 
 
– Hva er ditt forhold til 
sjakk i dag - følger du 
mye med på Magnus? 
 
– Ja, jeg følger med 
Magnus sin fantastiske 
karriere, og de som er 
bak han i Norge. Det er 
spesielt gøy å se nye, 
unge navn som fosser 
oppover ratinglistene. 

Simen skal ha sin velfortjente del av 
æren for dette. 

Lars Monsen, Foto Anniken Vestby 

Godt sagt: 

«En god spiller er 

alltid heldig!» 

– Capablanca  
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Klassevinnerne 
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Elite / Mester / Junior 

Resultater 
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Senior A / Senior B / Kadett A+B 

Resultater 
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Lilleputt / Miniputt 

Resultater 
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Klasse 1 / Klasse 2 

Resultater 
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Klasse 3 

Resultater 
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Klasse 4 / Klasse 5 

Resultater 
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Lynsjakk / Fotball / Sjokksjakk / Laglyn 

Resultater 

4. Ingrid Greibrokk   3,5 
5. Endre Machlik   3,5 

 

Klasse Lilleputt, finale: 

1. Isak Sjøberg    6/7 
2. Jens E Ingebretsen   6,0 
3. Bjørn Robertsen    4.5  

4. Afras Mansoor   4,0 
5. Tim Wanvik   3,0 

 

Klasse Miniputt, finale: 

1. Aksel Bu Kvaløy    7/7 

2. Shazil Shehzad    4,0 
3-4. Aleksander Øye-Strømberg  4,0 
3-4. Linneas Garberg Tryggestad 4,0 
5. Max Dahl    3,5 

 

Klasse 1, finale: 

1. Ward Al-Tarbosh          12/15 
2. Roar Nakken           10.5 

3. Jon Gunnar Tufta           10.5 
4. Lasse Tveter Solbu  8,5 
5. Jan Roksvold   8,5 

 

Klasse 2, finale: 

1. Odd Kjetil Selnes   5/7 
2. Morten L. Madsen   4,0 
3. Svein Dale    3.5 
4. Steinar Leite   3,5 

5. Svein Lian    3,5 

 

Klasse 3, finale: 

1. Jørgen Brobakken          4.5/7 
2. Markus Slettmoen   4.5 

3. Kazim Yilmaz    4.5 
4. Stein Fellseth   3,5 
5. Mark Akali    3,5 

 

Klasse 4, finale: 

1. Rasmus Arvola Gabrielsen  5/7 
2. Dag E Bjørkevoll Nord   5,0 
3. Ulrik Ruud    5,0 
4. Kristian Markhus Brekke  4,5 

5. Haakon Wright   3,5 

 

Klasse 5, finale: 

1. Fredrik Grundekjøn   9/9 
2. Erling Eng     8,0 

Klasse Mester, finale: 

1. IM Johan S Christiansen         6,5/7 
2. IM Lars Oskar Hauge  5,5 

3. FM Daniel J. Kovachev  5,0 
4. GM Aryan Tari   4,0 
5. FM Sebastian Mihajlov  2,5 
6.-7. IM Andreas Moen   1,5 

6.-7. FM Svetoslav Mihajlov 1,5 
8. FM Bjørnar Byklum  1,5 

 

Klasse Senior, finale: 

1. Ole Christian Moen  9/9 
2. Kjell Ole Kristensen   7,0 
3. Øyvin Strand   6.5 
4. Øystein Brekke   6,5 
5. Kjetil Strand   5,5 

 

Klasse Junior, finale: 

1. Benjamin Haldorsen         5.5/7 
2. Johannes Haug    5,0 

3. Eivind Olav Risting   4.5 
4. Tor Fredrik Kaasen  4,5 
5. Lucas Ranaldi   3,0 

 

Klasse Kadett, finale: 

1. Sondre Merkesvik   7/7 
2. Andreas G. Tryggestad   5,0 
3. Daniel Nordquelle   4.5 

3. Dag Sjøberg    7,0 
4. Øystein Viken Kallset  6,0 
5. Håkon Straume   5,0 

 

Fotballturneringa: 

Barnegruppa ble vunnet av Trond-
heimsbataljonen foran ÅFKs Red-

ning. 

Voksengruppa ble vunnet av TROMS 

foran Tempo IL. 

 

Sjokksjakk: 

1. Kloster: 

   1. Eskil Ekeland Grønn, OSS 
   2. Ulrik Olsen, OSS 

2. Roligmann! 
   1. Isak Sjøberg, Nordstrand 
   2. Jens Ingebretsen, OSS 

3. Machlikene: 
   1. Endre Machlik, Tromsø 

   2. Jon Machlik, Tromsø 

4. The Beasts: 

   1. Abyl Kitzabay, Stavanger 
   2. Aleksander Fossan, Stavanger 

 

Laglyn: 
 
1. «Et helt halvt minutt» 
   1. Joachim «Bugla» Nilsen, 1911 
   2. Vegar Koi Gandrud, 1911 
   3. Johannes Luangtep Kvisla, 1911 
 
2. «Pannekaker til frokost» 
   1. Sondre Merkesvik, Bergens 
   2. Benjamin Haldorsen, Bergens 
   3. Sigve Hølleland, Masfjorden 
 
3. «Malins disipler» 
   1. Edit Machlik, Tromsø 
   2. Monika Machlik, Tromsø 
   3. Jon Machlik, Tromsø 

IM Johan Sebastian Christiansen 

Foto: Anniken Vestby 

Vinnerne av sjokksjakk 

Foto: Anniken Vestby 
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Audun Pedersen 

Tromsø Sjakklubb og Sjakklubben Tårnet 

Kaare Sørensen 
Haakon Johansen 
Gunnar Jakobsen 
John Johnsen 
 
4. klasse 
Rene Gabrielsen 
Kr. Wilhelmsen 
Bruno Skar 
Finn Rande 
 
Vi ser her en blanding av navn man 
kjenner igjen fra før krigen, og navn 
som vil gjøre seg gjeldende både 
som spillere og organisatorer i 
Tromsø Sjakklubb i etterkrigsåra. 
 
Matchen var planlagt spilt 8. februar 
og 8. mars 1946. I forkant av den 
første datoen gir Tromsø Sjakklubb 
beskjed om at de må avlyse på grunn 
av forfall. Videre utover i februar for-
handles det fortsatt om hvordan 
matchen skal spilles. Av korrespon-
dansen fremgår det ganske tydelig at 
selv om Tårnet nok har flere medlem-
mer, så anser de seg som lillebror i 
forhold til spillestyrke. Tårnet fremstår 
mer som en breddeklubb som ønsker 
en turnering for å fremme sjakken, 
også blant de svakere spillerne, mens 
Tromsø Sjakklubb nok mer ønsker en 
match som skal vise hvem som er 
sterkest i byen. Mange spillere uten-
for de øverste klassene kan nok kjen-
ne seg igjen når Tårnets Arvid Rogn-
mo skriver «Jeg husker spesielt fra 
Tromsø Sjakk-klubb de 2 små turne-
ringer som blev avholdt mot Arbeider-
nes-Klubb. Vi som da spilte i klasse 3 
syntes det var svære ting. Men jeg 
husker også de store gutta som gikk 
omkring og så på, smile over elendig-
heten. Men man må jo lære å krype 
før man kan gå.». Om matchen no-
engang ble spilt, og hva resultatet 
eventuelt ble, har vi ikke klart å finne 
spor av i kildene. 
 
Noen stor krangel kan det i allefall 
ikke ha endt opp i, da det neste vi kan 
lese om er planer om sammenslåing. 
I årsmeldingen 1945/46 står det at 
«Det har vært drevet muntlige under-
handlinger med Sjakk-klubben Tårnet 
om en sammenslutning av klubbene. 
Det er utsikt til at klubbene kommer til 
å gå sammen fra høsten.»  
 
Og ganske riktig: På generalforsam-
lingen 25. september 1946 inngår 
Tårnet i Tromsø Sjakklubb. Sverre 
Melvær blir igjen formann i klubben, 
mens Tårnets Wilhelm Urdal kommer 
inn i styret som nestformann. Med 
dette øker medlemstallet til rundt 50. 
 

Vi avslutter denne historieorienterte 
artikkelserien med noen linjer om 
sjakklubben Tårnet, som oppsto i 
Tromsø under andre verdenskrig, og 
dennes sammenslåing med Tromsø 
Sjakklubb. Den var nok ikke alene om 
navnet (de fleste sjakkbrikkkene har 
vel hatt opptil flere klubber oppkalt 
etter seg?) og hadde en forholdsvis 
kort virketid. Men det var på ingen 
måte noen «mikroklubb». 
 
30. oktober 1945 mottar Nord-Norges 
Sjakkforbund brev fra Sjakklubben 
Tårnet i Tromsø som søker opptak i 
forbundet. I brevet kan vi lese at «Vår 
klubb blev til under okkupasjonstiden, 
men vi vilde jo ikke henvende os til 
nazimydigheterne for å få tilatelse til å 
stifte klubb. Efter fredsslutningen har 
vi startet oficielt, og klubben har vok-
set og trives bra, og idag teller vi 30 
medlemmer.» Spillemateriell har de 
skaffet seg sørfra og fra Sverige - det 
eneste de mangler er et spillelokale. 
Leder i Tårnet er Arvid Rognmo. 
Rognmo er tidligere medlem i Tromsø 
Schak og Bridgeklubb, og med seg i 
styret har han både tidligere medlem-
mer i fra "gamleklubben" og andre 
uten fortid i sjakklubb. 
 
På vårparten i 1946 er det offisiell 
kontakt mellom klubbene. Man søker 
å få i stand en match, og det diskute-
res vilkår. Tårnet ønsker å spille tur-
nering i tre eller fire klasser, med fire 
mann fra hver klubb i hver klasse, 
mens Tromsø Sjakklubb ønsker en 
match over mange bord, med borde-
ne sortert etter spillestyrke. Like fullt 
kan vi i styreprotokollen finne laget 
som ble tatt ut i fire klasser. Vi tar 
med hele lista da den gir oss en god 
oversikt over aktive spillere i Tromsø 
Sjakklubb i 1946, og vurderingen av 
deres spillestyrke: 
 
1. klasse: 
Leif Jonsson 
Hemming Stellander 
Leonhard Nilsen 
Olav Foss 
Reserver: 
Arne Pettersen 
Nils K. Svendsen 
Sverre Melvær 
 
2. klasse 
Trygve Johannessen 
Haakon Johannessen 
Edmund Olsen 
Harder Olaisen 
Reserve: 
Olav Aasegg 
 
3. klasse 

Velg ett av fire svaralternativer i hvert 

spørsmål. Vi trekker daglig en fin pre-

mie blant de med (flest) rette svar. 

1) 5 mann har rykket opp fra Me-

sterklassen til Eliten minst 2 gang-

er de siste 20 åra. Hvem har kun ett 

opprykk? 

A) Pål Røyset 

B) Jøran Aulin Jansson 

C) Harald Berchgrevink 

D) Lars Breivik 

 

2) Hvem er den hittil siste som har 

vunnet Nms juniorklasse for sene-

re å vinne Eliteklassen? 

A) Aryan Tari 

B) Jon Ludvig Hammer 

C) Frode O. O. Urkedal 

D) Magnus Carlsen 

 

3) Hvilken spiller var den eneste i 

NM i fjor som klarte å slå Norges-

mester Aryan Tari i ett parti? 

A) Frode O. O. Urkedal 

B) Frode Elsness 

C) Kristian Stuvik Holm 

D) Johan Salomon 

 

Send ditt svar på epost til 

frank.remman@gmail.com innen 20. 

august. 

Fasiten på quizen i Bulletin nr. 7 er: 

1) A 1979 Molde 

2) B Johannessen 

3) D Tiller 

Fasiten på quizen i Bulletin nr. 8 er: 

1) D Hoen 

2) B Asker 

3) C Moen 

 
DAGENS NM-TRIPPEL 
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Sjakkfantomets hjørne 

1990-årgangen og NTG 

ting, mens Hammer gikk opp fra 2326 
sommeren 2006 til 2582 sommeren 
2009. Fantastisk! 

NTG har betydd mye for norsk sjakk 
når det kommer til foredling av talent - 

til å forstå betydningen av hardt ar-
beid, og til å videreformidle gode ar-
beidsmetoder osv. Dessuten har det 
vært et viktig felleskap der man har 

kunnet dele sjakkbøker og sjakkmate-
riell og treningsmetoder og der man 
har reist på tur med hverandre, spar-
ret med hverandre og hjulpet hver-

andre i forberedelser. Men mest av 
alt har NTG betydd enormt mye i det 
å bygge norsk sjakk-kultur. Bygge en 
aksept for at det er legitimt å satse på 
sjakk. Hardt arbeid kommer ofte av 

En god vin handler om å finne de 
riktige bærene, for så å gi dem god 
foredling. I sjakkens høyborg Russ-

land handler sjakk om å finne de 
største naturtalentene for så å gi de 
riktige foredlinger av talentet gjennom 
hardt arbeid. Dette kan være både 

lystbetont- og systematisk trening, 
men i bunn og grunn kreves det både 
kvantitet og kvalitet om en god sjakk-
spiller skal bli. I Norge kjører vi en litt 
mildere variant der spillere av mange 

standarder går på NTG eller trener i 
sin klubb og der det legges vekt på 
lystbetont læring, og der det spilles 
mye - dette er de viktigste ingredien-

sene i det norske treningsopplegget. 

En av de beste sjakkvinene er den 

som kom til verden i 1990! Dette var 
et magisk sjakk år, og årets verdens-
mesterskap i sjakk skal som kjent 
spilles mellom to spillere som er - 

nettopp - født i 1990. Da ble nemlig 
både Magnus Carlsen og Sergei Kar-
jakin verdensborgere. Det samme ble 
sterke folk som GM Vachier Lagrave 

og GM Ian Nepomniachtchi. Her ser 
du lista over verdens beste juniorer 
(20 år gamle) på slutten av 2010: 

 1. Magnus Carlsen               g NOR 2802 1990 

 2. Sergey Karjakin                g RUS  2760 1990 

 3. Ian Nepomniachtchi         g RUS  2720   1990 

 5. Maxime Vachier-Lagrave g FRA  2703   1990 

Dette er de fire internasjonale essene 
i 1990-årgangen som allerede har gitt 

oss sjakkspillere så mye, og som hol-
der høy internasjonal klasse. Tre av 
dem er med på å dominere toppsjak-
ken den dag i dag. 

Også her hjemme ble 1990-årgangen 

noe helt spesielt. Vi fikk to sterke GM-
er, en IM og en FM i norsk sjakk fra 
dette årskullet. Delvis foredlet av Si-
men Agdestein på NTG og delvis 
foredlet helt i det gode klubbmiljøet 

hjemme hos hver enkelt. Felles for 
alle de fire spillerne, GM Magnus 
Carlsen, GM Jon Ludvig Hammer, IM 
Joachim Thomassen og FM Espen 

Forså, var at de gikk i samme klasse 
på NTG under Simen Agdestein sin 
kyndige ledelse. Det ga resultater for 
mange av dem, og særlig Hammer og 
Thomassen hadde alvorlig sterk frem-

gang i de tre årene de gikk på videre-
gående fra 2006-2009. Thomassen 
gikk opp fra norsk rating på 1955 til 
fantastiske 2307 på 3 år, i norsk ra-

god motivasjon og det er Simen me-
get god. Det å skape engasjement er 
hans greie. Ellers er nok sjakklinja litt 

slentrende noen ganger, men den er 
både sjarmefull og utbytterik ifølge de 
innvidde. Simen har selv sagt at han 
blir "glad når jeg ser hvor fine men-
nesker mange har blitt." og da tenker 

han nok også på 1990-årgangen.   

På forsiden av forrige nummer kom vi 
skade for å skrive at Aryan Tari ble 
stormester i 2009. Det var årstallet til 
ovenfor omtalte Hammer som hadde 
sneket seg inn. Tari ble GM i 2016. 

Jon Ludvig Hammer, Tegning: Rolf Klaudiussen 

 
VI RETTER! 
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