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Simen Agdestein: Stormester i sjakk i 1985 og Norgesmester i 1982, 1986, 1988, 1989,
2000, 2002 og 2005.
Tegning: Rolf Klaudiussen

Rapport fra runde 7
Ved redaksjonen
Elite:
Så ble det drama i Eliteklassen i syvende runde der de tre stormestrene
bare scoret et fattig halvpoeng! Det
sto Kjetil A. Lie for med remis med
svart temmelig raskt ved trekkgjentakelse mot Joachim B. Nilsen på tredjebord. Til gjengjeld var det full rulle
og halleluja stemning på de fem
andre toppbordene i denne runden.
For hva skal vi si om fem kamppartier
med avgjørende utfall på de seks
øverste bordene? Det er luksus. Den
største overraskelsen detonerte IM
Lars Oskar Hauge på andrebord der
han nedla GM Rune Djurhuus på forbilledlig vis. I et flott Nimzo-indisk
parti som svart viste han hvorfor den
isolerte d-bonden også kan være en
styrke. Denne bonden rykket frem til
d2 og avgjorde partiet nesten på
egenhånd. Instruktivt.
Var dette partiet instruktivt, så var
ikke Frode Elsness sin kampseier
over Frode Urkedal mindre lærerikt.
Elsness viste hva aktivitet kan bety
og hvordan man spiller et godt tårnsluttspill. Flott levert av Elsness. FM
Espen Forså tapte raskt mot Andreas
Moen uten å ha fått noe som helst
motspill med svart etter en mislykket
åpning. Et helstøpt parti fra IM Moen men dette gikk for lett. Da var det mer
fart over partiet til de to IM-ene Nicolai Getz og Johan Salomon i en skarp
sicilianer. Partiet var lenge spennende, men like før tidskontrollen ved
trekk 40 festet Salomon med svart et
grep han aldri løsnet. Partiet varte i
hele 94 trekk etter at IM Salomon
måtte bevise at han kunne vinne
sluttspillet K+D mot K+T. Det kunne
han og dermed føk Salomon opp på
4.5 poeng. Dermed er det hele 6 spillere som jager Elsness på ett poengs
avstand. Det er GM Rune Djurhuus,
GM Frode Olav Olsen Urkedal, FM
Joachim B. Nilsen, IM Johan Salomon, GM Kjetil A. Lie og IM Lars Oskar Hauge. Dette blir jevnt hvis
Elsness går på et tap!
IM Johan Sebastian Christiansen lot
IM Atle Grønn smake egen medisin
da han spilte 1.Sf3 og etter dette vartet opp med godt posisjonelt spill der

han ga noe for å få noe helt annet
ved flere anledninger og der han gjorde mange fine beslutninger underveis. Det gror i norsk sjakk og de
unge har blitt meget sterke og da tenker jeg særlig på spillerne i Dream
Team der Johan Sebastian er en
selvskrevet brikke. På nedre halvdel
vant bare en spiller - nemlig FM Sebastian Mihajlov som slo Stig K. Martinsen. Da drar det seg til to spennende sisterunder i Tromsø - vi gleder
oss til mer sjakk!
Klasse Mester:
Jøran Aulin-Jansson (Asker) tok sin
femte strake seier og vant på imponerende vis med de sorte brikkene mot
arrangørklubbens Jon Kristian Røyset. Det innebærer at han i praksis
omtrent er klar for neste års Eliteklasse med 6,5 poeng, 2 poengs forsprang på den som ligger på siste
opprykksplass og med kun 2 runder
igjen å spille. Bror Thanke
(Nordstrand) vant det viktige partiet
mot Hans K Harestad (SOSS) og
ligger i øyeblikket på udelt opprykksplass med 5,0 poeng. Men kun halvpoenget bak ham jager foruten Harestad, blant annet de nordnorske håpene Gunnar Berg-Hanssen fra arrangørklubben og Torben Søraas
(Narvik) som begge vant hvitseire
mot hhv. Svetoslav Mihajlov (Asker)
og Christian Laverton (Trondhjem).
Sheila Barth Sahl ligger i samme
gruppe og er i tillegg ubeseiret. Aulin
-Jansson nedfeller nordlendinger på
rekke og rad, og i morgen skal en ny
prøve seg, nemlig nevnte Torben
Søraas. Er alle gode ting tre for AulinJansson?
Klasse 1:
Harald Mikalsen fra Alta måtte strekke våpen i toppkampen mot FM Ward
Al-Tarbosh, og sistnevnte har nå fått
en halvpoengs luke, ettersom Øystein
Andersen (Black Knights) måtte avgi
poeng mot Snorre Skrede (Sandnes).
Svein Erik Hansen (Vadsø) er tilbake
i toppen og likt med Mikalsen og Andersen etter seier mot Trond Ferkingstad (Trondheim). I morgen skal
nevnte Øystein Andersen prøve å
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tukte lederen Al-Tarbosh på 1.bord,
mens vi får det store nordnorske oppgjøret Mikalsen –Hansen, et oppgjør
ingen ønsker å tape men som helst
bør få en seierherre. Avstanden fra
lederen og ned til nevnte Skrede på
5.plass er kun på ett poeng, så her
kan alt skje enda.
Klasse 2:
OSS’ Mathias Nesheim fortsetter å
imponere og står nå som landsturneringens eneste deltager med sju strake seire! Det skal svært mye til å ta
ham igjen, og den eneste med teoretisk sjanse til å gå forbi på poeng er
Larviks Audun Engeset. Skuddholdet
er imidlertid langt, og enda lenger er
det for Knut Ø Abrahamsen, Kai Inge
Esbensen og Olav Hjortås. Uten å
forskuttere helt må vi vel kunne si at i
realiteten er det andreplassen det
kjempes om. I neste runde er det Kai
Inge Esbensen som skal opp mot
Nesheim, mens Engeset møter Abrahamsen.
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Rapport fra runde 7
Klasse 3:

Senior A:

Kasher Shehzad (Sandnes) vant
toppoppgjøret mot Paulius Cebatarauskas (Larvik ) og tok samtidig sin
femte strake seier. Som en kuriositet
kan det nevnes at sønn Shehzdad i
øyeblikket leder klasse Miniputt(!).
Tor Skaslien (Vålerenga) remiserte
sitt parti og ligger sammen med Cebatarauskas et halvpoeng bak lederen. Fem mann ligger ytterligere et
halvpoeng bak disse, og er da innenfor rekkevidde til å kunne blande seg
inn helt i tetstriden. I morgen får vi
toppoppgjøret Skaslien –Shehzad, et
oppgjør som Skaslien i hvertfall ikke
har råd til å tape om han ønsker å
vinne klassen.

Som spådd, så fikk den suverene
lederen Ole Christian Moen (OSS)
mer enn god nok kamp mot Kjetil
Strand (Asker), og han måtte til slutt
bite i gresset for første gang i turneringa. Det betyr at kampen om seniortittelen er vidåpent igjen, etter at også
Arne Danielsen (Vålerenga ) vant sitt
parti og tettet luka til kun et halvpoeng opp til Moen. Nevnte Strand er
med sin seier også på skuddhold, og
inntar udelt 3.plass med 5,0 poeng og
ett poeng opp. Kampen om NMtittelen står mellom disse tre herrer,
og det interessante her er at vi får
oppgjøret Danielsen-Strand. Helst
bør vel Danielsen vinne, med mindre
ringreven Johnny Hanssen stikker
enda flere kjepper i hjula på Moen i
nest siste runde. Hanssen har slått
mesterspillere før, senest i vårens
Rallarsjakk, så ingenting er umulig. Vi
går mot en spennende innspurt!

Klasse 4:
Mattis Mikelsen (Asker) remiserte sitt
parti mot Peter Scott Munk, men har
fortsatt et helpoengs forsprang ned til
de to øvrige på pallen. Reidar Angell
Hansen (SMPOAÅ) har kommet i full
fart opp mot toppen etter en litt treg
start, og slo Dag E Bjørkevoll Nord
(Nittedal) i denne runden. Det betyr at
disse to ligger likt i øyeblikket. Halvpoenget bak disse lurer troikaen Bredeli (Narvik), Olsen (OSS) og nevnte
Munk. Mikkelsen har en relativ trygg
ledelse i øyeblikket, men det er ellers
svært åpent om pallplasseringene.
Mikkelsen møter fjerdeplasserte Haakon Wright (Groruddalen) på 5,0 poeng, og med seier her har Mikkelsen
klasseseieren i lomma.

Senior B:
Selv om det fremdeles er svært jevnt i
toppen, gjorde Pål Egil Knutsen et lite
rykk ifra konkurrentene da han slo
Lars Hope, mens de andre på 4,5
måtte avgi poeng. Kjell Iversen og
Berge Frimanslund remiserte seg
imellom, mens Tor Petterson måtte
ned mot Tore Teigen. I neste runde
møter Knutsen Finn Arild Winster.
Iversen og Frimanslund møter henholdsvis Tore Teigen og Thore Roksvold.

Klasse 5:

Junior:

Det er fortsatt dødt løp mellom Espen
Espe Johansen (SK 1911 ) og Erling
Engh (Stavanger) etter at begge vant
sine partier i 6.runde. Begge har et
helpoengs forsprang på Åsgeir Moe
(Nærøy) som gikk ned mot nevnte
Espe Johansen. Moe får en ny sjanse til å tukte lederen i nest siste runde, denne gangen ved å møte nevnte
Engh med hvit. Aleksander Kjærstad
fra Groruddalen er også kommet opp
på 5,0 poeng, og kan for alvor blande
seg inn i toppstriden om seiersrekka
fortsetter. Kampen om klasseseieren
står mellom de fire nevnte.

Det ble en tung dag på jobb for arrangørklubbens toppspillere i denne
runden. Endre Machlik tråkket feil i
midtspillet mot FM Benjamin Haldorsen, og sistnevnte har inntatt favorittposisjonen før de to siste rundene.
Tor Fredrik Kaasen fra arrangørklubben opplevde nok et nederlag, denne
gangen mot Torgeir J Kjøita (SK
1911). Dermed er talentfulle Kaasen
hektet av i kampen om gullet, etter en
strålende start. Trygve Dahl er med
sin seier mot Sigve Hølleland
(Masfjorden) bare et halvpoeng bak
lederen, og møter nettopp Haldorsen
i morgen med de hvite brikkene. Et
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annet interessant oppgjør er KjøitaMachlik, og med bare halvpoenget
mellom de fire første så er det hel e
fortsatt vidåpent.
Kadett:
Mads Vestby-Ellingsen remiserte sikkert sitt parti mot Eivind Bruaset og
har dermed fortsatt halvannet poengs
ledelse før de to siste rundene. Det
betyr i klartekst at seier i 8.runde sikrer ham gullet. Det interessante her
er at han skal opp mot klubbkamerat
Gunnar Lund, og sistnevnte vil med
seier mot Vestby-Ellingsen for alvor
være med i gullkampen. Bruaset møter en annen på 5,0 poeng, nemlig
Isak Sjøberg ( Nordstrand). Vinner
sistnevnte, så er sjansen stor for et
møte med Vestby-Ellingsen i siste
runde, og med mindre røyken har lagt
seg etter neste runde, så kan det gå
mot en spennende avslutning her.
Lilleputt:
Tobias Lang Nilsen holder på ledelsen i klassen etter å ha vunnet mot
Noam Aviv Vitenberg, og nå har han
bare en konkurrent halvpoenget bak
(det var fem før runden). Bjørn Robertsen var den eneste av forfølgerne
som klarte å vinne sitt parti (mot Afras
Mansoor). Han er således fremdeles
på godt skuddhold av norgesmestertittelen. Poenget bak lederen er Julian
Munk og Embla Ekeland Grønn.
Grønn møter lederen Nilsen i neste
runde, og dette partiet vil avgjøre
mye. Robertsen og Munk møter henholdsvis Alisha Shehzad og Tim
Wanvik.
Miniputt:
Blant de yngste er intet avgjort! Tetkvartetten er imidlertid blitt redusert til
en tetduo. Shazil Shehzad og Aksel
Bu Kvaløy vant sine partier mot henholdsvis Alexander Øye-Strømberg
og Mathias Unneland. De to står dermed alene på 6 poeng. Max Dahl
holder imidlertid følge hakk i hæl, og
det er vel ikke usannsynlig at det ermellom disse tre kampen om tittelen
vil stå. I neste runde møter Dahl
Kvaløy, mens Shehzad skal ut mot
firer Andreas Tenold.

NGP-premieutdeling
Foto: Anniken Vestby
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Konsentrasjon
Foto: Anniken Vestby
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Kommenterte partier
Sven Wisløff Nilssen
SPILT ET GLANSPARTI?
Send det til Sven på
mail:Sjakkfantomet@gmail.com

ELITE
Rune Djurhuus
Lars Oskar Hauge

Norgesmesterskapet 2016 (7),
14.07.2016
Sven Wisløff Nilssen
Djurhuus møtte sitt Waterloo i form
av Dream Team sin Lars Oskar
Hauge som storspilte med svart og
nedla stormesteren i et fint parti.
Dermed blir det kanskje ikke Djurhuus i år heller da Frode Elsness
slo til og virker å være i kjempeform. Vi tar en titt på Djurhuus sitt
tap: 1.d4 Djurhuus kan serve med
begge hender - altså både med
1.d4 og 1.e4. Men de siste årene
har han mest spilt 1.d4 som er et
mer posisjonelt trekk og som utsetter slagvekslingene litt lenger enn
1.e4 gjør. 1...Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4
Nimzoindis k har vært våpenet til
en rekke verdensmestre i sjakk og
Magnus liker å spille åpningen med
begge farger. 4.e3 0–0 5.Sge2 Te8
6.a3 Lf8

XABCDEFGHY
8rsnlwqrvlk+(
7zppzpp+pzpp'
6-+-+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-+PzP-+-+$
3zP-sN-zP-+-#
2-zP-+NzPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy
7.Sg3 Djurhuus spilte: 7.e4 d5!
8.e5 Sfd7 9.cxd5 exd5 10.g3?! c5!
mot Joachim B. Nilsen i 5. runde og
fikk problemer med hvit - nå søker
han andre jaktmarker. 7...d5 8.Le2
c5 9.dxc5 Lxc5!? Høyst uvanlig,
men virker å være fullt ut spillbart
her. Vanlig er det solide: 9...dxc4
10.0–0 Lxc5 11.Lxc4 a6 og hvit står
litt bedre i sluttspillet fordi han har
et lite momentum etter 12.b4!
10.cxd5 exd5 11.0–0 Sc6 12.b4

Lb6 Spilt før er: 12...Ld6 13.Lb2
Le5 14.Sa4 Lxb2 15.Sxb2 Le6
16.Lb5 Tc8 17.Tc1 Db6 18.Lxc6
Txc6 19.Sa4 Txc1 20.Dxc1 Db5
21.Sc5 Tc8 22.Db2 Txc5 og svart
vant i: Paramos Dominguez,REstremera
Panos,S/Mondariz
1994. 13.b5?! Utvikling med:
13.Lb2 for å søke kontroll over d4
og e5 er trolig rett resept i denne
stillingen. Det kunne fulgt: 13...d4
14.Sa4! dxe3 15.Sxb6 med god
kompensasjon for gambitbonden.
13...Se5 14.Sa4 Lc7 15.Lb2 b6!
Tar c5-feltet, noe som er helt essensielt i denne stillingen. 16.Ld4
Ld7?! 16...Lb7 17.Sb2 Ld6 18.Sd3
Sc4! virket som en interessant plan
med en ganske lik stilling der hvit
har fordelen i struktur, mens svart
har bedre
plasserte
brikker.
17.Sb2?!

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zp-vll+pzpp'
6-zp-+-sn-+&
5+P+psn-+-%
4-+-vL-+-+$
3zP-+-zP-sN-#
2-sN-+LzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
Bonden på d5 er isolert og hvit har
befestet feltet foran bonden med en
blokadeløper. Neste trinn er da å
peke brikkene mot bonden, og dette oppnås med: 17.Sc3! Ld6
18.Db3 Le6 19.Tad1 og hvit har en
liten åpningsfordel. 17...h5! Svart er
i sitt rette element og søker angrep
på kongefløya. 18.Sxh5?! Tveegget. Bytter en kantbonde foran
svarts konge med en viktig bonde
på b5 - dette ser for meg ut som en
god byttehandel for svart. 18...Sxh5
19.Lxh5 Lxb5 20.Le2?! Nå havner
hvit i problemer. Bedre var: 20.Te1!
og hvit er i høyeste grad med på
leken. 20...Lxe2 21.Dxe2 Sc6
22.Dg4? Truer matt, men dronninga gjør mer på d3 der den står
mer sentralt og også holder et blikk
mot dronningfløyen. 22.Dd3! og
svart har en bekvem fordel, men
denne stillingen kan holdes for hvit.
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22...Sxd4! 23.Dxd4 Le5 24.Dd2

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zp-+-+pzp-'
6-zp-+-+-+&
5+-+pvl-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-zP-+-#
2-sN-wQ-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
24...d4! Poenget til svart og alltid
spilleplanen når en har en isolert
bonde! Få kontroll over feltet foran
bonden og avansere den. 25.e4?
Sluttspillet med bonde under etter:
25.Sc4 dxe3 26.Dxd8 Taxd8
27.Sxe5 Txe5 28.fxe3 Txe3
29.Tfe1 Txe1+ 30.Txe1 Td3 31.a4
Ta3 32.Te4 ser veldig remisaktig ut
selv om det skal spilles helt ut.
25...d3! 26.Ta2?! Det var allerede
tapt, men bedre kampsjanser lå i:
26.Tad1! Lxb2 27.Dxb2 Txe4
28.Td2! Dd5 29.Tfd1 og hvit kjemper i en tapt stilling. 26...Lxb2
27.Txb2 Txe4 28.Tb3 Td4 Det
eneste som dekker bonden - men
sterkt nok til å vinne uten problemer. 29.Td1

XABCDEFGHY
8r+-wq-+k+(
7zp-+-+pzp-'
6-zp-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-tr-+-+$
3zPR+p+-+-#
2-+-wQ-zPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
29...Tc8! Igjen det eneste - tar
sikte på førsterads-sjakk i visse
varianter... 30.h3 Tc2 31.De3 d2!
Alt går perfekt som om det er en
master plan bak det hele - lekkert!
32.Kh2 Dd6+ 33.g3 Dd5 34.Tb4
Txb4! Selvsagt ikke: 34...Td3
35.De8+! Kh7 36.Th4+ og hvit får

Kommenterte partier
remis. 35.axb4 a5 36.bxa5 bxa5
37.h4 a4! svart har regnet langt nå vinner han som han vil. 38.De8+
Kh7 39.Dxa4

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pzpk'
6-+-+-+-+&
5+-+q+-+-%
4Q+-+-+-zP$
3+-+-+-zP-#
2-+rzp-zP-mK"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy
39...Tc1! Poenget - resten er lett.
40.Dg4 Dd3 41.h5 Txd1 42.Dxd1
Kh6 43.Kg2 De4+ 44.Kf1 Dc4+
45.Kg2 Dc1 og hvit kastet inn
hånkleet. En flott oppvisning av
Lars Oskar Hauge. 0–1

Frode Urkedal
Frode Elsness

Toppoppgjøret mellom Urkedal og
Elsness ble akkurat så spennende
en kunne forvente. 1.d4 Urkedal er
og blir en d4-spiller. 1...Sf6 2.c4 e6
3.Sc3 Lb4 Nimzoindisk som nesten alle de store mestrene har spilt.
Sunt, aktivt og spennende. Svart
tar i denne åpningen sikt på å befeste sentrumsfeltene d5 og e4.
4.e3 0–0 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.0–0
dxc4 8.Lxc4 Sbd7! Her er alt økt,
men teksttrekket er det mest betrodde i teorien - noe som sier meg
at Elsness kjenner stillingen godt.
9.a3 La5 10.De2 a6 11.Ld3 De7

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+nwqpzpp'
6p+-+psn-+&
5vl-zp-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3zP-sNLzPN+-#
2-zP-+QzPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

12.Td1!? Kjent fra et Korobovparti fra 2008 er: 12.Ld2 e5
13.dxe5 Sxe5 14.Sxe5 Dxe5 15.f4
De7 og nå gir: 16.e4! hvit en sentrumsfordel. I denne varianten står
tårnet godt på f1 og det er ikke sikkert at det skal til d1 i det hele tatt.
12...e5! Godt spilt - svart griper
sentrum og ser ut til å utligne uten
større problemer i dette partiet.
13.Lc2?! Strategisk liker jeg ikke
dette da det innebærer et dronningbytte. Hvits hovedplan bør være å
slå på e5 for å få en majoritet på
kongefløya og dronningen er da
god å ha for å angripe med majoriteten. Nå blir det hverken dronninger eller majoritet. 13...exd4 14.exd4
Dxe2 15.Sxe2 Te8 16.Sg3 cxd4
17.Sxd4 Lb6 Røyken har lagt seg
etter diverse slagvekslinger og stillingen ser ganske så jevn ut.
18.Sgf5 Se5 19.Lg5?! Her var:
19.h3! for å kontrollere g5 bedre,
med en jevn stilling. 19...Seg4
20.h3?!

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7+p+-+pzpp'
6pvl-+-sn-+&
5+-+-+NvL-%
4-+-sN-+n+$
3zP-+-+-+P#
2-zPL+-zPP+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy
Naivt - mye bedre var det å dekke
f2 med: 20.Lh4! 20...Sxf2! Elsness
boltrer seg i vannet med snedig
taktikk! 21.Kxf2 Lxf5 22.Lxf5 Se4+!
poenget. Må slås da det henger på
g5, og da blir det overbelastning på
feltet d4. 23.Lxe4 Txe4 24.Kf3
Txd4 25.Le3 Txd1 26.Txd1 Lxe3
27.Kxe3 Røyken har igjen lagt
seg og svart er bonde over og har
reelle vinstsjanser i sluttspillet siden det er bønder på begge fløyer.
27...Te8+ 28.Kf3 g6 29.Td7 b5
30.Ta7 Te6 Hvit har det aktive
tårnet og objektivt sett er stillingen
remis - men her er det mye å spille
på. 31.g4
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XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7tR-+-+p+p'
6p+-+r+p+&
5+p+-+-+-%
4-+-+-+P+$
3zP-+-+K+P#
2-zP-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
31...g5 Tar terreng slik at kongen
kan jobbe opp til g6 og støtte opp
om f5-bruddet eller h5-bruddet.
32.Tc7?! Dette ser ut som det
første steget i feil retning da tårnet
sto utmerket på a7. 32...Th6
33.Kg3 Td6 34.Tc3 Kg7 35.Kf3
Te6?! Tårnet sto vel så godt på
d6 siden d2 og d3-feltet ikke er
dekt av kongen. 36.b4 Kg6 37.Tc8
h6 38.Tc5 h5! 39.a4!? Hvit forsøker å være aktiv ved å bytte bønder
og dermed få bønder på bare en
fløy. 39...bxa4 40.Ta5

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+p+-'
6p+-+r+k+&
5tR-+-+-zpp%
4pzP-+-+P+$
3+-+-+K+P#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
40...h4! Gir hvit en svak bonde
på h3 og svart et fotfeste for tårnet
på g3 - gode råd er alt dyre for hvit.
41.Txa4 f6 42.Ta5 Tb6 43.Ta4 Tc6
44.Kg2 Kf7 45.Ta5 Tb6 46.Kf3
Ke6 47.Ke3 Kd7

Kommenterte partier
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+k+-+-'
6ptr-+-zp-+&
5tR-+-+-zp-%
4-zP-+-+Pzp$
3+-+-mK-+P#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
48.Kd3? Taper både h- og gbonden etter en sjakk på b3 i trekk
49. Dermed går også partiet tapt.
Etter perfekt forsvar tror jeg stillingen er remis - men helt sikker er jeg
ikke. Bedre var: 48.Ke2 Txb4
49.Txa6 Tb3? 50.Txf6 Txh3 51.Tg6
og stillingen er remis. 48...Txb4
49.Txa6 Tb3+ Enkelt og godt.
Svart spiser både h3 og g4 bonden
og får to sammenhengende fribønder som vinner partiet. 50.Ke4 En
variant som er lett å regne ut er:
50.Ke2 Txh3 51.Txf6 Tg3 og svart
vinner. 50...Txh3 51.Txf6 Tg3
52.Th6 Varianten: 52.Kf5 Tf3+
53.Kxg5 Txf6 54.Kxf6 h3 vinner for
svart. 52...Txg4+ 53.Kf3 Tg3+
54.Kf2 Ke7 Planen er nå å få
kongen til h5 for å støtte bøndene
fremover. 55.Ta6 Kf7 56.Tb6 Kg7
57.Ta6 Tg4 Tårnet må ned til f6
for å få kongen over 6-raden.
58.Kf3 Tf4+ 59.Kg2 Tf6 60.Ta8

XABCDEFGHY
8R+-+-+-+(
7+-+-+-mk-'
6-+-+-tr-+&
5+-+-+-zp-%
4-+-+-+-zp$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
60...Kg6 Her kunne Urkedal trygt
gitt opp - Elsness har en slepen
teknikk! 61.Kh3 Tf3+ 62.Kg2 Tc3
63.Ta6+ Kh5 64.Ta4 Tc2+ 65.Kf3
g4+ En liten finus - hvis hvit slår

kommer sjakk på c3 og hvits tårn
går tapt. 66.Kf4 Tf2+ 67.Ke3 Tf3+
Avskjærer kongen fra bøndende.
Resten er en lek. 68.Ke2 h3 Og
svart ga seg. Et sterkt parti av
Elsness som med dette leder Eliteklassen alene på sterke 5.5 av 7.
0–1

JUNIOR
Endre Machlik
Benjamin Haldorsen

Norgesmesterskapet 2016 (7),
14.07.2016
Sven Wisløff Nilssen
I Junior-A har Benjamin Haldorsen
virkelig fått opp dampen med fire
strake seire! Vi tar en titt på hvordan bergenseren snur partiet mot
Endre Machlik fra Tromsø: 1.d4
Magnus sitt favoritt-trekk som er
meget populært også på juniornivå.
1...Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6
5.f4
Firbondevarianten
mot
kongeindisk er noe av det skarpeste du kan spille mot kongeindisk men også noe mange kongeindiskspillere liker å få mot seg da svart i
følge teorien klarer seg bra mot
den voldsomme pågangen fra hvit.
5...0–0 6.Sf3 Sa6 En lang, kjent
og kjær teorivariant her er: 6...c5!
7.d5 e6 8.Le2 exd5 9.cxd5 Lg4!?
og svart har klart seg bra i praktisk
spill, og har plusscore fra denne
stillingen i et stort partimaterialet.
Fortsettelsen kan bli: 10.0–0 Sbd7
11.h3 Lxf3 12.Lxf3 Te8 13.Te1 Da5
og svart har fått brikkene ut til gode
felter og kan spille på b5-planen.
7.a3

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-zppvlp'
6n+-zp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+PzPPzP-+$
3zP-sN-+N+-#
2-zP-+-+PzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy
7...e5! 8.dxe5 dxe5 9.Dxd8 Txd8
10.fxe5 Sg4 11.Lf4 Te8 12.Td1 Et
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nytt trekk i en stilling som bare er
spilt i et parti før. Svart har utlignet
spillet med sitt sterke e5! Spilt før
var: 12.h3 Sxe5 13.Le2 c6 14.0–0
Sc5 15.Tad1 Sxf3+ 16.Lxf3 Le6
17.Le2 Sd7 18.Ld6 Lf8 19.Lxf8
Kxf8 20.b3 Tad8 21.Lf3 Se5
22.Sa4 Sxf3+ 0–1 Kelatlhilwe,KChumfwa,K, Maputo 2011. 12...c6
13.Le2 Eller: 13.h3 Sxe5 14.Sxe5
Lxe5 15.Lxe5 Txe5 16.Td8+ Kg7
17.Kf2 Sc5 og svart står OK.
13...Sc7 Dekker a8-tårnet og planlegger Se6. 14.Td3 Sxe5 15.Lxe5
Lxe5 16.Sxe5 Txe5 17.Td8+ Kg7
18.0–0 Le6

XABCDEFGHY
8r+-tR-+-+(
7zppsn-+pmkp'
6-+p+l+p+&
5+-+-tr-+-%
4-+P+P+-+$
3zP-sN-+-+-#
2-zP-+L+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
19.Tfd1 Stillingen har klarnet og
den er ganske så jevn. Hvit har litt
aktivitet, mens svart har en svakhet
på e4 å spille mot. Tårnet på e5
kan se litt rart ut, men det står helt
OK da det presser svakheten på
e4. 19...Kf6 20.b4 Ke7 21.T8d2
Hvit beholder kontrollen over d-linja
- men mister overtaket i aktivitet.
Det var bedre å spille: 21.Txa8
Sxa8 22.Kf2 Sc7 23.c5! b6 24.cxb6
axb6 25.a4! med en stilling i balanse. 21...Se8 22.Sa4?! Springeren
sto allerede utmerket da den dekket den viktigste svakheten.
22...Sf6! Hvits ide var: 22...Txe4
23.Sc5 Te3 24.Sxb7 Txa3 25.Lf3
med et kraftig overtak i aktivitet.
23.Lf3 Lxc4 Dermed vant svart
en bonde, men hvit vinner den forsert tilbake. 24.Sc5 Tb8?! Etter:
24...b6! 25.Sd7 Sxd7 26.Txd7+ Kf8
27.Tc7 b5 28.Txc6 a5! har hvit vunnet bonden tilbake, men svart har
et initiativ som er verdt noe. 25.Td4
La6?! Fortsatt var: 25...b6! å foretrekke med like sjanser. 26.Td7+!
Ke8 27.T7d6?! Hvit har en liten
posisjonsfordel etter: 27.Tc7 Te7

Kommenterte partier
28.Sxa6 bxa6 29.Txc6 Sxe4
30.Txa6 som består i at han har en
bondemajoritet på dronningfløyen
støttet opp av løperen. 27...Ke7
28.Td7+
Ke8
29.T7d6
Ke7
30.Kf2!? Tc8 31.Ke3? Etter å ha
fått opp en press-stilling - så tabber
hvit seg ut! Det enkle: 31.T6d4 er
bedre. 31...g5? Etter: 31...Sd5+!
vinner svart en kvalitet og dermed
partiet. 32.g4?

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7zpp+-mkp+p'
6l+ptR-sn-+&
5+-sN-tr-zp-%
4-zP-+P+P+$
3zP-+-mKL+-#
2-+-+-+-zP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy
32...Sd5+! Ved andre anledning
ser svart taktikken og vinner kvalitet. 33.T6xd5 cxd5 34.Kd4 f6
35.exd5 Lb5 36.a4 Le2! 37.Lxe2
Txe2 38.Sxb7 Tb8 og hvit ga opp
da sluttspillet nå er kliss tapt. En
hard fight fra Junior-A dette! 0–1

LILLEPUTT
Noam Aviv Vitenberg
Tobias Lang Nilsen

Norgesmesterskapet 2016 (7),
14.07.2016
Sven Wisløff Nilssen
Tobias Lang Nilsen leder Lilleputtklassen med 6/7 foran Bjørn Robertsen - begge er fra Moss. I 7.
runde fikk Tobias inn en fallseier i
en liten miniatyr. 1.d4 Sf6 2.c4 c5
3.e3 Den kritiske testen på hvits
spill er: 3.d5! og svart kan velge
Benkø-gambiten
eller
Benoni.
3...g6! Dette har jeg alltid likt da
det er meget interessant å spille
kongeindisk mot e3-systemer som
jo er litt slappe mot kongeinderen.
4.Sc3 Lg7 5.Sf3 0–0 6.Le2 cxd4
7.exd4 d5! Svart utligner spillet
ved å gå over i en Grunfeld-variant
som er helt OK for svart. 8.b3!?
Sc6 9.c5? Dette er ikke godt da
Sc3 kommer under press etter nes-

te trekk. 9.0–0! er kjent fra tidligere
praksis, men svart står allerede
best. 9...Se4! 10.Lb2 Poenget var
at d4-bonden faller etter: 10.Sxe4
dxe4 11.Sg5 Lxd4 med svart vinststilling. 10...Da5 11.Tc1 e5! Svart
spretter opp den hvite stillinga med
kniv - dette blir voldelig. 12.dxe5
Sxe5? Setter bort en vunnet stilling til remisstilling. Mye sterkere
var: 12...d4! 13.Sxd4 Td8 og svart
vinner som han vil. 13.Sxe5 Lxe5
14.Dd3? Hvit hadde en hårfin
redningsvariant i: 14.Dxd5! Lxc3+
15.Lxc3 Sxc3 16.Dd2! med remisstilling da det faller på c3. 14...Lf5!
15.Df3 Etter: 15.g4 Sxf2! 16.Dxd5
Sxg4 17.Lxg4 Tad8! 18.Dxe5 Tfe8
vinner svart. 15...d4 16.b4 Dxb4 og
hvit ga opp før hele kortstokken
faller. 0–1

MINIPUTT
Shazil Shehzad
Alexander Øye-Strømberg

Norgesmesterskapet 2016,
14.07.2016
Sven Wisløff Nilssen
Shazil Shehzad fra Sandnes tok sin
tredje strake seier i miniputtklassen
og er oppe på 6/7 sammen med
Aksel Bu Kvaløy som virkelig imponerer oss under Norgesmesterskapet i år. Vi skal se et kort parti der
Shazil spiller hovedrollen: 1.e4 e6
2.d4 d5 3.Sd2 Karpovs valg mot
Korchnoi i VM i 1978. Dette kalles
Tarraschvarianten og det er en god
måte å få en liten fordel mot
Fransk. 3...Le7 4.e5 c5 5.c3 Db6
6.Sdf3 Sc6

XABCDEFGHY
8r+l+k+ntr(
7zpp+-vlpzpp'
6-wqn+p+-+&
5+-zppzP-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQmKLsNR!
xabcdefghy
7.Ld3! Ld7 Hvis utvikler brikkene
til gode felter og legger en kjent,
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liten felle: 7...cxd4 8.cxd4 Sxd4??
9.Sxd4 Dxd4 10.Lb5+! og vinner
dronningen på d4 i neste trekk.
8.Se2 Tc8 9.0–0 cxd4 10.cxd4
Sb4?! Koster tid. 11.Lb1! Hvit
beholder angrepsløperen og har
fordel i stillingen rent posisjonelt.
11...f6? Legg merke til varianten:
11...Dc7? 12.a3! Sc2?? 13.Ta2! og
springeren på c2 er fanget!; Svart
burde i stedet prøvd: 11...h5!? med
ideen Sh6! 12.Sc3 fxe5? Svart åpner stillingen for hvits brikker.
Bedre var: 12...Sc6! 13.Sxe5 Sf6
14.Lg5!? g6? Dette taper partiet.
14...Sc6! var mye sterkere og svart
kan kjempe. 15.Df3?! En variant
som: 15.Te1! Dd8 16.Df3 0–0
17.Lh6 Te8? 18.Lxg6! hxg6 19.Dg3
er helt drepende for svart som blir
satt matt. 15...Dxd4? Taper en offiser. Å ofre en kvalitet med: 15...Tf8
16.Lh6
Dxd4!
17.Lxf8
Dxe5
18.Lxe7 Kxe7 gir endel kompensasjon for svart som kan kjempe her.
16.Lxf6 Lxf6 Eller: 16...0–0
17.Sxd7 som også er grei skuring
for hvit. 17.Dxf6 Tf8 18.Dg5 Hvit
hadde mer effektive våpen i denne
stillingen - men han vinner overbevisende slik han spiller. 18...Lc6

XABCDEFGHY
8-+r+ktr-+(
7zpp+-+-+p'
6-+l+p+p+&
5+-+psN-wQ-%
4-sn-wq-+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRL+-+RmK-!
xabcdefghy
19.Lxg6+! Bryter ned kongens
forsvar ved et offerspill! 19...hxg6
20.Dxg6+ Kd8 21.Dxe6 To bønder
over og et kraftig angrep er mer
enn nok til å vinne. 21...Kc7
22.Tad1 Df4 23.Sg6 Svart ville
ikke vært med på leken mer - og
det skjønner vi godt! Et flott åpningsspill av Shazil Shehzad. 1–0

Kommenterte partier
KLASSE 2
Tore Kallset
Mathias Nesheim

Norgesmesterskapet 2016,
14.07.2016
Sven Wisløff Nilssen
Trodde du at det ikke ble spilt mye
god sjakk i klasse 2? Da tar du
skammelig feil! I denne klassen
kjempes det over en lav sko og
dette er nå den eneste klassen der
en deltaker har perfekt score. Det
kunststykket står Mathias Nesheim
fra OSS for - og 7/7 er da heller
ikke hverdagskost! Vi tar en titt på
hans siste svartseier: 1.d4 d5 2.c4
e6 Dronninggambit er en klassisk åpning og ble spilt til den store
gullmedaljen i VM-matchen mellom
Capablanca og Alekhine i 1927. 32
av 34 partier i den matchen var en
dronninggambit - tro det eller ei! Så
skal du lære deg dronninggambit
begynner du med et studiet av denne matchen der Alekhine ble verdensmester. 3.Sf3 Sf6 4.g3 Katalansk som er en spillemåte som
kom med hypermodernismen i
1920–årene, og som er meget populær i vår tid. 4...Le7 5.Lg2 0–0
6.0–0 dxc4 7.Se5 Hovedvarianten
fortsetter med: 7.Dc2 a6 8.Dxc4 b5
9.Dc2 Lb7 10.Ld2 Ld6 11.Te1 Le4
12.Dc1 Lb7 13.Lg5 med en liten
hvit fordel som gir 55% score i min
database over de siste 3 årene.
7...c5 8.dxc5 Dc7

XABCDEFGHY
8rsnl+-trk+(
7zppwq-vlpzpp'
6-+-+psn-+&
5+-zP-sN-+-%
4-+p+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-+PzPLzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

lemene sine og står kanskje best
på grunn av gode brikkeplasseringer. 12...Tb8 13.Sd2 Tb4 14.Dc2
La6 ble spilt i: Filip,M - Portisch,L /
Beverwijk 1964. 0–1 i 29 trekk.
13.Sc3 La6 14.Sxd5 exd5 15.Dc2
Db6 16.b3 Det har vært skyhøyt
nivå på åpningsspillet i dette partiet
- og hadde jeg ikke visst bedre ville
jeg trodd det stammet fra eliteklassen! 16...Lf6 17.Tb1 Tfe8 18.Te1
Db5

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+-+-+pzpp'
6l+p+-vl-+&
5zpq+p+-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-+-zP-#
2P+Q+PzPLzP"
1+RvL-tR-mK-!
xabcdefghy
Legger mer press på e2-bonden.
19.e3? Hvit kunne utnyttet at det
henger på c6 hvis svart slår på e2,
altså utvikling med: 19.Ld2! og etter: 19...Txe2 20.Txe2 Dxe2
21.Dxc6 Tf8 22.Dxd5 Ld3 23.Lf1
Dxd2 24.Dxd3 Dxa2 25.Td1 går det
mot en høyst korrekt remis i dette
partiet. 19...Dd3! Ops - vinner en
kvalitet og dermed partiet. 20.Dxd3
Lxd3 21.Ld2 Lxb1 22.Txb1 Le7
23.Lh3?! Hvit kunne fått inn dette
med tempo. Hvit har hele veien
prøvd å spille på en plan: Å ha best
bondestruktur. Det fører noen
ganger til lykke - mens andre ganger, som i dette partiet, blir en passiv. Men et gode ved en slik startegi er at stillingen forblir sunn lenge og hvit kunne faktisk kjempet videre med kvalitet under etter: 23.Tc1
Tec8 24.Lh3 med tempo! 24...Tc7
25.e4 dxe4 26.Tc4! og hvit kjemper
for overlevelse med styrke på de
hvite feltene og et sterkt løperpar.
23...Ted8 24.Lc3 g6 25.Tc1 f5?!

9.c6?! Teorien gir: 9.Sxc4! Dxc5
10.b3 Td8 11.Sbd2 Dc7 12.Lb2
Sc6 13.Tc1 Ld7 14.e3 med liten
hvit fordel. 9...Sxc6 10.Sxc6 bxc6
11.Da4 Sd5! 12.Dxc4 a5 Et nytt
trekk i denne stillingen med ideen
La6 - svart har løst alleåpningsprob

10

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7+-+-vl-+p'
6-+p+-+p+&
5zp-+p+p+-%
4-+-+-+-+$
3+PvL-zP-zPL#
2P+-+-zP-zP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
Stopper hvits e4, men vanskeliggjør eget c5-brudd. Etter: 25...c5
26.Lg2 Ta6 har svart vinnende fordel og a4-ligger i lufta. 26.g4? En
meget god idé - men utførelsen er
for lite sofistikert siden svart nå kan
svare f4! og vinne på fribonden i
sentrum. Etter: 26.Le5! c5 27.g4!
har hvit motspill da svart ikke lenger har f4-muligheten og svartfeltsløperen ikke kan sperres inne med
d4. 26...fxg4? Etter: 26...f4! 27.exf4
d4 28.Lb2 a4! vinner svart som han
vil. En fin variant er: 29.Lf1 axb3
30.axb3 Ta2 31.Lc4+ Kf8 32.Tc2
d3 33.Lg7+ Kxg7 34.Txa2 d2 og
vinner for svart. 27.Lxg4 Kf7
28.Ld4 h5 29.Lh3 c5! Alt annet er
dårlig da hvit truer Lc5! med blokade! 30.Lxc5 Lxc5 31.Txc5

XABCDEFGHY
8r+-tr-+-+(
7+-+-+k+-'
6-+-+-+p+&
5zp-tRp+-+p%
4-+-+-+-+$
3+P+-zP-+L#
2P+-+-zP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
31...d4! Dermed før svart åpnet
opp for tårnene i stillingen og når
de trenger inn er alt over. 32.Lg2
Tac8 33.exd4 Eller: 33.Txc8 Txc8
34.exd4 Tc1+ 35.Lf1 Ta1 36.a4
Td1 med et lett vunnet sluttspill.
33...Txc5 34.dxc5 Td1+ 35.Lf1
Tc1 36.Kg2?! Bedre forsvarsmuligheter lå i: 36.a3! Txc5? (36...Ke7!

Kommenterte partier
vinner lett. 37.Kg2 Tc3 38.b4 a4!
og vinner.) 37.b4! axb4 38.axb4
Tg5+ 39.Kh1 og det gjenstår en
jobb å gjøre for svart - men han
vinner dette på lang sikt. 36...Txc5
37.a3! Kf6!? Gjør jobben vanskelig vil jeg tro. Mer effektivt var:
37...Tc3! 38.Lc4+ Kf6 39.Ld5 h4!
og vinner. En instruktiv variant er:
40.h3 g5 41.Kh2 Ke5 42.Lg8 Ke4
43.Kg2 Kd3 44.Ld5 Kc2 45.b4 a4
46.b5! Tb3! og hvit vinner. 38.b4!
Tg5+

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-mkp+&
5zp-+-+-trp%
4-zP-+-+-+$
3zP-+-+-+-#
2-+-+-zPKzP"
1+-+-+L+-!
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39.Kf3?! Seigere var: 39.Kh1! h4!
40.h3! Td5 41.Kg2 axb4 42.axb4
Td4 43.b5 med svart vinner etter:
43...Td2 44.Lc4 Tb2 45.Lf1 g5
46.Lc4 Ke5 47.Lf1 Kd4 48.Kf3 Tb1
49.Kg2 Te1 og trekktvang og hvit
vinner. F.eks.: 50.Kg1 Kc3 51.Kg2
g4! og svart bryter igjennom og
vinner. 39...a4 40.Ld3 Tg1! Dette
var ikke mulig med kongen på h1,
nå kommer tårnet til a1. 41.Ke4 Det
uheldige ved å ha kongen på tredjeraden sees i varianten: 41.Lb5
Ta1 42.Lxa4 Txa3+ og løperen faller da det er sjakk. 41...Ta1 42.Kd4
Txa3 43.Lc2 g5 44.b5 Ta2 45.Kc3
Ke5 Kongen er en sterk brikke i
sluttspillet. 46.Ld1 Txf2 47.h3 a3 og
hvit ga seg mot overmakten. Et
meget velspilt parti fra svarts hånd
og en god fight! 0–1

MESTER
Torben Sørås
Christian Laverton
Torben Sørås fra Narvik fylte 42 år
i dag og han fikk litt hjelp, eller skal
vi si en gave, av sin motstander i
det følgende partiet. Med denne
seieren seiler Torben opp på delt

tredjeplass i klasse Mester bak suverene Jøran Jansson på 6.5 av 7
og Bror Thanke på 5. Med 4.5 poeng er det fortsatt håp om en andreplass og Elitespill neste år. 1.e4
c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Ld3 Slik
spilte Fischer mot Petrosian og
vant i matchen USSR vs. The
World i 1970. 4...Sc6 5.c3 Dc7 Hovedvarianten går slik: 5...Sf6 6.Lf4
Lg4 7.Db3! Dc8 8.Sd2 e6 9.Sgf3
Le7 10.0–0 0–0 11.Se5 med liten
hvit fordel. 6.h3!? Koster tid, men
har sine ideer om å gjøre Lc8 dårlig. 6...Sf6 Svart velger å ikke svekke strukturen sin. Det mest interessante her var: 6...e5!? 7.dxe5 Sxe5
og svart spiller med en isolert dbonde - men han får til gjengjeld fin
utvikling på brikkene sine. Tarrasch
sa en gang at den som ikke våger
å spille med en isolert d-bonde kan slutte å spille sjakk! 7.Sf3 g6
8.0–0 Lg7 9.Te1 0–0 10.Se5!?
Se8?!
10...Sxe5!
11.dxe5?!
(11.Txe5!) 11...Sd7 12.f4 f6 virker
godt for svart - så slaget er det kritiske her. 11.Lf4! Sd6 12.Sd2 Sxe5
13.Lxe5 Le6 14.Sf3 Ved enkle
milder har hvit fått opp en posisjonel fordel som er klar. 14...Lxe5? I
prinsippet vinner hvit tid i angrepsoppbygningen sin med dette trekket. 15.Txe5 Sc4?
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1tR-+Q+-mK-!
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Der kom bursdagsgaven. Når
springeren forsvinner fra brettet får
hvit en dominans på de svarte feltene som er helt enorm. Det var
mye annet som var bedre her.
16.Lxc4! dxc4 17.Sg5?! Sterkt
var: 17.Dd2! fordi 17...Kg7? 18.d5!
Tad8 19.Tae1! vinner for hvit.
17...Lc8 18.De2 e6 19.Te1 b6?
Siste sjans til å fighte lå i å spille:
19...h6 20.Sf3 b6 for å få litt kontroll
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over svartfeltene. 20.De4! Db7

XABCDEFGHY
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21.Sxh7? Hvit forregner seg i en
vunnet stilling. 21...Dxe4!? Det var
enklere å ta på h7 for å få remis.
Etter: 21...Kxh7 22.Dh4+ Kg7!
23.Th5
gxh5
24.Dg5+
Kh7
25.Dxh5+ Kg7 26.Dg5+ Kh7
27.Te3?! f6! redder svart seg, så
hvit bør ta evigsjakk og remis.
22.Sf6+! Kg7 23.Sxe4 f6! 24.Tb5

XABCDEFGHY
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24...La6? Taper partiet. Svart vinner kvalitet etter: 24...Ld7! 25.Tb4
b5 26.a4 a5! 27.Txb5 Lxb5 28.axb5
og hvit har kompensasjon - men
svart klarer remis her ved normalt
spill. 25.Tb4 Tfd8 26.Sd2 e5! Godt
kjempet i en tapt stilling. Svart kvitter seg med en svak bonde taktisk.
27.Sf3! exd4 28.Sxd4 Kf7 29.Ta4
Lb7 30.Txc4 Med to fete merbønder er resten lett. 30...Td7 31.Sb3
Th8 32.Td4 Tc7 33.Td6 Lc8
34.Sd4
Tc5
Taper direkte.
35.Sc6! g5 Eller: 35...Te8 36.Txe8
Kxe8 37.Td8+! Kf7 38.Txc8 og vinner. 36.Te7+ Kg6 37.Txa7 Og svart
kastet inn håndkleet. Et flott parti
på mange måter. 1–0

Landsturneringa sett fra slagmarken
Ved Jan Roksvold
«Jeg er ikke en strateg – jeg er
en taktiker!»
– Kristian Schmidt

Foto: Anniken Vestby
Etter gårsdagens forvirrende henvisning til første Mosebok, var det et
pussig sammentreff at Schmidt i syvende runde skulle måle krefter med
soknepresten i Kautokeino, Bjarne
Gustad. Og uten å antyde at vår venn
Kristian Schmidt er besatt av Djevelens onde makter, hvilket han jo tilfeldigvis er, må det kunne sies at det
var to motsetninger som her møtte
hverandre over brettet. Strategen
Gustad mot taktikeren Schmidt – i
byens sjakkmiljø også kjent under
tilnavnet «slakteren fra Café Bodega». Det heter seg vel at det er nettopp slike møter, mellom sjakklige
motpoler, som gir de mest spennende
og interessante partier, og dette skulle vise seg å holde stikk også denne
gangen. Til slutt var det Schmidt som
kom seirende ut av den stilmessige
tautrekkinga, og lyktes i å slepe en
motvillig strittende Gustad inn på tivoli.

Bjarne Gustad
Kristian H Schmidt

Norgesmesterskapet 2016 (6),
12.07.2016

1.Sf3 d5 2.d4 Sf6 3.e3 Lg4 4.Sbd2
Sbd7 5.Le2 e6 6.0–0 Ld6 7.c4 c5
8.cxd5 Sxd5 9.Se4 Gustad: Dette
trekket angra jeg på – springeren
skal jo ikke stå der! 9...Le7 10.h3
Lh5 11.Da4 0–0 12.Td1 Dc7
13.Ld2 a6 14.Tac1 b5 15.Dc2 Lg6
16.Ld3 Tfc8 G: jeg tror du bare
kan spille c4 her. At det er godt!
Schmidt: Jo, men jeg var redd for
at du siden ville bryte med b3 ...
17.dxc5 Se5 S: Jeg tror ikke jeg
kan ta på c4, pga b4 i alle varianter ... 18.Sxe5 Dxe5 19.b4
19...f5 S: Min strategi når jeg står
under i materiell er alltid å grise det
til! 20.f4 G: Dette trekket ble nok
feil, det skaper mange svekkelser.
20...Dc7 21.Sg3 Lh4 22.Se2 Lh5
23.Tf1 Df7 24.Sd4 g5

XABCDEFGHY
8r+r+-+k+(
7+-+-+q+p'
6p+-+p+-+&
5+pzPn+pzpl%
4-zP-sN-zP-vl$
3+-+LzP-+P#
2P+QvL-+P+"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
G: Her følte jeg at jeg hadde mista
kontrollen over partiet. 25.g4 G:
Her hadde jeg så lyst til å ta på e6,
men turte ikke. Jeg tenker på varianten 25. Sxe6 Dxe6 26. Lxe6 (Det
er omtrent på dette tidspunkt i etteranalysen at Jan Sigmund kommer
inn i rommet, og det hele eskalerer ...) 25...fxg4 26.fxg5

XABCDEFGHY
8r+r+-+k+(
7+-+-+q+p'
6p+-+p+-+&
5+pzPn+-zPl%
4-zP-sN-+pvl$
3+-+LzP-+P#
2P+QvL-+-+"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
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26...Dc7! G: Og nå der jeg jo at
jeg er helt fortapt. Dette er ikke slikt
spill jeg liker ... 27.Tf4 G: Eneste
forsøket. 27...De7 S: Jeg tenkte at
tårnet kan jeg ta senere. 28.g6
Sxf4 29.gxh7+ Kh8 S: Nå har jeg
en forsvarsbonde som ikke kan
taes! 30.exf4 Lf6 31.Se2 gxh3
32.Kh2 Lxe2 33.Lxe2 Dxh7
34.Ld3 S: Her burde du kanskje
ha byttet dronning ... G: Jo, men
jeg tenkte at sluttspillet er bare helt
tapt. S: Men jeg tror ikke du kan
tillate å ha dronninger på brettet i
en slik stilling ... 34...Dh4 35.Le3
Tg8 36.Le4 Dg3+ 37.Kh1 Dxe3
38.Lxa8 Txa8 39.Tg1 Df3+ 40.Kh2
Dxf4+ 41.Kh1 Df3+ 1–0
Om selve partiet var spennende nok,
var det ikke desto mindre for ren valium å regne sammenlikna med sin
egen etteranalyse. Det var spesielt
mulighetene etter et 25. Sxe6 som
trollbandt de to, og leda til vidløftig
diskusjon. Riktig ille ble det imidlertid
ikke før Jan Sigmund Berglund tilfeldigvis titta innom: «Nei, se nå her …
», sa han, og deretter blomstra det
fram varianter av en slik frodighet og
fargeprakt at det ikke vokser maken i
Guds have. Det var gafler og spiddere, og dobbeltrusler, og snart var det
spilt opptil flere dusin sjakkpartier inni
dette ene, og ingen visste lenger hvilken vei bøndene gikk eller hvem sin
tur det var – men det gjorde ikke no.
Det verste av alt var jo at det til stadighet dukka opp nye muligheter,
som krevde nye svar, og det hele tok
dermed liksom aldri helt slutt. Sannheten er at bulletinskribenten etter
hvert ble svimmel, og måtte forlate
krigsskueplassen. Det eneste som
dermed kan sies med sikkerhet om
utgangen på det hele, er at dersom
de to ikke dukker opp til runde 8, ja,
så sitter de der på analyserommet
den dag i dag.

Resultater fra kafesjakken

Landsturneringens Kafesjakk 2016
The Edge (Hotellet), 14.07.2016 - 14.07.2016
Endelig resultatliste
Pl. Navn
Monrad
1 Jøran Aulin-Jansson
2 Bjørnar Byklum
3 Bjarte Leer-Helgesen
4 Pål Røyset
5 Petter Fossan
6 Andreas G.R. Moen
7 Lars Andreassen
8 Odd Erling Mikalsen
9 Jan Roksvold
10 Svein Harald Lian
11 Frode Bull Jæger
12 Harald Mikalsen
13 Sigve Hølleland
14 Jan S. Berglund
15 Morten L Madsen
16 Ole Jakob Hegelund
17 Kjell Ole Kristensen
18 Ingar Burchard
19 Ole Christian Moen
20 Christian Laverton
21 Jon Gunnar Tufta
22 Erle Andrea Marki Hansen
23 Stein Fjellseth
24 Roar E. Nakken
25 Erlend Fagerjord
26 Hallvard Tjelmeland
27 Elise Forså
28 Øyvin Strand
29 Odd Ketil Selnes
30 Ottar Valvåg
31 Håkon Straume
32 Truls Skauge Klausen
33 Lasse Tveter Solbu
34 Asbjørn O. Steinskog
35 Steffen Valvåg
36 Lars Sevald Leknes
37 Gunnar Eiken
38 Steinar Leite
39 Bernt Olav Markussen
40 Håvard Tjelmeland Fause
41 Nicholas Bergh
42 Remi Jakobsen
43 Morten Johnsen
44 Ole Hegelund
45 Petter B Markussen
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Trondheim

Hvite partier står med fet skrift.
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Dagens NM-trippel/Fotballturneringa
Quizmaster Frank Remman/Foto: Anniken Vestby
Velg ett av fire svaralternativer i hvert
spørsmål. Vi trekker daglig en fin premie blant de med (flest) rette svar.
1) I hvilket NM ble det kåret offisiell
Norgesmester i lynsjakk for første
gang?

2) Hvem er den regjerende Norgesmester i lynsjakk?
A)

Simen Agdestein

B)

Leif E Johannessen

C)

Svetolsav Mihajlov
Sebastian Mihailov

A)

1979 Molde

D)

B)

1980 Oslo

C)

1981 Kirkenes

D)

1992 Lillehammer

3) Hvilken av følgende spillere har
prestert noe så sjeldent som å vinne Eliteklassen i Landsturneringen til tross for tap i de to siste
rundene?
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A)

Roy Fyllingen

B)

Berge Østenstad

C)

Axel Smith

D)

Bjørn Tiller

Send ditt svar på epost til
frank.remman@gmail.com eller lever
svaret inn hos bulletinredaksjonen.
Etter trekning ble vinner av quiz 5:
Niklas Unneland.
Fasit: A) Simen Agdestein, B) 1999
C) 6

Intervju med Simen Agdestein
Sven Wisløff Nilssen
– Hvor gammel var du da du begynte
å spille sjakk?

– Jeg lærte visstnok reglene i 4-5

årsalderen. Ikke at jeg husker det,
men jeg husker i hvert fall at jeg var
med i Landsturneringen i Sandefjord
(tror jeg) som 7-åring i 1974. Etter det
spilte jeg ingenting før jeg ble «bitt av
basillen» i 11-årsalderen i kjølvannet
av VM-matchen i 1978 da jeg så min
far spille gjennom partiene derfra.

mer opp i sånt enn gleden over å vinne turneringer, hvilket jo er veldig
idiotisk.

– Hvem er den beste spilleren du har
møtt, når var dette?

– Kasparov. Han var Gud på den

oppvekst i Asker på 70-tallet?

tiden på 80-tallet. Jeg fikk med meg
tre tap mot han. I de to første klarte
jeg ikke å spille ordentlig. Jeg var helt
psyket ut, men i det tredje ble det i
hvert fall et kampparti med tidsnød og
spenning. Litt mer rutine hadde hjulpet.

– Det ble snart et kjempemiljø i ven-

– Hva er ditt aller beste sjakkminne?

– Kan du forteller litt om din sjakklige

neflokken der vi «herja» litt i diverse
skolemesterskap både for barneskolen Bondi og ungdomsskolen Risenga. Vi lagde turneringer hjemme
med kanskje 10-15 deltagere. På
ungdomsskolen fikk vi en ordning der
åtte av guttene i klassen fikk sjakk om
valgfag. For øvrig var det mye lynsjakkspilling og kniving med bror Espen. Også i klubben (Asker SK) var
det en veldig «drive» med Jøran som
opprinnelig den store stjernen. Jevngamle Fredrik Dahl var også en av de
gode da jeg begynte i sjakk-klubben.
Jeg kan ikke huske at tre år eldre
Berge Østenstad var der da vi begynte, men han ble selvfølgelig også veldig god. Arnold Eikrem ble snart også
en veldig sentral motivator og støtte.
Det var stort for Espen og meg å bli
invitert til stormestergruppen på Bergsjø i 1981 og siden var alltid Arnold
der, selvfølgelig på turneringene på
Gausdal, men han var også ofte med
når jeg spilte ute, hvilket var veldig
hyggelig. Øystein Brekke var også en
super inspirator i kraft av sin personlighet, men også som generalsekretær i sjakkforbundet og snart også
som turneringsarrangør. Det var i en
av hans turneringer på Gjøvik jeg
fullbyrdet både IM- og stormestertittel - så vidt jeg husker.

– Hva er din beste turneringsprestasjon over brettet?

– Jeg klarer ikke å komme på noe

spesielt, faktisk. Jeg husker mer en
endeløs rekke av tabber. De sitter
mye lengre i. Men jeg har i hvert fall
vunnet ganske mange turneringer.
Jeg var forresten sur fordi jeg ikke
vant Norway Chess da jeg fikk sjansen der for et par år siden. Jeg misbrukte noen sjanser og til slutt var jeg
helt utslitt og tapte de to siste partiene og kom helt sist. Jeg henger meg

– Det har selvfølgelig vært et eventyr

alt som har skjedd med Magnus. Generelt har jeg hatt enormt mye glede
av å være sammen med mine elever.
Sjakkmiljøet generelt har vært veldig
givende, men det har også vært energitappende i perioder.

– Hva er dine styrker/svakheter som
sjakkspiller?

– Jeg tror jeg er ganske kreativ og

legger mye energi i å sette meg inn i
stillinger, men det kan også være en
svakhet da jeg blir veldig sliten, hvilket merkes enda tydeligere på eldre
dager. Det blir også ofte tidsnøds på
den måten. Min fysiske form kan
være veldig varierende, og resultatene kan dermed svinge noe enormt,
noe som også er blitt mye mer merkbart de siste årene.

– Hvem har vært din verste motstander og hvorfor?

– Jeg hadde veldig respekt for de

som var gode da jeg var liten og enkelte av disse følte jeg at jeg spilte en
del under pari mot. Som Kasparov for
eksempel. Men jeg er generelt veldig
lite interessert i mine motstandere.
Jeg tenker mest på meg selv når jeg
spiller, må jeg innrømme, ikke så mye
hvem jeg spiller mot.

– Hvem er din største favorittspiller i
sjakk gjennom tidene?

– Ennå Garry Kasparov. Sin barn-

doms helter sitter i. Jeg er selvfølgelig
også stor Magnus-supporter, men
forholdet der er helt annerledes siden
han er så nære.

– Hva gjorde det mulig for en spiller
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Simen Agdestein,
Foto: Anniken Vestby
fra lille Norge å slå seg opp i verdenstoppen?

– Om det er meg du tenker på så

kom det helt naturlig. Jeg var på den
tiden proppfull av selvtillit og tenkte at
jeg kunne bli verdens beste om jeg
bare hadde trent halvparten så mye
som de andre. Det var sikkert ikke
tilfelle, men det hjelper i hvert fall. Jeg
var generelt ganske grenseløs på den
tiden, tror jeg, og det er nok en fordel
om man liksom skal «sprenge grenser». Men samtidig brukte jeg jo veldig mye tid på sjakken. Masse tid, bra
miljø og bra talent – en slags kombinasjon av dette kanskje.

– Har sjakken endret seg mye siden
du var på toppen av karrieren - hva
har endret seg?

– Enormt! Inntredenen av compute-

ren har gjort sjakk til en helt annen
idrett. Det er ikke bare å føle seg opplagt og sette seg ned og tenke at man
skal skape noe her og nå lenger. Nå
må man ha gjort sin hjemmelekse, og
det har aldri vært min sterkeste
side…

– Har du fortsatt ambisjoner eller noe
uoppgjort over sjakkbrettet?

– Ingen ambisjoner på egne vegn i

hvert fall. Det blir nok bare dårligere
og dårligere, er jeg redd. Men jeg
koser meg med lynsjakk og sjakk
generelt. Det er gøy å følge med både Magnus og elevene.

Tromsøsjakken 1979-2015
Audun Pedersen
Vi følger opp den sjakkhistoriske serien med et hvilskjær bestående av litt
nyere materiale. Siden 1979 har det
blitt arrangert en årlig åpen sjakkturnering Tromsø. Totalt har den til nå
blitt arrangert 33 ganger. Fire ganger i
perioden har den ikke blitt arrangert, i
1986, 1994, 2008 og 2014.
Kjært barn har som kjent mange navn,
og turneringen har gjennom årene
gått under noen få. Den begynte som
Åpent Tromsømesterskap før den fant
navnet Tromsøsjakken i 1981. Siden
den gang har den stort sett tilkjennegjort seg under det navnet, eller varianter som Tromsø-sjakken og Tromsø
Sjakken. På slutten av 80-tallet gikk
den noen få år under navnet Tromsø
Grand Prix. 2005-utgaven ble den
omdøpt til Arild Ernstsens Minneturnering etter klubbens medlem og historiker som døde tidligere det året.
Turneringen er i dag blant de tre åpne
tradisjonelle nord-norske turneringene
som har vært arrangert årlig over lang
tid. De andre to er Rallarsjakken og
Harstad Open. Turneringer som Kalotturneringen, Vadsøsjakken, Barentsmesterskapet og Varangslaget har
beklageligvis falt fra, mens vi de siste
årene har fått nye bekjentskaper som
Bodø Open og Blåbyen Grand Prix på
Sortland som vi håper vil leve langt
inn i fremtiden.
Turneringen har vært dominert av
nord-norske deltagere, men det har
også vært sterke innslag såvel sørfra
som østfra. Flere ganger har det kommet store kontingenter fra Murmansk,
med IM Gennadij Kiselev i spissen.
Sterke spillere som Emil Hermansson,
Heikki Westerinen og Kalle Kiik har
figurert på resultatlistene. Einar Gausel vant turneringen i 1993, noen få år
før han ble GM. Tromsø Sjakklubb har
også hatt "egne" russere som har
gjort det sterkt. På begynnelsen av
2000-tallet oppholt Andrei Borisenko
seg i byen og vant det meste han deltok i deriblant Tromsøsjakken. Han
fikk senere IM-tittelen. Og de siste
årene har naturligvis GM Maxim
Turovs medlemsskap i Tromsø
Sjakklubb gitt oss et sterk og attraktivt
navn på startlistene.
Et høydepunkt var nok Tromsøsjakken Grand Prix i 1993, både når det
gjelder styrke og antall deltagere. Med
66 deltagere og spillere som Einar
Gausel, Rune Djurhuus, Heikki Westerinen og Kalle Kiik på startstrek er
den nok ikke blitt toppet verken før
eller siden (Arild Ernstsens minnetur-

nering i 2005 samlet like mange deltagere, men var på langt nær like sterk).
Flest deltagelser har så vidt vi kan
telle oss frem til Tromsøs egen Pål
Røyset med 23 deltagelser. Da er det
merkelig, hans spillestyrke tatt i betraktning, at han faktisk ikke har vunnet turneringen en eneste gang!

Frank Remman
Trond Romsdal
Jan S Berglund
Karl Petter Jernberg

20
20
18
16

Vi viser her litt statistikk fra Tromsøsjakken gjennom 36 år:
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979

GM Maxim Turov
Tromsø
Ikke arrangert
Jon Kr. Røyset
Tromsø
FM Benjamin Arvola Tromsø
Jon Kr. Røyset
Tromsø
Kjell Ole Kristensen Narvik
Gunnar B. Hanssen
Tromsø
Ikke arrangert
Trond Romsdal
Tromsø
Espen Forsaa
Tromsø
IM Gennady Kiselev Murmansk
Torben Søraas
Narvik
Jan S. Berglund
Tromsø
Andrey Borisenko
Tromsø
Gennadij Kiselev
Murmansk
Gunnar B. Hanssen
Narvik
Jon Kr. Røyset
Tromsø
Rune Vik Hansen
Tromsø
Sven W. Nilssen
Tromsø
Kjell Ole Kristensen Narvik
Frode Bull Jæger
Tromsø
Ikke arrangert
Einar Gausel
Oslo SS
Sven W. Nilssen
Tromsø
Emil Hermansson
Kiruna
Gunnar B. Hanssen
Narvik
Jørgen Christiansen Tromsø
Jan S. Berglund
Tromsø
Kjell Ole Kristensen Narvik
Ikke arrangert
Tor K. Schølseth
Kirkenes
Stein Jensen
Harstad
Tor K. Schølseth
Kirkenes
Knut-Ove Løken
Tromsø
Stein Jensen
Harstad
Gunnar Johnsen
Tromsø
Gunnar Johnsen
Tromsø

Som vi ser av lista er er det ikke
mange som har vunnet denne turneringen mange ganger. Faktisk er det
bare tre spillere som har klart tre seire. Alle tre er aktive i dag (faktisk spiller alle tre i årets landsturnering), så
kanskje en av dem klarer å dra ifra på
listen når årets utgave av Tromsøsjakken spilles til høsten?
Flest seire:
Kjell Ole Kristensen
Gunnar Berg Hanssen
Jon Kristian Røyset

3
3
3

Blant de med flest deltagelser dominerer naturlig nok Tromsøs egne spillere - skjønt Jan Sigmund Berglund
har flere av deltagelsene for Hammerfest Sjakklubb, mens Trond Romsdal
også har deltagelser for Alta og Bodø.
Flest deltagelser:
Pål Røyset
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Mestvinnende: Kjell Ole Kristensen,
Gunnar Berg Hanssen og Jon Kristian
Røyset. Foto: Anniken Vestby

Våre støttespillere

17

Mat og varer får Landsturneringen 2016 fra:
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Intervju med Aksel Brasøy
Frank Remman
Aksel Brasøy (50) representerer
Alta Sjakklubb og er for veteran å
regne når det kommer til klubbsjakk, turneringer og spilte partier.
Aksel debuterer for første gang i
Mesterklassen under NM i
Tromsø:

ratingtallet hadde fått en dupp.
Jeg bestemte meg for å starte
opp med kondisjonstrening og
heiv meg med på en nybegynnerkurs i skøyting på ski. Skal jo
nevne at jeg har trent en del tidligere, men da mest i form av styrketrening.

– Hvordan har turneringa forløpt

– Blir det tid til å delta på noen

så langt?

sidearrangementer under NM?

– Jo i dag ble det eksempelvis

– Ikke så veldig mye, men skal

remis mot Hans Olav Lahlum. Et
godt gjennomført parti av begge,
tror jeg. Bra kvalitet og et rettferdig
resultat. Litt artig å møte Lahlum,
litt sånn kjendisfaktor over det. Må
jo nevne at jeg har møtt ham før
på Gausdal, så han er litt kjenning.
Må jo nevne at jeg også har møtt
Magnus Carlsen ( på Gausdal) og
vunnet!

delta på simultan med Kjetil Lie i
ettermiddag. Ellers hadde Altagjengen grillfest på campingen i
går, etterfulgt av en tur på Skarven på kvelden – det var hyggelig!

– Har du fått sjekket ut vår medi-

Partiene jeg har spilt hittil i Mesterklassen har vært jevne. Litt stang
ut, men ellers gode og interessante partier. Nå skal det ikke så mye
til for å forsvare ratingen sin i denne klassen og det er behagelig.
Aksel Brasøy, Foto: Anniken Vestby
Ellers er målet mitt i Mesterklassen å unngå sisteplassen!
utpreget friluftsmenneske er jeg ikke.
– Hva er ellers ditt inntrykk av NM så
– Har du ladet spesielt opp til NM?
langt?

– Synes det er veldig bra lokaler.

– Nei, det har egentlig vært dårlig

Gode toalettforhold. Bra luft. God
kantinemat. Gode spilleforhold. Det
virker som at arrangøren har en godt
bemannet og motivert stab. Inntrykket
av NM er såpass positivt at det gir
mersmak. Det blir garantert flere NM
etter dette!

med forberedelse til mesterskapet.
Har faktisk ikke spilt på 3 måneder.
Sist gang var Finnmarksmesterskapet
i april.

Må ellers nevne innkvarteringen. Før
jeg kom hit, så observerte jeg at det
lå en campingplass i nærheten av
spillelokalet. Det var selvsagt fullt på
campingen, men jeg hadde uansett
bestemt meg; jeg gikk til innkjøp av
telt, luftmadrass og campingutstyr!
Skal innrømme at de første dagene
søkte jeg ly på et hotell i byen pga.
det dårlige været. Men de to siste
dagene har jeg overnattet i telt og
skal gjøre det resten av turneringa.
Det føles deilig både å være nært
naturen og spillelokalet. Men noe

– Ryktene vil ha det til at du vant
suverent!? Gratulerer forresten!

– Jo takk! Det morsomme er at jeg
ble Finnmarksmester samme dag
som jeg fylte 50 år, altså 23.april!
Jøss dobbeltgratulerer!! Ja og ikke
nok med det, jeg vant i tillegg alle
partiene! Dobbeltjøss!! ( red.anm:
Finnmarksmesterskapet var samtidig
kretsmesterskap og vinneren kvaliiserte seg for spill i klasse Mester i
NM)
Jeg ble jo også klubbmester samme
våren, og årsaken til denne umiddelbare suksessen skyldes at jeg bestemte meg for å ta grep i fjor høst da
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adekning (web-sider, bulletin,
-sendinger) ?

– Har dessverre ikke det. Skal
sjekke dette nærmere etter NM.
Under selve turneringa går man
liksom inn i en boble, det går i ett
og lite får man med seg. Jeg har
dog hørt folk snakke varmt om
dette.

– Har du noen andre sjakkplaner
etter NM?

– Jeg planlegger å delta i en internasjonal 9-runders turnering i Riga i
begynnelsen av august (6th RTU
Open), og ser fram til det. Jeg liker å
reise litt utenlands og se meg litt
rundt. Det er billig å reise og artig å
se nye plasser. Liker aktiv ferie og blir
aldri lei av sjakk-ferier! Har reist rundt
på sjakkferier i land som Spania,
Tyskland, Hellas, Danmark, Sverige,
Ungarn og England.

– Hva er dine ambisjoner med sjakken fremover?
Jeg ønsker jo å lære meg flere åpninger, bli bedre i sluttspill, bli mere
disiplinert og tålmodig på sjakkbrettet.
Mye man kan forbedre seg på! Nå
når jeg har blitt eldre, så kommer jo
rutinen mer til sin rett og man spiller
også mere praktisk sjakk.

Intervju med Aksel Brasøy
– Hva er ditt beste sjakkminne?
Jeg må nesten trekke frem min første
utenlandsturnering som var Politiken
Cup i København i 2003. Det var en
kjempeartig turnering hvor jeg også
lærte meg å like Tuborg J Husker
godt det utrolig varme spillelokalet i
Nørrebrohallen. Det var også gøy å
se et vinstparti av meg som ble kommentert av Simen Agdestein i VG.
Ellers veldig hyggelig og sosialt.
(Red.anm: Undertegnede deltok også
der på sin første og hittil eneste utenlandsturnering og delte leilighet med
Aksel, Rune-Vik Hansen og Gunnar
Berg-Hanssen)

– Kan du si noe kort om hva som
kjennetegner spillestilen din?

– Jeg må vel si at jeg er en utpreget
posisjonsspiller som prøver å spille
objektiv og logisk sjakk. Med de sorte
brikkene kan jeg godt like å være litt
ambisiøs. Jeg liker eksempelvis godt
å spille siciliansk. Hovedsakelig liker
jeg å starte partiene rolig og se det litt
an.

– Har du noen favorittspillere?
– Vil trekke frem Yasser Seirawan.
Jeg bruker å følge med på YouTubekanalen hans ( Chess club and scholastic center of St. Louis), og har sansen for måten han både spiller og
kommenterer på. Kjøpte faktisk en
bok av ham hos Øystein Brekke nå
nettopp som kalles for Winning chess
strategy.

– Leser du mye bøker?
Det går litt i perioder det der. Noen
ganger leser jeg jevnlig, andre ganger
går det i bølger. Jeg kan anbefale en
klassiker: Think like a grandmaster av
Kotov. Den boka ga meg en boost, og
jeg har jobbet meg nøye gjennom
hele boka!

– Hva interesserer deg utenfor de 64
sjakkfeltene?

– Jeg liker å følge med på sport,
særlig fotball. Jeg har eksempelvis
vært Manchester City-supporter i

mange år, og tenker de tar verdensherredømme med Pep Guardiola som
trener. Ellers liker jeg som nevnt å
trene en del, nå også kondisjon. Ellers lese en god thriller.

– Til slutt Aksel, si meg tre ting du

VI RETTER
Ved en feil i redigeringen ble følgende parti utelatt fra gårsdagens intervju
med Svein Jonny Albrigtsen. Vi bringer derfor partiet i dagens utgave:

ville tatt med til en øde øy:

– Tja, ville jo gjerne hatt med PC’en
min da, men det blir vel vanskelig
hvis det ikke er strøm på øya!? Ok
jeg svarer PC med strømgenerator.
Så må jeg ha med teltet mitt og luftmadrassen. Til slutt nevner jeg kano i
alles tilfelle.

– Det var litt flere enn 3 ting Aksel,
men det får gå –takk for intervjuet og
lykke til videre i NM!
Aksel nevnte Politiken Cup i 2003, og
under ser vi et parti fra den turneringen. Aksel er her i fint driv med de
hvite brikkene mot den på den tiden
langt høyere ratede kvinnelige spilleren Torill Skytte:

Brasøy,Aksel
Skytte,Torill

Politiken Cup KÃ¸benhavn (DEN)
(10), 24.07.2003
1.d4 d5 2.c4 Sc6 3.Sc3 dxc4
4.Sf3 Lg4 5.d5 Lxf3 6.gxf3 Se5
7.Dd4 Sg6 8.Dxc4 a6 9.Lh3 Sf6
10.Lg5 h6 11.Le3 Se5 12.Db3 b5
13.Td1 g6 14.Ld4 Sed7 15.e4 Th7
16.e5 Sh5 17.e6 Sb6 18.exf7+
Txf7 19.Le6 Txf3 20.Dc2 Sf4
21.Le5 Db8

XABCDEFGHY
8rwq-+kvl-+(
7+-zp-zp-+-'
6psn-+L+pzp&
5+p+PvL-+-%
4-+-+-sn-+$
3+-sN-+r+-#
2PzPQ+-zP-zP"
1+-+RmK-+R!
xabcdefghy
22.De4 Txc3 23.bxc3 g5 24.Lxf4
gxf4 25.Df5 Sd7 26.Lxd7+ Kd8
27.Lc6 1–0
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Svein Jonny Albrigtsen
Torbjørn Øygard

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Sf3 g5 4.Lc4
Lg7 5.d4 d6 6.c3 g4 7.0–0 Muzio
gambit - for de som synes vanlig
kongegambit blir for fredfull.
7...gxf3 8.Dxf3 Sh6 Sort har en
ekstra springer, og opptil flere bekymringer. 9.Lxf4 0–0 10.Sd2 Kh8
11.e5 dxe5 12.dxe5 Sc6 13.Dh5
Sf5 14.Sf3 f6 15.e6 De7 Glemmer
av springeren på f5 ... 16.Dxf5 Se5
17.Lb3 b6 18.Tad1 Lb7 19.Sh4
Tg8

XABCDEFGHY
8r+-+-+rmk(
7zplzp-wq-vlp'
6-zp-+Pzp-+&
5+-+-snQ+-%
4-+-+-vL-sN$
3+LzP-+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy
20.Lxe5 En fiks kombinasjon!
20...fxe5 21.Sg6+ hxg6 22.Dh3+
Lh6 23.Dxh6+ Dh7 24.Dxh7+ Enda mer effektivt er det kanskje å
unngå damebytte, med Dg5! - da
angrepet
fortsetter.
24...Kxh7
25.Tf7+
Tg7
26.Tdd7
Txf7
27.Txf7+ Kh6 28.Txc7 Individet
på e6 er øyensynlig en vaskekte
kronprinsesse, så i denne stillinga
ga sort opp. 1–0

En hylles til Narvikmiljøet
Sjakkfantomets hjørne
Narvikmiljøet er et begrep i nordnorsk
sjakk. Det er forbundet med NM-gull,
NM-sølv og en fordums storhetstid
med alt fra olympiadeltakelse til plutselig tilbaketrekning og total passivitet
blant enkeltmedlemmer. Det er noe
mytisk over sjakkmiljøet i malmbyen.
Hvordan klarte de å fostre flere spillere helt i Norgestoppen? Hvem er
egentlig Svedenborg-klanen? Hva er
en ekte Narviking? Hvorfor trakk
Svedenborgbrødrene seg fra sjakken?
Tidlig på 30-tallet var Narvik en økonomisk velstandsby, i nordnorsk målestokk, med et yrende kulturliv som
lot seg finansiere av et vellykket samarbeid med Sverige og LKAB som
fraktet malm til Narvik som om vinteren kunne frakte den ut i den store
verden fra den isfrie havna i Narvik
med store skip. Min oldefar var formann blant arbeiderne på kaia den
gang - og helt opp i vår tid har arbeiderbevegelsen stått som en bauta i
akkurat Narvik - en by det ikke har
vært lov å skille seg ut i. Men paradoksalt nok - eller kanskje nettopp
fordi en ikke skulle skille seg ut blant
folk der - så skilte sjakkspillere seg ut
og lot det stå til.
Byen fikk egen sjakklubb alt i 1919 og i 1930 ble Frank Stray fra Narvik
nordnorsk mester. Klubbens første
virkelig store spiller het dog Eskild
Kristensen. Han vant sitt første nordnorske mesterskap i 1934 og før krigen ble det to mesterskap til på han.
Etter krigen, og frem til 1965, vant
Eskild hele 5 nordnorske mesterskap
og han er den mestvinnende mesteren sammen med legendariske Sigurd Svedenborg - begge vant 8
NNM-titler i sjakk. Eskild spilte en
aktiv form for angrepssjakk der han
dyrket initiativet og han ble således
den første utøver av Narvikstilen i
sjakk. Narvikingene skulle gjøre seg
gjeldene de neste 50 årene, eller
mer, i både nordnorsk og norsk sjakk!
Den andre Narvikingen, med stor N,
var Sigurd Svedenborg. Sagnomsust
i nord og med en voldsom slagkraft
over sjakkbrettet og han kunne, og
kanskje burde, ha vunnet et NM-gull i
1956. Sigurd Svedenborg var 10 år
yngre enn Eskild, og han tok over
tronen som den beste spilleren i nord
på 50-tallet. Spillestilen hans var
svært skarp med vekt på angrepsspillet, offerspillet, kombinasjonsspillet.
Han dyrket det å ha en romfordel, ha
godt brikkesamarbeid og det å ha
initiativet mye mer enn det å ha en

sunn bondestruktur eller løperparet.
Han utviklet dermed den berømte
Narvikstilen ytterligere - tok den et
steg nærmere toppen av norsk sjakk.
Ja, for i 1956 dro Sigurd Svedenborg
på tokt til Norgesmesterskapet i
Steinkjer der han slo meget godt ifra
seg! Det ble sølv på mannen fra
malmbyen etter at han i siste runde
kunne, og burde, spilt seg til stikkamp
om NM-tittelen mot vinneren av turneringen det året - Otto B. Morcken fra
OSS. Sigurd hadde nemlig en klart
vunnet stilling da han gjorde en etter
sigende uforståelig taktisk tabbe og
tapte. Likevel kunne han reise hjem til
Narvik med sølvet i bagasjen og
bedre skulle det bli for Narvik
Sjakklubb som hadde sin aller største
storhetstid på 60-tallet.
Eskild Kristensen hadde to sønner
som det ble habile sjakkspillere av Kjell Ole og Bjarne. Den sterkeste av
dem er helt klart Kjell Ole Kristensen
som har vært oppe på sterkt mesternivå og som har vunnet det nordnorske mesterskapet en gang. Sigurd
Svedenborg var onkel til Paul
Svedenborg og hans lillebror Dag.
Disse to skulle vokse opp med kunnskapen som lå i Narvikmiljøet og de
skulle bli mytiske personer i norsk
sjakk på grunn av sine resultater og
sin mystiske tilbaketrekning fra spillet.
Paul Svedenborg ble nordnorsk mester hele 4 ganger på 60-tallet - men
han ble også den første, og eneste,
nordnorske spilleren som med en viss
rett kunne titulere seg best i landet.
Han vant nemlig Norgesmesterskapet
i sjakk både som 18- og 19-åring i
1966 og i 1967. Spesielt imponerende var seieren hans i Bergen i 1967
der han vant både langsjakken og
lynsjakken og han var dermed ikke
bare Nord-Norges - men Norges
store sjakk-komet! Dessverre fikk
Paul like etter dette en øyesykdom
som gjorde at han i fortsettelsen måtte trekk seg fra all sjakk og i årene
frem til 80-tallet spilte han bare litt
lagsjakk. Paul sier selv at karrieren
hans i bunn og grunn sluttet i 1968,
men det er en sannhet med visse
modifikasjoner.
Pauls lillebror Dag viste seg også
frem på 60-tallet da han ledet Narvik
skole til delt gull med Veitvedt fra
Oslo i NM for skolelag. Narvik var i
Norgestoppen med sin skarpe angrepsstil og sin friske sjakk som blant
annet ble dyrket av Jonny Hansen og
Per Omtvedt på vinnerlaget. I 1967
så yppet Veitvedt seg igjen i NM for
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skolelag - men denne gang klarte
Narvik å vinne alene. En pådriver på
denne tiden i Narvik Sjakklubb var
Olav Melkersen som gjorde en stor
jobb med de yngste. Unge Kjell Ole
Kristensen vant i 1969 en sterk jubileumsturnering i Narvik Sjakklubb som
ble stiftet i 1919 - og på denne tiden
var Narvikstilen et levende begrep.
Kjell Ole var en stor eksponent for
denne sammen med legenden Paul
Svedenborg som kom nærmest Nirvana i denne krevende spillestilen
som altså kjennetegnes av aktiv angrepssjakk med vekt på offerspill, kombinasjonsspill og kongeangrep. Bønder ofres, posisjonelle innrømmelser
gjøres - men initiativet vinnes ofte og
deretter er alt opp til den sterkeste
angrepsspilleren. Under NM i Bodø i
1966 og Bergen i 1967 ble Paul og
hans Narvikstil viden kjent og fryktet.
Lillebror Dag spilte paradoksalt nok
helt annerledes. Hans stil var mer
posisjonell og han dyrket fianchettooppstillinger og hollansk - gjerne i
kombinasjon som i Leningradvarianten eller i Birds åpning. Dag ble
det siste virkelig store stjerneskuddet
fra Narvikmiljøet. Han delte sensasjonelt førsteplassen i NM i Kirkenes i
1981 med Knut Jøran Helmers og
Ragnar Hoen - alle med 6.5 av 9 mulige. Det ble aldri spilt stikkamp da
Helmers og Svedenborg ikke godtok
forbundets krav til stikkampen og dermed ble Ragnar Hoen utropt til Norgesmester det året uten stikkamp. Da
Dag Svedenborg trakk seg fra all
sjakk etter dette. Årsaken til at han
ikke spilte stikkamp var tapt arbeidsfortjeneste og generelt for dårlige
økonomiske vilkår for stikkampen.
Han kom aldri tilbake til sjakken men gjorde karriere i Bridge der han
også var en utsøkt spiller.
Så Narvikstilen, og ikke minst Narvikmiljøet, har betydd svært mye for
nordnorsk sjakk. Stilen er nok en utdøende art selv i Malmbyen - men
spillere som Kjell Ole Kristensen og
Magnus Aanstad rider fortsatt på den
gamle bølgen og kan kalle seg virkelige Narvikinger! En viking fra Narvik
som har betydd mye for sjakken i
byen som til slutt må nevnes er Gunnar Berg Hanssen som er født midt i
sjakkens storhetstid i Gratangen, ikke
langt fra Narvik, på 60-tallet. Han er
blant de siste store talentene som
kan sies å stamme fra det gode miljøet i malmbyen. Gunnar har 3 nordnorske mesterskap og ett IM-napp og
han spilte i Narvik-stilen i sine unge
år. - Midt i karrieren slo han over til en

Jubilanter og flest deltagelser!
Aage Mella
FORTS. FRA FORRIGE SIDE
mer posisjonell stil, og selv om han
fortsatt absolutt kan spille i Narvikstilen, trives han nå bedre i roligere
farvann. Narvikstilen dør kanskje ut men de legendariske historiene om
Narvikingene vil leve evig!

LENGST
SAMMENHENGENDE
DELTAGELSE

44!
Jan Svenske, Strømmen, deltar i sin
44. landsturnering på rad og Jøran
Aulin-Jansson, Asker, i sin 43.

FLEST DELTAGELSER!

46!

DIPLOMER 2016
30 deltagelser:

Fra Aage Mella har vi mottatt oversikt
over spillere i årets landsturneringmed flest deltagelser .

VETERANER 2016

Andreas G. R. Moen, OSS
25 deltagelser:
Rudolf Steinkellner, Kirkegata
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23
23
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22
22
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Veteranlisten og listen over spillere
som skal ha diplomer, lages på
grunnlag av et register over deltagere
i landsturneringene fra 1916 til nå.
Det vedlikeholdes av Aage Mella
(som deltar i Seniorklassen Gruppe
A). Han vil gjerne ha beskjed om feil
eller mangler i listene.
Det har til sammen vært ca. 23.200
deltagere i landsturneringene, og ca.
98,5 % av disse er registrert. Det som
mangler, gjelder noen turneringer i
perioden 1950 – 1975 hvor det ikke
er funnet komplette resultatlister eller
deltagerlister. På den tiden ble det
gjerne bare gitt ut premielister.
Registeret er derfor ikke fullstendig
for disse landsturneringene:

20 deltagelser:
Sheila Barth Sahl, Black Knights

Ole Christian Moen, OSS
Jan Svenske, Strømmen
Jøran Aulin-Jansson, Asker
Leif Kverndal, Stjernen
Jan Synnestvedt, Nordstrand
Arne Danielsen, Vålerenga
Rune Djurhuus, Nordstrand
Sigmund Lunde, Sarpsborg
Leif Gulliksen, Stjernen
Øystein Hole, Akademisk
Gunnar Bue, Tønsberg
Andreas G. R. Moen, OSS
Aage Mella, Strømmen
Finn Syvertsen, Asker
Bror Thanke, Nordstrand
Henrik Sjøl, Akademisk
Ole Smeby, Kongsvinger
Rudolf Steinkellner, Kirkegata
Knut Valle, Otta
Øyvin Strand, Bergen
Frode Elsness, 1911
Atle Grønn, OSS
Lars Hope, Trondheim
Tor Gulbrandsen, Nordstrand
Ole Jørn Gyldenås, Nordstrand
Raymond Boger, 1911
Finn Arild Wister, Kirkegata
Frode Lillevold, Strømmen
Tom R. Wister, Kirkegata

ETTERLYSNING!

15 deltagelser:
Karim Ali, Fribonden
Øystein R. Andersen, Black Knights
Torstein Furnes, Follo
Eirik Viken Kallset, Kristiansund
Gitle Kirkesola, OSS
Tore Reppen, Kongsvinger
10 deltagelser:
Frank Eggerud, Tinn
Sissel M. Engevik, Strømmen
Øyvind Fossheim, Fribonden
Svein Erik Hansen, Vadsø
Johnny Hanssen, Trondheim
Audun Hoem, Kristiansund
Kjell Iversen, Stjernen
Tom-Greger Knutsen, Samisk
Steinar Leite, Modum
Joachim B. Nilsen, 1911
Ulrik Olsen, OSS
Johan Salomon, Nordstrand
Torge Ugland, Nordstrand
Leif E. Wærstad, OSS

1950 Trondheim
1952 Skien
1953 Fredrikstad
1955 Stabekk
1958 Ålesund
1961 Sandefjord
1962 Hamar
1963 Moss
1966 Bodø
1968 Oslo
1974 Sandefjord
1975 Oslo
Mella vil svært gjerne ha kontakt med
veteraner fra disse turneringene,
eventuelt andre som kan hjelpe til
med opplysninger.
Enkelte spillere oppbevarer program
hvor de har notert alle som deltok i
sin klasse, eller til og med alle klassene. Håpet er selvfølgelig å få slik
hjelp, men etter hvert ganske lite
sannsynlig.
Det er derfor også velkomment om
man bare kan hjelpe til med å finne
noen få av de spillerne som ikke er
regisstrert. De fleste husker gjerne
noen av deltagerne i turneringen, f.
eks. hvem de spilte mot.
Til hjelp for hukommelsen kan Mella
skaffe lister over spillere som var påmeldt ifølge programmet, men hvor
det er usikkert om de stilte opp.
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Våre støttespillere
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Våre støttespillere
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