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Aryan Tari: Stormester i sjakk i 2016 og Norgesmester i 2015.
Tegning: Rolf Klaudiussen

Rapport fra runde 8
Ved redaksjonen
Elite:
Så får vi akkurat en så spennende
sisterunde som at en skulle tro Alfred
Hitchcock sto bak regien i årets Eliteklasse. IM Frode Elsness gikk nemlig
på et tap mot Joachim B. Nilsen - og
det med de hvite brikkene. Det må
være surt for Elsness som trolig ville
møtt Kjetil A. Lie i sisterunde med
seier og som da kunne spilt for stormestertittelen i sisterunden og samtidig
kongepokal. Dobbel motivasjon der
altså. Nilsen spilte mottatt dronninggambit og spillerne fikk raskt opp en
kampstilling som ble svært komplisert
inn mot tidskontrollen ved trekk 40. I
de hektiske trekkene før trekk 40 spilte Nilsen best i komplikasjonene og
han kom ut av det hele med stor fordel og da Elsness gjorde en taktisk
overseelse med 41.Le6 var det kjørt
og Nilsen kunne spille det hjem på en
flott måte. Meget sterkt av Joachim
som har hatt en svært god turnering
og han premieres med sitt andre IMnapp og i natt kan han drømme om at
morgendagen bringer en svært overraskende og positiv Norgesmestertittel i sjakk!
Stormesteroppgjøret mellom Frode
Urkedal og Kjetil A. Lie var overraskende på mange måter. Først overrasket det meg at Lie spilte kongeindisk, så overrasket det meg at han
ikke fikk mer ut av åpninga og til sist
overrasket det meg at Frode Urkedal
satte bort en vunnet stilling. Men det
gjorde han og det skjedde på typisk
Lie-vis. Storebror Lie benyttet nemlig
igjen sjansen til å ofre en kvalitet og
et par bønder! Han kastet rett og slett
hele kjøkkenvasken på Frode Urkedal
som tok i mot og satt den sindig ned
på gulvet. På et tidspunkt var jeg sikker på at Urkedal skulle vinne - men
da hostet altså Kjetil opp motspill fra,
gud vet hvor, og gikk hen og vant
partiet. Magi som Mikhail Tal ville
vært stolt av fra Trollmannen fra
Porsgrunn der. Dermed er Kjetil A.
Lie fortsatt med i kampen om Kongepokalen og han spiller hvit i siste runde - I say no more! Urkedal må ha
bedre lykke neste gang.

Lykken står den kjekke bi heter det
og i dag skinte sola for Rune Djurhuus. Stormesteren spilte et flott posisjonelt parti mot Andreas Moen og
gikk opp i tet i Eliteklassen etter mye
godt spill. Djurhuus har 5.5 av 8 - det
samme som Nilsen, Elsness, Lie og
Salomon - fem mann der altså. Djurhuus sin lykke er at han ser ut til å få
best kvalitet ved poenglikhet hans
ulykke er at han spiller svart i siste
runde. Så får vi se om stormesteren
kan dra en kanin opp av hatten og
overraske med Norgesmestertittel og
Kongepokal i år! IM Johan Salomon
tok sin tredje strake seier - denne
gang over IM-kollega og Djurhuusdødaren Lars Oskar Hauge med svart
i en Fransk. Dermed er han også
med i kampen om gullet - det blir en
spennende siste spilledag i Tromsø!
Mester:
Jørn Aulin-Jansson er klar for Elitespill neste år etter remis mot Narviks
Torben Søraas. Med 1,5 poengs forsprang sikret han også seier i klassen. Hans K Harestad ligger også
godt an etter sin seier mot Sheila
Barth Sahl. Han får imidlertid kamp til
døra om den siste opprykksplassen
av arrangørklubbens Gunnar BergHanssen, som beseiret Bror Thanke
med hvit. Trekningen for siste runde
er meget interessant sett med nordnorske øyne ettersom vi får oppgjøret
Søraas-Berg-Hanssen, der faktisk
begge spiller for opprykk til Eliten
neste år! Søraas ligger imidlertid
halvpoenget bak Berg-Hanssen og
Harestad, og er derfor avhengig av
hjelp fra Harestads motstander, Vegard Koi Grandrud samtidig som han
selv må vinne. Det er duket for en
thrilleravslutning!
Klasse 1:
FM Ward Al-Tabosh er fortsatt i førersetet etter å ha vunnet sitt parti mot
Black Knights Øyvind Andersen. Men
Harald Mikalsen fra Alta jager fortsatt
bare halvpoenget bak etter seier i det
nordnorske derbyet mot Vadsøs
Svein Erik Hansen. Gruppeseieren
står mellom Al-Tabosh og Mikalsen,
og vinner førstnevnte mot Raymond
Boger i siste runde så er klasseseie-
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ren i boks. Boger er på sin side en av
fem spillere bak de to i tet, som kjemper om opprykk og pall.
Klasse 2:
Mathias Nesheim har sikret seg seieren i klassen en runde før slutt. Det
skulle i utgangspunktet svært mye til
å ta ham igjen, men remiser på de
øverste bordene førte til status quo i
toppen. Andreplassen er det imdlertid hard kamp om ennå. Audun Engeset beholdt sitt halvpoengs grep om
plassen foran en kvartett bestående
av Kai Inge Esbensen, Knut Ø. Abrahamsen, Jia Qi Xue og Audun Hoem.
Klasse 3:
Kasher Shehzdad har fortsatt et halvt
poengs ledelse etter å ha vunnet
toppoppgjøret i 8.runde mot Tor
Skaslien fra Vålerenga. Men han får
kamp om klasseseieren hos Paulius
Cebatarauskas fra Larvik som også
vant sitt parti mot Benjamin Fjellheim
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Rapport fra runde 8
fra Groruddalen. Frode Fredriksen og
Sverre Skjølingstad fra Stavanger
ligger på plassene bak og møter hhv.
Shezdad og Cebatarauskas i morgen.
Begge kan teoretisk komme i kapp
med lederne med seiere i sisterunden. Her er mao.ingenting avgjort!
Klasse 4:
Dag E Bjørkevoll Nord fra Nittedal
vant sitt parti mot Jens Petter Olsen
fra OSS, samtidig som lederen Mattis
Mikelsen måtte nøye seg med remis
mot Haakon Wright fra Groruddalen.
Dermed skiller det bare halvpoenget
mellom Mikelsen og Nord før siste
runde. Nevnte Wright møter Nord i
siste runde og kan med seier teoretisk komme i kapp med lederen. Samme mulighet har også Narviks Kent
Ove Bredeli. Mikelsen kan avgjøre
det hele på egenhånd ved å vinne sitt
parti mot Olav Førde Nymo fra 1911.
Fortsatt spenning her!
Klasse 5:
Erling Engh fra Stavanger har overtaket på sin argeste konkurrent før siste
runde, etter at han vant i nest siste
runde mot Åsgeir Moe fra Nærøy.
Espen Espe Johansen er nå halvpoenget bak Engh etter å ha måttet akseptere poengdeling mot Atle Ruud
fra Trondheim. Nils Tore Trondsen fra
arrangørklubben og Erling Tenold fra
Nordstrand ligger akkurat utenfor
skuddlinjen i forhold til klasseseieren,
men kjemper uansett om pallplasseringer og opprykk. Men seieren i klassen står altså mellom Engh og Espe
Johansen.

Senior B:

Kadett:

Det var jevnt i teten før runde 8, og
enda jevnere etter. Pål Egil Knutsen
Ledet med et halvpoeng, men da han
måtte nøye seg med remis mot Finn
Arild Wister, mens Kjell Iversen og
Berge Frimanslund vant sine partier
mot henholdsvis Tore Teigen og
Thore Roksvold er det nå en trio i tet
med seks poeng. Tor Petterson er
halvpoenget bak, men det skal vel
godt gjøres om han klarer å klatre
forbi alle de tre foran seg?

Vi gratulerer arrangørklubbens
Mads Vestby-Ellingsen med NMs
første gull etter å ha beseiret klubbkamerat Gunnar Lund i siste! Da
hjalp det ikke for Eivind Bruaset fra
Trondheim at han også vant sitt
parti mot Isak Sjøberg fra Nordstrand. Men 2.plassen henger høyt
og det er flere som et med å kjempe om denne plasseringen, bl.a
Andre Nilsen fra Alta og Sigve
Sundsbø fra Elefantene. Men tittelen kan ingen ta i fra Tromsø og
stortalentet Vestby-Ellingsen!

Junior:
Det går mot en spennende avslutning
i juniorklassen etter at både lederen
Benjamin Haldorsen fra Bergens og
arrangørklubbens Endre Machlik vant
sine sortpartier i den nest siste runden mot hhv.Torgeir Kjøita fra 1911
og Trygve Dahl fra Hell. Det er kun
disse to som kan vinne, men Haldorsen har fordel av å ha et halvpoengs
forsprang. I siste runde møter han
Lucas Ranaldi med de hvite brikkene,
mens skjebnen vil ha det til at yngstemann Machlik møter søster Monika i
avslutningsrunden. Spenning så det
holder her!

Moss har et godt grep om tittelen i
klassen. Men blir det Tobias lang Nilsen, som står med sju poeng før siste
runde, eller Bjørn Robertsen som
ligger halvpoenget bak? Og skulle
begge disse gå på en mine, kan Julian Munk fra Stavanger spurte forbi
på oppløpssiden? Her er spenningen
godt ivaretatt til siste slutt. De andre
pallplasseringene kjemper også Noam Aviv Vitenberg og Jens E Ingebretsen om, I siste runde møter Nilsen Ingebretsen og Robertsen møter
Embla Ekeland Grønn, mens Munk
møter David Nesse.
Miniputt:
Aksel Bu Kvaløy har tittelen i lomma
med ett poengs ledelse før siste runde. Bak ham er det imidlertid tre potensielle lommetjuver som er klar til å
snappe til seg nevnte tittel skulle
Kvaløy gå på en smell mot arrangørklubbens Mathias Lind Schouten. De
tre på seks poeng er Shazil Shehzad,
Andreas Tenold og Mathias Unneland. Max Dahl og nevnte Schouten
kan kanskje også blande seg inn i
kampen om en pallplass skulle det bli
mannefall i tetgruppen.

Senior A:
Ole Christian Moen tok et langt steg
mot seniortittelen etter seier i 8.runde
mot Johnny Hansen fra Trondheim.
Samtidig ble det remis mellom de
fremste utfordrerne Arne Danielsen
fra Vålerenga og Kjetil Strand fra Asker. Danielsen ligger nå helpoenget
bak Moen og kan fortsatt komme á
poeng med lederen, men det betinger
bl.a at Moen taper mot Lillehammers
Ole Morten Skogheim i avslutningsrunden. Sjansen er stor for at ringreven Moen tar hjem gullet!

Lilleputt:

Norgesmester Mads Vestby-Ellingsen
Foto: Anniken Vestby
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NM i godt humør
Foto: Anniken Vestby
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Kommenterte partier
Sven Wisløff Nilssen
ELITE
Frode Urkedal
Kjetil A. Lie

Norgesmesterskapet 2016 (8),
15.07.2016
Sven Wisløff Nilssen
Et viktig oppgjør i 8. runde av Norgesmesterskapet i Tromsø var stormesteroppgjøret mellom Frode Urkedal og Kjetil A. Lie. Jeg trodde vi
her skulle få se en Benoni, men Lie
trakk opp en annen kanin fra hatten
sin - kongeindisk! Dette er et meget
skarpt våpen som passer Lie sin
angrepssjakk godt. 1.d4 Urkedal er
tro mot sitt åpningsvåpen og starter
spillet med d4 som forventet.
1...Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 Dermed
ble det kongeindisk - en åpning
som Bobby Fischer og Garry
Kasparov begge spilte med stor
innlevelse i sin tid. Den har gått litt
av moten på toppnivå - men sterke
folk som Nakamura, Grischuk og
Ding Liren spiller den fortsatt og
den har sin absolutte brodd. 4.e4
d6 5.Sf3 0–0 6.h3 Det kjente Makagonov-systemet med 6.h3 er blitt
svært populært mot kongeindisk og
spilles selv på toppnivå. 6...Sa6
7.Lg5 De8 8.Le2 e5 9.d5 Ld7 Den
gamle varianten med: 9...Sh5
10.g3 f5!? 11.exf5 gxf5 12.Sh4 Sf6
13.Dc2! har scoret godt for hvit de
siste årene - Lie velger et mer solid
system. 10.Sd2 Sc5 11.g4 a5
12.Le3

XABCDEFGHY
8r+-+qtrk+(
7+pzpl+pvlp'
6-+-zp-snp+&
5zp-snPzp-+-%
4-+P+P+P+$
3+-sN-vL-+P#
2PzP-sNLzP-+"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy
12...Dc8?! Dette virker kunstig på
en som har spilt kongeindisk et helt
liv. Bedre var: 12...De7 og svart har
tårnforbindelse og kan spille på c6planen eller Se8-f5 planen alt etter
som hva hvit foretar seg. 13.Tg1?!
Tårnet hører hjemme i åpne linjer

og h-linja kan åpnes med: 13.g5!
Se8 14.h4 f5 15.h5! og hvit har klar
fordel da han kommer først til mølla
med spillet sitt. 13...Kh8 14.h4
Sg8!? 15.g5 f5?!

XABCDEFGHY
8r+q+-trnmk(
7+pzpl+-vlp'
6-+-zp-+p+&
5zp-snPzppzP-%
4-+P+P+-zP$
3+-sN-vL-+-#
2PzP-sNLzP-+"
1tR-+QmK-tR-!
xabcdefghy
Lie forsøker i kjent stil å spa opp
motspill - men objektivt sett er dette
ikke et godt trekk da hvit neste
trekk blir sterkt. Bedre var Se7 for
så å leke med f5-ideen når kongen
har et fristed på g8. 16.h5! Sterkt
da det truer h6! som vinner offiser svart må nesten slå og da har hvit
en kjempestor fordel å jobbe med
da strukturen til svart foran kongen
smadres. 16...gxh5 17.Th1?! Bedre
var: 17.Lxc5 dxc5 18.Lxh5 a4!?
19.Th1! Se7 20.De2 Kg8 21.f3 med
ideen lang rokade for å få alle brikkene med og hvit står overlegent
og har meget gode sjanser her.
17...Se7?! Hvit ga svart en gylden sjanse til motspill med:
17...Sxe4! 18.Sdxe4 fxe4 med
ideen Lf5 fulgt av c6-brekket og
svart får mer motspill enn han fortjener. 18.Lxc5! Gir hvit full e4kontroll. 18...dxc5 19.Lxh5 Ta6? Et
mer fleksibelt forsvar for svart lå i:
19...Kg8 20.De2 Sg6! og svart
kjemper fortsatt. 20.De2 Kg8 21.0–
0–0 Hvit er på rett spor og har spilt
opp en kraftig angrepsstilling der
gode råd er dyre for svart.
21...Sg6!? 22.Lxg6 hxg6 23.exf5
Lxf5 24.Sce4 De8!? Svart står til
tap - den saken er klar. Kjetil ofrer
nå bonden på c5 da det selvsagt
ikke går å sperre tårnet inne med
b6. Han velger derfor mest mulig
aktivitet og mest mulig motspill i
stedet for mest mulig materiell. En
god strategi i tapte stillinger det - å
søke komplikasjoner. 25.Sxc5
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XABCDEFGHY
8-+-+qtrk+(
7+pzp-+-vl-'
6r+-+-+p+&
5zp-sNPzplzP-%
4-+P+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-sNQzP-+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy
25...e4! Gir en kvalitet i kjent stil
for å få fart på løperparet og en
åpen b-linje! 26.Sxa6? Hvit blir grådig og spiller bort mye av den store
fordelen for nå får svart et farlig
angrep i b-linja! Sterkt var:
26.Sdxe4 Tb6 27.Td2 De5 28.f3
Og det er vanskelig å se hvordan
svart skal forsterke angrepet sitt
slik at hvit vinner her ved korrekt
spill. To bønder er to bønder.
26...bxa6 27.c5!? Eller: 27.Sb3
Da4 28.Kb1 e3+ 29.Ka1 exf2
30.Thf1 De8!! 31.Dxe8 Txe8
32.Txf2 a4 33.Sc5 a3! med tilstrekkelig motspill til å å ha klare objektive remissjanser selv om hvit fortsatt står best etter kvalitetsofferet
på f5. 27...e3! 28.fxe3 Da4 Truer
matt på c2, slag på a2 og Tb8! - Lie
har generert motspillet sitt mot alle
odds. Her har han ofret kvalitet og
to bønder og stillingen står i brann!
Totalt uklart - alt kan skje - er min
vurdering her. 29.Dc4?

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-zp-+-vl-'
6p+-+-+p+&
5zp-zPP+lzP-%
4q+Q+-+-+$
3+-+-zP-+-#
2PzP-sN-+-+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy
Taper direkte. Nødvendig var:
29.Sc4
Tb8
30.d6!
cxd6
(30...Dxa2? 31.Kd2! og hvits konge
rømmer til e1.) 31.Txd6 Dxa2

Kommenterte partier
32.Kd2! og hvit har forsvar ifølge
Stockfish, men ikke mer. 29...Tb8!
Dronninga er tabu på grunn av løpermatten på b2. Nydelig spilt!
30.d6+ Kf8 31.e4 Lxb2+ 32.Kb1
Dxc4 Det kunne fulgt: 32...Dxc4
33.Sxc4 Lxe4+ 34.Td3 Lxd3# En
hard fight mellom de to stormestrene og kanskje helt avgjørende for
hvem som blir Norgesmester i år!
0–1

Rune Djurhuus
Andreas Moen

Norgesmesterskapet 2016 (8),
15.07.2016
Sven Wisløff Nilssen
Rune Djurhuus meldte seg igjen på
i tetstriden og med best kvalitet av
fem spillere på 5.5 av 8 ser det
hele meget lyst ut for stormesteren
fra Oslo. For i årets eliteklasse spilles det ikke stikkamp - så kvaltetsberegning vil trolig avgjøre klassen.
Djurhuus vant på en overbevisende
måte mot IM Andreas Moen som
kom til partiet med 3 poeng på de
siste 4 rundene. Mot Djurhuus ble
det bråstopp. 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3
Sf6 4.Sc3 e6 5.e3 Vi er inne i slavisk og med teksttrekket styrer hvit
utenom de skarpeste variantene
som oppstår etter: 5.Lg5 5...Sbd7
6.Dc2 Ld6 7.Ld3 0–0 8.0–0 dxc4
Slavisk blir for passivt om en bare
står med bonden på d5. Da får
nemlig hvit bygget seg opp og til
slutt kommer e4-fremstøtet på klassisk vis. Derfor velger svart å slå på
c4 i denne åpningen, for så å spille
på e5- eller c5-bruddet. 9.Lxc4 b5
10.Ld3 Lb7 11.e4 e5! Fotfeste i
sentrum er en dyd av nødvendighet. Partene spiller en lang teorivariant som er godt kjent i tidligere
praksis. 12.dxe5 Sxe5 13.Sxe5
Lxe5 14.h3

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpl+-+pzpp'
6-+p+-sn-+&
5+p+-vl-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sNL+-+P#
2PzPQ+-zPP+"
1tR-vL-+RmK-!

xabcdefghy
14...Tc8?! Første steg i feil retning. Teoriens anbefaling er:
14...b4 15.Sa4 Ld4 16.e5 Lxe5
17.Sc5! tårntrekket virker passivt.
15.Le3 c5 Svarts idé - han søler
aktivitet samme hva. Men det koster struktur å bytte b-bonden på
hvits e-bonde og svart blir sittende
igjen med en slitestilling der han
har splittede bønder. 16.Lxb5 Lxc3
17.Dxc3 Sxe4 18.De5 Dd6!? Det
første nye trekket i partiet - åpningen har likevel vært en suksess for
hvit som står best med sitt løperpar
og bedre struktur. 18...Db6 19.Ld7!
Tc7 20.Tfd1 Sf6? 21.La4! La8 22.f3
ga hvit en posisjonelt vunnet stilling
i: Ivanov,
S-Nadj Hedjesi,B/
Belgrade 2007. 1–0 i 40 trekk.
19.Dxd6 Sxd6 20.Ld3 c4 21.Le2

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpl+-+pzpp'
6-+-sn-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+p+-+-+$
3+-+-vL-+P#
2PzP-+LzPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
21...c3!? Prøver å kvitte seg med
en svakhet. Alternativet var:
21...Se4 22.bxc3 Txc3? Svart
trenger aktivitet og a7 henger. Mye
bedre var: 22...Se4! 23.Lf3 (23.c4
Sc3!) 23...La8 og svart kan kjempe
da slaget på e4 gir en stilling med
ulikfargede løpere der hvits merbonde ikke vinner av seg selv.
23.Tfc1?!
Etter det sterke:
23.Tfd1 Tc2 24.Lf1! Sc4!? 25.Lxa7
har hvit en vinststilling å jobbe
med. Merbonde og løperparet gjør
her susen. 23...Se4 24.Lf3 Txc1+
25.Txc1
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XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpl+-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+n+-+$
3+-+-vLL+P#
2P+-+-zPP+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
25...f5!? Et ærlig forsøk fra svart.
Varianten: 25...Ld5 26.Lxa7 Ta8
27.a4 f6 28.Tc7 Sc3 29.Lxd5+
Sxd5 30.Tb7 Sb4! 31.Tb8+ Txb8
32.Lxb8 Kf7 33.Ld6 og hvit vinner
sluttspillet - er instruktiv og viser
hva hvit spille på i denne stillingen.
26.Tc7 Tf7 Poenget bak f5.
27.Txf7 Kxf7 28.Lxa7 Ke6 Svart
har fått seg en aktiv konge i sluttspillet - men både en bonde i minus
og opp mot løperparet så er det
vanskelig å tro at dette kan holder
tross det aktive motspillet. 29.Ld4
g6 30.Le2 Kd5 31.Lg7

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+l+-+-vLp'
6-+-+-+p+&
5+-+k+p+-%
4-+-+n+-+$
3+-+-+-+P#
2P+-+LzPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
31...Kc5?! Et bedre forsøk var:
31...Sc5! 32.Ld1 Lc6 33.f3 La4!?
som var et godt forsvarsforsøk da
svart i denne varianten får blokkert
a-bonden. Sluttspillet etter slag på
a4 bør vinner - men det er ikke helt
trivielt. 32.a3 Ld5 33.f3! Sd2 34.Kf2
Sc4 35.h4 Kc6? Taper. Kongen
sto bedre på c5, men svart er i en
slags trekktveng her da han ikke
kan forbedre stillingen sin. Bedre
var det dog å flytte løperen frem og
tilbake i diagonalen mot g8, altså:
35...Le6! og svart kjemper fortsatt,

Kommenterte partier
men det er veldig vanskelig å holde
om enn ikke umulig. 36.a4 Kc5
37.Lf8+

XABCDEFGHY
8-+-+-vL-+(
7+-+-+-+p'
6-+-+-+p+&
5+-mkl+p+-%
4P+n+-+-zP$
3+-+-+P+-#
2-+-+LmKP+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Her vant: 37.Lc3! med ideen a5!
mer effektivt. Nå får svart kongen til
d4. 37...Kb6?! Taper direkte, men
etter: 37...Kd4 38.g4 fxg4 39.fxg4
Kc3 40.Kg3 Lc6 41.Kf4 går hvits
konge til h6 og hvit vinner. F.eks.:
41...Lxa4 42.Lg7+ Kb4 43.Kg5 Kc5
44.Kh6 Lc2 45.Lf6 Sd6 46.Lg5!
Sf7+ 47.Kxh7 Sxg5+ 48.hxg5 Kd6
49.Lc4 Ke5 50.Lf7 Kf4 51.Kh6 og
dette sluttspillet er vunnet for hvit.
Spill det gjerne ut selv da det er en
lærerik øvelse! 38.Lb4 f4!? 39.Ld3
Se3 Eller: 39...Sb2 40.a5+ Kb7
41.Lb5 Lc4 42.Lxc4 Sxc4 43.Ke2
og hvit vinner. 40.a5+ Kc7 41.Ld2
Kb7 Tidskontrollen er overstått
og hvit vinner lekende lett ved å slå
på e3. En fin sluttspillseier av Djurhuus. 1–0

LILLEPUTT
Embla Ekeland Grønn
Tobias Lang Nilsen

Norgesmesterskapet 2016 (8),
15.07.2016
Sven Wisløff Nilssen
Før 8. runde i klasse Lilleputt ledet
Tobias Lang Nilsen klassen, mens
motstander Embla Ekeland Grønn
lå på en fin fjerdeplass. Det ble en
hard posisjonell fight mellom de to
der Tobias etter hvert bygget opp
en farlig angrepsstilling som han
vant i stor stil. Dermed leder Tobias
klassen før siste runde med 7 poeng - et halvt poeng foran klubbkompis Bjørn Robertsen. Det ble et
rotterace mellom spillerne fra Moss
i Lilleputt i år! 1.d4 Sf6 2.Sf3 c5

3.d5! Hvit svarer på svarts flankeangrep med et fremstøt i sentrum slik at hun beholder det sterke
sentrumet sitt. Klassisk sjakk og
kjent teori. 3...g6 4.Sc3 De lærde
strides om dette er bedre enn: 4.c4
som tar terreng og støtter opp om
d5 slik et e5-planen til hvit blir lettere å gjennomføre. Tidligere ble
4.Sc3 regnet som best, men i dag
er det flere som sverger til 4. c4
som også er godt. 4...Lg7 5.e4 d6
6.Ld3!? Vanligere er: 6.Le2 0–0
7.0–0 e6 8.Lf4 exd5 9.exd5 Te8
10.Te1 Lf5 11.Sb5 er en kjent teorivariant i denne stillingen. Den regnes som litt bedre for hvit. 6...0–0
7.0–0

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-zpP+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sNL+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
7...Lg4! Når hvit ikke har spilt c4,
er hovedplanen til hvit et Sd2-c4 for
å utnytte det gode feltet og for å
spille på e5-planen. Svart stikker
her kjepper i hjulene til hvit. 8.h3!
Hvit erobrer løperparet, som kan bli
sterkt på sikt, og avklarer situasjonen. 8...Lxf3 9.Dxf3 Sbd7 10.Lf4!?
Teoretisk er: 10.Le2! Se5 11.Dg3
godt for hvit som har løperparet og
en god plan med f4 på sikt. I denne
varianten er det viktig å beholde
begge løperne. 10...Se5 11.Lxe5
dxe5 12.De3 Hvit har en bedre
struktur, men har svekket seg på
de svarte feltene. Stillinga er likevel
trolig litt bedre for hvit som har terreng og en vel så god løper.
12...Tc8 13.Lc4

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+-+-snp+&
5+-zpPzp-+-%
4-+L+P+-+$
3+-sN-wQ-+P#
2PzPP+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
13...Se8! 14.Le2 Sd6 Svart har
gjennomført en flott springermanøver kjent fra utallige partier tidligere. Blokadespringeren står perfekt
på d6 der den stopper hvits dbonde og legger opp til et brudd
med f5 eller et fremstøt med b5 i
visse stillinger. 15.Sb5?! Etter dette
blir hvit sittende igjen med en lett
perspektivløs stilling. Det er forståelig at en vil bytte springere siden svarts springer er god. Men
tenker en på det som blir igjen på
brettet - så er det en forbedret
struktur for svart med angrepssjanser på kongefløya. 15...a6 16.Sxd6
exd6 17.c4 f5 18.exf5?! Hvit var
kanskje redd for f4 fra svart på
klassisk vis? Uansett så har ikke
svart en hvitfeltsløper og en springer i denne stillingen og da blir gjennomføringen av et angrep med f4
veldig vanskelig. Grunnen er at hvit
har stor g4-kontroll og blokkerer på
dette feltet. Etter: 18.Tab1! kan hvit
prøve å starte sitt eget angrep på
b4 på dronningfløya. 18...gxf5

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7+p+-+-vlp'
6p+-zp-+-+&
5+-zpPzpp+-%
4-+P+-+-+$
3+-+-wQ-+P#
2PzP-+LzPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
19.g4!? /?! Frekt spilt av hvit
som prøver seg på en variant der
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Kommenterte partier
svarts bønder blir underminert. På
den måten vinner hvit feltet e4 og
drømmen er å få løperen via g4 til
e6. 19...Df6!? En flott plan spør du
meg. Svart utvikler styrkene sin og
satser på et kongeangrep etter at
hvits kongestilling er sterkt svekket.
Han bryr seg ikke om at hvit vinner
en bonde da bonden på f5 sperrer
for hvits løper i to diagonaler.
20.gxf5 Lh6 21.Dg3+ Kh8 22.Lg4
Lf4 23.Df3 Tg8 24.Kh1 Tg5 Svart
har ofret en bonde for å få i gang
brikkene sine og angrepet ser meget farlig ut! 25.Tg1 Tcg8 26.h4?

XABCDEFGHY
8-+-+-+rmk(
7+p+-+-+p'
6p+-zp-wq-+&
5+-zpPzpPtr-%
4-+P+-vlLzP$
3+-+-+Q+-#
2PzP-+-zP-+"
1tR-+-+-tRK!
xabcdefghy
Dette taper partiet. Mye sterkere
var:
26.a3!?
med
planen:
26...Dg7!? 27.f6! Dxf6 28.Le6! og
hvit klarer seg fint gjennom et viktig
bondeoffer. 26...Th5! Dette kom
nok som en overraskelse på hvit
som ikke godt kan slå: 27.Kg2
27.Lxh5?? Dxh4+! 28.Dh3 Dxh3#
27...Dxh4 28.Kf1 Thg5 Vinner offiser og partiet. 29.Th1 Dxg4
30.Dxg4 Txg4 31.Ke2 Tf8 32.Th5
Et siste forsøk på å få motspill mot
h7, men det er døfødt. 32...Tg5
33.Tah1 Txh5 34.Txh5 h6 35.a3
a5 36.Kd3 Lg5 37.Ke4 Kg7 Svart
vant. Et flott angrepsopplegg med
en fin springermanøver til d6. 0–1

KLASSE 4
Dag Bjørkvold Nord
Reidar Angell Hansen

Norgesmesterskapet 2016 (7),
15.07.2016
Sven Wisløff Nilssen
Vi tar en titt på et glansparti fra
klasse 4 i 7. runde Reidar Angell
Hansen spilte et parti han kunne se
seg kjempfornøyd med. Det ble en

moderne åpning og så et spennede
kongeangrep som svart gjennomførte med stor bravur mot en spiller
som er nr. 2 i klassen når en runde
gjenstår. 1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Sf3 d6
Modern - en åpning svenske Tiger
Hillarp Persson har skrevet en meget god bok om og som står seg
som et spennende åpningsvalg på
alle nivåer. 4.Lg5 h6 5.Lh4

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+ntr(
7zppzp-zppvl-'
6-+-zp-+pzp&
5+-+-+-+-%
4-+-zPP+-vL$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRN+QmKL+R!
xabcdefghy
5...g5!? En spennende nyhet svart kjører på og håper at det bærer hele veien hjem. Ideen er å fordrive Sf3 til et dårligere felt, men
det skaper også store svekkelser i
svarts leir og er derfor tveegget.
6.Lg3 g4 7.Sh4! h5!? Etter: 7...e6
8.h3! får hvit fint spill.; med det tematiske: 7...c5 var høyinteressant.
8.c3 Sc6!? Det er på kongefløya
det skjer! Etter: 8...Lf6! 9.h3 e5!
står svart trolig best i en svært original stilling der alt kan skje. 9.Le2
Sh6?! Svart overdriver sitt originale spill litt - sterkt var: 9...e5! med
ideen Lf6! Stillingen er da høyst
uklar. 10.f3!? e5 Etter: 10...Lf6
11.d5! Sb8? 12.0–0 e6 13.De1!
står hvit suverent. 11.d5 Se7 12.0–
0 f5! Svart kjører på som i kongeindisk åpning. Skal det være, så
skal det være! 13.fxg4 f4? Etter:
13...hxg4 14.Sxf5 Sexf5 15.exf5
Dg5 forblir stillingen uklar. Nå har
hvit
en
taktisk
gjendrivelse:
14.Le1? Hvit overser mellomtrekket: 14.g5! Sg4! (14...fxg3 15.gxh6
gxh2+ 16.Kh1 Txh6 17.Lxh5+! vinner hvit prinsessa og halve kongeriket.) 15.Lf2 med fordel til hvit da
svart har problemer med å stokke
om på offiserene sine. 14...Sxg4!?

8

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-sn-vl-'
6-+-zp-+-+&
5+-+Pzp-+p%
4-+-+PzpnsN$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+L+PzP"
1tRN+QvLRmK-!
xabcdefghy
Her ville: 14...hxg4! gitt svart en
strategisk vunnet stilling. 15.Ld2?
Taper da hvit ikke har dekning på
Sh4 lenger. Løperen sto mye bedre
på f2, så: 15.Lf2! med forsvarssjanser. 15...Ld7? Her var kølleslaget:
15...Sxd5! fullstendig drepende.
Men svart får en nye sjanse.
16.h3?

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzplsn-vl-'
6-+-zp-+-+&
5+-+Pzp-+p%
4-+-+PzpnsN$
3+-zP-+-+P#
2PzP-vLL+P+"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy
16...Sxd5! To springere stå i slag
for svart - men svart kommer best
ut av det. 17.exd5 Dette taper uten
sverdslag - sterkere var: 17.Sf5!
Lxf5 18.hxg4 hxg4 19.Lxg4 Dh4
20.Lxf5 Se3 21.Lxe3 Dh2+ 22.Kf2
Dg3+ 23.Kg1 fxe3 24.Tf3! Dh2+
25.Kf1 Dh1+ 26.Ke2 Dxg2+
27.Kxe3 Th2 Med en spennende
angrepsstilling for svart der han
står klart best om han spiller kortene sine rett selv om hvit har offiser
over for bare en bonde. 17...Dxh4
18.Le1 Gode råd var alt dyre.
Mon tro om ikke De1! var seigere
her. 18...Dg5
19.Lxg4
hxg4!
20.hxg4 0–0–0 Svart har nå et
vunnet angrep på gang etter mye
flott spill. 21.Sd2 Lxg4 22.Sf3 Dh5
23.a4 Hvit motangrep kommer

Kommenterte partier
ca. to ti år for sent ut. 23...e4 Fullstendig drepende. 24.Tc1

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zppzp-+-vl-'
6-+-zp-+-+&
5+-+P+-+q%
4P+-+pzpl+$
3+-zP-+N+-#
2-zP-+-+P+"
1+-tRQvLRmK-!
xabcdefghy
24...e3 Truer matt på h1 og svart
vinner nå med stil. 25.Lh4 Lf6! Det
aller mest effektive her. 26.De1
Tdg8 Alle mann til pumpene! Nå
henger det mørke mattskyer over
hvits konge! 27.Sg5 Lxg5 28.g3
Lxh4 29.gxh4 Lf3+ Der startet
tordenværet!
30.Kh2
Dxh4+
31.Dxh4 Txh4# Et spennende
partiopplegg og mye flott sjakk fra
svart i dette partiet fra klasse 4 der
det spilles sjakk med stor innlevelse og glede. 0–1

JUNIOR
Lucas Ranaldi
Andreas G Tryggestad

Norgesmesterskapet 2016
Sven Wisløff Nilssen
I juniorklassen har Lucas Ranaldi
5/8 før siste runde og han kjemper
om medalje selv om gullkampen er
kjørt. Spilleren fra 1911 i Oslo vant
i 8. runde over Andreas Tryggestad
fra Nordstrand. 1.Sf3 Sf6 2.c4 g6
Inviterer til Kongeindisk eller Grünfeldindisk som er en meget skarp
og komplisert åpning og som er
spesielt populære åpninger blant
unge spillere. 3.g3 Lg7 4.Lg2 Hvit
spiller fianchettovarianten som er
noe av det mest solide du kan velge mot Kongeindisk. Dette er for
tiden Magnus Carlsen sitt valg mot
denneåpningen. 4...0–0 5.0–0 d5
6.cxd5 Sxd5 7.d4 Dermed ble det
ikke kongeindisk like vel - det ble
Grünfeldindisk i stedet. 7...Sc6
8.Sc3 Sxc3!? Som noe bedre
regnes: 8...Sb6! 9.e3 Te8 10.d5!?
Sa5 11.Sd4 Ld7 12.e4 c6 og svart
får sitt motspill. 9.bxc3 e5 10.e3

Le6 11.La3 Te8 12.Da4 Tb8 Et
godt trekk her. Svart dekker b7 og
går ut av den lange diagonalen der
hvit har sin løper. Spilt før var:
12...exd4 13.cxd4 Ld5 14.Tab1 b6
15.Tfc1! med en viss fordel til hvit i:
Lempert,I-Dvoirys,S / Budapest
1991. 1/2–1/2 i 32 trekk. Hvits fordel består i en bedre struktur der
svart har en etterhengende cbonde som kan bli svak. 13.Tfd1 e4
14.Sd2

XABCDEFGHY
8-tr-wqr+k+(
7zppzp-+pvlp'
6-+n+l+p+&
5+-+-+-+-%
4Q+-zPp+-+$
3vL-zP-zP-zP-#
2P+-sN-zPLzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy
14...b5?! Svart starter et taktisk
spill, men svekker felter i c-linja og
får senere problemer med det.
15.Dc2 f5 16.Lc5 a5 17.a4 b4 Dette var sv arts plan. Å åpne b-linja
for å få aktivitet, men svekkelsene i
c-linja må han blø for på lengre
sikt. 18.Tab1 Lf8 19.Lxf8 Txf8
20.c4!? Høyst tveegget da det gir
svart en farlig fribonde på b4 til
odel og eie. Men hvit får et sterkt
sentrum som også er verdt noe.
20...Ld7 21.Sb3 Ta8

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-zpl+-+p'
6-+n+-+p+&
5zp-+-+p+-%
4PzpPzPp+-+$
3+N+-zP-zP-#
2-+Q+-zPLzP"
1+R+R+-mK-!
xabcdefghy
22.Sc5?! Trusselen er sterkere
en utførelsen sa Nizowitsch i sin tid
- dette gjelder her og hvits plan bør
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være f3-bruddet for å få spill i den
lange diagonalen. Altså: 22.f3! og
hvit har klar fordel. 22...De7! Gir
tårnkontakt og vanskeliggjør f3bruddet for hvit. 23.Db3 Tad8 Dette
ser feil ut da springeren sto gulle
godt og den ville være en maktfaktor i lang, lang tid. Stillingen her er
så lukket at springeren er bedre
enn løperen til svart. 24.Sxd7?!
Dxd7 25.Lf1 Se7

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7+-zpqsn-+p'
6-+-+-+p+&
5zp-+-+p+-%
4PzpPzPp+-+$
3+Q+-zP-zP-#
2-+-+-zP-zP"
1+R+R+LmK-!
xabcdefghy
26.d5! c5! Hvit søker å åpne stillingen slik at løperen kommer til sin
rett, svart vil holde stillingen lukket.
27.dxc6! Dxc6 28.Td4?! Dette
trekket har en posisjonelt god idé å forsterke sentrum - men bygger
på en taktisk overseelse da svart
kan slå og spille f4! med angrep.
28...De6 Etter: 28...Txd4 29.exd4
f4! står ikke svart dårligst i en stilling der det meste fortsatt kan skje.
29.Tbd1 Sc6? 29...Txd4 30.exd4
f4!? får svart bedre sjanser enn i
partiet - selv om 31.d5! er godt for
hvit nå. 30.Td5? Varianten: 30.Td6!
Txd6 31.Txd6 Dc8 (31...Dxd6
32.c5+!) 32.c5+ Kg7 33.Dd5 vinner
for hvit. 30...Kf7

XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-+(
7+-+-+k+p'
6-+n+q+p+&
5zp-+R+p+-%
4PzpP+p+-+$
3+Q+-zP-zP-#
2-+-+-zP-zP"
1+-+R+LmK-!
xabcdefghy

Kommenterte partier

31.Td6! Der så hvit det og vinner
i stor stil. 31...Dc8 32.Db2 Tde8
33.T1d5 Te6 34.c5! Gjør alt klart
for et drepende Lc4! 34...Se7
35.Txe6 Sxd5 36.Td6 Dxc5 Eller:
36...Sc3 37.Db3+ Kg7 38.Dc4 og
hvit har full kontroll. 37.De5! Tb8
38.Txd5 Db6 39.Td7+ Matt følger.
Et hardt kampparti fra den harde
juniorklassen der. 1–0

MESTER
Gunnar Berg Hanssen
Bror Thanke

Norgesmesterskapet 2016 (8)
Sven Wisløff Nilssen
1.Sf3 Gunnar Berg Hanssen fra
Tromsø kunne fort ledet klasse
Mester før siste runde alene da han
nedspilte Jøran Jansson etter alle
kustens regler i deres innbyrdes
oppgjør før han gjorde en blemme
og tapte. Vi har tidligere sett hvordan Jansson fikk inn sitt motangrep
og i dag skal vi se at et flott Berg
Hanssen-parti som er gjennomført
fra A til Å. Dermed har Gunnar fortsatt sjansen til å kapre den siste
plassen til Eliten. Førsteplass i
Mester går til Jansson som leder
klassen med 1.5 poeng. 1...f5 2.g3
Magnus valgte i sin tid: 2.d3 mot
Dolmatov i et parti han vant i stor
stil. Det trekket er meget interessant her. 2...Sf6 3.Lg2 e6 4.0–0
Le7 5.c4 0–0 6.Sc3 d6 7.d3!?
Berg Hanssen er angrepsspilleren
som har blitt posisjonsløve. Han
styrke er en meget god sjakkforståelse og et motangrep med virkelig
punch i - han svakhet er nok at han
ikke er tøff nok av og til. 7...e5!?
Tveegget da det gir hvit en stilling i
siciliansk med motsatte farger som
er regnet som OK for svart - men
der hvit her har to mertempo! Et for
førstetrekket og et for tempotapet i
e6-e5. Et alternativ er å vente på
hvits e4, for så å spille e5! Altså:
7...Sc6 8.e4 fxe4 9.dxe4 e5! 8.Tb1
Klart sterkere er: 8.b4! hvit sløser
med tiden da det jo ikke er nødvendig med støtte for å spille b4! Kanskje står tårnet OKpåa1!? 8...a5!
Svart ser sitt snitt til å få a-linja om
hvit spiller b4 etter hvert. 9.a3 c6
10.c5!? Jeg liker bedre planen
med b4-b5 for å gjøre hvitfeltsløpe-

ren god - men hvits plan her er heller ikke dårlig. Han ønsker å bytte
en fløybonde mot en sentrumsbonde for å få et overtak i sentrum.
10.b4 axb4 11.axb4 h6 12.b5
10...De8 11.cxd6 Lxd6

XABCDEFGHY
8rsnl+qtrk+(
7+p+-+-zpp'
6-+pvl-sn-+&
5zp-+-zpp+-%
4-+-+-+-+$
3zP-sNP+NzP-#
2-zP-+PzPLzP"
1+RvLQ+RmK-!
xabcdefghy
12.Sd2!? Hvit velger å spille stillingen "posisjonelt". Det vil si at han
bygger sten på sten og prøver å
bygge opp langsiktig spill på dronningfløya. Siden svart har brukt
mye tid og er etter i utvikling var
den annen vei mer logisk. Nemlig å
åpne stillinga ved å spille e4! først
for så å prøve å få inn d4! Altså:
12.e4! Kh8!? 13.d4! og hvit har fordel. 12...Le6 13.Sc4!? En bedre
plan er fortsatt å åpne stillinga og
underminere svarts struktur slik at
hvit får feltet e4. Altså: 13.e4! og
stillinga er ubalansert, men trolig i
nogenlunde
balanse.
13...Lc7
14.b4 axb4 15.axb4 b5! Springeren må hjem igjen - dette var haken
ved hvits plan! 16.Sd2 Sd5!? Bedre
var det å angripe svakheten på b4
direkte - altså: 16...Sa6! 17.Dc2
Ld6! og svart står trolig noe bedre.
17.Lb2 Sd7 18.Sxd5 cxd5 19.Dc2
Lb6 20.Tbc1?!

XABCDEFGHY
8r+-+qtrk+(
7+-+n+-zpp'
6-vl-+l+-+&
5+p+pzpp+-%
4-zP-+-+-+$
3+-+P+-zP-#
2-vLQsNPzPLzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
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Litt passivt da hvit kan gå rett i
angrep med: Etter: 20.Dc6! Df7
21.Tfc1! e4 22.e3! har hvit klar posisjonell fordel. 20...Df7? Taper
kontroll over e5-feltet. 21.Sf3! Df6!?
Alternativet: 21...e4 22.Sg5 Dg6
23.Dc6!
Tfe8
24.dxe4
fxe4
(24...Dxg5 25.exd5) 25.Sxe6 Dxe6
26.e3! gir hvit en fullstendig posisjonelt vunnet stilling. 22.Dc6! Tae8
23.Dxb5!? Det enkle er ofte det
beste - altså: 23.Sxe5 Sxe5
24.Dxb6! og hvit vinner. Teksttrekket duger det også. 23...Tb8
24.Dc6 h6 25.Dd6 Hvit infilterer
svarts stilling - resten går som kniv
i varmt smør. 25...d4 26.Tc6 Tfe8

XABCDEFGHY
8-tr-+r+k+(
7+-+n+-zp-'
6-vlRwQlwq-zp&
5+-+-zpp+-%
4-zP-zp-+-+$
3+-+P+NzP-#
2-vL-+PzPLzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
27.Tfc1 Alle brikkene skal med!
27...De7 28.Sd2 Dxd6 29.Txd6
Sf8 30.Sc4 Lc7 31.Tc6 Hvit har
vunnet en bonde, men har i tillegg
en stor posisjonell fordel med sine
aktive tårn og kontroll på dronningfløya der det skjer. 31...Ld8 32.La3
Lf6 Seigere var: 32...Ld7 for å
stoppe et b5, men dette vinner hvit.
33.b5 Ld7

XABCDEFGHY
8-tr-+rsnk+(
7+-+l+-zp-'
6-+R+-vl-zp&
5+P+-zpp+-%
4-+Nzp-+-+$
3vL-+P+-zP-#
2-+-+PzPLzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Kommenterte partier
34.b6! Er det rart jeg elsker Berg
Hanssen partier? De er ofte som er
råd tråd av posisjonell logikk og nå
seirer b-bonden og løperparet etter
at hvit gir kvalitet. 34...Lxc6
35.Lxc6 Tec8 36.Ld5+ Kh7 37.b7!
Td8 38.Ld6 Lekende lett - nå skal
b8-feltet erobres og da er det slutt.
38...Sd7 39.Lxb8 Sxb8 40.Le6 g6
41.Ta1 Kombinasjonen av Ta8 og
Lc8 lar seg ikke stoppe. Et meget
flott sjakkparti! 1–0

KLASSE 5
Åsgeir Moe
Erling Engh

Norgesmesterskapet 2016,
Sven Wisløff Nilssen
Det spilles mye fornuftig sjakk selv i
Klasse 5 i NM. En rekke av spillerne her spiller en turnering for første
gang og både Åsgeir Moe og Erling
Engh som vi nå skal se kjempe har enda ikke fått sin første rating.
De spiller allikevel moden og bra
sjakk og først i sluttspillet avgjøres
det hele av taktikk. Engh fra Stavanger vant og leder klassen med
7/8 før siste runden går. 1.d4 d5
2.Lf4 Innleder normalt Londonsystemet som Magnus ofte spiller
med hvit - i hvert fall i lynsjakk.
2...Sf6 3.Sc3!? Londonsystemet
fortsetter med en typisk variant
som går slik: 3.Sf3 c5 4.e3 Sc6
5.c3 e6 6.Sbd2 Ld6 7.Lg3 0–0
8.Ld3 og hvit står litt bedre. Teksttrekket er spilt av GM Jobava Baadur og er slett ikke dårlig, men litt
tveegget siden c-bonden nå ikke
får være med på leken. 3...e6 4.a3
Akkurat som i Petrosiansystemet i
dronningindisk unngår hvit at svart
for spilt Lb4. 4...Ld7 Det er ikke
klart at løperen skal hit da den står
passivt der. Derfor er det nok bedre
å utvikle kongefløya først og så
spille c5!, Sc6 og se det an. 5.h3
Hvit ødsler med tiden på trekk som
a3 og h3 og får dermed ingen åpningsfordel. På den annen side er
det mening bak trekket da Lf4 nå
får en lomme på h2. Bedre var utvikling med: 5.e3! 5...c5 6.Sf3?!
Her var: 6.e3! bedre for å befeste
sentrum. 6...Le7!? Litt passivt. Sterkere var: 6...Db6! 7.Tb1 cxd4
8.Sxd4 Sc6 9.Sxc6 bxc6! og svart
har fått en bondemasse i sentrum
og står best. 7.e3 a6 I klasse 5 ser
en ofte spøkelser. Et slikt spøkelse

er manøveren Sb5-c7 som jo bare
er tull etter: 7...Sc6! 8.Sb5?! 0–0
9.Sc7? Tc8 og hvit har kastet bort
mye tid og er i store problemer når
han nå må hjem igjen. 8.Le2 Sc6
9.0–0
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9...Se4!? Normalt var: 9...0–0 og
jeg foretrekker svart da Sc3 står
dårlig. 10.Sxe4! dxe4 11.Se5 cxd4
12.Sxc6 Lxc6 13.exd4 0–0 14.c3
Stillingen virker ganske jevn etter
dette, men strukturen er ubalansert
og alt kan fortsatt skje. Det er med
andre ord mye spill igjen i stillingen.
14...Ld6 Etter: 14...f5 15.f3! Lf6!?
16.fxe4 Lxe4 17.Lf3 foretrekker jeg
hvit. 15.Lxd6 Dxd6 16.Dc2 e5
17.Tad1 exd4 18.cxd4?! 18.Txd4!
Dg6 19.Tfd1 f5 20.Lc4+ Kh8
21.Td6 Dg5 22.Ld5! er litt bedre for
hvit - nå får svart fordel. 18...b5
19.f3!? exf3 20.Lxf3 Tac8 Hvit har
en fribonde, men svart har best
kongestilling. Hva teller mest?
21.Dd3 Ld5 Bedre var nok:
21...Lxf3 22.Txf3 Tc4 23.Te3 Td8
24.d5 g6 25.De2 med en stilling i
dynamisk balanse. Fordelene til
hvit oppveies av fordelene til svart.
22.Lxd5 Dxd5 23.Df3

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+-+-+pzpp'
6p+-+-+-+&
5+p+q+-+-%
4-+-zP-+-+$
3zP-+-+Q+P#
2-zP-+-+P+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy
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23...Tcd8!? Det tårnet sto alt god
og f7 er godt dekket - så: 23...Tfd8!
24.Dxd5 Txd5 25.Tf4 g5 26.Te4
Her var: 26.Tf6 a5 27.Tdf1 Txd4
28.T1f5 veldig naturl ig og et aktivt
og godt forsvar fra hvit der han vinner bonden tilbake. 26...Tfd8
27.Kf2 f5 28.Te6 Txd4 29.Txd4
Txd4 30.Ke3!? Spiller på aktivitet, men det enkle: 30.b4! vinner
bonden tilbake med kliss remisstilling. 30...Ta4 31.g3? Bedre var:
31.Te5 f4+ 32.Kf3 h6 33.h4! Og
hvit har ingen problemer. 31...a5?
Sterkere var det å få tårnet i spill
igjen med bonde over - altså:
31...Kf7! 32.Tc6 Te4+ 33.Kf3 Te6
34.Tc5 Kf6 og svart har fått samlet
styrkene sine (konge+tårn+bonder
på kongefløya) og har gode vinstsjanser på dette nivået selv om
stillingen nok er remis ved korrekt
spill. 32.Te5 f4+ 33.gxf4 gxf4+
34.Kf3 b4! Det beste forsøket her
da det inneholder en felle! 35.Te4?

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-+p'
6-+-+-+-+&
5zp-+-+-+-%
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2-zP-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Ops! Er tårnet fanget på a4?
35...bxa3! Nei! slår hvit tårnet
kommer axb2 og svart får ny dronning! 36.Txa4? Det fantes en nødexit her - hvit måtte forsøke:
36.bxa3 Txa3+ 37.Kxf4 Txh3 for å
kjempe i et sluttspill som er teoretisk remis - men som i praksis er
veldig vanskelig å holde for hvit.
Her sier databasene at kun to trekk
holder remis for hvit. Kg4 og Kg5...
Trekk som Te8+ og Kf5 taper for
hvit! 36...axb2
37.Txa5
b1D
38.Ta8+
Kg7
39.Ta7+
Kg6
40.Ta6+ Kg5 41.h4+ Den siste
hevnsjakken - så snur kampbildet
seg... 41...Kxh4 42.Kxf4 Df1+
43.Ke5 Dxa6 Og finito. Et severdig parti. 0–1

Landsturneringa sett fra slagmarken
Ved Jan Roksvold
«Da håper jeg det går deg riktig
godt i resten av turneringen – så
det som skjedde her i dag blir
enklere å forklare.»
– Schmidt til sin motstander i
runde to, etter partiet.

XABCDEFGHY
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4...b6 Schmidt: Det der tror jeg
nok er et godt trekk! 5.e3 Lb7 6.Sf3
0–0 7.Sc3

Kristian H. Schmidt
Foto: Anniken Vestby

Schmidts motstander i åttende runde
var 14 år gamle Jonathan Ski, fra
Spikkestad, som spiller for OSS. Det
ville seg ikke helt for vår følgesvenn i
denne nest siste runden i årets landsturnering, men Schmidt var som vanlig i godt humør etter partiet: – Jeg
kunne gjerne fått en premie for turneringens flotteste bondeformasjon!

Kristian H Schmidt
Jonathan Ski

1.b4 e6 2.Lb2 Ski: Jeg hadde forberedt meg, ved å se på Kristians
parti fra 3. runde. 2...Sf6 3.b5 Le7
4.c4

XABCDEFGHY
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5+P+-+-+-%
4-+P+-+-+$
3+-sN-zPN+-#
2PvL-zP-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy
7...c5 S: Jeg synes det ser feil ut.
Du lukker diagonalen til løperen, og
dessuten vil du gjerne ha en
springer på c5 ... 8.Ld3 d6 9.Tg1
Sbd7 10.g4 Lxf3 11.Dxf3 Se5
12.De2 Sxd3+ 13.Dxd3 Sd7 14.0–
0–0 Se5 15.De2 a6 16.f4 Sg6
17.Se4 axb5 18.cxb5 Txa2 19.Kb1
Da8 20.Dd3 d5 21.Dc3 S: Her
overså jeg at han bare kan ta på
b2. 21...Txb2+ 22.Kxb2 dxe4

XABCDEFGHY
8q+-+-trk+(
7+-+-vlpzpp'
6-zp-+p+n+&
5+Pzp-+-+-%
4-+-+pzPP+$
3+-wQ-zP-+-#
2-mK-zP-+-zP"
1+-+R+-tR-!
xabcdefghy
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23.g5 S: Burde kanskje ha tatt
tilbake på b2 med kongen, for nå
må jeg hele tida passe meg for en
spidder fra f6. 23...Dd5 24.Tg4 c4
S: Og nå får jeg ikke dekket b5 ...
25.Tb1 Dxb5+ 26.Kc1 S: På 26.
Kc2 kommer 26. ...Da4! 27. Kc2
La3 26...Dc5 27.h4 b5 28.h5 Sh8
29.h6

XABCDEFGHY
8-+-+-trksn(
7+-+-vlpzpp'
6-+-+p+-zP&
5+pwq-+-zP-%
4-+p+pzPR+$
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29...Da3+ S: Det er jo dumt å
måtte bytte dronning – men se for
en flott bondeformasjon jeg har!
Det er som å se grågåsen fly sørover. 30.Kc2 Dxc3+ 31.Kxc3 Tb8
32.Th4 Sg6 33.Th2 Lc5 34.Tbh1
Sf8 35.Ta1 Td8 36.Ta5 Td3+
37.Kc2 Tb3 38.Th1 Ta3 Ski: tenkte at jeg ville miste bonden etter
Tb1, uansett 39.Txb5 Ld6 40.Tb6
Lc7 41.Tc6 La5 42.Th2 S: Det er
nok her jeg gjør den avgjørende
feilen. 42...Ta2+ 43.Kc1 c3 44.Kd1
cxd2 45.Td6 Ta1+ 46.Kc2 Tc1+
47.Kb2 d1D 48.Txd1 Txd1 49.Kc2
Td3 50.Te2 Lb6 0–1
I morgen er det siste runde, og en
skal ikke se bort fra at Schmidt har
bensin nok igjen på tanken til å sette
brettet i flammer også da.

Godt sagt:
«Feilene ligger og
venter på å bli
gjort.»
– Dr. Tartakower

Intervju med Paul Svedenborg
Sven Wisløff Nilssen
– Hvor gammel var du da du begynte
å spille sjakk?
– 10 år!
– Kan du forteller litt om din sjakklige
oppvekst i Narvik på 60-tallet?
– Narvik sjakklubb var den gang en
fin sjakklubb med over 50 medlemmer på det meste, og 4 klasser + en
mesterklasse. Dermed måtte du begynne i laveste klasse og vinne den
for å få spille i neste klasse (Dette var
før elo-ratingen ble innført, red. anm.)
og det skjedde året etter du hadde
vunnet en klasse. Så det tok noen år
å få spille i mesterklassen.
– Hva er din beste prestasjon over
brettet?
– Vanskelig å si. Jeg trodde at jeg
skulle satse for fullt da jeg begynte å
studere i 1967, men så i 1968 slo en
øyebetennelse som heter blefaritt
fullstendig knockout på drømmene
mine! Det ble etter det kun noen lagkamper og en 2. plass etter Simen
Agdestein i åpne NM i hurtigsjakk.
Det er kanskje min beste prestasjon i hvert fall med et lite øyehandicap.
– Hvem er den beste spilleren du har
møtt?
– I vanlig brettsjakk er den høyst
rangerte spilleren Simen Agdestein
som jeg møtte tre ganger og tapt for! I
mer uformelle 5-min partier på ICC
har jeg møtt flere i verdenseliten, sikkert også Magnus under flere av hans
kodenavn også! Hadde nok en del
brukbare partier der, men det var i
gamle dager før jeg fylte 65 år! Nå
har kombinasjonen av høy alder og
dårlig søvn svekket hjernen såpass
mye, at jeg ikke klarer å regne varianter like godt lenger!
– Hva er ditt beste sjakkminne?
– Kanskje da jeg vant både den klassiske sjakken og lynsjakken under
Landsturneringen i Bergen i 1967.
– Hva er dine styrker og svakheter
som sjakkspiller?
– Jeg kunne regne variantene godt
og laget mine egne åpningsvarianter spesielle angrepsvarianter der målet
var å avgjøre partiet i åpningen eller
midtspillet - slik at jeg slapp det kjedelige sluttspillet! (som jeg ikke behersket godt og heller aldri har forstått ordentlig!)

– Hvem var din verste
motspiller og hvorfor?
– Jeg regner bare
med min aktive periode fram til 1967, og da
syntes jeg de nasjonale - og få internasjonale - spillere jeg møtte
den gang var gode,
men ikke helt umulig å
spille mot! I de senere
partiene mine fra 1968
og frem til mitt siste
NNM i Tromsø, så er
Simen Agdestein den
sterkeste. Han er langt
over min spillestyrke!
Paul Svedenborg, Foto: Privat
Han er mye mer en
allround-spiller som
behersker alle delene av sjakkspillet,
helgeturneringer og litteratur. Internett
og da også sluttspillet.
har jevnet ut mye av forskjellene som
var der før rent geografisk. Nivået har
– Hvem er din historiske favorittspiller
også blitt bedre i dag - før var det en
i sjakk?
Fischer og en Kasparov som var suveren i sin tid, men ikke like mange
– Bobby Fischer! Ingen var så overlebak dem. De to ville nok gjort det bra
gen sammenlignet mot sine konkurogså i dag. På mange måter mener
renter!
jeg ellers at computerne har ødelagt
sjakken i dag.
– Hva gjorde det mulig for en spiller
fra Nord-Norge å vinne NM på 60– Hvorfor slutten du å spille sjakk i
tallet to ganger?
ung alder?
– Hard trening, en god sjakklubb i
Narvik og god trening i NNM der Nord
-Norge hadde en god del sterke spillere fra Narvik, Harstad og Tromsø
som ga meg god trening(!) - selv om
de i forhold til de helt i toppen nasjonalt kanskje lå litt etter.
– Har sjakken endret seg mye siden
du var på topp - hva har endret seg?
– Det var både lettere og verre før.
Verre fordi vi ikke hadde helgeturneringer, internett og sjakklitteratur selv
om Informator begynte å komme, og
de brukte det i OSS, på slutten av 60tallet. Derfor måtte man jobbe veldig
mye selv og analysere sjakk på egenhånd. En fikk ikke noen til å korrigere
analysene sine i helgeturneringer
eller ved hjelp av datamaskin slik
man får det i dag. Men det var også
lettere av den grunn at det ikke var så
mye teori den gang, selv om en jo
måtte holde seg orientert. Jeg hadde
ingen helgeturneringer og dermed
bare en klubbturnering en gang i uka
med brukbart nivå i Narvik selv om
det selvsagt ikke var like sterke folk
der som i OSS. I tillegg spilte jeg
Nord-norsken. I dag er det mye mer
teori, forberedelser med internett,
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– Som nevnt tidligere fikk jeg den
uhelbredelige øyebetennelsen
"blefaritt" som gjorde at øynene svei,
og da var det veldig vanskelig å konsentrere seg under partiene og regne
ut lange varianter! Det aller verste
var at sjakkgleden fullstendig forsvant siden jeg visste at jo lenger partiet varte, desto mer verket øynene!
– Hva er ditt forhold til sjakk i dag følger du med på Magnus?
Jeg spiller bare på hobbybasis. Men
jeg er mektig imponert over Magnus!
Han regner veldig langt, nøye og kan
utrolig mye sjakk! Jeg spiller i dag litt
lynsjakk over Internett, men det føles
som om langvarig søvn har ødelagt
regneferdighetene mine helt. Så følger jeg litt med på sjakk og spiller litt
lyn av og til i klubben. På Internett har
jeg vært over 3000 i rating på flere
navn på ICC, men det var før jeg fylte
65 år. Nå er det vanskeligere. Uansett har jeg noe av den samme gleden av å følge med på sjakk fremdeles, men min store interesse er likevel
å følge med på nyheter og aksjer.

Intervju med Erle Marki Hansen
Frank Remman
en islending i en av de avgjørende
rundene i et Nordisk mesterskap. Jeg
spilte først et objektivt sett ganske
dårlig trekk, gamblet fryktelig på at
hun ikke skulle se hva jeg hadde
planlagt — og med suksess. Jeg kunne slå til med en pen kombinasjon
hvor jeg ofret et tårn, fikk kongen
hennes ut på vandring og mattet henne på f5 fem-seks trekk senere. Da
var jeg dog bare tretten, så jeg håper
jeg har hatt bedre trekk siden den
gang. Men spektakulært var det, iallefall!

– Hvilke forventninger har du til NM i
Tromsø og egen innsats i klasse 1?
– Lite konkurrerer med NM om å
være årets gøyeste norske sjakkarrangement. Jeg elsker mylderet av
hundrevis av sjakkentusiaster,
gjensynet med gamle venner, og
kombinasjonen av det seriøse
hovedarrangementet med de sosiale
sidearrangementene. At det denne
gangen dessuten arrangeres i
Tromsø, gjør festen komplett. Her ble
jeg norgesmester for flere år siden,
en suksess jeg håper å gjenta i år.
Jeg er her altså for å vinne klassen
min — noe annet ville vært lite
ambisiøst. Jeg håper og tror Tromsøarrangørene vil være med å skrive et
nytt kapittel av gode NM-minner.
– Vil du delta på sideaktiviteter under
NM?
– Ja! Jeg satser på å få med meg så
mange som mulig — og iallefall NM i
lynsjakk og cafésjakken.
– Du er allerede en merittert spiller
med bl.a. NM-gull for jenter ( kl. 17-26
år) for 5 år siden, hvilken betydning
hadde en slik tittel for videre satsning,
og er ambisjonene dine de samme i
dag som den gang?
– Jeg tror tidlig suksess ble en slags
hvilepute for meg. Da jeg var ung
(yngre?) fløt jeg nok en del på talent,
og det var aldri veldig vanskelig å bli
best til tross for at jeg ikke la mye
innsats i sjakksatsingen. Jeg trodde
jeg kunne fortsette på samme måten i
all evighet. Men med årenes løp ble
det naturlig nok vanskeligere å hevde
seg på samme måte uten å legge
flerfoldige timer i sjakktrening. Det har
ikke blitt en prioritet hos meg, og nå
spiller jeg bare når, og fordi, jeg synes det er gøy.
– Hva er dine styrker/ svakheter som
sjakkspiller og hvordan trener du for å
bli bedre i sjakk?
– Jeg har et godt taktisk blikk, er god i
slagsvekslinger og kan regne langt.
Svakheter er det langt flere av, men
den største av de alle er nok at jeg

– Hva er ditt beste sjakkminne?
– Kan jeg velge bare ett? Det må i så
fall ha vært da jeg hadde spilt sjakk i
rundt et år, kom på pallen i NM for
jenter, og alle klappet. Det var kult å
være best i noe.
siden rundt 2008 har vært i konstant
tidsnød. I bortimot alle partier har jeg
kjempet mot klokken. Jeg er for perfeksjonist i stillinger hvor det egentlig
ikke er nødvendig å finne det aller
beste trekket. Da ender jeg i stedet
opp med å ha bare sekunder på mer
kritiske avgjørelser. Det er amatøraktig av meg, og har ført til fryktelig
mange sure tap.
Sjakktreningen min har hovedsaklig
basert seg på oppgaveløsing, spilling
på nett og litt åpningsterping. Åpninger ble jeg dog aldri noe særlig god i,
så det er nok enda et forbedringspotensiale der.
– Har du noen favorittåpninger med
hvit eller sort, og eventuelt hvorfor/
hvorfor ikke?
– Jeg har hatt flere opp gjennom, men
nå forsøker å distansere meg så mye
som mulig fra alt som heter teori. Det
er tidkrevende å holde seg oppdatert
på alt det nye. Dessuten er det på
mitt nivå ofte tilstrekkelig å bare få ut
brikkene, ta kontroll over sentrum og
å få kongen i sikkerhet. Derfor gjør
jeg det, og forsøker å legge åpningsteorien hjemme.
– Hva er ditt beste trekk i karrieren?–
– Hehe, jeg vet ikke. Det første som
kommer til minne er i partiet mitt mot
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– Hva er din beste prestasjon på
brettet/høyeste ratede spiller du har
slått?
– Jeg har overraskende få skalper.
Jeg tror faktisk at en seier mot Even
Thingstad (ratet rundt 2200 på den
tiden), er min beste prestasjon.

Thingstad, Even
Hansen, Erle Andrea Marki

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 f5 4.Sf3 c6
5.Lf4 Sf6 6.e3 Ld6 7.Ld3 0–0
8.Dc2 Se4 9.Lxd6 Dxd6 10.Se5
Sd7 11.Sxd7 Lxd7 12.g4 Sg5
13.c5 Dc7 14.0–0–0 e5 15.f4 exf4
16.gxf5 fxe3 17.Tdf1 Tf6 18.Thg1
Sh3 19.Tg3 Sf2 20.Txe3 Sxd3+
21.Dxd3 Dxh2 22.Te7 Dh6+
23.Kc2 Td8 24.Se2 Kf8 25.Te5
Te8 26.Sg3 Dg5 27.Kc3 h5 28.Tg1
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Intervju med Erle Marki Hansen

28...Txe5 29.dxe5 Txf5 30.Sxf5
Dxg1 31.Sd4 De1+ 32.Kc2 Dxe5
33.Kc3 h4 34.Df3+ Kg8 35.Kb3
Dxd4 0–1
– Hvem er din verste motspiller og
hvorfor?
– Elise Forså. Vi har kjempet jevnt i
mange NM, og hun har fratatt meg
tittelen et par ganger — enten ved å
selv komme først eller ved å slå meg i
en avgjørende runde og gjøre at noen
andre tok gullet. Dessuten er vi gode
venner, og i de yngre dager var det
ikke alltid like lett å holde seg konsentrert når hun satt på andre siden av
brettet. Nå spiller vi begge i klasse 1,
men jeg satser på vi unngår å møtes
der.
– Hvem er din favorittspiller(e)?
– Jeg har likt å si Bobby Fischer —
han var den første jeg studerte og
beundret partiene til. Men i den senere tid har jeg fått sansen for Tal: Trollmannen fra Riga passer min spillestil
bedre og er jo kanskje den mest
spektakulære taktikeren av alle. Det
gjør ham igjen til en av de største
underholderne, noe jeg setter pris på
nå som jeg bare spiller og ser på
sjakk for underholdningsverdien.
– Hva forbinder du med en god sjakkturnering?
– Rolige, passe tempererte og luftige
spillelokaler, partier som starter til
riktig tid, sentralt spillestedet, en grei
kafeteria, gode dommere og resultatlister som oppdateres fortløpende.
Om partiene legges ut eller liveoverføres er jo det ekstra hyggelig.
– Hva interesser deg utenfor de 64
sjakkfeltene?
– Jeg leser mye, skriver en del, går
på fjellet og er generelt i mye aktivitet.
Dessuten reiser så mye jeg kan, for
det er kanskje det gøyeste jeg vet
om. Ellers fullførte jeg akkurat et årsstudie i samfunnsfag på UiA.

DAGENS NM-TRIPPEL

– Hva ville du tatt med på en øde øy
hvis du fikk velge 3 ting?
– Jeg vil egentlig svare en båt, en
satelittelefon og en stor kniv — men
jeg antar poenget var at jeg måtte blitt
der en stund? I så fall blir det en god
venn, et sjakkbrett og en gitar

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

– Har du noen bøker du vil anbefale?
(Både sjakkbøker og øvrig litteratur)

A)

Berge Østenstad

B)

Olaf Barda

C)

Per Ofstad

D)

Ragnar Hoen

– Collapse av Jared Diamond, Måken
Jonathan av Richard Bach og 1984
og Kamerat Napoleon av George
Orwell. Hva angår sjakkbøker, er vel
Mitt System av Aron Nimzowich det
eneste jeg grundig har gått gjennom.
Anbefaler den, da. God bok.
– Hvor ser du deg selv om 10 år?
– Om ti år bor jeg i en utenlandsk
storby, har gitt ut noen bøker og lever
av å skrive.
– Du har blitt kjent som TV2s sjakkekspert og reporter. Hvor inspirerende og lærerikt er en slik jobb i forhold
til egen videre satsning på sjakken?
Og kunne du tenke deg å fortsette å
jobbe i mediebransjen?
– Jeg er veldig takknemlig for oppgaven, for det gjør at jeg i en ellers hektisk hverdag kan kombinere jobb med
interessen for sjakk. Jeg vet ikke om
jeg hadde hatt tid til begge deler om
ikke. Så selv om jeg ikke satser aktivt
lenger, så har iallefall jobben hos TV
2 gjort at jeg har vedlikeholdt interessen og at jeg ennå får med meg alt
som skjer i sjakkverden. Det setter
jeg pris på. Dessuten er mediebransjen er gøy — jeg trives i TV 2 og hos
Sporten. Det jobber kule mennesker
der, det er tempo og det er mye nyskapende. Jeg ser ikke bort fra at jeg
en dag ønsker å jobbe der på heltid,
og da med noe annet enn sjakk.

1) Hvem har rekorden i flest antall
år mellom første og siste NM-tittel?

2) I hvilket av følgende NM var vinneren av Eliteklassen suveren og
vant med hele 8,5 av 9 poeng?
A)

Kristiansand 1987

B)

Asker 1988

C)

Randaberg 1989

D)

Brønnøysun 1990

3) Aage Mella er en av to deltakere
i NM som har blitt utnevnt som
æresmedlem i NSF. Hvem er den
andre?
A)

Rune Djurhuus

B)

Sheila Barth Sahl

C)

Ole Christian Moen

D)

Hugo Parr

Send ditt svar på epost til
frank.remman@gmail.com eller lever
svaret inn hos bulletinredaksjonen.
Vi har ikke mottatt noen svar, og dermed ikke kåre noen vinner av quiz 6.
Fasiten på quizen i Bulletin nr. 6 er:
1) B Oslo 1998
2) A Per Ofstad
3) D 9

SISTE UTGAVE AV BULLETINEN
Den siste utgaven av bulletinen—
nummer 9—vil blant annet inneholde
oppsummering av turneringen og
komplette resultatlister. Redaksjonen
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kommer nok til å ta seg bedre tid til å
ferdigstille dette nummeret enn de
tidligere. Men alle som har abonnement og som har oppgitt adresse til
sekretariatet vil få bulletinen ettersendt i posten.

Våre støttespillere
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De Gode Trekks Medalje
Audun Pedersen
På et styremøte i Tromsø Sjakk og
Bridgeklubb 30. november 1931 foreslo formann H.D. Johansen at
Tromsø Sjakklubb burde ha sin egen
orden. Dette sto godt med herreklubbstilen klubben på den tiden hadde. Dermed ble «De Gode Trekks
Medalje» innstiftet og den skulle deles ut første gang ved 15-årsjubileet i
1933. Det ble nedsatt en komite bestående av Ola Hollum, Jentoft Kristiansen, Sverre Melvær, Nils K. Svendsen og H. D. Johansen som utarbeidet statuttene. Den 27. november
1932 leverte de forslag til statutter til
styret og innstilling til første utdeling.
Medaljen skulle utdeles i tre grader:
forgylt sølv, sølv og bronse. I paragraf
3 beskrives medaljens insignier:
«Sjakkbrett i midten med springer,
tårn og løper på hver side av brettet
og konge stående, diagonalt, loddrett.
Brett og brikker omkranset av
lauvbærgrener. Medaljen bæres i
bånd 4 cm. brett av hvit silke for sjakk
og rød silke for bridge og med en 2
cm. sort stolpe midt på båndet.»
Videre kan vi lese at medaljen skulle
deles ut av et medaljeråd, bestående
av «5 medlemmer blandt de dekorerte». Rådet skulle leve sitt eget liv og
velge sine medlemmer selv. Statuttene beskriver også vilkår for hvem
som kunne motta medaljen:
«Medaljen kan utdeles til medlemmer, som har vist særlig interesse for
klubben,
ved flittig fremmøte og deltagelse i
turneringene,
som tillidsmenn å ha vært medvirkende til klubbens fremgang i særlig
grad,
ved personlig innsats å ha høynet
spillets nivå enten i sjakk eller i
bridge.»
Selv om bridge, som seg hør og bør i
det som da var en sjakk- og bridgeklubb, var tatt med i statuttene, var
medaljen i praksis forbeholdt sjakkspillere.
I sine nedtegnelser til klubben 25årsjubileum erindrer Nils K. Svendsen
om navnets opprinnelse: «Det var
konkurranse om navnet. Jeg vant
konkurransen med: De gode trekks
medalje. Jeg husker jeg var gla over
aa faa liksom et nordlands snitt i navnet.»
Svendsen overrakte 12. januar 1933
Melvær sølvmedaljen med ordene:
"Måtte den gylnes på ditt bryst!" Og
Melvær fikk den ganske riktig i gull
noen år senere. Også Svendsen fikk

ved denne utdelingen en sølvmedalje, mens Einar Bråthen, Bjarne Andresen og H. D. Johansen fikk i bronse. Det må sies at rådet var godt representert blant mottakerne, men
inhabilitet til tross - tildelingene var
velfortjente! Det var klubbens sentrale
figurer de første 15 årene som ble
belønnet. Medaljen ble etter 1933 delt
ut hvert femte år i anledning klubbens
jubileer fram til 1968. Ved 60årsjubileet i 1978 ble den delt ut for
hittil siste gang. Kanskje det er på
tide å gjennoppta tradisjonen ved
100-årsjubileet om halvannet år? Vi
kan tenke oss i allefall én meget opplagt kandidat til medalje!
Til høyre ser vi for- og bakside av
Henry Johnsens medaljer i gull, sølv
og bronsje, velvilligst donert til klubben av hans sønn Hugo.
Dato utdelt

Bronse

Sølv

12.02.1933 Einar Braathen
Bjarne Andresen

Gull

Sverre Melvær
Nils K. Svendsen

Halfdan D. Johansen
12.01.1938 Alf Jonsson

Halfdan D. Johansen

Nils Buresund
Arne Pettersen
Haakon Johannessen
Olav Foss
12.01.1943 Leif Jonsson

Arne Pettersen

Reidar Brandeggen

Sverre Melvær
Nils K. Svendsen

Frithjof Johansen
24.01.1953 Henry Johnsen

Leif Jonsson

John Johnsen
1959 (Ekstraordinær utdeling)
12.01.1958 Odd Gudmundsen
René Gabrielsen

Eskild Kristensen (utdelt av Werner Lockertsen)
Henry Johnsen

Leonhardt Nilsen

John Johnsen

Erling J. Steinnes
12.01.1963 Kaare Nygaard

Erling J. Steinnes

Werner Lockertsen
Nils A. Bakke
Kaare Sørensen sr.
03.02.1968 Johs Thørring

Odd Gudmundsen

Sverre Heim

Werner Lockertsen

Frans Larsen

Lars Bakkeringen

Henry Johnsen

Gunnar Johnsen
Magne Bergvoll
1969 (Ekstraordinær utdeling)
08.06.1978 Gudmund Larsen

Alfred Nilsen (utdelt av Kaare Nygaard)
Frans Larsen

Wilhelm Urdal

Johs. Thørring

Reidar Finnset

Magne Bergvoll

Helge Iversen

Kaare Nygaard

Oddleif Aarø
Reidar Jenssen
Wiggo H. Eilertsen
Jan Shotland
Magnar Sigerset
Karl-Petter Jernberg
Terje Vassbotn
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Jan Sigmund Berglund
Sjakkfantomets hjørne

Mikhail Tal mot Jan Sigmund Berglund, Tegning: Rolf Klaudiussen
Jan S. Berglund er finnmarkingen
som gjorde tromsøværing av seg i
1986 - for 30 år siden. Han startet
opp sin sjakk-karriere på Hammerfest
bibliotek med enkelte partier mot venner. Det ble aldri noe fart over det
hele før en av Nord-Norges største
sjakkpersonligheter gjennom tidene
flyttet til byen og holdt simultan. Ja,
nettopp på biblioteket! Jan S. forteller
selv at han forsøkte å matte Gunnar
Johnsen med skolematten - men den
kroken gikk ikke Gunnar på! Hele
gutteflokken ble ubønnhørlig satt matt
på byens bibliotek, og de hadde fått
seg en leksjon om hvordan god sjakk
skulle spilles for resten av livet. Flere
av disse 14-åringene, som i 1974
stilte opp på Gunnar Johnsen sin simultan, skulle det vise seg å bli sjakkspillere av.
Høsten 1986 flyttet Jan Sigmund til
Tromsø og begynte å jobbe i byen.
Der fant han raskt sin Anne og han
var solgt og fikk en plass ute på landet 15 minutters biltur sør for Nordens Paris der han bor den dag i dag
med sine to sønner og en storfamilie.
Han blomstret som sjakkspiller i løpet
av et par år da han flyttet til Tromsø
og gikk fra 2000-nivået til 2211 - som
er toppnoteringen hans nasjonalt.
Den satte han i toppåret, som utvilsomt var i 1988 da han vant en rekke

Grand Prix-turneringer og kom på
andreplass i mesterklassen i NM i
Asker. Dermed spilte han seg opp til
Eliteklassen den sommeren med 7/9
mot et ratingsnitt på sterke 2150. Dette ga en ratingprestasjon på hele
2370, bare Arild Lauvsnes klarte å
hamle opp med vår mann og da var
det ganske så fortjent at den samme
Lauvsnes tilslutt snek seg ½kvalitetspoeng foran Berglund.
Jan S. tok sitt første nordnorske mesterskap i Narvik i 1988, og vant så
igjen i Harstad i 1992. To titler har det
blitt på høvdingen fra Finnmark. To
eliteserieplasser har det også blitt for
Jan selv om den andre plassen aldri
ble brukt på grunn av nystiftet familie
og de forpliktelser slikt medfører. For
på Gjøvik i 1991 gikk Jan S. like godt
hen og vant hele mesterklassen udelt - på sterke 7/9. Denne gang fikk
han litt hjelp av en kraftig monradbølge så resultatet i 1988 går nok
hakket foran på merittlista. Kalotturneringen på hjemmebane i Hammerfest har han vunnet hele 6 ganger i
perioden 1981 til 1991 - dette var Jan
S. sin turnering - som han besøkte
hvert eneste år som aktiv!
Men først og fremst har Jan S. vært
drivkraften og limet i klubblivet i først
Hammerfest og så Tromsø. Selve
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limet som har holdt klubben sammen
i nedgangstider, frøet som har fått
klubben til å gro igjen i oppgangstider
- og så har han og andre blomstret
med klubben i dens storhetstid. Han
ble leder i Tromsø Sjakklubb allerede
på sin første generalforsamling den
18/9-86 - og har i år 30-årsjubileum i
Tromsø Sjakklubb! Totalt er han nå
inne i sitt 21 år som formann og ingen
er i nærheten av det i klubbens historie. Han var Mr. Arctic - sjef for de
vellykkede Arctic Chess Challenge
turneringene i Tromsø fra 2006 2010 der Magnus deltok to ganger.
Han var også en viktig brikke i sjakkOL 2014 der han som altmuligmann
jobbet hardere enn de fleste andre. I
telefonkatalogen har han i alle år stått
oppført som "sjakkspiller", og han er
sjakkspiller på sin hals. Fortsatt kan
han på gode dager hamle opp med
de beste juniorene i klubben i lynsjakk og byen ville neppe hatt et så
yrende sjakk liv uten han. Takk Jan
S. Takk for ditt engasjement, ditt
vennskap og din hengivenhet til sjakken og det sosiale liv i klubben gjennom 30 år fra alle oss i Tromsø
Sjakklubb!
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