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Magnus kom, så og vant
Magnus Carlsen har innledet NMuka i sjakk med å sjarmere
Lillehammer og knep også den nøvendige seieren 2 1/2  1 1/2 i
hurtigsjakk over stormesterkollega Borki Predojevic fra Bosnia &
Herzegovina. Det startet under fredagens åpningsshow for matchen
med et begeistret publikum i solskinnet i Lillehammer sentrum. På bildet
har Magnus trukket en svart og Borki en hvit konge til første parti, og de
blir småfrekt intervjuet for VGNettTV av konferansieren Leo Ajkic,
mens turneringsleder Henrik Sjøl følger med. Det lille bildet er fra tredje
matchparti her på hotellet, der Magnus sikret seg den avgjørende
seieren, mens Borki klarte remis i de andre tre partiene.
Premieutdelingen inngikk i lørdagens åpningsseremoni for NM. Her
ble Magnus også tildelt Norges Sjakkforbunds hederstegn i gull av
president Jøran AulinJansson. Han takket med en hyggelig hilsen til
NMdeltagerne om at han satte pris på at mange av dem ofte følger
med på nettet når han spiller, og at det denne gang i stedet blir han
som vil titte på turneringen i de neste dagene framover.

Velkommen til NM og til NM
bulletinen!

Denne NMbulletinen skal etter planen utkomme hver
morgen framover. Kjøp et abonnementskort for 8 nummer til
bare kr 150. Da kommer også siste Bulletin nr 8 i posten til
deg like etter turneringen.

Vi ønsker deg som leser dette, hjertelig velkommen også til
bulletinen for denne Landsturneringen som er sjakkNM
2013 på Lillehammer. Vi har 487 deltagere i aksjon i selve Øystein Brekke
Landsturneringen, da ikke medregnet begynnerklassen som
starter på onsdag og som også bør regnes inn, og
selvfølgelig ikke medregnet de mange som blir med på
andre turneringer, ikke minst NM i lynsjakk kommende
fredag.
TURNERINGSLEDERE
Bulletinredaksjonen består foreløpig av undertegnde,
reporter Oddvar Aasen (som ellers spiller i senior B) og
teknisk redaktør Audun Brekke Fløtten. Dernest inviterer vi
dere alle til å komme med bidrag, gjerne en liten ytring eller
et morsomt parti som du spiller her på Lillehammer. Da blir
bulletinen levende slik vi kan håpe på!

Fire NMveteraner fra 1957

I NM 2013

IA Hans Olav Lahlum, Porsgrunn Sk (ansv. turneringsleder)
IA Henrik Sjøl, Akademisk Sk
FA Tom Eriksen, Sotra Sk
FA Roar Nærheim, Smeaheia og Sandved Sk
Geir Brobakken, Hamar Ss
Laila Sidselrud, Kongsvinger Sk
Erling Skjelstad, SMPOAÅ, Trondheim

To ganger tidligere har Lillehammer vært åsted for NM i
sjakk, første gang i 1957 og den neste i 1982 som enda flere kan huske. Tre spreke veteraner fra 1957
mesterskapet ble hyllet under lørdagens åpning i Lillehammersalen.

På bildet fra venstre Leiv Røsok, Aage Mella, Tore Høe Løvaas og Per Ofstad. De tre første deltar som spillere i
årets turnering, mens Ofstad denne gang bare er delegat på søndagens kongress i Norges Sjakkforbund. Røsok
representerte den gang Spjelkavik Sjakklubb som ikke finnes lenger og er nå direktemedlem i NSF. Han har
forøvrig med både datter Aud Norunn Strand og datterdatter Ingrid Strand, begge fra Modum i år. Mella spilte den
gang for Bergens Schakklub og nå for Strømmen Sjakklubb der han har vært en sentral skikkelse siden 60tallet.
Løvaas spilte i 1957 for Sjakklubben Jarl og deltar nå for Trondheim Sjakkforening, der han forøvrig er
øknomiansvarlig for neste års NM i byen, mens Ofstad den gang representerte hjembyens Bergens Schakklubb i
eliteklassen (het Mester A) og nå er hovedmedlem i Oslo Schakselskap, foruten bimedlem i Fredriksstad
Schakselskap.

God start i klasse 5
Katja Hanebuth fra Fredrikstad fikk en god start i
klasse 5 med seier i første parti over Magne O.
Bolme fra NSSF. Bolme er en av de sju
representantene for Norske Synshemmedes
Sjakkforbund, som er både imponerende og
sympatiske deltagere her i Landsturneringen på
Lillehammer.

Sjakkens ”Upper Ten”

Hvilke norske sjakkpersonligheter er de største
kjendisene i det sivile samfunn? Her følger en liste
med en god/dårlig begrunnelse. Ytterligere forslag
mottas.
1. Magnus Carlsen, Stavanger – i verdensklasse
også som moteløve. Rating 2857
2. Hans Olav Lahlum, Porsgrunn  krimforfatter og
TVfigur. Rating 2122
3. Simen Agdestein, OSS – landslagsspiller i
fotball og danseløve. Rating 2558
4. Espen Agdestein, OSS – manager som alltid
Av bulletinens utegående
følger Magnus. Rating 2350
medarbeider Oddvar
5. Lars Monsen, Nordstrand SK – friluftsguru og TV Aasen
figur. Rating ca. 1800.
6. Dag Danielsen, Vålerenga  tidligere Frp
stortingsmann. Rating 1702
7. Arne Danielsen , Vålerenga – forfatter av bøker som ”Sjuenderaden” og
Magnusbiografi. Rating 2041
8. Vebjørn Selbekk, Moss – redaktør som trykket Muhammedtegninger.
Rating 1852
9. Nils A. Utsi, Samisk – skuespiller med etniske roller. Rating 1151
10. Sigurd Rushfeldt, Tromsø – fotballspiller og OLambassadør. Rating
Ukjent
På venteliste:
Bård Vegard Solhjell, statsråd
David Toska, Master Mind

Per Olsen spiller ikke

Hvilke navn er best representert under
Landsturneringen 2013? På grunnlag av
deltakerlistene slik de forelå 27. juni,
kommer vi fram til følgende:
Etternavn: Det er 9 med navn Olsen, 7
som heter Jacobsen og Johnsen og 5
som heter Larsen og Strand.
Fornavn: Her topper Per med 12
representanter. Jon/John er det 11 som
heter. Ole eller Tore er representert med
10 hver. På 9 finner vi Anders, Bjørn og
Tore. 8 er det som heter Ian/Jan eller
Ketil/Kjetil. Leif, også med v, er det også
8 som kaller seg. 7 deltakere heter enten
Andreas, Hans, Henrik, Svein eller
Øystein. Mange av navnene forekommer
i dobbeltnavn. Men Magnus og Simen
da? Vi fant 3 Magnus, men ingen Simen.
Konklusjon: Det typiske
Landsturneringsdeltaker burde hete Per
Olsen. Men han er med hit ”bare” som
pappaen til tittelforsvarer Frode Olav
Olsen Urkedal.
Det er mange familier representert på
Lillehammer. To familier stiller med 4
deltakere: Eirik, Erlend, Hanna B og
Marte B Kyrkjebø fra Stavanger i Klasse
2, Junior A, og 2 ganger Kadett A. En
annen familie er Eva, Ingrid, Maria og Tor
Skaslien fra Tiger i Oslo. De to første i
Miniputt. Maria i Lilleputt og Tor i Klasse
4.
Av Oddvar Aasen

Hans Olavs forhåndstips

samtidig eneste spiller i eliteklassen som posisjonelt, og dessuten en praktisk
ikke har spilt et eneste ratet parti siste år. spiller også hva angår tidsforbruket.
Eliteklassen: Stor, sterk og åpen!
Slikt blir man både et stort utropstegn og Urkedal spiller utvilsomt for sitt andre
Eliteklassen i NM 2013 blir med sine 22 et stort spørsmålstegn av. Odds 1:7 for GMnapp, men trenger uansett ikke
et tredje norgesmesterskap og
tenke på å fullføre den tittelen her på
spillere en av de største i moderne tid.
plasseringstips
15.
At
han
er
tilbake
er
Eliteutvalget valgte med 18 kvalifiserte
uansett spennende nytt både for NM
spillere å gå opp ikke bare til 20
deltakere, men også videre til 22. Det er 2013 og for de norske OLlagene i 2014.
en åpenbart diskutabel avgjørelse, etter Tredjerangerte GM Leif Erlend
Johannessen (2520) fra OSS er normalt
at NSFs kongress flere år på rad har
en mer stabil og solid spiller enn både
klargjort et ønske om å heve
Hammer og Lie, men har i likhet med
inngangsterskelen til NMpyramidens
Hammer slitt veldig med å få alt til å
øverste platå. Fra et tilskuerperspektiv
stemme samtidig i tidligere episoder av
økte man ved å ta med 22 spillere
antallet tittelnappkandidater så vel som eliteklassen. Tradisjonelt har
konkurransenervene til Johannessen
antallet partier, og la et økt press for å
vinne mange partier på de spillerne som vært ganske gode, men killerinstinktet litt
for svakt. Spørsmålet nå er dels om
vil vinne NM. Dem er det utvilsomt
klassens Mr Safe and Sound kan vinne
mange av: Med fem stormestre, ni
internasjonale mestre, åtte spillere ratet nok partier til å vinne uten mye hjelp, og
dels om han er godt nok trimmet til å
over 2450 og fem tidligere
kongepokalvinnere, er årets eliteklasse mestre nervepresset hvis den
både blant de sterkeste og de mest åpne etterlengtede kongepokalen igjen vipper
på høykant i de siste rundene. Det er
i NMhistorien!
veldig god sjanse for en norgesmester
Tradisjonen tro skriver NMs ansvarlige
Største favoritt er ganske selvsagt den fra OSS i år, men fortsatt bare odds 1:8 turneringsleder IA Hans Olav Lahlum forhåndstips
for at han heter Leif Erlend
om Eliteklassen. Hans Olav har blitt mer allmenn
førsterangerte, 23 år unge GM Jon
kjendis enn noen gang, men rekker likevel blant
Johannessen.
Plasseringstips
15.
Ludvig Hammer (2599) fra OSS. Det har
mye annet også å holde seg bra oppdatert om og
han imidlertid vært opptil flere ganger før, Fjerderangerte IM Frode Elsness (2494) i norsk sjakk! Her fotografert av Bjørn Berg
fra Moss har sjeldent problemer med å
uten å lykkes mer av den grunn.
Johansen under åpningen her på Lillehammer.
vinne nok partier til en førsteplass, men
Hammer er klart den spilleren i dette
vanligvis desto større problemer med
feltet som har mest å hente mot
motstandere over 2600 og 2650, men å ikke å tape for mange. Få uker etter sin Lillehammer. Tross forskjell i alder og
være den topprangerte med presset på 40årsdag er norgesmesteren fra 2008 spillestil får man da likebehandle de to
trolig mer teoristerk enn noen gang før, IMfrodene, ved å gi begge odds 1:9 og
seg i et NM er en annen situasjon.
Hammer har ikke vært bekvem med den samtidig som han tilsynelatende er den plasseringstips 37.
samme aggressive og respektløse
48 år gammel er Askers GM Berge
situasjonen etter flere gode starter i
sjakkfighteren
som
han
var
for
20
år
Østenstad (2467) den klart eldste i
tidligere NM. Nærmest kom han med en
siden.
Et
tenkbart
forstyrrende
element
favorittsjiktet – og en levende NM
tapt stikkamp mot IM Frode Elsness i
her
er
at
Elsness
samtidig
spiller
for
NM
legende. Åtte kongepokaler har
2008, og i fjor ble det tredjeplass etter en
tittelen
og
for
GMtittelen,
og
at
det
siste
Østenstad vunnet før han går inn bak
skuffende avslutning. Hammer har
trolig
er
det
aller
viktigste
for
ham.
Odds
eliteklassetauene i Lillehammer. Det er
stabilisert seg rundt 2600, men har ikke
1:1
for
at
Elsness
vil
øke
flere enn noen andre i NMs historie – og
klart å fortsette den store fremgangen fra
underholdningsverdien
på
årets
flere enn alle konkurrentene i årets
et par år tilbake. Åpningene er fortsatt
eliteklasse,
men
fortsatt
bare
1:9
for
at
eliteklasse til sammen. Den første av de
uforutsigbare, men noe ujevne. Han
kongepokal
nummer
to
kommer
i
2013.
åtte kongepokalene kom alt i 1984, og
stiller på Lillehammer da som en
Plasseringstips
37.
den siste så sent som i 2011 – etter
åpenbar førstefavoritt, men ikke med mer
Nå
20årige
IM
Frode
Olav
Olsen
lynsjakkseier i en høydramatisk stikkamp
enn 1:5 i odds på å vinne.
Urkedal
(2470)
fra
1911
har
trivdes
mot Elsness. I fjor ble det bare
Plasseringstips 15.
utmerket godt som ung outsider i de siste sjetteplass og aktiviteten utenom NM er
liten minus for tiden. I NM bør likevel
Andrerangerte GM Kjetil A Lie (2532) fra års NM. Det ble tredjeplass etter
stikkamp
om
førsteplassen
i
2010,
og
historien advare alle yngre og høyere
Porsgrunn er faktisk her og nå et
kongepokal
etter
vunnet
stikkamp
mot
ratede konkurrenter som er fristet til å
spennende comeback. Lie hadde i
Espen
Lie
i
fjor.
Unge
Urkedal
stiller
som
undervurdere Berge Østenstad. Han er
mange år ujevne NMresultater, men
tittelforsvarer
i
år
fortsatt
ikke
som
en praktisk og dynamisk allrounder som
ristet dem av seg med å vinne jevne
favoritt,
men
definitivt
igjen
som
en
holder et jevnt nivå i alle spillets faser, og
eliteklasser både i 2009 og 2010. I 2011
skummel
outsider.
Han
er
både
den
har gjennom mange jevne eliteklasser
og 2012 stilte han ikke opp, og det er en
yngste
og
den
best
trimmede
av
de
vist seg som den største
15 måneder lang pappapermisjon fra
øverst
rangerte
her,
og
selv
om
turneringsstrategen i NMs historie. Odds
turneringssjakk som avbrytes når han
motstanden
ikke
strakk
til
for
GMnapp
1:9 på ny kongepokal – og 1:8 for uten
spiller første runde i NM 2013. Den nå 32
var
hans
andreplass
med
7.5/9
i
premie. Plasseringstips 48.
år gamle Kjetil A Lie er – som Hammer –
kroatiske
Pula
forleden
uke
en
svært
IM Espen Lie (2457) fra Porsgrunn er
en god fighter og en kreativ spiller som
lovende
start
på
sjakksommeren.
1911s
også en spiller som både kan vinne
kan ta 8/9 hvis alt klaffer. Han er – som
eneste
håp
i
årets
eliteklasse
er
en
for
kongepokalen og havne utenfor
Hammer – også ujevn nok til å falle ned
alderen
bemerkelsesverdig
komplett
premierekken. Turneringsaktiviteten har
mot 50 % hvis alt går gatl. Han har altså
allrounder,
omtrent
like
godt
taktisk
som
vært enda lavere enn vanlig etter at
vunnet begge sine to forrige NM, men er

Porsgrunn i fjor trakk laget i eliteserien, turnering før NM ble imidlertid en ny stor sjakkgeni. Han viste i likhet med
og Det Åpne NM på Fagernes ble en
opptur, da Tari luktet på et nytt GMnapp Djurhuus stort potensial i fjorårets Oslo
skuffelse. Likevel er «lillebror Lie» en
i Sveins Minneturnering. 2400grensen Chess International, og forstår mer sjakk
enn de fleste i dette feltet. Med hvit er
spiller man aldri bør undervurdere. Han og IMtittelen er innen kort rekkevidde
Grønn en skummel motstander for alle,
vant uventet et høydramatisk NM etter
nå. Aryan Tari er nok en
men i løpet av ni runder bruker det å bli
stikkamp i 2007, og har senere nesten
marerittmotstander for mange av de
alltid sittet der på toppbordene når
mulige motstanderne, og oddsen for at noen taktiske overseelser og noen
mesterskapet skal avgjøres. I fjor startet han vinner eliteklassen i løpet av fem år sortproblemer som straffes på dette
det svakt, men fortsatte desto sterkere
er ganske lav, men her og nå får det bli nivået. Det får bli med odds 1:60 og
med delt førsteplass etter pene partiseire
bl.a. mot storfavoritten Hammer. 29 år
gammel er Espen Lie nok fortsatt taktisk
mindre brilliant og kreativ enn
storebroren, men han er litt bedre
trimmet og har nå kanskje familiens
beste posisjonelle forståelse. Porsgrunns
andre håp i årets eliteklasse tok sitt
andre GMnapp i fjorårets NM. Jeg tror
det blir bedre enn forhåndsrangeringen i
år også, men det får bli med odds 1:9 på
førsteplassen og plasseringstips 37.
GM Rune Djurhuus (2455) fra Akademisk
er fortsatt høyt oppe på den historiske
topplisten over de med flest topp tre
plasseringer fra eliteklassen, men står
utrolig nok fortsatt ikke på listen over
eliteklassens vinnere. Diverse gode
forsøk fra slutten av 1980tallet til
begynnelsen av 2000tallet endte på et
eller annet merkelig vis alltid med at
kongepokalen glapp ut av hendene hans,
Fra fjorårets NM i Sandefjord: NMkongen Berge Østenstad – allerede mester utrolige åtte
og i senere år har den aldri vært riktig
ganger – mot ennåikkemester Jon Ludvig Hammer. Begge stiller med noen håp og ambisjoner
nær dem. Djurhuus gjorde imidlertid sitt også i år!
sterkeste resultat på mange år da han
(Foto: Øystein Brekke)
kom på tredjeplass i fjorårets Oslo Chess
International, og er fortsatt en hard og
med odds 1:40 og plasseringstips 610. plasseringstips 1014 både for Stokke og
Grønn.
sta 2450spiller som både kan vinne
Nienderangerte Andreas G R Moen
mange partier og skape sensasjoner når (2410) fra OSS har omsider fått sin IM Grønns klubbkamerat IM Nicolai Getz
det klaffer. Endringen av
tittel, og er en nærmest boblende kreativ (2359) er en annen generasjon og en
betenkningstiden passer trolig yngre
og interessert spiller med stort potensial ganske annen spillestil: Han kan slå nær
sagt hvem som helst når det klaffer
konkurrenter bedre enn ham, og
for overraskelser. Han virker litt mer
Djurhuus kan på en dårlig dag tape mot stabil enn i yngre år, men antas fortsatt taktisk, men har sammenlignet med
alle i dette feltet. Men han kan fortsatt
for ujevn og ustrukturert både på brettet toppspillerne her fortsatt en del å gå på
også slå alle, og er den siste på
og klokken til å kjempe om en plass på med allsidighet og spilleforståelse. Getz
hadde en raskt oppadstigende formkurve
deltakerlisten som kan vinne uten at det topp fem. I fjor utartet eliteklassen for
frem til IMtittelen for to år siden, men
er en sensasjon. Odds 1:15 og
Moen den yngre til et ni episoder langt
kurven har pekt svakt nedover senere.
plasseringstips 59.
mareritt, som endte med 2.5/9 og 19.
plass. Det går ganske sikkert mye bedre IM Maxim Devereaux (2356) fra Black
Knights har vært IM i mange år, men er
Det er et hopp mellom rangerte åtte og ni i år, men det får bli med odds 1:50 på
i årets NM. Jeg legger til grunn at alle
førsteplass og plasseringstips 913. IM ganske ny på den norske ratinglisten og
derfor også eliteklassedebutant.
spillerne lenger ned på listen har godt
Kjetil Stokke (2385) fra Bergens er en
potensial til å slå spillerne på topp åtte, annen ganske ny IM, og er få dager etter Britiskfødte Devereaux er en fornuftig og
men at ingen under topp åtte kan gå
sin 30årsdag blitt et gripende bevis på teknisk god spiller som klart er kandidat
for topp ti, men neppe har nok punch til å
gjennom ni runder raskt og stødig nok til at det er mulig å arbeide seg opp til et
nå topp fem her og nå. Odds 1:75 og
å komme først i mål. Størst potensial i
2400nivå uten å være noen slags
nedre del av dette feltet har regjerende vidunderbarn. Stokke anno 2013 er trolig plasseringstips 1317 både for Getz og
juniornorgesmester, den fortsatt bare 14 på topp fem hva angår åpningsteoretiske Devereaux.
år gamle sjakkometen FM Aryan Tari
kunnskaper og er en vanskelig spiller å Akademisks mangeårige lagkaptein, 42
(2354) fra Kristiansund. GMpotensialet slå for alle i dette feltet, men det blir ofte år gamle IM Øystein Hole (2353), er til
beviste han bortenfor all tvil ved å ta sitt et par tap og mange remiser mot de aller alle store glede tilbake for fullt etter en
første GMnapp under Det Åpne på
beste. IM Atle Grønn (2368) fra OSS er sykdomsperiode. Han er en veldig
fornuftig og noe forutsigbar spiller som
Fagernes for tre måneder siden, og Tari et tidligere vidunderbarn som nå
ofte har gjort det litt bedre enn ventet i
er feltets aller yngste og aller best
konkurrer med Djurhuus i klassen for
trimmede spiller. Resultatene i første
Norges beste sjakkpappa. Grønn har for eliteklassen. Helt i toppen har det likevel
halvår 2013 har, når sant skal sies, gått mange år siden prioritert en karriere som aldri blitt, og i år var han mot normalt ikke
kvalifisert på rating. Odds 1:100 for
både opp og ned flere ganger. Siste
språkgeni fremfor en karriere som

kongepokal, men 1:2 for 50 % skåre og Chavannes (2181) fra Nordstrand gjorde plasseringstips 1822 også på
etter mange års fravær et sterkt NM
plasseringstips 1115. FM Ørnulf
Chavannes og Kvisla.
Stubberud (2327) fra OSS er en tidligere comeback med andreplass i fjorårets
mesterklasse. Chavannes er både taktisk
barnestjerne som tross ganske liten
og posisjonelt en kreativ mesterspiller,
aktivitet holder et greit 2300nivå i
men vil med liten matching fra elitenivå
voksen alder. Han kan glimte til med
få en stor utfordring med å hevde seg
brilliante trekk både posisjonelt og
her. Eliteklassens høyeste spiller vil nok
taktisk, men har lite matching og kom
oppleve uttelling under gjennomsnittet i
også med på dispensasjon fra 2350
eliteklassen, men kanskje likevel over
kravet. FM Brede Kvisvik (2312) fra
egen forventet skåre. 22årige Johannes
Kristiansund er en nå 28 år gammel
Kvisla (2175) fra Stavanger kvalifiserte
gladgutt som har vist til dels rask
fremgang også i voksen alder, og har tatt seg ved et uventet IMnapp i vinter, men
to IMnapp i løpet av de siste tre årene. bør ha et takknemlig utgangspunkt for å
skåre over forventet som klassens lavest
Etter en lovende startet endte det
rangerte spiller. Kvisla har helt fra tidlige
imidlertid under 50 % i fjorårets
barneår vært en uvanlig kreativ og
eliteklasse, og resultatene senere har
skuffet litt. Odds 1:150 og plasseringstips fritenkende spiller både posisjonelt og
taktisk, men har slitt kronisk med
1519 både for Stubberud og Kvisvik.
Stavangers FM Lasse Løvik (2311) var stabiliteten både mellom turneringene,
mellom partiene og mellom trekkene.
siste spiller som kom med i årets
Hvis IMnappet fra Hastings innvarsler at
eliteklasse, og er et usikkert kort. Det
skyldes laber turneringsaktivitet mer enn han omsider finner balansen der har
Kvisla godt potensial til å fullføre IM
manglende kapasitet, for Løvik var
tittelen i løpet av noen år. Her og nå får
regnet som et taktisk kjempetalent i
alderen 1618. Det gjenstår å se om han det likevel bli odds 1:200 og
her og nå strekker til både hva angår
åpningsteorikunnskap og
posisjonsforståelse, men spennende er
Tre av stormesterne fikk en seier i åpningsrunden, mens to avga remiser mot
det uansett å ha ham tilbake. FM Kristian feltets yngste spillere. Som vi skal se, fikk stormesterne sterk motstand. Nicolai
Stuvik Holm (2255) fra Kristiansund
Getz spilte lenge presist og fint mot Jon Ludvig Hammer og kunne snarere ha
kvalifiserte seg gjennom å ta sitt første
sikret seg et lite overtak med de svarte brikkene, før han plutselig ble altfor ivrig og
IMnapp i Ungarn i vinter. I Norge har det så litt syner. Noe av det samme gjaldt Maxim Deveraux som sto enda mye bedre
gått tyngre, og under det Åpne NM slet
mot Kjetil Lie, men i en såpass komplisert stilling at det ikke er lett å finne alt det
han kronisk med å vinne partier mot
riktige mot en tøffing i mange slike stillinger som nettopp Kjetil. Racet om NM
lavere ratede spillere. Å være blant de
tittelen 2013 er i gang. Vi bringer enda flere partier i de neste utgavene av
lavest rangerte i en eliteklasse kan være bulletinen, og håper også på noen kommentarer av spillerne selv!
et lettere utgangspunkt for en svært
talentfull 15åring. I fjor startet det
Hvit: GM Jon Ludvig Hammer, OSS
aldri så lite overtak med 13...Txd4!
gnistrende, men sluttet med en plass
Svart:
IM
Nicolai
Getz,
OSS
14.Dxb4 Txb4 15.Sc5 Tb5 16.Td1 g6
under midten av tabellen. Både Løvik og
Bogoindisk
E16
17.Scb3.
Holm er uberegnelige spillere som trolig
1.d4
Sf6
2.c4
e6
3.Sf3
Lb4+
4.Ld2
De7
14.Sxd2 Txd4 15.Sxc6 Td6 16.Sa5 La6
vil gnistre til i enkeltpartier, men det får
5.g3
Lxd2+
6.Dxd2
Sc6
7.Sc3
d5
17.Tc1 Tad8 18.Sdb3 e5 19.Sc5
bli med odds 1:150 på kongepokal og
Dette
bare
tilsynelatende
antiposisjonelle
plasseringstips 1620.
trekket er visst rett og slett den sterkeste XIIIIIIIIY
FM Ole Christian Moen (2234) fra OSS
8-+-tr-+k+0
fortsettelsen som gir svart brukbar
er med sine 61 år eliteklassen klart
7zp-zp-+pzpp0
sjanse til utligning. Tradisjonelt har svart 6l+-tr-sn-+0
eldste spiller, og et høyst levende
satt bøndene sine på svarte felter etter å 5sN-sN-zp-+-0
eksempel på at det er mulig å spille seg
ha byttet bort svartfeltsløperen.
4-+-+-+-+0
opp i en eliteklasse på 2010tallet også
3+-+-+-zP-0
8.Lg2
dxc4
9.Se5
0–0
10.Sxc4
Td8
for en senior. Bak advokatdressen skjuler
2PzP-+PzP-zP0
11.Lxc6
bxc6
12.Sa5
det seg en skarpladd taktiker som er litt
1+-tR-mK-+R0
12.Td1 var mer solid.
rask og løs på avtrekkeren, men som
xabcdefghy
12…Db4 13.Se4
likevel prikket fulltreffer etter fulltreffer i
forrige års mesterklasse. Det gjenstår å
19...Lxe2?
XIIIIIIIIY
se om åpningene og posisjonsspillet
Dette frekke innslaget fungerer
8r+ltr-+k+0
strekker til for en eliteklasse anno 2013,
dessverre ikke. Derimot hadde svart
7zp-zp-+pzpp0
men underholdningsverdien vil Moen den 6-+p+psn-+0
fortsatt en bra stilling etter19...Tb8
5sN-+-+-+-0
eldre garantert bidra til. Far og sønn på
20.Tc2 Tb5. Nå innkasserer NM
startstrek i samme eliteklasse er for øvrig 4-wq-zPN+-+0
favoritten tilfreds sin første seier.
3+-+-+-zP-0
svært uvanlig, både i sjakk og andre
20.Kxe2 Td2+ 21.Kf3 e4+ 22.Kg2 e3
2PzP-wQPzP-zP0
disipliner. Odds 1:200 for kongepokal,
23.Thf1 e2 24.Tfe1 Txb2 25.a4 Ta2
1tR-+-mK-+R0
men 1:1 for underholdende partier og 1:2 xabcdefghy
26.Sc6 Tdd2 27.Sxa7 Sd5 28.Sb5 Td1
for en skåre over forventet.
29.Txe2 1–0
13...Dxd2+
Plasseringstips 1822.
Det ser ut til at svart kunne ha beholdt et
Den fargerike norsknederlenderen Ivar

Ingen parademarsj for stormesterne

Far mot sønn i eliten!

XIIIIIIIIY
8r+-+r+k+0
7+-+l+pvl-0
6nwq-zp-+pzp0
Bare for andre gang gjennom tidene ble vi i første runde vitne 5+p+nzP-vL-0
til et møte mellom far og sønn i øverste klasse i NM i sjakk. 4p+pzPN+-+0
IM Andreas Moen møtte altså ”superveteran” Ole Christian 3zP-+-+N+P0
2-zP-+-zPP+0
Moen som vant mesterklassen i fjor, og for øvrig var
1+LtRQtR-mK-0
juniornorgesmester tilbake i 1970 og spilte på Norges OLlag xabcdefghy
i 1974.
22.Sxd6!? hxg5 23.Sxg5 Le6 24.Df3 Tf8 25.Sxe6 fxe6
Det ble som seg hør og bør et skikkelig bikkjeslagsmål, men 26.Dg4 Sac7 27.Dxg6 Tf5 28.Lxf5 exf5 29.Df7+ Kh8 30.Sxf5
der junior ser ut til å være rimelig i familiens førersete
Lh6 31.Dh5 Sf4 32.Dxh6+ Dxh6 33.Sxh6 Sd3 34.Sf7+ Kg7
gjennom hele dette partiet.
35.Sd6 Sxb2 36.e6 Sd3 37.e7 Sxc1 38.Txc1 Kf6 39.Te1 Se8
40.Sxb5 Tb8 41.Te5 10
Hvit: IM Andreas Moen, OSS (2390)
Sluttstillingen:
XIIIIIIIIY Det FØRSTE møtet mellom far og
Svart: Ole Christian Moen, OSS (2257)
8-tr-+n+-+0 sønn i øverste klasse i NM i sjakk var
Spansk C79
7+-+-zP-+-0 rimeligvis mellom IM Olaf Barda og
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 d6 5.c3 Ld7 6.0–0 Sf6
6-+-+-mk-+0
7.Te1 g6 8.d4 b5 9.Lc2 Lg7 10.h3!?
5+N+-tR-+-0 hans sønn Yngvar Barda, og det fant
I et parti Karjakin – Mamedjarov 2006 valgte hvit 10.dxe5,
4p+pzP-+-+0 sted under Landsturneringen i Ålesund
3zP-+-+-+P0 i 1958 som forøvrig ble Olafs siste
men dette er kanskje like bra.
10… 0–0 11.Le3 Te8 12.Sbd2 exd4 13.cxd4 Sb4 14.Lb1 a5 2-+-+-zPP+0 NMopptreden og der han “bare” kom
15.a3 Sa6 16.Ld3 c5 17.Tc1 c4 18.Lb1 a4 19.Lg5 Db6 20.e5 1+-+-+-mK-0 på delt 2.3.plass. Året før vant Olaf
xabcdefghy
Barda – på Lillehammer – sin sjette og
Sd5 21.Se4 h6
siste NMtittel, som vi senere skal
komme tilbake til i bulletinen.
Hvit: GM Leif Erlend
Johannessen, OSS
Svart: Aryan Tari,
Kristiansund
Retis åpning A06
1.Sf3 d5 2.g3 Lg4 3.Lg2
c6 4.c4 e6 5.0–0 Sd7
6.cxd5 exd5 7.d3 Sgf6
8.Dc2 Ld6 9.e4 0–0
10.Sc3 dxe4 11.dxe4 Dc7
12.Sd4 Lc5 13.Sb3 Lb6
14.Sa4 Tfe8 15.Sxb6
axb6 16.f4 Le6 17.Sd4
Dd6 18.Td1
XIIIIIIIIY
8r+-+r+k+0
7+p+n+pzpp0
6-zppwqlsn-+0
5+-+-+-+-0
4-+-sNPzP-+0
3+-+-+-zP-0
2PzPQ+-+LzP0
1tR-vLR+-mK-0
xabcdefghy
18...Lg4
Programmet Fritz 13

foretrekker 18...Dc5.
19.Td2 Dc5 ½½
XIIIIIIIIY
8r+-+r+k+0
7+p+n+pzpp0
6-zpp+-sn-+0
5+-wq-+-+-0
4-+-sNPzPl+0
3+-+-+-zP-0
2PzPQtR-+LzP0
1tR-vL-+-mK-0
xabcdefghy
Og her mener visst Fritz at
stormesteren ser ut til å
ha nesten for stor respekt
for unggutten, faktisk.
Programmet mener at hvit
får stor fordel hvis han
fortsetter med 20.h3!

Hvit: IM Maxim Deveraux, Black XIIIIIIIIY
Knights
8-+-+-+rwq0
Svart: GM Kjetil A. Lie, Porsgrunn 7+-+pmkp+-0
6p+-vlp+-+0
5+p+r+-+-0
Trompovsky A45
4-+-+-+-+0
1.d4 Sf6 2.Lg5 e6 3.Sd2 c5 4.e3 3+-+NzPQzP-0
Le7 5.c3 b6 6.Sgf3 Lb7 7.Sc4 b5 2PzP-+-zP-+0
1+-tRR+-mK-0
8.Scd2 cxd4 9.cxd4 a6 10.Ld3
Sc6 11.0–0 h6 12.Lh4 g5 13.Lg3 xabcdefghy
30.Sf4?
XIIIIIIIIY
8r+-wqk+-tr0
Faktisk tapstrekket. Hvit sto sunt
7+l+pvlp+-0
og greit med 30.e4.
6p+n+psn-zp0
30...Txd1+! 31.Txd1 Dxb2
5+p+-+-zp-0
32.De4 De5 33.Dh7 Tg7 34.Dd3
4-+-zP-+-+0
Dc5 35.Se2 Tg5 36.e4 Dc7
3+-+LzPNvL-0
2PzP-sN-zPPzP0
37.Kg2 Tc5 38.De3 Le5 39.Sd4
1tR-+Q+RmK-0
Tc3 40.Dg5+ Lf6 41.Dd2
xabcdefghy
XIIIIIIIIY
13...h5?!
8-+-+-+-+0
Kjetil Lie klemmer straks til i sitt 7+-wqpmkp+-0
lille comeback. Fritz 13 er klar på 6p+-+pvl-+0
5+p+-+-+-0
at dette strengt tatt ikke er
4-+-sNP+-+0
korrekt, og vil heller at svart
3+-tr-+-zP-0
spiller 13...Sb4 14.Le2 g4 15.Se5 2P+-wQ-zPK+0
1+-+R+-+-0
h5.
xabcdefghy
14.Sxg5 h4 15.Lf4
41...Tc4!
Eller kanskje enda sterkere
Nå har stormesterens brikker
15.Le5!
våknet til liv for alvor. Hvit gis
15...Sd5 16.Sh3 Sxf4 17.Sxf4
ingen sjanser i denne
Dc7 18.d5
fortsettelsen. Kanskje er
Her var 18.Tc1 gunstig for hvit.
godformen i anmarsj?
Slik er det noen ganger med
Kjetils tøffe partier. Det er ikke så 42.Sb3 Txe4 43.Dxd7+ Dxd7
44.Txd7+ Kxd7 45.Sc5+ Kc6
lett for motstanderen i praksis!
18...Sb4 19.Tc1 Dd6 20.Se4 De5 46.Sxe4 Le7 47.Kf3 Kd5 48.Ke3
Kc4 49.g4 Kb4 50.Kd3 Ka3 51.f4
21.Sc5?! Lxd5 22.Sxd5 Sxd5
23.Df3 Ld6 24.g3 hxg3 25.hxg3 Kxa2 52.Kc2 b4 53.Sd2 a5
54.Sb3 a4 55.Sc1+ Ka1 56.f5
Ke7 26.Le4 Th5 27.Sd3 Dh8
exf5 57.gxf5 Lf6 0–1
28.Lxd5 Txd5 29.Tfd1 Tg8

DAGENS PROGRAM Søndag 30. juni:

1030 – 1630 Runde 2 i Landsturneringen
1300 – 2000 Innledende kamper i NM i Royalsjakk for 2mannslag. Oppfinneren av denne morsomme 4mannssjakken,
Rolf Westrum, viser regler og muligheter til nye spillere.
1530 – 1830 Hotellets Sjakkmiddagsbuffé (kjøpes i resepsjonen)
1600 – 1630 Dagens eliteparti blir kommentert
1630 – 1715 Presentasjon av sjakkOL i Tromsø. Kom, se og hør planene for norgeshistoriens største sjakkarrangement!
1730  Norges Sjakkforbunds kongress
Alle de tre siste programpostene finner sted i lokalet der matchen Carlsen – Predojevic ble spilt.

NM i royalsjakk 2013 spilles som LAGSPILL
med to spillere på hvert lag.
Det blir NM i royalsjakk for menn, og NM i
royalsjakk for kvinner. Vinnerne av
royalsjakk for menn og vinnere av roylsjakk
for kvinner spiller mot hverandre i en
superfinale om hvem som blir Norgesmester
i Royalsjakk 2013.
De innledende kampene spilles fra og med
søndag 30.juni til torsdag. Hver dag fra
kl.13.00 til kl 20.00. Dere spiller når dere
har lyst og anledning.
Semifinaler, finaler og bronsefinaler spilles
torsdag kl. 16.30 til kl.18.15
Kvalifisering til semifinaler avgjøres av en
kombinasjon av oppnådde poeng,
prosentscore og kvalitetspoeng.
Hvert av lagene får sin nummererte spilleliste hvor de noterer nr. på de
lagene de har spilt mot og hvor mange poeng de har fått. Det gis ett
poeng for seier, ½ poeng for remis, og 0 poeng for tap .
Påmeldingslisten blir satt opp på ”veggen”, og deltagerne kan sjekke
denne og gjøre avtaler om spilling med de andre lagene. NB.: man
kan ikke spille 2 ganger mot samme lag.
Hvilken farge lagene skal spille avgjøres ved trekning før hver kamp.
Man trenger ikke være medlem av en sjakklubb for å delta, men man
bør jo kunne sjakkreglene.
Du behøver ikke å være en vinner i sjakk for å vinne i royalsjakk. K.fr
artikkel i VG hvor Simen Agdestein tapte mot 8 åringen Egil Fjellheim,
så vær ikke redd for å delta.
Det blir for øvrig plassert ut et par spill for prøvespilling. Spilleregler er
tilgjengelige for dem som vil ha. Jeg er der om det er noe dere lurer på.
Lykke til. Spennende å se hvem som vinner. mvh. Rolf Westrum.

