
Frode Elsness må onsdag naturlig forsøke å hente Jon Ludvig Hammers
bruddforsøk i eliteklassen. Favoritten har fått litt avstand til feltet, men
Frode ligger imellom, så møtet deres blir som en foreløpig liten finale. Jon
Ludvig har teoretisk sjansen til å få en nær avgjørende luke.
Bemerkelsesverdig er det at de fire andre stormesterne, og særlig tre av
dem, har havnet et stykke bak i feltet og neppe kan komme helt fram til
topps på fire gjenstående runder.

BULLETIN 4
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Et avgjørende brudd?

I tirsdagens fjerde runde fikk Jon Ludvig Hammer i første omgang stanset klubbkamerat IM Atle Grønn, som kom seg
komfortabelt gjennom åpningen, men gjorde en feil i forsettelsen. Elsness har spilt godt i denne turneringen og satte
Espen Lie ganske overbevisende på plass. Vi ser disse to partiene nærmest på bildet.



Etter 5 runder
ledes klassene av: (i kvalitetsrekkefølge)
Elite:
Jon Ludvig Hammer, OSS 4½
Mester:
Sheila Barth Sahl, Black Knights 4
Sebastian Mihajlov, OSS 4
Petter Fossan, Stavanger 4
Klasse 1:
Carsten Aubert, Nordstrand 4
Øystein R. Andersen, Black Knights 4
Gunnar StakeLarsen, OSS 4
Espen Thorstensen, Kongsvinger 4
Lasse Tveter Solbu, Trondheim 4
Klasse 2:
Sigmund Lunde, Sarpsborg 4½
Klasse 3:
Rudolf Steinkellner, Kirkegata 4½
Audun Hoem, Kristiansund 3½
Klasse 4:
Leiv Rørok, Direkte 4½
Ola Torstein Endresen, Follo 4½
Klasse 5:
Bjørn Emil Jørgensen 5
Senior A:
Jarl H. Ulrichsen, Trondheim 4½
Senior B:
Odd Frydendal, Hamar 4½
Junior:
Erlend Mikalsen, Alta 4½
Kadett A:
Henrik Øie Løbersli, Kristiansund 4
Kadett B:
Øyvind Brekke Fløtten, Modum 4½
Lilleputt:
Martin Bergsjø Østby, OSS 5
Miniputt:
Thyra Kvendseth, Nordstrand 4½
Mads Wollan Myhre, Kr.sund 4½
Andre Nielsen, Alta 4½

Bulletinredaksjon
Øystein Brekke (ansv. red.)
Oddvar Aasen (journalist)
Audun Brekke Fløtten (teknisk red.)
Bjørn Berg Johansen (foto)

Espen Thorstensen fra Kongsvinger (til venstre) mistet ledelsen i klasse 1 med
en real bukk mot Gunnar StakeLarsen, OSS i femte runde i klasse 1. De to er
nær tradisjonen tro blant favorittene i denne klassen. Ved siden av Espen ser vi
Øystein R. Andersen som spilte seg opp til en delt lederplass med et parti som vi
ser på neste side.

NMveteran Sigmund Lunde fra Sarpsborg (til venstre) tok ledelsen alene i
klasse 2 da han beseiret Tom R. Wister fra Kirkegata Sjakklubb. Ved siden av
Wister ser vi en annen NMveteran, Leif Bjornes fra Kristiansand, som ligger på
en delt annenplass.

Tittelforsvarer Jarl H. Ulrichsen fra Trondheim i seniorklassen sikret
seg en gunstig remis med svart mot fjorårets stikkamprival Lars
Kjølberg i femte runde. Ulrichsen vant de fire første rundene og har
fått et godt utgangspunkt før innspurten.



Klasse 1, 5. runde
Hvit: Øystein Andersen, Black Knights
Svart: Ole Johan Ski, Asker
Engelsk A26
1.c4 e5 2.g3 Sc6 3.Sc3 g6 4.Lg2 Lg7 5.e4 Sge7 6.Sge2 d6
7.d3 0–0 8.0–0 Le6 9.Sd5 Dd7 10.Lg5 f6 11.Le3
XIIIIIIIIY

8r+-+-trk+0

7zppzpqsn-vlp0

6-+nzplzpp+0

5+-+Nzp-+-0

4-+P+P+-+0

3+-+PvL-zP-0

2PzP-+NzPLzP0

1tR-+Q+RmK-0

xabcdefghy

11...Sd8
Best var det nok å fortsette med 11...f5! og hvit har omtrent
bare den lille vanlige hvitfordelen.
12.Dd2 c6 13.Sxe7+ Dxe7 14.b4 Sf7 15.Tab1 Tfd8 16.Sc3
Dd7 17.Tb2 b5 18.cxb5 cxb5 19.Sd5 Umiddelbar tårndobling
med 19.Tc1 er et alternativ i denne stillingen.

19...Lxd5 20.exd5 Tdc8 21.Tc1 a6 22.Tbc2 Sd8 23.Lb6 Txc2
24.Dxc2 Lh6 25.Dc7 Dxc7 26.Txc7
XIIIIIIIIY

8r+-sn-+k+0

7+-tR-+-+p0

6pvL-zp-zppvl0

5+p+Pzp-+-0

4-zP-+-+-+0

3+-+P+-zP-0

2P+-+-zPLzP0

1+-+-+-mK-0

xabcdefghy

26...Lf8(?)
Bedre var 26...f5 Det er dette motspillet på kongefløyen som
svart ikke får innledet i dette partiet.  Her hadde jeg håpet på
26...Tb8 27.Tc6! forteller vinneren.
27.Lh3! Tb8
På 27...f5 rekker hvit nå å bryte opp stillingen med 28.g4!
Svart mangler gode trekk.
28.La7 Ta8 29.Lc8! a5 30.bxa5 Kh8 31.a6 1–0
Et rimelig presist og pent parti!

Klasse 3, 2. runde
Hvit: Jarle Solli, Bergen
Svart: Sverre Dyrhaug
Engelsk A17
1.c4 Sf6 2.Sc3 e6 3.g3 Le7 4.Lg2 0–0 5.e3 c6 6.Sge2 d5
7.cxd5 exd5 8.d4 Lf5 9.0–0 Sbd7 10.f3 Sb6 Bedre var
10...Db6. ”Springeren står alltid dårlig på b6”, som Tarrasch
uttalte det ganske treffende.
11.e4 dxe4 12.fxe4 Lg4 13.Dd3 Dd7 14.Lg5
Hvits vei til en liten fordel var antagelig 14.a4 a5 15.Le3!
14...h6
XIIIIIIIIY

8r+-+-trk+0

7zpp+qvlpzp-0

6-snp+-sn-zp0

5+-+-+-vL-0

4-+-zPP+l+0

3+-sNQ+-zP-0

2PzP-+N+LzP0

1tR-+-+RmK-0

xabcdefghy

15.Lxf6
Muligens er det sunnest å flytte løperen tilbake til e3 eller d2,
men hadde dette partiet neppe funnet veien til publisering.
Dessuten gir et kvalitetsoffer som det følgende så praktiske
sjanser at det er vanskelig å ikke la seg friste!
15…Lxf6 16.Txf6!? gxf6 17.Sf4 Kh8(?) 18.h3 Le6 19.Sh5

De7 20.De3 Kh7 21.Tf1 Sd7 22.e5(?)
Svart har ikke funnet det beste forsvaret, og har noen
problemer med at det er trangt for e6løperen. Her hadde
faktisk 22.Dd3! Tad8 23.Dc2! Db4 24.d5! kunnet vinne partiet.
22...f5(?)
Heldigvis for angrepspartiet grep ikke svart sin gyldne sjanse
som var 22...fxe5! 23.dxe5 Dc5! med dronningbytte som
ødelegger festen for hvit. Nå er det derimot igjen duket for
finale:
XIIIIIIIIY

8r+-+-tr-+0

7zpp+nwqp+k0

6-+p+l+-zp0

5+-+-zPp+N0

4-+-zP-+-+0

3+-sN-wQ-zPP0

2PzP-+-+L+0

1+-+-+RmK-0

xabcdefghy

23.Se4!
Innleder et energisk sluttangrep. Jarle Solli var ikke så
imponert over sitt eget spill i dette partiet. Han pleier å spille
mange slike angrep som noen ganger kan bli severdige.
23…Kg6 24.Sef6
Eller faktisk enda sterkere 24.g4 fxe4 25.Dxe4+ f5 26.exf6+.
24...Sxf6 25.Sxf6 Tad8? 26.g4 fxg4 27.Dd3+ Kg5 28.h4+
Kxh4 29.Kf2! 1–0



Driver klubblokale med sponsormidler
Kristiansund Sjakklubb har ”kontor” i analyserommet her i NM.
På et langbord har den nyvalgte lederen Tore Kristiansen (med
fin hatt og snurrebart) rigget seg til med det nødvendige.
Sammen med 17 andre nordmøringer utgjør han en av de
største klubbene under Landsturneringen.
Aktiviteten i Kristiansund Sjakklubb er høy. Nylig har klubben
som teller 69 medlemmer i alle aldre, kjøpt seg eget lokale midt
i byen til 1,4 millioner kroner. Fire dager i uka spilles det sjakk
der. Takket være god profilering i lokale medier, blant annet på
barne og ungdomsjakk, har klubben høy status i byen. Dette
har gitt velvillige sponsorer. I fjor fikk klubben inn hele 400 000
eksterne kroner, men det høye beløpet skyltes kjøp og
innredning av de nye lokalene. Driften av lokalene er lagt opp
slik at grasrotmidler på 80 – 90 000 kroner dekker de daglige
kostnadene. En velvillig bank gir rentene på huslånet som
sponsorstøtte.
I ett år var svenske Axel Smith spiller og trener i Kristiansund. I
tillegg til at han spilte på førstebordet til Eliteserielaget, trente
han de unge. Dette hevet nivået betraktelig. Nå er Smith tilbake
i Sverige, men har vært på besøk her på Lillehammer i flere
dager før han starter i SM kommende helg.
For å holde på ungdommene legger klubbledelsen vekt på det
sosiale. Hytteturer og grillfester kombinert med små turneringer
hører til. I Landsturningen har Kristiansund de siste årene gjort
det maget bra med vinnere i flere klasser, så satsingen har gitt
resultater.
PS. Om klubbens forhold til pressen: I mange år het det seg at
var man ikke sjakkspiller behøvde man ikke søke jobb som
journalist i lokalavisa Tidens Krav. DS
Oddvar Aasen

Viktig for å få folk tilsjakklubbene:
Miljø, rekruttering, spillelokalet og nettsider
Godt miljø, god rekruttering, egnede spillelokaler og
gode nettsider. Dette er stikkordene som sikrer
virksomheten i sjakklubbene.
Det var konklusjonen til tidligere leder i Nordstrand
Sjakklubb, ArneBirger Lund, under hans innledning
på motivasjonssamlingen for sjakklubber som ble
holdt tirsdag ettermiddag. Sammen med Otto
Milvang og Jussi Dyrnes, begge ledende tillitsvalgte
i klubben, hadde han laget en presentasjon om
virksomheten i klubben og klubbens
ungdomsavdeling. Vel 30 sjakkledere fra mange
klubber fulgte interessert med. Mye var kjent fra før,
men mye ga grunn til ettertanke.
Ligger problemet i mange klubber slik Øystein
Brekke oppsummerte det til slutt: Sjakkspillere er
individualister framfor kollektivister, egoismen
kommer foran fellesskapet?
Simen Agdestein mener av 1000 unger som er med
på SFO, er det bare en som blir sjakkspiller!
Lund ga eksempler på hva som kan sikre bedre
rekruttering:
* Nye spillere må tas i mot slik at de føler seg velkommen.* Kurskvelder for unge spillere* Aktive foreldre* En informativ og levende nettside* Bredde viktigere enn topp* Julebord og sommerfester* Unngå ratingspøkelset
Oddvar Aasen

Klubbleder Tore Kristiansen, flankert av styremedlemmene Stig Rune
Jenssen til venstre og Arild Myhre til høyre.



Detektiv etter NMresultater
Til Norges Sjakkforbunds 75årsjubileum
på Randberg i 1989 ble det for første
gang delt ut diplomer til NMdeltagere
som passerte runde antall deltagelser.
Det var fra første stund Aage Mella, nå
79, som påtok seg det store
detektivarbeidet med å jakte på alle
deltagelser i Landsturneringene gjennom
tidene. Resultatet er et ganske
fenomenal oversikt over de aller fleste
deltagerne fra 1918 til i dag. Oversiktene
ble først lagret i en datamaskin på Mellas
arbeidsplass Skattedirektoratet og ligger
nå på hans PC, med noen
sikkerhetskopier.

Det er slett ikke noen enkel sak å finne
alle deltagerne. Etter turneringene ble
det i "gamledager" oftest publisert bare
premielister over den beste tredjedelen i
hver klasse. Vi har oftest også
deltagerlister i programheftene, men de
er ingen sikker kilde da det alltid har vært
et antall påmeldte spillere som har
uteblitt fra start. Mella opplyser at
resultatene hans fra følgende NM
turneringer ennå ikke er komplette i alle
klasser:
1950 Trondheim, 1952 Skien, 1953
Fredrikstad, 1955 Stabekk, 1958
Ålesund, 1961 Sandefjord, 1962 Hamar,
1963 Moss, 1966 Bodø, 1968 Oslo, 1972
Røros, 1974 Sandefjord og 1975 Oslo.
Den som har komplette resultater eller
deltagelser i klasser fra disse årene for
eksempel skrevet inn i et programhefte,
oppfordres til å ta kontakt med Aage
Mella eller forbundets kontor.
Torsdag morgen rett før rundestart blir
diplomer til årets jubilerende deltagere
delt ut!

Veteraner i Landsturneringen 2013
Flest deltakelser:
Ole Birkeland, Kristiansand 44
Ole Christian Moen, OSS 43
Jan Svenske, Strømmen 41
Jøran Aulin Jansson, Asker 40
Helge E. Theting, Kragerø 38
Leif Kverndal, Stjernen 37
Bernt Kirkebø, Strømmen 33
Jan Synnestvedt, Nordstrand 33
Berge Østenstad, Asker 32
Rune Djurhuus, Akademisk 30
Leif Gulliksen, Stjernen 30
Sigmund Lunde, Sarpsborg 30
Klaus Smedtorp, Kongsvinger 30
Gunnar Bue, Tønsberg 29
Øystein Hole, Akademisk 29
Gunnar StakeLarsen, OSS 29
Aage Mella, Strømmen 27
Andreas G. R. Moen, OSS 27
Willy L. Olsen, OSS 27
Jarl H. Ulrichsen, Trondheim 27
Viggo Andersen, Kristiansand 26
Pål Moe, OSS 25
Øyvind Pedersen, Tromsø 25
Finn A. Syvertsen, Asker 25
Jan A. Sørgjerd, Nordstrand 25
Karsten Ovesen, Sevland 24
Bror Thanke, Nordstrand 24
Olav K. Fredriksen, 1911 23
Harald Omland, Asker 23
Rune Myhrvold, Hønefoss 22
Bjørn Salvesen, Røros 22
Rudolf Steinkellner, Kirkegata 22
Dag Andersen, Sarpsborg 21
Thoralf N. Barstad, Nordstrand 21
Øyvin Strand, Bergen 21

Flest Landsturneringer på rad:
Ole Birkeland, Kristiansand 43
Jan Svenske, Strømmen 41
Jøran AulinJansson, Asker 40

Jøran AulinJansson og Aage Mella, her
fotografert under NM i Bergen i 2009.



Prakttrekk i presidentklassen
Vår tidligere forbundspresident (198689) Tom Jenkins
(tidligere Johanssen) ville gjerne vise fram et godt trekk som
han hadde spilt i første runde i Senior A. Og det er sannelig
et trekk å vise fram, verdt et helt parti eller kanskje hele
startkontingenten. Se om du finner gevinsttrekket til svart i
den andre diagramstillingen i partiet.
Klasse Senior A, 1. runde
Hvit: ToreInge Bratteteig, Bergens
Svart: Tom Ivar Jenkins, OSS
Slavisk dronninggambit D12
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Lf5 4.e3 e6 5.Sc3 Sf6 6.cxd5 exd5
7.Ld3 Lxd3 8.Dxd3 Ld6 9.0–0 0–0 10.e4 dxe4 11.Sxe4 Sxe4
12.Dxe4 Te8 13.Dg4 Sa6 14.Lh6 g6 15.Tfe1 Dc7 16.h4?!
XIIIIIIIIY

8r+-+r+k+0

7zppwq-+p+p0

6n+pvl-+pvL0

5+-+-+-+-0

4-+-zP-+QzP0

3+-+-+N+-0

2PzP-+-zPP+0

1tR-+-tR-mK-0

xabcdefghy

Et lite nyttig trekk som snarere bidrar til at hvits dronning kan
få faretruende få felter til disposisjon. Bedre var 16.Dh4 eller
16.a3.
16...Sb4 17.Kf1 Sd3! 18.Txe8+ Txe8 19.b3 De7 20.Le3 f5!
21.Dg5 De6 22.Td1
XIIIIIIIIY

8-+-+r+k+0

7zpp+-+-+p0

6-+pvlq+p+0

5+-+-+pwQ-0

4-+-zP-+-zP0

3+P+nvLN+-0

2P+-+-zPP+0

1+-+R+K+-0

xabcdefghy

22...Lf4!! 0–1
En uvanlig flott fangst, valgfritt av dronning eller konge, som
leseren ser ved å studere mulighetene litt nærmere.
Senior A er også møtested for tre av NSFs tidligere
presidenter. Hugo Parr, Nittedal (president 200104) har etter
fem runder 3 poeng liksom Tom, mens Magnus Monsen
(president 197981) foreløpig har 2½ poeng.

Begynnerturneringen starter
I dag ønsker vi deltagerne i
Begynnerturneringen
velkommen til en hyggelig
turnering med fine premier. Det
blir også spennende å se hvor
mange som melder på "lillebror
eller lillesøster" som er på plass
her i NMbyen.
Begynnerturneringen skal spille
i samme lokale som
miniputtene og lilleputtene.

En Royalsjakkrettelse
De fire på bildet på side 6 var
selvfølgelig fra venstre Henrik
Øie Løbersli og Tore
Kristiansen fra Kristiansund,
August BerntsenØybø fra 1911
og Andreas Fossan fra
Stavanger. De to sistnevnte
vant faktisk en lynseier i dette
partiet. Kvalifiseringskampene i
NM i Royalsjakk fortsetter helt
fram til torsdag, og det er bare
å møte opp og spille artige
kamper!

Analyser etter et parti kan gjerne blir en liten sosial happening. Her i analyserommet etter
remispartiet i eliteklassen mellom Johannes Kvisla (til venstre) og Ivar Chavannes. De øvrige vi ser
fra venstre er Vegar Koi Gandrud, Frode Lillevold, Rune Myhrvold og Øyvind Pedersen.



I hotellets hage
Flere og flere, og endelig også bulletinen, har fått øynene opp for den praktfulle hagen rett utenfor
spillelokalene våre på Radisson Blu Lillehammer Hotel. Mange barn og unge er stadig i full sving med
både minigolf (bildet), fotball med små mål og litt bading i utendørsbassenget. Men det er også stedet
for en passiar, som på bildet Morten Sand, for øyeblikket avbrutt av en mobiltelefon i tilstrekkelig
avstand fra spillesalen, her sammen med tidligere elitespiller Tor Kristian Schølseth. TK bidrar
verdifullt til sjakkleiren for de unge med å gå gjennom og forklare dagens parti som de nettopp har
spilt. Ingenting er mer lærerikt for en sjakkspiller enn å få kyndig gjennomgang av sitt eget spill.

Altmuligmann medkamera og liveutstyr
Bjørn Berg Johansen som opererer
med Landsturneringens størst
kamera og som styrer med at 18
kamper i forskjellige klasser
overføres live, kan i høyeste grad
kalles sjakkens altmuligmann. Det
innbefatter at han er leder i
Fredrikstad Sjakkselskap, og at han
er og har vært primus motor i de
mange turneringene FSS
arrangerer. Et annet karakteristisk
trekk med 70åringen er at han alltid
er blid.
Bjørn startet sin sjakkarriere i
Selbak Sjakklubb. Familie og
yrkeslivet på Værste’ (Fredrikstad
Mek) og som sjef i en
ventilasjonsbedrift tok imidlertid
oppmerksom heten, så det ble en
sjakkpause på 32 år. I 1994 ble han
uføretrygdet, og da meldte han seg
inn i FSS. En hobby måtte man jo
ha, sier Bjørn.
Etter hvert har det blitt 15
landsturneringer, men det er som
administrator Bjørn har satt flest
spor etter seg. Mest stolt er han av
Landsturneringen i 2003 som
samlet 623 deltakere. En rekord
som synes å være uslåelig. I 2010
var det nytt suksessfullt mesterskap
på vollane ved Gamlebyen. Nesten
årlig har klubben arrangert NM i
hurtigsjakk. Turneringene har gitt
penger i kassa til klubben.

Det begynte med fotografering. En
arv ga han mulighet til å investere
100 000 kroner i utstyr. Midt på det
første tiåret av 2000tallet fikk han
ideen å anskaffe utstyr til
liveoverføringer. Teknologien gjorde
det mulig. Formelt er det
Fredrikstad Ungdomsjakk som står
som eier, men det driftes av Bjørn
Berg, som han kalles blant venner.
Etter NM i Moss i 2006 har han
overført de fleste store
sjakkarrangementer i Norge. Prisen
er 8000 kroner. OL i Tromsø blir et
for stort arrangement til at Bjørns
tjenester kan benyttes.
Fredrikstad Schakkselskap er etter
norske forhold en stor klubb med
mellom 40 og 50 deltakere i
klubbturneringene. Bjørn store
bekymring er at det er vanskelig å
få med barn og unge i klubben.
Ungdomsarbeidet må bli
Sjakkforbundets fremst oppgave
framover, sier Bjørn Berg Johansen.

Oddvar Aasen

Bjørn Berg Johansen



DAGENS PROGRAM Onsdag 3. juli:
0900 – 1100 Registrering Begynnerturnering
1000 – 1600 Registrering til Laglyn med tidshandikap
1015 – 1030 Premieutdeling Norges Grand Prix 2012/13
1030 – 1630 Runde 5 i Landsturneringen
1115 – 1205 Begynnerturneringen 1. runde
1230 – 1320 Begynnerturneringen 2.runde
1400 – 1450 Begynnerturneringen 3. runde
1300 – 2000 Kvalifiseringskamper i NM i Royalsjakk for 2mannslag
1530 – 1830 Hotellets Sjakkmiddagsbuffé (kjøpes i resepsjonen)
1600 – 1630 Dagens eliteparti kommenteres
1645 – 1730 Informasjonsmøte om å spille fjernsjakk
1800 – 2130 Laglynturnering med tidshandikap
1830 – Årsmøte for Norges Fjernsjakkforbund

Invitasjon til LAGLYN MED TIDSHANDIKAP !!
onsdag 3. juli
En av de store slagerne i NMuka gjennom de siste 25 årene!
Hvert lag består av tre – 3 – spillere. Betenkningstid (tidshandikap) i hver runde avgjøres av
gjennomsnittlig rating for laget (etter norsk rating). Det blir fastsatt et ratingtall for spillere uten rating.

Bruk det utlagte PÅMELDINGSSKJEMAET!
Finn et NAVN til laget, men upassende navn vil bli endret.
Påmelding onsdag 3. juli klokka 1000  1600.
Antall deltagende lag blir som vanlig begrenset til 64.
Startavgift: kr 210 per lag (70 per spiller), betales samlet per lag.

Premier ved minst 40 lag:
1. premie: kr 1500 + NMglass + bokpremier
2. premie: kr 900 + bokpremier
3. premie: kr 600 + bokpremier
4. premie: bokpremier
Hvis du vil være med, men mangler lag, skriv deg på liste i sekretariatet.
Det spilles etter FIDEs lynsjakkregler. Turneringsleders avgjørelse er endelig.
SPILLESTART kl. 1800. Avslutning med premieutdeling cirka kl 2130.
Tidshandikap i forhold til differansen mellom lagenes gjennomsnittsrating:

099 = 5 mot 5 minutter
100199 = 6 – 4 min
200299 = 7 – 3 min
300399 = 8 – 2 min
400599 = 8½  1½ min
600799 = 9 – 1 min
800+ = 9½  ½ minHer blir det som vanlig hett og utrolig spennende og morsomt!!




