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De aller raskeste
Laglynturneringen med tidshandikap ble akkurat så fartsfylt og morsom
som den skal være, med 64 tremannslag i aksjon. Den lille overraskelsen
denne gang var egentlig at spillere med høy rating tok alle de første
plassene i finalen, til tross for at de ofte spilte med bare et halvt minutt mot
9½. Godt gjort, men det virket vel også som om spillere med lavere rating
spilte godt under vanlig standard, preget av tidsfordelen og stundens
alvor? I finalen var ett lag suverent, mens det ble jevnt mellom de andre.

På seierspallen etter Laglyn ser vi fra venstre sølvvinnerne Kristoffer Madland, Vegar Koi Gandrud og Rune Myhrvold
på laget ”The super black ninja warriors”, deretter de suverene vinnerne JohanSebastian Christiansen, Sebastian og
Svetoslav Mihajlov på laget ”Dark Horses” og til høyre bronselaget “Heisann hoppsann” med Magnus Aarthun, Eirik
Kyrkjebø og Fredrik Beer Jacobsen.

Resultat for de åtte finalelagene:
1. ”Dark Horses” 12 lagpoeng, 2. ”The super black ninja warriors” 7 lp. (12), 3. “Heisann
hoppsann” 7 lp (11,5), 4. ”Kåreperarne” 7 lp (11), 5. “Utropstegn!” 6 lp (9), 6. ”Sokolskijs
venner og en uvenn” 6 lp (9), 7. ”Stavanger United” 6 lp (8,5), 8. ”De lovløse” 5 lagpoeng.
Det meldes at sistnevnte lag gikk til finalen etter en tvist!

I seniorklassene møtes mange kjente støttespillere i norsk sjakk, her på
førstebord Odd Frydendal, Hamar med hvit mot Leif Gulliksen, Stjernen som
vant dette partiet og nå er opp i ledelsen i klassen. Leif mottar ellers på torsdag
diplom for 30 gangers deltagelse i Landsturneringen!

Bjørn Emil Jørgensen, direktemedlem i NSF, er den eneste spilleren i mesterskapet som har
vunnet alle de første 6 rundene. Her er han til høyre i spill mot erfarne Stein Sjuls Hansen fra
Kampen i Oslo, som må ha vært svært nær en remis i tårnsluttspillet mellom dem i sjette
runde. Bjørn Emil er fra Haugesund og for øyeblikket bosatt i Trondheim. Som uratet spiller er
han antagelig plassert for lavt i klasse 5.
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En forspilt sjanse?

Favoritten Jon Ludvig Hammer leder fortsatt eliteklassen etter
6 runder, men det ser ut til at han for en sjelden gangs skyld
ble usikker og undervurderte sin egen stilling da han
aksepterte remistilbudet fra Frode Elsness etter bare 20
trekk. Jon Ludvig hadde ofret en kvalitet for en bonde, men
hadde veldig sterk springer. I etteranalysene syntes Frode å
mene at motstanderen sto klart best i sluttstillingen, og den
meningen deler i alle fall Fritz 13.
Hvit: IM Frode Elsness, Moss
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15...c4!

Et sterkt framstøt som gir svart overtaket. Hvit kan knapt
svare 16.Lxc4 på grunn av 16…Td8 eller eventuelt 16...Dg4
Grünfeldindisk D85
17.0–0 Sf3+ 18.Kh1 Dh4! 19.gxf3 Dxh6 med dårlig struktur
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.cxd5 Sxd5 5.e4 Sxc3 6.bxc3 Lg7 for hvit.
7.Da4+ Dd7 8.Db3 0–0 9.Sf3 b6 10.Lb5!? c6 11.Lc4 c5
16.Dc2 Lb7 17.Lxb7 Sd3+ 18.Kf1 Dxb7 19.Lxf8 Txf8 20.De2
XIIIIIIIIY
½½ (?)
Svart: GM Jon Ludvig Hammer, OSS
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Fritz 13 foretrekker i denne stillingen 12.Sg5 e6 13.d5 eller
12.Lb5.
12...Lxe5 13.dxe5 Sc6 14.Ld5 Sxe5 15.Lh6
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Etter 20… f5! ville svart hatt en (nær) avgjørende fordel med
minst cirka 1,40, sier Fritz 13.

Ved en mulig seier i dette partiet ville Hammer også ha ledet
eliteklassen med omtrent avgjørende 1½ poeng tre runder før
slutt, i stedet for bare et halvt når spenningen nå holder seg.

Hammer virket ikke helt fornøyd med seg selv under analysene med Elsness etter partiet. Han fikk antagelig sjansen til et
avgjørende brudd, men grep den ikke.
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Matt i 3 trekk: En NMrekord?

I sjette runde i senior B fikk vi det nesten utrolige partiet at hvit
ble matt i 3 trekk. Antagelig er dette en ny rekord for
Landsturneringenes historie?
Hvit: Olav Skjæveland, Strand
Svart: Finn Syvertsen, Asker
Froms gambit A02
1.f4 e5

 Huff, den ekle gambiten. Nei, jeg går heller forbi.
2.f5

Da kan vel jeg ta sentrum? Og angripe bonden samtidig, ser
bra ut.
2...d5

Kjell Juul – den
Under turneringen i 1989
beskjedne, største NM
delte jeg ut lister over det
veteranen
jeg hadde registret på
Vi har lenge ment å vite at vedkommende, til spillere
som så ut til å være aktuelle
Thor Støre, OSS (1924
for diplom, og ba om at de
2001) var NMdeltageren
som hittil har deltatt i flest sa fra om feil og mangler,
landsturneringer, nemlig 45. men jeg fikk ikke noe fra
Men Aage Mellas grundige Kjell. I 1992 fikk Kjell diplom
for 25 deltagelser, i 2000 for
arbeid på temaet har ført
Kjell Juul (19282008) til en 30 deltagelser, og i 2006 for
35.
ny toppplass med 48
deltagelser, hvorav tre
Etter 2006 har jeg jobbet
riktignok bare er svært
mere systematisk med å
sannsynlige. Hvem kan
lete fram resultat og
bekrefte at og om Kjell Juul deltagerlister for de årene
deltok i 1968, 1974 og/eller hvor jeg så at jeg hadde
1975?
ufullstendig grunnlag. Det
har ført til at jeg nå har 45
”sikre” registreringer på
Kjell fram til 2008 som var
siste gang han deltok.
av Aage Mella

Kjell Juuls NM
deltagelser
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Ifølge deltagerregisteret for
landsturneringene deltok
Kjell Juul (født 30.3.1928) i
sin første landsturnering i
Oslo 1949 og i sin siste i
2008. Han representerte
Sjakkameratene fram til
1970 og seinere Stjernen.

Ja, ja, jeg får nesten dekke den da.
3.g4

Heisann.

Han fikk 1. premie i klasse
2 gruppe I 1949 og i klasse
1 gruppe A i 1952. Kjell
deltok i mesterklassen i
1953 og 1954 og deretter
klasse 1 tom. 1980, klasse
2 tom. 1998 og seinere
klasse 3.

3...Dh4#
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Finn har strålt som en sol siden dette partiet. Til daglig er han
kasserer i Asker Schakklub og ellers blant annet regnskapsfører
for Norsk Sjakkforlag som
arrangerer årets NM.
Olav Skjæveland var
lenge sentral i det
rogalandske sjakklivet og
leder i Rogaland Sjakkrets
i mange år. Han har tatt
rekordpartiet riktig sporty
og rakk etterpå lett ned til
Lillehammer sentrum der
han unnet seg både en
flaske vin og en ny skjorte.
Bulletinen mottar gjerne
også lengre partier enn
dette fra spillerne! Og tre
trekk er nok i korteste
laget for å vinne et
skjønnhetspremie.

Redaksjonen rakk ikke å forevige dette partiet da
det ble spilt, men vinneren Finn kunne vise
trekkene i analyserommet.

Under NM på Hamar i 2007
viste jeg ham et bilde med
ham i aksjon på Hamar
også i 1962. Han svarte at
det visst var riktig at han
hadde vært med en gang
tidligere på Hamar.
Han bemerket ellers at det
triste med oversiktene mine
var at de minnet ham på
hvor gammel han var blitt!

I tillegg har jeg registrert at
han var forhåndspåmeldt i
1968, 1974 og 1975, men
uten har jeg sett noen
bekreftelse på at han
deltok. Dessuten er det
Da forbundet startet
mulig at han kan ha vært
utdelingen av diplomer til
NMveteranene i 1989, fikk med i turneringen i 1972
han diplom for deltagelse i hvor jeg ikke har fullstendig
sin 22. turnering, og var den deltagerliste, men han var
av deltagerne som hadde ikke forhåndspåmeldt.
nest flest registrerte
Jeg håper at jeg i løpet
deltagelser (Kåre O.
sommeren kan få bedre
Johansen hadde 24). Det oversikt over de usikre
ble delt ut diplom til alle
turneringene, slik at
som hadde 10 turneringer Jubileumsboken 2014 kan
eller mer.
få det riktige antallet.
Tallene jeg hadde i 1989,
bygde på Jubileumsboken
1964, Norsk Sjakkblad, en
del lister og avisutklipp jeg
hadde selv, samt
spørreskjemaer som
deltagere hadde fylt ut
under turneringene i 1980
og 1986.Seinere har jeg
funnet 9 andre
turneringsdeltagelser på
Kjell, slik at summen på
ham skulle vært minst 31.

Foto av Kjell Juul i 1976, i
Stjerneverdenen

Sykkelrytter med spansk
sjakktittel

Som 1213 åring hørte nå 68 år gamle Tore Teigen
(tidligere Narvøy) i Barnetimen at det skulle være
en nordisk postsjakkturnering. Det tente guttungen
som nettopp hadde lært seg trekkene. Med unntak
av en pause mens han var aktiv sykkelrytter, har
han siden vært ivrig sjakkspiller. Største prestasjon
her hjemme er at han ble Telemarksmester i
lynsjakk som junior.
Han er medlem av Porsgrunn, men de siste årene
har han tilbrakt vinterhalvåret på Kanariøyene. Der
spiller han i den internasjonale klubben i byen
Puerto de la Cruz, nord på Tenerife. De tre siste
årene har han blitt klubbmester i klubben med det
sjakklige navn ”Rochade 88”. To ganger i uka
treffer han sjakkvenner fra blant annet Tyskland,
England og Sveits. Nivået er kanskje ikke all
verden. Det viktigste er å treffe nye sjakkvenner.
Nordmenn som måtte befinne seg på Tenerife er
velkommen, om enn bare for et kort besøk.

I yngre dager var Tore Narvøy er kjent sykkelnavn.
Grenland Sykkelklubb var gode i lagtempo og fikk
flere andreplasser i NM. Han har også en
fjerdeplass på klassikeren Trondheim – Oslo. Tore
Teigen har hatt sitt yrkesliv i Posten, så naturlig nok
har han vært aktiv postsjakkspiller.
Oddvar Aasen

Styret i Sjakkhistorisk
Forum gjenvalgt

Styret i Sjakkhistorisk Forum tok gjenvalg
på årsmøtet som fant sted tirsdag, med
det unntak at Odd Ristesund bare sitter til
man har funnet en annen kasserer. Styret
som ellers består av Nikolas Axel Mellem,
Jan Gunnar Fredriksen, Bjarke Sahl og
Morten Lilleøren, konstituerer seg selv
med Mellem for leder. Styret skal også
supplere seg selv med to
styremedlemmer. Foreningen har nå 34
medlemmer.

Tore Teigen

registrert en våknende interesse for norsk
sjakkhistorie. Et av hans mål med boka er
å vise at sjakk her i landet har vært en
viktig kulturfaktor som aldri har blitt tatt inn
i varmen.
Oddvar Aasen

Viktige saker foreningen har arbeidet med
er at det er opprettet en stipendieordning
for sjakkhistorisk arbeid, og det skal lyses
ut en konkurranse om beste sjakkhistorisk
artikkel. Morten Lilleøren skal i samarbeid
med Folkemuseet registrere og samle inn
historisk brettspill.

Før årsmøtet holdt Nikolas Axel Mellem et
foredrag hvor han sammenlignet styrken til
de beste sjakkspillerne gjennom tidene.
Tittelen var ”Utvikling av spillestyrke fra
Polerio til i dag. Krav til metodologi og
relevante modeller”.
På slutten av årsmøtet orienterte Øystein
Brekke som arbeidet med jubileumsboka
til Sjakkforbundet i anledning 100 års
jubileet 20. juli neste år. Han hadde

Nikolas Mellem under foredraget om sjakkmesternes spillestyrke gjennom tidene.

DAGENS PROGRAM Torsdag 4. juli:
1030 – 1645

Påmelding til Pratelagsjakk

1030 – 1630

Runde 7 i Landsturneringen

1015 – 1030
1115 – 1205

1230 – 1320
1400 – 1450
1300 – 1500
1500 – 1530
1530 – 1830
1615 – 1815
1815 – 2130

Utdeling NMdeltagerdiplomer
Begynnerturneringen 3. runde
Begynnerturneringen 4.runde

Begynnerturneringen 5. runde

Siste kvalifiseringskamper i NM i Royalsjakk for 2mannslag

Eliteparti kommenteres av Jon L. Hammer (tidspunkt forutsatt avsluttet eget parti!)
Hagesjakk med grilling (dagens Sjakkmiddagsbuffé) og stafettsjakk
Semifinaler og finale i NM i Royalsjakk (ute)
Pratelagsjakk

Pratelagsjakkturneringen
spilles torsdag 4. juli, med
følgende forutsetninger:

1) Hvert lag består av to, tre eller fire spillere
og må ha et navn – om mulig et morsomt et.
2) Hver lagkamp spilles over seks partier
hurtigsjakk, med betenkningstid 12 minutter
per lag og parti.
3) Spillerne innenfor et lag står fritt til å prate
om partiene sine, og til å bytte brett når de
ønsker underveis i sine kamper.
4) Pengepremier til spillerne på de tre beste
lagene – en svært sosial og forhåpentligvis
lærerik sjakkveld for alle de andre!

NB: Alle lag som ønsker å delta
må levere påmeldingsskjema
og betale startkontingenten på
200 kroner i sekretariatet innen
klokken 16.45.
Turneringen starter 18.15, og spilles med
fire runder kvalifisering for alle lagene – fulgt
av cupspill som avgjør plasseringene
mellom de beste lagene. Kvalifiseringen
forventes ferdigspilt ca 20.00 og finalen ca
21.00. Størrelsen på pengepremiene
avgjøres av antallet deltakende lag.

Dagens eliteparti

Partigjennomgangen av en elitespiller har blitt et populært daglig
innslag. Her viser IM Nicolai Getz partiet sitt mot Ivar Chavannes,
med sporty antrekk ikke så lenge før fotballkampene på tirsdag
der "Getzerns eget lag" også gikk til topps.

