BULLETIN 8
Søndag 7. juli. Pris kr 20

Den beste vant
Norgesmestertittelen og Kongepokalen gikk til stormester Jon Ludvig
Hammer (23) som hadde god kontroll på partituviklingen i siste runde mot
Rune Djurhuus og sikret seg seieren med en remis. Dermed kunne
publikum glede seg over å få hylle en Norgesmester og ikke bare
stikkampspillere som i utrolige åtte av de ni foregående årene.

Årets nybakte norgesmester Jon Ludvig Hammer med kongepokal på toppen av pallen. De øvrige premierte elitespillerne er fra
venstre Frode Elsness, Atle Grønn, Leif E. Johannessen, Rune Djurhuus, Berge Østenstad, Frode Urkedal og Aryan Tari.

Det var heller ikke mye tvil om at Jon Ludvig var en fortjent og riktig mester av Lillehammer 2013. Han spilte nok
jevnt best, ble den eneste ubeseirede spilleren i klassen og endte med ett helt poengs margin til Frode Elsness,
som han i et svakt øyeblikk avga en kanskje noe unødvendig remis til. For norsk sjakks del var det også best at den
yngste og mest seriøst satsende stormesteren vår ved siden av Magnus Carlsen lyktes med å legge feltet bak seg
og bli norgesmester for første gang.
Gledelig var det også at yngstemann, Aryan Tari, bekreftet den jevnt over sterke framgangen sin med en lovende
IMtittel etter sitt tredje napp i tittelen på drøyt tre måneder.

Siste og avgjørende remis
Hvit: Jon Ludvig Hammer, OSS

Svart: Rune Djurhuus, Nordstrand
Kongeindisk E98

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 0–0 6.Le2 e5 7.0–0
Sc6 8.d5 Se7 9.Se1 Sd7 10.Le3 f5 11.f3 Kh8 12.Sd3

XIIIIIIIIY
8r+lwq-tr-mk0
7zppzpnsn-vlp0
6-+-zp-+p+0
5+-+Pzpp+-0
4-+P+P+-+0
3+-sNNvLP+-0
2PzP-+L+PzP0
1tR-+Q+RmK-0
xabcdefghy

Fartsfylt kafésjakk

Espen Thorstensen fra Kongsvinger revansjerte en
bukk i 5. runde i klasse med en imponerende seier i
kveldens Kafesjakkturnering. Espen har mange
ganger vist seg som en ekstra sterk spiller med
redusert tenketid som her var 15 minutter per spiller.
Det ble en god og fin stemning i kafelokalet for
anledningen omgjort til pub som kler lokalet.
1. Espen Thorstensen, Kongsvinger 4 1/2
2. Anders Hobber, Moss
4 1/2
3. Ole Chr. Moen, OSS
4
4. Asbjørn Steinskog, Sandnes
4
5. Erling Skjelstad, SMPOAÅ
4
6. Jørund Berstad, Førde
3 1/2
7. Jon Gunnar Tufta, Bergen
3 1/2
8. Sigmund Lunde, Sarpsborg
3 1/2

12….c5!?

Her avviker Rune fra både det vanligste trekket 12…Sg8 og fra
varianten 12…f4 13.Lf2 c5 som tidligere er kjent fra partiet
Hammer – Ju, Aeroflot Moskva 2011 med den friske
fortsettelsen 14.b4 b6 15.Sb5 Tf6 16.Sxd6!? Txd6 17.bxc5
bxc5 18.Sxc5 som etterhvert ble remis.
13.b4 b6 14.Sb5 Sf6 15.bxc5 bxc5 16.Sf2 Remis ½–½

XIIIIIIIIY
8r+lwq-tr-mk0
7zp-+-sn-vlp0
6-+-zp-snp+0
5+NzpPzpp+-0
4-+P+P+-+0
3+-+-vLP+-0
2P+-+LsNPzP0
1tR-+Q+RmK-0
xabcdefghy

Jon Ludvigs første kongepokal var et faktum da Rune her
godtok et remistilbud. Hvit står en liten tanke bedre i en slik
stilling.

Premiebordet besto denne gang av ulike håndlagde kunstglass med NMlogo.

Bulletinredaksjon

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

Skjønnhetspremie i NM
2013
Klasse 3, 2. runde

Hvit: Gitle Kirkesola –
Svart: Torge Ugland, Drammen
Italiensk C54
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 4.c3 Sf6
5.d4 exd4 6.cxd4 Lb4+ 7.Sc3 d5(?)
Faktisk en kjent åpningsfeil siden
1800tallet. Det er kjent at svart skal
spille 7…Se4! 8.00 Lxc3! med litt
forviklinger, men gode sjanser.
8.exd5 Sxd5 9.0–0 Le6

XIIIIIIIIY
8r+-wqk+-tr0
7zppzp-+pzpp0
6-+n+l+-+0
5+-+n+-+-0
4-vlLzP-+-+0
3+-sN-+N+-0
2PzP-+-zPPzP0
1tR-vLQ+RmK-0
xabcdefghy
Elite

Mester

Klasse 1

10.Dd3

Sterkt og nærliggende. Hvit
ender faktisk opp med to tårn
og løper for dronningen, og da
blir det ikke så mye mer å
spille om.

XIIIIIIIIY
8-+qtrr+k+0
7zppzp-+pzpp0
6-+n+lsn-+0
5+L+P+-sN-0
4-+-+-+-+0
3zP-sNQ+-+-0
2-zP-+-zPPzP0
1+-+RtR-mK-0
xabcdefghy

40.Tc5+ Kb8 41.Tb6+ oppgitt
32.Txa7 Db8 33.Th7 Dxb2
34.h3 Db1+ 35.Kh2 c5 36.Txh6 1–0
c4 37.Te5+ Kd7 38.Sxc4 Dc2 Det blir matt i neste.
39.Td6+ Kc7

Det enda sterkere 10.Lg5! er
kjent fra det berømte partiet
Steinitz  von Bardeleben,
Hastings 1895.
10...0–0 11.a3 Le7 12.Ld2 Dd7
13.Tfe1 Tad8 14.Tad1 Tfe8
15.Lb5 Lf6 16.Lg5 Lxg5
17.Sxg5 Sf6(?)
Bedre var 17… Lf5.
18.d5! Dc8

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-mk-+-+-0
6-+-tR-+-+0
5+-+-tR-+-0
19… Txd3 20.exf7+ Kf8
4-+N+-+-+0
21.fxe8D+ Sxe8 22.Txd3 Sf6
3zP-+-+-+P0
23.Tf3 h6 24.Sh7+ Kf7 25.Sxf6
2-+q+-zPPmK0
gxf6 26.Sd5 f5 27.Lxc6 bxc6
1+-+-+-+-0
28.Te7+ Kf8 29.Txc7 De6
xabcdefghy
30.Se3 Ke8 31.Txf5 Dd6

19.dxe6!

Resultater topp 10 alle klasser:

Klasse 2

Seierspallen i juniorklassen med den suverene mesteren
Erlend Mikalsen fra Alta på topp.

Klasse 3

Klasse 4

Pallen i lilleputtklassen med årets norgesmester Martin Bergsjø
Østby på øverste trinn.

Klasse 5

Senior A

Senior B

Junior A og B

Flemming Aas, Bergens ble vinner av Junior B

Kadett A

Kadett B

Lilleputt

Miniputt

Begynnerturneringen

Om sjakkbrikken på NMlogoen

av Morten Lilleøren
Sjakkbrikken på logoen er en hrókr, dvs. en kriger  vår
tids tårn. Det er en av sjakkbrikkene fra øya Lewis i
Hebridene, eller Ljódhus på Suderøyene, som øya og
øygruppa het da brikkene ble deponert der en gang
mellom 1150 og 1200. Øygruppa utgjorde den gang en
viktig mellomstasjon på handelsruta fra Nidaros og
Bjørgvin, Hjaltland (Shetland), Orknøyene, Katanes
(Caithness), Suderøyene (Hebridene), og inn i Irskesjøen,
som den gang likegodt kunne blitt kalt Norskesjøen, da
sjøfarten, alle øyene og kysten langs øst og sørkysten av
Irland, samt vestkysten av store deler av Skottland og
England ble behersket av
norske kolonister og deres
etterkommere. Dublin, som
ble anlagt av norske vikinger
ca. 840, var den viktigste
havna langs en handelsrute
som strakk seg fra kysten av
Frankrike til norskekysten.
Fra rundt år 1000 kom det
anselige mengder
hvalrosstann fra Grønland til Norge. Fra 1153 tilfalt
tienden fra Gardar på Grønland erkebiskopen i Nidaros.
Dette ser ut til å ha medført at det da oppsto en
produksjon av figurative sjakkbrikker der. Disse er
særpregete i formen, og kan nokså lett skilles ut. De ser
ut til å ha blitt solgt eller på annet vis spredt rundt i
Europa. Det fins mange slike brikker spredt rundt om i
europeiske museer, men det største antallet brikker ble
funnet på Lewis i 1831. Offiserene er formet som konung,
fru, biskup, riddari og hrókr på norrønt, dvs. konge,
dronning, biskop, ridder og kriger/helt, som er hva disse
betegnelsene betyr på moderne norsk. En skriftlig kilde
som er samtidig med disse brikkene, er Tristan og Isolde
skrevet av Thomas av Britain/Gottfried von Strassburg.
Der omtales norske kjøpmenn som reiser langs
ovennevnte handelsrute med sjakkbrikker av
hvalrosstann (elfenbein) i lasten.
Brikkene anses rundt om i verden å være noen av de
mest betydningsfulle kunstneriske gjenstandene fra
europeisk middelalder. En rekke nasjoner nærmest slåss
om den kulturelle opphavs og eiendomsretten til disse
brikkene. Det er et paradoks at de nesten er ukjente her
hjemme. De blir som om en blanding av Edvard Munch
og Magnus Carlsen  uten at noen i Norge har hørt om
dem. I landet der de ble laget, er de knapt omtalt i
kunsthistoriske oversikter. Brikkene fins nå i British
Museum i London og National Museum i Edinburgh.

Fersk 14åring som
ble IM

9.La3(?)

Allerede dette trekket ser ut til å
være en hovedårsak til hvits
Aryan Tari skrev et lite stykke
skjebne i dette partiet. Bedre var
norsk sjakkhistorie da han i siste en rolig utvikling med 9.Lb2.
runde sikret seg tittelen
Aryan finner nå en veldig sterk
Internasjonal Mester gjennom
fortsettelse som Nicolai kan ha
sitt tredje napp på drøyt tre
oversett:
måneder og samtidig løftet
9…e5! 10.dxe5 Sfd7!
FIDEratingen rett over kravet
2400. Det er en nesten
Slik kommer springeren plutselig
rekordrask tittel Aryan har tatt fra til et idealfelt på e5.
det første tittelnappet på
11.Td1 Sxe5 12.Df4 Sxc4
Fagernes i påsken i år.
Dermed henger det både på a3
I siste NMrunde vant Aryan
og c3. Hvit har nok satt sin lit til
nesten uventet enkelt over
bindingen i dlinja:
Nicolai Getz. Det hele skyldtes at
XIIIIIIIIY
han fant et glimrende svar
8rsn-wq-trk+0
allerede på hvits niende trekk
som da snart viste seg å være 7zpp+-+pvlp0
6-+p+-+p+0
mye svakere enn man
5+-+p+-+-0
umiddelbart ville tro. NM
4-zPn+-wQ-+0
bulletinen gratulerer!
Eliteklassen, 9. runde

Hvit: IM Nicolai Getz, OSS
Svart: Aryan Tari, Kristiansund
Grünfeldindisk D94

1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.e3 g6 4.c4
Lg7 5.Sc3 0–0

3vL-sN-zP-+P0
2P+-+-zPP+0
1+-+RmKL+R0
xabcdefghy
13.Lxc4

Heller ikke 13.Sxd5 Sxa3 14.Sc7
Etter en uklassisk
trekkrekkefølge er partiet over i holder for hvit. Etter 14…De7!
15.Sxa8 Le5! og Dxb4+ vinner
en Grünfeldinder. I denne
stillingen velger hvit mellom flere svart klart.
trekk, blant annet 6.cxd5 Sxd5 13...Lxc3+ 14.Kf1 De7 15.Le2 a5
7.Lc4 Sxc3 8.bxc3 som allerede i 16.Tb1 axb4 17.Lxb4 Lxb4
18.Dxb4 Dxb4 19.Txb4 Txa2
et parti Rubinstein – Aljechin,
Wien 1922 med fortsettelsen
Med to bønder i forskjell er
8…c5 9.00 Sc6 10.La3 og
partiet avgjort i svarts favør.
faktisk en ganske rask seier til
Resten er vel krampetrekninger.
hvit!
20.g3 b5 21.Tb1 Sd7 22.Tc1 Se5
6.b4 Lg4 7.h3 Lxf3 8.Dxf3 c6
23.Tc5 Tc8 24.e4 Sc4 25.exd5
XIIIIIIIIY
Sd2+ 26.Kg2 Se4 27.Txc6 Td8
8rsn-wq-trk+0
28.Ld3 Sxf2 29.Lb1 Tb2 30.Tf1
Se4+ 31.Tc2 Txc2+ 32.Lxc2 Sd2
7zpp+-zppvlp0
33.Td1 Txd5 34.Kf2 Se4+
6-+p+-snp+0
35.Ke3 Txd1 36.Lxd1 Sxg3
5+-+p+-+-0
37.Kd4 f5 38.Lb3+ Kg7 39.Kc5
4-zPPzP-+-+0
f4 40.Ld1 Se4+ 41.Kd4 0–1
3+-sN-zPQ+P0

2P+-+-zPP+0
1tR-vL-mKL+R0
xabcdefghy

Takk for denne gang!

Jeg takker alle for en strålende NMuke i sjakk på
Lillehammer. Det har vært en kolossal glede for meg
som arrangør å oppleve så mange fornøyde
mennesker under en sjakkturnering.

Grunnlaget for suksessen har på den
ene siden vært selve arenaen for
mesterskapet. Heldigvis ble
Radisson Blu Lillehammer Hotel
også i praksis det fenomenalt flotte
stedet for en Landsturnering i sjakk
som jeg mente i planleggingsfasen.
Like viktige har selvfølgelig menneskene på hotellet
vært, med kurs og konferanseansvarlig Lars Granum
i spissen.

Noe av den best tenkelige turneringslederstaben i
dette landet har etter hva jeg forstår gjennomført de
ulike turneringene i programmet til punkt og prikke. De
var Hans Olav Lahlum (ansvarlig), Henrik Sjøl, Tom
Eriksen, Roar Nærheim, Erling Skjelstad, Laila
Sidselrud og Geir Brobakken. Så ble de sju i siste
øyeblikk supplert med superfrivillig sjakkpappa Per
Olsen som usynlig har tatt seg av særlig innskriving av
resultatene i TurneringsService gjennom NMuka.
Sjakkpappa Frode Merkesvik stilte opp da vi trengte
en ekstra medarbeider til registrering på dagtid før
lynsjakkturneringene.

Bjørn Berg Johansen har sørget for at rekordantallet
18 livesjakkpartier daglig har blitt perfekt overført til
nettet, i tillegg til partiene mellom stormesterne
Magnus og Borki. Bjørn har i tillegg fotografert det
meste som har foregått og har bistått på det viktige
området premier og premieutdeling. Oddvar Aasen har
bidratt avgjørende til den daglige bulletinen med
hyggelig lesestoff. Sønnen Audun har sydd bulletinen
teknisk sammen hver natt eller morgen. Rolf Westrum
har alene skjøttet Royalsjakken i programmet og ellers
bistått på forskjellige måter.
Sjakkleiren med 40 barn og unge meldes også å ha
blitt fine opplevelser gjennom hele uka. Trond Nilsen
har holdt i det praktiske programmet og vært til stede
for alle hele veien. Tor Kristian Schølseth og Knut
Lennart Tangen har vært de pedagogiske og trivelige
sjakktrenerne som jeg regnet med at de kom til å
være. Leilighetene på Birkebeineren Hotel ble et fint
bosted for de fleste leirdeltagerne.

Deltagere, familiemedlemmer og publikum har
dessuten vært særdeles trivelige å ha ”i hus” på årets
NM.

Det er gjerne flere som kunne ha vært nevnt. Hjertelig
takk til alle, og på gjensyn!
Øystein Brekke

Eivind X. Djurhuus, Nordstrand ble Kadettnorgesmester 2013
etter seier med hvit i siste runde over Henrik Øie Løbersli,
Kristiansund. På andrebord vinner Eskil Ekeland Grønn, OSS
med svart over klubbkamerat Ulrik Olsen og tar sølvplassen. Det
uvanlig er dermed at både gull og sølvvinnerne hadde en pappa
som spilte i eliteklassen.

15åringen Simen Agdestein fra Asker fikk et gjennombrudd da han ble
norgesmester i 1982. I mesterskapet på Lillehammer delte han seieren
med IM Bjørn Tiller og vant senere stikkampen mellom dem som ble spilt i
Oslo helt på slutten av året. Bjørn Tiller tok forøvrig sitt monn igjen og ble
norgesmester året etter, i Trondheim. Ja, NMbyene Lillehammer og
Trondheim kom i tur og orden også i 1982 og 83.

