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Det var mange som stilte i uoffisielt NM i sjok søndag kveld. Foto: Johannes Luangtep Kvisla 

 

 

 



2 
 

Rekordmange deltakere i sjokturneringen 

 

Søndag kveld ble det spilt uoffisielt NM i sjok, og det var rekordmange deltakere. Hele 48 lag 

møtte opp, det vil si 96 deltakere totalt! Stemningen var veldig god i spillelokalet. Geir Ottøy 

sendte til og med livestream fra turneringen, som folk fulgte med på. Turneringen ble spilt 

med først 6 runder, hvor deretter de fire beste lagene gikk videre til semi-finale, og senere 

finale. 

De eldste deltakerne var også de med høyest ratingsnitt, og var blant de fire semi-finalistene. 

Laget bestod av Joar G Pettersen fra Stavanger, og Odin B Vea, også fra Stavanger, men 

representerer Vålerenga for øyeblikket, og bor i Oslo. På merkverdig vis røk de i semi-finalen 

på ulovlig trekk, ettersom det ene lagmedlemmet satte inn en brikke med feil farge, i mens 

lagkameraten hadde forsert matt. Det var da Isak Sjøberg og Jens Ingebretsen som gikk videre 

til finalen. 

 

Odin B Vea og Joar G Pettersen tapte den ene semi-finalen.                Foto: Johannes Luangtep Kvisla 

I den andre semi-finalen var det tidligere NTG-elever Martin Nilsen og Sigve Hølleland som 

dro det lengste strået mot et annet Stavanger-laget bestående av Martin Saltvedt og Andreas 

Fossan. 

Det var da duket for finale! 
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I finalen spilte Sigve Hølleland og Martin Nilsen mot Isak Sjøberg og Jens Ingebretsen (fra venstre) 

Foto: Johannes Luangtep Kvisla 

 

Det var høyt tempo i finalen, og Jens fant en forsert matt mot Sigve, men ga for mye materiell, og med 

for lite tid greide Martin å sette Isak sjakk matt på nabobrettet før Sigve måtte gjøre sitt trekk neste 

trekk. Dermed vant den tidligere NTG-duoen denne presitsjetunge turneringen! 

 

Martin Saltvedt og Andreas Fossan kom til semi.    Ingrid Greibrokk og Sara Næss ble beste jentelag. 

Foto: Johannes Luangtep Kvisla 
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Bli kjent med Vegar! 

 

Navn og alder: Vegar Koi Gandrud, 26 

Klasse: Elite 

Klubb: Hønefoss 

1. Hvordan lærte du å spille sjakk? 

Jeg lærte sjakk på PC-en hjemme. Jeg bare fant et sjakkprogram og lot computeren gjøre 

trekkene. 

2. Hva motiverer deg til å fortsette å spille? 

For meg handler sjakk kun om å vinne partier, og ha en viss fremgang. Fremgangen har 

dessverre ikke oppfylt forventningene, men jeg har ikke jobbet nok, så mulig at jeg har meg 

selv å takke. 

3. Hva er ditt stolteste sjakkøyeblikk? 

Da jeg slo GM (Sergey) Kasparov. 

4. Hva er det flaueste sjakkminnet du har? 

Jeg og motstanderen min i Gibraltar Masters trengte begge seier for å kunne vinne 1000 pund. 

Vi var det siste partiet i turneringen, og spilte til langt uti banketten, men partiet endte remis, 

og ingen av oss fikk noe som helst. 

5. Hva er det morsomste du har opplevd i en Landsturnering?  

Jeg har kun opplevd skuffelser i Landsturneringene, så har dessverre ikke noe å meddele på 

dette punktet. 

6. Har du en sjakkrival, 

og eventuelt hvorfor?  

Johan-Sebastian 

(Christiansen)! Han tok ifra 

meg sammenlagtseieren i 

Norges Grand Prix i år, det 

var veldig surt. Så det var 

ekstra digg å slå ham i 

første runde av årets 

Landsturneringen. 

Her er Vegar bakgrunen i 

aksjon mot sin bitre rival  

                                     

Foto: Leif Magne Svendsen 
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Bli kjent med Marte! 

 

Navn og alder: Marte Kyrkjebø, 19 

Klasse: Junior 

Klubb: Stavanger  

1. Hvordan lærte du å spille sjakk? 

Faren min lærte meg å spille sjakk hjemme da jeg va liten. 

2. Hva motiverer deg til å fortsette å spille? 

Jeg synes det er kjekt å spille sjakk, og blir motivert av å spille 

turneringer.                                                                                             Foto: Privat 

3. Hva er ditt stolteste sjakkøyeblikk? 

Mitt stolteste sjakkøyeblikk er deltakelsen i OL i  

Tromsø i 2014.   

4. Hva er det flaueste sjakkminnet du har? 

Kommer ikke på så mange av mine egne, men husker godt da WFM Maud Rødsmoen flyttet 

løperen fremover som en bonde under NM i 2013. 

5. Hva er det morsomste du har opplevd i et NM?  

Under NM er det alltid mange morsomme ikke-sjakklige øyeblikk. Sidearrangementene er 

alltid kjekke, og fotballturneringen er et høydepunkt. 

6. Hvem er det for deg størst prestisje når du spiller mot, og hvorfor? 

Det er stor prestisje for meg å spille mot min venninne Maud. Vi har fulgt hverandre i mange år, og 

alle partiene mot henne er alltid spennende. 

 

Sjakk-quiz med Andreas Fossan 

Svar kommer i morgendagens bulletin! Se om du finner ut av det! 

 

1.  Hva er navnet på spilleren som sist vant landsturneringen for Stavanger SK. 

2. Hvem er den tredje på adelskalenderen over vinnere av eliteklassen etter Berge 

Østenstad og Simen Agdestein.  

3. 2 arrangørklubber av landsturneringen har de siste 10 årene klart å få med 3 spillere i 

eliteklassen samme år som de arrangerte landsturneringen. Hvilke klubber og hvilket 

år? Svar: Bergens 2009 og Nordstrand 2015 

4. Hvem ble den 90. Norgesmesteren i sjakk 
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Oppsummering: 

 

Elite: 

Det ble en god dag for favorittene i klassen 

i dag. Hammer med svart på førstebord så 

ut til å være godt forberedt i en anti-

meraner, og stod best allerede etter rundt 

20 trekk. Noen trekk senere ble det gjort 

alvorlige feil av Holm, som gjorde at 

Hammer fikk avslutte partiet til sin fordel 

med to dronninger på brettet. På andrebord 

spilte Agdestein med de hvite brikkene 

mot Gandrud, som til nå har hatt en sterk 

turnering. Etter en noe slapp åpning ble det 

en litt komplisert stilling i midtspillet hvor 

svart gjorde en unøyaktighet. Simen så seg 

aldri tilbake, og dro partiet i land derfra. 

Frode Elsness var hvit mot Aryan Tari i 

noe som til slutt ble en katalansk 

typestilling. Sistnevnte var under litt press, 

men var aldri i reell tapsfare, og partiet 

endte remis. Urkedal spilte nimzo-indisk 

mot Hauge, og fikk flere sjanser til å ta 

remis ved trekkgjentakelse. Stillingen var 

objektivt lik, men lettere for hvit, og da 

svart gjorde noen avgjørende feil utnyttet 

Urkedal dette og vant partiet. K.Lie hadde 

svarte brikker mot Kaasen. Dette var et 

komplisert parti i en Benkø hvor hvit 

valgte å avslå bondeofferet. Etter hvert fikk 

K.Lie en veldig sterk løper på midten av 

brettet som til slutt ble avgjørende for 

partiet. Rundens overraskelse er det igjen 

unge Andreas Tryggestad som står for med 

sin seier mot Sebastian Mihajlov. Partiet 

var likt lenge, men Mihajlov gjorde en 

unøyaktighet som gjorde at Tryggestad 

fikk muligheten til å avvikle til et vunnet 

tårnsluttspill. Det er nå tre spillere i delt 

ledelse. 

Mester: 

Øystein Hole fortsetter å vinne på 

førstebord, denne gangen mot Øyvind 

Riisem, som spilte en kreativ åpning med 

b3, Lb2 etterfulgt av e3 og f4. Det ble et 

langt springersluttspill hvor Hole til slutt 

dro i land seieren. Som vanlig var det ellers 

mange remiser i denne klassen, men Levi 

Andre Tallaksen vant et sluttspill mot 

gårsdagens overraskelsesgutt Jens 

Ingebretsen, mens Pål Røyset vant 

overbevisende med de svarte brikkene mot 

en av de andre overraskelsene fra dagen før 

i Harald Mikalsen. Det er nå tre spillere i 

delt ledelse. 

Senior: 

På førstebord i Senior A kom det en noe 

overraskende seier til Roar Lindblom på 

førstebord mot Gunnar Stake-Larsen, etter 

at førstnevnte fikk inn en fin kombinasjon 

med de svarte brikkene. Ellers var det 

ingen oppsiktsvekkende resultater i 

klassen, og det er nå tre spillere i delt 

ledelse. 

I Senior B var det også en noe 

overraskende seier til Leif Gulliksen på 

førstebord, også med de svarte brikkene, 

mot topprangerte Tore Teigen. Det er 

fortsatt fem spillere med full pott. 

Junior: 

Sondre Merkesvik med svarte brikker på 

førstebord spilte en Alekhine og kom inn i 

et tårnsluttspill med to bønder under, men 

med fullstendig kontroll over 2.-raden, 

mens hvits tårn fortsatt stod i 

utgangsposisjon. Det viste seg å være 

vanskelig å forsvare den hvite stillingen, 

og etter et langt parti vant svart partiet. 

Den eneste andre med full pott etter to 

runder er Martin Saltvedt, som noe 

overraskende vant med svart mot Martin 

Nilsen. Dette var et parti i London-
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systemet, og var preget av feil og mange 

forspilte muligheter i begge retninger, hvor 

svart til slutt vant etter mange trekk. 

Forhåndsfavoritten Lucas Ranaldi vant sitt 

parti ganske enkelt og kommer halsende 

etter, og det samme gjorde Mads Vestby-

Ellingsen, som også er blant de 

topprangerte i klassen.  

Kadett: 

Forhåndsfavoritten Andre Nielsen avga sitt 

første halvpoeng, mens Aleksander 

Lindbøl og Tobias Lang Nilsen, de 

nærmeste utfordrerne innfridde i sine 

partier. Det var ingen store overraskelser i 

toppen denne runden, og det er selvfølgelig 

fortsatt helt åpent etter kun to runder spilt. 

Lilleputt: 

Årets Lilleputt-klasse er etter min mening 

den sterkeste vi har sett på mange år, og 

det er mange som kommer til å kjempe i 

toppen. De fleste favorittene innfridde, 

men en liten overraskelse kom i at Live 

Jørgensen Skigelstrand fra Stavanger vant 

med svart mot David Nesse i et flott 

angrepsparti. 

Miniputt: 

På førstebord så vi en noe tidlig remis. 

Med unntak fra dette fikk alle de andre 

oppgjørene mellom spillere på 1 poeng 

avgjørende resultater, og det er fortsatt hele 

11 spillere med full pott etter to dager. 

Klasse 1: 

Mange av de gamle kjenningene fra denne 

klassen fortsatte med seire i andre runde. 

Raymond Boger, Ole Smeby, Sylvia 

Johnsen, Ole Jørn Gyldenås og Arn Tore 

Haugsdal er alle godt kjente navn i toppen 

av klasse 1, og delvis i Mester gjennom 

mange år. Ellers på 2 poeng finner vi 

outsideren Øyvind Bø som til nå har 

overrasket litt i turneringen. Boger stod 

best i sitt parti hele veien, mens Gyldenås 

vant en miniatyr etter en unøyaktighet 

etterfulgt av en bukk av motstanderen. 

Klasse 2: 

På førstebord i klasse 2 vant sjakkontor-

ansatte Kristoffer Gressli et interessant 

parti mot Eirik Kallset. I 

Landsturneringens tredje største klasse er 

det fortsatt sju spillere med full pott, og i 

morgen er det duket for at presidenten skal 

sitte på førstebord! 

Klasse 3: 

I den nest største klassen er det fortsatt ni 

spillere med full pott, og det kommer 

fortsatt til å ta tid før noen skiller seg ut. Vi 

legger merke til at unge spillere som 

Kazim Yilmaz og Sigurd Lauvås Gaure er 

blant de som står med full pott. 

Klasse 4: 

I klasse 4 er det sju spillere med full pott til 

nå, og av disse er kanskje Knut Wegner 

Hausken Bævre den mest overraskende. 

Han spiller vanligvis i Akademisk på 

Blindern i Oslo, og er dermed blant de 

velkjente og skumle talentene som dukker 

opp derfra. 

Klasse 5: 

I det største feltet er det også flest med full 

pott, hele 14 spillere! Blant disse er en av 

årets NM-profiler Anniken Vestby. Vi får 

se hvordan det står til etter dobbeltrunden, 

som vi husker har det tidligere blitt 2 av 2 

begge gangene før. 
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Kommenterte partier: 

 

Elite: 

Hvit: Benjamin Arvola 

Svart: Johannes Haug 

Runde 3, Johannes Haug kommenterer 

 

1.e4 c6 Jeg valgte å spille Caro-kann fordi 

det er en solid åpning og at det er i 

mitt repotoair mot 1.e4. 2.d4 d5 

3.Nc3 Dette er hovedvarianten, men 

3.e5 er også mulig å spille. 3.e5 

fører til en mer er dynmask stilling. 

3...dxe4 4.Nxe4 Bf5 Sort har også 

andre muligheter som 4.Nf6 og 

4.Nbd7. 5.Ng3 Bg6 6.Nf3 Nd7 7.h4 

h6 8.h5 Bh7 9.Bd3 Bxd3 10.Qxd3 

e6 Her har hvit to muligheter 11.Bd2 

og 11.Bf4. 11.Bf4 Qa5+ 12.Bd2 

Bb4 12...Qc7 Er også en mulighet.  

13.c3 Be7 14.c4 Qc7 15.0–0–0 Ngf6 

16.Rhe1 0–0 17.Ne5  

XABCDEFGHY 
8r+-+-trk+( 
7zppwqnvlpzp-' 
6-+p+psn-zp& 
5+-+-sN-+P% 
4-+PzP-+-+$ 
3+-+Q+-sN-# 
2PzP-vL-zPP+" 
1+-mKRtR-+-! 
xabcdefghy 

 
17.Nf5 Er det mest spilte trekket i 

stillingen. 17...exf5 18.Rxe7 Qd8 19.Re2 

Ne4 Og sort klarer å få fart på utviklingen 

sin med Sdf6. Stillingen er omtrent lik. 

17...Nxe5 18.dxe5 Rfd8 19.Qe2 Nd7 

20.Kb1 Går ut av linjen til den sorte 

dronningen. 20...a5 Jeg vil gjerne bytte av 

løperen min med 21...Bb4. Dette er 

tematisk trekk i Caro-Kann stillinger. 21.f4 

Nc5 22.Be3 a4 23.Qc2 Qa5 24.a3 Hvit var 

redd for at jeg skulle spille a3 og skape 

svake felter rundt kongen. 24...b5 25.Bd2 

Qa6 26.Bb4 bxc4 27.Ne4 Rxd1+ 28.Rxd1 

Qb5 28...Nxe4 Ville vært bedre. 29.Bxe7 

Ng3 Og sort tar bonden på h5 i neste trekk. 

Dette ville vært liten fordel sort. 29.Rc1 

29...Bxc5 Ville vært bedre 30.Qc3 

Stillingen er omtrent lik. Hvis dekker alle 

sine svakheter og den sort løperen er 

dårligere enn den sterke hvite springeren.  

Johannes Haug i aksjon tidlig under 

runden. Foto: Leif Magne Svendsen 

 

29...Nxe4 30.Bxe7?  
 

XABCDEFGHY 
8r+-+-+k+( 
7+-+-vLpzp-' 
6-+p+p+-zp& 
5+q+-zP-+P% 
4p+p+nzP-+$ 
3zP-+-+-+-# 
2-zPQ+-+P+" 
1+KtR-+-+-! 
xabcdefghy 

 
Hvit hadde oversett trekket 30.Qxe4 

Bxb4 31.axb4 Qxb4 32.Rxc4 Qb3 Sort har 

liten fordel. 30...c3! Hvit kan ikke ta 

den sorte springeren fordi Qxb2. 
31.Re1 31.Qxe4?? Qxb2# 31...Nd2+ 



9 
 

32.Kc1 Nb3+ 33.Kb1 cxb2 og svart 

vinner. Hvit har en svak konge og sort står 

2 bønder over. 34.Rd1 c5 35.Bd6 Qc6 

36.Kxb2? Nd4 37.Rxd4 Qb7+ 38.Rb4 

cxb4 39.Bxb4 Rc8 40.Qd2 Qc6 41.g4 Qf3 

Sort truer 42...Qb3 som sort kan følge opp 

med Rc2. 42.g5 Her ga hvit opp, men 

jeg hadde tenkt å spille 42…Qb3 43.Ka1 

Rc2 og hvit må gi dronning for å ikke bli 

matt. 0–1 

 

Hvit: Frode Urkedal 

Svart: Lars Oskar Hauge 

Runde 3, Frode kommenterer 

 

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Qc2 0–0 

5.Nf3 c5 6.dxc5 Na6 Denne varianten er 

nokså populær i disse dager, jeg har 

tidligere vært svart i denne stillingen mot 

Lars Oskar. 7.g3 Nxc5 8.Bg2 b6 Nce4 er 

også mulig, samt noen andre trekk. Men 

Lars Oskar ville gjenta Hauge-Urkedal 

9.0–0 Bb7 10.Nb5 Be4 11.Qd1 Nb7 er 

også mulig, selv om det virker en smule 

merkelig 11...a6 12.Nd6 Bc6 13.a3!? et 

bondeoffer som ser litt skumlere ut enn det 

det er 13...Ba4 14.b3 ikke 14.Qd4 Nb3 og 

hvit taper materiell 14...Bxb3 15.Qd4 Ba5 

16.Ne5 Ra7 Her tok mine kunnskaper 

slutt, jeg trodde det var Tb8 man skulle 

spille, så jeg antok jeg sto veldig godt nå. 

Det stemte selvfølgelig ikke, men det ser 

temmelig nifst ut for svart. 17.Bb2 Na4 

etter Qd3 må svart repetere ettersom 

springeren er fanget etter Nxb2 Qxb3. Qe3 

var en mulighet til å spille på fordel. 

18.Nb7 Dette var den naturlige 

fortsettelsen. 18...Qc7 19.Nxa5 bxa5 her 

sløste jeg bort veldig mye tid på noen 

fantasi-varianter. 20.Ng4 Veldig direkte, 

men det andre alternativet Bc1 er nok 

hakket bedre. 20...Nxb2 [20...Ne8 En søt 

variant jeg så, som overhode ikke er forsert 

var 21.Nh6+ Kh8 22.Qh4 Nxb2 (Svart har 

en skokk av andre trekk som også gir 

fordel) 23.Qe7 Qd6 24.Nxf7+ Rxf7 

25.Qxf7 Nf6 26.Rab1 Nxc4 27.Rxb3 Ne5 

og dronninga er fanga. 21.Nxf6+ gxf6 

22.Qxb2 Bxc4 23.Qxf6 d5 Ifølge kompen 

er det likt, men med en åpen kongestilling 

må svart passe seg. 23...Bxe2 24.Qg5+! tar 

h5 feltet fra løperen 24...Kh8 25.Rfe1 Bd3 

26.Qf6+ Kg8 27.Rac1 fulgt av tårnløfting 

til g5 27...Qd8 funker ikke pga 28.Qd4 

24.Qg5+ 24.Rfe1 Qe7 25.Qc3 24...Kh8 

25.Qf6+ vinner tid på klokken og kommer 

nærmere 40 trekk. 25...Kg8 26.Rfe1 Qe7 

27.Qc3 Qc5?!  
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-trk+( 
7tr-+-+p+p' 
6p+-+p+-+& 
5zp-wqp+-+-% 
4-+l+-+-+$ 
3zP-wQ-+-zP-# 
2-+-+PzPLzP" 
1tR-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 
Naturlig, men ganske så risky. f5 for å 

nærmest permanent stoppe e4 var både 

tryggere å bedre, men det koster bonden på 

a5 27...f5 28.Qxa5 (28.e4 fxe4 29.Bxe4 

Qc5)  

 

28.Qe5! Stopper f5, binder d-bonden og 

"truer" noen irriterende sjakker. 28...Rc7 

29.Rad1 med idéen Rd4–Rg4 29...d4? 

Qxd4 Qxd4 Rxd4 a4! er et likt sluttspill. 

Problemet er bare at hvit kan flytte 

dronninga og d-bonden forblir en 

svekkelse. Et annet problem er at løperen 

blir mindre stabil på c4. Qe7 var bedre, 

men etter e4 er det fortsatt ubehagelig å 

være svart. 

 

30.Qf6 e5?? Dekker bonden, men 

ødelegger koordinasjonen i den svarte 

stillingen. Etter De7 var det fortsatt mulig 

å forsvare stillingen, men det er vanskelig 

(psykologisk) å innrømme at d4 var en feil. 
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31.Qg5+ 31.Rc1 31...Kh8 32.Qf6+ Kg8 

33.Rc1 nå er den svarte stillingen på 

randen av kollaps. 33...Rfc8 34.Rc2 Enkelt 

og greit, problemene i c-linja forsvinner 

ikke med det første. 34...Qxa3 34...Qe7 

35.Qxe7 Rxe7 36.Rec1 Rec7 37.Bh3 og 

hvit vinner. 35.Qg5+ ett av mange gode 

trekk. 35...Kf8 36.Qxe5 Rc5? gode råd var 

dyre, men nå er det natta med en gang. 

37.Qd6+ fulgt av Txc4 og en offiser går 

tapt. 1–0 

 

 
 

Frode ble intervjuet i dag av Reidar 

Helliesen. Foto: Leif Mange Svendsen 

 

 

Mester: 

 

Hvit: Øystein Hole 

Svart: Frode Lillevold 

Runde 1, Lasse Løvik kommenterer 

 

1.Nf3 d5 2.d4 Nf6 3.c4 e6 4.Nc3 c6 5.Bg5 

Det skarpeste valget. 5...h6 6.Bh4 dxc4 

7.e4 Vi befinner oss nå i en Anti-Moscow. 

En variant som var veldig populær på det 

øverste nivået for noen år siden. 7...g5 

8.Bg3 b5 9.Be2 Bb7 10.0–0 Nbd7 11.e5 et 

sjeldent men veldig interessant trekk. 

11.Ne5 har historisk blitt sett på som 

hovedvarianten 11...Bg7 12.Nxd7 Nxd7 

13.Bd6 a6 fører til sylskarpt spill for begge 

farger. Ingen har noen anelse om hva som 

foregår. 11...Nd5 12.Nxd5 cxd5 svart har 

en ekstra bonde, men kongestillingen er litt 

utsatt. Hvit planlegger å åpne f-linja med 

f4 og å finne en matt. 13.Nd2?! kanskje 

ikke det beste feltet for springeren. På d2 

blokkerer den for dronningen, som 

beskytter d4. Den har også meget få felter. 

Mer naturlig ville vært Ne1 da kan den gå 

videre til c2 dersom det trengs. 13.Ne1 

Qb6 14.Bh5 Bg7 15.h4 så digg ut for hvit i 

Salem - Fedoseev, 2016. 13...Qb6! 

illustrerer problemet med Nd2. 14.Nb1 

14.Nf3 g4 er ikke veldig fristende for hvit 

14...Be7 15.Bh5 b4 16.Kh1 Rc8 17.f4 c3 

18.bxc3 bxc3 19.Nxc3! Rxc3 20.Bxf7+ 

Kd8 20...Kxf7? 21.Qh5+ Kg7 22.fxg5 og 

hvit har vinnende fordel. Svart har ikke 

noe forsvar mot Rf7. 21.Rb1 Qc6 22.Bxe6 

Qxe6 23.Rxb7 Qa6 24.Rb1 gxf4 25.Bxf4 

Bg5 25...Rf8 ser mer naturlig ut. 26.Qd2 

Qd3? 27.Bxg5+ hxg5 28.Qxg5+ Kc8 

29.e6 Nb6 30.Qe5? 30.Qg7! Rd8 31.Qxa7 

vinner. 30...Qh7 30...Re8 er ifølge 

maskinen 0.00. Jeg har ingen anelse hva 

som foregår. 

 

31.e7 Re3? 

 

XABCDEFGHY 
8-+k+-+-tr( 
7zp-+-zP-+q' 
6-sn-+-+-+& 
5+-+pwQ-+-% 
4-+-zP-+-+$ 
3+-+-tr-+-# 
2P+-+-+PzP" 
1+R+-+R+K! 
xabcdefghy 

32.Qxh8+! Qxh8 33.Rf8+ Kd7 34.Rxh8 
1–0 

 
 

Hvit: Harald Mikalsen 

Svart: Pål Røyset 

Runde 2, Joachim Nilsen kommenterer 

 

1.e4 Nc6 2.d4 e5 3.d5 Nce7 4.c4 Nf6 

5.Nc3 Ng6 Etter en noe uvanlig åpning har 

vi havnet i Black Knights Tango - en 

åpning med mye manøvrering og generelt 

lukket spill. 
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6.Be3 6.h4 ..er et interessant forsøk for å 

plage de sorte hestene på kongefløyen. 

6...h5 7.Bg5 Bc5 8.a3 d6 9.Qd2 a5 ville 

vært en mulig fortsettelse med spennende 

spill for begge. 

 

6...Bb4 7.f3 Bxc3+!? Interessant 

avgjørelse som påfører hvit en dårlig 

bondestruktur, men samtidig gir opp 

løperparet. Nå gjelder det å lukke stillingen 

for svart - en gyllen regel når man spiller 

mot løperparet. 

 

8.bxc3 0–0 9.Qb3 9.Ne2 d6 10.c5!? 

Fordelaktig for hvit å kunne bytte bort 

dobbeltbonden samtidig som man åpner 

opp for løperparet. Svart må her følge 

retniningen bondekjeden c7–e5 peker og 

spille på kongefløyen med bruddet f7–f5. 

10...Nd7 11.cxd6 cxd6 12.Ng3 Qc7 

13.Qd2 Nc5 14.Be2 f5 15.Nxf5 Bxf5 

16.exf5 Rxf5 17.0–0 Raf8= Hvit har 

løperparet i en halvåpen stilling mens svart 

har litt bedre bondestruktur. Stillingen er 

jevn. 

 

9...d6 10.Ne2 Nd7 11.0–0–0?!  
 

XABCDEFGHY 
8r+lwq-trk+ 
7zppzpn+pzpp 
6-+-zp-+n+ 
5+-+Pzp-+- 
4-+P+P+-+ 
3+QzP-vLP+- 
2P+-+N+PzP 
1+-mKR+L+R 

x 
 

 Et trekk som er typisk for Mikalsen-

familien, men her blir det nok litt for 

ambisiøst. 11...b6 12.Ng3 Nc5 13.Qc2 

Bd7 14.Qd2 a5 15.h4 a4 16.h5 Ne7 

17.Bd3 a3 Svart har fint spill på 

dronningfløyen. 

 

18.Bxc5? Svarts stilling var allerede 

fordelaktig, men dette hjelper ikke. Nå 

åpnes dronningfløyen ytterligere, og de 

hvite offiserene blir som tilskuere å regne. 

 

18...bxc5 19.Nf5 Rb8 20.Qg5 Truer matt! 

 

20...Bxf5! 21.exf5 f6 22.Qg3 h6 Avslutter 

hvits forsøk på kongefløyen, mens 

startskuddet for svarts angrep på 

dronningfløyen går. 

 

23.Rd2 c6 24.Rc2 Qb6 25.Rd1 cxd5 

26.cxd5 c4 27.Be4 Qe3+ 28.Rdd2 Qg1+ 

29.Rd1 Rb1+ 30.Kxb1 Qxd1+ 31.Rc1 

Rb8+ 32.Ka1 Qxc1+ 33.Bb1 Qxc3# 

 

0-1 

 

 

Pål Røyset svarte brikker mot Harald 

Mikalsen. Foto: Leif Magne Svendsen 

Hvit: Levi André Tallaksen 

Svart: Jens Ingebretsen 

Runde 2, Joachim Nilsen kommenterer 
 

1.d4 Levi André Tallaksen gjør et lite 

comeback i årets Landsturnering i 

Stavanger etter mange års fravær fra 

sjakken. Sørlendingen var tidligere fast 

inventar i toppen av sine aldersklasser, og 

det blir spennende å se hvordan han klarer 

seg i årets sterke Mesterklasse. 

 

1...Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 b6 4.a3 En 

Kasparov-spesialitet, også kalt Petrosian 
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Systemet mot dronningindisk. 4...Bb7 

5.Nc3 d5 6.cxd5 exd5 7.Bg5 Be7 8.e3 0–0 

9.Bd3 h6 10.Bh4 Ne4 11.Bxe7 Qxe7 

12.0–0 Nd7 13.Rc1 c5 14.Qe2 a6 15.Rfd1 

Kh8 16.Bb1 Qe6 17.dxc5 bxc5  
 

XABCDEFGHY 
8r+-+-tr-mk 
7+l+n+pzp- 
6p+-+q+-zp 
5+-zpp+-+- 
4-+-+n+-+ 
3zP-sN-zPN+- 
2-zP-+QzPPzP 
1+LtRR+-mK- 

x 
 

Svart har nå fått en bondestruktur i sentrum 

som kalles "hengende bønder". Med denne 

strukturen er det essensielt for svart å spille 

aktivt, og ikke bli stående passiv og 

forsvare bøndene. Jo flere brikker som 

byttes, jo svakere blir gjerne bøndende. En 

av hvits typiske planer vil være å oppnå en 

blokade, gjerne på d4–feltet. Tallaksen 

viser glimrende posisjonsforståelse med 

sitt neste trekk. 

 

18.b4! Svart må nå reagere svært presist 

for å unngå en dyster skjebne. 

 

18...Nxc3 19.Rxc3 d4? Tematisk, men 

feilaktig. Svart prøver å vekke tilskueren 

på b7 til liv, men hvit svarer med en 

dødelig mottrussel. 19...c4 20.Nd4 Qe5 

21.e4 Rfe8 22.Qd2 dxe4 23.Rxc4 ..ville 

vært fullt spillbart for svart, men noe mer 

behagelig for hvit. 20.Qc2! Truer matt! 

 

20...Be4 20...Nf6 21.exd4 cxb4 22.axb4 

Be4 23.Qc1 Bxf3 24.Rxf3± Hvit står 

bonde over med gode vinstmuligheter. 

21.Qxe4 Qxe4 22.Bxe4 dxc3 23.Rxd7 

Med to lette offiserer for et tårn er resten 

teknikk for hvit, noe Tallaksen har i 

massevis. 23...Rad8 24.Rxd8 Rxd8 

25.Kf1 cxb4 26.axb4 Rb8 27.Ke2 Rxb4 

28.Bc2 Rb5 29.Kd3 Rc5 30.Kd4 Kongen 

må med i sluttspillet! 

 

30...Rc7 31.Ne5 g6 32.Nc4 Kg7 33.Kxc3 

Rd7 34.Kb4 Rb7+ 35.Kc5 Kf6 36.Be4 

Rb5+ 37.Kd4 Ke6 38.Bc6 Rb1 39.Bd5+ 

Ke7 40.e4 Rg1 41.e5 Rd1+ 42.Kc5 Rf1 

43.Kb6 Rxf2 44.Kxa6 Rf5 45.Kb6 f6 

46.Kc5 fxe5 47.Be4 Rg5 48.Kd5 Kf6 

49.Ne3 h5 50.g3 Kf7 51.Kc4 Ke6 52.Kd3 

Kd6 53.Ke2 Kc5 54.Kf3 Kd4 55.Nd1 h4 

56.g4 Rxg4 57.Kxg4 Kxe4 58.Nf2+ Ke3 

59.Nh3 e4 60.Nf4 g5 61.Nh3 Ke2 

62.Nxg5 e3 63.Kxh4 Kd3 64.Nf3 Ke4 

65.Kg4 Kd5 66.Kf5 Kd6 67.Kf6 Kd5 

68.h4 Ke4 69.Ne1 e2 70.h5 Ke3 71.h6 

Kf2 72.Nc2 

 

1-0 

 

 

Levi André kan være godt fornøyd med 

«comebacket» så langt!  

Foto: Leif Magne Svendsen 

Junior: 

Hvit: Ingrid Greibrokk 

Svart: Henrik Øie Løbersli 

Runde 1 

 

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 

5.0–0 Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 0–0 8.c3 d5 

Dette er Marshall-gambiten i spansk, og er 

veldig populært på toppnivå, og fører ofte 

til remiser. 9.exd5 Nxd5 10.Nxe5 Nxe5 

11.Rxe5 c6 12.Bxd5?! Det vanlige er 

enten d3 eller d4. Nå gir hvit bort en av 
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sine aktive brikker. 12...cxd5 13.Qf3 Bd6 

Bonden på d5 kan ikke taes på grunn av 

Bb7. 14.Re1 Qc7 15.h3  

 

XABCDEFGHY 
8r+l+-trk+( 
7+-wq-+pzpp' 
6p+-vl-+-+& 
5+p+p+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-zP-+Q+P# 
2PzP-zP-zPP+" 
1tRNvL-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 

15...d4! [dette stopper opp hvits utvikling! 

I tillegg åpner det opp for løperdiagonalen 

a8-h1. 

 

16.cxd4 Hvit kan ikke ta tårnet. 16.Qxa8 

Bb7 17.Qxf8+ Kxf8 De svarte brikkene 

peker utmerket mot den hvite kongen, 

mens alle de hvite brikkene fortsatt er 

tilskuere på egen førsterad. 16...Bb7 

17.Qc3 Rae8! truer matt! 

 

18.Re3 Qd7 19.b4 Bf4 20.Qb3 Qc6 det er 

vanskelig nok i seg selv å stoppe matten, 

men svart truer også løperen på c1 og 

tårnet på e3. 0–1 
 

Senior A: 

 

Hvit: Terje Lie 

Svart: Arild Johansen 

Runde 2, Joachim Nilsen kommenterer 

 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 Nbd7 

5.cxd5 exd5 6.g3 Ikke et dårlig trekk, men 

heller ikke et trekk jeg er stor fan av. 

Løperen hører ikke hjemme på g2 i denne 

strukturen, da den gjerne stanger i bonden 

på d5. Om man vil ha løperen på g2 burde 

ikke hvit byttet av på d5 (løperen vil ha en 

så åpen stilling som mulig). 

6.Bg5 c6 7.e3 Be7 8.Qc2 0–0 9.Bd3 ...ville 

vært mer normalt. 

 

6...c6 7.Bg2 Bd6 8.0–0 0–0 9.Qc2 Re8 

10.b3 Qe7 11.Re1 Ne4 12.e3 Ndf6 13.Bb2 

Hvit har fått ut alle brikkene, men legg 

merke til hvor få åpenbare planer hvit har i 

denne stillingen. De fianchetterte løperne 

på b2 og g2 utretter lite, mens svarts 

brikker står harmonisk - jeg foretrekker 

svart allerede. 13...Bd7 14.Nd2! Hvit 

ønsker å bytte bort den sterke hesten på e4 

- naturlig nok. 14...Rac8 15.Ndxe4 

15.Ncxe4 dxe4 16.Nc4 ..med en fin hest på 

c4 var et godt alternativ. 

 

15...dxe4 16.Qd2 Bb4 17.a3 Bxc3 

18.Bxc3 Nd5 19.b4 f5 20.Rac1 Kh8 21.h4 

g6 22.Bb2 h6 23.Bh3 Kg7  

 

XABCDEFGHY 
8-+r+r+-+ 
7zpp+lwq-mk- 
6-+p+-+pzp 
5+-+n+p+- 
4-zP-zPp+-zP 
3zP-+-zP-zPL 
2-vL-wQ-zP-+ 
1+-tR-tR-mK- 

x 
 

Svart tar seg god tid til å forbedre alle 

brikkene før angrepet kommer på 

kongefløyen. Hvit sine brikker har ingen 

angrepsmål å jobbe mot. 24.Qe2 Rh8 

25.Kg2 g5! Endelig! Hvit har ikke stilt seg 

opp optimalt for å møte dette bruddet - 

svart står overlegent. 

 

26.Kh2! gxh4 27.Rg1 Et godt forsøk. 

Svarts konge kan se utsatt ut, men 

Johansen har kontroll. 

 

27...Kh7 28.Qh5 Qf6 28...hxg3+ 29.Rxg3 

Qf6 30.Rcg1 ..ser kanskje litt grådig ut, 
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men svart kan bytte brikker med det 

befriende trekket 30...Rcg8. 29.Qxh4 

Qxh4 30.gxh4 Rhg8 31.Rxg8 Rxg8 

32.Rg1 Rxg1 33.Kxg1 Kg6 Selv om 

merbonden gikk tapt er sluttspillet fortsatt 

godt for svart. Løperen på b2 er levende 

begravet. 34.Kg2 Kh5 35.Kg3 f4+!  
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+ 
7zpp+l+-+- 
6-+p+-+-zp 
5+-+n+-+k 
4-zP-zPpzp-zP 
3zP-+-zP-mKL 
2-vL-+-zP-+ 
1+-+-+-+- 

x 
 

Godt sett! Ved å bytte hvitfeltsløperne 

ender hvit opp med å kjempe en håpløs 

kamp mot den dominerende svarte hesten. 

Nok en gang; løperen på b2 er et trist skue. 

36.exf4 Bxh3 37.Kxh3 Nxf4+ 38.Kg3 

Ne2+ 39.Kh3 b5! Setter instruktivt nok 

bøndene på motsatt farge av løperen - den 

blir nå stående og stange i egne bønder. 

Svart vant sluttspillet. 

 

40.a4 bxa4 41.b5 cxb5 42.Kh2 Nf4 

43.Kg3 Nd5 44.f4 b4 45.f5 a3 46.Bc1 a2 

47.Bb2 a5 48.f6 Kg6 49.f7 Kxf7 50.Kf2 

a4 51.Ke2 a3 52.Ba1 b3 

 

0-1 

 

Lilleputt: 

 

Hvit: David Nesse 

Svart: Live Jørgensen Skigelstrand 

Runde 2 

 

1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.Bb5 Nd4 4.Bc4 e6 

5.Nf3 Nf6 [Dette er en litt uvanlig side-

variant i siciliansk.] 

 

6.d3 a6 gjør klart for å spille b5, som både 

jager løperen på c4, og gir plass for egen 

løper på b7. 7.0–0 b5 8.Bb3 Nxb3 9.axb3 

Bb7 10.e5 Nd5 11.Ne4 Be7 12.Bg5 f6! 

Det er viktig at svart ikke bytter av 

svartsfeltløperen, siden den dekker viktige 

felter! 13.exf6 Nxf6 14.Bxf6 gxf6 Svart 

har nå fått løperparet, som kan peke mot 

den hvite kongen, samt en åpen g-linje. 

15.Nh4 0–0! Kongen må i sikkerhet! 

 

16.Ng3 f5 17.Nf3 Rf6 Tårnet skal med i 

angrepet! 18.c4 b4 19.Qe2 Bd6 20.Ne5 

Rh6 21.Qe3??  
 

XABCDEFGHY 
8r+-wq-+k+( 
7+l+p+-+p' 
6p+-vlp+-tr& 
5+-zp-sNp+-% 
4-zpP+-+-+$ 
3+P+PwQ-sN-# 
2-zP-+-zPPzP" 
1tR-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 

21...Qh4! Truer både matt på h2, og en 

bondegaffel med f5–f4. Det går ikke an å 

dekke begge deler. 

 

22.h3 f4 23.Qe1 fxg3 24.fxg3 Qd4+ 

25.Kh2 Bxe5 26.Qd2 Rg6 27.Qe2 Rxg3 

28.Rae1 Rxg2+ 29.Kh1 Rh2# Et flott 

angrepsparti av svart, og å få lov til å sette 

sjakk matt er kronen på verket! 0-1 
 

 

 

 

 

 

Live vant!! Foto: Leif Magne Svendsen 
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Klasse 2: 

 

Hvit: Kristoffer Gressli 

Svart: Eirik Kallset 

Runde 2, Joachim Nilsen kommenterer 

 

1.d4 Nf6 2.Bg5 Trompowski! 

 

2...b6 En noe uvanlig, men spillbar variant. 

 

3.Bxf6 exf6 4.e4 Hvit inviterer til en 

åpning av sentrum når han spiller mot 

løperparet - interessant! En noe tryggere 

variant ville vært; 

 

4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.Bd3 0–0 7.0–0 ..med 

nokså likt spill. Begge sider har sine 

fordeler og ulemper. 

 

4...d5 5.exd5 Qxd5 6.Nf3 Bb7 7.Nbd2 

Qe6+ 8.Be2 Bd6 9.0–0 0–0 10.Bc4 Qg4 

11.h3 Qf4 12.Re1 Nd7  
 

XABCDEFGHY 
8r+-+-trk+ 
7zplzpn+pzpp 
6-zp-vl-zp-+ 
5+-+-+-+- 
4-+LzP-wq-+ 
3+-+-+N+P 
2PzPPsN-zPP+ 
1tR-+QtR-mK- 

x 
 

Stillingen er nokså jevn - svart har 

løperparet, men har også en dobbeltbonde. 

 

13.b3? Et merkelig trekk - styrker ikke 

sentrum og tar fra løperen (og potensielt 

dronningen etter c2–c3) et felt på b3. 13.c3 

var aktuelt. 

 

13...Rfe8 13...f5 ..med planer som c7–c5, 

Tae8 og Sd7–Sf6–Se4. Det er langt verre å 

finne fornuftige planer for hvit. 

 

14.Bb5 c6 15.g3 15.Bd3 

 

15...Rxe1+! 16.Nxe1 Qxd4 17.Nef3?! 

17.c3! Qd5 18.Bc4 Qf5 19.Ndf3 Bc7 

(19...Qc5 20.Nd3 Qf5 Med en noe uvanlig 

trekkgjentagelse. Løperen på d6 henger i 

løse luften og trenger dekning fra 

dronningen.) 20.g4! 

 

17...Qc5? 17...Qb4 ..ville gitt svart 

glimrende vinstmuligheter med en bonde 

over. Hvit har ingen triks, og svart kan 

følge opp med Sd7–Se5. 

 

18.Ne4! Nå blir hvit plutselig veldig aktiv. 

 

18...Qxb5 19.Nxd6 Qa6 20.Nxf7!  
 

XABCDEFGHY 
8r+-+-+k+ 
7zpl+n+Nzpp 
6qzpp+-zp-+ 
5+-+-+-+- 
4-+-+-+-+ 
3+P+-+NzPP 
2P+P+-zP-+ 
1tR-+Q+-mK- 

x 
 

Gressli er i sitt rette element nå! 

 

20...Nf8 21.Nd8 c5 22.Nh4 Be4 23.Nf5! 

Hvit benytter muligheten til å briljere og 

finner alle computertrekkene. 

 

23...g6 24.Nh6+ Kg7 25.Qd6 g5 26.Ng4 

Rxd8 27.Qxf6+ Kg8 28.Nh6# Svart spilte 

meget fornuftig lenge, men en 

unøyaktighet ga hvit initiativet - et initiativ 

Gressli aldri ga slipp på. Et glimrende 

utført angrep. 

 

1-0 
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Hovedarrangement 

 

Fredag 30. juni 

 

18.00 – 20.00  Registrering 

18.00 –   1. runde Eliteklassen 

 

Lørdag 1. juli 
 

11.00 – 13.00 Registrering 

15.30 – 16.00 Åpning 

16.00 -  2. runde Eliteklassen, 1. runde alle øvrige klasser 

 

Søndag 2. juli 
 

11.00 -  3. runde Eliteklassen, 2. runde alle øvrige klasser 

 

Mandag 3. juli 
 

10.00 -  4. runde Eliteklassen, 3. runde alle øvrige klasser 

17.00 -  4. runde alle klasser utenom Eliteklassen 

 

Tirsdag 4. juli 
 

11.00 -  5. runde (alle klasser) 

 

Onsdag 5. juli 
 

11.00 -  6. runde (alle klasser) 

 

Torsdag 6. juli 
 

11.00 -  7. runde (alle klasser) 

 

Fredag 7. juli 
 

11.00 -  8. runde (alle klasser) 

 

Lørdag 8. juli 
 

10.00 -  9. runde (alle klasser) 

Ca. 16   Premieutdeling 
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Sideturneringer 

 

Fredag 30. juni 
 

19.00   Velkomstlyn (påmeldingsfrist 18.30) 

 

Søndag 2. juli 
 

17.00  NSFs kongress 

18.00  Uoffisielt NM i sjok (påmeldingsfrist 15.00) 

 

Tirsdag 4. juli 
 

16.30  Simultan i samarbeid med Kolumbus – historisk sjakk-i-buss arrangement! 

18.30  Pratelagsjakk (påmeldingsfrist 15.00) 

 

Onsdag 5. juli 
 

18.00  Laglyn med tidshandicap (påmeldingsfrist 15.00) 

19.00  Årsmøte i Fjernsjakkforbundet 

 

Torsdag 6. juli 
 

17.30  Årsmøte i Sjakkhistorisk Forening 

19.00  Kafésjakk (påmeldingsfrist 18.30) 

 

Fredag 7. juli 
 

18.00  NM i lynsjakk (påmeldingsfrist 11.00) 
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