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Sadler suveren - 
Elsness og Kvisvik nappet

· Utrolig comeback · To norske tittelnapp

En prestasjon i verdens-
klasse, et GM-napp og et 
IM-napp var høydepunk-
tene under Oslo Chess 
International.

Av Silje Bjerke

- Det var veldig hyggelig at Frode Elsness 
med sitt andre GM-napp og oppnådd 
ELO-krav på 2500 tok to lange steg mot 
GM-tittelen, oppsummerer arrangør 
Hans Olav Lahlum. - Og det var flere 
andre hyggelige overraskelser av de 
norske tittelkandidatene som deltok, 
særlig med Brede Kvisviks første IM-
napp og ny fremgang for gamle venner 
som Geir Sune Tallaksen Østmoe og Stig 
Gabrielsen. Kanskje aller mest gledelig 
likevel med god deltakelse og til dels stor 

entusiasme fra en ny generasjon norske 
sjakktalenter født siste del av 1990-tallet 
eller på 2000-tallet! sier Lahlum. 

Her må særlig Lars Oskar Hauge (13) 
fra Oslo Schakselskap trekkes fram. Med 
4,5 av 9 poeng hadde han en rating-
prestasjon på hele 2327. I B-gruppen 
imponerte hans klubbkamerater Armin 
Gholami og Eskil Ekeland Grønn med 
solide ratingfremganger.

Utrolig comeback
Men norske talenter til tross, ingen 
hadde en sjanse mot engelske Matthew 
Sadler, som etter å ha vært borte fra 
turneringsspill i 12 år, har gjort et fan-
tastisk comeback. Siden han begynte å 
spille turneringssjakk igjen i fjor, har 
han vunnet flere sterke turneringer, 

og i Oslo tok han åtte av ni poeng med 
en ratingprestasjon på 2849. - Jeg har 
ikke sett noen andre leke seg så lett 
med 2600-spillere før, og jeg har sett 
blant andre Magnus i aksjon, forteller 
Frode Elsness. 

- Tror du han kommer helt opp i 
verdenseliten etter hvert?

- Jeg tror absolutt han kunne det. Han 
har åpenbart evnene. Samtidig fortalte 
han at han spiller mye mer avslappet 
når det ikke er så viktig hvordan det 
går og kanskje derfor spiller bedre som 
amatør. Jeg tror ikke han er interes-
sert i å satse mot verdenstoppen. Han 
mangler sikkert litt på åpningsforbe-
redelsene, og det er slikt som tar tid å 
forbedre, sier Elsness.

De beste: Jon Ludvig Hammer (nr 2), Matthew Sadler (nr 1), Sipke Ernst (nr 3) og i ELO-gruppen Erlend 
Mikalsen (nr 2), Per Omtvedt (nr 1) og Geir Moseng (nr 3). (Foto: Eirik Gullaksen)
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Elsness mot GM-tittel
Moss Schaklubbs Frode Elsness kom 
selv på fjerdeplass, og tok et viktig stor-
mesternapp samtidig som han passerte 
2500 i rating. Dermed gjenstår bare ett 
stormesternapp før Norge har fått sin 
11. stormester.

- Når blir du stormester?

- For det første vet jeg ikke om jeg blir 
stormester noen gang. Jeg er usikker på 

hvor mye jeg kommer til å spille og hvor 
mye jeg har tid til å trene. Derfor hadde 
det selvfølgelig passet fint å få det un-
nagjort så fort som mulig, sier Elsness. 

- Samtidig har jeg brent meg på å være 
for optimistisk tidligere. Jeg trenger et 

GM-napp til. For at det skal være sann-
synlig å klare det i første turnering bør 
man kanskje ha en spillestyrke rundt 
2650. Hvis man har en spillestyrke på 
2600, er det 50 % sjanse for å klare det 
i neste turnering så sant det ligger til 
rette for det.

- Jeg har ikke sett 
noen andre leke seg 
så lett med 2600-spil-
lere før, og jeg har sett 
blant andre Magnus i 
aksjon.

Frode Elsness om vinner 
Matthew Sadler.

Elsness vs Sadler (Foto: Eirik Gullaksen)

Sadler briljerer

Den nederlandske stormesteren Sipke 
Ernst gjorde den litt tvilsomme beslut-
ningen å spille Slavisk mot turnerings-
vinner Sadler. Mon tro om Ernst var klar 
over at Sadler har skrevet en kritikerrost 
bok om nettopp denne åpningen?

Kommentarer ved 
IM Torbjørn R. Hansen.

Matthew Sadler – Sipke Ernst 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.e3 
Lf5 5.cxd5 cxd5 6.Db3 Lc8 7.Sf3 
Sc6 8.Se5 e6 9.f4 Le7 10.Ld3 0–0 
11.0–0 Sd7 12.Ld2 Sdxe5 13.fxe5 
Ld7 14.Tf3 Sb4 15.Le2 a5 16.a3 
a4 17.Dd1 Sc6 18.Ld3 g6 19.De2 
f6 20.exf6 Txf6 21.Taf1 Kg7 22.Le1 
Txf3 23.Dxf3 Lf6 24.Lg3 Sa5 
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25.Lc7! Dronningen er nødt til å holde 
dekningen av løperen på f6, for etter 
25...Dxc7 følger 26.Dxf6+ Kg8 27.Lxg6 
med snarlig matt. Ikke overraskende 
har det mest gått galt for nederlenderen. 

25...De7 26.Ld6 Dd8 27.Lc7 De7 
28.Ld6 Dd8 Sadler er selvfølgelig ikke 
ute etter trekkgjentakelse og remis. 
Løperen på d6 hindrer svarts tunge 
offiserer i å komme over til forsvaret av 
kongefløyen.
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Med sitt neste trekk planlegger hvit å få 
inn en dødelig bondekile. 29.h4! 

Problemet til svart er at det ikke er stort 
å gjøre mot bondens frammarsj til h6. 

29...Sc6 30.h5 Le8 31.h6+! Så enkelt 
kan det gjøres! Hvis 31…Kg8 følger 
32.Dxf6, mens mot 31…Kf7 er 32.Sxd5! 
det mest effektive og svarts stilling raser 
sammen. 1–0

29



30  
30 

- Dermed er nok sannsynligheten ikke 
så stor med det første hvis min spille-
styrke samsvarer med ratingen på 2506, 
fortsetter han.

- Vi får se hva som skjer framover. Jeg 
har noen ting spillemessig som jeg litt 
tilfeldig jobbet med før denne turnerin-
gen. Jeg prøver å fortsette litt med det, 
så får vi se om det kan gi resultater, 
sier Elsness.

- Kan du fortelle litt om turnerin-
gen din. Hadde du god kontroll 
hele veien?

- Jeg var rusten i starten. Jeg hadde ikke 
spilt siden Landsturneringen, men trent 
jevnt over tid. Jeg var litt heldig i starten 
og vant de to første partiene til tross for 
en del unøyaktigheter og dårlige vurde-
ringer underveis. I første runde dro jeg 
til med en komplisert 

De to beste norske spillerne i Oslo Chess International møttes i siste 
runde. Elsness trengte remis mot Hammer for å sikre stormesternappet, 
og klarte det. (Foto: Eirik Gullaksen)

Elsness' beste
Kommentarer: 
IM Torbjørn R. Hansen

Frode Elsness - Sergej Volkov (2614)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 a6 
5.e3 b5 6.b3 Lg4 7.h3 Lxf3 8.gxf3 
Sbd7 9.f4 e6 10.c5 g6 11.Ld3 Lg7 
12.Lb2 Sg8 13.Dc2 Se7 14.a4 b4 
15.Se2 a5 16.Sg1 Sf5 17.0–0–0 Sh4 
18.Kb1 0–0 19.De2 Sf6 20.Sf3 Se4 
21.Se5 Lxe5 22.fxe5 f6 23.exf6 Sxf6 
24.Thg1 Ta7 25.f4 Se4 26.Dc2 Sf5 
27.Tde1 Sfg3 28.Dh2 Dh4 29.Tg2 
Sh5 30.Teg1 Shf6 
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I dette partiet skal vi se at Elsness 
virkelig behersker tunge strategiske 
stillinger der han kan utmanøvrere 
motstanderen.

Vi ser at svart har en imponerende 
springer på e4 og dersom hvit skulle 
finne på å spille Lxe4 vil det bare dukke 
opp en ny sterk springer på samme felt. 
Elsness starter derfor en operasjon som 
går ut på å bytte bort løperen på c1 mot 
springeren på f6. Bare på denne måten 
kan han ta kontrollen over e4-feltet. 

31.Lc1! Løperen tar fatt på den lange 
veien mot h4-feltet. 

31...Kh8 32.Ld2 Sh5 33.Le1 Dd8 
34.Tg4! Det er ingenting som kan 
stoppe Le1–h4. 34...Taf7 35.Lh4 Dd7 

Med sitt neste trekk presser hvit mot 
springeren på e4 slik at en av springerne 
må til f6. 36.Dg2 Shf6 37.Lxf6+ Sxf6
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Hvits plan er fullført. I den neste fasen 
har hvit full fokus på å forbedre brik-
kene optimalt siden svart har lite aktivt 
å finne på. Stillingen virker kanskje så 
låst at det er vanskelig å komme videre, 
men hvit har flere trumfkort i ermene. 
Ett av disse er planen h3-h4-h5 som vil 
framtvinge en svakhet hos svart.  

38.Tg5 Tg7 39.h4 Tff7 40.Dh3 Te7 
41.Kc2 De8 42.Le2 Df8 
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Selv om hvit nå er klar for å spille h4-
h5 lønner det seg å vente, siden det er 
enda verre for svart å hele tiden frykte 
dette bruddet. Isteden retter Elsness 
blikket mot en annen svakhet i den 
svarte stillingen. 

43.Te5 Bonden på e6 kan kun forsvares 
av svarts offiserer og er derfor et naturlig 
angrepsmål. Hvit kan nå veksle mellom 
å presse mot denne bonden og forbe-
rede h4-h5. Det er vanskelig for svart å 
dekke begge disse svakhetene. 

43...De8 44.Lg4 Avbytte av de lette of-

fiserene gjør det enklere for hvit å presse 
mot svakhetene.  

44...Sxg4 45.Txg4 h5 Svart setter en 
brutal stopper for h4-h5, men ulempen 
er at g6-bonden nå blir minst like svak 
som bonden på e6.  46.Tg3 Df7
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Svart forsvarer svakhetene så godt han 
kan, men det viser seg at det finnes 
enda et problem i den svarte stillingen, 
og som vi skal se fører dette til en hurtig 
kollaps. 47.Df1! Hvits dronning har 
mulighet til å komme til a6 der den 
angriper bøndene på c6 og a4. Hvordan 
skal svart klare å forsvare alle disse 

svakhetene? 

47...De8 48.Dd3 Før hvit sender 
dronningen inn til a6 ødelegger han 
svarts koordinasjon ved å rette inn 
alt skytset mot g6-bonden. 48...Tg8 
49.Teg5 Teg7
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50.Da6! Svart er endelig nødt til å gi 
materiell. I fortsettelsen har Elsness 
god kontroll og vinner på bøndene han 
slafser i seg på dronningfløyen. 

50...Kh7 51.Dxa5 Dc8 52.Dxb4 og 
1–0 i trekk 91.

10-trekkskombinasjon hvor jeg ofret 
to offiserer. Jeg hadde feilvurdert en 
variant hvor han ofrer tilbake og får 
avgjørende motangrep. Heldigvis så han 
ikke det. I runde tre fikk jeg betale for 
mitt usikre spill da jeg møtte langt ster-
kere motstand i Jan Smeets. Jeg tapte 
en god stilling med bonde over etter et 
par stygge overseelser, forteller Elsness.

- Derfra bestemte jeg meg for å spille litt 
sikrere. Det fungerte bra. At jeg skulle 
klare å rolig presse ned to 2600-GM'er 
i 6. og 7. runde var noe overraskende, 
men veldig deilig.

- Jeg ble nok litt overmodig i 8. runde. 
Da jeg ble stående svært godt mot Sad-
ler, klarte jeg ikke å kontrollere meg og 
bukket stygt et par bønder. Jeg spilte jo 
da for å vinne turneringen og ikke bare 
GM-napp. Remis ville holdt en runde 
før slutt for å sikre nappet, sier Elsness.

- Dermed ble det i utgangspunktet 
et vanskelig sortparti mot Jon Ludvig 
Hammer i siste runde. Men jeg hadde 
egentlig tro på at jeg ville klare det og var 
veldig konsentrert. Han fikk litt press ut 
av åpningen, men valgte feil plan. Han 
tilbød remis og selv om stillingen min 
da var blitt lovende, var det vel helt greit 
å ta imot.

Elsness er strålende fornøyd med 
Lahlums turnering.

- Det var en kjempeflott turnering, og 
arrangøren fortjener ros. Det var impo-
nerende å ha så mange sterke spillere 
med. For å ta GM-napp lå også alt til 
rette med tanke på at man allerede i 
tidlige runder møtte sterk motstand, 
sier en fornøyd Elsness, som nå må 
starte forberedelsene mot stikkampen 
om NM-tittelen mot Berge Østenstad i 
desember. 

Satsning gir resultater
Turneringens største overraskelse var 
kanskje Brede Kvisvik, som tok sitt før-
ste IM-napp. Med seier i Mesterklassen 
i årets Landsturnering, og nå IM-napp 
og seier i NM for klubblag, har Kvisvik 
hatt et eventyrlig sjakkår. Men tilfeldig 
er det ikke. Målrettet jobbing har vært 
oppskriften for kristiansunderen, som 
nå er bosatt i Oslo.

- Jeg bestemte meg i fjor høst for å satse 
skikkelig på sjakk en periode for å se 
hvor god jeg kan bli. Jeg trener med 
Axel Smith en gang i uken med diverse 
midtspilltematikk. I tillegg har jeg pluk-
ket opp alle hans gode vaner i forhold 
til forberedelser foran sjakkpartier og 
med trening. Jeg bruker mye mer tid 
på ”prepping” enn jeg gjorde før, og 
det gir god uttelling. I tillegg trener jeg 
kombinasjoner minst to timer hver 
dag, det hjelper meg både taktisk under
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partier og med regneferdigheter, fortel-
ler Kvisvik. - Utenom dette fordeler jeg 
resten av tiden på åpninger, midtspill og 
sluttspill, samt å gå gjennom partiene 
jeg har spilt grundig. Det siste kan jeg vel 
bruke mer tid på enn jeg gjør nå, samt 
sluttspill, der jeg fortsatt taper en del 
halvpoeng. Jeg har en rolig periode som 
turnuslege dette halvåret, og det frigjør 
mer tid til sjakken, sier han.

- Hva har sjakkmiljøet i Kristian-
sund betydd for framgangen din?

- Det gode miljøet i Kristiansund 
Sjakklubb er en stor del av grunnen til 
at jeg har bestemt meg for å satse litt 
på sjakk igjen. Vi satser aktivt på NM 

og Eliteserien og vi blir stimulert til å 
spille mest mulig. Det er en veldig fin 
gjeng som spiller sammen, og vi har det 
utrolig morsomt under turneringene. 
Det er klart at man hever nivået ved å 
ha for eksempel Axel, Nils [Grandelius], 
Tiger [Hillarp Persson] og Evgenij 
[Romanov] inn i laget, og det gjør at vi 
andre har noen å lære av og å strekke 
oss etter. Uten dette miljøet hadde jeg 
nok forblitt en hobbyspiller som hadde 
spilt en turnering her og der en gang 
iblant, sier Brede.

- Kan du fortelle litt om turnerin-
gen din i Oslo Chess International?

- Jeg var veldig usikker på formen før 
turneringen, men jeg spilte et solid parti 
i første runde mot IM Spirin som endte 
remis. Jeg følte jeg spilte bra sjakk de 
fire første rundene, selv om det ble et 
unødvendig tap i tredje. Det var utrolig 
moro å slå Djurhuus på den måten i 
runde to! [se partiutdrag under, red. 
anm.] - Jeg ble litt sliten på slutten av 
turneringen da jeg jobbet på dagtid de 
fleste dagene. Jeg tok meg imidlertidig 
fri før runde seks for å preppe skikkelig 
mot Nicolai Getz, men det førte til at jeg 

bukket bonde etter få trekk i åpningen, 
sier Brede. 

- Jeg føler ikke jeg hadde helt kontroll 
på poengene, da jeg var noe heldig i 
partiene mot Jovanka Houska, Getz og 
Moor, der jeg fikk 2,5/3. På en annen 
side hadde jeg vel mer inne i de parti-
ene jeg tapte også. Jeg er veldig fornøyd 
med innstillingen min underveis der jeg 
spilte på vinst i de fleste partier, og jeg 
tror det gjorde at jeg fikk så bra uttelling, 
sier Brede. - Jeg hadde vel troen på at 
det kunne bli napp underveis, men det 
avgjørende øyeblikket var da jeg slo IM 
Roger Moor i runde åtte med sort. Han 
hadde minst evig sjakk på slutten, men 
gikk for helpoenget og tapte i få trekk. 
Dermed kunne jeg sikre nappet med et 
raskt remistilbud i siste runde.

- Når blir du IM?

- Hvis jeg fortsetter framgangen som jeg 
har gjort nå, så er det gode muligheter 
for at jeg tar to IM-napp til. Jeg synes 
selv at jeg er for ustabil foreløpig, men 
jeg skal fortsette å jobbe med sjakken 
slik jeg har gjort fram til i dag, sier 
kristiansunderen.

- I tillegg trener jeg 
kombinasjoner minst 
to timer hver dag.

Overraskelsesmannen 
Brede Kvisvik

I et skikkelig vilt parti beseiret Brede 
Kvisvik stormester Rune Djurhuus med 
følgende flotte avslutning. 

Rune Djurhuus - Brede Kvisvik
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29...Tb1! Hvit mister dronningen etter 
30.Dxb1 Dh1+ 0–1

To av turneringens mest positive norske prestasjoner stod Stig Gabri-
elsen (foran) og Brede Kvisvik (bak) for. (Foto: Eirik Gullaksen)
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Usikker framtid
Om det blir en Oslo Chess International 
neste år, er høyst usikkert.

- Jeg er veldig godt fornøyd med det 
sjakklige nivået på turneringen, som jo 
ga svært gode nappsjanser og ble den 
klart sterkeste Sveitser-turnering spilt 
i Oslo-området siden 1994, sier Hans 
Olav Lahlum. - Og jeg er brukbart for-
nøyd med deltakertallet og breddedelta-
kelsen fra spillere i Oslo-området. Men 
det var skuffende liten interesse fra de 
en slik turnering mest lages for, nemlig 
landslagskandidater og tittelnappkan-
didater rundt 2150-2400. Der sviktet 
interessen både hos hjemmespillere 
fra Oslo-området og hos tilreisende fra 
resten av Norge og Norden, sier han.

Lahlum måtte selv ut med et stort 
pengebeløp for å dekke turneringsun-
derskuddet.

- I forlengelsen av færre hotellgjester, 
mindre startkontingent og mindre støtte 
enn håpet ble økonomien dessverre 
svært dårlig tross en god avtale med ho-
tellet. Det blir et underskudd rundt 70 
000 kroner som jeg må dekke personlig. 
Jeg tjener veldig godt på mitt krimfor-
fatterskap i år, så det er ikke noe stort 
praktisk problem - men selvsagt likevel 
prinsipielt betenkelig. Rent økonomisk 
styrkes dessverre klart konklusjonen 
fra Victor Hansens heltemodige forsøk, 
om at det ikke er marked for sjakktur-
neringer på dette nivået i Oslo, sier han.

- Jeg var klar over usikkerhet rundt 

økonomien og forberedt på at denne 
turneringen trolig ville bli noe av en gave 
fra meg til mine sjakkvenner og norsk 
sjakk. Men det gir grunn til ettertanke 
at prisen ble så høy og at så få tittel-
kandidater ville ha den gaven. Jeg må 
etter dette ta betenkningstid på om det 
kan bli en ny Oslo Chess International 
i 2012, sier arrangør Lahlum.

- Det blir et under-
skudd rundt 70 000 
kroner som jeg må 
dekke personlig.

Hans Olav Lahlum

Oslo Chess International 2.-9. oktober. Ni runder.
 
GM-gruppen (58 deltagere)
1. GM Matthew Sadler, England (2625)  +39  =11  +35  +12  +2   +5  =6  +4  +10  8
2. GM Sipke Ernst, Nederland (2581)  +46   +9   +4      =5    –1 +27  =8  =3  +15  6,5
3. GM Jon Ludvig Hammer, OSS (2601)   + 21  +14 =WO  =6   +7  –10  +5  =2   =4  6
4. IM Frode Elsness, Moss 6 5. GM Victor Mikhalevskij, Israel 6 7. GM Sergej Tivjakov, Nederland 6 7. GM Eduardas Rozentalis, 
Litauen 6 8. GM Vladimir Burmakin, Russland 6 9. WGM Nazi Paikidze, Georgia 6 10. GM Sergey Volkov, Russland 5,5 11. IM 
Danny Raznikov, Israel 5,5 12. IM Geir Sune T. Østmoe, Porsgrunn 5,5 13. IM Frode O. O. Urkedal, 1911 5,5 14. WGM Nino 
Batsiashvili, Georgia 5,5 15. GM Rune Djurhuus, Akademisk 5,5 16. IM Gerard Welling, Nederland 5 17. GM Nick De Firmian, 
USA 5 18. Brede A. Kvisvik, Kristiansund 5 19. GM Kaido Kulaots, Estland 5 20. FM Sander Van Eijk, Nederland 5 21. FM Stig 
Gabrielsen, Bergens 5 22. IM Atle Grønn, OSS 5 23. FM Richard Bjerke, OSS 5 24. IM Nicolai Getz, OSS 5 25. IM Gil Popilski, 
Israel 5 26. FM Javier A. Naredo, Spania 4,5 27. FM David Klein, Nederland 4,5 28. Lars Oskar Hauge, OSS 4,5 29. IM Petter 
Haugli, Moss 4,5 30. IM Jovanka Houska, England 4,5 31. WIM Ellen Hagesæther, Akademisk 4,5 32. IM Oleg Spirin, Russland 
4,5 33. IM Yochanan Afek, Israel 4 34. IM Eirik Gullaksen, Bergens 4 35. IM Roger Moor, Sveits 4 36. CM Bharat Arjun, India 
4 37. Tom Meurs, Nederland 4 38. Jon Kristian Haarr, Stavanger 4 39. FM Daniel J. Kovachev, OSS 4 40. IM Olivier Moor, Sveits 
4 41. IM Timofej Galinskij, Ukraina 4 42. Ludy Helsio Sousa, 1911 4 43. CM Inge S. Skrondal, Akademisk 3,5 44. IM Øystein 
Hole, Akademisk 3,5 45. Aryan Tari, Asker 3,5 46. WGM Olga Dolzhikova, Akademisk 3,5 47. Odd Martin Guttulsrud, 1911 3,5 
48. Frode Lillevold, Strømmen 3,5 49. Eric Vaarala, Sverige 3,5 50. FM Jaap Vogel, Nederland 3,5 51. Benjamin Arvola, Tromsø 
3,5 52. Gunnar B. Hanssen, Tromsø 3 53. Even Thingstad, Hønefoss 3 54. Alexander R. Flaata, Black Knights 3 55. Alf Roger 
Andersen, Akademisk 2,5 56. Håkon Briseid, Akademisk 2,5 57. Svetoslav Mihajlov, OSS 2 58. Anita Grønnestad, Bergens 1

ELO-gruppen (54 deltagere)
1. Per Omtvedt, Stjernen (2080)  +32  =18  +51  +16  =4    +5    =9   +10  =2  7
2. Erlend Mikalsen, Alta (2053)     –33  +21  +32  +22 =11 +34  +12  +8  =1  7
3. Armin Gholami, OSS (1840)     +43  =24   +7    –4    +29 +15   –10   +18 +12  6,5
4. Geir Moseng, Nordstrand 6,5 5. Magnus Eriksen, Mo 6,5 6. Henning Kjøita, 1911 6,5 7. Tor Botheim, 1911 6,5 8. Egmond-
Gabriel Dulman, Akademisk 6 9. Johannes Kvisla, Stavanger 5,5 10. Terje Torgersen, Kristiansand 5,5 11. Eskil E. Grønn, OSS 
5,5 12. Torbjørn R. Johansen, 1911 5,5 13. Fransisco Gonzales, Strømmen 5,5 14. Stanislav Khudovekov, Russland 5,5 15. 
Bjarni Jens Kristinsson, Island 5,5
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