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Klubbmesterskapet 2010
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Klubbmesterskap i Lynsjakk
7. april
32 deltakere med to grupper berger/rotering à 16 spillere.
Gruppe A 1. Grønn 12/15 2.-3. Kovachev & Sv. Mihajlov 11,5
B-gruppa vant 10-årige Sebastian Mihajlov overbevisende med hele 14,5/15.
2. Joakim Larsen 13 poeng. 3. Samuel Riiser 11,5 poeng.

8

Januar-blogg
Klubbmesterskapet 2009 og vårturneringen
2010
1. januar, 2010 av Leif Ø.

OSS hadde et representativt klubbmesterskap i jubileumsåret.
Høyeste gruppe ble fortjent vunnet av Nicolai Getz med en
eloprestasjon på over 2400, foran Bjørnar Byklum og to
stormestre. Nicolai er i ferd med å etablere seg på norsk
elitenivå, og vant også de tre første rundene i eliteserien. Bgruppen ble en kamp mellom de unge og de eldre, men våre
10-11-åringer er i ferd med å vokse i kunnskap og forståelser
i rakettfart. Lars Oskar Hauge vant foran Sebastian
Mihajlov.

Hans Teigum til minne
2. januar, 2010 av Sverre Johnsen

Det var med sorg og overraskelse at jeg tidlig i desember fikk
vite at Hans Teigum var gått bort, alt for ung. Hans kom i
kontakt med sjakken og sjakkselskapet gjennom sine sønner,
Amund, Torgeir og til dels Håkon, som var ivrige OSSUmedlemmer. Han engasjerte seg mer enn de fleste
sjakkforeldre. Ikke så mye i barnas resultater, som i å skape et
aktivt og godt miljø. Det var ingen tilfeldighet at det var med
Hans som drivkraft at Smestad skole i en årrekke var blant
Norges sterkeste sjakkskoler, og også ble norgesmestre for
skolelag.
Det første inntrykket man fikk av Hans, var av en en mann
med overskudd og pågangsmot. Jovial og lekende, men
likevel en drivende kraft. Det tok ikke lang tid før han var
med i styre og stell både på klubb- og forbundsplan. Gjennom
OSSUs styre fikk jeg lære flere sider av Hans å kjenne. Blant
annet var han en dyktig strateg og debattant, med stor sans for
å beholde et ess i ermet. Hans var et ordensmenneske, og
passet på at protokollene ble fulgt og referatene skrevet. Slike
egenskaper kan iblant virke bremsende, men Hans
kombinerte dem med en uvanlig effektivitet og stor sans for å
få tingene unna umiddelbart.
Med slike egenskaper kunne man kanskje vente at Hans selv
var en sterk sjakkspiller. Det prøvde han aldri å bli - han
visste godt hvor mye som skulle til for en voksen nykommer
å hevde seg, og valgte å sette sin innsats inn andre steder.
Likevel kunne Hans i blant vise stor praktisk forståelse, og
hadde betydelig sans for sluttspillfinesser. Det kunne virke
som han satte størst pris på stillinger med så få brikker at de
hadde en nærmest matematisk karakter.
De par siste årene hadde sønnene mindre tid til sjakk, og vi så
9

tilsvarende mindre til Hans i sjakksammenheng. Det var
allerede et savn, men savnet av sjakkorganisatoren Hans var
likevel lite i forhold til det savnet vi kjenner nå, av mennesket
Hans Teigum.
Vi i Schakselskapet minnes Hans Teigum med respekt og
takknemlighet.
Sverre Johnsen
leder i Oslo Schakselskaps Ungdom
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Gunnar Jonsrud død
7. januar, 2010 av Ole Chr Moen

Den gamle hedersmann med et nær 60 år langt medlemskap i
Oslo Schakselskap ble bisatt i dag, 7. januar. Han var født 4.
januar 1925, og falt bort 29. desember 2009. Jonsrud var
utdannet jurist, og ledet i store deler av sin karriere
aktivkontoret i Finansdepartementet.
Gunnar Jonsrud var sekretær i klubbens styre på 60-tallet, i
følge Knut Bøckman den aller beste, og viseformann i
Oddmund Falck-Kiils styre fra 1970 til 1975. Jonsrud var
arkitekten bak et utleieforhold av bridgerommet til et
arkitektfirma, som brakte klubbens økonomi tilbake på fote.
Dette var en periode hvor det ble satset på de unge spillere,
og i en juniorlandskamp mot Sverige i 1970, stilte OSS med
så godt som hele laget. Han hadde sin daglige gange i
klubben til midt på 70-tallet, men var siden aktivt med i
rådsmøtene og møtte som regel på klubbens
generalforsamling.
Jonsrud var en sterk spiller, og tok seg av klubbens yngre
spillere, men deltok ikke i turneringer etter 1970. Han var en
ridder va den geniale replikk, og hadde blant annet evnen til å
konkludere lange diskusjoner.
Han hadde ikke gjenlevende slektninger, og vi takker hans
venner og kolleger som har stilt opp for ham de siste årene.
Vi lyser fred over hans minne.
Ole Chr. Moen

Knusende lagseier
9. januar, 2010 av Tarjei

Med fire strake seire og Akademisk-tap, har vi nå fått en luke
på to poeng ned til 2.plass før det viktige oppgjøret mot Moss
i 5.runde.
Flere av kampene endte med kalassifre i denne runden.
Asker, uten minst tre av sine beste spillere GM Berge
Østenstad, IM Bjarke Sahl og GM Jonathan Tisdall, tapte
hele 5-1 for SK 1911. Akademisk var eneste lag i tillegg til
OSS med full pott, og fikk det tøft i denne runden mot et
tilnærmet toppet Moss-lag. Norgesvenn Normunds Miezis
fikk inn et skikkelig kølleslag med 25…Txb2 mot Øystein
Hole mens Frode Elsness på 1.bord fikk kontroll på
dronningfløyen mot Rune Djurhuus i en kongeinder og kunne
strekke henda i været etter 41.Lb5 og offisergevinst.
Akademisk, uten nyerværvelsen og norgestudenten WGM
Olga Dolzhikova, holdt remiser på de to nederste bordene,
men med tap også på 3. – og 4.bord var nederlaget et faktum.
OSS – Oslo Vest var nok aldri ventet å bli noen tett og jevn
kamp. Det hjalp lite for Oslo Vest at ny firebarnsfar Emanuel
Berg og Hastings-spiller Nicolai Getz, nettopp hjemkommet
med sykdom fra et marerittaktig 3-dagers opphold på
11

Gunnar Jonsrud stående bak til høyre

Gatwick, denne gangen måtte spares. Storebror Trond
Gabrielsen klarte relativt raskt og udramatisk å sikre remis
etter 30 trekk på 2.bord mot Leif E. Johannessen, men det ble
med det ene halve poenget. Senere gikk det raskt nedover for
Oslo Vest, da Ole Christian Moen gjorde kort prosess over
Torgeir Holen. 1.bordspiller Jon Ludvig Hammer kombinerte
seg til både en og to bønder mot yngste bror Stig Gabrielsen
før det var helt slutt innen 50 trekk var passert. Daniel
Kovachev avsluttet ballet med et instruktiv tårnsluttspillseier
over Hugo Østerberg.
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6.runde fra Eliteserien LIVE
9. januar, 2010 av Tarjei
Eliteserien ble overført med live kommentarer fra OSS’ hjemmeside ved
Tarjei..
En viktig seier med svart for OSS

Eliteserien 2009/10 Oslo (5), 2010/1/9
Hvit: Petter Haugli, Moss Svart: Andreas Moen, OSS
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.cxd5 exd5 6.Lf4 c6
7.e3 Le6 8.Ld3 Sbd7 9.Sf3 O-O 10.O-O h6 11.h3 De7
12.Db3 b5 13.Dc2 Tfc8 14.a4 a6 15.Tfc1 Sb6 16.b3 Db7
17.Db2 De7 18.Ta2 Se4 19.Sxe4 dxe4 20.Lxe4 bxa4 21.Lxc6
axb3 22.Taa1 Sc4 23.Txc4 Lxc4 24.Lxa8 Txa8 25.Sd2 Lxd2
26.Dxd2 a5 27.d5 a4 28.d6 Df6 29.Ta3 b2 30.Dc2 Tb8
31.Db1 se diagram
Lb3 32.d7 Td8 33.Dd3 Dg6 34.De4 0-1

OSS suverene igjen
10. januar, 2010 av Tarjei

Vi i OSS er på vei mot en suveren gullmedalje i eliteserien
etter sesongens andre spillehelg. Med 5½ – ½ mot Oslo Vest
fredag, ble det en knapp 3½ – 2½ mot hovedutfordrer Moss
lørdag og 5-1 mot Bergens søndag. Med fem poeng å gå på til
neste lag og bare tre runder igjen, kan vi kanskje begynne å
planlegge Europacupspill nok en gang?
En spennende spillehelg er over og vi leder nå fem poeng
foran kvartetten Porsgrunn, Moss, SK 1911 og Akademisk.
Lørdag ble det en knappest mulig seier mot vår kanskje
største hovedutfordrer Moss, mens søndag var det ingen tvil
om hvor poengene hadde tenkt seg med en overbevisende 51-seier over Bergens.
Det var livesending fra Haraldsheim med kommentering
lørdag og søndag og et femtitalls personer klikket seg inn. Se
også omtale med bilderapport hos Sjakkhuset.

Seriesjakken
17. januar, 2010 av Ole Chr Moen

Vi er midt i seriesesongen. I eliteserien har OSS hatt det laget
som på papiret er det sterkeste, men laget har også som helhet
levert bedre enn forventet. Selv om man ikke skal ta seieren
på forskudd, er det ikke så lett å se for seg på hvilken måte
OSS 1 skal unngå å vinne eliteserien, med 12 lagpoeng og 29
partipoeng på seks kamper. Neste lag på tabellen, Porsgrunn
har 7 lagpoeng og 21 partipoeng. Følgen er at tiden er inne
for å be våre beste spillere vurdere å holde av en uke til å
spille Europacup, som ifølge ECU blir arrangert i Plovdiv i
Bulgaria fra 16. til 24. oktober. Andre opplysninger er
foreløpig ikke tilgjengelige. Siste eliteseriehelg er 9. til 11.
13

april. Du finner detaljerte opplysninger ved å følge Tarjeis
lenker. Under runde 4-6 hadde han en blogg på
sjakkselskapet.no som fulgte kampene løpende.
I Østlandsseriens førstedivisjon ligger OSS 2 midt på
tabellen. Den 9. og 10. januar slo vi Nordstrand 2, men tapte
for Nordstrands førstelag, som leder serien. Neste runde er i
februar; ta kontakt med JK Johnsen hvis du vil spille. Denne
helgen var det gledelig å merke seg at Jathavan scoret 1,5 av
2 poeng, og at Martin Østtveit var tilbake på laget. Oslo
Schakselskap har avklart med turneringsleder Yggeseth at vi
inviterer de andre lagene til å spille serieavslutningen i
Bogstadveien 30 den 13. og 14. mars. Dette kan bidra til å gi
serien økt status.

NM i hurtigsjakk
18. januar, 2010 av Ole Chr Moen

Kim Astrup har gjort seg bemerket med gode prestasjoner i
lynsjakk og hurtigsjakk, men dette er hans første nasjonale
tittel. Han spiller for SOSS, men har tidligere vært medlem av
Oslo Schakselskap.
OSS hadde med en sterk kontingent av unge spillere, men av
våre beste seniorer var det bare Daniel Kovachev og Erling
Kristiansen som deltok. Daniel hadde mesterskapet i lomma
med 6 av 6 etter første dag, men etter hjemreise og lite søvn,
tapte han alle fire partiene på søndag. Daniel komme sterkere
tilbake ved neste korsvei!
Sebastian Mihajlov kom på tredje plass i B-gruppen. Vi
benytter anledningen til å ønske hans far, Svetoslav Mihajlov
hjertelig velkommen som hovedmedlem i OSS. Flere av
fedrene til våre unge lovende er nå aktive deltakere både i og
utenfor klubben.

Ny bok av Sverre Johnsen
25. januar, 2010 av Tarjei

Sverre Johnsen har skrevet en ny sjakkbok i samarbeid med
vårt nyeste OSS-medlem Svetoslav Mihajlov, far til vår
talentfulle miniputtnorgesmester Sebastian. Boken er en
samling av mattkombinasjoner som de har brukt til
undervisning på barnesjakkveldene mandager i Bogstadveien
30.
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Februar-blogg
35 deltakere påmeldt til onsdags-GP
2.februar, 2010 av Tarjei

Noen timer før start er hele 35 deltakere påmeldt til første
del av OSS onsdag hurtig-GP i dag. Dette er betydelig mer
enn forrige gang vi forsøkte denne varianten i oktober i fjor.
Da stilte kun 16 deltakere på startstreken i en turnering som
iniativtaker Atle Grønn selv vant med 6 av 6 mulige.
Atle er nok en gang høyest rangert, men får denne gangen
hard konkurranse av blant andre Bjørnar Byklum, Hallvard
Ådnøy og Roar Elseth. I B-gruppen er flere av våre unge og
lovende spillere fra onsdagssjakken med. Gledelig er det at
21 av de 35 påmeldte deltakerne er fra OSS.
Det spilles altså tre runder i dag med 1.runde som starter
19:00. De tre siste rundene spilles 17.februar til samme
tidspunkt. Dersom du ikke kan delta i dag, kan du jo kanskje
melde deg på neste GP-turnering 7.mars?

Jarani (12) holdt remis mot
kvinneverdensmesteren
7. februar, 2010 av Tarjei

12-årige Jarani Suntharalingam var den eneste som klarte å
holde remis i gårsdagens klokkesimultan mot
kvinneverdensmester Alexandra Kosteniuk.
Total score ble da til slutt: 11 seire, 1 remis og 0 tap.
1 Jathavan Suntharalingam (1734) - Kosteniuk 0-1
2 Lars Oskar Hauge (1685) - Kosteniuk 0-1
3 Sebastian Mihajlov (1663) - Kosteniuk 0-1
4 Armin Gholami (1540) - Kosteniuk 0-1
5 Samuel Riiser (1394) - Kosteniuk 0-1
6 Raksha Rathan (1387) - Kosteniuk 0-1
7 Jarani Suntharalingam (1339) - Kosteniuk ½-½
8 Ulrik Olsen (1222) - Kosteniuk 0-1
9 Maud Rødsmoen (1105) - Kosteniuk 0-1
10 Eskil Ekeland Grønn (972) - Kosteniuk 0-1
11 Erik Grammeltvedt (-) - Kosteniuk 0-1
12 Anita Gholami (-) - Kosteniuk 0-1
OSSU ½ - Kosteniuk 11½

Medlemsmøte fredag 12. februar
9. februar, 2010 av Ole Chr Moen

Det skjer noe i klubben hver ukedag for tiden. I dag spilte
Andrea, Christiane, Tale og Thea, som ble undervist av
Ellisiv. De tapte for Emanuel Berg i simultan. Til helgen er
det jente/NM i Marnadal.
15

Onsdag er det bedriftssjakk. Utpå kvelden møtes
deltakerene på klubblaget til en sosial samling. Emanuel
Berg er også her da.
Torsdag spilles fjerde runde i vårturneringen. Lars Oskar har
gjort en bemerkelsesverdig innsats i toppgruppen.
På fredag kl. 19:00 forteller Morten Sand om internasjonal
sjakkpolitikk. Det blir lett mat og drikke, og kanskje gjentar
festkomiteen suksessen med quiz.
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Tre OSS-spillere på kvinnelandslaget
10. februar, 2010 av Tarjei

Eliteutvalget i Norges Sjakkforbund har tatt ut tre OSSspillere på kvinnelandslagsgruppen for 2010:
Sylvia Johnsen (1939)
Yerazik Khachatourian (1918)
Ellisiv Reppen (1910)
Selv om det blir vanskelig for disse tre å komme med på
OL-laget i Khanty Mansiysk i september/oktober i år, er det
gledelig at klubben har tre kvinnelandslagsspillere. I tillegg
har jo Ellisiv sørget for at rekrutteringen er godt i gang med
å trene sin egen jentegruppe i klubben en gang hver uke.
Her har vi minst 5-6 unge lovende jenter som garantert
kommer til å kjempe om en landslagsplass om noen år. En
av de er 12-årige Jarani Suntharalingam som lørdag spilte
remis mot kvinneverdensmester Alexandra Kosteniuk!
Til helga er det NM for jenter i Kristiansand, hvor ni av våre
medlemmer i OSSU deltar.

Jon Ludvig åpnet med seier i Cappelle
13. februar, 2010 av Tarjei

GM Jon Ludvig Hammer deltar i mammutturneringen
Cappelle la Grande på vestkysten i Nord-Frankrike.
Hammer (2627) er fjerderangert bak Ivan Sokolov (2649),
Murtas Kazhgalheyev (2642) og Sergey Fedorchuk (2641) i
et felt med hele 640 deltakere. Og det med hele 86
stormestre! Dette er en av verdens største åpne turneringer
og er også turneringen hvor han tok sitt første GM-napp i
2007. I fjor ble det et kjemperesultat med 5.plass og etter en
svak Rilton Cup ved årsskiftet, vil en lignende prestasjon
være veldig bra.
19-åringen fikk en bra start med lett seier over franske IM
Nicolas Clery (2390) i 1.runde. Jon Ludvig møter IM
Kristian Szabo (2500) fra Ungarn i 2.runde. Denne runden
spilles søndag 14:00 og partiene vises direkte.

Helgens seriesjakkresultater
14. februar, 2010 av Tarjei

Våre lag har vært i aksjon i seriesjakken denne helgen. I
Østlandsseriens 1.divisjon knuste OSS II Strømmen 4½-½
lørdag, men gikk på en smell mot et sterkt Black Knightslag søndag.
6.runde: OSS II - StrømmenOSS II 4,5-0,5 Strømmen
N.Getz 0,5-0,5 F.Lillevold
T.Svensen
1-0
S.Sidselrud
17

Baldursson - Pedersen, med Ole Christian og lagleder John
Kristian som tilskuere

H.Baldursson 1-0
LE.Pedersen
Guddahl
1-0
B.Engevik
H.Mattsson 1-0
D.Fridgeirsson
s
7.runde: Black Knights - OSS IIBlack Knights
OSS II
H. Ådnøy
0-1
D. Kovachev
LE. Andersen 1-0
H. Baldursson
OM. Myrstad 1-0
M. Valla
A. Flaata
1-0
V. Guddahl
H. Haga
1-0
J. Suntharalingam
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4-1

Gull og to sølv til OSSU i Jente-NM!
16. februar, 2010 av Tarjei

Skuffende dekning hos arrangøren og delvis utilgjengelige
resultatsider hos TurneringsService skal ikke føre til
manglende hederlig omtale hos oss! OSSU tok et gull og to
sølv i sist helgs norgesmesterskap for jenter i Marnadal ved
Kristiansand!
I lilleputt-klassen ble det dobbelt OSSU da Jarani
Suntharalingam (12) ble norgesmester foran Maud
Rødsmoen (12). Jarani var overlegen totalt sett og tok 5½
poeng på de 6 rundene, inkludert seier over sølvvinner
Maud på 4½.
I den kombinerte kadett- og ungdomsklassen var WIM
Katrine Tjølsen overlegen og tok sin åttende strake seier
med 6 av 6 poeng. Vår egen Raksha Rathan (14) tok en
finfin sølvmedalje i kadettklassen bak Tromsøs Elise Forså.
Jarani, Maud og Raksha er alle kvalifiserte for nordisk
mesterskap for jenter senere i år.
Ellers deltok også Margrete Buran (15.plass i miniputt),
Embla Ekeland Grønn (21. plass i miniputt), Andrea K.
Løvland (9.plass i lilleputt), Tale Tvedt (10. plass i lilleputt),
Christiane Moen (11.plass i lilleputt) og Anita Gholami
(6.plass i kadett) som gjorde at OSSU hadde totalt ni
deltakere i jente-NM. Fullstendige resultatlister finnes på
delvis utilgjengelige sider hos TurneringsService.
Arrangøren har også lagt ut noen fine bilder fra turneringen.

Jon Ludvig mot nytt toppresultat?
19. februar, 2010 av Tarjei

Jon Ludvig Hammer kan være på vei mot et nytt
toppresultat i den åpne franske turneringen Cappelle la
Grande i Frankrike. Jon Ludvig står fortsatt ubeseiret, men
har slitt med å få ballen i mål i de siste rundene. Etter en fin
start med 2 ½/3, ble det vanskeligere i de tre neste rundene
med relativt fredelige remiser. I 7. runde ble det derimot
seier over Gabriel Battaglini (2411) fra Frankrike.
19-åringen har med 5 poeng en fin prestasjon på 2642 og
23.plass og kan ta steget opp blant topp 10 med seier i de to
siste rundene. De tre i teten med 6 poeng er GM Mikhail
Gurevich (2597), GM Julian Radulski (2577) og GM
Yaroslav Zherebukh (2527).
I 8.runde venter GM Yannick Gozzoli (2515) på 8.bord og
dette partiet vises derfor direkte fra14:00.s
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Innkalling til generalforsamling i Oslo
Schakselskap
19. februar, 2010 av Tarjei

Det innkalles med dette til ordinær Generalforsamling i
Oslo Schakselskap tirsdag den 2. mars 2010 kl 1900.
Dagsorden
I. Konstituering:
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Valg av møteleder
- Valg av sekretær for møtet
- Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
II. Styrets årsberetning
- Inkludert rapport om alle deler av klubbens virksomhet
med OSSU
III. Regnskap med revisjonsberetning
- Spørsmål om ansvarsfrihet for styret
IV. Fastsettelse av kontingent og godkjenning av budsjett
V. Innkomne forslag, se forslag fra R. Wicklund-Hansen
nedenfor
VI. Valg
- Styre på 5-9 medlemmer: leder, nestleder, kasserer og
junioroppmann.
Junioroppmann velges etter innstilling fra OSSU.
- Ett medlem med personlig vara til styret for Johs. G.
Heftyes Gave.
- 2 revisorer.
- Øvrige valg
- Valgkomité på 3 medlemmer etter forslag fra styret
Forslag 1.
Mitt forslag er at turneringsformen til vår- og
klubbmesterskapet tilpasses alles behov. For de yngste, som
snart er i flertall og hvor ofte foreldre følger ,er det en fordel
å starte tidlig. Det samme gjelder eldre spillere. Hvis
starttidspunktet generelt settes til 18.30 så er det en fordel
for de nevnte aldersgrupper. Men hensynet til de som er i
job, reiser. etc. må også tilgodesees. Hvis det spilles
Bergerturneringer i grupper etter ELO tallene og spillerne
ved påmelding oppgir om de vil starte 18.30 eller 19.00 så
vil det utfra dagens situasjon bety at for de laveste gruppene
blir 90% startet 18.30. Dette krever at turneringsleder
oppgir telefon/mobil på turneringsskjemaet og at det kun er
en runde for utsatte partier, nemlig den siste. Spillerne må
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selv ordne med å få gjennomført utsatte partier enten i
klubben eller privat. Det betyr at hvis vi som iår starter 19.
januar så er turneringen avviklet den 18. mars med 9 runder.
Forslag 2
Jeg har ved flere anledninger foreslått at klubben kun holder
åpen dager hvor det er arrangementer. Fra min tid i
Stjernen opplevde jeg en rekke spillere som var kommet til
Oslo for å studere gikk til Stjernen fordi ingen åpnet hos
OSS når de ringte på. Med tanke på kontroll og slitasje på
lokalene burde det være et pluss at faste dager ble opplyst
med et skilt ved inngang. Utfra dagens situasjon at lokalene
er åpne mandag, tirsdag og torsdag muligens også lørdag
eller søndag avhengig av at det er arrangementer som
garanterer at noen åpner.
Oslo, 31.januar 2010 Richard Wicklund –Hansen
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Sølv og bronse i Nordisk mesterskap
20. februar, 2010 av Tarjei
Nordisk mesterskap for ungdom ble arrangert i Sverige i
helga og OSSU hadde hele tre av Norges totalt 10
representanter. Nicolai Getz (17-20 år), Sebastian Mihajlov
(U11) og Ulrik Olsen (U11).
Nicolai Getz tok 5.plass i samme klasse i fjor og har enda ett
år igjen i klassen. 18-åringen ledet halvveis i turneringen,
men tap i 5.runde for tredjemann Rasmus Janse (2256)
gjorde at Nicolai med 4 poeng måtte ta til takke med 2.plass
bak vinneren og ratingfavoritten Roope Kiuttu (2312) fra
Finland. Uansett en bra prestasjon av Nicolai!
U11 er klassen Lars Oskar Hauge vant i fjor foran Aryan
Tari. Sebastian Mihajlov var en av favorittene på forhånd og
åpnet forrykende med 3½/4. Etter tap for vinneren Qiyu
Zhou fra Finland, ble Sebastian henvist til bronseplass med
4 poeng, halvpoenget bak vinneren. Her tok Ulrik Olsen
6.plass og gjorde en godkjent prestasjon midt på treet.
Ellers ble det norsk suksess både i U13 og U15-klassen.
Kristian Stuvik Holm fra Hamar tok gull i U13, mens
Gregor Taube, SK 1911 fikk gull i U15. Vi gratulerer!

Jon Ludvig-suksess i Frankrike
21. februar, 2010 av Tarjei

1 plasser bak forhåndsrangeringen til tross: 15.plass med
6½ poeng er et bra resultat for Jon Ludvig Hammer i den
åpne megaturneringen Cappelle la Grande som ble avsluttet
lørdag. 19-åringen gikk gjennom turneringen ubeseiret!
2½ poeng på de siste tre rundene inkludert en 103-trekksmaratonseier med tårn og løper mot tårn over GM Bogdan
Lalic (2494) i siste runde, gjorde at Cappelle la Grandeturneringen utenfor Dunkerque forblir en suksessturnering
for Jon Ludvig. Til slutt ble det 6½ poeng, 15.plass og
ratingprestasjon på 2654. Vant gjorde unge Yaroslav
Zherebukh (2527) fra Ukraina med 7½ poeng.
En fin opptur for norgestoeren, som mistet 12 ratingpoeng i
Rilton Cup ved årsskiftet. Som en av de høyeste rangerte,
var det en del lavt ratet motstand her, og derfor kun en
ratingfremgang på rundt 3 poeng her.
Se også sak av Nettavisen, franske Europe Echecs og
Bergens Schakklub.

22

Her er ett av Jon Ludvigs ni partier fra
turneringen:
Hammer, J. (2627) - Wirig, A. (2497)
26th Open Cappelle la Grande FRA (3), 2010.02.15
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 g6 4.Lxc6 bxc6 5.O-O Lg7
6.Te1 e5 7.b4 cxb4 8.a3 Se7 9.Lb2 d6 10.axb4 O-O
11.d4 Dc7 12.dxe5 dxe5 13.Dd3 Td8 14.Dc3 f6
15.Sbd2 Le6 16.Sb3 Lf7 17.Sfd2 Td7 18.Sc4 Tad8
19.Sca5 Lh6 20.Df3 Lxb3 21.Sxb3 Td6 22.Sc5 Kh8
23.Db3 Ld2 24.Tf1 Ta8 25.Sd3 Tb8

26.Sxe5! Txb4 27.Df7 1-0

Getz kommenterer fra Nordisk mesterskap
24. februar, 2010 av Tarjei

Nicolai Getz tok 2.plass i Nordisk mesterskap for ungdom
sist helg. Getz ledet underveis, men tap for bronsevinner
Rasmus Janse fra Sverige i 5.runde gjorde at 18-åringen i
stedet måtte kjempe for sølv i siste runde. Getz
kommenterer her selv det viktige 6.rundepartiet mot
medelev på NTG, Vegar Koi Gandrud.
Getz, Nicolai - Gandrud, Vegar Koi
Nordisk mesterskap for ungdom, 2010.02.21
1.e4 d5 2.exd5 Sf6 3.Sf3 Sxd5 4.d4 g6 5.Le2 Lg7 6.O-O O-O
Jeg var igrunnen ikke forberedt på skandinavisk, og det er en åpning jeg
kan relativt lite teori på, jeg skjønte at c4 var hovedtrekket her, likevel
var c3 mer fristende for meg.
7.c3 Sc6 8.Te1
Dette scorer faktisk ganske bra for hvit på min database, det er ikke lett
å spille svart.
8...Te8
svart spiller åpenbart på e5 planen, han har ikke mye annet å finne på.
8...Lf5 er et annet trekk
9.Lg5 h6
Et veldig naturlig trekk, likevel burde svart kanskje ha prøvd Dd7 for å
spille e5
9...Dd7 10.Sbd2 e5 11.dxe5 Sxe5 12.Sxe5 Lxe5 13.Lc4
Og hvit har en fin fordel grunnet utviklingsforsprang. For eksempel: Sb6
14.Lb3 Lg7 15.Df3 vinner for hvit, svart er forsvarsløs mot trusselen
Dxf7+ fulgt av Txe8 Tf8 16.Le7
10.Lh4 a6?
Et luksustrekk som svart ikke har tid til. Kampen handler om e5, og selv
om a6 bidrar litt med dette (Lb5) er det ikke nok. Hvis svart ikke greier
å få gjennomført e5 er hele spillet hans mislykket
10...Lf5 11.Sa3 Dd7 12.Lg3 e5
( 12...e6 ) 13.Sxe5 Sxe5 14.dxe5 Lxe5 15.Lb5 c6 16.Lxc6 Dxc6
17.Lxe5
11.Sbd2 Lf5 12.Sb3
med planen å få hesten til d3 via enten c5 eller c1
12...Dc8
Et logisk trekk, ettersom Damen går ut av bindingen og forhindrer
trusselen sxb7 etter sc5
13.Lf1 g5
Svart har gitt opp kampen om e5, likevel risikerer svart nå å bli svak på
de hvite feltene om hvitfelts-løperen hans blir byttet av
14.Lg3 Lg4? 15.Sc5 b6 16.Sd3 e6
Svart prøver å omøblere hestene via e7
17.Le2 Sde7 18.h3 Lf5 19.Sh2 Ta7
et profylaktisk trekk som går ut av den fremtidige bindingen etter lf3 og
garderer c7 bonden.
20.Sg4 Sg6 21.Lf3 Sce7 22.Sde5
22.Se3 Td8 23.Sxf5 exf5
( 23...Sxf5 24.Lh2 c5 ) 24.Db3
22...c5?
Når svart endelig får prøvd å bryte opp i sentrum taper det
23.dxc5?
23.Sc4! hadde vunnet. Jeg tittet litt på dette, men ikke lenge nok, jeg
spilte dxc5 litt for fort etter jeg så noen taktiske motiver
23...Lxg4 24.Lxg4 Dxc5?? –
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Her hadde enda svart sjansen til et sluttspill med gode remissjanser:
24...Sxe5 25.Lxe5 Lxe5 26.Txe5 bxc5
( 26...Sg6 27.Td5 ) 27.Dd6 Db8 28.Td1 Dxb2 29.Txc5 Dxa2 30.Lf3
25.Sxf7! Sd5 25...Kxf7 26.Lxe6+ Kf6
( 26...Kf8 27.Df3+ )
27.Ld6 Fulgt av enten Dd4+ eller Df3 +
26.Sd6 1-0
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Mars-blogg
Udramatisk generalforsamling i går
3. mars, 2010 av Leif E.
Under kyndig administrasjon av leder Ole Chr Moen ble en vellykket
generalforsamling avholdt i går 2. mars med 19 medlemmer til stede.
Hele styret ble gjenvalgt, med den lille endringen at Andreas Moen
erstattes av Jens Petter Olsen (far til Maud og Ulrik). Klubbens
økonomiske situasjon ble redegjort for så vel som økonomien i Heftyes
gave. Årsberetningen for 2009 ble gjennomgått, med en betoning av
jubileumsfestivalen i påsken og Sveins minneturnering på førsommeren.
Knut Bøckman Cup og Sveins minneturnering er turneringer som er
kommet for å bli. Rekruttering og medlemstall var på vei oppover igjen,
etter en litt treg periode noen år. Stadig er det imidlertid utfordringer
knyttet til å fylle klubbens lokaler med yrende liv hver kveld i uka som i
glansdagene på 80-tallet.
Etter at det formelle programmet var overstått, var det tid for lynsjakk og
muntre replikkvekslinger i det ytre lokalet. Den yngre garde, dvs. de
under 60, fortsatte til Mikrobryggeriet hvor det ble skålet for Selskapet og
planene for 150-årsjubileet ble skissert opp.

Jo Kristian Løberg Wien-mester i U18
12. mars, 2010 av Tarjei

Vårt unge medlem Jo Kristian Løberg (18) er for tiden bosatt
i østerikske Wien hvor familien jobber og Jo Kristian går på
skole. At Jo Kristian av den grunn ikke har glemt hvordan
brikkene flytter, er det ingen tvil om. Nylig tok han en
suveren 1.plass i den kombinerte U16/U18-klassen med 6½/7
poeng, en ratingprestasjon på opp mot 2100. Den østerikske
hjemmesiden skriver følgende:
Unser norwegischer Neuzugang Jo Kristian hat souverän
die Wiener U18-Landesmeisterschaften gewonnen.
In 7 Runden gab er nur einen halben Punkt ab und
ließ Mitfavorit Jakob Gstach (1820/SK Ottakring) 1,5 Punkte
hinter sich.
ELO-Favoritin Ayda Radfar (1987/SC Donaustadt) wurde mit
4,5 gar nur
Vierte.
Somit hat nach Daniel Koffler (2000 und 2001 jeweils U18)
und Vimal
Kunnumel (2004/U16) wieder ein Favoritner diesen
prestigeträchtigen Bewerb
für sich entschieden.
Wr gratulieren dem jungen Meister ganz herzlich!
Jo Kristians siste rating fra januar er på 1924, men vil nok
med dette ta steget opp mot 2000.
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Oslomesterskapet for skolelag 2010
22. mars, 2010 av horiiser

helgen gikk vårens vakreste sjakkeventyr for barneskoler i
Oslo av stabelen: Oslo Mesterskapet 2010 på Korsvoll skole i
regi av Oslo Sjakkrets Ungdom.
26 barneskoler deltok, en liten nedgang fra 2009, men langt
færre enn for eksempel 2006 da 42 skoler deltok.
Det er ingen hemmelighet at mesterskapet har vært dominert
av 1911-skoler de siste årene – og i år gikk seieren til Kjelsås
skole, dypt inne i 1911 land.
I OSSU sammenheng er det mye å glede seg over: på 2. og 3.
plass, med like mange poeng, kun hårfint skilt på kvalitet,
kom Huseby og Skøyen. Bjølsen stilte 2 lag i år også, og
sikret seg 6. og 8. plass.
Maud på Skøyenlaget fikk bestebordspremie med 8 poeng på
sitt 2. bord, samme poengsum fikk Mikkel på Bjølsen
Løpernes 2. bord. Huseby lagets 3 toppspillere, Samuel, Karl
Andreas og Tobias, halte i land 22 poeng mellom seg – meget
bra snitt!
Nå er det knappe 4 uker til landets beste skolesjakklag møter
hverandre i Moss for å kåre Norges mestrene 2010. For
Huseby blir det særlig spennende å følge eksperimentet:
hvordan løfte og utvikle det blodferske 4. bordet fra
kanonføde til hyperkompatible sjakkspillere. Det startes med
blanke ark. Det genetiske grunnlaget er gitt: nå er det
miljøpåvirkningen som gjelder! DO IT NOW!!
Flere OSSU-bilder for spesielt interesserte:
http://picasaweb.google.com/ossu.galleri

Våren er kommet til Bogstadveien – dugnad
på lørdag!
23. mars, 2010 av Ole Chr Moen
På søndag satte vi ut terassemøblene i Selskapet. Neste lørdag
er det dugnad i klubben kl 1400, etterfulgt av lynturnering og
sosialt samvær med nogo attåt. Alle er velkomne.
Målet er at det alt skal være klart til Knut Bøckman (KB) cup.
Fra arrangørens hjemmeside har vi klippet bildet av
turneringsleder i Melody Amber Ivantchuk med påskeslips
som symbol. I dag er Magnus et halvt poeng bak!
På styremøte sist tirsdag ble det besluttet å søke Claus
Lowzows minnefond om midler til å modernisere pc‟ene i
klubben. Dette er neppe klart til påske.
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Den prinsipielle avgjørelsen om å delta i ECC 2010 i Bulgaria
ble også tatt. Vi får et bedre lag i år enn i fjor, men gjør vi det
bedre?
Den 7. april arrangeres klubbmesterskapet i lynsjakk. Med
dette gjenreiser vi ytterligere et ledd i klubbaktiviteten. Møt
opp!
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Vårturneringen
24. mars, 2010 av jonb
Torsdag 25/3 spiller gruppe A og B 7. runde av Vårturneringen. For
gruppe A er dette siste runde, og hvem som vinner gruppen vil bli klart i
morgen kveld. Vinneren av gruppe A kvalifiserer seg til deltagelse i
øverste klasse av Oslo Schakselskaps klubbturnering, som spilles til
høsten. Se tabellen nedenfor for mer detaljert informasjon.
Mestergruppen spiller ikke sin 7. og siste runde i morgen, jamfør
informasjonsmailen som er sendt ut til alle spillere i gruppen.
Vel møtt!

Knut Bøckman Cup igang!
31. mars, 2010 av Sylvia Johnsen
Regnfylte gater sørger for at Knut Bøckman Cup er et utmerket alternativ
til påskefjell og blåste oslokaféer. De møter til dyst over brettet, og 53
sjakkspillere sitter varmt og tørt i Bogstadveien. Knut Bøckman Cup 2010
er igang!

22-årige Bart Spruijt gikk på en smell mot Gregor Taube etter
å ha tatt den lange reisen til Oslo.
Noen minutter over tiden satte turneringsleder Tarjei J.
Svensen igang spillere som i enkelte tilfelle hadde reist
langveisfra for å være her.
Fra Nederland kom 21-årige Bart Spruijt og møtte i første
runde det lokale håpet Gregor Taube.
- Den korte veien over fjellet var inget problem, sa Terje Lie
fra Bergen. Fra Alta har OSS fått besøk av en tidligere
medlem på 80-tallet, Aksel Brasøy, og han forteller at med
nye ruter i Norwegian har de to direktefly ut av Alta daglig.
Akkurat som om det ikke gjør de to timene i lufta til et lite
stykke imponerende reiserute.
Brasøy vant første runde, og vil sove godt i hotellsengen
første natten.
Sjakkglede
En av Norges mest aktive turneringsspillere Gunnar Bue har
også lagt turneringsspill til klubben. Etter at han ble
pensjonist har Bue gjort gjestespill i sjakkturneringer over
hele verden til en av sine fremste hobbyer. Med Bues
sjakkglede er en tur til Oslo et lett valg.
Gunnar Bue er forresten samme mann som passerte GM
Einar Gausel i flest registrerte ratede partier i Norge. Han
pendler til Oslo med tog for å holde stand mot de som vil ta
fra ham den æren.
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Gruppe A – Resultatliste etter 6 av 7
runder:
1
Anders Rundgren, OSS
4.0
2
Aryan Tari,
Asker 4.0
3
Bjarne Undheim
OSS 3.5

Comeback
Uten mange tittelholdere tipper vi toppen vil preges av flere
av de norske ungdommene som har stjålet poeng fra de beste.
Nicholai Getz, Inge Sandstad Skrondal, Johannes Kvisla og
FM Frode Urkedal har skutt i stormesternes bakgård i årevis
og vil sikre tittelnapp og bevis på kvalitetspillet de utviser på
brettet snart.
Turneringen er FIDE-ratet og følgelig vil tittelnapp være
mulig, selv om deltakerne har få tittelholdere å banke opp.
FM Frode Urkedal holdt favorittstempelet da han vant første
runde mot Gunnar Bue. I tillegg til Urkedal er et morsomt
gjensyn, og den eneste med meriter, FM Pål-Ole Liabøtrø
som gjør comeback i Knut Bøckman Cup etter mange år borte
fra sjakk. Han fikk en nøtt mot det unge klubbtalentet Lars
Oskar Hauge, og avga offiser etter å ha kjent presset av et
respektløst kongeangrep.
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April-blogg
Vil du se Simen i operaen?
1. april, 2010 av Leif E.
Etter sin innsats i Wagners Tannhauser, er det en glede å
annonsere at vårt æresmedlem og multikunstneren Simen
Agdestein nå har fått hovedrollen i høstens oppsetning av
musikalen Chess på den norske Opera. I den anledning har
Oslo Schakselskap fått 20 billetter til premieren lørdag 28.
august. Her er det førstemann til mølla! Medlemmer som er
interessert i å se Simen som Anatoly og høre klassikere som
“One night in Bangkok” mv. fra orkesterplass, bes kontakte
styret på styret at sjakkselskapet.no.

Maratondag med overraskelser
2.april, 2010 av Sylvia Johnsen

Knut Bøckman Cup utmerker seg med sylskarpt spill og
unge talenter. En kombinasjon avgjorde når det superivrige
talentet Tor Botheim gikk til kongeangrep og senket favoritt
FM Frode Urkedal.
Med hundrevis av rating mellom de to skulle du tro Urkedal
hadde grunn til optimisme, og han gikk inn i en klassisk
kongeindisk der alle vet at angrepene på hver side av brettet
er et maratonløp der først i mål er spilleren som ikke trår feil.
Spørs om valg av åpning var Urkedals hovedproblem.
Etter en klassisk angrepskombinasjon med Lh3! måtte
storfavoritten spille med tårn under i hele partiet. Det ble til
slutt for mye.
Begge spillerne insisterte på det teoretisk korrekte i offeret,
og ryktene skulle ha det til at Urkedal avslo remis fra 10klassingen trekket etter at tårnet ble innkassert og
dragkampen startet.
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Tor Botheim vant, men stemmer det at han ba om
remis med tårn over?
Urkedal, Frode - Botheim, Tor
Knut Bøckman Cup (3), 2010.04.02

22.- Lh3! 23.Tf2 gxf2 24.gxh3 fxg1=D+
25.Dxg1+ Tg7 26.Df2 axb6 27.Lc4 Ld6 28.Sd3
Sg6 29.Tg1 Sd7 30.axb6 Sxb6 31.Lb3 Df6 32.Sb5
Sd7 33.Sd4 Kh7 34.Se6 Te7 35.e5 Lxe5 36.Lc2
Tg8 37.Tg5 Kh6 38.h4 Txe6 39.dxe6 Dxe6
40.Dg1 Df6 41.Sf2 Ld4 42.Dd1 Lxf2 43.Dxd7
De7 44.Dd3 De1+ 45.Kg2 Sxh4+ 46.Kh3 De6+
47.Tf5 Dxf5+ 48.Dxf5 Sxf5 49.Lxf5 Kg5 50.Le4
Tb8
0-1

31

Spenning i det forutsigbare
5. april, 2010 av Sylvia Johnsen

Hrannar Baldursson er utvilsomt turneringens profil etter at
han forsvarte ledelsen til siste slutt mot FM Frode Olav
Urkedal, fjorårets vinner av Knut Bøckman Cup. Publikum
samlet seg rundt det siste partiet der islendingen kjempet og
dataprogrammet etterhvert ga ham mindre enn 10% sjanse i
stillingen.

1. Inge Sandstad Skrondal, Akademisk, 6.0
2. FM Frode O. O. Urkedal,1911, 6.0
3. Hrannar Baldursson, OSS, 5.5
4. Svetoslav Mihajlov, OSS, 5,0
5. Nicolai Getz, OSS, 5.0
6. Viggo Guddahl, OSS, 5.0
7. Per Omtvedt, Stjernen, 5.0
8.Yerazik Khachatourian, , OSS, 5.0

Angrepet til Urkedal krevde mye tid, og selv om fordelen
hans etterhvert vokste ble det spennende fordi 1911-spilleren
ganske snart måtte finne de avgjørende trekkene i en
komplisert stilling med minutter igjen på klokken.
Like før siste tidskontroll sikret Urkedal seier.
Det samme som i fjor – nesten
Når Urkedal vant avgjorde det turneringsresultatet. Inge
Sandstad Skrondal sikret poenget mot Viggo Guddahl i et av
de siste partiene, og hadde minst andreplassen inne–akkurat
som i fjor. Han seilet inn på første på bekostning av Urkedal
da kvalitetsberegningene gikk i hans favør.
Spill gjennom 68 partier fra turneringen!

Publikum samlet seg rundt siste parti på toppoppgjøret i den
siste spenningen.
Sluttresultatet i turneringen ble følgelig nesten nøyaktig lik
året før. Fjorårets fjerdeplass Nicolai Getz endte på femte
plass. Med remis i siste runde mot fjorårets tredjeplass Hans
Krogh Harestad endte begge på premieplassene blant de ti
første, men ikke helt i tet.
Hrannar Baldursson, Svetoslav Mihajlov og Viggo Guddahl
ble de nye OSS-navnene på resultatlisten. Dessverre holdt
det ikke hele veien til topps. Alle gjorde likevel gode
resultater, og vi gratulerer!
Mannefall i siste runde
En mer beklagelig situasjon i turneringen oppsto i siste runde
da hele tre spillere glimret med sitt fravær. Å vinne to partier
av sju på WO skal ikke skje, og turneringsledelsen ble nødt til
å sende flere rapporter til forbundet enn vi liker.

Comeback etter fire år gikk bra for Olav Bakke, og til slutt
fikk han noen ord fra GM Johannessen.
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Hrannar Baldursson kjempet til siste slutt, men
måtte gi tapt for Frode Urkedal. Til høyre vinner
av Knut Bøckman Cup 2010, Inge Sandstad
Skrondal

Mye tyder på at det harde turneringsprogrammet hadde andre
effekter. Flere spillere sleit etter at de først startet ganske bra.
Spesielt Tor Botheim har grunn til å være misfornøyd med
fire tap på rad etter at han ledet suverent med tre poeng etter
tre runder. 14-åringen skal likevel ikke sutre, for han spilte
utvilsomt noen av de peneste partiene, og med rutine vil slike
mentale kollapser forsvinne. Tilbake står vakre
kombinasjoner, både mot Guddahl og Urkedal.
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God gammeldags lynturnering –
Klubbmesterskap i lynsjakk
8. april, 2010 av Atle Grønn

32 deltakere og fin lynstemning i går med to grupper
berger/rotering à 16 spillere.
A-gruppa var jevn og sterk (1800 og oppover) – og endte slik:
1. Grønn 12/15 2.-3. Kovachev & Sv. Mihajlov 11,5. Av
outsiderne startet uratede Henrik Wrangell som en rakett før
han falt ned, mens Sylvia Johnsen – som for tiden er på alle
våre leseres lepper – avsluttet som en rakett etter et par lange
innledende rokader. Sylvia slo en kvinnelig GM i det slagne
Klasse A OSS lyn April 2010. Fra venstre:
feltet. Ørnulf Stubberud ledet lenge turneringen, men sprakk
Mihajlov, Kovachev og Grønn.
på slutten og endte på 4. plass. For øvrig bød turneringen på
Foto: Hans-Ottar Riiser
et friskt gjensyn på og utenfor brettet med Ragnar Hoen,
tidenes beste norske lynspiller, ifølge formannen. (Den siste
karakteristikken ble gitt i en kontekst der Moen nettopp hadde
slått Hoen, og må forstås deretter). Beste juniorspiller ble 11årige Lars Oskar Hauge som tok sterke 7 poeng.
I B-gruppa vant 10-årige Sebastian Mihajlov overbevisende
med hele 14,5/15. I siste runde vant han det avgjørende
partiet mot Joakim Larsen (tidligere 1800+), som dermed ble
henvist til 2.plass med 13 poeng. Begge disse kunne sikkert
gjort en god figur også i A-gruppa. 3. plassen og den siste
pengepremien gikk til Samuel Riiser med 11,5 poeng. Pappa
Hans-Ottar Riiser fungerte etter hvert som sekretær for Bgruppen. Se bildene nederst i saken.

Følg Eliteseriens 8.runde direkte her!
10. april, 2010 av Tarjei

Vi er klare for 8.runde av Eliteserien 2009/10. OSS har
allerede vunnet serien etter 4-2 over Porsgrunn fredag,
men det er spenning om sølv- og bronsemedaljene.
Kristiansund har kun teoretiske sjanser til å holde plassen ved
å vinne sine to siste matcher samtidig som de får hjelp av de
andre lagene.

Vi er seriemestre!
11. april, 2010 av Ole Chr Moen

Oslo Schakselskap er igjen seriemestre, etter å ha lånt bort
tittelen til Moss i fjor. I årets mesterskap har vi levert et
resultat som det kan bli vanskelig å slå – noen gang.
1. OSS
2313 2335
18.0
2. Moss
2380 2398
13.0
3. Porsgrunn 2293 2318
9.0
4. Asker
2331 2364
9.0
5. Akademisk 2283 2307
9.0
6. SK 1911 2198 2236
8.0
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Seriemestere OSS

7. Bergens
2307 2316
8. SOSS
2198 2236
9. Oslo Vest 2121 2229
10.Kristiansund 2163 2289

7.0
7.0
6.0
4.0

Oslo Schakselskap er igjen seriemestre, etter å ha lånt bort
tittelen til Moss i fjor. I årets mesterskap har vi levert et
resultat som det kan bli vanskelig å slå – noen gang. Daniel
Kovachev scoret 4 av 4 poeng, men andre på laget var like
bak, og ingen gjorde en dårlig innsats. I internettsjakkens tid,
er lagmesterskapene en svært viktig kulturbygger for OSS:
Seieren betyr at vi sikter oss inn mot ECC i Plovdiv ,
Bulgaria, 16. til 24. oktober 2010. Vi håper å ha laget klart og
flybiletter bestilt ganske snart – av frykt for at prisene skal
stige. Deltakerne på laget deltar i finansieringen av turen, og
vi håper at kretsen i år igjen dekker startkontingenten for
OSS. I tillegg har vi fått 10 000 i sponsorstøtte til
mesterskapet.
Du finner lagets score her:
http://tournamentservice.com/playerdetails.aspx?TID=Elitese
rien2009-2010-NorgesSjakkforbund&group=&snr=5
Vi gratulerer Frode Elsness med sin stormesterinntegning i
mesterskapet. Til uken deltar tre av våre medlemmer i en
internasjonal stormesterturnering i Moss. Det er Emanuel
Berg, Nicolai Getz og Daniel Kovachev.Turneringen
begynner alt på mandag. Der kan Frode sikre seg en ny
inntegning.
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NM for skolesjakk: Sølv og kvalifisering til
nordisk for OSS-spillere
19. april, 2010 av Tarjei
OSS-spillerne Ulrik Olsen (5. trinn), Maud Rødsmoen (7), Erik
Grammeltvedt (6) og Vetle Hvoslef (6) tok sølv i NM for barneskolelag i
Moss i helgen!
OSS-spillerne fra Skøyen skolelag slår Rolland skole fra Hordaland i
mesterskapets siste runde.
De representerte alle Skøyen skole som sammen med vinner Kjelsås også
kvalifiserte seg til nordisk som skal arrangeres i Norge i september. Det
var også god OSS deltakelse fra Huseby skole som tok sjette plass og
Bjølsen som tok niende. All tre OSS-lagene kjempet lenge i toppen, men
Huseby og Bjølsen falt litt av mot slutten mesterskapet. Også i år var det
Oslo-skolene som dominerte:
Barneskoler
1. Kjelsås skole
2. Skøyen skole
3. Nordstrand skole
4. Rolland skole
5. Kringsjå skole 1
6. Huseby skole

(Oslo)
14/14
(Oslo)
12
(Oslo)
9
(Hordaland) 8
(Oslo)
8
(Oslo)
8

Vi følger VM-matchen i OSS
23. april, 2010 av Ole Chr Moen

Seks-syv medlemmer toppet handleturen i Bogstadveien med
første parti i VM-matchen på storskjerm i OSS kl 1600
lørdag.
Kaffe, kaker og alkoholfritt øl var ikke nok til å trekke de
store horder til klubben. Mer eller mindre sakkyndige
kommentarer ble levert; Henrik Wrangell forutså Topalovs
plan Tf3 etterfulgt av springeroffer på f6 lenge før det ble
utført. Vi gratulerer bulgareren med en overbevisende seier i
første parti.
Du finner partiene kommentert hos Sjakkhuset, og hos
Chessdom. Torbjørn Hansens kommentarer er pedagogiske
for spillere på de fleste nivåer.
Andre runde ble fulgt søndag. Ved tålmodig spill klarte
Anand å først utligne, og deretter få en fordel etter det, på
dette nivå, svake trekket – Se3.
For matchen, og neste fremføring i Bogstadveien tirsdag, var
dette viktig. Anand kan nå forventes å være fullt restitiuert
etter den 40 timer lange bilturen fra Frankfurt, hvor
passasjerene så trilogien Ringenes herre I, II og III. I de
interne lynpartiene i klubben, har hitil Lars Oskar Hauge vært
best, men det kan også snu seg.
Det blir spennende å følge tredje runde. Dette ser ut til å bli
en knokkelmatch!
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Sølv til OSS-spillerne fra Skøyen

Nye maskiner med ChessBase!
30. april, 2010 av Tarjei

Som noen kanskje allerede har fått med seg, har klubben fått
tre nye datamaskiner fra Acer plassert i midtrommet. Nå har
vi også lagt inn en fullversjon av ChessBase på disse
maskinene, noe som gir våre medlemmer og besøkende
mulighet til å legge inn og analysere egne og andres partier.
Databaser og analyseprogrammer som Fritz, Rybka, Junior
osv. vil også være tilgjengelige.
Maskinene er også utstyrt med det som trengs av
programvare for å spille lynsjakk på nettet, på servere som
ICC og Playchess. Det er ikke mulig å installere egne
programmer her, men vi tar gjerne i mot innspill fra dere
dersom andre programmer bør godkjennes.
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Mai-blogg
Presidentkveld for medlemmer
2. mai, 2010 av Sylvia Johnsen

To presidenter besøkte klubbens tradisjonelle medlemsaften
som inneholdt alt: Levende musikk, nostalgiske monologer
fra Erling Kristiansen, oppdatert sjakkpolitikk og analyser fra
VM-matchen.
Norges forbundspresident Jøran Jansson var hovedgjest og
kom ens ærend kvelden før avreise til Tyrkia for å fortelle om
den norske søknaden til sjakkolympiade til Tromsø.
Dagen Morten Sand overleverte den norske søknaden til
FIDE valgte Jøran Jansson fortelle om detaljene i budsjettet
til et særs aktivt og nysgjerrig medlemsmøte. Budsjettet viser
at et godt arrangement koster cirka 120 millioner kroner,
mange konkurrenter vi forventet har ikke laget søknad og det
ser lyst ut. Bulgaria ser ut til å bli hovedkonkurrent.

Sjakkpolitikk
To kandidater til å ta over i FIDE gjør at politiske
hestehandelere ligger i hardtrening og Jansson fortalte at
forbundet følger strategien å smile til alle og forholde seg
nøytral til kandidatene inntil videre.
President i det svenske sjakkforbundet, Ari Ziegler, var ikke
like diplomatisk. Han fortalte at det svenske forbundet vil
spørre Karpov om han er seriøs og mest sannsynlig støtte den
tidligere verdensmesteren. Mens NSF vil vente. Det russiske
sjakkforbundet vil trolig avgjøre hvilken kandidat som vinner.
Jansson var nøye med å påpeke at for Norge er det viktigste
tildeling av sjakk-OL, der vi selvsagt har svensk støtte.
Forsamlingen var spesielt imponert over den glitrende
søknaden med kvalitetsgrafikk og herlige visjoner for en ny
flerbrukshall i Tromsø havn. Sjekk ut søknaden selv (pdf)!
Klassisk ramme
Møtet fikk en kulturell innledning, ved at Vladimir Zacharov
og Marina fremførte fem stykker for fiolin og piano.
Avslutningsvis forklarte Atle oss hemmelighetene i Katalansk
i tilknytning til Anands oppvisning i det fjerde matchpartiet i
VM-matchen.
Totalinntrykket ble en medlemskveld som inneholdt alt:
Dannelse gjennom musikk, anektoder fra klubbens
medlemmer og engasjerte, på grensen til det kaotiske analyser
fra det aller siste i verdensmesterskapsyklusen. Godt fornøyd
ble flere sittende igjen etter arrangementet å spilte lynsjakk
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Morten Sand

mens de fordøyet inntrykkene.
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– Lokalene som rydder seg selv?
8. mai, 2010 av Sylvia Johnsen

Ruvende i lokale, litt senere på kvelden møter du John Kr.
Johnsen, styremedlem gjennom mange år og klubbpatriot av
de sjeldne. Han plukker ofte opp løse flasker, stiller klokkene
og kaster plastkoppene noen har glemt.
– Lokalene her rydder seg selv, sier John Kr. Johnsen, og
forsøker med det å si at det er enkelt å arrangere turneringer i
OSS.
Det er kanskje enkelt, og i de store spillelokalene går det raskt
å sveive over med en lokal ruskenaksjon, men lokalene
fungerer ikke uten innsats fra spillere og ildsjeler som
Johnsen.
Lørdagstur innom klubben
Styreleder Ole Chr. Moen stakk innom etter andre runde
under Oslomesterskapet og tok straks en kort tur til butikken
for å kjøpe med tørkepapir og kaffe før han fikk satt seg ned
foran en av klubbens nye datamaskiner.
Før styreleder gikk for å se sønnen Andreas Moen løpe
Holmenkollestafetten tok han oppvasken på kontoret.
Andreas Moen er en durkdreven sjakkspiller selv, og akkurat
som faren stiller han aktivt opp for klubben.
Mer enn to tanker i hode
En av styreleder Moens favoritthistorier om John Kr. Johnsen
er når de begge på 70-tallet var på vei til en sjakkturnering og
sjåfør Johnsen stoppet i Lillehammer, tok på seg shorts og løp
inn på banen i et friidrettsstevne, gjorde to lengdehopp før de
kjørte videre til sjakkturneringen.
Medlemsmøte i OSS har ledd av denne historien mange
ganger, spesielt morer de seg over hvordan Ole Chr. Moen
hver gang klarer å fortelle det som om friidrettsstevnet kom
som en komplett overraskelse på de andre.

Uskreven regel: Still opp brikkene etter deg!
Lokalene i klubben er kanskje lette å rydde, men det skjer
ikke av seg selv. Under Oslomesterskapet, til tross for en
skadet hånd går Johnsen nesten ubemerket rundt og ser på
partiene. Han har alltid to tanker i hode. Hvis alle var som
han og husket ta med seg søpla når de forlater brettet ville
Johnsen kunne glede seg mer over sjakkspillet og det ville
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være mindre å gjøre.
Små skritt, frivillighet for at alle skal ha det bedre gjør det
mulig å glede seg over en flott sjakkhelg. Alt starter med små
uskrevne regler; husk å kaste søpla di, samt for all del ta og
still brikkene opp etter partiet!
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Ungdomsrevolusjon i Oslomesterskapet
2010
9. mai, 2010 av Sylvia Johnsen

De er unge, spiller ukentlig og deltar på absolutt alt: Barneog ungdomsspilleren i kretsen tok fullstendig over på siste
dag i Oslomesterskapet 2010.
Islendingen Hrannar Baldursson kunne bare bli stoppet av
de yngre talentene etter at han lørdag vant mot både Kaloyan
Kostadinov og tidligere Oslomester Per Omtvedt. I et stivt
remisparti ville imidlertid Baldursson vinne og han avslo
remistilbudene til Aryan Tari. Han er ikke alene om å presse
for hardt på vinst i stillinger der uavgjort er riktig resultat og
bli straffet for det.
Før de to møttes hadde Baldursson fire av like mange partier
mot Tari, og det var tid for at det unge supertalentet skulle
snu trenden.
– Holder det med remis i siste runde, spør Tari da han gikk i
ledelsen alene etter en sjokkartet vinst.
Det var lenge uklart om remis holdt, og i partiet måtte Tari
kjempe fra start. Etter et langt parti smakte remis godt, og på
kvalitetspoeng viste det seg at Tari ble Oslomester 2010, bare
10 år gammel, hvilket trolig er yngste noensinne.
Andre gode resultater var unge Johan Salomon fra Nordstrand
på sjetteplass som vant mot klubbens høyt respekterte
diplomat Pål Moe i siste runde etter at Moe trådde feil i et
komplisert sluttspill. Med seier gikk sikret Salomon et godt
resultat og et hopp på listene.

Maud Rødsmoen sleit mot broren i siste runde etter ellers en
bra turnering, og vil utvilsomt gjøre det bra igjen.
Ungdomsdueller i begge klasser
Med seg i toppen på Gruppe A fulgte også kameratene Armin
Gholami som gjorde et bra resultat med fjerde plass. Fortsatt
rystet etter tapet mot Tari gikk Baldursson på enda en
blemme mot Gholami som kom bedre ut av åpningen og teori
ukjent for begge spillerne.
Dermed var presset på Tari for å slå jevnaldrende Lars Oskar
Hauge som hadde sterke ambisjoner om å vinne.
Samuel Riiser virket lenge trygg på seier i Gruppe B der han
har passert de fleste i rating. Søndag spilte han imidlertid
remis mot Johann-Sebastian Christiansen fra Caissa SK.
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Kameratflokken samlet seg på toppbordene
og tok tur på å slå sjokkskadet Hrannar
Baldursson.
1 Aryan Tari, Asker 4.0
2 Lars Oskar Hauge, OSS 4.0
3 Kaloyan Kostadinov, Stjernen 4.0
4 Armin Gholami, OSS 3.5
5 Kjell Børre Grebstad, Stjernen 3.5
6 Hrannar Baldursson, OSS 3.0

Christiansen fra Sandefjord kunne ikke bli Oslomester, men
han ville ikke gi fra seg pengepremien uten kamp.
Christiansen vant tidlig mot Rune A. Jørgensen fra Asker i
siste runde.
Når Samuel Riiser senere tapte mot Steinar Beddari gikk
Oslomestertittelen i Gruppe B til 1911-spilleren.

Pokaler til Oslomestere og masse bokpremier.
Med seier i siste runde ble beste jente Jarani Suntharalingam.
Hun kastet seg føre Maud Rødsmoen som var uheldig og
møtte broren.
– Hun tvang meg til å tenke, sa broren Ulrik Olsen når han
ble bedt om å forklare resultatet for turneringsledelsen.
Ulrik var en av flere som vant bok i klassepremie. Det var
ingen jentepremie.
Like etter at Baldursson forlot lokalet for å legge dagens
begredelige resultat bak seg, løp Tønsberg-spiller Gunnar Bue
etter.

Johan Salomon leker seg til seier, mens pensjonist Gunnar
Bue tenkte seg til remis.
Pensjonist Bue har bodd på seilbåten og ligget til anker på
Aker Brygge i helgen. Solfarget og alltid blid sikret Bue
remis før mannen med en distinkt Bergensdialekt dro til
Ullevål Stadion for å heie på Brann mot Stabæk.
Oslomesterskapet 2010 tilhørte ungdommen, og fotballkamp
blir en hyggelig avveksling fra en sjakkturnering som var
spesielt hard mot de erfarne.
Like greit og gå på fotballkamp!
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Korsvollsjakken BGP: Huseby skoles 4.
bordsspillere gjorde rent bord i
nybegynnerklassen!
9. mai, 2010 av horiiser

Samtidig som Oslo Mesterskapet går av stabelen møtes 96
barn og unge til den tradisjonsrike Korsvollsjakken BGP i
regi av 1911U. OSSU var representert med flere av sine
aktive spillere og kunne notere gode resultater.
I nybegynnergruppe 1 deltok 25 spillere, og de fire første
plassene ble erobret av Huseby barneskoles 4. bordsspillere
og ferske OSSU medlemmer! Spillerne, som begynte å øve
seriøst i år, har hittil sikret seg 2. plass i OM for skolelag, og
6. plass i NM. Korsvollsjakken var de fires første BGP
turnering.

Husebylagets 4. bordsspillere kom på de
fire første plassene i nybegynnergruppa.
Kimiya seiret i alle 6 partier, og fikk også premie som beste
Fra venstre: Christian, Samuel (trener),
jente.
Jonas, Alexander og Kimiya. Foran: Karl
Men, som hun sier: “ulempen er at jeg ikke kan spille i
Andreas, som kom på 2. plass i
begynnerklassen mer.” Mot dette kanskje triste faktum finnes Miniputtklassen. (Illustrasjonsfoto fra OM
nok kun en medisin! Den kjenner alle barna som spilte i Oslo på Korsvoll 22. mars 2010)
Mesterskapet i helgen.
Gratulerer!

Vi jubilerer – sett av onsdag 16. juni
13. mai, 2010 av Ole Chr Moen

Den 14. mai fyller vår tredje stormester, nestleder Leif
Erlend Johannessen, 30 år.
To dager etter, fyller hans far, Kai Ingolf Johannessen,
tidligere USF-leder og formann i Oslo Schakselskap 65. De to
representerer den generasjonskløften vi har hatt. De har, i
hver sin ende, bragt OSS velberget gjennom noen vanskelige Leif Erlend Johannessen
år, etter at 60-tallsgenerasjonen er blitt pensjonert.
Det tredje bursdagsbarnet i mai er unge Willy L. Olsen som
fyller 80 år den 26. mai.
Leif Erlend er den strekeste norske spiller mellom Simen
Agdestein og Magnus Carlsen/Jon Ludvig Hammer. Han var
tidlig lagleder for OSS 2 i Østlandsserien, og er en sentral
leder og viktig motivator i OSS. I løpet av et par uker er det
klart om han spiller for Norge i sjakk-OL i Russland, eller for
OSS i Europacupen i Plovdiv. For norsk sjakk representerer
Leif Erlend et norsk dilemma. Som amatør er det ikke så lett
å bli mye bedre enn en stormester på 2550. Han er medlem av
eliteutvalget i NSF, og er nå opptatt med å lansere et
kvinnelag for OSS til ECC. Hvor ungdomsbildet stammer fra,
må vi komme tilbake til.
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Vi flytter vårt medlemsmøte fra 11. til 16. juni. Det er to
dager før Sveins 3. minneturnering tar til. Der er Jon Ludvig
Hammer førsterangert. Det er et stykke igjen, men Jon
Ludvig er på vei mot 2700 i elo etter fem strake i Engelsk
seriesjakk.
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Vi gratulerer Willy L Olsen på åttiårsdagen
26. mai
25. mai, 2010 av Ole Chr Moen

Det er en livskraftig representant for en av klubbens gullaldre
som fyller 80 år på onsdag.
Willy ble medlem av Oslo Schakselskap midt på 50-tallet, og
hadde sin daglige gange i klubben i vel 40 år, fram til han
valgte Marshallgambiten og emigrerte til Montreal. Nå har vi
gleden av å se igjen ham og hans Judith hver sommer – Willy
ankommer gamlelandet i juni.
Willy L Olsen kom på 2. plass i mesterklassen på Hamar i
1962 bak Arne Zwaig, og kvalifiserte seg for
Landslagsklassen (eliteklassen). Der spilte han først i 1965 i
Mo i Rana med begrenset suksess, men han holdt remis mot
de beste. Willy er en posisjonsspiller som vet å verdsette
løperparet, men har også et utpreget kombinasjonstalent – et
innebygget grønt instrument. Det er bemerkelsesverdig at
han langt opp i årene har vært meget sterk i
tominutterspartier. På bildet ser du ham spille mot en annen
sterk lynspiller, i spikersuppa under en innsamlingsaksjon for
Armenia i 1987. I bakgrunnen snur Knut Bøckman seg bort.
Administrativt har Willy hatt verv i klubbens styre og råd
gjennom det meste av sin medlemstid. Hans sosiale bidrag i
klubben har vært betydelig. Vi benytter her anledningen til å
takke for blomster til julebord og uforlignelige limerick‟s til
våre store anledninger. Willy er en ordkunstner. Som
sosialdemokrat bidro han til balanse i de politiske regnskaper
under diskusjonene i klubben, på Balkeby fram til 1964. Han
var også en ildsjel når det gjaldt å innføre strengt spill (sjefen:
sprengt sild) i lynsjakken, i motsetning til praksisen om å
spille “klokkerent”. Gjorde noen om igjen, ble det krevet
avgift til Olsen. Dobbeltsjakk og krigssjakk var disipliner
hvor Willy hadde en sentral plass. Dette må vi få tatt opp
igjen i sommer!
Vi ønsker deg mange gode år. Den 16. har vi medlemsmøte,
da feirer vi våre jubilanter og har et lite vorspiel til Sveins 3.
minneturnering.
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Willy L. Olsen mot Mikhail Tal

Jon Ludvig i Sigemansturneringen
26. mai, 2010 av Ole Chr Moen

Jon Ludvig Hammers overbevisende seier mot Jonny Hector i
første runde av Sigemansturneringen var en fin
fødselsdagspresang. Jon Ludvig fyller selv 20 år den 2.
juni. Det er jo litt tidlig med de store jubileumsmarkeringer
ennå, markeringene skjer løpende på brettet!
Jon Ludvig tapte siste runde med svart mot Anish Giri i et
seigt sluttspill, ble nr to med 3,5 av 5, og gjorde en meget
respektabel prestasjon i denne årvisse turneringen, hvor Rune
Djurhuss, Leif Erlend Johannessen og Magnus Carlsen er
tidligere norske deltakere.
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Juni-blogg
The English Visit
7. juni, 2010 av horiiser

Simen Agdestein og NTG fikk en forespørsel fra den
engelske sjakkdommeren Peter Purland om å organisere et
Oslobesøk for en gruppe engelske 11-12 åringer. Gruppen på
6 gutter og 2 jenter tilhører de bedre spillerne i sin
aldersgruppe i England. Simen lot utfordringen gå videre til
familier med sjakkspillere i Oslo om å være vertskap. Det ble
satt opp et sterkt program med Sjakkhusets BGP på NTG
søndag, hagefest med fotball, sjakk og grill på mandag og en
landskamp over 2 runder i lokalene til OSS på tirsdag. I
tillegg ble det besøk på NTG med undervisning og utflukter
med både sightseeing og bading. Det gjorde inntrykk på de
engelske spillerne at 2 stormestre ble med og badet. GM
Hammer og GM Agdestein viste seg som tøffinger: det var 14
grader i vannet på Huk tirsdag, og enda kaldere i Bånntjern
dagen etter.

Det engelske og det norske laget samlet.
Foto: HO. Riiser

OL-kvalik i Selskapet til helga
9. juni, 2010 av Leif E.

Førstkommende helg avholder Eliteutvalget i Norges
Sjakkforbund uttakningsturnering om 1-2 plasser på Norges
kvinnelag i Sjakk OL til høsten. Turneringen spilles i
Selskapets lokaler med start fredag kl. 20 og kunne like
gjerne vært omdøpt til OSS sitt klubbmesterskap, med Ellisiv
og Sylvia (bildet), Yerazik og vårt nybakte medlem Torill
Skytte som deltakere. Det spilles dobbeltrunde med totalt
seks partier fredag, lørdag og søndag. Kom og hei på våre
vakre jenter!

EM i Novi Sad

Spillere som allerede er klare for OL-laget er Katrine Tjølsen,
Silje Bjerke, Sheila Sahl og Marianne Wold Haug (sistnevnte
usikker pga sykdom).

Trene med Emanuel?
10. juni, 2010 av Sverre Johnsen

Vårt svenske medlem GM Emanuel Berg er i Oslo
kommende uke, og er tilgjengelig for sjakktrening, også for
voksne spillere. Han har nå mest ledig tid på formiddagene
fra mandag til torsdag, men er også endel ledig på kveldene.
Kontakt ham gjerne direkte på telefon +46 57 08 05 36 eller
e-post: Emanuel.Berg krøllalfa gmail.com.
GM Emanuel Berg (Foto: Torstein
Bae/Sjakkhuset)
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Leif Bjarne Iversen runder 70
10. juni, 2010 av Ole Chr Moen

Vi gratulerer klubbens trofaste medlem og rådets sekretær
gjennom tre tiår med syttiårsdagen. På bidet deltar han i
feiringen av Knut Bøckmans 75-årsdag våren 2008. Leif
Bjarne er mannen med det flotte skjegg. Rett bak seg har han
våre tidligere formenn Widar Fossum og Øystein Skar, og
sittende i forgrunnen er Knut Bøckman, som i Iversen hadde
den krumtappen han trengte. Av Tore Jan Nilsens historiske
opptegnelser fremgår det at han kom inn i styret fra 1978, og
var dermed Bøckmans og klubbens sekretær i 30 år.
Oslo Schakselskap driver daglig virksomhet i evighetens
perspektiv. I dette arbeidet er kloke og pålitelige tillitsmenn
med et glimt i øyet uerstattelige. Jeg husker Leif Bjarne
Iversen som en førsteklasses klubbspiller helt fra 1960-tallet.
Hva han kunne ha oppnådd hvis han ikke hadde åpnet med 1.
f2-f4 er vanskelig å si.
I dag bor Leif Bjarne i Lier, men besøker klubben ved de
store anledninger, og besøker Øystein Brekkes sjakkbutikk
regelmessig.
OSS gratulerer og takker for innsatsen!

Ellisiv knep seieren
13. juni, 2010 av Leif E.

Etter en dramatisk sisterunde søndag, knep Ellisiv Reppen til
slutt seieren i uttagningsturneringen med 3,5/6 og sikret seg
dermed en velfortjent billett til OL i Khanty Mansyisk til
høsten. Dette blir Ellisivs debut i OL-sammenheng og
kommer som et naturlig resultat av regelmessig trening og
jevn fremgang den siste tiden. Sylvia Johnsen og Yerazik
Khachatourian delte annenplassen med 3/6 og vil etter det vi
forstår spille stikkamp om plassene to til tre innen to uker.
Det er viktig å rangere også reservene med hensyn til evt.
sykdomsforfall. Torill Skytte kom på fjerdeplass med 2,5/6.
Uttagningsturneringen som ble avholdt i Selskapets lokaler i
helgen, ble altså en uhyre jevn affære der det til slutt bare
skilte ett fattig poeng mellom første- og fjerdeplassen. Dette
taler for at Eliteutvalget (EU) i Norges Sjakkforbund traff en
klok beslutning ved å la de fire jentene gjøre opp innbyrdes
om den ledige plassen på OL-laget. Turneringen ga også unik
spilletrening og en test av konkurransenervene, noe som blir
viktig når det virkelig drar seg til i Sibir i september. I tillegg
var turneringen glimrende reklame for norsk kvinnesjakk.
Partiene holdt gjennomgående høy kvalitet og bak den høye
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remisprosenten lå stort sett knallharde kampremiser. Det
hadde vært fantastisk om OSS hadde lykkes i å stille damelag
i europacupen i oktober med denne kvartetten.
Takk til Sverre for kyndig turneringsledelse, Tarjei som
sørget for live web-overføring (!) samt Viggo, Erik og mange
andre som utgjorde et entusiastisk og høyst kompetent
publikum i helgen.
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Vellykket sommerbord
18. juni, 2010 av Leif E.
Et 30-talls medlemmer møtte opp på sommerbordet onsdag
kveld til strålende solskinn og grilling på verandaen. Willy
hadde kommet hjem fra Canada og hyggelig var det også å se
„stemmen fra London‟ (Bjørn) tilbake i gamlelandet. Etter
seansen på verandaen – der jubilantene Willy og Leif Bjarne
Iversen ble behørig markert – var det duket for kaffe og nogot
attåt i Bøckmansalen. Her sørget også Emanuel for et par
populære sjakklige innslag. Etter at det formelle programmet
var overstått, fortsatte festen med uhøytidelig lynsjakk og
muntre replikkvekslinger i ytre rom. Alt i alt en særdeles
vellykket aften. I dag begynner Sveins minneturnering kl 18,
vel møtt!

Sveins 3. minneturnering
24. juni, 2010 av Ole Chr Moen
Vi takker Bjarke Sahl, Henrik Sjøl, Tarjei J. Svensen, JK
Johnsen, kantinedamene og alle andre medhjelpere i Sveins
3.minneturnering for et vellykket arrangement.
Bortsett fra eget spill er det lite å klage over. Deltakerlisten
for neste års turnering inneholdt allerede omtrent 40 navn på
avslutningsdagen. Det var gledelig at Jon Ludvig Hammer
deltok og vant. I dag er turneringen og partiet Hammer –
Hebden omtalt i VG. Våre unge håpefulle imponerte, men
også Pål Moe hadde retinggevinst, og andre fikk en fin
gjennomkjøring før sommerens turneringer i inn- og utland.
Magnus Carlsens storartede innsats i Romania bidro til den
gode stemningen. Her er bildet av Svein som pryder
turneringens hjemmeside. Teltet blir tatt ned etter dagens
landskamp.
Klubben er som vanlig åpen i sommer – og Willy kan dukke
opp til et parti på terrassen når som helst.

Norge – USA i ungdomsmatch torsdag
25. juni, 2010 av Tarjei

Ti barn og ungdommer fra New York har vært i Oslo siste
uken i forbindelse med deltakelse i Sveins Minneturnering og
sjakkleiren på Bygdøy. Åtte av disse stiller i ungdomsmatch
mot OSSU torsdag 24. Juni kl. 19.00. For at så mange OSSUspillere som mulig skal få delta, vil OSSUs Maud Rødsmoen
(97) og Ulrik Olsen (99) delta på det amerikanske laget hvor
de kjenner de fleste av spillerne fra sin egen tid i New York.
Hver spiller vil møte to spillere fra det andre laget. På sitt
førstebord stiller OSSU med ikke mindre enn klubbens
toppspiller Jon Ludvig Hammer. Han vil møte Marc Arnold,
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Sveins 3. Minneturnering:
1.GM Mark L Hebden, England, 7,0
2. GM Jon Ludvig Hammer 7,0
3. GM Tiger Hillarp Persson Sweden 6,5
4. FM Mads Andersen,Denmark,6,5

mangeårig USA-mester i aldersbestemte klasser. Da disse to
møtte hverandre i den siste matchen i Sveins Minneturnering
22. juni, endte oppgjøret i remis. Jon Ludvig skal også møte
USAs andrebord Ben Gershenov.
Arrangementet er åpent for publikum (men pizza-servingen er
forbeholdt deltakerne). Velkommen!

NSF’s store uke
30. juni, 2010 av Ole Chr Moen
På lørdag starter Landsturneringen, NM i sjakk, i
Fredruikstad. Nedenfor under “Hva skjer‟a” er det en oversikt
over klubbens deltakere. Du kan følge mesterskapet på
arrangørens egen hjemmeside. De første årene ble
mesterskapet kalt kongressturnering. Norges Sjakkforbunds
kongress avholdes søndag kl 18.00. Det mest spennende
forslaget er å innføre en ny klasse – mester kandidat, i NM.
Skjønt ny, vi hadde mester “kamerat” fram til 1978.
Oppnavnet skyldtes den høye remisprosenten blant de nest
beste mesterspillerne. Klassen vil gjøre det mulig å ha en
Bergergruppe på topp – hvis det er ønskelig. OSS har ikke tatt
stilling til forslaget. Kom gjerne med dine synspunkter her,
eller i epost til styret.
OSS har ikke favoritten i eliteklassen. Atle er nærmest til å
kunne hevde seg mot stormestre og eksnorgesmestere. Vi har
ellers med Andreas Moen, Daniel Kovachev, Nicolai Getz og
Ørnulf Stubberud med i øverste klasse. Det er i de
aldersbestemte klassene vi skal gjøre det, blant annet er
Ragnar Hoen på plass i senior. NM vil for de fleste være en
sosial happening – hygg dere, og opptre sporty ved brettet og
ellers.
Valgkomiteen har innstilt på gjenvalg – hovedmedlem
Kristian Trygstad erstatter bimedlem Carl P. Kirkebø, som
har bedt seg fritatt. Da får han sikkert tid til å delta i
klubbmesterskapet til høsten
Norsk Sjakkblad nr. 3 for 2010 er kommet ut. Det holder
vanlig høy standard – Atle har en interessant artikkel om
pinnsvinoppstillingen, hvor sort stuer bort brikkene i en krok.

52

Juli-blogg
Sommerlyn på tirsdag!
11. juli, 2010 av Ole Chr Moen
Tirsdag 13/7 kl 1845 begynner våre tradisjonsrike åpne
sommerlyn med gjennomgangspremier over i alt seks
turneringer
- spillestart er kl 1900,
- startkontingent 50/30, som med et mindre fradrag til
gjennomgangspremie går til pengepremier,
- gjennomgangspremier i to grupper over og under 1750 etter
et plassiffersystem, hvor de tre beste resultatene teller.
John Kristian og Sverre Johnsen er ansvarlige for første
turnering. Vel møtt, ta med familien og kom! Alle er
velkomne.

Lysglimt i Landsturneringen
14. juli, 2010 av Sylvia Johnsen

Med de beste spillerne andre steder i verden manglet OSS en
favoritt i eliteklassen, nettopp derfor ble det ekstra hyggelig
når klubben var representert i aldersbredde.
Embla Grønn var første OSS-spiller ut med seier i sin
klasse. Datteren til pappa Atle, i eliteklassen, stakk avgårde
og vant klassen for Begynnere. Embla er sju år. Storebror
Eskild ble lynsjakk Norgesmester for miniputt. Foreldrene
hadde god grunn til å være fornøyd.
I de eldste klassene hadde OSS god dekning og når vår
regjerende mester FM Ragnar Hoen gikk på en smell mot
Per Wibe, tok lillebror IM Terje Wibe og sikret
Norgesmestertittelen i klasse Senior A for klubben. Dette var
spesielt gledelig for OSS fordi Terje spilte sin første turnering
på nitten år og overbeviste alle om at den spreke pensjonisten
fortsatt kan flytte brikker.
Willy Olsen kom også i år fra Canada for å sloss om Nestorprisen, men fikk slite for poengene.
Hederlig spill fra sjakkbyråkrater
Når sjakkspillere blir tapt i sjakkbyråkratiet forsvinner ofte
”edge”, men styreleder Ole Christian Moen var i sitt ess og
holdt seg i teten i klasse Mester, og endte til slutt på tredje
etter en remis i siste runde. Bare en plass fra kvalifisert
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deltakelse i eliteklassen neste år, men der har han vært før.
OSS vakthund John Kr. Johnsen gjorde også et bra resultat
med femteplass i klasse 2. Noe har han lært når han henger
over brettene og sørger for at medlemmene viser ansvar.
Det var sjakkbyråkratene som har trappet ned som sleit litt i
Fredrikstad. Gunnar Stake-Larsen var nok litt skuffet i
klasse 1 etter at han har tronet i toppen tidligere år. Spørs
også om ikke om Lars Oskar Hauge ville hatt bedre av å
spille i de aldersbestemte klassene, der han har anledning til
å spille mange år til.
Tøffe kamper
Sebastian Mihajlov var ikke skyggeredd for rating og endte
på en fin fjerdeplass i klasse Kadett. Det lover godt for den
unge gutten har flere år igjen han kan forsøke seg på
Norgesmestertittelen i denne klassen.
Samuel Riiser endte på andreplass i klasse Lilleputt, og
Maud Rødsmoen har ingen grunn til å være misfornøyd med
sjetteplass i samme klasse. Her har OSS mange gode spillere
som er svært unge og med matchtrening i disse klassene kan
de fort bli best i landet.
Klubben kan også glede seg over sjakkfamiliene: Gholami og
Grønn var lett å legge merke til, bror og søster. Andreas
Moen i eliteklassen, sønn til styreleder, og mange flere. Mor
Vibeke Grønn i klasse 5 hadde også noen fine partier og
familiens oppmerksomhet i sitt første NM ved brettet. Å
gjøre ting i familier gir masse verdifull erfaring og læring for
kommende turneringer. Kanskje allerede til neste år i
Njårdhallen.
SK 1911 feirer hundreårsjubileum og er arrangør i 2011, hvor
OSS arrangerte NM i 1998. Vi ønsker lykke til!
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Sommerlyn – oppdatering etter tre
turneringer
29. juli, 2010 av Atle Grønn

Det var 18 deltakere nå på tirsdag. Velkommen neste tirsdag
til 4. økt. Her følger en korreksjon og rapport fra den trofaste
deltaker Odd Ristesund, som selv kjemper i toppen i gruppe
B:
(fra Ristesund:)
I kveld tok Kovachev sin tredje klokkerene seier i Kl A, foran
Kostadanov på annenplass og Atle Grønn og Daniel Cherba
på delt tredje. B-klassen ble i likhet med forrige gang vunnet
av Sebastian Mihailov, foran Anderl og Christiansen.
Jeg fører nå utvidet skyggeregnskap, i det jeg også dekker Kl
A. Formodentlig setter klubben pris på at en mann får tingene
riktig – i det minste utenom brettet.
Det er en feil hva angår Kl B, derved at Svein Thranas
annenplass er ignorert. Thrana skal derfor ha 10
plassifferpoeng for denne, og fortrenger meg osv. en plass
ned. Dvs . at de etterfølgende får 2 plassifferpoeng mindre
enn det som OSS- tabellen angir. Foholdet er meddelt Sverre
som turneringsleder i runde, samt Atle som kveldens (3.
runde) turneringsleder.
Her er sammendraget i plassifferpoeng for de beste etter
runde 3:
Kl A:
1. Kovachev 36
2. Kostadinov 18
3-4. A. Grønn 9
Cherba 9
Kl B
1. Thrana 25
2.-3 Seb. Mihailov 24
Ristesund 24
4. Christiansen 17
5. Anderl 15
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August-blogg
Junior-VM er i gang
3. august, 2010 av Ole Chr Moen

Partiene kan følges fra kl 15.00 Se her:
http://online1.internetdsl.pl/
Det kan bli en fest å følge unge Hammer, men det er en meget
tøff turnering.
Etter åtte runder har Jon Ludvig 6 av 8 poeng mot et snitt på
2417. Det er likevel litt lavere enn forventet, men en seier til
kan bringe ham opp på forventet nivå. Han er en av seks
spillere på delt andreplass bak Andreikin, Russland, som har
6,5 poeng.
http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_3905/cardf_z$56.html
I dag kompenserte Jon Ludvig for en mildt sagt luftig
kongestilling med bedre utvikling og angrep mot f7. Det holdt
til å komme inn i et gunstig sluttspill, som med tålmodighet
ble manøvrert tilseier.
Klubbens tre deltakere i Politiken cup, Christian Harstad, Dag
Eriksen og Anders Rundgren gjør alle en meget hederlig
innsats. Sistnevnte har f.eks. en prestasjon på 2173 etter fem
runder. Du finner dem med resultater, bilde og partier på den
meget profesjonelle hjemmesiden.

Ristesund rapporterer fra femte sommerlyn
5. august, 2010 av Atle Grønn

Fjerde sommerlyn:
I kl. A sikret Kovachev seg sammenlagtseieren ved å vinne
for fjerde gang, annenplassen tilfalt denne gang Andreas
Moen. Noe sammendrag for Kl A har heretter ingen praktisk
interesse.
Kl. B ble tirsdag kveld vunnet av Steinar Moldestad fra
Stjernen, med klubbkameraten Sigurd Ofstad på annenplass.
Ingen av disse har deltatt tidligere. Anderl og Thrana delte
tredjeplassen, og jeg tok femte. Den unge Sebastian Mihajlov
som har vunnet de to foregående omgangene, uteble ikveld
(ferie i Bulgaria).
Dermed er det svært åpent hvordan det vil ende i denne
klassen, et halvt dusin personer ser ut til å ha sjansen i løpet
av de to siste rundene. Stillingen for de beste, basert på de tre
beste og tellende resultatene er:
Thrana
26 (9, 10, 7)
Ristesund 24 (12, 8, 4)
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Seb. Mihajlov 24 ( 12,12)
Anderl
22 (5,10,7)
Christiansen 17 (5, 4, 8 )
Moldestad 12 (12)
Ofstad
10 (10)
Hilsen
Odd Ristesund
Femte runde av sommerlyn ble vunnet av IM Bjørn Tiller,
foran IM Grønn og Svetoslav Mihajlov. Kovachdev som
allerede har sikret seg gjennomgangsseieren med fire
førsteplasser, var i dag i Gøteborg og spilte der.
B-klassen ble vunnet av Sebastian Mihajlov foran Anderl.
Sebastian tok dermed sin tredje førstepalss, og blir derved
gjennomgangsvinner i Kl B. Ingen av konkurrentene har mer
enn en førsteplass, og kan derfor ikke ta ham igjen i 6. og
siste runde tirsdag 17.8.
Det var ca. 20 deltakere og interesserte bakspillere.
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Velkommen til høstlyn tirsdag 24. august
17. august, 2010 av Atle Grønn

Siste sommerlyn ble vunnet av Atle Grønn foran Bjørn
Tiller, Svetoslav Mihajlov og Ørnulf Stubberud. Unge
Sebastian ble igjen beste spiller under 1750. Det var godt
oppmøte med 18 deltakere og 17 runder. Vi fortsetter derfor
med høstlyn førstkommende tirsdag. Samme opplegg som
sommerlyn – kanskje styret kan skaffe fram en
sammenlagtspremie over og under 1750. Bjørn og jeg stiller
førstkommende tirsdag og flere fra de bredere lag er også
ventet. Velkommen!
P.S. Sammenlagtvinnerne for sommerlyn var klare før
siste omgang – Daniel Kovachev (over 1750) og Sebastian
Mihajlov (under 1750).

Kom i klubben på torsdag kl 1900!
24. august, 2010 av Ole Chr Moen

Parallelt med årsmøtet i OSSU i indre rom (Heftyes), blir det
en sosial sammenkomnst for alle medlemmer i midtrommet
(Bøckmansalen) torsdag den 26.8. Det blir servert fiskesuppe
og sjakklige godbiter.
Dette blir en sjanse til å treffe Willy Olsen før hjemreisen til
Canada. Vi har ellers ikke et omfattende program for kvelden,
dette kan være en passende anledning for å ta med ektefeller
og forlovede i klubben!

Barnesjakk i høst
25. august, 2010 av Sverre Johnsen

Våre barnesjakkaktiviteter starter opp kommende uke.
På mandager blir det som vanlig barneturneringer 18:0020:00 (registrering 18:00-18:15. Disse sikter mot barn i
alderen 6-13 år, som deles inn i 4-mannsgrupper som spiller
alle-mot-alle (Bergerturnering). Betenkningstiden er 20
minutter pr. spiller pr. parti. Startkontingent 20NOK.
På de fleste onsdager 18:30-20:15 blir det treningsgrupper,
der det er mer undervisning enn spilling. Terminlisten for
hele høsten er ikke helt på plass enda, men den første
måneden sikter vi mot relativt erfarne spillere i alderen 10-13
år. Senere kan det være at vi splitter opp i flere grupper.
Her er en terminliste for den nærmeste måneden:
August:
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Mandag 30: Mandagssjakk 18:00-20:00 (turneringen teller
ikke med i høstens sammendrag).
September:
Mandag 6: Mandagssjakk 18:00-20:00.
Onsdag 8: Treningsgruppe 18:30-20:15 Tema: Mattbilder
Fredag 10.-søndag 12: NM for lokallag.
Mandag 13: Mandagssjakk 18:00-20:00.
Onsdag 15: Treningsgruppe 18:30-20:15 Tema:
Tårnsluttspill
Mandag 20: Mandagssjakk 18:00-20:00.
Onsdag 22: Treningsgruppe 18:30-20:15 Tema: Et berømt
parti
Mandag 27: Mandagssjakk 18:00-20:00.
Onsdag 29: Treningsgruppe 18:30-20:15 Tema: Tvingende
trekk
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Høstlyn m.m.
27. august, 2010 av Ole Chr Moen

Andre høstlyn spilles tirsdag 31. kl 1900. Fremmøte 1845,
startkontingent 50/30, som går uavkortet til pengepremier.
Atles rapport fra første høstlyn: “Det ble en vellykket start på
høstlyn med 11 ivrige deltakere. Daniel Kovachev fortsatte
sin seiersrekke fra sommerlyn og vant med 9 poeng foran
Atle Grønn 8,5 og Bjørn Tiller 7,5. På fjerdeplass fulgte en
norsktalende aserbajdsjaner med rating på 2250. (Han er for
øvrig interessert i å være med i klubbmesterskapet). B-gruppa
ble vunnet av Tormod Claussen foran Eskil Ekeland Grønn.
Høstlyn blir forhåpentligvis et fast innslag hver tirsdag utover
høsten, noe gårsdagens deltakere også ivret for. Møt opp!
Særlig ønskes velkommen flere spillere under 1750.”
Atle Grønn er nå i Vadsø for å spille Vadsøsjakken, og reiser
derfra til Russland en ukes tid.
Torsdag 26. august var det en uformell sammenkomst i
klubben, med fiskesuppe, kaffe og kaker. Med litt sen
utlysning, og kolliderende arrangementer, ble det 10-15
deltakere. Begge deltakerne på OSSU‟s årsmøte sluttet seg
etterhvert til, og fikk med hjelp av Sverres PC oppleve en
gjennomgang av Blaafarveverket, opplading til NM for lag i
Drammen 8. til 10. oktober, problemsjakk og gjennomgang
av historiske praktpartier med Leif Erlend Johannessens og
Erling Kristiansens kyndige kommentarer. Kvelden ble
avsluttet med dobbeltsjakk, hvor Erling og Mats Persson vant
mot Willy Olsen og Ole Chr Moen.
Vi satser på medlemsmøte fredag 23. september, med aktuell
rapport fra sjakk-OL. Auksjon til inntekt for Europacup‟en,
hvor OSS og Norge for første gang stiller lag i kvinneklassen.
En uke før start den 2. september er det 24 deltakere påmeldt
til klubbmesterskapet. Da kan vi vel bli mer enn 40 deltakere?

To OSS-deltakere i nordisk mesterskap for
jenter
28. august, 2010 av Kjersti Rødsmoen

OSS-spillerne Maud Rødsmoen og Jarani Suntharalingam er
Norges to deltakere i den yngste gruppen (født 1997 eller
senere) i helgens nordiske mesterskap for jenter i Reykjavik.
Etter tre av fem partier har Jarani full pott og ligger på delt
første plass, mens Maud har 2 av 3 og ligger på en foreløpig
fjerde plass.
De øvrige norske deltakerne er Line Jin Jørgesen og Lisbeth
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Det norske laget til nordisk mesterskap
på Island

Haugsvær i klasse A
(født 1990-1993) samt Elise Forså og Ingrid Øen Carlsen i
klasse B (født 1994-96).

En stor sjakkhelg
29. august, 2010 av Ole Chr Moen

Denne helgen slutter først på mandag. Da går finalen i Arctic
Securities match i Kristiansund. I dag har vi sett vår Jon
Ludvig Hammer vinne mot ellers uovervinnelige Magnus
Carlsen. Selv om hurtigsjakk ikke er hoveddisiplinen i
konkurransesjakk, er dette noe som blir lagt merke til.
Torstein Bae gjorde en utmerket jobb som kommentator på
NRK‟s nett-TV, men synes å ha undervurdert Jon Ludvigs
sjanser noe.
De andre turneringene denne helgen er viktige arrangementer
i nasjonal sammenheng, men blekner i forhold til matchen
mellom verdensmester Anand og Magnus Carlsen i morgen
fra kl 1400. Vi kan glede OSS over at:
Emanuel Berg vant Kristiansund GP med 5 av 6 poeng,
Jarani Suntharalingam ble nordisk mester for jenter med
Maud Rødsmoen på 4. plass, se eget oppslag,
Daniel Kovachev vant Nordstrand GP med 6 av 7 poeng,
Nicolai Getz og Atle Grønn bet godt fra seg i Vadsøsjakken,
hvor Atle ble hyret som tolk, se bilde.

Jarani ble nordisk mester for jenter i
Reykjavik
30. august, 2010 av Kjersti Rødsmoen

OSSs Jarani Suntharalingam ble nordisk mester i den yngste
klassen under helgens nordiske mesterskap for jenter i
Reykjavik. Jarani gikk ubeseiret gjennom mesterskapet og
oppnådde 4 ½ av 5 poeng. Norge fikk ytterligere en medalje i
den eldste klassen der Line Jin Jørgensen fra Karmøy tok
sølv. Sverige tok de to øvrige gullmedaljene.
Se også de fullstendige resultatlistene og Beate Forsås omtale
hos Tromsøs sjakklubb.
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September-blogg
Høstlyn på tirsdag, klubbmesterskap på
torsdag
3. september, 2010 av Ole Chr Moen

Høstlyn har etablert seg som et fast innlegg i hovedstaden.
Hver tirsdag kl 1900, med fremmøte 1845. Tirsdag 31. august
var det 12 deltakere. Daniel Kovachev og Askild Bryn kom
på delt førsteplass foran en rekke andre mesterspillere. Svein
Harald Endresen ble beste spiller under 1750 i rating. Det er
plass for spillere på alle nivåer i turneringen. Still opp tirsdag
7. september!
Klubbmesterskapet kom vel i gang torsdag 2. september med
vel 30 deltakere. Følg med på turneringens egen side. Jon
Børresen er ansvarlig turneringsleder.
Følg ellers med på terminlisten. Snart, 19. september, er det
OSS GP, og fredag 24. september følger vi det norske OLlaget under medlemsmøte, hvor vi vier klubbens første
kvinnelag i Europacupen for klubber særlig oppmerksomhet.
Det blir servering og entre og bokauksjon til inntekt for
kvinnelaget.
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5.plass til Skøyen skole i Nordisk
8. september, 2010 av Tarjei

Nordisk mesterskap for barneskolelag ble arrangert i OSS‟
lokaler sist helg i regi av Bendik Bjerke fra Ungdommens
Sjakkforbund og med Espen Andersen som erfaren
turneringsleder. Til tross for at ingen norske lag gikk til topps,
var det en fin og sosial turnering der spillere og lagledere
blant annet ble foret med pizza, gratis brus og vegetariansk
mat a‟la Sveins minneturnering!
Island ledet fra start til mål og vant til slutt med 15½/20
poeng, halvannet individuelt poeng foran danskene. Kjelsås
skole tok en fin bronsemedalje og ble beste norske lag! Med
3½-½-tap mot det danske laget i siste runde holdt det bare til
5. plass for OSS-laget Skøyen skole med Ulrik Olsen, Maud
Rødsmoen, Erik Grammelstvedt og Vetle Hovslef.

Skøyen skole tar i mot 5.plassen. Fra
venstre: Lagleder Jens Petter Olsen, Ulrik
Olsen, Maud Rødsmoen, Erik
Grammelstvedt og Vetle Hovslef. Foto:
Tarjei J. Svensen

Men jevnt var det: Skøyen var bare én seier fra delt 3.plass og
dersom lagpoeng og ikke indivdiuelle poeng hadde vært
tellende, ville de passert svenskene og tatt 4.plassen.

Maud Rødsmoen og Ulrik Olsen på de to første bordene på
Skøyen skole. Foto: Solveig Joten Svensen
Maud gjorde det best av Skøyen-spillerne med 3½/5 på
2.bord, mens Sander Lange Berge og Håkon Groven tok 3½/5
på henholdsvis 1. – og 3.bord for Kjelsås skole. Islendingenes
2.bord Oliver Johannesson og 3.bord Jon Trausti Hardarsson
tok begge full pott med 5/5 poeng.
Se også partier og bilder fra turneringen.

OSSU med fire lag i Hokksund
10. september, 2010 av Tarjei

helgen. For juniorlaget stiller gledelig nok ingen ringere enn
GM Jon Ludvig Hammer på 1.bord!
Sammen med puttene Aryan Tari, Sebastian Mihajlov og Lars
Oskar Hauge samt Østerrike-bosatte Jo Kristian Løberg, blir
dette laget den sterkeste utfordreren til Stavanger som stiller
med fire mesterspillere på startstreken.
Her er alle OSSUs lag:
Junior:
GM Jon Ludvig Hammer (2619)
Aryan Tari (1938)
Jo Kristian Løberg (1919)
Lars Oskar Hauge (1797)
63

GM Jon Ludvig Hammer leder
OSSUsjuniorlag i Hokksund. Foto: Bjørn
Berg Johansens

Sebastian Mihajlov (1725)
Kadett
Jathavan Suntharalingam (1751)
Armin Gholami (1651)
Samuel Riiser (1526)
Erik B Grammelstvedt (1069)
Ludvig Anderson (887)
Kadettjenter
Raksha Rathan (1445)
Jarani Suntharalingam
Maud Rødsmoen
Anita Gholami
Margrete Buran
Kimiya Sajjadi
Miniputt:
Ulrik Olsen
Eskil Ekeland Grønn
Martin Østby
Shaun Ondo
Christian Rognes
Totalt stiller 33 lag til start i Hokksund, hvorav 14 er
miniputtlag, 15 kadettlag, og fire juniorlag. Følg resultater fra
mesterskapet hos TurneringsService.
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Medlemsmøte fredag 24. september,
lynsjakk hver tirsdag
15. september, 2010 av Ole Chr Moen

Oslo Schakselskap ønsker med dette alle medlemmer og bimedlemmer velkommen til medlemsmøte fredag 24.
september kl. 19. Vi begynner kvelden i de unges tegn, ved å
gjøre stas på våre lag i NM for ungdom.
Vi følger deretter de norske OL-lagene i Khanty Mansyisk.
OSS er sterkt representert. Vi har Jon Ludvig Hammer på
andre bord på laget i åpen klasse, og Ellisiv Reppen og
Yerazik Khatchatourian på kvinnelaget, hvor vår nestleder
Leif Erlend Johannessen er lagleder. Om Tromsø får OL i
2014 blir ikke avgjort før den 2. oktober, og er ikke tema på
møtet.
Det blir servering og bokauksjon hvor inntektene går til å
støtte damelaget vårt i Europacupen.Vårt gode medlem Bjørn
Tiller (bildet) har donert sjakkbiblioteket sitt til klubben. Her
er mange lekkerbiskner! Det blir enkel servering. Vel møtt!
I går var det styremøte i OSS. Vi har meldt på 5-6 lag til NM
for lag 8. – 10. oktober, som vi nå må fyllle opp med unge og
gamle spillere. Ta kontakt med Johnsen, Børresen eller Moen
hvis du vil spille. Vi kan glede OSS over en rekke nye
medlemmer, og har nå passert fjorårets medlemstall.
Husk OSS GP den 19. september!

De unges forbund
25. september, 2010 av Ole Chr Moen

Medlemsmøtet den 24. september ble avviklet med ca. 30
fremmøtte, som fikk pølser,spekemat og røkelaks, men
sjokolade og karameller istedet for kake, Eskil. Det var
gledelig at flere nye medlemmer var tilstede, blant annet IM
Axel Heinz, som studerer på BI dette året, og Alizamin
Jafarli, som også deltar i klubbmesterskapet.
Vi feiret våre unge, Jarani som er klubbens første kvinnelige
medlem som har vunnet et nordisk mesterskap, og våre fire
lag i ungdoms-NM som gjorde nesten rent bord. Enda
viktigere er det at det er kjekkeungdommer vi har som
medlemmer. Erling Kristiansen mente 1909 kanskje var norsk
sjakks sterkeste årskull, noen nevnte 1937, mens Atle
fremholdt 1990. Det kan være at de siste par år av forrige
århundre vil vise seg å være de år hvor flest sterke norske
spillere ble født. Det kan vi snakke om senere.
Dagens norske innsats i åpen gruppe i OL gav ikke stort å
glede seg overhttp://www.chessresults.com/tnr36795.aspx?art=20&fed=NOR&lan=1&flag=3
65

0&m=-1&wi=1000, , men vi fikk se fine avslutninger fra
kvinnelaget, http://www.chessresults.com/tnr36796.aspx?art=20&fed=NOR&lan=1&flag=3
0&m=-1&wi=1000. Når Magnus skulle spille sitt dårligste
parti på lenge, var det greit at det skjedde i en tidlig runde, og
Jon Ludvig er i rute. I dag fikk Torbjørn et ufortjent tap, mens
Frode Elsness vil spille sterkere mot slutten av turneringen,
det er vanskelig å være amatør i disse tider. Alte loset oss
gjennom flere av partiene. Den 25. september møter begge de
norske lagene Spania!
Den avsluttende bokauksjonen innbrakte 2100 kroner til vår
ECC-deltakelse. Det er allerede klart at klubben minst dekker
100 Euro, startkontingent og noen tilleggsutgifter for alle de
14 deltakerne. Det blir omtrent like vilkår for dem som ikke
er stormestre.
Vi ønsker også Leif Erlend og kvinnelaget lykke til.
Hva som bare ble nevnt i en bisetning under medlemsmøtet,
og ikke i det hele tatt i det opprinnelige referatet, var at
Sebastian Mihajlov deltar i EM for ungdom i Georgia.
Sebastian har underveis 4 av 7 poeng, og er en av de ytterst få
vesteuropeerne som deltar i klassen. Svetoslav Mihajlov er
lagleder for den norske kontingenten, som teller åtte
deltakere.
Gregor Taube fra 1911 er i delt ledelse i klassen under 14 år
med 6 av 7. Imponerende i en sterk klasse, hvor
konkurrentene har mye høyere rating enn ham.
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Vellykket høstlyn – oppsummering så langt
25. september, 2010 av Atle Grønn

Høstlyn med faste lynturneringer hver tirsdag har vært en
suksess. Sterk deltakelse i toppen og etter hvert også i
bredden, vil vi håpe. Det blir fullt hus på tirsdag kl. 18.45 –
velkommen!
Her er de viktigste resultatene så langt (med tanke på
sammendraget):
24. august: 1. Kovachev 2. Grønn 3. Tiller (gruppe B: 1.
Claussen)
31. august: 1.-2. Kovachev og Bryn 3.? (gruppe B: 1.
Endresen)
7. september: 1. Grønn 2. Kovachev 3. Stubberud (gruppe B:
1. Claussen)
14. september: 1. Tari 2. Kovachev 3. Hauge (?) (gruppe B:
?)
21. september: 1. Heinz 2. Hauge 3. Kovachev (gruppe B: A.
Gholami)
28. september, 2010 klokken 22:59
En ny fin turnering i dag, 28.9. Resultater:
1. Kovachev 2.-3. Grønn & Heinz
(gr. B: E.E. Grønn).
12. oktober, 2010 klokken 21:45
To nye turneringer siden sist:
5. oktober: 1. Kovachev 2. Astrup 3. Wrangell
12. oktober: 1.-2. Grønn & Kovachev 3. Persson (gr. B:
Endresen)

Oktober-blogg
OL 2014 – bløtkake eller gravøl?
1. oktober, 2010 av Ole Chr Moen

Lørdag førstkommende (2. oktober) avgjøres det hvorvidt
Norge og Tromsø tildeles sjakkolympiaden eller ikke.
I denne forbindelse avholder Norges Sjakkforbund en liten
markering klokken 15.00 i Oslo Schakselskap sine lokaler i
Bogstadveien 30.
Alle sjakkvenner er velkomne til å delta på denne
markeringen.
–Vi håper det blir en positiv markering hvor vi kan feire at vi
får tildelt sjakkolympiaden, men uansett velger vi å markere
at en milepæl i et av norsk sjakks største prosjekter gjennom
tidene får en avgjørelse, uttaler visepresident i Norges
Sjakkforbund, Ida Lahlum.
67

Ragnar Hoen 70 år!
4. oktober, 2010 av Leif Ø.

Vi gratulerer Ragnar Hoen med 70 år 5. oktober. Han var en
av klubbens og dermed også Norges beste spillere i en 25årsperiode fra slutten av 50-tallet. En stor klubbpatriot med
bl.a. hele 17 lag-NM-titler for Oslo Schakselskap.
Ragnar har tre NM-titler: 1963, 1978 og 1981, og ble nordisk
mester i 1967. Han var også en fryktet lynspiller i denne
perioden, noe også bl.a. Michael Tal fikk erfare under
lynmatcher mot Ragnar under flere sjakk-OL.
Han er utenfor Norge likevel mest kjent fra sine tallrike
deltakelser i Sjakk-OL. Hoen deltok som spiller på det norske
landslaget ved samtlige tolv Sjakk-OL i tidsrommet 1960-82,
og har senere vært norsk lagleder ved ytterligere fem
mesterskap. Sin beste score i Sjakk-OL gjorde Hoen med
8.0/12 i Skopje 1972. Mest kjent er han likevel for sin innsats
under Sjakk-OL i Havanna 1966: Hoen ble matchvinner da
Norge slo USA 2.5-1.5, og laget oppnådde dermed en
sensasjonell plass i A-finalen. Avslutningen kan sees i
vedlegget under.
Hoen holder fortsatt norgesrekorden for deltakelse i flest
Sjakk-OL.
Han har de siste årene også representert Norge i flere
internasjonale seniormesterskap, senest med 5.0/9 på
førstebord for Norge under EM for seniorlag 2009. Fra 2002
til 2008 vant han syv NM for seniorer på rad.
Les et sjakkportrett av Ragnar (PDF-format) på
historikksiden, fra Norsk Tidsskrift for Sjakk i 1972
portrettert av Eivind Poulsson.

Tore Jan Nilsen er død
11. oktober, 2010 av Ole Chr Moen

Den 5. oktober fikk vi det triste budskapet om at vårt gamle
medlem Tore Jan Nilsen er gått bort. Han bisettes torsdag
førstkommende, den 14. oktober kl. 1330 fra Kapellet på
Rikshospitalet. Kapellet ligger til venstre som en av de første
bygningene man kommer til fra hovedinngangen.
Nilsen har levert betydelige bidrag til Oslo Schakselskap,
ikke bare med sin underfundige humor og lune vesen. Som
materialforvalter konstruerte han blant annet for 40 år siden
de bordene som ble skiftet ut i 2006. De siste årene la han ned
et stort og uerstatttelig arbeid med å utarbeide statistikk over
styre og medlemmer av Selskapet i programspråket Access.
Den siste tiden arbeidet han med biografier; dette er ikke
publisert. En liten del av materialet er lagt ut på våre
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På bildet, som er tatt av Øystein Brekke, ser
vi fra venstre Odd Ristesund, som har vært
Nilsens nærmeste støtte den siste tiden,
Willy L. Olsen og Tore Jan Nilsen. Nilsen
ble syk våren 2010, men holdt dette for seg
selv, og hadde fortsatt sin daglige gange i
klubben - han kom gjerne litt utpå kvelden.

hjemmesider under historikkfanen. Vi arbeider for at dette
verdifulle materialet ikke går tapt.
Tore Jan Nilsen ble født 11. mars 1937. Han vokste opp på
Hammersborg, og har vært medlem av OSS siden tidlig på
50-tallet. Han ble norgesmester i lynsjakk i 1968, foran blant
andre Svein Johannessen og Erling Kristiansen som han
begge beseiret innbyrdes. Tore Jan Nilsen var en kunstnersjel,
og var opptatt av problemsjakk, helst studier. Han ønsket at
klubben i større grad skulle fokusere på problemsjakk. Når
han fra tid til annen spilte turneringssjakk, var det på et meget
høyt nivå. Midt på 80-tallet etablerte han en rating på ca.
2250 etter å ha deltatt i et klubbmesterskap. I en lagkamp for
OSS vant han ved en anledning sitt parti uten tidsforbruk
overhodet – dengang ble urene stilt på to minutter på fire!
I det sivile liv arbeidet han i Norsk Hydro, hvor han i mange
år spilte på første bord på bedriftslaget i sjakk.
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Norgesmestre for 28. gang!
11. oktober, 2010 av Tarjei

Med knappest mulig margin tok vi vår 28. NM-tittel i helgens
NM for lag i Drammen! SK 1911 fulgte oss helt til døra, men
måtte ta til takke med sølvplass et halvt individuelt poeng bak
til tross for en knusende 3,5-0,5-seier over Black Knights i
siste runde.
Se alle resultatene!
Blant de over 270 spillerne var det som Øystein Brekke
påpekte, et skikkelig breddearrangement med spillere i alle
aldre. Tidsskjemaet var nok for noen litt for stramt med én
runde fredag, tre lørdag og to søndag, men for lagene med
åtte spillere på papiret var ikke dette noe problem. Det
stramme tidsskjemaet gjorde likevel at man ikke fikk vite
motstanderen sin før man hadde satt seg ved brettet, og i et
norgesmesterskap synes jeg kanskje at dette er noe man bør
vite litt lengre tid i forkant. Samtidig er det kanskje tid for en
debatt om hvorvidt individuelle poeng faktisk skal telle foran
lagpoeng på resultatlisten, noe som gjør det viktigere å vinne
stort mot de svakere lagene enn å vinne selve matchene.
Endelig resultatliste
1. Oslo Schakselskap 1
19,0 11,0
2 . Schakklubben av 1911 18,5 10,0
3. Drammen Tigers
16,0
8,0
4. SOSS (Oslo)
15,5 10,0
5. OSS 2
15,5 8,0
6. Akademisk SK 1
15,5 8,0
22. OSS 3
11,5 7,0
24. OSS 6
11,5 6,0
25. OSS 4
11,0 6,0
38. OSS 5
9,0 3,0

Solid plussresultat for Nicolai i Budapest
11. oktober, 2010 av Tarjei

Tap i siste runde ødela det som kunne ha blitt et
kjemperesultat for Nicolai Getz i den tradisjonsrike First
Saturday-turneringen i Budapest.
18-åringen har tatt seg et friår fra skolen og satser fullt på
sjakk. Da er de månedlige First Saturday-turneringene et
naturlig stoppested. Nicolai fikk plass i IM-gruppe B med en
snittrating på 2273 og nappkravet på 7/9. Etter tre remiser på
de første fem rundene og tap i 6.runde, var alt håp om IMnapp ute. Seire i rundene 7 og 8 sikret likevel et plussresultat,
men å avslutte med tap er alltid kjedelig.
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5½ poeng gav delt 2.plass sammen med IM Attilla Turzo
(2331) og ratingprestasjon på 2353 bak Martin Istvanovszki
(2282) på 6 poeng. Dette gir en pen ratingfremgang på ca. 15
poeng.
Nicolai blir nå en viktig brikke for OSS i Europacupen som
starter allerede lørdag 16. oktober i Bulgaria.
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Ole Christian og Jarani leder i
Klubbmesterskapet
13. oktober, 2010 av Tarjei

Vi er omtrent midtveis i høstens klubbmesterskap med 18
deltakere i hver gruppe. Torsdag spilles 5.runde i begge
grupper.
Etter fire runder har Ole Christian Moen føringen i gruppe A
med 4 poeng og full pott, et helt poeng foran en trio på 3
poeng. Lederen får en tøff nøtt å knekke med 12-årige Lars
Oskar Hauge i 5.runde.
I gruppe B har vår 13-årige nordiske jentemester, Jarani
Suntharalingam imponert med fire strake seire, blant disse
flere klasse 2-spillere. Jarani har vist mye bra i det siste,
senest i NM for lag, og om frengangen fortsetter er hun klasse
2-spiller på neste ratingliste.

Europacupen i Bulgaria starter søndag
14. oktober, 2010 av Tarjei

Lørdag reiser åtte av våre spillere fra laget i åpen klasse og
fire spillere i kvinneklassen i tillegg til et par lagledere
nedover til Bulgarias nest største by, Plovdiv for å delta i
Europacupen for klubblag. Det er en historisk begivenhet at et
norsk kvinnelag deltar i Europacupen. 1. runde spilles søndag
kl. 15:00.
Med unntak av sjakk-OL, er Europacupen verdens sterkeste
lagturnering. Blant de 135 stormesterne, 57 internasjonale
mestrene og 47 FIDE-mestre, er 24 av de ratet over 2700.
Levon Aronian, Vassily Ivanchuk, Shakriyar Mamedyarov,
Alexander Grischuk, Alexei Shirov, Boris Gelfand er bare
noen av spillerne som stiller på sine respektive lag.
Enkelte land satser hardt på Europacupen. Det nyopprette
laget SOCAR Azerbaijan er for eksempel sponset av det
statlige olje- og naturgasselskapet i landet. Da har man råd til
å stille med et lag med ratinggjennomsnitt på 2737. Når får vi
Statoil eller Norsk Hydro på sponsorsiden i norsk sjakk?
I den åpne klassen stiller vi med GM Jon Ludvig Hammer
(2633), GM Emanuel Berg (2616), GM Leif E. Johannessen
(2516), FM Andreas Moen (2339), FM Daniel J. Kovachev
(2305), FM Kristian Trygstad (2308), Ørnulf Stubberud
(2293) og Nicolai Getz (2276). Med tre stormestere i
oppstillingen er vi rangerte som nummer 19 blant de 49
lagene på startstreken. Målet for hver enkelt bør være å gjøre
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Spillehallen i årets Europacup

det bedre enn forventet. Med Jon Ludvig Hammer kun på
plass de fire første rundene, kan det imidlertid bli hardt å
gjøre det bedre enn forhåndsrangeringen. Asker med GM
Berge Østenstad og GM Jonathan Tisdall stiller ikke med sitt
sterkeste mannskap og er rangert som nummer 36.
Se alle lagoppstillingene i åpen klasse
For første gang stilles det også et norsk lag i kvinneklassen.
Før alle lagoppstillingene er klare, er OSS med Yerazik
Khachatourian (2025), Sylvia Johnsen (2030), Ellisiv Reppen
(1954) og svenske Julia Almer (1908) trolig rangert sist blant
16 lag. Torill Skytte trakk seg dessverre fra laget da hennes
danske klubblag Aarhus manglet en spiller for å bli fulltallig,
slik at det blir en tøff Europacup-debut uten hviledager for
damelaget. Også her bør det være et mål å gjøre det bedre enn
forventet i en turnering hvor det er flere lag med et ratingsnitt
på over 2400.
Se alle lagoppstillingene i kvinneklassen
Vi håper å kunne komme med noen reiserapporter fra
Bulgaria underveis!
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Tre OSSU-gull i Oslomesterskapet for
ungdom!
18. oktober, 2010 av horiiser

Solid innsats av OSSU spillere i årets Oslomesterskap for
ungdom! Vi fikk hele tre gull ved Lars Oskar Hauge i klasse
D (12 år), Aryan Tari i E (11 år) og Odin Nikolai Heier i
klasse G (9 år og yngre)!
Mest imponerende var kanskje Lars Oskar i den sammenslåtte
klasse C og D, hvor han tok imponerende 8,5 av 9.
Lars Oskar Hauge (12) viser stadig at han
Turneringsleder Atle Grønn skriver følgende i en kommentar: blir bedre og bedre for hver dag og i helgen
ble han Oslomester med 8,5/9!
Lars Oscar sto for Oslomesterskapets største prestasjon. Han
hadde stort sett full kontroll, men var litt heldig mot Samuel.
Samuel spilte en fin turnering. Maud imponerte enormt med
2-0 mot Kjøita-brødrene. Kimija er blitt god på kort tid, og
Ludvig er endelig tilbake i gammel form. Årets gruppe E (11
år) tror jeg er tidenes sterkeste gruppe i noe norsk
kretsmesterskap. Ellers kan jeg ikke forklare at min sønn
havnet på 6. plass i denne gruppa, der OSSU for øvrig vant
firedobbelt (Aryan, Armin, Sebastian og Ulrik). Ellers var
deg gledelig for OSSU at Odin vant gruppe G og at Martin
hevdet seg i toppen i gruppe F. Jathavan var den eneste
OSSU-spilleren med 100% – 3 av 3 i gruppe B.
OM fungerer som kvalifisering til NM på Fagernes i
november. Resultatene viser at det vil bli trangt på toppen i
mange klasser. Prikkfri gjennomføring av arrangørene. Når
får vi nettoverføring fra de øverste bordene og fortløpende
resultatoppdatering i barnesjakk? Avhenger av nettilgang og
andre forhold forstår vi. Kanskje noe å undersøke
mulighetene for? Billedgalleriet har en sterk OSSU slagside –
så bare det er sagt!

Jon Ludvig imponerer
18. oktober, 2010 av jonb

OSS` lag fosser videre i Europacupen for klubblag! I dag vant
våre åpne deltagere en lang og hard batalje mot Viking
Stockholm, mens våre kvinner fikk sitt første halvpoeng.
andre bordene endte med remiser etter noe vekslende spill.
Damelaget fikk sitt første halvpoeng ved Julia som
gjennomførte et godt parti mot sin langt høyere ratede
motstander som forsøkte å nekte remis til tross for at samme
stilling hadde oppstått minst fire ganger. Flere poeng var
innen rekkevidde, og dette lover godt for fortsettelsen.

74

Foto: Silje Bjerke

Grådige Julia forsynte seg igjen
19. oktober, 2010 av KristianT

OSS‟ kvinnelag var i dag millimetere fra sitt første lagpoeng
da de tapte 1,5-2,5 i en spennende match mot israelske
Ashdod. Laget i åpen klasse tapte til slutt 3,5-2,5 mot Bihac
CK etter å ha forspilt flere gode muligheter underveis.
et godt gjennomført parti mot Valeria Doten (2104). Yerazik
spilte remis i et vekslende parti mot WGM Angela Borsuk
(2294) hvor hun først sto dårlig for deretter å nedspille
motstanderen før hun overså flere vinster og partiet ebbet ut i
remis. Også Ellisiv og Sylvia hadde muligheter underveis,
men begge tapte. Damelaget har imidlertid firedoblet
poengsummen i forhold til i går, og alt ligger godt til rette for
flere poeng i fortsettelsen.
Heller ikke guttene og de to mennene som representerte OSS
i åpen klasse hadde marginene på sin side og tapte til slutt i
dag. Emanuel fikk kanskje uttelling i overkant da han vant
etter en fingerfeil fra motstanderen i sluttspillet, men vi kan
likevel ikke beskyldes for å ha hatt flaks i denne matchen. På
de tre siste bordene kunne vi faktisk endt opp med tre poeng,
men endte med et halvt. Både Daniel og Ørnulf hadde på et
tidspunkt avgjørende fordel underveis, men de fant ikke de
beste fortsettelsene, og begge tapte.
Jon Ludvig og Leif Erlend hadde spilt remis i to relativt jevne
partier.
Stang ut i dag, men vi skal reise kjerringa i morgen. Laget i
åpen klasse beholdt femtebordet og møter moderate St.
Petersburg Chess Club med kun fire spillere over 2700. Alle
der hjemme oppfordres til å følge vår vei mot suksess direkte
på internett fra kl 14 norsk tid. Vi kan blant annet friste med
godbitene Hammer-Ivanchuk og Svidler-Berg på
toppbordene. Kvinnelaget skal opp mot slovakiske KCK
Komarno med ratingsnitt på cirka 2000.

Hamret Asker uten Hammer
20. oktober, 2010 av KristianT

Dagens norske derby i den åpne klassen i Europacupen for
klubblag endte med fallseier 6-0 til OSS, men til Askers
forsvar skal det sies at de underveis hadde opptil flere
halvpoeng innen rekkevidde. Kvinnelaget greide dessverre
ikke å følge opp gårsdagens triumf selv om Julia fortsetter
storspillet på fjerdebord og igjen sikret laget en tidlig ledelse
idag.
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Julia sikret kvinnelagets første seier

Vel blåst
24. oktober, 2010 av Leif E.

Verken i åpen klasse eller i kvinneklassen ble det en stor
avslutning på Europacupen for klubblag, og begge lag
avsluttet med tap mot sterk motstand. Begge lag er imidlertid
fornøyd med turneringen sett under ett, og én av kvinnelagets
spillere snuste også på tittelen Miss ECC 2010.
OSS' nestleder Leif Erlend i et usedvanlig
oppvakt øyeblikk
OSS‟ lag i den åpne klassen fikk hardhendt behandling av
Ural i siste runde, og uten Hammer ble vi hamret 5,5 – 0,5.
Bare vår klippe på førstebordet, Emanuel, greide å komme på
poengtavla da han uten større besvær spilte remis i overkant
mot Russlands nye stjerneskudd Ian ”Nepo” Nepomniachi.
Emanuel satset nok engang på Ftacniks Najdorfbok, og denne
gangen med større hell. Sjansen er derfor stor for at denne
boken overlever frem til vinterkulda virkelig setter inn i
desember. Leif Erlend hadde lenge en lovende stilling mot
vinneren av Arctic Chess Challenge 2010, Mikhail Kobalija,
men i tidsnøden glapp selv remisen nokså unødvendig. Daniel
forberedte seg på Laskervarianten i Dronninggambit og
drømte om å matte hvits konge på h4 á la Topalov-Anand,
men hans motstander Alexej Dreev fant et bedre partiopplegg
og vant sikkert. Resten av spillerne på laget ble veid og
funnet alt for lette. Tap er aldri morsomme, men disse var i
det minste fortjente.

Kvinnelaget kjempet heroisk mot langt høyere rangerte Halle
fra Tyskland, men måtte likevel ned med 2,5 – 1,5. Sylvia,
Ellisiv og Julia fikk imidlertid med seg solide remiser mot
sterk motstand. Vi må også fremheve innsatsen til vårt nye
medlem, Torill Skytte, som spilte meget stødig på sistebordet
til Aarhus og gjorde WIM-prestasjon med 5 av 7 poeng, men
dessverre møtte for få tittelholdere til å score napp.
Med den magre poenghøsten i siste runde dalte vårt åpne lag
noe på resultatlista og endte til slutt på 24. plass. Da Hammer
var ute og syklet i Sør-Frankrike under de tre siste rundene,
må dette likevel kunne karakteriseres som svært anstendig.
Laget som helhet gjorde en positiv ratingprestasjon, i grunn et
bedre mål på prestasjonen enn sluttplasseringen som kan være
preget av tilfeldigheter spesielt hva angår siste rundes parring.
Kvinnelaget måtte finne seg i den forsmedelige 14. plassen i
en særdeles topptung klasse, men det er likevel mye å glede
seg over ved jentenes spill. Særlig er det grunn å fremheve
Julias sterke 4 av 7 på fjerdebord. Savnet av en reserve ble
også merkbart mot slutten av turneringen da både Sylvia og
Ellisiv slet med sykdom.
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Tradisjonen tro hadde reiseleder Andreas booket oss på
tidligflyet tilbake til Oslo, skjønt de senere avgangene
visstnok var både billigere og – noen vil hevde – mer
avpasset en normal døgnrytme. Det var en broket gjeng som
møtte opp i hotellresepsjonen kl 0400 søndag morgen, men til
tross for varierende mental tilstedeværelse kom alle seg
helskinnet hjem til en klar vinterdag i Oslo. På flyet støtte vi
dessuten på et forbausende opplagt Asker-lag og vi passet på
å bemerke at seteplasseringen på flyet var første gang under
oppholdet at vi satt bak dem.
Takket være innsatsen i NM for klubblag er OSS allerede
kvalifisert til neste års Europacup i Slovakia. Turneringen er
en karamell særlig for klubbens yngre spillere og noe som
klubben prioriterer økonomisk. På avslutningsseremonien ble
det opplyst at ECC i 2012 vil avholdes på Rhodos, noe som
straks vekket motivasjonen hos flere av lagets eldre spillere
siden de har mange gode minner fra denne sjarmerende øya.
Vi har startet forberedelsene!
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Rapport fra EM for ungdom
26. oktober, 2010 av Tarjei
Reiseleder Svetoslav Mihajlov har sendt oss følgende
rapport fra EM for ungdom i Georgia hvor OSS‟ egen
Sebastian Mihajlov deltok.
Fra 20.09 til 28.09/2010 ble det arrangert EM for ungdom i
Batumi, Georgia. Jeg var reiseleder for de norske spillerne
som deltok i turneringen. Forvetningene før turneringen ble
store, men alle ble skuffet av arrangøren. Det var dessverre et
dårlig arrangement – uspiselig mat på hotellene, dårlig luft og
hygiene på spillestedet. Vi ble kjørt med små busser fra
hotellet til spillestedet og det tok ca. 15 min. Bussene var
altforfulle og vi mente at det skulle vært tre busser for en.
Arrangøren irriterte mange spillere med små feil. Jeg snakket
med noen personlig bekjente sjakkledere vedr. organiseringen
av EM og alle var veldig misfornøyde med det. De sa at de
skal klage til sine egne sjakkfederasjoner og videre til FIDE.
påvirket selvfølgelig resultatene også.
Sebastian Mihajlov var den eneste fra OSS som deltok i
denne turneringen. Han mistet nok vinnesjanser i sine partier,
men jeg ser mye forbedring i spillet hans likevel. Her er alle
resultatene for de norske spillerne:
EM for ungdom 2010 – Norske resultater:
Kl.
B18
B16
B14
B12
G16
G14
G12

Navn
Klubb
Elias Demac
Bergens
Odd Martin Guttulsrud SK 1911
Gregor Taube
SK 1911
Sebastian Mihajlov
OSS
Ingrid Øen Carlsen
NTG
Monika Machlik
Tromsø
Hanna B. Kyrkjebø
Stavanger

ELO Poeng
2226 5.0 av 9
2106 4.5
1926 6.0
1886 5.0
1523 2.0
3.0
1526 4.0

Trippel til OSSU
31. oktober, 2010 av Atle Grønn

OSSU bekreftet sin posisjon i dagens barnesjakk med
tredobbelt seier i lagturneringen Tryggve Waage Cup,
arrangert over tre onsdagskvelder i høst.
Turneringen har vært arrangert 9 ganger – og OSSU har,
overraskende nok, aldri tidligere vunnet denne cupen. Men i
år ble det altså tredobelt. Førstelaget (OSSU Lions) vant
suverent med Aryan Tari (3/4), Lars Oskar Hauge (5/5),
Samuel Riiser (4/5) og Erik Grammelstvedt (4,5/5) – Daniel
var reserve. Deretter var det jevnere, men temmelig uventet
var det til slutt OSSU Bjølsen – et rent skolelag – som tok
annenplassen. Tredjeplassen gikk til OSSU cubs foran
Nordstrand 1. Og ikke nok med det – på 5. plass kom OSSU
jenter.
I aldersgruppen 13 år og yngre er vi altså i en særklasse i
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Fra venstre: Gregor Taube, Sjakklig
ansvarlig Johannes Kvisla, Elias de Mac,
Odd Martin Guttulsrud, Monika Machlik,
Caroline Beer Jacobsen og reiseleder
Svetoslav Mihajlov

Norge i dag – både på gutte- og jentesiden. Måtte det bli
sjakkspillere av dem alle sammen.
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November-blogg
Chess Attack-serien!
4. november, 2010 av Ole Chr Moen

første runde møter OSS 1 og lagleder Leif Erlend
Johannessen det sterke laget fra Bergens Schakklub. De har
følgende tittelholdere å velge mellom på de første bordene:
IM Jovanka Houska
FM Kjetil Stokke
IM Eirik T. Gullaksen
IM Roy H. Fyllingen
FM Petter Stigar
FM Stig Gabrielsen
WIM Katrine Tjølsen
FM Harald B. Borchgrevink
FM Trond Gabrielsen
IM Ivar Bern
Det blir spennende å se om vår lagleder, i tillegg til de
administrative gjøremål, velger å spille første runde. Det får
du vite etter kl 1700 imorgen når lagene blir offentliggjort.
Red.anm: Oppsettet for helgen er nå klart.
OSS er allerede kvalifisert for ECC 2011 i Slovenia, men å
vinne Chess Attack-serien er et viktig mål i seg selv. For å
avklare eventuelle misforståelser; det skal spilles sjakk, og
ikke det nye spillet med 6×5 ruter.
Den første helgen blir det etter all sannsynlighet ikke noen
nettdekning av turneringen på www.sjakkselskapet.no.
Søndag skal tre av våre øvrige lag også i ilden, men 4. og 5.laget har fri. OSS 2 reiser til Hønefoss, OSS 3 reiser til
Sandefjord og OSS 6 skal også ut på tur.

Erling Fløtten er gått bort
5. november, 2010 av Erling Kristiansen

Han falt om ved ved sjakkbrettet 28.oktober i byen Arco i
Italia hvor han deltok sammen med flere norske spillere i det
individuelle VM for seniorer (spillere født før 1950). Erling
Fløtten var født 20. november 1937 i Kirkenes. Han har aldri
vært medlem i OSS, men vi er flere, især eldre medlemmer,
som har kjent ham gjennom årene. Dette, sammen med at
han har hatt en sentral posisjon i norsk sjakkliv, gjør at vi
stiller oss i rekken av dem som sørger ved hans bortgang.
Personlig traff jeg på ham første gang i 1960 da han og en del
andre fra Sør-Varanger var blant de første som bodde på Nord
Norsk Student og Elevhjem på Berg her i Oslo. (Hjemmet har Erling Fløtten. Foto: Bjørn Berg Johansen
således hatt 50-års jubilering i år). Selv var jeg den eneste
beboer fra Vardø. Erling studerte fransk, engelsk og historie.
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Neste gang traff jeg ham i Vardø under feiringen av byens
200 års jubileum i juli 1989 da han som fylkesordfører i
Finnmark opptrådte sammen med dronning Sonja ved
avdukingen av Fiskermonumentet.
Han var fylkesordfører fra 1987 til 1995. Som politiker
representerte han Arbeiderpartiet . Han var av den typen som
søkte løsninger fremfor konfrontasjoner. Denne gode
egenskap tok han med seg da han påtok seg vervet som
president i Norges Sjakkforbund i årene 1997-98. De siste
åtte årene før han gikk av for aldersgrensen i 2007 var han
direktør for NHO i Finnmark med arbeidssted i Vadsø, men
med bopel i Vardø som er 75 km derfra.
Etter at Per Ofstad og jeg i flere år hadde spilt på Norges
førstelag i Senior EM, bestemte vi oss før siste VM, som ble
spilt i Dresden i februar, for å overlate våre plasser på dette
laget til de yngre. På forespørsel fra Erling Fløtten sa jeg med
glede ja takk til å spille for et lag han kalte Arctic Team og
som han ble lagkaptein for. Foruten oss to besto laget av Jan
Svenske fra Sør-Varanger (bosatt i Oslo) og H.F. Esbensen
fra Vadsø. Navnet Arctic Team kunne forsvares med at i
hvert fall en av deltagerne, nemlig lagkapteinen bodde i det
som er definert som arktisk sone nemlig Vardø. (Dessuten er
undertegnede født der, men har bodd bodd her på Østlandet
siden 1953). Jeg så jo frem til å kunne møte den vennlige og
sympatiske Erling Fløtten igjen ved neste lag-EM som starter
i Hellas i slutten av april neste år, men det skulle altså
desverre ikke bli tilfelle. På vegne av meg selv og andre
venner i Oslo Sckakselskap lyser jeg fred over Erling Fløttens
minne.
Oslo 5. november 2010
Erling Kristiansen
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OSS er i tet etter to runder
6. november, 2010 av Ole Chr Moen

Vi vant de to første rundene av eliteserien mot Bergens og
Asker, og møter Akademisk søndag kl 1000. Bergen og
Asker har to av de presumtivt sterkeste lagene, men var begge
svekket av forfall mot OSS. Slik er det ofte – alle de beste er
ikke med til enhver tid.
Se alle resultatene fra 2.runde
Seieren mot Bergen var bunnsolid, med seier i hvitpartiene og
remis med svart. Vår nyslåtte FM Nicolai Getz vant sikkert
mot Arne Hagesæther på sjette bord – han hadde fått nyheten
om utnevnelsen samme dag, sjekk på FIDE‟s spilleroversikt!
Den andre toppkampen mellom Akademisk og Porsgrunn
endte 3-3. Norgesmester Kjetil Lie vant med sort mot
Djurhuus, og Briseid kvitterte for Asko på sjette bord mot
Joachim Berg-Jensen. Sk 1911 vant 5-1 mot debutanten
Nordstrand. Moss tapte for Soss 2-4 og Asker slo Trondheim
3,5-2,5 – de to importerte østeuropeerne IM Ninov og GM
Stojanovic vant mot Berge og Jonathan.
GM Leif Øgaard tapte mot en sterktspillende president med
svart i andre runde, men resten av laget vant mot et Askerlag
med Bjarke Sahl på første bord. Øvrige resultater var Moss –
Tronheim 4,5-1,5, Nordstrand – SOSS 3-3, Porsgrunn – 1911
4-2 og Bergens – Akademisk 3,5-2,5. Dermed er OSS det
eneste laget som etter to runder har full pott med fire
lagpoeng. Med 9,5 partipoeng har vi lagt de andre et stykke
bak, SOSS og Porsgrunn på delt andre plass har 3 lagpoeng
og 7 partipoeng.
ASKO stiller derimot toppet mot OSS i tredje runde. GM
Rune Djurhuus har hvit mot GM Jon Ludvig Hammer på
første bord, mens Emanuel Berg spiller hvit mot Øystein
Hole. Vi stiller med samme mannskap som i andre runde, og
er favoritter, men det er ingen grunn til å ta lett på denne
motstanderen. De andre matchene er 1911 – Bergens, SOSS –
Porsgrunn, Trondheim – Nordstrand og Asker Moss. I alle
kampene er det lag som står godt til hverandre. Kampen
mellom lagene på andre plass, SOSS og Porsgrunn kan følge
med særlig interesse, men Asker stiller toppet mot Moss.
Matchen mellom Trondheim og Nordstrand kan bli viktig for
plasseringene på nedre halvdel av tabellen og i
nedrykksstriden. 1911 og Bergens er to av de beste lagene.
Hvilke kamper som blir vist er ikke kjent i skrivende stund.
Selv om OSS leder ganske klart etter to runder, er det ingen
grunn til å ta seieren på forhånd. Andreplass i eliteserien bak
OSS vil gi billett til ECC 2011. Den er det nok flere lag som
gjerne vil ha.
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Massakren på Chinatown
8. november, 2010 av Leif E.

Representanter for første-, annet- og tredjelaget samlet seg
tradisjonen tro på restauranten Chinatown i Majorstukrysset
søndag kveld for å feire helgens suksesser i lagsjakk. Se
Emanuel smadre Pocket Fritz
4 nederst i saken!
Førstelaget vant samtlige tre kamper, men særlig seieren mot
ASKO satt langt inne. En iskald Emanuel sikret det
avgjørende poenget mot Hole da han – uten å bry seg om
lagleders nerver – sikkert førte et sluttspill i land med under
ett minutt igjen på resten av partiet. Jeg husker Simen gjorde
noe lignende mot Berge en gang, da han brukte et halvminutt
på å matte med løper og springer mot konge. Annetlaget vant
3,5 – 1,5 mot Hønefoss etter at Roar Elseth og Ole Chr Moen
banket Koi Gandrud og Myhrvold på toppbordene, mens
tredjelaget var i Sandefjord hvor jentene (Sylvia og Yerazik)
spilte remis mens gutta (Henrik og Jon) sørget for seirene.

GM Emanuel Berg (Foto: Torstein Bae/Sjakkhuset)

Berg, Emanuel (2627) - Pocket Fritz 4 (2950)
China Town Cup Oslo (Majorstuen) (1),
2010.11.07
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Le7 5.e5 Sfd7
6.h4 Lxg5 7.hxg5 Dxg5 8.Sf3 De7 9.Dd3 h6
10.O-O-O a6 11.De3 c5 12.dxc5 Dxc5 13.Df4
Dxf2 14.Ld3 g5 15.Dg4 Sc6 16.Tde1 b5

Østlandsserien 1.divisjon
Hønefoss 1 – OSS 2 1,5-3,5
Østlandsserien 2.divisjon avd. A
Caissa 1 – OSS 3 1-3
De andre OSS-lagene hadde walkover
Se alle resultatene fra seriesjakken (PDF-format)
Stemningen var høy og det var da Henrik utfordret Emanuel
til å prøve seg mot hans Pocket Fritz 4 med en estimert rating
på småpene 2950. Det stod om en bananasplit dersom
Emanuel mot formodning skulle beseire blikkboksen. Partiet
begynte fredelig som en Fransk, men raskt ble det klart at her
var en vitne til noe stort. Etter hvert stimlet både gjester og
betjening seg rundt Henriks HTC-telefon for å få med seg
innspurten.
Spørsmålet er om Emanuel hadde vunnet også uten at
Yerazik hvisket Lg6!! i øret hans.
Dette arrangementet var såpass vellykket at formannen nå
har utfordret Totens beste mjølkemaskin til dyst på
julebordet. Gled dere til 3. desember!

17.Lg6! Sdxe5 18.Sxe5 Sxe5 19.Txe5 fxg6
20.Sxd5 O-O 21.Txg5! hxg5 22.Dxg5 Df1+
22...Df7 23.Se7+
( 23.Dh6 ) 23...Kg7 24.Dh6+ Kf6 25.Sc6!+[%cal Gh1f1] ( 25.Tf1+ Kxe7 26.Dg5+ Ke8 )
23.Txf1 Txf1+ 24.Kd2 Tf7 25.Se7+ Txe7
26.Dxe7+- 1-0

To nye FM-er i klubben
10. november, 2010 av Tarjei

åre mesterspillere Nicolai Getz (18) og Ørnulf Stubberud (22)
fikk nylig bekreftet sine FM-titler av Norges Sjakkforbund!

FM Nicolai Getz - Foto: Jon Børresen
FM Ørnulf Stubberud - o: n
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FM står for FIDE-mester og er en tittel man kan skaffe seg
dersom man når 2300 i rating. På siste liste står Nicolai med
2317 og Ørnulf med 2299. Ørnulf hadde imidlertid over 2300
før sitt siste parti i Europacupen, og dette er tilstrekkelig for å
få tittelen.
Oslo Schakselskap gratulerer og håper begge to også satser
enda litt videre mot IM-tittelen!

FM Nicolai Getz
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Gledelig suksess for høstlynsjakken
10. november, 2010 av Tarjei

klubbmesterskapet, dukket gledelige 14 spillere opp til
høstlynsjakk tirsdag kveld!
Hyggelig å se mange nye og gamle medlemmer dukke opp til
høstlynsjakken i mørketiden. Best ble ikke overraskende
Emanuel Berg og Leif E. Johannessen, som i tillegg til en
innbyrdes remis, kun avga et halvpoeng til Gunnar StakeLarsen og dermed endte på 12 poeng på de 13 rundene.
Nærmest var Daniel Kovachev som med 11 poeng kun avga
poeng til stormestrene.
Best i gruppe B var chileneren Francisco og miniputten
Johan-Sebastian Christiansen med 8 poeng, mens Yerazik
Khachatourian fikk ett poeng mer enn Ellen Carlsen med 5
poeng og dermed vant damekampen.
Takk til Tormod Claussen for solid og publikumsvennlig
turneringsledelse hvor han gav deltakerne full oversikt over
resultatene.

Full spenning i begge grupper i
klubbmesterskapet
11. november, 2010 av Tarjei

Etter at de utsatte partiene fra klubbmesterskapet ble avviklet
tirsdag kveld, er spenningen i begge grupper absolutt tilstede!
Før siste runde i gruppe A torsdag, er det særdeles jevnt med
tre spillere på 4½ poeng. I gruppe B er det enda jevnere med
hele fire spillere på 5 av 7!
Klubbmesterskapet går mot slutten i øverste gruppe, mens
gruppe B fortsatt har to runder igjen. Ole Christian Moen
åpnet forrykende med 4 av 4, men ble satt ned på jorda igjen
av Øivind Johansen i 5.runde.
Se foreløpige resultatlister i klubbmesterskapet
Johansen er sammen med den norsktalende aserbadsjaneren
Alizamin Jafarli (bildet) og den fremadstormende lilleputten
Lars Oskar Hauge fremst i kampen om klubbmesterskapet
2010. 12-åringen Lars Oskar har i tur og orden beseiret sterke
mesterspillere den siste tiden og er selv på full fart mot 2000grensen i rating. Johansen og Jafarli møtes i 7. og siste runde,
mens Lars Oskar skal opp mot Odin Blikra Vea.
I gruppe B lå lenge nordisk jentemester Jarani
Suntharalingam i tet, men tapet for Idar Dyrdal i siste runde
gjorde at hun nå er en av hele fire spillere på 5 poeng.
Kasserer Dag Eriksen og Odd Habberstad, i tillegg til Dyrdal
og Jarani, fører dermed an i kampen om å rykke opp til
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Blir vårt nye nye medlem Alizamin Jafarli fra Aserbadsjan
klubbmester i sin debut?

gruppe A i neste års klubbmesterskap.
Gruppe A avslutter altså med 7. og siste runde i dag torsdag,
mens gruppe B fortsetter enda et par uker til.
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Stein Sollid 60 år!
12. november, 2010 av Leif Ø.

Vårt mangeårige medlem Stein Sollid rundet 60 år
12.november. Han startet vel sin sjakkarriere i Akademisk på
begynnelsen av 70-tallet. Men gikk etter en stund inn i Oslo
Schakselskap som kunne tilby sjakk syv dager i uken! Han
var flittig deltaker i turneringer på 70 – og 80-tallet, men har
vært lite å se i klubben de senere år.
På vegne av klubben og sjakkvenner: Gratulerer med 60 år
Stein.
Vi får håpe at den nye tittelen Senior vil inspirere deg til å
satse mer.

Det følgende parti er hentet fra Gausdal i
1981. Rantanen nybakt GM i 1981 blir
her totalt utspilt av Stein i sin
spesialvariant Schliemann-varianten i
Spansk.
RUY LOPEZ. SCHLIEMANN var.
Rantanen Y. - Sollid S.
0:1, 1981.
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 f5 4.Sc3 fxe4
5.Sxe4 d5 6.Sxe5 dxe4 7.Sxc6 Dd5 8.c4
Dd6 9.c5?!
[9.Sxa7+ Ld7 10.Lxd7+ Dxd7 11.Dh5+
g6 12.De5+ Kf7 13.Sb5± ]
9...Dxc5 10.Da4
10...Sf6 11.d4 Db6 12.Se5+ c6
13.Lc4 Lb4+ 14.Kf1 Tf8 15.Le3 Sg4
16.Sxg4 Lxg4 17.Tc1 O-O-O Svart har
dermed fullført utviklingen, mens hvit
konge står utsatt på f1. 18.Kg1 Nå slår
Stein til med et overraskende offer:

18...Txd4!? 19.h3 Ld7 20.Dc2
[ Å slå tårnet på d4 var for farlig:
20.Lxd4 Dxd4 21.Dc2 Ld2 22.Tf1 e3! ]

Nå følger et nytt kølleslag: 20...Ld2!!
21.Lxd4
[21.Lxd2 Txf2! ]
21...Dxd4 22.Tf1 e3! 23.fxe3 Dxe3+
24.Kh2 Tf2! Et nytt krafttrekk. Angrepet
ruller videre!
25.Txf2 Dxf2 Truer Lf4+ matt og og
vinne dronningen. 26.Tc1 Df4+ tårnet
87

faller 27.g3 Df2+ 28.Kh1 Lf5 29.Le6+
Lxe6 30.De4 Kd7 [0:1]
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Kovachev klar for møte med Nakamura
14. november, 2010 av Tarjei

Blitz ved å vinne Oslo-kvalifiseringen med 9 av 11 poeng, et
halvt poeng foran IM Frode Elsness. IM Atle Grønn tok
3.plassen mens OSSU-medlem Aryan Tari (11) tok en fin
6.plass.
Daniel ser ut til å vinne de fleste lynsjakkturneringer han
deltar i for tiden, og vant vel denne også i fjor. I dag var han
på dypt vann flere ganger. Det avgjørende partiet kom i 10.
og nest siste runde da motstander Rune Myhrvold overså matt
i ett trekk. Daniel snudde partiet til sin fordel og kunne ta en
kjapp remis mot vårt andre OSS-medlem, Vladimir Zacharov,
som da sikret seg fin 9. plass blant de 43 deltakerne.
Best av våre unge deltakere var Sebastian Mihajlov med
imponerende 6,5 og 12.plass. Lars Oskar Hauge hang lenge
med helt i teten, men med tre avsluttende tap, falt 12-åringen
litt ned på resutlatlisten.
BN Bank Blitz ble spilt i et trist bomberom i Østbanehallen.
Det er gledelig at BN Bank har tatt over tradisjonen etter
Glitnir, men forhåpentligvis vil selve finalen gå litt mer synlig
ute blant folk slik som i fjor.

Lyn-VM og tirsdagslyn
17. november, 2010 av Ole Chr Moen

Magnus Carlsen ligger i delt ledelse med Aronian etter 10
poeng av 14 etter første dag av lynsjakk-VM. På turneringens
hjemmeside ligger det ute en film som dekker hele første dag.
Til tross for at Magnus leder, spilte han ikke helt opp mot sitt
beste mot denne samlingen med de fleste av verdens sterkeste
spillere. Sjakkfantomet har foretatt en solid gjennomgang av
Magnus‟ partier første dag, med stillinger og egne
vurderinger av de aller fleste av partiene. Takk til Sven
Wisløff Nilssen og Magnus Carlsen for en imponerende
innsats så langt! Mange kan lære av hvor korrekt Magnus og
de fleste andre av stjernene opptrer ved brettet, mens enkelte
velter brikker i ny og ne.
I dag, onsdag fra kl 1300 norsk tid spilles det ytterligere 14
partier, mens de ti siste rundene spilles torsdag. Det dreier seg
altså om en Bergerturnering med 20 deltakere og
dobbeltrunder. Hikaru Nakamura, som snart deltar i BN Blitz
i Oslo, tapte de tre siste rundene, mens spilte seg opp til 7,5
poeng. Følg med ham de to siste dagene! Han er kanskje ikke
den største kunstneren, men spiller praktisk lynsjakk.
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Husk ellers våre ukentlige tirsdagslyn i OSS. Sist vant Atle
Grønn foran BN Blitz-vinner Daniel Kovachev, men det
deltar spillere på alle nivåer. Spiller du som Magnus, eller til
og med bare så godt som Nakamura, har du gode sjanser der.
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23 OSSU-deltakere i ungdoms-NM
18. november, 2010 av Tarjei

Til helgen arrangeres Ungdommens Sjakkforbunds største
turnering, NM for ungdom på Quality Hotel & Resort
Fagernes.
Til sjakkens nye Gausdal vil i underkant av 300 barn og unge
bli ønsket velkommen av arrangøren Øystein Brekke i Norsk
Sjakkforlag. Av disse er det 22 håpefulle fra OSSU. Også i år
er vi ventet å ha spillere som kjemper helt i toppen, selv om
dette i all hovedsak er et flott breddearrangement for sjakken.
I klasse D (11-12 år) stiller vi spesielt sterkt med Aryan Tari
som ratingfavoritt foran blant andre Lars Oskar Hauge,
Sebastian Mihajlov, Armin Gholami og Samuel Riiser. I
gruppe C stiller vi dessuten med hele tre jenter som alle kan
regnes som outsidere i toppen!

Spiller du Lotto eller Joker? – legg inn OSS
som grasrotmottaker!
18. november, 2010 av Ole Chr Moen

Vi er en klubb av spillere, men tydeligvis ikke gamblere. For
mange foreninger har Grasrotandelen gitt et viktig tilskudd til
barne-, ungdoms- og seniorvirksomheten. Så ikke for OSS,
det er bare 14 personer som har registrert oss som mottaker
av 5 prosent av det beløpet de spiller for.
Kan hver enkelt gjøre en innsats før jul med å få registrert
OSS som grasrotmottaker? Det koster å holde lokaler som er
tilgjengelige for medlemmene til enhver tid. Grasrotandelen
kan bli en viktig del av vårt inntektsgrunnlag.

Ungdoms-NM i gang
20. november, 2010 av Tarjei

Våre 22 håpefulle OSSU-deltakere kom godt ut fra
startblokka etter første dag av NM for ungdom i Fagernes. I
gruppe D (12 år) har alle våre vunnet sine to første partier! Se
bilder fra første dag!
Startskuddet for Ungdommens Sjakkforbunds store
massemønstring gikk i går ettermiddag. Quality Resort Hotel
Fagernes er et flott hotell hvor man får tilbake litt av Gausdalfølelsen. Lokalene egner seg ypperlig for sjakk og Øystein
Brekke mener dette er det ideelle stedet å tilbringe neste års
påskeferie.
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Raksha Rathan, Anita Gholami og Jarani Suntharalingam er
svært så fornøyd med innsatsen så langt

Her er status for våre så langt:
I gruppe A måtte topprangerte FM Daniel Kovachev (2311)
avgi et halvpoeng mot Asbjørn O. Steinskog (1827) og er
sammen med Jo Kristian Løberg halvpoenget bak teten.
Jathavan Suntharalingam gikk på en smell mot Markus
Moripen i et angrepsparti på live-bordet i gruppe B i 2.runde.
Sammen med Raksha Rathan står han med 50 % etter første
dag.
Jarani Suntharalingam er blant lederne med full pott i gruppe
C, men får tøff motstand i 3.runde mot 1911s Henning Kjøita.
Maud Rødsmoen og Anita Gholami har tatt ett poeng hver,
mens Vetle Henrik Hvoslef foreløpig er uten poeng.
Gruppe D er vår store klasse hvor vi har alle favorittene.
Sebastian Mihajlov, Samuel Riiser, Armin Gholami, Lars
Oskar Hauge og Aryan Tari tok oppskriftsmessige seire i de
to første rundene. Dessuten står også Erik B. Grammelstvedt
og Kimiya Sajjidi gledelig nok bokført med 2 av 2 før
3.runde!
I gruppe E er Eskil Ekeland Grønn og Ulrik Olsen blant
favorittene. Sammen med Karl Andreas Høydahl, har begge
vunnet sine to første partier. Shaun Ondo tapte for Eskil i
2.runde og står med 1 poeng.
Vår eneste deltaker i gruppe F, Martin Bergsjø Østby, fikk det
tøft i 2.runde mot storfavoritt Sondre Merkesvik. Martin står
dermed med 1 poeng før 3.runde.
I gruppe G er Odin N. Heier og Embla Ekeland Grønn våre
eneste deltakere. Odin har 1 poeng mens Embla fortsatt er på
0 poeng.

92

Femdobbelt OSSU i 12-årsklassen
21. november, 2010 av Tarjei

Det spisser seg til i kampen om medaljene i årets NM for
ungdom i Fagernes. Fem runder er spilt og NM avsluttes med
to runder søndag. I det som trolig er tidenes sterkeste 12årsklasse i et norgesmesterskap, befester OSSU-spillere de
fem første plassene på resultatlisten!
Se Hans-Ottar Riisers bildegalleri nederst i saken!
Lørdag var en slitsom dag for arrangørene med tre runder.
Status etter 5 av 7 runder er at OSSU har gullsjanser i fem
klasser! Sjansene er opplagt best i klasse D (12 år), men
sjansene er absolutt til stede i flere andre klasser. Her er
OSSU-status før 6.runde søndag med start 09:00:
Se fullstendige resultatlister hos TurneringsService
Gruppe A:
Dette er klassen som domineres av Stavanger. Daniel
Kovachev måtte avgi to remiser mot henholdsvis Jon Kristian
Haarr og Inge Sandstad Skrondal og er med 3½ poeng på
5.plass, halvpoenget bak teten. Jo Kristian Løberg har fortsatt
ikke formen inne og har avgitt poeng mot klart lavere ratet
motstand.
Gruppe B:
Våre to deltakere Raksha Rathan og Jathavan Suntharalingam
har foreløpig ikke imponert og er derfor beskjedent plassert
med henholdsvis 3 og 2½ poeng midt på tabellen.
Forhåndsfavoritten Anders Hobber er alene i tet med 4½
poeng foran fire spillere med 4 poeng.
Gruppe C:
I en klasse med hele 9 jenter, har vi tre av dem. Maud
Rødsmoen slo Anita Gholami i 5.runde og er best med 3
poeng og 17.plass før møtet med Erle Andrea Marki Hansen i
6.runde. Jarani Suntharalingam står med 2½ poeng, mens
Anita Gholami og Vetle Henrik Hvoslef står med 2 poeng. Vi
har nok sjeldent sett en større favoritt enn Peter Flermoen
(2139) som leder alene med 5 poeng og full pott.
Gruppe D:
Resultatlisten er et særdeles vakkert syn for de med OSSUøyne! Armin Gholami – Sebastian Mihajlov og Lars Oskar
Hauge – Aryan Tari har endt remis og disse står alle med 4½
poeng. I tillegg har Armin beseiret Samuel Riiser som da
jakter teten halvpoenget bak. Erik B. Grammelstvedt er heller
ikke langt bak med 3 poeng og 11.plass, mens Kimiya Sajjdi
har 2½ poeng på 19.plass.
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Aryan Tari og Lars Oskar Hauge delte poengene i
toppoppgjøret i 5.runde.

Gruppe E:
Eskil Ekeland Grønn gikk på en smell mot Caissas Benjamin
Imsrud i 5.runde og sammen med Ulrik Olsen er de et helt
poeng bak Benjamin på 2, – og 3.plass. Ulrik møter Benjamin
i 6.runde. Dessuten kjemper fortsatt Karl Andreas Høydal og
Shaun Ondo om medaljeplass med sine 3 poeng.
Gruppe F:
Vår representant i denne gruppen, Martin Bergsjø Østby, som
trenes av elitespiller Ørnulf Stubberud, kan si seg godt
fornøyd med lørdagens poengfast. Tre strake gir 4.plass med
4 poeng, bak Johannes Haug med 5 poeng. Martin og
Johannes møtes i 6.runde i et skikkelig toppoppgjør!
Gruppe G:
I yngste klasse har Odin N. Heier gjort en flott innsats med 4
poeng og 8. plass. Han henger fortsatt med i teten, mens
Embla Ekeland Grønn har tatt 2 poeng og er på 29. plass.
Arman Ghaderi og Eivind Bruaset fra Byåsen leder med 4½
poeng.
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Aryan Tari er norgesmester
21. november, 2010 av Tarjei

Med en kraftfull nedspilling av Johan-Sebastian Christiansen
i siste runde, ble 11-årige Aryan Tari kronet som
norgesmester i klasse D (12 år)! Lars Oskar Hauge var den
eneste som fulgte Aryan til døra, men kunne ikke gjøre annet
enn å akseptere trekkgjentakelse i dårlig stilling mot
klubbkamerat Armin Gholami. Seire til Sebastian Mihajlov
og Samuel Riiser sikret femdobbelt OSSU i klasse D!
Se Leif Erlends kommenterte parti hos Nettavisen
Et flott arrangement i Fagernes er ved veis ende. For de som
lurer på om Quality Hotell Fagernes besto prøven som
sjakkarena, kan vi nikke bekreftende. Hotellet er nærmest
perfekt som arena for sjakkturneringer. Fagernes er nærmere
Oslo enn det Gausdal var og hotellet har dessuten høyere
romstandard med tilleggsfasiliteter som eget svømmebasseng,
treningsrom og massasje. Selv om maten hotellet tlbydde i
beste fall ikke kvalifiserer til mer enn terningkast 2, var det
nok flere som likevel fikk tilbake Gausdal-følelsen her. Det er
bare å melde seg på Norsk Sjakkfestival førstkommende
påske.

Øystein Brekke tok seg tid til partigjennomgang med
lærevillige spillere
Øystein Brekke hadde som vanlig svært mange baller i lufta
samtidig. Med god hjelp fra egen familie og mange dyktige
medhjelpere, skal han ha den største takken for at dette ble et
arrangement av en helt annen verden i forhold til gymsalen i
Trondheim i fjor.
Stavangers ungdomsavdeling ble turneringens “vinner” med
fem medaljer fordelt på fire klasser. Men at én og samme
klubb tar de fem første plassene i samme gruppe i et
norgesmesterskap, er nok historisk. Aryan, Sebastian og
Armin stilte alle én klasse høyere enn alderen skulle tilsi.
Lars Oskar har tatt noen sjakklige kvantesprang i det siste og
er i ferd med å ta steget opp mot mesterstyrke. Samuel Riiser
er også et stort talent og viser at han ikke vil sitte på benken
og se på at de andre drar i fra.
Klasse E (11 år) med Ulrik Olsen på 5.plass og Eskil Ekeland
Grønn på 3.plass.
Det er også verdt å trekke frem Eskil Ekeland Grønn og Ulrik
Olsen, som henholdsvis tok 3.- og 5.plass i klasse E (11 år)
med 5 poeng, bak vinner Benjamin Imsrud og 2.plass Didrik
Braathen. Eskil og Ulrik er lovende spillere i den fantastisk
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Samuel Riiser, Armin Gholami, Lars Oskar Hauge, Aryan
Tari og Sebastian Mihajlov sikret femdobbelt OSSU-suksess i
NM for ungdoms i Fagernes klasse D (12 år). Foto: Tarjei J.
Svensen

sterke 1999-årgangen, sammen med Aryan, Sebastian og
Armin.
Vi gratulerer alle sammen nok en gang med en flott innsats!
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BN Bank Blitz-finalen i OSS’ lokaler kl 1200
lørdag
22. november, 2010 av Tarjei

Finalen i BN Bank Blitz 2010 førstkommende lørdag
27.november skal spilles i OSS‟ lokaler. Det ble klart etter at
klubben aksepterte forespørselen fra Norges Sjakkforbund i
forrige uke.
Der betyr at du kan følge blant andre Hikaru Nakamura,
Simen Agdestein, Kjetil A. Lie og vårt eget medlem Daniel
Kovachev til en storslagen lynsjakkduell i våre lokaler. Som i
fjorårets turnering på Oslo S, er det planlagt både video- og
nettoverføring underveis.
Disse spillerne er spesielt inviterte av Norges Sjakkforbund:
Hikaru Nakamura, USA (2741)
Simen Agdestein, Norway (2570)
Kjetil Aleksander Lie, Norway (2531) (erstattet av GM Leif
E. Johannessen)
Kateryna Lahno, Ukraine (2522)
Jovanka Houska, England (2421)
Disse kvalifiserte seg gjennom regionale turneringer:
IM Vadims Daskevics, Stavanger (2463)
FM Daniel J. Kovachev, OSS (2305)
Abdulla M. Muhsen, Bergens (2185)
Jon Kristian Røyset, Tromsø (2180)
Anders Hobber, Porsgrunn (2157)
Anders Olsen, Kristiansund (2076)
I tillegg til de elleve spillerne over, auksjonerte forbundet bort
én av plassene til finalen. Vinnerbudet endte på 2200 kroner,
men det er foreløpig ikke kjent hvem som vant budrunden.

Julebord fredag 3. desember kl 19
24. november, 2010 av Leif E.

Vi minner om julebordet fredag 3. desember kl 19. På
menyen står hjemmelavet julemat og akevitt, øl til de som
kjører.
I løpet av kvelden får vi garantert noen sjakklige innslag, og
kansje et par musikalske.
Den latterlige prisen er kr 200 for voksne, halvparten for de
unge. For puttene vil vi arrangere lynturnering i innerste rom
hvis programmet ellers blir noe langtekkelig.
Velkommen til en hyggelig aften!
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Hikaru Nakamura er det store trekkplasteret til BN Bank
Blitz-finalen som nå skal arrangeres i våre lokaler

Nakamura vant spennende BN Bank Blitzfinale!
27. november, 2010 av Tarjei

I en langt mer spennende finale enn mange hadde fryktet, ble
det til slutt lynfantomet Hikaru Smallville Nakamura som
trakk det lengste strået i BN Bank Blitz 2010! Simen
Agdestein gav Nakamura kamp til døra, men måtte gi tapt i
armageddon-partiet etter 2-2 i finalespillet. Lahno tok
3.plassen etter å ha holdt remis i armagdeddon-partiet. Hikaru
Nakamura er dermed vinner av BN Bank Blitz 2010 for andre
år på rad og stikker av med 32 000 kroner.
Hikaru Nakamura kom rett fra Saint Louis dagen i forveien,
men var i følge ham selv frisk og opplagt til tross for mye
frem og tilbake fra kontinentet i det siste. I utgangspunktet
skulle dette være lett match for 22-åringen som nylig tok
5.plass i VM i lynsjakk og spørsmålet de fleste stilte seg, var
vel egentlig om noen i det hele tatt ville klare å ta poeng fra
han.
Nakamura viste seg å ha full kontroll i de innledende rundene
og tok lett 10/10 der. Blant de heldige som fikk sjansen til å
møte amerikaneren, var Joshua Paul Schmidt (1428) som vant
budrunden om den ledige plassen. 26-årige Schmidt, tidligere
deltaker i reality-serien FK Zebra, hadde håp om å kapre
minst et halvpoeng, men er neppe veldig overrasket over at
det til slutt ble en smultring i dette feltet.

Hikaru Nakamura får blomster og 32 000 kroner for seieren
av kasserer i Norges Sjakkforbund, Harald Furnes

GM Nakamura, Hikaru (2741) - GM Johannessen, Leif Erlend
(2514)
BNBank Final KO Oslo NOR (1.1), 2010.11.27
1.c4 e6 2.Sf3 Sf6 3.Sc3 d5 4.d4 Le7 5.g4 O-O 6.Dc2 c5 7.g5
Sfd7 8.cxd5 exd5 9.Sxd5 Sc6 10.Le3 cxd4 11.Sxe7+ Dxe7
12.Sxd4 Sde5 13.Sxc6 Sxc6 14.Lc5 Dxg5 15.Lxf8 Kxf8
16.Dd2 Df6 17.Lg2 Lf5 18.O-O Td8 19.Dc3 Sd4 20.Tfe1 Dg6
21.Dg3 Da6 22.Kh1 Te8 23.e4 Sc2 24.Tec1 Sxa1 25.exf5
Dxa2

Joshua Paul Schmidt (1428) vant budrunden med sitt bud på
2200 kroner.
I den andre gruppen var det jevnere, men favorittene Simen
Agdestein og Leif Erlend Johannessen kapret de to
finaleplassene med klar margin.
Lahno og Nakamura
Dessverre for de mange tilskuere på nettet, fungerte ikke den
tekniske biten med liveoverføring av partier og streaming av
video tilfredsstillende. Atle Grønn gjorde en hederlig jobb
med å livekommentere for rundt tusen tilskuere på nettet, men 26.f6! gxf6 1-0
lynsjakk er ikke like godt egnet til liveoverføring og
kommentering.

Norges Sjakkforbund sto som arrangør for arrangementet,
men kunne definitivt planlagt det hele bedre enn de gjorde.
Mye ble gjort siste dagen, og først i dag ble det publisert på
hjemmesiden at spillestedet var hos oss i OSS. At arrangøren
BN Bank ikke ønsket publisitet rundt arrangementet, var nok
like greit med tanke på hvor dårlig informasjonsflyten var i
forkant av turneringen.
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Nicolai til topps i Adventstjernen GP
28. november, 2010 av Tarjei

FM Nicolai Getz innfridde favorittstempelet og gikk til topps
med 5½/6 poeng i den kombinerte hurtig- og
langsjakkturneringen Adventstjernen GP på Grünerløkka i
helgen.
Nicolai ledet hele veien og sikret 1.plassen med seier over
vårt OSSU-medlem Aryan Tari i siste runde. OSSdominansen var dessuten total. 2.plass gikk til den eneste som
tok poeng fra Nicolai, Svetoslav Mihajlov. SOSS-medlem
Gudmund Stenersen (SOSS) tok 3.plassen.
Sebastian Mihajlov og Eskil Ekeland Grønn tok begge 3
poeng og endte på henholdsvis 13. og 17. plass blant de 27
deltakerne.
De tre første rundene lørdag ble spilt som hurtigsjakk, mens
de tre siste ble spilt med lengre betenkningstid. Neste Grand
Prix-turnering i Oslo-området er vår egen OSS desember
hurtig-GP 12.desember.
Nicolais neste turnering er for øvrig den åpne turneringen
under London Chess Classics 8.- 15. desember.

Tore Jan Nilsens historikkside
28. november, 2010 av Leif Ø.

Tore Jan Nilsen døde 15.august. De siste årene la han ned et
stort arbeid med å utarbeide statistikk over styre og
medlemmer av Selskapet i programmeringsspråket Access.
Han skrev også sin sjakklige selvbiografi, og om kjente
profiler som han møtte i OSS siden han entret klubben i 1953.
Takket være Odd Ristsund har klubben nå sikret seg dette
stoffet fra Tores PC.
Selv om ikke alt var helt ferdig, og klar til offentliggjørelse,
så er det såpass mye interessant stoff at vi har valgt å legge en
del av dette inn på vår hjemmside.
Tore Jan Nilsens historikkside er nå tilgjengelig fra menyen
Klubbinfo – Historikk.
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Desember-blogg
John Watson intervjuer Jon Ludvig
1. desember, 2010 av Tarjei

GM Jon Ludvig Hammer ble nylig intervjuet av den kjente
sjakkforfatteren John Watson på ICCs ChessFM.
20-åringen forteller her litt om seg selv og sin sjakkarriere,
innsatsen i sjakk-OL, Tromsø 2014 og Magnus Carlsen. Jon
Ludvig analyserer dessuten seieren over Vassily Ivanchuk i
Europacupen for klubblag i oktober. Totalt varer intervjuet
med analysen nesten en time.
Se Hammers omtale av intesrjuvet på sin egen blogg.

Uslåelige Kovachev
1. desember, 2010 av Atle Grønn

Da vi startet opp “høstlyn”, sa jeg at vi skulle holde på fra uka
etter “sommerlyn” fram til julebordet. Det har vi klart – mye
takket være Daniel Kovachev.
Daniel har stilt opp hver gang, med et gyldig forfall under
EM for klubblag. Daniel er veldig glad i å vinne, men det
tilgir vi ham. Sjakk er brutalt, og noen er nødt til å bære
seierherrens byrde. Vi kan ikke tape alle sammen. På 14
deltakelser – av totalt 15 turneringer – har Daniel 6 seire, 2
delte førsteplasser, 4 annneplasser og 2 tredjeplasser. Selv er
jeg vel på 2.plass i sammendraget – men ufattelig langt bak
Daniel. Gonzales og min sønn har 3 seire hver i b-gruppa.
Et par ganger har det vært litt tynt oppmøte, men stort sett har
nykommeren “høstlyn” vært en suksess. Jeg vil anslå at vi har
hatt et gjennomsnitt på ca. 12 deltakere, et passe tall for en
lynturnering tirsdag kveld. Vi er avhengig av at en fast kjerne
dukker opp regelmessig. I høst har dette vært, foruten Daniel,
ungguttene Lars Oskar Hauge og Aryan Tari, 2x Grønn, de
halvunge Grebstad, Romslo, Harstad. I tillegg er det ganske
mange som har vært med 3-4 ganger, som for eksempel
talentfulle Armin Gholami, lynhaien Kostadinov og
webmaster og lynspesialist Tarjei Svensen.
Jeg kan opplyse leseren om at de fleste ovenfor – meg selv
unntatt – blir merkbart bedre av den harde matchingen de får
av hverandre og ikke minst av Daniel. Hvor lenge klarer
Daniel og jeg å holde Lars Oskar og Aryan unna? Jeg minner
om at Magnus Carlsen som guttunge spilte tirsdagslyn fast i
OSS under ledelse av IM Bjørn Tiller.
Konklusjonen må være at lynsjakken må fortsette, men i neste
omgang som en serie kalt “vinterlyn”. Spørsmålet er bare når
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Daniel Kovachev i Europacupen 2010 Foto: Jon Børresen

vi starter opp. Beskjed følger på her på hjemmesiden. Vel
møtt!
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Resultater fra helgens Østlandsserie
5. desember, 2010 av Tarjei

2.runde i Østlandsserien ble spilt i dag med fem OSS-lag i
aksjon, hvorav fire av de var på hjemmebane.
Hele laget som spilte uavgjort mot Nordstrand 3 i 1.divisjon
lørdag, ble byttet ut søndag. Et toppet lag var nødvendig for å
slå Drammen Tigers. Suksess ble det også med 3-2-seier på
bortebane. Av andre resultater i 1.divisjon, kjenner vi til at
Black Knights vant 4½ – ½ over Moss 2.
3.laget i 2.divisjon gikk på en smell med 2½ – 1½ mot sterke
Vålerenga 1. Her ble Sylvia Johnsen den eneste som tok et
helpoeng, mot Mesteren-forfatter Arne Danielsen.
Våre unge lovende putter på OSS 4 og jentelaget på OSS 5
møtte tilsvarende 4.- og 5.lag hos SK 1911. 6.laget i
4.divisjon møtte Follo 2. Vi venter her på individuelle
resultater.
Se resultatlister hos TurneringsService
Her er noen resultater fra dagens oppgjør, hvor
hjemmekampene ble spilt i våre lokaler:
1.divisjon:
2.runde spilt lørdag:
OSS 2 – Nordstrand 3 2½-2½
Jafarli – Ulvenes 0-1 (w.o)
Valla – Christenson 1-0
Svensen – Nilsen ½-½
Matsson – Dyrnes 0-1
Suntharalingam – Haug 1-0
3.runde søndag:
Drammen Tigers – OSS 2 2-3
Hjelmås – Kovachev ½-½
Breivik – Elseth 0-1
Henriksen – OC. Moen 1-0
Ludvigsen – Persson ½-½
Edvardsen – Semakoff 0-1
2.divisjon avd. A:
OSS 3 – Vålerenga 1 1½-2½
Wrangell – Kirkebø 0-1
Sylvia Johnsen – A.Danielsen 1-0
Khachatourian – M.Danielsen ½-½
Børresen – Mundal 0-1
3.divisjon avd. A:
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OSS 4 – SK 1911 4 2½ – 1½
Hauge – Hagen 0-1
Mihajlov – Bøhler ½-½
Gholami – Lange Berge 1-0
Riiser – Gaudernack 1-0
3.divisjon avd. B:
OSS 5 – SK 1911 5 2½ – 1½
Rathan – ? ½-½
Suntharalingam – ? 1-0
Rødsmoen – ? 1-0
Gholami – ? 0-1
4.divisjon:
OSS 6 – Follo 2 1½ – 2½
Olsen – Lea 0-1
Grønn – Furnes 0-1
Grammelstvedt – Bakken ½-½
Ondo – Simensen 1-0

103

Suverene Jon Ludvig hamret løs i
hurtigsjakk-GP
12. desember, 2010 av Tarjei

GM Jon Ludvig Hammer var ikke nådig i dagens rekordstore
hurtigsjakk-GP i våre lokaler i Bogstadveien. 20-åringen
hamret løs og stoppet ikke før han hadde spikret fast seks
stolper!
Gledelige 56 deltakere møtte opp til hurtigsjakkturnering
midt i julehandelen. Dette er det høyeste deltakerantallet i en
hurtigsjakkturnering i OSS på mange år, uvisst av hvilken
grunn.Kanskje gjør tidlig annonsering på bergensjakk.no og
en stormester på startstreken underverker?
Superstormester Jon Ludvig, som også imponerte utenfor
brettet som assisterende turneringsleder, tok seks strake og
endte halvannet poeng foran vår norsktalende aserbadsjanser
Alizamin Jafarli. 12-årige Lars Oskar Hauge viser betydelig
fremgang for tiden og tok en fortjent 3.plass etter å ha
beseiret både FM Hallvard Ådnøy og OSSU-lagkamerat
Aryan Tari.

GM Jon Ludvig Hammer var utilnærmelig og vant alle sine
partier i OSS desember hurtig-GP. Foto: Tarjei J. Svensen

Jens Kjolberg - Svetoslav Mihajlov
OSS Hurtig GP, 12.12/2010

OSS-dominansen ble total med leder FM Ole Christian Moen
på 4.plass. Armin Gholami ble dessuten beste klasse 2-spiller
med 4 poeng og sikret seg en fin bokpremie. Klubben tok
hele 8 av de 12 øverste plassene på tabellen!
I gruppe B ble det seier til Lørenskog da bursdagsbarnet
Bibek Liu kunne sikre gruppeseier med en rask remis mot
toer Marius Eriksen. Maud Rødsmoen tok her en fin 3.plass
Se fullstendige resultatlister
Neste GP-turnering i klubben er 5.februar. Du kan allerede nå
melde deg på!
Svetoslav Mihajlov fikk ingen topplassering denne gangen,
men fikk i hvert fall inn følgende lekkerbisken mot 1911s
Jens Hjorth Kjølberg:
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1...e3! 2.Lxe3 fxg4 3.hxg4 Txf4!! 4.Lxf4 Lc5!
5.Kh2 Lxf2 6.Txf2 Tf8 7.Taf1 g5 8.Lxg5 Txf2
9.Txf2 Dxe5+ 10.Lf4 De4
og svart realiserte lett sin avgjorende fordel
0-1

Getz et halvt poeng unna IM-napp
16. desember, 2010 av Tarjei

Nykronet verdensener Magnus Carlsen stjeler som vanlig
mye oppmerksomhet i de turneringene han deltar i. Fortjent er
det, ettersom han i år som i fjor ble vinner av
hovedturneringen i London Chess Classic. Samtidig kjempet
vår mann FM Nicolai Getz for sitt andre IM-napp i den
parallelle sideturneringen FIDE Open.
Nicolai måtte vinne over spanjolen IM Manuel Pena Gomez
(2429) i 9. – og siste runde for å ta sitt andre napp og sikre
ratingprestasjon over 2450. I følge bergensjakk.no, hadde
Nicolai her en lovende stilling med bonde over, men måtte
likevel ta til takke med remis.
Fasiten ble dermed 25.plass med 6 poeng og ratingprestasjon
på 2400. Nicolai ble best av de ni norske deltakerne i
turneringen og innkasserer 17 ratingpoeng for innsatsen. GM
Gawain Jones (2575) og GM Simon Williams (2493) er
øverst blant de 180 deltakerne med 7½ poeng.
Mads Andersen, her fra Sveins 2. minneturnering i 2009.
Foto: Bjarke Sahl

FM Nicolai Getz - Foto: Jon Børresen

Se fullstendige resultatlister
19-åringen skal nå ha en liten juleferie før han reiser videre til
Rilton Cup i Stockholm 27.desember.
Om det ikke ble IM-napp for vår mann, kan vi i hvert fall
glede oss over danskenes lovende 15-åring Mads Andersen.
Med 6 poeng og ratingprestasjon på 2479 sikret drengen seg
sitt tredje og avgjørende IM-napp. Danske medier spekulerer
allerede i en ny Bent Larsen.

Sosial samling for OSSU-ere i Malmö
20. desember, 2010 av Tarjei

Ellisiv Reppen var reiseleder for 25 jenter fra hele landet til
turnering i Malmö denne helgen. Et flertall var OSSU-spillere
og mange hadde prestasjoner godt over forventet. Blant disse
var Ellisiv selv!
Det ble spilt to turneringer i Malmö denne helgen med
betenkningstid som nok bare kvalifiserer til hurtigsjakk. Den
åpne turneringen Malmö Open var sterkt besatt med blant
andre GM Tiger Hillarp Persson, GM Nils Grandelius, GM
Johnny Hector og GM Stellan Brynell på startstreken. Her var
Ellisiv Reppen (1893) rangert som nummer 68, Maud
Rødsmoen som 125 og Ulrik Olsen som 128 i feltet på 129
spillere.
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Hele jentebrigaden på tur. Foto: http://larsgrahn.blogspot.com

Ellisiv åpnet forrykende med 3/3 etter å ha beseiret Tomas
Rosell (2201) i 3.runde. Det ble tøft i 4.runde mot GM
Persson (bildet), men med 4½ poeng ble hun beste norske
spiller og endte helt oppe på 17.plass med nest best kvalitet
av de på samme poengsum. Maud Rødsmoen fikk 3 poeng på
84.plass og Ulrik Olsen 2 poeng og 117.plass. GM Persson
vant turneringen alene med 6½ poeng.

Tiger Hillarp Persson mot Ellisiv Reppen i Malmö Open
2010. Foto: http://larsgrahn.blogspot.com/
Se fullstendig resultatliste (Word-dokument)
De fleste jentene og et par av foreldrene stilte i
amatørturneringen MSF Open for de under 1500 i rating. Av
de 60 deltakerne, var hele 23 fra Norge. Jarani
Suntharalingam var høyest rangert blant disse og var på
startstreken sammen med OSSU-jenter som Anita Gholami,
Christiane Moen, Thea Wøien, Tale Tvedt, Kimiya Sajjadi og
Margrete Buran.
Jarani holdt følge med teten gjennom hele turneringen og
kunne delt 1.plass med seier i 7. – og siste runde. Her ble det
dessverre tap, men 5 poeng og 9.plass er best av de norske i
denne gruppen og uansett et fint resultat av 13-åringen.
Vinner ble Emilio Gonzalez (1484) med 6 poeng. Her er
øvrige resultater fra våre OSSU-ere:
9. Jarani Suntharalingam 5 poeng
18. Kimiya Sajjadi 4 poeng
34. Anita Gholami 3 poeng
42. Tale Tvedt 3 poeng
43. Christiane Moen 3 poeng
46. Jens Petter Olsen 2½ poeng
51. Margrete Buran 2 poeng
56. Thea Wøien 1 poeng
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