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Bulletin 2

Stikkampen i sjakk –
NM for lag 2006

Langesund 09-10.09.06

Sammenlagt: 

Porsgrunn – Asker	= 6-6
		(Porsgrunn mester etter seier på høyeste bord).

Resultater andre runde;

Porsgrunn (Hvit)		- Asker (Sort)			= 4-2
Kjetil A. Lie (2563)		- Berge Østenstad (2489)	= ½-½
Geir Tallaksen (2375)		- Jonathan Tisdall (2413)	= 1-0
Magne Sagafos (2310)	- Bjarke Sahl (2384)		= 1-0	Espen Lie (2343)		- Carl F. Ekeberg (2289)	= 0-1		Hans Olav Lahlum (2154)	- Roar Elseth (2265)		= ½-½	Joachim B.Jensen (2144)	- Sheila Barth Sahl (2180)	= 1-0 

NB !
Lahlum har bursdag om to dager, og har bedt om at dette må trykkes her.
Norgesmesterdiktet
De beste lag i Norges land, 
om NM- tittelens ære.
Porsgrunn – Asker, mann mot mann,
en sjelden kamp av de sære.
Asker var lenge en mester verdig, 
Porsgrunns gutter nesten ferdig, 
men så slo team Buer til,
med magisk, fantastisk spill.
Sune ble helten, med kongelige drag,
han sikret seieren for gutta i dag.  

	






Bulletinredaksjonen takker
alle spillere, ledere og tilskuere 
for en hyggelig helg og et trivelig
arrangement. Vi snakkes ved neste 
korsvei.
Superspennende og kontroversiell 2.runde;

Askers solide 4-2 seier i førsterunden, gjorde utgangspunktet for andre runden ganske klart. Porsgrunn måtte satse alt de hadde på seier på alle bord, mens Asker kunne tilnærme seg partiene med en noe roligere tankegang, vel vitende om at noen remiser her og der antakelig ville vise vei for en grei sammenlagtseier. At runden, med dette utgangspunktet, skulle kunne by oss tilskuere på mange artige godbiter var derfor meget sannsynlig. Det tok da heller ikke mange minuttene før vi kunne se konturene av mange morsomme og spennende partier. 

Remis på femtebord
Porsgrunnsspillerne satset med friskt mot, mens Asker, fornuftig nok, inntok en mer avventende holdning. Etter tre timer med intens kjemping på nesten alle bord endte det, ikke uventet, med poengdeling på femtebordet mellom Lahlum og Elseth. Sluttstillingen var svært lik og symmetrisk, men med relativt mange brikker igjen på brettet, var det nok en del fra Porsgrunn som helst hadde sett at ”Lalle” fortsatte, og holdt partiet gående.
Det andre partiet som ble ferdig var Kjetil mot Berge. Kjetil gikk ut i et knallhardt tempo og ofret offiser for angrep og to bønder. Kjetil førte partiet i kjent aggressiv stil, men Berge forsvarte seg som vanlig utmerket. Etter fire timer ble partene enige om remis, etter et til tider svært spennende og interessant parti.
 
Dynamittparti
På sjettebord fikk vi se et skikkelig dynamittparti. Sheila ofret et par bønder i åpningen og fikk godt spill for disse. Det kunne tidlig se ut som om Sheila fikk tilbake materiellet med renter, men Joachim fikk i en svært uoversiktlig og rotete stilling tilsynelatende sunt spill og mange bønder for kvalitet. Få var egentlig sikre på hvem som sto aller best underveis, men Joachim kunne til slutt hale i land helpoenget etter strålende kjemping og underholdene sjakk fra begge parter.
Tredjebordet, mellom Magne og Bjarke, var et jevnt parti som lenge sto og vippet. Magne spilte klokt og aktivt, og førte partiet marginalt. Magnes overtak førte til to mer- bønder. Dette medførte at Bjarke til slutt valgte å gi opp.

Partiet mellom Espen og Kalle ble et parti der Espen satset på å angripe Kalles konge, mens Kalle satset på å kontrollere den posisjonelle balansen i sentrum. Mens Espen satset på å forberede et skikkelig stormløp mot Kalles konge, satset Kalle på å forsyne seg av Espens bønder. Det viste seg til slutt at Kalles valg var klokest, og dermed slo han Espen for andre gang på to dager.

”Super- Sune” slår til igjen    
På andrebordet slo Sune nok en gang til med bunnsolid teknikk. Etter et langt og seigt parti, greide han til slutt og slite ut Jonathan nok en gang, og kunne bokføre sin andre heroiske seier mot på to dager mot stormesteren. Med denne strålende seieren sørget ”Super- Sune” for 4-2 seier til Porsgrunn. På denne måten skjedde også det smått utrolige; Kampen endte 6-6 og dermed uavgjort. Regelverket er imidlertid klart på at det ved et uavgjort resultat sammenlagt er det laget som har seier individuelt på høyeste bord som skal tildeles tittelen. Ettersom begge partiene på førstebord endte remis, avgjorde dermed ”Super- Sunes” seire over Jonathan hele matchen.
Team Buer Porsgrunn er Norgesmestere i Lag- Sjakk 2006. 
  
   


Lahlum, Berg- Jensen og ”bro, bro, brille”
Det må som en kuriositet sies at man på forhånd var svært spente på hvordan formen til Porsgrunns Joachim Berg-Jensen og Hans Olav Lahlum, samt Askers Jøran Jansson, ville være under dagens runde. Dette fordi svært pålitelige kilder mener å vite at de tre nevnte lekte ”TV-sisten”, ”bro, bro, brille” og ”stiv heks” til klokken 05.45 i morges.  

Det spekuleres nå i ettertid på om det var Jøran som med vilje dro Porsgrunnsspillerne med på disse lekene for å trette dem ut før runden, for så å la en uthvilt Sheila overta sin egen plass på laget.

At det var en taktisk manøver av Jøran er i alle fall svært sannsynlig ettersom Jøran ikke spilte Søndagsrunden. 
Det hevdes også at Lahlum tidlig på morgenen, etter de nevnte lekene, skal ha gjennomskuet Jansson. Kildene sier nemlig at Lahlum takket kontant nei da Jansson spurte om Lahlum og Berg- Jensen ble med på å danse ”Jenka”, eller leke ”mor, far og unge”, rett etter at de var ferdig med ”stiv heks”. Lahlum, beordret i steden både Berg- Jensen og seg selv rett i seng, for å i alle fall sope sammen to, tre timers søvn. 
Heldigvis for Porsgrunn fikk ikke denne, påståtte, episoden noen negative konsekvenser for sluttresultatet. 






















(Forsinket)Rapport fra 1.runde:

Å, JO DA, - EN PERLE!
Bulletinredaktøren må bare beklage at han i gårsdagens bulletin greide å overse denne perlen fra første runde, men får unnskylde seg med at han verken er noen stor sjakkspiller selv, eller hadde tid til å gå gjennom alle partiene før han skrev ferdig bulletinen. Uansett er det bare å bøye seg i støvet for Jøran ”Big Chief” Jansson, som presterte følgende perle mot Hans Olav ”Big Bob” Lahlum i første runde.

Jøran Aulin-Jansson, Asker - Hans Olav Lahlum, Team Buer Porsgrunn
Stikkamp NM for lag Skjærgården i Langesund (1), 2006
1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 Bg4 4.Be2 Bxe2 5.Qxe2 e6 6.a3 Nbd7 7.Nf3 Bd6 8.c4 c6 9.0–0 0–0 10.d3 Qe7 11.e4 dxe4 12.dxe4 e5 13.Nbd2 c5 14.b5 Nh5 15.g3 g6 16.Rfd1 Ng7 17.Nf1 Ne6 18.Ne3 Nd4 19.Nxd4 exd4 20.Nd5 Qe6 21.f4 Rae8 22.Re1 Bb8 23.a4 Nb6 24.Ba3 Rc8 25.Qf3 Nxc4 26.f5 Ne5 27.Qg2 Qd6 28.Rad1 d3 29.f6 Rcd8 30.Rf1 b6 31.Rf4 Qe6 32.Rh4 h5 33.Bb2 Nc4 34.Ne7+ Kh7 35.Qf3 Kh6

LAHLUM
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AULIN-JANSSON

36.Nf5+! Kg5 37.Qf4+! Bxf4 38.gxf4# 1–0

Tippekonkurranse;

1)	Hva heter den til tider svært skøyeraktige presidenten somhar uttalt at Sandnes er  et „Høl“?
a) George Bush	b) Torstein Bae		c) Bill Clinton		 

2)	Hvem ble mistenkt for å starte opp sitt eget boblebad midt ute i svømmebassenget i går, rett etter å ha inntatt et måltid bestående av fem porsjoner med ertesuppe, og tre liter vaniljesaus til dessert?
a) Torstein Bae	b) Hans Olav Lahlum	c) Jøran Aulin- Jansson

3)	Hva er Carl F. Ekebergs vanligste kallenavn?
a) Kalle Klovn		b) Robin Andre	c) Latex Kalle

4)	Hvem sang „Å eg veitt en seter, med så mange geter…“ i baren på hotellet hele lørdagskvelden/natten? 
a) Magne sagafos	b) Kjetil A. Lie	c) Nick de Firmian

5)	Hvordan var denne spørrekonkurransen?
a) Elendig	b) Tett opptil middels		c) Fantastisk bra

Svar på konkurransen kan sendes på mail til Ole Andrè Lie. 
P.S.:Hemmelig premiering


Legenden om djevelen i Irkutsk

Mange har lenge trodd at stikkampen mellom Porsgrunn og Asker er den første stikkamp noensinne, uansett sted i verden, om et nasjonalt mesterskap. Mulig er det også at de som tror dette faktisk har rett, men det er heller ikke helt utenkelig at de kan ta feil.
 
Et sagn som i lange tider kun har blitt fortalt i de mest hemmelige kretser i sjakkverdenen har nemlig nå sett dagens lys, og mange god skjulte sjakkvitere rundt om i verden mener at sagnet fort kan være sant. Du som nå får mulighet til å lese sagnet kan føle deg privilegert, ettersom du er blant de første norske mennesker som får høre om sagnet. Hva du mener om sagnet er opp til deg, men gamle menn fra den gamle tid mener at alt som står på disse sider stemmer 100% overens med sannheten. Her kommer ”legenden om djevelen i Irkutsk”. God fornøyelse.

Russland 1920
Det skjedde i det kalde etterkrigsåret 1920 i det meget ustabile Russland at de åtte beste sjakklubbene i landet møttes til dyst for å avgjøre hvilken klubb som var den beste, og dermed skulle få den prestisjefulle tittelen som nasjonal mester. 
Etter de strabasiøse og harde forholdene som hadde preget både Russland og resten av Europa de siste årene var dette det første nasjonale mesterskapet i landet på syv år. Sjakken hadde alltid hatt en stor stjerne i Russland, og rivaliseringen og vinnerlysten var derfor så sterk hos lagene at det i ettertid ble meldt om fysiske basketak, og særlig mange oppsvulmede legger som følge av ”underbordssparking”. 
Den harde fysiske rivaliseringen som foregikk skal først og fremst ha funnet sted på bakgrunn av en nærmest utsultet sjakklig kamplyst, og svært sterke spenninger mellom lagene på grunn av store politiske uenigheter. Turneringen foregikk forøvrig i Moskva.

Stikkamp  
Da turneringen ble spilt, etterhvert under anstendige forhold, og det endelige resultatet forelå, etter den lange og svært hardføre turneringen, var det et resultat som ingen hadde ventet på forhånd som preget resultatlistene. Det antatt dårligste laget Tsar Petersburg som offentlig hadde sympatisert med Tsar Nikolai 2. under hele krigen og som i tillegg var mistenkt for å ha planlagt en rekke attentater mot Lenin, sto på toppen av resultatlisten sammen med Jajar Bolsjeviksajaj, som i følge suspekte og radikale tidsskrifter var Lenins egen sjakklubb.

Jajar Bolsjeviksajaj hadde på denne tiden de fire beste spillerne i landet, mens Tsar Petersburg hadde mistet sine to beste spillere i skyttergravskrigen, og sto tilbake med spillere som normalt sett ikke kunne regnes for mer enn middelmådige i Russisk toppsjakk- sammenheng. 

Etter turneringens slutt forsøkte Lenin, som var en stor sjakkentusiast, å innvirke på resultatet ved å antyde at Tsar Petersburg hadde jukset. Han mente derfor at de måtte diskes. Den svært pressede og nervøse turneringsledelsen var på nippet til å gi etter for Lenins krav, men kunne til slutt ikke finne noen rettmessigheter i å diskvalifisere Tsar Petersburg.
Lagene ble derfor beordret ut i stikkamp om den meget viktige tittelen. Dette gikk Lenin også til slutt med på, fordi han var sikker på at hans lag ville knuse motstanderen i en slik kamp.

Omspillet i Irkutsk
Omspillet ble av det Russiske sjakkforbundet beordret, etter sterke ytringer fra Tsar Petersburg, til Irkutsk i det Østlige Sibir. Dette fordi T. Petersburg fryktet korrupsjon og sterke krefter i kullissene, som ville gjøre det umulig å kåre et rettferdig resultat, dersom matchen ble spilt på mer sentrale steder. Dette godtok til slutt Jajar Bolsjeviksajaj, og matchen ble avtalt å skulle spilles tre måneder senere.      

To matcher
Avgjørelsen skulle skje over to matcher, en lørdag og en søndag, med en betenkningstid på 2,5 timer på 50 trekk og en time på resten av partiet. Lagene hadde fire spillere hver, og den sammenlagte individuelle scoren skulle til slutt kåre den Russiske mesteren.
 
Dagen for den første runden kom. Det var en kald Oktoberdag, og den sibirske kulden satte inn sine strenge minusgrader ute i ødemarken. Da spillerne ankom forbarmet de seg over at det var her de skulle spille kampen, pga det fryktelige været. I tillegg til kulden var det både kraftig snødrev og nesten storm, og spillerne frøs selv når de kom innendørs, på internatet der kampen skulle spilles.   

Kulden var så hard at det i ettertid har vært spekulert i om hjernekapasiteten til spillerne faktisk ble kraftig nedsatt. Analyser i den senere tid, bekrefter også at en del av partiene var direkte svake. Mange mener at dette kunne skyldes nettopp kulden, selv om de fleste nok stadig mener at dette skyldtes andre mystiske forhold som dette sagnet vil antyde senere.

Ut i fra lagoppstillingene å dømme var Jajar Bolsjeviksajaj så stor favoritt at mange mente det nesten ikke burde være nødvendig å spille kampen.  

(Ratingtall hadde de forøvrig ikke på denne tiden. Tallene som sagnet opererer med er derfor tall som har blitt stipulert av fem stormestere fra forskjellige østblokkland som har studert de impliserte spillernes resultater og  partier i en årrekke).  

Lagoppstillingene var som følger; 

Jajar Bolsjeviksajaj:
Vladimir Mattisjuskin (2630)
Mikhail Vantreporadov  (2600)
Alexander Julaophansov (2600)
Marat Varpafyllakov (2580)

Tsar Petersburg :
Oleg Pattjavski (2380)
Boris Bobharjov (2360)
Hansov Blodihodenikov (2320)
Jusup Azmaharjejparashvili (2300)
Favorittene i føringen
Runden den første dagen var aldri særlig spennende, og matchen endte med 3-1 seier til de store favorittene Jajar Bolsjeviksajaj, etter at Pattjavski og Azmaharjejparashvili på heroisk vis greide å berge hver sin remis på første og fjerdebord for Tsar Petersburg. 
De to andre partiene kunne minne om skyttergravskrigen i seg selv, og var rene massakre fra Jajar Bolsjeviksajaj sin side. 

Få av partiene i denne runden var særlig spesielle, men det mystiske og merkverdige, og det som i ettertid av mange har blitt tolket som et spesielt tegn, var at alle partiene varte i 66 trekk. 

Det som i følget sagnet er enda mer mystisk var at ingen av spillerne husket noe fra partiene etterpå. Det eneste de erindret, og som alle spillerne av en eller annen grunn husket var en tilskuer som var iført en mørk hette som la en svart skygge som dekket til hele ansiktet. Tilskueren stirret i følge sagnet på en intens måte på partiene, samtidig som han sto helt rolig uten å lee på en lem. Ingen spillere kan i ettertid huske å ha sett at tilskueren leet på seg i det hele tatt, og alle andre tilskuere som var tilstede, som i ettertid har blitt spurt om hva de syntes om denne mørke mannen, hevder at det aldri var en slik mann i spillelokalet.

I tillegg klaget alle spillerne over at de ikke hadde greid å ta blikket fra denne skikkelsen når han så på deres partier. Alt dette er opplysninger som har kommet frem i ettertid av matchen.

Tåkeaktig damp
Da spillerne forlot spillelokalet, og gikk til ro den første kvelden, ganske sent ettersom 1. runde- matchen først var ferdig nesten ved midnatt, la alle merke til en tåkeaktig damp som lå over brettene i det diffuse halvmørket. Særlig er det Jajar Bolsjeviksajaj som har snakket om denne disen i ettertid. Ingen tenkte særlig over dette der og da, og de fleste har i ettertid fortalt at de antok at det var kulden som førte til denne dampen, og at de ikke forbant dette med noe unaturlig. 

Det som er mer merkverdig, og som har kommet fram i den senere tid, er at alle spillerne har berettet om at de sov utrolig godt den natten, og at det eneste de kunne huske fra drømmene var de tre bokstavene FFF. Det må her sies at også dette var noe spillerne tenkte lite over under mesterskapet. 

Da de stilte til 2. runden på søndagen var det riktignok flere som la merke til, og stusset over at alle spillebrettene var merket med tallserien; 13, 5, 16, 8, 9, 19, 20, 15, FFF. Spillerne har i ettertid sagt at de helt bestemt er sikre på at brettene ikke var merket slik under lørdagsrunden. Samtidig har turneringsledelsen også hevdet at de aldri merket brettene på noen som helst måte . 

Heller ikke merkingen med disse tallene og bokstavene tenkte spillerne stort over under spillehelgen, men nettopp disse nummernes faktum har i ettertid vært en av hovedargumentene til ”legenden om djevelen i Irkutsk” sitt opphav.

Sisterunden
Da sisterunden satte i gang regnet de fleste med at matchen i realiteten var over ettersom storfavorittene ledet så klart. Tvilen ble heller ikke særlig mindre da favorittene relativt tidlig fikk opp strålende stillinger på alle bord.
Både turneringslederne, og de oppsiktsvekkende få tilskuerne som hadde tatt turen ut i Irkutsks kalde ødemark, ventet i realiteten kun på at seirene skulle tikke inn i Bolsjevikenes favør, og at matchen offisielt skulle være over…
 
…Men så skjedde noe utrolig. Plutselig, på sekundet likt, tapte alle Jajar Bolsjeviksajajs spillere på tid.
Dermed vant Tsar Petersburg utrolig nok 5-3 sammenlagt, og ble utnevnt til russiske mestere i lagsjakk på sjakkfestivalen i Moskva i desember samme år.

Grunnen til at tapet ble, og blir, omtalt som plutselig, var at alle som var i lokalet den dagen, både spillere, turneringsledere og tilskuere, har opplyst at de ikke husker noe fra de to siste timene av partiene, inntil avgjørelsen. 

Ingen har kunnet fortelle verken om trekk eller hendelser som skjedde i dette tidsrommet, men noteringsskjemaene viser at trekk, selvsagt, har vært spilt også i dette tidsrommet. Det som er enda mer merkverdig er at noteringsskjemaene viser at det siste trekket som ble utført på alle brettene av Tsar Petersburg var Sf6. 

Deretter tapte altså Jajar Bolsjeviksajaj på tid på alle brettene på likt. I det de tapte og sjokket sank innover alle som var i lokalet, kunne alle erindre å ha sett en mørk skygge forsvinne ut av døra. 
Fra denne skyggen falt det en forseglet konvolutt som datt på gulvet like ved døra. På baksiden av konvolutten sto det kun en stor F, og på fremsiden sto igjen tallene 13, 5, 16, 8, 9, 19, 20, 15. Inni konvolutten sto ikke annet enn 17,5 med rød skrift inngravert i en stor mørk sirkel.

Mephisto
I ettertid har professorer som har studert hendelsene fra matchen, og brevet, funnet ut at dersom man gjør om bokstaven F til det alfabetiske plasseringsnummeret får man tallet 6, og dersom man summerer tallene på fremsiden får man tallet 105. Deler man 105 på 6 får man tallet som sto i brevet, nemlig 17,5. Det utrolige er at dette tallet matcher med det totale tidsforbruket som ble brukt i den andre runden når man summerer alle brettene, - nemlig nøyaktig 17 timer og 30 minutter eller 17,5 timer om man vil. 

Hvis man deretter går tilbake til tallene 13, 5, 16, 8, 9, 19, 20, 15, og oversetter dem til bokstaver, får man navnet MEPHISTO, som er djevlens opprinnelige navn. I tillegg, - dersom man oversetter de mye omtalte initialene FFF til tall, får man 666 som gjerne blir kalt for djevelens tall. I tillegg peker svært mange andre tegn i dette sagnet mot bokstaven F og tallet 6 som begge er relaterte til djevelske fenomener. 

Sagnet slutter der, mens det konkluderer med at djevelen var på besøk under tidenes mest spesielle stikkamp. 

Hva tror du?       



