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Stikkampen i sjakk – 
NM for lag 2006 

 
Langesund 09-10.09.06 

 
Resultater første dag; 
 
Porsgrunn (Sort)  - Asker (Hvit)   = 2-4 
Kjetil A. Lie (2563)  - Berge Østenstad (2489) = ½-½   
Geir Tallaksen (2375)  - Jonathan Tisdall (2413) = 

1-0 
Magne Sagafos (2310) - Bjarke Sahl (2384)  = ½-½ 

 Espen Lie (2343)  - Carl F. Ekeberg (2289) = 0-1 
 Hans Olav Lahlum (2154) - Jøran A. Jannson (2272) = 0-1  

Joachim B.Jensen (2144) - Roar Elseth (2265)  = 0-1 
 

 
 

NB ! 
Søndagsrunden starter 
klokken 11.00 

 
 
 
 
 
 
  
 
Betenkningstid: 
40 trekk på 2 timer, deretter  
20 trekk på 1 time, og ytterligere  
30 minutter på resten av partiet. 

 
Lagoppstillingene i 2.runde på 
Søndag; 
Porsgrunn (Hvit) - Asker (Sort) 
Kjetil A. Lie - Berge Østenstad  
Geir Tallaksen - Jonathan Tisdall 
Magne Sagafos - Bjarke Sahl  
Espen Lie - Carl F. Ekeberg       
Hans Olav Lahlum - Roar Elseth  
Joachim B.Jensen - Sheila Barth Sahl 
  

  

 



Rapport fra 1.runde 
 
Stikkampen om NM-tittelen i lagsjakk, ble spådd å bli en triller av de 
sjeldne, men Asker som nok måtte finne seg i å være en snau 
forhåndsfavoritt, ettersom de besitter det høyeste ratingsnittet, 
viste seg favorittstemplet verdig da de slo til med en overbevisende 
4-2 seier i den første runden. 
  
Kamphanene på første bord Kjetil og Berge viste seg å ikke være kamphaner i dag og 
tok en relativt rask remis.  
På andre bordet var det et jevnt parti en god stund, men den svært sluttspillssterke 
Geir Sune som etter hvert, stadig fikk en bedre og bedre stilling greide til slutt å ro 
helpoenget i land med de hvite brikkene.  
På tredjebordet, mellom Bjarke og Magne, ble det et hardt parti som til tross for 
hard kjemping fra begge parter endte med broderlig poengdeling og remis.  
Fra fjerdebord og nedover var kampen en katastrofe for Porsgrunn, som måtte gi 
tapt på alle bordene fra 4.-6. bord.        
 
At vi kommer til å få oppleve mye god sjakk i disse dagene har vi alle vært ganske 
sikre på, og selv om de virkelige perlene uteble i dag, var det absolutt spennende å 
følge matchen. 
 
Begge lag har spillere helt i norgestoppen og er godt besatt på alle plasser. Dette 
burde tale for at vi i alle fall bør få noen severdige partier i 2.runde også, dersom 
ikke nervene knuser alle som en. 
Alle spillerne så ut til å trives i de flotte spillelokalene, selv om noen i ettertid av 
runden har hevdet at visse personer som var i spillelokalet må ha hatt problemer med 
magen, da det til stadighet skal ha luktet mindre godt der inne. Det ble også gitt 
tilbakemeldinger om at en gråhvit dis hadde blitt observert rundt ett av bordene 
opptil flere ganger. Bulletin redaksjonen besitter hemmelig informasjon om hvem 
synderen trolig var, men avstår fra å legge ut mer info til offentligheten, for å verne 
de impliserte partene.   
Av usikre og til dels uoversiktelige kilder fikk vi i forkant av 1.runde tak i en del 
insidenser som på forhånd fort kunne antas å påvirke resultatet. Her følger et lite 
utvalg av disse (to stykker): 
 
Et rykte om at Porsgrunns Espen Lie i lengre tid, faktisk hele syv uker, har sittet 
oppe hver natt og skrevet på en bok om strategiske planer i gjemsel- leken ”Boksen 
går”, taler ikke til Porsgrunns fordel da Espen i følge ryktene fikk konstatert 

 



diagnosen ”Kronisk søvnmangel med vesentlige konsentrasjonsforstyrrelser”,forrige 
Tirsdag.  
 
Et annet rykte som ble meldt tidlig i forrige uke og som taler mot Askers 
vinnersjanser, hevder at Kalle Ekeberg sammen med Sjakkpresident Torstein Bae har 
tilbrakt de tre siste ukene i Sandnes. Dette har de visstnok gjort fordi Torstein 
driver et forskningsprosjekt som har som mål å finne ut om Sandnes egentlig bare er 
et stort hull. Hvorfor Ekeberg var med på prosjektet opplyses ikke, men prosjektet 
skal ifølge ryktene ha tappet Ekeberg for det fysiske overskuddet som er svært 
viktig i en slik match. 
 
De resterende insidensene som vi kjenner til er for lange til å legges ut her i 
bulletinen, men kan mailes fra bulletinredaktøren til spesielt interesserte. 
 
Presentasjon av lagene 
Her kommer en liten presentasjon av lagene. Ettersom bulletinredaktøren kjenner 
Porsgrunns lag best vil presentasjonen av deres lag være noe mer omfattende enn 
presentasjonen av Askers lag. 
 
PORSGRUNN; 
1.bord Kjetil A. Lie 
Kommentar: Kjetil er en av landets åtte stormestere og er svært kjent både i inn og 
utland for sin kompromissløse og taktiske spillestil. Han er Porsgrunns bauta og 
bærebjelke nummer en. Få spillere har flere titler i forskjellige nasjonale 
ungdomsmesterskap enn Kjetil- Sjakkongen fra Porsgrunn. 
Favorittdyr; Tiger 
Personlig ting ved stranding på øde øy; Rattkjelke    
Forbilde; Patches O`houlihan  
Favorittyrke; Puslespillfabrikant   
Favorittkommentar; ”Nyhyhyhydelig…” 
Favorittsang; Ut mot havet  
 
2.bord Geir Sune Tallaksen 
Kommentar: ”Sune”, som endelig er tilbake etter lang tid i Australia, er en meget 
habil mesterspiller som nærmer seg IM-styrke. Han er kjent for å være bunnsolid, og 
nettopp Sunes evne til alltid å karre til seg poeng blir viktig for Porsgrunn i jakten på 
NM-tittelen. 
Favorittdyr; Sebra og Skogmus 
Personlig ting ved stranding på øde øy; Coveret til Flåklypa Grand Prix    
Forbilde; Bruce Willis og Mary Kate Olsen 
Favorittyrke; Feier og taksteinsentreprenør 

 



Favorittkommentar; ”Plutselig vingla hånda” 
Favorittsang; Bæ-bæ lille lam 
 
3.bord Magne Sagafos 
Kommentar; Magne er en sylskarp og aggressiv spiller, som til tross for en til tider 
litt vimsete fremtoning utenfor brettet, sjelden vimser på brettet. Magne kan slå 
hvem som helst, og blir en viktig brikke for Porsgrunns jakt på NM-tittelen. 
Favorittdyr; Rødrev og Sør-Marrokansk gnafse 
Personlig ting ved stranding på øde øy; lesebriller    
Forbilde; Margus Lehiste og Tonya Harding  
Favorittyrke; Bussjåfør 
Favorittkommentar; ”Har noen sett lommeboken”? 
Favorittsang; No livnar det i lunder 
 
4.bord Espen Lie 
Kommentar; Espen er en solid mesterspiller som i likhet med Sune nærmer seg IM-
styrke. Han behersker alle typer stillinger godt og er god både taktisk og strategisk. 
Han er svært allsidig, og er stort sett alltid til å regne med for Porsgrunn når det 
stormer som verst. I den senere tid har flere norske sjakkspillere av diverse grunner 
startet å kalle Espen for sjakkens Zidane.  
Favorittdyr; Bavian, oter og dvergrøyskatt 
Personlig ting ved stranding på øde øy; En pose Poteløv m/paprikasmak    
Forbilde; Ørnulf Brudal, Ole Lie og Tommy Vindahl Thoresen 
Favorittyrke; Søppeltømmer, samisk tolk og brønnborer. 
Favorittkommentar; ”Å ja, vedde”!!?? 
Favorittsang; ”One” og ”Skippy the bush kangaroo” 
 
5.bord Hans Olav Lahlum 
Kommentar; Hanso er Porsgrunns ubestridte teori- og remiskonge. Han er kjent for å 
ta remiser både i utide og tide, men er og har vært, i hele Porsgrunns elitehistorie en 
viktig og uunnværlig mentor for laget, så vel utenfor som på brettet. Hanso har en 
unik evne til å grave fram info om motstanderne, og er også en habil mesterspiller som 
i gode stunder kan slå til med strålende sjakk. 
Favorittdyr; Marsvin og kyllinger 
Personlig ting ved stranding på øde øy; Radiostyrt bil    
Forbilde; Dalai Lama og Wayne Rooney 
Favorittyrke; Tannlege og boksetrener 
Favorittkommentar; ”Asså eg…” 
Favorittsang; Nå skal vi skilles Johanne 
 
 

 



6.bord: Joachim Berg-Jensen 
Kommentar; Joachim er en meget skarp spiller, som er glad i det taktiske. Han har 
hatt en meget positiv sjakklig utvikling de siste to årene, og ”toppa heile driden” da 
han ble Porsgrunns toppscorer i Østlandsserien i våres.   
Favorittdyr; Maursluker 
Personlig ting ved stranding på øde øy; To latexhansker    
Forbilde; Felix Magath og Margaret Berger 
Favorittyrke; Vindusvasker på skyskrapere 
Favorittkommentar; ”Deilig dahhh…”? 
Favorittsang; ”Bamsefar i lias fødselsdag” 
 
 
7.bord: Bertil Svendsen 
Kommentar; Bertil har alltid blitt definert som en slu rev ved sjakkbrettet. Han har i 
mange år vært en viktig brikke for laget, og er nesten alltid til å stole på, selv om han 
i den senere tid har ofret mer og mer sjakk til fordel for poker, og 
bedreviterstudier. 
Favorittdyr; Sjimpanse, hyener og dingoer 
Personlig ting ved stranding på øde øy; Ekstra underbukser    
Forbilde; Hugh Heffner og Devilfish 
Favorittyrke; Veterinær og Bedreviter 
Favorittkommentar; ”Jeg vet alt”! 
Favorittsang; ”Jeg vil ha en blå ballong” 
 
 
8.bord: Kristian Aandal 
Kommentar; Selv om Kristian er forholdsvis ny på laget har han allerede flere ganger 
vist seg som svært viktig. Det er også verdt å merke seg at Kristian er blant dem i 
Norge som har flest kallenavn. De fire mest kjente navnene som de fleste 
sjakkspillere i Norge kjenner til er ”Fettern”, Femi- Magnus Monica Harper og Don 
Johan.  
Favorittdyr; Seigmann 
Personlig ting ved stranding på øde øy; Dokkevogn     
Forbilde; Sara Natasha Melby  
Favorittyrke; Statsministersekretær 
Favorittsitat; ”Har du skrevet om meg nå?” 
Favorittsang; ”Min første kjærlighet” 
 
 
 
 

 



 
ASKER; 
1.bord: Berge Østenstad 
Kommentar; Berge er tidenes NM- konge sammen med Agdestein. Holder i sine beste 
stunder verdensklasseformat og er helt avgjørende for om Asker skal vinne tittelen. 
Utenfor brettet er Berge en meget sympatisk og avbalansert kar, som er viktig for å 
skape harmoni og balanse i laget. 
 
 
2.bord: Jonathan Tisdall 
Kommentar; Jonathan har spilt lite sjakk de siste årene, og er derfor muligens ikke 
like vass som han en gang var. Likevel må ingen glemme at han er stormester, og i sine 
normale stunder en svært god spiller som hever Asker mange hakk hver gang han 
stiller til start. 
 
3.bord: Bjarke Sahl 
Kommentar; Få lag kan skilte med en spiller av Bjarkes kaliber på tredje bord. Selv 
om han ikke har blitt GM (hittil), har han vært svært nære. Bjarke er meget solid og 
en svært god posisjonell spiller som er svært viktig for laget sitt.  
 
4.bord: Carl Fredrik Ekeberg 
Kommentar; Kalle er Askers store maskott, samtidig som han selvsagt også er en 
meget viktig spiller for laget sitt både på og utenfor brettet. Kallemann har i mange 
år vært regnet blant Norges største talenter, men er etter hvert blitt såpass voksen 
at han MULIGENS ikke lenger kan kalle han dette. 
 
5.bord: Jøran Jannson 
Kommentar; Jøran er ringreven på Askers lag. Rutinert som få, og en trygg bauta som 
år etter år har levert varene på Askers lavere bord. Mange vil nok mene at Jøran på 
mange måter er Mr. Asker, og det er vel få som kan si seg uenig i dette.  
 
6.bord: Roar Elseth 
Kommentar; Roar er en svært stødig spiller som i de senere år har gått litt ned i 
rating. Dette bør imidlertid ikke lure noen. Roar er nemlig landets kanskje beste 
sjettebordspiller, og innehar briljante tekniske ferdigheter kombinert med en enorm 
rutine.  
 
P.S: I uidentifiserte medier la nylig sjakkforskende bedrevitere ut en 
forskningsrapport som hevder at de fleste lag som har møtt Asker de to siste årene, 
har følt seg psyket ut før kampen på grunn av Askers ekstreme styrke på femte og 
sjettebord.  

 



 
7.bord: Sheila Sahl 
Kommentarer: Sheila har i mange år vært blant Norges ledende kvinnespillere, og er 
et meget sterkt kort for Asker å ha i bakhånd. Sheila har massevis av internasjonal 
erfaring og besitter i så måte en enorm rutine, som er svært viktig for Asker. 
 
 
 
”Kron og mynt” 
 
Den som tror at alle forberedelser til en omkamp om NM- tittelen i lagsjakk er 
enkelt bør i høyeste grad tro om igjen. 
Mange uforutsette hendelser som for utenforstående kan virke som bagateller, 
kan i virkeligheten innebære mye hard jobbing.  
 
Hvit på førstebord 
For å illustrere dette tar vi oss tid til å fortelle hvordan man på en mest mulig 
rettferdig og riktig måte, avgjorde hvilket lag som skulle ha hvit på førstebord i 
lørdagens runde.  
Prosessen rundt denne svært viktige avgjørelsen, startet ved at 
arrangementskomiteen hadde et ekstraordinært møte der det ble fremmet tre 
seriøse alternativer som skulle gi en så rettferdig avgjørelse som mulig. 
  
Det første forslaget, som ble forkastet pga uenighet om hvorvidt dette kunne føre til 
helsefarligheter for de impliserte personene, samt skade lagmoral og selvtillit, gikk ut 
på at begge lags sistebordspillere skulle holde pusten under vann så lenge som mulig. 
Det laget som etter dette hadde spilleren som holdt pusten lengst skulle få velge 
hvem som skulle ha hvit på førstebord i første runde. 
 
”Tverrliggerskyting” 
Det andre forslaget, som lenge så ut til å bli valgt, var at lagkapteinene, altså Kjetil 
Lie og Berge Østenstad, skulle avgjøre dette ved å ha en konkurranse i den kjente 
idretten ”tverrliggerskyting” dagen før første runde. For de som av en eller annen 
grunn ikke vet hva denne idretten går ut på, kan det kort nevnes at den foregår slik 
at man skyter ti skudd hver mot et fotballmål med fotball, fra en avstand på åtte 
meters hold. Den som treffer tverrliggeren med flest skudd har vunnet.  
I dette tilfellet skulle da denne vinneren av konkurransen ta avgjørelsen om 
bordfargene.  
Denne avgjørelsesmetoden ble derimot også forkastet da visse parter i 
arrangementskomiteen mente at det ville favorisere Asker, da Berge ut i fra tidligere 
bravader å dømme, antas å være en litt bedre fotballspiller en Kjetil. Da det ene 

 



medlemmet i komiteen også mente å ha hørt rykter om at Berge allerede var i 
hardtrening i tverrleggerskyting, og at han hadde slitt ut tre par fotballsko på 
halvannen uke, ble også denne metoden sett på som urettferdig, og følgelig forkastet.  
 
Øyvind Bentsen - rett mann 
Det tredje alternativet, som til slutt ble vedtatt å bruke, var det legendariske 
trikset ”Kron og Mynt”. Det ble til slutt, etter timelange diskusjoner, enstemmig 
vedtatt at ”Liveoverføringssjef” Øyvind Bentsen skulle være mannen for denne 
oppgaven. I den 48 sider lange ”valg av metode for å avgjøre hvilket lag som skal ha 
hvit på førstebord- rapporten”, som ble skrevet i etterkant av møtet, heter det at 
Bentsen ble sett på som rett mann for oppgaven fordi han; ”i Sjakk- Norge blir sett 
på som en svært rettferdig og seriøs person, som ikke vingler hit og dit, og som er 
tvers igjennom kjempegrei og i høyeste grad til å stole på”. I tillegg skal Bentsen også 
ha uttalt seg offentlig om at han synes at juksing er feigt. 
Bentsen takket umiddelbart ja til oppdraget da han ble spurt, men ble nok litt 
overrasket når han kun få timer før han skulle utføre ”kron og mynt- trikset” hjemme 
i sin egen stue, fikk en bemerkelsesverdig kontrabeskjed og et svært spesielt 
ekstraoppdrag som han ikke kunne takke nei til…  
 
Urettferdige forhold 
…Da jorderosjonseksperten, Ole Andre Lie, som tilfeldigvis var med i 
arrangementskomiteen fikk tenkt seg godt om, kom han på at magmasenteret som 
ligger midt inne i jordkloden fører til svært uberegnelige og ukontrollerte magnetiske 
forhold jo nærmere ekvator man oppholder seg. Han kunne med beviselige 
forskningsresultater vise til at den siden av mynten som lå opp når Bentsen ville flippe 
krona, hadde 0,5-0,7 % større sjanse til å bli utfallet enn den andre siden. Dette, vel 
å merke, ville være hvis Bentsen flippet mynten i Oslo. (For å sette det hele i 
perspektiv så ville dette prosentforholdet vært på hele 1,9-2,3% dersom man flippet 
krona på Gibraltar eller i Nord-Marokko). 
  
Arrangementskomiteen fant etter disse svært relevante opplysningene ut at man 
absolutt ikke kunne flippe krona her på det norsk fastlandet, fordi forholdene 
følgelig ville blitt altfor urettferdige.  
Lederen for komiteen Gunnar Lie prøvde derfor å få booket Bentsen inn på første fly 
til Nordpolen der det nevnte prosentforholdet omtrent vil være utjevnet, og i verst 
fall kun ha et forhold som tilsvarer 0,000001% favør til myntsiden som ligger opp. 
Planen var da at Bentsen skulle flippe krona vel fremme på Nordpolen.. 
  
Da det ikke gikk rutefly til Nordpolen, prøvde Lie å chartre et eget fly til Bentsen, 
men da ingen flyselskaper var villige til å sende et fly til Nordpolen for 100.000 
kroner, som var det Lie hadde å tilby, ble Bentsen i stedet sendt på første fly til 

 



Spitsbergen på Svalbard, der magnetforholdene i forhold til ”kron og mynt flipping”, 
akkurat var innenfor rimelighetens grenser (0,002-0,004%). 
 
G. Lie tjente penger 
G. Lie var i ettertid forøvrig svært fornøyd med dette da han kun måtte punge ut 
8.400 kroner for den billetten, og derfor, sånn sett, tjente hele 91.600 kroner på at 
Bentsen tok turen til Svalbard i stedet for Nordpolen. Som en kuriositet må det 
herunder presiseres at Lie i ettertid har måttet punge ut ytterligere 8.400 kroner, 
fordi Bentsen insisterte på å få med seg en geværutrustet Tarjei Joten Svendsen på 
turen. Slik at Joten kunne beskytte Bentsen mot eventuelle isbjørn eller 
hvalrossangrep. 
 
Etter en kontroversiell nødlanding på Jan Mayen, grunnet terrormistanke mot 
geværutrustede Joten Svendsen, kom Bentsen seg omsider til Svalbard, uten Joten 
Svendsen (som forøvrig ble satt i karantene på en værstasjon på Jan Mayen), men (av 
en eller annen grunn) med geværet til Joten Svendsen.  
 
Vel fremme på Svalbard fikk Bentsen til slutt flippet mynten og meldt fra om det 
meget rettferdige resultatet til en svært fornøyd Gunnar Lie.  
 
…Resultatet av Bentsens kron og mynt- flipping? 
Jo, Asker spiller hvit på førstebord på Lørdag, og nåde den som stiller spørsmålstegn 
på om den avgjørelsen er tatt på et rettferdig grunnlag. 
 
P.S: Øyvind Bentsen er allerede tilbake på fastlandet, og fikk ikke bruk for Joten 
Svendsens gevær. 

 


