
Mot tyskeren i 4.parti rotet jeg litt i åpningen med sort. Han fikk inn en kombi der jeg 

tapte kvalitet og to bønder! Jeg hadde et farlig mattangrep så tyskeren som valgte å 

bytte dronning. Tyskeren trodde vel at stillingen var vunnet. Men jeg hadde en farlig 

fribonde og en gullspringer. Dessuten har jeg ikke glemt mine sluttspillkunnskaper. 

Jeg hadde 2,5minutt igjen mot hans 18 minutter! Tyskeren måtte ofre kvaliteten 

tilbake men hadde fremdeles to bønder pluss løper mot springer. Jeg spilte bra og 

fikk en enkel blokade stilling. Jeg tilbød høflig tyskeren remis. Men han pekte på 

hodet og sa på engelsk om jeg var gal! Han sa han ville akseptert tilbudet hvis jeg gav 

opp! Han trodde kanskje at jeg skulle gjøre feil i tidsnøden da jeg hadde 

2min.(30sekunder i tillegg per trekk) mot 12 minutt. Han kom også i tidsnød og jeg 

spilte de to merbønderne fra han og hold på å vinne! Ikke nok med det så holdt han 

på å tape på tid da han så vidt fikk utført et trekk med bare 1 sekund igjen på klokka 

og fikk 30 sekunder i tillegg. Vi spilte dette sluttspillet i 64 trekk. Demonstrativt 

utførte jeg et trekk og reiste meg fra bordet flere ganger og gikk 2 meter fra brettet 

med et minutt igjen. Men jeg skjønte mer sluttspill enn han og vi ble siste parti ferdig 

etter 4,5timer og med 90 trekk endte det remis. Jeg kunne ikke dy meg og sa etter 

partiet: the position I offer draw was draw!  Nok en gang hadde brasilskjorta reddet 

meg! Heldigvis hadde jeg ikke Barcelona skjorta på meg da det viste seg at han var 

Bayern Munchen fans og stilte i rød Bayern skjorte. Barcelona tapte nemlig 7-0 mot 

Bayern i champions leage. Men det skal sies at vi ble ”venner” da jeg fikk hans e-post 

adresse i tilfelle jeg skulle ta meg en tur til Munchen å se fotball kunne han ordne 

meg en billett! 

Etter 2,5 timers pause(dobbeltrunde denne dag) møtte jeg med hvit en engelsk IM 

med rating 2389. Jeg ble fullstendig massakrert og tapte i 30 trekk. Jeg lærer jo barn 

at en springer på randen ikke er så bra. Så opplevde jeg selv å bli sittende med en 

springer på h1! Som ikke det var nok ofret han dronningen på springeren når den 

kom ut på g3 etterfulgt av matt. Fæle greier. Men jeg ante ugler i mosen før partiet 

og sparte brasilskjorta. Så brasilskjorta har jeg tatt 2,5poeng av 3! 

Møtte en nederlender med rating  1922 og spilte Aljechin med sort. Hadde 

selvfølgelig byttet ut Barcelona skjorta som jeg tapte mot IMen med Brasil skjorta. 

Nederlenderen spilte skarpt og rokerte langt men mitt angrep ble farligere. Byttet 

dronning og vant etter hvert en bonde. Senere fikk jeg et tårnsluttspill med tre 

bønder mot en da han valgte å gi opp. Dermed gjorde Brasilskjorta susen igjen! 

Kommer nok ikke til å spille mer med Barcelona skjorta.  

I 7.runde møtte jeg en ung slovener med rating 1734 med hvit. Normalt lett match 

men sloveneren er kraftig underratet( det var nok riktig for han fikk 6p.) Fikk klar 



fordel etter åpning men hadde brukt mye tid og fant ikke den beste fortsettelsen. 

Sloveneren spilte godt og overtok initiativet. Jeg måtte virkelig slite for og holde 

remis etter 3,5 timers spill. Etter 18 trekk sloss jeg med dårligst stilling og 6min mot 

40. men jeg fightet godt. Da hadde han dobbelt bønder på b6og b7 og e5 og e4 samt 

h6 og h5 og det har jeg aldri opplevd at spillere har hatt tre sett dobbelbønder! Men 

de var sterke men jeg fikk byttet et tårn og reddet halvpoenget. Igjen ble jeg reddet 

av Brasil skjorta! Den har jeg tatt alle poeng med!  

I 8.runde følte jeg meg litt sliten(både jeg og brasilskjorta) og med sort slengte jeg ut 

et remis tilbud etter 2 trekk. Tilbudet ble akseptert av min motstander fra Østerrike 

med litt over 1800 i rating. I stedet gikk jeg tur i det flotte været! Hadde jo før dette 

partiet spilt 26 timer sjakk på 7 partier!  

I siste runde møtte jeg med hvit en spiller fra Kroatia med rating 1802. Brasil skjorta 

fikk hvile etter 7 partier med scoren tre seier og tre remiser. Kanskje skjorta luktet 

svette så jeg valgte å bytte den ut. Ellers som Kjell Magne fra Vadsø sa: Nu var ikke 

spørsmålet hvordan åpning jeg spilte men hvordan skjorte jeg hadde på meg. Mye 

psykologi i sjakk!  Han fikk 14 minutt i forgave da jeg kom for seint til partiet. Siste 

runde startet kl.10 og da skulle vi ha spist frokost og sjekket ut. Nu var jeg full av 

kamplyst etter hviledagen og spilte c4! Etter 13 trekk hadde jeg fått opp en fantastisk 

posisjonell stilling. Jeg stod faktisk så godt posisjonelt at jeg begynte å finne to WIMer 

som jeg ønsket å invitere til vår internasjonale turnering. Litt uproffesjonelt men slik 

er det når en har mange baller i lufta og gir ”jernet” for klubben! Fikk kontakt med 

22årige WIM Eszter Dudas(den nye Polgar?) fra Ungarn med rating 2258. Samt 25 

årige WIM Ana Berke fra Kroatia med rating 2138. Kanskje kommer de. Tilbake til 

partiet. Jeg fikk vist at mine basiskunnskaper ikke var glemt, da jeg på mitt beste var 

en sterk posisjonspiller. Som ikke det var nok hadde jeg 52 minutt igjen mot min 

motstanders 30 minutt! På neste trekk brukte jeg opp de 20 minutter jeg hadde i 

forsprang. Dermed var vi likt på tid men nu stod kroaten til kliss tap! Etter 29 trekk 

skjedde noe komisk da vi begge hadde 4 minutt igjen. Kroaten var fortapt da jeg 

hadde fri bønder på b7 og c7! Men så forlot han bordet og flagget blinket på klokka 

som indikerte at han hadde tapt på tid! Han dukket ikke på 5 minutter og jeg trodde 

han var usportslig og bare hadde gått sin vei. Jeg viste turneringsledelsen at han 

hadde tapt på tid og at jeg ikke kunne vente hele dagen på at han skulle dukke opp! 

Turneringslederen ba meg signere noteringsskjemaet og tok klokka og noterte seier 

til meg! Noen minutter kom den svære kroaten på minst 130kg tuslene til brettet. 

Klokka var borte og jeg forklarte at han hadde tapt på tid! Han sa på engelsk draw til 

meg! Han trodde vel han kunne få remis! 



Dermed endte jeg på 64 plass av 240 spillere med 5,5 poeng av 9 oppnåelige. Jeg var 

forhåndsrangert som nr. 78. Jeg møtte svak motstand og gikk ned 18,5 poeng i 

internasjonal rating. Men jeg tapte jo hele 13,8 bare på mitt tap i første runde. Jeg er 

likevel storfornøyd med å få spilt så mye sjakk og at det er så gøy! 

Ellers traff jeg NM generalen fra 1976 Roar Lindblom som var formann i Harstad 

Sjakklubb når jeg var på topp som spiller. Vi hadde ikke truffet hverandre siden han 

forlot byen i 1977. Så treffes vi i internasjonal turnering i Kroatia 36 år etter! STORT! 

Snakket mye med han og nå kommer han tilbake til Harstad til høstens internasjonale 

turnering!   

Kjell Magne Johnsen fra Vadsø spilte også i Pula. Sammen med Lindblom hadde vi 

flere kvelder med mye fliring over en øl eller to. Kjell Magne tok 4,5 poeng men 

møtte mye hardere motstand enn meg. I tillegg var han uheldig i siste runde og stilte 

klokka på feilt program. Han glemte å ta et program som gav 30 sekunder i tillegg per 

trekk! Motstanderen hadde bare 2 minutt igjen da han oppdaget at han ikke fikk 

tillegg i tid! Tiltross for at Kjell Magne stod til klar vinst og hadde nedspilt sin 

motstander tilbydde han motstanderen remis. 

Pula Open er virkelig en turnering jeg vil anbefale til andre! Her får du spilt sjakk med 

et parti hver dag og en kan kose seg resten av dagen med sol og godt vær! Og ikke 

minst er drikke og mat billig! Jeg kommer nok til å spille der et annet år. 

Endte for øvrig opp med å kjøpe ytterligere tre bøker så jeg har nok litt ambisjoner i 

fremtiden. 

Helt på tampen vil jeg auksjonere bort min digitale DGT 2000 som jeg tapte med i 

første runde………… 

 

 

 

 

 


