
God Nittedal-innsats i Norgesmesterskapet i sjakk! 
 
Årets Norgesmesterskap i sjakk ble arrangert i Oslo i dagene 2. – 10. juli. Nittedal hadde med 
4 deltagere, i hver sin klasse. Det ble ingen topplasseringer på våre spillere, men samtlige 
oppnådde gode resultater.  
 
I dette mesterskapet spilles det 9 runder. Det er bare ett parti hver dag, men dette partiet kan 
til gjengjeld vare opp til 7 timer. Vanlig spilletid er gjerne rundt 4 timer. 
 
I fjor kom Svein Arne Thrana på en flott 2. plass i klasse 2 (rating 1500 - 1749), og 
kvalifiserte seg dermed til å spille i klasse 1 i år. Her hadde han en kjempestart, og var faktisk 
i delt ledelse etter 4 runder med 3,5 poeng. Deretter gikk mye det tyngre, men han endte med 
4,5 poeng av 9 mulige på en fin 23. plass av de 47 spillerne som deltok i denne klassen. Dette 
fører til at han går betydelig opp i rating.  
 
I klasse 2 gjorde Arild Øksnevad en god innsats gjennom hele mesterskapet, og endte med 5 
poeng på 20. plass av 62. Han møtte en del spillere som var mye høyere ratet, og med dette 
resultatet går han også en god del opp i rating.  
 
Viktor Weidemann Mathisen spilte i klasse ”Kadett A” (14 – 16 år), en klasse der det deltok 
mange uhyre gode spillere – til dels ett år eldre. Det skulle godt gjøres at han hevdet seg her, 
men han spilte mange gode partier og endte med 5 poeng på en sterk 9. plass av 28.  
 
Nittedals yngste spiller var Dag Einar Bjørkevoll Nord i klasse Lilleputt (12 – 13 år), og han 
var i tillegg en av de yngste i denne klassen. Mange av motstanderne hans hadde mye høyere 
rating, og et års ekstra erfaring teller mye i denne alderen. Derfor var et sluttresultat på 3,5 
poeng et fint resultat, selv om han endte et stykke fra toppen. Dette lover godt for neste år, da 
han fortsatt vil spille i Lilleputt-klassen!  
 
NM i lynsjakk 
 
Alle spillerne våre var også med på NM i lynsjakk, der begge spillerne har 5 minutter til 
disposisjon på hele partiet. Dette gikk brukbart for alle sammen, men ikke så godt at noen av 
dem klarte å kvalifisere seg til finalen. 
  
Fantastisk 2. plass i laglynsjakk! 
 
Lynsjakk for lag er en uoffisiell, morsom sideaktivitet som arrangeres under sjakk-NM, der 
sterke spillere må spille med betydelig tidshandicap mot de som har svakere rating. Jo større 
forskjell det er mellom spillerne, desto dårligere tid får de sterkeste.  
 
Selv om denne turneringen er et slags underholdningsinnslag, tas den ganske alvorlig. I år 
deltok hele 54 tremannslag med et spenn fra verdens nr. 1 Magnus Carlsen og ned til noen få 
7-åringer. Laget ”Nittedal junior” besto av Viktor Weidemann Mathisen, Patrick Elphinstone 
og Dag Einar Bjørkevoll Nord. Begge de to siste er med sin forholdsvis lave rating kombinert 
med god spillestyrke gull verd for et slikt lag – dette førte til at laget spilte de fleste av 
kampene sine med 8-9 minutter til disposisjon mot motstandernes 1 til 2 minutter. Kombinert 
med godt spill av alle, ga tidsfordelen solid uttelling: Først kvalifiserte laget seg til finalen ved 
å vinne sin forgruppe, og i finalen endte laget på en fantastisk 2. plass! Laget var til og med 
svært nær ved å vinne mesterskapet, og det var det eneste som slo vinnerlaget ”Bulgarian 
Lions”.  
 
 



- - - - - - - - 
 
Et bilde er vedlagt. Bildetekst: 
Nittedals lynsjakklag mot et annet av topplagene, laget fra ”Schakklubben av 1911”. Fra 
venstre Viktor Weidemann Mathisen, Patrick Elphinstone og Dag Einar Bjørkevoll Nord. 


