
Sjakk er av og til rått og så brutalt… 

Når man setter seg ned for å spille et parti sjakk så håper man på et godt parti, gjøre en bra 
prestasjon. Underveis kan man gjøre god og dårlige trekk. Et langparti kan vare i en time, noen 
ganger mer. Partiet mellom Odd Tøstibakken og Jørgen Røhne ble et maratonparti sist torsdag. 
Jørgen kommer to bønder under, men Odd velger å bytte dronning i det 30. trekket, til et sluttspill 
med løpere på ulike farger i tro på at dette er vunnet. Jørgen spilte i sin tid et juniormesterskap og 
lærte at det er mulig å holde partiet til remis med disse brikkene. Det er mulig at det i noen varianter 
er vunnet for hvit, det har jeg ikke sjekket, men det er ikke poenget her.  Klokken passere 23 på 
kvelden, det er stadig flytting av løpere, konger og noen ganger flyttes bønder framover. Thomas 
Nilsen forlater som sistemann (utenom spillerne og turneringsleder) lokalet, dette blir remis. Det 
begynner å bli liten tid igjen på klokkene og vi har følgende stilling på brettet:  

 

 

Her er turneringsleder også overbevist om remis, men partiet 
fortsetter: 
56.Ke4 Kb5 57.Be7 Kc4 58.Kf4 Kd5 59.Bd6 Kc6 60.Kg5 Bg4 61.Kf6 
Kd7 62.b5 Be2 63.b6 Bf3 64.Bc7 Bg4 65.Kg5 Bf3 66.Kf5 Bg4+ 
67.Ke4 Be6 68.Kd4 Kc6 69.Bd8 Bg4 70.Ke4 Be6 71.Kf4 Bg4 72.Kg5 
Bf3 73.e6 Kd6 74.e7 Kd7 75.Kf6 Ke8 76.Kg7 Bd5 77.Kh6 Bf3 78.b7 
Bxb7 79.Kxh5 Kf7 80.Kh6 Be4 81.Kg5 Bc6 82.h5 Le8 

 
 

 

Spillerne har nå i underkant av to minutter hver på klokka, sorts 
løper kan bevege seg mellom e8 og a4 med kontroll på e7-bonden, 
sorts konge har kontroll på h-bonden, enten ved å plukke bonden 
på h7/h8 eller hvis hvit velger å spille kongen foran bonden å 
kontrollere at han ikke kommer ut igjen fra h-linjen 

 

Partiet fortsetter med 83.Kh6 Kf6 84.Kh7 
Klokken er nå ca 23.30, og Odd har sett en siste finte… 

   

Her skal sort spille Kf7 og da er det remis, men 84 - Lxh5??  85. e8 (D) med sjakk! Og Odd vinner! 
All ære til Jørgen som tok dette på en flott måte, han syntes siste trekket til Odd var lekkert! Med 15 
sekunder tillegg pr trekk rekker Odd å vinne partiet. 


