
6

ved Morten Lilleøren

Her er litt ‘gammelt’ nytt: Helt under radaren
hos oss alle gikk Daði Örn Jónsson høsten
2015 bort og ble europamester. Skjebnen
ville at de neste mesterskapene har trukket ut,
slik at han i skrivende stund fortsatt er regje-
rende mester (nå muligens den lengst regje-
rende mesteren i mesterskapets historie). At
han i 2018 i tillegg ble stormester, gjør nes-
ten at ventetida for denne artikkelen kan for-
svares.

Først litt om personen Daði (Islendingene
bruker fornavn i omtaler): Han ble født i 1954
i Reykjavik og utdannet matematiker. Som
ferdigutdannet begynte han å jobbe i IT-bran-
sjen. I 1981 startet han eget firma sammen
med noen venner. Det solgte de i 2000 og
siden 2008 har han drevet for seg selv. Han
har spesialisert seg på å administrere IT-
prosjekter – hovedsakelig innen telekommu-
nikasjon og bank. Han er gift og har fire
voksne barn og to barnebarn.

Han spilte sin første nærsjakkturnering i
1972. Karrieren ble ikke lang: Da han be-
gynte på universitetet (og fikk familie kort tid
etter det), stoppet han mer eller mindre å
spille. Før det var stopp, klarte han å vinne US
Junior Open i 1975. Han har bare spilt rundt
100 turneringspartier. Selv om han ikke spilte,
var han med i kulissene, og hadde i en 20-års
periode mindre verv i det islandske sjakk-
forbundet. I perioden 1997-2004 hadde han
en sjakkspalte i Morgunblaðið. Viktigere i
vår sammenheng var at han i årene 2006-2012
var fast medarbeider på nettstedet «The Chess
Cafe», som flere av oss husker som et sted
der vi kunne lese sjakkartikler av høyeste
kvalitet. Daðis spalte var en spesialspalte om
Chess OKs produkter, det vil si blant annet
programmene Aquarium og Rybka. Kunnskap

Daði Örn Jónsson fra Island vant det 68. europamesterskapet

om disse produktene er selvsagt nyttig for en
k-sjakkspiller.

Da en venn av ham i 2011 klarte å overtale
ham til å forsøke seg i k-sjakk, hadde han
derfor en rekke forutsetninger for å gjøre det
særdeles bra. Selv om han ble lokket inn i k-
sjakkens verden, fenget det, og han fant raskt
ut at han likte å analysere sjakkstillinger grun-
dig. K-sjakk har ifølge ham selv den fordelen
at han da kan planlegge analysesesjonene sine
og tilpasse dem andre oppgaver i hverdagen.
Som hjelpemidler bruker han selvsagt pro-
duktene fra ChessOK.

Selve europamesterskapet begynte i de-
sember 2013, og han var klar mester i oktober
to år etter. Han vant med 10,5/16, med et helt
poengs forsprang til nestemann. Islendinger
har 3 ganger tidligere vunnet internasjonale
mesterskap for aldersbestemte klasser, men
dette er første gang en islending vinner et EM
eller VM: Sjakk eller andre aktiviteter – han
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er Islands første europamester noensinne,
(om vi ikke regner inn aktiviteter som er
‘døgnfluer’).

Suksessen hadde begynt før dette: Han
fikk sin internasjonale debut på 8.bord for
Island i EM for lag: Og tok 9 av 10 poeng. I
semifinalen i det 69. EM, som begynte i
2012, vant han igjen, denne gang med 9/12 –
1,5 foran neste spiller. I forrunden til 20. OL
tok han 6/8 og delt første på 2. bord. Dermed
gikk ratingen over 2500 og han fikk også IM-
tittelen.

Så kom 68. EM individuelt. I EM-finalen
for lag var han flyttet opp til Islands første-
bord. I denne finalen kom hans eneste nedtur
til nå: 5,5/12 med ingen seire. Men nå hadde
han kommet så høyt opp på rankinglistene at
han begynte å få invitasjoner til sterke turne-
ringer – den første var Georgi Dimovski Me-
morial. Det ble en meget jevn affære – han
endte på en 6-delt førsteplass med 8,5 av 16
– kvaliteten ga plasseringen 4. I Champions
League 2017 spilte han (selvsagt) for
Chess.OK. Der ble han nr. 2 på annet bord. I
2015 begynte han sin første kandidatturnering.
Resultatet var en (delt) annenplass – og der-
med er han nå kvalifisert for en VM-finale.

Et nytt høydepunkt kom i 800 Aniversario
Orden de Predicadores, der han i øyeblikket
ligger på en firedelt annenplass. Turneringa
er ennå ikke ferdigspilt, så den endelige plas-
seringa er ikke klar. Det som dog lenge har
vært klart, er at han her tok sin andre stormes-
ternorm. Siden dette var en 16-partiers turne-
ring og den første GM-normen ble tatt på 8
runder (20. OLs forrunde), ble han stormes-
ter på ICCF-kongressen i år. Det passer jo
også inn i bildet at han er den islandske dele-
gaten i ICCF.  Året 2019 er satt av til spill i
VM-finalen!

Daði har selv kommentert følgende parti
fra 68. EM spesielt for Fjernsjakk (kom-

mentarene er på engelsk). Napalkov, hans
motstander, er russisk og stormester:

Daði Örn Jönsson
Vladimir Aleksandrov
68. europamesterskap.
Kommentarer: D. Ö. Jönsson.
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Lf5 4. Sf3 e6 5. Le2
Sd7 6. 0-0 h6 7. a4 Se7 8. a5 Lh7 9. Sa3 b5
10. c3 Sg6 11. Sc2

While analyzing this position, I started seeing
the ideas that guided my play in this game.
Some of the variations I looked at were
fascinating and I saw the first seeds of what
turned out to be the winning combination!
11... Le7 12. Sfe1 0-0 13. f4 Sh4 14. b4 De8
15. Ld3 Ld8 16. g3 Sf5 17. g4 Sh4 18.
Lxh7+ Kxh7 19. Dd3+ Kg8 20. Dh3 h5 21.
g5 Sf5 22. Dxh5 g6
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White has won a pawn, but in this closed
position black can set up a defensive barrier
on the kingside which prevents white from
taking advantage of the extra pawn.
23. Dg4 Kg7 24. Tf3 Th8 25. Sg2 Be7 26.
Ld2 Th7 27. h4 Th5
Even if black sacrifices the rook for a knight
on h5, there is still no way for white to break
through. White’s bishop also looks useless,
so what can white do? The chess engines like
white’s positions, but when I looked at the
variations, they weren’t making any progress.
Just shifting pieces back and forth.
28. Th3 Dh8 29. Sge3 Tg8 30. Kg2 Kf8 31.
Tah1 Tg7 32. Le1 Ke8
This still looks like white is shifting pieces
back and forth... but actually he had been
aiming at this position for a long time!

33. c4!
This «impossible move» is the start of a deep
combination. My opponent can’t be blamed
for not seeing this breakthrough as none of
the top engines at the time could find it. This
is an example of how good ideas can trump
even the strongest engines. I briefly checked
Stockfish 10 (released in Nov. 2018) and it’s
still clueless.
33... bxc4 34. Df3
A nice quiet move.
34... Tgh7 35. b5

White sacrifices another pawn.
35... cxb5 36. Sxf5 gxf5
White has sacrificed a pawn, but black’s cen-
ter looks strong and he has two connected
passed pawns! So what is white’s plan?
37. Se3
Now the cracks in black’s position start to
show. His center is not as strong as it looked
and all his heavy pieces are locked out of play
on the kingside.
37... Sf8 38. Sxd5! exd5 39. Dxd5

White only has one pawn for a knight, but
black’s position is hopeless.
39. Se6 40. Da8+ Kd7 41. Dxa7+ Sc7 42. d5
Da8 43. Dxa8 Sxa8 44. d6 Ld8
Even if black managed to exchange queens his
pieces are scattered randomly over the board
and white doesn’t give him any time to set up
a meaningful defense.
45. Lc3 Ke6 46. Kg3 Kd5 47. Td1+ Kc6 48.
Th2 Kd7 49. Lb4 Kc6 50. d7 Kb7 51. Td6
Th8 52. e6 fxe6 53. Lc3 b4 54. a6+ Kc7 55.
Le5 c3 56. Td4+ Kc6 57. Txb4 La5 58. Lxh8
Rxh8 59. Td4 e5 60. fxe5 Lc7 61. Te2 Sb6
62. Td3

 1 – 0

Har du spilt et godt parti?
Send det til redaktøren!


