
Stein Bjørnsens partier i klasse 2 i NM 2015 
 
En betenkning av Øystein Brekke 
 
Med en viss undring og bekymring har jeg gjennom de første månedene av 2016 registrert utviklingen 
av «Bjørnsen-saken» i norsk sjakk, som har kulminert med en fellende dom fra Norges Sjakkforbunds 
sentralstyre på 2 års utestengelse fra spill og tillitsverv i norsk sjakk. Stein Bjørnsen, Horten Sjakklubb 
dømmes for å ha jukset seg gjennom turneringene Klasse 2 i Landsturneringen (NM) i Oslo 2015 og 
Gruppe B i TV2 Fagernes International 2015-16, med konsekvensen at resultatene hans fra disse to 
turneringene rett og slett skal fjernes. 
 
Jeg føler å ha opplevd en sak der i realiteten noen sentrale, dyktige personer i norsk sjakkliv har gått ut 
offentlig med så skråsikre, sterke meninger at det er skapt et bilde som gjør at nærmest «alle» er enige 
om at denne juksemakeren må straffes hardt. Vi er alle, på bakgrunn av noen historier fra den store 
verden, naturlig bekymret over at moderne metoder for å jukse i sjakk skal gjøre inntog i norsk sjakk, og 
vet at dette kan skje når som helst og hvor som helst. Derfor er det grunn til å holde sansene åpne og 
også viktig å ta bekymringsmeldinger som kommer inn på alvor, og forbedre rutinene våre på å 
håndtere slik mistanker på en seriøs måte. Derunder må jo turneringsledere og andre klare å 
avbalansere dette mot risikoen for en unødig sterk mistankekultur i sjakklivet som kan gjøre 
turneringene til utrivelige arrangementer. 
 
Som turneringsspiller i sjakk siden 1972, som turneringsarrangør siden 1974, som Internasjonal FIDE-
dommer siden 1980, som tidligere redaktør av Norsk Sjakkblad i drøyt 7 år, som tidligere mangeårig 
styremedlem i Norges Sjakkforbund og også mange år leder og medlem av Reglementsutvalget i Norges 
Sjakkforbund blir jeg selvfølgelig trist og betenkt av en sak som denne.  
 
Jeg har i noen kommentarer på nettet bedt folk besinne seg litt i det som uansett har vært en massiv 
forhåndsdømming fra første dag da saken ble lagt ut på sjakkbloggen som nå heter mattogpatt.no. 
Håndteringen av saken i norsk sjakk har ikke vært et vakkert syn. Sjelden har vi opplevd noen presentert 
som mer «skyldig til det motsatte eventuelt ble bevist».  Jeg har til slutt ikke visst om jeg ville bli tristest 
og/eller sintest dersom det etter seriøse undersøkelser skulle vise seg at mannen er skyldig, eller 
uskyldig. Sannheten kan vel være bare være ett av to?  
 
Hva er denne sannheten? Jeg kan ikke vite sikkert. Jeg har ingen direkte rolle i forhold til saken, og ikke 
alle sakens dokumenter og heller ingen ambisjon om å opphøye meg til mer enn sivilist og 
medmenneske, med en generell faglig bakgrunn og mer eller mindre kjennskap til alle de involverte 
sjakkspillere, pressefolk og tillitsvalgte. Men det ligger i at jeg skriver denne betenkningen om saken at 
jeg fortsatt har en ubehagelig følelse av at dette KAN være et «justismord» fra sentralstyrets side, selv 
om medlemmene hver for seg sikkert har gjort en samvittighetsfull beslutning.  
 
Spørsmålet her blir vel om saksforberedelsene holder mål? Påstandene som også Norges Sjakkforbunds 
dom etter min vurdering bygger på, er i offentligheten enkelt beskrevet omtrent slik:  
«Stein Bjørnsen er egentlig en svak sjakkspiller – med en reell spillestyrke kanskje ikke mer enn cirka 
1000-1200 ratingpoeng(?) – som så fra en gang i 2015 har startet å jukse konsekvent i partiene sine 
gjennom å motta signaler før utførelsen av hvert trekk, slik at resultatene sensasjonelt raskt har utviklet 
seg til prestasjoner på et utrolig mye høyere nivå, bevist av 66 partier på rad spilt uten tap og trekk med 
så stort samsvar med sterke spilleprogrammer at han må ha fått formidlet trekk fra ett eller flere slike. 
Det har til og med vært beskrevet at Stein Bjørnsen har spilt som en sterk stormester og hatt like stort 
samsvar med sjakkmotorene som Magnus Carlsen.» 
 
Da jeg så dommen fra Norges Sjakkforbund, var jeg mest spontant overrasket over å lese at spillet 
(partiene) til Stein Bjørnsen i klasse 2 i NM 2015 skulle være en del av en «juksehistorie» som beskrevet. 
Jeg hadde tidligere sett et par av disse partiene og ikke funnet dem eller Stein Bjørnsens spill mistenkelig 



eller på et mesternivå. Jeg forstår at alle de ni NM-partiene hans har ligget greit tilgjengelig på nettet. 
Like før dommen falt, oppdaget jeg også at partiene hans i denne turneringen er lagt fram og 
gjennomgått med computerhjelp fra Stockfish på den utmerkede bloggen sjakknytt.no:  
http://www.sjakknytt.no/partier/liste/navn/Stein%20Tholo%20Bj%C3%B8rnsen 
 
Jeg har etterpå lastet ned partiene og gått gjennom dem noen ganger med en egen vurdering supplert 
med analysehjelp mest fra sjakkmotoren Houdini 4 og med Fritz 11 løpende ved siden av.  
Jeg har forsøkt å bedømme nøkternt hva som egentlig utspilte seg i partiene til Stein Bjørnsen da han 
vant klasse 2 i NM 2015 med det glimrende resultatet 8 poeng på 9 partier. 
 

R. Motspiller Motspillers 
rating 

Bjørnsens 
resultat 

Antall 
trekk 

Bjørnsens 
førstevalg 
Stockfish 

Motspillers 
førstevalg 
Stockfish 

1 Jan M. Svensen, uten klubb ingen 1 44 18 18 

2 Knut Abrahamsen, Nordstrand 1662 1 43 22 19 

3 Bjørn W. Fosdahl, Stjernen 1642 ½  54 26 24 

4 Per Blikra, Stavanger 1692 1 37 22 11 

5 Holger Lange, Follo 1596 1 39 22 16 

6 Svein Erik Lurdalen, Kongsberg 1704 1 38 23 10 

7 Bibek Liu, Lørenskog 1641 1 56 32 23 

8 Eirik Søreng, Akademisk 1632 1 23 15 9 

9 Andreas Skotheim, Tønsberg 1570 ½  37 17 13 

 
Ved gjennomgang av de 9 partiene vurderer jeg Stein Bjørnsens spill som både alminnelig menneskelig 
og temmelig normalt for en spiller som vinner eller kommer høyt opp i klasse 2 i Landsturneringen. 
Partiene er gjennomgående noenlunde jevnspilte, men noen av motspillerne gjør klare unøyaktigheter 
som gir Bjørnsen et visst overtak. I det eneste partiet som blir vunnet før 35 trekk, overser motspilleren 
hans en direkte sjanse til å vinne partiet. 
 
Stein Bjørnsens spill i NM 2015 er slett ikke fritt for klare taktiske feil, slik det har vært hevdet på nettet 
fra svært kyndig hold, som sannsynligvis må ha uttalt dette uten å ha sett partiene. To av motspillerne – 
Bjørn Fosdahl og Eirik Søreng – fikk servert direkte sjanser til å vinne: 
 
3. runde NM 2015: 
Stein Tholo Bjørnsen, Horten (1582) – Bjørn W. Fosdahl, Stjernen (1642) 
1.d4 e6 2.g3 Sf6 3.Lg2 d5 4.Sf3 Le7 5.c4 0–0 6.0–0 Sbd7 7.Dc2 c6 8.Sbd2 b6 9.b3 Lb7 10.e4 Tc8 11.e5 
Se8 12.Te1 c5 13.Lb2 Dc7 14.Tac1 g6 15.cxd5 Lxd5 16.Se4 Db8 17.Dd2 Sg7?! 18.dxc5! Lxe4 19.Dxd7 
Lxf3 20.Lxf3 Lxc5 21.Db5 Tfd8 22.De2 Sf5 23.Lg2 Td7 24.Ted1 Tcd8 25.Txd7 Txd7 26.b4 Ld4 27.Lxd4 
Txd4 28.a3 Dd8 29.Dc2 Kg7 30.Dc7 Dd7 31.Lf1 

XIIIIIIIIY 
8-+-+-+-+0 
7zp-wQq+pmk-0 
6-zp-+p+p+0 
5+-+-zPn+p0 
4-zP-tr-+-+0 
3zP-+-+-zP-0 
2-+-+-zP-zP0 
1+-tR-+LmK-0 

http://www.sjakknytt.no/partier/liste/navn/Stein%20Tholo%20Bj%C3%B8rnsen


xabcdefghy 
I en noenlunde jevn stilling, hvis hvit spiller 32.Dxd7, gjør Bjørnsen i stedet en klar feil: 
32.Tc3? Dd5! 33.Dxa7? 
Og denne grådigheten er en taktisk blemme. Relativt best var tilbaketoget 33.Tc1, men etter Td2! 
34.Dc6 Dxe5 må hvit kanskje spille 35.Dc7 Dd4 36.Dc3, men etter 36…Ta2 er svarts fordel nå -1,27 ifølge 
Houdini. Hvit måtte i alle fall unngå 35.Db7? Txf2! med direkte seier på grunn av 36.Kxf2 De3#. 

XIIIIIIIIY 
8-+-+-+-+0 
7wQ-+-+pmk-0 
6-zp-+p+p+0 
5+-+qzPn+p0 
4-zP-tr-+-+0 
3zP-tR-+-zP-0 
2-+-+-zP-zP0 
1+-+-+LmK-0 
xabcdefghy 
33...Dxe5? 
For her hadde svart vunnet direkte med det naturlige 33...Td1! for eksempel 34.Dxb6 Dd2 35.Te3 Dc1 
36.Da6 Sxe3 37.fxe3 Dxe3+ 38.Kg2 Td2+ 39.Kh3 Df2, eller 34.Tc7 Dd3! 35.Txf7+ Kh6 36.Th7+ Kg5.  
34.Tc7 Sd6 35.Dxb6 h4 36.Dc5 Td5 37.Dc3 hxg3 38.Dxe5+ Txe5 39.hxg3 Sb5 40.Tc5 Txc5 41.bxc5 42.f4 
Kf6 43.a4 e5 44.Kf2 exf4 45.gxf4 Se6 46.c6 Ke7 47.Ke3 Kd6 48.Lc4 Sd8 49.Ld5 f6 50.Le4 g5 51.c7 Kxc7 
52.fxg5 fxg5 53.Kf3 Kb6 54.Kg4 Ka5 ½–½ 
 
Det andre partiet er egentlig tapt direkte i åpningen og kunne nærmest ha blitt en miniatyr: 
 
7. runde NM 2015: 
Eirik Søreng, Akademisk (1632) – Stein Tholo Bjørnsen (1582) 
1.d4 Sf6 2.Sf3 d5 3.Lf4 c5 4.c3 cxd4 5.cxd4 Lf5  
Houdini 4 foretrekker 5...Sc6 og dernest; 5...Da5+. Partitrekket er vel typisk menneskelig på 
mellomnivået, med poenget å utvikle dronningløperen før e6 og deretter kongeløperen. 
6.Db3 

XIIIIIIIIY 
8rsn-wqkvl-tr0 
7zpp+-zppzpp0 
6-+-+-sn-+0 
5+-+p+l+-0 
4-+-zP-vL-+0 
3+Q+-+N+-0 
2PzP-+PzPPzP0 
1tRN+-mKL+R0 



xabcdefghy 
6...Dc8?  
Ser ut til å være en taktisk feil i stillingen. Programmet foreskriver 6... Db6. 
7.Sc3 e6 8.Sb5! Sc6  
Heller ikke 8...Sa6 holder, for etter 9.Tc1 Lb4+ 10.Kd1! Dd8 11.Sc7+ Sxc7 12.Dxb4! taper svart (fra +2,89 
og oppover). 

XIIIIIIIIY 
8r+q+kvl-tr0 
7zpp+-+pzpp0 
6-+n+psn-+0 
5+N+p+l+-0 
4-+-zP-vL-+0 
3+Q+-+N+-0 
2PzP-+PzPPzP0 
1tR-+-mKL+R0 
xabcdefghy 
Her er det allerede duket for en nesten sikker seier til hvit med det opplagte 9.Sc7+ Kd8 10.Sxa8 Lb4+ 
11.Ld2 (+2,56 ifølge Houdini 4). 
9.a3? 
Et uventet forsiktig trekk som gir bort det meste av hvits avgjørende fordel. 
9...Sh5 10.Ld6 f6 11.Lxf8 Kxf8 12.Sd6  
Reduserer hvits fordel til cirka +0,70. Programmet foretrekker utviklingstrekket 12.e3. 
12...Dd7 13.Dxb7 Dxb7 14.Sxb7 Tb8 15.Tc1 Txb7 16.Txc6 Ke7 17.Sh4?!  
Heller 17.b4.  
17...Txb2 18.Sxf5+ exf5 19.e3 Thb8 

XIIIIIIIIY 
8-tr-+-+-+0 
7zp-+-mk-zpp0 
6-+R+-zp-+0 
5+-+p+p+n0 
4-+-zP-+-+0 
3zP-+-zP-+-0 
2-tr-+-zPPzP0 
1+-+-mKL+R0 
xabcdefghy 
20.Tc7+(?)  
Utsetter den siste utviklingen litt for lenge. Etter 20.Le2 hadde hvit fortsatt klart seg fint, for eksempel 
20...Tb1+ 21.Ld1 Ta1! 22.0–0 Tbb1 23.Le2 Txf1+ 24.Lxf1 Txa3 25.g3 med en liten fordel til hvit, f.eks. 
25...Kd7 26.Lb5 Tb3 27.Tc5+ Kd6 28.Lc6 (+0,50 ifølge Houdini 4). 
20...Kd6 21.Txa7??  



Og dette er en ren bukk som vinner for svart. Etter det nødvendige tilbaketoget 21.Tc1 Ta2 22.Le2 Sf4! 
(også 22...g6 er gunstig) 23.exf4 Te8 24.0–0 Texe2 25.Tc3 Te4 sto imidlertid svart også noe bedre. 
21...Ta2 22.Le2 Tb1+ 23.Ld1  

XIIIIIIIIY 
8-+-+-+-+0 
7tR-+-+-zpp0 
6-+-mk-zp-+0 
5+-+p+p+n0 
4-+-zP-+-+0 
3zP-+-zP-+-0 
2r+-+-zPPzP0 
1+r+LmK-+R0 
xabcdefghy 
23...Txd1+! 0-1 
Hvit hadde nok "glemt" denne enkle, men sterke ressursen og valgte å gi opp. Ifølge Houdini 4 var svarts 
fordel ca –1.70 etter 24.Kxd1 Ta1+ 25 Ke2 Txh1+. 
 
I minst to andre partier i NM gjorde Bjørnsen klare taktiske feil som ga motspillerne hans muligheten til 
å oppnå et stort overtak: 
 
1.runde NM 2015: 
Stein Tholo Bjørnsen (1582) – Jan M. Svensen (uten aktiv rating) 
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.Sf3 Sc6 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 e6 6.Sdb5 d6 7.Lf4 e5 8.Lg5 a6 9.Sa3 b5 10.Sd5 Le7 11.Lxf6 
Lxf6 12.c3 Lg5 13.Sc2 0–0 14.a4 bxa4 15.Txa4 a5 16.Lb5 Sa7 (16…Se7.) 17.Lc4 Le6 18.0–0 (18.h4!?) 
18...Kh8 (18...Sc8! 19.b4 Ld7 20.b5 Sb6 med omtrent likt spill.) 19.De2 Ld7 20.Ta3 Tb8 21.b4 a4 22.Sce3 
g6?! 23.Tfa1 f5 24.exf5 gxf5 

XIIIIIIIIY 
8-tr-wq-tr-mk0 
7sn-+l+-+p0 
6-+-zp-+-+0 
5+-+Nzppvl-0 
4pzPL+-+-+0 
3tR-zP-sN-+-0 
2-+-+QzPPzP0 
1tR-+-+-mK-0 
xabcdefghy 
25.Sc2  
Begge spiller Svesjnikov-varianten i siciliansk gjennomgående kyndig og bra. Motorene mener at 25.Ld3! 
innleder en riktigere plan i stillingen, med ambisjoner mot f5, a4 og aller helst h7. 
25...Lh6 26.f4 Lg7 27.Dh5 Ta8 28.De2 Tb8 29.Kh1 Te8 30.Dh5 Tf8 31.Sce3 Sc8 32.Td1 Sb6 33.Dh3 Sxc4 
34.Sxc4 Lb5 35.Sce3 Ld7 36.Dg3 exf4 37.Sxf4 Le5 38.Sc4 Dc7 39.Sxe5 dxe5 40.Sd5 Dd6 



 XIIIIIIIIY 
8-tr-+-tr-mk0 
7+-+l+-+p0 
6-+-wq-+-+0 
5+-+Nzpp+-0 
4pzP-+-+-+0 
3tR-zP-+-wQ-0 
2-+-+-+PzP0 
1+-+R+-+K0 
xabcdefghy 
41.c4?!  
En typisk taktisk glipp i kampens hete. Derimot var 41.De1 Lc6 42.c4! helt jevnt. Nå snapper svart en 
viktig bonde: 
41...Txb4! 42.Tad3 

XIIIIIIIIY 
8-+-+-tr-mk0 
7+-+l+-+p0 
6-+-wq-+-+0 
5+-+Nzpp+-0 
4ptrP+-+-+0 
3+-+R+-wQ-0 
2-+-+-+PzP0 
1+-+R+-+K0 
xabcdefghy 
42...Txc4??  
Svart måtte passe seg og svarer med en fryktelig bukk. Etter 42...Tb7! 43.c5 De6 gir ikke 
analysemotorene hvit noen full kompensasjon for den tapte bonden. 
43.Se3! De6 44.Txd7 oppgitt 1–0 
 
Partiet i siste runde redder Stein Bjørnsen bare med nød og neppe til remis, etter at han kommer 
materielt bakpå med en slem taktisk feil: 
 
9. runde NM 2015: 
Stein T. Bjørnsen (1582) – Andreas Skotheim, Tønsberg (1570) 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Db6 5.a3 Sc6 6.Sf3 cxd4 7.cxd4 Sh6 8.Sc3 a6(?) 
Et mystisk trekk fra svarts side. Bedre var det naturlige videre springerhoppet 8...Sf5 med bare en vanlig 
liten fordel til hvit (+0.19). 
9.Sa4 Da7 10.Lxh6! gxh6 11.Tc1 Ld7 12.Sc5 Tc8 13.b4 Tg8 14.Tc2 (Houdini foretrekker 14.Dd3 Lxc5 
15.dxc5 Tg6 16.g3 med cirka +0.80.) 14...Db8 (Bedre 14...Lxc5 15.bxc5 Tg4.) 15.Dd3 Tg6 16.g3 Sa7 17.Sh4 
Lb5 18.Dd2 Tg8 19.Ld3 Lxd3 20.Dxd3 Dc7 21.Td2 Tg7 22.Sg2 Le7 



XIIIIIIIIY 
8-+r+k+-+0 
7snpwq-vlptrp0 
6p+-+p+-zp0 
5+-sNpzP-+-0 
4-zP-zP-+-+0 
3zP-+Q+-zP-0 
2-+-tR-zPNzP0 
1+-+-mK-+R0 
xabcdefghy 

23.Tc2?  
En uventet taktisk tabbe som snur spillet fra fordel til en nær tapt stilling. 
23...b6! 24.Dxa6 bxc5 25.bxc5 Sc6! 26.Td2 

XIIIIIIIIY 
8-+r+k+-+0 
7+-wq-vlptrp0 
6Q+n+p+-zp0 
5+-zPpzP-+-0 
4-+-zP-+-+0 
3zP-+-+-zP-0 
2-+-tR-zPNzP0 
1+-+-mK-+R0 
xabcdefghy 
26...Sxd4  
Ett av flere gode trekk i stillingen. Svarts fordel bedømmes her av Houdini til ca –1.10. 
27.Txd4 Lxc5 28.Td3 Dxe5+ 29.Se3 Db8 30.0–0 Lxe3 31.Txe3 Td8  
Her var 31...Tc4! en mer aktiv tårnplassering. Slik svart spiller, lykkes det hvit å få utlignet spillet igjen 
gjennom framstøt med f-bonden. 
32.Da4+ Kf8 33.Dd4 Dd6 34.f4 Kg8 35.f5 Te8 36.fxe6 Txe6 37.Tc1 f6 ½–½ 
 
I toppoppgjøret mot Svein Erik Lurdalen i 6. runde går motspilleren aggressivt til verks, i dette tilfellet for 
aggressivt, for å straffe mindre godt åpningsspill fra svarts side. Også dette partiet viser upresist spill fra 
Bjørnsen i flere faser. Lurdalens for optimistiske kvittering gir Bjørnsen likevel en viktig seier. Et folkelig 
og litt spennende typisk ikke-computerparti med unødig mange dronning- og bondetrekk: 
 
8. runde NM 2015: 
Svein Erik Lurdalen, Kongsberg (1704) – Stein T. Bjørnsen (1582) 
1.e4 d5 2.exd5 Sf6 3.d4 Dxd5 4.Sc3 Da5 5.Lc4 c6 6.Ld2 Db6 7.Lc1 (7.Sf3! eller 7. De2!) 7...e6?!  
Stenger løperen unødig inne på c8. Etter 7...Lf5! 8.Sf3 e6 har hvit bare en overkommelig liten fordel.  
8.Sf3 Le7 9.De2 0–0 10.0–0 a5?!  



XIIIIIIIIY 
8rsnl+-trk+0 
7+p+-vlpzpp0 
6-wqp+psn-+0 
5zp-+-+-+-0 
4-+LzP-+-+0 
3+-sN-+N+-0 
2PzPP+QzPPzP0 
1tR-vL-+RmK-0 
xabcdefghy 
11.Sg5?! 
Et noe merkelig offer av en sentrumsbonde i en gunstig stilling der nesten alle trekk gir hvit en tydelig 
fordel da svart sliter med utvikling av dronningfløyen. Houdini 4 foreslår 11.h3, Ld3 eller Tb1, alle med 
omkring +0,65. 
11...Dxd4 12.Le3 Dg4!? 13.f3 Dh5 14.Sh3 Sd5 15.Lxd5 exd5 16.Sf4 Df5 17.g4 De5 18.Sd3 Df6 19.Df2 

XIIIIIIIIY 
8rsnl+-trk+0 
7+p+-vlpzpp0 
6-+p+-wq-+0 
5zp-+p+-+-0 
4-+-+-+P+0 
3+-sNNvLP+-0 
2PzPP+-wQ-zP0 
1tR-+-+RmK-0 
xabcdefghy 
19...h5?!  
Optimismen virker smittsom. Med en bonde over skal svart heller planlegge å fullføre utviklingen med 
19…Sd7, Le6, Ld6 eller Sa6, alt med nesten en bondes fordel ifølge Houdini. 
20.Tae1(?)  
Heller 20.gxh5! Lf5 med en mer overkommelig fordel til svart (-0,43 ifølge Houdini 4). Resten av partiet 
blir noenlunde enkelt for svart. 
20...hxg4! 21.Ld4 Dh4 22.Dg2 Ld6 23.Te3?! Sa6 24.fxg4 Dxg4 25.Dxg4 Lxg4 26.Le5 Tfe8 27.Tg3 Lxe5 
28.Sxe5 Txe5 29.Txg4 Sb4 30.Tf2 Te1+ 31.Kg2 Tc1 32.a3 Sxc2 33.Kh3 Se3 34.Tgf4 f5 35.T2f3 Te8 36.Tf2 
g5 37.Txf5 Sxf5 38.Txf5 Tg1 0–1 
 
De angitte kommentarene til disse fem partiene er ikke perfekt gjennomarbeidet, men kan gi et rimelig 
inntrykk av spill og sjanser, med Stein Bjørnsens taktiske feil og motspillernes ditto feil og muligheter 
som det sentrale. 
 
Stein Bjørnsens ni partier viser etter min vurdering uansett en ganske god spillestyrke per juli 2015, 
kanskje tilsvarende en ratingstyrke 1850 – 1900, som cirka gjennomsnittet av styrke og prestasjoner til 



spillere på seierspallen i klasse 2 i landsturneringene. Pallen vil naturlig romme noen av de sterkeste 
spillerne i klassen og dem som ved denne anledningen har noen marginer på sin side. 
 
Konklusjon: Etter gjennomgang av de ni NM-partiene hver for seg og samlet kan jeg ikke se noen 
rimelige tegn til at Stein Bjørnsen skal ha mottatt computerhjelp eller annen hjelp utenfra med å spille 
dem, som i realiteten er halvparten av dommen fra Norges Sjakkforbunds sentralstyre. Det er vanskelig 
å forstå at noen etter å ha sett partiene kan mene at Bjørnsens spill i klasse 2 i NM 2015 har vært basert 
på juks. 
 
Hvis et analyseverktøy som FIDE disponerer, konkluderer med at Stein Bjørnsen sannsynligvis har jukset 
i gjennomføringen av partiene sine i klasse 2 i landsturneringen 2015, er dette analyseverktøyet neppe 
av tilstrekkelig kvalitet i alle fall til å vurdere partier på disse nivåene, og i tillegg «stilt inn» feil, altså 
med en forventning om feil styrkenivå. Partiene til Stein Bjørnsen i NM 2015 burde nok eventuelt 
vurderes etter antatt ratingstyrke 1850 eller 1900.  
 
Det vi nå selvfølgelig må unngå, for hele sjakkmiljøets del, er å ha et «antijukse-verktøy» svevende i 
bakgrunnen som i praksis gir spillere i sterk framgang eller spillere i toppen av NM-klasser og lignende 
turneringer generell frykt for at ekstra sterke prestasjoner eller partier i seg selv gir protester for juks 
som på toppen av alt kan bli publisert lignende som i denne «Bjørnsen-saken».  
 
Jeg har i denne betenkningen bare gått inn på Stein Bjørnsens ni partier i klasse 2 i NM 2015 og supplert 
med noen generelle kommentarer. Gjennomgangen min er ikke gjort på initiativ eller oppdrag fra andre 
enn meg selv, men den blir naturligvis gjort tilgjengelig for anken som Stein Bjørnsen har varslet til 
Norges Sjakkforbunds ankeinstans Reglementsutvalget, RU. 
 
Åmot, 09.05.2016 
 
Øystein Brekke 

 
 
 
 
 


