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Tom Eriksen fra Sotra 
Sjakklubb skal sørge 
for at verdens beste 
sjakkspillere følger  
regelverket under 
sjakk-OL i september.

Sjakk: Tom Eriksen er formann, 
spiller og klubbdommer i Sotra 
Sjakklubb. Han dømte under 
sjakk-NM i 2008 og 2009. Nå 
er 45-åringen fra Olsvik klar for 
sin første internasjonale dommer-
oppgave.

– Jeg ble overrasket da jeg fikk 
beskjed om uttaket. Det blir nok 
en stor opplevelse å få være med 
å dømme under sjakk-OL til høs-
ten, sier Eriksen.

Best i test
I begynnelsen av mai deltok Tom 
Eriksen på et internasjonalt sjakk-
dommerkurs på Fagernes.

– Motivasjonen for å være med 
på dette var at jeg vil utvikle meg 
som dommer. I tillegg ønsket jeg å 
bli vurdert som dommer for sjak-
kolympiaden i Tromsø i 2014, 
sier han.

Det Eriksen ikke visste, var at 
Det internasjonale sjakkforbundet 
FIDE også var på jakt etter dom-
mere til årets sjakk-OL i Istanbul.

Mot slutten av det fem dager 
lange kurset ble det avholdt en 
eksaminering av de seks delta-
kerne på dommerkurset. Forman-
nen i Sotra Sjakkklubb avla ikke 
bare beste eksamen. Han var også 
betydelig raskere enn de andre.

– Jeg var nok den mest aktive 
dommeren blant deltakerne på 
kurset. I tillegg er jeg vant til å ha 
eksamen etter å ha tatt ingeniør-
utdannelse i voksen alder. De tre 
beste fikk tilbud om å være dom-
mere under årets olympiade. Jeg 
tar utfordringen på strak arm, sier 
Eriksen.

Han har god tro på å bli inn-
lemmet i dommerstanden under 
Tromsø-OL også.

– Det er ennå ikke bestemt 
hvem som skal dømme i 2014. Så 
lenge jeg ikke gjør meg fullsten-
dig bort i Istanbul, så regner jeg i 
grunnen med å dømme om to år 
også. Sjakkdommere vokser nem-
lig ikke på trær, sier Eriksen.

Lite kjefting og smelling
Årets sjakk-OL avholdes i perio-
den 27. august til 10. september i 
Tyrkias største by Istanbul. Totalt 
vil rundt 150 dommere sørge for 
at alt går etter regelboken.

– Den viktigste oppgaven for 
en dommer er å se til at det er rett-
ferdige vilkår og at reglene blir 
fulgt. Den vanligste feilen er nok 
å unnlate å gripe inn hvis det skjer 
noe ureglementert, sier Eriksen.

I idretter som fotball og hånd-
ball innebærer dommerjobben 
ofte å løpe rundt i 90 minutter og 
få konstant kjeft fra 22 spillere og 
en fullsatt tribune. Å være sjakk-
dommer er ikke en like utakk-
nemmelig oppgave.

– Det er som regel rolige dager. 
Tvister kan oppstå, men de løses 

stort sett alltid i ordnede former, 
sier Eriksen.

Kan ta tid
Tom Eriksen kommer etter alt å 
dømme til å lede rundt 12 parti i 
løpet av de to ukene mesterska-
pet varer.

– Vi får to fridager og skal 
dømme de resterende 12 dagene, 
sier den erfarne dommeren.

De fleste parti under et mester-
skap varer gjerne et sted mellom 
tre og fire timer.

– Enkelte parti kan strekke seg 
til seks timer, mens andre tar rela-
tivt kort tid, forklarer Eriksen.

Det finnes også eksempler på 
ekstremt lange parti. Det lengste 
sjakkpartiet i et mesterskap ble i 
følge britisk Wikipedia spilt mel-
lom Nikolic og Arsovic i Hvite-
russland i 1989. Det ble gjort 269 
trekk og kampen varte i 20 timer 
og 15 minutter.

– I teorien finnes det ingen 
begrensninger for hvor lenge en 
kamp kan trekke ut. Hvis det 
drøyer veldig, så pleier som regel 
dommeren å gripe inn. Jeg håper 
vi slipper de ekstreme maraton-
kampene i Istanbul, sier Eriksen.

Stort arrangement
Den aller første sjakkolympiaden 
ble arrangert i Paris i 1924. Da 
var det kun menn som deltok. 54 
spillere var med. Både i Paris og 
i Budapest, to år senere, var det et 
individuelt mesterskap. Fra 1927 
ble konseptet endret til en lagkon-
kurranse mellom landslag. Først 
i 1952 fikk konkurransen offisiell 
status som sjakk-OL. I 1957 kom 
også kvinnene på banen.

Sjakk-OL har i senere tid blitt 
avholdt hvert andre år. I 2010 ble 
olympiaden arrangert i den rus-
siske byen Khanty-Mansiysk.

– Der stilte det rundt 1300 del-
takere fra 143 nasjoner. Jeg tipper 
at deltakertallet i år vil ligge på et 
sted mellom 1500 og 2000. Det er 
nok flere som velger å ta turen til 
Istanbul som ligger midt mellom 
Europa og Asia. Khanty-Man-
siysk ligger mer usentralt midt i 
Russland, sier Eriksen.

Carlsen-magi neppe nok
Ukraina er regjerende mester i 
herreklassen, mens Russland vant 
kvinneklassen på hjemmebane i 
2010. Norge endte på 52. plass i 
herreklassen og ble nummer 46 i 
kvinneklassen.

Sjakkdommeren fra Sotra 
Sjakklubb tror ikke at det nor-
ske laget vil hevde seg helt i top-
pen under mesterskapet i Istan-
bul heller.

– Verdenseneren Magnus Carl-
sen vil sannsynligvis spille tur-
neringen, men det er neppe nok 
til å bli blant de beste. Den nest 
beste nordmannen, Jon Ludvig 
Hammer, er ikke en gang rangert 
blant de 100 beste sjakkspillerne 
i verden. I sjakkolympiaden er 
stort sett alle de beste med, sier 
Eriksen.

Tidlig krøket
Tom Eriksen trådte sine barnesko 
i sentrumsgatene i Bergen. Siden 

Skal holde kontroll på konger, dronninger og bønder:

Dømmer i sjakk-OL
Sotra Sjakklubb 
skal jobbe hardt 
for å få en 
spillerrepresentant 
i en 
sjakkolympiade. 
Til høsten 
skal imidlertid 
formann Tom 
Eriksen delta i 
OL som dommer. 
Arkivfoto: Erik 
Bentdal Støverud

har han bodd både i Nordhordland 
og på Ågotnes. Nå holder 45-årin-
gen til i Olsvik, men jobber for 
Statoil og har kontor på Kollsnes.

Interessen for sjakk blomstret 
opp i ung alder.

– Jeg husker at broren min 
og jeg pleide å se på at faren vår 
spilte sjakk med en onkel av oss. 
Vi lærte oss reglene og begynte å 
spille selv, sier han.

På 80-tallet ble han medlem i 
Åsane Sjakklubb.

– Jeg spilte der i noen år. Det 

var først da jeg var i 20-årsalde-
ren at jeg virkelig begynte å inter-
essere meg for sjakk ved å lese 
teori og settte meg inn i spillet 
for alvor, sier Eriksen.

Etter noen år i Nordhordland, 
uten klubbtilhørighet, meldte 
Eriksen seg inn i Sotra Sjakklubb 
i 1998. To år senere ble han for-
mann i klubben. Det var også på 
den tiden han begynte som dom-
mer.

– Jeg har vært med på å arran-
gere turneringer og vært dommer 

ved 30-40 ulike tilstelninger, sier 
Eriksen.

Etter å ha slitt med rekrutte-
ring og frafall i en periode opple-
ver Sotra Sjakklubb nå gode tider.

– Vi har rundt 30 medlemmer 
og er nest størst i Hordaland. Det 
er bare Bergen Sjakklubb som har 
flere medlemmer enn oss her i fyl-
ket, sier formann Eriksen.
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