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Shogi NM 2013  

Turneringen ble avviklet i februar 2014 på Chateu Neuf i Oslo. 

 

For å få et tilnærmet vestlig ratingtall bør man legge på rundt 550 

ratingpoeng, da rundt 900 tilsvarer den Europeiske snittratingen, og 

1600 tilsvarer mestertittelen. 

 

 

En glad norgesmester – Richard Bjerke. 

 

Terje Christoffersen ønsket ikke å beskjemme publikum med sitt 

parti mot Richard Bjerke, og undertegnende ble derfor nødt til 

å finne et annet parti. Dessverre kan det se ut til at dette 

partiet kan beskjemme publikum enda mer! 
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 Terje Christoffersen (1687)  

 Nikolas Axel Mellem (946) 

Shogi NM, 2. runde 

Terjes brikker er øverst. 1.p7f p3d 2.p2f p4d 3.S4h R3b 4.p2e 

B3c 5.K6h K6b 6.K7h K7b 7.G4i-5h S4b 8.p5f K8b 9.p1f L9b 

10.B7g K9a 11.K8h S8b 12.L9h G4a-5b 13.K9i S4c 14.S8h G7a 

15.G7i p5d 16.p4f G5c?! 

 

Tvilsom plassering av gullet. Jeg skulle være litt kreativ og 

styrke sentrum, men som Terje påpekte er Shogi i åpningsfasen 

ett kappløp om å skaffe seg en solid kongestilling, like mye 

som det er et kappløp om å forberede en god angrepsstilling. 

Gullet burde søke mot 7b, og løperen kan kanskje etter hvert 

svinges over til 9a-1i diagonalen. 17.G5h-6h p7d 18.G6h-7h p3e 

Gote forserer begivenhetene men har dårligere aji (form) og 

vil snart komme i problemer. 19.p4e p3f 20.p4d B4d 21.B4d S4d 

22.p3f p5e? Her burde jeg tatt bonden med tårnet og prøvd å 

komplisere mest mulig. 23.p2d! Tematisk brudd. 23…B*4f 24.p2c+ 

B2h+ 25.+p3b +B2i 26.p*4e!  
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Tematisk dropp som ødelegger forbindelsen mellom gullet og 

sølvet. 26…S4e 27.R*2c +B1i 28.R5c+ p5f 29.B*2b p7e 30.B1a+ 

p7f 31.L*7e L*7b 32.L7b+ G7b 33.+R4b! Gaffelen avgjør i 

praksis partiet.  33…G7c 34.+R4e p*4g 35.+R4g p7g 36.+B7g L*7d 

37.p*4f N*6e 38.+B6f N5g+ 39.S5g p5g+ 40.+R5g p*5f 41.+R5i 

+B3g 42.+R3i Og hvit ga opp etter rundt 5 heltrekk til. 1:0 

 

Nikolas Axel Mellem vs. Terje Christoffersen. 
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