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Så er det igjen tid for
tilbakeblikk og fremtids
vyer. For oss i redaksjonen
skal det ikke legges skjul
på at vi har hatt et strev
somt år. Ambisjonene har
så absolutt vært til stede
og stoffmengden har bare
øket og øket. Vi tør påstå
at intet innlegg er blitt
glemt, ei heller turne-
ringer.
Layout’en har til sine tider
avspeilet et visst tidspress
på grunn av en rekke uter-
utsette ting som har virket
forsinkende, men vi håper
helhetsinntrykket hr vært
akseptabelt.
Abonnentene har vel litt å
klage over. Ofte har
adresseforandringer ikke
blitt rettet før måneder var
gått, men dette har igjen
sammenheng med overbe
lastning.

Enkelte klubber var van-
skelig å få skikkelig
kontakt med og dette
gjorde at resultatservice
og billedstoff ble noe
mangelfull. Spesielt var
dette merkbart på skole-
sjakksektoren. Det bør
ikke herske tvil om at det
drives langt mere intenst
med skolesjakk i de tre
nordligste fylker enn vi har
vært istand til å referere
fra.
Våre mål for året som
kommer er mange, og vi
håper ikke å gape over for
mye. Bladet skal komme ut

med 9 nummer i 1979 som i
år. Standarden håper vi
skal bli ennå bedre med
mere variert innhold og en
mere perfekt layout. Distri
busjonen vil bli forenklet
noe, men det bør allerede
nå gjøres oppmerksom på
at vi blir å kutte ut sene
betalere på et tidlig tids-
punkt. Grunnen er at
purringer tar for lang tid og
koster penger. Vinningen
går opp i spinningen.

Markedsføringen av bladet
vil forsøkes intensivert.
Samtidig vil vi ikke unnlate
å minne om at den enkelte
sjakkiller her har mulig-
heten lii å gjøre en stor
innsatsPostsjakkspillerne
i Nord-Norge er meget
flinke til å gi bladet som
gave til sine motstandere
sør i landet eller i utlandet
og dette har uten tvil virket
positivt.

I motsetning til alle andre
sjakkblader, så er vi av den
mening at billedstoffet er
av meget stor betydning.
lkke bare fordi vi tror gutta
liker å se bilde av seg selv i
bladet, men også fordi
man generelt gjerne vil vite
hvordan den og den ser ut.
Vi må heller ikke glemme
annonsørene og bladet
som annonseforum. Husk
at det er adskillige offent
lige kontorer der bladet
ligger til utsyn og kanskje
de fleste av den kategori
lesere har lite kjennskap til

sjakk og starter med
bildene for å se om det i
det minste er noen man
kjenner.
Problemet i denne forbin
delse består i å få tak i
billedmateriale og uten
klubbenes hjelp er det en
meget vanskelig oppgave.
Vi er fullt klar over at det
må gjennom en til-
venningsperiode. Klub
bene og turneringsarran
gører av forskjellig art må
læres opp til at bilder er
like viktig som resultatliste
og partier. Vi har forståelse
for at det glemmes og at
man stolte på pressefoto
grafen, som dessverre
uteble, men det må skje en
bedring i året som kom-
mer.

Nyhetsstoff er også en av
de ting vi villegge stor vekt
på og igjen er det klubbene
som må gjøre største
jobben. Bladet har knyttet
til seg flere nøkkelperso
ner i både inn- og utland,
men likevel synes vi
leserne har krav på mere
informasjon. Forestående
turneringer er en vesentlig
faktor, men svært ofte får
vi annonsene så sent at
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mye av vitsen er borte.

Debattspalten har lidd en
god del under mangel på
innlegg, eller svar på
allerede trykte innlegg. I
1979 vil redaksjonen
bestrebe seg spesielt på å
få til mere debatt og i den
forbindelse kommer vi til å
ta direkte kontakt med
personer vi synes burde
uttale seg i aktuelle saker.
Det er snart tid for å fornye
abonnementet og derfor
sender vi med postgiro
blanketter som vi håper
skal bli benyttet. Likeledes
håper vi abonnentens
adresse blir skrevet i
leselig skrift. På baksiden
av blanketten er det rikelig
plass til eventuelle opplys
ninger vedrørende det
girerte beløp. Prøv å gjøre
det lettest mulig for oss!

Redaksjonen ønsker
leserne en riktig God Jul
og et Godt Nytt Sjakkår.

K. J.
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i . Gudmund Farstad,
Vardø.6.5

2. Svein H. Johnsen,
Vadsø 55

3. Arne Rønning, Vardø 5.5
4. Tor K. Schølseth,

Kirkenes 5.0
5. Leif Bjørnstad,

Kirkenes 5.0
6. Karl A. Larsen,

Kirkenes 5.0
7. Åsmund Røst,

Kirkenes 5.0
8. Leif Andreasen,

Vadsø 4.5
9. Bengt Eriksen,

Kirkenes 4.5
10. Tor Nilssen, Vadsø . 4.0

Klasse I:

i . Martin Schølseth,
Kirkenes 5.0

2. Trygve Røtvold,
Kirkenes 4.5

Den etter hvert så tradi
sjonelle hurtigsjakkturnerin
gen, Varangslaget, som
arrangeres av Kirkenes
Sjakklubb, gikk av stabelen
4. — 5. november.

Hele 82 deltagere stilte til
start og gledelig var det at
den nystartede sjakklubben
i Tana var representert.
Videre hadde Karl Petter

3. Harald Nilsen,
Kirkenes 4.0

4. Olav Andersen,
Vadsø . . . 4.0

5. Arne Fjermeros,
Vardø 4.0

Klasse II:

i . Jostein Risan,
Kirkenes 4.5

2. var Sæther,
Kirkenes 4.5

3. Thorleif Larsen,
Kirkenes 4.0

4. Pål E. Knutsen,
Tana 3.0

5. Arve Sæthern,
Tana 3.0

Klasse Juniuor:
1. AlfO. Berglund,

Hammerfest 4.5
2. Kjell M. Karlstad,

Hammerfest 4.5
3. Leif M. Kofoed,

Vardø 4.0

Jernberg tatt den lange
veien fra Tromsø. Ellers
kom deltagerne fra Ham
merfest, Vadsø, Vardø og
Kirkenes.

De fleste av deltagerne
bodde på Kirkenes Turist
hotell som for anledningen
kunne tilby overnatting for
kr. 100 pr. døgn, og det er
billig tatt i betraktning hva

4. Brede Sæther,
Kirkenes 3.5

5. Kjetil Henninen,
Kirkenes 3.5

Klasse Lilleputt:
i . Georg Krogh,

Vadsø 6.0
2. Lars A. Oldernes,

Vadsø 5.0
3. Ulf E. Larsen,

Kirkenes 5.0
4. Willy Selfors,

Kirkenes 5.0
5. Tor E. Hoftaniska,

Vadsø 5.0
6. Stig I. Hjemås,

Vigør 5.0
7. Øystein Fløtten,

Kirkenes 5.0
8. Steinar Methi,

Vadsø 4.5
9. Geir Andreassen,

Vardø 4.5
10. Bjørn Fløtten,

Kirkenes 4.0

det ellers koster å bo der.
Videre ble noen av stedets
pensjonater benyttet samt
at noen ble inkvartert privat.

I spillelokalet var det
mulig å få kjøpt middag og
smørbrød for en billig
penge, noe som deltagerne
satte stor pris på.

I forbindelse med kultur
uka i Sør-Varanger hadde

Sør-Varanger kommune gitt
en gavepremie. Kirkenes
Sjakklubb sto fritt med
hensyn til hvem som skulle
få premien. I sin tale under
premieutdelingen sa for-
mannen i Kirkenes
Sjakklubb, Trygve Røtvold,
at man så inn i fremtiden,
og styret derfor hadde
besluttet å gi gavepremien
til vinneren i Klasse Lille-
putt, som i år ble Georg

Krogh, Vadsø. Forøvrig var
det 1 /3 premiering i hver
klasse med unntak av
Klasse Lilleputt hvor samt-
lige spillere ble premiert.

Så over til selve turne-
ringen. Varangslaget er som
sagt en hurtigsjakkturne
ring. Den spilles over 7
runder etter Monrads
system med en betenk
ningstid på 45 min. pr.
spiller pr. parti. Klasse
Mester, I, Il og Junior spilte
i en gruppe. Klasse Lilleputt
spilte for seg selv i en egen
gruppe. Turneringsleder var
Erling Fløtten.

På forhånd var Gudmund
Farstad, Vardø, favoritt til
seieren i turneringen, og
dette templet maktet han
også å bære. Selv om han
var på gyngende grunn i
flere av partiene, var det
kun Svein Harald Johnsen,
Vadsø, som besatte andre-
plassen, som maktet å
oppnå remis. De andre
partiene vant Gudmund
Farstad. Martin Schølseth,
Kirkenes, ble vinner av
Klasse I med 5 poeng. To-
talt i turneringen fikk han en
6. plass, noe som over-
rasket de aller fleste. Alf Ole
Berglund ble vinner av
Klasse Junior, han besatte
en 9. plass totalt i turnerin

gen. Klasse Il ble vunnet av
Jostein Risan, Kirkenes,
som fikk en i i . plass totalt i
turneringen.

Karl Hojem

Denne etterhvert tradi
sjonsrike turneringa gikk av
stabelen i Kirkenes 4. - 5.
november. Den nye delta-
gerrekorden lyder på 82
spillere, hvorav 51 i hoved
gruppa og 31 i Lilleputt.

Gudmund Farstad vant
som han ville og var i reali
teten aldri truet. Han ville
vært mester til og med med
tap i siste runde, mot under-
tegnede. Partiet endte re-
mis, idet jeg ble satt matt i
forrykende tidsnød. Dermed
unngikk man dobbel Vardø-
seier, Rønning ble hårfint
forvist til tredjeplass. Are
Rønning var forresten den

dominerende Finnmarks
junior for noen år tilbake og
er nå spillesugen som aldri
før. Ja, så ambisiøs er han
at han lovet sjakkredaktøren
en hundrelapp hvis det tidli
gere vidunderbarns come
back ble rost i høye toner i
sjakkspalta. Det er herved
gjort, regningen kommer i
posten.

Mester4assen ellers var
preget av normalresultater,
mens den største og glede-
ligste overraskelsen nok var
førsteklassingen Martin
Schølseths sjetteplass.
Hans spillestil kjennetegnes
av uoversiktlig åpningsspill,
gjerne eidgamle teorivarian
ter som de gamle mestre
spilte. Når så fordel er sikret
i kraft av f. eks. bonde- eller
offisersgevinst, detter
motstanderen av stolen
etter Martins remistilbud.
Gammelulven klarte på

Klasse Mester:

Gudmund Farstad
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tross av denne taktikken
ikke å unngå å sanke 5
poeng.

Best i Klasse Il ble unge
og lovende Jostein Risan,
Kirkenes, mens «lillebror»
Berglund, Alf Ole, vant en
overbevisende seier i junior.
Hans resultat er en solid
bekreftelse på at det nytter
å satse målrettet på junior-
sjakk, slik Hammerfest
Sjakklubb har gjort.

Om Gudmund Farstad
tok godt for seg av premie-
fatet (førstepremien pluss
vandrepokal til odel og eie),
gjaldt det også vinneren av
Iilleputtklassen, Georg
Krogh fra Vadsø. I tillegg til
hovedpokalen ble han

nemlig tildelt Sør-Varanger
kulturstyres pokal, som var
satt opp i forbindelse med
kulturuka. Og om ikke det

var nok, sikret Georg seg
med denne seieren billett tfl
landsfinalen i skolesjakk,
som arrangeres i Trøndelag
om kort tyd.

Vadsøs dobbeltseier ble
sikret av Lars Arne
Oldernes. «Finnmarkens»
gavesjekk tilfalt kjøkken-
gjengen for omsorgsfull
tjeneste.

Rammen om turneringa
var som vanlig den beste,
og Kirkenes Sjakklubb
høstet mange lovord for
arrangementet. Ellers taler
rsultatlista for seg.

Svein H. Johnsen

Hvit: Gudmund Farstad,
Vardø.

Sort: Harald Nilsen,
Kirkenes.

Partimaterialet fra hurtig-
sjakkturneringer er vanlig-
vis spinkelt, fordi få tar seg
tid til å nedskrive sine
mesterverker. Dette gjelder
i høy grad også årets
Varangslag, og vårt parti er
rekonstruert spesielt for
sjakkspalta, etter spillets
slutt. Kvaliteten på partiet
er sterkt varierende, slik
tilfellet oftest er for partier
med begrenset betenknings
tid. Partiet yter således
ingen av spillerne full rett-
ferdighet. Vi tar det likevel
med, da forviklingene som
oppstår i kampens hete er
meget interessante.
1. Sf3, Sc6(?). 2. d4, dS.

Dermed spiller sort Tschi
gorin-varianten i Dronning-
gambit, som er ansett som
fordelaktig for hvit. Se
radiopartiet Øgaard-Duck

stein (Østerrike) for et par
år siden, som endte med en
knusende norsk seier.
3. Lf4, è6? 4. e3, Sf6. 5. c4,
Le7. 6. Sc3, 0-0. 7. Dc2, a6.
8. a3, b6?. 9. cxd5, exd5.
10. Ld3, g6?

Langt bedre var 10. -h6.
Nå råtner den sorte konge-
stillinga.
11. Lh6, Te8. 12. h4!, Sg4.
13. h5.

Et kanontrekk, og sort lar
klokelig være å motta dette
offisersofferet. Den sorte
kongestillingen blir totalt
blottlagt, og det ville kun
vært et tidsspørsmål før den
hadde raknet fullstendig.
13. g5!

Og dermed oppstår de
tidligere omtalte forviklin
ger. Løperen på h6 er døds
dømt men likevel ser det ut
til at stillinga er vunnet for
hvit pga. mulighetene som
oppstår som følge av sorts
underutvikling. Omtrent
alle andre trekk enn 13. -g5
ser ut til å tape øyeblikkelig.
14.Lxh7+,Kh8.

15. Sxd5?!
Farstad presser stillinga

til det ytterste, noe som
;ikkert taktisk sett er riktig i
hurtigsjakk. Sort begynner
allrede å få problemer med
klokka, men med riktig spill
bør sort vinne etter dette (så
vidt jeg kan se) feilaktige

offer.
15. -Dxd5. 16. Le4, Sxd4?

Ren desperasjon. Hva
skal hvit gjøre etter dame-
sjakken på a5? Spiller han
17. b4, kommer ganske
enkelt 17. -Lxb4 + , a-bon
den er bundet. Men slikt er
selvsagt ikke lettsett i tids-
nød.
17.Sxd4,De5?

Det var fortsatt ingen feil
å sjakke på a5.
18. Sf3?

Det var bedre å slå på a8.
18.-Da5+.

Omsider!
19. b4, Lxb4+. 20. Ke2,
Tb8. 21. LxgS.

Og dermed bør hvit vinne
sluttspillet.
21. -Lc3. 22. Taci, Txe4.
23. Dxc3 + , Dxc3. 24. Txc3,
c5. 25. Lf4, Tb7. 26. Sg5,
Te8.27.f3

Og sort overskred betenk
ningstiden. Sluttspillet er
vunnet for hvit. Et typisk
hurtigsjakkparti, som sagt,
ikke godt, men meget
underholdende.

(Komm. av Svein H. John-

RETI

Hvit: Harald Oldernes,

,
Vadsø

, Sort: Leif M. Kofoed,
Vardø

1. Sf3, Sf6. 2. g3, g6. 3.
Lg2, Lg7. 4. c4, c5. 5. 5c3,
0-0. 6. 0-0, e6. 7. d3, d5?!

Sort burde først fullført
utviklingen av sin dronning-
fløy med f. eks. 7. -Sc6.
8. cxd5, exd5. 9. Lg5?

Den eneste måten å
straffe sorts overivrige spill
på, er å spille 9. Db3 ! som
blanksvir sorts sentrum og

dronningfløy.
9.-Le6.1O.d4.

Fortsatt kunne 10. Db3
spilles.
1O.-c4.11.e4?

Nå blir d-bonden svak.
11. -dxe4. 12. Sxe4, Sc6. 13.
Sxf6, Lxf6. 14. Lxf6, Dxf6.
15. d5, Tad8. 16. Sh4, Se7.
17. Dc2.

Her burde 17. d6 vært
spilt.
17.-Sxd5.18.a3.

Det planlagte 18. Dxc4
strander på 18. -Se3.

7

18. -Sf4!
Sort har vunnet en bonde

og avgjør partiet med dette
fikse trekk. Springeren kan
ikke slås fordi det henger på
h4.
19. Lxb7, Tb8. 20. De4,
Sh3+. 21. Kg2

På 21. Khl følger 21. -

Sxf2+.
21. -5g4. 22. Dc6, Lh3+.
23. Kgl, Dxc6. 24. Lxc6,
Lxfl. 25. Kxfl, Txb2. 26.
Kg2, c3. 27. Tcl, c2. 28.
La4, Tc8. 29. Sf3, Sxf3. 30.
Kxf3, Ta4. 31. Oppgitt.

Tross sine feil et inte-
ressant parti som begge
parter kan være bekjent av.

(Komm. av Svein H. John-
sen).DRONNINGGAMBIT

sen).

Georg Krohg

VA RA NGMESTERE
GJENNOM TIDENE

1968 Leif Bjørnstad, Kirkenes
1969 Leif Bjørnstad, Kirkenes
1970 Gudmund Farstad, Vardø
1971 Bjørn Risan, Kirkenes
1972 Harald Nilsen, Kirkenes
1973 Leif Bjornstad, Kirkenes
1974 GunnarJohnsen, Kirkenes
1975 Gudmund Farstad, Vardø
1976 Leif Bjørnstad, Kirkenes
1977 Gudmund Farstad, Vardø
1978 Gudmund Farstad, Vardø



‘-I

Nå gir Kreditkassen
dc

deg 70% økning
av pengene dine på 6 år

K-Sparebrevet. Det koster kr. 586,— idag —

på 6 år stiger det i verdi til kr. i .000,—!

If I(REPITKASSEN
bankfor folk flest

Kongensgt. 50 — 8500 NARVIK
TIf. (082) 41 065

4JNGDOMSHERBERGE
TLF. 50963 — MO I RANA

HARSTAD:
MOTORCO A.S
9400 HARSTAD

Tif. (082) 64627

v’

LØPER...

v’

SPRINGER...

vi TREKKER TIL

Sktlk4s$et
Paulvin Baarclsen

TIf. 82 255 TROMSØ

FOR SKOENE OG FØTTENES SKYLD...

Forhandlere:

BODØ:

UNI-BIL AIS
8010 BODIN
Tif. (081) 23580

NARVIK:

FAGERNES BIL
8500 NARVIK

Tif. (082) 44020med e1ega
Suksessbilen som skaper uro i den øvre mellom- omtale. Om du or det eller e bør du
klasse. Dette fordi den er luksunøs, har gode rask for oldehngen er begrenset p.g a.
kjøreegenskaper, tekniske fmesser og utstyr sessen ute i verden. Ener en prevetur vii
som stort sett har vært forbeholdt bùer i langt sikkert si som oss:
høyere pnsldasser. Sjelden har noen bil blitt så Colt Sigma - det er bil det!
skamrost av fagfolk i senøse tester og presse-

Kvalitet og komfort fra Mitsubishi,
-Japans eldste bilfabrikk

Roccfr

- -

TROMSØ:
JAKOBECK
MASKIN
9000 TROMSØ

Tif. (083) 83548



Halvannet parti i post-
sjakk-spalten denne gang,
begge hentet fra NM 1978,
som ennu ikke er avsluttet.

Den eneste nord-norske
deltager i postsjakk-NM’s
nest høyeste klasse, Mester
B, heter Arnold Andreas
sen, Tromsø — og Lyngsei
det. I denne klasse har de 3
beste rett til opprykk i Mes
ter A, og i skrivende stund
synes Andreassens sjanser
til å oppnå den magiske 3.
plass å være rett gode, selv
om meget ennu kan skje.
Første- og andreplassen er
allerede klar, idet Dag Or
seth er klassens suverene
vinner, med Karl W. Strand
på en like klar «sølvplass».
Vårt parti viser nettopp
Andreassens viktigste seier
mot den sterke Kristi-
ansundspiller.

Diagramstillingen Fengs
rud — Monsen synes ikke å
ha noe med nord-norsk
sjakk å gjøre, men det er
kun utenpå! Faktisk er roga
lendingen Magnus Monsen
innmeldt i Hammerfest
Sjakklubb. Dette primært
for å kunne delta i de nord-
norske mesterskapW, så
sjakkredaksjonens sam
vittighet overfor nord-norsk
selvfølelse er således den
aller beste.

NM i postsjakk 1978, MB.

1. e4, Sf6. 2. Sc3, d5. 3. e5,
Sfd7. 4. d4, e6. 5. Sf3, c5. 6.
dxc5, Lxc5. 7. Ld3, Sc6. 8.

Lf4, a6?!
Det beste er 8. -f6! (Spas

skij — Petrosjan, VM
1966). På 8. -0-0? vinner
hvit etter det klassiske
løperofferet 9. Lxh7 +!,

Kxh7. 10. 5g5 + i alle
varianter.
9. 0-0, Dc7. 10. Tel, Sd4?!

Her håpet jeg på 10. -

Db6. 11. De2, Dxb2? (11. -

Sd4!). 12. SxdS!, exd5. 13.
e6 med meget gode angreps
sjanser.
11. Sg5, g6.

Hvis 11. -h6? så 12.
Sxf7!, Kxf7. (12. -0-0?. 13.
Sxh6+). 13. Dh5+, Kf8.
14. Te3.
12.SxdS?

Et bukk. Etter 12. Dg4
ville ikke den sorte stillingen
vært mye verdt.
12. -exd5. 13. Sxf7, 0-0!

Selvsagt! Forøvrig er ikke
‘ sort sjanseløs iter I 3 , -

Kxf7. 14. e6, Sxe6. 15.
Lxc7, Sxc7.

‘

14. Lg3, Se6!. 15. Sh6+

Det er bare å spille videre
og late som om dette var et
posisjonelt offer på lang
sikt.
15. -Kg7. 16. Dd2, Dd8?!

For passivt. Bedre var 16.
-5b6 hvoretter hvit er i taps
fare. Sort truer nå 17. -Dg5
med dronningavbytte.
17. h4, Le7. 18. Sg4, De8.

Forhindrer evig sjakk: 19.
Dh6+, Kg8. 20. Lxg6,
hxg6. 21. Dxg6+, Kh8. 22.
Dh6+ osv.
19. c4!, d4. 20. Le4, g5?.

.

21.Ld5!,Ld8.
.

:- Eller 21. -gxh4?. 22.
Dh6 + , Kg8. 23. Lh2! med
vinststilling.

22. Sf6!, De7.
Den bitre erkjennelse. På

22. -Sxf6 avgjør 23. exf6,

Lxf6. 24. Lxe6, Lxe6. 25.
hxg5, Ld8. 26. Dxd4+ osv.
23. hxg5, Sb6. 24. f4, Kh8.
25. Kf2!?, Sxd5.

Andre trekk er neppe
bedre.
26. cxd5, Sg7. 27. e6, Txf6.

Nødvendig pga. truslene
Dd3ogThl.
28. gxf6, Dxf6. 29. Thl,
Lb6(?). 30. Db4!, La7. 31.
Th6, Df5. 32. Tahi, Dc2 +.

Evig sjakk er sorts eneste
håp.
33. Kfl, Dcl+. 34. Del,
Dc4+. 35. De2, Dcl+. 36.
Lei, Dxf4. 37. Df2, oppgitt.

Sort tvinges til dronning-
avbytte og kan trygt gi opp.

(Komm. av Arnold An-
dreassen).

Majesteter
i beknip

Det hender at man kvier
seg ekstra for å gi opp et
parti, kanskje særlig hvis
man på et tidligere tids-
punkt regnet med sikker
gevinst. Dette var nok
tilfelle for min motspiller
Roy Fengsrud i det parti
som førte til stillingen i dette
diagrammet.

NM i postsjakk 1978, kl. I.

Fengsrud ledet tidligere
med kvalitet, men har nå
bare en stakkars fribonde
på a-linjen å feste sine siste
håp til. Under disse omsten
digheter mente jeg det var
rett å lete etter en mer
poetisk avslutning enn en
møysommelig oppsamling
av a-bonden.
46. -hxg3+. 47. Kgl, Dc2.
48. Dal, Df2+. 49. Khi,
De3! 50. a6, Sf2 + . 51. Kgl,
Sxh3+. 52. Khl, Dgl+!.
53. Dxgl, Sf2+!!

Det var denne stillingen
som inspirerte til tittelen på
dette avsnitt, jeg tror leseren
vil være enig i at den kan
forsvares. Som man ser vil
sort få ny dronning på fl
det ene nødvendige tempo
foran hvit.

‘I0

Frans Larsen

.11

Magnus Monsen

‘

Arnold Andreassen

FRANSK

Hvit: Arnold Andreassen
Tromsø

Sort: Karl W. Strand,
Kr.sund.

MAGNUS MONSEN
Sandnes

Lillestrøm
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KIRKENES
1975

Spilledager: 8. - 10. mai.
Spillested: Gymnaset.
Deltagerantall: 74 spillere.

Turn.leder: Karl Hojem
Lagmester: Kirkenes

Klasse I:

1. ReidarJenssen,
Tromsø 4.5

2. Kjetil Vollan,
Bodø 4.0

3. Karl A. Larsen,
Kirkenes 4.0

4. CarI H. Amundsen,
Hammerfest 3.5

5. Erling Fløtten,
Kirkenes 3.5

6. Harald Nilsen,
Kirkenes 3.0

7. Kjell Johannessen,
Hammerfest 3.0

8. Hans F. Esbensen,
Vadsø 3.0

Klasse Il:

i . Kjell Figenschou,
Kirkenes 5.0

2. Harald Oldernes,
Vadsø 4.5

3. Olaf Andersen,
Vadsø 4.0

4. Svein Kristiansen,
Vadsø 4.0

5. Sverre Johansen,
Kirkenes 4.0

6. Ole P. Haugen,
Hammerfest 3.0

7. Knut H. Fagerhaug,
Hammerfest 3.0

8. Leif Andreassen,
Øksfjord 3.0

Klasse III:

1. Josef Blaschke,
Tromsø 5.0

2. Svein B. Johnsen,
Kirkenes 4.5

3. Torstein Kofoed,
Hammerfest 4.0

4. Magne Syrstad,
Kirkenes 3.5

5. Schumann Hansen,
Vardø 3.5

6. Knut Haugen,
Hammerfest 3.0

7. Arvid Karlsen,
Vadsø 3.0

8. var Sæther,
Kirkenes 2.5

Klasse Junior:
i . Are Rønning,

Vardø 5.0
2. Svein H. Johnsen,

‘ Vadsø 5).3.
Bjørnar Pedersen,
Vadsø

4. Jarl Kvikstad,
Vardø 4.0

5. Jan 0. Lingjærde,
Tromsø 4.0

6. Jan 5. Berglund,
Hammerfest 3.5

7. ArntN. Esbensen,
Vadsø 3.5

8. Kate Bårdsen,
Hammerfest 3.0

Klasse Lilleputt

1. Jan P. Solhaug,
Kirkenes 5.0

2. Bengt Eriksen,
Kirkenes 5.0

3. Jon Malterud,
Kirkenes 4.0

4. Pål Henriksen,
Kirkenes 3.5

5. CarI E. Amundsen,
Hammerfest 3.5

6. Kjell M. Karlstad,
Hammerfest 3.0

7. Arnleif Juliussen,
Hammerfest 3.08. Brede Sæther,
Kirkenes 2.5

Historien suser igjen.
For første gang arran

geres et nord-norsk mester-
skap i Finnmårk. Det skal
ikke stikkes under stolen at
enkelte (riktignok meget få)

kritiske røster stilte seg tvi
ende til Kirkenes

Sjakklubbs kapasitet til å
påta seg et såpass stort
arrangement (!), men
klubben feide all tvil til side
og kunne presentere et
mesterskap gjennomtenkt
til minste detalj. Likeledes
fortjener Karl Hojems turne-
ringsledelse stor ros.

Deltagernes geografiske
spredning var bedre enn
ventet, selv om Narvik- og
Nordlandsjakken (unntatt
Kjetil Vollan) glimret med
sitt fravær.

I mesterklassen hadde

Gunnar Johnsen satt seg
godt til rette i tronstolen og
var ikke til å rikke denne
gang heller, selv om han
fikk sn første av en rekke
«smultringer» mot Stein
Jensen, den nest store på
r’ ord-Norges sjakkarena.
Harstads mestrspiller gjorde
fr øvrig en flott innsats
denne gang.

Juniorklassen var mer intr
essant enn på lenge. Med
ett slag trådte en rekke ta-
lentfulle sjakkungdommer
frem, og tendensen om
sterk Finnmark-dominans
mht. juniorsjakk skulle vise

ANSLARSEN

i . Gunnar Johnsen, Hammerfest +9 +4 +3 -2 ÷5 +8 5.0
2. Stein Jensen, Harstad =6 =5 +7 +1 =3 =4 4.0
3. Morten Groth, Harstad +8 +6 -2 =4 =2 +5 4.0
4. Erling Iversland, Harstad +7 -1 +10 =3 +9 =2 4.0
5. Frans Larsen, Tromsø =10 =2 +6 +8 -1 -3 3.0
6. Halivard Tjelmeland, Tromsø =2 -3 -5 +10 -7 +9 2.5
7. Terje W. Larsen, Tromsø -4 =8 -2 -9 +6 +10 2.5
8. Roar Lindbiom, Harstad -3 =7 =9 -5 +10 -1 2.0
9. Sigurd Thune, Harstad -1 -10 =8 +7 -4 -6 1.5

10. Leif Bjørnstad, Kirkenes =5 +9 -4 -6 -8 -7 1.5

Gunnar Johnsen

SJAKKV EN N ER!
VARE ANNONSØRER ER OGSÅ
VERDT ET INNGÅENDE
STUDIUM
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seg å holde også i årene
som kom. Dette ikke minst
takket være det gode skole-
og juniorsjakkarbeid i Kirke-
nes og Hammerfest. (I den
senere tid er også Var-
dø/Vadsø kommet ennu
sterkere med).

På forbundsplanet skjed
de det også en del. Om-
organiseringen av nord-
norsk sjakk til 3 fylkesvise
sjakkregioner ble første
gang presentert på For-
bundstinget 1975. Nevnes
bør også utgivelsen av en
NNM-bulletin, redigert av
Frans Larsen, 30 år etter
NNM-bulletinene som ble
utgitt like etter krigen i Nar
vik-regi.

PIRC

Hvit: Erling Iversland,
Harstad

Sort: Gunnar Johnsen,
Hammerfest

1. e4, g6. 2. Sc3, Lg7. 3. d4,
d6. 4. f4, Sf6. 5. e5!?

Et meget skarpt og for-
pliktende bondefremstøt.
Iversland var i det hele tatt
av de som kjempet mest i
turneringefl og gjennom-
førte sine partier fullt ut.
5. -Sfd7. 6. Sf3, c5. 7. Le3,
cxd4. 8. Lxd4, dxe5. 9.
fxc5.

Den logiske konsekvens
av hvits 5. trekk. Som
kompensasjon for Be5 som
tenderer til svakhet, har hvit
fått åpne linjer og tilgjenge
lige felter i sentrum.

9. -e6. 10. Lb5, 0-0. 11.
De2, 5c6. 12. 0-0-0, Dc7.
13. Lxc6, bxc6!

Selvsagt ikke 13. -Dxc6
som ikke ville gitt sort en

åpne b-linje og trykkspill
mot Be5.
14. h4?

Tross alt i skarpeste laget.
Bedre 14. Tedi, og stil-
lingen er meget labil.
14. -c5. 15. Le3, Sxe5. 16.
5e4, Tb8. 17. c3

Det truet 17. -Sxf3 og
avslag på b2.
17. -Da5. 18. Sxe5, Lxe5.
19.a3

19. -f5!
Et meget sterkt trekk som

tvangsmessig vinner maten-
ell, f. eks. 20. Sxc5, Lxc3
ev. 20. Sd6, La6 ev. 20. Sf2,
Lxc3. 21. 5d3, c4 eller 20.
Sd2, Txb2.
20. Lxc5, fxe4. 21. Lb4.

Igjen tvunget. På 21.
Lxf8 følger 21. -Lxc3. 22.
Lb4, Txb4. 23. axb4,
Dal + . 24. Kc2, Dxb2 matt.
21. -Txb4. 22. cxb4, Dc7+.
23. Kbl, Lb7. 24. h5, Dg7.

Her hadde sort kun 3
minutter igjen av sin
betenkningstid før tids-
kontrollen ved 40. trekk.
Tidsnød var i det hele tatt
noe som gikk igjen i Gunnar
Johnsens partier, men han
falt aldri for fnistelsen til å
tenke med håndleddet som
så mange sjakkspillere har
for vane i denne fase av
spillet, så også det gikk bra.
25. Db5, e3. 26. h6

Eller 26. Td7, Le4 + . 27.

Ka2, Df6 med vinst.
26. -Le4+. 27. Ka2, Dc7.
28. Td7,. Ld5 + . 29. Kbl,
Le4+. 30. Ka2, Ld5+. 31.
Kbl, Dc6. 32. Dxc6, Lxc6.
33. Txa7, e2. 34. Kc2, Tfl.

Sjakklig sett er partiet
allerede avgjort, men hvit
vil forvisse seg om at sort
klarer betenkningstiden.
Det holdt, og hvit ga opp i
det4l. trekk.

(Komm. av Frans iarsen,
1975).

FRANSK

Hvit: Morten Groth,
Harstad

Sort: Frans Larsen,
Tromsø

1. e4, e6. 2. d4, d5. 3. 5d2

En annen variant er 3.
Sc3, Sf6. (Eller 3. -Lb4. 4.
e5, c5. 5. a3, Lxc3+. 6.

bxc3, Dc7. 7. Dg4, f5. 8.
Dg3, Se7. 9. Dxg7, Tg8. 10.
Dxh7, cxd4. 11. Kdl med
skarpt spill). 4. LgS, Le7. 5.e5, Sfd7. 6. Lxe7, Dxe7. 7.
f4 med likt spill.
3. -Sf6. 4. e5, Sfd7. 5. Ld3,
c5. 6. c3, 5c6. 7. Sge2, Db6.
8. Sf3, f6. 9. exf6, Sxf6. 10.
0-0, cxd4. 11. cxd4, Ld6.
12. 5c3, 0-0. 13. Le3!

Gir sort et trangt spill og
umuliggjør bondefremstøtet
e5. Bonden på b2 er giftig,
f. eks. 13. -Dxb2. 14. Sb5,
Lb8. 15. Tbl, Dxa2. 16.
Tal, Db2. 17. Ta4, og den
sorte dronning går tapt etter
18. Lei.
13. -Ld7(?)

Sen naturlig ut, men bedre
er det å gi kvalitet med 13. -

a6. 14. Tel, Dc7. 15. Tel,
Ld7. 16. h3, Tae8. 17. SeS,
LxeS. 18. dxe5, DxeS. 19.
LeS, Dg5. 20. Lxf8, Txf8,
og sort han et fritt og ikke så
ufarlig spill.
14. Se5!

Besetter et godt felt og
tvinger sort helt på defen
siven.
14. -Tae8(?)

Bedre var 14. -Tac8 for å
prøve å få motspill i c
linjen. Selvfølgelig ikke

bonderovet 14. -Sxd4? 16.
Lxd4, Dxd4?. 17. Lxh7 +.
15. Tcl, Dd8(?). 16. f4,
Te7.17.a3

En annen og kanskje
bedre fortsettelse er 17. g4!
med skarpt spill.

17. -Le8(?)
Et trekk som illustrerer

hvor vanskelig den sorte
stillingen er. Det er bare et
tidsspørsmål før forsvars
verkene raser sammen.
18. Dc2, h6. 19. b4, a6. 20.
b5, axb5. 21. Sxb5, Lb8. 22.
Tbl, 5a5?. 23. Ld2, 5c4.

Sort blir tvunget til å gi
bonde eller taper han
kvalitet. Etter bondetapet
kunne sort gi opp, så dårlig
er faktisk den sorte stillin
gen.
24. Lxc4, dxc4. 25. Dxc4,
5d5. 26. f5-!, Kh8?. 27.
fxe6, ‘[xii + . 28. Txfl,
Lxb5. 29 Dxb5, Txe6?. 30.
Dxd5!, oppgitt.

(Komm. av Stein Jensen,
1975).

SICILIA NSK

Hvit: Erling Iversland,
Harstad

Sort: Leif Bjørnstad,
Kirkenes

1. e4, c5. 2. Sf3, d6. 3. d4,
dxd4. 4. Sxd4, Sf6. 5. Sc3,
a6. 6. Lc4, e6. 7. Lb3, b5.

8. 0-0, b4?! 19. Sa4, Sxe4.
Som først og fremst

Fischer har påvist er denne
bonden forgiftet.
10. Df3

10. Tel anses av teorien å
være det beste og gir hvit
klar fordel.
10. -d5. 11. a3(?), bxa3?!

Bedre er 11. -Lb7. 12.
axb4, Lxb4. 13. c4, 0-0, og
hvit har neppe noen
kompensasjon for bonden.
12. c4, axb2. 13. Sxb2

Gir anledning til en løper-
sjakk på a4, men utviklings
trekket 13. Lxb2 må være
minst like godt.
13. -Lb7. 14. La4 + , 5d7.
15. 5d3, Df6!. 16. Dxf6,
gxf6!

På 16. -Sxf6? kunne fulgt
17. c5!
17. Tbl, Tb8. 18. Lf4

18. -e5?
Overser trolig hvits neste

trekk. Etter 18. -Ld6. 19.
Lxd6, Sxd6. 20. cxd5, Ke7!
kan sort kjempe videre.
19. Sxe5!, fxe5. 20. Lxe5,
Ld6. 21. Lxh8.

Med kvalitet under og
bønder spredt for alle
vinder er sort håpløst
fortapt.
21. -dxc4?. 22. Tfel, Kd8.
23. Sf5, Lc7. 24. Tbdl,
Ld6. 25. Sxd6, Sxd6. 26.
Txd6, Lc8. 27. Lf6+, Kc7.
28. Tc6+, Kb7. 29. Tbl+,

-00Pp--
Hva gjør du

for å skaffe nye
medlemmer i din

sjakklubb

Morten Groth
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Ka8. 30. Txc8, Txc8. 31.
Lxd7, Tc7. 32. Lf5, oppgitt.

(Komm. av Arnold Andre-
assen).

KONGEINDISK

Hvit: Halivard Tjelmeland
Tromsø

Sort: Terje W. Larsen,
Tromsø

Endelig har redaktøren
funnet et parti hvor jeg kan
utfolde meg litt, og når jeg
mener utfolde, så er det ikke
ment til inntekt for mester-
spillerne — de klarer seg
utmerket uten min hjelp.
Men hvis kommentarene til
partiet har hjulpet en og
annen klubbspiller til å
oppdage i hvilken retning
den vises sten ligger, så er
jeg tilfreds.
1. d4, Sf6. 2. c4, g6. 3. Sc3,
Lg7.4.e4,d6.5.f3

Apningsvarianter har ald
ri vært min styrke. Det
skyldes nok at Capablanca
og Nimzowitsch i mine
yngre år preget min sjakk-
oppfatning. Derimot var det
noe som het (<prinsipper» i
en åpning — og studerte
man disse så kom åpnings
fasene i ens partier sjeldent
galt ut. Det er «prinsipper»
jeg vil dosere i dette partiet,
og jeg er spent på om de
siste års landevinninger i åp
ningsteorien har foreldet
min oppfatning. Hvis så er
tilfelle, må det da være en
eller annen som kan gi meg
en påminnelse i disse
spalter. Spesielt vil jeg
frykte Paul Svedenborg som
aldri tok hensyn til mine
«prinsipper» og alltid
slaktet meg noe fryktelig.

Tilbake til partiet: Sä
misch-varianten og partiet
er selvsagt identisk med
stampartiet fra Marienbad
1925 hvor Yates fikk kom-
plekser da Sämisch presen
terte f3 i Kongeindisk. Yates
trodde at trekket var passivt
og fikk bittert angre på
denne villfarelse. Trekket er
et av de farligste angreps
systemer mot den sorte «in-
diske mur». I kombinasjon
med lang rokade er trekket
innledning til en rekke inte-
ressante angrepsmuligheter.
Men hvis man ikke vil ta
konsekvensen av dette enkle
prinsipp og f. eks. spiller
passivt, kan sort ved ener-
gisk motspill avsløre f3 som
en svekkelse av kongefløyen
og et takknemlig angreps
mål. I partiet er nettopp det
tilfelle, og det er instruktivt
å se hvordan sort utnytter
hvits passivitet.

5. -0-0. 6. Le3, e5. 7. dS
Hvit må forhindre 7. -Sc6

som gjør det altfor lett for
sort å få utviklet dronning-
fløyen.
7.-c6.8.Sge2(?)

En pinne i kisten. I det 3.
matchpartiet mellom Alek
hine og Euwe i 1926 spilte
Alekhine 8. Dd2 fulgt av 0-
0-0. Partiet ble uvanlig inn-
holdsrikt og med sjanser for
begge parter. Muligens er
det ikke så lett å oppdage
hvorfor? er kommet med.
Tidsmomentet er det jeg
mener hvit forsømmer.
Sorts mangelfulle offisers
utvikling skal utnyttes og
derfor: lang rokade, løper
til d3, og springeren kan i
angrepets interesse utvikles
via h3 til f. eks. g5. Med
hensyn til springeren hadde

Jens Enevoldsen en glim
rende huskeregel: En
springer på randen er alltid
på spanden. (Spanden = tig
gersti). Men husk at ingen
regel er uten unntak, og
dette er et av dem. Sorts
muligheter ligger i å møte
hvits angrep med mot-
angrep i f-linjen.
8. -cxd5. 9. cxd5, Sfe8. 10.
Dd2, f5.

En mindre øvet spiller
undrer seg muligens hvorfor
sort slo inn i sentrum i 8.
trekk før angrepet. Det er

Åb NATURVERN?
DET GJØR DU

KLOKT I!

viktig å forsøke å låse
sentrum før man starter et
angrep for å hindre
motangrep i sentrum.

11. exf5(?)
Nok en pinne. Forsatt

må 1 1 . 0-0-0 være hvits
beste mulighet. Det kunne
følge 11. -5d7. 12. Kbl, a6.
13. exf5, gxf5. 14. g4, fxg4.
15. Tgl med taktiske mulig-
heter. Men hvits svake Se2
gjør at angrepet ikke får den
slagkraft som utviklingen
h3-g5 ville gitt.
11. -gxf5. 12. Sci

Menneskelig kan en
forstå at tilbaketrekningen
til gl ikke fristet, men
sjakklig var det å fore
trekke.
12. -Sd7. 13. Lb5.

Hvit er inne på gale veier
og har ikke oppfattet «prin
sippene». Han vil for
enhver pris rokere kort.
Forøvrig står nu springeren
på cl maksimalt i veien og
umuliggjøre fornuftig
planlegging. Sort står

q avgjort best.
13. -a6. 14. La4, Sdf6. 15.
0-0?, Kh8. 16. Sd3, Tg8.

Sort samler sine tropper.
D-dagen er nær.
17. Khl, De7. 18. Taci?

Dette har hyit ikke tid til.
Kongen må for enhver pris
sikres.
18. -Df7!

Dronningen bringes
posisjon med tempo.
19. Lb3, Dg6. 20. Sa4?

Henviser til Enevoldsen
sitatet om springeren på
randen.
20. -f4. 21. Lgl, Lf5.

Forsinker angrepet.
Straks 21. -5h5! avgjør, f.
eks. 22. Lf2, Sg3. 23. Lxg3,
fxg3. 24. De2 (Lh6!), Dh5
osv.
22. Sel, 5h5. 23. Lf2,
5g3+. 24. Lxg3, fxg3. 25.
De2, Lh6?

Straks25. -Dh5!
26. Tdl, Dh5. 27. h3, Lxh3.
28. Kgl, Lf5. 29. Oppgitt.

(Komm. av Rich. Wick
lund-Hansen).

ORANTUGANG

Hvit: Halivard Tjelmeland,
Tromsø

Sort: Morten Groth,
Harstad

1. b4, a5.
En av de beste fortsettel

ser mot 1. b4.
2. b5, dS. 3. e3, e5. 4. Lb2,
Ld6. 5. c4(?)

Bedreer5.f4!
5. -c6. 6. 5c3, Sf6. 7. d4(?).

Bedre er nok 7. Sf3 etter-
fulgt av d3, Le2, 0-0.
7. -e4, 8. c5(?)

Begynnelsen på en feil
plan. Hvit lukker nå dron
ningfløyen og sentrum, og
sort får frie tøyler på konge-
fløyen. Men sort står bra og
har minst utlignng.
8. -Le7. 9. 5a4, 0-0. 10. 5b6,
Ta7.

Var det kanskje denne
stilling hvit hadde sett frem
til da han spilte 8. c5, der
sort får et «kruttårn» på a7?
Men hva hjelper det når hvit
ikke får ut sine offiserer

samti )m hvit ikke har
noe ktiikret å spille etter på
dronningfløyen.
11. Lc3, 5g4!

Motspillet på kongefløy
en settes igang.
12. a4, f5. 13. Dd2?

Nødvendig var 13. g3.
13. -f4!

Et godt taktisk bonde-
offer. Forøvrig er dette en
stilling som Groth trives
meget godt i, og fortsette!
sen viser at han behersker
denne stillingstype helt og
holdent.
14. ext’4, g5!

Sort fortsetter sitt sterke
spill og har nå klar fordel.
15. h3

15. -Sxf2!
Et meget sjanserikt offer

som ser ut til å være korrekt
pga. hvits dårlige utvikling
på kongefløyen. I fremtiden
viser det seg at hvit får
problemer med sin egen
utvikling og sorts sentrums
bønder.
16. Dxf2, gxf4. 17. 0-0-0,
Lh4(!)

Klemmer hvit fullstendig
sammen.
18. Db2, US. 19. Kbl, Dg5.

Hvit har problemer med å
få ut sine offiserer, samtidig
som sorts offiserer er meget
aktive. Pga. denne lukkede
stilling er hvits meroffiserer
verdiløs.

4r’ ‘1
;Wb/

¶
-

Terje W. Larsen



J’t’J)1J1S!IIPISPV
•uJç1.IoJU[U!I4wwø
o17JPJP1U

zs.vz
•17J0-t.IOSJfl.fl

1)I)PJflS)P1pj,4JiS1S•t
çd9JU-E.IPUtU1SÇN

LJU
‘9’Ilz9xq‘9xq•zz

1!A4JO)PPOJpuaiøf 1u
pwH798PU‘SÇZ
(çqsç8PG•t7)çxj

‘LI{XJ.•t;’Z(9tU9o
LA1jflJJJ•9ZUSJfl1

pwzs•ç•çxu‘L14XJ.
•tLP’lP1°qÇ.IOJ

8P1-•wi)•9q1‘LU
•EZ•t’J‘9XqJIøJ
ÇJ1ZA!U11IVd

•xj‘çqiz
•ppJOJOU!US1A

IJWt’JU‘JPJJ.9JX0
‘9JXjçdJdVq1-los

•9J-OZ
9DplUUL’U!j-3udç

ç1-los.I1I1i1Iltos173XQO
çdPI!S.I11IUU!1!AH

•t:uoz
xq‘S‘61q‘0-0-0‘81

•gqt‘qL1‘LP1‘:pxU‘91
UJU!Jd5po

uuppjotpqpnq1-105

•+EpXS
‘fxU•L•:x’1‘wi
•1’I91fl‘isiS‘ZS
Z1LPS‘:p’-iuLU-‘01

.

IIJ11J109/JDu1u
0!Pçdudøjipoqq

wosZNA1IflJ‘IPN
.01W0)UU1)J1qj

•zJT‘01•+t’qu‘v‘6
)j)jI1

15U11!5PU.IJpU!qJOJ
1Aqwos‘çjipJqoj

SS‘ZPU‘8
UCU!I-DAIII(U

t1JÇøSJ0JÇJOJ9’-‘L-‘

p[1)PJ11W05I!A111

9’‘SP‘LS
9.0-0‘J‘sL1‘t’I’9P

‘t’P‘‘9‘3SZ‘9JS‘t’‘1

SUJ)J!N
‘USJ111‘Vini:,Jos

ØSWO&L

‘USSU1J1P!JU:JIAH

)ISIGNI3NO)I

Uesueru,es

Sb4$

?.‘

__

V

‘1flddOL5.VPXI‘LXI
‘958N‘+9XS‘SSqx
‘L”’S‘I’S‘tqzi‘iji‘ES
•qx[‘,q’zs‘zt‘sps
‘IS•:1ix1‘1M05.Z1lL
‘IJ)I6P‘+zqi‘i)i8’
•+Z1IL‘P1‘Li’.Z1‘I’DI
•9V+XJ‘3S5’‘ZtHL
‘1Ps.l’t’•ZL‘qxJ
8J)I‘LJ.‘ti’‘Z11‘Z31

•1l’.1’I‘ZLDI01’‘+1J
‘zPI‘6E‘S’J.‘S‘SE
•SPx1‘SPXU‘LESPXU
9E‘5111‘9aU9ELI‘EU
1’E‘Squ‘E1EE8Q1‘ZJS
ZE9LI‘9XJ‘lELN‘SJ
0E9J‘ppxa‘6ZtPX1‘PJ

•8z‘XJM‘PS‘LZ81‘Eq
‘9Z‘t’’1‘PPS‘SZ‘S3t1I‘ES
‘I,z.9qU‘qxzLXU
‘LX1•ZZLS‘EUS‘IZ9’S
‘IPJI.•OZ‘LPU‘ZPU61
•Sq,T‘tas‘siL’S‘SPL1
•8_I‘11‘91LP1‘P1’!
‘Sl‘9S‘PP.t’I.SXS‘SxP
E1S‘EPXZIEPXS‘0-0

‘11.t’qS‘s’io1‘sis‘zu
‘6‘LpqS‘Eq‘89P‘EP’l
L‘0-0‘E99JS‘zpqs

.5‘L’1‘PJ’-I.1’tS‘S’!
E‘9‘EJS‘Z9JS‘I’P1

P1JSJH
‘usuafU!JS:,.ios
JSJJaWWUH

‘uasuLlol’UU9:pAH

)fSIGNI3NO)I

ll!ddO0E‘ZP’I‘ZPI
6Z‘SPU‘E8Z‘9PU‘Z’L
LZ‘8PL‘VkI9Z‘çqxu
‘jqjsz•911‘t”U‘VZ‘EPI
‘zæIEZ‘Z’1‘Z111•ZZ
EP’I‘S’U‘IZL’1‘1U0Z

•S;x’1‘x‘61‘S‘t’P’!81
•8PjL‘EqS‘LI‘9qX‘qx

91‘9qS‘EU•S1•SPS‘V3xS
‘VIIXP‘5‘EI8J
‘EJPS‘1‘SS‘ZPS‘11‘9’!
‘vPxs‘01ppXZ‘p‘6LPqS
‘0-0‘8•S‘Zi,00‘EJS
‘9L’1‘çq‘s‘9J‘t,‘V5J’I

£‘E‘9JS‘zq’izSP‘P11
.
ØSWOI[

‘usJw_ISUILI-1I:po
øswo.I1

puiiwiftPJAlPHJ!H

NVIflNVIO

pisienJJU1U3U1IØ1

-isiqoAUOfSJ1SUOWP

«1NZ1!1H»A!PPJJU

U!ddO
L‘+XU‘111‘9ZXU‘E

-5SU‘SXS.1,•VPS‘t’1
‘E‘9S‘EJS‘Z•S‘V1

P1)SJ1H
‘unhlLPJ!S:po

ØSWOJ[

usJw-I•M4JL:pAH

6E176S‘ej,gpa‘ca
-LE‘91S‘OS9E‘SP!‘pa‘SE
•t7BS‘EIStCca‘EPx‘EE
EPXI‘c°aEt°a‘oa‘E
‘ea‘EPJ.‘OE‘SP!‘8I1‘6

91S‘EP•8‘ox-L?
.1‘1X11‘9•1XS‘JS
.g‘901‘ea‘I6S‘6OS

E9a‘es•ou)1)18J
JOOueuesjeiø!6A
IOAq‘pøUSp!WOSPIOAUO!1

6!IUAWOSuosuqoriUUfl9

1JedsuesIeueS1J0i

JOAJONI8PG‘9X1
.ziuo!i’°ipjuq
Jed11V”-1I!9WWONo

uesuqoiuunjuuJ6U1I
1OSUt4ieqObfSU)f‘U

-!JA1SU!A068W6Ueuepos

0Pi!AqieqObSU)eI!
UOJB6U!JdSiouAi6o‘pei

)ISN3IWII•

!SU1J0F66!i0PU

S1f0J9AJ0il!dSuoio6U!l
i!S1SU!APIUO8JAOU8p

iifl)iSUJJ0OUO0pOW

6o‘LDxS•9Z‘L6)1‘+SPS
‘t7‘9X)‘+9xcJ
9JXS‘9X!‘UOiJOS)J)U

!uoFsu!qwo)fopueJø(6A

uoeqçsouAsV’H‘6!PI!J
osue66o—

1W1S)fSieJoW
wos1S8JJOWWH4OJ8Il!dS
iedepowuowwesop
-Joqs6u!JouJnli!1°qI!!

((jJ8S!j40

1epnqISS!AJ16oFuaw

‘UO6U!JæAP1SJeHi!0U!S
0)1)1!»:euoJiJ)jsJouuJqAe

o6iøwosoieqe)p!‘SøAJeU

6!iU 4SJAuasuqoi
-.

LSJ0SJa1Os6oi!iS
0!6!I6!Ie6iøJAOp8U6

-JOpUflBousuqoieuun

w0iioweuo6ue6ep!s!JøW
o6!psJOuoq6iIuAs

-uuesBo‘ueiessBu!JouJnl

!pnqiooAøi6eipou
o6uwio0SI0i!A1J0
Josi!apJA‘iSPI!1SU
-wABsjoseuwAD!pos

(SL6L
‘uesJe-lsuiAe‘wwo))

BueB
uojouieouçsçsddo

Beieuo)pfeJ1e!ueçsBo
‘uuofseiuesuoiowwoq
BouoqwosiiAouJo(qJOAO

JøIso)fÇlpøuesoi10WOS

Besi6BeiP!çdouuue
o!sueueweduuej

‘f(s!eJB»eouueiapues

-ow!B‘Pi!JOPi9iL
oseii!6sueioseqioP!
-sBuiuuooqiWf3OWAIOS
0JiI!dSeJeu!1nJBopue

çdieqpøuSp!siopuesow
U9pjeeA!leBeuue

-i!A11e1pe!çopue)seJJeA0

I!IP!Uiiooa
°a8E

pewoesioJæAepinq

Boai‘8EJeA)p1oJhi!e
opuoJøFBAeSIIAHunisieie

+zS‘L’-l)I‘Et?‘+OJ‘[6)1
‘t7‘G-•[17J]Aq
AeB!6dd06!p!lwesBo‘131
‘137‘I-1‘vqaotgi‘Cii

uejadejsiosowuop!5

lopJoq
-0II!dSsoioBouo6u!p1s

punsueepeiwq‘3i!
LqeiiedøiU!SO)flJieq

ddoueuwos‘hoS‘uesuqor

ieuunoiaisowejsiou-piou
uopBoqoi9uoioia

-SeW-PeSJeHS),8JÇWOf,OW

iø[6ddo-opuni•EeJ4w
-uell-leuo6uiI,!sweJ6eIa

N3SNHOPb’VNNflD

uuadsleq!Ja

auaiueu

(u’suçu!sAtU1lLlO)1)

-ddO‘1I1”(!‘I.1’.L‘Ot’
.Ij’i‘1t[6I(1‘Vi
REEP’I‘S’’(ILE‘(1

‘I—I‘(fl‘El’(I‘EI’SE
-Sø11sUtRJ1AH

E.i‘Z[I’E‘t’(I‘IS‘E
-pti;ppCsiø1’ii

t.zuuiqupuøqiij
‘E‘C-N1ZE

EJ(1‘ZL‘lE‘9i‘t’‘BE
‘Ei-OEJ11Ji

()Z.I(1‘IN.‘6Z‘CLi1
‘jt[‘SZ‘t’i‘IPILZ.t’q(1
‘I’1_9Z‘1”1‘ZP(1‘SZ

‘EÇZp;uiinihAt-I
•‘(N‘ZS‘t’Z‘8”1.‘I9

EZ‘X’I.‘9q•ZZLP’i
‘LP’S•lZLPS‘JuN‘OZ

4

uessuerJP!eU

H1OJDN3111014/

-r;; ?

Yr :‘

/44,‘—
Tat
z/T_

6L8L



20

26.Txg6+
Etter 26. Txg5, Tg7. 27.

Dgl, Kf7 får hvit problemer
med å forsterke trykket.
26. -Dxg6. 27. Txg5, Dxg5.

Svakt er 27. -Tg7 pga. 28.
Txg6, Txg6. 29. Da7, Tb6.
30. a4 fulgt av a5 med
bondegevinst.
28. Dxg5+, Tg7. 29. Dh4,
Tf7. 30. f4, Sg7?

Nødvendig var 30. -exf4
for å forhindre hvits neste
trekk.
31. f5, c5. 32. Dh6, Tb6?

Bukker offiser i den
begynnende tidsnøden. 32. -

Se8 måtte spilles.
33. Dg5!

Truer både 34. De8 + og
34. f6. 33. -Kh7 hjelper ikke
pga. 34. Dg6+.
33. -Tb8. 34. f6, Tbf8. 35.
fxg7,Txg7.36.Dh6,Tfl+.
37. Kd2, Tf2. 38. Dxd6,
Lh3. 39. Dxc5, Tgg2. 40.
Dxc4, Lg4. 41. Dxa6, Lxe2.
42. Sxe2, Kf7. 43. Dd3,
Ke7. 44. a4, oppgitt.

Komm. av Reidar Jenssen,
1975)

i. — — — — — — — — — — — — — — — —1
I I

Hvagjørdu
for å skaffe nye

medlemmer i din: sjakklubb
I I
I I
I _ — — — — — — — — — — — — — — — — — .1

imidlertid 24. Sce2! hvor-
etter 24. -Df6 besvares med
25. Sh5!
24. -Df6. 25. Tgl, Tf7.

Sterkt i betraktning kom
25. -g4.

SJAKKFOLK
TREKKER

INNOM

ET KLOKT TREKK

BENYTT

VADSØ

Tif. 52 111 — 51 556 — 51 106

TROMSØ

DET

AT SJAKKLIVET
I ØYNENE

BLOMSTRER ! ...

TROMSØ
TELEFON 82623

TER
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A.S TROMSØ

Direkte container

Oslo -Tromsø
Trondheim -Tromsø

Kontakt vår salgsavdeling for informasjon og
konkurransedyktige pnser.

TOLLPOST-GLOBE AS
Postboks 1043 Breivika, 9001 Tromso, Tif (083) 87 291

drivhuset
BJ0RKÅs GARTNERI

LYTREBERG
Ciodiusbakken 16

Tromsø * Telefon 83585 - 83039

GODT UTVALG I SNITTBLOMSTER
OG POTTEPLANTER

GOD PARKERING!

Nå kan du
tørre
familiens
fottøy på få
minutter med
IIx
Skotørrer

Adax Skotørrer — tørrer alle ty-
per fottøy på meget kort tid.
Varm luft, ca. 4O — blåser fuk
tigheten ut av fottøyet. Et effek
tivt apparat til å holde også
barna tørre på bena og til raskt
å kunne tørre familiens sko
støvler — gummistøvler
arbeids- og sportsfottøy.

(I:

I



Fauske Sjakklubbs høst-
turnering 1978 ble spilt 4. og
5. november, også med
deltagelse fra Bodø og
Narvik. De fleste vil mene at
det er hardt å spille 5 partier
på 2 dager, men 2 dager er
det meste folk flest kan avse
til å delta i en turnering —

og 4 partier er ikke mange
nok. Prisen er at en må
benytte minste godkjente
ELO-tenketid. Arrangøren
håpet på en bekreftelse på
at opplegget er brukbart, og
det fremkom intet som taler
imot at denne turneringsfor
men blir den fremtidige i
Fauske Sjakklubb.

Anton Thorstensen
mistet bare et halvt poeng
under løpet og havnet et
helt poeng foran det øvrige
tetfelt på seks mann.
Thorstensen kom i stor tids-
nød i de fleste partiene, men
han viste en imponerende
evne til å komme ut av
knipa.

Overraskende nok tok
ikke favoritten Kjetil Vollan
med seg mer enn 3.5
poeng.

Leif Jacobsen ble
klubbmester for sesongen.

Fauske Sjakklubb hadde
gleden av å mønste hele
seks juniorspillere. Bodø-
junioren Bernt Markussen
ble syk på slutten av tur-
neringen. Han hadde sikkert
havnet høyere på listen (enn

sine 1.5 poeng), hvis han
hadde spilt alle partiene.

i . Anton Thorstensen,
Narvik 4.5

5. Per Holmen, /Bodø 3.5
6. Einar Johansen,

Fauske 3.5
7. Hallvard Grimstad,

Fauske 3.5
8. Erik Vembre,

Bodø 3.0
9. Hermod Maursund,!

Fauske 3.0
10. Børge Jacobsen,

Fauske 3.0

FRANSK

Hvit: Leif Jacobsen,
Fauske

Sort: Anton Thorstensen
Narvik

1. e4, c5. 2. c3, e6. 3. d4,
d5. 4. e5, 5c6. 5. Sf3, Db6.
6. Le2?!

Teksttrekket er nok spill-
bart, men stiller svart over-
for små problemer. Mere
tæl er det f. eks. i 6. Sa3
eller 6. a3. Bondeofferet 6.
Ld3, Ld7. 7. 0-0, er heller
ikke å kimse av.
6. -cxd4. 7. cxd4, Lb4 + . 8.
5c3, Sge7. 9. g4?

En stygg svekkelse.
9. -h5!

Selvfølgelig.
10. gxh5, Txh5. 11. Le3,
Sf5. 12. Dd3 Le7. 13. Db5,
Dc7. 14. a3, Sxe3. 15. fxe3,
Lh4+(?)

4 i 5 . -Ld7 er et par tempi
eller løperparet bedre.
16. Sxh4(?)

Bedre
er 16. Kd2 fordi

Sf3 er en utmerket forsvars
figur, samt at hvits dron
ningtårn ikke har noe i d
linja å gjøre etter den lange
rokade.

16. -Txh4. 17. 0-0-0, Ld7.
18. Db3, 0-0-0. 19. Kbl,

Sa5.
19. -Tdh8? besvares med

20. Sb5.
20. Dc2, Tdh8. 21. b4?,
Sc4.

Så mange hull som det nå
er i den hvite stillingen er
det vel sjelden at Kjell J.
finner.
22. Lxc4, Dxc4. 23. Tcl,
Kb8. 24. 5a2, Lb5!. 25. Df2

Etter 25 . Dxc4, Lxc4
mister hvit fort en hel haug
bønder.

25.-Dd3+?
25. -Db3 + ! vinner.

26. Kai, Lc4. 27. 5c3, Dh7.
28. Dxf7, Txh2. 29. Thfi

Bedre 29. Txh2 med
meget remisaktig spill.
29. -g5. Remis.

Da svart var i ekstrem
tidsnød tok man her remis,
ellers vinner jo 29. -Lxfl.

(Komm. av Johannes Høie).

WIENER-PARTI

Hvit: Kjetil Vollan,
Bodø

Sort: Hermod Moursund,
Fauske

1. e4, e5. 2. 5c3, Sc6. 3. f4,
exf4. 4. Sf3, Lb4. 5. Lc4,
Lxc3. 6. bxc3, Sge7. 7. 0-0,
d6. 8. d4, Lg4?

Tillater en kjent taktisk
finesse.
9. Lxf7+,Kf8.

Eler 9. -Kxf7. 10. 5g5+
og 11. Dxg4.

10. Lxf4!
Innledningen til et

korrekt offisersoffer som
baserer seg på svarts utsatte
kongestilling og hans
mangelfulle utvikling.
10. -Lxf3. li. Dxf3, Kxf7.
i2. Lxd6 + , Ke8.

På 12. -Ke6 følger 13.
La3 med diverse mattrusler.
13. La3.

i3. -Dd7.
Tillater hvit å trenge

avgjørende inn i stillingen,
men på den annen side hva i
all verden skal svart gjøre?
F. eks. 13. -b6. 14. Df7+,
Kd7. 15. d5, 5a5. 16.
De6+,Ke8. 17.Tf7,c5. 18.
d6, Sac6. 19. Tafi, g6. 20.
dxe7, Sxe7. 21. Txe7 +.

14. Df7+, Kd8. i5. Dxg7,
De8.

Bedre, men håpløst er 15.
Tg8.

16. Tf7, Sg6. 17. Txc7, Sf4.
18. Txb7, Sh3 + . 19. Kfl

Ikke 19. gxh3??, Tg8.
19. -Tc8. 20. Df6+, 5e7.
21. Lxe7 + , oppgitt.

(Komm. av Johannes Høie).

åb NATURVERN?
DET GJØR DU

KLOKT I!

;. L..’ T.. r L• V i..

-St

...v ‘-
- .—--
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FAUSKE ÅPNE
HØSTTURNERING 1978

Anton Thorstensen

2. FrankSimonsen,
Bodø 3.5

. 3. LeifJacobsen /Leif Jacobsen
Fauske 3.5

I Kjetil Vollan, I i
Bodø 3.5
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Allerede flere år før siste
krig var det sjakklige sam
kvem mellom Nord-Sverige
og Nord-Norge så absolutt
en realitet, selv om det bør
understrekes at dette sam
kvem i det store og hele kun
omfattet Narvik Sjakklubbs
virksomhet vis a vis Norr
botten. ldéen om at denne
forbindelsen måtte kunne
utvikles til å omfatte hele
landsdelen hadde ganske
sikkert vært drøftet flere
ganger, men det var først
etter krigens slutt at tanken
fikk vind i seilene.

Tidspunktet er ikke uten
betydning, for etter 5 lange
år i isolasjon var iveren etter
å knytte forbindelser over
landegrensene naturlig nok
ekstra stor. Vel, som vi alle
vet(?), ble landsdelskam
pene en realitet. Hvordan
det skjedde, kan et av dati
den sjakkskrifter berette om
i mer detaljerte ordelag. I
forbindelse med den første
landsdelskamp i 1946 ble
det nemlig utgitt en egen
bulletin med innledning og
samtlige 20 partier ukom
mentert. (Samme opplegg
ble forøvrig fulgt opp av
Luleå-arrangørene i 1947).
Redaktør var utrettelige
Knut Rossaak, Narvik og vi

lar han få ordet:
«Umiddelbart etter frigjø

ringa ble den gamle forbin
delse mellom sjakklubbene
i Kiruna og Narvik atter
knyttet, og under vellyk
kede arrangements på
begge sider av grensen
framkom fra sjakkhold i
Kiruna Ønske om å utvide
forbindelse til å gjelde
begge Iandsdeler i sin
helhet.

Idéen til landsdelskampen
var dermed født, og Nord-
Norges Sjakkforbunds styre
opptok tanken og rettet en
henvendelse til Norrbottens
Schackfärbund. Kontakten
var med en gang i orden, og
enighet rådde om at den
første landsdelskamp skulle
utkjempes i Narvik lørdag
den 7. sept. 1946.

Dette ble meddelt de
nord-norske klubber samti
dig som det ble gitt beskjed
om at det nord-norske
representasjonslag ville bli
uttatt etter resultatene i den
13. nord-norske mester
skapsturnering, som var
berammet til Narvik i
pinsen, dagene 8. — 12.
juni 1946.

Etter dette siste stevne,
det største i nord-norsk
sjakklivs historie med 52

deltagere fra Tromsø i nord
til Fauske i syd, ble lands-
delslaget tatt ut.

Den økonomiske side av
arrangementet ble sikret
ved at der av herrene Skjol
dulv Malm og Eskild Kristen-
sen ble deponert et garan
tifond på kr. 200.-.

Ved stevnets begynnelse
ble deltagerne hilst velkom
men av turneringslederen,
herr Skjoldulv Malm, og det
svenske lag ble til erindring
overrakt et sjakktårn utført i
rustfrit stål med inskripsjon.
Den svenske forbundsfor
mann holdt en svartale,
hvoretter klokkene ble satt
igang.

Det nord-norske lag stilte
opp med 7 reserver. Av
representantene var 2
hindret av reisefravær, 2
fikk sjukdomsforfall, 1 var
forhindret pga. militær-
tjeneste, og 2 rakk ikke fram
i rett tid, da flyruten ble inn-
stillet denne dag. Det
svenske lag stilte med 4
reserver.

Kampen ble overmåte
spennende. Det norske lag
tok ledelsen, som svenske
ne imidlertid snart overtok
og beholdt like til slutt da
nordmennene gikk forbi og
mot forventning vant med

10.Spts. mot 9.5.
Noteringen av partiene

var meget slett. Anvend
samme system som er
anvendt i dette hefte og vær
nøyaktig.»

Og som Røssaak avsluttet
sin omtale av denne første
landsdelskamp: «Seieren

forplikter!»I de påfølgende matcher
syntes de manende ord å få
gyldighet. (1947 og 1948).

$ Riktignok ble det nederlag i
1947 på svensk «hemma
plan», men tapet var knap
pest mulig, og året etter var
det nordmennenes tur til å
tilkjempe seg det lille over-
tak. Men siden ble det ikke
fullt så morsomt lenger —

for de som liker å telle pluss-
poeng — og de resterende 3
landsdelskamper endte med
klare nord-svenske seire.
Dette primært fordi Norr
botten på denne tid var inne
i en sjakklig god periode,
men delvis også fordi opp-
slutningen blant norske
mesterspillere tidvis kunne
vært bedre.

Som den oppmerksomme
leser allerede har merket
seg, var landsdelskampene
ment å gå over 20 bord,
med kun ett parti på hvert,
noe som må sees på

‘ bakgrunn av datidens
kommunikasjoner. Uten
nåtidens ratingsystem
måtte nomineringen av de
20 beste nødvendigvis skje
etter skjønn, men hoved
kriteriet var utvilsomt spiller-
nes pretasjoner i de nord-
norske mesterskap. At
landsdelskampene var lagt
til begynnelsen av høst-
sesongen, var følgelig ingen
tilfeldighet.

I løpet av disse 6 lands-

delskampene var tilsammen
56 sjakkspillere med på det
nord-norske laget. Alle var
selvsagt ikke like heldig med
sin landslagsinnsats, men
noen navn fortjener å
bringes frem i lyset, såvel av
kvalitetsmessige grunner
som gjennom antall kon
kurranser. To navn trenger
seg primært frem, nemlig
Eskild Kristensen (Narvik)
og Alfred Nilsen (Bodø).
Begge deltok hele 5 ganger
i landsdelskampene, og
begge oppnådde 2.5 poeng,
dvs. 50%. Ellers skal man
ikke glemme Narvik-spil
lerne Bj. Nic. Bjørkum og
Skjoldulv Malm. Først-
nevnte deltok også 5 ganger
med 2 i poengscore, samme
poengsum på Malm, dog
med en Iandslagsmatch
mindre.

Kun en spiller kan skilte
med 100% score. Narvik-
spilleren August Jenssen
deltok på laget i 1947 og
1948 og fikk altså 2 seire.
Den begavede Bodø-spiller
Aage Larsen var også bare å
se 2 ganger på det nord-nor
ske Iandsdelslag, 1 seier og
1 remis på ham. Til gjen
gjeld er hans vinstparti en
sjeldent flott affære, noe
leserne selv kan forvisse seg
om i partiavdelingen neden
for. Den senere nord-norske
mester Hans Eriksen (Har-
stad) kan også se tilbake på
en god innsats i landsdels
kampene. Av 3 partier står
han bokført med 2 vinst og
i tap.

Som antydet ovenfor
mistet landsdelskampene
mye av sin interesse ved
begynnelsen av 1950-tallet.
Rent ille var det således i
1951 hvor bare 9(!) nord-

norske spillere var møtt opp
til sjakkdyst i Boden. Der-
med var det klart for alle
hvilken vei det bar. De
respektive sjakkforbund tok
den nødvendige konse
kvens av dette, og lands-
delskampene tok slutt
f.o.m. 1951. Samlet poeng-
score alle 6 matcher sett
under ett: 61.5 — 44.5 i
Nord-Sveriges favør’

Frans Larsen

RETI

Slik endte
landsdels•
kampene
N ord•N orge
nevnt først

Hvit: Bj. Nic. Bjørkum,
Narvik.

Sort: Gotfrid Isakson,
Kiruna.

LandsdelskamP 1946, bord
10.

1. Sf3, Sf6. 2. g3, g6. 3.
Lg2, Lg7. 4. d4. 0-0. 5. 0-0,
d5. 6. Sbd2, Te8. 7. Tel
Sc6. 8. c3, e5. 9. dxe5, Sxe5.
10. Sxe5, Txe5. 11. Sf3,
Te8. 12. Lg5, Lf5. 13. Sd2,
Dc8. 14. Lxf6, Lxf6. 15. e4,
dxe4. 16. Sxe4, Lg7. 17.
Df3, Lxe4. 18. Txe4, c6. 19.
Tael, Txe4. 20. Txe4, Dc7.
21. De2, Tf8. 22. Te7, Db6.
23. Le4, f5. 24. Ld3,

Landsdelskampene
194651

v/Frans Larsen

1946 i Narvik:
1947 i Luleå
1948 i Tromsø
1949 i Kiruna
1950 i Bodø
1951 i Boden

10,5- 9,5
9,01 i ,0
9,0- 8,0
5,5.14,5
8,5.11,5
2,0• 7,0
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f4. 25. gxf4, Txf4.
26. Te8+, Lf8. 27. Lc4+,
Kg7. 28. De5+, Tf6. 29.
Te7 + , Lxe7. 30. Dxe7 +,

Kh6. 31. Dxf6, Dxb2. 32.
Lb3, a5. 33. h4, Dbl+. 34.
Kh2, Del. 35. Lf7, b5. 36.
Lxg6, hxg6. 37. Dh8 matt.

ITALIENSK

Hvit: August Jenssen,
Narvik.

Sort: Ake Bergström

Luleå 1947.

1. e4, e5. 2. Sf3, Sc6. 3.
Lc4, Lc5. 4. c3.

Dette er den klassiske
fortsettelse. Sterkt i betrakt
ning kommer Evans gambit
(4. b4), som er bedre enn sitt
rykte og absolutt verdt et
studium.
4. -Sf6. 5. d4, exd4. 6. cxd4,
Lb4+.7.Sc3

Den amerikanske an-
grepsspiller Frank Mar
shall feiret i sin tid flere tri
umfer med krakow-varian
ten 7. Kfl, særlig når sort
gikk på bonderov med 7. -

Sxe4? 8. d5 osv. Etter 7. -

dS! har imidlertid sort utlig
net spillet — og vel så det!
7. -Sxe4. 8. 0-0, Lxc3.

Svakere regnes 8. -Sxc3
for å være. Etter 9. bxc3,
Lxc3? kan bl. a. oppstå en
av sjakkhistoriens tidligste
åpningsanalyser, utført av
den italienske 1600-tallspil-
ler Gioacchino Greco: 10.
Db3, Lxal?. 11. Lxf7+,
Kf8. 12. Lg5, 5e7. 13. Se5,
Lxd4. 14. Lg6, d5. 15.
Df3+,LfS. 16. Lxf5, LxeS.
17. Le6 + og vinner. Sort
har riktignok bedre trekk
etter 10. Db3 (pluss at 10.
La3! nok er enda bedre),
men hvit har etter anerkjent

teori de beste sjanser, noe
som også er tilfelle etter 9. -

d5(!). 10. cxh4, dxc4. 11.
Tel + , Se7. 12. Lg5, f6. 13.
De2!, Lg4. (13. -fxg5. 14.
Dxc4). 14. Lf4, Kf7. 15.
Dxc4+, Sd5. 16. Sd2, og
hvit står litt bedre.

9.d5
Innledningen til Møller

angrepet, et av de relativt få
åpningsvarianter som har
fått navn etter en nordisk
sjakkspiller, og samtidig en
av hovedvariantene i Itali
ensk. I likhet med så mange
Narvik-spillere foretrekker
August Jenssen (mest kjent
som Nord-Norges fremste
problemforfatter og flere
ganger norsk mester i
jernbanesjakk) åpne og
kombinasjonssvangre stil-
linger. For en slik spilleopp
fatning må Møller-angrepet
passe som hånd i hanske.
For ordens skyld bemerkes

at det ikke er meget igjen av
det hvite spill etter 9.
bxc3?!, ds. 10. La3, dxc4.
11. Tel, Le6!
9. -5a5.

Her har sort et vell av
muligheter som det vil føre
for langt å komme inn på
her. Teksttrekket er på langt
nær det vanligste, noe der-
imot løperrettretten 9. -Lf6
regnes for å være. Vi angir
kort hovedvarianten 10.

4 Tel, Se7. 11. Txe4, d6. 12.
v Lg5, LxgS. 13. SxgS, 0-0.

(13. -h6!). 14. Sxh7!? som
særlig Keres i sine yngre
dager leverte en rekke
analytiske bidrag til. Stillin
gen er i det hele tatt velegnet
til kombinasjonsøvelser!
10. bxc3?!

En åpningsteoretisk nyhet
— fra 1947! Teksttrekket
innebærer løperofferet 10. -

Sxc4. 11. Dd4, Scd6. 12.
Sg5 (12. Dxg7, Df6), men
etter 12. -0-0. 13. Sxe4,
Sxe4. 14. Dxe4, Te8. 15.
Dd4, d6 står sort ikke
dårligere! Teoriens «for-
maltrekk» er 10. Ld3, SeS
osv.
10. -0-0? 11. Ld3, f5(?)

Denne svekkelse av
kongestillingen (diagonalen
b3/g8) burde vært unngått
med ll.-Sf6.

t, 12. Tel, Sxc3?
At dette trekket fører til

springertap har Bergström
ganske sikkert vært opp-

( merksom på. Som vi straks
skal se tar han også med seg
bonden på dS og får dermed
som kompensasjon bonde-
konstellasjonen 4 mot 1 på
dronningfløyen. Normalt er
jo dette en brukbar forret
ning, men foran sluttspillet
kommer som bekjent midt-
spillet, og det er på konge-

fløyen alt dreier seg om nå!
Stillingen er uansett klart
bedre for hvit: utviklings
forsprang og dårlig plas
serte offiserer. (12. -d6. 13.
Da4).
13. Dd2, Sxd5.

Ikke 13. -Df6. 14. Lb2.

14. Lc4!
Sort hadde sikkert bare

regnet med 14. DxaS, 5b6.
(15. LxfS?, Df6), men
August Jenssens energiske
løpertrekk understreker
sorts miserable kongestil
ung. Nå er også varianten
14. -Sxc4. 15. DxdS + , Kh8.
16. Lg5 håpløs for sort.
14. -c6. 15. Lxd5+, cxd5.
16. Dxd5+, Kh8. 17. Lg5,
Dc7. 18. Df7!

En liten 8. rads-kombina
sjon er det også plass til!
18. -Dd6.

På 18. -Tg8 følger 19. Te8
og matt.
19. Te8, h6. 20. Txf8+,
Kh7. 21. Dxf5 + , Dg6.

Eller 21. -g6. 22. Df7
matt.
22. Th8 + !, oppgitt.

Spillerne kunne f. eks.
leke seg med mattvarianten
22. -Kxh8. 23. Dxg6, hxgs.
24. SxgS, Kg8. 25. De8
matt.

(Komm. av Frans Larsen).

FRANSK

Hvit: Aage Larsen,
Bodø

Sort: R. Lundmark,
Boden.

Bodø 1950.

Et av de få nord-norske
partier som har vandret
rundt i verdenspressen ble
spilt i landsdelskampen
Nord-Norge mot Nord-
Sverige i 1950. Partiet er
forøvrig blitt evig berøm
melse da det er med i en
norsk sjakkbok som eksem
pel på et gjennomført
kongeangrep.
1. e4, e6. 2. d4, d5. 3. e5.

Nimzowitsch-inspirert.
Gjennom hele sitt liv
forsøkte Nimzowitsch å
overbevise sjakkverden om
at framrykkingen var hvits
beste sjanse. Dog har det
vist seg at andre trekk egner
seg bedre til å gi sjanser.
3.-c5.4.f4

Varianten gir med riktig
spill sort de beste utsikter.
Men utsikter er en ting, å
spille mot Aage Larsen med
«utsikter» er ikke jamgodt
med vinst.
4. -Sc6. 5. Sf3, Db6. 6. c3,
Ld7. 7. Le2, cxd4. 8. cxd4,
Lb4 + 9. Sc3, Sge7.

Absolutt bedre er 9. -Sh6
for å beholde løperen.
10. a3, Lxc3+. 11. bxc3,
Tc8. 12. 0-0, Sa5. 13. Ld2,
0-0.

En posisjonell feil som gir
hvit mulighet til de følgende
komplikasjoner. Sorts
sjanser ligger på den annen
fløy, så derfor 13. -5c4.
14. Tbl, Dc7. 15. Ld3, Sc4?

Overser det følgende
offer, men om det følger 15.
-g6 eller 15. -h6 får sort van-

August Jenssen
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sker grunnet bondesvekkel
sen.
16. Lxh7 + !, Kh8.

Hvis kongen slår, følger
17. Sg5+, Kg6, og kongen
er fortapt.
17. Sg5, g6.

Sort må hindre Dh5.
18. Dg4, Kg7.

Hvis 18. -Sxd2, så 19.
Dh3 med matt i få trekk.
(19.-Kg7.20.Lg8).

sterke!) bondeoffer kom-
mer også den sortfeltede
løper med i kongeangrepet.
(FL).
19. -SxfS.
Her måtte Aage Larsen

også ha regnet igjennom
mulighetene 19. -f6. 20.
Lxg6, Sxg6. (20. -fxg5. 21.
f6+). 21. Dh5 eller 19. -

exf5. (19. -gxf5. 20. Se6+
og matt). 20. Dh4, Th8.
(Det truet 21. Lg8 og matt).
21 . Se6 + , og matt følger
etter såvel 21 . -fxe6. 22.
Dxe7 matt som 21 . -Lxe6.
22. Dh6 matt. (FL).
20. Txf5!, exf5. 21. Dh4,
Sxd2.

Den andre mulighet (Th8)
er påvist ovenfor. Siden
partiet uansett er tapt, er
sort sporty nok til å gå inn i
en tapsvariant hvor hvit i
sluttstillingen blir liggende
tårn og offiser under. (FL).

22. Lg8, oppgitt.
For dette parti ble Aage

Larsen tildelt en egen pris
for det best spilte parti.

(Komm. av Rich. Wick
lund-Hansen (1966) og
Frans Larsen).

19. f5!
Etter dette tematiske (og

I
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Bakgrunnen for overskrif
ten ligger i min forgjengers
artikkel i NNS nr. 4/78.
Wadd Hermansen etterlyste
her samarbeidet, fellesska
pet og kontakten i skole- og
ungdomssjakken i landet
under overskriften «Nord-
Norge må med i NSFU’s
oppbygging». Drøye
halvåret etter dette postulat
kan man allerede fastslå:
Nord-Norge ER med i den
pågående oppbyggingen av
organisasjonen NSFU.

Etter mer enn en måneds
reisevirksomhet nord for
Steinfjellet og 65. bredde-
grad, sitterjeg igjen i hoved
staden med et vell av inn-
trykk, tanker og erkjen
nelser. Noe skal jeg i det
følgende prøve å feste til
papiret, og jeg vil da ta
utgangspunkt i oppbyg
gingen og organiseringen av
ungdoms- og skolesjakken.
At jeg skeier ut og kommer
inn på klubber og klubbdrift
forøvrig får man ha meg
ilgitt. NNS har jo tradisjo

ner når det gjelder å vekke
reaksjoner...

NORGES
SJA KKFORBUNDS

UNGDOM

Bakgrunnen for opprettel
sen av NSFU var flersidig.
Ved å ha en egen organisa
sjon er skole- og ungdoms-
sjakken sikrere på å bli godt
ivaretatt. Man får egne
tillitsmenn og egen øko
nomi. Dermed fordeles
arbeidsbyrdene og ansvaret
til flere, og vi får en større
og sterkere sjakkadministra
sjon generelt. Men den
viktigste siden av saken er
at sjakklivet blir bedre kvali
fisert til støtte fra det offent
lige gjennom denne oppde
lingen av «voksen-» og
«ungdomssjakk».

Det bevilges årlig store
midler til «ungdoms- og
idrettsarbeid.» For å nyte
godt av disse midlene må vi
blant annet oppfylle følgen
de krav: (‘Organisasjonen

ma hovedsakelig ha med-
lemmer under 25 år og ha
egen valgt sentralledelse».
Derfor lønner det seg stort
for sjakklubbene å opprette
egen «ungdomsklubb» der
alle under 25 år går inn som
medlemmer og velger eget
styre. Dermed får man TO
klubber som retter TO for-
skjellige søknader til kom-
munen angående støtte. At
ungdomsklubben kollektivt
melder seg inn i moder
klubben forandrer intet...

Denne organisering er vi
nå i ferd med å gjennom-
føre over hele landet, og
Nord-Norge er kommet bra
med. Men det er ennå ingen
grunn til å lene seg tilbake i
stolen og føle seg tilfreds.
Selv om vi er kommet bra
igang er det ennå mye som
gjenstår. For å sitere Ernst
Lockertsens ord: «Kun ved
å skape levedyktige grupper
samspunnet i en effektiv
organisasjon kan vi slå et
avgjørende slag for innførel

se av sjakk som mental
folkesport. Klarer vi ke å
skape en effektiv organisa
sjon vil vi øde våre krefter på
slag i luften!» Godt sagt.

UNGDOMSSJAKK
I HELGELAND

4 Den godeste Ernst ble for
ikke lenge siden ansatt
som Ungdomsskolekonsu
lent i Nordland. Han har en

meget
stor oppgave foran

seg. Etter å ha besøkt de
fleste steder fra Vik i sør til
Storforshei i nord kan man
fastslå en enorm(!> interesse
blant skoleelevene. Først
etter skolebesøkene på
Helgeland ble jeg klar over
hvor reelle og oppnåelige
Lockertsens tanker om
«nnfø(else av sjakk som
mental folkesport» egentlig
er. Klarer vi å skape en
effektiv organisasjon og
dermed sørge for nok in-
struktører, ledere, turne-
ringer, andre arrangement
osv. vil sjakk spre seg som
varmt hvetebrød i tørt
gress!

På de fleste skoler jeg
besøkte var lærere og/eller
styrer meget imøte
kommende og lydhøre.
(Med et unntak!) Imidlertid

4 er de fleste skolefolk lite
bevisst dybden i spillet og
dets karakterutviklende og
fostrende verdi. Aner-

kjennelsen synes mer å ligge
på planet: «Allright fritids
syssel», «Man gjør ihvertfall
ikke noe galt når man spiller
sjakk» og «Man lærer seg
vel å tenke logisk?!» Her har
alle oppriktige sjakkentu
siaster, og spesielt tillits
menn, en viktig oppgave.
Vissheten om sjakkens

egenverdi, individuelle og
sosiale verdi er nemlig lite
utbredt, og dette er til
bet’,delig hindrer for vårt
arbeid med å skape råk,
enten det er i Joste
dalsbreen eller Svartisen.

lnterssen hos de små var
som sagt imponerende,
men dessverre mangler det
instruktører i Nordland, som
overalt. (Sukk!) En annen
gjenganger er mangelen på
tillitsmenn.Denne mangel er
viktigst å få utbredt. Gjen
nom driftige tillitsmenn kan
man avholde lokale instruk
tørkurs, det motsatte er
verre. Vi får håpe klubbene
er tlinke til å sende folk til
kurset regionen avholder i

Fauske i januar.

KLUBBENE I
HELGELAND

En stor del av reisen var
lagt opp på klubbbesøk og
nystarting av klubber. Både
Hemnes Sjakklag og Brønn
øysund Sjakklubb har ligget
ned ei alt for mange år. For-
håpentligvis vil de atter bi å
se på sjakkartet. Sømna
Sjakkiag er også regorga
nisert og innmeldt i NSF. Et
spenningsmoment er Stor-
forshei Sjakklubb. Kristen
Kjenstad driver meget bra
skolesjakkvirksomhet, men
med kun tre voksne med-
lemmer (PR-mangel?!) blir
det lite senioraktivitet.

De etablerte klubbene
ellers i Helgelandsdistriktet
fungerer brukbart, for-
såvidt. Dog er ikke alle like
flinke med rekrutterings
arbeid ( = starte sjakkunder
visning), utadvendt
virksomhet og omorganise
ring. Mange kroner går

sjakklivet tapt fordi klubbe
ne ikke oppretter «ung-
dùmsklubb» og får støtte til
denne. Ennå har vi ikke
kunnet ønske noen ung-
domsklubb fra Helgeland
velkommen i Nordland
Sjakkregions Ungdom eller
Norges Sjakkforbunds Ung-
dom, men vi håper og tror
dette vil forandres...

Ellers savner vel mange
aktiviteter i klubben utover
de sedvanlige «onsdagspar
liene». Her er det mange
uutnyttede muligheter.

UNGDOMSSJAKK
I TROMS

Troms Sjakkregion er
dannet, likeså Troms Sjakk-
regions Ungdom. Initiativet
har i begge tilfeller kommet
fra ikke ukjente lvbjørn Nim
kl, en sann ildsjel i arbeidet
for sjakkens utbredelse.
Troms Sjakkreion arbeider
nå med å kartlegge all skole-
sjakk i fylket. Man har sendt
spørrebrev til samtlige
skoler. Fylkeskulturstyret
har lovet kretsen støtte ved
eventuelle kurs. Vi følger
utviklingen med spenthet
og planlegger å avlegge
regionen et besøk ved en
passende anledning.

UNGDOMSSJAKK
I FINNMARK

I Finnmark har vi enda
ikke noe Finnmark Sjakkre
gions Ungdom. I følge ung-
domskonsulent Karl A. Lar-
sen er dette uten større
betydning for fylkesstøtten
sålenge regionen har
«arbeid blant barn og ung-
dom» nedfelt byene. Er nå
ikke så helt sikker på det

. Nord-Norge er med
i NSFU’s oppbygging!

Nord-Norgesrapport fra reiseinstruktoren
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likevel.

Sikkert er det ihvertfall at
Larsen i samarbeid med bl.
a. regionsformann Hojem
driver et meget godt arbeid
innen skole- og ungdoms-
sjakken. De store avstan
dene og begrensede midler
gjør at det er vanskelig å
drive oppsøkende virksom
het. Alikevel har man fått
resultater som vitner om
både innsikt og beundrings
verdig innsats.

Ungdoms- og skolesjak
ken er mye samlet omkring
de to største klubbene i
regionen — Hammerfest og
ikke minst Kirkenes. At
aktiviteten er spesielt stor
på disse steder kommer
blant annet av at klubbene
har satset bevisst og aktivt
på skolene. Andre klubber
mangler vel den samme
solide stamme av tillitsmenn
og arbeidsvillige sjeler
forøvdrig, noe som oftest er
en forutsetning for konti
nuitet i bl. a. instruksjons
virksomhet. Man finner dog
en god del skolesjakk og
ungdomssjakk ellers
regionen også. Både Vardø
og Vadsø har undervisning i
sjakk, men det foregår kun
på klubbplan — på skolene

intet. De samme gjelder for
Alta. I de andre klubbene er
det noe uklart hvordan det
står til angående ungdoms-
sjakken.

Man konstaterer ihvertfall
at ungdomssjakken er under
oppbygging og organisering
i såvel Nordland som Finn
mark. Kontakten mellom
klubbene, regionen og for-
bundskontoret i Brugt. 15 i
Oslo er bedre enn hva alt for
mange andre kretser kan
fremvise. Men dette sier
kanskje mest om »de an-
dre»?! (Dagens morsom-
het). Uten videre kan man
postulere: ((Nord-Norge ER
med i NSFU’s oppbygging».
Fortsett med det!

KLUBBSJAKK
I FINNMARK

Jo, da. Det spilles ab-
solutt klubbsjakk nordom
Kvænangen oså. De to
fremtredende klubber Ham
merfest Sjakklubb og Kirke
nes Sjakklubb drives meget
konstruktivt og målrettet —

på hver sin måte.
Det nåværende styret i

Hammerfest virker velorga
nisert og handlekraftig.
Oppgavene løses i felles-

skap, men hvert styremed
lem har sitt ansvarsområde.
Det synes som fortidens
rykende diskusjoner har hatt
en oppklarende og aktivi
serende virkning, selv om
noen kontroverser enda er å
spore. Sikkert er det at
klubben ikke er noe ((en-
manns verk» (lenger?), og
vel er det. Imponerende er
den aktivitet som klubben
fremviser. Man kan foruten
de vanlige klubbrutiner og
ukentlige spillekvelder
nevne: ca. 180 elever (for-
delt på 4 skoler) i undervis
ning, kaffesjakk på «Bras
sica», gatesjakk, markering
av klubben under ((Ham-
merfestdagene» ved hjelp
av plakater og oppvisning,
sjakkspalte i byens avis,
«Kalot-turneringen», samt
at to av klubbmedlemmene
er direkte medskyldige i her-
værende sjakkorgan! Det
ligger nok aldri så lite sann-
het i et for KJ betegnende
utsagn: ((Hammerfest
Sjakklubb — alltid foran!»
Vi får endelig håpe de klarer
å holde aktivitetene ved like,
for derigjennom å tjene som
inspirasjonskilde for an
dre

I Kirkenes er man mer for-

siktige med utadrettede og
nye tiltak. Man forsøker
først å skape sikre rutiner og
kontinuitet i den allerede
etablerte aktivitet. Det
legges stor vekt på riktig

‘
administrasjon og et bredt
«grasrot»-arbeid. Kluben er
sjelden godt sammensvei

.4 set, og i få klubber virker
((team-work»-prinsippet så
godt som her. Spesielt
prisverdig er det gode skole-

sjakkarbeidet som drives i
. .

distriktet. For tiden har 7
skoler i kommunen sjakk-
undervisning. Den 8. står
for tur. Oppslutningen på
skolene er god, i et tilfelle
sensasjonell. Jeg sikter her
til Tårnet skole, der samtlige
elever «går på» skole-
sjakken! Hvert år arrangerer
klubben massemønstringer
((Varangslaget», som samler
omkring 80 deltagere.

Betegnende for den ad-
ministrative styrke er at
sentrale tillitsmenn innen
region og Nord-Norges
Sjakkforbund er å finne i
nettopp Kirkenes.

Man kan kritisere begge
de ovenfornevnte måter å
drive på — og det gjøres!
Nyttige lærdommer og
impulser kan man høste fra
begge. Så får man ut fra sin

4 egen situasjon vurdere
hvilke mål man skal sette for
— og hvilke virkemidler man
kan bruke i — klubbens
drift. Spesielt for de mange
reorganiserte og nystartede
klubber i distriktet skulle
dette være verdifull hjelp.

Nå er ikke de to nevnte
klubber alene om å prege
sjakklivet i fylket, langt ifra.
Både i Vardø og Vadsø
drives det brukbart, dog må
enkelte ting forbedres i

begge klubber.
1 Vardø er formann

Kofoed alene om både
administrasjon, turnerings
ledelse og undervisning.
Det kan aldri påpekes sterkt
nok hvor uheldig slik «en-
mannsdrift» er. For det
første blir alt ansvar
liggende på en mann. Det
samme med arbeidsbyrden,
innsikten og etterhvert
handlekraften og «makten».
Det sier seg selv at det vil få
store konsekvenser hvis
denne «Tordenskjolds sol-
dat» en dag trekker seg fra
arbeidet av en eller annen
grunn.

I Vadsø virker det som
styret ikke har fungert fullt
ut tilfredsstillende siste
sesong. Man må forsøke å
heve blikket over kanten på
andedammen og finne fler
aktiviteter som engasjerer
medlemmene. Styrets iver
og innsats sporer ofte. de
øvrige medlemmer an.
Riktig organisering og plan-
legging gir ofte et godt ut-
gangspunkt for en blomst
rende drift.

I Alta har man den senere
tid hatt problemer med å
holde sjakklubben ved like.
Nedleggingens truende
mørke hang en stund over
klubben. Det ser imidlertid
ut til å lysne i vest. På et
såpass stort sted burde livs-
grunnlaget for en sjakklubb
ikke være umulig å opp-
drive. Vi får virkelig håpe
formann Aslaksen og de
øvrige medlemmer finner en
vei ut av bakevja.

Dessverre var det lite å
høre fra Øksfjord Sjakklubb
under mitt besøk i egnen.
Jeg hadde regnet med at
klubben var representert i

Kalotten, men den gang ei
Det innløper imidlertid
betryggende rapporter om
klubbens eksistens og
aktivitet.

Et spennende moment i
Finnmarks sjakkliv er de
nystartede klubber på
Nordkyn-halvøya, i Tana og.
i Honningsvåg.

På grunn av en kom-
munikasjonssvikt om jeg
dessverre ikke i kontakt med
kjøllefjordingene under mitt
besøk i Mehamn, slik me
ningen var. Huff & huff.
Mehamn Sjakklubb har
imidlertid kommet godt
igang. Over 30 navn er regi-
strert i medlemsboka til for-
mann Palmer N. Klubben
har ordnet lokaler, fast
spillekveld, flotte plakater
oppslått rundt om på stedet,
og brett og brikker plassert
på stedets «Kro». Man har
satt igang klubbturnering og
planlagt kontakt med Kjølle
fjord for lagmatch — som
naturlig er. Det kan bli en
givende utveksling over fjel
let med tiden...

Honningsvåg og Tana
hadde ikke kommet lenger
enn til planleggingsstadiet
under mitt besøk. Forhå
pentligvis vil de være liv laga
og finne nytte i samarbeidet
med klubbene i regionen og
i forbundet forøvrig. Vel
møtt!

Før jeg avslutter må jeg
benytte anledningen til å
takke for all vennlig motta-
gelse og behandling jeg ik
ke under turen. Norge er et
vanskelig og dyrt land å
reise i. Bruk av midler og
krefter til oss, det var en
høyst givende reise på
mange måter. Forhåpentlig-
vis har jeg også etterlatt noe

SJAKKSPI LL
i meget godt utvalg og til rimelige priser

får De hos

%1Åv(fto1$A
9001 TROMSØ
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positivt.

På vårparten vil regionen
arrangere kurs på «vestsi
den» (Alta?). Mye vann ska
renne i havet før den tid
(hvis det ikke blir opp-
demt!), men jeg håper det
blir anledning til å se vidda
igjen, — i vårskrud denne
gang.

Når vinernatten senkes
under polarisens brem

og kun små nordstjerners
skinn — blinker frem.

Da finn rett og slett —

frem brikker og brett,
La Caissas gleder opplyse i klubb,

skole — og hjem!

Vel bekomme.

Bo Olsson
reiseinstruktør
(& hobbypoet)

bØNDER, LOPERE, DRONNINGER...
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I-
PROBLEMSJAKK

-f v./Nils A. Bakke
I—•_

Selvmatt i 2 trekk.*
Langtrekker.
(Selvmatt: Hvit tvinger svart
til å matte hvit.
Langtrekker: Svart er alltid
forpliktet til å utføre det
lengste trekk som er til
rådighet).

hvite fangster av hvit S (44),
hvite linjeåpninger (45) og
bindinger og linesperringer
(46).

JULELØSER
KONKURRA NSE
1. H.Neustadtl.

International
Chess Magazine 1890

Nøkkelordet opposisjon med den svarte bonden på 9595 Sørvær, innen 31.
kan være nyttig å ha i minne a3, som ser ytterst januar 1979.
når den første nøtten skal ubehagelig ut, fordi den står Samtlige riktige løsninger
knekkes. så nær forvandlingsfeltet. belønnes med bokpremier.

I den andre nØtten er Løsninger (hovedvarian
problemet for hvit å få bukt ter) sendes Nils A. Bakke, Lykk til!

Lesninger:
43.
* 1.-, Sc3. 2.Lc3: Tal matt.

Sb4. 2.Lb4: Tal
Sb6. 2.ab6: Tal
Sc7. 2.Sc7: Tal “

Se7: 2.Se7: Tal
Sf6. 2.Sf6: Tal
Sf4. 2.Lf4: Tal
Se3. 2.Le3: Tal

Svart S-hjul. Men hvit har ingen ventetrekk og må forkaste alt
dette I stedet følger:
1.Dd7 Tel. 2.Lel, Tal matt.

Tb4. 2.Lb4: Tal
Te7: 2.Se7: Tal
Th4. 2.Sh4: Tal

Svart T-kors.

44.
1. Sgl,Sd4. 2.Sef3+ Kg4: 5.Sd4: Lb2 matt.

Sb4. 2.5d3 + Kg4: 3.Sb4: Lb2
Sa5. 2.Sc4 + Kg4: 3.Sa5: Lb2
Sa7. 2.Sc6 + 1Ce4: 3.Ta7: Lb2
Sb8. 2.Sd7 + Kg4: 3.Sb8: Lb2
Sd8. 2.Sf7 + Kg4: 3.Sd8: Lb2
Se7. 2.Sg6 + Kg4: 3.Se7: Lb2
Se5: 2.Th3 K54: 3.De5: Lb2

yart 5-hjul, korrespondert med 7 hvite 5—trekk
av en S.

45. Forsøk: 46.
l.Tb8? Sc6: 2.bc6: Lf2+ 3.Tbl. l.Tghll Sd2: 2.Tdl Tal matt.

1.Tc8? Sd7 2.cd7: Lf2+ 3.Tcl. Sc5: 2.Da5 Tal

l.Td8? Sc4 2.dc4: Lf2+ 3.Tdl. Sd6: 2.Dd7:1 Tal

l.Te8? Sf3 2.ef3: lf2+ 3.Tel. Sg5: 2.Th5:! Tal

1.Tf8? Sg6:1 2.fg6: Le3+ 3.Tfl. Bindinger.
1.Tg8? Sf7 2.gf7: Le3+ 3.Tgl. Sf2. 2.Tf4: Thl: matt.

(1.Te8? Sd3:? 2.Te3 L- +) 5g3. 2.Tg4 I Thl:
. . , Linjesperringer.

6 hvite linjeapninger. Sc5: 2.dc3: Tal matt.
Sf6. 2.Df6: Tal

1.Th8 S- 2.BxS L- matt. Svart S-hjul.

43. N. A. Bakke
The Problemist 19

45. Raffi Ruppin
2. plass. WCCT 1970

Selvmatt i 2 trekk.

46. Anders Olsson
F444. The
Problemist 1978.

44. Jan Knöppel
1. plass.
Sverige-Israel 1959

Hvit trekker og holder re-
mis.

2. L. Kubbel.
1922.

Selvmatt i 2 trekk.
Langtrekker.
(Se forklaring under nr. 43).

Selvmatt i 3 trekk.
(Hvit tvinger svart tI å matte
hvit).

q

Selvmattfordringen passer
godt når man vil framstille
temaet Springerhjul. Spal
tens fire selvmattoppgaver
viser i tillegg til springer-
hjulene temaskifte (43), 7 Hvit trekker og vinner.



Det går ikke an å få hete
slag på denne tiden oppe i
Hammerfest. Så må det
være et utsiag av stor
mannsgalskap. — Vel, si
hva du vil, men enkelte
krefter innen klubben synes

POSTSJAKK

Det er noe eget med en
slik liten uanselig bonde fra
h7 som ender i majestetisk
stråletryd på fl ! Man
fornemmer historier om seif
made men, avisgutter som
skapte imperier. Vi hører
gjennom historiens brus
Napoleons stolte hilsen til
sine menn: «Enhver soldat
bærer marskalkstaven i sin
ransel!»

(Komm. av Magnus Mon
sen)

å dvele ved tanken.
Opplegget måtte bli noe

ala følgende: Flere av våre
sjakkspillere, ikke minst
utenlandske, prøver å drive
på proffmaner, men få
greier det økonomisk.
Kanskje noen av disse kara
kunne tenke seg en måned i
Hammerfest med alt gratis
+ lønn? Betingelsene måtte
være at vedkommende
sjakkproff forpliktet seg til å
undervise i 2-3 timer pr.
dag, resten kunne gå til
egne studier.

Utgiftene ville bli alt for
store, dessuten vil ingen
komme. Dersom sjakkpeda
gogen likevel er her oppe, i
forbindelse med Kalottur
neringen eller en simultan
urne, så ville man spare seg
reiseutgiftene. Bor ved-
kommende privat, så vil vel
ikke kosten bli noen uover
kommelig utgift. Utallige
ordninger kunne her komme
på tale.

En lønn på kr. 3-4.000.-
for en måned ville sikkert
være akseptabelt for begge
parter.

Både IGM Heikki Westeri
nen og IM Christer Niklas
son vil etter alt å dømme
være åpen for tilbud.

En klubb uten toppspil
lere, men med ambisjoner i
massevis, må vel stille seg
positiv til et slikt forslag. Det
må bety enormt mye for
«stormesterspirer» å få
diskutert sitt åpningsreper
toar med en proff. Uansett
spillestyrke så tar det utrolig
mye kortere tid å luke bort
unoter dersom en bedre
spiller «vokter dine trekk».
Da slipper du å vente helt til
en turnering før du endelig
får bekreftet at du er på feilt
spor i ditt spilleopplegg.

Dette er utopi i dagens
sjakk-Norge. Nei, husk at
intet er umulig for Hammer
fest Sjakklubb.

K. J.

Et halvt
år igjen

Ja, det er bare et halvt år
igjen av sjakkàret. I Nord-
Norge anser de fleste seg
ferdige med året når «Nord-
norsken» er unnagjort. En
rask titt i kalenderen og på
terminlisten til ((Nord-Norsk
Sjakk» forteller at vi bare har

fire nummer til rådighet der
vi kan ta imot innlegg. Vi
kunne i fleng nevne saker
som: Klasseinndelingen i
NNM, regler for premiering,
regler for lagkonkurransen
under samme mesterskap.
Videre synes det noe uklart
hvilke oppgaver som
påhviler det nord-norske
sjakkforbundet. Man burde
ta stilling til verdien av å ta
opp igjen landsdelskamper

mot
Nord-Sverige og kanskje

også Nord-Finland.
Skal vi sette alle kluter til

slik at vi for første gang i hi
storien kan gå til en kong-
ress der alle har peiling på
de forskjellige synspunkter i
større saker lenge før kong-
ressen tar til. Det er vel og
bra med en saksliste som
verserer noen dager før
selve kongressen, men
hvilken klubb har på den
korte tiden hatt styremøter
for å fastlegge sitt stand-
punkt som da blir bindende
for den ene, eller de få, som
får fullmakt til å repre
sentere lubbene. Mange blir
allerede her fastlåst uten
senere å kunne skifte
mening dersom de personlig
endrer syn under debattens
gang på kongressen.

Sist, men ikke minst vil det

* bli langt flere deltagere på
kongressen, nå skyr man
den sm pesten dersom ambi
sjonene er tilstede for neste

dags sjakkturnering. Like
moro ville det være om de
som nødvendigvis må være
tilstede også kunne være
opplagt til annet enn «stor-
mesterremiser)).

. Har du hørt dette før?
Sikkert, men dersom du er
enig synes jeg du skulle
følge oppfordringen! ! K. J.

Da NSFU ble opprettet i
1977, og kom med i det
«sentrale ungdomsarbeid»
igjennom tilknytningen til
STU!, ble det fra myndighe
tene gitt støtte til holde
reiseinsruktør. Statens Ung-
domsråd stiller visse betn
gelser for denne støtten, bI.
a. må reiseinstruktøren
følge intensjonene i rådets
«Instruks for reiseinstruktø
rer i ungdomsorganisasjo
nene». Der heter det blant
annet at reiseinstruktøren
skal bruke minst 120 dager
til reise pr. år. Etter all sann-
synllghet vil imidlertid hele
ordningen med statliq støtte
til reiseinstruktØrer falle
bort. De 50. 000 kroner vil
isteden bil gitt som tillegg i
«grunnstønaden». Således
vil det bil opp til organisasjo
nene selv å avgjøre hva
pengene skalbrukes til.

Ettersom NSFU er en
nyskapning som enda ikke
står stødig, er det naturlig å
sette inn de nødvendige
krefter på å sikre organisa
sjonens levedyktighet og
eksistensgrunnlag. Den
eneste heltidsansatte er (bør
bære!?) — en viktig snekker
i oppbyggingen av organ/sa-
sjonen. Ettersom PLIKTEN
til reise nå faller bort er det
klart at undertegnede i
første omgang må benytte
tiden til gunnarbeid ved for-
bundskontoret i Brugaten
15. De rene reiseinstruktør

funksjonene er det vanske
kg å utføre med ønsket
effekt sålenge den nye
struktur i det organiserte
sjakkilv ennå ikke fungerer
(tilfredsstillende). I andre
ungdomsorganisasjoner
(speidere, kristne, polltiske,
etc.) har man vanligvis råd
til flere hel- og halvtids
ansatte i tillegg til reise-
instruktøren(e). Dermed
slipper man å tillegge reise-
instruktøren oppgaver
utenom de som har med
reisebesøk og kursavholdel
se å gjøre. Så sterkt står nå
en gang ikke vi som tenker
mer sjakk enn vi tenker
penger! Derfor må den
eneste «heltidsansatte»
nødvendigvis trekkes inn i
de forskjellige former for
kontor- og komitearbeid
som situasjonen krever.

I den utstrekning det er
mulig vil likevel under-
tegnede delta på kurs og
samfinger. ønske om bi
stand i denne forbindelse
må komme fra de regionale
tillitsmenn. Kun der hvor
ungdomskonsulen ten
og/eller styret i kretsens
«Ungdom» ikke fungerer,
kan det være snakk om mi-
tiativ fra sentralt hold.
Arbeidssituasjonen tilsier
dette. Vi har dessverre alt
for mange fylker uten
fungerende ungdomns
konsulenter og ungdoms-
styrer.

40

Sjakktrener til Hammerfest Sjakklubb?

Ål

Reiseinstruk
torens oppgaver

og plikter
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For å lette arbeidet til
ungdomskonsulentene og
de øvrige tilltsmenn innen
såvel NSFU som NSF, når
det gjelder kursarrangement
er vi ignag med å utarbeide
«kurspakker». Når dette
produkt er ferdig trykket vil
det tilsendes bI. a. samtlige
Kretsers «Ungdom», delei
som omfatter tihitsmanns
kurs også «senior»-kret
sene.

Når det gjelder penger til
arbeidet og til kursavhol
delse spesielt, er det nå i
sving en komite til utrede
om dette, for i skrivs form
kunne informere både
kretser og klubber over det
ganske land. Beskjeden-
heten forhindrer meg i å inn-
rømme min deltagelse også
i denne komite.

Blant annet igjennom
dette og lignende arbeid kan
den heltidsansatte gjøre en
bedre innsats i sjakkens og
sjakkspilerens tjeneste, enn
ved å oppsøke steder og
arrangere kurs etter eget
initiativ og forarbeide. Hvis
ikke kretsene og klubbene
føler tilknytning og givende
samkvem innen et effektivt
organisert forbund vil ikke
smågrupper i distriktene —

som et resultat av et besøk
og kurs fra reiseinstruktøren
og andre nyskapninger på
sjakkartet, vise seg levedyk
tige uten i spesielle tilfeller.

Den dagen NSFhar to og
NSFU har tre-fire he/tids
ansatte sekretærer, og de
fleste kretser har deltids
hjelp i et eget lite kontor kan
undertegnede begynne en
effektivt OPPSØKENDE
kurs og reisevirksomhet
som er formå/stjenilg også
på sikt!

I hvilket monn underteg
nede skal reise i det nye året
er ikke styrebehandlet ennå.
Imidlertid håper jeg å kunne
delta ved de fleste KURS
kretsene vil avholde. Noen
reisevfrksomhet utover dette
kan jeg bare beklage neppe
vil bil aktuelt på denne siden
St. Hans.

KJ syntes i NNS nr. 6-78
at det kunne være moro å
vite hvilke oppgaver og pilk
ter som følger med stillingen
som reiseinstruktor. Hvis
ovenstående ikke skulle
være tilstrekkelig in for-
mativt, (og det er det ikke!)
innviterer KJ hermed til en
uke som reiseinstruktør!
Undertegnede stiller sin hele
og full ukelønn, arbeidstid
og kontor til disposisjon.

Det kunne blitt VIRKELIG
moro

I all hast
Bo Olsson

Bo Olsson ber meg kom-
me med en liten «hale til
dette innlegget, men jeg
kan ikke se atjeg har noe å
tilføye. Kritikk vil komme,
enten positiv eller negativ
alt etter som systemet
virker. Hittil har jeg per-
sonlig bare lovord og for-
ståelse.

(KJ)

Turneringen
som ble vekk

Tromsø Sjakklubbs
jubileums.

turnering 1978

Etter anmodning fra re-
daksjonen, og andre, gir jeg

her en kort redegjørelse om
hvorfor Tromsø-turneringen
ble avlyst:

På initiativ av Norges
Sjakkforbund ble der tidlig i
vinter inngått avtale med
Tromsø Sjakklubb om en
internasjonal turnering i
Tromsø ultimo august.

Forbundet fremsatte et
fullstendig opplegg for
turneringen, som skulle
justeres med praktiske
arrangementsmedaljer fra
Tromsø Sjakklubb. Da disse
aldri kom Forbundet i
hende, kunne det ikke gå
igang med den påtenkte
finansiering.

Istedet for å trekke seg
ut, forsøkte Forbundet i det
lengste, og så sent som i i.
august, å få bragt det hele i
havn. Det siste forslag inne-
bar at Forbundet skulle
dekke reise tur/retur Trom
50 for i IGM og 3 IM, mens
den lokale arrangør bestred
de øvrige omkostninger.

Dette ble avslått av Trom
50 Sjakklubb, og turnerin
gen ble avlyst.

Meget beklagelig, da For-
bundet hadde lagt ned en
god del arbeide i det hele og
oppholdt de utenlandske
mestre, slik at de hadde
avslått innbydelser fra annet
hold.

Arnold J. Eikrem

PANSRET
PRESISJON

URMAKER Stein•Tore TROMSØ

HanSen
Storgt. 47 — Til. 85 217.

CERTINA-DS QUARTZ
CERTINA
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(iret for dm orn
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DS-CHRONOLYMPIC DS-5
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samt dato og kronograf I)et nye ur med Safirglass
med nwllomtid og to for den moderne mann.
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I osse dager utgår innby
delse til det kommende års
Nordlandsmesterskap i Lag-
sjakk, som holdes på Fau
ske 20. og 21. januar. Men
allerede for god tid siden er
det til Fauske — i forbindel
se med deltakelse i mester-
skapet, innløpt plassbestil
ing på hotellrom. Bl.a.
gjorde Narvik Sjakklubb
bestilling i november, for
deltakelse med 3 Lag!

Denne tumeringsform for
Lagsjakk i Nordland, med
innlagte individuelle kon
kurranser, er kanskje noe
særeget innen norsk sjakkliv
og ble første gang for Nord
land vellykket holdt i 1978.
— Og det faktiske med like
stor deltakelse som NM i
Lagsjakk visse år presterer,
og greid mer og mindre å

misslykkes med som NM å
være i sær. .

Imidlertid ble det fremlagt
i september i år et detaljert
arbeidsdokument om «ny
formavholdelse av NM-cup
i Lagsjakk», bygd utfra
«Nordlandsopplegget». All-
ikevel synes det som
sentralstyret i Norges Sjakk-
forbund vil bruke stort sett
det «gamle brakkmarkopp
legget» også for 1979. I
tillegg bI. a. nå med 6-
mannslag mot 4 før (—
«ingen økonomiske kriser
skal synes utad på papiret i
norsk sjakk»), foruten at
NM’et skal innledningsvis
være 2-sonedelt. Nord-Nor
ge, Trøndelag og Vestlan
det — t. o. m. Stavan
ger/Sandnes i Nord/Vest
sonen med adgang bare

med 3 lag i NM-finalen, i
motsetning til den mer
konsentrerte østlSorsonen
med 5 finalelag.

Ja, hvilken NM-cup er
det, som øremerkes geogra
fisk og ikke etter oppsiut
ning og med de reelle kvali
fikasjoner som grunnlagsut
gang??? Men så er jo dette
NM-vedtaket for 1979 «gjort
under bordet av sentralsty
ret» i Norges Sjakkforbund,
— i motsetning til avvik-
lingsformen for Nordiands
mester skapet i Lagsjakk: —
Hvor klubber og spillerhørin
ger ikke minst, har vært
avgjørende sammen med
sjakklige organisasjonsge
hør!

Fhv. kjøpmann Johar nes
Thørring gikk bort 7.
november 1978. Meldingen
om hans bortgang vil vekke
vemod blant hans mange
venner. De fleste vil huske
ham fra forretningen på

Leif Jacobsen
form.
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Strandvegen, som han drev
sammen med sin bror, og
som de igjen overtok etter
faren. Den siste tiden drev
Johs. Thørring den alene
inntil han for en del år siden
trakk seg tilbake fra et langt
og strevsomt 11v i dagilg
varebransjen.

I unge år var han sterkt
interessert i idrett og var
særlig aktiv selv i marsjkon
kurransenes tid. Sjakk var
hans kjæreste hobby. Han
kom med i Tromsø
Sjakklubb allerede i 1925 og
var nå nestor blant den
gamle garde. Som pen-
sjonist dyrket han sin hobby
fortsatt med iver. Ennå i
siste vårturnering var han å
se i klubben og gjorde en
sterk innsats i sitt 76. år i sin
klasse. Ved avslutningen av
denne turneringen ble han
også æret med sjakklub
bens Hederstegn i sølv —

en honnør også for inn-
satsen i klubbens admi
nistrasjon.

Johs. Thørring var en blid
og humørfylt kar. Et har-
monisk menneske som også
fant glede ute i naturen og
ellers ved å ferdes rundt
blant byens folk ikke minst
på sin sykkel.

Vi som sto ham nær i
sjakklubben vil savne et
godt menneske og en
avholdt medspi/er ved
brettet.

Vi lyser fred over ditt
minne.
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Stor interesse for
Nordiands.

mesterskapet
i Lagsjakk

Johannes
Thørring

in memorian

Ivar Brede Lie

SJAKK-
VENNER!

Våre annonsorer
er også verdt
et inngående

studium!

NORDLANDS—
MESTERSKAPET
I LAGSJAKK 1979
FAUSKE 20. — 21. JANUAR

Spillested: Fauske Hotell.

Opprop: Kl. i i .00.

Det spilles 5 runder Monrad over 4 bord med en

betenkningstid av 40 trekk på i .5 time, deretter

20 trekk på halvtimen osv.

De enkelte klubber kan stille med så mange lag

klubben ønsker.

Individuelle konkurranser inngår separat for

hhv. i ., 2., 3. og 4. bord-spillere.

Innkvartering: Vennligst oppgi ved påmelding

om innkvartering ønskes ordnet.

Startgebyr: Lagavgift kr. 300.-.

Materiell: Hvert deltagende lag bes ta med 2

sett spill. (Brett, brikker, klokker).

Påmelding: Sendes Fauske Sjakklubb v/Leif

Jacobsen, Møllnvn. 34a, 8200 Fauske, tlf. (081)

43 240 (prv.) innen 11.januar 1979.

VEL MØTT!

FAUSKE SJAKKLUBB

AUTORISERT RØRLEGGERMESTER

Aage E. Nilsen
\j/ Telefon (083) 81 979

Stakkevollveien 24, Tromsø

Kari-Petter Jernberg
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. 49

ÅRSMØTER

Utkast til lovnorm .

§ 6.
Årsmøter (ordinære) holdes hvert år, såvidt mulig, i løpet av januar måned og kunngjøres
skriftlig med minst 4 ukers varsel.

for sj Årsmøtet behandler:

I . i . Årsmelding

______________________________________________________________________________

2. Regnskap i revidert stand
3. Framlegg som er kommet inn
4. a) Valg av klubbstyre med vararepresentanter

b) Valg av 2 revisorer med vararepresentant
For Stiftet ‘ c) Valg av gruppestyre for Sjakklubbs Ungdom

d) Andre valg det er gjort vedtak om skal gjøres.

FORMÅL Framlegg som ønskes behandlet, må være styret skriftlig hende senest 2 uker før
årsmøtet.

§ 1.
Alle personvalg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett framlegg.

Klubbens formål er å arbeide for sjakkens fremme og å være et samlingspunkt for Årsmøtet er vedtaktsfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. De
medlemmene. vedtak som gjøres må være i samsvar med klubbens og overordnede sjakkorganisasjoners

§ 2. lover og bestemmelser.

Klubben er tilsluttet Norges Sjakkforbund gjennom Sjakkrets og EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER
de særforbund og særkretser som klubbens årsmøter gjør vedtak om å slutte seg til.

MEDLEMMER
7.

§ 3 Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det eller en tredjedel av de
. stemmmeberettigede medlemmer krever det. De kunngjøres og er vedtaksføre på samme

Enhver sjakkinteressert som innordner seg klubbens og overordnede sjakkmyndigheters måte som ordinære årsmøter og kan kalles inn med minst 2 ukers varsel.

lover og bestemmelser kan være medlem. Ved medlemsinnmelding oppgis fullt navn, Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøter om-
alder og bopel, og om angjeldende før har vært medlem innen Norges Sjakkforbund. fatter og som er kunngjortiinnkallingen.
Enhvere medlemstilslutning innføres i klubbens medlemsprotokoll/kartotek, og meldes
straks videre til krets og forbund.

MEDLEMSTEGNING
Medlemskap kan ikke erholdes hvis forpliktelser til Norges Sjakkforbund eller andre av
dets organisasjoner ikek er oppfylt. § 8.

§ 4. Medlemsmøter holdes når styret bestemmer det eller minst 5 av de stemmeberettigede
medlemmer krever det. De kunnqiøres oa er vedtaksfør på samme måte som ved

Medlemmenes stemmerettsalder nedad er 15 år. årsmøter og kalles inn med minst i ukes varsel.

MEDLEMSKONTINGENT Medlemsmøter kan ikke vedtaksendre årsmøtebeslutninger.

§ 5. KLUBBSTYRET
Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes hvert år av klubbens årsmøte. § 9.
Kontingenten skal inkludere den enkeltes andel av medlemsavgifter til krets og forbund.

Medlemmer som skylder kontingent mister sine rettigheter, og kan av klubbstyret strykes .
Klubben ledes av et årsmøtevalgt styre bestående av: Formann, nestformann, kasserer og

etter i måned. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og det antall medlemmer årsmøtet har gjort vedtak om.

eventuelt andre forpliktelser er ordnet. Styret skal ivareta klubbens interesser i overensstemmelse med klubbloven og andre
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bestemmelser. Fungerende fomann har den daglige ledelse av klubben, unntatt innenfor
gruppestyrer og komitefunksjoner som er valgt til å ta seg av bestemte arbeidsoppgaver.

Styremedlemmer kan ikke vedtaksendre årsmøte- eller medlemsmøtebeslutninger. For å
være vedtaksfør, må et flertall av styrets medlemmer være møtt fram.

SJAKKLUBS UNGDOM
§ 10.

Sjakklubs Ungdom, SU, har som formål å være
faglig- og aktiviserende særorgan for klubbens barne- og ungdomsmedlemmer, og
generelt utvirke til fremme av skole- og ungdomssjakklige aktiviteter i samsvar og samråd
med målsettingen i Sjakkrets Ungdom og Norges Sjakkfor
unds Ungdom.

SU skal til daglig ivaretas av klubbens årsmøtevalgte gruppestyre på tre medlemmer,
formann og 2 medlemmer, med personlige vararepresentanter. Gruppestyrets formann
skal utgå fra et av klubbstyrets medlemmer.

Grupestyret er økonomisk lagt under klubbstyret, som bestemmer i hvilken utstrekning
gruppestyret kan forplikte klubben. Eventuelle midler og bevilgninger som oppnås
gjennom SU’s arbeide, disponerer av gruppestyret for dets videre arbeid.

Klubbens kasserer tiltrer gruppestyret ved møtebehandling — og arrangementer — av
økonomisk betydning.

LOVENDRINGER
§ 11.

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært- eller ekstraordinært årsmøte, og
krever to tredjedels flertall.

Endringer må være i samsvar med overordnede sjakkorganisasjoners lover og bestem
melser.

§ 12 kan ikke endres.

OPPLØSNING
§ 12.

Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte og krever tre fjerdedels
flertall. Blir oppløsning vedtatt, tilfaller klubbens eiendeler Norges Sjakkforbund eller
andre sjakklige formål godkjent av sjakkforbundets sentralstyre.

Når du ikke spiller sjakk
- spill SANYO
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RD 7058 Kassettspiller GCX 7060 Receiver
Dolby støybegrensningsfliter
LED digitaiur
innebygget timer
Topp data
Bygget etter den nye microprocessor
teknikken (reié-styrt)
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6 bånd Hi-Fi Receiver
Seivsøkende LED frekvensdigitai
2 x 45 watt sinus 8 ohm.

Jamo-høyttalere
Høyttaiere som matcher
ethvert anlegg fuiikomment.
Prisriktige produkter

Salg og distribusjon i Norge: som må sees og ikke minst høres.

A.HARTWG LARSEN A/S Agent Nord-Norge:
Goteborggt.38,OsIo 5 .

TIf:(02)350070

.SAN’YO fTiT•] 6C
Skippergt. 9000 Tromsø

TIf: 86915
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I FORBUNDSADRESSER I
NORGES SJAKK•
FORBUND

Arnold J. Eikrem,
Postboks 9149,
Vaterland, Oslo 1
(02) 202933
Postgiro: 5124748
Bankgiro: 7050.20.02595

Arnold J. Eikrem
Briskebyvegen 48,
Rom 409.
Oslo 2.
(02) 567910

NORGES SJAKKFORBUNDS
UNGDOM
Formann
WidarJ. Fossum,
Postboks 9149,
Vaterland, Oslo 1.
(02) 20 29 33
Postgiro: 2037349
Bankgiro: 1609.28.39404

Reiseinstruktør
Bo Olsson,
Postboks 9149,
Vaterland, Oslo 1
(02) 20 29 33

NORSK SJAKKBLAD
Postboks 9149,
Vaterland, Oslo 1
(02) 20 29 33

NSF/NSFU/NSB
har sine kontorer i Brugt.
15, Oslo. Faste treffetider:
Mandag og onsdag kl.
17.00-19.00.

NORGES SJAKK.
FORBUNDS
ELO-KOMITE
Per Bergersen,
Åslivegen 17,
1320 Stabekk
(02) 53 34 61
(priv.) 41 80 50 (ktr.)
Postgiro: 2110401

SJAKKUTSALGET
Postboks 795.
7001 Trondheim
(075) 26 154

SJAKKENS VENNER
Postboks 795,
7001 Trondheim.
Bankgiro: 8601.20.6647

NORGES
POSTSJAKKFORBUND
Formann
Jon Friis,
BeTerasse 14,
3500 Hønefoss.

Kasserer
Rolf Røstad,
Hyllvegen 13b,
3408 Tranby.

Turn .leder
Sven Nordal,
Tangenvegen 35f,
1450 Nesoddtangen

Redaktør
(Nordisk Postsjakkblad)
Roald Berthelsen,
Marknadsvägen 79,
5183 34Täby,
Sverige.
Hvori inkorporert Postsjakk.
Påmelding til utenlandske
turneringer til redaktøren.

NORD.NORGES
SJAKKFORBLJND
Formann
Erling Fløtten,
Boks 359,
9901 Kirkenes.
(085) 91 996 (ktr.)
(085) 91 486 (prv.)
Bankgiro: 4920.60.24320

Kasserer
Leif Bjørnstad,
9910 Bjørnevatn.
(085) 98 101 1. 185 (ktr.)
(085) 98 341 (prv.)

NORDLAND
Ivar Brede Lie,
8680 Trofors.
6 (prv.)

TROMS
lvbjørn Nimki,
Elevheimen 1304,
Strandvegen 115,
9000 Tromsø.

FINNMARK
Karl Hojem,
Boks 111,
9912 Hesseng.
(085) 98 601 I. 323 (ktr.)
(085) 98 644 (prv.)
Bankgiro: 7595.30.23008

[UNGDOMSKONSULENTE

NORDLAND
Enst Lockertsen,
Stormyrvegen 24,
8500 Narvik.

(082) 42 954 (ktr.)

TROMS
Wiggo H . Eilertsen,
Postboks 862,
9001 Tromsø.
(083) 82 476 (prv.)

FIN NMARK
Karl Arthur Larsen,PostLoks

180,
9912 Hesseng.
(085)91 814 (ktr.)

(085)98092(prv.)

[_ NORD.NORSK SJAK]

Kjell Johannessen,
Postboks 278,
9601 Hammerfest
(084)11 948(ktr.)
(084) 12 430 (prv.)
Postgiro: 3986999

Frans Larsen,
Tromsø bibliotek,
8001 Tromsø.
(083) 83 702 (ktr.)

ALTA
Steinar Arild,
Monsbakken,
9500 Alta.

Nils M. Aslaksen,
Talviksvingen 25,
9500 Alta.
(084) 35 519 (prv.)

BODØ
Spillested:
Central turiststasjon
Spilledag: Tirsdag
Erik Vembre,
Sjøgt. 25,
8000 Bodø
(081)22 916 (ktr.)

(081)11 617(prv.)

BRØNNØYSUND
Spillested:
Brønnøysund Hotell.
Spilledag: Tirsdag
Odd Arne Vedal,
Salhus,
8900 Brønnøysund
378 (ktr.)

FAUSKE
Spillested:
Fauske Hotell.
Spilledag: Tirsdag.
Leif Jacobsen,
Møllnvegen 34a,
8200 Fauske
(081) 43420(prv.)

GRANE
Spillested: Vegset Kro
Spilledag: Torsdag
Øystein Valberg,
8680 Trofors.
40(ktr.)- 87(prv.)

HAMMERFEST
Spillested: Musikkhuset
Spilledag: Onsdag.
Børge Svanholm,
Gratishaugen 3,
9600 Hammerfest.
(o84rn 444 (ktr.)
(084)11 373(prv.)

HARSTAD
Spillested:
IOGT’s Losjelokale.
Spilledag: Tirsdag
Odd Gunnarsen,
Bergseng,
9400 Harstad.
(082)61 433 (prv.)

HEMNES
Spillested: Sentralskolen,
Hemnesberget.
Spilledag: Tirsdag.
Svein Rist,
Parkvegen 30,
8640 Hemnesberget.

TIf.207.

HONNINGSVÅG
Ole Smeby,
Nodvågvegen 16,
9750 Honningsvåg.

TerjeW. Larsen,
c/o Finnmarksposten,
Nordkappgt. 2,
9750 Honningsvåg
(084)72 922 (ktr.)

KAUTOKEINO
AIf Isak Keskitalo,
Postboks 93,
9520 Kautokeino.

KIBERG
Bjørnar Pedersen,
9860 Kiberg.
(085) 86 733 (ktr.)

KIRKENES
Spillested:Gymnasets aula.
Spilledag: Torsdag.
Trygve Røtvold,
Boks 291,
9901 Kirkenes.
(085) 91 943 (prv.)

KJØLLEFJOR
Trond Nygård,
Boks 30,
9790 Kjøllefjord.

MEHAMN
Palmer Nerberg,
9970 Mehamn.
(084) 47429.

MO I RANA
Spillested: Holmen Hotell.
Spilledag: Onsdag.
Otto Jørgensen,
Dalsvingen 6,
8612 Andfiskå.
(078) 68177(prv.)

MOSJØEN
Spillested: Lyngengården
Spilledag: Mandag.
Steinar Arnø (form.)

54
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SJAKKLUBBER
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Oskar Elstad,
Innervollan 24,
8650 Mosjøen,
(078) 70055(ktr.)

NARVIK
Spillested:
Folkets hus, 4. etg.
Spilledag: Fredag.
Olaf Melkerseth (form.)

Arthur Jarhelle,
Markussonsvei 17,
9500 narvik.
(082) 44356(prv.)

SAN DNESSJØEN
Spillested: Menighetshuset
Spilledag: Tirsdag.
Erling Greger,
Ibsensgt. 18,
8800 Sandnessjøen.
(078) 40425(prv.)

SKJERVØY
Spillested:
Skjervøy Bibliotek.
Spilledag: Mandag.
Odd Andersen,
Fjellvegen 19,
9180 Skjervøy.

STOR FORSH EI
Spillested:
Storforshei skole.
Spilledag: Tirsdag.
Kristen Kjenstad,
Malmgt. 18e,
8630 Stororshei.

SØMNA
Spillested: Vik Kafe,
Vik i Helgeland.
Spilledag: Onsdag.
MagnusT. Olsen,
8920 Berg i Helgeland.
tlf. 72.

TANA
Pål Egil Knutsen,
Sirma skole,
9826 Sirma.

TROMSØ
Spillested : Alfheim.
Spilledag: Torsdag.
Ivbjørn Nimki,
Elevheimen 1304,
Strandvegen 115,
9000 Tromsø.

VADSØ
Spillested:
Samfunnshuset, 3. etg.
Spilledag: Torsdag.
Arvid Karlsen,
Havnegt. 4,
9960 Vadsø.
(085) 51 509 (prv.)

Svein H. Johnsen,
Amtmann Urbyes vei 1,
9950 Vadsø.
(085) 51 421 (prv.)

VARDØ
Leif M . Kofoed,
ldrettsvegen 43,
9950 Vardø.

ØKSFJORD
Spillested:
Barneskolens gymnastikksal
Spilledag: Fredag.
Stein Berntzen,
9559 Øksfjord.

Karl J. Knutsen (sekr.)
Boks 119
9550 Øksfjord.
TIf. 084 30100 linje 83.

‘il

Hos oss vil de sikkert trives . . . derfor
besøk Vadøs by’s nye spesiafforretning L

RADIO -TV-- BILSTEREO
Vadsø Stereo & TV-Center forhandler:

AKAI - ASA
BANG & OLUFSEN

FOR HAN DLER

PHILIPS
PIONEER .

Vadsø Stereo & TV-Center, driver utstrakt service
på produktene fra sine produsenter, bI.a. med

spesiallst for farge-TV.

DET KAN VÆRE
VANSKELIG
Å LEGGE DEN
FRA SEG!

DAGLADIT

Cromsø

Vadsø Stereo & TV-Center: Har byens eneste
platebar. Her kan du til enhver tid velge
din musikk blant ca. 2.000 LP-plater og

ca. 1.000 kassetter.

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG HANDEL ...

CUadø €[(€?O g tu
Havnegt. 7 — Telefon 51 226



Howlid & Co AIS, Andenes
Otto Koch, Bodø
Sambo, Bodø
Edm. Jonassen EftI., Brønnøysund
EPAS Einar Pedersen AIS, Fauske
Bolle & Co, Fnnsnes
Oswald Kjær, Frnnsnes
E. Angel Olsen, Hammerfest
Sverre Pedersen AIS, Harstad
T. Danielsen, Honningsvåg
B. Hamres Eftt. Kirkenes
Ludv. Håkonsen, Leknes
Rana Samvirkelag, Mo Rana
8. T. Lund, Mosjøen
Torfinn BoRe, Narvik
Finns Magasin, Rognan
Sands Konfeksjon, Sandnessjøen
Il. M. Jacobsen, Sortjand
Lofoten Konfeksjon, Svojvær
Gerh. Holthe, Tromsø
Brdr. Johannessen Tromsø
A. Derum Persen, Vadsø
Utstyr Bertheussen, Vardø

Ta dine egne
rundetider.

På hundredelen.
fr4ÅA .

. 4:3• -çj
Viharur

med elektronisk
() tidtagning.

Pris fra ca. kr. 650ç

conuIKONFEKSJONSEABRIKK A)S
Haugåsstubben 8 — (045) 86 031
Postboks 89 — 4001 Stavanger

Den moderne skredderen

Se «sjakkjakken» og
andre festlige
antrekk hos:

TERYLENE

BODØ:

BORKENES:

NARVIK:

SORTLAN D:

Su LITJELMA:

TROMSØ:

VÄDSØ:

K. HANSEN,Tollbugt. 10 Tif. 081-22204
JACOB KLETTE, Storgt. 1 B Tif. 081-22073
J. TØMMERBAKK AIS, Storgt. 46 Tif. 081-21244
ALFRED FAGERLI Tif. 082-93202
KARLSEN & SØNN, Dronn.gt. 43/45 Tif. 082-42094
E. N. EDIASSEN AIS, Strandgt. 19 A Tif. Sortiand 62 A
FRIDTJOF HJEMGAARD Tif. 081-46050
NORALF AN DERSEN, Stortorget 3 Tif. 083-82655
JACOB FRIIS, Storgt. 60 Tif. 083-83135
PER HENRIKSEN, Ørtangen Tif. 085-52279 i •1
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