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Velkommen
På vegne av Tromsø Sjakklubb vil jeg med dette ønske velkommen til
Nordnorsk Sjakkfestival. Nord Norsk Mesterskapet inngår selvsagt i
festivalen, men vi kan også by på Nord Norsk Mesterskap i lynsjakk og
Nord Norsk Mesterskap i lynsjakk for lag. Det siste er en nyskapning som
vi er veldig spente på. Lagtumeringer er mer sosiale og delta i, og det er
heller ikke så prestisjetungt. I den individuelle lynsjakkmesterskapet vil det
bli spilt med alle i en gruppe, men her vil vi som i fior spille med
tidshandikap. Noe slikt handikap vil vi ikke ha i lagtumeringen, men her
jevner vi ut med å sette et maksimalt ratingsnitt på 1600 på laget. Her
trenger man ikke nødvendigvis spille på lag med en fra samme klubb, men
har du et par gode venner, så spill gjerne på lag med dem. Navnet på laget
kan være bortimot hva som helst innenfor anstendighetens grenser. Reglene
finner du på nest siste side.

Årets utgave av Nord Norsk Mesterskap håper vi skal bli et av de
sterkeste som har vært med et rekordtall eksmestere på startstreken. En
telefonrunde gJør at vi er svært optimistiske i så henseende. Nytt av året er
det at mesterskapet er utvidet til fire dager (vi brukte fire dager i fior også,
men da ble siste dag brukt til et hurtigsjakkmesterskap), og det gir oss

anledning til å utvide turneringen med en runde.

Selv om vi håper på sterk deltagelse under årets mesterskap, er det vel så

viktig for oss med bredde. Vi håper at spillere i alle kretser viser interesse
for turneringen og gjør Nord Norsk Mesterskap til en fest ved at hele
sjakkmiljøet i Nord-Norge er representert. Nord-Norge er langt, og det er
først og fremst Nord Norsk Mesterskap som må knytte oss nærnere
sammen.

Jeg ønsker alle deltagere i Nordnorsk Sjakkfestival får et trivelig opphold
i Tromsø, og håper alle får en minneverdig turnering. Lykke til!

Trond Romsdal - leder Tromsø Siakklubb
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Program for
Nordnorsken 1998

Fredag 29. mai:
l. runde: klokka 19.00 - spilles ut

Lørdag 30. mai:
2. runde: klokka 10.00 - spilles ut
3. runde: klokka 17.00 - spilles ut
NNM i laglyn! klokka 22.00 - 24.00

Søndag 31. mai:
4. runde: klokka 10.00 - spilles ut
5. runde: klokka 17.00 - spilles ut
NNM i lyn klokka 22.00 - 24.00

Mandag L juni:
6. runde: klokka 09.00 - spilles ut
7. runde: 1/z time etter 6. runde er
ferdig
Premieutdeling umiddelbart etter
runden

Mer nyttig informasjon :

Spillested og Innkvartering:
Saga Hotell (776 8l180) gir følgende
gode priser:
Enkeltrom med frokost og
kveldsmat!: 550,-
Dobbeltrom med frokost og

kveldsmat!: 750,-
Kombirom med frokost og
kveldsmat!: 650,-
Bestill direkte og si du er

sjakkspiller. Vær tidlig ute!!
Spillesystem: 7 runder NSF-monrad

Betenkningstid: 2 tl 40 trekk + % tl l0
hekk + Yztpåresten
Startkontingent: Senior 300 /Junior
200
Frammøte: Senest fredag 29.
klokka 18.30

Premiering (v/minimum
deltakere):
M: 5000-2500- 1500

l: 2000-1200- 500
2: 1500-1000- 500
3: 1200- 700- 500

NNGP: Alle som deltar i NNM får
10 NNGP poeng

Påmeldingsfrist: For mesterklasse
søndag 24. mai, øvrige onsdag 27.
mai. De 20 første påmeldte får gratis

bulletin fra 1997 ved ankomst!!
Gruppeinndeling:
Mester: De l4 høyest rangerte, inkl.
de med opprykk fra fiorårets
mesterskap
Klasse l: 1500 eller mer i rating
Klasse 2: Fra 1250 til 1499
Klasse 3: Under 1250

Juniormester kåres i en av de andre
klassene om det ikke melder seg

mange nok deltakere på til å lage

egen juniorklasse.

NNM i laglynsjakk: Lørdag 30. mai

klokka 22.00
NNM i lynsjakk: Søndag 31. mai

klokka 22.00
Meld deg på til: Jan S. Berglund 776

94390 eller klubbens leder Trond
Romsdal 776 31165 /91 781990

Hvorfor utvidelse til 7 runder? Vi
tror det er deffe sjakkfolket vil ha! En
seriøs og flott turnering med så

mange ordentlige partier som det er
plass til. En vanlig helgeturnering
spilles jo ofte med første runde på
fredagskvelden, så hvorfor ikke også

NNM? Med syv runder blir ofte
turneringa mer rettferdig!

Du skal helt klart bo på Saga Hotell!
Dette er den helga i året da du skal
unne deg det beste! Du skal bo der vi
spiller, slappe av på rommet mellom
slagene, gå i tøflene rett fra
frokostbordet til morgenrunden, og
bo der alle de andre bor! Det er
komfortabelt - og ikke minst sosialt!
I år som i fior vil spillelokalet, og
partier bli direktesendt til alle
rommene på hotellet. Er du tidlig
ferdig - kan du ligge på hotellsengen
og følge en spennende tidsnødsduell
live!! Du sparer bare noen få hundre
lapper på å bo på hospits!

Er defte årets mesterklasse?
I følge reglementet skal det delta 12

stykker i øverste klasse, og det kan
være de tre beste fra {orårets
mesterskap, juniormesteren og de to
beste fra klasse l, de he regierende
kretsmestre, samt de som
ratingmessig er kvalifisert. TSK vil i
år slippe flere spillere til, da det er så

mange gode spillere som ellers ville
bli utestengt. Det ville jo være svært
synd å hindre tidligere mesfte som

Stein Jensen, Kjell Ole Kristensen,
Trond Romsdal, Gunnar Berg
Hanssen, Thomas Robertsen og
Andreas Esbensen å vinne ennå en

tittel. De ville ikke ha fått plass om
alle forhåndskvalifiserte, samt de

med høyst rating dukket opp.
Reglene vil derfor bli lempet til å

passe situasjonen. Et best mulig
mesterskap er målet.
Forhåndskvalifisert fra NNM 1997

er: Jon Kr. Røyset, Jan S. Berglund,
Tommy Indbryn, Even Dalheim &
Jarl Kvikstad. Fra
kretsmesterskapene er disse
kvalifisert: Viktor Paulsen, Rune
Vik-Hansen og Inge Hektoen. Med
utgangspunkt i hvem som er aktiv,
utflytting og annen kjennskap til
situasjonen er vores hete tips at
NNM 1998 kan se slik ut:

Borissov Jurij Alta
Svedenborg Paul Narvik
Schølseth T. K. Kirkenes
Røyset Pål Tromsø
Røyset Jon Kr. Tromsø
Indbryn Tommy Kirkenes
Rølvåg MikaelNarvik
Jensen Stein Harstad
Jæger Frode B. Tromsø
Romsdal Trond Tromsø
Hanssen Gunnar B. Narvik
Robertsen Thomas Tromsø
Kristensen Kjell O Narvik
Berglund Jan S. Tromsø
Inge Hektoen Bodø
Andreas Esbensen Vadsø
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Rune Vik-Hansen Tromsø
Viktor Paulsen Hammerfest

Nord-Norske Mestere gjennom
tidene

1926 Harald Thorrud, Svolvær
1927 Harald Thorrud, Svolvær
1928 Ole Olsen, Harstad
1929 Ikke arrangert
1930 Frank Stray, Narvik
193 I G. Wiers-Jenssen, Harstad
1932 Storm Herseth, Harstad
1933 Storm Herseth, Harstad
1934 Eskild Kristensen, Narvik
1935 Eskild Kristensen, Narvik
1936 Ikke arrangert
1937 Eskild Kristensen, Narvik
1938 Leif Jonssen, Tromsø
1939 Alfred Nilsen, Bodø
1940 Ikke arrangert
l94l Ikke arrangert
1942 lkke arrangert
1943 Ikke arrangert
1944 Ikke arrangert
1945 Ikke arrangert
1946 Alfred Nilsen, Bodø
1947 Knut Røssaak, Narvik
1948 Eskild Kristensen, Narvik
1949 Sigurd Svedenborg, Narvik
1950 Sigurd Svedenborg, Narvik
l95l Tor Kr. Schølseth, Kirkenes
I952 Bjame Jacobsen, Bodø
1953 Tor Jacobsen, Harstad
1954 Tor Jacobsen, Harstad
1955 Sigurd Svedenborg, Narvik
1956 Sigurd Svedenborg, Narvik
1957 Sigurd Svedenborg, Narvik

1958 Eskild Kristensen, Narvik
1959 Aage Larsen, Bodø
1960 Sigurd Svedenborg, Narvik
1961 Eskild Kristensen, Narvik
1962 Eskild Kristensen, Narvik
1963 Paul Svedenborg, Narvik
1964 Paul Svedenborg, Narvik
1965 Eskild Kristensen, Narvik
1966 Paul Svedenborg, Narvik
1967 Paul Svedenborg, Narvik
1968 Frans Larsen, Tromsø
1969 Sverre Heim, Tromsø
1970 Sigurd Svedenborg, Narvik
l97l Hans Eriksen, Harstad
1972Kjell Ole Kristensen, Narvik
1973 Gunnar Johnsen, Narvik
1974 Gunnar Johnsen, Hammerfest
1975 Gunnar Johnsen, Kirkenes
1976 Stein Jensen, Harstad
1977 Stein Jensen, Harstad
1978 Stein Jensen, Harstad
1979 Gunnar Johnsen, Tromsø
1980 Gunnar Johnsen, Tromsø
l98l Kjetil Vollan, Bodø
1982 Pål OleLiabøtrø, Tromsø
1983 Terje Widar Larsen, Tromsø
1984 Roar Elseth, Bodø
1985 Gunnar Johnsen, Bodø
1986 Johannes Høie, Tromsø
1987 Sigurd Svedenborg, Narvik
1988 Jan S. Berglund, Tromsø
1989 Trond Romsdal, Bodø
1990 Tor Kr. Schølseth, Kirkenes
1991 Lars Arne Oldernes, Vadsø
1992 Jan S. Berglund, Tromsø
1993 Gunnar Berg Hanssen, Narvik
1994 Thomas Robertsen, Tromsø
1995 Pål Røyset, Tromsø

I 996 Andreas Esbensen, Vadsø
1997 Jon Kristian Røyset, Tromsø

NNM Kavalkade
Av Sven Wisløff Nilssen

Narvik 1988

Dette mesterskapet fremstår som en
skillevei i NNM's historie. Etter at
Nord-Norsk Sjakkforbund var
opphevet, fantes det ikke lenger noen
"øvre myndighet" som fulgte opp at
reglementet for "nordnorsken" ble
fulgt. Arrangøren følte derfor at de
sto friere enn tidligere, og giorde en
rekke endringer. For første gang ble
NNM spilt som en åpen turnering, 6
spillere fra Kiruna deltok dette året.
Turneringa fikk NGP-status, og den
egne junior-klassen forsvant. Også
mesterskapsklassen ble forandret, da
den ble åpnet for alle over 1750 i
rating. For første gang deltok det
dermed hele 20 mann i topp-
gruppen. NNM{ittelen var
selvfølgelig fortsatt reservert en

nordnorsk spiller. Favoritter dette
året var Paul Svedenborg og Jan
Sigmund Berglund. På hjemmebane
stilte Paul svært gledelig opp, etter at
han ikke hadde "deltatt på aldri så

lenge". Jan S. var i motsetning til
Paul en svært aktiv sjakkspiller i
denne perioden, med en rekke
turneringsseiere dette året. I den store
og tøffe mesterskapsklassen var det

turneringserfaring som tilslutt ble
utslagsgivende. Etter aldri så lite
dramatikk kunne dermed Jan
Sigmund Berglund fra Tromsø
smykke seg med den nordnorske
mestertiffelen for første gang. Jan
Sigmund fikk 5 poeng og gikk tapsfri
giennom de 6 rundene. Stein Jensen,
Harstad, tok 2. plass med 4,5 poeng
mens Johnny Hansen,Narvik, tok 3.
plassen i den 2O-manns! store
Mesterskaps-klassen. Lars
Andreassen, Narvik, vant den 47-
manns! store Klasse I med 5 poeng .

Bjørn Fløtten, Narvik, var beste
junior i klasse I med 4,5 poeng, og
ble kåret til juniormester. Det var
totalt 67 deltakere med.

Tromsø 1989

På mange måter et storslått
mesterskap. NNM ble innlemmet i en

mini-festival med ypperlige
spillelokaler i
Sparebanken

festsalen hos

Nord-Norge.
Mesterklassen var sterkt besatt, og
med totalt 90 deltakere kunne
arrangøren se tilbake på et
arrangement langt over det vanlige.
Festivalen gikk over 4 dager.
Dermed ble det plass til sosiale
aktiviteter også. Arrangøren dro med
seg nyvinningene fra Narvik året før,
og nå kom for alvor de klare
sykdomstegnene ved dette til syne.
Den 20 manns sterke Mesterskaps-
klassen ble altfor stor til at de bestekanskje Berglund sln



fikk satt hverandre på prøve. Det var
foruroligende at ingen av de 3 på
pallen møtte hverandre innbyrdes. I
den 32 manns store klassen der
juniormesteren ble kåret var nok
lotteri-elementet enda lettere å se.

Mesterskapet var som sagt sterkt
besatt. Favoritter var landsdelens
flaggskip de siste årene, Tor Kr.
Schølseth, og Tromsø's hjemvendte
sønn Nils R. Grotnes. Men begge ble
distansert av Trond Romsdal, som i
ren "run away" stil vant fortjent med
sterke 5,5 poeng. Tor Kr. Schølseth,
Kirkenes, tok 2. plass, og Nils R.
Grotnes, Tromsø, tok 3. plass, begge
I poeng bak vinneren. Juniormester
ble Tromsø's lovende l3-åring, Jon
Kr. Røyset, som endelig hev seg
foran sine litt eldre "erkerivaler" på

denne tida, Pål og Thornas.

Vadsø 1990

Dette ble på sett og vis et magnifikt
mesterskap med totalt hele 112
deltakere! Det var fremdeles åpent,
og først dette året ble dette utnyttet
til fulle ay arrangøren. De hadde
arbeidet hardt for at det Nordnorske
Mesterskapet skulle bli en så stor &
sterk sjakkturnering som overhodet
mulig. Med 2 IM'er, flere sterke
russere og det store flertallet av
landsdelens sterkeste spillere på
startstreken lyktes de fullt ut med sin
intensjon. Dette mesterskapet ble

sjakkopplevelse for mange. Allikevel
kunne man undre seg over hvorfor
det sportslige aspektet i et så

tradisjonsrikt arrangement, skulle
vike for ønsket om en turnering med
"internasjonalt snitt". Favoritter i
fumeringa var utvilsomt de to Im'ene
sørfra, Tisdall og Djurhuus. Mens
Tor Kr. Schølseth nok en gang var
det heteste navnet til å ta hjem NNM-
tittelen. Han fikk imidlertid
konkurranse til døra av Tromsø's nye
topp spiller Sven Wisløff-Nilssen.
Når TK ikke bare slapp med
skrekken, men også vant en

opprivende sisterunde mot Sven,
kunne han både smykke seg med
NNM-tittel for annen gang, og
tumeringsseier i et "lM-felt".Tor
Kristian fikk 5 poeng, det samme
som Tisdall på 2. plass. Rune
Djurhuus tok 3.plassen med 4,5
poeng. Sven Wisløff-Niissen kom i

mål nede på 9.plass med 3,5 poeng,
som nest beste nordlendig. Tommy
Indbryn fikk Junior-tittelen. Dårlige
retningslinjer for junior-spilleme på
denne tida gforde det stadig klarere at

dette nå var blitt en helt ordinær
"junior-pris".

Mo i Rana l99l

Mesterskapet gikk av stabelen på et

svært uheldig tidspunkt (start
l8.mai...). Dette sammen med at
turneringa gikk så lang "sør" i
landsdelen må nok ta noe av skylda

fbr at deltakelsen var så laber - bare
44 spillere deltok totalt. Dessuten
spilte mange av spillerne fra Tromsø
og Varanger området i en turnering
s«rm gikk parallelt, i Murmansk!. At
Mo SK i siste liten gikk ned til
S.runder og bare 2 grupper, økte
dessverre lotteri-effekten kraftig på

lrekostning av det sportslige aspektet.
Med nærmest GP-standard ble dette
nok et tilbakeslag for Mesterskapet
rned stor M. Av toppspillere i
landsdelen var det bare Trond
llomsdal som stilte til start. Dermed
måtte han også finne seg i å være

tittel-favoritt. Favoritter til
turneringsseieren var derimot IM
Rune Djurhuus og IM Ivar Bern
sørfra. Bern vant en solid seier med
4,5/5 poeng. NNM-tittelen ble en

svært jevn affære mellom to av
outsiderne. Lars Arne Oldernes fra
Vadsø ble tilslutt hakket bedre enn

Kjell Næsvoll fra Harstad. Begge
llkk 3,5/5, med et tap hver. Alf T.
Angelsen, Mo, ble kåret til
Juniormester.

Harstad 1992

Harstad SK feiret sitt 70 års jubileum
med å stramme inn tøylene for
mesterskapet! Det ble lukket igfen og
spilt etter det gamle tradisjonsrike
mønsteret. Det var både en begrenset
Mesterskapsklasse, en "god" klasse I
og endelig egen juniorklasse igjen!
Landsdelens toppspillere møtte

denne gang mannsterke opp.
Favoritter var Paul Svedenborg og
Sven Wisløff-Nilssen, med en rekke
outsidere i feltet. Selve mesterskapet
ble glennomført på en mønstergyldig
måte, og det var sikkert et skår i

gleden for Harstad SK at bare 48
spillere deltok i jubileumsåret for
klubben. Mesterskapet huskes som et
av de aller jevneste og mest
spennende noensinne. Hele 5 spillere
havnet tilslutt på 4 av 6 mulige! Av
disse skilte kvaliteten til de 3

medaljevinnerne seg "klart" ut, mens
rekkfølgen blant disse 3 var så jevn
som den kan forbli. Tilslutt ble Jan

Sigmund Berglund fra Tromsø en

populær mester for andre gang. Mens
Harstads millitære import sørfra, Per

Ove Egeli, og Tromsø's Sven

Wisløff-Nilssen, fulgte millimetre
bak. Tett opptil dette trespannet, også
på 4 poeng, fulgte Tromsø's lovende
junior Pål Røyset og den gamle
høvdingen Paul Svedenborg. Shishir
Katre vant juniorklassen med 5 av 6
mulige. Georg Børresen, Bodø, vant
kl.l med 4,516poeng.

Alta 1993

Dette mesterskapet markerte 60-års
jubileum for "Nordnorsken". Og ble
nok et mesterskap på detjevne.
Deltakelsen var bra, men flere av
landsdelens fremste spillere glimret
nok en gang med sitt fravær. På

startstreken fant vi tre tidligere nord-
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utvilsomt en minnerik



norske mestere, i tillegg til den

regjerende juniornorgesmesteren Pål

Røyset. Det var morsomt å ha
Gunnar Johnsen tilbake på
startstreken - effer mange mer eller
mindre passive år. Han er en av de

virkelig store i NNM-hitorien med
sine 6 titler. På forhånd hadde
Tromsø's lovende junior, Pål Røyset,
og den erfarne sirkus-hesten Gunnar
Johnsen, et naturlig favoritt stempel
på seg. Når turneringa så var i gang -
viste det seg raskt at Gunnar Berg
Hanssen fra Narvik var i storform!
Den heller beskjedne "narviking"
nedla den ene etter den andre av sine
kombattanter med stor pondus og
presisjon. Før sjette og siste runde
var han allerede klar mester! Når han

så klarte remis rnot sin mer meritterte
navnebror i siste runde, gikk han

også tapsfri giennom dette
mesterskapet. Pål Røyset tok en fin
andreplass, med klubbkamerat Trond
Romsdal på "bronsje-plass". Tor Åge
Pedersen fra Salangen ble kåret til
juniormester, etter at han ble beste
junior i klasse 2. Jarl Kvikstad gforde

et lite "comeback" i Alta, og vant
kl.l med solide 5,5/6. Totalt var det
44 spillere med i arrangementet.

Tromsø 1994

Dette mesterskapet bar aldri noe preg

av den ærverdige og stilfulle rammen

som "Nordnorsken" fortjener. Mange
av de små men viktige brikkene

rundt arrangementet manglet. Når
deltakelsen utenbys fra i tillegg var
minimal, kunne arrangementet aldri
bli det "helt store". Narvik hadde

spilt Lag-NM finale på Gausdal uka
før. Når så Øksfiord SK nylig hadde

giennomført et storslått NM i
hurtigsjakk, var nok mye av sjakk-
lysten i nord mettet. Tromsø's brede
spillerstall ga oss allikevel en

interessant og "verdig" mesterskaps-
klasse. Forhånds-favoritter i en ellers
jevn klasse var Frode Bull Jæger og
Pål Røyset. Men Tromsø's siste-års
junior, Thomas Robertsen, ville det

annerledes. Han fikk under dette
mesterskapet vist sitt talent for det

taktiske og spektakulære med

inspirert og fomuftig spill. Med full
uttelling i de 4 første rundene kunne
han remisere seg i mål. Dermed ble
det en klar seier og et fortjent
mesterskap til Thomas. Frode Bull
Jæger tok en solid andreplass med 4
poeng, etter tap rnot Thomas og to
remiser. Unge Jon Kristian Røyset

viste fine takter ved å besette

3.plassen i dette selskapet, med sine

3,5 poeng. I kl.l vant Rune Persson,

Tromsø, med 5 poeng. Totalt stilte
bare 39 spillere stilte til start denne
gang.

Narvik 1995

Mesterskapet ble spilt i lyse og
trivelige lokaler på høyskolen i

Narvik. Med et sterkt startfelt var

dermed rammen rundt turneringa
satt. Og nok en gang skulle det vise

seg å bli et svært sPennende

mesterskap. Paul Svedenborg stilte

også opp til start iglen. Paulspiller jo
ofte på hjemmebane, og han er alltid
med i favoritt-sjiktet. Sammen med

de to kombattantene fra NNM i Alta,
Pål Røyset og Gunnar Berg Hanssen

utgjorde han den ratingmessige

favoriff-trioen. Med en runde mer og
lengere betenkningstid ligger ofte
l'orholdene bedre til rette for slike
flavoritter. Etter mye om og men

skulle det vise seg at nettopp disse he
skulle besette de øverste plassene.

Paul tapte mot klubb-kamerat Mikael
Ilølvåg i 2.runde, og dermed ble det

nok en duell mellom Gunnar og PåI.

llegge Cikk tapsfri giennom

turneringa, men Pål sitt
kompromissløse spill ga bedre

uttelling, og han vant fortjent. Pål

likk 5 poeng og kom halvpoenget
lbran Gunnar. Det var hans første

NNM-tittel, og den smakte sikkert
ckstra godt siden han i flere år hadde

kjempet helt i toppen. Jan Elvebakk
vant kl.l i mesterskapet som totalt
hadde 55 deltakere.

liodø 1996

Dette mesterskapet fremstår som litt
av et anti-klimaks for en krøniker.
Rammen rundt mesterskapet var
igjen ikke det aller beste. Når så bare

en av landsdelens spillere over 2000 i

rating stiller til start, bar turneringa
dårlig preg av å være et Nordnorsk-
mesterskap. NNM's historie viser
klart at mesterskap langt sør i

landsdelen ikke trekker våre sterkeste

spillere. Allikevel må deltakelsen ha

vært en gedigen skuffelse for
arrangøren. Selv om Bodø SL påtok

seg arrangementet på kort varsel,

burde helheten i arrangementet vært

bedre. Blant annet var
pengepremiene i mesterklassen totalt
på bare 1000 kr., mot 4000 kr i

Narvik Lret før. Gunnar Berg
Hanssen fra Narvik var stor favoritt i
Bodø, og altså den eneste fra "elite-
sjiktet" i landsdelen. Men etterhvert
som turneringa skred frem, viste det

seg å bli en svært så spennende

affære mellom Gunnar og Vadsø's

Andreas Esbensen. Når de møttes

innbyrdes i 5.runde, hadde begge

bare avgitt en remis hver. Dette

partiet endte så med remis. Og da

begge vant sisterunden, Iå alt i

hendene til sjakkens gudinne
Caissa. Til slutt trakk Andreas det

Iengste kvalitets-strået, og han ble

dermed en sYært overraskende
nordnorsk mester. Deffe var nok
svært populært, da Andreas bor og

studerer nettopp i Bodø. Tor W.
Strømmesen, Bodø, vant kl.l med

5,5 av 6 mulige. Totalt deltok 53

spillere i Bodø.



Tromsø 1997

Ved Jan Sigmund Berglund

Jon lft. Røyset tok siste stikk i Nord
Norsk Mesterskap i helga 8-l I mai.
Den meget talentfulle junioren Even
Dalheim vant etter et dramatisk
sisterundeparti i klasse l, mens Frode
Berntsen surfet inn i klasse 2. Alle
fra Tromsø. Siden det ikke var en

egen juniorklasse ble Even Dalheim
utfra sitt gode resultat utropt til
Juniormester. Tromsø Sjakklubb
hadde altså i år gleden av å være

arrangør av landsdelens flaggskip når
det gjelder turneringer, nemlig
Nordnorsken. Klubbens leder lovte at

de ville søke mesterskapet i de

kommende årene også!! Selve
mesterskapet ble spilt på Saga Hotell
i Tromsø under utmerkede
spilleforhold og stabil
turneringsledelse. Hmm, hmm. TSK
hadde tatt seg noen friheter i forhold
til det originale
tumeringsreglementet uten at noen

av deltakerne reagerte negativt på

det. Det var i hovedsak
klasseinndelinga som Yar litt
forandret. Mesterskapet var denne

gang lagt til en uvant helg på grunn

av 17. mai-krasj med pinsehelga.

Undertegnede mener for øvrig at 17.
mai fortsatt kan være en fin dag å

spille sjakk på, men heldigvis var det
et alternativ; Kristi
Himmelfartshelga. Den har vanligvis
vært forbeholdt lagsjakk, men var nå

frigjort slik at vi i år fikk anledning
til å lage en fire dagers sjakkfestival
med innlagt mesterskap både i

lynsjakk og hurtigsjakk.
Lynsjakkmester ble for øvrig Trond
Romsdal, mens Jarl Kvikstad, ble
vinner av hurtigsjakken. Også disse

fra Tromsø. Mesterskapet var ellers
preget av at klubben ønsker å være

på høyde med den teknologiske
utviklinga. TSK har tatt i bruk
internett og har laget egne

hjemmesider som klubben oppdaterte
fortløpende under mesterskapet.
(http ://home. sol.no/-sberglun/tsk)
Tilfeldighetene gjorde at internett
også kunne bli aktivt brukt på

lørdagskvelden til å følge 5.

matchparti mellom Deep Blue og
Kasparov live på storskjerm,
samtidig som at lynsjakkturneringen
foregikk i den andre delen av lokalet.
Dette er mer og mer vanlig, og
akkurat nå ser redaktøren ph finalen
fra årets turnering i Tilburg direkte!
Populært tiltak var også at klubben
hadde koblet seg til samtlige 66

fiernsyn rundt på hotellet med
direktesending fra spillelokalet via
videokamera. Dermed kunne
deltakerne sitte på rommet sitt når de

selv ikke spilte, og der følge
dramatikken på de første bordene.
Den nå gamle datakjenningen
Turnerigsservice var ellers solid
medspiller til såvel rundeoppsett som

resultatformidling. Mesterklassen
var i år dessverre skiemmet av at

llcre av landsdelens beste spillere
ikke fant anledning til å delta. Hvor
var de tidligere mestre som ennå er
aktive som: Paul Svedenborg, Kjell
Ole Kristensen, Stein Jensen, Trond
llomsdal, Thomas Robertsen og Pål

l{øyset. Savnet var også andre sterke
ripillere som Sven Wisløff-Nilssen,
Mikael Rølvåg, Finn Haug. Man kan
sclvsagt bare spekulere på om
lilstedeværelse av noen av disse

lrirdde endret noe på hvem som

hadde blitt mester i år. Hva om dere

alle stiller neste år! Jon Kristian
Røyset har uanseft vist ved flere
anledninger tidligere at han er en

eminent konkurransemann. Han

spilte uten tvil best denne tumeringa
- og seieren var meget fortjent. Jon

Kristian har en egen evne til å skape

ubalanserte stillinger der taktiske
temaer alltid ligger på lur. Han er en

dynamikkens mester!

BLUE Dynamic
den cNrS sneraiax,-

du ffenger..,

... ved åsrd bela$tniflgl

,.,ved mange $att og
stopp!

...vd rang{tds Wtkst@!
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Vi vender hjemmesida ut
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Sjakklefsa
Tromsø Sjakklubb har r

løpet av våren igjen
kommet igang med ny
klubbavis. I løpet av

Nordnorsk Sjakk-
festival vil vi komme
med enda et nummer.
Selv om Sjakklefsa
først og fremst er en

klubbavis for Tromsø
Sjakklubb er vi helt
sikker på at også du vil
finne noe interessant

stoff her. Blant annet er

det reportasjer fra flere
Nordnorske
turneringer, kanskje
også en du har deltatt i.
Du vil også finne flere
spennende

kommenterte partier.
Er du interessert i
spesielle sjakk-
opplevelser kan du for
eksempel kjøpe

februarutgaven av Sjakklefsa. Vårt medlem Tron Walseth har i løpet av

våren vært i New York og spilt New York Open. Tron forteller både

morsomt og underholdende om en gammel drøm så nå er blitt realisert. Vi
vil øke prisen på Sjakklefsa til 20 kroner, men er du interessert vil du få
kjøpe hvert nummer av Sjakklefsa for l0 kroner under Nordnorsk
Sjakkfestival. Til nå er det kommet ut 3 nummer, og nummer 4 vil komme i
løpet av festivalen. Kanskje er en klubbavis også noe for din klubb. Få med

Sjakklefsa og se hvordan vi i Tromsø har giort det!

Regler ly nsj økkt urnering er

lndividuell turnering :
l)et spilles 9 runder etter NSF's Monradsystem. Betenkningstiden gis etter
lizlgende handikapsystem :

Spillerne fordeles til følgende klasser:

l)ifferanse på 6 klasser
I)ifferanse på 5 klasser
I)ifferanse på 4 klasser
I)ifferanse på 3 klasser
l)ifferanse på 2 klasser
I)ifferanse på I klasse
Lik klasse

Itating på 2000 eller mer
Itating på 1800 - 1999
l{ating på 1600 - 1799
l{ating på 1400 - 1599
t{ating på 1200 - 1399
I{ating på 1000 - 1199
I{ating på under 1000

I min - 13 min
2min - l2 min
3 min - 1l min
4 min - l0 min
5min- 9 min
6min- 8 min
Tmin- 7 min

klasse 1

klasse 2

klasse 3

klasse 4
klasse 5

klasse 6

klasse 7

Lagturnering:
Laget skal bestå av 3 spillere med en maksinral snittrating på 1600. Det er
ikke noe krav til at spillerne på laget skal tilhøre samrne klubb, og de står
selv fritt til å gi laget sitt et navn. Imidlcrtid vil vi ikke godta uanstendig
navn!

For begge turneringer gjelder forøvrig NSIIs lynrcglement. Vi er nøye på

rørt og sluppet brikke samt lagets giennomsnittsrating.



CHOICE HOTELS
INTERNATIONAL

EE6@
Confort Hotel Saga eies av BUL-llontsl ogble etablert i 1969.

W har 66 ryrenoverte hotellrut, Sagatun Kafe og en forhold*b stor

htrslkonferanseavdeling. Beliggeihet nidt i sentrun - ved siden

w Posthuset, rett opp lor Prosnesetlllurtigutektia.

Vi ønsker deltagere og anangøret av

Nord-Norsk SjakKestival velkommen,

og lykke til med turneringen.

Comfort Hotel §aga
Tromso

Rich. Withs Plass 2 - 9fi)8 Tromsø

Postbots 43 -9001 Tromsø


