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KM for lag 99 i
Harstad
Stein Jensen fra
Harstad fulgte selv-
følgelig kretsmester-
skapet for lag røye.
Selv spilte han for
Narvik, vel det
eneste lag som hadde
reel sjanse for å ta
førsteplassen fra
Tromsø. Stein
Jensen skriver om
mesterskapet.

Side 6

Klubbmester 98
Jon Kristian Røyset
satte inn med en

sluttspurl og ble
klubbmester foran
Frode Bull Jæger og
Pål Nikolai Røyset.

Side 12

" Det er vel unødvendig å si at jeg øyeblikkelig ble forvandlet til et vrak av overspente
nerver og boblende adrenalin. Skjelvende grepjeg etter kaffekoppen og prøvde å ikke søle

alt i lbnget mens jeg sjekket variantene 3-4 ganger til før jeg gjorde mitt neste trekk"
Kjell Magne .lohnsen kommenterer sit vinstparti mot Paul Svedenborg på side 17!

Her er det nye styret som ble valgt på årsmøtet nylig. Bøkerst

fra venstre: Jon Kristian Røyset rekrutteringsleder, Frqnk
Remman kasserer og Pål Nikolai Røyset sekretær. Forrest fra
yenstre: Jens Otto ,lensen nestleder, Trond Romsdal leder og
Frode Bull Jæger turneringsleder. Innfelt Jøn Sigmund
Berglund økonomiansvarlig. Styret vil i år især kon,rentrere seg
om økonomien i blubben. Trond Romsdal, skriver om blqnt
annet år,smøtet i sitt innlegg "Styret informerer" på side 22.
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l'roms6 Sjakklubb
Solnmerfeldtsgate 75

9009 Tromsø

Rcdaktør: Jens Otto .lcnsen
Yarden I70

9018 Tromsø
77 67 t9 77

S.i akkl efsa @ trornso.onli nc. no

Faste medarbeidere:
Jcns Otto Jensen, Trond Romsdal,

Purviz. Illka, K.icll Ma,qnc .l«rhnscn og
Frode Bull Jægcr.

Ilidragsytere i denne utgaven:
Stein Jcnsen

S.jakklcl.sa cr Trorls6 S.jakklubbs
nrctllcrrrshlutl. Alronnr.rrrrcrrlspris lilr
ikkc rrrccllcnrrncr cr kr. 250,- pr. år.

Innhold:
Rcdaktørcns 1i1.......
Lcdcrcn ved taslaturct
l.øsn inger .lu lcnøttcr.
Oppgavcr.
Krctsmesterskap for lag i I-larstatl.
Lyn-lhurti gs.j akk cupen
Klubbmesterskap I 99tt.
Styret inforrnerer....
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S.jtrkklcl.s:r Lrr llu blitt 'l'rcrnsØ

S.iakklubbs ol'lisicllc rnccllcrnsblarl
clcttc inrrchicrcr tt alle lncdlcntrrrer
arrtorna(isk llir bladct i ltostcn. Dcttc
blc bcsluttct pii iirsrupttct. I)rr kan lc:sc

mcr onl :lrsrnøtct på side 22 styrct in-
forrncrcr.

Vi ønskcr Parviz Illka velkornmen i

rcclaksjoncn. Dct cr rneningen at han
sklrl lrrppollcrt' fr-a divcrsc tuncriltgcr
og han har i clcttc nummer skrevet crr

rlaghok li'a krctsrrrcstcrskapcrnc lbr
Iag i l{arstatl.
I skrivencle sturrd pågår lagfinalcnc

lbr nord Norgc i Alta. O-e med dcn
turlrulcns cler har vrerct fbrut lor dcnnt:
l'inalc vil cler hclt sikkcrt værc rroe å str

licrn til i neste nummer.
Irrr og nrcd clcnnc utgavc av Sjakk.

lclsir rrl11år prrrlrsltaltcn. Particne vil i

slr'rlt'l irrrrllii sonl cn tlcl av rapp<trtt:rr
Ir lr rlt'rr rrklrrt'llt' lrrntcr irr1l.

l)t'r,r.r'r'rrt' lrlt. rlt'r rkkc tlcrrrrt: gtrrrll

l,l:r,r, lrl llor r:,|rrllt'rr I\4t'rr K jt'll M;r1t

rrI lt;rt :,l t, r,('l r.l iltl('t(':,sltttl ittrrlr'1,1'

ottt ltrl',rrrtrl rr)' (l( l \,tl rlil lrUrrrrI lt.,r'
0ttt t rlt l\{llil1ilr'il(l( [llillilrr'r('l

Lederen vcd Tastaturet
V l rl T'ntnd llotrtstlo I

Godt nytt sjakkrir alle sat:rtrten IJor-
irrct ble ct svær1 godt år lbr 'l-rornsØ

Siakklubb. Det nylig avviklede års-

rnøtct kunne gi inntrykk av at så ikkc
var tilflelle. Det rnå gir an å pckc på dct

sorn ikkc er bra uten at det sitter igien

ct inntrykk av at alt er bare sorgen'

Faktisk var 1998 et så bra år for'lSK
at det konkurrerer scriøst rnecl I 993

orn år være dct hcstc året pir 90-tallct.
1993 var det året vi arrangerte vår ju-
bileumsturnering og sendte Pål Niko-
lai til junior VM i Buenos Aires.

I)et som ikke lungerte så bra i I 998

cr egentlig ikke særlig vanskelig å

korrigere. Det er kun at både med-

lcmmer og styre/komite medlcmmer
går i seg selv og bestemmer at man vil
giøre det man gjør rned høyere kvali-
tet. Det kommer aldri til å skje at alle
'ISKs mcdlemrner blir perfeksjonister,

men mcd litt viljc og tæl skal vi klare

ri lølie TSK ytterligere et hakk frem-

ovcr. I ljor var mzilscttingcn som vi
vct å 1å igang Sjakklel.sa og skolesjak-

kcn. Jeg har to nye mål for dette året.

Vi skal bedre økonomien og jobbe

rred kvaliteten internt i organisasjo-

ncn.
Hva betyr nå dettc med kvalitet.

Egcntlig hctyr det flere ting. Man kan

ta utgangspunkt i hva en sjakklubb bør

drivc på med. Det er ikke sPcsiclt

rnange ting. Man bør så stille seg noen

spilrsmåI. Hva skal til for at TromsØ

Sjakklubb skal bli så bra som mulig'?

Iiva skal til [or at Tromsø sjakklubb
skal {å flcrc medlentmer? Hva skal til
lirr at Tromsø Sjakklubb skal få en

ilotl økonouri? Bådc styret og komite-
cnc [lør tenkc grundig over disse

sl)ørsnlå1. Problcmet rlred slike spØrs-

nrål cr olte al de leder til n1'e spgtrs-

rnå1. I)ir dcnnc tnåten liir vl Irrktisk

problemstillinger på flere nivåer å ta

stilling lil. Når jeg analysercr situas.io-

nen i Tromsø Sjakklubb (det cr kan-

skje den viktigste jobben for en lecler å

måle tempcraturcn på barnet mcd jev-

ne mellomrc)tn ibr å se om det er sykt)

så konrmer ieg til den konklusjon at

det er på de laveste nivåene vi svikter.
Jeg skal prpve å forklare hva jeg me-

ner med de laveste nivåene. Et av de

spørsrnålenc jcg stilte var "Hva skal til
lbr at Tromsø Sjakklubb skal bli så bra

som mulig? Svarene er nærliggende.

Tromsø Sjakklubb må ha et trivelig
miljø. TSK må få flere medlemrner.

TSK rnå ha et godt Sjakktilbud for
medlemmene også videre. Om vi vil er

det ikke vanskelig å finne tlere ting
sorn skal til for å gigre TSK bedre.

Som jeg sa genererer disse svarene

nye spØrsrnåI. Vi plukker ut et av sva-

ronc og stiller et nytt spørsnrål? Hva
rnå vi giøre for at TSK skal få nYe

medlemmer? Svarene er at vi må drive

med skolesjakk, vi må Profilere oss

via media, vi må ut i nærmiljøet (kjø-

pesentra, kalesjakk osv) og vi kunne

fortsatt å ramse opp. Vi fplger retnin-
gen skolesjakk. På hvilke skoler skal

vi drive skolesjakk? Når skal vi starte?

Hvilke forberedelser må giøres? Nå er

vi kommet på det nivået hvor våre

problerner melder seg, så jeg går ingen

runder med nye spørsmål og svar- Vi
skal hetler forsøke å svare på spørs-

målene vi stilte sist og forsøke å tlnne

ut hvorfor vi ikke klarte å opptre i for-
hold til disse svarene med tilstrekkclig
kvalitet.

Når vi i host startet med skolcsjakk
ble vi enigc om å giøre dettc på l'irc
skoler. Tromsdalen, Bjerkakcr, Gyl-
denborg og Mortensnes. lJndcrtcgrrctlc
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må ta på seg en god del av skylilcn lor
at <lct ikkc gikk sorn dct skullc. Fak-
tum cr at jeg val pirdriver lbr å fii i
gang noc som visste scg å værc hclt u-
realistisk. Det cr greit å værc ambisiøs
rrirr du sclv ikkc skal viclc cn av in-
struktørenc. Jeg tar selvkritikk pii der
tc. Jcg hurde pir et rnye tidligerc tids-
punkt ha sctt at det var for lå instruk-
tØrer til å glennomfgre skolesjakk på
fire skoler. Vi haddc lire instruktørcr
og cndtc opp pil t«r skolcr. Dct var dct
riktige, og man burde nok ha sett clette
myc tidligere. Lpsningen hcr må være
cn mer giennomfbrt analysc av rcsur-
ser til disposisjon sett i forhold til det
man ønsker å gjennomfllre. Hvis det er
noen lrøst så tror jeg nok at året som
har gått har gitt rneg en o-e annen lær-
dorn på dette området.

Vi spurte også "Nirr skal vi starte?"
Også her var vi for dårlig i lorhold til
clen datoen vi satte. Vi hadde styre-
tnøte allerede i iuli liir ii være sikker
på at forbereclclscnc var gode nok. Li-
kevel kom vi for sent i gang i forhold
til det vi ønsket (det sarnme skjedde nå
like over jul). Vi kom oss ikke ut pir
skolene rned inlbrrnasjonsskriv på det
tidspunkt vi hadde blitt enige om. Pir
en skole rnåtte vi faktisk trykkc opp
informasjonsskivet på nytt. Dette
koslct lnangc 100-lappcr. Anclrc ftir ta
ilnsvur hlr dcttc. lucn nå nlcrrrrcr vi oss

kjcrnen i det som er vårt
"kvalitertsproblem". Dct cr litt fcrr litc
grundighct, lor lite punktlighet og
rlcrrncd seriøsitet. La gå at s.jakk tross
;rlt burc cr cn hobby og alt det dcr.
I)cllc cr.jo cgentlig bare srnåting s«rm

vi k:rrr rcttc pir. Jeg tror at TSK har
s(rll (lc I iktigc spØrsrnålcne, melr det cr
pii rlctll.jrrivirct vi ikke klarer å opptre
rrrt'tl kvrrlitct.'l'ilstlndcn til TSK er
litr st o1' lrcrrrsl sr,:rrt !orl lirltli pro-

blcrnene vtirc cr av err slik art at litt
ntcr scriBsitet vil løsc ntcstcpartcn.
Punktlighct vil si at vi -siir i gang rncd
clc oppgavcne vi skal gjøre og lirr dcrn
løst til de tider vi fastsatte. Konkrct
lrctyr dcl rrt onr vi trlc cnigc otu ill tnlln
pir et tidspunkt skal værc i gang rnccl
skolos.iakkcn, så rnå vi lble trygglrct
lbr at rekruttcringskomitcen ntakter å

kornme i gang til gitt dato. Det er rc-
kruttcringslederen sin I'cil om dct(c
sviktcr. Blir vi crrigc onr at vi på ct
tidspunkt skal va:re i gang rred å

kontaktc sponsorcr, .ja da lorutscttes
det at økonornikornitecn er i gang pzi

den aktuellc dagen. Ogsir her handler
det onr å ta ansvar.

I clag cr dessverre situas.jonen slik i
TSK at jeg sittcr ntecl en lølelse av at
ting ikkc blir gjort hvis jeg ikke ringer
cller pti cn annen ntåtc er pådriver. Jeg
håper at komiteene vil ta tak i det jeg
har sagt (se gjerne på denne artikkelen
selll ct arhcidsdokurnent) og forsøke å

I'innc ut lrvilkc oppgavcr dc bør løsc
Ior'fronrsp Sjakklubb. Noen oppgaver
vil dc ogsii få lia styret, men forhå-
pcntlig vil kornitecne herettcr komrnc
slyret i lbrkjøpet å være godt pir vci
med de oppgavene de påleggcs. Min
oppl'ordring glelder egentlig ikke barc
styre og komiteer nren også hvert cn-
kclt nrccllcrn. "l'cnk ovcr hva clu kan
hiclra med!

.IULI'NØTTER
I desember kom jeg med nclen julc-

nøtter, her kotnmer løsningene l

Oppgave I
Som vi husker fra sist var dct J22,1

stillinger med to konger. Når vi tar

rned springeren er det 62 ledige feltcr
ir settc springeren på (7224 x 62 =
44788ti). (fortscttcs sidc 20 spaltc 2)

[,øsningcr sidc 2i

,
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RETTI]LSE!
I partiet nrellorn 'Lond og Pål 8.

runclc Klublr-rncsterskal;el 98 oppsmd

['r,tlgcncle stilling cttcr 25. å 96!!

Trond I(onrsdal
I S-irrkklctsir nr tl korttttrcutcrtc jcg
dette trckket som et interessant offer,
lncn flakturn er a[ sor'[ er ferdig sorn

Ilorrrs gjortlc lncg opptttci'ksrlrrr pti.

Etter 25...hxg6 avg,Ør hvit rned

26. E xcl8 ! (istedcnfor 26.§f3? som
Trond faktisk spilte i partict). Etter

2(r. . . E xd8 21 .g 13 Aa,: (parerer

Eh3 matt) 28.4xd,5 Hxd.5 29.exd-5

og hvil vinncr lett.
Kjell Magrrc Johnsett

TROMSØSJAKKEN

BRIGDENSHUS

F'REDAG 2612

KL. 19.30

KRETSMESTTIISKAP
FOR LAG I HARSTAT)
vc.d Stcin Jensan

NAITVIKl-TRON,ISØI
Allcrede i 2.rundc møttes li»'hiinds
fhvorittene f'romsø I og Narvik L
Forøvri-q bcgynte turneringcn ganskc

tragisk lor Narvik som haddc planlagl

ii stillc trc lag i turncringcn. lvlikacl
Rplvrig nicldtc tidlig fbrlall og Lars
Andreasscn rncldtc lorfall pii torsdag.
I;jorirrcts norcl norskc lncstcr Gunnar
Bcrg Hanscn trridde han hacldc fri ll'a
jobb i hetga tncn det vistc seg at han

hatlde .i«rbbe hclg ! Gunnar frrrs(4ktt-'

firrtvilt ri b1,tte vakt men rnislyktes. De
forannevntc omstendigheter lbrte til
at Narvik ikke {lkk stilt to jevngodc

llu sonr bcggc kunne gir til topps. Ilcr
r'øk nok sjanscrr til ir nir NNM I'inrlcn
!'? For at la.eleder Magnus Aanstacl

skulle kunnc stillc to fulle lag rn:ittc
vL^tcrral)cn [].jurrrr-- Kristcnscn hctt(cs

kl.ll.i.()0. rrrcns turrrcrirrgcrr :titrtct i

Ilarsttrd kl. 20.00 !

En halv titne over rnidnatt fi-edag

v:rr dct klart at Tromsg I og Narvik 1

skullc møltes. Til lagleder Troncl
Rornsclal fortvilelse hacldc J«rn

Kristian og Frocle forsvunnct pir bycn!
Pirl og 'l'rond dro til byen lbr ir spore

opp lag kaurcratene iig Iå cie In hjern i

rctt ticl !

Pår 1ørste borcl spilte Paul mcd hvit
cn skarp variant i siciliansk nrot PåI.

Paul valset tidlig ut tnccl dama og cla

Pål truet gafli-cl på c2 nrecl åb4 spiltc
Paul 9dl I Paul ft,11.1,. cttcr partict ilt
han hadde spilt samme åpning nrot
Sven Wisløff Nilsscn og han trodilc
TrØrnsØ spillelnc var f'orberedt. Parlict
[]lc naturli-svis kompliser"t oS prcgct av

tirlsnørl nten i'attl vilnt cll fi)rt-lcnt

scicr. I'it andrc borrj sktrllc .jcg ttllttc
.lon Kristian med sort. I KM i l'ior vant

icg n.recl ltvit. ttten l'ør det haddc jcg

tapt rnirtst tre ganger mcd sort! Jes var

ikke preget av katastro{'e tal)ct nlot

Rogcr Vik i Ibrstc runde, clet var

lristoric. Vi kom inn i en skarp variant

i Siciliansk sonr jcg klcntc gotlt til,
lnon lrtl oIIl .Jtttl Kristian vrr
folbcrcdt'J Jeg spiltc variantett Ic.rr

l't,rstc gang rnot DeFirmian i 1978

rnecl remis sotn resultat (Nocrl blir
stonncster og amcrikansk nlester,

nrcns andrc forblir «pucldingcr». )' 'Icg

tenkte vanvittige 40 nrin. på et trckk

og clcrrncd blc dct knapp tid pii slLrttcn'

Mcn icg spiltc godt i første dcl av

tidsnØclen og haclde nok av s.ianset

etter at jeg fikk grumset til stillinge n'

nren så var det dette rned ticlcn da'

Sclv Kasparov ville fått problelncr

rned clen tidsnøden jcg likk og soln

sagt cr klokka cn del av spillet sir clet

cncjte tne d en fortjcnt seicr til Jon

Kristian. Partiet cr s\'ært interessant og

blir kornmentert i neste nummer av

sjakklef'sa. På trecl-ie bord spilte Kjell
Otc lukket siciliansk mot Frode og

hcggc spillerne var nok forbcredt'

Kjcll Ole ofi'ct bonde og likk et

initiativ. Da Frodc tilbød dronning

byttc ville ikkc Ktell Ole og mistet

rlcrmcd en mulighet til remis. I stedct

var clet F-rocle som tok over spillet og

vant.

Pri {'icrde bord spilte Trond hvit mot

Magttus Aanstad, sonl nettopp hadde
'['r-ond nedc for tull tclling i Harstad
( )pcn i høst, der '[ roncl vant ulorticnt.
l'lrtiet llkk posisjoncll karakter og cla

hlc dct tidlig klart at det favoriscrte

IrorrJ sotn vatlt ptllti('t.
I)crnted haclcle 'IromsØ vunnet nlecl

ulklirssings silicnc 3- l. Rcsten av

tLrrne:ringertt vtll nok tlli cn paratlt:

nrzrrs.j firr 'l'roms(4 glengcn. Men sir

skullc ikkc skic. ftrr Harstad I skullc

sklpc spcnning i nlcstcrsklipcts

fbrtscttelsc.

TRON,{SØ I-HARSTAD I
TrotnsØ var selvlglgelig slol

flxvoriltcr, tnen hva skjcddc i kntnpcn:

pir l'6rstc bord irtlponcrte Roy Evcnsctt

vecl å lure cn bonde fia Pril som sort i

Aljechin. Mange tr<lclde nok at mcd

lpperparet som kotnpensasion villc Pål

vinne sluttspillet som ikkc r:r Roys

stcrkcste siclc. Men Roy spiltc utrtllig
godt og clet var Pål sorn måtte slitc lirr
å fii remis. På trndre bord spiltc Kurt

Magnus Bcrg S{aunton gatnbittcn nrot

Jon Kristians Hollandske lbrsvar. Kurt
spitte {tiskt og oftet en bonde til. sorrl

Jon Kristian tok i rnot, mcn nii fikk
Kurt et voldsotnt initiativ og 'I-romsØ

spilleren var illc ute' Kurt haclde

tidsnØd, men her spilte han rncgct godt

og Jon Kristian rnåtte fren'r trlecl

labben. 'I'o rystelser som sjokkertc

Tromsø lagct og det skulle komme

[lere overraskclser. Frode pii treclc

borcl haclde store problemer med å fir
e t helt poer)g lned hvit mot Jørn

GrønvoltJ som spilte Najdorf varianten

iSiciliansk. Partict endte remis og

Ilarstad lcdet rnatchen!! Laglcder og

den gamle ringrev Trond ble ikke

uventet'frolnsøs rednings mann ved å

vinne uproblcrnatisk mot Kurt Arnc

Johnsen på 4.bord. Resultatet 2-2 mir

sies å være en gedigen bombe. Nir

ledet Harstad I med l0'5 individuellc
poeng foran 'I'romsp I rtrcd 8p. ettcr

trc rundcr !! Men i neste runde skullc

Harstacl laget møte Narvik l, sii

Tromsg spillerne regnet nok ikkc Inc:tl

at Harstad lagct villc spille ovcr cvttc

en gang ti1.

Pål N Røyset
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[IARSTAD I -NARVIK I
I)irul vrrrI llrolllcrrr {r'rtt nrot l(ry cttcr

ri ha oll'et kvalitet rned sort. Paul

skjcrpet seg nok idet harr bare klarte
rcnris rnot Iloy i I-larstad Opon i hgst.

Selv onr Roy ikkc spiltc dircktc dårli,q,
ble Paul ganske cnkel fbr god. Jeg var
sikker at .je-q vitlc vinnc mcd hvit mot
Kurt Magnus, cttcrsom .jcg vct at han

ikkc likcr ir ha sort mot mcg. Kur[
Magnus utlignct lett cttcr irpningcn og

icg startct ct alt lhr arnbisiøst angrep,

tlcr Kurt slo kontra og rundspilte rncg i

tidsnøden etter nrcget sterkt spill. Pir

tred-1e hord haddc Jørn (irtlnvold nrctl
hvit mot K.iell Ole Kristensert cn slor
sjanse til å avgjøre partiet til sin fbrdcl
,men i tidsnøden trådde Jørn f'eil og
tapte partiet. Her rnå det legges til at

Kjcll Ole gamblet litt i Jørns tidsnød,
nren det kunne gått galt. Dcrmecl var
det Narvik sorn tok ledclscn rnccl 2- I .

Resultatet kunne likegodt vært 1-2
eller 1.,5-1,5. På ljerde boril skjcdde
saker og ting nrcllonr Magnus Aanslad
sorn spiltc cn nrislykket gambit rnot
Kurt Arnc Johnscn. tlarstacl spillcrcns
stillirrg ble barc bcdre og lredrc.
Harstad spillerne fortsatte å spillc over
evnc, noc soul nråtte vatrc
nervcpirrencle lor Troms[, spillcrnc.
Magnus hadde i tillegg til en telpt

stilling på brettet, havnct i ticlsnpd og
hadclc mye dirrligcrc tid en sin
motstander som presterte å tape på tid
i 30. trekk i klart vunnet stilling l!
Dernrcd vant Narvik matchen 3-l og

TronrsØ spillerne slapp mecl skrekken.
Med litt flaks kunne Harstad vunnet 3-

I ellcr 2,5- I .-5 og mcd sistnevntc
resultat ville Harstad lcdet foran siste

runde med l2p. rnot Tromsøs I I,5 !i
Sorn cn kuriositet kan nevnes at

T'ronrsØ slo Sortland 4-0, lltens
Harstad slo Narvik 2 rncd 3-l i sistc

r-undc. Alt i alt vanl nok '1'ronrstl ct

lirrtjcn( KI\{ sclv ortt dcI var niilngc
skjær i s.iør:n ftlr dc kunnc kirrcs sonr

vi n nerc.

Dagbok
Parviz Elka, sorn spilte lirr Tronrspt

2, har skrcvct dagbok fia Lliirstad.
Irroclc B. Jæger og Ktell M Johnscn

komrncntcrcr partier.

Dag I
TronrsØ sjakklulrb møtte opp mcd to

lag på kaia for å ta hurtigbirtcn til
I-lrrlstrrd. Ijgcrrtlig var dct rrrcrringcrr ltt

vi skulle stille mcd 9 spillerc, mcn Jan

Signrund ble forhindrct i å delta. Lag I

bcsto av Pål N RØyset, Jon K Røysct,
I,-rodc Il Ja:ger og J'rond Rornsdal.
l,ag 2 av Kjell M Johnsen, Frank
Ilcnrnan, Jussi Pederscn og Parviz-

Lilka. Etter Iitt diskus.jon Lrle dct
hesluttet at Kycll M Johnsen skulle
spillc pir fbrstcbrettet på ancirclagct.

Allc var i godt hurnør og mcd
arnbis.jorrc-r' onr å gørc elr gocl

turncring. På båtcn [rle clcr spilt
backgarnmon og studert sjakkbøker.
Vi ble varnrt rnottatt av sjakkvenncr'
pir kaia i Harstad og blc kjørt til
lurrrcrirrgslokalct lbr it rcgislrcrc oss.

Lag I og 2 møttes i t'ørste runde, og

det endtc rncd 3-l til tBrsteliiget. Frank
Remrnan spilte glimrende o-u vant
uventct over Jon K Røys.t. l)a runclcn
var l'crcligspilt dro vi til hotellet for ir

gjøre oss klar fur cn tur på byen.

Fra oppgjørct mot lørstelagct tar vi
mecl Pål sin posisjonelle ncclspilling av

Kjell Magne, og Frank sin taktiskc
vinst rnot Jon Kristian.

Pål N ltøysct
Kjcll M .loltnscn lA08l
'flonrso l-'l'ronrso 2. L bord

Lc4 c6 2.d3 d5 3.?^rl2 c5 4'ågfl3
åt{i 5.g3 §c7 (t.ttgT åc6 7.0'0 0-0

8.Bel b5 9.e5 åd7 10.h4 a5 11'åfl
b4 l2.Af4 a4 13.a3! Iln f:ischcr icle

sorn hinrlrer svart ii spille a3 lirlgt av

åa7-h-5-c3. l3...bxa3 14.bxa3 åd4
Scr for tneg ut som det bestc trckket i

stillinga da ål-l er en betlre brikke

cnn A,c6. 15.h5 åxff+ 16.tsxf3
Et)8 1 slikc stillingcr cr dct ofie ct

vanskclig valg lor svart olll han skal

tillatc hvit å spille h6 sorn svckker de

svartc fbltene rundt kongen. Ulcmpen
rrrccl 16...h6 cr at svirrt hele tida rnå sc

opp lbr ofl'ernrulighcter på h6' 17.h6

96 ltl.åh2 Aa6?! For tneg virker det

s()nr orll svart aldri lilr noc trykk nrot

cl3. Derlor cr nok 18...d4 rncd icleer

sorn Ab7 og åb6-d5 bedre. 19.åg4
E b2 20.9d1! tsc7?!

't illater hvit ir kombinere. 20... §a-5 cr

karrskjc ct lryg.gcrc altcrnatir'.

2l.Axd5l exd5 22.e6 Sd6? Hcr cr

22...9b7 23.ext1'l 8xd7 bedre da

svart i partifortscttelsen må bruke titl

pir ii crobrc ri7 bonden' 23.Sxd6
Bxd6 24.exd7 Bbb8 25.f4? Her rrå
,15.tse2 rnccl ideen 25...1-5 2(r.Be5
()rltlrcnt vinnc clirektc. 25... BbdB

26.8e2 ExdT 27'tse5 §xe5? flcr
tiar 21 ...1'5 tvtrngct, da svart ikkc tirlcr

en hvit bonde pir e5 kombincrt mcd ctt

sprin-ecr på {b. 28.fxe5 ElddS Cior
johbcn cnklcrc fbr hvit. 28...*tr8 cr

nok lirt beclre . 29. E abl B blt

30.åf6+ ghS 3I.åd7 Dctle cr clcn

enkle karbonvarianten. Mcr brutale

silikonh.lcrner avslutter hcller med det

ulogiskc: l2 H xb8 E xblJ 33.er(r l-xc6

34. H xe6 dcr trusselcn Ec7-h7 rua(t

gjgtr svart sitt liv kortvarig.3l...Exbl
32. E xbl B d8 33. å xcS Aclt
34. E b8 SgB 35. Ad7 f6 36-c6 1'0

Frank Relnntatt
Jon K Rgcysct [D77]
Trornso I 'l'r'otriso 2, 2' bord

f.d4 åf6 2.c4 g(t 3.g3 Jcg firrctrckkcr

å spille g3 mol Kongeindisk, da clct gir

rolig og lleksibelt spilt. -1..'A97
4.&g2 0-0 5.åf3 d5 Jtrn styrcr'prrrlicl

rnot Gruen{"clclindiskc stillingsll'pcr.
Etter partiet I'ikk .;eg hørc at han og

Frodc hadde analysert disse stillrngcnc
i forberedclsenc mot Gunnar Il
Hanssen og Mikael R6lvåg. 6.cxd5

åx«IS 7.0-0 åb6 8.tsc2!? SkarPcrc

enn clet vanlige 8. åc3 da jeg nii olte

kan spillc d5 og e4 uten å rnåtte spillc

e3 først. 8... åc6 9. B dl Ag4?l
9...41-5! Er bcdre da I0.e4?l Ag4 cr

godt fbr svart. 10.d5! åxd5? Jon scr

at I l.e4 ikkc går pga. 11... åb4 nren

undervurdercr hvits ncste tr"ekk.

10...åb4 ll.Be4 &xf3 l2.Axll llr
litt trc-drt fbr ltvit pga. I6pcrparct.

siden svart nrii bruke dyrcbar tid på å

sikrc åb4.
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Lyn-/lrurtigsj akk cupen

tffi Ved fr.nd llornstlal
I-yn og hurtigsjakk cupcn cr vcl i

gang og lor dc sonr ikkc kjcnncr roglc-
ne skal vi ta cn kort gjennomgang hcr.

I alt skal clet spilles 8 runrlcr og dc -5

bcstc rcsLrltatenc vil tcllc i

sanrrncnclragct. Av de 8 runclenc vil
clct vir:rc 3 hurtigsjakk rundcr rncd i.5

tnirtuttcr 1rr spillcr pii particl. Ilc
res(crentlc 5 rundenc vil værc lynsiakk
rncd virnlig 5 rninuttcr pr spillcr'.

Flvis noen stiir likt etter 8 runder vil
rnan lc-uge til den 6 bcste poeng-
sunrlrcn, så cvcntuelt dcn 7 og dcn ll
bcste. Stiu' rnan fortsatt likt vil den
hpyeste pocngsummen til spillerne bli
rnirlt nrot hverandre, så dcn nest

hplycste osv.
I:n av htrrtigs.jrrkk turncrirrgcnc uS cn

ilv lynsjakk turneringene vil bli
tellencle sonl bymestcrskalt. Start-
kontin-{cntenc i turncringcnc vil r,ærc

30 kroner. nrcn 50 i bynrcstcrskapcnc.
Man vil ikkc få ckstra poeng for å

vinnc bynrcsterskapet, uren by-
mestercn vil få pokal. Hurti-es.jakk
turneringene vil gi noe høycrc pocn-s-
sr.un ellll lynslakk (urnrlingrrrc.

I sarnrnendraget i Iyn og hurtigs.iakk
cupcn vil clc tre bestc i hver klasse Iå
pokal.

Dct vil vicrc et klasseskillc akkurat
soln i dct ordinære hynrestcrskapet.
Dct bctyr at vi opcrercr mecl klasse A
hvrrr alle cr rncd å karr vtrrnc prcnric,
rnens klassc B cr spillcrc nrcd rating
pir 1499 og lavcre.

Sir Iangt cr clet spilt 3 run«ler. Runclc
l og 3 var lynsiakk runcler. rnens
rundc {o var hurtigsjakk. Sonr clet girr
lrcln av rcsul(atlistcne blc 'l-rontl

I{onrsdal byn'rcs(er i lynsjakk.
Hcr- cr rcsullatlis{cnc cttcr 3 runclcr:

Klassc A: l. 2. J. Sunr
l . 'l'roncl l{otnsclrtl I-5 25 20 (r0

2. Pål N. R1yset 20 ?o l0 50

l. Frank Rcrrrutan 

- 
(r I 6 l5 ll

cl cn turttcrtug trtccl hanclikap. I rating
systelnct vil allc spillcrc starlc lncd cn

rating pir l5(X). Allc spillcrnc vil i allc
turncringcr vir:rc rcgnet sonr etablcrtc
og ha cn koc['['isicnt pir 30. Dct bctyr a(

orn nliin tar ct pocng lllcr enll forventet
vil nran gå 30 poeng {r'cm i rating'
Scorcr l]ran I pocng lnindrc cnn

lirrvcn(ct gfrr tnan 30 pocng ncd «rg sit

videre. Ved irrc{s slutt vil systcmct hli

kontrollert lor deflasion. Dct

innebærcr at snittet på alle spillcrnc i

systemet skal ha et rating snitt pii

1500. trr ikke dette tilfelle vil spillcrne
i systemct bli korrigert slik at snitte-t

iE{cn er 1500. Så langt er dct bare de l
rundene i lyn og hurtigsjakk ctrpcn

som er ratet. Sjakklef.sa bringer hcr

ratinglista sorl gie Ider pr clato:

Lyn -/hurtigsj akk rating
pr 17 februar 1999

Trond Romsclal
Pål Nikolai I{ttyset
Jan Signruntl Ilcrglund
Frank Rctnmatt
Mirgne Bcrgvr.ill
'fron Walsctlr
l)urviz. []lkrt
Irrode llull "lltgcr
KjelI Magne Joltttse'n

Jussi Pcderscn
Lars AntJrt-:assen

Asmund Jtthansett

Samson II6jgaard
Jens Otto Jcnsen

Stcin Paulscrr

I{olld Storslc'lt
Knut r\rc' l'{tnsc'tr
Pcr Egil Kumntervoltl
fjr()dc Bcrntscn
John Henrmit'tgscn
Vidar Oppscth
Inge Henriksc:n
Kietil Bergesett
Rober{ Blolnstcrcng
Johnny Karl Pcdcrscn

t191
t125
I 665
r 665
I 631
l 62u
l6(x)
l_s78

l56ti
I .510

l-5 t0
1-5 l0
149,5

I 450
1444
1425
1.1 l2
I 405
1 400
l3u l

1 180
I 370
I36l
l14l
I 290

4. Magrtr: []crgvoil
5. 'l'ron Wllscth
(r Parviz Iilka
1. Frodc B. Ja:gcr
li. .lln S. llcrglttttd
9. Kicll M. Joltnsctt

l(). Lars Anclrcasscn
I l. Asnrund Joltaltsctt
12. R.a1l Stor-\lctt
12. Samson I{øjgrard
12. .lussi Pederscri
i5. Pcr E. Kunttnct volcl

I5. Frode Bcrntscn
15. Jcns Otto Jcnscn

KIasse l]:
I. l'arviz Elka

IO

8

4

t2
l

2

I

l0 l4
l7

t) 1?. 2.5

1E 2-5

3 4 15

I

I

I

69
55

l3
2

2

2

20 25 20 (r-5

2. Roald Storslctt l5 l6 4 15

3. Frode Bcrntscn 8 20 6 -14

4. PcrE. Kummervold 12 2 8 22

5. Jens Otto Jcnscn l0 l0 7{)
(r. Asnrund Johansctr l-5 l5
1. KnutArcIlansen l3 2 l5
E. JolrnIlcnrmingsen 4 1 3 l4
9. Kjetil Bergescn I l0 I3

ll.Eb3! Axf3 l2.AxR åd4
13. E xd4 Sxd4 l4.4xd5! I
sluttspillet e r dct ntye Iettere fbr svart
å få tårnene i spill. 14...e6 15.492
gf6 16.e3 gb6 17.§d2 trfd8
tll.Ac3 gf5 19.åd2 AaS Jon ser at
tlcn encstc s.iansen han har cr ir bli
kvitt l6peren på c3, mcn nå vinncr hvit
lcrrscrt. 20.g4! iBxg4 21.§xaS e5

22.Åc4 tsh4 23.Axc7 B c8 24. B dl
E cb 25.tsxb7 E fB 26.tgd5 l-0

DagZ
I 2. runde møtte vi Sortland 2 og mcd
cn 4-0 seicr. {brbcrcdte vi os for 3.

lunclc rturt Flarstad 2. I clcnnc rundc llk
vi uvclrtct sterk nrotstand. uren vant til
slutt 2,5-1,-5. Lag 1 spiltc rlot Narvik
I i 2.runde og ctter en god innsats vant
dc 3- 1. Uvcntct blc ilet barc 2-2 rnot
Harstad I i 3. runde og f6rsteplassen i
turncrin-uen var ikke lcngcrc sir sikker.
Scnere hadcle vi cn litcn lest på

hotcllct. Ettcrhvcrt bcstenrtc vi oss lor
å spise rniddag og brukc kvcldcrr pir
lorskjellige uteplasser. Meningen var
at vrcrcr på bycn i noen lli tirncr, rncn
klokkcn blc 4 innctr vi var tilhakc pir

hotcIlct
(firrtscttcs side I-5)

10. Jussi I'cdcrscn
I l . lrrlrrrny K. llt'(h'tsctl l
12. Vitlirr Oppscth (t

13. S(cin Paulscn

1,1. Robcrt I3 lontstcreng

Ny lyn og hurtigsjakk rating
Nir i vår startct 'l'romsø Sjakklubb et

nytt system rned lyn og hurtigsjakk
rating. Dettc systemet er internt firr
-['romsØ Siakkluhb, rncn også spillcre
sorn ikkc cr trtcdlcm i 'l'ronlsø

S.iakklubb vil værc med i systcme'(. Dc

lulnoringcnc sottt vil bli ratct dcnnc
r l'rtc'n vil Yl['r(' turttcrtngcttc sol]]

inngår r lyrr og hurtigsjakk cupcn. I
tillcgg vil partienc lra norclllorsk

nrestcrskap i lyns.iakk for lag bli ratet.

I)ct individuelle norclnorske

nrcstcrskapct vil ikke bli ratet frtrdi clct

12 1?

57
(r

3l
lr2
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Klubbmesterskap 98

Vttd
Kjell M Joltn.ven og [;rotfu I] .lu'gcr

Innspurten i klubbmestcrskapet blc
usedvanlig spennende og jcvn, selv
orn fir hadcle trodd det da clet gijenstod

tre runcler. Trond Romscial stod
bokf.clrt mcd utroli-{c 7 av 8 poeng -

hvilkct var hele to poeng lorarr
klubbmester Jon Kristian Røyset. Jon

Pl. Navn Kt. Resultater

Kristian hacldc inri<Jlcrticl ikkc gitt opp
hiipe t og iivsluttet overltevisonclc rnccl

trc strakc scicre. [rlant al)nc.t cn lctt
sciel ovcr Rol'ns i firralcrunrlcn. Mccl ti
poeng blc han klubbme ster
halvpoenget lirran Frocle Bull Jæger'

og Pirl RPyset som besatte annen og

trcdlcplass, rnens Roms som gikk på

trc strakc tap blc «barc» nr. llrcl F-rodc

Bcrntscn Iirr(sc{tcr franrgangcn og
vant klasse I nred (r poeng ctter å ha

slått rnesterspiller Frank Remman i

sis(e runde. Jens Otto Jensen f ikk ogsri

6 pocng, mcn rnåtte nøyc seg med
andrcplassen ctter at kvaliteten var
finrcgnet. Parviz Elka ble nunrmcr tre
med -5,5 pocng. De n nlest
oppsiktsvekkende prestasjonen av alle

storl karrskjc Astruttd Johattsctt lot
s()nr vlnI klasse 2 rrtgJ 6 pocng -

sirlnllk' l)ilcllu\uiil s()ln Yinllel('l) it\
klirssc Iog tnctl llcrc tttcslcrspillcrc
bak seg - pii tross av et.jorrrlrrrclig
forholcl til spillet. Astnund slo blanl
annet klasse I -spillernc Parviz Elka og

Roald Storslctt (sistnevnte att påi til to
gangcr)! Knut Arc Hanscn tok cn {'in

andrcplass rtrcd 5 poeng. (lcrcltor

iulgtc llobert Blornstereng og Ingc
I-lcnrikscn, sorn også er lcrskc
tilbcdcrc av Caissa, med 4 poeng.

FIer f'ølgcr linalcpartiet nrellottr Jon

Kristiarr R{,,ysct og 'froncl Rornsdal
(konrnrentert zrv Frode Bull Jicgcr).
Jon Kristian o{iet vakkert en olf iscr i

Pls- Kv:rlilel

sluttspillct tirr trilii{c ll-ilrlittdcr or:

Rorns klarlc ikkc ii f innc noc lirtsvar.

.lorr K Ilocysct
'l-rottd I{onrsrlirl
Kluhbrncstcr skap 9ll ( I l) ID I 5l

1.d4 dS 2.c4 c{t 3.åc3 åff, 4.åf3
gfs?! f)etre cr cn vclkjcnt
tunøyaktighet. Pocngct cr al svrlr( cl

svak pii d.5 or: b7 niir" hvit spillcr Sh.}.
5. åh4!? -5.cxd5 cxd5 6.§h3 §b6
7. å xd-5 å xd5 8.Brd-5 c6 9.8h3
Bxb3 lO.axtr3 §c2 og hvit ltar

kanskje en Iitcrr fbrclel. 5...4s4?! I'ir
mcg virker rlct soln otn .svart bOr

trekkc løpcrcn tilbake {il cB.o;r hvit sin
springer stiir nclrpe bcdrc på lt4 ctttt

gl. 6.h3 Ae6 7.§b3 Bb6 Trond
styrer rnot ct vanskelig sluttspiil. Her
var J ... Bc7 el alternativ rned idee rr

8.9f4'/ dxc4l Hvil spillcr irnicllcrtiil
8.cxd5 åxd5 9 c4 rnecl klar fbrdcl.
8.c5! BxbS 9.axb3 Hvits trykk på

dronningflgyen konibincrt nrer-l i1l

svart {or å glennornl-øre c5-bruddet nrii

tape tid på å llytte Ae6 gør at dcttc
sluttspillet cr vclclig bekvcmt lirr .Ion

Kristian. 9...96 Med lppercn pii 97
florhcredcr svart e5. l0.Af4 Afi7
11.e3 Ag7 12.b4 0-0 13.&e2
Lltpercn til hvit står bedrc på e2 enn

d3 nirr svart gjernnornfører e-5. 13...f6

t4.§h2 aI7 15.0-0 e5 I6.åR Hc8
17. E a4 b5?! Diagram nestc sidc
'I'rond urrdervurdcrcr Jon sitt ofl'cr.
Passivt forsvar var ii loretrekke.
18.&xb5!cxb5 19.åxb5 Ec8? Dcttc
taper. Svart sin redningssjanse bcstår i

clet utrolige 19.. Ee7! mccl poengcl

20. åc7? åxc"5 l. Jon Kristian hadclc

sctt trckkcl rrrrtlcr partict. t)tr P,r ('rr
variant i ettcranalvsen som cr bra lirr
hvit. Jcg

)

I

[ .lon Kr. Røyset
2 Frode Bull Jngcr
3 Pål Røyset
4 Trond Romstlal
5 Runc Vik-Hansen
6 l'ron Walscth
7 [;rrs Andreasscn
8 Frodc Bcmtsen
9 Jens Otto Jensen

l 0 Asmund Johansen
I I Jan .S.Berglunrl
I 2 Parviz Elka
I3 K.lell M. Johnsen
l4 Roald Storslett
l-5 Frank Remman
l6 Lcif Hagcn
l7 Knut Arc Hanscn

18 Kjetit Bcrgesen

l9 Robert Illonrstereng
20 Ingc Hcnriksen
2l Ivan Nygren
22 Stcin Paulsen
23 Svein A. Ausland
24 Christian Sanrsonsen
2-5 Karl Petlcr Jcmberg
26 Thonras Robertscn
27 Haris Zukanovic
28 Gcir Nilsscn
29 I cnc Johnsen

--10 
'l-crie Wcsterli

M
M
M
tv1

N4

N4

M
I

I

2

N,l

I

N4

I

I

2

I

2

+01
-02
+05
-44

+15
+24
-18
1I

+19

+ l(r
-01
-14

+23

+(X)
-t2
+27
+10
20
-t]
08

+21

-04

=05
+02

=03
=ll
+ 14

+12
+23
+29

=06
-08

-07

-19
+18
+20
-16
+15
-tl
-01

-09

+28

il
I0r)
0.1

r0l
ol
tll
- (,i
t,)ll
( ).r

rl.l
()l

l1
t., I

l0
r l.l
.r lr)
-{ Xr

r )l

l(r
( )t1

-ll
-lti

'rl

+04

=01
=02
0l

+09
+ l-l

+ l-5
-05
+14

+10 +24
+28 +06
+21 +15
+WO +09
+12 + 19

+18 -02

=ll -26

=14 -04
,01 +20

=08
-05 +17

=09 +10
+23 -03

r)1
,19 ..1)

-06

+17 '05
-24 - l0
03 +28

-15 -16
+.2(\ -0l

= +08

-0? 2I

-04 +02 -03

=07 -01 +08
+16 +17 +01
+0t =01

+06 +14
+10 .0-5 -13
=02 -04 -l I

-14 +16 -O2

+71 +17
-06 +22 +l?
+21 +19 =O7
+25 03 l0
+15 +21 =06
+08 -05

-13 +18 +22
-03 -08 -2t
+24 -09
-r9 -15

+lll -ll -20
+21 +'25 +19
-ll -09 +16
+WO -10 -15

-ll +WO
-t7
- 12 20 -21

8.0
7..5 64.()
1.5 _59..i

7.0 66.0
7.0 60.5
7.0 52.0
'l .0 .15.5

(r.0 .50.5

6.0 _50.5

6.0 50.0
6 0 4l.5
.5.5 48.5
5 5 36.5
5.0 52.-5

5 0 -5L0
5.0 45.0
5.0 42.(')

4 5 .16.0

40 4.55
4 0 40.5
l-5
2.5
2.0 lb -5

2.0 23.0
2.0 t2.5
20 60
2.O 60
l 0 l-r.0
1.0 6.0
10 -50

52.5 54.5
52.5 52.5

+18
-06
-10
-08

+21
-t2{l

-12

6.0 6 0 6.(x)
60 60 2(X)+25
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klarer likevel ikke å finne noe
overbevisende for hvit så 17... b5
fortjener kanskje ikkc et ?! og

l8.Axb5 er kans§e bare uklart. Her
fplger noen varianter som er verdt å

analysere videre på: 19... EeTl
ZO.Efal (20. åd6 exd4 21.exd4
Be2 22.b5 Exb2) 20...a6 21.Åc7
(21.4d6 exd4 22.exd4 Ee2 23.b5

Bxb2 24.c6 Åb6 25.c7) Zl...Hal
22.Åxa6 Eb7! 20.8,xå7 ExaT
21.Åxa7 Ec7 22.Eal Ef8 23.b5
åxcS Dette taper forsert, men hvit
vinner uansett på bøndene. 24.b6 Eb7
25.dxc5 §e8 26.b4 9e7 27.Ac8+
*e6 28.åd6 Ac6 29.Axb7 AxbT
30.8a7 l-0 FBJ

Frank Remman, som hadde en av

sine sørgeligste turneringer på lange
tider, gikk på nok en smell i siste
runde mot klasse l-vinneren Frode
Berntsen. Som vanlig lurte Frode sin
motstander med en taktisk finesse.

Frode Berntsen
Frank Remman
Klubbmesterskap 98 (l I ) [D55 j
1.d4 d5 2.c4 e6 3.åf3 åf6 a.Ags
Ae7 5.e3 0-0 6.åc3 cS 7.Oil 116
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8.tsc2 h6 9.4h4 åc6 10.a3

Forhindrcr clet ubchagelige ...åb4.
10...dxc4 1l.4xc4 cxd4 L2.Edl e5

13.9b5 Ec7?

Et fryktelig felt å sette dama på!
Stuper rett inn i en binding i c-linja og

springerhopp til d5. 13...4b2 måtte

spilles. 14.§xf6! Vinner offiser.
l4...dxc3 Den beste praktiske sjansen.
Sort har ingenting cttcr
14...&xf615. åd5. 15.&xc6 cxb??
Desperasjon? Der gikk i alle fall
kvaliLctcn på att i sarnrnc lartcn. Bcclrc

var selvfølgelig l5...Exc6 rned litt
spill lbr oflisercn, f.eks. l6.Axe7
EeB 17.4b4 (l7.gd6? e4 r8.åe5
gb5 l9.tsxc3 Aa6 er ubehagelig)
tl...e4 t8.Ed6! gb5 19.åd4 Eg5.
16.&xe5 Sfs Taper nok en offiser,
men sort har ingen gode trekk. 17.e4

Ec8 l8.exf5 Axa3 19.0-0 AcS
20.Axa8 ExaS ZLExbZ t6
22.tsb3+ gtrz 23.4d6 Ec8
24.Sxc5 E xc5 25.tsI7 E c8 26. E d7
Eg8 og endelig ga Frank opp. 1-0
FBJ

Den overlegne vinneren av klasse 2,
Asmund Johansen var i følgende parti

innblandet i en taktisk brudulfc rned
vurrvittige k«rnrplikasjoncr rnot locrcn i

klasse l, Jens Otto Jensen. Jens Otto
klarer på glimrendc vis å tlnne de rette
lrckkenc i kaoset (bortsett fra at han

r-rverså matten!), og selv om Asmund
angriper tappert må han gi tapt til
sl utt.

Asmund Johansen
Jens O Jcnsen

Klubbmesterskap 98 (10) [D46j
1.åA d5 2.e14 cG 3.e3 åf6 4.c4 e6

5.åc3 Sd6 6.4d3 åbd7 7.cxd5
Dcnne avviklingen gjør det lett å være

svart. Dcrsom hvit nå spiller e4 for å

få liv i svartfeltsløperen får lran en

isolert bonde på d4. 7.e4 er bedre.
7...exd5 8.0-0 0-0 9.§c2 b6 9...8e8
var et alternativ. 10.e4 dxe4 11.åxe4
§c7 12.åxd6 Exd6 13.b3 13.&g5
ser mer naturlig ut. 13...9b7 14.§b2
c5 15.dxc5 åxcS 16.Efdl åxd3
17.Exd3 gf4 18.8d4 Ae4!? Et
morsomt trekk! Jens Otto tillater seg å
sette løperen sin rett i en binding.
19.tsc4 Asnrund f6lgcr opp i samnre

oppfinnsomme stil. l9.Ed2 Bf5
20.&g-5 var et tryggere mulighet.
19... E acS 20.Wa4 Bc? 21.4a3
EfcS 22.Badl 22.Eel ser bedrc ut
fbr å legge ytterligere press på &e4,
l'.eks. 22...b5 23.§xb5 B,xa2
24.§e7l gf5! 25.tsxf5 Axf5
26.Axf6 gxf6 21.Bf4l fulgt av
åd4 med minimal fcrrdel til hvit i et
remispreget sluttspill. ZZ...hG Det truet

rnalt med Ed8+ 23.&e7? Det er
vanskelig å vurdere alle
kornplikasjoncnc i dettc particl, tncn
ettcr dette trekket ser det ut til at
vektskålen tipper i sorts favØr, siden
han slippcr inn på cl nred tårnet.

Bedre vålr 23.8de1. 23...8cl!

24.§xt6 Bxf6 24...4x131 25.gxtj
(25.Åxf4'!? trxd1#) 25...8xf3 og

sort truer å slå på dl. 25.åe1 Exdl
26. E xdl §g6 27.Vxa7 E a8

28.We7 Hxa? 29.8d8+? Fristendc.
men det ser farligere ut enn clet faktisk
er.29..*h7 30.8f8?? Truer mau i ert

30...tsf6? Jens Otto lar seg skremme

og overser 30...tsxg2+!! 31. å xg2

E al+ og matt fBlger! 31.f3 E al
32.9b4 32.Wd6 gh4l 32...§xd8
33.§xe4+ 9g8 Stormen har stilnet
og hvit er {brtapt.34.*ff Edl
35.8n §d4+ 36.tsxd4 Exd4
37.§e3 B b4 0-l

KM FOR LAG
Fortsatt fra side l0

Fra toppoppgløret Tromsø I -Narvik
I tar vi med oss et av Trond sine

knusende vinstpartier. Fra

katastrofematchen til fØrstclaget mot
Harstad I ser vi hvordan Frode rotet
bort en lovende stilling rnot Jrrrn

Grønvold.
Trond Rornsdal
Magnus Aanstad I446]
Ld4 Af6 2. å R c5 3.g3 cxd44. å xd4
e5 5.åf3 åc6 6.S92 Ac5 Her cr
6...d5 både -eodt o-e naturlig.

fi..rffi
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7.0-0 0-0 7...rJ5 8.c4 ser bekvemt ut

lirl hvit. 8.c4 d6 9.åc3 Se6 10.b3
E c8 I denne Strukturen står lpperen
dårlig på c5. Nå ryker svart sin siste

sjanse til å spille d5. 10...d5 ll.Ø95
§d4 12.dxe6 fxe6 13.§b2 er
kanskje litt bedre lbr hvit pga.

l6perparet. 11.&b2 Her er 1l.Ag5 et
alternativ da lgperen på c5 ikke kan gå

til e7. 11...tse7 n.AdS &xd5
l3.cxd5 

^b4?! 
Her er nok 13...åb8

tryggere, men hvit står uansett best.

l4.ah4 Ed7 15.a3 åc2? Svart
hopper rned begge bcina inn i graven.

da6 var nødvendig. 16.trc1 adl
16...åxa3 l7.Exc5 17.e3 åb518.b4
Ane tg.a+

19... E xcl 20.Excl E c8 21.Wdz
Ec4 21...95 22.e41 22.axb5 tsxbS
23.Ecl 96 24.Elxc4 Exc4 25.8c3
UtaZ 26.h3 Ebl+ 21.*hZ Åe4
28.Axe4 Exe4 29.tsd2 h6 30.å.g2
§trz st.åel h5 32.sc3 h4 33.94
§c4 34.§d3 §a2 35.992 tsb3
36.åR e4 37.å95+ §g8 38.åxe4
a5 39.bxa5 Axa5 40.95
Axc34l.åxc3 b5 42.Wd4 b4
43.4e4 Ebl 44.åf6+ 9rS 45.8b6
1-0

Frode B Jægcr
Jørn Crønvold lB86l
1.åI3 c5 2.e4 d6 3.d4 cxd4 4.åxd4
åf6 5.åc3 a6 6.&c4 e6 7.&b3
åbd7 8.f4 åc5 9.0-0 Et bondeoffer
som var populært for noen år siden.

9...4e7 10.e5 dxeS l1.fxe5 
^fd712.§f4 0-013.tsg4?! En taktisk tabbe

da svart nå kan spille 13...åf6! og det
er tvilsomt om hvit har noe bedre enn

14.Edl 13...8hs?! 14.8h1 For hvit
er det nyttig a komme bort fra a7-g1

diagonalen. 14...åxb3? Svart mister
kontroll over det viktige e4 feltet. I
tillegg har hvit taktiske muligheter
med åb5. 15.axb3 Bc7 Neppe det
bcste dronninga star utsatt til for åb,5.
l6.be4 16.ådb5 er nok bedre da
svart nå bør ta bonden på e5 selv om
hvit har kompensasjon etter 17. Eg3
f6 18.å95 fxg5 19.Axe5 16...8b6?
17. Eadl f5 18.exf6 åxf6

19.åxf6? Jeg trudde at sluttspillet
etter hvits z{.trekk var nesten vunnet
for hvit, i realiteten hzu' hvit ingen
fordel. l9.Eh4 gir klar fordel til hvit.
19...Sxf6 20.4e5 Saz 21.Axf6
gxf6 22.9h4 e5 23.åf5 Axf5
24.Exf5 EadS 25.Edfl tse6 26.h3
Bd6 27.8e4 We7 28.95n Yz-Y2
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Dag -1

lltter de codc resultater clagen fgr
møtte lag 2 opp med stor innsatsvilje
og vant i 4. rundc hele 4-0 over
l{arstacl 3. Det samme gjorde lag I

idct de også vant 4-0 over Narvik 2.

Lagene fia Tromsø var nu nummer I

og 2 pi tabellen og dette iik en

narvikspiller til å utbryte " Oh fyfan
går det an !" 5. Runde var meget
avgførende både for lag I og lag 2.

Forventningene fbran siste runde var
at lag I ble nr. I i turneringen oglag?
bare nr. 3 da de skulle spille mot
Narvik L Det ville bli vanskelig å

vinnc ovcr Narvik l. mcn uavgjort var
ikke umulig. Især Kjell M Johnsen

spilte bra 0g vant over Paul
Svedenborg. Selv hadde jeg på et
tidspunkt en vinststilling mot Magnus
Aanstad. Resultatet ble til slutt 3-l til
Narvik l. Lag I spilte seg lett til en 4-
0 seier over Sortland I og vant dermed
turneringen. Lag 2 ble nummer 4. Vi
var alle glade og forngyde med de

lagmessige prestasjoncr men kanskje
mindrc fornpyde mecl de individuelle
prestasjoner. Men målet var å vinne
kretsmesterskapet og det lyktes!

Kjell Magne har selvsagt
kommentert sitt glinrrende vinstparti
mot Paul Svedenborg. I partiet nritt
mot Magnus Aanstad kan dere se hvor
nært andrelaget var fra å komme lør
Narvik I på sluttabellen.

Paul Svedenborg
KjellMagne Johnsen [C12)
t.e4 e6 2.d4 dS 3.åc3 åf6 4.§g5
Ab4!? Jeg var veldrg fornpyd med at
j"g fikk spille denne åpningen.
MacCutcheon-varianten er en sjelden
variant som kan I'øre til svært uklare
o-e skarpe stillinger der sort har gode
praktiske sjanser. Etter dette tok Paul

sin I'Ørste lille tcnkepause,
sannsynligvis noc overraskct over
åpningsvalget mitt. 5.e5 h6 Her tok
han en ny tenkepause. Jeg ble litt
bekymret for at han ønsket å gå

utenom hovedvariantene med f.eks.

6.exf6 hxg5 1.fxg7 Bg8 sorn er fult
spillbart for hvit, men ikke like
morsomt. 6.4e3 Muligens hvits beste

trekk, selv om det vanligste er 6.4d2
(som også besvares med 6...åe4).
Med 6.&s3 Ønsker hvit å beholde
sortsfeltslpperen og gir som oftest
gierne en bonde for det, f.eks. 6...Åe4
7.ts94 96 8.a3 Axc3+ 9.bxc3 åxc3.
Selv om sort har en bonde mister han

noe av futten i angrepet i dennc
varianten. Paul hadde imidlertid et
annet og mindre farlig spilleopplegg i
tankene. 6...åe4 7.8g4 96 8.åge2
Dettc trekket virker litt passivt og ikke
spesielt farlig for sort. Bedre er 8.a3!

som nevnt over. 8...c5 9.a3 tsaS! På

9...4xc3+ var jeg redd for varianter
som 10.bxc3 (10.åxc3 åxc3 I l.bxc3
Ea5 12.9d2) r0...§a5 ll.f3 åxc3
12.§d2 cxd4 13.tsxd4, men sort
redder selvfølgelig offlseren med

13...Øxe}. 9...8a5 er imidlertid rner
aggressivt og må være det beste

trekket. 10.axb4? Paul hadde brukt
opp halve betenkningstiden alleredc,
mens jeg vandret rundt i spillelokalet
og sparte krefter til de kritiske
stillingene som måtte komme. Jeg

hadde ventet at han ville spille tårnet,

f.eks. l0.Edl Sxc3+ ll.åxc3 åc6
og jeg tror sort har utlignet, om han

ikke til og med står bedre. Etter
10.axb4 er det fullstendig kaos (i alle
fall etter mine parametere!) og under
partiet trodde jeg hvit kunne [å goil
kompensasjon siden den sorte
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dronninga er litt bortreist rlg
springeren på e4 står utsatt til. Etter å
ha sett på det i ro og mak innenfor
hjemmets lune vegger i ettertid, virker
offeret helt ukorrekt. 10...8xa1+
lf.ådf åc6! Sort rnå gå aktivt ril
verks - jeg brukte ikke lang tid på å

forkaste I l...cxd4 eller ll...cxb4.
12.R? Min erfarne motstander med
over 500 ratingpoeng mer enn meg
overser et taktisk poeng - en stygg feil
for en spiller av hans kaliber! Hvit var
nødt til å spille 12.c3 for å hindre sorts
neste trekk. Det er vel unpdvendig å si

at jeg øyeblikkelig ble forvandlet t.il et
vrak av overspente nerver og boblende
adrenalin. Skjelvende grep jcg elter
kaffekoppen og prgvde å ikke søle alt i
fanget mens jeg sjekket variantene 3-4
ganger til før jeg gjorde mitt neste
trekk:

12...åxb4!! 12...å95?! 13.h4?
(l3.bxc5 (eller 13.c3!?) 13...øb4
14.&xg5 hxg5 l5.Exg5 Axc2+
l6.Ed2 mcd uklar stilling) 13.-øh7?
(13...åxb4l er fortsatt mulig) var dct
Paul hadde tenkt da han spilte 12.R.
Psykologisk er dette forståelig - en

offiser i slag for en bonde må som
oftest flytte, men ikke alltid!

Jeg regnel ikkc så nBye på I0.axb4 da
jeg spiltc 9...tsa5. Jeg npyde rneg mcd
å konstatere at varianten som Paul
tcnkte seg så forf'erdelig ut for nreg, så
jeg hadde regnel. med muligheten for
at jeg måtte gi hesten på e4 mens jeg
grafset til meg bønder på
dronningflgyen. At jeg skulle få gørc
det under så gunstige omstendigheter
som i partiet hadde jeg ikke drømt ont.
Hvits stilling er allerede håpløs.
13.fxe4 Tvunget. Det truet
umiddelbart matt med ... å xc2, og det
samme blir resultatet etter 13.åec3
dxc2+14.*e2 |Ba6+. 13...åxc2+
14.F-f2 Det sørgelige for hvit var at
erter 14.9d2 Exdl+! l5.9xdl
åxe3+ blir sort stående et helt tårn

over. 14...Bxdl Hvits stilling er et
tragisk skue. Paul bestemmer seg for å

flytte dama ut av bindingen for å

kunne flytte hesten og utvikle
kongeflgyen. Sort har avglØrende
materiell fordel, men nesten alle
brikkene står på båsen og dessuten er
sorts kongestilling svekket. 15.8f4
cxd4! Hvit kan ikke slå igjen siden
sort avvikler til et lett vunnet sluttspill.
16.9d2 Den beste praktiske sjansen.

16.åxd4 §el+ 17.*fi Sxe3+
med lett vunnel sluttspill, og det
samme er tilfellet etter l6.Acl dxe4
l7.Bxe4 d3! 18.åf4 Bxcl 19.åxd3
(19.&xd3 tse3+) 19...§e3+.
16...dxe4 16...0-0 syntes jeg så farlig
ut under partiet, men også det bpr
vinne raskt, f.eks. l7.tsxh6 dxe4!
18.&g5 tsel+ l9.Sgl åe3 20.d93
de4. 17.åxd4 e3+?! Gir hvit
un6dvendig mye spill. 11.".*xd?
18.Exd2 e3+ er mye sikrere, men
dette så jeg ikke under partiet
(nervøsitet? !).
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l8.Sg3! Nå må sort trå litt varsomt.

FØrsre trussel er &b5+. 18...tsxd2
l9.gb5+ *fS Sorr vinner
sannsynligvis også etter I9...9d7
20.§xd1+ EdS! (20...&xd7
2l.Bxf7+ *c8 22.Wxe5+ Edg
23.ts16+ gir hvit cvig sjakk) 21.St6+
*c7 22.åb5+ SxilT 23.Hxfl.+ *c6
24.W c1+ * xb5. 20. E f1 f5! Her
hadde jeg fprst planlagt 20...8h7 og

ncrvøst rcgnct jcg på 21.§f6 som
truet tårnet på h8 (som slett ikke står
på h8 lenger, men på h7) med tempo
og livsfarlig angrep. Paradoksalt nok
hjalp denne vanvittige tankegangen
meg til å fundere så pass lenge på

stillingen at jeg Iant det mye sterkere
20...t5. Euer 20-..4h7 blir hvits
angrep fort livsfarlig selv om han ikke
kan spille §f6 med tempo. En
tcnklrar variant er f.e ks. 2l .bxcT
Wxc2 22.*b4+ Sgtt 23.8e7 Hg7
24.tse8+ gnz 25.Bxfl tsc5
(25.., E xt1) 26. B fB §xe5+ 21 .*R
Ec7 28.4d3 som ser skummelt ut.
2l,exf6 Hvis ikke står sorts konge
tullstendig trygt bak bøndene. Nå stårr

kongen litt mindre trygt bak den hvite
bonden, men så lenge jeg ikke tillot
noen dronningsjakk rned matt på 97

eller c7 soni følgo, szi ville jcg vinne.

21...§xd4 22.&c7 Aaz Cir tilbakc
litt av rnin overflod. 23.9f4 Ec8! Nå
begynte ieg å få brikkure i spill.
24.§xh7 gb6 24...9d5 som Ronrs
Ibreslo etter partiet ville sannsynligvis
tvunget hvit til å gi opp nred en gang,

men jeg hadde sett at 24...8b6 vant
forsert i lBpet av få trekk. Dessuten
varjeg helt besatt av tanken på å holdc
dama på dc sorte feltene for å hindre
ekle sjakker. Jeg begynte også å få litt
dårlig tid ( l0- 15 minuller igcn;.
25.Exd7 Bc7 26.Bxe6 g5 27.&h3
gxf4 28.4d7 Bc5 Dekker matten og
truer selv matt i ett. Hvit har brent alle
brucr og har rrå ingcnting igcn.
29.§94 §g5?! 29...Hg8 er bedre.

men 29...§95 holder også i massevis,
så Paul ga like godt opp med

hengendc klaff'på klokka. 0-l

Parviz Elka
Magnus Aanstad IA5rI
I.d4 åf6 2.c4 e5 3.d5 Dcue trckkct
kan umulig gi svart problemer.
Hvorfor hvitspillere unngår natr"rrlige

trekk sorn 3.dxe5 er for meg en gåte

3...Sc5 4. åc3 d6 5.e4?! Dette
trekket forer til at lØperen på c5 blir en

gigant. 6.e 3 er tryggerc og treclre.

5...åg4!? Magnus går sorn vanlig til
angrep når han får muligheten. Jeg

foretrekker likevel å lortsette

utviklinga med 6... 0-0 da 1. øR')
å94! taper for hvit. 6.åh3 f5 7.a3?
Dette er et trckk som hvit ikkc har tid
til. I åpningsf,asen er det viktig å få
alle brikkene i spill. 7...a5? Hvit truer
faktisk ikke 9. h4 i denne stillinga!
8.9d3 Dekker e3 slik at hvit kan

spille f-?. 8...0-0?! J"g loretrekker
8...8h4 9.g3 Sh5 for å overdekkc f5.

Nå vinner hvit l-bonden. 9.m Af6

W''MAru,H
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l0.exfS Ahs 11.94 Eh4+? Siden
hvits konge står godt på d I taper dette
bare verdifull tid. Hvit truer faktisk
ikke å ta på h5 da svart kan spille
l2...Axf-5 fulgt avl3... &xh3
14.Axh3 §h4+ og 15...tsxh3
f 2. E dr Ø,f4 13. Åxf4 exf4 14.§xf4?
Overser at svart nå kan grurnse det til
med 14... &xf5! l4.Ae4 med klar
fordel er mye bedre. 14...e^d7?
15.&g3 §e7 16.f4 c6

11.åe4? I denne stillinga bryter
svarts stilling sammen bare hvit får
brikkene sine i spill. Etter l7.Ag2
fulgt av Eel er det slutt. l7...cxdS
18.tsxd5+ l8.cxd5 Fulgt av å utvikle
brikkene er enda veldig bra for hvit.
18...8h8 19.Ee6 Ed8 Svart må
selvsagt holde dama på brettet.
20.å95?! Parviz gir rnateriell, men
overser at hvits stilling forvandles til
en ruinhaug om det ryker på 94.
20.8d5 er enda bra for hvit.
20...åe5! 21.8d5 Åxg4 22.Af7+
Exl7 23.Sxff Axf5 Forskjcllcn lra
det forrigc diagraurrnct er virkelig slå-
ende! 24.&eZ Etter 24.§g2l må svart
fortsatt kjempe. Nå går hvit rett ned.

2A...be3+ 25.*d2 gb6! 26-b4
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&xb4+ 27.axb4 Ed4+ 2tt.*el
Åc2+ (l-l

JULENØT'TER
(Fortsatt fra side 4)

Nå må vi ta hensyn til at den som har
springeren ikke kan være i trekkct
samtidig som det er sjakk. Vi må trek-
ke fra de stillingene. Til sammen ut-
giØr dette hele 18448 stillinger. Når vi
så tar hensyn til at springeren kan væ-
re både svart og hvit får vi til sarnmen
858880 mulige stillinger.
Oppgave 2
Halvparten - 429440 mulige stillinger.
Oppgave 3
Hvem som er i trekket og en passent
mulighetene er avgiørende. Det er der-
for 8 mulige stillinger.
Oppgave 4
Den første VM-matchen i historien ble
spilt for l13 år siden. Mange trodde
nok at en av matchene mellom Ander-
sen og Morphy var den første VM
rnatch. I beste falI kan man si at

Morphy var den fØrste moralske mes-
ter, men disse matchene var i hgyeste
grad uoffisiell. Den første VM match-
en i historien ble spilt i USA i byene
New York, St Louis og New Orleans
mellom Steinitz og Zukertort. Det før-
ste partiet begynte slik:
Zukertort,J - Steinitz,W [D10]
Wch0I-USA (New York) (1), 1886
Ld4 d5 2.c4 c6 3.e3 AtS 4.åc3 e6

5.Afi Ad7 6.a3 Ad6 1.c5 §c7 B.b4
e5 9.§eZ ågf6 10.4b2 e4 t1.ad2
h5 12.h3 åf8 13.a4 å96 14.b5 osv.
Det første partict ble spilt etter et sla-
visk rrrcrancrsystent.
Oppgave 5
Zukertort måtte til slutt se seg slått, og
Wilhelm Steinitz ble kåret ril dcn før-
ste verdensmester etter å ha vunnet

rnatchen lzvz - 7V2 (Steinitz: + l0 =5 *
5). Det begynte ikke særlig bra for
Steinitz. Etter fem partier lå han fak-
liskundcr4- l.
Oppgave 6
Også den andre VM matchen i histori-
en var det Steinitz som vant (Havanna

1889). Han forsvarte tittelen ved å slå

Chigorin l0V2 - 6y2. Kun det aller siste
partiet endte remis. Det var for gvrig
en travel tid for Steinitz. Allerede året

ctter forsvarte han på nytt tittelen mot
Gunsberg iNew York.
Oppgave 7
Legendariske Mikhail Tal ble ofte kalt
"Trollmannen fra Riga". Den tidligere
verdensmesteren fikk dette klenge-
navnet på grunn av sitt utrolige kom-
binasjonsspill.
Oppgave 8
Hvis vi også sier at han er den mest
suverene verdensmester verden har
sett, da vet alle hvem vi snakker om.
Bobby Fisher selvfølgelig. Han ble
født i Chicago i 1943. Det fulle navnet
var Robert James Fisher.
Oppgave 9
Michael Botvinnik har akkurat som
Muhammed Ali vunnet VM tittelen
hele tre ganger. Muhammed Ali rik-
tignok i boksing.
Oppgave 10
Ingen har vært verdensmester lengre
cnn Emanuel Lasker. Han slo Steinitz
12 - 7 (+10 =4 - 5) i USA/Canada
(New York - Philadelphia - Montreal)
i 1894. I 1921 led han imidlertid et
grusomt nederlag for Jose Raol Ca-
pablanca. På hjemmebane i Havanna
tapte ikke Capablanca et eneste parti
og vant 9 - 5 (+4 =10 -0). Lasker re-
gierte altså ihele 27 årl
Oppgave 11
"Spillet i mitt liv" ble skrevet av vår
egen Andr6 Bjerke.

Oppgave 12
Capablanca fikk beholde VM tittelen i
6 år. Bortsett fra matchen i Reykjavik
i 1912 er nok matchen mcllorn Ca-
pablanca og Alexander Alekhine den

mest berØmte matchen i sjakkhistori-
en. Capablanca hadde hatt en suveren
periode og var nok favoritt i Buenos
Aires. Matchen varte i hele 34 partier
før man kom til en avgjørelse (Histo-
riens nest lengste match). Alekhine
vant til slutt l87z - l5y2 (+6 =25 -3).
Det mest utrolige var kanskje at Ca-
pablanca bare vant 3 av de 34 partiene
(Parti 3, 7 og 29). Da Alekhine vant
parti nummer I med svart hadde ikke
Capablanca tapt rned hvit på mer enn

4 år.

Løsning på oppgaver
(fra side 5)
l) 1...tsf1+!! 2.9xfl åe3+ 3.9g1
E ff# 0-1, Langeweg - Casa, Lugano
ol., 1968.

2) 1...4xf5!0-l pga.2..4d5 Exg3+!
3.fxg3 d3+, Donner - Keres, Ziirich,
1959.

3) L.Exf7! gxfl 2.Exh7+! ExhT
3.f7# l-0, Mosionzik - Gornjak, Sov-
jet, 1969.

4) 1.8h6+ Eb7! 2.åd8+ §a7
3.åc6+ 9a8 4.åa5! al§ 5.Ela6+
9nS e.åc0+ og hvit vinner. Studie
av M. og V. Platov, 1929.

5) 1"d6+! 9e6 2.d7 e3 [2...9xd7
3.Bfl+ 9c8 4. åd6+ blir det sammel

3.EfB 9xd7 4.trf7+ 9c8 5.åd6+
9b8 6.Elf8+ 9c7 7.åb5+ og vin-
ner. Studie av R. Aleksandrov, 1930.

6) f.åb6 Ea7 2.c7+ll 9xc7
3.8c1+!! 9xb6 [ellers 4.9a5 fulgt
av Elcl-c8-a8l4.Ec8 a5 5.b5 e6 6.e3
e5 7.e4 og hvit vinner siden sort må gi

E. Studie av E. Pogosyants, I962.
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Styret informerer
Vcd Trond Romsdal

Siden forrige nummer av Sjakklefsa
har det vært en rekke styremøter og et
årsmØte. Det går ikke å dekke alt som
har skjedd, så jeg skal begrense meg
til årsmøtet og et av styremøtene.
Grunnen til at jeg velger et av styre-
møtene er at det på dette møtet ble la-
get en treårs strategi for TSK. Styre-
møtel var noe utvidet slik at også Fro-
de Berntsen og Tron Walscth var in-
vitert. Til å begynne med ble man eni-
ge om hvilke arbeidsområder Tromsø
Sjakklubb skal satse på i de kommen-
de årene. Oppgavene ble så sortert i fi-
re kategorier. Da man hadde et ønske
om igjen å få komiteene opp å gå
(vedtatt på årsmpte 25. mai 1992), var
det naturlig å arbeide med fire komite-
er. Disse komiteene har bare eksistert
på papiret inntil fiorårets styre tok tak
i TSKs organisasjonsstruktur igien. På
fjorårets årsmøte ble det ikke valgt
personer inn ide ulike komiteene, men
styrets medlemmer fungerte da i dob-
beltroller slik at korniteene på sett og
vis fungerte. Arbeidsbyrden ble altfor
stor slik at vi fra og med i år må få fylt
opp komiteene med folk som er villige
til å giøre en jobb og/eller har en ide
om hvordan TSK kan bli bedre.

Jeg nevnte at det var fire forskjellige
jobber vi måtte prioritere i treårsperio-
den. Siden vi i fplge vedtektene hadde
fem komiteer ble vi enige om å kutte
ut en og legge frem for årsmØtet et
forslag om at miljø og ordens komite-
en skulle fiernes. Avis komiteen skulle
skifte navn til dokumentasjons komi-
teen.

Den viktigste oppgaven styret må
gripe tak i i perioden 1999 - 2001 er
rekrutteringsarbeidet. Det ble satt opp

virkemicller og målsetting. Målet er at
l'SK vccl utgangcn av 1999 skal ha 40
medlemmer, ved utgangen av 2000
skal vi ha 50 medlemmer og ved ut-
gangen av 2001 60 medlemrner. Det
viktigste virkemidlet er å drive skole-
sjakk blant barn i deres eget nærmiljø.
Integreringsprosessen fra skolesjakk
og inn i klubbmiljget har alltid vært et
problem for TSK. Vi vil integrere bar-
na i klubben ved å la dem møte to ti-
mer før vi andre starter. Ved siden av
skolesjakk bør man satse på å få et
undervisningsopplegg for voksne. Det
har allerede vært kontakt rned AOF
som er svært positive. Forel6pig har vi
ikke kapasitet med kurs her, men i lø-
pet av perioden bpr det være på plass.
Ellers må vi rekruttere giennom ulike
typer profilering. I dag har vi sjakk på
kafe og i ulike kjøpesentra. Rekrutte-
ringskomiteen må benytte disse anled-
ningene, men også {inne nye varianter
som skaffer nye medlemmer.

Økonomikomiteen skal være det
sterkeste satsningsområdet det første
året. Det er en naturlig konsekvens
etter at rekutteringskomiteen og do-
kumentasjonskomiteen fikk meste-
parten av oppmerksomheten året før.
Målsettingen til økonomikomiteen er å
gå med 20.000 i overskudd hvert år i
treårsperioden. Økonomikomiteen må
selvsagt fortsatt benytte de inntekts-
kildene vi har hatt, men samtidig må
nye komme til. På strategimøtet ble
det nevnt tippelag, annonsering på in-
ternett samt dugnader.

Turneringskomiteen har mer be-
skjedne måI. Tilbudet skal holdes
oppe på dagens nivå, men skal være
mer tilpasset medlemmenes ønsker.
De må her se på hvordan forholdet
rnellom langsjakk og lyn-/hurtigsjakk
skal være. Noen brenner også for flere
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llrrgpartier i helgene.
I)okurnentasjonskomiteen skal utgi

S jakklofsa og holdc nredlemmene ori-
cntcrt orn alt som skjer i TSK. De får
cl ilnllct oppclrag soln vil værc meget
viktig i lremtida - kvalitetssikring. Det
hctyr at det som lungerer bra og det
sorn fungerer dårlig rnå dokumenteres.
.Styrct fplgcr opp dokumentasjon slik
at kvaliteten på det vi driver med blir
rcclt bcdre. Forslag om instruks med

arbeidslordeling er nevnt. Her skal og-
sir være dokumentert prosedyrer som
skal lØlges vcd hver arbeids«rppgave.
Instruksen vcdlikeholdes og r.rtbedres

hver gang noe fungerer dårlig og sup-
plcrcs også hvis nran finner tirrg sorn

lirngcrcr bra.
Vi har nå avviklet vårt årsmøte (25.

.januar). Etter at dagsorden var god-
kjent ble Tron Walseth valgt til mpte-
Icder og Kjell Magne Johnsen til refe-
rent" Stein Paulsen og Roald Storslett
hle valgt til desisorer. Under styrets
irrsberctning ble det fastslått at året
sonl var godt var cn av dc bcstc lrrr
'fSK på mange år. Likevel var det en

clel som skurret. Både medlemmer og
styret hadde opptrått med "dårlig"
kvalitet. Frode Berntsen klaget på at

nran kom sent i gang på spillekveldene
og det var vanskelig å få betalt. Frode
Bull Jæger mente at medlemmer satt i
spillelokalet og spilte lynsjakk også
ctter at runden hadde startet. Av den
grunn er all lynsjakk i spillelokalet
(det innerste rornmet) forbudt før run-
dcn starter. At medlemmene ikke ryd-
dct brett og brikker etter seg når de var
I'crdige med sitt parti ble også nevnt
sorn et problem. I styret hadde enkelte
styrernedlemmer vist sløvhet i å holde
ll'ister. Trond Ronrsdal og Jens Otto
Jensen fant situasjonen såpass uhold-

har at de ville trekke seg fra sine verv
hvis disse det ikke ble bedre i lgpet av
det kommende året.

Komi{.eenes årsberetninger ble lagt
frem uten at det blc noe særlig debatt.

Derimot ble det debatt når et forslag
fra Jens Otto Jensen om å la Sjakklef-
sa være en del av mcdlemskapet i

TSK. Dctte innebærer en Økning av
kontingenten med 200 kroner. Etter
hard men konstruktiv debatt ble like-
vel forslaget vedtatt med et overvel-
dende flertall. Medlemskontingentene
ville nå bli 650 flor seniorcr, 500 for
nye medlemmer og 425 lor juniorer.

Frank Remman (kasserer) la franr
årets regnskap. Regnskapct var god-
kjent undcr tvil av rcvisor Tron Wal-
seth (det henvises til regnskapet og re-
visjonrapporten i innkallingen). Wal-
seths største savn var et budsjett for
neste år, og han påpekte at et budsjett
bør speile de strategiske satsinger
klubben tenker å eiøre. Oppfølging og
revisjon av fjorårets budsjett savnes
også. De øvrigc påpckningcr i rcgn-
skapet forelå også i fJor.

Valg av Styre: Ledcr - Trond
Romsdal, nestleder - Jens Otto Jensen,

økonomiansvarlig - Jan S. Berglund,
sekrclær - Pål N. RØysct, turnerings-
leder - Frode B. Jæger, rekrutterings-
leder - Jon Kr. Rgyset og kassercr
Frank Remman. For utenom komite
lederne består økononriornitccrr av
Tron Walseth og Frank Remman, re-
krutteringskomiteen av Frode Bcrnt-
sen og Pål N. Røyset, turneringsko-
miteen av Roald Storslett og Knut Are
Hansen og dokumentasjonskomiteen
av Kjell Magne Johnsen, Parviz Elka.
Frode B. Jæger og Trond Romsdal
(Jens Otto Jensen er redaktør)
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Adresseliste for styret i Tromsø sjakklubb

Leder: Trond Romsdal
Sommerfeldtsgt. 75
9009 Tromsø

Tlfl 77 63 116s
Mob: 917819 90
Arb: 77 61 55 74

E-mail: Trond.Romsdal@finale.no

Nestleder: Jens Otto Jensen

Varden 170
9018 Tromsø

Tlf: 77 67 T9 77
Arb: 77 6216 09

E-mail : Sj akklefsa@tromso. online.no

Sekretær: Pål Nikolai Røyset
Håkon den VII's gatel3
9011 Tromsø

Frank Remman
Olastien 8A-221
9012 Tromsø

TIf: 77 68 22 09

Kasserer: Tlf: 77 65 7814
Arb: 77 68 29 59

E :mail: Fremman@stud. isv.uit.no

Turneringsleder: Frode Bull Jæger

Gnist vn. 5

9014 Tromsø

Tlf: 77 67 50 43

Arb: 77 61 89 92

Rekrutteringsleder:

E-mail: FrodeBull@hotmail.com

Jon Kristian Røyset Mob:
Håkon den VII's gate 23 Arb:
9011 Tromsø

Jan Sigmund Berglund Tlf:
Innlandsvn. 119

9020 Tromsdalen
E-mail : sberglun@online.no

92 63 68 87
77 6277 70

77 69 43 90Økonomiansvarlig:


