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Tron Walseth var vår mann i New York Open nylig.
Her venter han spent på å kamme i gang mot tyskeren
Siebenhaar. Også vårt tidligere medlem RudolJ
Steinkellner var med på lasset over dammen. Han holdt
på å lage den helt store sensasjonen mot starmester Tal
Shaked. Les den spennende reiseskildringen side 4.

Bymesterskapet
Jon Kristian Røyset overtok
ledelsen i 10 runde etter et
spennende parti hvor Trond
Romsdal ble slått. I og med
at Jon Kristian må stryke
minst et halvt poeng, kan
ingen oppnå maksimale l0
poeng. Trond Romsdal, som
måtte gi fra seg ledelsen, er
nunmer 2 med t% poeng.
Det ser ut til at sluttabellen
skal bli tett som hagl.
Side 16.

Teorispa16r
Når vi snakker om teori, så

tenker vi ofte på åpnings-
teori. I§ridlertid finnes det et
bredt utvalg i både midtspill
og sluttspilltori. Midtspillet
er ofte den vanskeligste
fasen av spillet og også den
mest komplekse. Frode Bull
Jæger viser oss hvordan vi
spiller med og mot en isolert
bonde. I dette nummeret
viser han hvordan du
angriper med en slik bonde.
Side 18.
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ft-r,-

I dettc nurnnrer av Sjakklefsa kan du
lese orn 'lrorr Walseth og Rudolf
Steinkellners opplevelser fra en

siakkturnering i New York. (For øvrig
fint å lese at Rudolf "is still going
strong"!). Men enten du har vært på

s.iakktumering i New York eller Nar-
vik er vi i Siakklefsas redaksjon meget
interessert i å irøre hva du har opplevd.
Vi vil så bringe det videre til leserne.

Det cr nteningcn at Siakklefsa skal

værc ct "lcvendc" klubblad. Så er dct
noe du er tbrnøyd eller rnisfornøyd
n'red i '['romser Siakklubb, så skriv et

innlcgg. Dcrsom du har spilt et bra
parti sii skriv nocn konrmentarcr og
lcvcr clct til oss. Dette gjelder også
spillctc sonr ikke spiller i klubbens
lrvcrstc klasse! Vi vil om mulig helst
ha clct på dala. nten det går selvfølge-
lig ogsii ir skrivc for hånd. Skriver du
dct på clitta cr det greiest om du bruker
cngclsk notas.jon. Dettc av hensyn til
krrnvertcrirrg til figurirr notasjon.
'l'ckslcn bør sclvf'ø[gelig være Norsk!

l,lyrlrrlcn i S.jakklelsa er noc vi stå-
dig i.:nskcr ii fbrbedre og Arild
Irrnstscn har i denne forbindelse
kornnrct nrccl mange gode innspill sorn
vi takkcr lirr. Vi vil fbrsøke etterhveft
å leve opp til "(r,5"'s standard, selvom
dct ikkc hlir lclt!
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Lederen
vcd tasta-
turet

T'rond Romsdal

I år har vi vært så heldige at vi har fått
flere nye medlemmer. Kan vi så regne
med å ffi beholde disse medlemmene?
Gjennom årene har vi hatt et evig pro-
blem med sterk giennomtrekk i med-
lemsmassen. Noe av giennomtrekken
er forståelig og kan begrunnes med
den store andelen studenter i Tromsø
Sjakklubb. Studentene får sin utdan-
ning og forlater gierne byen etterpå.

Imidlertid kan ikke dette forklare alt.
Det hender at vi har potensielle med-
lemmer som stikker innom 1-3 ganger
og siden ser vi ikke mer til dem. An-
dre er innom et semester eller to, så er
også de tapt for sjakkmiljøet. Mer
sjelden er det at vi har medlemmer
som er entusiaster, og har deltatt i en
årrekke, for så å forsvinne. Uansett er
det et problem for TSK, men det er
naturlig å anta at de nevnte kategorie-
ne har forskjellige motiver for å for-
late sjakkmiljøet.

Interessant blir det hvis vi kunne
finne årsakene til at de ulike gruppe-
ringer forlot sjakkmiliøet. Er vi for lite
flinke til å motta de potensielle med-
lemmene som er innom 1-3 ganger.
Møter de en gjeng med sjakkspillere
som bare sitter og er opptatt med sitt
eget parti, og slett ikke tar kontakt.
Føler de seg rett og slett ikke vel-
kommen? Jeg har etter beste evne tatt

kontakt med nye ansikter når je§ har
sett disse og ønsket dem velkommen.

Har også undersøkt blant disse om de
hadde behov for en egen
"nybegynnertumering". Imidlertid øn-
sket man ikke dette, da de regnet med
å møte hverandre etter hvert i kon-
radtumeringen.

Den siste tiden har jeg vært nødt til å
fylle tumeringsleder rollen også, så

det har ikke vært like god tid til å se

etter nye medlemmer. Jeg benytter
derfor anledningen her til å be alle
medlemmene ta vel i mot nye folk
som stikker innom. Det er vårt felles
ansvar å få dem til å føle seg hjemme.

Medlemmer som er innom et se-

mester, eller kans§e to, må vi regne
med har andre motiver for å forlate
sjakkmiljøet. Har vi for darlig tilbud
til dem. Er det noen som ønsker
mer/mindre lynsjakk og hurtigsjakk?
Er problemet at mandagen er en upas-
sende dag for dem? Kanskje 6r det an-
dre arsaker.

Den siste kategorien jeg nevnte er
entusiastene som hadde vært med i en
årrekke. Mange av disse forsvinner
ofte ikke fra milløet, men er passive i
noen år for siden å dukke opp igjen.
Dette giør de nettopp fordi de er entu-
siaster. Selvsagt skjer det at de forlater
sjakken også, men det er mer sjeldent.

Vi er nødt til å finne årsaken til at vi
mister så mange medlemmer. Jeg har
derfor besluttet å gjennomføre en
spørreundersøkelse blant klubbens ak-
tive og passive medlemmer som blant
annet tar sikte på å utrede denne pro-
blematikken. Dere kan vente dette
spørreskjemaet i løpet av vfuen. Til
slutt et spark til NSF - Hvorfor har
ikke de hatt en slik undersøkelse for
lenge siden. Det er tross alt et problem
for de fleste klubbene til forbundet!
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En drøm går i oppfyllelse
Ved Tron llalseth

I flere år hadde Rudolf Steinkellner og
undertegnede snakket om å dra til
New York for å spille New York
Open. I fior høst afialte vi at i 1998,
da skulle vi dra. Som sagt, så giort.
Den 7. Mars drar jeg til Los Angeles,
for så å dra videre til New York fredag
den 13. Rudolf reiste direkte til New
York den 12. Turneringen startet 16.
Mars. Han menle da at han hadde til-
strekkelig med tid til å bli kvitt Jet-
lagen. Allikevel, langt inn i tumerin-
gen våknet han klokka 5 om morge-
nen, sprek som ei fele, og var ganske
lrøtt ut på kvelden på slutten av
partiene.

Turneringen ble spilt på The New
Yorker Hotel på 8. Aveny, kanskje
ikke det beste strøket i Nerv York. Vi
bodde på hotellet, som ikke lå så langt
unna Times Square. Nabolaget var
spekket av sjapper sorn solgte XXX
Movies (svenske instruksjonsfilmer),
og dagen Rudolf kom, var en av sjap-
pene raida av politiet.

De første dagene før tumeringen
starta, beny.ttet vi til sightseeing. Vi
gikk rundt på Manhattan. og klartc til
og med å finne ei sjappe sorrr solgte
grove mndstykker!! Riktignok kosta
de USD 7 (ca 50 kr) for stykkct. men
var absolutt verdt pengene. De som
har væft i USA, vet at amerikanere
spiser 3 varme måltider om dagen
(oda, l'rokosten også!), så det var ab-
solutt verdt pengene å {å grov brød-
nrat.

Dag I

Mandag 15/3 startet første runde. Ru-
dolf trckker GM Gennadi Zaitschik,
mens jeg spilte rnot IM Juan Armando
Rrrhl fia Venezuela. Rudolfs motstan-
der dukket ikke opp, sa han vant på
WO, mens jeg spiller Caro-Kam mot
min IM. Jeg taper, men ffir ros av min
motstander for å spille initiativrik
sjakk. Dessverre er partiet gått tapt.

I andre runde spiller jeg mot Erich
Siebenhaar fra Tyskland, mens Rudolf
spiller mot GM TaJ Shaked, junior-
verdensmesteren. Rudolf holder på å
skape sensasjon ved at han kunne ta ut
evig sjakk på Shaked, men velger en
annen variant som taper forsert. Selv
om man ser bort fra Rudolfs sjanse til
evig sjakk, er stillingen helt balansert,
så det er en stygg tabbe Rudolfgjør.

ltudolf Steinkellner
Tal Shaked IA 42)
1.c4 96 2.åc3 Sg7 3.d4 d6 4.e4 d,c6
5.4e3 e5 6.d5 Åce7 7.8d2 f5 8.f3
åf6 9.&d3 0-0 10.åge2 c5 11.a3

fxe4 12.Åxe4 åf5 13.495 gb6
14.0-0 Ad7 15.Ehl a5 16.a4 Hfl
17.9c3 ød4 18.åxd4 Axe4
l9.Axc4 cxd4 20.Sc2 &f6 21.Axf6
Exl6 22.b3 Sb4 23.Eabl EafS
24.812 §c5 25.§d3 Ef4 26.93?
(Axg(r!) El xe4 27.Exe4 AfS
2ti.Scl Axbl 29.tsxbl d3 30.Sg2
e4 3l.tscl c3 32.8a2 d2 33.tse2
gd4 r-0

I stedet l'or 26 93 skal Rudolf spille
Axg6(l) nrcd evig sjakk hvis sort tar
igien, ellers har hvit bare vunnet en
bonde. Itudolf var redd for 26 - §f5.

noc s()n1 gjorde at han ikke tok på 96.
l;,tter 27 &xl5 er det imidlertid ikke
rrotr i'l virre redd for, han har da en
srrrrn rncrbonde. Etter partiet sa Sha-
kertl. lirr øvrig en svært sympatisk ung
rrrnnn, at han helt sikkert ville slått til-
btkc på 96. Så hvis man går på Grii-
ncrløkka i Oslo og hører banning fra
cn lcilighet, er det sikkert Rudolf som
sittcr og analyserer partiet.

Mitt parti mot Siebenhaar forløp
som sådan: Jeg kommer darlig ut, men
min motstander benytter ikke anled-
ningen til å gå i strupen på meg. Rundt
trekk l0 begynner jeg å ffi en anelse
om at han jeg spiller mot ikke er noe
særlig god. Det inntrykket sitter jeg
med også når partiet er over etter 28
trekk. Overraskelsen er stor i ette-
ranalysene, da han kommer med gode
analyser og vurderinger. Etter analy-
sene ffir jeg vite at han har 2251 i tysk
rating.

Dag2

Ennå en dag med dobbeltrunder. I til-
legg er det St Patricks Day, irenes na-
sjonaldag. Byen kryr av folk med
grønne hatter, grønne drakter, grønne
slips og buttons hvor det står "Kiss
Me, I'm lrish". Vi er mellom rundene
og ser på St. Patricks Day Parade.
Jeg spiller dagens første runde mot
Michael Casella (FIDE 2345), og blir
regelrett spilt skjorta av. Etter 21 trekk
er det bare ruinene av ei stilling igien,
og det var på tide å gi labb. Rudolf
bukker offiser mot en ved navn La
Rota, og etter nøye overveielser gir
han opp etter 13 trekk. Ikke den helt
store suksessen altså.
I andre runde for dagen, møter vi

begge FlDE-ratede spillere på rundt
2200.leg spiller rnot Steve Mayer i et
Kongeindisk Angrep (lukket sicilia-
ner). Jeg ofrer bonde tbr initiativ og
åpen linje på dronning fløya, rnen han
ofrer tilbake, og partiet ebber ut i en
remis etter 46 trekk ved trekkgjenta-
kelse.

Tron Walseth
Steven Mayer lB 401

1.e4 c5 2.AR e6 3.d3 a6 4.g3 b5
5.§g2 gb7 6.0-0 d6 7.åc3 Oppstil-
lingen er en form for lukket scicilianer
eller et kongeindisk angrep, det vil si
kongeindisk i forhånd. I'lvit og sorts
planer er forholdsvis enklc, lrvit skal
angripe på kongelløya, mcns sort skal
angripc på «lronning(løya. IIvits sistc
trekk er ikkc hclt nøyrrktig. .lcg plun-
legger å spillc u4. dct kunnc vært spilt
med en eneste gang utcn å spillc åc3
først. Nar sort spillcr * b4, har ikke
hvit noe annet å giøre enn ,å spillc
springeren tilbake til bl, det er få mu-
ligheter til videre utvikling på e2. Der-
for er det bedre først å spille 7. a4. 7...
å,tS 8.aq Eb6 Trekket gir hvit mu-
lighet til kontroll over a-linja. Når
sorts hensikt er å angripe på dronning-
fløya, kan det neppe værc god slratcgi
å gi motstanderen kontroll over clcn
eneste åpne linja på brcttet. Irt trckk
som 8... b4, vanskcliggir,rr viclcrc
brudd på dronningflrya av sort. IIan
må da sitte og vcntc pil hvits arrgrcp på

kongefløya. 9.axb5 rrxb5 10. El xatl
&xa8 fiorsøkcr sort scg på sclv å ta
kontroll over dcn åpne a-linja, bytter
hvit av dronningcr, tbr så å forsøke å
angripe sorts larngt I'ramskutte bønder
fra sidcn cllcr baklia. l1.4aZ 4e7
12.Eal &b7 13.åe2 b4 14.e5!?
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Trekket ofrer en bonde. Hensikten er,

hvis sort tar bonden, å dominere dron-
ningfløya fullstendig giennom den
lange hvite diagonalen og den åpne a-

linja. 14... 0xf3 15.0xI3 dxe5

16.§a4+ åfd7 17.Bal 0-0 18.b3

Ed8 19.8b5 Ec7 Den sorte retret-
ten til c7 er nødvendig, ellers kommer
El a7 raskere enn svint. Hvit forsøker
nil å lå lryttct dronningcr. Et slikt
dronningby'tte letter presset på dron-
ningfløya, og kan derfor neppe være

riktig.
I{vis man ser nærrnere på stillingen.
ser man følgende karakteristika: Sort

har en bonde mer. Hvit har aktiv E.
E og hvitfeltet A som kompensas,ion,

samt initiativ på dronningfløya. I-lvit
har løpeparet, men å og sortfeltct &
er passiv. Det siste punktet er nøkke-
len for å finne fortsettelsen. For å ak-

tivisere både å og sortfeltet A til
hvit, må det spilles 20. c3. Isteden
forsøker hvit å få bytet dronninger,
ikke helt i tråd med stillingens krav.

20.§a5 åb62l.Ba7 Ec8 22.tsxc7
ExcT 23.992?! Unøyaktig. Bedre er

å spille 23. gfl. Hensikten er manø-

veren Ag2. åg1-4. &e3 og åR-d2-
c4 for å aktivisere de hvite offiserene.

9g2 stiller seg i veien for en naturlig
frigivelse av feltet fl for å ved at 0
går til 92. 23... h6 24.h4 aBdT
25.Å,gt åds 26.&dl Eh7 27.A8
&f6 28. El a5 e4 Sort ofrer bonden
tilbakc. Det er vanskelig å se hvordan
sort skal realisere sin materielle fordel,
men å gi den bort er neppe en vei å gå.

Iledre vil være å forsøke å realisere
bondemajoriteten på kongefløya, men
det er vanskelig. En oppstilling med

96.§97 og f5 møtes med Ael, åd2
og AR. Videre realisering av bon-
demajoriteten med trekket 95 stoppes

med hxg5 og *n. I tillegg er sorts
bønder svekket i forbindelse med an-

grep fra siden og bakfra.29.dxe4 åc3
30.0xc3 bxc3 Det er nå vanskelig å

aktivisere springer og løperpar for
hvit. 31.&e2 96 32.9d3 h5 33.EfI
gd4 34.tra6 Tankegangen var å

tvinge sorts konge bakover med trus-

sclcn å 95+ og E xe6. 34... e5

35.åg5+?'lotalt meningsløst.'[rek-
ket hjelper sort med sentralisering av

*, og å har ikke andre trekk enn å

gå tilbake senere. 35... 9g7 36.9e2
åb8 37.8a8 åc6 38.åfJ 

^b439. å xd4 cxd4 40. E a4 E b7 De siste

trckkene er utført i alvorlig tidsnød.

41.f4 Ef6 42.8a5 exf4 43.gxf4 9e6
44.8n8 StO nvit har mulighet lbr å
spillc på vinst giennom miuøveren
c5+ og Ac4. Bytter sort å mot A,
vinncr hvit antakelig Tåmsluttspillet
pga. dc svake bøndene. Partiet var i-
nridlerlid dct 2. denne dagen, og jeg
var rinrelig kokt i hodet. Jeg så derfor
ikke dcnne oppstillingen som et
vinstfbrsøk. Det glorde heller ikke min
motstander. 45. E a5 9e6 46. Ea8 %-

% Trekkgientakelse.

lltuloll' spiller en ortodoks Dronning-

lirrrnbit mot Vincent Heinis, og blir
srrktc nren sikkert nedspilt.

l)lg to var dermed over, og den go-

tlc stemningen som var etter dag I

lrnddc dabbet av noe. Vi var imidlertid
lerdig med dobbeltrundene, så vi så

dorfbr lysere på framtiden.

l)ag 3

Dag 3 opprant, og runden var satt opp,
rned undefiegnede mot Battsetseg
T'sagaan fra Mongolia, og Rudolf mot
Jose Vieira fra Spania. Overraskelsen
var stor da det viste seg at min mot-
stander var dame, og jeg hadde minst
like store problemer med å stave hen-
nes navn som hun hadde å stave mitt.
Imidlertid virket det ikke som om

hennes kjønn var noe hinder, og .ieg
kom dårlig ut i en Caro-Kann. Etter ei
strurd bukker jeg kvalitet uten noen
form for kompensasjon, og foretar ri-
tuelt selvmord få trekk senere.

Rudolf spiller sin skandinavisk, og
det ser ut som han kan ffi til angrep på

motstanderens konge, da de har rokert
hver sin vei. Motstanderen får slått inn
på a7, men det ser ikke så truende ut.

Rudolf mister dame og lett offiser for
to tårn, og går matt mens begge klaf-
fene dirrer i vannrett posisjon i det 37

trekk. Vi har nå på kveldstid bestemt
oss for å smake oss igiennom alle øl-
sortene på hotellet, og giør unna et par

før utmattelsen tar oss.

Dag 4

Jeg er satt opp mot en ny tysker, Klaus
Beckmann, mens Rudolf skal spille
mot Juaquin Verdu, en spanjol på

sjakkferie. Rudolf spiller seg til en

rask remis, mens jeg taper etter en helt

håpløs kongeinder (som hvit). Rudolf
hadde angst for sin motstanders løper-
par i en åpen posisjon, og awikler til
et helt likt tåmsluttspill. Remisen er
derfor grei. Vi har nå begge l%poeng
av 6. De resterende ølsortene blir
smakt på.

Dag 5

Overraskelsen er stor når det viser seg

om morgenen at Rudolf og jeg skal

møtes. Dagen går med på å psyke ut
hverandre, og vi setter oss ncd tirr it

spille. Mens jeg stille og rolig r:tvikler
meg i sentrum. drivcr Itucloll'tilppcrl
mcd ct sclvntorelstilrsøk på kottgc-
fløya. Irorsr.rkct kronr:s rncd ltcll i dct
28 trckkct.

Dag 6

Jeg er satt opp nrol Jolrrt (icissrrrntt.

tuÅeringens iavest ratcdc spillcr rrrct.l

amerikansk rating på ca 1250. tttctts
Rudolf spiller mot Michal Mcndez lia
Puerto Rico. For undertegnede holclt
det på å gå helt galt etter at jeg haddc

kommet svært godt ut av åpningen.
men min motstander tok til fomuflen
og gikk matt istedenfor. Rudolf vin-
ner smertefritt mot en motstander som
ikke imponerer noe særlig. Rudolf har

nå2tApoeng. mens jeg har 3% poeng.

DagT

Rudolf er satt opp mot Catherine
Zemke fra I'yskland, venninna til
Erich Siebenhaar (min motstander fra
andre runde), og spiller en 13 trekks
remis. I mellomtiden går jeg og venter
på rnin motstander. Jose Torres fra
Venezuela. Jeg var skikkelig neryøs.
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hadde han ikke dukket opp, ville ieg
ikke fftt FlDE-rating på grunn av for
ffi spilte partier. Endelig dukker han

opp, 10 minutter før tidsfristen er ute.

Vi setter oss ned og spiller, og han

velger samme variant som kompisen
fra Venezuela (lM Rtihl fra første run-
de). Vi komnrer inn i et sluttspill hvor
han har isolert d-bonde. I det 41 trck-
ket gfør han en feil som taper d-

bonden, og jeg loscr tårnsluttspillct
sikkert til scier. en av de bcdrc
tårnsluttspill jeg har spilt noensinne.

Jeg var oppe og gikk mellom trek-
kene. og på en av spaserturene overhø-
rer ieg følgende dialog fra sekretaria-

tet:

Han: Where is e4?

Hun: Dontt ask me, youtre the
Grandmtster

Det viser seg at det er en stormester

som skal signere et sjakkbrett, men

brettet har ingen koordinater. og han

lrar derlilr pnrblemer med å linnc ut

hvor e4 er (den ruta han skal signere
i). De som går rundt og tror at Stor-
nlestcre har brettet i hodet helc tiden.

tar derlbr f-eil.

Oppsummering

Jeg hadde sorn mål å lå intcrnasjonal
rating i turneringen. Rudoll'haddc sont

mål å slå alle med etternavn sotn bc-
gynte med K. Begge mål ble oppfylt.
Rudolf møtte ingen med etternavn

som begynte på K. Jeg vil ffi FIDE-
rating. Med henholdsvis 3 og 4 % po-
eng på Rudolf og meg. må vi kunne si

oss fomøyd.

Som turnering betraktet var denne tur-
neringen clen sterkeste i USA noensin-

ne, nrod over 60 GM'er på startstrek.
Imidlertid er tumeringen ikke overbe-
viscnde arrangert, jeg har spilt i mye
bedrc arrangcrte turneringer i Norge.
Infornreuionen til spilleme var ikke
særlig god. Siste parti var ferdig noe

lbr 3 på cttcmriddagen. Klokka % 5

'u'ar crrnå ikke resultatlista lagt ut.

I)ettc til tross for at de hadde compu-
tcre som la ut rundene.

Ellers var det podium hvor de tre
øverste bordene spilte. Partiene ble

vist på demobrett. Det var svært mor-
somt å se på etter at man var ferdig.

Jeg vil anbefale alle som har lyst og

råd til å dra. Det er utrolig morsomt å

være til stede, se på de mange utrolige
skikkelser som spiller siakk. I NY
Open stakk en seg ut, GM Epishin fra
Russland så ut som om han hadde lånt
klær fra en av de mange bomsene som

lickvcntcrtc nabolaget til hotcllet.

Alle var enig om at det hadde vært

en fin tur.

Sjakklefsa retter...

Det er funnet følgende feil i nr I :

Side 8: I avsnittet om 3. runde står

det at Tromsø var ratingfavoritt på tre
av bordcne mot Kirkenes. Tromsø var

ratinglavorittcr på bord 2 og 4.

Sidc l0: Kommentaren til hvits 8.

trckk i partict Pål - Tommy hører

lr.lcnrnrc til lbrslaget på svarts 7. trekk
Sidc 16: I partict Røyset,J - Jørgen-

scn,l. spiltc ikkc hvit 25.8e7 slik vi
konr i skade lbr å skrive. Riktig er

25.8e7 med uungåelig matt.

Side l7: Iittcr partiet Røyset.J - Schøl-

seth,T står dct l -0. Hvit gav opp i den

stillinga, så dct riktige er 0-1.

Q".tisp
åJLE.

Ved Jon Krisl

Siclen fonige nummer av "Siakklefsa",
cr det spilt fem runder i BYmester-

skapet. Det har væfl mange Partier.
rren alle kommer ikke på trykk. Jeg

har plukket ut de partiene jeg finner
mest interessante, lærerike og n.ror-

somme. .lan Sigmund, PåI, Rune Vik
og meg selv star for kommentarcne i

denne utgaven. Det er imidlertid et

ønske om at g!!g klubbens medletnnrcr

kommenterer og leverer inn partier (til
undertegnede eller Jens Otto) sonr dc

selv mener giør seg bra På trYkk i
"Sjakklefsa". Dette er jo ment å være

et blad for alle klubbens medlemmer,

uansett sjakklig nivå, så jeg ser det

som viktig og riktig at partier fra alle

klasser representeres i bladet. Vi må

ikke la dette bladet bare bli aktuelt for
de beste! Det ville være flott om også

nybegynnerne vil benytte seg av denne

rnuligheten. Nok om det. Vi kjører i
gang med sjefte runde.

Pål vinner relatilt raskt over Samson i

et parti som er altfor posisjonelt etter

sistnevntes smak vil jeg tro. Samson

er en farlig taktikker som trives best i

"grumsete" stillinger, men det er jam-

men ikke mye grums her. Følg med

hvordan Pål manøvrerer.

Pål Røyset
Samson Højgaard lB02l
1.e4 åf6 2.e5 åd5 3.g3 Dettc

trekket viser at hvit ønsker å styre

partiet inn i rolige posisjonelle baner.

Kanskje fordi det gir de beste odds'

men ikke nødvendigvis. Det viktigstc
er vel å spille åpninger og stillingcr
man liker og føler seg fortrolig nlccl.

3... d6 4.exd6 exd6 5.Sg2 åf6 6.d4

d5 7.åR Aa6 t.åeS f)et er naturlig

å etablere en forpost i slike stillingcr.
ikke minst når det er lctt å u11dc15l1rtlc

derr rned bondc og olllscrcr. S:rrrttitlig

åpnes diagonalcn til A92. t1... 0-(l

9.0-0 c6 l)cllc cr solitl o1i tlcl svrtt's

k;larl al ,0,gil rtli lirrrrt: sclt i ri bitt. r

gri\slc:irt. Svart ltrrr lt»lig rrpprri[ltl lirll
trtligrrirrg. 10.14 hel I l.hrl2 flxrl2
l2.Sx<12 16 I-1.rrrrl.l Ot5 l4.rln!

Fra f2 kontrollerer springeren mange

viktige fblter og hindrer byte av hvit-
feltsløperne. Det er minst to gnmner

til at jeg vil beholde &g2' For dct

første spiller den en nøkkelrolle i hvits
plan om å underminere d5 ved h.iclp

av b2-b3 og c2-c4. For det andre for-

svarer den hvitfeltene rundt kongcn

,"11%

gg
ian Raryset
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på en fin måte. Dette gielder i enda
større grad hvis stillinga åpnes opp.
14... gd7 15.b3 Ee8 16.c4 &c7
17.§bZ a5 18.Eacl åa6 19.cxd5
Hvit fikserer en svakhet på d5 og åp-
ner c-linja. Legg merke til at hvit
ventet med dette slaget til åb8 er-
klærte at den ikke vil gå til det gode

f-eltet c6. 19... cxdS 20.4c3 b6 21.a3
EadS 22.Efel Elxel+ Svart gir fra
seg e-linja og denned akkuntulerer
hvit enda et lite pluss. Mange slike
små plusser kan fort bli et stort pluss.
Det minner meg om et ordtak som ble
messet frem av en streng norsklærer i
et klasserom for flere år siden: "Man-
ge bekker små blir etter hvert til en
stor elv," Det var neppe sjakkens
mysterier han hadde i tankene, men
det spiller vel ingen rolle. Siden det
ikke er noe stofi pluss her. velgerjcg å

gå videre med partiet. 23. E xel
&e6?? En bukk i en vanskelig situa-
sjon. Bedre var f,eks åb8 og hvit har
en liten. nten meget klar fordel. Den-
ne fordelen kan han så file på helt til
timeglasset melder at det siste sand-

komet har gått i dørken... 24.8e2
Oppgitt 1-0

Pl/rR

Neste par ut er Klut Are i hvitt og Le-
ne i sort som danser seg inn til god-
kjente stilkarakterer. Det var imidler-
tid Lene som bøy opp til dans og som
hadde muligheten til å sende Knut Are
i gulvet på sitt 27. trirn. Knut Are
takker og bukker for at så ikke skjed-
de.

Knut Are Hansen

Lene .lohnsen lBl8l
1.e4 c6 2.d4 dS 3.åc3 dxe4 4.åxe4
&rs S.&rt:t e0 5... §xd4 6.åf3
tsd5 og hvit har lite iglen for bonden.
6.Af3 Ad7 7.0-0 Agf6 8.8el &e7
9.åxf6+ åxf6 10.&xf5 exf5 11.c3

0-0 12.§c2 96 I3.&h6 Ee8 14.8b3
tsc7 15.åe5 Ara t6.AgS 16.SxfB
ser bedre ut fordi sort er noe svekket
på de sorte feltene på kongefløyen og
også fordi hvits løper er noe hemmet
av sine egne bønder. 16... &g7 17.h3
E e6! Tåmdobling i e-linja er en god
plan. 18.8e2?! 18.åd3 gir hvit en

mer harmonisk stilling. 18... E ae8

l9.Eael ae4 20.§f4 §c8 2t.R
zt.a$ n... at6 22.*fl åd5
23.493 23.§d2 var å foretrekke.
23... f6 24.d,c4 El xe2 25. E xe2

E xe2 26.9xe2 Be6+ 27.9f1

det vanskelig å kjempe seg ut av pro-
blemene fordi Bc2 eller Ed1 strander
på åe3+, med springergaffel, og

30.a4 Axd2 31.&xd2 Ae3+ tulgt av
tsxb3, 30.c4 åe3+ 3l.Ef2 bxc4
cller 30.Sa3 a4! med trusselen 31...

Åe3+ 32.9f2 Øc2,31... af4, 31...

&fB eller 31... tse3 med ideen 32...

Bd3+ løser heller ikke hvits proble-
mer. 28.§n Ane zg.Ec2 de3+?
Avby.tter gjør det bare lettere for hvit.
Mye av sorts fordel ligger nettopp i at

springeren er så god, særlig siden
feltet e3 er svekket. Etter 29... b5

30.ød2 &e3 3i.åb3 er såvidt i
overkant til sort. 30.åxe3 Axe3
3t.ge2 f4 32.b3 9rZ 33.tsc4
Exc4+ 34.bxc4 AaZ SS.Sel Axel
36.*xel 9e6 37.9d2 h5 38.a4 f5
39.h4 a5 40.9d3 §a0 +t.as Et
hvilket som helst kongetrekk fulgt av
remistilbud var på sin plass her. 41...
ScS 41... cxd5 var like bra 42.dxc6
9xc6 43.åd4 Ed6 44.c5+ bxcs+
45.9c4 9c6 46.9d3 Eds 47.c4+
SeS 48.9c3 Ed6 49.*d2 9e5
5o.Ed3 9oo st.9c3 9e5 52.8d3
9a0 s:.9a2 9e5 54.åd3 u2-U2
JKR

Vi ser nå på noen partier fra 7. runde i
bymesterskapet

Frank har utviklet seg voldsomt
sjakklig det siste året, og selv om han
ikke har nådd helt opp ennå, har han
allerede tuktet Frode, Trond og PåI. I
våres forrige oppgiør måtte jeg svette
skikkelig for seieren. Denne gang
haddejeg bedre gli på brikkene.

Frank Remman
Jon K Røyset ..[A98]
1.d4 fs 2.* Af6 3.§g2 e6 4.åB
Ac7 5.0..-0 (H) 6.c4 d6 7.åc3 Ee8
8.8c2 8. E el Eg6 9.e4 å xe4

10. å xe4 fxe4 I l. E xe4 var mulig.
11...tsxe4?? n.ah4l 8...896
8...åc6 9.ås5!? Ac6 9...h6
10. å xe6 Sxe6 I I .Sxb7 abd7
12.Axa8 Exa8 13.åb5 AdS 14.d5

AfZ tS.n med uklart spill.; 9...e51? .

9.,Ag4r.? 10.åxe6 Sxe6 11.d5 Ad7
12.dxc6 bxc6 12...&xc6 13. åd5!
13.b3? Begynnelsen på en dårlig plan.
Løperen står bedre i cl-h6 diagonalen
enn pa b2. En annen ulempe med
trekket er at dama fratas tilgang til a4,

fra hvor den kan angripe sorts svak-
heter pa c6 og a7. 13.tsa4 åe4
14.åd5 med komplisert spill- eller
bare rolig; 13.Edl var a foretrekke.
13... E ae8 14.§b2 h5! Svart utvikler
nå et fint initiativ på koqgefløyen
15.e3 15.e4? fte4 16.åxe4 th8t gir
hvit store problemer. 15...h4 16. E adl
16.4e2 Sh6 l6...hxg3 l7.hxg3 å94
18. B fe1 Sg5 19.Sc1 19.Åe2?
Exe3! vinner. 19...8h6 20.8d3? I

en presset stilling med dårlig tid gjør
hvit en avgjørende feil. 20.åe2 burde
forsøkes.

,%, ,,,ru" 
%e,,m"'m,L"ru "ru, "T i'%t%w"T 

i""ru,,rru ,rrurÅ%ri',%,

"ru,b:ffi,'% %
"%rrw"T "T , L'T . A

^*"'ffi""ffiffi
27... b6 27... bs! 28.ød2 0n0
29.§el Qg.Abl a5! er ikke noe bed-
re). 29... a5l med trusselen: 30... a4
31.8a3 Af8 32.b4 åe3+ 33.9f2
Ac2 34.Ecl tse3+ 35.$fl Sd3+
36. *g I 0h6 som vinner. For hvit er
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%

20...f41 Utnytter at hvits tåm står

udekket pa el. 2l.gxf4 Sxf4 22.ådl
f2 måtte overdekkes. 22...&fS Sort
star selvfølgelig til gevinst og jeg
antar at det bør være avgiørende
angrep i stillinga. Tidsnøden
forhindret meg i å fcrrsøke å vinne
pent, men så er det jo heller ikke det
man får poeng for! Og avslutte pent
altså. Reslen av partiet ble spilt å

tenrpo fia begge parter.23.gd2
§tz+ zt.*n åe5 25.8d4 gh3
26.f4 aR 27.gt? åxd4 28.exd4
El xel+ 29.9xel &xf4 30.Axf4
Exf4 3l.Eg3 Ee6+?? 32.9d2??
32.Åe3l vinner tilbake matriell og
bringer hvit inn i partiet iglen.
32...Axd4+ 33.9c2 33.9c3 Ef6!
33...&f5+ 34.9cl §e2 35.9f3
Ec2# 0-1
,IKR

Jan Sigmund kommenterer morsomt
hvordan han behandler hullene til
Johnny. Er han påvirket av Karius og
Baktus mon tro??

Jan S Ilerglund
Johnny Pedersen [Bl2l
1.e4 c6 Alra, Caro-Kann. 2.d4 e6

I-lmm, kornbinert med fransk? 3.4d3
g6 Og det igien kombinert med Pirc!
4.åA &h6 Brikker som kan brukes i
forsvaret av de sorte feltene byttes ut.
5.&xh6 åxh6 6.tsd2 åg8 Stillingen
§r allerede et trist syn for sort.
Utviklingsforsprarget til hvit er
påtakeligl Bondestrukturen ligner
nlest en råtten tanngard, med deilige
sorte huller til Springus og Bondus.
7.Åc3 Drømmer om å hoppe til e4 og
så videre inn i himmelrik. 7...§f6 Gir
ennå mer tannråte til soft, og
utviklingsforsprang til hvit. 8.e5 B97
9.de4 åe7 10.åd6+ (10.åfg5 ser
ennå sterkere ut. For eksempel
10... E fB I 1. åxh7!, og 10...8d8
ll.gf4 EfB l2.Ef6 tsg8 13.åd6
./l(R) 10...9d8 f1.§g5 Ennå mer
effektivt var nok l1.Eh6 med
bondegevinst mm.. 11...h6 l2.gf6
Eh7 l3.Eh4 Aa6 Sort har efter et
uheldig åpningsvalg spilt det eneste
som limer stillingen sammen. 14.c3
åc7 15.0'--0 Eh8? 15...95? Var ikke
mulig på grunn av.. 16.åxg5! 16.c4?
16.å95!! Trekker en visdomstann,
men hvit ville vente..... Springus var
visst mett! 16...hxg5 l7.BxhS+ tsxh8
18.åxf7+ 9e8 19.åxh8 b6 20.åxg6
Og hvit vinner lett. 16... å e8 17. E fel
g5 l8.Eg4 lgien nektes Springus å
spise simpen, bedre var nok..
18.åxg5 åxd6 19.åxe6+ fte6
20.exd6 Eg5 21.dxe7+ 9xe7
22.*xg5+ hxg5 23.8e5 Og hvit står

klart best! 18...åxd6 19.exd6 å96
Hmm, en brikke som begynner å bli
godl Bort med dcnl 20.0xg6 §xg6
21.åe5 Eg7 22.tsh5 Eh7 23.Eadl
F1.tte rakkeren for en tannpine!! Er det

ikke mulig å bli kvitt den ekle
bondusseksus? 23...f6 24.d,94 b5
25.c5 Nei. ikke noe tannstell ennå!!
25...a5 26. E e3 Unøyaktig!! Bedre var
26.Åd3 , for etter det samme

26...§a6 er 27.HfJ fryktelig ekkelt.
F-bonden er nemlig dømtl! På,27...f5
følger nemlig 28. E xf5! 26...§a6
27.Bdel9c8 28.d5! Begynnelsen på
slutten. 28...cxd5 29.c6 Hullene som
syntes plugget er nå vidåpne iglen!
Det truer matt på e8! 29...dxc6 Gi meg
gebiss! 30. E xe6 Og det er ikke huller
iglen, nå går hele tennerl 30...8bS
31. E e8+ &c8 32,Hle7 ExeT
33. E xe7 Ba7 34. E xh7 E xh7
35.åxf61-0
JSB

Rune tok i bruk dampveivalsen når
han kjørte over Parviz. Partiredaktøren
måtte desverre se seg nødt til å

redigere vekk det velspilte partiet
Stensen - Vik-Hansen fra
Tromsøsjakken -97 som inngikk i
kommentarene til Rune.

Parviz Elka
Rune Vik-Hansen lE83l
1.d4 åf6 2.c4 96 3.åc3 §g7 4.e4 d6
5.R 0-0 6.dge2 åc6 7.&e3 a6
8.8d2 e5 9.d5 AaS 10.b3? Dette er
dårlig da det åpner for taktikk i a- og
b- linjene etter et eventuelt sort b5.

Bedre må 10.åcl være med trusselen
11.b4. Dette er vanlig Stimisch-teori.
Spiller hvit h4 svarer sort med h5.

Etter 10.åcl spiller sort c5 og hvit
må bestemme seg for om han skal slå
en passent eller ikke. Sort planlegger
spill på dronningfløyen etter at

sentrunr er fastlagt. Sort kan ikke
spille 10...b5 I 1.c5 med
ubehageligheter. Trusselen er c6 og

faren er stor fbr at åa5 må seile sin
egen sjø. Sort kunne .io provc
I L..dxc5 12.Sxc5 E e8 n.red idcern

Ab7-d6. Men det beste er å spille c-5

øyeblikkelig å kanskje håpe at hvit
slår en passent) I Ldxc6 bxc6 da d-
bonden etter Ed1 dekkes med åb7.
Ae6, E fd8 og spiller for d5-bruddet.
10...c5 11.å93 Dette åpner for den
tidligere omtalte b5-taktikken. 11...b5!
Poenget er at nå etter 12.4d3 l2.cxb5
axb5 13.Axb5 åxb3! 12...åe8! Når
sort får spilt f5 har han godt spill. I
tillegg hjelpes han av tempoet han flkk
av åg3, da det oppstår en
gaffeltrussel på f4. 13.G-0 b4 Først
blokkeres eventuelle hvite
motspillmuligheter på denne delen av
brettet. Deretter kommer
kongeangrepet. Nettopp slik
Nimzowitsch vil ha det: "FØrst

konsolidering så angrep!". 14.ådl I
ettertid ser det bedre ut.å spille
14.Abl og senere ffi den i spill på d2.

14...f5!

I

)

N

l

'"rffi 
",r,ffi*"/1r.,%

e''ffi|L',ru

,,(ffi

%Lffi^ffie''",'r,,ffit

"'t/fi,# 

^'|ffiå. 

"'ruh

gffiL'ffi
w ,.ruN,,ffi

AW,H"ffi
Nå står sort stralcgisk til gevinst. Det
viser seg at hvit snart ikke har trekk
og blir deretter redusert til å skyve
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treklosser framfor å spille sjakk.

15.&h6 Det kan umulig være godt å
bytte ut sorts darlige løper. En mulig-
het er 15.exf5 gxf5 16.495 15...f4 Nå

er hvit snart tom for trekk. 16.&xg7
åxg7 Det er mulig 16...*xg7 er

bedre. Da går springeren til f6 og det

klassiske konge-inder kappløpet er

igang etter h5, 95 osv. Med springeren
på g7 tar det litt tid før den kommer
dit den skal, nemlig til f6, så derfor er

det vel bedre å spille den dit direkte
enn den dilettantiske dillingen det ble

til! 17.åhl! "Bruk hele banen!" som

han sa. Larsen tror jeg det var, i en av

sine sjakkbøker. 17...h5! Dette er et
profylaktisk (Jeg vet det er uvant, men

dere kan like gierne lære fagtermino-
logien først som sist!) trekk rettet mot
eventuelle hvite forsøk på å blokkere
stillingen med 94! 18.Eel 

^b7?lDette er unøyaktig fordi det tillater
muligheten for motspill med a3! Sort

skal la springeren stå til hvit flytter
tåmet fra al for deretter å besvare a3

med a5! Nemlig! Sort kunne kanskje

spilt 95 og satt igang mordforberedel-
sene med det samme! 19.8b1 a5

Hemmingen av dronningfløyen er

igang. 20.Eb2 t4 zl.gn 95 22.h3

E f6 Nå begynner spillet for å forbe-
rede gjennomføringen av 94 under de

mest fordelaktige betingelser. og vi
skal legge merke til at sort ikke har

noen hast med å spille 94. Han har all
verdens tid. Skal man først begå ikke
bare mord, men kongemord, er det litt
viktig at man er nøye med detaljer. Vi
vil ilike bli tatt, vil vi vel? Og hvit har
jo ikke trekk. 23.tsd2 Hg6 24.ahn
Bf6 Planen er df6, åh6, Eg7, Ef8
25.tse2 åd8 26.9c2 a3 Det var den

dronningfløyen! 27.Ebl åf7 Sorts

angrep spiller med nødvendighet seg

selv.28.Eh2 åh6 29.8cl åe8
30.&d3 tsg7 31.8c2 åf6 32.Ad2
&d7 33. E hl E f8!

7,W, r,,m,w

Grunnen til at tårnet spilles hit og at

sort ikke spiller umiddelbart 94 henger

sammen med at sort vil ha muligheten
til å spille R i visse varianter nar kon-
gen står på g1. 34.991 94 Så slipPer

vi hundene løs! Pitbull United!
35.hxg4 hxg4 36.gfl 36.ftg4 åfxg4
37.Åxs4 Axg4 38.§el Axdl
39.§xdl fl, og i denne varianten ses

det hvorfor tåmet skulle til fB.

36...gxf;t 37.gxB åh5! Det blir matt
eller dronningtap! 0"'"1

RVH

Flere partier fra runde 7 runde samt 8,

9 og l0 i bymesterskapet kommer i
neste nummer av Sjakklefsa. I tillegg
kommer Rune Vik-Hansen med en

reportasje og kommenterte partier fra
Rallar Open i Narvik. Vi håper også

at du vil bidra med dine kommenterte
partier til neste utgave.

OppgaVEf Vett Sqmson Højgøard

Hvit trekker og holder remis

Hvit trekker og vinner

,,,

%ffi,ffi,,ffi*
%ffiffi,ffi*
'T, "T *"ru T,

Hvit trekker og vinner

Løsninger side 2l
,rru,

I ,,ru

,,m

"T 

"Li
L,,ru,

,,,,ru,

Å

,,,ru

-L,,,ru
,,ru,

,,,,ru,

ffia
A'ru,,,ru

'rrffi,

Sort trekker og vinner

E'T,A1m "ffi'T, "m^rul
i% %t"T ,

%L%"m"ru, "ru,'%

Hvit trekker og vinnerHvit trekker og vinner
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Bymesterskapet 1998
Ved Jan Sigmund Berglund

10 av tretten runder er spilt, og det er
ikke lenger mulig for noen å få l0
poeng! Om tumeringas nye leder
vinner sine resterende, vil han måue
stryke en remis, og kan max få 9,5!
Jon vant nemlig i toppduellen mot
Trond etter at sistnevnte i meget god
stilling spilte seg helt bort i tidsnøden.
Trond kan dermed få like mange
poeng som.Ton om begge får full pott i
de siste rundene. Som man ellers kan
se er Jon blant de som har stilt opp
hver eneste gang. Ellers vil resten av
turneringas spillere få alle de poenge-
ne de kan skape safirmen i rundene
etter paske. Det er veldig fint at de
fleste av vare nye rnedlernmer har
giort seg bemerket, og tatt poeng fra
langt rner rutinerte folk. etter bare kort
tid i klubben. Værer vi noen nye
talenter her i klubben?

Konrad er tingen
Personlig synes jeg at denne turnrings-
formen igjen har vist seg å være akku-
rat det en klubb med mange travle
nremesker trenger. Konradsystemet
ble født i Hammerfest helt på begyn-
nelsen av 80-tallet, og noe av grurmen
til at jeg liker det er nok at ideen kom
fra undertegnede ! Mange klubbspillere
hadde sett seg lei på at motstanderen
deres ikke kom og at de ikke fikk spilt
på flere uker. Derfor ble dette ultra-
fleksible systemet laget slikt at spiller-
ne kan komme og gå igiennom hele
tunteringa, uten at det går ut over an-
dre enn dem selv. Siden nivået i

gruppen man spiller i er svært spri-
kende, ble det laget en regel om at
man kan møte samme spiller to ganger
i løpet av tumeringa. Dette hindrer at
en spiller på toppen av tabellen må
spille mot noen i bunnen på slutten av
tumeringa. og i realiteten ha alt for lett
spill. En fin bieffekt er at det blir mye
vanskeligere for noen spillere e

"stikke avn', og tumeringa holder seg

spennende til siste slutt.
Vi i Tromsø valgte denne gang å la-

ge en ny vri med tretten runder, hvor-
av ti teller, noe som giør at det blir
helt rululig å "tå alt". Ekstra spen-
ningsmoment blir det også at de fire
beste i hver klasse gar videre fra
grunnspillet til et sluttspill, der vime-
ren kåres.

Jeg hor vi denne gangen har truffet
spikeren på hodet når det gjelder til-
bud til våre medlemmer!

Tu rneringa er internasjonal!
Studerer man resultatlista, ser man at
det er spillere fra syv forskjellige na-
sjoner med i turneringa; Norge. Fær-
øyene, Danmark, Kinq Tyskland,
Russland og lran! Også landsdelene er
godt representert. Dette er flott. og
gierrspeiler at Tromsø i dag er en
meget internasjonal by,

{\.l

h
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Stillingen etter l0 runder

PI. Navn Kl. Resultater
I JonKr.Røyset M +18 +ll =03 -09 -06 +12 +07 -02 +03

2 Trond Romsdal M +20 +23 +16 -03 +05 +06 =01 +04

3 SamsonHøjgaard M +19 +07 =01 +02 -06 +ll =04 -01

4 JanS.Berglund M +13 +12 +05 =ll +08 =03 -02
5 Rune Vik-Hansen I +14 +23 -04 +07 -09 -02 +13 +06 +l I

6 Pål Røyset M +26 -07 +19 +01 +03 -02 -05 +12

7 Frank Remman I +17 -03 +06 -05 -l I +23 -01 +13 +09

8 Johnny Pedersen I -l I +26 -16 +17 :12 +10 -04 -l I =15
9 Frode B. Jæger M -23 +14 +19 +01 +05 -07

l0 Jens Otto Jensen I - - +26 +13 +17 -08 +12

I I Arild Emstsen I +08 -01 +12 +07 =04 -03 +08 -05

12 FrodeB€rntsen 2 +28 -04 -ll +18 =08 -01 +23 -10 -06
13 Parviz Elka I -04 +18 -,l0 +26 +20 -05 -07 +14

14 GeirPedersen 2 -05 -09 +26 +18 -16 +19 -13

l5 Christian Samsonsen 3 - - -18 -24 +W +26 +20 =23 =08
16 Tron Walseth M - - +29 +08 -02 +14

17 KnutAreHansen 2 -07 -19 +20 -08 -10 =24 -18 +18 +23

l8 Åsmund Andersen 3 -01 -13 +15 -12 -14 -19 +17 -17 +20

19 Roald Storslett 2 -03 +17 -09 -06 -23 +18 -21 -14 +24

20 KarlP.Jemberg 2 -02 -17 +27 +24 -13 -15 -18

2l Torsten Bringmann 2 - - +19 +27

22LeifHagen 3 -- +2(t +30

23 VidarOpnes I +09 -05 -02 +19 -07 -12 -15 -17

24 Lene Johnsen 3 - - +15 -20 *17 +25 -19

2-5 Jinghui Yang 3 - - +27 -24 +W
26 Christopher Bar 3 -06 -08 -10 -14 -13 -15 -22

27 lnge Henriksen 3 - - -20 -25 +'W -21

Legg merke til at det nå er kommet en

ny klasse 3. I starlen av tumeringa var
en slik klasse ikke særlig aktuell, men
etter hvert kom det flere og flere nye
medlemmer til. På siste styremøte ble
det formelt besluttet at en slik klasse
skulle opprettes av hensyn til alle de

nye medlemmene. Det var kun en av
dem som ikke fikk lov å være med
her. Det var Torsten Bringmann som
hadde opplyst at han hadde en tysk ra-
ting på over 1600. Normalt skulle han
derfor spilt i klasse 1, men vi lot tvilen
komme han til gode og lot ham spille i
klasse 2.

+02
-01

+06
+07

-03
-04
+13
+il
+15
-09
+17
-08
+19
-t0
+18
-t2
-16
-14
+25
+24
1.3 I

-21
,2Q

lln

7.0
6.5
6.0
6.0

6.0
5.0
5.0
5.0
5.0

5.0
4.5
4.5
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5
3.0
3.0
3.0
.1.0

.1.0

2.s
2,s
2.0
1,0

1.0

0.0
0,0
0.0
00

Turneringa skal som vanlig ratcs. Vi
gjør oppmorksom på at npillcrc som
skylder klubben pengert snten ved at

de ikke har betalt medlemskontingent,
tumeringsavgift ellor 20 kroningen på

klubbkveldone, vil ikke fll ratet sine
partier. Leder har også et forslag om at
spillere med ratingprestasjon under
800 ikke skal fll sine partier ratet.
Dette for å unngå en fryktelig skeiv
start på ratingen. men selvsagl også
for å bidra til å unngå deflasjonen som
ligger i systemet. Forslaget skal imid-
lertid først behandles av styret 16.

april.

28 Geir Nilssen 3 -12
29MikhailZavinov I -- -16
30 RobertBlomstereng 3 -- -22
'll GeirParrlqen 2 --

..;,

.7.),



l8 Sjakklcf§a

E;ffi,r*|W, rurp''ffifr
rry'L'W, 'W,t"'tffit

%^%ffim
ii;;ii 'ffi Ltf,å {lø,fi,rffi, .,r%;, ,ru :r;%

;fu ffi Z,k;b,/#tLffi w"t"ffiy,ffi,,ffi ,,ruW%Hru

^@oliH',I%
L'ed Frode Bull .læger

I dette nummeret av tcorispolten vil vi
ikke ta for oss ei bestcmt åpning. 'l'c-

maet denne gang cr en stillingstype
som kan oppstå fra flere forskjellige
åpninger. Her følger noen eksempler.
1.d4 d5 2.c4 e6 3.åc3 c5 4.cxd5 exd5
5.åR åc6 6.93 dt6 7.§g2 §e7
8.0-0 0-0 9.dxc5 0xc5

l.e4 e6 2.d4 d5 3.4d2 c5 4.exd5 exd5
5. åg13 Ac6 6.§b5 Ad6 7.dxc5
Sxc5 8.0-0 åge7 9.åb3 Ad6

Husk!
Nord Norsk Sjakkfestival som går i
pinscn 29. mai til 1. Juni.

l.c4 c(r 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 å{6
5.åcl e6 6.Afi §e7 7.cxd5 åxd5

E"4r-Affi*
't',17,Ø. ffi

Denne stillinga kan og oppstå i Al-
jechin, Siciliansk (2.c3) og i flere an-
dre åpninger.

I stillingstypen som alle disse dia-
grammene er eksempler på, ser vi at
den ene parten har en d-bonde som
ikke kan dekkes av en allnen bonde,
da e- og c-bonden er bytta ut mot mot-
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standeren sin d-bonde og enteu c ellcr
e -bonden.

Som kompensasion for dette har
parten med isolani (den isolerte d-
bonden) mer plass å manøvrere på.

Han kan ofte bruke f'eltene som bon-
den dekker (e5, c5 eller e4 og c4 med
svart) til å manøvrere på. Han kan og
ffi spill i c eller e-linja. Dessuten kan
spilleren med isolanien åpne stillinnga
med et bondebmdd som vi nå skal gi
et eksempel på.

l0.Eel Af6 11.a3 b6 12.4c2 §b7
(12.-&a6!) 13.Hd3 Ec8?

"ru@T

14.d5! exd5! 15.4g5 96 eller 15.-

Åe4 16.åxe4 dxe4 17.Bxe4 96 med
avgiørende angrep for hvit. 16. E xe7!
8xe7 17. å xd5 og hvit vinner
materiell.

Før vi ser på tre partier som viser
forskjellige måter å spille med isolani
på, vil vi bare legge til: Når en spiller
har terrengfordel så bør han som
regel unngå avbytter.

I det første partiet ofrer svart
isolanien men får til gjengield et livs-
larlig angrep.

'l'.Kostcrr

I\4.Sadlcr
Islc ol'Marr. l()()tl lDlrl
l.c4 c6 2.åc-1 d5 3.d.t c6 4.cxd5
exdS 5.Al,l Arl(r (r.Oxd6 Exd6 7.e3

4fS 8.ågc2 tA|', 9.åf,l ad7
l0.Sc2 ll 0 Il.g.l?! Irttcr ir lra spilt
veldig rolig i iiprrinp,.l hlir lrvit plutse-

lig irggrcssiv. 11....0,16 12."0.r13?! c5!
Svart lirlgcr tlerr '"clk jcrrlc rcgclcn orlr
al ct lirr litllill lloyirrrl'rt'p skul nrrrtcs
rned ct Ilrolslrrl i :rr'rrlrrrrtr-
lf.dxcS h rr'5 l.l.$,t'Z ,i c6 l5.h-1

ågÅ

ø+..HEllr
g
ET

trI

ofl8fi
g4{.

å

o()(\

tl4l

15...d{! l'trt pt tr.r'rr :rv krrrr err lrottdc
lår svirrl irllt' lrrikl'r'rrr' rrrctl i ;rngrcpct.
16. å b5 fi c5 1 7.4r rrl.t El filS
Itl.4l tr2 -0.e.1 t').Itrl2 Il actl 20. E dl
åc6! Nri lrt'rr1it'r tlt'l pii tl,l.2l.f4
åcxrl-l! 22-ltxld.,l hxrl-t 2-1.tsxd.{

2.1 l.rc5 li l't r .l4 g t:l å xd2- r
23...ttt7 ( )1' lrvil lrlrr rrr:rll onr dron-
rrirrgir 111'tlcr'. 0 I

I tlcl rttttlt't' prulitl titr Kranrnik kon-
lrollcrt i r' lirrlrr. ogi rrvgior partiet med
«'t lckkcr ( tltottttittpol lt't.
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Styret informerer...
Ved Trond Romsdal

Den siste måneden har det vært av-
holdt to styremøter. Det første fant
sted på Mack kjelleren 19. mars.

Etter den obligatoriske irurledningen
med godkjenning av referat fra forrige
styremøte, så skulle et forslag om å
rekonstituere sekretær og iddkoordi-
nator behandles. Bakgrunnen var at
lederen hadde måuet være både sek-
retær og tumeringsleder i tillegg. Tur,
neringslederen hadde brukket foten
mens sekretæren var forhindret fra å
møte på mange styremøter pÅ grunn
av barnepass. Det ble vedtatt og bytte
personell i de to stillingene (se styret
siste side).

Mange ganger har det vært vanske-
lig å få alle de beste til å stille i
klubbtumeringene. Det ble derfor be-
sluttet å sette opp vandrepokal for bå-
de bymesterskapet og klubbmester-
skapet. Hele sty'et var med å plukke
ut pokaler fra en katalog.

På styremøtet 26.2 la alle i styret
frem hva de mente deres arbeidsopp-
gaver i styret burde være. Jens Otto og
Frank var da ikke til stede og måtte nå
legge frem hva de mente var deres
funksjon. Fremleggene ble positivt
mottatt av styret.

I sak 3 skulle vi utrede hva som fun-
gerte bra og hva som fungerte dårlig
under Tromsøsjakken. Dette ikke
minst for å forbedre rutinene ved neste
korsvei. Det som ikke var bra var at
dataanlegget og progamvaren ikke
fungerte som den skulle. Det ble frem-

flatt kritikk mot Jan Sigmund for å
firøte altfor sent. Han var turneringsle-
{cr, Konklusjonen var at under Nord
Norsk Sjakk festival skal dataanlegget
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testes ut dagen før mesterskapet star-
ter, og installeres på spillestedet. Det
forventes at tumeringslederen møter i
svært god tid før første runde. Det som
flurgerte bra var rydding og oppstilling
av brett, brikker og klokker. Lederen
roste Jon Kristian for fin innsats.

Vi forsatte nå med videre planleg-
ging av Nord Norsk Sjakkfestival. Det
ble konstatert at første nyhetsbrev var
sendt til alle spillere i Nord Norge. Et
tidligere idd om simulønsjakk ble lagt
bort på gmnn av tidsproblemer. Man
skulle ha inn både NNM i laglyn og
NNM i lyn med tidshandikap. Jens
Otto skulle jobbe med å ordne en fes-
tivallogo. Undertegnede mente at vi
hadde vært altfor letwinte i forhold til
reglene i Nordnorsken. Man burde væ-
re mer ydmyk samtidig som det ble
konstatert at reglene nok ikke var helt
oppdatert og umodeme. Jan Sigmund
hadde påpekt et misforhold mellom
premiene i de lavere klassene og
mesterklassen. Det ble fremsatt tre
forskjellige forslag som alle tok sikte
på bbøte på dette. Etter votering ble et
forslag fra Frank Remman vedtatt.

Dette var første styremøte etter at
"Sjakklefsa" kom ut første gang. Man
gikk giennom hva som var bra og hva
soln vax mindre bra. Det hadde vært
stort sett bare positive reaksjoner, men
som ventet var det også noe å plukke
på. Frank mente at noen av partikom-
mentarene var noe lettvinte, og kunne
forbedres. Imidlertid kan man ikke
forvente at alle partier skal være like
godt kommentert. Et medlem hadde
etterlyst en spalte med postsjakk.
Dette er imidlertid ikke aktuelt å ha
med hver gang, da det er en aktivitet
som er på siden av TSK. Imidlertid vil

man ikke utclLrkke å bruke spalteplass
på dette hvis noen av klubbens med-
lemmer utmerker seg spesielt i post-
sjakk.

Den sjette, og sikkert den viktigste
saken, var rekrutteringsarbeid. Det er
svært viktig at Trornsø Sjakklubb står
klar med et tilbud når skolene starter
til høsten. Det ble opprettet en rekrut-
teringskomite på tre personer. Jon
Kristian Røyset, Jens Otto Jensen og
Frode Bull .læger er foreløpig med.
Man ønsker å øke antallet medlemmer
til fem (Er det noen som føler seg
kallet?). Det ble diskutert mye om in-
tegrering av skolesjakkspillere i klub-
ben. Uten at dette oppnås er arbeidet
lite verdt for l"SK.

Under eventuelt ble en tvistesak med
Alta Sjakklubb tatt opp. Alta
Siakklubb mener at TSK er skyldig
2000 kroner for sin andel av reiseut-
giftene i forbindelse med en simultan
for to år siden. Dette kan ikke Tromsø
Sjakklubb godta. men i stedet ble AIta
Sjakklubb tilbudt en løsning hvor 2

klokker. som de skylder Tromsø
Sjakklubb. beholdes av ASK.

Av innkommet post var det tre brev.
Til slutt ble neste styremøte fastsatt til
torsdag 2. april på Mack-kjelleren.
Dette styremøtet skulle stort sett vies
rekrutteringsarbeidet.

Jon Kristian orienterte kort om hvor
landet lå når det gielder rekrtitterings-
komit6en. Ingen nye medlemmer var
kommet til. Det ble fastsatt at Prest-
vamet-, Gyllenborg-, Bjerkaker- og
Sommerlyst skole skulle gis et tilbud.
De tre første er bameskoler mens sist-
nevnte er en ungdontsskole. Man skal
forsøke å dele opp bameskolene å gi
2-4 klassingene et tilbud for seg, mens
5-7 klassingene har undervisningen på

et annet tidspunkt. Det samme under-

visningsopplegget skal tilbys til allc.
Jon Kristian skulle snarest ringe rekto-
rene å avtale et møte for å tilby et
opplegg. Det var i sakslisten listet opp
flere ting som burde være nred i et urr-
dervisningsopplegg. Disse ble droftet.
nlen nlan lhnt ut at det var nrcr hen-
siktsmessig å vente med å gå så detal-
jert til verks nå, Et forslag om å samle
mulige bidragsyterc til et undervis-
ningsopplegg på on kafd i byen ble
fremsatt, Jon Kristian tBr seg av dette.
Her opplyses dct at man trengcr ver-
ken sitte i styret eller rekrutteringsko-
mite for å være nrecl å I'orlatte ct un-
dervisningshelte.

Et forslag I'ra .lan Signrund og
Trond, om å dcle bymestcrskapct i fire
klasser, ble drøflct. PÅ irrtemctt ble det

allerede opcrsrt ntcd llre klasser. Ilak-
grunnen var at dct var så mangc nyc i

klubben. I;orslagct ble vecltatt.

Et forlag f'ra 'l'rond orn å giørc fi-
nalene i bymesterskapet onr, til clob-

beltrundc blc vcdtatt. Irnidlertid rnåtte

hetenkningstidcrr «Ja recluscrcs [ia 25

min. til 20 rnin. på pnrtict. IdCen om ct
slikt finalespill Iikk lirr ovrig bitende
kritikk fra Jon Kristinn ltoyset. Det cr
sikkert underholdcnde. nren langt fia
rettflerdig, §jnkk skril værc rcttf'erdigl
Dette var nllc f'rcmm!:tte cnige i, og
nran mÅ anta et clct er lcngc til cn slik
ordning blir giennomllrrt igjen.

To innkomne brcv blc lagt fienr for
styret. lJndcr annet reclegjorde kasse-
rer Frank Rcnrrttan lor krise i økono-
ntien. Dette skyldcs i stor grad d"v-r

husleie og at medlemmer ikke har be-
talt inn medlenrskontingcnt og 20 kro-
ningen lor klubbkvclden. Dette rpå
retts seg snarcst.

Neste styrenrøte ble fastsatt til 16.

april, Rapport fra dette styremøte får
du i mai-utgaven av "Siakklefsa".
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Adresseliste for styret i Tromsø sjakkluhb

Leder: Trond Romsdal
Tromsøysundvn.26
9020 Tromsdalen

Jens Otto Jensen
Varden 170
9018 Tromsø

Pål Nikolai Røyset
Håkon den VII's gate23
9011 Tromsø

Frank Remman
Olastien 8A-221
9012 Tromsø

Knut Are Hansen
Morildvn. 16

9100 Kvaløysletta

Frode Bull Jæger
Gnist vn. 5
9014 Tromsø

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

Jan Sigmund Berglund
Innlandsvn. 119
9020 Tromsdalen

Nestleder:

Sekretær:

Kasserer:

Materialforvalter:

Turneringsleder:

Rekrutteringsleder:

Id6koordinator:

Tlf: 77 631165
Mob: 9t 7819 90
Arb: 77 6214 28

Tlf: 77 67 19 77
Arb: 77 6216 09

Tlf: 77 68 22 09

Tlf: 77 65 7814
Arb: 77 6829 59

Tlf: 77 6l 15 02

Tlf: 77 67 50 43
Arb: 77 61 89 92

Tlfr 77 68 22 09
Evt: 77 65 81 79

Tlf: 77 69 43 90


