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Vtlr aksfttrnmnn Jan Sigmand Berglund §qr enfantastisk

itlth.litr 'l'roms@ Sjakklubb twd å lage klubbens hjemme-
sitfur pd internett. Sjakklefsa har møtt Jan Sigmmd
hjemme pd Nordgårdeq der han har blant annet forteller
hwtrdan hrm kom med i sjakkmilj@et. Jan Sigmund er og-
.rd kjent .litr sine sterke meninger om hvordan Troms@

Sjukklubb skal drives. I dette nwruneret av Sjakklefsa
sr('rlycr .lun Sigmund om interflettsidene som akkurat har
httt rt uldri så lite jubileul,x.

skk t2

Rallar Open
Tromsøguttene måtte den-
ne gangen se seg slått av
blant andre Paul Sveden-
borg som gikk til topps i
Rallar Open. Jon Kristian
R@yset ble best av våre i
klasse A. Geir Pedersen
imponerte mest ved å vin-
ne gruppe C. Denne klas-
ser våtr slått sarunen med
B klassen. Det hører med
til historien at B-
mennesket Geir forsov seg
til en av rundene. Rune
Vik-Ilansen rapporterer
fra Narvik

Side 4

Bymesterskapet
Hovedturneringen er nå
slrtt, og finaleplassene er
utdelt. I en utrolig jevn
turnøing var det faktisk
bare 4 av de 16 finale
deltagerne som var klare
før siste runde. I klasse 2
var det faktisk ingen som
var klar for finalen fØr

siste runde.
Side 10



M RedaktørensFil
1 ,,,, \ 

I

.,',, \',i ,, 
'l't', ,:r,j,tfi :

\ , \:,).1p,,- | ', ,if.\ 
,,

, _t 
r,l - -....t !) '" ' ' t 

, ,, ,, XIJ/\ tl . - ' )lY'li',\ r/ ;.

Sjrrkklt'lisrr korrrnrcr rlcnnc gang ut to
rrkcr :;cncrt' crul lovcl, til gicngjeld kan
tlrr sikn' (lcl,, tlttttltttct' ,l allcrede undef
Nortl Nor sk Sirrkklcstival måneds-
rikillt't rrrrri jrrri. I rrrrrrrntcr 4 kan du
lrlrrrrl rrrrrrt'l lt'sc orrr llnalcn i bymes-
(r'rskrrpcl opi rlrr vil ogsrl finne flere
prrrlit'r lirr tlc Iorctr'.rlcndc runder. På

[,,runn uv nryt' slol'l' rrrii clcssverre to-
risplllcrr liir ut rk'nrrr.' gang. Frode Bull
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I rlt'llt' nurur('r' prolilerer vi Jan
Sip,,rrrrrrrtl llcr'lilrrrrrl. Ilun har i mange
ilr vrrrrl Sirrkklrrblrrrns liontfigur og
tlcl cr vt'l cl :;lrrrrsrrrill om Tromsø
lijrrkklrrlrlr lrrrrltlc ck:ristcrt i dag uten
Irrrnr! Sorri tlrr kirrnkjc cr klar over er
Irrrrr oli:lrl nrnnn('n hog Tromsø
Sjrrkklrrlrlr:r lricrrrrrrcsidc på intemett
(rvclrrrrrrstt'r'l). t llcrr tvil Norges beste
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vcltlipl, rrryc orrr siirkk 1xl internett og
nrt'r Iorrrrrt'r' lil lrvt'r' rl:rpi. l)ct er ikke
lrtttc ttrttli;,, fl r;;rillc sirrkk pii ncttet, det
cr o11srl rrrrrlili r\ lrrslc lrctl partier fra
lkltrcllc ltrnrclrrrl,.cr rnt'tl rncr. I)crsom
vi lil tlcl til vil vi lorsokc ii sctlc opp
cI l)ilr rnrtskint'r rrrrrlt'r' Noltlnorsk
S.lakkli'stivrrl sll trtirrr krrrt l:1:;iirrr:;t'rr til
il prrlvc scg pir itrlcrrrrll. l'.rrtLr t'rr gorl
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Lederen
ved tasta-
turet

Trond Romsdal

I forrige nummer av Sjakklefsa giorde

ieg et forsøk på å analysere hva som er
årsaken til den store giennomtrekken i
sjakklubbene her i landet. Enda vikti-
gere er det å øke rekrufferingen til
sjakklubben. TSK har holdt kurs for
skoleelever ved flere anledninger.
l)essverre har vi vært lite flinke til å

integrere elevene i sjakklubben. Årsa-
ken til det kan selvsagt være flere,
men jeg er overbevist om at vi har
potensiale i vår klubb til å løse dette.
Vi er da nødt til å se på flere ting.

Kontinuitet er et nøkkelord når man
driver en klubb enten det gielder fot-
ball, sjakk eller andre idretter, For å

holde kontinuitet er det nødvendig
med medlemmer som er villige til å

ofre noe for klubben. Videre er det
nødvendig med en organisasjon som
gir medlemmene muligheter til å løse

oppgaver som de har interesse for og
føler seg skikket til å løse. Det er av-
glørende å trekke så mange med at
fordelingen av arbeidet blir rimelig.
Det er alltid en fare for at enkelte kan
ta på seg for mye og går lei. Med den-
ne bakgrunn ble en ny organisering av
TSK vedtatt 25. mai 1992. Organise-
ringen, som for øvrig var et forslag fra
undertegnede, skal vi se litt nærmere
på i juniutgaven av Sjakklefsa.

Når man skal drive skolesjakk er og-
sÅ kontinuitet viktig. Man kan ikke,
som 'I'SK, drive skolesjakk et par se-

mestre, for så å la hele opplegget opp-
høre. Hva må vi så gtrøre for å drive
med kontinuitet? Noe av svaret ligger
i organisasjonsformen til TSK. Det er
nødvendig med en rekrutteringskomi-
t6. Som nevnt blir det helt håpløst hvis
en skal giøre alt alene. I dag har vi en

slik komit6 bestående av Jon Kristian
Røyset som er rekrutteringsleder, Fro-
de Bull Jæger og Jens Otto Jensen.
Det er to personer for lite i forhold til
vedtektene og i forhold til hvilket ar-
beid som skal giøres. De som er inter-
essert i arbeid rettet mot bam og unge
bør ta kontakt med Jon Kristian Røy-
set å bli med i komitden,

Hva kan vi så forvente av rekrutte-
ringskomit6en? Er det rimelig at de
skal stå for opplegget å arrangere
kurskveldene alene? Utfra det jeg tid-
ligere har skrevet er svaret innlysende.
Nei! Dessverre har det vist seg at
medlemmene i TSK er mer interessert
i å mele sin egen kake. Bare et fåtall
av medlemmene giør en innsats for
klubben. Skjerp dere!

Et realistisk krav til komitden er at
de organiserer produksjon av kurs-
opplegg og skolesjakkundervisningen.
Det bør produseres et hefte for vår-
semesteret og et for høstsemesteret.
Disse heftene kan så utbedres fra år til
år ettersom erfaringen stiger. Det sier
seg selv at det er lettere å holde konti-
nuitet når man har et konkret øvings-
opplegg.

Et kursopplegg er vel og bra, men det
står seg ikke alene. Man må ha en klar
plan for hvordan man skal få elevene
over fra skolesjakken inn i klubben.
Her må man giøre en solid tenkejobb.
Vi har hatt flere skolesjakktilbud, men
likevel ikke fått nye medlemmer av
dette. Jeg er sikker påat det finnes ide-
er ute blant klubbens medlemmer

rts'
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på hvordan dette problemet skal løses.
Personlig harjeg en id6.

Fra høsten skal vi starte skolesjakk
på fire skoler her i byen. f ilbudet
grupperes slik at 2-4 klassingene, 5-7
klassingene og 8-10 klassingenc gis ct
tilbud på adskilte tidspunkt. På hver
skole følger instruktørene nøyc mcd å
leter etter elever med både talent og
som er ivrige sjakkspillere. Det er
gierne slik at de aller ivrigste også er
de største talentene. På hvcr skolc
plukker man ut en gruppe på 5-6 elev-
er som skal integreres i sjakklubbcn.
(Antallet bør handteres fleksibelt). Dc
20-25 som nå er plukket ut får ct pcr-
sonlig brev fra TSK's leder. Det blir
her understreket at deres talent er opp-
daget og at de inviteres til et eget

opplegg i klubbens spillelokale på

klubbkveldene før de andre medlem-
mene dukker opp. Brevet bør selvsagt
utformes slik at hver enkelt, som alle-
rede er finsiktet av instruktørenc, med
stor sannsynlighet vil takke ja. Når
man så får disse til å stille opp må man
på nytt ha et øvingsopplegg klar for
disse (Selvsagt i form av et undervis-
ningshefte). Dette opplegget skal være

mer avansert og må være slik at det
både tilfredsstiller deres spillegledc og
lyst til å lære sjakk på et høycrc nivå.
Det er opplagt at uansett om kurset er
for de spesielt interesserte, så må det

være slik at de filr spille mesteparten
av tiden. Hvis man har to timer til dis-
posisjon bør fem kvarter brukes til
sjakkspill i ulike former. De øwige tre
kvarter brukes til å forelese sjakk.

Et lignende opplegg, men ikke så

stmkturert, ble holdt i Hammerfest på
begynnelsen av 80-tallet. Det resul-
terte i at klubben ble en av landets
største. Det er også et opplegg som
kan bedre både kvalitet og kvantitet.

Rallar Open 1998
Ved Rune Vik-Hansen

De glade vikinger seilte (det fantes jo
ikke buss i vikingtiden) til Narvik for
å spille sjakk (hvorfor vi ellers skulle
dratt dit vitcs ikke, og forresten, spilte
vikinger siakk?l). Vel, vel. Vikingene
fra 'l'romsø stilte ihvertfall opp, dvs.
nocn vikingcr stiltc opp. Jon Kristians
deltagclse var svært usikker, men det
ordnct scg til slutt. Sclve tumeringen
var en merkelig affære. Det som
kicnnctegnet dcn var den usedvanlige
mangclcn på glid, karaoke, årefor-
kalkning, dct kolossale tidsforbruket, i
tillegg til at llrc poeng vzr nok for
Svcdcnhorg fbr å vinne. Alle tok po-
eng fia alle. ltor Påls del var tingene
tilsynclatcndc slctt ikke slik de skulle.
Ilan spiltc vekk en gevinststilling
(Som cndtc rcmis), mot Kurt Magnus
Bcrg, lir Ilarstad, og tapte et re-
missluttspill mot T'orben Søraas, og
likk dcrlbr mindre uttelling enn han i
en rcttlbrdig verden ville fått. Derimot
spiltc han et pent parti mot Roy Even-
scn. (Synes ihvertfall undertegnede).
Jon Kristian endte som nr 3 med 3.5
pocng og bare ett tap. (Gjett for hvem
det var! !)

Sclv synesjeg debuten i øverste klasse
gikk grcit. Jeg spilte et godt parti mot
K.ioll Ole Kristensen (Kokken) i første
runde, som burde vært vunnet. Des-
vcrrc endte det med tap. I andre runde
korn den etterlengtede seieren ovcr rc-
gierende Nordnorsk mcster, I-lcrr .krn

Kristian lløysct. tsllcrs var turncringen
preget av sykdom. Myo av cnergien i
partiene ble brukt mot Kokken og Jon
Kristian. Så kom forkjølelsen og

den gjorde nok sift til at det ikke ble
flere poeng enn 2 av 5 (8 pl. av l0
deltagere). Men bevares, tendensen er
god, som russerne sier. Bortsett fra at
tevannet vårt smakte kaffe og pølser
annenhver gmg, var det et greit
giennomført arrangement. B og C
klassene ble slått sammen på grunn av
lart deltaker antall. Geir vant C-
klassen mens Knut Are gjorde en av
sine beste turneringer noen sinne (og
det sier ikke lite!!) Han ble nr 3 og
spilte remis mot et par 1500 spillere.
Vi gratulerer med resultatet og bøyer
oss i støvet!! Roald Storslett spilte en
mer beskjeden rolle denne gang, selv
om han inn i mellom hadde noen vill-
vest partier. Vi synes det er moro at
den gamle ørn fortsatt flyr sammen
med de unge. Bra Roald!!

Så til partiene. For egen del har jeg
tenkt å vise et tapsparti Partiet mot
Kokken på grunn av den fullstendige
overspilling og partiets sensasjonelle e

instruksjonverdi, og vinsten mot Jon
Kristian, fordi det var en slik titanisk
batalje som ikke ble avgjort før i
hurtigsjakkfasen.

l. Runde
Kjell Ole Kristensen 1995
Rune Vik-Hansen 1726 [8921

l.e4 c5 2.åR d6 3.d4 cxd4 4.åxd4
åf6 5.åc3 fi 6.Le2 e5! 7.åb3
.0,e7 8.0-0 0-0 9.Ehl 9...Oe6 Sort
spiller for dS-bruddet 10.&B? Altfor
slapl Hvit må jo få spillt fll. .IKR.
åbd7 ll.Oe3 bS Motspillet
begynner umiddelbart 12.8d2 åb6
13. E adl åc4

Dette er Najdorf på sitt mest spenstige.

14.tsc1 åxe3 l5.Exe3 Ec8 Binder
åc3 noen øyeblikk. 16.a3 Ec7
l7.,Le2 åd7 Sort spiller konsekvent
for dS-bruddet. 18.f4 åM f9.f5 Oc4
20.8R f6 Sort forbereder forsvaret.

21.8h3 Efds 22.8R ofl æ.8s3
d5!

Vi bare konstaterer at den sorte stilling
er en estetisk nytelse og at hvit er
fullstendig overspilt. 24.Od3 dxe4
Etter partiet foreslo Kjell Ole 24...d4
25.4e2 åc4, men jeg er ikke
overbevist. Jeg planlegger ett eller
annet i d-linjen da hvits offrserer står

'"'rur*"''ru 
%e"'ru,ru ru ""ruA1m,L

l'"ffi, ,ru, ,m, '"Øh

%t%t"'ru.L"7'.ru ',rrme'% ,.ru

"m"b:,ffi. T , ffia
ffi,*'T ,g:m.L,#''"ru, "T H"T %*
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temmelig klønete til. Dessuten er
tårnet på dl udekket. Planen er å spille
springeren til t2[, slå på d3 og deretter
spille tsc2. 25.åxe4 ådS 26.tsh4
h6 27.El93 h5 Tiden begynte å løpe.
th7 holder også, men vi ville ha 94
feltet under kontroll. 28.4d2 Af4??
Et øyeblikk forsømmer vi Kotov-
metoden og hva skjer... vi ser jo at det
henger på f6 i mange varianter. Ec6
er godt nok (kan komme til e8 å dekkc
h-bonden om nødvendig) eller dct
kjølige 9f8. Først sikres den sorte
stilling med noen profylaktiske trckk,
deretter hopper springeren inn på ftl.
Ifølge vår alltid like kvikke venn og
kollega Gaute Salthe var dette en
feilberegning
grunnet...ÅREFORKALKNING.
Kokken avslutter uten noe søl!!
29.åxf6+ &nA Na var jeg sint! Og
det ble ikke bedre! 30. E xg7! 9xg7

31.tsg5+ §.g6 32.åxh5+ åxh5
33.Exg6+ EfE 34.Exh5 Oror
35.åe4 Velkommen inn i vår ringe
bolig. 35...897 36.94 tsh8 37.896
tsg7 38.§xf6+ Exf6 39.åxfb gfl?
40.åe4 Ec4?? Oppgitt! Nå var jeg
både rasende og for såvidt fornøyd

mcd spillet mitt. Det var tross alt
debuten i øvcrste klasse, og dette
partiet skullc jeg ha vunnet, for
Kokken var utspilt. Selv om han hadde
1995 i rating kunne han ikke Najdorf.

2. Rundc
Paflircdaktørcn som også er sortspiller
i dcttc partiet har giort noen
lirrandringcr og tilliayelser til Runes
komrncntarcr-

l(uno Vik-l ltnscn 1726
Jon Kristian lløysct 2ll0 [882]
l.c4 c5 2.åR åc6 3.d4 cxd4
4.åxd4 Eh6 5.åh3 åf6 6.åc3 e6
7.Oc3 Ec7 tt.$.d3 Bytter sort hvits
Odl nrcd å M, l[r hvit spill i c-linjen
nrcd H c l. 8...n6 9.0-0 Spilt litt vel
raskt kanskic, t4 lirr å hindre b5 er en
lirir mulighct. 9...h5 10.f4 d6 ll.Ee2
Oe7 l2.Ecl. lirrst rnente vi dette var
cn god plun, nrcn.lo lcngere tid det går
lio purtict hlc spilt og.io mer vi kikker
på Jon Kristians kommende springer
prl M dcsto usikrc blir vi. Idåen
cr il noytraliscrc sorts motspill på
dronningfløycn l'ør kongean$epet
scltcs inn. Jcg lurtc ct sekund på om
plancn g4-g5 nrcd idden E B-h3 og
BhS var spillbur i denne stillingen.
Ibr dc av dcrc sonr ikke vet det, lurer
vi licnrclclcs. Ilocngct cr det samme
s«rm nrot 1'uimanov-varianten: Tungt
artillcri [rcm, og så hoppe på ham.
12..*§b7 13.a4 b4 t4.Aa2 04 t5.c3
bxc3 16.åxc3 Bd8 lT.Efdl Nå har
hvit lått c-linja, mcn hva pokker skal
dcn brukcs til. l'hcre are open lines
and thcrc arc opur lines, som Kotov
sicr. 17...åb4 dcnnc planen viser god
sjakklbrståclsc fia

Jon Kristians side (sier vi vøttø!!) Han
bytter b5 feltet mot M feltet og viser
at det neigu ikke er lett for hvit å
komme igiennom. 18.&bl a5! Her
oppstår spørsmålet om PLANEN. Hva
er hvits plan? vi fant den ikke så
forslag motias med takk. Sort skaper
trykk mot hvits e4-bonde, og det
ligger et mulig d5 i luften en eller
annen gang. Hvits offiserer er utviklet
nettopp med tanke på å hindre sorts
frigjørende d5, samtidig som de peker
mot sorts kongefløy. Så hva er planen?
Er det mulig A gtpb i sentrum med e5,
med tanke på at det står en sort dame
på d8? Skal hvit prøve å fordrive
åb4? Kan c-linjen i det hele tatt
brukes til noe? Spørsmålene er mange
og svarene er langt fra klare. Sorts a5-
bonde kan kanskje brukes som
angrepsmål. Det er denne planen hvit
først la opp til med h3 og Bf2. Etter
at det kom et sort tårn til a6 var ikke
dette spesielt vellykket. 19.h3 Sc6?
Tempotap. l9.Ea6! med idedn Ea8
og El c8 er bra. JKR. 20.ød4 §b7
2f.ådb5 Eb8. Får damen vekk fra d-
linjen samtidig som sentmm holdes
under oppsikt. 22.Wn E a6l
23.Od4?! Her begynner narkosen å
virke, for maken til planløshet skal
man lete lenge etter. Hele planen var å
spille &b6, men nå kommer .O,at pa
3,U0. Sa i stedet for å bruke riden
konstruktivt å finne en ny plan spiller
man noe som hverken er fugl eller
fisk. 23...åd7 Spørsmålet stilles på
nytt: Hva er hvits plan? Hva er det
hvit konket skal spille pålmot? På

24.ts93 komer e5 og hva med 24.f5
e5 25.&e3 med planen om en
bondestorm? Springeme til hvit står
utrolig keitete, så det er ikke lett å get
things going. Nå spilte hvit24. Be3?!

og det er bare tøv. Skal springeren til
a7 skulle den gått dit øyeblikkelig.
24.9e3?! EcB 25.åa7 Ec4 Jon
Kristian lurte på om ikke e5 muligens
var bedre. Det er ihvertfall
annerledes... For oss ser det helt borti
natta ut 26.åxc8 exd4 27.dxe7+
9ffi Z8.tsxa+ 9xe7 29,tsxg7 og
sorts stilling ser ut som en ruinhaug i

løpet av et nanosekund. 0 denne

varianten var det 26....0,xc8 jeg hadde
i tankene da hvits løper ser ut til å

være fanget mitt på brettet. 27.4d51.
spolerer imidlertid det hele. ;rrLR).

26.åcbS

Jon Kristian ventet den andrc
springeren til b5, men Rocambole var
ikke død!! Hvits spill er temmelig
forpliktende allerede her, så det er
bare å kjøre på! Det ligger noen
lumske temaer i luften i diagonalen
a7-gl etter et sort slag på a7 i
kombinasjon med d5, og da smeller'e!
Det er mulig at hele planen med E c8-
c4 er forfeilet, eller at den kun
fungerer i forbindelse med
kvalitetsofleret på d4, for bytter sort
på cl får hvit sin dypt savnede c-linje.
Så hva giør sort? Bytter han tårn?
Trekker han tårnet seiersrikt tilbake?
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Lar han kanskje tåmet stå?

26... E xd4!? Javel...Herr Nordnorsk
mesterll Er'e mulig? Først bare nektet
vi for at dette er godt.(selv om tanken
selvfølgelig hadde slått oss! Selvføl-
gelig!) Så jeg prøvde å fortrenge det!
Men neida, det nyttet ikke, tåmet stod
fremdeles på d4. Til slutt måtte vi bare
erkjenne at det gikk an! "Tåmet beve-
ger seg rett frem og tilbake og til siden
så langt det er plass å flyue på, og står
der en brikke i veien for tårnet kan
denne slås". Kunne løperen slås? Den
kunne tydeligvis det! Vi nekter for at
dette er bra for sort. Det skulle vise
seg at det ikke bare var godt, det varjo
bortimot briljant! 27.Exd4 åc5!
28. E xc5 Kvalitetsofrene stod tydelig-
vis i kø denne regntunge morgenen i
Folkets Hus. Skal hvit komme videre
er dette eneste måten. 28...dxc5
29.Wd7 9m fO.fS exfs 31.Exf5 96
32.9d7 ExaT!? Det var da svært til
styrlig trang De hadde til å ofre kvali-
tet da De Herr Røyset. Dette er Deres
andre i temmelig rask rekkefølge.
Tidlig på dagen er det også. Rett etter
f,rokost og greier, eller kanskje det var
rett etter karaoke. Kanskje det var e1

et karaoke-offer og ikke et kvalitetsof-
fer! 33.åxa7 BxaT Denne stillingen
er ikke lett å vurdere nøyaktig. Sorts
springer på M g1ør en kjempejobb
med å begrense Sbts aktivitet.
Spørsmålet er om hvit klarer å giøre
kvaliteten tellende. Er det mulig å ut-
nytte tårnet til noe vettugt? Hvit for-
søkte med... 34.8c7. For å lå tåmet til
sjuenderaden og samtidig skape flere
svekkelser i sorts stilling. Jon Kristian
spiller meget oppfinnsomt og godt i
denne fasen av partiet.34...åa6l
35.8e5 Bonden på a5 kan ikke slas på
grunn av c4+ 36.ghl §e3/2 med

god aktivitet for bonden i tillegg til at
hvits dronning er deplasert. 35...f6

36.8c6 l'å Ec3 kommer åb4! og
hvit lår lbrtsatt ikke løperen i spill. På

UI4 kommcr c4+ 37.Ehl tsc5
38.tsh6+ 9g8 og stillingen er frem-
dclcs ckstrcmt vanskelig å spille, men
den er vanskcligere på en bedre måte,(
om dct går an å si det slik) 36...c4+
37.ghl BcS 38..0,a2 Kanskje er
Elcl bcdrc. Det legger press på bon-
dcn «rg scincrc kan løperen spilles til
a2, l-.cks dersom sort spiller åc7
38...åc7 39.Bxc4!?! Det er mulig
hvit burdc beholde dronningen på
brcttct og at Bg4 cr mer i tråd med
slillingcns ånd. 39...8xc4 40.Oxc4
.0.xe4 4l.Ed7 åe8 42.8,a7 Ob4??
ÅRUtroRrnl.KNING! Helt klart!
IJare store doser 'I'RAN skal visst
hjelpe, Ibrtsatt i henhold til nevnte
ekspert. 43.Hf1+ 9g8 44. E e7+ 9f8
45.Exe4 åd6 46.8d4 h5 47..0d5
9e7 48.8d3 Det er mulig at dersom
hvit i det hele tatt skal ofre kvalitet for
Sb4 er dette stillingen å gføre det i.
48.Exb4! axb4 41.h4 for å fastlegge
de sorte bøndene på hvite felter, men
sorts konge eller springer hoder et

øye med a-bonden. I
med a9.9gl 9f0
51.9R åe4t s2.§il
Ef6 54. E b5 åd6

praktisk spill
50.9I2 9e5
h4 53.8d5+

Forskjellen mellom denne stillingen
og den etter 48. Ed3 er at sorts bønder
er kommet mye lengere frem, og av
den grunn får ikke hvit fastlagt de
sorte bøndene der de skulle fastlegges.
55. E xb4? Hvit spiller altfor hardt og
kaster bort en bekvem fordel. 55. E b8
er bra. JKR. axb4 56.94 56...hxg3
e.p. 57.9xg3 95! 58.h4 åø+
59.9h3 g4+ 59...gxh4 60.Kxh4 Ke5
er rimelig remispreget. -IKR. 60,9{2
f4 61.9d5 R+?! Ener 61...åd6 kan
sort bare gå å spise h4-bonden med
kongen uten at den hvite kongen
slipper opp til 93. Sort står da
selvfølgelig bedre, men det ser faktisk
ut til at hvit holder remis takket være
sin sterke løper. JKR. 62.9fi åc5?
62...^d6l Og springeren kan stoppe
hvits a-bonde med både åc8 og åb5.
.tKR. 63.a5 9rS 64..Lb7t åxb7
65.a6 åc5 66.a1 de4 67.a8ts Ef4
68.8b8+ 9e3 69.8b6+ gf4 69...g3
70.8d5+ g.f4 7l.Wd4! vinner hvit.
J(fr..70.8c7+ 9e3 7l.tscl+ åd2+

Her tilbød (nei, ikke tilbydde) Jon

Kristian remis. 72.Bxd2+ Å nei du;
"Dette vinnes lett!" tenkte han

eplekjekt. 72...9xd2 n.9m Qc2
74.h5 9xb2 75.h6 b3 76.h7 9A
77.h88 b2 78.8a8+ Vi husker ikke
resten av partiet, men vinsten bestÅr i
at hvit nærner seg den sorte monark
ved å sjakke den foran egen bonde.
Deretter tar den hvite Regent bøndene
med tempo, og hele prosessen giøres
på nytt til alle bønder er fortært l-0.
RYH,

Prisen stiger
Til nå har dessverre Sjakklefsa gått
med underskudd. For at vi skal få det
hele til å gå opp må vi øke prisen. Fra
og med nunmer 5

(septembemummeret) blir prisen på
Sjakklefsa 20 kroner. For de som
ønsker å abonnere vil prisen allerede
nå bli kroner 250 per år. At det da er
25 koner per nunmer skyldes
utgiftene til porto.

,rr%,
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Bymesterskapet 1998
Ved Jan Sigmund Berglund

Trond Romsdal ble best i grunnspillet
som kvalifiserer til finalespill. Han
hadde god gli i enkelte partier, men
det skal en spiller i form ha. Frank
Remman må nok likevel ha følt det litt
bittert å gå i en totrekksmatt når han
var i ferd med å sette inn nådestøtet i
siste runde. Han snublet seg dermed
fra en sensasjonell seier i konradturne-
ringa. Nå ble det Oare) 5. plass som
heller ikke er godt nok til finalespill
om mesterskapet.

Av resuløtlista ser man at tumeringa
er superjevn, og det er faktisk noe av
vitsen slik jeg ser det. Det er finalene
som til slutt skal utpeke nummer 1,2,3
& 4. Hadde Tromsø Sjakklubb kvalifi-
sert seg til lagfinale i Oslo om noen
uker hadde vi fått et nytt og spennende
lag med på denne turen.

Trond Romsdal 2039, Jan S. Ber-
glund 1972, Rune Vik-Hansen 1726,
Jon Kr. Røyset 2l23,Frank Remman
1567, Parviz Elka 1366, Pål Røyset
Zl42,Frode B. Jæger 2050.

Hele bymesterskapet denne våren er
eksperimentell. En modifisert mon-
radtumering etterfulgt av finaler som
skal spilles som hurtigsjakk er en ny-
skapning som i alle fall har vwmet
min sympati.

At hele 35 spillere har vært innom
tumeringa er også en indikator på at
den har falt i smak for mange andre
også. Tumeringa er jo skreddenydd
for det moderne menneske som ikke
kan være tilstede på alle klubbkvelder,
men likevel har lyst til å spille med i
sjakklubben. Det er mange år siden vi
har hatt så mange med i en klubbtur-
nering. Det er noe å tenke over når
man skal evaluere eksperimentet.

Svært gledelig er det å se at vi har hatt
så mange nye fes i klubben denne vå-
ren. Flere av våre nye medlemmer har
vist at de allerede har sjakkferdigheter
i sekken når de kommer. Tyske Tor-
stein Bringmann vant alle de fem par-
tiene han spilte og kvalifiserte seg for
finale i Klasse 2. Det er bare å håpe at
vi ser alle disse igjen når vi starter opp
til høsten.

For noen av vfue tradisjonelt beste
spillere har turneringa nærmest vært
katastrofal både poengmessig og spil-
lemessig. Pål Røyset med så mange
bravader bak seg havnet helt nede på
7. plass mer en 3 poeng etter forventa
score! På elotabellen, som du kan stu-
dere i neste nummer, kan du se fram
og tilbakegang i rating. Tabellen er
sortert etler ratingprestasjoner, og vi
ser at Trond også er på topp her. Sam-
son som hadde en bra start på tume-
ringa falt av mot slutten, men har like-
vel nestbeste ratingprestasjon.

I{adde vi lagt fram og tilbakegang
på clolista til grunn for premielista ser
vi at Knut Are er vinner med +54 po-
eng, etterfulgt av Frank, Rune og
Samson. Har programmet regna rett
mister Pål hele 67 elopoeng på denne
tumeringa. Mesterspillerne i denne
turneringa avga totalt 66 elopoeng til
de andre i klubben. Klasse I spilleme
ble totalt 99 elopoeng rikere, mens
klasse 2 la på seg 53 elopoeng. Våre
nye spillere hadde ikke rating i ut-
gangspunktet, og prestasjonen de had-
de i snitt ble 1035.

Ellers lar vi resultatlista tale for seg.

Den forteller mye om hvor mange po-
eng hver enkelt har fått, og når du får
tilgang til partiene etter hvert blir
sannheten komplett. Nå gleder vi oss
til finalene!

Sluttstilling i Bymesterskapet

På grunn av plassmangel har vi ikke
en utførlig tabell. Vi lover å komme
tilbake med en skikkelig pluss/minus
tabell i neste nummer. Da vil du også
få reportasje fra finalene som gfu av
stabelen 1l mai.

Løsning på oppgaver.
(1) Andersen,O - N.N.
Christiania, 1914

Fra side 15

1..§,9+ 2,ExgZ Efl+ 3.Eg1
åg3+4.hxg3 Em#rl
(2) Canel - N.N.
Simultan, 1934

1.8d7+ ,§.xd7 2.Ad6+ Ed8 3.åfl+
9c8 4. E e8+ Oxe8 5. E d8# 14
(3) Adams - Torre
New Orleans, 1920
1.tsg4! BbS (Dersom 1...tsd8 skjer
2.Exc8!) 2.tsc4ll Frekk dame
2...§d7 3.8c7!! Uforskammet dame!
3...EbS 4.44! §xa4 5.8e4! §b5
6.tsxb7! l{)
(4) For å vinne må hvit aktivere kon-
gen. l.åal! (l.Ebl 9c3 2.9c1 d4
og hvit er i trekktvang-3.åbl/dl d3
4.cxd3 9xb3/d3 med remis) l...gc3
På 1...d4 vinner 2.Qb2 2.gbt 9M
2...d4 3.*c1 og sort er i trekktvang
3...d3 4.cxd3 9xb3/d3 5.9d2/b2 og
vinner 3.9c1 9c3 +.94t d4 5.9c1
og vinner (Grigoriev 1933)
(5) l.Ed2!! (Eller l.Ed3!! ; Dersom
l. Edr? d4 2.9d7 gd5t 3. Ed2
(3.9e71c7 9e5/c5:) 3...9e4 4.9c6
d3 5.9c5 9e3 og remis) 1...d4
2.Edl! Zugzwang! 2...9d5 3.9d7!
åe4 (3...9c4 4.9e6+-) 4.9c6 d3
5.9c5 9e3 6.9c4 d2 7.9c3 og hvit
vinner (Reti 1928)
(6) l.Oh4 Ebs 2..0,f2 9a6 3.O.c5l
(Ikke 3.Oe3 Od6 +.§,gS 9b5 5.Od8
9c6 6.0e7 &M og Ac5-a7 Manø-
veren er forhindret av den sorte kon-
ge) 3...Og3 4.§,el Truer med å bryte
inn i diagonalen på c7 4...EbS 5.Od8
9c0 0..0,n4 Tempo di menuetto!
6...&hz 7.§f2 gbs E..Oa7 9e6
9..0,bS &,sl 10.O,f4 .0,a7 11.0e3 og
vinner (Centurini I 847)

Nr Nevn KI Poens Finale
I Tmnd Romsdal M 9.0 FM
2 Jan S. Berclund M 8.0 FM
3 Rune Vik-Hansen 7.5 74.5 FM
4 Jon Kr. Røyset M 7.5 72.5 FM
5 Frank Remman 7.0 77.5 FI
6 Parviz EIka 7.0 62.0 FI
7 Pål Røvset M 6.5 70-0
8 Frode B. Jæeer M 6.5 62.5

9 Samson Høisaard M 6.0 79-5
l0 Arild Ernstsen 6.0 72.0 FI
I I Johnnv Pedersen 6.0 64.5 FI
I 2 Jens Otto Jensen I 6.0 34.0
l3 Geir Pedersen 2 5.0 59.0 F2

14 Roald Storslett 2 5.0 55.5 F2

l5 læifHasen J 5.0 t3.5 F3

l6 Torstein Brinemann 2 5.0 t2.5 F2

I 7 Frode Berntsen ) 4.5 66.5 F2
I8 Knut Are Hansen ) 4.5 51.0
19 Åsmund Andersen 3 4.0 56.s F3

20 Christian Samsonsen 3 4.0 26.0 F3

2l Tron Walseth M 4.0 24.0
22KarlP-.lemlrers 7 3.0 47.0
23 lvan Nvqreen 2 3.0 6.0

24 Vidar Opnes 2.5 48.0
25 Lene Johnsen 5 2.5 23.5 F3

25 Christooher Bar 3 2.0 45.5

27 Jinshui Yans J 2.0 13.5

28 Haris Zukanovic 3 2.0 6.0
29 Christer Hauclend 3 2.0 1.0

30 Ince Henriksen J 1.0 17.0

3 I Kenneth Pettersen 3 .0 2.0

32 Robert Blomstereng 3 0.0 8.0

33 Geir Paulsen 2 0.0 5.0
34 Geir Nilssen 3 0.0 4.5

35 Miktail Zavinov I 0.0 4.0
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Ved Samson Højgaard
I forbindelse med at trjemmesidene til
Tromsø Sjakklubb harhatt over 10000
besøkende!! var undertegnede på Berg
og tok en prat med opphavsmannen
bak sidene Jan Sigmund Berglund.

Hvordan kom du inn i sjakkmiljø-
et?
Det var faktisk en sjakkspiller fra
Tromsø som lokket meg med i sjakk-
miljøet. En såpass kjent Nordnorsk
personlighet som Gunnar Johnsen
hadde akkurat flyttet til Hammerfest,
og så hadde han simultanforestilling
på biblioteket der oppe. Vi var et ka-
meratgieng som tilfeldigvis kom inn-
om. Vi var i utgangspunktet så belært i
sjakkspillet at vi prøvde å sette skole-
matten på mesteren hele gjengen, så

det var Sc4 og tsh5 og hele suppe-
dassen. Selv om vi gikk ned ganske
fort mot mesteren, så fikk vi mersmak
og jeg var vel i grunnen hektet etter
den gangen - dette var i 1974. Allere-
de i 1975 vant jeg så min første tume-
ring i klubben, og ifra 1976 og til jeg
reiste i 1986 så vantjeg stort sett hvert
år i Hammerfest Sjakklubb. Det var i
den tiden for det meste de lokale hel-
tene i klubben, som slåss om ære og
berømmelse. Det jeg husker aller best
fra tiden i Hammerfest var vel kanskje

da vi hadde så mange gode spillere på
besøk i Kalottumeringen. Heikki
Westerinnen og Yrjø Rantanen. Ja det
var faktisk det året Rantanen blei
stormester og hadde glort det veldig
bra i tumeringer. Han giorde det fak-
tisk bra etter Kalottumeringen også,
men akkurat i ett parti i Kalottumerin-
gen så klartejeg å banke han - et parti
som jeg husker med glede! Det partiet
var min sjaktlige topp i Hammerfest.

Du dukket så etterhvert opp i
Tromsø Sjakklubb...
Ja, når jeg kom til Tromsø i 1986 så
var jo det et artig og fint sjakkmiljø
her også. Jeg hevdet megjo bra her til
å begynne med og var i veldig god
sjakkform i den tiden. I 1988 så reiste
jeg rundt i Nord-Norge og spillte sjakk
- det var vel toppåret mitt med en ra-
ting på 221I som toppnotering, før jeg
begynte å seile nedover igjen. I
Tromsø var det mye juniorer og unge
folk som etterhvert lærte seg å spille
sjakk så jeg har jo etter tur måtte ta tap
mot juniorer som dukket opp og som
nå har etablert seg som den harde

§emen i Tromsø Sjakklubb.
I telefonboken er du notert som .Ien
Sigmund Berglund - Sjakkspiller! -
men hva er ditt forhold til sjakk -
din sjakkfilosofi?
Sjakk kan fremstilles på mange måter
- cn hobby, et spill, en krig, kunst og
på hø1't nivå cn sport... Sjakk har så
utrolig mange aspekter - det er dette
som er så fascinerende med sjakk - og
for meg gir sjakk cn så stor spilleglede
at ingen andre spill kommer i nærhe-
ten. Dct cr kanskic det at du spiller
med åpnc kort, du kan ikke skjule noe
for motstandcrcn, så forutsetningene
er gitt på forhånd. Samtidig så er det i
en sjakkstilling muligheter for at den
ene spillcrcn scr ting den andre ikke

giør og mange muligheter spillerne
aldri kommer til å se.

Bortsett fra å spille sjakk så er du
også engasjert i sjakk på et mere
organisatorisk plan.
Jq jeg har hele tiden likt å administre-
re også. Det er vel kanskje fordi jeg
ikke liker at andre bestemmer uten at
jeg får en finger med i spillet! Fra
1977 ogtiljeg reiste varjeg stort sett i
styret i Hammerfest Sjakklubb, mange
av årene som leder. Jeg har tatt denne
interessen for å administrere med meg
til Tromsø og har også her vært i sty-
ret kontinuerlig - mere enn halvparten
av tiden som leder.

Til Nordnorsken i {ior la dere ut
turneringen pÅ internett - det som
nå har utviklet seg til de beste
klubbsidene i Norge - kan du beret-
te litt om bakgrunnen til sidene.
Ja, det var fordi jeg hadde sett på [n-
ternett hvor bra det var til å presentere
sjakk, og jeg tenkte da at vi i Tromsø
må også kunne presentere hva vi dri-
ver på med i vår klubb. Det var heldig
at Vadsø Sjakklubb hadde Odd Gun-
nar Malin, som etter min mening er di-
rekte fantastisk både på data og inter-
nett. Han hjalp oss med å Iå en klubb-
side opp å stå Jeg lærte så utfra det
som han hadde laget til, og brukte det
som en slags mal somjeg kunnejobbe
videre med. Gradvist har så skapjour-
nalisten lært mere og filtt sidene til at
få sitt eget preg. Jeg mener at for å få
en interessant hjemmeside må den
oppdateres kontinuerlig og ha gode
linker ut i verden og helst må den ha
litt humor. Jeg har hatt veldig god
hjelp av Sven WisløffNilssen som har
kommet med innspill og tips til for-
bedringer. Sven har mye av æren for
at siden etter min mening i dag ser så

bra og estetisk ut. Jens Otto Jensen har
bidratt med å legge partier inn på data.

Hva mener du om sjakkens posi-
sjon i Tromsø i dag og i fremtiden?
Vi er sånn som jeg ser det ikke spesi-
elt på offensiven, men det er et stort
potensiale for sjakken. Det ser man
hver gang man presenterer sjakk, for
eksempel giennom skolesjakken.
Hadde vi klart å jobbe jevnt med sko-
lesjakk i Tromsø i årevis, som vi bur-
de gjøre, så hadde Tromsø Sjakklubb
vært mye større enn vi er i dag. Jeg vil
tro at det er potensiale til å ha flere
hundre medlemmer i Tromsø. Jeg me-
ner også at vi må bli flinkere til å pre-
sentere sjakken i flere former enn vi
gjør i dag. Tenker da spesielt på kafe-
sjakk og andre former for kosesjakk
som appellerer til folk på en litt annen
måte enn den seriøse tumeringssjak-
ken. I denne sammenheng skulle man
ønske at vi hadde lokale som var mere
hyggelige enn det vi har i dag - vi
konkurrerer tross alt med en kafd eller
sofaen hjemme, så det er mye å gripe
tak i.

Tromsø Sjakklubbs
hjemmeside jubilerer

h ttp ://home.sol. no/^rberglu n/ts l«l

Ved Jan Sigmund Berglund
Et lite jubileum har stille skjedd ute i
nettet. Lørdag formiddag 28, mars ca
12.30 rundet telleren på Tromsø
Sjakklubb sine hjemmesider 10.000
besøkende. Tre dager før giorde også
WEB-siden en omlegging og skrives
som et eksperiment nå på engelsk.
Mye av det stoffet som ligger fra før
vil fortsatt være på norsk, men Inter-

)

)

il

)

i)



l4 Sjakklefsa Nr.3 Mai 1998

nett er så internasjonal, at det er
dumt å begrense seg til et språk så
få mennesker forstår. Nå kan
sjakkspillere fra hele verden se hva
vi driver med i Tromsø, siden en-
gelsk er det språk de fleste bruker
ute i cyberspace. Så godt som alle
mennesker i Norge er jo godt be-
vandret når det gielder engelsk -
ikke minst daøgenerasjonen! Ho-
vedproblemet mitt nå er at jeg
egentlig er for dårlig i engelsk!
språket blir litt fattig, og feilene
blomstrer vel, uten at jeg vet det!!
Vi får se om siden holder seg in-
ternasjonal, eller blir norsk igien.
Til å berynne med var siden svært
lik malen til Vadsø Sjakklubb sin
hjemmeside. Etterhvert har siden
vår fåu et eget preg, og ligner nå
på seg selv! Odd Gunnar er stadig
meget god å ha når det gielder da-
takunnskap.

Siden starten har undertegnede
vært WEBMASTER som redak-
tørtittelen heter i denne verdenen.
Hele tiden har det vært lagt vekt på
raske oppdateringer, ofte daglige,
men alltid flere ganger i uka. Dette
har nok lokket mange til å stadig
klikke seg inn til siden for å se hva
som er på gang.

Meget god hjelp i denne perio-
den har det vært å ha Sven Wisløff
Nilssen og Jens Otto Jensen. Sven
har gitt daglige,/ukentlige innspill,
og har sågar laget stoffet til flere
av sidene. Han har hjulpet til med
å luke ut feil underveis, og har på
mange måter vært uunnværlig i
den første tiden. Jens har foret

partisidene med sjakkpartier i per-
fekt pgn-format, som er standarden
ute på nettet.

5.000 jubileet var ved nyttårsti-
der, så besøksstatistikken er posi-
tiv. Det har stabilisert seg i de siste
månedene, og det er vel ca 4-500
besøkende på sidene hver uke nå.
Det er i grunnen ikke så verst, når
vi vet hvor ftl registrerte sjakk-
spillere vi har her i landet.

Fødselen til disse sidene skjedde
i mai 1997 i forbindelse med
NNM. Jordmor til denne prosessen
var Odd Gunnar Malin fra Vadsø
som med sin datakunnskap og
hjelpsomhet fikk siden opp å stå.
Det finnes inter(nett)vjuer med
blant annet Simen Agdestein og
klubbens leder Trond Romsdal.
Han er som alle vet klubbens
eneste IM. Det er bilder fra klub-
ben, og du finner nyheter fra hele
verden som i alle fall interesserer
undertegnede. Det er vanligvis sto-
re tumeringer der nordmenn er
med, eller noen av toppturneringe-
ne i verden, med Kasparov, Anand,
Kramnik, Shirov & Co. Annet
småplukk er det selvsagt også, og
du er velkommen innom siden du
også!
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OppgaV9t Ved Sqmson Højgaard
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Ved Jon Kristian Røyset

I 7. runde av bymesterskapet ofrer
Samson dama i et svært severdig parti
mot Arild.

Samson Højgaard
Arild Emtsen [A08]
1.e4 e6 2.d3 d5 3.åd2 c5 4.ågA
åc6 5.g3 øf6 6.§,92 Oe7 7.0*0 b6
8.Eel tsc7 9.e5!? Kanskje det er
bedre å spille åfI eller c3 her.
9...åd7 10.tse2 0b7 11.åfi!? Her
tror jeg det er bedre å spille c3, som
km være nyttig dersom sort rokerer
langt. 11...åd4! Nå fllr hvit store
problemer med å skaffe seg aktivitet.
12.åxd4 cxd4 13.3,f4 E c8
14.§94!? Det er kanskje bedre å
forsvare c2-bonden med a-tårnet, for
siden å spille h4. 14...95! Dette trekket
hadde jeg ikke sett. Her brukte jeg
mye tid på klokken og bestemte meg
for å gi c2-bonden for d4-bonden.
15.0d2! Bxc2 16.Exd4 &,cS
17.tsg4 §,e7 18.Sb4! Dersom hvit
får byttet sortfeltsløper kan den sorte
stillingen på kongefløyen bli svak.
18...h5 l9.gd4 .0c5 20.S,xc5 bxcS
Her tilbød sort remis for 21.8c3
Bxc3 er remis. Jeg besluttet å spille
aktiYt, for jee hadde fordel på
klokken. 21.Ee3l? d4 22.§.xb7l?
Her var Exg5 omtrent likt. Men hvit
satser alt på vinst. Ved beste forsvar
bør sort oppnå fordel. 22...dxe3
23.åxe3 Exb2 24.Åc4 Ed4
25.Axc8 9e7? Farlig - jeg ville ha
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rokert. 26.§xd7 9xd7 27.E abl
h4??

På 27...&c7 er 28.åa5 uklart. Det
ville ha vært mere forsiktig å spille
27...8d8 28.8b7+ 9c8 29.Eebl
Nå står sort til tap i alle
29...Ad8 30. B b8+ Ed7 31. E 1b7 På
31...åe8 følger 32.Ad6+ og hvit må
gi dronningen for springeren. På

31...9c6 følger 32.Sa5+ etterfulgt av
Exd8.1-0 SH

I runde 8 oppnår Rune Vik-Hansen
raskt stor terrengfordel takket være
slapt spill av Pål i åpninga. Ved trekk
25 tvinger han fram stygge svekkelser
foran motstanderens konge og med sin
påfølgende sterke springermanøver
spiller han opp et drepende initiativ.

Rune Vik-Hansen
Pål Røyset lB03l

l.e4 åf6 2.e5 åd5 3.d4 d6 4.4c4 e6
Her ligger noe av grunnen til svarts
problemer senere i partiet. Han får en
trang stilling uten den helt store offi-
sersaktiviteten. Sort må spille åb6 og
dxe5, for å {å noe som ligner sjakk-
spill. 5.åR åc6 6.§e2! I enkelte va-
rianter, f.eks etter 6.G{ kan sort prøve

å enten bytte dronning 6...åb6 7.&,b3
dxe5 8.dxe5 §xdl 6...&e7 7.04
åb6 8.0b3 d5 På 8...åa5 kommer
9.tsb5+ og springeren må returnere.
9.c3 a5! Forsøk på å jage løperen y't-

terligere tilbake og et forsøk på å sa-
botere hvits bondestilling med a4-a3.
10.a4! Hindrer sorts plan og lar c5-
bruddet være det eneste på dronning-
fløyen. 10... åa7 Spiller for c5-
bruddet, som hvit stopper med...
u.Oe3 &az tz.åertt

ffi, "''ffirW"'ffi;L"l'ffi
,ffibru ffiH'ffi,
Dette er et godt trekk av flere grunner.

l. tsg4 er en umiddelbar trussel der-
som sort venter lenge med rokaden. 2.

fll og Ef3 som en forbindelse til et
kommende kongeangrep. Spiller sort
f6 henger Eh5+ i luften. Det er de

l=,I

'ffi

mest taktiske gmnner. Så er det de
mer strategiske. Springeren er klar til å
hoppe til d3 å gjøre bruddet med c5
enda vanskeligere enn det allerede er.
Fra d3 overdekkes c5 og e5 (også i
samspill med 8{) Den tiden sort bruker
til å forberede c5 anvender hvit til å
sefte igang et kongeangrep. 12...G-0
Trond Romsdal påpekte etter partiet,
med refte, at det ikke bare var mulig,
men også bedre å spille 12...c5

13.dxc5 åbd7. JKR. 13.åd2 §e8
14.Edl 8c8 15.åd3 åa8 Dette kan
umulig være brq men hva skal sort
ellers spille på? 16.Oc2 b6 17.f4 cS

Så kommer c5, men til hvilken pris. Vi
skal nå merke oss hvor god bevegel-
sesfrihet de hvite brikkene har i for-
hold til de sorte. I de neste påfølgende
seks trekk glir hvits spill som om det
var på skinner. Følg med nå! 18.ER
Et trekk med høy Gaute-faktor. Pål
ante hvor det bar da dette ble spilt.
18...cxd4 19.cxd4 f5 20.exf6 Oxf6
20...9xf6?! 21.f5! 21.åe5! &,xe5
2?.fxeS ExR 23.åxR Bhs Føreren
av de hvite brikkene er ikke akkurat
kjent for sin strategiske forståelse,
men den unnfangede plan for å svekke
den sorte kongestillingen, er på gren-
sen til det geniale. Han innrømmer (i
all hemmelighet selvsagt) gjerne at
han er meget stolt over å ha funnet
den. Dette er nesten i overkant av hva
han er i stand til å prestere, for dette er
stort i betydningen SCHWÆRT, så

folkens, len dere tilbake og nyt.
24.Wdzl Ut av bindingen. 24...åc6



18 Sjakklefsa Nr.3 Mai 1998 Sjakklefsa Nr.3 Mai 1998 t9

25.495! Så hopper vi på han. 25...h6
26.åh3!! åb4 27.å1il Ee8
27...8,xc2 28.åxh5 Åxd2 29.§xd2
Ac2 var muligens verdt et forsøk selv
om hvit har materiell fordel. "L(R.
2s.Og6 §e7 29.§e2 BfB 30.§94
åc7 31.åh5 Ideen er 4bl og §96.
31...8h8 32..0,b1 &e8 33.åf4 Se

hvordan hullene utnyftes! Det truer
å96+ med utivelige konsekvenser.

33...95 34.å96+ Sxg6 35.Sxg6
Med løperparet mot elendig
kongestilling er partiet lett vunnet.
35...8g8 36.8h5 gg7 37.Obl "Det
av modeme Ånd folte angrepsbesejlede
returftekk!", slik Nimzowitsch sa det.

37...åc6 3S.Ea3l Ja, det stemmer
det, vi har visst et tårn her som også
vil være med. Fordi sentrum er lukket
har hvit all verdens tid til å få siste
offiser i spill. Sorts passive stilling er
også til stor hjelp! 38...åe7! 39.8c3
åe8 40.94! Hvit arbeider med å få
spilt h4! 40...818 4l.h4l Ef/
42.tsxh6+ 9gS 43.Exg5+ åS7
44.8f6 Ee8 hvis 44...tsxf6 45.exf6
Exf6 46.&95 Ef/ 47.h5 har han
knapt trekk igien. 45.8h6 Exa4
46.&h7+ 9ø lZ.Ectt Eb3 48.0c2
Vår gode venn og kollega Roald

Storslett foreslo korrekt at 48.8fl+
Qe8 49.§96+ ville Yunnet.

48...§xb2 49.9f6+ Ee8 50..0,96+
gd7 sr.Exl8 tse2 52..0,95! Exg4+
52...åxg6 53.8d8# 53.9h2 Ee2+
54.8h3 ågfs Skøyer'n. 55.8e8#
14 RVH

Så Frank på sitt aller beste! Frode
hiver inn håndkleet etter bare 23 trekk
da både matten og dama blir for mye å
dekke. Her er partiet fra runde 9.

Frank Remman
Frode B. Jæger lA64l
1.d4 åf6 2.åR e6 3.c4 c5 4.dS d6
5.åc3 exdS 6.cxd5 96 7.gl §g7
S.LE2 0-0 9.0-0 a6 10.a4 Ee8. Vi
kommer etterhvert inn i
hovedvarianten i Benoni Fianchetto.
Min plan videre vil være å manøvrere
å på R til d2-c4 med trykk mot d6-
bonden og kanskje på sikt spille den til
a5-c6. Det kan også bli aktuelt å spille
bonden til a5 på et passende tidspunkt,
for øvrig er det vanskeligere å hindre
at sort bryter med b5 ettersom hvits O
står på 92 istedenfor e2. Ved siden av
dette er det naturlig å giennomføre e4

og fll med trykk mot sentrum. ll.ådz
åbd7 12.åc4 åe5. Altemativet er
åb6 som bla truer åxa4 og b5, men
Bulle velger et fiekk som åpner opp
for taktiske muligheter mot hvits
kongefløy. 13.åa3 gb8 14.m Ahs.
Alt er visstnok teori. Nå anbefales det
å spille e4 for å møte f5. 15.EUZ?!
Spilt for å forberede fll, men teorien
anbefaler ikke dette på grunn av g5!,
og hvis e4 så 94! med initiativ til sort.
Bulle kjente ikke til dette og spilte
isteden. 15... &d7?!

Virker ikke spesielt godt da det
frarøver åe5 alle fluktmuligheter
etter f2l. Hvis jeg na spiller 16.f4
direkte, har sort det smarte motstøtet
16...b5. Etter 17.fte5 så 17...åxg3
18.9xg3 Sxe5+ med angep.
16.åe4 virker sterkt, men jeg fant
ikke noe forsert etter 16...Sf5. Jeg
valgle isteden et trekk som innleder
starten på en trekkserie der initiativ
foretrekkes fremfor materiell. 16. a5!?
- hindrer b5 og truer f2l. Frode velger å
spise bonden. 16...§xs5 17.t4
Forserer fram et kvalitetsoffer.
17..,4c4 18.åxc4 Bxal 19.8c2
Truer damefangst. l9...Sxc3
Sortfelteren må ofres 20.Exc3! Et
viktig trekk for å skape

angrepsmuligheter i diagonalen,
20.bxc3 gir bare sort anledning til
20...8a4 eller 20...Oa4. 20...fle2.
Frode tar enda mer materiell, men
burde nå prioriære forsvar. 21.94! Nå
blirdet gqypllandet 21...åg7 Hva
ellers? 22.f5! Truer 23.0h6 med matt
eller damefangst. Finnes det egentlig
noen redning for sort? Etter feks
23...åe8 24.fxg6 hxg6 25.8f3 Ee7
26.§,95 tsxfl 27.§xf1, med klar
vinst til hvit. Bulle gjør lidelsen kort

etter 22...&bS 23.Oh6 Oppgitt l-0
FR

Ekspertkommentator Tron Walseth
kommenterer følgende opp&iør
mellom Lene og Torsten fra runde 10.

Lene Johnsen
Torsten Bringmann lE6rI
1.d4 åf6 2.c4 g§ 3.åc3 Og7 4.åR
0-0 5.Og5 d6 6.e3!? Noe beskjedent
til kongeindisk å være. Vanligere er
6.e4 for å ta kontroll i sentrum. Spillet
kan for eksempel fortsette 6...åM7
7.§e2 e5 med komplisert spill.
6...åM7 7.&d3 e5 8.dxe5 dxeS
9.8c2 c6 10.0-0 Bc7 Her ville
10...4c5 vært mye mer aktivt. En
mulig fortsettelse kunne være
ll.Eadl 9c7 12.§e2 "o,fs t:.§ct
åfM 14.åxe4 åxe4 og sort har en
mye friere stilling. Nå får hvit
anledning til å spille e4. ll.e4 Her ser
vi at hvit taper et tempo ved først å
spille 6. e3, for så senere å spille
bonden ett hakk til frarn. Ælikevel er
hekket nødvendig, ellers spiller sort
åc5 og 4f5 med initiativ. 11...a5
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n.Adz n.h3 Eat t:.&e3 åf8
14.c5 åe6 hvor hvit prøver å få spilt
åd6, mens sort prøver å få spilt åd4,
er svært interessaot. 15.åd2 åd4
l6.Oxd4 exd4 l7.D,e2 med
ubalansert stilling. Sort har løperparet,
mens hvit har hullet på d6 L spille mot.
Klarer hvit her å byue sin e-bonde mot
sorts d-bonde, ville det vært til hvits
fordel, da hullet på d6 er i en åpen
linje. Dette er imidlertid vanskelig, da
sort unngår slike bytter. 12...åc5
13. E adl h6 14.OG3 åxd3?! Trekket
bytter en god springer mot en dårlig
løper, og er derfor ikke i henhold til
stillingens natur. 15.Exd3 E dS
l6.Ee2 åg4 17.Hi åxe3 18.Exe3
f5 19.åf3? Ignorerer sorts svakhet på
d6. Mye bedre ville vært å spille c5
frrlgt av åc4 og åd6. 19.c5 f:t
20.Ve2 S,e6 21.åc4 ,LfB 22.Aa4
og det er ennå mye å spille om. Nå
setter sort inn kveler'n, og presser hvit
langsomt bakover i resten av partiet.
Enhver har noe å lære av sorts teknikk
herfra og inn! 19....0,e6 20.b3 f4
2l.Be2 gS 22.dh2? Som tidligere
forklart er det ikke den veien
springeren skal. Imidlertid begynner
stillingen nå å bli svært vanskelig.
22...9f1 23.ExdE+ 8xd8 24.8d1
Ef8 Sort velger å beholde et tårn på
brettet. Imidlertid må han da gi fra seg
d-linja 25.Edi h5 26.8 Of6t
Alctiviserer den dårlige løperen til sort.
Målet er d4! 27.adl §,e7 25.Åf2
28.9f2 forhindrer 28...§,c5 og truer
Da7 med bondegevinst 28...Sc5
29.gfl0a4 tukker dJinjq og hvits
dominans her er verdiløs. 30.Edl
Ee7 31.8d2 a4l Når dJinja er
lukket, åpner sort nå a-linja for seg
selv. Ved hjelp av .Od4 holder han så

kontroll over linja. 32.9A 32.bxa4

4xc4+ 33.9e1 &xa2 med
bondegevinst. 32...axb3 33.exb3
Ea8 t4.Ea2 Ea3! 35.Exa3
35.ådl b5! 36.cxb5 Sxb3 37.Exa3
(37.9d2 Ec5!) 37...tsxa3 38.bxc6
Ecl !-+ Sort er derfor nødt å slå på a3

35...8xa3 36.8c2 c5?! Tvilsomt.
Etter 36...b5! 37.cxb5 Sxb3 38.§d2
s,c4+ 39.991 (39.9e1 &c3-+;
39...8a1+ og sort vinner lett. 37.åd3
Od7 38.9e2 bS 39.åfl 94 40.hxg4
hxg4 41.åd2 Ea6! Sort spilller nå
nydelig på 2 svakheter, nemlig
bondestrukturen på d-fløya og b-
strukturen på k-fløya. 42.Ebl Eh6
43.tse1 gh2 44.8n bxc4 45.bxc4
gxf3+? Sort overser en liten
kombinasjon mot bonden på 92:
45.,.93 46.Aet 4,h3t 47.Edl .Lf2
48.gxh3 Oxel 49.Exel 92 med
bondeforvandling. 46.åxR .§,ga?
Ideen med trekket er dårlig, nemlig å
bytt" løperen for springeren.
Problemet er imidlertid at hvit truer
åxd4t 47.§d2 OxR 48.ExR tsh4
49.9§e2 EgS 50.*c2 Eg6 51.84?
Deffe og neste trekket viser at hvit
ikke vet hva hun vil. Bedre er 51.åel
EfB 52.åRl hvorpå hvit byner
springer mot løper, og holder lett
remis, sf...ElE 52.WeZ tsa6
53.8b3 53.åel tsaz+ 54.8d3
Eb3+ 55.*d2 Bc3+ 56.Edl Oe3
Med trusselen Ed4+ og Exe4
57.åf3 tsal+ 58.Sc2 Waz+ 59.9c3
tsa3+ 60.9c2 tscl+ 6t.Ed3 Ebt+
62.*c3 Exe4§3...§b6+ 54.9c2
EaS 55.åb2 Eo3 56.gbt Sxb2
57.Bxb2 Ed3+ 58.8c2 Ed4!
Sentraliserer dronninga. Hvit kan nå
bare vente på henrettelsen. 59.9c1
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9g7 60.8e2 9r0 61.9c2 9g5
62.9b3 Ee3+! Utmerket beregnet!
Sort går nå inn i et vunnet bondeslutt-
spill. 63.Exe3 fxe3 64.8c3 pga
65.9c2 ggf ø.903 Ef4 66.,.912
vinner enda mer direl«e 67.e4 98
Sort spiller et flott sluttspill her. Selv
om hvit overser en remisvariant etter
en uriktig awikling av sort, vitner det
sorte spillet om forståelse av en del
posisjonelle elementer. Hvit spiller
også et godt parti, og er med på h gø-
re dette partiet svært interessant. 0-1
TW

Tron kommenterer her ett flott
vinstparti fra New York Open.

Jos6 Torres
Tron Walseth
New York Open (9), 1998 tD4,21
l.e4 c6 2,c4 dS 3.exd5 cxd5 4.crd5
åf6 5.åc3 Min motstander var fra
Venezuela, og den varianten han vel-
ger, er tydeligvis siste mote der. I før-
ste runde spilte jeg mot IM Riihl fra
Venezuela, og han valgte den samme
varianten med 2. c4. Imidlertid awi-
ker min motstander her fta første par-
tiet, hvor Rdhl spilte 5.&bS+
5...åxd5 6.d4 åc6 Z.årS ee 7...§94
8.8b3 og sort filr problemer i sentrum
og på damefløya. 8.&di 0e7 9.0-0
of6 10.åe4 0-0 1r.åxf6+ åxf6
Sort ønsker å bytte ut flest mulig lette
offtserer, men beholde tunge offrserer
på brettet. Dette er en velprøvd og
mye benyttet metode i spill mot isolert
dronningbonde. 12.&gS h6 13.Sh4
å b4 Fortsetter målbevisst å bytte ut
de lette offrserene. Dette gfør også for-
svarsjobben på kongefløya lettere, da
det er mindre lette offiserer å angripe
med. 14.åe5 åx&t Her bød jeg re-

mis, selv om jeg følte at jeg sto litt
bedre på grunn av den isolerte d-
bonden. 15.Exd3 S,aZ t0.8 fcl I-
steden kan hvit spille 16.å94 Oc6
17.§xf6 gxf6 18.åxh6+ 9g7 Hvit
har nå vunnet bonde. Dette fryktet jeg,
men min motstander mente at 16.åg4
ville være for farlig, da det ville åpne

linjer inn mot egen konge. 19.bg4
Eg8 20.893 gf8 gir sort unødig
trykk mot kongen. 16...95 Jeg fryktet
fortsatt 17.dg4, og trekket var et for-
svar mot dette. I tillegg begraver trek-
ket løperen på 93. 17..0,93 ådS 18.h4
Aktiviserer løperen, men byfter ut
hans gode springer mot min dårlige
løper. 18...gxh4 19.åxd7 ExdT
20.Sxh4 f5! Trekket tar terreng på k-
fløyq og er også et ledd i åpning av
linjer på k-fløya med videre oppføl-
ging h5-h4-h3 eller !l-R 21.§,93
Eg7 22.§e5 tsg4 23.EcS EadE
Z4.Bacl hS 25.8h3 9nt
26.tsxg4? 26.8c7+l åxc7
27.Exe7+ 9sS (27...9e8 28.8b3!
tsg6 29.8b5+ med gevinst)
28.tsxg4+ hxg4 29.897+ Eh8
30. E xb7+ 9e8 31. E 97+
gtrs:Z.Exa7+ 9g8 33.8g7+ Eh8
34.Hxs4+ Eh7 35.rt97+ gh6
36.8e7 og hvit får 4 bønder for kva-
liteten. Hvit hadde tidsnød, og knapt
med tid til å regne varianter og vurde-
re stillingen her. 26...hxg4 27.Qll
9e7 28.9e2 Ed7 29.Ehr Aft
30.o3? Brikken nærmest klokka.
Trekket svekker bondestillingen på
dronningfløya. Sort er nå nødt til å
bytte ut et sett med tårn for å komme
videre. 30...8c8 31.Exc8 9rc8
32.9ili gd7 33.8h6 Ee7 34.8h8
åb6! Springermanøveren ser me-
ningsløs ut ved første øyekast, men
trekket vinner
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tempo i aktiviseringen av sorts konge.
35.of6 Ee8 36.8h7+ 36.Exe8
9xe8 37.9c3 gd7 3S.gb4 9c6 og
sort får aktivisert kongen over d5

36...&c6 37.SeS åd5 3s.E97
E e7 39, E g8 Sort har fiitt flyttet kon-
gen sin fra d7 til c6, mens hvit har
flyttet tåmet fra h8 til g8. Sort tar ma-
nøveren en gang til, for å få flyttet
kongen til d5. 39...åb6 40.8d8 Ed7
4f . E e8 Her gjorde jeg min motstan-
der oppmerksom på at han hadde gjort
40 trekk. Han trodde meg tydeligvis
ikke, og giorde to til trekk i tidsnød-
rempo. 41...EdS 42.8b8? Trekket
bukker bonde. 41.b3 burde spilles,
men sort spiller bare 41. - a5, og brek-
ker opp bondestrukturen på d-fløya.
42...4e4 43.b3 åxeS+ 43...åxa3 og
sort vinner en bonde. Jeg ville imid-
lertid ha problemer med å få aktivisert
springeren på en vettug måte igien.
Jeg valgte derfor å ta bonden på d4
istedenfor. 44.dxe5 9xe5+ 45.8e3

Sort spiller på 2 svakheter, en mer-
bonde på kongefløya, og svake bønder
ph d-fløya. Min plan var som følger:
l) Bytte av bønder på k-fløya, mens
sorts tårn holder hvits konge i sen-

trum. 2)Lose merbonden på k-fløya
inn mot forvandlingsfeltet. 3)Tvinge
hvit å gi tåm for merbonden på k-
fløya. Det er nødvendig å etablere fri-
bonden lengst mulig unna d-fløya, el-
lers kan hvits konge både forsvare d-
fløya og $elpe til å holde bonden til-
bake. Det er derfor nødvendig å fit fri-
bonde i g- eller fJinja . Neste trekk
tvinger hvit til å holde kongen i d-
linja.45... Ec7! 46.9d2 grn
47. E c8 e5 48. E f8 E g7l Trekket tru-
er 49.... 93. Hvit er nå tvunget til å
svekke feltene på kongefløya. 49.93+
9e4 50.b4 Ed7+! Trekket, sarnmen
med neste trekk, er med på å fortsette
spillet mot de to svakheter skissert
tidligere. 51.9e2 E c7 52.Efl
s2.9d2 f4 s3.Ef6 Ef3 s4.Ef8
åxf2 S5.gxf:t exfll 56. Elxfit+ 9g3 og
sort har fått sin fribonde lengst mulig
unna d-fløya. 52...h5! Fikserer wak-
heter på d-fløya.53.8g2 Ec3 Nå
mister hvit ennå en bonde. 54.a4 bxa4
55.8fl Eb3 56.Exa7 Exb4
57.EaB 9d3 Kongen beveger seg
mot a-bonden for å hjelpe den i mål.
Det er nå enkel vinst for sort. 58.8a5
Ee4 59.8c5 f4 60.gxf4 exf4 6l.Eg5
9cS Hvit gir nå opp. Trekkene
62.Exg4 f3+ 63,9xf3 Exg4
64.9x94 a3 65.fl1 a2 66.f5 al& 67.f6
tsaB 68.995 EfB med enkel vinst.
O.I TV
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Styret informerer...
Ved Trond Romsdal

Første styremøte i perioden ble holdt
16. april. Et styremedlem hadde fått i
oppdrag å koordinere annonsesalg i
forbindelse med Nord Norsk Sjakk-
festival. Det ble konstatert at lite var
gjort, Frank Remman var ny mann på
saken. Det skulle også sjekkes visse
steder etter nytt spillelokale. Også her
skuffet vår mann.

Det skulle vært tatt kontakt med
rektorer for igangsetting av skole-
sjakk. Dette var ikke giort.

Det ble ellers lagt en plan for hvor-
dan utestående fra medlemmer som
ikke hadde betalt ulike kontingenter
skulle drives inn. Problemet hadde
vært at Frank sjelden kunne være ak-
kurat klokka syv i klubben. Han fikk
dermed ikke inn kontingenter før run-
den startet. Jens Otto skulle få en liste
å gå rundt.

Sak 3 var Nord Norsk Sjakkfestival.
Det ble her planlagt hva som skulle ut
i informasjonsskriv nummer to. Det
ble fastslått at et program og følgebrev
skulle sendes ut. Til programmet
skulle Frank, PåI, Jan Sigmund og
Knut Are jobbe med annonser. Det ble
drøftet hva som skulle være med i
programmet. Ellers ble det utsatt hvor
pokaler skulle kjøpes, og hvem som
skulle sørge for å få dem kjøpt.

Et forslag fra Trond om å ikke rate
spillere med ratingprestasjon under
800 ble vedtatt. Imidlertid skulle man
rate likevel hvis spilleren ba om det og
kontingenter ble betalt.

Spøneskjemaet som skal ut i vår ble
drøftet. Det ble lagt spesielt vekt på
hvilke spørsmål som skulle være med.

Det neste styremøte var 30. april.
Første sak på styremøtet er alltid god-

§enning av referat fra forrige styrc-
møte. Pål's gamle datamaskin hadde
sviktet, så vi var nødt til å gi ham fiist
til neste møte.

Saker fra tidligere styremøter skulle
så behandles. Det var fortsatt ikke
giort noe i forhold til spillelokale. Sa-
ken ble nå prioritert bort i forhold til å
jobbe frem mot Nord Norsk Sjakk-
festival. Jon Kristian skulle på nytt
giøre et forsøk påfølgende mandag på
å samle alle gode krefter til et møte
om skolesjakk. For øvrig kom det
frem at Jon nå har vært i konøkt med
en av rektorene. Frode skulle ta kon-
tåkt så snart han var friskmeldt med
Prestvannet skole, hvor han jobber.

Frank kunne glede styret med at det
var giort fremgang når det gialdt å
inndrive kontingenter. Mer enn 2000
koner var kommet inn. Han kunne
også opplyse om at salg av annonser
til programmet (NNS) var godt i gang.
De hadde ffitt mer ewr 260A kroner på
å gå rundt.

Til spøneundersøkelsen ble nye for-
slag til spørsmål lagt frem av leder.
Styret etterlyste et mer konkret oppsett
og leder lovet og ordne dette før neste
rnøte.

Sak 3 var Nord Norsk Sjakkfestival.
Det ble vedtatt at Trond, Jon Kristian,
Frode og Jens Otto skulle lage pro-
grammet. Frode skulle giøre et inter-
vju med Paul Svedenborg, partier fra
NNM -97 skulle med, leder ønsker
velkommen, regler for lynturneringene
og resultatliste fra fiorårets mester-
skap skulle med.

Neste sfyremøe ble lagt til torsdag
7. mai klokka 21.00 samme sted.
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Nestleder:

Sekretær:

Kasserer:

Turneringsleder:

Rekrutteringsleder: Jon Kristian Rpyset Tlf:
Hakon den VII's gate23 Evt:
9011TromsØ

Jan Sigmund Berglund Tlf:
Innlandsvn. l19
9020 Tromsdalen

Tlf:
Arb:

TN
Mob:
Arb:

Tlf:
Arb:

TN

Adresseliste for styret i TromsØ sjakklubb

Trond Romsdal
Tromsøysundvn.26
9020 Tromsdalen

Jens Otto Jensen

Varden 170

9018 TromsØ

Pål Nikolai Røyset
Hakon den VII's gate23
9011TromsØ

Frank Remman
Olastien 8A-221
9012 TromsØ

Knut Are Hansen
Morildvn. 16

9100 Kvaløysletta

Frode Bull Jæger
Gnist vn. 5
9014 TromsØ
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