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Jon Kristian Røyset ble bymester i 1998. I finalen levnet hqn
ingen tvil og vqnt alle partiene. Dermed tok han også første
nqppet i den flone vandrepokalen som er satt. Tilsvarende
pokal er også satt opp i klubbmesterskapet til høsten. I klas-
se I ble det fcnorittseier til Frank Remman etter at Rune
Vik-Hansen valgte å stille i finalen i Mesterklqssen. Her var
det imidlertid en svært spennende duell, og avgiørelsenfalt
ikke før det spennende partiet i siste runde mot Arild
Errutsen. Klasse 2 ble vunnet av Torsten Bringmann. Han
vønt også alle partiene. Hadde turneringsledelsen satt ham i
feil klasse? Klqsse 3 ble yunnet av Christian Samsonsen, og-
så han nykommer i klubben. Artig! Denne gang har vi en
skikkelig tabell fra konradklassen (midtsidene) og selvsagt
o gs å t abeller fr a fi nal ene.

Side 5

Teorispalten
Sist fikk vi dessverre
ikke med teorispalten
på grunn av plass-
mangel. Denne gan-
gen kommer vi imid-
lertid strekt tilbake og
Frode firllfører sin
artikkelserie om den
isolerte fribonden. I
nummer 2 av Sjakk-
lefsa viste Frode
hvordan man kan an-
gripe med en slik
bonde. Denne gangen
viser han instruktivt
hvordan man skal
spille mot en slik
bonde.

Side 21

Sjakkongen
Visste du at det er
spilt sjakk i Nord-
Norge i hvertfall
1000 fu. Jens Otto
Jensen forteller om
Sjakkongen fra Tron-
denes som er datert
tilbake til 1200tallet.

Side 23
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[)ct har væfi en hektisk tid med for-
bcredelser til NNS. Sponsorer måtte
skafl'es og program skrives og sendes

rut. Irt arrangement med siakk på Py-
ralnidcrr skulle planlegges. Videre
haddc vi avslutningen av Bymester-
skapct i klubben. I tillegg til disse

oppsavcr lrar vi .iobbet kontinuerlig
rnccl S.jakklcfsa. Når jeg skriver vi
rncncr .icg lridragsytere til Sjakklefsa.
l)cl cr rrcmlig dc sanrnre medlemmene
sorrr srlr igierr når.jobber rnå gjøres for
s.jakklubbcn. Dct er derfor med glede
al redaklorcrr har Iått tilsagn fia Tron
Walsclh sorn pafliredaktør. Jon Kristi-
an hal giiorl cn k-jenrpeiobb, noe som

ogsir licrrrghr av dette nummer. Men
rlct cr rrotlvcndig at klubben nå satser
pir rclirultcrinqclr. os nettopp dette blir
.lorr Kristiarrs oppgave fi'errrover. Flere
rrv klubhcns rncdlcrnrner bør være med
pli ir rlrir lassct. l)ette er ikke minst
vikti.q i lorbindclsc nrcd den jobb Jon

lr.rislirrrr skirl gjorc, il få barn og urlg-
rkrrn til li spillc organiseft s.iakk i
'l ttltttso.

S.irrliklcl.sir lirr lcrie licrn til septem-
bcr'. Vi korrtrrrcr rlir lilb:rkc rttccl stoff
li'ir [llrrrrt lttttcl Nortlttor.sk Siakklcsli-
virl «rg,. Larttlslurrtcrittg,crt. l'i'i vcllrlc lv
S.jakklclils rctlaks.iort rtttsket' .1ctr, rrllc

s.jakkvcrrncr crr gorl s()nrncr oe lykkc
til i clivcrsc turncringcr.

Lederen ved tastaturet
Vetl Trond Rontsdul

Som jeg nevnte i maiutgaven av

Sjakklefsa, så skal jeg snakke om or-
ganisasjonen i Tromsø Sjakklubb. Jeg

skal ta for meg hvordan organisasjo-
nen er i følge vedtektene og hvordan
de er i praksis.

Etter vedtektene skal styret bestå av

5 personer, nemlig leder, kasserer, re-

krutteringsleder, materialforvalter og

turneringsleder. I tillegg skal styret

blant disse konstituere nestleder og

sekretær. I dag har vi i stedet et styre
nred 8 personer. Årsmøtet har i tillegg
valgt en nestleder og det er konstituert
en iddkoordinator og sekretær. Etter

vedtektene er klubben organisert slik:

Da denne organisasjonen ble vedtatt

var tanken at flere skulle giøre en jobb
for klubben, slik at alle de giøre-

målene soln en s.iakklubb har blir ut-

før1. Desverre viste det seg fort at

rnedlemmene i Tromsø Slakklubb ikke
var moden for en slik organisasion.

I dag har vi likevel prøvd å jobbe

sonl om vi hadde slike komitder. Tur-

neringskomitden skulle bestå av tre
personer. Leder av komit€en var re-

krutteringsleder og den skulle dessu-

ten bestå av etr resultatlormidler og cn

rangeringsmedarbeider. I dag fungerer

Frode Bull Jæger som turneringsleder
mens undertegnede har vært resultat-

formidler. Noen rangeringsmedarbei-
der har vi ikke hatt.

Økonornikomitden skulle ha vært le-

det av en kasserer og skulle dessuterr

bestått av idekoordinator og regn-

skapsfører. I praksis har Frank Reln-

man væft både kasserer og regnskaps-

fører mens Jan Sigmund Berglund har

vært iddkoordinator. I følge vedtekte-

ne skulle ikke iddkoordinatoren ha

vært i styret, men dette har Jan Si-tI-

mund blitt valgt til av årsmøtet. For

øvrig må man kunne si at Knut Are
Hansen har vært med ikomitden, da

han spesielt har bidratt med å ordne

annonser til programmet til NNS. Re-

krutteringskomiteen skulle ha bestått

av -5 personer. Rekrutteringslederen.
en foreldrekontakt, og 3 instruktører. I

praksis er Jon Kristian Røyset rekrut-
teringsleder nrens komitden ellers har

bestått av Frode Bull

Miljo og ordens
konrite
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kontrollerer stillingen fullstendig. Jan

Sigrnund som også hadde dårligst tid
spreller lin mot slutten. Forgieves. Det
er vel bare krampetrekninger.

23...4e6 24.Axe6 fxe6 25.9d3
Allerede her er det vanskelig , onr ikke
umulig, å se hvordan sort kan berge

dama si. uten å gi altfor mye materiell
selvfølgelig. 25. Ee4 var like bra.

25...8ac8 26.8e4 Truer 27.c5 åd4
28. å 3xd4 exd4 29.b3 26... å b8

27.da5! ad4 28.Exd4 exd4 29.b3
Exb5 30.cxb5 e5 3l.Ee4 E c3

32.åxb7 
^d7 

33.tsd5+ E fl7
34.åd6 Oppgitt. l4 JKR

I klasse I avgiorde Frank Remman i

siste runde rrred et spennende parti
mot Arild Ernstsen. Arild spilte godt i

tlnalen nren tapte to gode stillinger i

tidsnod.

Frank konrmenterer:
Partiet er det siste og avgiørende i

klasse l. Jeg spiller sort mot Arild
Ernstsen og begge har 4 poeng før
siste runde. Arild vant det første
partiet mot meg, og vil med rernis
komme foran på kvalitet, rrred rnindre
det blir avgf ort med lyns.iakk.
Problemstillingen blir heldigvis ikke
aktuell i det .leg lykkes å vinne i

tidsnoden og dermed seieren

samrnenlagt i klasse l. Seieren satt

irnidlertid langt inne.

Arild Ernstsen
Flank Remman lE r2l
l.d4 å f6L.aR e6 3.c4 b6 4.a3 Ab7
5.åc3 Ae7?! Gir hvit unødvendig

terrengfbrdel. 5...d5 eller åe4 bør

spilles 6.d5! d6 1.e4 0-0 8.Se2
exdS?! For tidlig å oppheve

spenningen i sentrunr. Idden a5-åa6-

Åc5-a4 ser ok ut for soft 9.cxd5
åbd7 to.b4 a5!? ll.Ab2 Dårlig er

1 1.b5, da det gir bla sort et glimrende
springerfelt på c5 ll...c6 Jeg er villig
til å påta meg bondesvakheter for å

åpne opp stillingen 12.Ecl axb4
l3.axb4 c5! Hvit får ikke glede av c-
linla 14.b5? Det er bedre å bytte vekk
bonden og holde b5-feltet åpent for en

offiser. 14...åe8 Med planen

dc7,§f6 og tse7 15.0-0 gf6
l6.Ec2 åc7 17.Eal Ee7 Nå er jeg
brukbart fornøyd med sorts stilling
18.&d3 E a5? Dette skaffer meg bare

en bondesvakhet og oppgivelse av

kontrollen i a-linja l9.ExaS bxa5

20. E al E a8 21.Ø,a41? Axb2
22.Exb2 f5?! Forsøk på å gi hvit en

isolert bonde på d5, rnen det veier
mindre i forhold til den gulløperen

hvit nå lår. Kanskie ideen f6 og åe5
er den rette resepten. 23. E el Ef7
24.9b3! Planlegger skumle ting i a2-

g8-diagonalen 24... E e8 Eh8!?
25.b6? Nå blir springeren god på b4

25,.åa6 26.A95 E96 27.Åe6 fxe4

28.Axe4 Sterk løper! 28...9h6? Ef6
må være bedre 29.f3? Ee3 og Ec3
ser veldig skumrnelt ut for sod.
Tidsnøden er nå påfallende hos begge

29.,de5 30.8e3 gf6 3I.åf4 Hvit
har problerner med å finne godplanen.

31...åb4 32.93 tsd8 33.§c3 Ed7
34.ab2 Ef7 3s.Edr gd7 36.992
tsb5 Bonden er forlapt 37.åbd3
ts xb6 38. å xe5 dxeS?! tr xe5 gir hvit
nrindre s.janser 39.åe6 E xe6? Her er

-leg i f'erd med å rniste hodet, hva er

galt med tsd6 og trusselen Exe6?
40.«lxe6 Sxe4 4l.fxe4 Exe6
42.tsxcS Nå står hvit selvsagt best

42...h6 Nødvendig 43.Bxa5 Ec4
Spiller på mitt eneste håp - å rnatte

motstanderen før Ole Lukkøye kom-

mer. 44. E d8+ E h7 45. E b8? Avgjø-
rende feil. 45.Exe5 ser bra ut,

ex.45...8e2+ 46.8h3 Efl+ 47.8h4
og hvit vinner... 45...8e2+ Nå vinner
derirnot soft 46.8h3 Aal ql.Bcl
ån+ 48.8h4 Og klaffen falt før jeg
fikk sagt matt 0-l 48.&92 fører også

ril matt, 48...Axe4+ 49.8h3 å95+
50.Eh4 tsxh2+ 51.994 Eh3# FR..

I klasse 2 viste Torsten Bringmann
igjen at han ikke er noen klasse 2

spiller. Leif Hagen avslutta ei god de-

butturnering med en overbevisende
andreplass.

Klasse 3 ble faktisk avgiorl av at

[.ene tok remis mot Christian i ei vun-
net stilling. Om hun hadde vunnet det

partiet ville alle ha kommet helt likt.

Lene Johnsen

Christian Samsonsen

I denne stillinga ble finalen avgiort
ved at spillerne tok remis. R,g4,g5
vinner offiser og partiet.

I partispalten denne gang er det for-
holdsvis mange partier fra bymester-
skapet. Du vil også finne et parti av

Pål fra Narvik, og Walseth har med et

av sine beste parti fra New York
Open. Før vi tar sommerferie vil jeg

minne interesserle på å kommentere
og levere inn partier dere spiller i

Nordnorsken, NM eller andre turne-
ringer i sommer. Lykke til forresten!

Leif Hagen
Geir Paulsen ( l0) [D02]
l.d4 ds 2.aR øf6 3.Lt4 ac6?l
Tvilsomt. Trekket blokkerer for c-

bonden, som skal presse på det hvite
sentrumet. Uten defte bondebruddet er

det vanskelig for sort å utlikne etter

åpningen. Bedre er derfor 3...e6 4.e3

Aga 5.4e2 e6 6.0-0 §e7 7.c4 h6?

Kaster bort tiden. og svekker konge-

f1øyen. Det er bedre å spille 7...0-0 for

å forlsette utviklingen. 8.åbd2 4fs
9.a3 0-0 l0.EcI åh5 ll.b4!? Inter-
essant! Hvit påtar seg dobbeltbonde
mot å Iå fast kontroll over e5.

I 1... å xf4 l2.exf1 gf6 13. å b3 a6

l3...dxc4 l4.4xc4 åe7 gir hvit en

isolert d-bonde. Med de aktive sorte

løperne og en fast kontroll over d-5

(blokadefeltet til d-bonden) står nå

sofi noe bedre. Her vises svakhetene

til hvits I l. trekk. 14.c5! Normalt er

dette trekket som regel ikke noe godt.

Det opphever spenninga i sentrum.

mot å få terrengfordel på d-floya, som

regel ikke noe godt bytte. Det som ta

sparfg

=ggKristian Røyset
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at tidsnøden gikk, som vanlig, ut over
kvaliteten på partiet. 37.Sxe5 Axd4
38.cxd4 E xR 39.d5!+- 37...§xd4?
Det var en vinst i stillingen med:

37...tsxe4 38.fxe4 ad3 39. ExfS+
tr xf8 40. E c2 E f2 4t.Exf2 (42.§d2
&xd4 43.cxd4 c3! +; 41...åxf2+
42.9xh2 åxe4 43.Åe6 åxg5
44.åxg5 b5-+ 38.Bxb7+ 9xb7
39.cxcl4 åxR 40.9f4? 40.4e3!+-/+
nred ideerr 4l . E xc4. E c2, E cf2.
40...8hg8 41.992! 40...åxd4
,ll.§e5 41. E xc4 41... E xfl+
.12. E xfl E d8 43. E f4 åc6 44.§f6
Ed3! 45.9xh2 c3 46.8c4 Ed2+
17.8 h3 c2 48.495

48... å e5! 49. E c3 B d4! Bytter c2-

bonden rnot a4-bonden, slik at jeg 1år

to sanrrnenhengende fribonder.
Dessuten var det ikke mulig å komme

noen vei nred c-bonden. 50. E xc2

E xa4 5l.Af4! Ideelt sett burde
loperen stå i den lange diagonalen al-
h8 rned tanke på sorts fribønder. Men

ener 5l.gf6 å94 vil ikke hvit få
motspill med g-bonden som er

absolutt nødvendig her. 51... E e4!
Både tånret og springeren star nå

optimalt. Da er det bare å Ia

fribøndene begynne å rulle.
52.Sxe5?? Samson trodde vel at han
hadde remisen inne når han spilte
dette, men avviklingen forer til et kliss
tapt tårnsluttspill. 52.8h4 åf:+t
53.9h5 (53. *ga? ådtt-+1 53...a4

54. E f2l åd4 55.94 var påkrevet.

52...8xe5 53.94 b5 5a.993 b4
55.8f4 b3 56.8b2 Eb5 57.95 a4

58.96 9c6 59.97 Eb8 60.9e4 Eg8
61.trg2 a3 62.896+ 9b5 63.8d3
a2 64.895+ 9n+ 6s.Egl+ 9a3
66. E gl b2 Oppgitt. 0-l JKR.

Johnny spiller utrolig aggressivt i

runde l0 rnot Parviz. Tron Walsetlt
står igien for konrmentarene.

Johnny Pedersen

Palviz Elka lDr0l
Jeg syntes dette paftiet var svæl't

vanskelig å kommentere. Det skyldes
at det er svært vanskelige stillinger
med materiell ubalanse. Ved første
øyekast mente jeg at hvits 26. trekk
var dårlig. Jeg gikk inn i stillingen og
analyserte litt, og konr frarn til at

trekket var tvilsomt. Litt dypere
analyser igien gjorde trekket
interessant. Rent fblelsesmessig ville
ieg derfbr ikke analysere rner rundt
akkurat dette trekket, det tiltalte rneg
ikke estetisk. Men kan et ikke-estetisk
trekk være godt? Joda, Stygt, men
effektivt er mulig. Trekket satte

ilrver-tfall Parviz på uløselige
problemer ved brettet. l.c4 c6 2.d4
d5 3.cxd5 tsxd5 3...cxd5 er vanligere
og bedre. Bonden sorn blir stående på

c6 Iremmer utviklingen av D-fløya.
Bondestrukturen vil da være

symmetrisk, og det krever større feil
fra noen av partene for at noen skal
vinne. Sannsynligheten for remis blir

større, noe sort bør være fontøyd med.

4.åc3 tsa5 5.8b3 Arc 6.4d2
Ø,bd7 7.e4 e6 8.4c4 &e7 9.ådS
Ed8 10.åxe7 ExeT Vi har her en

typisk stilling hvor sort for å utlikne
nrå spille et av bclndebruddene c-5 eller
e5. Etlers blir den sorte stillingen
ll.gd3 Løperen giør ingen forskjell
på d3 eller c4 med den

utviklingsplanen hvit velger. Skal han

utvikle seg rned Sf3, må Ld3 spilles
for å dekke e4. Skal han utvikle seg

med R og de2, kan ll. R spilles
direkte. med videre oppfølging 12.

Ae2 ll...b6 12.åez §b7 l3.R c5

14.tsc4 0-0 15.0-0 El acS 16. E acl h6
( l6...cxd4 17.§xd4 e5 I 8.tsf2 å c5

l9.Ac4 Efd8 20.åc3 ad3 2l.4xd3
Exd3). l7.gbr Efd8 18.4c3 åb8
l9.Ea4 §a6 20.Efel c4? Dette er
ikke bra!
Sort opphever spenningen i sentrutn.
20...cxd4 er bedre, selv om trekket

skulle vært spilt tidligere. 2l.B c2

Ae8 22.e5 96 23.At4 tsgS 24.åh3
gh5 25.åf4 Eg5 26.åxe6!?

Trekket er umulig å bli klok på. Jeg

syntes urniddelbarl at trekket gir alt

for lite, men dypere analyser viser at

trekket ikke er så lett å tilbakevise.

26.d5 exd5 (26...8xf4 21.dxe6 Øc6
28.exf7+ ExfT 29.e6 8h730.tsxg6+
tsxg6 3l.Axg6 er mye bedre for hvit.
Nå er løperen på c3 med i angrepet, og

hvit har forbundne fribonder. ) 27.e6

tsxPl(27...d4 28.exf7+ 9xf7 29.åe6
Eh5 30.åxd8+ Exd8 3l.Ee4 med

trusler over alt. ) 28.exfl+ ExfT og
forsvaret ser ut 1il å holde. Problentet

er springeren på 14. den ltenger. Får vi

dekket springeren, vil d5 være en

trusssel i neste runde 26.8e4 truer
ikke lengre d-5 og e6. da dronninga
henger etter exd5. Hva skal hvit giore?

Det beste vil sannsynligvis være å

spille 26 93 et e forslag fra Trond
Ron.rsdal. 26...fxe6 Nå er ikke 27. d5

mulig lengre. 27.§xg6+ ts xg6

28.Axg6 9g7 29.4h5 29.Se4
virker mer logisk. Løperen kan støtte

både d5 og f5-brudd senere. Sort må

derfor jage bort løperen nted

29...8c7 30.ft gb7 3l.ac2 Ef7 og

det er vanskelig for hvit å kontrne

videre. 32.f5 exf5 33.d5 er ikke noen

ide pga 33...Sxd5 34.e6+ Bf6 og

soft ser ut til å stå bedre. 29,.§b7
30.f4 th7 3r.Efr Åg7 32.§94
Ee8 32...4e4 umuliggør l-5 i første

omgang 33.Ecel 496 34.Afi rned

h'usselen d5 og etablering av

forbundne fribonder. I tillegg truer
hvit med 94 og f5. 33.f5 exf5

34.Axf5+ å xf5 35. E xfS E c7

36.Edl Eg8 36...4d5 Blokkerer de

hvite fribøndene. Disse skal giøre s

ubevegelige. Ellers taper sort. 37. E f6

Ed7 som forhindrer 38. Bd6. Det ser

ikke lett ut for hvit å komme videre.

(Parlispafien fitrtsetter på s..14)
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Sluttstillin g konradturneringen
!

I
Pl- Navn Kl- ELO Resultater Pts. Kval.
I Trond Rornsdal M
2 Jan S. Berglund M
3 Rune Vik-Hansen I

4 Jon Kr. Røyset M
5 Frank Remman I

6 Parviz E,lka I

7 Pål Røyset M
8 Frode B. Jæger M
9 Samson Højgaard M
l0 Arild Ernstsen I

I 1 Johnny Pedersen I

\2 Jens Otto Jensen I

13 Geir Pedersen 2

14 Roald Storslett 2

15 Leif Hagen 3

16 'I'orsten Bringntann 2

17 Frode Berntsen 2

18 Knut Are Hansen 2

l9 Åsmund Andersen 3

20 Christian Santsonsen 3

2l Tron Walseth M
22 Karl P. Jernberg 2

23 lvan Nygren 2

24 Vidar Opnes I

25 Lene Johnsen 3

26 Christopher Bar 3

21 Jinghui Yang 3

28 Haris Zukanovic 2

29 Kenneth Pettersen 2

30 Inge Henriksen 3

3l Christer Hauglann 2

32 Robert Blomstereng 3

33 Geir Paulsen 2

34 Geir Nilssen 2

35 Mikhail Zavinov I
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l4 Sjakklelsa

37.d5 EcgT 38.93 Ed7 39.e6 Ec7
40.4e5 Når man har mulighet, skal
man sørge for at forbundne fiibønder
står skulder ved skulder. Derfor er
40.d6 E c5 (40... E cc8 41. E fZ+*;
4l . E xc5 bxc5 42.d7 E d8 43.e7

40... B e7 4l.gd6? Trekket taper ikke,
men er ut fra et prinsipielt ståsted

dårlig. Å blokkere egne fiibønder er
ikke spesielt tematisk, og svært
sjelden godt. Så ikke heller i dette

tilfellet. 41... E ee8 42. B dfl
99643.8f6+ Eh5 44.§f4 Eh8
4s.d6 Eh7 46.Edr §n n.Hd+
åc6 48.Exc4 Exe6 49.Exe6 Ad5
50. E ce4 50. E xc6 er en mulighet,
men nå er det i stillingen
ulikedefargede løpere, og hvis sort
klarer å byte E. er remissjansene

mye større. 50...&xe4 5l.Exe4 996
52.8e6+ 9trS SS.OZ åd8 54.8e5+
54. E d6 E h8 55.h3 bygger et mattnett
rundt den sorte kongen. En fortsettelse

kan være 55...øf7 56. E f6 ådS
51.*g2 Eh7 58.94+ Eh4 59.8f5 hs

(59... B xd7 60. B h5#) 60.4g3# Nå
jages den sorte kongen ut av boksen
han har inn i, og mot sentrum.

54...996 ss.Ed5 9n s6.Ara gez
57.§xa7 9e6 58. E d3 l-0

TW-

Frode ffir en fantastisk god åpning
mot Jan S. I neste øyeblikk er han

sjødesløs og «Siggen» kontrer
nådeløst.

Hvit Frode Bull Jæger

Svart Jan Sigrnund Berglund [Cl4]
l.e4 e6 2.d4 d5 3.åc3 åf6 a.&gs
Ae7 5.e5 åfd7 6.&xe1 BxeT 7.f4
b6!? Her er a6 og 0-0 vanlig. 8. å b5!?
Hindrer bytte av hvitfelterne 8. åfl
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var likevel et saklig alternativ.
8...8d8?! det kan umulig være godt å

sette kongen her . 8...åf8 må være

bedre. 9.8d2 hindrer gb4 9...a6
10.åa3 c5 ll.c4! Med kongen i

sentrum er det riktig å åpne stillinga.
11...4b7 12.0-0-0 åc6?! Her er nok
12...cxd4 litt bedre. l3.cxd5 exd5
l4.dxcs! Exc5+ l5.Ebl b5! Tar c4
feltet ffa hvit og lurer meg til å gå inn

i dårlige komplikasjoner. l6.ExdS?
Her regna jeg altfor lenge og altfor
dårlig i stedet for å spille det enkle

16.åR med klar fordel.l6... tsxdS
l7.Exd5

17...åcxeS! l8.ExeS åxeS l9.fxe5
Ae4+ 20.9c1? Taper forserl.
20.9a1 Ec8 2l .Ae2 var nødvendig
selv om hvit ikke har det lett når

bonden faller etter E e8. 20... E c8+
2t.gd2 b4! 22.4c4
Ac423...Exc4t 23.&xc4 §xg}
24.aR 4xhl 25.å95 9e7 26.Axf7
Eftl 27.e6 &UZ og hvit ga opp da e-

bonden faller etter §c8.0-1 FBJ.

Pål spiller oppfinnsomt, men ikke
akkurat godt. Frode utnytter
svekkelsene eksemplarisk og avgtrør

med å bare cashe inn løse bønder.

Pål Røyset
Frode Bull Jæger tD02l
l.d4 d5 2.åR e6 3.4f4 Dette er

nesten for slapt. 3...9d6 4.e3!? Det
eneste trekket som prøver å bevise noe

a.Ag3 åe7l med ideen åf5 er helt
greit for svar1. 4...4xf4 5.exf4 åf6
her er kanskje c5 enda bedre. 6.c3 0-0
7.Adz b6 8.b4!? Hvit fortsetter med å

spille arnbisiøst. Trekket svekker
strukturen men tar terreng ,og hindrer
ny,ttige avbyter for svart. 8...c5 9. å e5

svart trua 9...cxb4 l0.cxb4 tsd6 med

bondevinst. 9...9d6 I0. E bl?!
10.b5!? l0...cxd4! tl.cxd4 d,c6
l2.d,xc6 tsxc6 l3.Eb3 Ed6 I4.g3
gb7 ls.f3 Pål var redd for åe4, men

dette trekket stinker. 15... E fc8
l6.gbs E c7 16.0-0 a6 l7.gd3
Bac8 l8.tsdl Ed7! Ideen er å spille
19...8c3 20.Ve2 Ea4! 19.trb2!
Frigiør feltert bl for Springeren.

19...åe8 20.Abl? Omtrent
tapstrekket da svart sin løper kommer
i spill. 20...4c6! 21.åb3 åd6
22.Bel 96 23.h4 23....La4 24.hs
å nS: trykker mot d4.25.8 h2&xb3
26.axb3 gd6 27.8d2 Ec3 28.hxg6
hxg6

Alt henger. 29.8h3 Exb4 30.8h2
tsxd4+ 3l.Ehl Ecl 32.tse2 Exel
33.Exel Ubz 0-l FBJ.

12. runde av bymesterskapet. Geir, en

av klubbens mange fattige studenter,

utmanØvrerer her sin motstander og
vinner overlegent.

Geir Pedersen

Knut Are Hansen (12) [D30]
l.d4 d5 2.c4 e6 3.a3 Ikke det mest

aggressive trekk jeg har sett. Er hvit
redd for 4...§b42 3...åf6 4.åc3 c6

Det er bedre å vente med dette trekket.
Av og til skal bonden spilles helt fram
til c5, da er c6 et tempotap. f. eks i

varianten 4...§e7 5.e3 0-0 6.åR
åbd7 7.4d3 dxc4 8.Axc4 c5 5.&g5
Ae7 6.åR Øbd7 7.c5 Opphever
spenningen i sentrum, og c-bonden har

ikke lengre innflytelse i sentrum.

Bedre er 7.e3.7...b6 8.b4 b5? Sort
fortsetter ikke med presset mot hvits
sentrum, samt at trekket begraver

Ac8. I stedet kan det spilles 8...0-0

9.e3 e5 l0.dxe5 åg4 ll.4xe7 (11.e6

fxe6) 11...§xe7 l2.Ad3 ågxe5 med

sentrumskontroll for sort. 9.e3 Ab7
Her har løperen ingen framtid. Det er

"rrrue
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bedre å forsøke å aktivere løperen med

å spille 9...e5 l0.dxe5 Åga ll.AxeT
ExeT 12.§d3 ågxe5 og Iøperen
kommer ut i diagonalen c8-h3.

lo.gd3 o-o ll.e4 h6 12.&h4 dxe4
13.åxe4 Åxe4? Feltet på d6 er svakt
(de sorte feltene i senffum for sort er
generelt svake). Derfor skal sort unngå

avbytte av sortfelteren. l4.Axe7
§xe7 l5.Sxe4 A16 I5...e5 16.dxe5

åxe5 er bedre. men hvit har fremde-
les bedre stilling på grunn av løperen

på b7. 16.§c2 Efd8 17.0-0 tsc7
18.åe5 Ad7 $.f4 fS 19...åxe5
20.fxe5 Ed7 2l.Eg4 HadB 22.We4

96 23.Badl E d5 24.h4 og hvit bryter
sannsynligvis giennom på k-fløya.
20.Å96 åfB 21.åe5 

^d7 
22.§b3

Ee8 23.EhS åxe5 24.fxe5? Bedre
er 24.dxe5 da hvit ikke får en etter-

hengende bonde på d4. 24...Wf7?

Trekket taper bonde. Bedre er

24...8h8 25.Exf7+ 9xf7 26.Exfs+
9s6 27.8R Eh7 28.Eafl Ead8
29.8 fi Ac8 30. E xa7 E xd4
31. E ff7 Nå har hvit fått begge tårnene

inn på 7. raden. Det bør være grei

vinst nå. 31... E g8 32. E fe7 E h8

33.h3 Ed2 34.Sxe6 Axe6 35.Exe6

Rallarsjakken 1998

Roy Evensen

Pål Røyset

l.e4 e5 2.øR
4.&xc6 dxc6
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Edl+ 36.8h2 Eflt 37.896 Det er
også mulig å ta c-bonden med

37.Exc6 37...8ffl 38.Baxg7 Ehl+
39.993 Bd3+ 40.812 40.8h4 akti-
verer kongen. 40...h5 Trusselen var

4t . E g8+ Eh7 42.8697# 41.e6

Bxa3 42.898+ 42.e7 Ea8 43.8g8+
BxgS 44.Exg8+ 9xg8 45.e88+
vinner forsert. 42.*9h7 43.e7 Ba2+
44.993 E el 45. E 8g7+ E h8

46.8f7 Bbz 46...8a3+ 47.9f2 Åe4
48. Eh6+ 9gS 49. EhhT hjelper ikke
soft noe som helst. 47.8h6+ 9g8
48. E hh7 E be2 49. HtgT# t-0 TW.

lc68l
åc6 3.9b5 a6

Hvit gir løperparet i bytte mot en bed-
re bondestruktur. Den strategiske
standardplanen til hvit går ut på å

bytte d2-bonden mot e5- bonden for å

oppnå en relativt nrobil bondenrajori-
tet på kongefløya. Denne majoriteten
vil på sikt kunne utnyttes til å realisere
en fribonde som kan gi en avgiørende
lbrdel. Svart bør på sin side holde oi
fiserene på brettet (siden bondeslutt
spillene stort sett er håpløse) og forsø-
ke å åpne stillinga for løperparet. 5.0-0

tsd6 Svart dekker e5 og fbrbereder en

lang rokade. Alternativene var

5...9d6, 5...f6 og 5...&94. 6.d4 exd4

7.Exd4 0ga 8.åbd2 Etter 8.§xd6
cxd6 9.åc3 0-0-0 står svarl best.

Exd4 9.Axd4 0-0-0 10.c3? Dette er

en unødvendig og uprovosert svekkel-
se av hvite felt. I tillegg taper hvit
tempo i utviklinga. Bedre er derfor
10.^2R med noenlunde like sjanser.

10...c5 ll.å4b3 åf6
13.åc4 §e6 l4.Abd2
b516.åe3 Ed3

12. El el Ae7
E he8 15..8

Med tårnets tyngde demonstrerer svart
kateret i den hvite stillinga. Men det
prinsippielle trekket 16...c4 er enda

sterkere. 17.a4? En evt. åpning av a-

linja vil favorisere svart. Hvits beste

sjanse ligger i å holde stillinga mest

mulig lukket. (17.c4! med planen b3,

ådfl, Ab2 og eventuelt I til e2 vil
gi hvit en helt OK stilling. /(R.).
17...9b7 l8.axb5 axb5 19.c4 c6

20.e5 Ad7 21.f4 fS 22.exf6 Sxf6 Nå

truer svart 23...§d4 med avgiørende
fordel i alle saklige varianter.

23.Åe4 §n 24.Afs 9b6! Kongen
nærmer seg begivenhetenes mekka.

25.b4? En lei tårnbukk som spolerer
partiet. Den ble trolig fremprovoseft
av alle de metodiske og instruktive
mestertrekkene. 25...&xal 25.bxcS

åxc5 0-l PR.

Fra Walseth har vi fått nok et parti fra
New York Open. Hans morsomste
etter min mening. Han kommenterer
selv partiet sitt fra 2. runde.

Tron Walseth
Erich Siebenhaar lA4ll
l.d4 96 2.c4 §g7 3.åc3 d6 4.åR
Ag4 Sort spiller moderne, og jeg
hadde ikke lyst å gå inn i noe som
kunne likne på en kongeinder. Derfor
velger jeg 5.e3 . Dette er utematisk.
Sort får nå lett utlikning, og kanskje

en fordel. 5...åc6 6.h3 0d7 7.a3?
Ikke den rette måten å sikre seg

åpningsfordel på. 7...e5 8.dxe5 dxeS
9.b3? Hvit kan nå svekkes i den lange

diagonalen ned mot al. 9...dge7l?
Jeg var redd for 9...e4 10.åd4 Axd4
I l.exd4 c5 med sort press i den lange

diagonalen. Etter l2.Ae3 er det
imidlertid vanskelig å se hvordan sort
kommer videre. l0.Ab2 Jeg var
fomøyd når jeg fikk spille dette. Ei
stund var jeg bekymret for at min
motstander var god, men da han ikke
spilte 9...e4, så jeg lysere på verden.
Kanskie han bare var en brikkeflytter
som hadde vært heldig med åpningen.

10...0-0 ll.§e2 åf5 Med et fåfengt
håp om at jeg skal spille e4 en eller
annen gang. Det er det eneste

springeren glør der. Ellers tar den bare

opp plass. 12.0-0 Ee8 l3.Ec2 åce7
Trekket ser merkelig ut, men skal

holde unna åd5 ved hjelp av c6.
l4.Efdl c6 15.åe4 Går med en

eneste gang etter d6. 15...§c7
l6.Ed2 Ead8 lT.Eadl f6 Hvit har
nå plassert sine brikker optimalt.
Hvordan komme videre? 18.c5!
Trekket gir sort feltet d5 for
springeren. ImidlertidMekwwm
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aktiviseres §e2 via c4. 18...4d5
19.&c4 &e6 20.åc3! Dette måtte

hvit se når han spilte 18. c5l. Trekket
truer gaffel med 2l .e4, samt bondege-

vinst nted Lxd5. 20...§f7 20...4xc3
2l.Axe6+ Exe6 (21...8h8
22.Axc3+-) 22. E xd8++-. 21.e4

å fe3 Overser hvits svar. Bedre er

21...åde3 22.Exd8 Axc2 23.81d7
ExdT 24.Exd7 Sxc4 25.bxc4 Afd4
26.åxd4 Åxd427.Exb7+. men hvit
står best på grunn av merbonde og

bedre tårn.

22.exd5! Mye bedre enn 22,fxe3

åxe3 23.§bl åxdl24.Axd8 ExdS

25.åxdl Axc4 26.bxc4 Bxc4+
22...Åxc2 22...§f5 23.dxc6 Axc2
(23...8xc4 24.bxc4 4xc2 25.Exd8
åxdl 26. ExeS++-; 23...8xd2
24.§xf7+ 9xf7 25.Bxd2+-1
23...Åxc2 24.§xf7+ 9xfl
25. E xd8+-) 24.§xf7+ 9xf7
25. E xd8 åxdl 26. E xe8 9xe8
27.cxb7+- 23.dxe6 tse7 24. E xd8

Ea 25.88d7! Bare slik kommer hvit
videre. 25...tsxc5 26.Åf7+ 9e8
21.Edd7 An6? taper forsert, bedre

er 27...4h8 28.Åe4 tsa5 (28...tsxc4

29.bxc4 Exe6 30.Exh7) 29.e7 men

dette er også tapt. En fortsettelse kan

være 29...ad4 30. E f8+ 9g7
3l.Eg8+ A) 31...8h6 32.&cl+ 95
33.åexg5 åe2+ 34.9h2 åxcl
(34...øf4 35.Af7+ 9trs 36.g4#;

34...ftg5 35.Axg5+ Eh5 36.g4#)

35.Øf7+ 9trS :0.g+*; B) 31...trxg8
32.e8Q+ Eh6 33. E xh7+ 9xh7
34.Exg8+ Eh6 35.Exh8# 28.åe4
Her ga sort opp. En fortsettelse kunne

væft 28...8b6 29.Axf6+ Eh8
30.Exh7# l-0 TW.

Kombinasjonen som glapp
I I I runde kunne Karl Petter ha satt

Roald eftertrykkelig på plass. Ser noen

kombinasjonen? Karl Petter så den

ikke, og mistet derved sjansen til å av-

slutte i stor stil mot Roald.

Roald Storslett

Karl P. Jernberg

Mattkombinasjonen er 17.Åf6+ gxf6
r8.E96+ §rS (tS...9h8 l9.Exh6+
9g8 20.exf6 og videre som i hoved-
varianten. ) l9.Exh6+ 9g8
(19...9e7 20.exf6#) 20.exf6 gfB
21.tsgs+ EhS (21...8h7 22.Whs+

tsh6 23.4,g5+ med dronningvinst og

matt) 22.8h5+ 9g8 23.å95 med
ugarderlige mattrusler. Istedet vant
Roald i et langt sluttspill etter I7.
&ol fra Karl Petter.

Rune Vik-Hansen bekreftet nok en

gang at fremgangen ikke er tilfeldig.
Arild Ernstsen hadde engang over
1800 i rating, så det skulle i
utgangspunktet være jevnt. Vi tipper
at før året er omme så har Rune over
1800. Her ser vi hvordan han f6r frem
i 9 runde.

Rune Vik-Hansen
Arild Ernstsen lB33l
l.e4 c5 LaR dc6 3.d4 cxd4
4.dxd4 år0 s.åcs e5 6.ådb5 d6
7.§g5 a6 8.åa3 Ae7 Teorien sier

8...b5, 8...4e6. Man spør seg så: Kan
hvit straffe teksttrekket? Se neste

kommentar. 9.Axf6 9.åc4! gir svart

hodebry. 9...4xf6 10.ådS Mulig var

også 10.åc4! §e7 ll.åd5 med

trusler mot e7 og d6. Dette straffer
trolig svarts trekk nummer 8 10...0-0
11.c3 b5 l2.b,c2 96 13.åxf6+ Gitt
bondestrukturen i sentrum er vel dette
byttet tvilsomt. I slike stillingstyper
drømmer hvit ofte om en god springer
på d5 mot en dårlig løper på e7lg1.
Også tempomessig gavner blttet svart.

l3...Exf6 14.åe3 6,e7 l5.gd2
auz l6.R B fd8 svart har
utviklingsforsprang og truer d6-d5.

17.c4 bxc4 l8.0xc4 Axe4??

ll8...d5l I9.fxe4 gh4+ 20.8f2!
tsxe4 2l.tsxf7+ l-0 PNR

Sjakklefsa retter
I kommentarene fra partiet Johnsen-

Bringmann er det en del feil i

kommentarene rundt trekk 53.

53.8b3 53.åel Ba2+ 54.8d3
(54.Edl Eb1+ 55.8d2 §e3+ 56.c3

Exe4) 54...8b3+ 55. 9d2 Ec:+
(55...§e3+ Oversett qrl

undertegnede.) 56.Edl Be3 Med
trusselen Ed4+ og Exe4 57.åR
tsal+ (57...8cI# Også oversetl ov

undertegnede!) 58.9c2 ts.a2+

59.9c3 Ea3+ 60.9c2 tscl+
6l.Ed3 gbl+ 62. 9c3 tsxe4 53...

Eb6+ og videre som de tidligere
kommentarer.

Jeg takker Parviz for at han giorde
oss oppmerksom på feilene. Jeg har
tydeligvis røykt sokkene mine under
analysen, det er tydeligvis ikke enkelt
å unngå slike feil. (TW)

Ellers er det feil i kommentarene fra
partiet Rune Vik-Hansen-Pål Røyset.

Til hvits 12. trekk hadde Jon Kr.
tilføyd at det var bedre å spille 12...c5
13. cxd5 Sbd7. Dette er bare tull. da

det står en løper på d7. Kommentaren
har relevans i det I l. trekket for sort.
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Oppgaver ved samson Høigaard Løsninger side 23

Ved Frode Bull .læ-øe-r
V. Korchnoi
A. Karpov VM Merano I98l
For spilleren som spiller mot isolani er

det ofte viktig å bytte brikker. Med
færre brikker på brettet blir som regel
plassproblemene mindre. Bonden kan
og bli svak i sluttspillet.

l6.b,e4? Hvit bør heller øke trykket
mot e6 og f7 med 16 Eel. I6...åxe4
t7.tsxe4 Ac6! setter løperen på ett
veldig godt felt slik at hvit må bytte
flere brikker. 18. å xc6 El xc6
l9.Ec3?! Her burde hvit tatt pa c6 da

han kan spille d5 om svart slår med

springeren. 19...8d6 20.93 E d8
21. E dl E b6! Hvit planla å ta to gan-

ger pa c6 fulgt av d5. 22.Bel EdTt
Øker trykket mot d-bonden. 23.Ecd3
Ed6! 24.8e4 tsc6! 25.Wf4 25

Exc6 åxc6 26 d5 Ab4 vinner bon-
de. 25...åd5 26.Wdz Eb6! Truer
åb4 så hvit må byte flere brikker.

27.0xd5 E xd5 Dette er et
skrekkscenarium for en spiller med
isolani. I sluttspill med bare tunge of-
fiserer blir man ofte svart passiv når
man må dekke bonden.28.Eb3 tsc6
29.tsc3 Ed7 30.f4 svart trua 30...e5
men nå blir kongestillinga svak.
30...b6 31. E b4 b5 32.a4 bxa4
33.8a3 a5 34.Exa4 tsbS 35.8d2
e5! 36.fxe5 E xeS 37.tsa1 tseS!
38.dxe5 E xd2 39. E xaS Ec6
40.8a8+ Eh7 41.Ebt+ 96 42.8fl
Ecs+ 43.Ehl Ed5+ 0-t

Rubinstein,A
Dr. Lasker
Moskva. 1925 [D41]
For å vinne et sjakkparti er det ofte
ikke nok å spille mot en svakhet. I

dette partiet viser Lasker hvordan rnan
vinner et parti ved å skape flere svak-
heter. l.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 åf6
4.Ac3 e6 5.åR åbd7 6.4d3 dxc4
7.§xc4 b5 8.4e2 a6 9.0-{ Ab7
10.b3 ae7 l1.gb2 0-0 12.åe5 c5
l3.gB tsc7 14.åxd7 åxd7
15.åe4 Ead8 16.Bcl tsb8 l7.Ee2
cxd4 18.exd4 Nå truer hvit 19 åc5
men svart spiller nå et godt trekk som
inviterer til avbytter, samtidig som han

tar kontroll over c5. 18... E c8! 19.g3?!
Det er neppe en god ide å svekke de
hvite feltene når hvitfelterne vil bli
by,tta ut mot hverandre. 19...8a8
20.9g2 E fd8 21. E xc8 El xc8
22.Ecl Excl 23.&xcl h6 24.§b2
å b6 25.h3 Ec8 26.8d3 åd5! Truer
Sb4 27.a3 åb6! Nå kan svart spille
mot a3, b3 og d4. 28.8h2 gds
29.992 Bc6 30.åd2 a5! Lasker vil
spille a4 for å trykke mot a3. 3l.Ec3
Axf3+! 32.åxR 32.tsxB tsc2
33.8b7 åd5-+ 32...tsxc3 33.Axc3
a4 34.bxa4 bxa4
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Og hvit tapte da 35 . gb4 bxb4 36.
axb4 a3 37 

^d2 
åd5 vinner lefi da

kongen til hvit aldri kommer i spill
uten å miste b-bonden. 0-l

Kclrakpur
Dolmatov
Graz 1978

Lykke til under Nord-
norsk Sjakkfestival!

Kan svaft spille 12.- b6 ?

Nr.4 Junr 1998 Sjakklefba Nr.4 Juni 1998 n1L)

Svendsen,F
Jæger,F
NNM Lag 98

Hva mener du hvit bør spille? a) 2l
Ee3 eller b) Ed4

Løsninger på oppgaver fra teori spal-
ten

L Svart kan spille 12.- b6 da han

på13. Ae4 kan spille 4a6! I partiet
spilte Dolmatov 12.- Ad7

2.Hvit bør spille 21.tse3! da svart på

§d4 kan spille gd6! med ideen
22.4e4 ? Exd5!.1 partiet spilte hvit
bort fordelen med 2l .8d4.

Løsning på oppgaver Fra side 20

(l) Zuger - Harlov
Bern 1996

1...ågI 2.9xgl (2.Åxgl Sdl+-+;
2...9xe2 3.896+ 9rS O-t
(2) Lengyel - Kotov
Amsterdam 1968

l.&rrz+ Eh8 (1...8f8 z.&fs Axfs
3.tsxf5 ådb6 4.8h7 Og hvit vinner
g7-bonden) 2.&f5 &xfS 3.Exf5
åOn6 +.tsxn Og hvit har en vunner
stilling I-0
(3) Marko - Salter
Chernowitz, 1929

l.Ab5 Exbs 2.åe7+ th8 3.tsxh7+
9xh7 4. E hl# l--0
(4) r.Ehl (l.Eft? Ed2 2.8f2 Ed3
3.9g1 9e3 4.992 Se2 5.9g3 9fl
6.8h3 *f2 7.9g4 9.g2 Og sorr vin-
ner.) l...Ed2 (t...ga 2.992 &d2
3.ftg4 er remis) 2.9h2 Ed3 3.8h3
9e3 4.9g3 Se2 5.992 remisr. lz-Yz
(Neustadl)
(5) Hvit trekker og holder remis!
I.9c8!! (1.c8ts §fS+ Z.&cl4xc8-
+; l.Ee6 9e42.c88 gf5+-+) 1...b5
(1...&ea 2.8b8) z.9d7t b4 (2...*e4
3.8d6 Af5 4.9c5 §at 5.c8ts)
3.8d6 Afs a.9est Tempo 4...§d7
5.Ed4 og remis
(A og K Sarychev 1928)
(6) Hvit trekker og holder remis
l.Ec7! (l.Exe7+ Ef6 2.E c7
(2. Eet Ebl-+1 2... Eb8+ 3.9d7
E b7! og sort vinner.) 1... E b8+
2.9xe7 Eb7! 3.Exb7 clB 4.9e6+
996 5.h5+ 9xhS 9g5 gir bare hvit
et tempo tilEgT. 6.897 Og da kon-
gen til sort er stengt ute holder hvit
remis! (G N Zakhodiakin 1950)

Om Sjakkongen fra
Trondernes

Figuren som du ser på logoen til Nord
Norsk Mesterskap i sjakk (eller Nord
Norsk Sjakkfestival som vi har valgt å

kalde det) er et forsøk på å vise hvor-
dan hovedet på en sjakkbrikke som er
funnet på Trondernes ved Harstad kan
ha sett ut. Sjakkbrikken er ca. 4 cm
høy og 2 cm bred og forestiller en
konge som sitter i en kubbestol.
Den er utskjært i tre til minste detalj
og antas å være fra 1200 tallet. Til
hjelp for dateringen er konens form.
Den har fire tagger, og det var den
vanlige kronetypen i Vest Europa fia
siste på 1000 tallet til ca. 1300. Hår og
skjegg er også som moten tilsa på
denne tiden. Fra ca.l035 til 1275 var
Trondernes lendernrannsgård og der-
ved sete for kongens høyste embets-
mann i Nord Hålogaland. Og sjakk ble
på denne tiden spilt i høyere lag av
folket. Men det kunne være lurt på
denne tiden å al.tale spillereglene på
forhånd da de varierte meget fra plass
til plass! Bl. a var det ca. på dette tids-
punkt i sjakkspillets utvikling at bon-
den får lov å gå to felter frem i første
trekk. Sjakkongen befinner seg i dag
på Trondernes Distriktmuseum ved
Trondernes kirke i Harstad.
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Adresseliste for styret i Tromsø sjakklubb

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 gate23
90ll Tromsø

Jan Sigmund Berglund
Innlandsvn. 119
9020 Tromsdalen

Nestleder:

Sekretær:

Kasserer:

Materialforvalter:

Turneringsleder:

Rekrutteringsleder:

ld6koordinator:

Tlf: 77 63 ll 65
Mob: 917819 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 68 29 59

Tlf: 77 61 15 02

Tlf: 77 67 50 43
Arb: 77 6189 92

Tlf: 77 68 22 09
Evt: 77 65 81 79

Tlf: 77 69 43 90


