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Frode Bemtsen har vært TSK's mest fremgoilgsrike
spiller det siste lwlve åra. I årets NM rykket han i-
gjen opp en klasse etter å hø blitt nummdr 2 i klasse
4. I Nordnorsken overrasket han alle i klasse 2 etter
nylig å ha rykket opp. Som om ikke det var nok kvali-

fiserte kan seg ogsåtilfinalen i Bymcsterskapet.

Nordnorsk
Sjakkfestival
llåpet om å forsyne seg
med nok en NNM-titel
bnast for TromsØ
Sjakklubb under årets
Nor&rorske Sjakkfestival.
Sjansene var der i rikt
monn, og hadde Jon Kris-
tian Rgyset Yunnet i siste-
runden ville han ha
gientatt fiorårsbedriften.
Imidlertid giorde han en
stygg overseelse, men ble
likevel beste TromsPgutt
med sin 3. plass.

Faktum er at vi i år ikke
vant noen av klassene, og
i så henseende var årets
festival ør skuffelse. Selv
om vi skuffet på det
sportslige i år, så var det
andre lyspunher. Tromsø
Sjakklubb fikk mye ros
for awiklingen av festi-
valen. Spesielt ble vi rost
opp i skyene for et flott
premiebord. I(ans\ie skal
vi redusere pengepremie-
ne noe til neste år og slå
til med et €nda bedre pre-
miebord til neste år!

Side 5
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Sjakklefsa ønsker klubbens med-
lenrnrer velkommen tilbake etter en

strålende sommer her i nord. Det er

bare å håpe på at sjakkspillerne sørpå

ikke har fått alt for meget tid til å trene
under de regntunge skyerl Vi skulle jo
gierne giøre det enda bedre i NM på

Gausdal neste år!

Når du leser dette nummer av

Sjakklefsa er klubbmesterskapet alle-
rede i gang og vi vil følge turneringen
nøye etter hvert med partier og kom-
mentarer. Jeg vil i denne forbindelse
igjen oppfordre alle til å komme med
innlegg til Sjakklefsa. Det trenger
nødvendigvis ikke å være lange og
kompliserte varianter fra et parti du

har spilt. Det kan gjerne være en kort
beskrivelse av partiforløpet og noen få
kommentarer til de trekk som du synes

var avgjørende. Så ta fatt pennen og
kladd noe ned.

Sjakklefsa kommer ut en uke senere

enn lovet. Dette skyldes blant annet at

det har gått tregt med å få stoff inn fra
NNM som jo er hovedsaken i dette

nummcret. Videre har vi brukt en del
rcsurser på å få startet opp sjakkun-
dcrvisning på skolenc. Jon Kristian er
sorn korrsckvcns av dcllc sltrttct sorn
partircdlktrrr og'l)'orr Walsctlr hirr talt
hans plass. Vclkorrrrrtctt til lrrttr!

Lederen ved tastaturet
Ved Trond Romsdal

Endelig er vi klar for en nY sesong!

Forhåpentlig vil sesongen 98/99 være

en nytt løft fremover for TSK. Etter en

vår hvor styremedlemmene (eg nev-
ner i samme åndedrag Samson Hø-
jgaard, Tron Walseth og Rune Vik-
Hansen, så er de viktigste nevnt) gior-
de en flott jobb og sto for en nY giv i
klubben. Sjakklefsa var et stort og
viktig skritt i riktig retning.

Som mange av dere sikkerl vet Yar

det knyttet stor usikkeihet til om jeg

ble her i byen. Vel, dere blir ikke kvitt
meg så lett. Det var usikkerhet med
hensyn til jobb som var problemstil-
lingen. Nå har jeg begynt å arbeide i et

firma som utvikler såkalte "business

applications". Uten å gå mer i dybden,

så er min oppgave,å jobbe med ob-
jektorientert analyse og design. Forhå-
pentlig klarerjeg å gSøre en så bra inn-
sats at jeg blir her i mange år. Jeg tri-
ves i Tromsø og ønsker å bli her.

Selv om det ikke er noe aktivitet i
klubben om sommeren, så er det ikke

slik at det ikke er noen sjakkaktiviteter
på denne tiden av året. Noen av oss

har tilbrakt tid til å sitte ute og kombi-
nere det fine været med sjakk' For

eksempel har noen levd et slaraffenliv
på Paletten, med pils i den ene hånda

og en sjakkbrikke i den andre. De av

oss som ønsket å være mer seriøs fikk
også med seg landsturneringa. Artig
var det at det også denne gangen var
TSK spillere som giorde seg bemer-

ket. Det ble faktisk første, andre og

tredjeplass i ulike klasser. Det var

Rudolf Steinkellner i klasse 3, Frode

Berntsen i klasse 2 og vår tidligere

partiredaktør Jon Kristian Røyset som

sto for disse bragdene.
Når sant skal sies så spiller ikke Ru-

dolf for oss nå, men han har vært her i

så mange år at vi bare er nødt å regne

ham som TSK spiller ved en sånn an-

ledning. Rudolf måtte se seg slått i

siste runde, men til da hadde han vært

så suveren at han likevel vant. 7 av 9
poeng holdt til førsteplass selv om det

var 3 andre som også opPnådde sam-

me poengsum. At det var hele 84 del-

tagere i klassen setter også Rudolfs
prestasjon i rette persPektiv.

Frode Berntsen ble nummer 2 i klas-

se 4. De som trodde Frodes sterke inn-

sats i Nordnorsken var et blaff må

dermed revurdere sin oppfatning. Fro-
de er rett og slett bare blitt mye bedre

å spille sjakk. Også han fikk 7 av 9
poeng, men her rakk det altså ikke helt
opp. Dette var den største klassen hvor

det var hele 90 deltagere med.
Tidligere har har Sven WisløffNils-

sen blitt nummer 3 i mesterklassen og

nå var det altså Jon Kristian Røyset sin

tur. Selv om det selvsagt er meget

sterkt, så er det kanskje det aller su-

reste plasseringen å få i landsturnerin-
gen. Det er nemlig slik at de to beste i

klasse Mester er kvalifisert til Eliten

året etter. For å oppnå denne andre-

plassen manglet det ett fattig kvalitets-
poeng. Jon Kristian scoret 6t/z poeng i

det 42 manns sterke feltet.

Jeg har også lyst til å si noen ord om

Nordnorsk Grand Prix. Tanken bak

var å slutte å eksportere midler fra
Nord-Norge til Sør-Norge. Da det var

som verst eksporterte man årlig 20 -
30 tusen kroner årlig sørover. Dette er

penger som fattige nordnorske klubber
har et utmerket behov for selv. Jeg vet
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det er krefter i nordnorsk sjakk (og da
spesielt i Finnmark) som er i mot å

skille nordnorsk sjakk fra den sør-
norske på denne måten. Disse mener
egentlig ikke at Nordnorsk Grand Prix
er en dårlig idd, men heller burde være
et supplement til Norges Grand Prix.

Personlig er jeg i mot at våre tume-
ringer skal være med i Norges Grand
Prix og det av to grunner.

For det første henger det sammen
med bakgrunnen til at Nordnorsk
Grand Prix oppstod. Vi skal ikke eks-
portere penger sørover! Skal vi ha tur-
neringer med iNGP må vi betale både
ElO-avgift, NNGP-avgift og på top-
pen av det hele NGP-avgiften. Turne-
ringsarrangøren må altså betale borti-
mot IO0-lappen i ulike avgifter pr.
deltager i tumeringen!

Den andre grunnen er de store av-
standene i Nord-Norge. Vi har svært
få tumeringer i Nord-Norge sammen-
Iignet med for eksempel østlandet. Det
at det er svært lange avstander og få
tumeringer, giør at det ikke blir noen
rettferdig kamp for nordnorske spille-
re. Dette har da også vist seg i de åre-
ne de fleste nordnorske klubbene had-
de sine turneringer med i NGP-
syklusen. Det var sjelden noen nord-
norske spillere med på topp 5 lista i

noen klasse. Jeg nekter å tro at en

nordnorsk spiller med for eksempel
1400 i rating er dårligere enn en spiller
med samme rating på østlandet. Spil-
leren på østlandet har bare mye bedre
muligheter til å hevde seg på grunn av
tumeringstilbudet og de korte avstan-
dene. Jeg skal ikke brodere dette mer
ut, men minner om at vi har mer enn
250 km i bil både til Harstad og Nar-
vik (våre naboklubber) ! For de som

ennå ikke har forstått det, sjakk er et

rettferdig spill og vi vil ha rettferdige
løsninger.

Er så alt såre vel med NNGP? Nei,
langt i fra! Skal vi ha en løsning som
duger på sikt må også klubbene i
Finnmark med. Ikke bare må de ha si-
ne turneringer med i NNGP, de må
også være med å utforme hvordan
NNGP skal være i fremtida. Finn-
marksklubbene skulle jo ha gode for-
utsetninger for å lykkes i NNGP. Det
er flere klubber og flere lurneringer i

Finnmark enn det er i Troms og
Nordland. En annen sak er at vi i
Tromsø nok ville bli enda flinkere til å

besøke Finnmark hvis det var NNGP
turneringer der oppe. Jeg vet at det er
krefter i Finnmark som synes vi har
vært arrogante etter at vi (i samarbeid
med Harstad og Narvik) startet
NNGP. Når denne kritikken er frem-
satt synes jeg ikke vi skal surmule
over dette, men prøve å se på det som
konstruktiv kritikk. Nå var jeg passivt
medlem da NNGP ble startet, så jeg
har ikke den store oversikten over
hvordan man gikk frem. Imidlertid er
det neppe noen tvil om at Finnmarks-
klubbene ikke har vært rådført, og
dermed har vi vært arrogante! Vi skal
også huske på at det er klubber både
på Helgeland og i Salten.

Mitt siste kritikk av NNGP er at

svært få av de nordnorske spilleme
kjenner reglene for NNGP. Hvordan
er klasseskillene i NNGP? Hvor man-
ge poeng får jeg hvis blir nummer 4 i

en turnering. Hvordan er premierin-
gen. Hvor mange resultater er det som
tellcr også videre. Noen svar på disse

spørsrnålcnc lår man svar på ved å se

på 'l'SK's hjernmcsidcr på internett.
Imidlcrtid cr sclvsagt dcttc ikkc godt
nok, og NNCP har cn lang vei å gå!

Nordnorsk
Sjakkfestival

Ved Jan Sigmund Berglund

Årets kamp om å bli Nord Norsk
Mester var på nytt av det sPennende

slaget. Forskjellen i spillestyrke på de

involverte er ikke så veldig stor, og

dagsform og gli avgjør mye hvem som

slår hvem. I år bytta gutta på å trekke

som på et langdistanseløp, og leda på

skift etter som rundene forløp. På sett

og vis var jo årets mesterskap å sam-

menligne med iallfall et mellomdis-
tanse løp, fordi TSK hadde lagt til en

ekstra runde. For første gang i histori-
en spilte man 7 runder iNNM. Rating-
favoritter i turneringa var Svedenborg

og Schølseth, og de gikk begge hardt

ut. Jeg vet ikke om de etter hvert mer-
ket at de var blant de eldste i turnerin-
ga, for begge spilte mindre energisk

ettersom turneringa skred fram. Schøl-

seth så i grunnen bare ut som en vin-
ner etter de to første rundene, for der-

etter ble det bare remis og sågar et tap.

Total kondissvikt! Svedenborg var i
grunnen med helt til slutt, men når

man taper to av de tre spurt rundene

holder det ikke til toppnotering. At det

var Berg-Hanssen som vant i år synes

nok Jon Kristian Røyset er ille, for han

tapte partiet og mesterskapet på en so-

Iid bukk i finalen mot nettoPP ham.

Jon var med andre ord svært nær en

gientakelse av f,orårets bedrift, men

dessverre. Jon vil nok tenke tilbake på

1998 som Nesten-året!

En mini-runde-for-runde-rapport fra
mesterklassen:
Første runde: De to ratingfavorittene
Svedenborg og Schølseth vant begge,

mens Højgaard sto for overraskelsen

ved å slå Rølvåg.

To runder avviklet. Fortsatt favoritt-
seire!

Nå i tredje runde spiller Schølseth og

Svedenborg. Skal det avgiøres nå, el-

ler er det andre som også vil være med

i dansen? Bare de med fullt hus, men

de blir jaget av et kobbel med

Tromsøspillere. Schølseth og Sveden-

borg laget en flat stilling og tok tidlig
kveld. Brødrene Røyset kom i kaPP

etter flotte seire! Ennå tidlig i turne-

ringa, 4 runder igien.

Fjerde runde: Svedenborg alene i tet

etter overbevisende seier mot yngste

bror Røyset. Schølseth måtte nøye seg

med remis mot storebror Røyset. Også

Berg Hansen har meldt seg På etter

seier, og ligger i trioen bak Sveden-

borg

Pemte runde: Så taPte både Sveden-

borg og Schølseth sine første partier

og mesterskapet hardner til. Nå er det

P. Røyset og Berg Hanssen som er i

tet. Her er nok ingenting avgiort før

siste runde!!

Sjette runde: Hoi hvor det kjemPes og

skiftes om tet. Før sisterunden er det J.

Røyset og Svedenborg som leder an,

et halvt poeng foran resten av feltet.

Og hadde mesterskapet vært På seks

runder som i gamle dager .... ja da!

Syvende og siste runde: Hva hjelPer

det å være i ledelsen, når man taPer i

sisterunden. De eneste som tapte den-

ne runden var nettopp Svedenborg og

J. Røyset!! Dermed var det duket for

ennå en tittel til Narviks Gunnar Berg
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Hanssenl Og for et herlig drama, bare
se på partiene! !

Klasse I

Her kunne man før mesterskapet tok
til nok gjette at topprankede Kurt
Magnus Berg ville følge opp sin fine
innsats fia siste Harstad Open der han
virkelig satte seg i respekt blant flere
av storgutta. Nå skuffet han kapitalt og
endte på 50 prosent. Vadsøs Svein Ha-
rald Johnsen spilte lett og vant tilsy-
nelatende greit turneringa. En passe

blanding med seire og remis, og visps
har du 5,5 poeng! Det holdt, og når
han fikk 3 poeng (+2 :2) mot sine
nærmeste fire konkurenter, så må seie-
ren sies å være krystalklar. Frank som
har vært fremadstormende det siste
året endte på andreplass, bare halvpo-
enget bak. Det var bare tapet mot
Johnsen som skilte ham fta øyerste
hylle på pallen, men ..... neste gang!

Klasse 2

Denne var meget jevn og det måtte til
slutt kvalitetsberegning for å skille
Rune tlandberg fra Roger Vik. For-
skjellen var ikke stor, et halvt poeng!
Denne gang var det at Andreas Larsen
på l0 plass fikk 3 poeng i forhold til at
Are Sivertsen fikk 3,5 poeng på 9.

plass som avgiorde hvem som var best
denne gangen ..... Joda denne kvali-
tetsberegningen lever sitt eget liv..
Frode Berntsen tapte de siste to run-
dene, men ble likevel beste tromsø-
spiller. At han hadde noe på gang fikk
vijo se i NM noen uker senere!!

Klasse 3

I klasse 3 vant Tom Berg fra Harstad
sin første sjakkturnering! Den gode
applausen under premieutdelinga for-
talte at det var en populær vinner. Be-
ste tromsøspiller ble Ivan Nygreen.

Nordnorsk Sjakkfestival og
fremtida

Nord Norsk Mesterskap 1998 var altså
nummer 2 på rad for Tromsø
Sjakklubb. Vår aktive klubb gir seg
ikke med det, og har fått tilslag på og-
så neste års mesterskap! For noen år
siden ble arrangementet av NNM
kraftig kritisert, av både undertegnede
og Sven Wisløff Nilssen. TSKs ar-
rangement på universitetets kantine i

1994 lignet mer på en betydningsløs
bakgårdsturnering, og NNM i Bodø
(ooppss, eller var det MO???) i 1996
var om mulig verre! TSK gikk i seg

selv, tcnktc og bestemte seg for å bli
bedre....

Tromsø Sjakklubb, og flere andre
klubber med, tror at ved å legge turne-
ringa mer eller mindre fast til Tromsø
vil man sikre bedre deltakelse, og et
jevnere og bedre arrangement. Etter
neste års turnering skal man så evalue-
re hvordan dette har vært, og evt fort-
sette ordningen med Tromsø som
NNM-by, eller på nytt sende mester-
skapet ut på (en usikker?) rundans
mellom klubbene.

Årets mesterskap er en del av et kon-
sept som vi har kalt for Nordnorsk
Sjakkfestival, der både NNM i lyn-
sjakk og NNM i laglyn blir arrangert. I

for hadde vi hurtigsjakk, men det ble i

år erstatta av den langt mer sosiale og

festlige laglynvarianten. Det er vel

trolig at NNM 1999 bli mYe blåkoPi

av årets mesterskap, i alle fall hvis

denne skribent har mye inflytelse. Og

det har jeg vel....? Vel - en del ting
skal vi vel forbedre, sånn som å være

ute i ennå bedre tid med

forberedelsene. Det kan bli mer
penger av det.

Det er kanskje vel verdt å merke seg at

i vår plan er Tromsø tenkt som

Klasse Mester

arrangør i "kun" 70-90 prosent av

mesterskapene; De klubbene som et år

vil lage noe ekstra ut av NNM, slik
Vadsø har klart ved et par anledninger
skal selvsagt kunne søke og få

mesterskapet. Jubileum av alle slag er

selvsagt gode grunner til å giøre noe

spesielt. Man skal bare vite at NNM
har ei trygg havn her i Tromsø. Og det

har den vel....? Saga Hotel er allerede

bestilt til pinsehelga 1999, og kanskje

skal vi like godt reservere år 2000

også! Vi har vel fått datamaskinene

opp å gå til da. ?

Klasse 1

Pl. Navn....,,............ Resultater"..
I Gunnar B. Hanssen =04 :07 +lZ +l I +06 -02 +03

2 Paul Svedenborg +08 +13 :06 +03 -04 +01 -05

3 Jon Kr. Røysct +05 :09 +08 -02 +l I +04 -01

4 Pål Røyset =01 +10 +09 =06 +02 -03 :07

5 t,ars Andreassen _03 :12 =07 '61 13 +09 =96 +02

6 T.K. Schølseth +10 +l I =02 =04 -01 :05 =08

7 MikaelRølvåg -ll :01 :05 :08 :14 +12 :04

8 Jan S. Berglund -02 +14 -03 =07 =10 +13 =06

9 lrrodc tlull Jægcr +12 =03 -04 :10 -05 +14 =13

l0 'Irond Romsdal -06 -04 +14 =09 :Q$ +l I -12
I I Samson Højgaard +07 -06 +13 -01 -03 -10 =14

t2 Tron Walseth _09 :05 _01 =14 +13 _07 =10

l3 ViktorPaulsen +14 -02 -ll w05 -12 -08 =09

l4 RuneVik-llanscn -13 -08 -10 :12 :07 -09 :ll

Poeng Kvalitet
5.0
4.5 22.5
4.5 22.0
4.5 21.5
4.5 20.0
4.0
3.5 20.0 22.5

3.5 20.0 21.5

3.5 19.5

3.5 18.0

2.5 20.5
2.5 20.0
r.5 18.5

r .5 t6.5

Pl.
I

2

3

4

5

6

7

8

9
t0
ll
t2
l3
t4

Navn..........,
Svein Harald Johnsen
Frank Remman
Svein Folkvord
Ceir A. Torbergsen
Jonas Rojahn
Torsten Bringmann
Pål Mathisen
Kurt Magnus Bcrg
Leif Bjørnstad
Richard W-Hansen
Willy Selfors
Jan Arnt Hammari
OIa Ilanscn
Kai Roger Willumsen

Poeng Kvalitet
5.5
5.0 21.5
5.0 2 r.0
4.5
3.5 22.5
3.5 20.5
3.5 19.5

3.5 r 8.5 20.5
3.5 18.5 20.5
3.0 22.0
3.0 20.0
2.0 18.5

2.0 t7.0
1.5

Resu ltater...,
+14 +06:19 +02 +04:03:05
=10 +12 +03 -01 +l I +05 =04
:05 +08 -02 +09 +07 :01 +l I
:0j :ll +09 +10 _0t +06 :02
:03 :13 :06 :ll +08 _02 :0t
+09 -01 :05 :08 +10 -04 =12
:04 -t0 +14 +13 -03 :09 :08
:13 -03 +12:06 -05 +10 =07

-06 +14 -04 -03 112 :Ql +13

=02 +07 :01 -04 -06 -08 +14
:12:04:13 :05 -02 +14 -03
:lt _02 -08 -14 _09 +13 :06

=08 =05 =ll -07 =14 -12 -09

-01 -09 -07 +r2 :13 -tl -10
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OppgaVef Ved Jens Otto Jensen og Tron Walseth Løsninger side 2lKlasse 2
Pl, Navn....., Resultater....
I RuneHandberg +10 +09 +03 -04 =02 +05 +06
2 Roger Vik +08:04 +09 +03:0t:06 +07
3 Tor G. Nilsscn +06 -1-07 -01 -02 + I 0 -r"04 +08
4 F'rode Bemtscn + I 3 :02 +07 +0 I :06 -03 -05
5 Pål Farmen
6 Karl Jensen

Poeng Kvalitet
5.5 22.0
5.5 21.5
5.0
4.0 23.s
4.0 19.5

3.5 24.0
3.5 22.0
3.5 19.5 2r.5
3.5 19.5 21.5
3.0 2t.0
3.0 17.5

2.s
2.0
0.5

-07 :12 +10 :06 +ll -01 +04
-03 +14 +12 :05 =04 :02 -01

7 Karl-Johan Knutsen +05 -03 -04 +12 :08 +l I -02
8 Geir Pedersen -02 =13 +14 =l I :07 +12 -03
9 Are Sivertsen +l I -01 -02 -10 +14 Wl3 -12
l0 Andrcas l,arscn -01 =l I -05 +09 -03 r-14 =13
ll Johnny K. Pedersen -09 =10 +13 :08 -05 -07 +14
12 Jørgen Svendscn :14 :05 -06 -07 +13 -08 :09
13 Stein Paulsen -04 :08 -l I +14 -12 w09 :10
l4LeifAndrcassen :12 -06 -08 -13 -09 -10 -ll

Klasse 3

P|.Navn........
I Tom Berg
2 lvan Nygrccn
3 Odd L,inar l'olk
4 Lcne Johnsen

5 Stig Allan Snåhre
6 [.ars Magnc I Ianscn
7 Håkon Natvig
8 Knut Are Hansen
9 Inge Simonsen
l0 Ilarald Methi
ll tigil Rimala
l2 Svein E. Kristiansen
I3 llirger Pedersen

l4 Roald Storslett
l5 Inge I'lenriksen
l6 Karl Petter Jernbcrg
l7 Jan Roar Edvardsen
l8 Kaare Nygaard

Resu ltater...,
+10 +07 +06 =02 -03 +12 +04
+t7 +t5 r05:01 -04 +10:03
-09 +17 +ll 't-06 +01 =04 :02
=11 +13 +14 =09 +02 :03 -01

-12 +18 -02 :07 =08 +06 +09
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Ved Tron l(alseth

Partispalten denne gang preges av
Nord-Norsk Sjakkfestival. Vi har med
partier fra alle klassevinnere, og
mottatt kommenterte partier fra en
rekke spillere. Det er en rekke flotte
partier og interessante stillinger.

Vi har dessverre måttet utelate noen
partier denne gang. Vi regner med at
partiene vil komme i neste nummer,
eller vil være med i bulletinen fra
NNS.

Følgende parti er et godt eksempel på
hva som skjer hvis man i åpningen
forspiser seg på bønder. Jon Kristians
grådighet straffes effektivt av Paul, og
partiet er over etter bare 13 trekk!
Partiredaktøren takker Paul for
kommentarene.

Paul Svedenborg
Jon K Røyset [B3r]
l.e4 c5 2.AR åc6 t.AnS?! Det
vanlige, teoretiske er 3. d4 for å åpne
spillet, men teksttrekket kan lede til
mer komplisert spill og er derfor langt
artigere å spille! 3...96 Det vanligste!-
men sort har selvfølgelig også mange
andre alternativer for eksempel 3...e6,
3...d6, 3...åf6, 3...9b6 o.s.v. 4.c3
Det vanligste nå skal ifølge Jon
Kristian være 4. 0-0 for å avvente
hvilken plan hvit skal slå inn på.
Kanskje er det mindre krevende enn

forviklingene som nå oppstår. 4...§g7
Soft tar imot utfordringenl

Alternativet var som Jon Kristian
påpekte 4...øt6 5.d4!? Også her kan
hvit spille 5. 0-0, men bondeofferet
som nå kommer er meget komplisert
og selvfølgelig en utmerket måte å

trene på regnemulighetene. 5...cxd4
6.cxd4 Eb6 7.åc3!

7...Ø,xd4 8.ådS åxR+ Selvfølgelig
ikke 8...tsxb5 p.g.a. åc7+ 9.tsx8
tsd6 Tvunget! 9...8d8 l0.gfit e5

ll.§c3 Med dobbelangrep på e5 og

Ac7+l l0.Od2 Axb2 11. E dl b6?

En "bukk" i vanskelig stilling. Det
eneste var I I ... å f6 og sort kan

fortsatt kjempe. Men Jon Kristian har

helt oversett hvits neste

trekk.nl...åf6 12.§b4 tse5 13.0-0

a6 14.§xe7 åxd5 l5.exd5 BxeT

l6.Efel §e5 17.d6 tsg5 (17".tse6
l8.Ac4 Bxc4 19. Exe5+ Ef8
20.8f6 Bg8 21. Ee8+ med matt)

18.h4 Eh5 l9.tsxh5 gxh5

20. Exe5+ (TWTR)I 12.0c3 Au, nå

holder ikke l2...Sxc3 p.g.a. l3.Exc3
med dobbeltrussel På c'l og h8.

12..|Ea3 l3.0xh8 Ea5+ Og

samtidig oppgitt da der følger Sc3 og

sort kan ikke spille Exb5 p.g.a. åc7+
og blir følgelig stående tårn under. l-0
Paul Svedenborg

Følgende parti viser hva seiersvilje
kan utgjøre. Etter å ha kommet dårlig
ut i åpningen mot Paul giør Lars et

mindreverdig trekk for å øke sjansene

sine i partiet. Han blir rikelig belønnet,

og kan hale i land seieren etter en flott
kombinasjon. Lars Andreassen

kommenterer.

I siste runde i NNM hadde jeg håPet

på en motstander som lå plassert midt
i feltet og som ville imøtekomme mine
fredsforhandlinger, slik at jeg kunne

følge med første bil sørover. Men de

fleste i toppen hadde møtt hverandre

tidligere og tumeringsledelsen måtte

hente opp en glad amatør med rusten

hjerne til å spille på I bord. Og der

satt Paul og ventet bak de sorte

brikkene, som så aggressive ut i

lysskinnet fra hans medbrakte lampe.

Og han kom ikke til å ta remis uten at

det ville flyte brikker. Jeg hadde all
grunn til å grue meg og kom for sent

til runden fordijeg satt i kafeen utstyrt
med «The complete queens indian» og

lurte på hva i all verden jeg skulle
spille. Problemet er at jeg ikke

skiønner så mye av den varianten vi
pleier å spille. D.v.s. jeg har ikke helt

grep på stillingstypene som oppstår.

Derfor satt jeg altså med denne boken,

som jeg hadde lånt av Gunnar

forøvrig, for å forsøke å få en

åpenbaring. Men hvor mange ganger

har vi ikke alle opplevd at vi har

studert noen åpningsvarianter for så å

sette oss ved brettet og ha glemt det

meste? Og når vi endelig trekker noe,

så er det basert på en ide som hører til
en bivariant og ikke til den stillingen
vi faktisk har På brettet. Og

motstanderne spiller som oftest ikke

det som er planlagt likevel og kommer

med trekk som er sjeldne, men akk så

logiske, som forfatteren av teoriboka
ikke har brydd seg om å vurdere. Vel,
jeg bestemte meg for å prøve en annen

bondestilling enn i våre tidligere
møter, kjøpte med en ekstra koPP

svindyr kaffe, og gikk for å blande

meg inn i kåringen av den Nord

norske mesteren 1998.

Lars Andreassen
Paul Svedenborg lEr5l
I.d4 å f6 2.c4 e6 3. å R b6 4.g3 La6
5.b3 Det er tredje gang dette halvåret

samme stilling har oppstatt. I

Rallarsjakken vant jeg partiet og i

Hamarøysjakken feide Paul meg av

brettet. For pleide jeg å spille 5. Ea4 ,

men jeg sluttet med det når jeg

oppdaget at dronninga ikke hører

hjemme på dronningfløYen, men skal

hjelpe til i sentrum. Å true løperen på

a6 er ikke noe særlig poeng p.g.a. at

løperen vanligvis trekkes tilbake til b7

likevel. Poenget med 4...§a6 er

nettopp å skape svekkelser i hvits

stilling 5...d5 6.Og2 OUI+ Poenget

med dette trekket er å skaPe enda en
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svekkelse. Å slå på c4 gir ikke sort
noe etter f.eks. åe5. Tøffinger ofrer
bonden på c4. F.eks. 6...dxc4 7.bxcA
Axc4 8.0-0 Od5 9.åbd2 osv. og hvit
har kanskje kompensasjon i form av
sentrumskontroll og aktive brikker?
7.§d2 0e7! Planen til sort er altså
ikke å bytte av løperen, men å lage
kork i hvits offiserspill. Løperen hører
ikke hjemme på d2 fordi den sperrer
for d-bonden som beskyttes av dron-
ninga. Sort har altså ikke tapt et tempo
ved å flytte løperen til b4 og deretter
til e7, fordi hvit må flytte løperen li-
kevel. 8.cxd5 Det var dette jeg hadde
planlagt ute i kafeen. For hadde jeg
prøvd 8.åc3 som nok er det enkleste.
Nå spiller han 8...åxd5 og jeg følger
opp med varianten som Geller anbe-
falte tenkte jeg og smilte lurt mens jeg
nippet til kaffen. 8...exd5! Men ka i
svarte?! I 5 minutter satt jeg og stirret
ut i lufta som Ivanchuk pleier, mens
jeg forsøkte å memorere om Geller
hadde anbefalt en plan etter exd5. 9.0-
0 0-0 l0.Eel?! 10.åc3 er bedre, si-
den det ikke er sikkert at tåmet trenger
å gå til el. 10.åc3 er mer fleksibelt
og utvikler dessuten en offiser. Det er
rart hvordan selv de mest grunnleg-
gende åpningsprinsippene kan bli satt
til side av en tåkefylt hjerne som tror
den står overfor et unntakstilfelle
10...8e8 11.åc3 0bZ tr,len hvorfor
flytter sort løperen tilbake, er det ikke
enda et tempotap? Poenget med 4...
&a6 og 0...AUq+ er å skape trafikk-
kork. Når tårnet står på el har den
flyttet ut av løperdiagonalen og forbe-
reder et bondeflytt frem til e4. Løpe-
ren har opnådd tilstrekkelig fra a6 (eg
måtte flytte bonden til b3 ) Løperen
hindrer e2-e4 nbr den står på b7.
Dessuten beskytter løperen bonden på

d5 12.Elcl? Den tåkefolte hjernen

min spilte på autopilot og tenkte bare
utvikling. Se på stillinga. Brikkene
mine sitter oppå hverandre. Her må
selvsagt Of4 eller &g5 spilles slik at
jeg får luft 12...åe4! Sort har utlignet
og star snart best. Planen min var nå å
spille l3.Ofil, men under påvirkninga
av autopiloten så jeg ikke at dette ta-
per kvalitet etter 13...åxc3! En alter-
nativ plan matte altså utarbeides, jeg
tenkte vel noe sant som asj på dette

tidspunktet. 13.åe5 Et aktivt trekk,
hurra 13...c5! Løperen på d2 er i veien
og d4-bonden trues 14.åxe4 dxe4
l5.dxc5 0xc5 Ok. her stod jeg over-
for et viktig valg. Det lureste er nok å

spille 16.åc4 (ev. Oc3) for å forsøke
å bytte av løperen ved å spille 0e3
osv., men etter 16. åc4 har jeg gitt fra
meg all initiativ og sort står kanskje en

tanke bedre. Jeg hadde null lyst til å

spille mot Paul med en stilling hvor
han har initiativet. Partiene hans mot
Gunnar og Jon Kristian viser hvordan
det pleier å gå. Altså kom jeg på en

ide som er mer aktiv, men dårligere

enn åc4. Og her kommer vi inn på
sjakkens psykologi. Mot Gunnar had-

de jeg kanskje spilt åc4 og hvisket
remis? Men stilt overfor en kamplys-
ten Paul som hadde brukt mye tid i
åpninga, og kunne trå feil i tidsnøden
hvis det ble veldig komplisert, la jeg
en liten felle og slo til med l6.ge3?!
Spørsmålstegnet er fortjent fordi trek-
ket er dårlig, dajeg får en dobbeltbon-
de, og utropstegnet er fordi det er Paul
som er mostanderen. Etter å ha lunnet
mot Frode hvor jeg stod til tap var jeg
jeg dessuten full av selvtillit og opti-
misme og regnet med jeg skulle kunne
koke noe sammen. Sjakk skal vare
gøy. l6.dc4 er ikke gøy 16...0xe3
I7.fxe3 EgS? Her er l7.Ee7 bedre

og sort beholder fordelen som Gausel

skrev i Dagbladet. Etter 18.åc4 ville
jeg måtte ha slitt for å holde partiet,
remissjanser til tross.

18.åxf7! Offeret er mulig p.g.a at
sorts offiserer enda står parkert på b8
og a8 og ikke er med i forsvaret. Å la
sort slå bonden på e3 er ufarlig da

kongen bare går til hl og står trygt
18...9xf7 19.trc7+ Ee7 19...9g8 er
nok bedre, men hvem vil sitte bonde
under og gi fra seg 7 raden og alt initi-
ativ. 20. E fl+ 9e8

2l.gd6! Trekket er muligt da sorts
konge er fanget i sentrum. Poenget er

2l...Bxc7 22.8f8# Nå får jeg offise-

ren tilbake med fortsatt angrep.

2I...8e5 Her er noen søte varianter:

21...Åc6 22.§h3l (Bxb7 er ikke så

elegant) 22...8 d8 23.8d7 E dxdT

24.§xd7+ ga8 ZS.EIfS+ og det blir
matt. Eller 21...§a6 22.Bf5ll l-0 el-
ler 22.Exa7l l-0 eller 21...åd7
22.8,xd7 eller 22.§h3 l-0. Da gien-

sthr.-22.Bxe5 Elxe5 23.Exb7 Åd7
24.8t4'! Sort mister nå flere bønder

og resten er enkelt 24...8,c8 25. E xa7

E cl + 26. E n åcS 27 .b4 å e6 Sorts

beste sjanse var svindelforsøket
27...^d3+ 28. exd3 Bc2+ 29. 9g1
exd3. I gryende tidsnød kunne jeg fort
ha grepet feil og d-bonden bli farlig.
30. E a8+ tulgt av 31. E ff8 burde hol-
de derimot 28.8,xe4 Exe4 29.§xe4
ågs 3o.gd3 gos sr.us h6 32. E b7

Eal 33.h4 åe6 34.Exb6 åc5
35. E b8+ 9e7 36. E ct 940 37. E g8

95 38.hxg5 hxgS 39.a4 Ea2 40.9R
EIxa4 Og klaffen falt i tapt stilling.
1-0

Et sted bak i lokalet hørte jeg et gle-

desbrøI. Gunnar kom springende og ga

meg en klem. Det er ikke ofte det

klemmes i sjakk nå til dags, det er jo
tross alt nesten bare menn til stede,

men akkurat da var det helt naturlig.
Hvordan få opp klemmefrekvensen i

sjakk uten at man trenger å slå for-
dums norgesmestre eller blir Nord
norsk mester? Alle burde få en klem
når de har spilt bra. Altså må vi f.eks.
tenke rekruttering av kvinner. Men er
sjakkens vesen så konkurransepreget
og basert på menns premisser at kvin-
ner og sjakk forblir en Saga blott?
Forstår kvinner den galskapen det in-
nebærer at man sitter i 4 dager og
flytter treklosser og knapt sier et

eneste ord underveis? Antakeligvis
gjør de det for de viser seg sjelden i
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sjakklubben og det er vel et

sunnhetstegn får jeg anta. Men , tenk
hvor tøft vi ville ha spilt med flere
kvinner i lokalet!

Helten i dette partiet var selvsagt
Paul! Hvis jeg husker riktig ble det
først kritisk i partiet vårt etter at

Gunnar hadde slått Jon Kristian. Paul
kunne m.a.o tatt remis og blitt mester
på kvalitet. Men en mann som er blitt
norgesmester 2 ganger spiller ikke på

remis når han står best. Sånn skal det
være!

Lars Andreqssen

Gunnar spiller her et flott posisjonelt
parti hvor han på en elegant måte
utnytter manglende koordinasjon og
skyggen av et svakt punkt hos

motstanderen. Det er ikke lett å finne
ut hvor Samson trør feil!

Samson Højgaard
Gunnar B. Hanssen lBl0l
l.e4 c6 2.d3 ds 3.ø,d2 96 4.g3 §g7
5.§g2 e5 6.ågR åe7 7.0-0 0-0

8. E el 
^d7 

9.c3 Ec7 10.a4 a5

I l.Ee2 Hardt mot hardt i

åpningsfasen. Vi har begge satt oss

fast i sentrum og mobliserer nå

s§rkene bak frontlinjen. I t...b6
12. å fl Aa6 Et potensielt svakt punkt

hos hvit er feltet d3. 13.tsc2 åc5
14. E dl dxe4 15.dxe4 0c4 Spilt for å

forstyrre samarbeidet blant hvits
styrker. Konkret betyr det at det ene

hvite tårnet må forlate førsteraden, noe

som svekker hvits kontroll her da de

hvite tårnene ikke lenger koordinerer
l6.Ea3 Ead8 17.Exd8 ElxdS
18.åel Ed7 19.åe3 Aas zo.åxas
Exd3 Sorts spill baserer seg på to
ting: Litt bedre koordinasjon og

bruhodet d3. 21.OR 0tr0 zz.tsxds

åxd3 23. Eal 23.dd5 kan besvares

med 23...0f8 24.Axe7+ 0xe7
25.Eal og sort kan velge mellom
25...4c5 og 25... åxcl, og begge

tilfellene med bondevinst og initiativ.
23...åc8 24.Bbl åd6 25.b4 åxcl
26. El xcl Oxe3 Sorl "bomber" hvits
stilling og lager store skader 27.fxe3

Åc4

Med ideen å oppnå et sluttspill med

god springer mot dårlig løper. 28. El dl
Hvit velger å oppgi materiell med en

gang i håp om å redde seg i

sluttspillet. 28.8f2 E d2+ zg.§e2
Ea2 er ikke noe bedre 28...Elxdl+
29.0xdl åxe3 30.Sb3 c5 3l.bxaS
bxa5 32.9f2 c4 33.Sa2 33.9xe3
cxb3 og sort vinner med ett temPo:

34.*d2 f5 35.exf5 gxf5 36.c4 e4

(36...f4 er mer korrekt, da sorts

fribønder kommer lengst mulig fra
hverandre. I tillegg brukes sorts konge
til å stoppe hvits fribonde. TW) 37.c5

e3+ 38.Sxe3 b2 39.c6 blQ Etter

33.§a2 vinner imidlertid sort bonde

nr. 2. 33...ådl+ 34.8R åxc3
35.Axc4 Åxa4 36.9e3 åc5
37.Ods Ea 38.8d2 9e7 39.9c3
f6 40.9c4 9a0lt.trl a4 og Samson

*ffizA
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ga opp. Et parti som jeg er godt
fomøyd med. Takk til Mikael for tips
under åpningsforberedelsene! 0- I
Gunnar B. Hanssen

Einar Gausel kommenterte følgende
parti fra NNM i Dagbladet. Vi har
vært ftekke, og stjålet kommentarene
hans vilt og uhemmet!!

Gunnar B. Hanssen
Tor K. Schølseth [E66]
1.åB åf6 2.c4 96 3.da §g7 4.g3 0-
0 5.092 d6 6.0-0 åc6 7.d5 åa5
8.åfd2 c5 9.åc3 a6 l0.EbI Eb8
ll.b3 b5 12.§b2 bxc4 l3.bxc4 å94
l4.Ec2 0h6 Truer 0xd2 etterfulgt
av åxc4. l5.Aal Eb4 16.åce4?!
tsb6? Her så 16...f5 sterkt ut. Hvit må
nemlig gi offiser etter 17.tsc3 9f7.
Teksttrekket overlater initiativet til
hvit. 17.a3 E xbl 18. E xbl tsc7
19.h3 åe5 20.f4 

^d7 
21.8c3 f6

22.øR Åb7 23.Åed2 åd8 24.^b3
bf7 25.da5 EeS 26.e4 g5 27.fxg5
0xg5 28.åc6 åtleS 29.åcxe5 fxe5
30.åxg5 åxg531.h4 an 32.§R

32...8h8? En bukk i

stilling. 33.9h5! E f8

en vanskelig
På 33...e6

avgSør 34.8f3 E e7 35. E fl 9g8
36.0xe5! dxe5 37.d6! 34.Efl 9g8
35.9R e6 36.894+ 9tr8 3z.oxe6
tse7 38. E xf7 E xf7 39.0xf7
Oppgitt. Svart dør momentant etter

39...8f8 40.e7 l-0
Einar Gausel

Trond skuffet litt i tumeringen, men vi
kan vel ikke vente for mye heller når
han i tillegg er turneringsleder.
Imidlertid er følgende parti en effektiv
demonstrasjon på hva forsømmelse av
utviklingen kan bety. I en symmetrisk
stilling utnytter Trond mesterlig sin
utviklingsfordel, og feier Samson av

brettet i 23 trekk. Trond hevder at

dette er det beste partiet han spilte i

turneringen.

Trond Romsdal
Samson Højgaard lE5rl
l.d4 d5 2.c4 e6 3.åc3 åf6 4.åfl
0u+ s.el0-0 6.Od3 dxc4 6...åc6 er
det vanligste her. Tankegangen er å slå

på c4, spille 0a0 og e5, og på e4 og
d5 manøvrere springeren over til 96
og til et angrep på kongefløyen.
7.§xc4 a6 8.0-0 c5 9.a3 cxd4
l0.exd4 §e7 ll.d5 Trond kvitter seg

med isolanien sin på et gunstig
tidspunkt. Det er til hvits fordel å åpne

stillingen, da han har bedre utvikling.
11...b5?! Dette er ikke måten å utvikle
seg på. Det er bedre å spille I l...exd5
12.åxd5 åxd5 l3.0xd5 åc6 og
hvis hvit spiller l4.Axc6 , får sort
løperparet som kompensasjon for
svekkelsen i bondestillin gen. 12.§a2
exdS 13.åxdS åxdS?! Sort har
misforstått stillingen. Han driver og
byter av de utviklede brikkene sine,
og det relative

tA'"'4ffi".rrr%*
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utviklingsforspranget til hvit blir bare

støne. 13...0b7 er bedre, men etter
14.Åxe7+ ExeT fllr hvit løperparet.
l4.0xd5 Ea7 15.åe5! Det blir nå
svært vanskelig for sort å utvikle
dronningfløyen. 15...Of6 15...Ob7
går ikke pga 16.4e3 , og hvit vinner
kvalitet. l6.Eel?! l6.gfit er bedre,
da dama ikke står udekket på førstera-
den. Nå får sort mulighet til å forenk-
le. l6...Oxe5 Sort fortsetter å bytte ut
sine utviklede offiserer, og blir sitten-
de igjen med masse dyr på båsen.

l7.Exe5 Ee8? Tapstrekket.

17...Oe6! løser sorts utviklings-
roblemer, og hvits løperpar forsvinner.
18.095 tsd7

l9.Ed4! Trekket truer 20. Elxe8+
tsxe8 21. Exa7. I tillegg tar trekket
peiling pb 97. 19... El xe5 19... E f8
20.Se3 Ec7 (20...dc6 21.§xc6
tsxd4 22.§xd4 og hvit har vunnet of-
fiser) 2l.Eg5 96 22.Exg6+! hxg6

23.Oh6 og sort blir matt på e7.
20.tsxe5 Åc6 20...E1c7 er ikke noe

alternativ pga. 21.§f4 E c5

(21...8c2 22.E el h6 23.tse8+ ExeS
24. ExeS+ *W ZS.§eql 22.§xf7+

tsxf7 23.tsxc5+- 2l.Ee4 21.§xc6
Exc6 22.Ecl Ed7 23.8b8 med of-
fisersgevinst er mer nøyaktig.

21...§b7 22.Ecl åa5 Trekket er et
hara-kiri-hekk, men det er ikke noe

Cøy A Ce inn i 22...h6 23.§e3 da5
(23...8a8 24.§xc6 0xc6) 24.§xa7
0xd5 25. E d I Axe4 26. B xd7 heller.

23.8c7 Den sorte dronninga kan ikke
gå pga matt. l-0

Tron ll/alseth

Følgende parti er ikke lett å kommen-
tere. Det ser ut som om sort har fordel
giennom store deler av partiet, men

når det endelige regnskap gjøres opp,
er det hvit som går seirende ut av ba-
taljen. Forsvarshekket i diagramstil-
lingen er en perle!

Geir A. Torbergsen
Torsten Bringmann [815]
l.e4 96 2.d4 ,ilg7 3.åc3 c6 4.4e3
d5 5.exd5 et litt slapt trekk. 5...cxd5
6.8d2 a^c6 7.Age2 åf6 s.Oh6 0-0

9.0xg7 9xg7 10.å93 a6 ll.åa4 e5

l2.dxe5 åxeS 13.0e2 Ed6 14.0-0
b5 15.åc3 .ilb7 16.f4 gcs+ 17.Ehl
åeg4 18.0R Elad8 lg.Etael ElfeS

20.åd1 h5 21.f5 h4 22.Elxe8 Elxe8

23.§xg4 hxg3 24.4R E h8 2s.h3
bel 26.§xe4 dxe4 27.tse3 tseS
28.fxg6 f5? 29.895! El xh3+

Sjakklefsa Nr.September 1998 17

30.9g1! Og hvit står faktisk til vinst.
30...tsd4+ 31.åe3 Eh5 32.Exh5
Bxe3+ 33.Ehl Ee2 34.Exe2 l-0
Frode B. Jæger

Svein Harald er en spiller som i
senere år er blitt svært
fredsommelig av seg. Imidlertid var
det ikke en fredens mann som kom til
Tromsø i pinsehelga. Her er det Frank
Remman som får unngjelde. Svein
Harald var selv ikke fornøyd med
partiet, han mente det var skjemmet av
for mye feil. Han mente Frank kunne

spilt22. Ae3 med tilnærmet utlikning.
Imidlertid hadde han oversett sorts
svar. Det skal ingen bebreide han for
heller. Kommentator og partiredaktør
så det heller ikke, vi måtte ha
analysehjelp fra Fritz 4.

Frank Remman
Svein H. Johnsen lA58l
l.d4 å 16 2.c4 g6 3.åA c5 4.d5 b5
S.cxtr5 a6 6.bxa6 0xa6 7.åc3 Sg7
8.g3 Her er 8 e4 Axfl 9. 9xfl et
anerkjent alternativ , som nok Frank
burde ha spilt når vi ser

partiforsettelsen. 8...0-0 9.§g2 d6
10.0-0 åbd7 lI.Eel Jeg liker tsc2
med planen E dl bedre. Benkø-

spesialisten Alburt anbefaler faktisk
svart å spille d6,åd7,^b6 for kort
rokade slik at hvit ikke kan få spilt f-
tåmet til dl. 11...§c7 12.e4 Jeg
foretrekker 12. h3 for a hindre svart a

ta i bruk feltene 94 og e5. 12...d,g41
13.0fi?! Axfl 14.9xfl Efbs
15.tse2 c4! sikter mot d3. 16.h3
åge5 17.åd4 åd3 18.åc6 åxel
l9.$xel Dette kvalitetsoffer er ikke
akkurat overbevisende. l9.Sxb8 må

tross alt vare bedre. 19... E e8

20.tsxc4 åue zt.Eus e0

22.*n 22.§e3 åxd5!! 23.exd5
exd5 24.Exd5 0xc3+ 25.bxc3
E ec8-+ 22...exd5 23.exd5 El ac8

24.§ei åxd5 25.åxd5 Bxc6
26.Ecl Ea8 27.Åc7 E xe3!
28.Exe3 Bxa?? 28...Vb7 Vinner
offiser. 29.*92? 29.åb5! Elxcl+
30.§xcl tsa6 31.tsc4 Sxb2 Og det
gienstår mye arbeid for å sikre
helpoenget. 29...tsxb2 30.8c6 tsb7
3l.Ecl El xc7 0-l
Frode B. Jæger

Følgende vinstparti fra Frank er en

grei demonstrasjon på hva som skjer
når man stabler opp enkelttrusler uten
sammenheng. Til slutt vinner Frank

de

så

Å
,rru,
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kvalitet, og loser seieren sikkert i
havn.

Svein Folkvord
Frank Remman tEOrI
l.d4 af6 2.c4 e6 3.g3 d5 4..Lg2 c6

s.aa åbd7 6.8c2 0a0 z.åudz o-
0 8.0-0 Ee8 9.e4 dxe4 10.åxe4 Her
er 10.åg5 et interessant alternativ da
hvit ender opp med en springer på e4.

10...åxe4 ll.Exe4 c5 t2.Edl tsc7
13.b3 åf6 14.tsc2 Her er Ed3 eller
Be2 mer naturlig da hvit har en

ugardert dronning i samme linje som
svart sin garderte dronning. l4...cxd4
15.åxd4 0OZ t0.Ag5 hvorfor ikke
16.§-b2 16...å94 17..Le4? Helt
meningsløst 17...h6!! 18.4h4? Alle
andre felter må vare bedre. 18...Sc5
hvorfor ikke 95? 19.b4 OfB 20.Wd2
§a4?l.Eel EacS 22.a3 Åe523.c5
b6 z4.Elacl Taper bonde, men 24.
cxb6 Exb6 er alt annet enn bra for
hvit. 24...bxc5 25.bxc5 OxcS 26.992
Ed6! Alt henger. 27.Elxc5 tsxc5
28.JLf6 Åe4 29.§xg7 9xg7
30.9b2 9g8 31.h3 åf6 32.gbl
tsc3 33.Exc3 Exc3 34.åf5 exfS

35.Bxe8+ åxe8 36.0xf5 0c6+
37.EfI åd6 38.9g4 Exa3 0-l
Frode B. Jæger

Frode giorde en strålende innsats i
NNM. Her er partiet mot Rune
Handberg, hvor vår kommentator
mente at hvit står godt gjennom hele
partiet, helt til 5 trekk før klokkene
stoppes. Men som amerikanerne sier,
It ain't over till the fat lady sings.

Frode Berntsen
Rune Handberg [D53]
l.d4 d5 2,c4 åf6?! 3.åc3?! Her
kunne Frode ha utnyttet sorts

unøyaktige 2. trekk med 3.cxd5.

Svarer sort med 3...åxd5 får hvit en

behagelig åpningsfordel etter 4.e4

åb6 5.åc3 o.s.v.3...e6 4.§g5 Le7
5.e3 åbd7 6.od3 b6 t.age} ,Lbt
8.0-0 h6 9.§h4 g5 10.093 h5 Sort
signaliserer tidlig at han har skumle
hensikter på kongefløya. Faren er
selvsagt at han blottlegger forsvaret
rundt kongen sin. Noe som kan bli
skummelt ved et eventuelt motangrep.

11.åb5!? En mer standard måte å
møte sort på er å spille 1 1.h4, men
Frode øyner muligheten for materiell
fordel. 11... E c8 Hva ellers? lZ.dxa7
h4 Har man sagt A får man si B!
13.åxc8 hxg3 14.Åxe7 gxh2+
15.Ehl dxc4! åpner opp linjer mot
motstanderens konge! l6.Axc4 Ea8
Nå truer sort matt i ett. Jeg synes sort
har oppnådd mye allerede for den

ofrede kvaliteten. 17.d5?! Her må

17.åd5 være bedre, eks. 17.^d5
åxd5 18.&xd5 0xd5 l9.fi 9420.e4
Nå mister hvit bonde 17...9xe7
lS.åd4 åxds 19.e4 å516 All energi
rettes mot e4 20.R 94 Hvits stilling
begynder bli kritisk 2l.Wd2 åe5 Alle
sorts brikker er med i angrep!

Z2.Eacl Her kunne en også vudere å

trekke løperen til e2 for å overdekke
bonden på f3. En ville da være i stand

til å møte et innslag på e4 med å sette

Løperen pL R 22...gx8 23.gxB dxe4
Konsekvent spilt! 24.8f4 Det eneste

trekket! 24...4d2 Tøft spilt, men
kansje sort spiller for tøft? Har han tatt
konsenkvensen av damesjakken pa 95
med etterfølgende komplikasjoner?
Jeg synes Eh5 ser ut som et
interessant hekk. Det dekker på e5 og

95, og tårnet kan også få tilgang til f5
etter at sort har spilt c5. 25.895+ f6
26.W97+ 

^fl
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Og hva nå27.AfS+ 27.§xe6 må også

være avgiørende eks. 27...*d6
28.åb5+ 9xe6 29.Efe1+ Ed5
30.Exf7# 27...exfi? Dette fører dess-

verre bare til tap [27...§e8 28.4b5+
c6 29.Efel og sort kan pakke sam-

men. (TW» 28.Exf7+ €Ot
29.Exf6+ 9c8 30.Exh8+ S0z
31.4b5+ Oppgitt. En må vel slå fast
at Frode var heldig som dro i land sei-
ren. l-0
Frank Remman

Her er et parti fra vinneren av klasse 3.
Hvit får tidlig til angrep på kongefløy-
en, og valser giennom sorts forsvar.
Til slutt avslutter Tom partiet med en

elegant kombinasjon.

Tom Berg
Håkon Natvig [Bl2]
l.e4 Jeg må si meg rimelig fomøyd
med NNM 98. Selv om jeg gjorde et
par tabbehekk for mye. Jeg har valgt å
kommentere partiet mot Håkon Natvig
i 2. runde 1,..c6 2.d4 d5 3.e5 0f5
4.Od3 Et naturligt trekk. BCO 2 angir
her c3 AeZ eller åc3 fulgt av 4... e6.

Eller 4.h4 h5 4...0xd3 5.Exd3 e6

6.Ae2 Eb6 7.0-0 åd7 8.b3 Frigjør

sortfeltsløperen og følges av 9.c3 for å
satse på overtak i sentrum. 8...c5 9.c3

d,e7 10.f4 åf5 rl.åd2 §e7
I l...cxd4 12.cxd4 åxd4 13.åxd4
0c5 14.A2R Gir ikke sort noe.

D.AR 0-0 13.94 Setter press på

springeren. 13...åh4 Best er nok

13...åh6 14.h3 Hvoretter hvit truer
15.f5 og l6.0xh6 14.åxh4 0xh4
15.95 f6 Sort må giøre noe med trus-

selen l6.Eh3 16.gxf6 åxe5 l7.fxe5
gxf6 l8.Eh3! 0g5 t9.Eg4 Eh8
20.0xg5 fxgs 2l.Ehl For å plukke
sorts bonde som vil fører hvit offiser
over 21... E g8 22.8,t6 El ae8

23.8afl Ec624.Ef7 cxd4

Sort ser ikke mattrusselen, men etter

24...897 25.Exg7 §xg7 26.tsxg5+
gtr8 ZZ.gf0+ og sort er matt i neste

trekk 25. El xh7+ 9xh7 26.8h5+
9g7 27.8 f7# l-0
Tom Berg

L''.ru'"%"H"%,L
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Ved Frode Bull Jæger

I dette nummeret av teorispalten skal
vi ta for oss hva for type åpninger en

nybegynner bør spille for å utvikle seg

som sjakkspiller.
Den viktigste regelen for åp-

ningspillet er at alle trekkene en gjør
skal øke kontrollen i sentrum. I de la-
vere klassene er det mitt inntrykk at
noen spillere ofte giør bondetrekk som
ikke har effekt i sentrum. I stillinga
etter: I e4 e5 2.Åf3 åc6 3.0b5 a0

4.La4 åf6 5.0-0 §e7 6.Eel b5

7..Ob3 d6 8.c3 0-0 er 9.h3 et korrekt
trekk bare fordi det virker mot sen-

tmm. Hvit vil egentlig spille 9.d4
(som og er teori), men svart kan be-

svare dette med Ag4 som binder opp
springeren på R. Da denne springeren
virker mot de sentrale feltene d4 of e5

foretrekker mang'e hvitspillere å ta seg

tid til å hindre dette med h3. Et annet
eksempel på et tidlig randbondetrekk i
åpninga er følgende variant i dronnin-
gindisk l.d4 åf6 2.c4 e6 3.åf3 b6
4.dc3 .§Al s.aZ er meninga med
trekket a3 å hindre svart i å spille
Ob4 som binder opp springeren på c3.
Regelen er likevel krystallklar: Trekk
som ikke på sikt øker sentrumskon-
trollen er alltid ukorrekt.

Det andre hovedregelen i åp-
ningspillet som er spesielt viktig i
åpne stillinger er at utvikling er viktig.
En må være oppmerksom på at utvi-
king er et relativt begrep, dvs at en
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godt kan være "dårlig" utvikla, så len-
ge en har et utviklingsforprang på

motstanderen. De fleste som begynner
å spille sjakk trur jeg vil lære mer
med å spille mest mulig åpne stillin-
ger. Med hvit bør en da spille l.e4 da

dette trekket oftere fører til åpent spill.
Åpninger som skotsk Le4 e5 2. aR
b,c6 3.d4 exd4 4. åxd4. Åpent sicili-
ansk l.e4 c5 2.d,R dc6/e6/d6 3.d4
cxd4 vil en lære mye av da spillet blir
mer konkret etter få trekk. Å spille åp-
ninger der en ofrer materiell for enten

å øke kontrollen i sentrum, eller skaffe
seg et utviklingsforsprang, er og en

nyttig øvelse. Eksempler på slike åp-

ninger kan være kongegambit, l.e4 e5

2.f4, og Evansgambit, l.e4 e5 2.4f3
Ac63.§c4 0c5 4.b4 Axb4 5.c3.
Med svart bør en styre unna åpnin-

ger der en gir hvitspilleren mye ter-
reng, som for eksempel kongeindisk,
l.dA af6 2.c4 d,f6 3.åc3 §g7 4.e4

d6, og moderne benoni, l.d4 
^f6 

2.c4

c5 3 d5 e6 4.bc3 exd5 5.cxd5. Man
bør heller spille åpninger der en får
offiserene hurtig ut som f.eks Nimzo-
indisk, l.d4 b,f6 3.c4 e6 3.4c3
Ob4, eller Chigorinvarianten i dron-
ningambit, l.d4 d5 2.c4 Ac6 3.df3
0g4 4.cxd5 AxR 5.gxf3 tsxd5. I fle-
re av disse variantene gir svart fra seg

løperparet, men dette kan du gføre

med god samvittighet da motstanderen
din neppe er god nok til å utnytte det!!

Når en studerer åpninger bør en ikke
bare prøve på å huske åpningstrekk,
for da vet du ikke hva du bør giøre om
din motstander avviker fra det du kan.
Prøv heller å forstå hva som er me-
ninga bak teoritrekkene.

I neste nr. av sjakklefsa skal vi se på

temaer i siciliansk der hvit rokerer
langt og svart kort. Som en forsmak

på dette viser vi et parti med Bobby
Fischer, som spilte åpen siciliansk bå-
de med hvit og svart giennom hele sin
karriere.

Minic
Fischer
Zagreb, 1970

1.e4 c5 2.^R d6 3.d4 cxd4 4.åxd4
åf6 5.åc3 a6 6.S95 e6 7.f4 Ae7 8.

EA Ec7 9. 0-0-0 åbd7 10.94 b5
ll.Axf6 åxf6 12.95 åd7 13.a3 Et
trekkjeg ikke liker selv om det er teo-
ri. Man bør som regel være forsiktig
med å åpne linjer i sin egen kongestil-
ling. 13...8b8! 14.h4 b4 15.axb4
l6.gh3 0-0 17.åfs åc5 18.åxe7
BxeT 19.h5 .Løl 20.h6 Sxe4
21.Åxe4 Åxe422.hxg7

22.,.4c8! et trekk som viser hvor
viktig det er å angripe først ved mot-
satte rokader. 22...*xg7 taper til
23.9f5! exf5 24.Exh7+ 9xh7
25.Ehs *g7 26.Ehl 23.trh2 Nå
taper 23.4f5 til 23...8xc2+l
24.9xc2 Ec7+ 25.Ebl
Å,c3+26.&c2 åxdl+ 27.9xdl
Bd4+ 23...8a4 24.*bl d5 25.c4

Elaxc4 26.§n Eb4 27.8h3 åc3+

28.9c1 da4 29.Ebl E xb2+!
30. B xb2 Aca+ 3l.9cl tsa3
32.9d3 tsal+ 33.8d2 Exb2+
34.9e1 åe4 0-l

Løsning på oppgaver (fra side 9)

l) l.Ef8+! tsxf8 2.8d8+ tsxd8
S.gtrS+ E xh3 4.894+ E xg4 5.b7#
1-0 CarlCarls l90l
2) 1...8e4 2.Egl0xc3+ 3.bxc3 a6!
Og hvit ga opp. Dronningen går tapt

Pedersen,K - Brinck-Claussen,B Nor-
disk turnering,1973.

3) 1.Axg7!! Nå fører 1.-*xg7 2.

&f0+ til hurtig matt. 1...0xc4
2.§f6l'! Poenget. 2...§e7 12...§xe2
Fører til matt etter 3. å fS+ 9g8
4.øh6#l3.gR! Sort ga opp. Stein,L
- Portisch,L IZ 1962.

4) l.e1 Ee4 [...EbS 2.8a6+ *b4
3. E b6++-l 2. B h3+ 9U S. E h4 t-0
Rinck 1930

s) 1.8f6! [.e7 Ee8 2.Exe4 th7
3.9e3 9xh6 4.9da Egs 5.8d5 f5

6.Eel f4l 1...e3 [...fte6 2.h7+ *g7
3.Exflt+-; l...Eh8 2.Exft Ee8 3.e7
ggs a.Bf8+ ExfS 5.h7+!+-l 2.EfI!
[2.9xe3 Ee8; 2.*,e1 e2 3.8f5 f6
4.*xe2 gtrz 5.e7 Ee8 6.Exf6
ExeT+l 2...e2+ 3.9e1! [3.9xe2
EeSl 3...8a8 4.Bxf7 tre8 5.8f6
$trZ 0.9xeZ+- l-{
Prokop 1935

6) 1.d6! cxd6 2.c5! dxcS [2...bxc5
3.b6 og bonden gar inn.l 3.8xe3!
trh4 [3...8xe3 patt] 4.8h3 Bh7
5.8e3! Truer 6.Ele8 matt 5...8h4
6. E h3 med trekkgientakelse. t/r-/z

Selesniev l9l9
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Styret informerer...
Yed Trond Romsdal

Som noen helt sikkert fikk med seg
var det ikke noen "S§ret informerer
spalte i forrige nummer av Sjakklefsa.
Årsaken var ganske enkelt at det ikke
var plass. Det er et hyggelig problem
for redaksjonen at vi til hvert nummer
har så mye stoff at vi, i hvert fall til en
viss grad, kan velge å wake i stoff.

Det er altså lenge siden det ble refe-
rert til hva som foregår på styremøte-
ne, og jeg kan derfor ikke gå så detal-
jert til verks som tidligere, men skal
heller forsøke å gi et grovt inntrykk av
hva styret har arbeidet med i perioden.

Det siste styremøtet det ble referert
fra var 30. april. Siden det har det vært
hele 8 styremøter. To av disse fant
sted i mai. 7 mai diskuterte man hvor-
dan man skulle skaffe klubben inn-
tekter ved å vise frem sjakkaktiviteter
i kjøpesentre. Siden har to slike opp-
visninger i Pyramiden og Jektasenteret
bragt flere tusen inn i klubbkassa. El-
lers nærmet Nordnorsken seg og det
ble diskutert innkjøp av premier samt
salg av annonser til programmet som
nå skulle sendes ut.

Styremøtet 21. mai dreide seg stort
sett bare om Nordnorsk Sjakkfestival.
Diskusjonen gikk på detaljnivå om
hvordan oppgaver skulle fordeles.
Man ville også fll til filming i spille-
salen, slik at opptakene ble vist på
TV'ene på alle rommene. Man ønsket
å bruke en egen PC for oppdatering og
utgivelse av resultater på internett.
Den skulle også benyttes til å vise
deltagerne ulike sjakkprogrammer.

På styremøtet 4. juni var sesongen
på hell, Nordnorsk Sjakkfestival av-
viklet og det giensto bare en klubb-

kveld. Det var naturlig å diskutere hva
som hadde fungert bra, og hva som
ikke hadde vært like bra under Festi-
valen. Jeg har dessverre ikke mottatt
referatet fra dette styremøtet, så her
står jeg litt på bar bakke til å summere
opp. Det ble også diskutert et øvings-
opplegg som skulle brukes ved opp-
start av skolesjakk til høsten. Møtet
var ellers godt besøkt og klubben
spanderte pizzapL de fremmøtte. (Alle
i styret var til stedet, samt Samson
Højgaard som ble spesielt invitert for
sin fine innsats i Sjaklefsa redaksjo-
nen.

Det ble arrangert ytterligere et sty-
remøte før ferien da det skulle arran-
geres oppvisning i Jekta kjøpesenter.
Heller ikke her har sekretæren gitt
meg noe referat, og her må jeg inn-
rømme at min hukommelse svikter
helt. Det eneste jeg husker var at man
ble enige om en fordelingsnøkkel på
60% - 30% - l0%o av netto overskudd,
ved skolesjakken. Instruktørene skal
ha 60% TSKU skulle ha 30% og TSK
skulle ha 10%o.De siste l0% skulle til-
falle TSK for utleie av utstyr. Imidler-
tid må det være en klar målsetning at
TSKU på noe sikt skaffer eget utstyr
og overtar disse prosentene. Netto-
inntektene vil være Kurskontingentene
minus kopiering av Spill Sjakk bøkene

minus ulike kontingenter til forskjelli-
ge foreninger (USF, TSKU samt ung-
domskrets) osv. Møtet fant sted 18.
juni.

Etter ferien skulle ny sesong plan-
legges og man skulle komme i gang
med skolesjakk. På dette styremøtet
(30. juli) dukket det opp et uventet
problem. Styret hadde vedtatt å bruke
Øystein Brekkes bøker "Spill Sjakk l"
og "Spill Sjakk 2" i undervisningen.
Det visste seg at bøkene ikke lenger
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fantes på lager og at de ikke ville
komme i nye utgaver. Problemet var
delvis løst ved at Øystein Brekke ga

oss tillatelse til å kopiere fritt fra bø-
kene.

En henvendelse fra kretsen om tur-
neringsleder kurs ble tatt opp, og un-
dertegnede kunne fortelle at tids-
punktet som var foreslått av kretsen
(september då) ikke var særlig aktuelt
for oss. Det kom for brått på sesong-
starten. hnidlertid ville man i løpet av
høsten lufte interessen blant med-
lemsmassen og eventuelt arrangere et
slikt kurs senere.

Klubbmesterskapet ble drøftet, og
man ble enige om at det skulle være

en I I runders konradturnering. Hver
spiller gis rett til to frirunder som gir
ett halvt poeng. Man kan mØte en

spiller inntil 2 ganger, men man kan
ikke møte en spiller for andre gang før
etter at minst halve turneringen er spilt
(altså ikke før irunde 7). Hvis det kom
nye spillere inn i turneringen fra runde
4, så skal spillere i klasse mester og
klasse I møte den dårligste spilleren i
tilsvarende klasse. Turneringslederen
står her ganske fritt til å bruke skjønn.
I forbindelse med klubbmesterskapet
ble det også vedtatt en terminliste for
høstsesongen 98.

Siste sak var å prwe å skaffe klub-
ben en egen datamaskin for å kjøre
fumeringer med mer.

S§remøtet 8. august dreide seg i

hovedsak om to ting. Vi hadde da bare
vel en måned å forberede skolesjakk
på de ulike skolene, og det måtte for-
beredes. Det ble fordelt hvem som
skulle ta kontakt med de ulike skoler,
hvem som skulle ha ansvar for innbe-
taling av kursavgift og hvordan man
skulle ha ryddige forhold i økonomien
rundt dette. Det måtte kartlegges hvem

som var aktuell som instruktører. Det
ble også skissert hva som måtte gjøres
på noe lenger sikt.

Den andre saken fra dette styremøtet
gialdt Sjakklefsa. På bakgrunn av den

store satsingen på skolesjakk var det
uklart om man kunne holde utgivelses-
frekvensen oppe. Man ble her enige

om å ikke giøre noe formelt vedtak,
men hele tiden se situasjonen an. Hvis
det ble aktuelt å redusere antall utgi-
velser, så hadde styret full forståelse
for dette. Det var derfor helt naturlig
at redaksjonen ble stående fritt i for-
hold til dette,

På styremøtet 20. august kom det
frem at Bridgens hus ble vårt spille-
sted også i høst. Noen konkret avtale
var imidlertid ennå ikke fastsatt.

Jan Sigmund var ikke til stede, men

hadde på forhånd orientert leder om at
han hadde vært i kontakt med Paletten
om utleie av sjakkutstyr. Styret hadde
hatt mistanke om at klubbens leieinn-
tekter var underslått av personalet på

Paletten. Jan Sigmund kunne fortelle
at det var lovet bot og bedring, og sa-

ken ville bli tatt opp på personalmøte.
Skolesjakk måtte selvfølgelig på

dagsorden også denne gang, og det ble
fastslått at det var tatt kontakt med
Mortensnes- og Gyllenborg skole,
Begge hadde vist seg interessert. El-
lers fikk Jens Otto i oppgave å kopiere
fra Spill Sjakk - bøkene, mens under-
tegnede sammen med Jon Kristian og
Frode skulle lage et skriv for utdeling i

klasserommene. Til slutt ble septem-
ber nummeret av Sjakklefsa planlagt.

Styremøtet 27. august gikk med til å

følge opp saker fra 20. august. I tillegg
ble det også drøftet sjakkskole for
voksne. Undertegnede hadde vært i

kontakt med AOF og fikk klarsignal
til å gå videre med dette.
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Adresseliste for styret i TromsØ sjakklubb

Leder: Trond Romsdal
Tromsgysundvn.26
9020 Tromsdalen

Jens Otto Jensen

Varden 170
9018 Tromsø

Pål Nikolai Rpyset
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 Rgyset
Håkon den VII's gateZ3
9011Tromsø

Jan Sigmund Berglund
Innlandsvn. 119
9020 Tromsdalen

Nestleder:

Sekretær:

Kasserer:

Materialforvalter:

Turneringsleder:

Rekrutteringsleder:

Id6koordinator:

TIf: 77 63 11 65

Arb: 77 61 5574

Tn 77 67 1977
Arb: 77 6216 09

Tlf: 77 68 2249

TIf: 77 65 78 14

Arb: 77 68 29 59

Tlf: 77 6115 02

Tlf: 77 67 50 43
Arb: 77 6189 92

Tlf: 77 68 22 09
Arb: 77 6277 7C

Tn 77 69 4390


