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Klubbmesterskapet
1998

Klubbmesterskapet er
nå mer i:nn halvspilt.
Som variig i en kon-
rdturnering PÅ det
svært jevnt. I rnester-
klassen har Trond
Romsdal ska,ffbt seg et
fattig hatvpoengs le-
delse Kiasse 1 og klas-
se 2 er enda jevnere" I
begge klassene sr le-
delsen delt" I nest Øver-
ste klasse er det Roald
Storslett og Jens Otto
Jensen som er å poeng,
mens Asmund Johan-
sen og Inge Henriksen
står helt likt i klasse 2.
Det siste er svært gle*
delig da det er scakk
om nye medlemmer.
Ofte e., det tØft for nye
medlernmer, men As-
mund og Inge vil beg
ge væremed.

Side 4

Vi er nå godt i gang med skolesjokk på to skoler. Her ser vi
fio€ir, av de yngste elevene på Gyldenborg skole stille opp en
oppgave fra "Spill Sjakk I ". Skolesjøkk drives nå på to skoler,
nemlig Cryldenborg og Bjerkaker sl<ale. Vi lnr til sammen 27
elever sorn m4ter opp jevnt og trutt. Fremmøtet er ganske sta-
bilt, så interressen er det ingenting å si på. Vi har to l.ærere på
hver skole. Frank Remm,an og Jon Kistiaru Rgyset underviser
på Gyldenborg skole, mens Frode Bull Jæger og Pål Nikolai
RPyset undemiser på Bjerkaker skole. Selv om deltagerantal-
let er skuffende law, så må vi nåfors@ke å gjøre vårt beste for
å snu det til vårfordel. Vi er tross alt i gang, så det er da rne.

Side I I
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Re.d,aktØ.rolt§;

Sjakklel'sa har lått en ny nteclarbci-

der og det cr mcd glede at redaktør'en

byclcr Kjcll Magne Johnscn vclkotn-
nrcn. Han har allcrcde i planlcgningen
av dctte nulrlrrcr bcvist at han pålitclig
og effcktiv. Hans sjakkunnskaper
kornnrer ugså -eodt rned, og dct blir
ikkc minst spennende å følCe ham vi-
derc i det pirgående klubtrmesterskap.

Redaksjonen av Sjakklefsa hal hatt

en evaluering og har besluttct at vi i

det nye år vil utkornrne med bare 8 nr'.

Der cr flere årsaker til dettc. Det har

flere gange vært vanskelig å overholdc
tidsfrister og bl.a. dette nulnnler er

først blitt ferdig i siste stund.

Vi vil lienrovcr jobbe mer ntålrettct
og det blir forhåpentlig til glede for
både leserne og medarbeiderne av

Sjakklefsa. Vi vil dog stadig forsøke ii
være så aktuelle sorn n'rulig. Sirledcs at

nlln sorn lcscr av Sjakklcfsa vil kunnc
holtlc scg opptlalcrt rned alt sonr skicr
r rrrr,ll l r,rrrrsrt si:rkklrrlrh.
'l'il slrrll vil jclt ctttlrt crt gilr)g ol)lr

lorrlrr' :rllc til ii lrvt rc stoll til Sjlrlik
lll:,;r l;.r rlr'r rrlit't rltt t't Itttslrllttllyrl
rrrt'rl r [,lrtl,l,, n ,'ll,'t lt;tt ,lrt :.;rrll ll lrt,t

s;;rl'l.p:rr I r',ri l,r lorrt;t[,1
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TromsØ Sjakklubb
Sommerfeldtsgate 75

9009 Tronrsø

Redaktør: Jens Otto Jensen
Varden 170

9018 Tronrsø
j ensoj @ breivika.vgs.no

Faste medarbeidere:
Jens Otto Jensen, Trond Rornsdal,

Tron Walseth, Kjell Magne Johnsctr

og Frode Bull Jæger.

Bidragsytere i denne utgaven:
Jan Sigmund Bcrglund, Jon Kristian

Røysct og Frank Remntan

Sjakklefsa gis ut første klubbkveld i

hver nråned. men ikke i juli og august.

Prisen pr. nummer er kroncr 20,-
Abonncmentspris lbr ikke medlernmer
er kr. 2,50,- pr. iir.
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Lederen ved'I'astaturet
Verl Trottd Rr»ttsrlal

"Slakk og data cr solll skapt lirr hvcr-

andre". Dctte cr noe vi sjakkspillere
stadig 1år hjlre. Mange av oss har da

også benyttet datarnaskinen i en eller

flere lorbindelser rncd sjakk. Den mest

vanligc cr nok i lbrltt av en sparrings-

partner og sjakkamcrat når motstandc-

re cllers manglcr. De nlest kjente

spilleprograrnmene er nok Irritz, Geni-

us, Rebell og Chessrnaster. Dettc er

programmer som man skal installerc
på sin vanlige hjemmedatarnaskin.
Tidligere var det.io ganske vanlig med

sjakkcomputere som registrcrte trek-

kene ved at man flyttet brikkene på et

hrctt. I den tiden var tyskproduscrte

Mcphisto cn klar vinncr. Mephisto la-

gcr lortsatt sjakkcornputerc, men må i

clag se scg klart slått av sjakkpro-
griunrncr til bruk for PC. En sjakkpro-
grarrr er vcl og [rra, og fungercr utmer-

kct nilr rnan ellers ikke har nocn å

spille mot. Likevel vil jeg hevde at

sjakkprogramntenc aldri vil nå den

menncskelige motstander til knærne

sorn spillcpartner. Dct hjelper ikkc at

dct l'innes sjakkprogrammer i flere va-

rianter og med stYrkeforhold fra
"pudding" til stormester. l)ette be-

grunncr jcg først ir liemst i sosialc lor-
Irold. Dct cr rett å slett mer hyggclig ir

spille med en menneskelig motstander

som er mer uforutsigbar en compute-

ren. Dessuten har comPutcren en

håpløs egcnskap. Den spiller gjerne

opp clen sammc stillingen flere gangcr.

ILiktignok har de mcst avanscrtc pro-
grrnlr)rene fått en lærefunksjon som

giør at dcn vil spillc noe annet etter

rrocn trckk. t,ikcvcl ganskc kjedclig.
I)cl sistc cr ii benyttc datzrnraskincn til
ir spillc s.jakk rncd andre over Internett.

Dct nrcst vanligc trcllttcclct cr ICIC

ellcr Internctt Chcss Club. Ogsii dcttc
går ci sturtcl, ntctt ettcr hvert blil rnan

lei også dettc. 'lil tross Ibr at clct ar-

rangeres seriøsc turneringer på ICC

synes jeg denne formen for sjakk er

clårlig, og personlig foretrekkcr je-u å

gå på kafi å tå meg noen lYnParticr i

stcdet. Den eneste lbrmen fbr s1akk-

spill over datanettet jeg har noe glede

av er å sende tnine postsjakk trekk ved

hjelp av E-post. Det er billigcre enn

porto, og her sitter jeg likevel ikke an-

sikt til ansikt med rnin motstandcr.

Når det gjelder Postsjakken cr dcn

og.så i fcrd Ined å mistc noc av silt

s.iarm på grunn av datarnaskinen. I-

midlerticl er det de som ikke bryr scg

om hvordan motstanderen komnrer
frcm til sinc lrekk, men ser På hvert

parti som cn ny utl'ordring uansctl.

hvem som sendte trekket. Jeg er blant
disse, men nå spiller j"g På et nivir

som &lør at computerne fortsatt har

lite å stillc opp med. Faktum er at i

postsjakk kan man flytte på brikkene,
gjgre notater å jobbe seg systematisk

frem mot sitt neste trekk. Har man mer

enn 2300 - 2400 i rating (icg har

243 l), så er computerne rimelig sjan-

seløse fortsatt. Det er da også de sonr

setter computercn til å stå å analysere

cn stilling i 2-3 døgn i hirp orn å få noe

bra ut av den. Jeg har sclv forsøkt

cle(tc, men det viser seg ofte at dct går

i stå for den allerede etter l0-l2 timer'

Da blir varianttreet så vidt at compute-

ren må stå i ytterligere uker for å tren-

ge ned i dybden av stillingen. De ras-

kcstc Pentium II proscssorene klarcr
etter de nevltte l0-12 timene ii trengc

l4-15 ply (halvtrckk) ned i varianttrc
ct, og dct duger bare ikkc på topprrivir
Likcvel giør datamaskincn de svakcstc

fortscttclsc srtlc 7
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Rapport etter runde 7

Ve d Jan Sigmund Be rglund
Tromsp Sjakklubb er ikke rcdd lbr å gå

nye veier i forsØket på å tilpasse sjakk
til sjakkfolket. Dct kan vi bare se på

alle dc variantene vi har hatt av Konrad
igennom årene. Målet har hele tiden
vært og kombinere det fleksible med et
system sorn også gjør det attraktivt for
spillerne å være med.

8 Roald Storsletl I 144 =09 Å29 +2O -04 t 13 = -03 4.0

Dennc ltøsten har vi valgt cn variant av
Konradsystemet der alle I I runclcnc
tellcr. lncn at nran har rnulighct firr it ta
irrntil to liirurrdcr mcd ct halvt p«rcngs

bonus hver gang. Dette scr ut til å vnle
ct helt llott systcm så langt. Dc flcstc
spillerne må før eller siden ta seg en

frikveld tra sjakken av ulike grunncr,
og risikerer ikke å bli akterutscilt av
den grunn.
En annen fordel rned Konrad-

systemet er at det er vanskelig å stikke
lia sine konkurrenter - spesielt i de
lavcste klassene. Mye poeng betyr gocl

rnotstand, og stor fare for å bli kastet
hodestups nedover listene igen. La oss
nå sc hva som har skjedd i høstens
turnering etter syv runder.

Roald er en av dem som hele tiden

avanserer seg opp til han stanger i

mesterveggen ! Han har allerede to

ganger møtt mesterspillere (for øvrig
de to eneste tapene hans!) og topper

klasse I lista sarnmen med Jens Otto.

Roald er ikke bare en av klubbens mest

aktive, han er også en av de mest

framgangsrike! Og eldst cr han også!!

Må vi be orn respekt! Lista nedover er

ikke like ryddig som i øverstc del, så

her nedover finner vi også noen

rnesterspillere strødd.

Mest interessant i denne samrnenheng

er kommende Dr. Johnsen som har [ått

spillelyst igjen. Velkomrnen tilbakc!
Frank som har vært så fremad-

stormende har krasjet litt i høst, nlen

han kommer nok igien! Ser ut til at han

er i ferd med å kornrne oPP fra
kjelleren nå! Ellers er det interessant å

se at Asmund Johansen klarer seg så

bra som nykommer i klubben- Han

spiller faktisk jevnt med flcre klasse I

spillere. Han er favoritt sammen med

Inge til å vinne klasse 2 - helt klart.
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0
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-09
=L2
+20
-10
-11
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4.0
4.0
4.0
3.5
3.5
3.5
3.5

3.0
3.0
3.0
1.0

Jens Otto Jensen

Asmund Johansen

Inge Flenriksen
Tron Walsetlt
Frode Berntsen
Knut Are Hansen

Kjetl Magne Johnsen

Ivan Nygren
Parviz Elka
Robert Blomstcreng
Frank Remman

=08 -01 -21 +27
-06 +11 -16 +30
-23 -10 +22 -14
+21-05=-=07
=01 *26 +23 +77
-18 -17 +27 +l-l

-02 +28 +10 -06
-03 +14 +18 -13
+14 -03 -l'7 +19
+2'/ -02 -04 -18

I

2

2
M
I

2

M
I

I

2

M

I Trond Romsdal 204'7 +WO +09 +03 +05 +06 =04 = 6.0
2 Pål Røyset
3 Rune Vik-Hansen
4 Lars Andreassen
5 Frode Bull Jæger
6 Jon Kr. Rpyset
7 Jan S.Berglund

M
M
M
M
M
M

2075 +16 +19 -05 =03 +20 +1'/ +06
1766 +17 +18 -0I =02 = - +12 +08
1863 = - +22 +19 +08 =05 =01 =07
2010 +2e +\z +02 -01 =04 -06 +13
2106 +I0 +23 = +L6 -01 +05 -02
1919 =13 = - = - =I2 +16 +18 =04

5.5
5.0
5.0
4.-)
4.5
4.5

20 - - +2'7 -08 +21 -02 -L3 -76

Gutta i mesterklassen har i stor grad
plassert seg i pverste del av tabellen
som man kunne forvente. Og med 4
runder igen skulle 1,5 poengs
forsprang ikke være umulig å ta igen.
Det er sett fra den teoretiske
synsvinkcl. I praksis har Trond
nænncst vært utilnærrnelig så langt. At
han ovcrspiltc en god stilling og til
slutt rrrit(c kjcmpc lor rcrrris lnot
nytilskuclclct l-ars Andreassen var bra
for oss anclrc i turncringa. Nestc gang
cr clct Pirl s«rrn skal sliiss rnccl ham, og
dct spørs onr ikke rlct kan bli rlcgct
spcnnendc. 'lnrnd v:ln( ncttopp
Harstird Opr:n og virkcr sorrr klubbcns

sterkeste spillcr for Øyeblikket, men
hvem har ikke vært det i perioder i
TromsØ Sjakklubb? I alle fall 4 andre
blant de syv øverste er tidligere mestre
i klubbcn. Holder irnidlertid Trond på

formen blir han i alle fall en vanskelig
nøtt liamover. Ok - gutta nåi tar vi
lram!!
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Kjetil Bergesen
Stein Paulsen
Christian Samsonsen

Karl Petter Jernberg
Haris Zukanovic
Thomas Robertsen
Svein A. Ausland
Geir Nilssen
Terje Westerli
l-ene Johnsen

0
0
0
0

939
0

2030
0

89r
0
0

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5

1.0

1.0
l0

h
Her i nederste del av tabellen finner vi
mange som ikke har fått uttelling for
alle de gode stillingene de har hatt. At
Leif Hagen bare har 2,5 Poeng
stemmer liksom ikke med hva jeg så at

han presterte mot Pål Røyset i runde 5.

I'irl sto ahsoltrlt ikkc hcst, men rutine
og tlyktighet i tidsnøden berget

I avolittseicr.

Kjetil Bergesen har vist at han har

gode taktiske egenskaper, men

manglende rutine gjØr at han gang på

gang overspiller de gode stillingene.
Litt mer praktisk sjakk, og litt mindrc
romantisk spillestil, og flere av oss får

iuling i framtiden ..!

Fire rundcr igjen til å sanke ptrcng på!

Lykke til alle sammenl
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OppgaVef Ved Kjett Mctgnc Jotrnsen syrillcrnc langt stcrkcrc, og dct hctyl at

vi [år et rner kompakt styrkeomrråde.
Som vi vet blir nå de fleste sjakktur-

neringer avviklet ved bruk av et turnc-

ringsprogranr. Gjør lnan de rette fclr-

holdsregler er dette svært positivt. Når
deltagerne er registrert er det greit å

trckke rundcne, skivc ut bordkort og

avvikle rundenc i tur og orden. Disse

progranrmcnc kan også værc cn lbr-
bannelse. Alle vi som har vært rncd å

arrangere turncringer vet hva som kan

skje orn rnan ikke gjør skikkelige for-
beredclscr på lorhånd. Plutselig virkcr
ikke datautstyret som det skal. Det kan

værc sclve datarnaskinen eller kanskje

skriveren. Under nordnorskcn ble vi
plaget av en versjon av Turneringsser-
vise som ikkc virkct sorn dct skullc.
Den viktigstc forholdsregelen er der-
lor å gå over alt datautstyr som skal

brukcs dagen fpr turneringen starter.

Noen av oss benytter oss av sjakk-
databaser. En tid var Nicbase ledende,

rnen i dag er det Chessbase som er det
nrest vanlige og det er nok også det
bcstc programmet. Spesielt cr det

svlert hnr til ir puhliscrc pitrlicr rrg :tn-

net sjakkrnateriale. Sjakklefsa puhlisc-
rcs blant annct ved hjelp av dctte pro-

grammet. Likevel er dct ikke alt sonr

cr bcst vcd Chcssbasc. Dct alttcrikan-
ske programtnet Chees Assistant har

cle ovcrlegent raskeste søkerutinene.
Det kan være viktig når vi får mange

partier i databasene våre. I min hovcd-
database er det ca. 1.4 millioner parti-
er. Det betyr at jeg kan bruke relativt
lnng tid på å linne de partiene jcg øn-

sker. Imidlertid har det ikke så rent lite
å si lrvor mange opplysninger du kan

lcggc inn. Hvis.yeg lor ekscrnpel skal

søkc cttcr stillinger mcd cn ECO-kodc
(ar dct kun noen sekundcr å søke gicn-

norn alle disse partiene. Verre blir det

hvis rnan skal søkc gfennorn allc parti-
ene å Ilnne for eksempel sluttspill rned

lpper og bønder mot springer og bBn-

der. Da kan det ta ganske mangc mi-
nuttcr. Det finc nred databascvcrktøy-
ene er at du ikke bare kan registrerc
partiene dine, mcn også analYsere

dcm. Det finnes dessuten databascr
hvor man kan trene opp taktiske egen-
skaper, sluttspilll'erdigheter eller andrc

deler av sjakken. I tillegg til å trene u-

like faser av spillet finnes også multi-
media presentasjoner som kan kjøpcs

for en relativt billig penge. Her llnncr
man videoklipp lra viktige turncringcr
og intcrvjuer mcd sentrale stormestere.

At sjakk og data er blitt koplet så

sterkt sammen skyldes ikke minst to
store aktørcr i datavcrclcn. Intcl var lirr
en tid tilbake hovedsponsor for World
Cup. Intel er den største prossesor
produsenten i verden. IBM er vel mest

kjent i sjakkrniljøet for sin satsning pir

Deep Thought og senere Deep Blue.
Dette var et prosjekt hvor rnan skulle
lage en datamaskin og et program soln
vzrr i stand til å slå verdcnsrnestcrcn i

cn ntatclt. Dct lbrste progrillllll)ct. I)L:-

cp'fhought, var hclt sjanseløs. Senere

ble rnaskincnc kraliigere og for et par

år siden lyktes man endelig ir slå cn

rystct Kaspanrv. Progratnlllct, I)ecp
Blue, var en superdatatnaskirr sott-t

bruktc flcre proscssorer i såkalt paral-

lell prosessering. Jeg mener å ha lest
at det ble brukt 8192 prosessorcr!
Verdens raskeste datarnaskin benytter
over 65000 prosessorer og kan yte

over 20.000.000.000 (20 mrd.) mi-
kroinstruksjoner hvert eneste sekundl
Dc fleste av dagens prosessorer bruker
vanligvis 4 rnikroinstruksjoner pii ir

addcre to tall.
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Vecl Frode Bull Jæ,qer

I dcttc nunrmercI av teorispalten
avslutter vi serien om lang mot kort
rokade i Siciliansk. Denne gang er det
Irvit som vinner partiene.

VM partiet mellorn Spassky og
Petrosjan er en klassisk demonstrasjon
av et kongeangrep mot ei svekka
kongestilling.

Klubbturneringspartiet mellon.r
Røyset 0g undertegnede er et
karnpparti parti med en god del feil
der Jon vinner til slutt.

I partiet mellom Adams o-e Svidler
cr dct lærerikt å s(udere hvordan
Adarns l'ørst spiller aktivt på dcn fl6ya
han har kongen. Etter at Svidler må
lbrsvare seg der han nornralt angripcr
går partiet over til et teniatisk angrcp
med ulikcfargede lppcre.

Moskva 1969

Spassky,B
Petrosian,T IBe4]
l.e4 c5 Z.aR d6 3.d4 cxd4 A.AxrJA
åf6 5.åc3 a6 6.&95 åbd7 Her er 6

c6 nrcr nonnalt.7.§c4 EaS
8.8d2 Dekker 95 og forberedcr lang
rokadc. 8...h6 9.Axf6 Hvit gir
lØpcrparet for a vinne tid. Dessuten
kan det nå bli farlig forsvart a rokere
kort pii grunn av angrepspunktet h6.

9...åxf6 10.0-0-0 e6 ll.Elhel Hvit
vil spillc iscrrlrurrr ft)r a tvingc svitrt
til a rokcre: kort. ll...Ac7 12.f4 0-0
13.4b3 Ee8 l4.9bt Af8 Svarts
stilling er svart passiv, og at h:rn har

rørt en bonde i sin egen kongestilling
gjør ikkc akkurat problernene mindre.

15.94! Dette trekket er så opplagt at en
god spiller (og i alle fall en dårlig!)
kan spille dette på rein "l-eeling".

15...åxg4 Svart fplger 1700 talls
sjakkmorallov om at man skal ta alt
lnotstarrdcrcn oll-cr. Mcn sidcn hvit
trua rned g,5 (legg merke til bonden pår

h6!) var altcrnativct orn rnulig cnda
verre. 16.§gZ af6 u6...e5 l1.afl
Ax15 l8.exf5 åf(t l9.fxe5 dxe.5

20.*xb7 §e7 2l.Egl E abS

22.&92 gf8 n.Ad5 åxd5
24. E xd5+-l 17. E g1 Ad7 18.f5!
Åpncr npp sårenc som cnda ikkc cr
åpne. 18...8h8 19. trdfl Ed8
20.fxe6 fxe6 [20...4xe6 21.åxe6
fxe6 22.Åe2 e5 hvit trua af4.
23.§t-t Åe7 24. E xf6 gxf6 25.8g8#l

21.e5! Et tematisk trekk som friglør e4

for springeren. 21...dxeS 22.Åe4
åh5 23.896 exd4 24.å95 1-0

Klubbrnesterskap 98 runde 6

Jon K Røyset
Frode B Jæger lBeel
1.e4 c5 2.åf3 d6 3.d4 cxd4 4.åxd4
åf6 5.åc3 a6 6.495 e6 7.f4 §e7
tt.tsR tsc7 9.0-0-0 åbd7 10.94 b5

ll.Axf6 åxf6 12.95 åaZ tS.a3 I
sjakklefsa nr -5 skrev jeg at jeg ikke
likte dette trekket. Det giør jeg fortsatt
ikke sclv om jeg tapte dette partiet.

13...8b8 14.h4 b4 15.axb4 Exb4
f6.Ah3 Svart har klart a åpne b-linja.
Problemet til svart er at han ikke kan

spille naturlige angrepstrekk uten at gi

hvit taktiske sjanser. På l6 ... Eb6
kan hvit spille 17.åf5! På 16... åc5
er 17.f5! sterkt da svart ikke kan spille
åe5. Derfor trur jeg nå at 16 ... tsc5
er det bestc trekket for ii tvinge d4-
springeren tilbake til b3 før jeg
rcturnercr nrcd clronninga til b6.

l(r...0-0 Jcg visstc at trckket cr spilt
lør, men følte meg alt annet en trygg
pir stillingene som oppstår ettcr

17.åxe6! l'xc6 18. Axe6+ Eh8
19.4d5 Bc4! Etter 20.§f5! trur jeg

nå at hvit har de beste sjansene. I 7

åf5 er forresten dårlig på grunn av

det enkle trekket 17 ... åc5 17.96?

Dette trekkct er dårlig fbrdi dct gir
svart tilgangcn til 16 feltct lirr løperen.

17...Åcit 18.gxh7+ 9trS 19.8e3
Eb6 20.Ehgl Objektivt burde nok
hvit ha spilt b3 da den offersekvensen
som f6lger er alt annet enn korrekt

mot bestc motspill. 20... E xb2

Zl.Bxg7 9xg7 22.flg1+ &xh7
23.893

23...åd3+ 23 ... §f6 sorn jeg trodde

taptc direktc undcr partiet er lhktisk ct

interessant alternativ da svart har flerc
"computertrekk" som f.eks. 24 e5

Øe4 25 tsga Ag5 26hxg5 9g7 sorn

ser ut til a holde greit! 24.cxd3

[24.tsxd3 E g8 25.e5+ EhS
26. E xg8+ 9xg8 27 .øb3 E xb3

28.cxb3 tsxb3 Bør vinne greit for
svart.l 24...8xd4?! Her er 24 ... §16
rnye enklere da 2-5.e5 Eb4 vinner lett.

25.9xb} §dtt? t2s...gf6 26.e5

dxc5 21.:P94 Eh6 28.1'xe5 Bxc5-+l
26.e5 E b8+ 27.9a2 Ag5r
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Et fikst blokadetrekk som jeg trudde
var et "game over" trekk. Det er det
lorsåvidt og, problemet er bare at det
er hvit som vinner partiet. 28.hxgS
9g8 29.96 f6 30.9h4 r-0

Fontys9S Tilburg runde ,5

Adarns, M
Svidler, P [8901
1.e4 c5 2.4f3 d6 3.d4 cxd4 4.åxd4
åf6 5.åc3 a6 6.Se3 Hvit spiller det
såkalte engelske angrepet mot
Najdorf. Ideen er å spille R, 94, tsd2,
95, 0-0-0, h4 og sette svart matt. 6...e5
7.åb3 &e6 8.f3 dbdT 9.g4 b5 10.95
Hvit spiller 95 for svart rekker a

evakuere d7 med åb6. 10...åh5
1r.gd2 åb6 12.ads! u2.0-0-0
åc4 l3.Axc4 bxc4 14.åal Ser ikke
akkurat overbevisende ut for hvitl
12...åxds l3.exds Aaz 14.åa5
El c8 15.0-0-0 &e7 16.8b1 0-0
17.c4! Hvit spiller aktivt på den sidda
han har kongen. Normalt er ikke dette
særlig lurt, nrcn grunnen til at han bør
giprc det hcr, er at han har mange
offiscrcr sor)t cr aktive
(tsd2, B d l,Af l,Ae3, å a-5). Svart

sine brikker på e7 og h5 er 0g
tilskuere på denne siden av brettet.
fi...ÅH 18.h4 Ee8 l9.Axf4 exf4
20.Åc6! tsb6 2l.cxbS axbi 22.tsxf4
Axc6 23.dxc6 Exc6 24.§d3

Etter mange avbytter kan hvit startc
spillet på kongefløyen. Når man
angriper er det og ofte en lbrdel å ha
ulikefargede lBpere da forsvarercn
ikke klare å dekke seg mot den

arr-qripende løper. M...Ec5 25. E hel
tsc7 26.8e4 Tvinger frarn et
angrepspunkt. 26...96 27.f4 gd7
28.h5 EccS 29.tsd5 Ec5 30.tse4
B cc8 31.hxg6 hxg6 32.f5! Sxg5
33.892 Exel34.Exel Ee7 35.Egl
Ef6 36.8f1 Ee7 37.8el gf6
38. E fl §e7 39.fxg6 fxg6 40.Sxg6
§g7 41.Afs EfIl 42.tsg4 Ee3
43.a3 E h8 44.4c2 1-0

Moralen i denne artikkelen er
fglgende: Om du ikke vet l.rva du skal
giøre med hvit i en åpen sicilianer, så

er det bare å rokere langt fulgt av å

spille g-bonden fram til 94 så fort som
mulig.

T. S. K. I-J.

Ved Jon Kridtian Rqyset
En av TromsØs Sjakklubbs største og
klareste målsetninger dette årr:et har
vært å sette igang tiltak som på sikt vil
øke medlemsmassen i klubben. Noe
som er veldig viktig fordi det vil gi
klubben en sterkere og tryggere

økonomi. Dernest er det et poeng atjo
flere spillere vi er i klubben jo flere
kan være med på å dra lasset. Altså
gjøre en jobb når det trengs f.eks. ved
et turneringsarrangement. Sist men
ikke minst vil flere medlemmer giøre

klubben mer fargerik og kanskje enda
mer interessant.

Nå i høst startet vi opp med
skolesjakk ved to barneskoler.
Gyllenborg skole og Bjerkaker skole.
I utgangspunktet planla vi å starte opp
på Mortensnes skole og Tromsdalen
skole i tillegg. Det viste seg å være

litt for ambisiøst tatt i betraktning hvor
mange instruktører vi var og antall
undervisningskvelder vi hadde til
rådighet. Da bestemte vi oss for å

droppe Mortensnes skole og satse på

Tromsdalen skole siden det er en

større skole. Da viste det seg at det
var særdeles vanskelig å få pratet med
undervisningsinspektgr eller rektor
ved denne skolen så tiden halte ut før
vi kunne gå igang. Når vi så hadde
fått klarsignal til å starte giorde en

rekke uheldige omstendigheter det

umulig for meg å dra bort på skolen
med informasjon til elevene om kurset

og skriv hjem til foreldrene deres. Jeg

vil herved beklage overfor Jens Otto
som påtok seg bryderiet med
kopiering som ikke ble til noen nytte.

Når det glelder de to skolene vi er

igang med undervisning på, må jeg si

at jeg er skuffet over deltakelsen. På

Gyllenborg skole hvor undertegnede
og Frank Remman er instruktører er

det 11 elever til salnmen fra de tre
yngste klassetrinnene. Og bare 5

elever fra de tre eldste klassetrinnene.
Pål Røyset og Frode Bull Jæger er

instruktører ved Bjerkaker skole. Her
er deltakelsen enda dårligere. Seks

elever blant de yngste og tre elever

blant de eldste. Det er også skuffende

å se hvor lite jenter som går på

skolesjakkurs. Faktisk bare tre til
sammen på de to skolene.

Muligens er hele kurset for dyrt og

at vi ville hatt større oppslutning hvis
det var billigere. Per elev betaler kr.
380,- for kurset og får da også boka

Spill Sjakk I med på kjøpet pluss

medlemsskap i Ungdommens Sjakk-
forbund. Det blei tidlig fattet vedtak

om at instruktØrene skulle ha lønn for
å drive med skolesjakk. Vi vedtok da
også en fordelingsngkkel. Denne gikk
ut på at av hele potten som kommer
inn går lOVo av pengene til Tromsø
Sjakklubb for leie og slitasje av

sjakkutstyr. 3O7o av pengene går til
TromsØ Sjakklubbs Ungdom. Mens
de resterende 60Vo fordeles på

instruktørene. Det sier seg selv at det
blir jammen ikke mange kronene man
har igjen for å drive med skolesjakk.
Når man fØrst har sagt seg villig til å

Fortsettes side 2l
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Cr.tisParro
åJL H gg

Ved Tron Walseth

I dette nummeret av Sjakklefsa er

det blanding av gammelt og nytt. Vi
starter med en del partier fra
klubbturneringa, og lbrtsettcr nred

partier fra vårt rikholdige arkiv, dcnne
gang partier fra høsten 1996 og våren
1997, samt et fra NNM i Bodø i 1996.

Dct f6rste partiet er Trond sitt
vinstparti mot Frode ll'a runde 4 i

Klubbmesterskapet. Frode og Kjell
Ma-ene har vært så vennlig å

kommentere dette partiet, hvor Trond
cttcr analysenc sa at partict var rnye

mer komplisert enn det han selv
trodde mens han spilte.

Frode B. Jæger

Trond Romsdal tB46l
1.e4 c5 2.åf3 e6 3.åc3 Ac6 4.d4
cxd4 5.åxd4 a6 6.§e3 AgeT I
Taimanovvarianten (Age7) prøver
svart å bytte springer på d4 fulgt av en

ny springer til c6. 7.åb3 d6 7...b5?
8.a4 b4? 9.a5 Axal 10.åa4 Eb8
11.åxa5 tsxa5 12.åb6 Ee5 13.dc4
+- 8.a4 b6 9.Se2 El b8 Roms har lyst
til å spille springeren til a5 for å bytte
av brikkene som står i veien for
hverandre. 10.0-0 Her er 10.f4 en ide
da springeren kan gå til A med

bonden på f4 10...åa5 11.åd4 åec6
ll..-Åac6 virker mer nøyaktig da

12.4R ikke ser altfor imponerende
uL. 12.f4 12.øR ser ut sorn et lrra

trekk, da svart har minst en springer

for rnye. 12...Åxd4 l3.tsxd4 åc6
l4.WdZ Ae7 15.&R Sort har ikke
noe press på e4-bonden og det ville
derfor vært bedre å beholde lgperen på

e2 med press mot a6 og ev. b5. Hvit
kunne spilt l5.Tabl med planen b4

her. 15...0-0 16.Eabl §c7 17.b4 b5

18.&e2 l8.axb5 er et sikrere
alternativ for a unngå
komplikasjonene som nå fglger.
18...bxa4 18...d5 rned cn gang var

også rnulig. 19.åxa4 d5! Et tematisk

og sterkt brudd. 20.exdS dxb4 21.c4

Ed8 22.f5t? Søker motspill på

kongell6yen, ev. vil hvit ha to
sanrnrenbundne fribøndcr i scntrunr

etter 22...exfl. 22...exd5 23.f6 &d6
24.c5 §xh}+ 25.8h1 a5 26.fxg7?
26.§d4 måtte spilles, men sort står

best også eller 26...åc6. Poenget er at

27.895 ikke ger pga. 27...Wg3l
26...&e5! 27.§hS f6 28.495? Ser
ikke at sort rolig kan ta på 97, nå att på

til med tempo. Sort står imidlertid
meget godt også etter 28.Lh6.
28...8xg7 29,§h4 0e6 30. E be1
Ef8 31.åb6 d4 32.4f3 Eh8
33. E al Ag4 34. E xaS Axf3
35. Exf3

tr 4u... åd5! Utnyuer hvits svake

- tør'sterad. 36.åxd5 tsh6 Trond gipr

) U.t unødig komplisert. 36... E b I +
avslutter med en gang etter for
eksen.rpel 31.§el tsh6+ 38.9g1
Bxd2. 37.øt4? 37.Edl er seigere,
men sort skal vinne likevel.
Selvlglgelig ikke 37.Exh6?? Bbl+
rnecl mau i to. 37... E b1+ 38.8h2 0-1
FBJ/KMJ

The Comeback-kid, Kjell Magne
J«rhnscn viscr hcr at dcn sjakklige
lantasi ikke dør sclv om man legger
brikkene på hylla en stund. Det er
Frank Remman som i 5. runde fra
klubbmcsterskapet får unngjelde i et
fyrverkeri av et parti. Det er i etter
analysene funnet ut at Johnsens

springeroffer i det 12. trekk neppe er
korrekt, men hva hjelper det når man
ikke finner gjendrivelsen ved brettet?

Kjell M Johnsen
Frank Rernman lB47)
l.eA c5 Surprise, surprise, Frank
spiller sicilianskl 2.åf3 e6 3.d4 cxd4
4.åxd4 a6 5.åc3 tsc7 6.93 Ifølge
Frode Bull Jæger er dette den beste

oppstillingen mot Taimanov, som
Frank tenker å spille. Dette fikk jeg
(TW) vite før partiet mot Trond
Rornsdal i siste runde i NNM. Det
Frode ikke sa, var at dette ikke skal
spilles sammen med Le3. For de som
er interesserte, kan man i det partiet se

hvordan man effektivt stiller opp en
tapsstilling uten å bry motpartens

hjerne. 6...åc6 7.§gZ åge7 8.åb3
Kjell Magne ønsket ikke åxd4 fulgt
av dc6. 8...d6 9.a4 Gjør det
vanskeligere for sort å få motspill på

dronningflgyen med .".b5. 9...b6 10.0-
0 Ab7 11. E el 96?! Dette ser

12.åd5!!? Trekket prøver å utnytte
sorts noe sene utvikling og at kongen
fortsatt står i sentrum. Offcrct er neppe

korrekt, men det er svært vanskelig for
sort å finne forsvar. 12...exd5 l3.exdS
åa5?! 13...åe5 l4.Ag5 (14. E xe5

dxe5 15.d6 går ikke pga. 15...8d8)
Nå foretigger fplgende varianter A)
14...0-0-0 15.f4 åc4 Al) l6.gt6
Eg8 Ala) 17.tsg4+ Ed7 (17...8b8
18.8h4 95 19.&xg5 Ee8 20.tsxh7
E97 21.8h8 og hvit har 3 bgnder og

initiativ for offiseren) 18.8h4 åf5
19.tsxh7 §51 20.§xg7 E xg7

21.9h3 åfe3 og sort står klart best.

Alb) l7.gd4 Eb8 Albr) l8.Oh3
E e8 19.E e4 (19.§e2 E c8)
19...4xd5 20.Exe7 §xe7 2l.4xe7
8xe7 22.Bxd5 åe3 23.8d3 Åxc2
24.Hcl Ee3; A1b2) 18.8e4
I8...8c8. A2) l6.Ed4 16...8g8
11.§xe7 AxeT 18. Elxe7 Exe7
l9.Bxc4+ A2a) 19...tsc7 20.8d3 95
(20... E ge8 2l .ad4 og springeren
flyttes til c6 ) 21.f5 Ege8 22.dd4
Ee5 23.åc6 Axc6 24.dxc6 a5 og
sort har en liten fordel, men det er
vanskelig å komme videre. A2b)

I
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ts...9rs zo.ød4 Ege8 2l.Ac6+
&xc6 22.dxc6 Ea7 23.a5 Ee3+
24.9h1 Ee7 25.axb6+ Exb6 26.§tl
med vunnet stilling for hvit.
B) 14...8d8 15.&f6 Eg8 16.f4 åc4
(16...ød7 17.§h4 åc5 18.åd4 med
ideen å sette springeren på c6, samt
Ea3-c3(e3) ser lovende ut for hvit )
17.Wd4 95 l8.Axg5 .Lg7 l9.Elxe7+
ExeT 20.Exc4 Ee3+ 2l.Ehl gxb2
22.gfl og det er svært mye å spille
om ennå. 14.åxa5 bxaS 15.&95 f5
Hvis 15...0-0-0 så l6.gf6 E g8

17.8a3 17...8b8 18. E ae3 Bd7
(18...8e8 19.tse2 og hvit får offiser
tilbake) l9.sh3 afs 20.8e8+ &c8
21.8d3 ser forferdelig ut for sort, selv
om han har offiser mer. 16.8d4 Eg8
L7.Ea3?! 17.Exe7+l &xe7 18.Eel
0-0-0 19.Exe7 Ed7 (19...8c5
20.Exc5+ dxc5 21.d6 .Lxg?
22.8c7+ Eb8 23.gxd8 med vunnet

tårnsluttspill for hvit) 20.8e3 tsbS
2t.Ub6 Af7 22.8c3+ 9d7 23.8b3
med overveldende hvit stilling.
17...h6 t7...8g7 A) l8.Ec3 Al)
18...8d7 19.Ece3 Ef7 De følgende
trekkene er ugarderlige. (19...0-0-0
20.8a7 er lett Yunnet) 20.Sxe7
BxeT 2l.Exe7+ AxeT 22.Vh8+
9n zl.BxhT+ gf8 z4.Ee6 med
Exg6-g8 matt som ide. A2) 18...8d8
19.Ece3 Ec8 20.9h6 (20.tsxe7
§xg7 21.&xe7 §b6 22.§xd6+ 9fl
23.8e7+ 9g8 24.8e8+ Elxe8

25. E xe8+ Ef/ 26.8e7+ Ef6
27.Åe6+ Efl 28.8e7+ med evig
sjakk) 20.-Bfl 21.&xf8 Exf8
22.Exe7+ BxeT 23.Elxe7+ 9xe7
24.Ee3+ Efl/ 25.8e6+ 9e7
26.Exd6 med vunnet sluttspill for

hvir. B) l8.Eae3 18...8fli 19.8h8
med trusselen El xe7 19...8d7
20.Exf8 ElaxfS Zl.Hxel+ ExeT
22.Exe7+ 9c8 23.Exc7+ 9xc7 er
langt fra klart, men det er muligens en

liten fordel til sort. 18.Sxe7 &xe7
19.Eae3 Efl Ef6 var en trussel
Frank ville gardere. 20,Exe7+ §xe7
Zl.Exe7+ 9xe7 22.8b6? 22.tse3+l
avgSør. Hvit går til e6, og slår på d6.

D-bonden er da svært farlig. 22...4c8
23.f4?! 23.c4 med ideen 24.c5 var

bedre. 23...§d7 24.Bxa5 EgcS
25.c3? Her driver Kjell Magne
systematisk og spiller bort
mesterverket sitt!. Bedre er 25.Wdz
med sentralisering av dronninga.
25... Ecb8? 25... E abS 26.Bxa6
Exb2 og det henger pi a4 og c2.

26.c4 Ec8 26...8xb2 27.8c3 Ebl+
28.9f2 Eg8 29.c5 og hvit har bedre
stilling. Sorts offiserer koordinerer
ikke. 27.9fl Ec5 28.8c3 a5?? Hvit
står godt nå, for eksempel 28...&f7
29.b4 E c7 30.c5 (30.a5 E acS

31.tsa3) 30...&xa4 31.tsa3 Ae8
32.c6 HcaT 33.8e3 og hvit vinner
uten problemer. I tidsnøden giør Frank
det ekstra enkelt. 29,tsg7+ Ed8
30.tsf8+ 1-0 Frank ga opp da det

ryker et tårn.

Robert Blomstereng slår sensasjonelt
Frank Remman i 4. runde i
klubbturneringa. Vi viser her bomben.

Frank Remman
Robert Blomstereng tElsl
1.d4 Af6 2.AB b6 3.g3 §at L§gz
e6 5.c4 d5 6.åbd2 c5 7.e3? Hvorfor
systematisk svekke de hvite feltene på

kongeflpya? 7...4c6 8.cxd5 exdS

9.0-0 .od6 10. E el 0-0 11.dxc5 bxcs
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12.åb3 c4! Robert spiller rnot d3.
Trekkct er ikke åpenbart, da det
svekker d4 kraftig. Hvit får en fin
springcrplassering her. 13.åbd4
åb4 14.Afl åe4! Sort spiller på

kongcangrep. 15.a3 åc6 16.åxc6
Axc6 17.åd4 §b7 Prinsipielt er det
rncr naturlig å spille lgperen trl r|l,
nren Robcrt velgcr å overdekke d5.

18.4d2 Ef6

19. Ecl?? I9.f3 åc5 20.4c3 ts96
rned ideen h5-h4 er bekvemt for sort.
19...tsxf2+ 20.Ehl Exd2 21.tsg4?
Når man skal gøre noe, se til å g;øre
det helt, ikke stykkevis og delt.
21...Åf2+ Frank mister dama her, og
syntes det ikke er noe moro lengre.
0-l

I 5. runde i klubbturneringa får Knut
Are virkelig sving på brikkene. Det er
Christian Samsonsen som får
unngelde i et m6nstergyldig
kongeangrep av sort.

Christian Samsonsen,
Knut A Hansen lBs0l
1.e4 c5 z.aB d6 3.4c4 e6 4.0-0 åf6
5. B el å c6 6. å c3 6.c3 med ideen d4

i neste trekk gir mer mening enn det

hvit spiller. 6...&e7 7.d3 a6 Sort

ønsker å spille b5. 8.a3 b5 9.§a2
åd4 10.åxd4 cxd4ll.b,e2 e5 12.c3
dxc3 L3.åxc3 13.bxc3 scr myc bedre
ut. Stillingen er litt fordelaktig for
hvit, da bruddene d4 o-q a4 e r
tilglengeligc, og Iøperen på a2 har

masse arbeid. 13...9b7 14.d4 0-0
15.d5?! Begraver løper på a2.

15...åd7! Sort blåscr til angrcp pri

kongeflpya. f6.Eg4 AcS! Dcnne
lpperen er ikke fullt så begravet som
kollegaen på a2. 17.E fl åb6
18.8e2 f5 19.9bl? l9.exf5 Axl-5
20.Abl må prøves av hvit lbr å Iå
vedlasset på a2 i spill. 19...f4! 20.R
Ef6! zt.gn Åh6 22.g91 Eg6
22...§h4 23.-- §93 24.-- Wh4 25.h3

Axh3 på sarnme måte sonl
avslutningen kan allerede spilles her.

Knut Are har her en så god stilling at
han må ha noen trekk å orruå seg på.

23.8h1 &f8 24.8f2 Ea7 25.4d3
Af7 26.8g1 Eh627.ddt §e7t

Her finner Knut Are Planen med stor
P. 28.b3 4h4 29.8e2 0g3 30.h3
&xh3! 31. E fl 4d7+ Hvit ga opp, da
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han så rnatten etter 32.9g1 Eh4 med
mattpåhl ineste. 0-1

Inge H. Spiller Evans gambit med stor
sukscss! I dette partiet lbrsøkcr Robert
å stjele tårnet fra Inge, men dette viste
seg å ikke være så lurt allikevel...

Inge Henriksen
Robert Blomstereng
1.e4 e5 2.øR åc6 3.4c4 &c5
4.b41? Evans gambit! Hvit har scoret
3/3 med denne åpningen så langt i
turneringen. 4...4b6 Sort avslår
gambiten og håper på et roligere liv
enn etter 4...Sxb4 5.c3 hvor hvit med
tempogevinst danner et klassisk
bondesentrum med d4, samtidig som
dronningen har fatt fri bane til b3 med
sterkt press på de hvite feltene,
spesielt mot f7. 5.b5 Captain Evans
himself (som oppfant gambiten og
spilte den for første gang i 1826)
nrentc dette var det stcrkeste trekket
her, men selv om dct er spillbart
anbefaler åpningsteorien i dag 5.a4.
5... å a5 6. åxe5 åxc4?! Dette
trekket står ikke nevnt i min teoribok,
6... Sh6 regnes som dct beste, mcn sort
kan også spille 6... Df6 eller 6...Dg5
som begge besvares med 7.Lxf7+ med
ville komplikasjoner. Nå blir sort
stående bonde under uten
kompensasjon. 6...9d4? 7.åxff §f6
8.tse2 åxc4 9.åxh8 Sxal 10.§xc4
er dårlig for sort. 7.Åxc4 Axf2+?
Ved første Øyekast ser dette ut som et
meget lur kombinasjon, og det sterke
datasjakkprogrammet Fritz 4.01

anbcfalte (!) også dcttc trckkct (i cn
ikke altfor dyp analyse riktignok) og
mente hvit burde svare 8. E f I ?
Henriksen så lcngcr enn både
Blomstereng og Fritz og
8.9xf2! Bf6+ Sorts poeng:

hjørnet går tapt. 9.tsf3 Ed4r 10.åe3
BxaL

11.åc3! Hvits poeng: hvordan skal
dama komme seg ut? Nå begynte også

Fritz og mislike seg. 11...b6 lz.Etl
&b7 13.4a3 Dermed er partiet
avgiort. Sort prøver litt til, men
Henriksen styrer troppene med sikker
hånd og levner ham ingen sjanser

hcrfra. 13...tsxfl+ 14.Sxfl åf6
15.åed5 åxdS 16.åxdS 0-0-0
l7.Wf4 d6 18.991 Ed7 19.tse3
Ee8 20.8d4 f6 2l.Ec4 EbS
22.§b4t Ef8 23.a4! f5 24.d3 fxe4
25.dxe4 EdfT 26.h3 Ed7 27.a5 Ec8
28.a6 Aa8 29.§a3 h6 30.åb4 c6 og
sort ga opp. 1-0 En vakker avslutning
kunne f.eks. vart 31.åxc6+ Axc6
32.bxc6 EddB 33.8fl7! Ecl
34.&xd6! E xd6 35.8f8+ E c8

36.Exd6+ E c7 37.8d8+ E c8

38.c7+ 9a8 39.ExcS#

Nå kommer vi over i den historiske
avdclingcn. Partiet vi nå skal sc, cr
hentet fra vårturneringa i 1997, hvor
partiredaktgren spiller mot Samson i et
franskparti. Partiet er preget av
oppfinnsomhet fra begge parter.

Samson Hørgaard
Tron Walseth tc02l
1.e4 e6 2.d4 dS 3.e5 c5 4.c3 åc6
5.åf3 Eb6 6.§e2 cxd4 7.cxd4
åge7 8.åc3 Et annet alternativ er

8.b3 Trekk er da 8...åf5 9.§b2
Au++ to.9fl med liten fordel til sort
ut fra dct lillc jeg kan av teori. Dette
var det jeg kunne av teori på dette.

Varianten er bl.a. analysert av

Nimzowitsch i begynnelsen av dette

århundret. 8...åf5 9.b,a4 Ba5+
10.gd2 gb4 11.4c3 gd7 Iflg
Samson er her 11. - b5 mer vanlig.
Trekket truer her Scxd4 med

bondegevinst. 12.a3 Sxc3+ 13.åxc3
Ec8 Hindrer 14. b4 p.g.a. 14. -Sxb4
l5.axb4 Dxb4, og sort får offiseren
tilbake med 2 bønder i pluss. 14.0-0

a6 15.b4 tsd8! Sort Ønsker å angripe
sorts sentrum. Det er vanskelig å få
1,tkt prcss mot d-bondcn, så trekkct cr
et ledd i en strategi om å flytte
angrepet mot e5 istedetfor. Hvits spill
her bærer preg av at han mangler plan.

l6.Ed2 f6 17. El acl 0-0 18.§d3 fxe5
l9.dxe5 b5 Jeg liker ikke trekket.
Trekket var rettet mot 20. b5, men
dette er bare en tom trussel (tomme
trusler og fulle folk ramler mest). Sort
ønsker å aktivere lgperen over på

kongeflpya, men dette lar seg ikke
gøre nå p.g.a. varianten 19...&e8
20.495 tse7 21.94 med grisespill.
Det burde ikke være nødvendig. I
stedet er 19. - h6 en mulighet.
20.Ae2 Ah4 21.Å95 åxeS 21...h6
ville vært et vakrere alternativ. Nå blir
det taktiske komplikasjoner på brettet,
og klaffen har begynt å røre på seg. I
tidsnød skal man spille etter KISS-
prinsippet(Keep It Simple, Stupid)
22.§xh7+ gtrS Z:.f+ Sort truer her
Dxg5, trekket er rettet mot den

trusselen. 23.,.Åc4 U.Ed3 åe5
Ikke bra. Jeg så ikke hvits neste trekk,
men klarer allikevel å holde liv i

partiet. 25.8h3 Her trakk Samson et

lettelsens sukk. Men som de sier, it a

in't over, it's just begun. 25... El xcl En
dyd av npdvendighet, ellers går det en

offiser. 26.Bxcl

26...8xf4 27.åxf4 Exg5 28.8f1
Her burde hvit istedet forsøkt å spille
28.93 åhf3+ 29.8h1 tsh6 30.tsxh6
gxh6 3l.Ac2 men det ser ut som om
sort har tilstrekkelig komp for
kvalitetenide2bevegelige
sentrumsbøndene. 28...åef3+
29. Exf3 åxf3+ 30.Exf3 9xh7
31.8d3+ 9g8 32.93 EeS 33.992
&c6 34.991 tsel+ 35.§92 d4+
36.8h3 &e4 Riktig felt, gal brikke.
Klokka gikk ofseleg fort her, og all
fornuft hadde forlatt undertegnede.

Mye bedre er 36...8e4 med ideen

37.Bxe4 4xe4 38.Axe6 d3 og
bonden stormer inn i stØrre fart enn

Vebjørn Rodal rett fpr polet stenger.
Resten er meget skjemmet av stygge

feil i tidsnøden. 37.Exd4 AfS+
3s.Eh4 Eht 39.h3 g5+?? 4o.9xgs

|"%"%
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.0xh3 41.EdS+ StrZ 42.§e7+ 9g8
43.8e8+ ghZ 44.8f7+ Eh8
45.dg6# Et sjakklig morsomt come-
back, jeg har nesten ikke spilt turne-
tingssjakk på ct år, så dettc partiet var
sjakklig et oppmuntrende parti, selv
om resultatet var så som så. 1-0
KMJ

For ikke at det skal virke som om vi
bedriver personforfplging, har vi lett
fram et par vinstparti av Frank Rern-
man. I det fplgende parti fra klubb-
mesterskapet høsten 1996 spiller
Frank et nydelig parti mot Viktor Fe-
din, hvor han på en flott måte motleg-
ger Fedins aktivitet på dronningflByen.

Frank Remman
Viktor Fedin [861]
l.d4 åf6 2.åA 96 3.c4 Ag7 4.g3 Et
favorittrek mot kongeindisk. Løperen
skal til 92, hvor den fungerer ypperlig
som både forsvarsbrikke og pådriver i
sentrum. 4...0-0 5.492 d6 6.0-0 Fra
denne utgangsposisjonen har sort en
rekke måter å utvikle brikkene på. Han
kan f.eks. spille på flpyangrep med
åc6, a6, Eb8 og b5 eller spille via
rnidten f.eks. c6, &f5 og Ac4. Viktor
spilte det vanlige: 6...åbd7 Som for-
bereder e7-e5. 7.å,c3 a6 Avslører at
sort ønsker å Pve innflytelse både i
sentrum og på dronningflpya. Min
plan er å spille på sentrum og skaffe
meg terregfordel. S.Eel Eb8 9.e4 e5
10.h3 Et nyttig trekk i slike stillinger
som bl.a. hindrer sort i å få byttet av
sin dårlige hvitfeltsløper mot min
springer. 10...åh5?!

Det er vanskelig å se hvilken nytte
springeren giør ute på randen, spesielt
siden bruddet f5 virker dårlig bl.a. på
grunn av taktiske motlegginger mot h5
(se varianten etter neste trekk av sort).
Han burde nok fulgt sin opprinnelige
plan med 10...b5. 11.4e3 b5 Med en
springer på f6 hadde bondefremstØtet
vært sterkere pga.press mot e4.
I L..f5 l2.exf5 gxf5 13.dxe5 dxe5
14.åxe5 åxe5 l5.tsxh5 og hvit har
merbonde og bedre stilling, c4-bonden
er tabu pga. &d5+. l2.cxb5 axbS
13.9d2 Ee8 14.Elacl Sikter seg inn
mot svakheter på c6 og c7. Mangveren
åc3 - d5 - b4 - c6 er en av planene.

14...4a6? Taper forsert minst en
bonde, og overser hvits nestc l.rekk,

ellers ville sort pr6vd c5. 15.åds
Ec8 16.8a5 c6 17.§xd8 Og plutse-
lig var jeg kvalitet over. Viktor hadde

trolig regnet på l7.tsxa6 cxd5
18.Exc8 (18.tsxb5 dxe4 19.å95
exd4 og initiativet er hos sort)
18...tsxc8 19. E xc8 E xc8 20.exd5
Ec2 med liten fordel til hvit.
17... E exd8 Eller 17... E cxd8
18.åc7. 18.åe7+ Ef8 19.Axc8
El xc8

Det cr ikkc opplagt å vinne n.red

kvalitct ()vcr, cn rnil hclc tidcn værc på

alerten og finne gode trekk. Viktor vil
nå benytte en hver sjanse til å grumse
stillingen. Et lorsøk vil trolig være å

mobilisere bønderne Leks. c5-brudd.
Et slikt brudd må forberedes med

&uz pga. Art og a4. zo.Afr!
VanskeliggjØr c5-bruddet og truer a4.

20.,Lb7 21.d5 Dermed er sorts

bønder kneblet. 21,.^ht6 Legg
merke til at sort har brukt de to siste

trekka på å rette opp etter 10...åh5
og 14...4a6. ZZ.dxc6 Elxc6
22...§xc6 23.§xb5 23.Axb5 Excl
24.Hxcl Axe4 Etter diverse avbytter
er stilligen enda mer fordelaktig for
hvit, bl.a. med to sammenhengende

fribønder. 25.adz &fs 26.992
ådS 27.Ac4 *e7 28.a4 Fribønderne

kan bli vanskelig å stoppe. 28...4e4+
29.n &a: :o.An reg Ønsker å

beholde lØperparet en stund til, og
sortlelteren er god å ha i diagonalen
gl-a7. 30...åb4 Nå er 30...åc5
urnulig p.g.a. 3l . å xd6 I xd6
32.Axc5+ 31.&xd7 Vinner bonde
31...Sxd7 32.Axd6 Str6 Ser
ubehagelig ut men det finnes ett trekk.
33.8c3 Ad2 Hva skjer nå? 34.Åxf7
Planen er å sope til seg flest mulig
bønder for kvaliteten. 34...Sxc3
35.bxc3 9e6? 35...åc6 må da være

bedre?! 36.åxe5 §xe5 37.cxb4 Med
trc bønders overvekt blir resten enkelt.

37...8d5 38.b5 &c2 39.a5 gd3
40.b6 Sa6 41.94 §c4 42.8g3 Ed3
43.h4 h6 44.h5 gxhS 45.gxh5 0c8
46.8f4 9c4 47.9e5 Ebs 48.gel
9a6 49.§f6 &uz so.9g6 4xf3
51.9xh6 §e4 52.997 Eb7 53.h6
§c6 54.h7 AxhT 55.9xh7 9nz

56.996 9a6 57.9f7 Eb7 58.8e6
9c6 59.4«12 9b7 60.8d7 Sa8
61.a6 Eb8 62.§f4+ 9a8 63.b7+ 1-0

Det fPlgende partiet er hentct fra
NNM 1996. Her spiller Frank sort mot
Johnny Haugen. Partiet er et eksetnpel
på at Frank spiller aktivt på angrep,
faktisk så aktivt at han til slutt står til
tap. Bare en svindel i siste gyeblikk
berger helpoenget til Frank.

Johnny Haugen
Frank Remman lD60l
1.d4 d5 2.c4 e6 3.åc3 åf6 4.åf3 c6

5.§g5 Ae7 6.e3 0-0 7.9d3 åbd7
En svært vanlig åpning og svært solid
oppstilling fra sorts side. I stedet for
teksttrekket kunne jeg ha valgt
I ...dxc4 siden jeg Ønsker å spille b5

med tempo. Planen er å utvikle
lgperen via b7 og på et gitt tidspunkt
spille c5. Hvit har nå muligheten til å

forhindre min plan ved selv å spille
cxd5, hvor det vanligste er å svare

med exd5. Sorts plan blir videre å

spille langs e-linja, og kjempe om å
befeste npkkelpunktet e4. 8.0-0 dxc4
9.&xc4 b5 10.4d3 10.9b3 er også
spillbart. Vanlige fortsettelser for sort
er bl.a. 10...a6 som forbereder c5 og
&UZ. leg velger en tredje mulighet,
som er litt mindre spilt. 10...b4
Fordelene med trekket er
underminering av hvits bønder som
vanskeliggjør bruddet c5. Jeg slipper å

kaste bort tid med a6 og til slutt at

springeren blir fordrevet fra et godt
felt. Ulempen er at hvit kan spille
springeren til bl-d2 og c4 hvor den

står godt. ll.Åa4 Hvit velger å holde
oppsyn med c5-feltet istedet. Ulempen
er at c-5-bruddet ikke kan stoppes.GEI
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I l.&xf6 besvares med gxf6 og g-linja
blir en styrke, særlig med Ab7.
11...tsa5 Det haster forelgbig ikke
med c5, dama står aktivt her og binder
opp hvits brikker, i tillegg kan jeg
overføre henne til kongefløyen. 12. b3
En annen mulighet er 12.tsc2 §a6
l3.Axa6 Bxa6 14.Efcl c5 15.dxc5
El ac8 Teksttrekket avlaster dama og
gir springeren b2-feltet. 12...§b7
13.4xf6 0xf6 Her burde jeg nok
spilt 13...gxf6. Aktivering av rårn i g-
Iinja kombinert med &b7 og evt. Bh5
gir gode angrepssjanser. Dessuten må
jeg trekke l6peren tilbake for å passe

på c5-feltet. 14.Ecl 4e7 15.tse2
Her tenkte jeg at hvits plan måtte være
e3-e4-e5 i en mulig kombinasjon med
dobling i c-linja. 15...8ac8 l6.Adz
Sikter inn mot c4. 16...c5 17.åc4
Ed8 18.dxc5!? Trolig spilt for å
kvitte seg med randspringeren.
Trekket g1;ør det lettere for meg å

koordinere brikkene. 18... åxcS
19.åxc5 Elxc5 Sikter inn mot 95.
20.Efdl Ea8!? Nå var jeg svært
forngyd med stillingen. 21.f3 Hvit
murer igjen hvite felt, men det ender
selvsagt opp i svekkelser på de mørke
feltene. 21...895 Truer §xR.22.e4
22.E fl virker mindre svekkende.
22...f5 Den vanskeligste avgjørelsen
under partiet. Jeg brukte nærmere 40
minutter på klokka. Det åpner opp for
bl.a. gode angrepsmuligheter i f-linja.
Objektivt sett er trekket mindre bra,
det bør i. allefall forberedes med f.eks.
a5 og Eh8. I kampens hete ble
fristelsen til et raskt kongeangrep for
stor. 23.Eel 23.exf5 er den kritiske
fortsettelsen. A) 23...8f6 24.8h1
(24.Htl er muligens det beste trekket
til hvit, det dekker f3) 24...8h6
25.fxe6 Egh5 26.9g1 Exh2 27.8e5

Axf3 28.gxf3 Exf3 med vinnende
fordel. B) 23...4xf3 24.Bxe6+ Ef/
(24...8h8 25.Exel Exg2+ 26.øfl
Axdl 27.tsxfS+ ExfS 28.9xg2
§g4 29.åd6 og hvit vinner) 25.Åe5
Axdl 26. B c8+ BxcS 27.Exc8+
Ef8 28.8e6+ med avgjprende fordel
for hvit. 23...4c5+ TerrorlBper!
24.*hl Eh5? Her begynre jeg å ane
noe avgjørende på h2. Trekket som
burde vært spilt er dessverre 24...8f6
som dekker sjakker på e6. Med E h5

Ønsker jeg å lokke frem f-bonden.
25.da5 SaS Nå bytter jeg glerne min
hvitfeltsløper. Den har glort sin jobb
med å bane vei for sin sortfeltede
"fetter". 25...§d4 26.Åxb7 tsxb7
27.exf5 e5?? Et grusomt trekk. Hvit
kan spille f4 og tårnet står i slag. Jeg
må trekke tårnet og dermed får hvit
plutselig fribonde og 2 bgnder i
overvekt. Jeg oppdaget plutselig at
2'l...exfl strander på 28.8e6+ th8
29.8e8! og hvit kan velge mellom
tårnet på h5 eller matt på f8. Den beste

fortsettelsen er antakeligvis 27... Ee8
28.fxe6 Ee7 29.93 Eg5 30.*92
4e5 osv. 28.0e4 Q8.f4l) 28...Ve7
29.8c6??

Min motstander overser min lille felle,
matt i to! 29...8xh2+ 0-1 fÅ

Løsning på oppgaver
({ia side 6)

1) 1.8h4+! *xh4 [1...gxh4 z.ts96#]
2.*h7+ Sg4 3.tsh3# 1-0 Ivanov-
Grigorov, Sovjet 1987

2) 1.tsf5+ g6 2.9f6!t og det finnes

ikke forsvar mot 3.§g7+ E xg7
4.4f6# [2... gxh5 3.tsxh6#] Denne
stillingen er hentet lra Eduard Gufelds
bok "My life in chess" (anbefales,
linnes på biblioteket!). Gufeld viste
den til Bobby Fischer og noen andre
stormestere. Det Fischer ikke visste
var at de andre hadde fått lgsningen på

forhånd og lot som om den var veldig
Iett a se, mens den dypt fortvilte
Fischers ansikt var forvridd av skrekk
siden han var den eneste som ikke
klarte denne "lette" oppgaven. Etter
ca. ett minutt fant han det riktige
trekket og lyste opp i en ubeskrivelig
glede.

3) 1.Bxd7l! ExdT 2.4f6+ 9tr6
t2...9g8 3.Åe7+ tsxe7 4.dxe7 Ee8
5. tr d8l 3.g5+ Ehs 4. åf4+ §na
5.*h2 &rz 6.g:+tt 0xg3+ 7.*g2
og trusselen E hl avgjør. 1-0
Andres-Perez, La Habana 1987

4) 1.&h6+ 9g8 2.g7 §n iz...es
3.9e6! e4 4.bf6 og hvit tar sorts
bønder med lBperen og sort må før
eller siden spille ...9h7 og da fBlger
*f7 og g8E; 2...e6+ 3.9d6!
(3.9e5? Efi 4.8d6 e5 remis siden
hvit ikke har kontroll over f7) 3...Efi
4.Se5 9gS S.9f0 e5 6.9e6 e4

7.9f6 og hvit vinner på samme måte
som etter 2...e5) 3.g8ts+! §xg8
4.9e6 EhE 5.8fl7 fulgr av 6.§97#
Studic av Troitzky. 1895.

5) 1.4b7!! [.4a6? *c7! remis errer

2.9c5 d6+! fulgt av 9xb8l 1...9c7

2.4a6! 9xb8 3.9d6 Sa8 4.9c7
med 5.4b7# i neste trekk. Studie av J.

Gunst, 1922.

6) En offiser over holder ikke til vinst
her, så hvit må derfor flytte springercn
på 96 for å redde unna en offiser lia
sorts konge. 1.åh8+! [ikke 1.åf8
Ad6!l 1...898 Sort må forrserre å

angripe hvits offiserer. Nå går ikke
2.9xhZ Q.dg5 åe3!) åe3! remis
på grunn av dobbelttrusselen 9xh7 og
dg4+. 2.*xg2 Sf4 lellers 3.åg5l
3.A96 Ah6! Forhindrer ånfla og
forbereder en pattfelle! 4.åg5
4...§g7l 5.åe7+! Hvit må unngå å

bytte vekk sin lPper, men 5.4e7
tillater gf6l med enten patt,
løperavbytte eller offiserstap. Også
5.9d8 §t6! 6.aei+ grs 1.Åh1+
9e8 fører ril remis. 5...8h8 [5...8f8
6.åe6+l 6.Ø,f7+ 9nZ 7,Lh4t
Vinner! 7...§f6l 8.åg5+ &h6
9.åg8+ 9trs 10.åxf6+! §xh4
11.åR# Vakkert! Fra John Nunns
"Tactical Chess Endings", studic av P.

Sobolevsky, 1 95 1 .

T.S.K.U..... ( fortsatt fra side I I )
være med så må man også fullføre
hele kurset selv om det viser seg å

være lite lønnsomt. Hvis man ikke
greier å beholde, eller skaffe nye,
instruktører med en viss dugnadsånd
vil det så å si være umulig å ha

kontinuitet med skolesjakkunder-
visningen som er en av T.S.K.U.'s
målsettinger.

Etter planen er det meninga å starte
et påfPlgende kurs utpå nyåret med
boka Spill Sjakk 2. Muligens kan vi
starte opp på Tromsdalen skole da
også. Ideelt sett burde vi i såfall være
enda flere instruktører, så hvis det er
noen som fpler seg kallet kan de bare
ta kontakt med undertegnede.
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Ishavssjakken 1998

Tromsø sjakklubb har herved gleden av å invitere til en nyvinning til sjakken her
i rromsØ 14 november. vi starter en ny type turnering hvor den sierkeite part må
gi forgave. Alle spiller i samme klasse, men klasseinndelingen i det pdgående
klubbmesterskapet bestemmer hvilken forgave som gis. I klubbmesterskapet har
vi klassene Mester, 1 og2. Når en i klasse Mester møter en i klasse I tar klasse I
spilleren bort en av mester spillerens b6nder. Det samme skjer når en klasse 2
spiller møter en klasse I spiller. Det er da naturligvis klasse 2 spilleren som fjer-
ner en av klasse 1 spillerens bønder. Hvis en klasse 2 spiller mpter en klasse
Mester spiller er det to klasser i forskjell. Da kan klasse 2 spiller ta bort en av
mester spillerens lette offiserer. Han velger fritt lpper eller springer.

For @vrig gjelder fglgende:

Det spilles 9 runder etter NSF's monradsystem
Det spilles 25 minutter pr spiller pr parti
Antatt svakcste spillcr velger fritt hvilken brikkc som skal fiernes beskrcvcl
etter reglene nevnt ovcrfbr.

r Minst l/3 premieres.
. Spillested er bridgens hus
r Startkontingent er kr. I00,- .. Spilleprlgram er som følger

09m - 0930 Opprop og påmelding
09" Siste frist for påmelding
lOm- lOso L runde
I loo - I lso 2. runde
l2m- l2so 3. runde
l3m- l35o 4. runde
14m - l45o 5. runde
l45o- l6m Spisepausc
l6m- l6so 6. runde
17@ - l7so 7. runde
l8æ - 18so 8. runde
19m - l95o 9. runde
20c0 Premieutdeling

r Turneringsleder er Frodc Bull Jæger og assistent Trond Romsclal

Etter at turneringen er avsluttet og premiene delt ut, håper vi at så mange som
mulig vil være med en tur ut på byen.
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Styret informerer...
Ved'l'rontl RornstlaL

Pir styrern@tet 15 oktober var det 7 sa-

kcr på dagsorden. Som vanlig skulle
rcl'cratct li-a styrern/tct lbrrige gang

godkjcnncs. Sekretæren hadde ikkc re-
l'crat med og saken ble utsatt.

Sak 2 var spørreundersøkelsen som
vi skal ha i løpet av året. Den har lbr
så vidt ligget ferdig en stund, men vi
gtrrsket også å finne noen flere spørs-
rniil angående Sjakklefsa. Det var @n-

skelig å formulere noen spørsmål så

rncdlcrnrnene kunnc si sin mening om
bladet, o-e at vi derigjennom kunne få
et bedre medlemsblad. Ytterligere tre
spØrsmål ble føyet til.

Sak 3 var Sjakklefsa. Dessverre har
Sjakklefsa en tid blitt drevet med bare
4 nrcdarbeidere. Dette er minst en for
litc, slik at noe av vår filosofi med å

spre arbeidet utover har falt noe i fisk.
Arbeidsbyrden på de fire har derfor
blitt ganske påtakelig, og aller verst
har det vært for redaktøren som må
rnase på oss andre for å få inn stoff i
tide. Man diskuterte derfor om det var
noen som kunne være aktuell kandi-
dat. Noen kom etter hvert på at vi
skulle spørre Kjell Magne Johnsen om
han kunne være interessert. Selv om
det ikke er noen sak som har noe med
styremøtet å gøre, så er Kjell Magne
blitt forespurt. Til vår store glede
svarte Kjell Magne positivt på fore-
spørselen, og vi er nå iglen 5 personer
i redaksjonen til Sjakklefsa.

Sak 4 var Ishavssjakken. Denne tur-
ncringa var terminfesta til l4 - 15 no-
vcmbcr i denne måneden. Vi haddc
opprinnelig tenkt at dette skulle være
cn hurtigsjakk turnering hvor også an-

dre klubber skulle ha anledning til å

dclta. Etter lrvcrt blc dct klart at vi
haddc nokså bcgrensct tid til å organi-
sel'e en turnering som også andre
klubber kunne være med i. Det ble
derf,or bestemt at vi skulle arrangere
cn Iokal hurtigsjakk lurncring ovcr cn

dag, nemlig lørdag 14. november. Det
var mye prat frem og tilbake onr dct
skulle være monrad eller konrad, onr
det skulle være handikap eller ikke.
Til slutt landet vi på en spennende ny-
vinning. Vi skullc arrangerc cn forga-
veturnering. Jeg går ikke her nærmere
inn på reglene, men henviser bare til
side 22 hvor du finner invitasjon og
alle regler.

Sak 5 var atter skolesjakk. Det var
ngdvendig å ta det opp da det dessver-
re visste seg at det ikke ble noen sko-
lesjakk på Tromsdalen skole. Egentlig
var dettc ganske alvorlig fordi dettc er
den stØrste skolen rned dct største po-
tensialet. Dette skapte også en del ir-
ritasjon da Jens Otto to ganger hadde
kopiert opp informasjon til skolen.
Dette kostet nærmere 600 kroner, og
er selvsagt penger klubben ganske en-
kelt bare har tapt uten å få noe igjen
for. For pvrig ble det opplyst at det
fortsatt var rundt 26 - 27 unger på

kursene som var i gang.

Sak 7 var svindelen på Paletten. Det
var tatt direkte kontakt med ledelsen
på Paletten. De var ganske rystet over
det vi hadde å fortelle, og foreslo en

ordning hvor vi produserte et slags
klippekort sorn vi selv solgte. Vi vil i
fremtiden forsøke å finne et system
som er helt vanntett, men er selvsagt
glad for at Palletten ser alvorlig på sa-

ken.
Det var ikke kommel inn noc post.

og neste styremøte var 29. oktober.
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Adresseliste for styret i TromsØ sjakklubb

Trond Romsdul
Sornrnerf,eldtsgt. 75
9009 T'ro,msø

Jens Otto Jensen
Varden 170
9018 Tromsø

Pål Nikolai Rgyset
Håkon den VII's gate23
9011Tromsø

.'
Frank Remrniln
Slastien 8A-221
9012 Tromsø

Knut Are Flansen
Ivlorildvn. tr6

9i*0 Kvaløysletta

Frode Bull Jæger
Gnist vn. 5
9014 Tromsø

Jon Kristian RØyset
Håkon den VII's gate23
901i. Trornsø

Jan §igmund Berglund
Innlandsvn. 119
9020 Tromsdalen

Sekretær:

Kasserer:

Materialforvalter:

Rekrutteringslednr:

Iddkoordinator: '77 69 43 9A

Nr.7 November 1998

TN
Mob:
Arb:

77 63 11 65
9L 78 L9 9A

77 6L 5574

77 67 1977
77 62 16 09

77 682209

77 657814
77 682959

77 6t 1502

TIf: 77 67 50 43
Arb: '17 6189 92

IVIob: 9') 63 68 87
Arb: 77 6277 70

Tlf:
Arb:


