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Lederen av Tromsø sjakklubb Trond Romsdal har vedflere
turneringer vist at høn har formen inne. Han vant Harstad
Open og har lagt i teten i hele Hubbturneringen. På billedet
ser vi ham føre de hvite brikker til seier mott Frode Bull
Jæger under Ishavsturneringen. Re§erende nord norsk
mestel Gunnar Berg Hanssen vant turneringen der hadde

sffindefå deltagere.
Side 18

Harstad Open
Trond Romsdal

Cikk til topps i
Harstad Open blant
annet foran Paul
Svedør-borg, som
han beseirct allerede
i første runde.
Tromsø hadde tre
av seks på pallen.
Fyldig rapport av
vinneren.

Side 6

Julenøtter
Hva er en jul uten
skikkelige sjakk-
nøtter? Vår utrette-
lige leder har
filosofert over
sjakkspillets uende-
lige muligheter og
har komponert 12
julenøtter, som ikke
bare bestfu av
fadisjonelle sjakk-
oppgaver.

Side 3
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Mcd dctte nummer av Sjakklefsa er

vi pii cn nråte nået til et veiskille. Ikkc
barc lbrdi ct nytt år er rundt hjørnet,

rncn også lbrdi det er på tide å ta en

cvalucring av de foregående numme-

rcr.
llt mirl vil være å forbedre kvaliteten

og clcttc vil nok skje på bekostning av

kvantitcten. Sannsynligvis vil med-

lcnrsbladct i det nye sjakkår utkommc
barc 6 cller 8 gange og dermed mistc

noc av sin aktualitet. Men det har vist
scg rt v.crc vanskelig for flere av bla-

dcts rrrcclarbeidere at overholdc dc

ticlsli'istcr jeg som redaktør har været

nøclt til å sette, dersom bladet skullc
opprcttholdc aktualiteten.

Dct cr litc innspill vi har mottatt fira

klubbcns menigmann og dette kan væ-

rc ct tankckors. Er der i det hele tatt

intcrcssc lirr ct mcdlemsblad i TromsØ

s.jakklLrbb'? Akkurat dettc spørsmålet

har jcg tcnkt rneg å ta opp på årsmptct

i .ianuar 1999.
I;or rlcnr som rnåtte savne rapport fra

høstcns klubbturnering, kan jeg bero-

Iigc rncd, at dcn følger i første num-

nrcr irv S.iakklefsa i det nye år!
'l-il slutt vil jcg ønske alle Sjakklci-

sas lcscrc cn god jul og et godt nyttår.

Lederen ved tastaturet
Ved Trond Romsdal

Mangfoldigheten i s.lakkspillet gør
af vi aldri får vitc sannheten om dens

natur. Er start«rppstillingen vunnet fbr

Irvit cllcr svart, cllcr rnir dcn være rc-

rnis. Vi som har spilt noen år vil vel

anta at startstillingen er remis om beg-

ge spiller de beste trekkene hele tiden.

Imidlertid kan vi aldri bli 1007o sikre

på dette. Faktum cr at vi vet ikke en

gang om det er en 1.d4 eller 1.e4 som

er det beste åpningstrekket. Vi vil anta

at det ikke er 1.a3, men dette er like-
vel bare en antakelsc basert på erfa-

ring, og langt ifi'a noen aksiomatisk
sannhet. Altså er det en ørliten sjanse

for at faktisk La3 cr best.

FIvor mange sjakkstilHnger finnes

cgcntlig? Ellcr hvor mangc mulige

sjakkpartier? Det har vært spekulert

rnye på dette og noen har kommet med

forslag. La oss likevel piøre noen

korte definisjoner. Det er forskjell på

mulige sjakkstillinger og rnulige

sjakkpartier! Et parti kan for eksempel

starre med 1.e4 Øf6 2.aR e5 3.h3. Et

annet kan starte I .e4 e5 2.åR åf6
3.h3 og så fortsetter de likt. Etter svart

sitt 2. trekk har vi eksakt samme stil-
ling, men vi har likevel to vidt for-
skjellige sjakkpartier. I det fprste par-

tiet hadde nernlig svart en glimrende

mulighet til å ta med seg bonden på e4

med 2.. .dxe4. Stillingene kan også

visuelt se like ut. men likevel være

forskjellige. Etter for eksempel l.e3 e5

2.e4 Af6 3.åR ser stillingen akkurat

lik de to første stillingene. Likevel er

de svært forskjellige. Det er jo svart

som er i trekket nå. Pussig nok kan to
stillinger se helt like ut og samtidig
kan samtne person være i trekket. Vi
kan for cksempel få lrern en stilling

etter I . 93 96. En annen stilling lrem-

kommer erter l.åf3 Øf6 2.g3 96
3.§g2 §gt +.*tt Bg8 5.ågl Ars
6.9e1 Bh8 7.Afl åg8. Naturligvis
ikke særlig godt spill av noen av par-

tene, men det er liten tvil orn at cle to

stillingene cr svært forskjellige. Til
forskjell fra i sted kan hvit rokere ver-

ken kort eller langt, mens sort ikke

kan rokere kort. Nå begynner vi vel å
se mylderet av stillinger og partier. Jeg

har sett forslag på antall partier på tall

i størrelsesorden 120 siffer til 25000

siffer. Man regner grovt sett at antallet
atomer i universet er av stØrrelsesor-

den 91 siffer. Skal ikke komme inn på

teorien bak dette, men som vi lorstår
er antallet atomer i universet latterlig
lavt sammenlignet rned antallet mulige
sj akkstil li nger.

For å avslutte tallfabulcringen litt, la
oss ta en titt på denne stillingen:

A::ffi.e'"'ru,^"'m.ffi,ffi»
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Hvor mange stillinger kan vi egcntlig
ha her? Hvis vi bare tar for oss hvit, så

er det opplagt at han kan ha disse mu-

lighetene: 1. Han kan verken rokere

langt eller kort. 2. Han kan rokere

langt, men ikke kort. 3.Han kan rokere

begge veier. Tilsvarende rnulighetcr
har selvsagt sort. I tillegg er dct to
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rnulighctcr for hvem som er i trokket,
ncmli-{ svart og hvit. Vi skal ogsii ta i

bctraktning en laktor vi ikkc har
nevnL, nemlig trekkgentakelse. Det er
i grunnen derfor jeg Ia på trekket 3.h3

ctter l.c4 e5 2.ÅR åf6. Etter 3.ågl
åg8 ser vi at dct kun trenges å hoppe
en gang til frem og tilbake for å kunne
forlange remis. Bonden kan ikke hop-
pe tilbake. Dette var kanskje litt kom-
plisert, men likevel riktig. Stillingen
etter l.g3 96 er ikke den samme som

etrer 1.g3 962.§g2 Ag7 3.Afl Af8.
Forskjellen er at i den siste stillingen
kan en av partcnc lorlangc rcmis cttcr
bare ytterligere en trckkgjentakclse,
tnens en slik rnulighet altså ikke flnnes
i den første stillingen. Det betyr at vi i
diagramstillingen faktisk kan ha 3 x 3

x 2 x 2 = 36 rnuligc stillinger. Hvis vi
vil g1øre det riktig festlig, så kan vi
stille opp noen bønder så det blir mu-
lig å slå en passent (eventuelt det er
ikke mulig. Vi kan altså lå myriader
av stillinger som tilsynelatende er like,
men likevel ikke er det.

Vi har slått fast at t<l stillinger kan
sc like ut. n.ren de er dct likevcl ikkc.
Antallet stillinger blir likevcl først og
fremst stort på grunn av brikker sonr

står i ulike posisjoner. I tillegg kom-
mer det inn som et ekstramoment hvor
mange brikker som er på brettet. Jo
flere brikker som står på brettet jo fle-
re måter kan de kombineres på. Vi kan
ha flere dronninger og mer enn to tårn
(husk bondforvandling). Man blir rent
svimmel av å tenke på det.

Hvis vi g1ør det så enkclt som rnulig
og tar for oss en sluttstilling mecl bare
to konger igjen, hvor mange sluttstil-
linger har vi da? Jeg kunnc hive opp
noen matenlatiske uttrykk, rnen da vil
mange av leserne falle av. La oss hel-
ler løsc prohlemet analytisk. Hvis vi

setter den enc kongcn pii brcttct fBrst,
så har vi 64 nrulighcter. Av dissc kan

kongcn plasseres i et av dc lire hjør-
nene, eller langs randen men ikke i

lriørnet. I det sistc till'ellet er det 24
rnulighctcr. Dct gienstår da 36 felter
hvor kongcn ikke er i kontakt rned
randcn. Når kongcn står i hjørnet
opptar den et l-elt og i trllcgg er det tre
nabofelt hvor den andre kongen ikke
kan stå. Vi har da 60 felter hvor vi kan
plasserc dcn siste kongen. Hvis den
ene kongen står i et hjørne har vi altså
60 x 4 = 240 muligheter. Når kongen
st:ir på randen men ikke i hjørnet vil
clcn sclvsag( ogsir oppta ct fclt. Inrid-
lcrtid cr dct nå 5 nabofelt hvor den an-

dre kongcn ikkc kan stå. Det betyr at
vi kan plassere den på 58 rnulige fel-
tcr. Vi har dermed 58 x 24 = 1392
rnuliglreter. Til slutt har vi altså 36
I'elter hvor kongen ikke er i kontakt
mcd randen. Da er feltet kon-qen står
på i tillegg til 8 nabofeltcr. AItså cr det
55 rnuligheter for å plassere den siste
kongen. Da er det derfor 36 x 55 =
1980 rnuligheter. Nå må vi ikke
glcnrme at vi også har stillinger som
tilsynelatende cr like (duplikatstillin-
ger) men likevel ikke er det. Denne
gangen er det imidlertid ikke annet
cnn en parameter som lager visuelt li-
ke stillingcr. ncmlig hvem som cr i

trekket. Svaret på spØrsmålet er derfor
(240 + 1392 + 1980) x 2 = 7224 stil-
lingcr rned bare de to kongene. Har
man tre brikker så kan man sclvsagt
velge hvilken ekstrabrikke det skal
værc og orn dct er sort cller hvit sorn

skal få den. For hvert enkelt tilfelle
blir det l'lere muligheter cnn det var
mcd hare to brikker. Har man f irc kan

man l'innc mange kombinasjoner av de

to brikkcnc som ikke er konger. Skal

rnan lra ts + E ellcr kanskjc t<r

springcrel Skal hvit eller svart ha

begge ekstrabrikkcne, eller skal dc ha

cn hver? Antallet muligheter Øker

selvsagt uhyggelig fort.
I-a oss vende tilbake til det vi sa om

at det er forskjell på antall stillinger og
antall partier'. Fakturn er at antallct
sjakkparticr cr ufattelig stort i forhold
til antallet sjakkstillinger. Grunnen er
at antallet sjakkpartier avhenger av
rekkefplgen på trekkene. Vi kan etter,
la oss si 20 trekk få opp to identisk li-
ke stillinger (Ikke bare visuelt like
nrcn altsii 1007o likc). Imidlertid har
man kjørt to vidt forskjellige lBp lbr å

komme frem til denne stillingen. I det
ene partiet har man spilt som to dåse-

mikler mens i det andre var det to
stormestere som spilte! Stormesterne
har spilt nByaktig og godt, mens de

andrc to har lorspilt en masse sjanser
begge to, rnen nå kommet ut i en rela-
tivt lik stilling. Jeg skal ikke begi meg
inn på å spå hvor mange sjakkstillin-
ger og hvor mange sjakkpartier som
finncs, men en ting vet jeg. Neste gang
jeg taper et parti, så er detjo litt lettere
å forstå at jeg ikke fant de rette trek-
kene hver eneste gang! Skulle jeg li-
kevel driste meg til å tippe, så vil jeg
likevel tro at antallet stillinger er langt
over antallet atomer i universet. An-
tallct partier er mye større enn detle i-
gijen. Sannsynligvis er det også mye
størrc enn de hgyeste antagelsene til
nå. Ingen trenger i hvert fall fortelle
meg at de har det endelige svaret. Om
du bruker alle verdens superdatama-
skiner til å regne det ut, så vil det fort
gå i stå for dem alle sammen.

Med disse srnå .iulen6ttene ønsker jeg
alle medlemmenc en riktig god Jul !

z.

Hvor mange sluttstillinger cr clct

rned en springer og to kongcr'l
Hva oln vi vet at springcrctr cr
hvit?
Hvor mange mulige stillinger kan

dettc være?

4. Hvilken åpning ble spilt i det før-
ste partiet i den aller første VM-
matchen i historien?

5. Hvem tapte den første VM-
rnatchen?

6. Hvem tapte den andrc VM-
rnatchen i historien?

1. Hvem var Trollmannen fra Riga?
8. Verdensmester som ble født i

1943, hvem var han?

9. Hva hadde Mikhail Botvinnik til
felles rned Muhammad AIi?

10. Hvem har vært verdensnrester
lengst?

ll. Hvem skrev boken "Spillet imitt
liv"?

12. Hvem spilte den berømte VM
matchen i 1921?

Den som klarer dusinet fullt impone-
rer! Lpsningene fplger i neste nummer
av Sjakklefsal

J.

A(l
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Harstad Open 1998.
Ved Trond Romsdal

Fredags etterrniddag 30. oktober satte
Roald Storslett, Frank Rernnran, jcg
og The Rpyset Brothers seg på hurtig-
båten til Harstad. Da vi korn frenr vis-
stc det seg at også Johnny Karl Peder-
sen også hadde ankommet, slik at vi
var til sammen 6 stykker fra Tromsø
Sjakklubb. Etter at klasseinndelingen
var l'erdig, så visstc det scg at Frank,
Jon Kristian, Pål Nikolai og.leg skulle
spille i klasse Mester, Johnny Karl i

klasse B og Roald i klasse C. Hvorfor
klasse Mester ikke het klasse A vet
ikke jeg, men slik var nå oppsettet.

Oppsettet i første runde viste at Jon
Kristian skulle møtte Lars Andreassen,
som vi jo klenner godt fra klubbmes-
terskapet. Pål Nikolai var naturlig fa-
voritt mot Roy Evensen lia Harstad.
Selv skulle jeg få kjpre meg mot Paul
Svedenborg som var ratingfavoritt
med sinne knapt 2200 ratingpocng.
Frank som derimot var lavest rated
måtte nok regne med mange tøffe tak i
denne turneringa. Stein Jensen i første
runde er tØffe saker for hvem som
helst. Det visstc scg også lbr tøft etter
hvert og Frank ble grundig pakkct
sammen. Pål spilte ikke på sitt beste
mot Roy Evensen, men forskjellen i
spillestyrke viste seg likevel avgjøren-
de til slutt. Jon Kristian hadde grei
iordel mot Lars, men måtte ta henge-
parti dagen etter. Jeg spiltc tgft mot
Paul Svedenbor-q og tok i mot et bon-
deofi'er. Paul fikk et voldsomt angrcp,
men tidsnød gjorde at han ikke fant de
bcste trekkene. Sannsynligvis var stil-
lingen vunnet fbr ham på et gitt tids-
punkt, men etter hvert kunne jeg lor-
sync mcg grådig mcd hele poengct.

I klassc B fikk Johnny Karl en fin
start rned å ta scg av cn av favorittcne
i klasscn. Nils Scheldrup Ii'a Harstad
haddc ca. 200 ratingpoeng lner enn
Johnny. Sterkt! Fullt så hra gikk dct
ikkc tbr Roald i klasse C, nrcn remis
rnot Jirn Ole Johnsen fra Sortland er
likevcl ct akscptabelt resullat.

I andrc rundc ble uheldigvis Pål Ni-
kolai og jeg satt opp mot hverandrc.
Ganske kinkig situasjon å mØte hver-
andrc sii tidlig i turncrirrgen. Jcg lun-
dcrte litt på orn jcg skulle tilby Pål cn
tidlig remis så vi begge kunne fortsctte
i tetkarnpen. Det er jo der vi TromsØ
spillere hører hjemme. Desverre ble
åpningcn slik at et slikt tilbud blc u-
rnuliggort. Desverre lbrdi partiet ble
remis allikevel. Begge kunne spart
krefter med en billig remis i stedet for
en slik karnpremis. Vi var i alle fule
flall med begge to og det var da i hvert
t-all noe. Jon Kristian skulle opp mot
Kurt Magnus Berg fra Harstad. Ingen
lett oppgave rnot en spiller som har
hatt gocl lremgang de siste par årene.
Men Jon Kristian viste seg som klart
stcrkere og tok hjem en sikker seier li-
kevel. Uheldigvis visste det seg at
Lars rctt etterpå kunne forsere frem cn
grci rcnrisstilling, så etter to runder
lradde også Jon Kristian lVz poeng.
Frank skulle opp mot Daglinn Snar-
heim som faktisk var rated som num-
mer to rned sine 2154. Opplagt hvor-
clan dct skal gå her vil mangc si. Frank
flkk imidlertid opp en meget bra stil-
ling til tross for at han lå kvalitet un-
clcr for honde. Imidlertid spilte han
bort cn sikker remis stilling. Forbasket
crgcrlig og cn kjedelig start lor Frank.

Johnny Karl sonr llkk en pang start
skul'{-ct clcnne gang. Tap rnot Pål Far-
nlcn cl ikkc noc å skjcmntcs ovr'r,
nrcn nii blc dct vanskelig å gå helt til

t«rpps. Verre stilt var irnidlertid Roakl
som tapte og nå var helt uten sjansc t.il

turneringsseier. Selv orn Lajos Kiss
var grlittegrann høycre ratet så holder
ikke dcttc.

I trcd-ic rundc blc dct cndir et opp-
gjør rnot en TromsØ spiller. Nå skulle
jcg ut å rnøtc Jon Kristian. Ergelig å

reise til Harstad bare for å møte
klubbkamcrater. Igjen ble man altså

stilt overfor det vanskelige valget om
man skal tilby remis. Det er jo ikke
sikkcrt at Jon ville tatt i mot, men den

som tapte ville bare ha 507o score. Et
vanskelig valg, Imidlertid visste det
seg scnere at jeg nå kom til å spille
mitt bestc parti for turneringen. Bare
synd det var Jon Kristian sorn fikk
rollen sorn vei når jeg kjørte bulldosc-
ren min ut på den. Partiet kan du se i
partispalten. Pål Nikolai skulle ut å

møte Magnus Aanstad som igjen har
bosatt seg i Narvik. Grci oppgave for
Piil skulle mange tro, men Magnus
visste se-q fra en side som vi ikke har

sett på noen år. Han spilte sannsynlig-
vis en av sine sterkeste turneringer på

lcnge og remis mot Pål Nikolai kunnc
han urnulig være misforn6yd med.
Frank hatte i mellomtiden havnet i ei
skikkelig kattepine med å tape også i

tredje runde. Etter at Roy Evensen
hadde satt ham på plass sto han hclt
utcn poeng. Det er tøft å være lavest
ratet! I klasse B blandet Johnny Karl
seg igjen inn i tetstriden. Seier over
Rolf Andersen fra Harstad gjorde at

han fortsatt kunne gå helt til topps.
Roald på sin side kunne Pyne et lite
håp om premie. Seier over Christian
Berge fia Harstad gjorde det mulig.

Fgr fjcrtle runde var vi to som hadde
ZVz p<'teng. Jeg skulle opp mot Magnus
Aanstad. Dct var vel trcdje ellcr ljercle
gangen jcg skulle møte Magnus og jeg

haddc alltid hatt et godt tak på hanr.

Det skulle snart vise seg å bli mye \rcr-

re denne gangen. Et feiltrekk gjorde at

Magnus vant to tempo og dermed var
jeg i tar-rene. De påfglgcnde trckkcnc
fortonet scg sorlr ct mareritt. Jcg blc
sakte rlen sikkert bastet, bundct.
slaktet og knust. Jeg var skikelig ncde

for telling å ble flere ganger tellet til 8.

Da jeg skulle necl for telling for sistc
gang og var helt på knærne oppdaget
jeg en liten mulighet. Jeg begynte å få
tidstrøbbel, men bestemte meg for å

vente med min lille plan til det ble
ganskc prekært. Halvannet minutt i-
glen på klokka og jeg gJorde trekkene
mine ganske raskt. Til min store glede
viste det seg at Magnus ble rned på

kjøret. Ikke bare det, han giorde akku-
rat de trekkene jeg håpet. Han slo en

av mine ofliserer og sto offiser og

bonde over. Tok jeg igien, så ville 1eg

tapc dr<lnningen. Imidlertid var dct
ikke det jeg hadde planlagt, nren cn

liten mellornsjakk. En storøyd Magnus
kunne bare konstere at jeg fikk sky-
vemil på ham! I de tre neste trekkene
ville jcg slå tre ofllserer og ta skikkc-
lig igjen med renter. Selv om jeg had-
de 7-8 trekk igjen til tidskontrollen
valgte Magnus og rekke labb. De neste

trekkene mine var jo helt opplagte.
Snakk om svindell Pål Nikolai sorn

hadde 2 av 3 mistet ved å tapc mot
Lars muligheten til å gå helt til topps.
Imidlertid hadde han en liten sjanse til
å ta tredjeplassen med seier i siste tak-
ket være at han hadde best kvalitet av
alle. Det kanskje største lyspunktet var
at Frank endelig "kom på papiret".
Seier over Kurt Magnus Berg gjorde
at han ikke kunne gå ned i rating. I
siste runde skulle Frank nernlig mØte

Paul Svedenborg, som var et stykke
unna toppformen. Johnny Karl rnåttc
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Resultater Harstad Open 1998

Klasse Mester

Pl. Navn..... Klubb...Resultater..........'........ Pts Kv.
I Trond Rornsdal TromsØ +05 =06 +O3 +07 =02 4.0

2 LarsAndreassen Narvik =03 =04 +08 +06 =01 3.5 13.0

3 Jon KRByset Tromsø =02 +11 -01 +09 +07 3.5 l2'0
4 Mikael Rølvåg Narvik =11 =02 +10 =05 =06 3.0 l0'5
5 Paulsvedenborg Narvik -01 =09 +11 =04 +17 3.0 10.0

6 Pål Røyset Tromsø +09 =01 =07 -02 =O4 2.5 l3.o
7 MagnusAanstad Narvik +10 +08 =06 -01 -03 2.5 12.5

8 Stein Jensen Narvik +12 '07 -02 +10 =09 2.5 9.5

9 Roy Evensen Harstad -06 =05 +12 -03 =08 2.0

10 Dagfinn Snarheim Hauge -07 +12 -04 -08 =1 I 1.5

I 1 Kurt Magnus Berg Harstad =04 -03 -0-5 -12 = 10 I '0 I 1 .0

l2Frank Remman TromsØ -08 -10 -09 +11 -05 1'0 9.0

PI. Navn Ktubb Resultater Pts. Kv.
1 Kjell A Carlsen Harstad +06 +09 +03 =02 =04 4.0 12.5

2 JimOleJohnsen Sortland =07 +05 +04 =01 =03 3.5 l3'0
3 Håkon Natvig Sortland +05 +08 -01 +06 =02 3.5 12.5

4 LajosKiss Harstad =09 +07 -02 +08 =01 3'0 11.5

-5 Tom Berg Harstad -03 -02 +10 +07 =06 2.5 l2.O

6 Rune Amundsen Haugesund-Ol +10 +08 -03 =05 2.5 ll.5
7 Roald Storslett Tromsø =02 -04 +09 -05 +10 2.5 10.0

8 Martin Larsen Sortland +10 -03 -06 -04 =09 1.5

9 Christian Berge Harstad =04 -01 -07 - l0 =08 I .0 I I .0

l0 Svein E Kristiansen Narvik -08 -06 -05 +09 -07 1.0 9'0

bare se i gynene at noen topplasering
var ikke aktuelt ved denne anlednin-
gen. Etter remis mot Skjalg Rafnung
var det imidlertid en liten sjanse for
premie. Roald derirnot hadde bare
æren å kjempe for. Etter tap mot Tom
Berg fra Harstad var alle illusjoner
tapt.

Før siste runde viste det seg at vi
faktisk kunne ta tredobbelt, men da

måtte både Jon Kristian, Pål Nikolai
og jeg vinnc. Jcg ville vinne turnerin-
gen med remis, men da ville min mot-
stander komme foran Pål Nikolai uan-

sett. Og min motstander, som var Lars
Andreassen, var slett ikke ute etter no-
en rcnris. Med seier ville han nemlig
bådc vinne turneringa og samtidig få
så mange poeng i Nordnorsk Grand
Prix at han ville vinne den også. Jeg

hadde hvit og ønsket et rolig posisjo-
nelt parti hvor jeg hadde full kontroll,
og kanskje ville sjansen by seg så jeg
kunne hjelpe klubbkameratene opp på

premieplass. Lars på sin side ville det
helt annerledes, han gromset det fort
til slik at jeg måtte ta flere taktiske
valg. Som kjent er ieg ikke spesielt
god på det taktiske, så det var utvil-
somt riktig medisin. Lars ofret en

bonde som jeg etter hvert tok i mot.
Jeg hadde sjansen til å få opp en gan-
ske safe stilling, men benyttet mulig-
heten til å spise. Jeg'kom straks inn i
en stillingstype som jeg ikke likte meg
noe særlig i. Da Pål Nikolai tok remis
mot Mikael Rølvåg mistet jeg noe av

lysten på å vinne for de andre. Fra da
av lette jeg etter en sikker måte å ofre
bonden tilbake med en tydelig remis
preget stilling. Til slutt fant jeg en

måte å ofre tilbake på. Det var bare et

aber. Jeg sto dårligst. Mismotet be-
gynte å vinne over meg. Etter partiet
mot Magnus følte jeg at jeg var i ferd

med å tape rnin fine lbrm lia de tre
fbrste rundenc. Likevel klarte jeg å

bite tennene sammen å kjempe. Det er
slett ikke sikkert at stillingen var tapt!
I et sluttspill med tårn og lctt offiser
var det fullt mulig å holde stillingen,
men nå begynte også begge spillere å

få dårlig tid. Etter en stund viste det
seg at jeg klarte å avvikle til et helt
dødt tårnsluttspill og vi tok kjapt re-
mis. Turneringsseieren var bergetl I
senere analyser ble jeg klar over at

Lars hadde stått trl vinst i noen små

trekk i tidsnøden. Margincne er san-

nelig små. Skal man vinne må man

ikke bare være god. En god porsjon
hcll hjelper godt på. Jon Kristian eks-
pederte Magnus i stor stil og s@rget for
å komme på pallen med sin tredje-
plass. Bra av Jon Kristian, men heller
ikke noe mer. Sammen med Paul Sve-
denborg var han min favoritt. Frank
gikk på en ny karamell mot Paul og
ble desverre sist. Selv om han faktisk
gikk opp et par eiopoeng, så skulle vel
Frank ha hatt et halvt poeng til for å

kunne si seg forn6yd. I klasse B eks-
pedertc Johnny Karl Hugo Mohrsen
fra Harstad. Etter finregning viste det
seg å holde til en plass på pallen. Her
var marginene små, men lykken står

den kjekke bi. Roald slo Svein E
Kristiansen i siste runde og berget
æren. Vi hadde likevel håpet på noe

mer Roald! Fin innsats i klubbmester-
skapet og i Hammerfest nylig giorde
vårt håp berettiget. Pål Nikolai gjorde
heller ingen bra turnering. Når han

stiller i slike turneringer er alltid am-

bisjonen å gå helt til topps. En lovende
start til tross, dette var ikke bra. Totalt
sctt rnir vi likevel si oss fornpyd. Tre
av scks Tromsøgutter på pallen er over
lirrvcntningcn.

Klasse A

Pl. Navn Klubb
I Pål Farmen Narvik
2 Jørn Grønvold Harstad

3 Johnny K Pedersen TromsØ
4 Roger Vik Narvik
5 Skialg Rafnung Narvik
6 Ola Hansen

7 Hugo Mohrsen
Hamargy
Harstad

Resultater
+07 +03 +06
+1 I +08 =05
+09 -01 +l I
-06 +12 +O7

+12 +46 =02
+04 -05 -01

-01 +09 -04

=10 -02 =12
-03 -07 =10
=08 -11 =09
-02 +10 -03
-05 -04 =08

Pts Kv.
+05 4.0 13.0

=04 4.0 12.5
+07 3.5 I1.0
=02 3.5 10.5
-0t 3.0
+l I 2.5

-03 2.0 13.0

=09 2.0 10.5

=08 2.0 9.5

+12 2.0 8.5

-06 1.0
-r0 0.5

-02
+01

=05
+10

=03
=08
+ll
=06
+12
-04
-o1
-09

I Andreas Larsen Narvik
9 Nils J Schjelderup Harstad
l0 Kai Roger Willumsen Sortland

I I Rolf Andersen Harstad
l2 Karl Jensen Harstad

Klasse B
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Ved Tron Walseth og
Kjell Magnc. Jolmsen

Partispalten inneholder denne gang

et parti fra Harstad, og resten er fra
klubbturncringa. Dct f/rste partiet er
fra 4. runde i klubben. og er et parti
som på en merkelig måte har
unnsluppet redaksjonens granskende

blikk. De resterende partiene er fra
senere i hgstturneringen, i hovedsak
fra 8. runde som var en runde med
svært mange interessante particr.
Ellers vil vi komme med en

oppfordring til alle om å enten
kommentere partier eller tipse oss om
velspilte partier. Alt mottas med takk.
Vår leder er denne gang godt
representert med partier, noe som har
bak-erunn i hans gnistrende fotm
denne høsten.

Det følgende parti mellom Jon Kr og
Ivan kan karakteriseres som Davids
kamp mot Goliat. Partiet er fra 4.

runde i klubbturneringa. Det går ikke
som i Bibelen, i dette partiet er det den
sjakklige Goliat som går av med
seieren, men Ivan giør et tappert
forsøk. Han velger helt fra åpninga en

atrategi som skaper kaos på brettet.
Simon Webb anbefaler denne
strategien mot mye bedre spillere. Det
er stor sjanse for at man taper, men
sjansene for den sterke spilleren å

spillc seg bort er mye større enn i ct
tilfelle hvor man spiller en enkel
stilling, og den gode spillerens
overlegne teknikk kommer til sin rett.

Derfor, når man møter bedre spillere,
kast bensin på brettet og tenn pål

Jon Kristian RByset
Ivan Nygreen l^221
1.c4 e5 2.åc3 åf6 3.g3 §e7 4.§gZ
c6 5.d4 d6 6.e4 åbd7 Stillingen er nå

gått over i en form for gammelindisk
oppstilling. Rent generelt gir disse

oppstillingene sort en trang stilling. I
min database (på snaut 400000 partier)
fantes et bare 3 tidligere partier som
hadde oppnådd denne stillingen.
Sort kan gå etter c-bonden med

6...8b6 7.Åge2 (eller 7. Afi )
7 ...exd4 8. å xd4 Ec5 9.0e3?!
(9.b3!? for å prpve å beholde bonden

bpr gjerne være bedre. ) 9...Aea
t0.gd2 Axe3 I l.Exe3 Bxc4
Schwierskott-Frank Tyskland 1995 l-
0, men den hvite seieren var ikke en

konsekvens av stillingen etter

åpningen. ;6...0-0 7.åR åbd7 8.0-0
a6 (for å bryte med b5) 9.a4 a5 10.h3

E e8 I LAe3 exd4 12. å xd4 Af8
13.Bc2 96 14.Ead1 Ee7 15.Efel
§g7 16.åb3 Bialas-Hickl, Tyskland
1989 l-0 (33) viser en mer typisk
utvikling på gammelindiske partier
hvor sort rokerer, spiller tånet til e8,

lgperen til f8 og 97 etter 96 og partiet
får et mer kongeindisk preg, men hvor
sort har tapt endel tempo i forhold til
kongeindiske systemer hvor løperen

spilles direkte til 97. 7.b,ge2 0-0 8.0-
0 E eB 9.f4 Unge RPyset har

aggresslve intensjoner på

kongef'lpyen. Kommentatoren lever av

mer eller mindre anvendelige
tommelfingerregler (det er yrket hans),

og kan ikke la være å henvise til
Jeremy Silmans bondeperkerteori: Du
skal angripe i den retningen bøndene
peker, og sorts bønder på d6 og e5

Lgsninger side l7

Hvit trekker og holder remisHvit trekker''og vinner

Hvit trekker og vinner Sort trekker og holder remis

%^% %'"ffi ,%g

%Lru,L"ru,
L"%, "'ffia

llvit trekker og vinner

rt1\

&

I
%.,,miå.,,ru,

,rt,{TJ

I{vit trekker og holder remis
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peker mot kongeflgyen. Det virker da
veldig optimistisk av hvit å angripe

her. 9...exd4 10.åxd4 Ec7 10...åc5
lulgt av &f8 og press mot hvits sen-
trum virker som en anvendelig strategi
for sort etter at hvit har signalisert at
han vil angripe på kongeflpyen. 11.b4

er neppe å anbefale, etter I1...åe6
og 12...a5 kan hvits bondestruktur
på dronningfløyen bli noe lørvet.
11.g4 h6 Flere tommelfingerregler fra
et tilsynelatende uutØmmelig lager:
Man skal i minst mulig grad bevege
bøndene der motparten angriper. Det
gir bale muligheter for angriperen til å
åpne tårnlinjer, noe som generelt er til
fordel for den som angriper. Trekket
har imidlertid den misjon at det gir et
felt til springeren på h7. 12.95 Fram-
støtet gir sort det viktige feltet e5.

L2...hxg5 13.fxg5 Ah7 l4.Exf7
åe5! 14...9xf7 l5.Eh5+ 9g8
(15...9y8 16.Ae6+ og dama ryker. )
16.Bxe8+t 15.9h5 &g4!?
15...åxf7 l6;96 åhg5 17.gx{7+

åxf7 18.4e3 gd7 19.Efl åe5 ser
svært fordelaktig ut tor sort. Han har
en kvalietet mer, og kontroll over vik-
tige sorte felt i sentrum. 16.Exg7+!
9xg7 17.§xg4 tsb6! Ivan lot seg

ikke friste av 17...Øxg4? 18.åe6+
9g8 19.åxc7 Axg5 20.4xg5 åxg5
21.åxa8 og hvit kommer bataljen

med en bonde mer. 18.8d1 åxg5
19.Oe3 Hvit har her ofret kvalitet.
Det gienstår å vise at den gdelagte

kongestillingen til sort er tilstrekkelig
kompensasjon. 19... tsxb2 20. A ce?

J-r- JlL lL .r1 5. A
oooooo

-i"ru "m 'ffi.
'"ru,L'"%ru, '"ru" 

., '"T ,'"ffi "ffi"%a'"ffiL'"ru 
i, ',rru,',,ru, 

%'"ffir'"%D%,A'

%w"T " "ru.
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20..h6 20...åxc4 21.§t4 (21.&xg5
Axg| 22.8b1 gd2 23. ExbT+ *h8
24. gbl Øe5 og det er vanskelig å

finne et hvitt angrep. ) 21...§t6
22.Hbl ExaZ 23.Hxb7+ Afl
24.Ud3 åce5 25.4xe5 &xe5
26.Øxc6 Eec8 og hvit har neppe
kompensasjon for kvaliteten
21.Åt5+ Ef6 22.Efi 9e6 22... E g8

23.Ehl EafS og sort får med begge
tårnene i forsvaret (og angrepet).

23.Axe7 9xe7 23...ågR+ er ikke
noe alternativ pga 24.§xR åxB+
25.bn åxh2 26.tsh3+ 9xe7
27.§g5+ *rS ZS.ETS+ §g8 29. E gr
og hvit vinner 24.Axg5+ 9az
25.Bbl Exa2 26.c5 Ef8 27.8d1
Ae4 27...Ø,f7 gir sort mer sjanser,

men etter 28.4e3 har hvit de beste

sjansene. Sort står nå til tap. 28.cxd6
Ea3 29.tsd4 §c5 30.Oh3+ Ee8
31.§xc5 bxcS L-0

Følgende stilling fra 8, runde i
klubbturneringa mellom Rune Vik
Hansen og Lars Andreassen viser at

det ikke alltid er like lett å regne. I-
rnidlertid, i etterhånd er det lett for en

som sitter og analyserer med datama-
skin å finne alle de taktiske

bomrnertene i partiene. I stillingen
kunne hvit mattet, men det er ikke lett
å se. Bare prgv selv! Matten er en ele-
gant studieartet matt med flotte geo-

metriske mønstre på de hvite feltene.

Lars Andreassen

Rune Vik Hansen

Rune spilte 37.Af4+ Matten tinnes

ved 37 |§xg7+l! I xh5 38.8f7+!
9e5 (3s*.&g6 39. Wf3+ fs5
40.wf4+ *ns 41.9h4#) 39.f4+
99440.8g8+! A96 (40... *h5
41.9e8+ 456 (eller a|...*ga)
42. We2#) 4l.tse6+ Ef5 (eller

41...9f5) 42.8e2# Legg merke til
hvordan den hvite dronningen opere-
rer på de hvite feltene! Sort må sperre

for seg selv, og hjelper den hvite
dronningen til å lage mattnettet. Etter
teksttrekket ebber partiet nå ut i en

remis. 37...9h7 38.d6 Od7 39.8d4
b5 40.axb5 axbS 41.åd5 Ed3
42.EcS gfs 43.9d4 tsd3 44.§c5
t/#/z

Det følgende partiet fra Harstad Open
mellom Jon Kristian og Trond Roms-
dal er i fplge Trond det beste (nær-

sjakk) partiet han har spilt i år. Spesi-

elt morsomme er Tronds springerrna-
nøvre mellom trekk l7 og 20. Det som

kan se ut som meningslps fram og til-
baketrekning av springeren er egentlig
manøvre for å lokke fram ytterligere
svekkelser på hvits dronningflPy.
Pent, Trondl

Jon Kristian RPyset
Trond Romsdal [842)
1.e4 c5 2.åt3 e6 3.d4 cxd4 4.Åxd4
a6 5.§a3 åf6 6.0-0 d6 7.c4 96 RØ-

per kanskje noe tidlig mine intensjo-
ner, men det er likevel ikke stort hvit
kan giøre for å hindre de variantene

som kommer. Dermed kommer vi inn

i varianter som jeg har spilt i en rekke
postsjakkpartier. Jeg tør påstå at det er
en stillingstype jeg forstår meget godt.

8.åc3 §g7 9.8e2 0-0 10.495 Jeg

mener dette er det beste. Stillingen er
identisk med et par av mine post-

sjakkpartier. 10...8c7 11.Eadl Ikke
dårlig, men det er mer vanlig å plasse-

re dette tårnet på c1. 11...åbd7
12.åR Virker noe rart. 12 Åc2 eller
12.Ehl med ideen n-t4-f5 virker mer
naturlig. Hvit har ingen grunn til å væ-

re redd for å miste hvitfelteren. Det er

hans klart dårligste lette. 12...åe5 Jon

oppfattet dette trekket som dårlig. Han
regnet med at majoriteten på dame-

fløya ville gi ham en grei fordel. Svart
får imidlertid svært fine svarte felter å

spille på, og ideen er helt klassisk.

13.åxe5 dxeS 14.4c2 Jon's plan var

egentlig å plassere denne på a4. Når
skal denne ma.joriteten som han opp-
fattet så fordelaktig begynne å rgre ptt
seg? 14...&d7 15. E d2 E fc8
16.Efdl &e8 Jon trodde denne løpe-
ren var dårlig. Igen en kraftig misfor-
ståelse,

,rr%rL,

%l"ru
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Finn et annet felt på brettet hvor den
står bedre! La oss slå fast at den står
dårligere på c6 hvor den sperrer c-
linjen. Fra e8 er den også med å forbe-
rede et minoritetsangrep på dameflpy-
en. 17.&d3? Kjedelig å måtte gjøre et
sånt trekk. Det hang imidlertid på c4,

o-q hverken I7.b3 eller l7.gb3 så til-
talende ut. Svart står best! l7.ER
ad7 18.Sa4 b5 l9.cxb5 åb6
20.9b3 axb5 var en variant Jon vur-
derte, og det hadde nok vært mye bed-
re enn partifortsettelsen. 17...^d7l
18.b4 .

18...åb8! Det var hit jeg opprinnelig
hadde tenkt meg. Kursen er mot d4
hvor ,hesten vil være en pest og en
plage for hvit. 19.b5? Det verste av
flere onder. Det hadde tross alt vært
mye bedre å slippe springeren til d4.
Nå vil svart dominere dameflpyen to-
talt. Svart behersker jo også konge-
flpyen hvor han kan spille f7-f5 når
det måtte passe. Klart bedre hadde
19.a3 vært for så å forøke å manøvrere
rundt gampen på d4. 19...åd7! Frem
og tilbake men uansett glimrende po-

sisjonsspill 20.8b2 åc5 Et mulig
alternativ var å aktivisere &97 til f8

,,,ru,,,ffi,9%, 
%

L'"ru "T W,mL
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med en gang. 21.4c2 Å flytte denne
frem og tilbake er ikke like impone-
rende. Nå kan den imidlertid ikke gis
da det pyeblikkelig faller også på c4.

2f ...JLf8 22.93 Ad7 Denne gang for å

angripe den etterhengende bonden.
23.9d3 Denne manpveren mellom c2
og d3 begynner etterhvert å bli en pa-

rodi. 23...åb6 2l.EcL? Den endelige
bukken. 24...§a3 Selvsagt 25.c5 Et
forsøk på å grise til, men det var også
det objektivt sterkeste trekket.
25...§xcS 25... Adl vinner kvaliteten,
men jeg Ønsket det trygge og sikre
26.Adl tsd6 27.E xc8 ElxcS
28.8b3 a5! Gjør det trangt og ekkelt
for hvits offiserer. Dessuten så lukkes
de linjer og diagonaler som hvits brik-
ker står i. 29.§c2 Ha ha ha ha veldig
festlig, nei det er ikke morsomt mer
29...&c5 30.a4 &d4 31.8d2 tscS
Etter 32.§f6? er som vanlig
3z...ad7l sterkt. 32.§d3 Huffameg
og huffameg. Det var jo ikke noe bed-
re, men nå skal jeg ikke kommentere

denne manøveren mer. 32...å,xa4
33.Of6 Ec1 Til h6 kommer dronnin-
ga din aldri Jon! 34.&95 Et forsgk på
å holde dronningene på brettet med

34.8e2 åc3 er selvfglgelig enda ver-
re. 34...8xd2 Forserer frem et latter-
lig enkelt vunnet sluttspill. 35.&xd2
åcS 36.8a3 åxd3 37.Exd3 Axb5
38. E a3 b6 0-l
trRl

I følgende parti fra 8. runde i klubb-
turneringa fikk Trond initiativet i
midtspillet mot Pål og slo like godt til
med et interessant springeroffer. Pål
forsvarte seg n6yaktig, men med et til-
synclatende avlastende dronning-bytte
gikk han inn i et sjansel6st sluttspill.

Trond Romsdal
PålNikolai Røyset lD28l
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e3 åf6 4.Axc4
e6 5.åR c5 6.0-0 a6 7.8e2 b5
8.9d3 0b7 9.dxcs åc6 10.Edl
tsc7 11.åc3 Axc5 12.§dZ 0-0
13.Eac1 Eb6 14.a3 BfdS 15.b4

§e7 16.e4 Åg4?! Innledningen på en

noe tvilsom plan. 17.Af4 Roms tilla-
ter ingen springere å komme med i
spillet via e5-c4. 17...f6?! Svekker a2-

g8 diagonalen, noe Roms ikke er sen

om å utnytte. 18.9b1! e5?! Her burde
kans§e Pål forsøkt å forenkle spillet
med l8...Bxdl+ l9.Exdl Ed8
20.§a2 Exdl+ 21.Axdl Sc8 selv
om hvit fortsatt står noe bedre. Nå blir
l6peren pi a2 et monster. 19.&e3!
Her ville kanskje mange foretrukket å

beholde lgperen med l9.Ag3, men på

93 står lpperen like dårlig som sorts

springer på g4. 19... åxe3 20.fxe3
Dobbeltbonden er snarere en styrke
enn en svakhet i denne stillingen. Nå
har hvit full kontroll over d4 og sprin-
geren på f3 blir fri til å starte et angrep

mot sorts konge. 20...Of8 21.§a2+
Ehs 22.åd5 §a7 23.åh4! sorts
konge begynner nå å fple seg noe na-

ken og klaustrofobisk inne i hjørnet.

23...de7 ?A.Åxe7 §xe7 (Diagram

øverst neste spalte)

25.496+!? Et svært fristende og in-
teressant offer som selvfølgelig er vel-
dig ubehagelig å forsvare seg mot. Pål

klarte det bare nesten. 25...hxg6
26.Uf3 Trusselen er selvfglgelig
27.Wh3#l 26... 8xd1+ 27. E xd1 0c8
28.94 Axg4 Tvunget. 29.tsxg4
Bxe3+ 30.ghl Sort har avverget
mattrusselen i første omgang, da

tsh3+ kan besvares med Eh6. Hvits
lpper er mye sterkere enn sin kollega
på e7, men hvits konge står utsatt til
og sort har i tillegg fått to bønder.

30... E d8 3r.od5 Ef4?? En stygg
bukk. Sort klarer seg fint ved å behol-
de dronningene på brettet, f.eks.

31....f5 32.exf5 gxf5 33.Exf5 §g5
32.9xf4 exf4 33.8d3 Med ny mat-
trussel i h-linja. Sort må gi kvalitet.

33...8xdS 34.exd5 9SB 35.8c3
Hvits aktive tårn og sentrumsfribonde
er avgiørende i sluttspillet, selv otn
sort for øyeblikket har en liten materi-
ell fordel.35...95 36.§92 94 37.8c6
f3+ 38.Efl f5 39.d6 An+ AO.aZ r+
41. E c8+ Efl 42.d88 AxdS
43. E xd8 gS 44.912 §e6 45. Ea8
1-0
TKMJI

Ml=,

E
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Følgende parti mellom Parviz og
Frank er hentet fra 8. runde i klubb-
turneringa. Parviz fikk en noe trang
stilling med sort mot Frank etter en u-
npyaktighet i åpningen. Etter dette
virket Parviz helt handlingslammet og
Frank fikk spille opp et avgjørende
kongeangrep i fred og ro.

Frank Remman
Parviz Elka tD46l
1.d4 d5 2.c4 e6 3.åc3 åf6 4.åR
åbd7 5.e3 e6 6.&d3 ad6 7.0-0 0-0
8.tsc2 Be8?! En unpyaktighet. Par-
viz satser på det befriende e5-bruddet
som er tematisk i denne varianten,
men dette går for langsomt da hvit er
klar for e4. Bedre er 8...e5 med en

gang, f.eks. 8...e5! 9.cxd5 cxd5 10.e4!
med interessant spill. 9.e41 dxe4
10.åxe4 åxe4 11.0xe4 åf6
12.495 h6 13.4h4 Se7 14.4a3
Sd6? Løperen står bedre på e7. Sort
stå,r trangt og det er forståelig at Parviz
ønsker å spille e5, men dette er ikke
lenger mulig. 15. E adl ! Fratar sort et-
hvert Ønske om å spille ...e5 eller . ..c5
og hvit kan selv spille d5 i et gunstig

øyeblikk. 15...a6 16. åe5 E f8
17.tsc1 EhS? 18.f4&e7 19.4b1!
Planlegger et svært ubehagelig løper-
dronning batteri i bl-h7 diagonalen.
19...9g8 20.8c2 Ee8 Sammenligner
vi denne stillingen med den etter sorts

13. trekk, ser vi at på de siste syv trek-
kene har sort i praksis bare spilt ...a6
mens hvit systematisk har stilt opp en
knusende angrepsstilling. Sort er nok
allerede fortapt. 21.94! Med den for-
ferdelige trusselen g5 (og hvis sort
flytter hesten: Dh7+ med matt i neste

trekk).21...8f8! Virker som det
eneste trekket. 21...96 22.95 ad7

23.Axf1l er knusende 22.95 åg8
23.f5 exfS

24.Exf5! Axf5? 24...f6 er seigere.
Vinstfortsettelsen er komplisert og
ikke lett å finne ved brettet: 25.gxf6
§xf626.å96+! &n zl.åh8+! Ef8
28. E f6+! Åxf6 29.§xf6 gxf6
30.9h7! Ee7 31.å96+ 9e8
32.Axe7 tsxe7 33.tsxh6 Hvit bør
vinne på grunn av sorts utsatte konge

og mangelfulle utvikling. 25.tsxf5
§rc 26.Ad7+l tsxd7 Npdvendig.
26...9e7 27 .gxf6+ gxf6 28. El el+
9a0 ZO.Ag3+ Ee5 30.dxe5+ 9c7
3l.exf6+ 9c8 32.åb6# 27.Exd7 Nå
kunne sort gitt opp. 27...hxgl 28.493
EadS 29.Od6+ Ae7 30.0xe7+
AxeT 31.Exb7 c5 32.d5 Af6
33.8f1 a5 3.b3 gd4+ 3s.Es2 f6
36.496 Ele2+ 37.84 Ed+
38.994 9g8 39.tsI7+ ghs 40.8f3
ExR 41.9xf3 0eS 42.,LfS Eb8
43.tshS+ 1-0
IKMJ]

FPlgende parti mellom Asmund Jo-
hansen og Roald Storslett er også fra
8. runde (en svært interessant runde).

"%,Ll
| '"%,

'"%,ai

%
ffiWi
sm

iL
%

%
ig
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Asmund har giort det meget bra hittil i

klubbmcstcrskapet. Med 5 poeng etter
8 runder ligger han bare halvpoenget
bak andreplassen og foran samtlige
klasse I spillere! Vi skal se hvordan
han med enkle rnidler nedspiller Roald
som blir hengende etter helt fra åpnin-
gen av.

Asmund Johansen
Roald Storslett lD2ll
1.d4 d5 2.c4 dxc{ 3.åR e6 4.e3 c5

5.Axc4 cxd4 6.åxd4 AcS 7.åc3
Sxd4? Det er sjelden lurt å bytte av
sin eneste utviklede offiser. I tillegg til
utviklingsforsprang og l6perparet får
hvit også åpnet diagonalen for Acl.
8.exd4 a6?! Sort må begynne å tenke
på å få ut offiserene. 9.0-0 Ø,e7

10.d5! Meget sterkt. Ved å åpne sen-

trum kommer utviklingsforspranget og
lpperparet til sin rett. 10...exd5

11.åxdS 0-0 12.åxe7+? Her kunne

hvit avgjort med en gang: 12.495!
åbc6 13.åxe7+ Åxe7 14.tsxdS og
Åe7 faller. l2..j§xe7 13.8e1 tsc7
14.b3 åc6 15.9b2 b5 16.4d3
§f4?! Et veldig risikabelt dameutspill
når de andre brikkene ikke er med i
spillet. 17.H,e4 Eh6 18.93 Ob7?
Etter 18...4f5! er sort fortsatt med.

19. Eh4 tsg5 20.Axh7+ 9trS
21.§e4+ 9g8 22..Lxg7! Løperen
kan ikke tas på grunn av E 94 og da-

nra faller. 22...EfdB 23.8f3 åe5
24.§xeS Bxe5 25. Eel 0xe4
26.B,exe4 Bal+ 27.EgZ Edl
28.He2 tsd5 (Diagram neste spalte)
29. E e8+! Når motstanderen er
nedspilt dukker glerne kombinasjone-
ne opp. En vakker avslutning på et
velspilt parti fra Asmunds side.

29...*g7 30.ExdS! Exd5 31.Exa8
r-0 IKMJI

Løsning på oppgaver
(fra side l0)
1) 1.Axf4+! 1-0 l...exf4 2.8f6+ med

matt og etter L..997 2. E dgl har sort
to bønder under og dårlig stilling.
V.Anand - J.Timman Linares 199 I

2) 1.b5! åxc3 2.tsd3! Truer matt på

h7 og dekker samtidig bonden på b5.

2...g6 3.§xc3 §c7 4.bxa6 åa5
5.Sxa5 Sort ga opp. 1-0 V.Anand -

M.Adams Lloyds Bank, London 1987

3) Hvit spilte h6l i forrige trekk og
sort svarte ...gxh6. Nå kom et grusomt

kølleslag med 1.496!! Øe7

[1...8xe3+ 2.§xe3 fxg6 3.4c5+-;
l...gf6 2.§xf7+ tsxf7 3.Exf/ åxe3
4.tsxd8+! 9xdS 5.&xe3 gh3
6.Bxa7+-; l...Exdl 2.Exe6+ 9f8
3.Axh6+ 9g8 4.§xf7#) 2.tsxd4
Exd4 3.8d3! [3.Exe6 besvares med

3... E d7l 3... E d8 [3... E xd3 4.Axd3
og hvit truer både 9xg2 og Eb8+, li-
kens med; 3...c5 4.Ah5l 4.Exd8+
9xdS 5.4d3 1-0 F.eks. 5...Ahl
6.§b2 8e8 7.&f6 fulgt av Le4 og
9gl. V.Anand - J.Lautier, Biel 1997

(fortsettes nederst neste side)

"ru, % %i%
i,ru" "m. %
%i%w%'T
%"ru,%

%A% "ruw"m.

L"rm. "rru.H"rm.e
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Ishavs
Sjakken

Ved Jens Otto Jensen

Flere av klubbens medlemmer har
ofte uttrykt'gnske om et større turne-
ringstilbud her i Tromsø. Det var der-
for med skuffelse, at vi måtte konsta-
tere at oppslutningen var heller laber.
Som f6lge av dette blev deltagerne ba-

re delt opp i 2 klasser mot som opp-
rinnelig bestemt 3 klasser.

Turneringen var lagt opp som en

handikapturnering med forgave som
handikap. Spillere i klasse 2 spilte
med offiser over når klokken ble sat i
gang dersom hans motstander var fra
klasse Man kunne selv velge hvil-
kcn av de lette offisercr han ville [icr-
ne fra brettet.

Pl. Navn Kl. Resultater Pts. Kv.

I Gunnar B. Hanssen

2 Trond Romsdal
3 Jan S. Berglund
4 Lars Andreassen
5 Jens O. Jensen

6 Frode B. Jæger

7 Ivan Nygreen
8 Kjetil Bergesen
9 Roald Storslett

2

I
2

2
1

+8 +4 +3 +6 +7 -5 +9 =2 W 6,5 22.25

+4 -3 +6 +7 +5 +9 w =1 +8 6,5 20,75

=9 +2 -l +8 +4 w +6 +7 -5 5,5 19,25

-2 -l +8 w -3 +6 +7 +5 +9 5,0 12,50

+6 -7 w +9 -2 +l -8 -4 +3 4,0 16,50

-5 +9 -Z -1 +8 -4 -3 w +'l 3,0 5,50
w +5 -9 -Z -l +8 -4 -3 -6 2,0 6,00
-l w -4 -3 -6 -7 +5 +9 -2 2,0 5,50

-3 -6 +7 -5 w -2 -l -8 -4 1,5 4,75

§t**Stl.{p*r,.tts"'€S..{p§!{t Slssr{}§r'".{ps|{}§.{p§rtp
Lgsninger fortsatt fra side 17

4) l.a4+t Eb6 tl...Eb|? 2.§et+
Eb3 3.9d2) 2.§f2 c1§ 3.Exc5!
tsxcS 4.§hL!! Exf2 patt. Studie av
H.Mattison, 1913

5) Hvit truer 9g3-g4-f5 og sort taper
e-bonden, da han snart kommer i

trekktvang. 1...c4!! 2.dxc4 12. Ef3 går
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Klasse 2 spillerne fant fort ut at det
mest lØnnsomme var å ta bort en løper
fra motstanderen. Problemet var så

hvilken lgper? Dersom kongeløperen
ble fjernet kom hans motspiller fort til
rokaden. En helt ny irpningsteori ble
utviklet i l6pet av turncringen og dette
i seg selv var ganske interessant. Selv
valgte jeg, med de svarte brikker, i

partiet mot Jan Sigmund å fjerne hans

dronninglpper. Han kunne således ba-

re glemme å spille favorittvarianten
Trompowsky!!

At det ble den regierende nord nors-
ke mesteren fra Narvik der vant turne-
ringen var helt ok. Han spilte bra og
fgrstepremien på 600 k. kom vel godt
med til dekning av noen av
giftene.

Etter turneringen dro 7 av 9 deltake-
re c0 tur på hyen. En kosclig turncring
etter redaktørens mening!

Styret informerer
Ved Trond Ronndal

I styret får vi stadig spørsmål om ra-

tingsystemet. Spørsmålene har dreid
seg om "hvorfor har jeg ikke fått ra-
ting enda". Andre hevder at ratingtal-
lene på resultatlista ikke er riktige,
men at det er gamle tall.

For å ta det siste først, så er det rik-
tig at tallene ikke nødvendigvis er rik-
tige. Likevel er det de tallene som skal

stå der. Dette skyldes at når vi rap-
porterer inn turneringene våre til for-
bundet, så skal det være med de talle-
ne som sist ble offentliggjort i Norsk
Sjakkblad. Dette skjer som vi vet bare

2 ganger i året, og uheldigvis skjer
begge offentliggjøringene i vårsemes-

teret. Det vanlige er i februar og juni.
Dette betyr at tallene ut over høsten

blir håpløst gammeldagse. Det er lite
en kan gjøre med dette, men Norges

Sjakkforbund burde kanskje vurdere å

offentliggjøre tallene også en gang om
høsten. For de som ikke vet det, så kan

man finne et mer oppdatert ratingtall
bak på sjakkbladet på adresselappen.

Det første spørsmålet kan ha flere
svar. Det mest nærliggende er å tro at

man enda ikke har fått l0 ratede parti-
er. Det er et kav, men er det oppfylt
er det også et kav at man har spilt
minst l0 ratede partier i løpet av de to

siste år eller deltatt i minst en lands-
turnering (NM) i samme periode. I
tillegg til dette er det faktisk visse
partier vi ikke rater, Folk som ikke har

betalt medlemskontingent blir uansett

sjaltet ut av rapportskjemaet som sen-

des inn. Hvis ikke vil vi nemlig få
krav fra forbundet om å betale for-
bundskontingenten for disse. Det er

overhodet ikke aktuelt å la noen få
fordelen dette innebærer når de ikke

oppfyller en av de få pliktene dc har
overfor klubben. Det nestc er at vi

ikke rater spillere som har en presta-

sjon på under 800. Dette har flere år-

saker, men det er spesielt to som er
avgiørende for vår politikk. Vi ønsker
ikke å bidra til deflasjonen som ligger
i systemet, og vi Pnsker også at en

som kommer svært uheldig ut skal
slite i for eksempel fem år med å

komme opp til 1400 i rating. Vi har

mange nye i klubben som snart har det

nivået inne. Så får vi spørsmål om vi
har lov til dette. Svaret er ja, men vi
legger visse etiske regler til grunn for
vår beslutning om ikke å rate de med

resultat under 800. For eksempel hvis
det er noen som taper et betydelig an-

tall poeng på dette.
Vanligst av alle spørsmål er kanskje

hvordan man regner ut ratingen. Her
er det et skille om man kalles etablert
eller ikke. Uansett legger man til
grunn en tabell over score i en turne-
ring. Scorer man for eksempel 6O7o vil
prestasjonen være 72 poeng over snit-
tet. En spiller med 1300 i rating før
turneringen og 10 spilte partier vil et-

ter en turnering med 60Vo mot et snitt
på 1400 selvf6lgelig gå frem. Hvis
turneringen var på 5 runder vil hans

nye rating bli beregnet slik:
Rating = (1300 x (10-5) + 1472 * 5) :

10 = 1386 reglene er litt annerledes

hvis man rykker ned. Hvis snittet had-
de vært 1000 og man fortsatt bare
klarte 6OVo vil prestasjonen vært 1072

og altså dårligere enn ratingen man

allerede har. Ny rating ville da ha

vært:

Rating = (1300 * l0 + lO72* 5) : (10
+ 5) = 1224. Som vi ser er nye partier
mer vektlagt hvis man rykker frem. Er
man etablert er det helt andre regler
som gielder.

heller ikke, f.eks. 2...9e7 3.9e3??
c5! og hvit taper.l 2..c5! 3.994 9c7!
4.9f5 4.a4 giør ingen forskjell. Hvit
kan ikke forhindre at sort går og setter

seg selv patt! 4...8b6 5.9xe5 9a5
6.8d5 9a4 7.9xc5 a5 patt. Lukany
- Smulyan,Taganrog 1938

6) l.d6! exd6 2.8d3! Axg3 3.a5 d5

4.a6 Ab8 5.al §xal patt Pape-Roth
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Adresseliste for styret i Tromsø sjakklubb

Leder:

Nestleder:

Sekretær:

Kasserer:

Materialforvalter:

Turneringsleder:

Rekrutteringsleder:

Iddkoordinator:

Trond Romsdal
Sommerfeldtsgl. Z5

9009 Tromsø

Jens Otto Jensen

Varden 170

9018 Tromsø

Pål Nikolai Røyset
Håkon den VII's gate 23

9011 Tromsø

Frank Remman
Olastien 8A-221
9012 Tromsø

Knut Are Hansen
Morildvn. 16

9100 Kvaløysletta

Frode Bull Jæger

Gnist vn. 5

9014 Tromsø

Jon Kristian Røyset
Håkon den VII's gateZ3
9011 Tromsø

Jan Sigmund Berglund
Innlandsvn. 119

9020 Tromsdalen

Tlf: 77 63 ll65
Mob: 917819 90
Arb: 77 61 55 74

Tlf: 77 67 19 77
Arb: 77 6216 09

Tlfl 77 68 22 09

Tlf: 77 65 78 t4
Arb: 77 68 29 59

Tlf: 77 6l 15 02

Tlf: 77 67 50 43

Arb: 77 6189 92

Mob: 92 63 68 87
Arb: 77 627170

Tlf: 77 69 43 90


