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Sjakklefsa er nu også åfinne på Internett. Foreløpig er fiplukk cn 6 nr. lagt ut.
Du finner frem til dem via en link på Tromsø Sjakklubb's hjemmeside. Som det
fremgår av billedet oyer har klubbens hjemmeside wttopp passert j5000 trefl
Hjemmsidens popularitet kan vi takke webmaster Jan Sigmund Berglund for.
Adressen er: http:llhome.sol.no/-sberglun/tsk/ Om TSK's hjemmesider side 20.

Bymesterskapet 1999 er allerede før siste runde avgiort med Trond Romsdal som
vinner. Side 7. Utfenlige kommentarer av både Kjell Magne Johnsen og Trond
Romsdal til det avgiørende partiet Samson Højgaard - Trond Romsdal side 12.

Tidsnød! Kjell Mape Johnsen avslutter sin insfuktive artikkelserie på side 17.
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'lradis.ionclt er denne tidett av iir,,:t

en travel periode for siakklubben.
Nord norsk sjakkfestival står foran dcr'

l'en og vi har igien påtatt os arrange-

mentet. På dette tidspunktet burde alle
medlernmer ha mottatt programmet i

posten, men ellers kan du finne nær-

nrere opplysninger på side 19. l'iurel-
ding kan skie til Trond Rotnsdal eller
Jan Sigmund Berglund. Deres adresser

finnes pii baksiden av Siakklclsa. Vi
skulle gicrne sctte ny deltaker rckord i

år så rneld deg på snarest. Det giør
planlegningen betydelig lettere dersom

vi vet antall deltakere i god tid.
Allcrede Iør Nord norsk s.lakkfcsti-

val sender vi et lag bestående av: Jort

Kristian Røyset, Pål Nikolai Røyset,

I;rorlc Ilull .læger, Trond Romsdal, Jan

Sig,rrrrrrrd l]crglund, Kjcll Magne
.lolrrrscrr. Sirrrrsort Ilo.igaarcl og Frank
l(errurrirrr lil l,iurg.csttrtrl lill ii ivarcta
I'lrrlrlrrtr:r ittlt't e:;:ict' i NM lirr lirg. Lyk-
I't' lil! I ttt:qlt' ttttttttttcr irv Siirkklclirr
vrl vi ",'lvlollirlili trt;rPrtrlcrt' lrt'r li;r.

llVrttr";lr't',1\;lll('l ('l 01",ii lllttlt',;ott,'ll
irrnt' t'.in itv1.,;rr11'11111' lrr',t' ;rii rlr'ttttt' lt
tlor. I ttt'r'lc lrrtrrlrttr't ltl tltt ltttttt'ttti'1,'
ottt tlr'ttnc lrttttt'tilrli tttt'tl lrllt l.,rttl

ltrcttlruur lil luttlier lrlr ltllt' l.llrr.st't.

Lederen ved tastaturet
L'ed Trond Rtttnsdul

I fbrrige nunlmer av Sjakklef'sa korn

ieg med noen ideer til hvordan man
skal trene for å bli en bedre sjakkspil-
ler. Illant annet nevnte .ieg å analysere
egne partier. 'l'il dette nummeret av

S.iakklefsa har .ieg analyscrt et par av
nrirre egne partier. I-Jnder slike analy-
scr er det stadig ny og intercssarrt
kunnskap som dukker opp. I.,a oss sc

på et intcressant tema som dukket opp
i rnine analyser. Jeg oppdaget i analy-
scne i partiet nrot Sarnsort at dcnne
stil lingen kunne vinnes:

Ganske interessant, fbrdi jeg fra Ibr
hadde kunnskaper om at denne stillin-
gcn er remis:

Nord norsk Sjakkfestival I 999
2l - 24 mai i Tromsø
Clomfort Hotel Saga

Program side l9

Det viktigste var kanskje ikke kunn-
skapen i seg selv, nren teknikken jeg

oppdaget sortr vitrner den Iørste stil-
lirrgen. Stillingene scr .jo relativt likc
ut, og i den stillingen sorn ikke lar seg

vinne er.lo laktisk bonden enda nær-

mere fori,andling. Hemmelighetcn
ligger thktisk i at det er tttinclre rottt
bak bouden i stillingen som lar seg

vinne. Løperen får derlbr problelner
med å hindre den svarte kongen i å

avansere på grunn av for korte diago-
naler. Iler er en stilling sotn du katt

øve på for å bli bedre:

Lcdcrcrr vctl lrtstulurt'l
Oppgavcr......
Byrnestcrskapct I t)()t)....

Tidsrrod 1............
Lyr-hurtigsiakk rating.
Progrant NNM...........
TSK på Internett........
Styret informerer.....

I

(t

l't
le
l9
20
22 .leg er sikker på at du vil oppdagc crr
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grei teknikk for å vinne rned svart. Når
man analyserer cgnc particr er ikke
den generelle kunnskapen orrr stillin-
gene det sorn er viktigst. Det som cr
svært viktig er teknikkenc nran oppda-
ger og etter hver bcgynrrcr å bchcrske.
Det kan være teknikkcr som giol at

vanskelige stillinger holdes til remis,
eller teknikker som vinner stillinger
rned en liten fordel. Selv orrr slike stil-
linger kanskje ikke dukker opp i sanr-
rre drakt i dine partier, så vil du ut-
vikle en basisteknikk sorr hjelper deg
i å utvikle spillet ditt.

Når Jon Kristian og .ieg underviser
våre sjakkelever på mandagene snak-
ker vi igjen og igien om hvor viktig
det er å ffi brikkene til å samarbeide.
Like viktig er det selvsagt å forsoke ii
hindre nrotstanderens brikker til å

samarbeide. Se på denne stillingen:

Svart onskcr ir gå rned b«rndcn lil al
og få ny drorrning. I)ct virkcr rrærlig-
gende å skyntle scg ri li[ dor lrvitc
kongen over til drorrnirrglkryir og rlcr'

sanlnren rncd tårnet ta knckl<crr pii

bonden. lmidlcrtid vil 1"996 *cs
2.815 a3 allerede nå krevc n()),irktig
beregning av stillingen. Faktisk vil ct

trckk sonr 3. Ea7 ikkc gi nlcr clllr rc-

mis! For ekserlpel 3...8b5 4.9c4

Eb3! s.Ed3 Eb2! 6.trb7r (6.*d2
a7 1.Bb7t *al!) $cl 7.9c3 a2

8.8a7 *bt. ttvit kan istcdet l'orsøkc

l. &e4! *c4 4. E c7 r gb3 5. gd3
9b2! og del cr igien rcnris. Vi lrar sctt

på Eb7+ *cl, nren det hjclper hellcr
ikke med 6.Åc2+ gb3. Hvis vi ven-
der tilbake til diagramstillingen, så er
det likevel et enkelt vinsttrekk, nemlig
1.trg5! Her kuttes fbrbindelsen på 5.

raden. Nå kan den svarte bonden aldri
gå, fordi 1...a3 2.893 a2 3.8a3 lett
vinner bonden. Derrned kan den hvitc
kongcn gå rundt tånret og plukke den

svarte bonden. Løsningen her var jo i

realiteten enkel, og en erlaren rnester-
spillcr ville raskt ha f-unnet riktig me-
disin. La oss se på en noe rner korrpli-
sert stilling.

'l-o slike samnrenhengende bønder nrii
aldri lå rrulighcten å få til sarnnren 4
Icltcr igjcn til ftrrvandling. De forslc
lrckkcrrc cr tlcrfbr opplagtc. l. E gb
gd7. Nii nrcltlcr sprrrsnrålct scg igjcn

sk:rl hvil lirlsokc ii lii korrgcn ovcr i

cl lirrktbirrl s:rrrrirllrcitl rrr«l Iiirrrr:t'.'
Svirrcl cl opi:rii tlenrtc lillnp,crr nt'i. Ilvit
Ititr ttok cn lliurg rrrrrlililrt'lcn lil ;i lirr

lrirrrlrc tlcrr svurlc kortgctr i ir surrurr.-

lrciclc rncrl holrrlclrc sinc vcrl hlclp av

avskjæring. Riktig er 2.894 92! (Se6
3.Bxf)l fulgt av 4.8,94 og også g-
bonden faller) 3.Exg2 9e6 4.895!
og avskjæringen er på plass! Igjen kan
bonden aldri gå på grunn av at tårnet
truer bonden på 3.raden og går deretter
i ryggen! Legg også merke til at tåmet
gikk i ryggen på dm farligste (den
som er nærmest forvandling) av de to
bøndene. Det er en viktig teknikk å
bite seg merke i.

Jeg har nå nevnt flere nyttige måter
å forbedre spillet sitt på. Det er likevel
en heningsvariant jeg ikke har nevnt
nemlig studier. Studier er ikke bare
vakre, men også en svært nyttig
treningsmetode. Her tar jeg et eksem-
pel hvor forfatteren ikke var klar over
en biløsning som ble oppdaget av Ser-
geiDolmatov.

Hvit har to børder over å skal vinne.
Enkelt synes du kanskje, men her fir
du hent opp ferdigheten til også å se

motstanderens muligheter. I øyeblik-
ket henger bonden på h4 slik at hvit
må ta stilling til om den skal dekkes
med bonde eller konge. Vi skal snart
se at Lg3 ikke er noen løsning:
1...&g4 2.Åe2 "0b6+ 3.8g2 §c7 og
hvit kan ikke komme videre 4.åf2l

Ld6! Hvit skal derfor begynne med
1.993! .[c7+ Eh3. Nå sø det jo
greit ut, hvit truer matt med 3.94#.
Svart har imidlertid en fiks liten re-
surs. 2...&g3! Denne kan selvfølgelig
ikke tas på grunn av patt! Samtidig
ruer svart å slå i hr og orden på h4 og

95. Her er studieforfatterens løsning
3.åb3! &xh44.g3+ *xg5 5.åd2 og
det blir en grusom springergaffel på

B. Imidlertid vil arbeidet med denne
studien avsløre at den er biløselig.
3.åd3! JLxtn l.åes &fz Det gikk
jo ikke med 4...&xg5 5.g4+ th6
6.Åf7+. 5.åf3 &g3 6.åd4! JLf2
7.åe6 0g3 8.åg7+ 9xg5 9.*xg3
med enkel vinst.

I bokhylla harjeg en rekke sjakikbø-
ker. La meg til slutt anbefale noen av
dem for dere. De som har spilt sjakk i
knapt et år vil jeg anbefale å shaks
kjøpe "My system" av Aron
Nimzowitch. Da jeg i min tid leste
denne boken var jeg juniorspiller. Dor
gjorde at jeg raskt ble mange hundre
elopoeng sterkere. Den passer godt for
spillere med rating 1400-1700. Jeg vil
også anbefale "Training for the tour-
nam€nt player" av Dvorets§/Jusupov.
Den passer for spillere med 1600-
1900. Den beste boka jeg har i min
hylle er "Secrets of Chess Training"
av Dvoretsky. Denne boka passer i-
midlertid best for de med over 2000 i

rating. Jeg har i alt 7 bøker med Dvo-
rets§/Jusupov, og alle er egentlig å

anbefale. Imidlertid synes jeg Techni-
que er en bok som passer for mange i
vår klubb. Den passer nok best for de

med over 1800, men bør absolutt værc
i alle seriøse sjakkspilleres hyller. fil-
lers hvis dere hører om sluttspillbøkcr
av en herre med navn Averbach. B«lka

skal nesten kjøpes uansett. Det finc
med disse er at de ikke går ut på dnl«r!

"m-"ru,

/1./r// 4
T/iLit
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OppgaVef Vecl Kjell Magne.Jolmsen l-øsninger side 21 BYMESTER.SKAPE'T 1999
EttcrSav9runder

Ye.cl Part,i; Elka og Kjell Magnc.lohnsen

%t__%
,rffirrm,

"m "ru,ru, "T "',ru,

Der cr spilt 8 runder i byrnesterska-
pet og.ieg vil her gi en korl rapport on.l

runde 6.7 og 8.

Runde 6
Etter denne runden leder 'frond

Romsdal med 1/2 poeng foran klub-
bens høyest ratede spiller Jon Kristian
Royset .Slillingen cr rncget jcvn i tur-
neringen. Kjell Magne Johnsen har
gjort en god comeback med en forelø-
pig 4 plass. Men også Roald Storslett
og især lvar Nevernro har spilt over
lorventning. De har herrholdsvis 4 r:rg

-1,5 poeng og irrntar

5. og 6. plass. Dct er gledelig å sc lo
gruppe B spillere så høy.t oppe på ta-
bellen blant mesterspillerne. Det cr vel

især en stor prestasjon av Roald Stor-
slett å vinne over Magne Bergvoll soln

er en habil trornsøspiller. En anncn

ting vi bemerker er at der bare er 0,5
poeng lorskjell lla 7. plassen til I 7

plassen! Det vitner om stor kampvil.ic
i klasse B. Ellers ser vi at Frodc lJcrrrt-
sen sliter og at Johnny Pedersclr cr lo-
talt ute av fortn. Pål Røyset sr:r rrl lil ri

være kidnappet av den rryc s.iirkklrrl,lr
på universitetet!

Hvit trekker og vinnerHvit trekker og vinner

Pl. Navn Eesrdlater Pg9[S._KL
Trond Romsdal +15 +03 +07 102I

2

3

4

5

6

7

B

9

l0
ll
t2
t3
14

1,5

t6
t7
l8
t9
20
2t
22
/.J

21

Kjell Magie Johnsen r12 -07 +23 -01

Samson Højgaard +20 -01 +09 f07
Jon K Røyset :23 t ll +05

-0,
+- l3
-03
rt7
-05
+14
-t20

+22
-06
-t0
-t8

-08
+15

-tl

.Iohn Flemmingsen -'19 r li -04
Ivar Nevermo -01 | 12 -20
Frank Remman r-06 +02 -01

IloaldStorslett F09 :- :-
Jens Otto Jensen -08 + l5 _0j

AsmundJohansen -21 t22 -19
Pfil Røyset +22 -04
Inge Henriksen -02 -06 -14
Parviz Elka -05 r- 16

Frode Berntsen -11 -20 't 12

Ceir Pedersen -01 -09 t22
Kietil Bergesen : 19 -13

Magne Bergvoll I 14 -' -
Stein Paulsen

=.04 +04 +03 7.0
+19 07'- i[0 5.5
-04 108 +08 -01 5.0
+03:0t -0t 5.0
-t7 + 14 +09 + 08 5.0
-08 tt9 -10 +12 4.5
+10 -02 -ll +13 4.0
+06 -03 -03 -05 4.0
+16 = - -05 +19 4.0
-07 +20 +06 -02 4.0

t07 - - ,1.0

,13 =- '19 -06 1.5
-12 rl3 '14 -01 3.5
i24 -05 -t3 +24 3.0
+22 -. - -.- 3.0
-09 :22 +22 - - 3.0
+05 - - 3.0
)20 - - 3.0
-02 -06 -12 -09 1.5
-rn -10 -1.1 1.0

3 r.0
29.5
23.5

3r.5
26.5
2s.0
21.5
t2.5
23.-5

23.0
21.0
17.0
r 3.0
t:.0
5.0

23.5
4.0

20.,5

I4.0

Knut Are Hansen
Robert Blomstereng
Inge Liland
Johnny K Pedersen
Jussi Pedersen
Mats Bergvoll

,=0-5.-16 I'10

-03 I 14 :06
+10'=- --
-ll -r0 "15
:04 : - -02

Hvit trekker og vinner Hvit trekker og vinner

Hvit trekker og vinner Hvit trekker og vinner
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Runde 7
Klubblederen er stadig på førsteplass

etter en rsmis mot Jon Kristian i 6.

runde og nu seier over santme i rtrnde

7. Det er sterk prestasjon å vinne over
høstens klubbmester og Trond mang-
ler nu bare I poeng for å sikre seg før-
steplassen i turnoingur. I gruppe B
ser vi at klubbens eldste spiller Roald
Storslett leder rett bak mesterspilleme.
John Hernmingsen og Asmund Johan-

sen følger på de neste plasser. Men det

er et åpent spønunål om Roald holder
til måI. I øverste klasse har Frank
Remman to korte rokader og sliter for
å komme seg oppover på tabellen.
Kanskje hovedfagsoppgaven giør at

han fir for lite tid til å studere sjakk!
Runde 8

Bymesterskapet 1999 er avglort! Vi
gratulerer Trond Romsdal. Han har

allerede før siste runde 1,5 poeng mere

end nummer to Kjell Magne. Sterkt
giort av Trond! Det er også en flott
innsats av Kjell Magre med 5,5 po-

eng. Jon Kristian spilte ikke i denne

nnden og er nu havnet på elr 4 plass

etter Samson. I 4. nrnde tapte Kjell
Magne til Trørd men det blir et spur-
nurde oppgjer i siste runde dersom de

møtes på nytt. Der er 4 spillere som
før siste runde har mulighetar for å bli
nummer 2. Det er vel her især over-
raskende å se John Hemmingsen på 5.

plass med 5 poeng. En annen interes-
sant ting er det at Ivar Nevermo kom-
mer rett etter med 4,5 poang, og kan

være aktuell som klassevinner, Men
alt dette er enda uklart. Robert
Blomstereng som vant sin klasse i
Tromsøsjakken sliter med å samle po-

eng her rett før NNM. Lykke til alle-
sammen spesielt de som har sjanse for
å vinne premie både i klasse A og B!

Tumeringsleder Frode Bull Jæger

deltaker ikke selv i Bymesterskapet og

har derfor hatt tid til å skrive denne
situasjonsrapport under runde 8.

Siden dette er en live reportasje fra
8. runde er det sikkert mange ting ieg
ikke fikk med meg. I ettertid har Jan

Sigmund funnet ut at Samson kunne

ha vunnet i sluttspillet med Ad7
Intansjonen med denne reportasjen

er i grove trekk å finne ut hva som

hender i partiene, og dersom noen er

uenige med mine vurderinger, er de

hjertelig velkommen med analyser i
f.eks. neste nummer av sjakklefsa.
Med å kommentere partiene live hur
jeg og at en lettere får med seg dra-

matikken i partiene, selv om kom-
mentarene helt sikkert i likhet med
partiene er ganske ukorrekte.

Samson - Trond
Siden klubbmesterskaPet kmne bli

avgjort med seier til Trond i dette par-

tiet brukte jeg nok mest tid på å følge

med her. Så refleksjonene her er kan-
skje ikke like overflatiske som i noen

andre partier.

1.e4 e5 Trond overrasker allerede i
tekk L Siden Samson er en kjent
kongegambitspiller vil jeg gjette på at

Roms er forberedt på2.f4. Etter en li-
ten tenkepause bestemmer Samson seg

for å flytte f-bonden. 2.f4 exf4 3.åB
d5 4.exd5 Od6. Trond velger ar sjel-

den variant, og virker forberedt.

4...&d6 5.&c4 åe7 6.0--0 H) 7.d4
0gl S.JLU3 Samson trekker løperen

sin tilbake til b3 for å støtte opp d-

bonden med c4, og Trond tar sin første

tenkepause. På meg virker det som om

Trond ben spille c6 for å ffi fart på de

lette offiserene. Trcnd velger imidler-

tid å dekke f-bonden med 95. Det vir-
ker en smule inkonsekvent På meg'
(Er ikke planen med 3...d5 å utvikle
seg så raskt som mulig?). 8...g5 9.h3

&nS to.g+t Virker som et glimrarde
hekk for meg men det er kanskje mest

på grunn av sjokkeffekten, da jeg ikke
så trekket før Samson giorde det.

10...fxg3 11.&xg5 Ed7. Med Primi-
tive ideer som Bxh3. hinsipielt liker
jeg hvits si stilling, men det hjelper jo
iklie å like stillinga om man skulle går

matt i løpet av Iå trekk. Forrestetr ser

*g2 ut som et ok trekk for hvit, trek-
ket dekker f3 og h3 og tar bort taktiske

varianter med g3-g2. 12.Sxe7. Sam-

son velger å kvitte seg med springeren
på e6 som kunne ha blitt farlig i noen

varianter.l2...Exh3. Truer matt på h2.

13.9d2. Jeg forstår ikke hvorfor det

var nødvendig å kvitte seg med løpe-

ren på 95 mot sorts sPringer, ffiil
Samson har kans§e rekna lengre enn

meg akkurat her. 13...&xe7 14. øc3'
Truer å gripe initiativet med trekk sont

åe4 og Eael. Igien liker jeg Samson

si stilling, men stillingsvurderingen
mine skifter jo nå fra trekk til trekk.

14...åh8 r§ws2 tsg4 16.8ael
SaO. Hvit er nå på et kitisk Punkt i

partiet. hvor han må bestemme seg for
hvilken brikke han skal ha på e4. Selv

orn hvit er bonde under berr han ha go-

de angrepssjanser. l7.Ee4' Velger å

Iå springeren til e5, intuitivt liker jeg

17.Åe4 bedre. 17...897 18.åe5. Nå
liker jeg stillinga til Samson mer og

mer. Ryker igien mesterskaPet til
'Irond på målstreken? 19...15 SPå-

clommen om lederens død var nok
betydelig overdrevet, da han nå rolig
jager offiserene til Samson tilbake på

plass. Iror de som leter etter forbedrin-
ger for hvit vil ieg igjen foreslå

17.øe|l Nå er både springeren På c3

og løperen på b3 tilskuere i partiet'

Hvit må nok spille springeror til e2

med ideen åil, men det virker ikke
akkurat overbevisende. 20.8h4 Se8
21.be2 Att ZZ.cA b6 23.åf4 &xf4
24.Ad4 å fb 25. E xf,s §96 26. E g5

åh5 27.åe5. Jeg kommer nå tilbake
til dette partiet etter å ha sett liu på

andre partier i mellomtiden, og Trond
sin stilling har bare blitt bedre og bed-

re.2't.be5 virker som et tapstrekk da

Roms nå kan overta f-linja.

27...8xfl+ 28.8xfl EA 29.9h3
§f6. Virker som et vinstrekk da det

truer både på 95 og f2. Jeg var akkurat

i gang med å regne på 29...åf:'t, nren

29...Wf6 virker overbevisende. Sam-

son har nettopp tilbudt rernis. Men

Roms kan awikle til ett teknisk vun-
net sluttspill med tårn + 3 bønder mot

løper + 4 børder, da d4 bonden ryker
etter E fil. Dersom kond nå spiller

bort klubbmesterskapet komnter han

aldri til å vinne det. Gratulerer med

mesterskapet. 30.åxg6+ hxg6

31.trxh5+ g$5 31gxh5+ 9e8
33.894+ gh8 34.uh3+ *e7
35.8xg3+ B96 36.Exg6+ 9xg6
37.c5 Ef4 38.d6 cxd6 39.c6 d5

40.8s2 9m lt.ggs Ef5 42.S.d1.
Gratulasionene var nok lbr tidlig.
Samson fant noen ressurser som jcg

og Trond (?) ikke la merke til og Ad I

med ideen Sg4 virker som et gerrialt

trekk, som gir hvit gode remissjanser.

42...895+ a3.&ga Eg7 44.8f't
Ee7 45.4f5 a5 46.a3 a4 47..§gl
Bc7 48.&d7 bs 49.8R Sc7
50.994 ?? et uforståelig trekk 9t1
må være enkel remis. For andrc gltrrli

tar jeg sjansen nred å gratulcrc llottts

som vinner av vårfumeringa.
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so...9oe s1.Ef5 Ea7 52.9f4 Ba6
53.9e3 E b6 54.&e8 b4 55.c7 § xc7

56.&xa4 Ea6 57.4c2 bxa3 58.bxa3
Bxa3+ 59.8d2 9no eo.&tr7 Ebs
0-l PS: I ettertid har Jan Sigmund vist

på Internett at 42.§d7 vinner fbr hvit
i stedet for &f5. Poenget er:42.§d7t
Ee4+ 43.9f3 *eZ 44.&f5 og hvit
vinner. (Partiet er grundig kommenteft
av både Kjell Magne og Trond senere

i denne rapport red.)

Asmund - Kjelt Magne
l.e4 c5 2.åf3 åc6 3.d4 cxd4

4.åxd4 96 5.åc3 &g7 6.9e3. K.iell

Mag;ne har valgt en akselerert drage

2...åc6 og 4...96 og Asmund svarer

klassisk med Ae2 og §e3. Ulempen
nred Asmund si oppstilling er at svart

får bekvemt spill med et tidlig d5 orn

han ikke husker å trekke springeror til
b3. 6...åf6 7.§e2 (H) 8.(H) d5
Asmurd ga Kjell Magne muligheten
til d5, som han og benytta seg av og

har allerede ffitt fordel. 9.exd5 åb4
10.f4 å fxd5 ll.å xds å xds 12.&cl
Eb6 13.c3 gfs 14.Ehl iLxd4
l5.Exd4 Exd4 16.cxd4 åUn
17.§d2 ac2 l8.Eacl Elfd8. Kjell
Magne har awikla til et vunnet

sluttspill da d4 bonden til Asmund
ryker. Jeg vil ikke komme tilbake til
dette partiet igien om ikke Kjell
Magne igjen spiller seg inn i sine

absurde tidsnøder (Se forrige nr. av

sjakklefsa.) l9.Oc3 åxrl4 20.§xd4
Bxd4 21.0c4 EadS 22.b3 Ed2
23.a4 §e4 24.Egl gl8 2s.h4 En
26.trcfl Edd2 27.Arf,2 trxI2
28.8h2 E xf4 29.94 h5 30.gxh5
E xh4+ 31.993 E xh5 G-l

Frank - Parviz
l.d4 d5 2.c4 c6 3.å f3 Sg4. t'arviz

viser igien at åpningsteori ikke er det

han kart best. IJan gir nå bort
initiativet til Frarrk. 4.åe5 §f5
5.åc3 e6 6.94 &96 7.h4, Truer h5 og

svart Iår nå en råtten struktur etter

åxg6.7...f6 8.åR På meg virker det

mye mer overbevisende å dunke på 96
da strukturen til svarl stinker. 8... Ad6
9.9b3 Eb6 10.c5 Exb3 ll.axb3
§c712.b4 åe713.b5 a6l4,b4 

^d715.e3 (H) l6.bxa6 trxa6 17.Bxa6
Exa6 18.CIxa6 Eb8 19.b5 SaS
20.&d2 &xc3 21.§xc3 cxb5
22.9e2 b4 23.,§b2 åc6 24.Elal
Ba8 25.åel ådb8 26.Sb5 Bxal
27.§ml, Etterhvert har partiet

kommet over i sluttspill som er bra for
hvit (Se fiorårets avgiørende parti

mellonr Jon og Trond). 27...4a5
2s.åd3 åbc6 29.Sb2 h5 3o.R hxg4

31.fxg4 9ns sz.§ct Ee7 33.4d2
0xd3+ 34.9xd3 Ed7 35.§xb4.
Hvit har vunnet en bonde på

damefløya uten at Parviz har noen

fbnn for konrpensasjon. 35... Sc7
36.&xa5+ åxaS 37.e4 åb7 38.§e8
åd8 39.8e3 åb7 ,l0.exd5 exdS

4l.Ef4 Ad8 42.Ef5l-O

Det ser ut som Frank, Frode og

kanskje Jens Otto vinxer (k1. 20.45)

Roald - John

l.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 åfb 4.åf3
&fs s.åc3 e6 6.c5 åutl l.øq ae

8.Ob2 b5. Roalti spiller som varrlig

kjedelig og solid med hvit og det vil
nok ta litt tid før det blir noe action i

dette partiet. 9.&d3 Sxd3 l0.tsxd3
a5 ll.a3 &e7 12.0-0 0-0 13.h3 Be8
14.Efel §c7 15.e4 dxe4 16.åxe4
åxe4 17.Exe4 øt6 18.§e5 tsc8
19.§93 axb4 20.axb4 El xal

2l.Axal ads 22.8b1. t'ler går alt
lbrtsatt rolig lbr seg. Roald har tatt

terreng på dronningfløYa, og alt
avhenger nit ont at Jr*rn klarer å få til
et e-5 brudd. Dersom han ikke klarer

det vil Roald etterhverl fi ei god

stil I ing. 22... ts a8 23. å e5 t6 24-å d3

tsa2 2s.Elel Ads 26.EfJ i[c7
27.tse2 tsxe2 28.Exe2 9f7. John

står nå veldig bra mot Roald. Jeg har

ikke fulgt med her i det siste, og

utviklinga i partiet har vært alt anna

enn venta for undertegnede, da Roald

har glennomført et fullstendig feilaktig
c4-brudd.29.93 Ea8 30.tre1 Ea4
31.Ebl 8a3 32.åc1 åxb4. KI'
22.00 John har vunnet bonde og

vinner nok partiet lett. 33.&b2 Ea4
34.JLc3 åds 3s.gb2 Ab4 36.åd3
B b3 37.åcl E b4 38.åd3 E a4

39.f4 åb4 40.åxb4 Bxb4 41.9f2
B b3 42.992 e5 43.fxe5 fxeS 44.dxe5

9e6 {F-l

Ivar - Iuge
l.c4 c6 2.a8 åf6 3.åfJ d5

4.cxrlS cxdS 5.d4 e6 6.&95 §e7 7.e3

a6 8.&as 04 9.H) åc610.a3 åd7.
Ivar lrar etter åpninga fått en liten

lordel i avbyttevarianten niot

clronninggambit. 1l.&xe7 Bxe7
12.Ecl ab6 13.b3 Når jeg etter 1

times spill igien ser på darne stillinga

ser det ut som om Inge har overtatt

frringen. Jeg vet ikke helt hva hvit har

gyort galt men b3 ser i alle fall rafl ut.

13... f6 14.åbl e5 15.dxe5 fxe5 16.e4

&s4 17.åbdz A,dA18.Se2 åxe2+
l9.tsxe2 d4 20.8d3 Bac8 21.b4

åa4 22.tsb3+ gh8 23.Exa4 &xf3
24.ØxfJ BcdB 25.8c5 Inge har

bukka offiser og griper nå sin eneste

praktiske sjanse nred et kvalitetsoffer
på R med enkelte evigsjakk trusler.
Det er inridlertid lett for hvit å gardere

seg ntot dette og lvar drar nok seierett

i land. 25... tr xA 26.gxfJ B ni

27.*hl h6 28.9d1 §h4 29.Bxes
gh3 J0.Bf5 Exf5 3l.exf5 §xfS
32.§e2 h5 33.§e8+ 9trz l't.§e't
9s6 35.tr91+ 9f6 36.tsxd4+ Ee5
37. E 96'+ 1--0

Frode - Robert
1.e.1 e5 z.af} åc6 3.Sc4 &c5

4.c3 åffi 5.d4 cxd4 6.cx<14 Abt+
7.åc3 åxe4 8.0-"0 åxc3. Robert ser

ut å plumpe opp i gammel kjent teori

sorn taper for svart. 9.bxc3 &xc3
l0.gb3!? Her er Aa3 og godt. Men

teksttrekket legger oPP ei fclle.

10...&xal? Dette taper. 10.'.d5 var

nødvendig. 11.AxI7+ 9tt tZ.JLgS'

Nå vinner hvit etter 12...Ae7 13.åe5l

rned en del mattrusler på 17.12...å xd4

kuer dama på b3, men hvit har

13.Wa3l+-, som Frode spiller akkurat

nå. 13.tsa3+ *xf7 14.§xd8 E xd8

15.å95+ §96 16.8 xal d6 17.tsd3+
å15 18.h4 h6 19.åh3 9n zo.get
&e6 21.åf4 §al zz.wts+ 1{
Robert må nok lese seg oPP På 1800-

talsvarianter etter dette partiet!

Jens Otto - Knut
Knut Are prøver dragevarianten sclnt

vi har analysert i lag (Dvs. at jeg har

vist trekkene og Knut Are nikkct

imponert etter å ha sett utalligc

kvalitetsofre på c3) 1.e4 c5 2.åfJ d0

3.d4 exd4 4.åxd4 96 5.åc3 Sg7
6.&e3 øf6 7.f3 G{ 8.&c4 Jens Otltr

spiller som vanlig skarpt. Dette blir
nok ikke et kjedelig parti sonr mcllorrr

Roald og John 8... Sd7 9.802 åcr'
ro.(HH) Ec8 11.&b3 åc5
12.Sh6!? Endelig har Knut A|c

muligheten til 12...413.8xh6 E xt'll
Og lærdommqn vil ha biiret litrklcr.
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men i stedet for offeret velger han det
feige 12...åc4. Moralen er at det ikke
er lett å huske Paletten analyser. 12...

åc413.4xc4 Exc4 14.Sxg7 9xg7
15.94 §a5 16.åb3 tsa6 17.h4 h5
18.95 åe8 fg.Ebl åc7 20.e5 åe8
Etter hvert har hvit fitt til alt i dette
partiet. Tårnet på fB og dama på a6 er
deplasert, og angrepssjansene til re-
daktøren må være mer enn gode. Det
ser ut som om undertegnede igjen må
ta fram sin rustne drage for å vise

hvordan svart skal spille.2l.Ad5
AI5 22.åe3 Ef4 23.exd6 åxd6
24.w8+ ånZ 25.§e5 BdJ
26.Exe7 Ee8 27.8xd6 tsxd6
28.Exd6 Efxe3 29.9c1 Eet+
30. El xel El xel+ 31.8d2 E e4

32.Ad4 Ee7 33.c4 Ag4 34.åcl
&e6 35.b3 Ed7 36.8e3 9g7
37.4fi b6 38.åe5 Exd4 39.sxd4
f5 Kl. 21.50 Knut Are har forsvart seg

godt, men akkurat nå avbryter fan-
klubben med å ringe Knut Are på mo-
bilen. Det er kun til pass for han at han
etter samtalen bukker bort det remis-
aktige sluttspillet (ffi i stedet for f5??)

er greiremis. 40.4d3 Efl 41.åf4 a6

42.9e5 Ac8 43.9d6 gb7 44.*c7
&ø +s.*xb6 &bl 46.c5 §xal
47.c6 &xb3 48.c7 14 Moralen er slå

av mobiltelefonen før partiet!!!

Partiet mellom Samson Højgaard og
Trond Romsdal i 8. runde av bymes-
terskapet skulle vise seg å bli avgjø-.

rende for førsteplassen. Redaktøren
har derfor valgt å publisere Kjell
Magne og Tronds kommentarer til
dette parti på bekostning av andre
partier. 9. rturde vil bli avglørende for
de øwige plasseringer, og vi kommer
tilbake til denne runden i neste nr. av
Sjakklefsa med sluttabell og parlier.

Kommentarer ved 'lrond Romsdal
(T'R) og Kjell Magne Johnsen (KM)
(red)

Partiet mellom Samson og Trond ble
en skikkelig gyser og helt sikker tur-
neringens mest spennende parti så

langt! Trond kom godt ut av åpningør
etter at Samson startet en tvilsom ope-

ras.ion foran egor konge, men midt-
spillet ble både skarpt og uoversiktlig
og Samson kjempet seg tilbake i parti-
et etter at T'rond overså minst en for-
sert vei til seier under veis. Sluttspillet
som oppstod var uklart, men det var
Samson som så ut til å måtte kjempe
for remisen. Begge parter overså i-
midlertid en mkel, vinnende manøver
for Samson i he hekk på radl (KM)

Samson Højgaard
Trond Romsdal lc36l
Runde 8

l.e4 e5 Trond besvarer så vidt jeg vet
sjelden 1.e4 med 1...e5, men han reg-
net nok med en kongegambit. (KM)
2.f4 Hvorfor var "ieg ikke spesielt
overrasket? Pussig nok var konge-
gambit hva jeg ventet! Samson var lik
overrasket over sorts førstetrekk, men
bestemte seg for å ta i rnot invitasjo-
nen til ur kongegambit etter en liten
tenkepause. (TR) 2...exf4 3.åfJ d5
Det såkalte moderne forsvaret. Sort
ønsker å åpne linjer for sine offiserer
fbr å ta opp kampen om initiativet, og
br1,r seg ikke om å beholde gambit-

bonden. (KM) 4.exd5 &«16 Det van-

ligste her er 4...Åf6 for å ta hvits d-
bonde og gi tilbake f-bonden. Med
partih'ekkel (som lbr øvrig Bronstein
spilte i et berømt tapsparti (Leningrad
1960) mot Spassky) beholder sort f-
bonden, mens hvit beholder sin bonde
på d5. I følge den engelske konge-

gambiteksperten Joe Gallagher er

dette noe ulogisk siden d5-bonden

burde være sterkere enn fll-bonden.
(KM) 5.&c4 Det vanligste her er

5.åc3 (TR). [Spass§ valgte 5.åc3
mot Bronstein, men det har dsn bak-
delen at springeren blokkerer for c-

bonden.l (KM) 5...åe7 [Et interessant
trekk som ikke star nevnt i Gallaghers
bok om kongegambiten fra 1992. Po-

enget er å urngå hovedvarianten som

er 5...åf6 6.&e2+ §e7 (for å unngå

forenklinger har sort forsøkt 6... *f8
ho', men jeg vil tro at Tronds trekk er

en bedre måte å gjøre dette på/

7.Bxe7+ med en ørliten fordel til hvit
i sluttspillet.l (KM) 6.(H tr4 7.d4
§g4 8.9b3 Her er 8,åc3 spilt før
('l'R) Hvit er nå klar til å ekspandere

med c4. (KM) 8...gS Sort sjanser lig-
ger derimot på kongefløyen. (KM)
9.h3?! Svekker både kongestilling og

de svarte feltene. (TR) Det er sjelden
lurt å svekke kongestillinga når man

blir angrepet her! 9.c4 var logisk der-

som hvit ønsker å kjempe for initiati-
vet. (KM) 9...4h5 f0.g4? Harakiri!
Hvit står allerede til tap! (TR) Jeg vet
ikke om dette var et forsøk på å blok-
kere stillinga på kongefløyen, man det

virker som en katalysator for sorts an-

grep. (KM) 10...ftg3 11.&xg5 Det er

ingen grunn til å vente med å ta knek-
ken på den hvite monark! (TR)

ll...Bd7! Dama går ut av bindingen
og truer h3 som er siste rest av hvits

kongestilling. (KM) 12.&xe7 SlT res

forsert. (KM) [2.8 92 f6t 13.4f'+
Sxf:l 14.d6+ th8 l5.dxe7 BxeT og

den hvite stillingen er ar ruinhaug]
(TR) 12...8xh3 Sterkt! Det truer

l3...Sxf3 fulgt av ...8h2 mattl (KM)
f3.Ed2 [Fritz 4.01 foreslår l3.Bel
som uten tvil er sterkere. (TR) 13. Eel

(for å gi kongen fluk:tfeltet fl) var den

andre måten å dekke matten på, og var

et interessant alternativ, f.eks.

13...&xf3 14.§xf3 Ee8 15.åc3l
(KM) 13...&xe7 14.åc3 Samson har

det forståelig nok travelt med å ftrlltb-
re utviklinga og tar seg ikke tid til c4.

(KM) 14...8h8 Muligens er utvikling
av damefloya med 14...ø^d1 enda

sterkere. I alle fall er det nrer tlpisk
rnin stil, så egentlig er det litt rart at
jeg ikke spilte dette trekket. (TR)

15.8g2 tsg4 [Trond styrer helt kor-
rekt unna sluttspillet siden hvit løser

sine problemer etter l5...Bxg2 t
16.*xg2 Hg8 (16...&d6 t7. åe|
8g8 ts.åe5) t7.d^e5t f6 18.d6!l

(KM) 16.Bael &d6 t7.Ee4 §97
18.åe5 f6 19.åfJ f5 20.8h4 Sanr-

son kjemper bra i denne fasen av par-

tiet. 20. Eh4 var da også tvunget siden

et tårnhekk i e-linia ville blitt besvart

med 20...&xR og 2l...Exd4t-. (KM)
20...&e8?l ISterkere var 20...494
(TR) En tanke passit - løperen glør

ikke noe her - 20...&g4 virker mer lo-

gisk for meg..l (KM) 21.øe2 ad7
22.c4 b6 23.4fl Det var et alternativ
å ta løperen med 23.§c2 (TR)

23...9xf4?! Bedre var 23...8g8. Et

par unøyaktigheter og stillingor er nå

så godt som i balanse. (TR) Sort kan

neppe tillate en hvit springer på e6.

(KM) 24.Exf4 åf6 Sorts offiserer,
spesielt E a8 og Se8, står ikke spesi-

elt aktivt og bøndene er begynt å bli
noe møre. Det er derfor helt berettiget
å ofre den svake bonden på f5 for å ffi
brikkene i spill med tempo. (KM)
25. E xls [Jeg tror 25.de5 var sterkere
for å se hva sort velger å giøre før et

eventuelt slag på f5. Nå blir sorts offi-
serer farlig aktive.l (KM)

I

)

I

}
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ZS...Sg0 26.8gl5

26...åh5 [Trond overser det sterke

26...Åe4r., noe man kan forstå ut fia
følgende kompliserte og fascinerende
varianter (skjønt en hest står bedre i
sentrum enn på randen også ut fra
generelle strategiske prinsipper): A)
27.8 e5? gh6! Trusselen er

28...8e3+, f.eks. 29.8h1 d,f2+
30.9g1? &e4! 28.9e2 (28. åel
Bxf3!; 28.- We3+ 29.*ht A/2+
j0. *g1 &e4) 28...aD 29.Bxf}
gxf2+ Al) 30.Sxf2 Exf3+! 31.§xR
(etler 31. W AhS+) 31...8f8; A2)
30.tsx0 30...&e4!! 3l.Exe4 tsg6+
og sort vinner; B)27.894! 27...8 xf3!
og nå: Bl) 28. E xf3? tsxd4+ 29. Eh I

E e8! Dette sterke trekket var ikke lett
å finne tre ffekk tidligere (med mindre
man er en datamaskin (som jeg
benylter) eller stormester. Trusselen er

blant annet ...8e8-e5-h4 og det o
ikke mye hvit kan gjøre! 30.Egf:l
(30.Egxg3 Axg3+ 31.Wxg3 Ae4 er

ikke bedre) 30... E e5l 31. E xg3
Axg3+ 32.9xg3 Aø+ med
avgiørende ang'ep; B2) 28.SxRl Det

beste forsvaret, 28...§xd4+ 29.Shl

gd2! 30. Eh4 (30. §g2?
gh6+31.*gl §e3+ 32.*il AJz+)
30...tsg5 31.§g4 dfz+ 32.ÅxD
tscl+ 33.9e2 g:r.fz 34.Bd4t *g8
35.ExD ElfS ser svært bra ut for sort
på grunn av hvits utsatte konge.l (KM)
27.be1 Exfl+ [27,.åf41 Var en

annen og sannsynligvis sterkere
mulighet, sidm §xg3 ikke går på

grunn av ...å,e2+. Etter 28. Exfll har
hvit noe (men neppe nok)
kompensasjon for kvaliteten, f.eks.
28...Exfit 29.Eh3l 9g8 30.§e6+
Eh8 3r.gh3 Ef6 32.§c2 *e8
33.tsxg3 E af8 34. åxg6 hxg6
35. E xg6 E xg6 36.§xg6 tsxg6+
37.&xg6 med et lignende sluttspill
som faktisk oppstod i partiet, men
hvits løper står mye dårligere.l (KM)
28.ExfI EfB 29.8h3? [Et nytt
tapstrekk. Helt nødvendig var 29.tse1
tsf6 30.åxg6+ hxg6 31.Eesl (TR)

[Kanskje naturlig, men dette er faktisk
en stygg overseelse. Nødvendig var

29.Sel med poenget 29...Wf6
30.åxg6+ hxg6 31.tse5!l (KM)
29"..§16? [Ser helt avgjørende ut,

men helt avg!ørende var 29...å!1. For

eksempel 30.9fl 29...4f41 30.9fl
(30.ts94 gh6 31.åxg6+ hxg6 og

dobbelttrusielen mot h2 og 95 avgsør;

30. å xg6+ Exg6 31. E xg6 å xh3+
32.*{2 åf:{+ blir et helt tåm) 30...*
3l.ER (3l.Exg2 åh3+!; 31.§el
åh3+ og atter ryker et tåm) 31...8h6
32.Exg2 åh3+ vinner lettl (TR)

[Også Trond overser det relativt enkle

29...4f4! med avgiørende angrep! Det
kunne tulgt 30.8fl (30.tsh4 åe2+
31.*92 H0..+ 32.Ehl &e4+
33.Exe4 Hh2#; 30.9d7 de2+
31. *g2 E D+ 32.8h3 Bh6+
33. Ehs tsxh5#) 30,42 31.glJ Eh6
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og truslene ...ghl#, ...Sxg5 og

...åh:+ tvingø hvit til å kaste inn

handkleet.l (KM) 30.åxg6+ hxg6
31. E xhs+ Dette var forsert:

[31.tre5?? 31...&f2+ 32.Ehl g2+

33.9xg2 tsh4+ 34.991 &xd4+;
3l.Eg4?? 31...tsf2+ 32.Ehl gel+
33.992 Enfl (KM) 31...gxh5
32,Exh5+ 9g8 [Sluttspillet er enkelt

vunnet etter 32...9g7 33.894+ tsg6
34,§xg6+ (34. §d7+? Efi)
34...9xg6 35.*92 (j5.c5 bxc5

36.drc5 812 ,e eventuelt 37...8d2
eller 37...å,xb2) 35... E f2l og
sluttspillet er latterlig enkelt vunnet,

for eksernpel 36.9xg3 E xd4
37.§c2+ (37.*13 8d2) 37...8f6
38.b3 Bd2 39.gbl Eb2 os

Iterligere en bonde rykerl (TR)

33.§94+ 9n8t pryt<telig her burde
jeg spilt 33...9f7 34.Wd7+ 9e6
35.8g4+ (35. Acz+?? 9g5!)
35...tsg5 36.&c2+ Ef6 37.9e6+
(37. We4?? §c1+ jS. §92 Wd2+
39. *g3 åg8+ vinner lett) 37..&g7
38.8e5+ Bxe5 39.dxe5 ÅD. og hvit
kan gi opp sidar hvits fribonde er

under tull kontrolll (TR) 34.8h3+
med remistilbud (TR) 34...997
35.§xg3+ §96 36.Exg6+ 9xg6
Hvit har endelig klart å eliminere sorts

farlige bønder og et interessant
sluttspill har oppstått. (KM) 37.c5
Hvits konge er foreløpig utestorgt fra
spillet, så det må være korrekt å skaffe
seg en fribonde før sort får situasjonen

under kontroll. (KM) 37...8f4 38.d6
cxd6 39.c6 Denne bonden blir sterk.
(KM) 39...d5 Her måtte sort være

forsiktig. Hvit vinner etter

[39... I xd4?? 40.c7; eller 39... E f8??

40.&e6 Ef6 41.d5 39...d5 starger for
hvits løper slik at den ikke får tilgang

til e6 der den kontrollerer
tbrvandlingsfeltet, og dersom hvit slår
på d5 kan sorts tåm komme bak

fribonden etter Bdl+ fulgt av Ecl.l
(KM) 40.992 [40.&xd5 Exd4
41.åb3 (41.c7 Edl+ a2. *J2 8ct
og c-bonden faller) 41...8d8 42.4e6
Edl+ 43.8f2 Ecl 44.§d7 gf6
45.9e2 *e7 og sotts konge får
konholl over fribondat.l (KM)
40...8f6 al.9g3 E f5 42.Sdl B g5+

43.§94 As7 44.*f4

44...8 e7?? [aa...Bc7] (KM)
45.9f5? [Hvit kunne tbktisk ha

vunnet etter 45.&d7 tre4+ (IJfattelig
- etter 45.4d7! som sperrer tårnet
ute spqserer bonden rett inn! Håpløst
er selufølgelig 45...8xd7 46.cxd7
§e7 47.9es haz 48. *ds siden
bondesluttspillet er lett vunnet for
hvit. (KM) ) 46.98 9e7  7.Af5l
(TR) 45...a5? 46.a3? Muligheten var

der ennå (TR) 46...a4? 47.§94?
E c7! Endelig - vinsttrekket (TR) På

tide - dette begynte å bli vondt å se på!

(KM) 4s.&d7 bs 49.8f3? Samson

antok sikkert at tårnet var inalrtivert på

c7, men det viser seg å ikke være

tilfelle. Han var nødt til å bevege

kongen over til dronningfløyen. (KM)
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[Stillingen kan ikke holdes, men hvit
må tross alt forsøke 49.Se3 Da er dis-

se trekkene forserte 49...9e71

50.8d3 EaTl 51.9c3 Ea8! 52.8M
gd6! Nå er det interessant. Legg
merke til at hvit aldri kunne spille b3

på grunn av axb3 og Ba4! A) 53.*c3
EfB s4.EM (54.§c2 å/3 si*d2
Eb3 56.9c2 b4 57.mb4 Exb4
58.sc3 Ec4+ 59. *d3 *et og ikke
overraskende er det tvangstrekk
60.Øe3 Eb4) s4...8f4 A1) 55.*c3
ER+ 56.€c2 Bb3 57.&e8 9c7
58.4d7 M 59.axb4 ExM 60.Sc3
Ec4+ 61.8d3 940 02.&e8 9e6
63.c7 (63.AdZ+ *e7 og det er igiur
tvangstrekk) 63... ExcT 64.Sxa4
Eb7 65.b3 (65.9:c3 9f5 er bare tull
siden hvit mister d-bonden raskt)

6s... E b6 66.9e3 Ef6 67.8d3
(67.*f4 Ee6) 67...8f5 68.*e3
El e6+ 69. Ed3 (69. P,13 Ee4)
69...8f:+ 7o.M Ee3+ 71.*d2 *e4
72.b5 Ea3 73.&c2+ 9xd4 74.b6

Ea6 75.b7 Eb6 og hvit mister d- og

b- bonden hegt!; A2) 55.9xb5
55...8xd4+-; B) 53.*xb5 er tross alt
det beste 53...8b8+ 54.9x44 Exb2
55.*a5 Ed2 og svart vinner 56.8b5
Exd4 57.a4 Ed2 58.a5 Eb2+
59.9a4 (59.9a6? d4 60. &a7 d3

61.a6 d2 62.&s4 hc6 oghvit er fer-

did 59...d4 60.8a3 Eb8 61.a6

(61.§a4? d3 62.a6 d2 63.Ag4 fuc6
64.a7 Eds 65. *b3 hbl 00.9c2
*xa7 67.&h5 *b6 6s.fu2 §c5
69.*dl åd4 70.aJ3 &d6 og hvit
rekker ikke flyne løpererr til b3 for den

svarte majestet når e3) 61...Hb6 62.a7

Ea6+ 63.§b4 ExaT 64.8c4 §e5
Bt) 65.8d3 Ea3+ 66.9d2 Bc3 er

mye anklere 67.&e8 Ef:t 68.&d7
9e4 69.&e8 Eg3 70.&hs Eg2+

7l.scl (71. *dl d3!) 71...8s5 72.c7

Ec5+ 73.9d2 ExcT 74.&96+ 9e5
75.&d3 Åg7 76.§b5 H,gZ+ 77.*d3
Eg3+ 78.*d2 Ed5 79.§a6 Eb3
80.sfl Eb2+ 81.8d3 §e5 82.åe2
Eb3+ 83.9c2 Ea3 84.Sdl (54. *d2
*e4! 85.fut aS1 84...8f:l 8s.Ed2
Ea2+ 86.&c2 Exc2+ 87.9xc2 &e3
og vinner; B;2) 65.9c5 65...d3

66.8b6 d2t 67.§94 Eg7 B.Za)

68.&f3? Ed6 6e.Ebs (6e.tu2
Ec7+) 69... E gl; B2b) 68.c7

68...8xg4 69.c8& dlE Tårnet er

dekket og hvit fir ikke evig sjakkl
(TR) 49...9e7 50.Sg4? [Nå er stil-
lingur igjen tapt. Beste forsøket var

fortsatt 50.*e3 men med et temPo

mindre er det fortsatt tapt for hvit]
(TR) 50...8d6 51.8f5 Samson enser

fremdeles ikke faren som truer.

51... E a7 Tåmet må i posisjon så jeg

får brutt med b5-M (TR) Trond har

plassert kongør sin på idealfeltet d6

og vil nå få tårnet i spill siden bonden

på c6 er under kontroll. (KM) 52.øf4
Samson ffir det nå travelt med å kom-
me seg over til dronningfløyen, msn

det er for sent. (KM) 52... B a6

53.8e3 8b6 54.&e8 [54.9d3 var

seigere, men endrer ikke utfallet etter

f.eks. 54...M 55.axb4 ExM 56.9c3
E c4+ og sort overf'rarer kongur til
dronningfløyen og vinnø lett.] (KM)
54...b4 [Jeg vurderte også 54...9c7
som selvsagt vinner like enkelt] (TR)

55.c7 ExcT 56.Sxa4 B,a6 57.§cZ
[57.&b5 Exa3+! 58.bxa3 bxa3 og

Ilosken blir en prinsl (TR) 57...bx43

58.bxa3 Exa3+ 59.8d2 Eb6
60.9h7 9bs Nå ryker også d-

bonden, så jeg lånte Samson en ring
som han kunne hive handkledet sitt
inn i. (TR) Hvit kan ikke hindre at

kongen spiser bonden på d  ffiM) 0-1
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Yed Kjell Magne Johnsen

Hva kan du giøre med diff tids-
nødsproblem?

Det finnes mange forslag til tiltak
mot tidsnødsproblemer i sjakklitteratu-
ren, men det har ofte vist seg vanske-

lig i praksis å kurere denne uvanen. En
metode er å bestemme seg for at tiden
har furste prioritet fur partiene, og la
det sjakklige komme i bakgrunnen.

Dette er ingen dårlig idd - ofte kom-
mer man fram til det samme tekket
selv om man benytter 2 eller 20 mi-
nutter til å tenke over det. Det oppstår

selvfølgelig kritiske stillinger som

krever e,n større fordypning i nesten et

hvert parti, og det gielder å spare tiden
til disse. Sannsynlipis vil duforbedre
resultatera fuafiig med en slik innstil-
ling dersom du er en tidsnødsnarko-
man. Synes du dette er vanskelig kan
det hjelpe å sette opp egne tidskon'
troller under partiet, f.eks. 15 minutter
på de første l0 trekk, deretter 25 mi-
nutter på neste l0 frekk osv. fram til
tidskontrollen. En annen, mer kreve,n-

de metode for de seriøse, er å skrive
ned hvor lang tid man bnrker på hvert
fekk for i ettertid å kunne se hvilke
avgjørelser (eller stillings§per) som er

vanskelige for å bli oppmoksom og

kans§e trene på disse.

Du må i alle fall ikke fo at du kan
firure det beste trekket i enhver stilling
- det er umulig! Gjør praktiske og lo'
giske tekk, ofte er det flere tekk i en

stilling som er omfient like gode. Ser

du et godt trekk, så spill det! Du har

kans§e høt vitsen om at man alltid
setter feil tåm i dqr åpne linja likevel,
så ik&e b,nrk en halv time på å tenke
over et slilrt tekk! «Perfeksjonisme
staves lammelsø> som Winston
Churchill sa. Du bør forsøke å fr par-

tiet inni en stillingstlpe sorn du tives i
og ssm du kjenner - d* vil redusere

tidsforb,nrket. Til sist forsøk å bruke
motstandsens tid godt. Kotovs råd fra
«Think like a grandmaster» er å giøre

strategiske vurdoinga når motstande'
re,ns klokke tikker, mens du regner va-

rianter når din egen klok*e går.

Praktiske tips når du havner i tids-
nød

Studere de to Capablanca eksemPlo
ne ove,nfor (Sjakklefsa nr. 2 mars

1999) og husk ållgruvene som man
gierne harmer i. IIa også Krogius'
purkter i ba}ilrodet. Forsøk å tenke

norrralt (tekk pu$en dypt og tell
bakle,ngs til 10 dersom du skjelver '
for mye adrenalin i omlæ er skade-

ligl), bare fortere. It&e glem strategis-

ke aspekter i stillinga, f.eks. er et ty-
pisk 40. tekk å kaste frarn sn bonde

som siden blir en alvorlig svekkelse i
sluttspillet. Forsøk å unngå overilte
tekk som innebærer simple, le$ Pa-
rertetrusler. På den annen side skal du
ikke være redd for å spille skarPe

hekk dersom du står til vinst (se

Flotr-Capablanca ovenfor) - giøtr

trekket dersom det ser godt ut og håp
på det beste! Hold også orden på hvor
mange tekk sun er giort (men ikke
stol på motstanderens partis§ema '
det kan være feil!) - da er idiotisk å

kaste bort pmtiet på et raskt 41. trekk
«for sikkertrets s§ld» som viser seg &

være en bukk. llar du rmder 5 minutter
hm du ikke notoingsplikt og kan sette

en sfiek i partis§erraet for hvert tekJ<

du gien.

{:

t

I
a
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Praktiske tips når din motstander er
i tidsnød

Dersam du vinner skal du ignorere
at motstqnderen din er i tidsnød. Den
dummeste (og vanligste) feilen er å

begynne å spille fort for å stresse mot-
standeren. Da gjør du like left feil som
han/henne (dette er resonnementet bak
å gå inn i tidsnød med vilje som en
siste svindel dersom man står til øp -
håpet er at motstanderen skal begynne
å spille fort og bukke) - den sikeste
måten å å motstanderen din til å bru-
ke tid på er å gjerre gode trekk! Det
kan være verdt å komplisere stillingen,
særlig dersom du står dårligere, men
står du bedre kan dette være et tveeg-
get sverd. Som tidligere nevnt er det
vanskeligste trekket å møte i tidsnød
el rolig trel* som sgtrker stillinga uten
noen direhe eller åpenbur trussel. Et
annet triks som kan være effektivt (bør
bare benyttes når du ikke står best), er
å bruke litt ekstra tid for å tenke ut en

serie trekk som du spiller a tempo
(man husk at du har notasjonsplikl un-
derveis dersom du selv har over 5 mi-
nutter igjen på klokka) - dette kan væ-
re svært shessende for din motstander.

Er det mulig å provosere din mot-
stander til å havne i tidsnød?

Svaret er ja - det kan faktisk være
mulig. Du kan selvfølgelig ikke be-
stemme deg for før partiet at du skal få
motstanderen din i tidsnød, men der-
som han/hun er en notorisk tidsnøds-
narkoman kan du gjøre mye for å hjel-
pe vedkommende på veien (Simon
Webb i «Chess for Tigers»). Du kan
prøve å fi partiet over i en stillingsty-
pe hvor han/henne høyst sannsynlig
vil ta seg noen gode, lange tenkepau-
ser. Dersom du har ått med deg noen
av poengene over, skjørner du kanskje

at det ikke er snakk om kompliserte
stillinger med fbrsefte, taktiske vari-
anter, men stillinger l»or det ikke er
noen klare planer å velge mellom, ofte
ganske arkle stillingstyper. Tron Wal-
seth benlttet seg bevisst av denne
strategiur, som han fortalte meg etter
partiet, mot meg i I 1. runde av
klubbmesterskapet med stor suksess.

Etter å ha rasket til meg en bonde i
åpninga kom jeg snart i kraftig tids-
nød, satte stillinga over st1r, overså en

enkel kombinasjon og ble matt (og alt
skjedde i løpet av 17 trekk). Legg
merke til hvordan sort unnviker for-
serte varianter (inntil han setter matt):

Johnsen, Kjell Magne (tidsnødsnar-
koman) - Walseth, Tron (luring)

12,,§d7l? De fleste ville kanskje
spilt 12...&g4 her, men Tron hadde en

ide... 13.åbd2?! Noe passivt. Her
haddejeg allerede begynt å bruke mye
tid. Riktignok står jeg bonde over og
bør vinne partiet, men jeg ligger litt
etter i utviklinga og dama står utsatt til
på a5. Sort har dessuten løperparet
som kan bli farlig. Jeg lurte fælt på

hvordan og i hvilken rekkefølge jeg
skulle løse disse problemene og regnet
mange (maringsløse) varianter, og

e'"ru'"ffi. "'mA

å

Sjakklefsa Nr.3 Mai 1999 t9

kom i fortsettelsen opp med det ene

tvilsomrne trekket etter det andre i et

forsøk på å ffi partiet over i mer for-
serte former. 13.,.a6! Et glimrende
psykologisk trekk! Nå må jeg ta stil-
ling til ...b6 tulgt av ...e5 eller ...e5

tulgt av ...b6 (og tiden gikk...).

14.9a3?! l4.gM var kans§e bedre.

14...&e6! Hindrer dama i å ta denne

diagonalen. Jeg syntes fortsatt det var

vanskelig å bestemme meg for en

plan. 15.ågs? &g8 l6.Eb2 åh5!
17.åh3?! &e6 ls.aB gxnr
19.gxh3 b5 20.åd4 Ed7 21.tsb3
Jeg hadde allerede ganske dårlig tid og

fant en enkel hussel (22.8d5) - som

Tron nesten beit på!. 21...c6 22,4f5?1,
22.a.e6t 22... &f6 23.0-0?! 96
24.b,g3 gxh3 Nå hadde jeg veldig
dårlig tid og mistet fullstendig hodet.

25.d4? 25.4h6+ 25...997 Sort står

klart best. 26.a4? E hf8 27.axb5

åxg3 28.fxg3?? Axd4+! 29.cxd4
Exfi# 0-l lkke akkurat godt spilt fra
min side, men Trons psykologiske
strategi synes jeg var glimrende og in-
struktiv. Jeg har lagt meg dette partiet
på minnet til skekk og advarsel for
meg selv! (så bare prøv deg igien,
Tron!)

Kilder:
Simon Webb, «Chess for tigers» 2. ut-
gave, Pergamon Chess 1990

Nikolai Krogius, «Psychologie im
Schach», Sportverlag Berlin 1986

Jonathan Tisdall, «Improve your chess

now>r, Cadogan 1997

Lyn-hurtigsjakk
Rating 27.4.1999
l. Trond Romsdal
2. PilRøyset

I 883
1749

3. Jan S. Berglund 169l
4. Tron Walseth 1636

5. Magre Bergvoll 164l
6. Lars Andreassen 1614

7. Kjell Magre Johnsen 1642

8. Frank Remmat 1585

9. Frode Bull Jæger 1578

10. Parviz Elka 1577

I 1. Jussi Pedersen 1537

12. Roald Storslett 1518

13. Samson Højgaard 1495

14. Jens Otto Jensen 15 l3
15. Martin Elvemo 1479

16. Frode Berntsen 1499

17. Ivar Nevermo 1464

18. Asmund Johansen 1418

19. Stein Paulsen 1446

20. Robert Blomstereng 1296

21. Kjetil Bergesen 1427

22. JohnHemmingsen 1421

23. Per Egil Kummervold 1408

24. YidarOppseth 1395

25. Inge Henriksen 1304

26. Robert Blomsterørg 1296

27. John:ny KarlPedersen 1284

28. Krut Are Hansen 1250

Program for
Nordnorsken 1999

Fredag 21. mait,
1. nurde: klokka 19.00 - spilles ut
lørdag 22. mai:
2. runde: klokka 10.00 - spilles ut
3. runde: klokka 17.00 - spilles ut
NNM i laglyn klokka 22.00

Søndag 23. mai:
4. runde: klokka 10.00 - spilles ut
5. runde:klokka 17.00 - spilles ut

NNM i lynsjakk k1.22.00

Mandag 24,mai:
6. runde: klokka 09.00 - spilles ut
7. runde: Yztime etter at 6 runde er

ferdig.
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Wmryffisffi S§mffikffiwhM
På lnternett v/Jan S. Berglund

Om noen uker er det to år siden un-
dertegnede overtok som redaktm på
Internettsidene til TSK. Ja, det eksis-
terte TSK-sider et dreryt år før dette
der Rudolf Steinkellner var redaktør.
Han la et godt grunnlag ved å så ideen,
og opparbeide en viss status for TSK-
sidene. Flere nettsteder linket til disse,
og sendte ved s@.

Selv gjorde jeg min entre på Inter-
nett sent på høsten 1996. I denne min
Interenttbarndom var det ikke så man-
ge klubber som hadde WEB-sideq
men mine faste bohnerker og holde-
punkter da var avisene og disse he
utmerkede sj akklinke,ne :

iroårr sJakkltrbb
TLa t$crk fn Cb*rl

Rune l)jurhuus' sjakksirler

Disse gav meg den informasjonen
jeg følte jeg hengte. Etter å ha skum-
met igjennom siste oppdateringer der,
samt utvekslet mailer med min
sjak*venn Sven var dst klart for å "gå"
til sjaklclubben FICS (Free trnterenet

Chess Server). Det var(ø) m meget
fascinerende virkelighet å spille mot
andre fra hele verden på en server som
står helt borte i USA. Impmerende at
dette også som regel går uten sjene-
rende forsinkelser (såkalt "lag") Jeg
kunne samtidig følge med mine få be-
kjente på nettet. Det å kunne datte
(småprate) med Sven, Rune og lnge
og også kunne se deres partier gav
dette sjakklivet en duft av sosialt liv.
Ettø hvert er det blitt ICC (Internet

Chessclub) som er klubben min der
ute. Mer om det en annen gang.

Siden noen av oss har en iboende
trang til å uttrykke og formidle hele ti-
den, klarte jeg ikke lenger å se på at
sidene våre sakket akterut. Utover vå-
ren 1997 fikk jeg lyst til å lage TSK
sine Websider. Rudolf var på flyttefot,
og hadde i praksis nedlagt arbeidet
med de gamle sidene. Det var klart for
nye koster! Problemet var bare et jeg
ikke kunne disse hersens HTML-
kodene og ikke hadde peiling på hvor-
dan jeg kom i gang. Hva skulle man så
gjøre? I mitt tilfelle ble det Vadsøs
dataguru Odd Gunnar lvlalin som ble
redningen. FIan tok nesten en blåkopi
(a våre ble nå grønne) av sine egne
sider, redigerte dem og la disse ut på
mitt domene hos Telenor. Nysidene så

sine første s§errrer under NNM 1997
(frttp : / /home. sol. no/-sberglun/ts
k/nnm/nnm9?.htm) da vi overførte
"Live". I praksis sendte vi alt via e-
post til Odd Gmnar som redigerte
stoffet og Ia det ut. Det var artig å væ-
re på luft4 og grristen var tent!

Neste prosjekt var å legge ut dagbok
(http://home.sol,no/-sberglun/tsk/lagnm/lagnm

leee,trtnl) fra Lag-NM på Gausdal -
fremdeles med hjelp av Malin i Vadsø.
Joda, med trygg jordmor er det en fiyd
å bli tudr!

I lcpet av somm€ren 97 studerte jeg
hvordan Odd Gunnar hadde bygget
opp sidene ved hjelp av min Notepad,
og lærte meg en del grunnleggende
html-koding. Jeg var klar for mine før-
ste ustøe skitt på egur hånd når høs-
ten kom. Etter hvertsomjegblemer
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trygg på hva som skjedde når jeg
skrev den og den koden ble det hyppi-
gere oppdateringer. Nå var Sven en

meget god kornpanjong som kont med
stoff og innspill. Han hadde korrekti-
vcr både tit innhold og layout, noe
som var helt avgjørende for sidene i
denne fasen. Etter hvert tok jeg i bruk
Netscape sitt utmerkede editerings-
verktøy: Composer. Da gikk det mye
raskere å lage stoff. Sidene satte seg,

arbeidet gikk greiere og nå var også

Jens Otto blitt en fast bidragsyter med
nye partier i det geniale pgr-formatet.
TSK sidene ble fort ganske populære
på gnurn av hyppige oppdateringer, og

rnye fordi vi var så lure å opprette en

egen side med e-post adresser. Telle-
ren på sidore akselererer fortsatt:

Desember 1997: 5.000 trf 600
April 1998 10.000 tf 1000

Oktober 1998: 20.000 trf 2000
l;ebruar 1999: 30.000 trf 2500

Det siste kryptiske tallet (snitt per måned)
framkommer ved å dele treff på antall må-
neder.

Internett er et slik medium at lande-
grenser ikke eksisterer. Det er bare

språk og interesser som skiller. Siden

det bare er en brøkdel av sjakkspillere
i verden som kan norsk, murs så godt
som alle sjakkspillende nordmenn kan
verdensspråket engelsk, fikk ieg den

storhetstanken at jeg ville nå ut til en-

nå flere med TSK-sidene. Engelsk ble
altså innført som en prøveordning tbr
ca et år siden, men ble forlatt igjen et-

tel tre uker med stadig større innsikt i
at jeg ikke var noen kløpper til å for-
mulere meg på ørgelsk. I alle fall er

nritt språk så nyansefattig at jeg gav

opp å vri hjernen min for å finne rnin
rnåte å formulere meg på. Den korte
perioden som internasjonal webside
gav i det minste alle i klubben et nytt
bekjentskap, da en italiener på besøk

fant veien til sjakklubben en kveld.
Dette takket være sidene våre!l

Nå i det siste har Jens C)tto .lensen

kommet med to skikkelige gode bi-
drag til å giøre sidene bedre, samt lette
mitt arbeid med å oppdatere. l{an har
overtatt hele ansvaret for partisidene,
samt kommet godt i gang med å legge
Sjakklefsa ut på nettet. Nå savner jeg
at noen overtar oppdateringer ay e-

postlista, samt lager en god resultatsi-
de. Er det deg jeg tenkø på? Det ville
også vært så flott om noen av dere an-

dre med Internett-tilgang ville være

med på laget. Noen tips om emner
som er ledige: Postsjakk - LJkas Sjakk-
nøtt - Månedens profil - Ukas Link.
En slik webside egner seg svært godt

fbr samarbeid nemlig! Det er mye let-
tere enn du tror - bare spør Jens Otto.
Så venter jeg på en mail fra deg da!

Løsning på oppgaver
(fra side 6)

l) Tal-Parma, Bled 1961. 1.Bxf5!
[...8xf5 2.be6+ avgjør] 1-0
2) Gheorghiu-Keene, Reykjavik I 972

1.tsh4! §g7 2.åh5+! 1-0 pga.

2...gxh5 3.Sf6+ *gB 4.de7#
3) Glig-H.Mueller, Kecskemet

le27.l.g4ll &xe2 [...hxg4 2.§xg4
gfi 3.8h5+l gxh5 4.tsg5+ Bxg5+
5.kg5#l 2. E xhs+! gxhs 3.g5+
E xg5+ 4.fxg5# 1-0
4) Studie av 8,. Paoli 1959.1.&c5
§e5 2.e3 92 3.§xd4+ Eds 4.&b6
gl E 5.e4+ og hvit vinner.
5) Studie av E. Paoli 1948.1.d3 g4

2.e3 93 3.9b2! 92 4.§xd4+ 9d5
5.&a7 glts 6.e4+ og hvit vinner.
6) Studie av A. Troitzky 1898.1.&c7+
*e4 2.d3+ Ed4 3.&d6 atts 4.&f8l
Truer 5.&g7 matt. 4...8a7 5.Sc5 +-

Bxc5 6.bxc5 og hvit vinner.
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Styret informerer
Ved Trond Romsdal

På årsmøtet ble det debatt om hvor-
vidt Tromsø Sjakklubb hengte et bud-
sjett. Styrets medlemmer var stort sett
av den oppfatning at et budsjett er et
nødvendig redskap for å gjenspeile å

legge rammer for den strategiske sats-

ningan i klubben. Økonomikomiteen,
og da spesielt Tron Walseth har gjort
et utmerket arbeid med å lage et helt
regnskapssystem for Tromsø
Sjakklubb på daø. Dette systemet er
slikt at regnskapet erkelt kan måles
opp mot et budsjett. Det gjør det enda
mer naturlig for oss å lage og bruke et
budsjett i vårt arbeid. Når dette er sagt,
så var kritikken på årsmøtet på sin
plass. I alt for mange år har det ikke
vært noen oppfølging av budsjettet. I
den forstand har vi egentlig ikke hatt
noe bruk for et budsjett i tidligere år.
Hensikten med et budsjett er jo nett-
opp å legge rammer som styret skal
bruke som retningslinje i den ordinære
driften.

Styret har valgt en linje hvor bud-
sjettet er periodisert i fire perioder.
Det bety at budsjettet skal kontrolle
res mot regrskapet tre ganger i året,
nemlig etter første, andre og tredje
kvartal. Etter fierde kvartal er regn-
skapsåret slutt og et ny,tt styre skal
eventuelt overta på det forestående
årsmøtet. Det er meningen at et bud-
sjett skal utarbeides av økonomiko-
miteen, som har dep beste innsikten i

regnskapstallene. Budsjettet legges så

ffem for styret som avgiør om bud-
sjettet er i en slik stand at årsmøtet kan
ta stllling til det. Økonomikomiteen
bør for å unngå dobbelt arbeid først
periodisere budsjettet etter årsmøtet.
Nå er første kvartal slutl og regn-

skapstallene fra denne perioden fore-
ligger nå. Her er tallene slik de ser ut
pr 15. april:

Budsiett l.ianuar - 15. anril:

Medlemskontigenter
StarUhusleie
Sjakklefsa
Tromsøsjakken
Lagsjakk
NNM
Lyn- og hurtigsjakk
Simultan
Paletten
Sponsorer
Porto
Rekvisita
Diverse
Sum
Overskudd

Resnskap f. ianuar - lS.april

lnntekter Utgifter
14000 6500
3000 3000
6400 1500

10500 8600
5000 9000

10000 2000
900

0
1800

8000
400
200
400

59600 31600
28000

Medlemskontigenter
StarUhusleie
Sjakklefsa
Tromsøsjakken
Lagsjakk
NNM
Lyn- og hurtigsjakk
Paletten
Startavgifter
Porto
Materiell
Salg
Rekvisita
Premier
Diverse
Sum
Overskudd

lnntekter
1 1550

3000
1743

Utgifter
2173
7000

400

1 190
634
368
1BB

2885
500

15338
8231

1460
1466
4350

23569
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[)ct første som slår en er at tallene bå-
de på utgiftssiden og på inntektssiden

or mye mindre i regaskapet enn i bud-
s.iettet. Tallmaterialet vi har ffitt på

regnskapet er alt for dårlig. Her må

eikonomikomiteen bli bedre. Blant de

tallene vi fikk het det
"Tromsøsjakken: 1743 i overskudd".
Dette er rett og slett for dårlig. Her

burde vi ha ffitt en oversikt over ut-
giftene og inntektene med
'l'romsøs.jakken. Ikke minst med tanke
på sammenligning med budsjettet. Le-

deren har også en gnagarde mistanke
om at kassereren ikke har vært i kon-
takt med redaktøren av Sjakklefsa for
å finne ut hvilke utgifter og inntekter
som Sjakklefsa har hatt i perioden.

Dette begrunnes med det som står i
regnskapet "Overført til Sjakklefsa".
Man må ikke glemme at det som står

på Sjakklefsa sin konto tilhører TSK.
De store inntektene/utgiftene til
lagsiakk burde ikke ha vært periodisert
til denne perioden. Dette skyldes at

lag-NM finalen ikke går før i midtør
av mai. Man burde samtidig ha vært

klar over at posten NNM umulig kun-
ne g€'nerere så mye penger som bud-

s.jettet sier. Ikke minst fordi det ble pe-

riodisert såpass sent. Det samme giel-
der egortlig posten "Sponsorer". Til
sanrmen glør det at et overskudd På
28.000 blir helt urealistisk for perio-
den. Jeg vil av disse grunner be øko-
nomikomiteen om å foreta en korrek-
sjon av det periodiserte budsjettet og

samtidig be kasserer få alle tall inn i
regnskapssystemet slik at man kan

sammørligne utgifter og inntekter på

alle poster og foreta en reell safilmen-
ligning mot budsjettet. Slik regnskapet
er lagt frem for lederen er det nærmest
unrulig å gjøre en skikkelig analyse av

regnskap mot budsjett og dermed jus-
tere dsn økonomiske kursen.

La oss likevel forsøke å se på de

tallene vi har ffitt inn. Medlemskonti-
gentene viser at vi har en medlems-
svikt i forhold ti1 budsjettet. Inntekte-
ne ligger på ca. 2500 under budsjet-

tert. Utgiftene ligger imidlertid enda

lenger undø, nemlig ca 4300. Det

bety at overskuddet på denne posten

er større enn forventet til tross for
medlemssvikt. Jeg lurer også på hvilke
utgifter som er tilknltet medlems-
kontingenten i budsjettet. Er det kon-
tingenter til forbundet eller kontin-
genter til forbundet pluss andelen til
Sjakklefsa. Det bør også med det peri-
odiserte regrskapet foreligge en regn-

skapsberetning. Husleie er det ingar
inntekter på. Jeg undres på hvor mye

vi har ffitt inn på klubbkvelds
"duekroningør". Blir ikke denne tatt
inn. Den store utgiften skyldes at hele

høsten i fior ble det ikke betalt inrr

husleie. Denne utgiften kom derl'or

f'ørst på nyåret og er derfor så stor. De

3000 som er inntektsført på Sjakklefsa
skal kanskje også utgiftsføres på

Medlemskontingenter? I såfall blir
selvsagt overskuddet 3000 mindre i

perioden. 1743 i overskudd på

Tromsøsjakken er omtrent som for-
ventet. tmidlertid må begge kolonnene
i regnskapet som nevnt bli bedre her.

På de neste postene er det gjort or god

budsjettjobb. lmidlertid furner jeg ikke
noen post som heter "Startavgifter" i

budsjettet. Enten må denne bli ert ny
post i regnskapssystemet, eller hvis
den finnes som en undøpost må den

ffi ny tittel. Til slutt skal det sies at sy-

stemet er helt nytt, så noen startvan-

sker må vi regne med. Vi har tross alt
tatt et nytt skitt i riktig retning!
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Adresseliste for styret i Tromsø sjakklubb

Leder:

Nestleder:

Sekretær:

Kasserer:

Turneringsleder:

PålNikolai Røyset
Håkon den VII's gate23
9011Tromsø

Frank Remman
Olastien 8A-221
9012 Tromsø
E :mail: profylax@hotmail. com

Trond Romsdal
Sommerfeldtsgt. 75

9009 Tromsø
E-mail: t-roms@online.no

Jens Otto Jensen

Varden 170

9018 Tromsø
E-mail : Sjakklefsa@tromso.online. no

Ttf:
Mob:
Arb:

Tif:
Arb:

Tlf: 71 68 22 09

Tlf: 77 65 7814
Arb: 77 6829 59

tt 65
19 90
55 74

19 77
16 09

77 67 50 43

77 61 8992
95 28 s9 33

92 63 68 87
77 6277 10

77 69 4390

t7 63
9t 78

17 6l

77 67
77 62

Frode Bull Jæger

Gnist vn. 5
9014 Tromsø

Tlf:
Arb:
Mob:

E-mail : FrodeBull@hotmail. com

Rekrutteringsleder: Jon Kristian Røyset Mob:
Håkon den VII's gate23 Arb:
9011 Tromsø

Økonomiansvarlig: Jan Sigmund Berglund
Innlandsvn. 119
9020 Tromsdalen
E-mail: simsim@c2i.net

Tlf:


