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Parviz Elka har i vår vist at han har formen inne. Han gjorde
det godt i Bymesterskapet og enda bedre i Lyn-/hurtigsjakken
hvor hanvant klasse B og ble nr 4 i klasse A! Billedet over er

fra NNM 1999. Også her vant Parviz sin klasse. Vi ser ham i
aksjon med de hvite brikkene mot lvar Nevermo, som også

§orde en Jlott innsats i Bymesterskapet. Parviz avsluttede
partiet med en kombinasjon som du selv kan prwe å finne
fremtil i oppgarene på side 8. LynJhurtigsjakkcupen side 9

Bymesterskapet
Ettsr at vi i siste
nuilrmer av Sja-
kklefsa utropte
Trond Romsdal
til vinner, kon-
sentrer vi os

denne gang om
de øwige klasser.
Det ble en spen-

nurde avsluhing
hvor der var
kamp om plas-
seringene.
Side 4

Lagfinale
Tromsø gjorde en

bra innsats i
Langesund og
laget må vel ffi
god§ent for sine
resultater.
Side 10
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Redaktørens Fil

Svinger Sjefen for rn1'e nred piskcrr'?

Er 'løffirrgerr il<ke tølf nok når han krc-
ver inn skatter og avgifter? Spiller Vinr-
sen for lite sjakk i klubben? Er det barc

Garnlingen der kan holde orden på t,il-
lel-rror? Skriver Doktor'n ut fbr ntyc
nredisin på blå resept? FIar Indvandre-
ren gått seg bort? Er Storebror blitt {irr'

stor og er redaktøren gått lrelt lor birrtt-
rros'I. ([3n hver likhet med virkclige pcr'-

soner er utilsiktet og tilfetdigl) Dersorn

tlu har rneninger om ovens:ående (og

annet) så skriv et innlegg til Sjakklefia!
Det er på tide at klubbens medlemmer
beviser at de ikke er analfabeter!

Dette nummer av Sjakklefsa innehol-

der blant annet en lyldig rapport fra lag-

finalen i Langesund og du vil her finne
igf en navnene Sjefen, Doktor'n osv.

Desverre ble der ikke dsnne gang plass

til alle partiene fra Langesund sotn er

komrnentert. Men flere komnrer i neste

numm er etter sotnmerferien.
Jeg vil lrer benl'tte sjansen til å gralu-

lere vår nye nordnorske mester Pål Ni-
kolai Røyset. Det er selvfølgelig kjenr-
pe bra at rttesteren igien er fi'a'lronrsø.
Partier mrn. fra NNM alle klasser følger
også etter ferien.

Første klubbkvelcl etter flerierr er 23

august. God sornmer!

Lederen ved tastaturet
Yed Trond Romsdal

Så er enda en sesong over. På årsmøtet

Iikk vi vite at det sportslig ikke har vært

noe stort år i 1998. Hva kan vi så si om

1999 så langt? F'or meg ser det ut som

vi har hatt en klempe vår. Det begyrte
med et par lag tumeringer. Først gikk
kretsmesterskapet av stabelen i Harstad.

Vi stillte med to lag. Andre laget giorde
det brukbart (Kjell Magne Johnsen.

Irrank Remman, Jussi Pedersen og Par-
viz EIka) og tok en fin fierdeplass. Før-

stelaget glorde imidlertid jobben sonr

var forventet av dem. De gikk helt til
topps å kvalifiserte Tromsø for den

nordnorske finalen i Alta. Bare i match-
en mot Harstad sitt førstelag var man

noe ute å kjøre. Det ble imidlertid til-
budt remis i det avgiørende partiet på et

riktig tidspur*t slik at man gteide 2-2.
Selv om vi stod i underkant i partiet var

respekten tilstrekkelig til å gå hjem. Det

er godt å ha respekt! I de andre matche-
nc gikk det som det skulle. Dcn anttrtt

hardeste motstanderen var Narvik sitt
førstelag. De ble satt grundig på plass

med en solid 3-l seier. Laget var i bord-
rekkefølge Pål Nikolai Røyset, Jon

Kristian Røyset, Frode Bull Jæger og

T'rond Romsdal.
Neste etappe var det mye omtalte

nordnorske mesterskapet. Andre ting
enn det sportslige sto i høysete fbran
tumeringerr. Tromsø spillerne klarte
heldigvis å konsentrere seg om det de

skulle og tok også i år mesterskapet
hjem. Den største spenningen knyttet
seg til matchen mot hjemmelaget fra
Alta. De stilte med et par russere. og i
hvertfall en av dem var skikkelig under-

ratet. I et avgiørende parti hvor vi
trengte remis klarte Frode Bull .læger

det som krevdes. Vi vant denned

rnatchen mot Alta med 2%-11/2. I)e an'
dre lagene var aldri noen reell trussel og

vi var klar lbr den norske finalen i Lan-
gesund. Laget var det samme, men nå

var bordrekkefølgen Jon Kristian Røy-

set, Frode Bull Jæger, Trond Romsdal

og PålNikolai Røyset.

Før NM finalen skulle først

Tromsøsjakken awikles. Her var det
bare en skuffelse - deltagertallet. Kun
18 spillere stilte opp i årets utgave av
'fromsøsjakken. For eksempel var det

ingen av mesterspillerne fra Narvik som

stillte opp. Også Harstad sine mester-

spillere glimret med sitt fiavær. Sett

med Tromsø Sjakklubb sine øyne var

det likevel ingenting å si på de sportsli-
ge resultatene. Det ble seier til 'l'romsø-

spillere i begge klassene. Både Jon

Kristian Røyset og Robert Blomstereng
glorde rent bord med fem shake seiere i
de to klassene. Derrned hadde Tromso
Sjakklubb gjort rent bord så langt i se-

songen. Nå skulle lag NM-finalen av-

vikles. Her var vi Iangt fra favoritter. Vi
stilte med det dårligste laget på noen år

og ftlrvcntningenc var ikkc all vcrdctt.
Det ble til slutt sjetteplass, noe som var

i tråd med mine forhåndstips. Detaljene

kan du lese onr på side 10.

Som avslutning på vårsesongen sto

Nordn<;rsk Sjakkfestival på program-

met. Iglen ble det en gedigen Tromsø

suksess. Vi tok hjem seieren i hele 3 av

de fire klassene. Pål Nikolai tok den

gieveste tittelen og ble nordnorsk mes-

ter for andre gang. 6 av 7 er veldig
sterkt i et nordnorsk mesterskap. I klas-

se II spilte Parviz sterkt og tok en po-

pulær seier. Den mest suverene gruppe-

vinneren var likevel Roald Storslett som

slo til med hele 6t/z av 7 mulige. Mes-

terskapet karr du lese om i ncste nunt-
mer av Sjakklefsa. Til slutt ønskes alle

medlemmene en riktig god sommer.
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BYMESTERSKAPET 1999
'tted Kjell Magne Johnsen

Endelig resultatlistc

giorde ingen feil og vant ganske lett

mot vinneren av B-klassen. Dermed var
jeg nødt til slå Roms og jeg klarte det

nesten! 'l-rond spilte altfor fort og buk-
ket bonde tidlig. Jeg spilte altfor sent og

kom i en skrekkelig tidsnød (selv for
rneg å være), men jeg klarte brasene og

sluttspillet som oppstod skulle være

ganske greit vunnet:

Trond Romsdal

Vi går inn i stillinga etter 43.993.
Sort ligger bonde over og i tillegg står

hvits konge og tårn svært så klønete.

Jeg spilte 43...8d8 med den umiddel-
bare trusselen 44... E d3+. 44.fxg5 Hvit
har ikke andre trekk. 44... E d3+? U-
tåfmodig spilt. Etter det enkle 44...hxg5
har hvit store problemer, for eksempel

taper det naturlige 45.8b4 (kanskje er

45.9b5 hvits sterkeste forsvar) tvert:

45... Ed3{- 46.*h2 §h7+ 47.*gl
Edl+ 48.&n w$l 49.8b8+ *h7
,50.trh8+ *96! (enklest) 5l.Eg8+
*fs sz.ga+ 9xg4 53.§Mr- *f5 og

trusselen ...8fl fulgt av ...8f3+ og

...Ehl# er avgiørende.45.gh4 h5

46.8b4 46.*xh5?? tsh7# var Planen
da.ieg spilte 44...Ad3+,jeg hadde ikke
sett at sort bare trekker tåmet untra.

.16... E dl 47j§e3 E hl+ a8.*g3

§fl? En feil kornmer sjelden alene...

Etter 48...9g7 har hvit et vanskelig
sluttspill foran seg pga. de svake bøn-

dene på e5 og 95. Nå er stillingen full-
stendig i balanse. 49.96! tsel+
50.Bxel El xel 51. E b8+ 997 l2.gxfl
Exfl 53.8f4 Afl+%-Y, og jeg kunne

bare gratulere Samson nted andreplas-

sen siden han slo meg klart på kvalitet.

I B-klassen var det som nevnt veldig
jevnt før siste runde. John Hemmingsen

ledet klassen r-ned 5 poeng foran lvar
Nevenno på 4,5. Roald Storslett, Jens

Otto Jensen og Asmund Johansen hadde

alle 4 poeng og kmne alle blande seg i

tetstriden. John kom dårlig ut mot Sam-

son og det ble snart klart at han kanskje
måtte ffi litt hjelp skulle han berge tur-
neringsseieren. Ivar var så ulreldig å

møte Pål Røyset og kunne ikke ha noen

realistiske forhåpninger om å ta poeng.

Selv om han kjempet godt ble Påls

kvernende posisjonsspill for mye for
vårt ferskeste medlem sont endte på

fierdeplass i klasse B - en intponerende

debut i klubben. Hva så med Roald?

Han fikk en liten fordel i tårnsluttspillet
nrot Asmund, men klarte ikke mer enn

remis og endte dermed på tredje plass,

halvpoenget bak teten. Roald møtte vel-
dig hard motstand i løpet av turneringa.
blant annet møtte han Samson to ganger

(Roald forsøkte til og med å holde seg

hjernme i to nmder for å slippe å møte

disse forferdelige mesterspillerne, uten

at det hjalp noe!). Han nråtte se seg lbr-
bigått av Jens Otto som var den eneste

som ikke lot seg affisere av å møte en

mesterspiller i siste runde. Han mis-
handlet riktigrok åpningen" men fant

siden fram fyrverkeriet og gikk full-
stendig beserk mot Frank Remrnan solll

ble feid av brcttet etter å ha oversett det

beste lorsvaret.

Overlegen bymester ble Trond Roms-

dal som endelig klarte å vinne sin første

klubbtumering! Det smakte nok godt

for sjefen som lia før har vunnet det

meste som går an å vinne i Nord-Norge.
Han avga bare to remiser rurderveis selv

om han var ute å kjøre i flere partier,

blant annet mot Samson og meg. Etter

at han beseiret Jon Kristian Røyset -

den antatt hardeste konkurrenten - i sy-

vende runde, virket imidlertid saken

biff, ikke minst fordi Jon Kristian ikke
orket å spille mer etter det forsmedelige
(?) nederlaget. John Hemmingserr vant

klasse B på målstreken foran Jens Otto
Jensen som måtte se seg slått på kvali-
tet.

Siden Roms var bynester allerede før
siste runde, bestod den sterrste spennin-
gen i hvem som ville bli nummer to og

tre i A-klassen (undertegnede eller
Samson Højgaard), og hvem ville vinne
den jewre B-klassen (flere kandidater)?

.leg lå halvpoenget foran Samson før
siste runde, metr jeg hadde sort mot
mesteren selv - en tilsynelatende umu-

lig oppgave, mens Samson var storfavo-

ritt mot John Hemmingsen. Samson

Pl. Navn Resultater Pts Kval

5 Jon Kr Røyset

6 Jens Otto Jensen

7 Pål Røyset

8 Roald Storslett
9 Ivar Nevermo

:23 r07 +04
-08 rl7 -02
+ 21 -05

I Tiond Romsdal +17 +02 -Fl2 1-03

2 Samson Lløjgaard +15 -01 +06 +12

3 K.iell Magne Johnsen +14 -12 +23 -01

4 John Hemmingsen :20 t I I -05 :06

:05 +05 +02 :03 1.5
+08 +08 -01 +04 6.0
+12 : - +10 -01 6.0
+13 +06 +08 -02 5.0
:0r -01 5.0

-04 +20 +12 5.0

+12 -- +09 5.0

-02 -02 -04 -- l0 4.5
+20 -10 +14 -07 4.5
+ 15 +09 -03 :08 4.5
+23 +13 -12 +14 4.5

-03 -07 +11 -06 4.0
-04 -11 +15 +16 4.0

+20 -09 -l I 3.5

-10 : - -13 +w 3.0
:21 +21 - - -13 3.0

3.0
3.0
3.0

-14 -06 -21 2.5

-16 +w +20 2.5
2.0
1.5

- -r3 1.0

+06
-12 :i,

-20
+16
-01
rl4
-13
:09
-1t
+21

-lo
-17

-03

loo
+15
+18
+ll
+13
-09
-02
-10
+21

::
-19
-08
+11

-14

-05
+20
-t8
+02
+16

+09
-08
-12
-14
+10
+24
+11

-19
-06
+21
+04
+15
-03

-17

39.0
33.s
34.0
32.5
30.5
r 9.0
34.0
29.5
28.5
27.5
40.0
26.5

31.0
2t.0
20.5
t3.5
6.0

3 l.s
25.0

l0 Asmund Johansen -22

I I Parviz Elka
12 Frank Remman +09
13 FrodeBerntsen -I8
14 Inge Henriksen -03

l5 Robert Blomstereng -02
l6 Kjetil Bergesen

17 Geir Pedersen -01

l8 Magne Bergvoll +13

l9 Stein Paulsen

+14
+21

-04
+03
-15
-09
+13
:20
-06

20 Knut Are Hansen :04 :16

2l JohnnyKPedersen -07 -l0
22 Ingeliland +10 =-
23 Jussi Pedersen :05 : -

24 Mats Bergvoll -'

-09
:16

-11

Kjell Magne Johnsen
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Jens Otto .lensen

Iirank Rernman 1ts471
I .e4 c5 LÅB e6 3.d4 cxd4 4. A xd4 a6
5.åc3 tsc7 6.93 Undertegnedes favo-
rittsystem som Frank har fått problemer
med et par ganger. 6...åcd 7.Axc6?!
Løser opp spenningør for tidlig - sort
burde ikke ha noen problemer etter
dette. Det er vanligere å vente med et

eventuelt avbytte på c6 siden hvit ikke
trenger å fiykte at sort tar på d4, f.eks.

7.§g2 åf6 8.0-0 åxd4 9.tsxd4 &c5
10.&flI! og sluttspillet etter l0...Axd4
(10...d6 er sorts beste, mer.r i følge Nunn
og Griffiths beholder hvit en literr fordel
etter 11.tsd3 Åd7 12.aa4 e5 13.4d2
b5 14.åxc5 åxc-5 15.tsa3) ll.SxcT
&xc3 l2.bxc3 d5 I 3.exd5 å xd5

14.4e5 f6 15.c4 er bra for hvit på

grunn av det sterke løperparet. 7...8xc6
s.&g2 bs 9.0-.0 &b7 r0.af4 åf6
ll.§e2 Se7 12.Eftll?l lz.Eladl var
bedre siden E al blir stående passir,t nå.

12...8c8 13.Eacl d6

14.§xd6!? Kan ikke være korrekt, men
siden det avgiorde partiet synes ikkejeg
at det er riktig å gi trekket et spørs-

målstegn! Etter å ha mishandlet åpnin-
gen står hvit dessuten kun nestbest etter
normale fortsettelser, så hvorfor ikke

forsøke noe aktivt selv om det koster litt
nrateriell? I4...&xd6 15.8 xd6 tsxd6
16.e5 Be7 17.Sxb7 §xb7 18.exf6
gxf6 19.åe4 Poenget med Jens Ottos
kombinasjon. Han ønsker å rette et an-
grep mot sorts svake punkt på f6.

19...9e7 20.8e3 §c6? Frank var kan-
skje litt skaket over vendinga i partiet.

Sort hadde så vidt jeg kan se bare et

trekk her, men til gjengjeld var det me-

get godt! Sort måtte spille 20...8c4!
som vinner tempo ved å angripe å e4

og dekker alle hvits trusler (21.8a3+
kan besvares med 2l ...b4). Hvits angrep

ville dermed gått i stå. 21.8a3+! Nå
bærer det bare en vei for sort, og det er

ikkc oppover! 21...*d7 22.8dI+!
Tårnet kommer rned i angrepet med av-
gførende virkning! 22...* c7 23.8a5+
tsb6? Bedre var 23...*b8 24.8d6
Bxe4 25.8b6+ tsb7 26.tsxa6 Ec7
27.Bxb5 men med hvits fribønder på

damefløyen og sorts utsatte konge bør
ikke vinstføringen være altfor kompli-
sert for hyit.24.Ed7+! Sorts stilling er
lagt i ruiner på noen ffi trekk, og etter
dette kølleslaget kunne Frank like gier-
ne gitt opp. 24...9xd7 25.Exb6 Ec6
Etter 25... E xc2 26.8d6+ 9c8 27.4c5
må sort likevel gi tåmet for springeren

for å unngå matt. 26.åxf6+ Ed6
27.Wd4+l 9c7 28.åd5+ exdS

29.gxh8 El xc2 30.8e5+ 9n0
3l.Exd5 E c7 32.9d4+ Eb7
33.8e4+ 9U0 ll.tsxh7 a5 35.tsh6+
9c5 36.8e3+ Ec6 37.h4 Ed6
38.8f4+ &c6 39.h5 1-0

Etter denne oppvisningur må Jens

Ottos andreplass sies å være fult for-
tjent!

Vi har ikke hatt med for mange parti-
er av John Hemmingsen i Lefsa tidlige-
re i år, derfor tar vi med en surakebit på

Johns spill fra runde seks. John er ikke

særlig sterk teoretisk, men kreativiteten
og kampånden er det ikke noe i veien
med. Se bare hvordan han knuste Frode
Berntsen i runde 6.

John Hemmingsen

Frode har nettopp spilt 21.åc5 for å

eliminere den pinlige løperen på d3,
men det ville ikke John ha noe av og
fant det meget sterke trekket
?l...Exc5! Knusende. 22.dxc1 å-e4
23.WbZ å xc3? En uncryaktighet som
ikke kaster bort fordelen, men det ville
vært fullstendig avgiørende å ta på c3

med løperen istedet: 23...&xc3+
24.Exc3 Exa5 fulgt av slag på c3.

24.Etxc3 Exa5 25.åd4 Nå ser vi
hvorfor det var sterkere å slå på c3 med

løperen først. 25...e5 26.ø8 h6
27.9dl 27.4d2 var et alternativ, men

ser ikke særlig mye bedre ut, f.eks.

2'7...e4 28. E a3 c3! (28...&xb2
29.8,xa5 c3 30.åb3 c2 3l.Sd2 rned

uklar stilling) 29.Exa5 cxb2 30.Exa7
E e5 31.c6 bxc6 32.b6 E c5 33.f4

Hcl+ 34,92 Exhl 35.b7 bl§ og

sort vinner. 27...8c7 28.8M a5

29.8a4 Exc5 30.tsxa5 b6 3l.Ea4
Bd8 31...e4 32.åd4 Axd4 33.exd4

tsxd4 så heller ikke dårlig ut. 32.Adz

e4 33.Bxd3 [{vit kan ikke beholde tår-

net: 33.8a3 &b2 34.Ha2 c3 og sort

vinner på flekken. 33...8xd3 34.9e2
Ela3 35.§xc4 §xc4+36.åxc4 8a2+
37.AdZ gca 38.8dl Bb2 En sjelden
stilling å se: materielt står det helt likt,
men hvit er fullstardig bastet og bundet
av blåknuten på d2.39.g4 f5 40.gxf5
gxl5 4l.9el 9n AZ.*n Taper offi-
ser. Altemativet var å stå å se på at sorts
konge forsynte seg som han lystet av

hvits bønder. 42...8 xd2 og John vant
lett (0-l i 5l hekk).

Johnny Pedersen hadde sin sørgeligste
tumering på år og dag og stod bok{irrt
med bare en remis og err WO-seier før
siste runde. Mot Knut Are Hansen klaf-
fet det imidlertid endelig for Johnny
som la en sleip felle.

Knut Are Hansen

I denne stillinga spilte .lohnny

23...896 Knut Are clrset ingcrtting og

svarte 24.4e5?? Det ser jo unektelig
forlokkende ut å spille hesten til e5 med

tempo, hadde det ikke vært for ...

24...?^g3+1, og dama rykerl 0-l

Første klubbkveld ettcr
ferien er 23 auzust!

Frode Berntsen

Johnny Pedersen
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OppgaVef vecl Purviz Elka Vårcupe n 1999 lyn-/hurtigsj akk
Ved Kjell Magne .lohnsen

Endelig resultatliste

,rru,

I

Trond Romsdal ble nok en gang suve-

ren vinnsr av lyn- og hurtigsjakkcupen.
Pål Røyset var hardeste konkurrent,
nrcn kladc barc å komme foran Trnrrd i

den fbrste lynturneringa, ellers vant

Trond alt han deltok i (han stod laktisk
over to runder)! Frank Remntan sikret
seg en solid tredjeplass, men var likevel
et hav bak Trond og På|. Parviz Elka

vant klasse B like suverent som Trond
vant A-klassen og kom faktisk også på

lerdeplass i klasse A! Parviz halte i

land scieren i (r av 8 nrulige tunrcringcr!
Sterkt av Parviz sott.t vi vet er et hur-

tigtog. Frode Berntsen sikret seg ardre-
plass i B-klassen fbran erkerival Roald

Storslett

,%

Hvit trekker og vinner

,,ffiLffi&.

E"'rur, 
'"',ru

',rffi,,rffi 
|

l"ruL"m.',,m.,,,ru

tr',rffi'.,rru,T 
, 'T ,L

:-"T ,.,,ru,

t. '"'ffi,
t v////////Z
V/////////,,.

'o%o

'.*ru.
,rrru

Hvit trekker og vinner

Ly l-lu L,y Ly l-lu Ly }"lu LY

KlasseA: I 2 3 4 5 6 -7 8 Sum
15 25 20 20 75 20 ll0Trond Romsdal

PålN. Røyset
Frank Remman
Parviz Elka
Kjell Magne.lolrnsen
lirode Berntsen
Magne Bergvoll
Lars Andreassert
Jan S. Berglund
'l-ron Walseth
Roald Storslett
Frode Bull Jæger

616151210
8 3 4 2 13

36

l0 7 8 63

t216253
2031547
15 3 34

JJ

30
13 25

25

3 l0 I 2l
620

20 20 l0 15 20 2a 10 95

5

KlnsseB: I 2 3 4 5 6 7 8 §Qm

Parviz Elka 20 25 20 I 20 15 25 12 I l0
Frode Bemtsen 8 20 6 20 13 20 7 15 88

Roald Storslett 15 16 4 12 7 6 20 l0 73

Jolrn Hemmingsen 4 7 3 l0 4 I0 20 51

§etilBergesen 3 l0 l0 16 39

Jussi Pedersen 12 25 37

JensottoJensen l0 l0 15 4 35

Asmund Johansen 15 16 2 33

Stein Paulsen 3 5 12 13 33

KnutAreHansen 13 2 4 2 3 3 6 29

Per E. Kumrnervold 12 2 8 22

JohnnyK.Pedersen ? 5 6 3 5 21

IvarNevermo I 8 16

Martin Elverno l0 l0
Vidar Oppseth 6 6

Mats Bergvoll 3 3

RobertBlomstereng I I 2

I I0
13 t2 8

5

t2
t0 7 8

24
4 l0

Z5

'"T 

r"i"'ffi. "'ru,T%g
,,rrrurLffi,rru,

llvit trekker og vinner

,,,

Hvit trekker og vinner

i"ru, %@%'T " "ru. "ffi ',ffi,

%LT" %a''%r, "%,'m'"ffi.

Svart trekker og vinner Hvit setter matt i 4 trekk
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Årets Lag-NM finale gikk nytig av
stabelen i Langesund fia 12. - 16. mai.
Tromsø Sjakklubb stilte med 8 optimis-
tiske mann. Målet var å komme på den

øverste halvdelen av tabellen. Dette til
tross for at vi var ranket bare som
nummer syv. Det var med 8 lag. Sjakk-
lefsa har vært så frekk å stjele dagbøke-
ne fra ntesterskapet fla h.iemmesida:

12 mai Runde I
Så er vi på sjakktur igjen! Laget vårt

ble forandret siden Trond Walseth (Fei-
gingenl) trakk seg på grLrnn av eksa-

men. Frank Remman (-føffingen!) som

også er meldt opp til eksamen om noen
dager har imidlertid skjønt hva sonr er
viktigst her i livet; Valget mellom å

sitte hjemme å late som han leser til

eksamen (egentlig spiller han sjakk på

ICC), og sjakktur til Langesund ble en-

kelt. Derrned ser laget til Tromsø slik
ut:

l. Pål Røyset (Storebror)
2. Jon Kr. Røyset (Lillebror)
3. Trond Romsdal (Sjefen)
4. Frode Bull .Iæger (Vimsen)
5. Jan S. Berglund(Garnlingen)
6. Sarnson Højgaard (lnnvandrer'n)
7. Kjell Magne Johnsen (Doktor'n)
8. F'rank Remman (Tøffingen)

Laget vårt har i tidligere tider sett ster-

kere ut på papiret, men lagånden og

sjakklysten er minst like stor selv orn vi
har noen ratingpoeng mindre enn lbr.

Av de andre lagene sonl er nred er

detbare Trøndeme sorn har lavere rating

Norgesmesterskapet for lag 1999
Ved'liond Romsdal

gierrnomsnitt enn oss.

Så teoretisk skal vi når tumeringa er

over ha 2 lagpoeng, og nestminst indi-
viduelle poeng.

Vi lar oss ikke skremme av dette
faktum, og tar sånn foreløpig sikte på

en plass på øverste halvdel av tabellen.
Så ffir vi eventuelt justere på ambisjo-
nene underveis.

At Sjakkforbundet hadde bestilt bil-
lctter hos feil firma gir vi minLrs i reise-
dagboka for. Vi måtte for første gang på

turen nedover til NM nøye oss med
Braatlrens Back. Dette skal forbundet
foresten fir lrøre. Ikke en gang en kaf-
l'ekopp å fi på morgenen. Nei og nei!!

På Gardermoen står det en charter-
buss og venter. Etter noen kjappe pølser
med brød og drø)t 3 timers busstur er vi
omsider framme.

Hotellet her nede har supre spillelo-
kaler, og greie rom. Doktor'n, Tøffin-
gen og Innvandrer'n har også testet Ba-
deland! Egen rapport om dette følger.

Trekningen av motstandere gir oss

f'ølgende spilleplan:

I. OSS
2. Stavanger
3. T'rondheim
4. Akademisk

5. Bergens
6. Porsgrunn
7. Randaberg

Stemninga er god, og vi er i gang.
OSS pleier vi å spille jevnt med de før-
ste tre timene, før rutine og spillestgke
avgjør matchen i østlendingores favør.
Hvordan skulle det gå denne gangor?
Klarer vi å tøye det til fire timer nå?

Storebror - GM Einar Gausel: Pti
var nær brettet, men ikke mer enn det.

I'ler var det nok klasseforskjell.

Lillebror - FM Leif Erlend Johannes-
sen.' Jon fikk på nytt opp en av de stil-
lingene han har 2350 i rating i - kompli-
serte dynamiske stillinger. Unge Leif
Erlend som bare har 2329 i rating

skjønte ikke helt hva som sk"iedde, og

ble snun'et rundt så lenge at han etter-
lrvert var en svimmel og omtåket tilsku-
er til sin egen undergang. Se partiet!

Sjefen - Roqr Elseth: Sjefen fikk sonr

vanlig nå om dagene opp en fordelaktig
stilling rnot stødige Elseth. Det var fbr
hardt for ham å se at stillinga kun var
god og ikke lunnet. Siden han fornektet
dette faktum valgte han å avslå remis-
tilbudet, og overspilte stillinga.

Vimsen - , ndreqs Moen: Også Bulle sto

best, men med bonde over og nerver på

høykant gikk det som det pleier også

der. Tap på tid! Huff og huff, Bulle må
lese hva §ell Magne har skrevet om å

vimse seg bort i tidsnød!

Gamlingen - Kristian Trygstød: Dess-
verre klarte heller ikke rutine å vinne
mot ungdommelig pågangsrnot i dag.

Etter en skikkelig feilberegning ble det

en seig kamp med materiell undervekt.
lltter partiet fikk .ieg vite at jeg var den

l'ørste han hadde vunnet et rated parti
mot på tre og en halv måned. Litt av en

trøst. lkke se partiet!

Innvandrer'n - Einar R. Hatlehakk: Hva
har egentlig rutinerte Hatlebakk mot
folk fra andre land'?

Dette virket som en gamrnel reprise. l--5

IGamlirrgen]

13 nrai Runde 2

På fbrste bord spillte Pål Røyset mot
Fossan og åpningen var en italiener.
Etter stille manøvrering de første l0
trekkerre sto Pål med en løper på a7.

D4-bruddet var ikke foretatt og Pål har
en sterk diagonal. Hvit rnanør,rerte litt
rned springer på kongefløyen og Pål

stillte seg i lorsvarsposisjon med
springere på fb og 96. l'lvit foretok et

springerbytc på 96 hvoretter Pål slo

Th T'ø o B lndv l-as Pt.

Trondheinr ^ 0,-5 4,0 2,5 2,5 l,-5 2,0 0,5 13,5 2 8

ASKO 5,5 Å 4,5 3._5 4,5 3,0 2,5 2,5 26.0 I 4

Tronrsø 2,0 l,-5 å 4,0 4,5 1,0 2,5 2,0 17,5 4 6

Porsgrunn 3,5 2.5 2,0 L 2,5 3,0 2,0 1,0 16,5 3 l
Randaberg 3,5 1,5 I,5 3,5 L 2,5 2,0 4,0 18,5 6 -5

OSS 4,5 3,0 5,0 3,0 3,5 Å 4,5 3,0 26,5 ll I

Stavanger 4,0 3,5 3,5 4,0 4,0 1,5 l' 3,0 23,5 ll 2

Bergens 5,5 3,5 4,0 5,0 2,0 3,4 3,0 L 26,0 l0 3

Tromsøguttas resultater

Bord Navn SnillteVRT Pts. %
Bordl PålNikolai 6 2 2 2 3.0 50,00
Ilord2 .lonKristian 1 2 3 2 3.5 50.00
llord3 'l'rontl 6 4 I I 4.-5 7-5.00

Bord4 Frode 6 0 3 3 1.5 25,00
Bord5 JanSigmund 5 I I 3 1.5 30,00
Bord6 Samson 4 0 I 3 0.5 12,50

BordT Kjell Magnc 4 I I 2 1.5 37,50
BordS Frank 4 I I 2 1.5 37.50
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med f-bonden. Kanskje Pål har en liten
fordel. Pål og Eirik har ganske likt åp-
ningsreportoire så det blir ganske spen-
nende å se hvordan dette partiet skulle
gå!

På andre bord spiller Jon Kristian mot
Egeli. Jon overrasket litt med 1.d4. Det
viste seg at svad styrte b5-bonden og

i stedet tillot axb5.
På tredje bordet var det snakk om

pulverisering! Trond kom inn i en stil-
ling i Botvinnikvarianten i slavisk som

han før har spilt med de hvite brikkene i

posts.jakk. Nordal fikk ikkc fotet seg i

de komplikasjonene sorn oppsto i den
mega skarpe stillingor. Trond vant
komfortabelt i 3l trekk da han værdt

dame for tårn - imporrerende spill av
l'rond.

Jan Sigmund spillte en lukket sicila-
ner med Se2 og Sc3. Siggen pusha Iiern
med en 94, f2[ og e4-opstilling. Petter

Fossan med svart stillte seg opp med

96, f5 og e6. Stillingen er rotet men er
kanskje OK.

Kiell Magne spillte på bord 5. Han
spillte bra i åpningen (Katalansk), men
unnlot å spille c5 i rette øyeblikk og

kom derfor til å stå i underkant.
Frank spillte på sjette bordet og kom
godt fia åpningen. Det viste seg imid-
lerlid at den godeste Remman brukte
mye tid og fikk derfor tiltale fra lagle-
der og undeftegnede.

Klokken l2:40:
Kjell Magne hadde tapt kvalitet og

har i tillegg ffitt en dårlig bondestruktur
- dette ser ikke lovende ut.

Samson prøvde under mesteparten av

runden å overtale Frode til å bli med på

badeland. Frode var dessverre for opp-
slukt av varianter og stillinger til at

dette kunne bli aktuelt.
For å snakke om noe annet er hotellet

suverent!! Man år lyst til å bo her fast!

Været har vært overskyet og regrr - bra
sjakkvær! Frank og Kjell var på ro-
mersk bad i går kvell - spørsnrålet er
om de tålte denne opplevelsen? K"jell

Magne sklidde med hodet først rred

giennom sklia - det ser ut som han
opplever sjakkpartiet på samme måte!?

Klokken l3:00:
Kjell M. har tapt.
Frank og motspilleren hadde begge

rundt 15 minutter igjen på klokken til å

utføre l9 hekk - det spøs om det lagle-
der sier har inrrflyelse på denne sort-
Iendingen.

Jon Kristian så ut til å måtte slåss for
halvpoenget - motstanderen hadde fri-
bonde over hmm.

Jan S. sin stilling er interessant nred
løperpar.

Pål sto interessant uten å gå så alvor-
Iig mye i dybden.

Ett øyeblikk senere hadde Frank 10

minutter på l8 trekk og ser ikke det

mindste stresset ut - klarte Frank dette
oppdraget? Svaret kommer senere.

Motstanderen til Frank l-rar imidlertid
enda dårligere tid og bukker offiser og
Frank er eneste Tromsøspiller nred

hundre prosent score i NM-finalen for
lag. Jon Kristian har imidlertid tapt så

stillingen er2-2med to horgepartier. Vi
vet dessverre hvordan det går når su-
perheltene overlever helt til hengeparti-
sesjonen. Jan S står nok til tap ,og at Pål

skal vinne sitt hengeparti er vel heller
tvilsomt.

PS: Jan S tapte og Pål holdt remis slik
at vi til slutt tapte med knappest mulig
margin. Ellers ser vi fiam til at gamlin-
gen gir ut boka losing with the closed

sicilian.

finnvandrer'n og Vimsenl

l3 mai Runde 3

Vi er nå direkte inne fia Langesund.
IIer er spatningen til å ta og føle på.

Stillingen i matchen Tromsø-Stavanger
cr 2-2 ,og det gjenstår ennå ekstraorn-
gangene før vi ffir det endelige sluttre-
sultatet. Hengeparti-stillingerre kmne
vel ha væft bedre for oss, men vi gir oss

ikke uten sverdslag. I pausen mellom
2.og 3.runde fatrt noen av oss ut at vi
ville s.iekke ut serveringssteder i Lange-

sund senhum. Undertegnede, Jan S, Jott

og Rorns spleisa en taxi. Pål og Frode

skulle egentlig ha vært med, men de

lbrsvant bare helt plutsetig. Taxisjålb-
ren kunne informere at det meste var

stengt i dag, ettersom det var Kristi
l{irnmelfartsdag. Panikken begynte å
bre seg, spesielt siden det eneste alter-
nativet var bistroen på hotellet, men der

var det smekkfullt. Heldigvis kom vi
over et koselig lite gjestgiveri som ser-

verte nydelige kjcattkaker. Alle prøvde

dette utenom Roms. Han er i besittelse
av en rnye feitere pengebok enn gien-

nomsnittet til de ø"rT ige på laget, så det

var vel bare rett og rimelig at han be-

srilte bi{f.
For øvrig er været her nede bare tra-

gisk, med regn og gråvær. Litt bittert at

det var sol og greier i Tromsø når vi dro
clerifra. På den annen side er ikke været

til hinder for verken sjakkspilling, øl-

drikking eller en tur i badeparken. Un-
dertegnede og Kjellis prøvde ut sist-
nevnte allerede første dagen, mens re-
sten av laget satt og svetta rnot OSS-
gutta. Det var en egen følelse å springe
halvnaken gjennom hotellkorridorene
på vei ned til bassenget. Her kunne en

svømme både inne og ute samtidig med

32 deilige varmegrader skyllende mot
en. Kjellis var på sin side veldig be-

geistra for vannsklia på 57 meter. Han

hadde vansketig for å forstå at en

vannsklie kunne være sååå larrg. Ilan
skjønte etterhverl at sklia måtte gå i sir-
kel, og ikke bare være en laaang strek.
Boblebadene, det romerske dampbadet

og regulær sauna var noe av det anclre

vi lot oss f iste til å prøve. Nå gienstår

bare aromaterapi-massasje og solariurn
f-ør vi har prøvd ut alt. Inger tvil ont det

gjorde godt for kropp og sinn. Sa 'l'øl-

fingen!
S.iakkspillirrga? I tredje runde skulle

vi altså knuse Trondheim som var lavest

rated, rnen opplever å tape 2-4. For-
snredelig. Bare Sjefen klarer å vinne,
mens Lillebror og Vimsen sliter seg til
et halvpoeng.

Ja,.ia dette ser ut som vi tar sikte på 8.

Plassen. Nei det er da ennå fire runder
igien! - Sa Garrlingen!

['l'øfiingen]

14 mai Runde 4

I ljerde runde gikk vi på nok et brak-
tap, denne gang mot ASKO - en av fbr-
håndsfavoritterre med GM Rune Djuur-
hus i spissen. Vi var ikke levnet store

s.iansene ph tbrhiurd, så vi er ikke altf«rr

tyngct av sorg over at vi ikkc llkk rtrer

enrl tre rerniser og tre tap denne gang.

Vi kunne glede oss over at Jon Kristian,
som spilte på første bord siden broder
Pål hadde fi"i, forsvarte seg til remis
nred sort mot stonnester Djuurhus i en

stilling som vi alle trodde var tapt pga.

en skrekkelig sorlsfeltsløper. På andre-
bordet var det ikkc dør helt store dra-
matikken - Ilulle med hvit fikk ingen-
ling nevncverdig ut av Tarraschoppstil-
lingan mot Culdbrandsens fransk og

man ble enige om remis etter bate 29

trekk. Siggerr var ute i hard vær igien -
hans stonewalloppstilling ble respekt-
løst bliist i filler av Øystein Hole sonr

gikk berserk i sentrum og tok rned seg

I

I

I

tI
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et par offiserer mot tårn på veien. Sam-
son fikk sitt fiarste halvpoeng etter at
hans motstander Trond Thorstensen for
sikkerhets skyld blokkerte stillinga full-
stendig. Undertegnede (Kjell Magne)
spilte liansk mot Georg Børresen, og
jeg var rned i partiet ganske lange, men
et grusomt svekkende bondetrekk foran
kongestillinga mi i tidsnøden avgjorde
partiet til Børresens fordel. Ikke ville
han gå i pattsvindelen min heller, så

null poeng til meg igfen. Frank var tbr-
nøyd med å vinne bonde på sistebordet
og syntes sortfeltssvekkelsene i egen

kongestilling var liten pris å betale, mur
her tok han dessverre feil. Carl J. Rib-
begren inhltrerte med dame og springer
og jafset i seg et tårn. Sjefen sjøl hadde
fti denne runden, men var å se hode-

rystende i gangen over stillingene våre,
og det kunne sikkert være slitsomt nok.
Det skal likevel mer til for å å oss i
dårlig humør - med øl i kjøleskapet og
4000 kvadratrneter badeland fordufter
ergrelsene som dugg for solen (sorn for-
resten ennå ikke har vist seg).

IDoktorn]

14 mai Runde 5

En av favorittene til mesterskapet var
som vanlig Bergens Sjakklubb. I femte
rturde skulle vi opp mot dem, men op-
timismen var ikke like stor som de
foregående rundene. For oss har denne
tumeringen vært litt underlig. Normalt
stiller vi et mye jevnere lag med ca. 250
elopoeng i fors§ell på l.- og 2. bord-
spillerm. Denne gangen er det 500 po-
eng i forskjell. Tidligere har vi derfor
tatt mesteparten av poengene våre på de
laveste bordene. Denne gangen har vi
tatt poengene på de tre Øverste. Etter at
fem runder er spilt har faktisk Store-
bror, Lillebror og jeg tatt 7 av våre 9

individuelle poeng på de tre øverste

bordene. Virnsen har skufl'et med barc
et halvpoeng på 4. bord. Verre er det
med Gamlingen og Innvandrern. De
står fullstendig ribbet tilbake.

I oppgjøret mot Bergørs gikk det som
vanlig bra på de tre første bordene. En
uheldig Lillebror giorde at det ikke ble
mer enn 50 % likevel. Han hadde utvil-
somt vinststilling mot Ivar Bern, men

dcn ble satt bort i tidsnød. Storebror
fikk også opp en god stilling mot Ivar
Bern's lM kollega på førstebord. Gul-
laksen Iå bonde under i deler av partiet,
men heldigvis for ham var det umulig
for Storebror å realisere denne. På

hedjebord møtte jeg Stig Gabrielsen.
Han er ingør IM, men har tross alt over
2300 i rating. Han fikrk dele skjebne
med Helge Nordahl fra andre runde.
Også nå spilte jeg vinstrekket i mitt
syttende trekk. I motsetning til mot
Nordahl, som ble nedspilt, hadde jeg
denne gangen en god porsjon flaks. Ga-
brielsen fant den korrekte giendrivelsen
av min tvilsomme kongeinder. Imidler-
tid valgte han å forsere en stilling som
gjorde det lettere for meg å finne et for-
svar. Etter hvert fantjeg et lekkerl sper-
rehekk som kuttet både linjer og diago
naler i Stigs angrep. Dermed røk det i
første omgang en kvalitet, og like etter
to lette for tåm. Med offiser under og
angrepet avblåst valgte selvsagt min
langt høyere ratede motstander å gi opp.
Jeg er ikke sikker, men jeg har en intui-
tiv følelse av at stillingen min er tapt
hvis Stig hadde spilt mindre forserende.
Vi skal likevel være fornøyd med 50 %
på de he øverste bordene der våre mot-
standere i snitt er 250 poeng høyere ra-
tet en oss. Desverre ble innhøstingen på
de he nederste bordene som vanlig et
sørgelig kapittel. På lerdebord gikk
Vimsen ned mot Daniel Hersvik. Bedre
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gikk det ikke rned ltrnvandreren. Han

gikk nctl mot Stcin A. Aarland. Dctts
var imidlertid ingen overraskelse for her

var det nesten 400 ratingpoeng i fbr-
skiell. På sistebordet hadde nok Ber-
gens sin svakhet. I og med at Roy tryl-
lingen sto over ble de nødt til å benytte
Kristian Sørensen. Han hadde drøy4

I 900 i rating, og vi vet at Doktern har
slått langt sterkere motstand enn som

så. Det så da også svært lovende ut.

Partiet gikk til horgeparti og vi fant

straks ut at dette burde Doktent vinne
lett. Det var et dronningsluttspill hvor
Kristian knapt kunne røre seg uten at

det begynte å falle bønder (de hadde
lbm hver). Når partiet stadet gikk det

bare noen ffi hekk før Doktern hadde
vunnet en bonde. Imidlertid prestefte

han å bruke 50 rninutter, på en enkel

stilling, på de 4-5 første trekkene og

begynte å få tidsnød. Motstanderen lot
ikke sjansen gå fra seg. Han lot banrder

værc bønder og gikk etter evig sjakk.

I)oktern fbnt i tidsnøden ikke rette me-

disin og ble selv pasient. Evig sjakken
var et faktum og Tromsø laget er nå la-
retruende nær en manisk depressiv psy-

kose. Gamlingen måffe etterpå overta
fbr Doktem å skrive ut en medisin på

blå resept som begynner på Ø og slutter
på L. Ut over kvelden viste det seg å

være riktig medisin. Ja, for enkelte var

rnedisinen Iangt bedre enn en lykkepil-
le. Målsettingen for laget neste dag var
derfor at laget skulle vinne ogjeg skulle
tape! I min lykkerus hadde jeg selvføl-
gelig store problemer mcd å gi min til-
slutning til en slik målsetning selv om

det ville være et stort fremskritt for la-
get!

ISjefen]

15 mai Runde 6
'l'ronrsø fikk sine første lagpoeng mot

Porsgrunn i s.jette runde. På fbrste bor-

det spilte Pål rned de hvite brikkenc rnot

Kjetil A. Lie. Lie spillte bra i åpningen,

nren rotet seg bort i utover i rnidtspillet.
Pål fikk etter at noen tunge otfiserer var

byttet en stilling med tre bønder mot to
på damefløyen. Pål gikk på med c og b-

bonden og klarte å skape seg or fiibon-
de i c.linjen. Lie klarte å stoppe c-

bonden, men Pål sluttet sekvensen med

å vinne svartfeltsløperen forsert. Man

kan si at fbberen falt men pasienten dø-

de.

På andre bord spilte Jon Kristian med
de svarte brikkene mot Lahlunt.
l,ahlum styrte forsert inn i en psyko-

teorivariant og Jon tapte offiser fbr to
bønder. Jon sto klart til tap i sluttspillet.
rnen hvit spilte siden slapt. Lahlurn

kunne ved å avansere kjapt nred b-

bonden og a-bonden satt Jon Kristian i

en stilling der han like godt kunne gi

opp. Men l",ahlum fcrrsømte å realisere

sin lordel slik at Jon fikk motspill rnot

den hvite kongen på kongefløyen. Jon

{lkk avviklet til ett enkelt remisslutt-
spill.

På trcdje bord spillte Trond mot Saga-

I'oss i en kongeinder. Svart forsøkte seg

på rned angrep på kongefløyen mens

hvit avauserte på damefløyen. Det

svarte angrepet slo ikke igiennorn og
'frond klarte å avvikle til ett sluttspill
nred f ibøndcr på damefløyen. Selv om

hvit da hadde to lette pluss tåm mot to
tårn og to fribønder klarte han ikke å

forsvare seg. "lrond har som de fleste

vct cn sluttspillsteknik som s.icldcnt

fbiler.
På ljerde bordet spillte Frode Buil

med cle svartc lrrikkene mot Espen Lie.

llvit konr bcst lta åpningen når det

svarte angrepet på kongefløyen ikke
vant fiem. Frode kom i den trøsteslose

posis.jonen at han ntåtte forsvare seg
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mot to forbundne flibønder på dame-
fløyen uten kompensasjon. Sluttspillet
holdt ikke og Frode gikk ned.

Jan Sigmund fikk ett gratis poeng da
svart ikke klarte å utvikle seg på grurn
av en dopet hest som sprang galopp in-
ne i den svarte stillingen. Svart hadde
nesten ikke hekk og gikk ned med ett
springeroffer og ett tårnoffer.

På sjette bord spillte Frank med de
svarte brikke mot Joachim Berg-
Nielsen. Åpningen ble slavisk og ut-
viklet seg til et remissluttspill. Frank
holdt remis i ett ganske kjedelig parti.

Innvandrer'n]

Etter at vi i går endelig klarte å ffi vår
første lagseier var det ut over gårsdagen
en lettet stemning i laget. Eneste skår i
gleden var at også jeg vant. l,agkarrre-
ratene hadde umsett et problern for å

klare målsettingen om at laget skulle
vinne og jeg skulle tape. Uten nritt po-
eng hadde det bare blitt uavgjort 3-3. Ut
over kvelden gikk vi på kinarestaurant
for å lade opp til syvende runde. Tidli-
gere i uken hadde jeg spist biff og nå
skulle de andre også ha det! Jeg satt å
lurte inderlig på hva jeg skulle spise for
å illustrere hvem som egentlig er sjefen.
Det kunne jo hende at noen ville snike
seg til å giøre kupp hvis jeg ikke var
opprnerksom. Til slutt kom jeg frem til
den konklusjon at jeg rnåtte ta fritert
peking and med sursøt saus. Ja. den
tenker jeg satt. Det holder med biff når
de andre spiser §øftkaker, men nå ble
jeg nødt til å «fleske» til! ÅÅÅÅ for et
måltid. Det er noe av det beste jeg har
spist i lopct av rnitt snart 35 årige liv.
Problernet var at jeg etter måltidet ikke
klarte å gå tilbake til hotellet ved egen

h.ielp. I{eldigvis fikk jeg Storebror til å

trille rneg tilbake. Det var selfblgelig
både støvete og vondt. mør jeg var så

salig etter måltidet at jeg merket egent-
lig ikke stort. Den syvende runden var
spennende for de fleste lagene. I praksis
kan faktisk hele he lag vinne. OSS le-
der med 10 lagpoeng og har også bedre
individuell score enn Stavanger som er
nummer to med 9 lagpoeng. Både Aka-
demisk og Bergms har 8 lagpoeng, rren
det er bare Akademisk som har nok in-
dividuelle til å kunne gå til topps. I siste
runden skal Akademisk møte OSS. De
Itar et halvt individuelt poeng rnindre,
og vil passere dem med seier. De er da
avhengig at Stavanger ikke klarer mer
enn 3-3 mot Trondheim. Vi for vår del
må vinne for å passere Porsgrunn sorn

foreløpig har sjetteplassen. Da må Ran-
daberg slås, men samtidig må vi ha
hjelp av Bergens som må slå Porsgrunn.
Samtidig må vi passe oss for Trond-
heim som for alt i verden vil unngå sis-
teplassen.

I syvende rurde stiller vi i bordrekke-
følge med Storebror, Lillebror, Sjefen,
Vimsen, Garnlingen og Doktern. Den
første som er ferdig er jeg. Jeg tar rernis
allerede etter l0 trekk. Kanskje litt
feigt, men jeg har tross alt svart mot en

spiller med I00 ratingpoeng mer. Jeg
syntes også at både Vimsen og Lillebror
allerede har fått opp lovende stillinger.
Analysene viser da også at stillingen er
ganske flat, kanskje med en liten fordel
for hvit. Etter en liten stund ffir jeg rett i

mine antagelser i partiet til Lillebror.
Lillebror hiver brikkene llem i et gru-
somt angrep i dragen. I sluttstillingen
står han tåm, Iøper og tre bønder under,
men unge Harestad kan ikke unngå å bli
nratt! Et typisk l-illcbror angrcp. I slikc
stillinger er han Iivsfarlig med sin intui-
s.ion og kreativitet. Vi leder nå lt/z - t/2. I

tillegg er Storebror tre bønder over.
Dette ser lovende ut. Vimsen står vel
omtrent likt, mens Garnlingen står noe i

I
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urrclerkant. Doktem sin stilling ser l"na

ut og utrolig nok har motstanderen
brukt rner tid enn ham. 'fiden går og clel

cr klarl at Trondheim vil tape mot Stav-
anger. Det betyr at seier vil gi oss sjet-
teplassen. Vi skuffer ikke. Randaberg
blir til slutt slått med 4t/z - lYz.

Kampen om tittelen blir i år den mest
spennende på lenge. OSS sittu på

overtid og prøver å holde 3 - 3 rnot
Akademisk. Roar Elseth, dør luringen
klarer å snu en tvilsom stilling til vinst.
Denned er det igjen duket for et fortjent
rnesterskap til OSS. Overrasl<ende tok
Stavanger sølvet foran Bergens.

Partier fra Langesund
Ved Kjell Magne Johnsen

Jon Kristians lØrste parti i turneringa
var følgende slakt av Norges beste juni-
orspiller. Leif Erlend Johannessen mcd
hele 2329 i rating. Dette var kanskje
hans aller beste parti i lag-NM, så det er

bare å sette seg til rette i godstolen og
nyt dette utsøkte mesterverket!

Leil'B Johannessen
Jon K Røyset [A56]
Runde l OSS-Tromsø
1.d4 åf6 2.c4 c5 3.d5 e5 4.åc3 d6
5.e4 &e7 6.93 Jeg kjenner ikke denrre

åpninga, men s),nes ikke det virker lo-
gisk å fianchettere løperen. På 92 biter
den i granitt i all overskuelig fremtid.

6...0--0 7.§g2 a6 8.a4 ÅAAt 9.Age2
Eb8 r0.(H) b6 11.&e3 åe8 12.h3?!
Ønsker hvit å spille fll som i partiet,
kunne han vel klarl seg uten dette svek-

kende trekket2 12...Åc7 13.§d3 Ee8
14.f4 Sf6 Johannessen har spilte noe

planløst i åpninga, og står ikke spesielt
harrnonisk med tanke på å foreta seg

noe aktird i midtspillet. Dette utnytter
Jon på en glirnrende måte, og resten av

partiet er en ny,telse av et prakteksernpel
på strategisk nedspilling og overlegen
fbrståelse. Du kan nætmest ane hvordan
sorts fordel blir større for hvert trekk!
l5.Eabl h5! Et nydelig trekk. Poertget

er å slåss for en sterk utpost på e5 ved å

underminere fzl (med h5-h4) slik at hvit
ikke kan ta igjen med f-bonden og der-
med dekke e5. Samtidig svekkes de

sorte feltene forøvrig på hvits konge-
fløy, og fi'atar ham all lyst han eventuelt
rnå ha hatt til å spille 94. 16.f5 Johan-

nessen ønsker ikke gi sort utposten på

c5, men dette framstøtet har en annen

svakhet... 16...&g5! Sort ffir rremlig
bydte av sin dårlige sorts{bltsloper. cn

betydelig oppnåelse i denne stillinga.
Samtidig blir hvit enda svakere på de

sorte feltene. 17.4f3 h4! Jon spiller
konsekvent på sin "sortfelts"-strategi og

har sett at åpninga av g-linja ikke er så

farlig som det ser ut. 18.gxh4 AxeS+
I9.§xe3 §xh4 20.&h2 b5! Jon spiller
på hele brettet og skaper nye angreps-

rnå1, nå på dronningfløyen ! 21. E gl
Itxc4 22,ts94 tsh8! Dette var selvføl-
gclig tvunget nå, men det er så vakkert
I'ordi det ser så teit ut at det fortlener et

trtropstegn! 23.Ebgl Af6 24.Exg7+
*f8 Dermed var det ikke nrer for hvit å

gjøre i g-linia, bortsett fra å ha den til
pynt. 25.tsg5? Johannessen kan liksom
ikke tro at det ikke er noe for harn å

hentc i g-linia, og må sette dama der

også for å bli helt sikker. 25...§e7
26.wd2 a,d1 27.adl Eb3! [Jon in-
vaderer i b-lin.ia der det i motsetning til
hvits g-lin.ie, er reelle angrepsmåI. Selv-

følgelig ikke 27...§xa4 28. Sa5l
28.åec3 BebS 29.§e2 Eh6! Sorts
tropper vinner stadig terreng, nå skiærer
dronninga seg inn i hjertet av hvits stil-
ling. 30. B 7g3 B 8b4 31. H I g? tsf4
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Hvit er fullsturdig bastet og bundet, selv
med nesten alle offiserene på brettetl Jeg
kan tenke meg at det er lenge siden Nor-
gesjuniorhåp har blitt til de grader rund-
spilt. 32.tsc2 &xa4 33.9D 002
34.4e2 Eh6 35.åec3 åb5 36.8g5
åd4 Slike hester bruker jeg bare å ha
søte drømmer om... Hvit kan foreta seg

stort annet enn å vente på avrettelsen.
37.8293 Eh4 38.9s2 Bf4 39.§e2
gd2 40.897 Se8 Dekker for sikker-
hets s§ld det eneste svake ptnklet i
sorts stilling - fl. Det er ingen vits å ta
noen sjanser når man står så overlegent
som sort gjør her. 41.h4 dxe2 42,8A
142.9xe2 Bxe2+ 43.Ø,xe2 åxe4 var
selvfølgelig like håpløst.l 42...tseL
43.§xe2 gxh4+ 44. E h3 gf4+
45.b{2 Ecl Jon bestemmer seg for å

awikle. 46.d,a2 tsxb2 47.åxb? Exb?
48.8e3 ånS: Jon likte seg nok her og
briljerer litt for oss som stod gaparde og
så på. 49.f6+ [Desperate krampetreknin-
ger. Etter 49.Ø,xM Elxe2+ 50.Exe2
cxM kan hvit imidlertid gi opp med en

gang siden fribøndene ustoppelige.l
49...8xf6 50.8g8 åf++ St.QrZ åxe2
52.åxb4 åf4+ 53.8fl Ans Hvit ga

opp, da han ved siden av å ligge materi-
elt under, ikke kan stoppe sorts c-bonde

fra å gå inn uten å lide ytterligere tap.
En glimrende prestasjon av Jon. 0-L
KMJ

Det var ikke mye om å gløre at vi tok
poeng mot favorittene fra Bergens.
Trond bidro sterkt til det med en effek-
tiv avretting av Stig Gabrielsen (2300 i
raiing) på tredjebord. Gabrielsen valgte
et kevende opplegg med sort, men var
ikke mann til å fullføre og ble strafflet
hardt av Trond med det nydelige trekket
18. å f5 !l

Trond Romsdal
Stig Gabrielsen [E94]
Runde5Tromsø-Bergens
l.d4 af6 2.c4 96 3. å c3 §g7 4.e4 d6
s.åfJ 0-0 6.§e2 e5 7.G{ åa6! Kun
et teoritrekk, men Bergens hadde gjort
en grundig jobb i sine forberedelser og
funnet hull i mine kwmskaper her
8.h3?! Man regner visstnok 8.8el for
å være det beste i dag. Ideen er å stille
seg opp med løperør på fl 8...exd4
9.åxd4 Ee8 10.&flt Muligens er f3
tross alt den beste fortsettelsen. Nå viser
Gabrielsen posisjonsforståelse og viser
hvordan dette skal straffes 10...h6!
11.8el åh7 Poenget med foregående
trekk 12.94!? Min motstander kunne
umulig vite det, men inne i hodet mitt
var det nå en psykologisk kamp for p
holde motet oppe. Hvits stilling er svært
kritisk, så tanken var nå å snu spillets
karakter Ila en erketypisk posisjonell
stilling til en sylskarp en. Selv om
svarts fordel er åpenbar må han de
nærmeste trekkene være skikkelig på
vakt, da mitt siste hekk øker kravene til
presisjon. 12...h5!? Absolutt et mulig
trekk, men trolig er 12...Wh4 direkte
enda sterkere. Nå blir kravene til presi-

sjon en sterkere. l3.gxh5 åg5 l4.hxg6

I
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å xh3+ Etter min mening er dette en u-

nøyaktighet. Denne stillingen skal ikke
forseres. Jeg satt med en følelse av at

det enkle 14...hxg6 vinner fbr svaft.

15.9g2 fxg6 16.8 hl gh4 Svarts spill
er meget kevende. Selv om han fortsatt
har fordelen er hvit absolutt med.

I7.Se3 ElfS? Der kom den fatale u-
nøyaktigheten som snur alt på hodet.
Det ser veldig logisk ut å spille tårnet i

f-linjen, mør typisk for en spiller i dår-
lig form er at han kan spille glimrende
posisjonellt, men samtidig er det noe
som skorter på det taktiske. Svart opp-

rettholder en klar fordel etter 17...dfq+

1S. A 15! Det er nesten for godt til å væ-

re sant, mør jeg forsto straks at dette le-

kre sperretrekket ikke bare snudde for-
delen, men det er nok et vinsttrekk for

hvit 18...8xt5 [Det gikk heller ikke
med 18...gxf5 l9.gd5+ Bf/ 20.Exh3
Ef6 21.&hs; t9...&xf5 l9.exf5 åFl+
2o.Axf:l tsxf:t 21.&ds+ Bf7
22.§xf7+ 9xff 23.fxg6-t-; l8...gtb
19.åd5 tsxb2 20.8bI Bxa2
21.dde7+ gn 22.d,xc&) l9.exl5
&xrs 20.9d5+ 9na [20...8f8
21.Vxb7 Ele8 Truer Exe3 hadde holdt
ut lenger. Nå er det bråstopp!l 2l.tsxfs
Etter 21...gxfl 22. Exh3 blir det en hel

offiser under i et enkelt sluttspill. Ga-

brielsen gav derfor selvfølgelig opp.
Moralen her er at når det skjer stygt ut
gjelder det å tbrsøke å endre stillingens
karakter å håpe at motstanderen ikke
senser endringør før det er for sentl l--0
TR

l-lalve Porsgrunns lag så ut til å være

hentet i barnehagen, der i blant Påls

motstander som var å finne på junior-
toppens 6. plass i forrige liste. Pål

valgte sin spesialvariant i c3-sicilianer,
men Lie var forberedt etter at Pål hadde

spilt det samme ntot Einar Gausel tidli-
gere i turneringa, og han fikk inganting
ut av åpninga. Stillingstlpen passer i-
rnidlcrtid Pål trtrrtcrkct, «rg ttlover i pirr-

tict korn I)åls overlegne lbrståelse til sirr

rett og Porsgrunrrsjunioren tapte forbau-
sende fbrt.

Pål N Røyset
Kjetil A Lie
Rundc 6 Tromsø - Porsgrunn

l822l

l.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 I xdS 4.d4 å f6
S.Ofi SS4 6.§a4+ Det ganrle

Sveshnikovtrekket. I den senere tid har

6.øbdz blitt spilt noen ganger. 6...4c6
7.§c4 Wd7 17...We4+ 8.&e3 Axfl
9.åd2 &dl l0.Exdl Exg2 1l.Se2
med et utviklingsforsprang som msr
enn oppveier tapet av g-bonden. Denne

varianten hadde jeg på analysebrettet

for noen år siden.] 8.dxc5 OxfJ 9.gxfJ
e6 10.b4 Det har oppstått en ubalansert

stilling der hvit har merbonde og løper-
paret. T'il gjengield har svafi bedre

struktur og utsikter til å underminere c5

med ...a7-a5 når tiden er inne. 10...&e7
il.(H) (H l2.,of4 ahs 13.Edl EcS
l4.Og3l [Hvit forkaster den opprinne-

lige planen l4.Ad6 , som riktignok
demper §kket mot c5, men sotn oppgir
feltene e5 og f)l til det svarte springer-
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parreU t+...&xd6 l5.cxd6 åe5
16.§e2 åf,t og hvits kongestilling be-
gynner å ligrre på en utbombet byg-
ning.l 14...åxg3 l5.hxg3 a5! Dette
ternatiske trekket kom i rett øyeblikk.
Nå går ikke 16.tsb3 axb{ 17.cxb4 bd4
l8.gdl &f6 og hvit har problemer. I
stedet forsøker hvit å holde tunga rett i

munnen. 16.b5 åe5 17.§e2l Det er
viktig å beholde den gode hvitfelteren i
en så lurvete stilling. 17...tsxc5 18.f4
å96 19.8c1!? Dette ser kunstig ut,
men hvit må dekke c-bonden slik at
åd2 blir mulig. l9...Eaet8 20.8c2
Ef5 Idden med dette trekket er å ta bort
hvits mulighet til å besvare den naturli-
ge planen...e6-e5 med Pl-ff. 21.åd2 es
22.fxeS åxeS 23.8e4 Hvit sentralise-
rer og konsoliderer stillinga. 23...8xe4
24.Axe4 fSl Ved å fierne åe4 oppnår
svart kontroll over sentrumsfeltene og
c5-feltet. Svart har nå en sikker fordel
på grturn av hvits etterhengende c-
bonde. 25.4d2 ftl? Svart spiller på feil
plan. Bedre var 25...8c8. 26.åe4 f3
27.§n EdS Her står tårnet utsatt til
for både løperen og c-bonden. Bedre
var 27...8 d8. 28.8 el E fd8 29.c4!

Den hvite dronningfløymajoriteten er i
ferd med å våkne. Hvit skaper raskt en

I
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farlig {iibonde og svaft ffir problemer
rned å organisere en god blokade.
29... E dl 30. E xdl E xdl 31.c5 E d4
[Svart overser en taktisk mulighet og
taper lbrt etter dette trekket. 3 L.. E d7
for å kunne blokkere fribonden rned
... Ec7 var kans§e siste sjanse til å yte
videre motstand. (KMJ)I 32.c6 bxc6
33.bxc6 Axc6 34.Bxc6 Elxe4
35.4c4+ Poenget med hele varianten;
svart må gi løper eller kvalitet for å

unngå sekkematten. 35...9f8 36. tr c8+
Aos fz.ExdS+ 9e7 38.8c8 §az
39.&a6 Eel+ 40.9h2 Ee6 [Svindet-
forsøket 40...He2 strander på 4l.Ab5+
9d0 +2.&xe2 fxe2 43. E e8l 41. E a8
E h6+ 42.§gr E d6 14
PNR

Ivar Bem
Jon K Røyset lA48l
Runde5Tromsø-Bergens
1.d4 åf6 2.åf;t 96 3.&f4 .Lg7 4.e3
(H 5.h3 c5 6.åbd2 b6 7.c3 d6 8.&c4
gb7 9.(H) Aau n.aq Ee8 t1.gh2
e5 12.Ehl tse7 r3.tsb3 E ab8
f4.Ea3 8h815.b4 åe4l6.bxc5 bxcs
f 7.gb5 E bd8 18.åxe4 &xe4
19.^d2 &a8 20.4c4 Ab8 21.dxc5
dxcs 22.da5 8il2 23.åb3 Eg5
24.§{3

IM lvar Bem med de hvite brikkene er
fullstendig nedspilt. Han har stablet
nesten alle offiserene i en kok på dron-
ningfløyen, noe Jon Kristian utnytter
ved å slå til mot den hvite kongen,
24...trxfi21 Et avgiørende slag (eller
rettere sagt "burde vært"). 25.tsxf2
8rg3 26.*9l fi{akket bedre var
26.tre2 men resultatet blir det samme
etter 26...a61(et viktig mellomtrekk for
å avlede løperen som kontrollerer d7)
27.§c4 gh6 28.gxc5 Ød7 29,Va7
Sxh3+ 30.*gl &xg2l 3l.Exg2
Axe3+ og sort vinner.] 26....S,h6t
27.§xc5 Dekker e3 indirkte ved å true
på f8. Jon Kristian bestemmer seg der-
for for å flytte tåmet, men.. 27...8d8?
[27...§xg}! 28.8xf8+ (28. 8xg2
&xe3+; 28. åel &/3+ 29. *JI
9xh3+ 30. *gt ghl#) 2B...AxfB
29.Exg2 Sxe3+ og svart vinner lett,]
28.§c7! ... overser dette sterke svaret
av hvit som utn),tter softs svake før-
sterad, og dermed snur partiet! 28... E fB
29.§e7 SaSf lleg vet ikke om Jon
Kristian så remisen her, men uansett var
det vel riktig å ta den: 29...§xg2l
30.Exg2 Exe3+ 31.9fl tsf3+
32.9g1 (etter j2.8/2 §xh3+ 33. *el
Wxci+ 31. *fl Wxb3 taper ikke sort!/
32...se3+ 33.8h1 tsxh3+ 34.Hh2
8f3+ er evigsjakk.l 30.åd2 tsxe3
3 1. å fI E xc3 32. E dl g b3?? Trenger
ingen videre kommentarer. 33.Exe5+
l-0
KMJ

Løsning på oppgaver (fra side 8)

l) 37.åxd5 Exd5 Svart kan ikke ta
dronningen fordi det blir matt i 5 trekk:
37...&xh5 38.åxffi+ ghS 39.Exh5+
&h6 40.Elxh6+ 9g7 41.åe8+ Sxh6
42.8h3#; 37-.§fl 38.åxffi+ Exf6

(35... Åxf6 39. gh9+ AxhS 10. ExhS#)
39.&xtZ+ E ftfl 40.tsh8+ SxhS
4l.Exh8# 38.8xds gfl 39.Exd7
§xd7 40.trd3 &xb3 40...tsxd3 fører til
matt etter 4l .§fl+ 4l,H,xd7 åxd7
42.tse8+ Atg +l.tsce Åh7 44.a4 0g
svaft ga opp l-0 Sholshter - Gonsberg
Monte Carlo l90l
2) 30.8f6! åg5 31.Exg5 hxgS Svart
kan ikke slå på f6 pga.32.Eh5 32.tsxg5
He8 33.8h4! Ea3 34.8 A! 96
35.Oxg6 §xR 36.EhZ+ Stg 37.gxf3
oplrgitt l-0 Kasparov - Pigusov Riga
1977

3) 21...åxhS 22.Axh8 fJ 23.gxB Hvit er
i trckktvang og må bytte av bøndene. El-
ler f.eks. 23.&c3 2+ 24.&f1 4f5
25.§xd2.0,d3# 23...åf4 24."Oe5 Eller f
eks,24.Bel 892+ 25.8f] BfZ+
26.§ gl Otr: Og hvit blir matt 24... E 92+
2§.gfl ED+ zo.*et åal+ og hvit ga

opp 0-l Korso - Capablanca Havana 1900

4) 36.!fcJ+ SgS 37.åxf4! sxf4
38.Exe4tt R Svart kan ikke slå på e4
pga. Eg2"t- og §g7+ matt. 39.ExR
8xR 40.8xfJ fxe4 4l.Bxe4 Og svart ga

opp etter få trekk. l-0 Elka,P - Nevermo,I
NNM I999

5) 25.f5t h6 26.tsc4+ *h7 Svarts brikker
har problcmer med koordinasjonør og det
giør det vanskelig å forsvare seg mot hvits
trusler 27.exf6! Dødelig effektivt!
27...gxf6 27.,Wxd6 28.fxg7 A,e6
(28... gds 29.sx/8 W) 29.fxe6 tse7
30.8e4+ 9g8 31.8fl 28.åe4 Svart ga

opp da 29.åxf6 er helt avgiørende l--0
Kiik,K - Djurhuus,R Tromsøsjakken I993

6) l.Bgl Truer å94+ matt 1...&c8
l...ttd4 2.4h3 ges Q..W4 3.åg4+
hg4 4. Efl#) 3.bs4# 2.§gZ fxs?+
2...4xg2 3,åd3#; 2.**e5 3.8fl+ 9g3
4.Axe5# 3.Exg2+ åxg2 4.åd3# Fra
det iranske tidsskrift "Danesh-
mand"(vitenskap)
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Styret informerer
Ved Trond Romsdal

I forrige nummer informerte jeg om
hvordan situasjonen var i forholdet
mellom budsjett og regnskap, Denne
gangen vil jeg blant annet informere om
noen korreksjoner som kom på det
neste styremøtet. Siden det ble laaftig
debatt på årsmøtet om hvorvidt et bud-
sjett i det hele tatt var nødvendig, vil jeg
også informere kort om hvordan bud-
sjett og regnskapssystemet vårt funge-
rer.
I fonige nummer så vi at kasserer

hadde overført penger til Sjakklefsa.
Imidlertid er dette forfllninger internt i
klubben, og skal derfor komme ut med
en balanse på 0. Det riktige i forhold til
bilag er derfor å utgiftsføre beløpet på
3000 på medlemskontingorter og inn-
tektsføre 3000 på Sjakklefsa. Beløpet
var desverre iLke utgiftsført på med-
lemskontingmter, dermed blir over-
skuddet 3000 koner lavere. Jeg reiste
også spørsmål om "Prernier" skulle væ-
re en egen post i regnskapet eller om
det skulle være en post under hver tur-
nering. Styret var enige om at heretter
skal premier være post under hver tur-
nering. Dette er ikke minst viktig for å

finne ut hvordan hver enkelt turnering
reelt har gått økonomisk. Av denne
grunn ble det bedt om tre fakturaer nå
premier til NNM, bymesterskapet og
vårcupen ble bestilt. hemier her blir da
utgiftspost under NNM, klubbturnerin-
ger og Lyr- og hurtigsjakk.

Tromsøsjakken sto med et overskudd
på 1743 kroner. Dette blir ikke riktig ut
ifra at deler av premiebeløpet på 2885
kroner nå blir sn utgiftspost på
Tromsøsjakken. Vi ender dermed med
et lite underskudd på Tromsøsjakken.
Det var bare l8 deltagere med, slik at vi

I
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år gi deltagersvikt skylda for at mål-
setningene ikke ble nådd.

Jeg skev sist at jeg ikke fant noen
post som heter "Startavgifter" i regn-
skapssystemet. Dette er naturlig da det
på samme måte som "hemier" må bli
en underpost på hver tumering.

Ellers har økonomikomiteen tatt min
kitikk til etterretning, og jeg regrer
med at vi allerede neste gang fiir pre-
sentert tall i budsjettsystemet og i regn-
skapssystemet som ENKELT er sam-
menlignbare.

Hvordan er så dette budsjett- og regn-
skapssystemet. Kort sagt er det noen
regneark som er lagt inn i Excel. For de
som ikke vet det er Excel et "ruteark" i
form av et dataprogram. I hver rute kan
man fulle inn ulike data i form av ulike
typer. Disse typene kan være tall, tekst,
datoer, valutaer, brøker med mer. Rut+
ne er også organisert i et sjakkbrett lig-
nende system. Ruten øverst i venstre
kolonne heter Al. Kolonnene heter vi-
dere bortover B,C,D... På samme måte
er radene videre2,3,4.... Det er i tillegg
mulig å legge fbrmler til hver rute. Det
er dette vi utnytter i vårt system. La oss

for eksempel si at vi i ruten A'9 vil legge
sammen tallene overfor (Al til A8). Da
kan vi skive inn formelen
:Summer(Al:A8). Om vi da oppdaterer
et tall i A5 vil tallet i 49 automatisk bli
oppdatert.

Når vi nå vet hvordan vi kan ffi be-
regnet ulike verdier, la oss nå se på
hvordan ruter og ark fordeler seg i sy-
stemet og tar budsjettet først. Budsjett-
systemet er fordelt på 18 ark hvor det
første er hovedbudsjettet. Her finner
man budsjettet for hele året, mar også
periodisert i fire perioder. Vi sier at her
er budsjettet på nivå l. Her finner vi
postene 1,0 Medlemskontingorter, 2.0
Husleie, 3.0 Sjakklefsa og så videre

innlil 17.0 Diverse. Dette er et ark sont

cr laget og som det ikke skrives nrer inn

i i clet hele tatt. Dette er nemlig et su-

rrrark for de andre 17 arkene. De andrc

irlkcrre lrar fått navn etter postene på si'
rlc l. I-ler finner vi for eksempel på ark
,l "S.iakklelsa". l)ette cr sattttttctl lltctl
tlc andle arkene (side 2 * l8) buds.iettet

pii nivå 2. "Sjakklefsa" arket har poste-

rrc 3.1 Inntekter {ia medlemskontin'

Hcnter, 3.2 Kopieringsutgifter, 3.3 Por-

toutgifter og så videre. Nederst på siden

linner vi posten 3.0 som er summen av

l.l 3.X. Det er dette tallet s<lm over-
lirres til side I (hovedbudsjettet). Alle
ulk lia side 2 til side l8 er likedan or-
gnn isert. De har nederst en sumpost
sorn overføres til det første arket. Alle
rrrkene har en inntekts- og en ut-
gi llskolonne soln summeres.

Ilegnskapssystemet må bygge På
sunme system. Det er for å giøre sam-

rncnligninger enkle. Forskjellen er bare

rut det er et ekstra nivå (nivå 3). Vi kan

også gieme kalle det bilagsnivået. Det
cr her kasserer registrer utgifter og irrn-
tckter. La oss ta et eksempel. Kasserer

hirr to ganger (7.2.99 o922.4.99) over-
lirrt penger til Sjakklefsa kontoen. Post

l.l vil da få to poster på nivå 3. Post

1" I . I Overført for 16 medlemmcr
1200.- i inntekstskolonnen. 3.1.2 Over-
l'ort fbr 7 medlemmer 1400,-. Som vi
skiønner vil postene 3.1.1 - 3.1.X hli
strmrnert inn i post 3.1. Post 3.1 -- 3,X
blir overført inn i post 3.0 som overlir-
rcs til side l.

Nå er det like før vi skal ha en ny
budsjettoppfølging, og jeg er svært

spent på å se om økonomikomiteen kla-
rcr å følge opp intensjonene med vårt
nye system.

Vår sesongen er over, og vi har halt (i
lrvertfal[ for meg) en slitsom vår mecl
' l'ronrsøsjakken og Nordnorsk sjakkl'es-

tival. Planleggingerr av høstsesongen er

likevel godt i gang. Kontirruiteten i

skolcs.lakken ntå holdes igang fia lros-

ten av. Vi nrå ha opp til vurdering hvor-
dan opplcggct har vært og hva vi kan

giør'e bcdre. l]lant annet må vi huke lak
itle vi lrnr lrnlt pfr kttrs sistc ilr ii hankc

tlctn inn igien til hosten. Terntinlista for

høstcn ligger lbrdig som et lbrslag lbr
styret. Erlariltgsmessig blir det ikke stt»

re cndringer i forhold til de forslagene
jeg legger tiem. Oppleggel fra i vår blir
i stor grad lulgt opp. lrnidlertid er ltost-
scsongen noc kortere, og det er lyn- og

hurligs.inkkor det lbrst og frernst bor gå

ut ovsr, Mitt ttrrslag er at I{ostcupen ba-

re har seks runder og at det er de fire
l:oste i santmendraget som teller. Mitt
forslng til styre vil være sont følger:

August:
23. Åpning rncd velkornstlyn
30, l. rundc l løstcupen (L)

Septernber:
6. l, runde Klubbnresterskapet

13, 2, runde Klubbnresterskapet
20, 2, runde llostcupen (t'l)
27, 3, rttnde Kluhbnresterskapet

Oktobor:
4, 4, runde Klubbmesterskapet

I I , .1, rundc I løstcupen (L)
Itt. .1, rundc Klubbntesterskapet
25, 6, runclc KlubbrnesterskaPet

November:
l, 4, rundc I lostcupen (1,)

ll, 7, runde Klubbmesterskapct
15. 5, runde lløstcupen (1"{)

22, fl, runde Klubbmesterskapet
29, 6, rullde l-løstcupcn (L)

Desem[:cr:
6. 9, rundc Klu[:bmesterskapet

I 3, Åvslutning/premieutdeling

Sortt clet gilr licrn av fbrslaget legges

dct opp til 9 runders Klublrnresterskap
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Adresseliste for styret i Tromsø sjakklubb

Leder:

Nestleder:

Sekretær:

Kasserer:

E-post: Sjakklefsa@tromso. online. no

Trond Romsdal
Tromsøysundvn.26
9020 Tromsdalen
E-post: t-roms@online.no

Jens Otto Jensen

Varden 170

9018 Tromsø

PålNikolai Røyset
HåkondenVII's gate23
90l1Tromsø

Frank Remman
Olastien 81.221
9012 Tromsø
E-po st: profylax@hotmail. com

Frode Bull Jæger

Gnist vn. 5
9014 Tromsø

Tlf: 77 63 1165
Mob: 911819 90
Arb: 77 61 5574

Tlf: 77 67 19 77
Arb: 77 621609

Tlf: 77 68 22 09

77 65 78 14

77 6829 59

Tlf: 77 67 50 43
Arb: 77 61 8992

77 682209
77 65 81 79

77 69 4390

Tlf:
Arb:

Turneringsleder:

E-post: FrodeBull@hotmail. com

Rekrutteringsleder: Jon Kristian Røyset Tlf:
Håkon den VII's gate 23 Elt:
9011Tromsø

Id6koordinator: Jan Sigmund Berglund
Innlandsvn. 119

9020 Tromsdalen
E-post: simsim@c2i.net

Tlf:

Nr.4 Juni


