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Årets nordnorske mesterskaper, som ble øtviklet i Tromsø,

endte med klar seier til hjemmeføvoritten Pål Nikolai Røyset,

som med dette tok sin andre NNM- tittel. Røyset §kk ubeseiret

i mål med 6 w 7, halvannet poeng foran tittelfursvareren
Gunnar Berg Hanssen, Narvik og to poeng foran Rogvi
Rasmussen, Hqvhesten og Lars Andreassen, Naruik
(Einar Gausel i Dagbladet) NI'{M side 7

Sjakklefsa tester
Fritz5.32
Tromsø Sjakklubb
har gåfit til anskaf-
felse av Fritø.
Nærmere bestemt er
det versjon 532 vi
har gått til anskaf-
felse av. Fritz skal
delta i mesterklassen
i kommende turner-
inger.

Side 4

Flere partier
fra lagNM
Her følger flere gull-
kom fua lag-NM.
Tronds vakre og in-
struktive parti opp-
fordres leseren sterkt
til å spille igjennom,
og er du glad i
tragikomedie bør du
også ta en titt på Jan

Sigmunds kommen-
terte forestilling

Side 18
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Tromsø Sjakklubb har fly,ttet både i
rom og tid, som Jan Sigmund Berglund
uthykker det på TSK's hjemmesida på

lnternett. På gnrnn av ferie og tidsnød
har der vært lite informasjon til med-
lemmene om dette. Men da klubbmes-
terskapet også i år er en konradturne-
ring er det stadig mulig å være med.
Torsdag 16 september spilles runde 2.
Oppmøte senest kl. 18.30. Dette er helt
nødvendig dersom vi skal nå å awikle
runden i det tidsrom vi har leiet lokale-
ne.

Nytt spillested er Breivika videregå-
ende skole. Der er meget gode bussfor-
bindelser hertil fra alle deler av Tromsø
pga. nærheten til RITØ og IIITØ. Lo-
kalene er lyse og trivelige og forholde-
ne i det hele tat mye bedre end Bridgens
hus.

Klubben har ffitt noen nye medlem-
mer her til høsten. En av dem Fritzl
Han har et ratingstall på over 2500 og
har vurmet over diverse stormestre. Det
er meningen at han skal deltake i mes-
terklassen i kommende tumeringer,

Fritz har tenkt seg å være et aktivt
medlem i klubben. Han har allerede
hjulpet meg ved å kommentere samtlige
partiene fra mesterklassen i årets NNM.
Partiene er kommentert på engelsk og
vil snaft være å finne på Tromsø
Sjakklubbs hjemmesider!

Lederen ved tastaturet
Ved Trond Romsdal

En sommer er over og en innholdsrik
sesong står for døren. Tromsø sjakklubb
starter høstsesongen iglen 26. august.
Etter en sommer med lite sjakh begyn-
ner abstinensene igien å melde seg.

Imidlertid har ikke sommeren vært
helt uten sjakk. For tiden holder jeg på

rned sjakk-Ol i postsjakk, Jeg spiller på

4 bord på Norges seksmannslag. Post-

sjakk er noe jeg har holdt på med siden

1985. Jeg får ofte spørsmål om det har
noen hensikt å spille postsjakk i tider
hvor det er sterke dataprogrammer til
disposisjon. Svaret må da bli hva slags
bakgrunn man har for å spille postsjakk.
Vi må først og fremst huske at post-

sjakk er en mer vitenskapelig form for
sjakk. Det har absolutt noe for seg å
spille postsjakk hvis man ønsker å teste
ut noen varianter. Et annet moment er at

det er svært nyttig for nærsjakkør også

å analysere ulike typer stillinger. Fak-
tisk vet jeg iktrre noen bedre måter å he-
ne sjakk på arn å analysere ulike stil-
lingstyper. Imidlertid er det klart blitt
mindre inspirerende med disse datapro-
grammene. Konkurranse aspektet er i

ferd med å vannes ut, Det er artig å vite
hvem man konkurrerer med. Spiller jeg
med en IM fra Bulgaria, eller er det et

dataprogram alaFritz som er i dar an-
dre enden. At jeg holder på med post-

sjakk fortsatt har først og fremst med
trening å gSøre. For meg er en av de

viktigste årsakene til ftemgang trening
giennom analyser. For noen år siden tok
jeg IM tittelen, og for å være ærlig had-
de jeg et realistisk håp om å ffi sjansen

til å bli stormester. Jeg var på nippet til
å bli med i en dansk stormesterturne-
ring, men dessverre var det et krav fra
danskene at en av de fire norske stor-

rnesterne også stilte. Det lot seg ikke
gjøre, og dermed ble det sjakk-Ol i

stedet. Jeg vil anbefale alle å prøve
postsjakk, i hvert fall i en periode. Du
vil raskt oppdage at du også vil 1å nytte
av postsjakken i nærsjakken. Ikke bare
på de måtene jeg har beskrevet, men du
vil også merke at åpningsrepertoaret
blir bedre. Det har ikke rninst jeg nrcr-
ket. Jeg går ikke så ofte så fort ned.

Spesielt med svaft merker jeg stor for-
skjell.

Ellers er det jo også andre tilbud som

kan benyttes. Sommeren har vært brukt
til jevne besøk på ICC. ICC er en for-
kortelse for lnternet Chess Club. I all
hovedsak er det lyn- og hurtigsjakk som

spilles her. I tillegg er det noe som kal-
les bullit. Det sr en §pe sjakk hvor du

har maks to minutter på deg. Noe or-
dentlig tøv spør du meg. Mur jeg bru-
ker da heller aldri dette tilbudet. Jeg

spiller alltid og utelukkende I minutt
med fern sekunder i tillegg pr trekk. Jeg

får av og til en utfordring på 3,4 eller 5

minutter på hele partiet, mør jeg har
begynt å konsekvent avslå disse tilbu-
dene. Jeg har en stygg tendens til å tape
på tid med disse variantene. Når ieg ffir
opp gode stillinger vil jeg gieme vinne
dem!

Egentlig må jeg innrømme at jeg kan
stlre min begeistring for denne formen
for s.lakk. I vår hadde jeg an konto hvor
jeg lå mellom 2650 og 2700 i rating. Så

begyrte musa å svikte. Jeg raste ned

200 elopoeng. Jeg husker at det siste
partiet jeg spilte, i en spansk variant, så

spilte jeg axb5 axb5 og når jeg skulle
bytte tåm på a8 så sviktet musa da tår-
net var på vei over og tåmet datt ned på

a2t Det fulgte raskt Txa2 og jeg sto tårn
under. Raseflde logget jeg meg av og

siden har det blitt lite spill på Internett.
I)et er flere slike servere der ute sotn
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tilby sjakkspill over nettet. ICC har li-
kevel ord på seg for å være best. ICC
tilbyr en ukes prøve abonnement (kost-
nads fritt). Her kan du gå inn forsøke
selv. Du rnå laste ned en program for å
spille, men alt dette får du bes§ed om
på hjemmesiden www"chessclub.com.
Det er slik at du kan prøve i en uke pr
E-post adresse. Etter 3 måneder strykes
din adresse så kan du fi deg ar ny uke.

Som Telenor total kunde har jeg ti E-
post adresser, og jeg har også flere på
jobb. I praksis betyr det at jeg spiller
gratis. Har du ikke denne muligheten,
så koster det 89 amerikanske dollar
(NOK 720) for 2 års medlemskap.

Som sagt kan jeg s§re meg for derute

formen for sjakk. Det er rett og slett for
lite sosialt. Jeg foretrekker å gå på kafe
å spille med en venn. Imidlertid er det
greit å kurere abstinensene som melder
seg om sommeren.

Hva så med høsten, hva er det mest
interessante tilbudet. Nå i slutten av au-
gust er det turnering i Vadsø. I løpet av

september er det Kalottumering i
Hammerfest, men det kanskje mest in-
teressante i løpet av høsten er vel jubi-
leumstuneringa i Narvik. Vi må bare
gratulere Narvik med 80 år. Som gode

naboer er vi her forpliktet til å stille
mannssterkt. Tumeringa awikles 10-12

september. I oktober/november er det

Harstad Opor igien. Som regjerende
mester er det også interessant å delta
der. Det spørs hva man rekker over,
men tumeringa i Narvik har førsteprio.
ritet. Jeg skulle ørske at vi kunne ffi av-
viklet et ketsmesterskap også. Som

kretsleder har jeg tenkt å utfordre Sort-
land på det området. I klubben skal vi
som vanlig arrangere klubbmesterska-
pet, men vi skal også ha ert høstcup.
Ellers er det styrets nrålsetting å tå spilt
NNM ikafesjakk.

Sjakklefsa tester Fritz 5.32
Ved Trond Romsdal

Tromsø Sjakklubb har gått til anskaffel-
se av Fritz. Nærmere bestemt er det

versjon 5.32 vi har gått til anskaflelse
av. Fritz skal delta i mesterklassen i
kommende turneringer. Den deltar for å

gi mesterspillere matching, men deltar
utenfor konkurransen om klubb- og

byrnesterskapet. Pattiene dens ville telle
i mesterskapet, men den kan selvsagt
ikke vinne noen pokal.

For å vite hva Fritz tilbyr har Sjakk-
lefsa gått den nærmere i sømmene.

Det første som må giøres er å installe-
re Fritz. Installasjonsveiledningen er
kort og grei. En god installasjonsvei-
iedning skal ikke ha for rnange stepp og
slett ikke stille brukeren overfor spørs-

mål som kan besvares galt. Veilednin-
gen som leveres med Fritz oppfuller
alle disse kavene og vel så det. Selv for
den uerfame b'ruker er Fiitz enkel å in-
stallere.

Fritz 5.32 leveres med to CD'er og en

brukerhåndbok. Brukerhåndboken er

skrevet på engelsk. Egentlig er den

skrevet for Fritz 5, men som vedlegg til
den ene CD'en ble tilleggene i Fritz
5.32 dokumentert. Vi likte ikke denne
oppdelingen av brukerdokumentasjon.
Ellers var brukerdokumentasjonen grei
nok. Den dekker alle funksjonene i Fritz
og forklaringene holder et godt pedago-
gisk nivå som giør Fritz enkel å sette

seg inn i.
De to CD'ene er Fritz programmet og

en lyd CD. Fritz programmet installeres
på harddisken, mens den andre CD'etl
er en snakke CD. Du kan velge om du
vil Ia Fritz snakke til deg på tysk eller
engelsk. Sjakklefsa likte best den tyske
versjonen av språket. Selv om ikke alle
kjenner tysk så godt er frasene her enkle

og korte. En annen sak er at stemlnen til
"engelskmannen" var noe "glatt".
Snakke CD'en bør man ikke installere,
rnen heller ha stående i stasjonan under
kjming.

FIva så med prograrnmet. Sjakkb,rettet
er det viktigste i skjermbildet. Her kan

man velge mellom en 2D eller en 3D
versjon. På hver av variantene er det
flere forskjellige størrelser på brettet.
Det er kanskje flottest i 3D, men det er

ingen tvil om at 2D varianten er å fore-
trekke når man spiller sjakk. Skal rnan

bruke 3D versjonen må det være på

stØrste brettstørrelse. I tillegg må man
ha minst l7 tommers s§etm, ellers blir
det fort uoversiktlig likevel. Alt i alt er
det et svært brukavemlig miljø i Fritz
rned god hjelpefunksjon. Grafikken er

så god som man kan forvente. Vi triv-
des i miljøet Fritztilbød.

Spilleprogrammet har i realiteten u-
endelig mange vanskelighetsgrader, noe
som gjør at det passer for alle sjakkin-
teresserte. Når man skal velge betenk-
ningstid kan man velge lynsjakk, hur-
tigsjakk eller vanlig turneringssjakk. Du
har mulighet til å stille tiden manuelt.
Det bety at du ikke nødvendigvis rnå

spille lynsjakk med 5 minutters betenk-
ningstid. l{ar du lyst å spille 7 minutter
så stiller du den inn på det. Du har også

muliglret til å spille med Fischer tid"
Det betyr at du i tillegg til din startt:id

også får tid for hvert hekk du utfører.
Du kan spille i flere forskjellige mo-

duser. For eksempel kan du velge mel-
lom "Venn" modus, "Sparring" modus
eller du kan spille et ratet parti. Det
siste slmes vi var mest morsonrt. Her

fikk man etter å ha spilt noen partier et

ratingtall som sier hvor god du er. I
"konsultasjon" modus kan du se hva
Fritz tenker på når du er i trekket. FIar

du problemer med en nratt oppgave, -ia

da er det bare å sette Fritz i "Matt" mo-

dus, så finner Fritz matten fbr eleg.

Fritz leveres med et formidabelt åp-

ningsrepertoar. I åpningsbøkene er det

rnuligheter for å editere og oppdatere
biblioteket. Det er i det hele et vell av
muligheter som vi ikke skal komme intr
på her.

I pakken er det også en database med
flere hundre tusen partier. Dette er fer-
ske partier helt opp til 1998. Datatrasen

er kornpatibel med Chessbase. Dette
gtrør Fritz spesielt interessant for klubb-
spilleren. Chessbase er jo den domine-
rørde sjakk databasen i dag.

Det som er nltt fra tidligere versjoner
er at Fritz leveres med ulike Sjakk

"motorer", Disse motorene er egentlig
flere sjakkcomputere i en. Dette gjør at

man kan spille turnering mot flere da-

tamaskiner. Man ikke bare kan, men
Fritz tilbyr også å administrere turne-
ringen for deg. Vi prøvde dette, og det

var svært artig. Likevel, her oppdaget vi
noen feil i programmet. Vi hadde stilt
inn betenkningstiden for tumeringen,
men plutselig kunne Fritz begynne med
en annen betenkningstid. Et annet pro-

blem var at når deltagerne i tumeringen
skulle plukkes ut, så kunne man velge
motorer som ikke er installert. Friiz et
klargiort for motorene Hiarch og Junior.
Likevel burde de ikke stått i listen når
de ikke var tilgengelig. Fritz har også en

analysefunksjon det står respekt av.

Dette gJøt Pritz til den perfekte

treningspartner. I tillegg har Fritz en

rekke funksjoner som vi ikke har be-

skrevet her. Fritz har en hyggelig pris
på ca 500 kroner. Det er utvilsomt et av

de beste sjakkprogrammene i markedet.
Siden Fritz også er enkel og intuitiv å

bruke gir vi den karakteren 8 på en

skala iia I til 10. sjakklefsa anbefaler
TSK sine nredlemmer å skaffe Fritzl
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OppgaVef Yecl Samson Højgaard Løsninger side 2l

Hvit trekker og vinnerHvit trekker og vinner

Nordnorske Mesters kaper
21" - 24 mzi

Comfort Saga Hotel

r{NM 1999 kl.M.
Ved Pål Nikolai Røyset

Det siste nordnorske mesterskapet i
dette årtusenet bør ikke gå upåaktet
hen for noen, i hvert fall ikke for dets

deltakere og for leseme av

kvalitetstidsskiftet Sjakklefsa. Derfor
har undertegnede påtatt seg det

ærefulle oppdraget å fortelle om noen

begivenheter fi'a mesterklassen selv

om det kanskje innebærer en ubevisst

og uønsket frykt for kritikk av ymse

slag.

I det øyeblikket sjakklokkare
begynte å tikke var det ingen grunn til
å tvile på at de 12 påmeldte deltakerne

hadde firnnet veien frem til stolen,

bordet og sjakkarmesn. Og seive

fordelinga var, som det fremgår av

listme, 5 fra arrangørklubben Tromsø,

4 fra Narvik, 2 fra Vadsø og I fra
Færøyene. Sistnevnte sto oppført som

medlem av Havhesten. Havhesten er

vår naboklubb i fall noen hadde glemt

det. Bare 4 hadde ratingtall over 2000,

hvilket betyr at mange gode spillere i
Tromsø og i landsdelen for øwig var

fi"aværende. Årsakene til den labre

oppslutninga skal ikke bli gienstand

for løsrevne spekulasjoner i skrivene

stund, r,i ffir heller være glade for den

harde kjeme som fant anledning til å

kjempe om heder 0g ære i denne

olllgang.

I kraft av rating, aktivitetsnivå,
tbrmutvikling og lignende så det ut til
å være 5 mulige favoritter
underforstått en røff og uhøyidlig på -

sparken - vurdering. De ølrige 7 var i
utgangspunktet enten dark horses eller
prugelknaben. Det er alltid vanskelig å

opptre som spåmann, men det skulle
altså vise seg at de 5 mulige
favorittene havnet på de 5 første

plassane på resultatlista. Og nettopp
det erjo ikke uvanlig i sjakkverdenen.

Undertegrede kjente at formen fra
Lag - NM var i brukbar behold etter

det rolige og plutselig dramatiske

førsterundepartiet mot Sam son :

Pål N Røyset
Samson Høygaard lB0sl
t.e4 åf6 Svart velger å gi hvit et

bondesentrum som han se:rere ørsker
å angripe. 2.es ådS 3.d4 d6 4.åR
Sg4 5.&e2 c6 6.0-0 &xf3 Z.&xfr
dxes 8.dxe5 e6 9.tse2 Sluttspillet
sorn oppstår etter 9.c4 åb6 l0.Sxd8
QxdS fulgt av 9c7 er ok for svart.
i{vit bør heiler holde lxikkare på

brettet pga. den terrengfordeleu
sentrurn representerer. 9...åd7 10. h3

tsc7 11.&b2 gb4 12.a3 &e7
13.åd2 0*0 14.93 b5 Siden hvit vil
regiere på kongefløyen i overskuelig
framtid prøver svart å bygge opp et

motspill på detr andre siden. 15.Se4
åc5I6.A92 aS l7,t4 a4 18.h4 ldeen

tr'inn snareste vei til vinst for hvit Hvit står til vinst - finn matten!

Svart trekker og vinner Finn snareste vei til vinst for svart
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er å lukke igjen hele fløya og samtidig
kjempe om mer terreng, men svart kla-
rer etter hvert å rive opp b - linja.
1s...åd7 19.c4 bxc4 Nødvendig;
19...å5b6 20.c5 bds 21.åe4 er å

overlate alt sammen til hvit. 20.åxc4
c5 21.b5!? Et posisjonelt motivert bon-
deoffer som svart må akseptere.

22.bxc5'l åxc5 og svarts offiserer våk-

ner uforskammet raskt til live.
21... tr ab8?! Ledd i en plan som går for
langsomt og snart over stokk og stein.

Det umiddelbare Ø,7b6 er holig bedre.

22. E adl El xbS 23.fS E Ih8 24.Sa1! -

Løperen finner en "safe heaven" her ute

og awæpner de svarte tårnene fullsten-
dig. I tillegg øker kontrollen i hele dia-
gonalen a1lh8 siden løperen ikke lørger
er utsatt. 24-.47b6 25.4d6 En viktig
tempogevinst, tårnet på b5 henger.
25... E b3 26,fxe6 fxe6 27.ts94 Truer et

fatalt innhogg på e6 med rask kveler-
matt i åf/#. Og da tsd7 shander på

28. E xd5 exd5 29.e6 må svart bare inn-
se at det ikke finnes noen medisin mot
ragnarok. 27"..§xd6 28.Uxe6+ th8
29.exd6 1-0

Da undertegnede har en inngrodd
motvilje mot å kommentere partier som

han selv ikke har spilt, ffir leserne ta til
takke med enda en smakebit på mitt
spill i denne tumeringa. Partiet er salcset

fra sjette runde og det er en narviking
som ffir unngjelde:

Skjalg Ratuung
Pål N Røyset

1.e4 c5 2.åc3 åc6 3.f4 96 4.åfJ
Ag7 5.&c4 e6 6.a3 Åge7 7.§a2 Ø,d4

Hittil har det ikke s§edd så mye, men
jeg var jo forberedt på at Skjalg etter

hvert ville gå til kongeangep a la nar-
vikstilen. Planen var å spille solid og

styre partiet inn i posisjonelle baner i
tråd med min egen stil, 8.0-0 0-0 9. å e2

h5 10.c3?! Svekker de hvite feltene

som kan bli et problem når stillinga åp-

nes opp. Svart velger nå å slå bort den

mest fryktinngytende angrepshingsten.

10...åxfJ+ 11. E xf3 I l.gxB!? tulgt av

d2-d3 er mer solid, men hvit er ute etter

mer vind i seilene. 11...&b7 12.d3 ds
Svart er allerede på offensiven. Hvit
forsøker å sveise sammen de hvite fel-
tene og lykkes delvis. 13.8c2 c4 14.e5

d4 15.8h3 cxd3 l6.Exd3 dxc3
17.åxc3 gb6+ 18.4e3 Ec6 19.§e2
a6 20.Ecl EacS 21.b4 Det ser ut til at

hvit har klart seg ganske bra og må nå

forsøke å ffi skikk på vimsekoppene

Hh3 og §a2 2l...Bfd8 22.Sc5 åf5
n.Wn B,d1 24.tre1 Ecd8 25.9b3
E d3 26. B xd3 E xd3 27.tsc2??

En bukk som medfører ad undas i et

overbelastningsscenario. Etter 27. H dl !

er ingenting avgjort. 27..,8 xc3 0-l

NNM 1999 k1.1.
tr/ed Frank Remman

I denne klassen stilte Tromsø med to
mann; Willy Selfors og Johnny Karl
Pedersen. Førstnevnte, ør tidligere Kir-
kenes-spiller, åpnet friskt med seier i
innledningsmndan, og ga etterhvert sig-
nal om at han ville være med å kjempe
om de øverste plassene. Alta var repre-
sentert med to sterke utfordrere i Jonas

Rojahn og Pål Mathisen, og sammen
med Selfors utglorde de trekløveret som

skulle vise seg å dominere denne klas-
sen fra start til mål.

Tidlig i mesterskapet lå det an til
dobbeltseier for Alta, de skaffet seg et

halvpoengs forsprang til sine konkur-
renter som de beholdt helt fram til den

avgiørende rundm. Men dette var en

meget jevn klasse, allerede etter 4.

Runde skilte det kun et hahpoeng {ia
tet til T.plass! Før siste runde var det 4
mann som kjempet om tetplassen.

Rojahn skulle i siste rmde møte Rune
Handberg som bare var et halrpoeng
hak. Et skikkelig toppoppgiør, hvor

vinneren ville ha gode muligheter til å

bli blant de 2 beste. 2.plassen må jo
regnes sorn en halv seier da den i tillegg
til pokal og peflger, også medfører di-
rekte kvalifiserirrg til Mesterklassen i år

2000.
Mathisen lå på 2.plass før siste rurde,

og skulle spille hvit mot Jørgør Svend-
sen, en opponent som i utgangspunktet
skulle være en overkommelig oppgave
for hvitspilleren, spesielt siden det skilte
over 150 ratingpoeng i dennes favør.

Selfors skulle ut i bykarnp mot Peder-

sen, og selv om det var et lokaloppgiør
måtte Selfors finne seg i å være favoritt.
Selfors innfridde favorittstempelet og

vant. Nå knyttet spenningan seg til hva
Alta-guttene kunne prestere.

Hr.Mathisen ble nok preget av stundens
alvor, og gikk på et overraskende tap,
og var dermed ute av tetstridsn. Rojahn
kjempet den hardeste kampen, og hadde

ikke organg råd til å inngå forlik med
sin motstander hvis han ønsket første-
plassen, ettersom han hadde dårligere
kvalitet enn Selfors, og følgelig ville
blift nr.2. Handberg kjempet tappefi
men måtte til slutt shekke våpen. Jonas

Rojahn vant fortjent, og ble dermed
mannen som ødela en perfekt score f<rr

Tromsø. Hans seier betød at 'fromsø

såvidt unngikk å vinne samtlige klasser
i NNM. Men Tromsø og Willy Selfors
har vel uansett god grunn til å være til-
freds med en 2.plass, som siker mester-

spill neste år. Spesielt med tanke på at

han har spilt rninimalt med sjakk i den

senere tid. Han har imidlertid lofi å

spille i sjakklubben til høsten, og det

kan vel være lurt med litt rnatching før

NNM neste årl
Pål Mathisen ledet før siste nutde,

men måtte ta til takke med den bitre
3.plassen. Spesielt §edelig var det vel å

være den eneste av de 4 øverste solrt

tB23l
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opplevde å tape et parti, og attpåtil i
sisterunden. Pål Farmen endte på
4.plass, og selv om han også forble ube-
seiret, ble han samtidig turneringas re-
miskonge med 5 "fredelige". Ser en på
resull"atlista er det jo et pussig pocng at

de 4 øverste møtte hverandre og sanrtli-
ge partier endte remis! Et annet pussig
poeng er at resultatlista etter l.Runde
var identisk med sluttstillinga i tume-
ringa når ør ser på de tre øverste plas-
sene.

NNM 1999 kl.2 og 3
Ved Paruiz Elkct

Nordnorsk mesterskap ble i år spilt på
Saga hotel, 2l-24 ma| Der deltok 47
spilloe fra l3 forskjellige sjakklubber i
Nord-Norge. Mesterskapet ble spilt i 4
jevn store klasser over 7 runder. Arran-
gørene giorde en god innsats og der var
flotte premier.

Dag I
Før L runden begynner ser vi 3 spille-

re i klasse 3 som er favoritter etter deres
ratingstall å dømme. Etter I. runde ser
vi Roald Storslett, Tromsø sjakklubbs
eldste aklive spiller, på første plassen.
Mens Norbert Schmitz følger rett etter.
I klasse 2 er det ganske likt mellom
spillerne og alle har en sjanse for å vin-
ne. Etter L runden leder Tom Berg,
vinneren av klasse 3 i fior. Inge Henrik-
sen som er forholdsvis ny sjakkspiller
fla Tromsø er nummer to.

Dag2
I klasse 3 er Roald Stnrslctt stadig på

topp og forsvarer plassen sirr og det
sanlme gjør Norbert Schnritz og etter
ham følger Martin H Larsen. Det ser ut
til å bli en kamp mellonr disse to onr l.
plassen.

Det ser også likt ut i klasse 2 mellc»rr
'Iom Berg og Inge l lenriksen. Men

denne gang er det Inge der tar over før-
steplassen. I runde 3 spiller Inge og
Tom mot hverandre. Partiet ender med
remis og Inge beholder plassen sin. På

3. plass firrner vi Stein Paulsen. Rolf
Andersen var ratingsfavoritt før
[.runde, men det ser ut til at han sliter
for å få poeng.

I klasse 3 er Roald "still going strong"
rned 3 strake seier og Håkon Natvig ser

ut som den nærmeste rival med 2,5 po-
eng.

Dag 3

I 4.runde tar Tom Berg l. plassen i

klasse 2 tilbake og en ny utfordrer, Ro-
bert Blomstereng, tar 2. plassen og un-
dertegnede følger på 3. plassen. Vi har
alle 3 poeng. Der er nu bare l/2 poeng
forskjell mellom 1. og 6. plass. Det er
både spenning og tøffe dueller for å ta
l. plassen! Det er interessant å se at
Tom Berg med nest laveste rating leder
klassen.

I klasse 3 spiller Roald remis og leder
med 112 poeng på silre nærmeste kon-
kurrenter. Han har bare gitt bort 1/2 po-
eng på 4 runder.

I runde 5 tar undsrtegnede L plassen
fra Tom Berg i klasse 2 og sender ham
ned på 4. plassen. Det er nu 2 nye spil-
lere på 2. og 3. plassen, Stein Paulsen
og Frode Berntsen.

I klasse 3 vinner Roald i 5. runde og
der er nu et irelt poeng tiI nurnrner to.

Dag4
Det er stadig ukiart hvem sorn vil bli

vinner i klasse 2 etter runde 6. Under-
tegnede leder mens Frode Berntsen er
avansert fra 3. til 2. plass og Tom Berg
følger rett etter. Det er l/2 poeng mel-
lorn hver av oss. Både Frode og jeg kan
vinne mens Tom Berg kan ta 2. plassen.
I klasse 3 er der allerede før siste runde
klart at Roald Storslett er vinneren. I lan
konrrrer foran Håkon Natvig på

kvalitetspoeng selvom han taper og I{å-
I<on vinner. Men den erfame spiller vil
ikke gi poeng bortl

I siste og 7. runde taper Frode Bernt-
sen til meg og ender på 3. plass i klasse
2. Stein Paulsen tar ettel' vinst over
Magne Lind 2. plasssn. Helt fortjentl
Han har spilt err god turnering. I)et er

sterkt at 3 spillere fra Tromsø inntar de
3 fbrste plasser i denne klassen.

I klasse 3 er det altså Roald Storslett
sorn fortjent vinner. Vi gratulerer! Knut
A l{ansen hadde problemer i begynnel-
sen av tumeringen, men kom veldig
sterkt fra 4. runde og ga bort bare 112

poeng på de siste runder.
Jeg synes Tronrsøspillerne giorde det

veldig bra både i klasse 2 og 3. Men
kanskje et par spiliere ikke helt innf id-
de sine egne forventninger.

Partier fra NNM
Ved Kjell Magne Johnsen

Sarnson hadde ik'ke en spesielt god
turnerhg. Han gikk som vatlig etter
strupen på motstanderør, og selv om det

ble flere bom enn vanlig, lyktes han fult
ut med paltiet i runde 3 mot Frank, som

han fikk gleden av å krone med et vak-
kert dronningoffer til slutt.

Frank Remman
Samson Højgaard [A-10]
l.d4 e6 2.c4b6 Samson velger et litt u-
vanlig system. Planen er å friste hvit til
å skaff'e seg et bredt bondesentrum, for
så å angripe det. Resultatet blir ofte

svart skarpt spill. 3.e4 &UZ +.åcS
Ab4 5.9d3 5.{3 er kanskie vanligere,
men Franks valg er også helt OK for
hvit. 5...f5 6.§e2 åc6 En "teoretisk
nyhet"? Jeg har bare funnet partier hvor
sort har slatt på e4 eller spilt å16 her.

7.åf3 fxe4 8.Axe4 åf6 9.Sg5 0-0
10.(H) ffe8 Samson forbereder et offi-

sersaflgrep på kongefløyen. 11.-§c2?!

[Kanskje var de1 sterkere å sla på 16

med en gang, f.eks. ll.Sxf6 Bxf6
12.åb5 med kompliserl spill.l
11.."8h5 tr2.§xl6 trxf6 13.åe5 .leg

har en føielse av at I3.d5 var på sirr

plass i denne stillinga. &b7 har et u-

hyggelig potensiale der den peker mot
den hvite kongen sammens med tåmet i

den halvåpne f-linja. 13...§h4
14.åb5?! [Frank hopper framover,
men brikkene koordinerer ikke slik at
truslene er enkle å dekke. Hvits sentrurn

er også ustabilt, så retrett med 14.åR
var sikkert å foretrekke.l 14.,a6
15.åxc6 &xc6 Sorts fiendtlig innstilte
offiserer varsler om snarlig død og for-
dervelse for den hvite kongen. Iglen var
kanskje 16.d5 det beste forsøket for å

stenge ute sorts hvitfeltsløper. l6...exd5
kan da besvares med 17.å.xc7 .

16.åxc7? Samson avslutter nå elegant:
16...&d6! Franks hest på c7 er nå ftrr'-

tapt, så Frank velger likegodt å gjøre

pinen kort. 17.g3 Bxh2+!

F'rank ga opp siden han blir matt på h I

etter l8.9xh2 E h6+ 0-1

Undategnede hadde en middelnrådig
turnering og klarte bare å avgjøre et

(Fortsettes side l4)
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parti til min fordel. Min gamle klubb-
kamerat Tor Gran Nilssen gikk ned som
følger i runde 3:

Tor Grar Nilssen

Kjell Magne Johnsen

Etter langvarig stillingskig rned for-
del til meg var Tor i begynnende tids-
nød, så jeg fant tidspunktet rett til å

foreta meg noe aktivt, 20.h4! Kanskje
fantes det bedre trekk i stillinga, men
psykologisk fikk iallfall trekket den øn-

skede virkning. 20...gxh4 21.95!? Len-
ge rurdertejeg 21.e5! som også ser bra
ut, men valgte til slutt å holde meg til
den opprinnelige planen som er mer
spekulativ. 2l...hxg5 Et sikere alterna-
tiv var å trekke hesten for il&e å gi dat
hvite dronninga dar sterke utposten på

95. 22.Exg5 Eg8? [I tidsnøden gjør
Tor feil. 22...8d8! var korrekt, og hvit
har ikke lenger så mye å skryte av.l
23.Ehll Sort har ikke lenger noe for-
svar. 23...&h3 [23... ø91 24.Wyh4+
åh6 25.&xg7 ExgT 26.åd5 er også

forferdelig for sort, men tross alt bedre.]

24.tsxh4+ &h6 25. E gl Ag2+ Despe-

rasjon. 26.E xg2 E xg? 21.9 xg2 14

Frank gjorde ar akseptabel turnering

og kunne glede seg over remis mot
klubbens leder og beste spiller det siste
året. Trond og Frank spilte i runde 5 et

intenst parti hvor det så ut som det

skulle gå greit mot favorittseier Jil
Trond. Frank kjempet imidleftid hardt
og etter flere små unøyaktigheter måtte
Trond nøye seg med evigsjakk for ikke
å risikere å tape,

Frank Remman
Trond Romsdal [A00]
1.d4 åf6 2.åB b6 3.c4 e6 4.a3 &b7
5.åc3 d5 6.JLg5 [Det er kjent at dette
ikke gir hvit noe spesielt. 6.cxd5 er teo-
ritrekket her.l 6...&e7 7.e3 0-{ 8.tsc2

[8.Ecl er muligens mer nøyaktig. I
partiet blir iallfall ikhe dama stående

spesielt godt her.l 8...åbd7 9.Bcl
[9. E dl!?] 9...c5 10.cxd5 å xd5
11.0xe7 §xe7 Trond har kommet
godt ut av åpninga og det blir snart klar"t

at han har klar fordel. 12.&e2 cxd4
13.åxdS [3.exd4 åxc3 14.tsxc3
E ac8 var ikke morsomt for hvit.l
13...&xd5 l4.exd4 Frank har pådratt
seg en isolert d-bonde som ofte kan gi
gode angrepsmuligheter, men i denne
stillinga er den svak. Sort har full kon-
troll over d5 og hvit har ingen utsikter
til angrep eller til å få utnyttet utposten
på e5. 14... E fd8 Trond sikter seg øye-
blikkelig inn på isolaniat på d4. ls.0_{}
gf6 l6.Bfd1 åfl|! En sterk og in-
struktiv manøver. Når en spiller mot
isolert d-bonde bør en forsøke å bytte
av lette offiserer og beholde tåu:nene og

dronningene på brettet, siden sistnevnte
er dårlige forsvarsbrikker som gierne

blir stående passivt bak egen bonde,

Med 16...åE fremtvinger Trond av-
bytte av hestene siden manøveren

...åf8-g6-fzl er veldig ubehagelig for
hvit. 17.åe5 å96 l8.åxg6 hxg6

Sjakklefsa Nr.5 September 1999 I5

19.9d2 &nS nå faller d-bonden.

20.SI3 Sxdl21.&xa8 &g4 22.&b7

22...8 xd4 [Sluttspillet etter 22... &xd4
ser veldig bra ut for sort, f.eks.
23.9xd4 Exd4 24.f3 Sfs zs.ga &a:
Trond var kanskje ute etter mer.]
23.8e3 &rs z*.Aae 95 2s.tsfJ Eds
26.b4 g4?! 126.-WA for å jage vekk
det hvite tåmet fra den aktive stillinga i
c-linja ser betydelig sterkere ut.]
27.W93 96?! Trond tillater seg kanskje
litt for mye i denne fasen av partiet.
8b2 så fortsatt godt ut. nå griper Frank
sjansen til å slå tilbake. 28.§c7! Ed2
29,E tl tsd4 30.Exa7 Bonden er wn-
net tilbake, men sort har til gjengjeld
ffitt brikkene i spill. Frank forsvarer seg

imidlertid utmaket i tidsnøden, 30...e5

31.9b8+ 997 32.8c7 Ec2 33.tse7
,§e6 34.a4 e4?l 134...§d5! var korrekt
- trusselen ...§e4 er svært ubehagelig.l
35.a5 ei Trond spiller konsekvent på

kongeangrep, noe som sik{<ert var fris-
tende siden Franks klaffhadde begynt å

reise seg på dette tidspunkt, men det vi-
ser seg at Frank har tilshekkelige res-
surser til å forsvare seg. Fritz foreslår
...Ha2 her. 36.fxe3 Exe3+ 37.Ehl
E f2 38.8b7 bxaS 39.bxa5 93 40.hxg3

Bd2 Tidsnøden var over og det redu-
serte materiellet gjør det usannsynlig at

sorts kongeangrep skal slå igjennom.
Han må også passe seg for hvits fribon-
de. 4I.gA gh6+ 42.9s1 S0S
43.8f6+ gh7 44.8D Exf2 45.ExI2
gcl+ 46"Eh2 gc3 47.ub6 gd2
48.sfi 8e149.§b5 tsd2

50.991 [Nå blir det remis med evig-
sjakk. 50.§c5 var et gevinstforsøk - jeg
overlater til leseren å finne ut om det er

noen sjanser for at det kan føre ftam.l
50...9ei+%*Y2

Trond Romsdal

Svein Harald Johnsen
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Trond hadde en darlig tumering, men
kjempet likevel som en løve i hvert
eneste parti. I runde I mot Sjakk-
Johnsen lia Vadsø (må ikke tbrveksles
med undertegnede) nektet han å ta i mot
remis på tross av dårlig stilling, og fikk
til slutt betaling for sin stahet. 34...b5!
Trond velger en vinn-eller-forsvinn-
fortsettelse. Alternativet var å slite i et

sluttspill med bonde rmder, så det var
kanskje ikke et vanskelig valg å ta.

35.cxb5 c4 Sort ligger to bønder under,
men fribonden hans er for øyeblikket
farligere enn hvits. 36.b6 c3 37,§c7??

[Dette taper! 37.b7 c2 38.Sxc2! &xc2
39.&t2l vinnerll 37...8fl+ 38.8g2 c2

39.&xc2 &xc2 40.8 al &e4+ og hvit
ga opp. G-I

Gunnar Berg Hanssen har kommen-
tert følgende parti fra rturde 2

Trond Romsdal
Gunnar B Hanssen lDssl
1.d4 d5 2.c4 e6 3.åc3 Se7 4.åfj
åm s.&gs h6 6.9h4 o-o 7.e3 b6
Tartakower-systemet har vært spilt på

toppnivå i årevis og vist seg som et ut-
merket forsvar. Til forskjell fra de orto-
dokse systemene er systemet noe mere
komplekst reint strategisk. I mange va-

rianter oppnår hvit en varig strukturell
fordel. Dvs. at sort må spille med en

eller flere dårlige børder. Ofte tår i-
midlertid sort komparsasjon i form av
aktivt spill. Og her ligger kanskje hem-
melighetur til Tartakower- systemets

overlevelsesevne. Igjørnom muligheten
til aktivt motspill har det vist seg dyna-
misk nok til å takle hvits mange forsøk
på å knekke forsvarel. For mange vil
nok imidlertid ei innvending være at sy-

stemet er for remis- og konhingsbasert.

8.9d3 Man kan si at det går et skille
mellom variantene hvor lrvit velger å

slå tidlig på d5 og varianter hvor hvit
velger å opprettholde spenningen i sen-

trum. Trond velger i dette partiet å ikke
bttte på d5. I et av partiene fra VM-
matchen i 1972 mellom Fischer.og
Spasskij valgte Fischer hsr 8.cxd5 med

fortsettelsen 8...åxd5 9.Sxe7 BxeT
10.åxd5 exd5 1l.Ecl Ae6 12.*a4
c5 13.8a3 Ec8 14.&b5 Spasskij spilte
her a6, men teoribøkene gir Gellers

trekk 14...8b7 et utropstegn. Poenget

er at l5.dxc5 bxc5 16.Exc5 Exc5
l7.Exc5 b,a6 gk sort initiativ for bon-

den 8...&b7 9.0'-0 Her har hvit sin an-

dre sjanse til å bytte på d5, og mange
foretrekker å gjøre dette avbytte akkurat
nå da sort til fors§ell fra stillingen i
forrige trekk har plassert løperen på b7.

Demed vil den være innesperret bak

sin egen bonde etter 9.&xf6 &xf6
l0.cxd5 exd5 Sort har imidlertid klaft
seg bra her. Hovedvarianten illustrerer
hvordan sort søker motsjanser igjennom
aktivt spill: 11.b4 c5 12.bxc5 bxcS

l3.Ebl &c6 14.0-0 Ad7 l5.Sbs
Wc7 9...åbd7 10.Ecl dxc4 11.&xc4
c5 12.§e2 Dette er andre gangen i et

NNM at Trond og jeg spiller Tarta-
kower-varianten. I NNM i Alta i 1993

oppsto samme stillingm mellom oss to,
men den gangen var det jeg som førte
de hvite brikkene. Jeg valgte l2.dxc5
med fortsettelsen 12,.. åxcl 13.9e2 a6

14.Efdl BeS med like sjanser 12.,,a6

13.a4 åh5 Både i dette hekket og i det
forrige var det muligens bedre og enkle-
re å bytte på d4. Generelt opplever jeg
det slik at stillingen er ganske lunefull
og at der er små feilsteg som skal til for
at motparten overtar initiativet la.JLg3
åxg3 lS.hxg3 Atr 16.Efd1 gb8
Sort har ofte midlertidige problemer
rned å finne fornuftige felter for dron-
ningen i denne varianten. Normalt går
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Nord Norsk Mesterskap i LYnsjakk
l'l Navn.,...,..,.,.....,,...... Kl Klubb Resultater........
I Svcin H Johnsen 3 Vadsø +21 +04 +07 +05 +02 -03 +0B =06 +09

,) Jonas Rojahn 4 Alta +15 =08 +13 +06 -01 +09 +03 +07 +i I
I ltogvi Rasmussen I H,hesten -06 +14 +19 +09 +07 +01 '02 +05 =04
,l Samson Højgaard 2 Tromsø +09 -01 +18 +10 -05 -f l I -06 +12 =03
1 .lnn S, Berglund 2 'Irornsø +22 +16 +10 -01 +04 =08 -07 -03 +06

(r l'ål Røyset I "l'romsø +03 *13 +08 -02 +16 -07 +04 *01 '05
7 Willy Selfors 4 Tromsø +14 +19 -01 +12 -03 +06 +05 -02 -10

lt Andreas l,arsen 5 Narvik +12 =02 -06 +13 +10 =05 -0i -l I +17
r) Svein H. Endresen 4 Mo -04 +22 +17 -03 +12 -02 +18 +10 -01

l0 lrrode Berntsen 5 Trotnsø +17 +18 -05 -04 -08 +16 +13 -09 +07

ll Svein E. Kristiansen 7 Narvik -18 -12 +20 +21 +15 -04 +14 +08 -02

l.l Rogervik 4 Narvik -08 +11 +15 -07 -09 =13 +16 -04 +19

ll KiellMJohnsen 3 Tromsø +20 =06 -02 -08 +22 =12 -10 +19 =14

14 Ma(inLarsen 7 Sorrland -07 -03 -16 _20 +17 +21 _ll +22 =13

l5 RunePersson 4 Tromsø -02 +20 '12 +19 -ll '18 '17 +21 +22

16 Kai R. Willumsen 4 Sortland -19 -05 +14 +18 -06 -10 -12 +20 :21

17 ltonny Hansen 7 Tromsø -10 +21 -09 '22 -14 =20 +15 +18 -08

lll A Severinsen 7 H.hesten +l I -10 -04 -16 +19 +15 '09 -17 -20

lr)'l'orGranNiisen 4 Vadsø +16 -07 -03 -15 -18 +22 +21 -13 -12

l0 Jøtgen Svendsen 5 Kirkenes -13 -15 -l I =14 =21 =17 '22 '16 +18

.) I l(olfAnclersen 5 Harstad -01 '17 +22 -ll :20 '14 -19 -15 =16

)) IlåkonNattvig 6 Sortland -05 -09 -21 +17 -13 -19 +20 -14 -15

den til e8, som i partiet mellom Trond
og meg i NNM 1993. Her har imidlertid
en annen mulighet åpnet seg Pga. at
hvits sortfeltsløper er avbyttet 17.e4

cxd4 18.åxd4 l8.Exd4 &c5 19.8d2
a5 gir sort initiativet 18...8e5 Blokke-
rer for framstøtet e4-e5 og plasserer

dronningen i sentrum av begivenhetene.
Det siste kan imidlertid ofte vise seg å

være risikabelt når det myldrer av fi-
endtlige brikker i nærheten 19.åR Et-
ter l9.f2l var planør å søke motspill med

19...§h5 20.gxh5 åxh5 21.*b2
Ac5 19...§h5 20.e5 Her må hvit spille
noe annet. Plutselig så ftr sort igang et

kraftig initiativ 20...Å94 21.åh4 Etter'

dette er partiet over.

Klasse l: rating på 2000 eller mer

Klasse 2: rating på 1800 - 1999

Klasse 3: rating på 1600 - 1799

Klasse 4: rating på 1400 - 1599

Klasse 5: rating på 1200 - 1399

Klasse 6: rating på 1000 - I 199

Klasse 7: rating på under 1000

2l.b,e4 &xe4 22.tsxe4 &c5 23.Hd2
&x2+ 24.ExD, tshl+ 25.Exhl
ÅxD+ 26.*9l åxe4 og hvit er plynd-

ret 21...4xh422.8 d4 &xg3 0-1

Kvrlilet
40.a-45.0
39.0-43.5
4l .0-45.0
39.5-44.0
39.5-43.0
42.5-47.0
41 .5-45.5
40,044.5
40,0-43,0
34,0-3 7.5
33.5-36,0
34.0-3 7.5
34.0-36.5
30 5-32.5
29.0-31,0
30.0-3 2.5
2 8.5-30.5
3l ,5-34.5
31.0-33.i)
27 .5-29.5
10..5-3 3.0
29.5-32.0

I min - 13 min
2 min - l2 min
3min-llmin
4 min - l0 min
5min- 9 min
6min- 8 min
Tmin - 7 min

P

7.5
7.5
6.5
5.5
5.5

5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.5
4.5
4.0
4.0
3.5
3.5
3,0
3,0
2.5
2.0
2.0

Differanse på 6 klasser:

Differanse på 5 klasser:

Differanse på 4 klasser:
Differanse på 3 klasser:
Differanse på 2 klasser:

Differanse på 1 klasse:

Spillere i samms klasse
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Partier fra NM for lag
Langesund 12 - 15 mai
Ved Kjell Magne Johnsen

Her følger flere gullkorn fra lag-
NM. Tronds vakre og instruktive parti
oppfordres leseren sterkt til å spille
igiennom, og er du glad i tragikomedie
bør du også ta en titt på Jan Sigmunds
kommentefte forestilling nedenfor.

Trond Romsdal
Øyvind Andersen

lE43l
Runde 3 Trondheim - Tromsø
I dette partiet fikk Trond solid fordel
etter tvilsomt åpningsspill fra
motstanderens side. Etter å ha lunnet
bonde awiklet han til et sluttspill der
han virkelig kunne kose seg i sin
favorittfase av spillet. Se og lærl
(KMJ) 1.d4 åf6 2.c4 e6 3.4c3 gb4
4.e3 b6 5.åR gb7 6.§e2 Sxc3+
Synes det var tidlig å slå av allerede
nå. Det bør være tidsnok når hvit
rokerer. 7.bxc3 åe4 8.§c2 åg5?!
Pussig av en mesterspiller å flytte
springeren enda en gang. Bedre
alternativer var både 8...c5, 8...d6 og

8...O-O 9.&a3 d6 10.c5!? En ide jeg
tok frem første gang mot IM Josse

Norri fra Finland (Harstad 1998). Jeg

fikk da opp en god stilling og Norri
syres dette var en interessant ide.
Stillingor var da noe annerledes, men
jeg tror det må være enda bedre nå.

10...H [0.,.bxc5 11.dxc5 d5 12.c6!

og hvit har mer enn nok for bondor]
11.cxd6 Etter dette sikrer svartfelteren

hvit en klar fordel 1l...cxd6 12.åd2!
Jeg satt og tarkte på en ide ffa en av
mine 7 Dvoretsky bøker. I en av dem

hadde han et emne han kalte "The
Superflous Piece". Jeg lurte på om

Nr.5 September 1999 Sjakklefsa Nr.5 September 1999 I9

ikke sorts springer snart var en slik
offiser! 12...f5 [12...&xg2 l3.E gl A)
13...Sh3 l4.Bg3 og det harger løst

flere plasser. For eksempel 14...&f5
15,e4 åxe4 16.åxe4 d5 17.Sx{8
VxfB (17...Axe4?? ts.fug7!) ; B)
13...sb7 14.fl ah3 l5.E93 må være

bortimot vunnet for hvitl 13.f3 åI7
14.(F{ Ee8 15.e4 åd7 16.Eael 96
17.c4 d5? Taper bonde og er et

tapstrekk. Selv om hvit sto best også

fan dette trekket var det aldri snakk om
noen vinst. Hvits fordel besto i
sortfelteren og av terreng. 18.cxd5

exdS 19.exf5 Bc8 20.9d3 g16

2l.fxg6 hxg6 [21...tsxg6 22.Wxg6+
hxg6 23.4b5 Exel 24.Hxel øt6
25.8,e7 E c2 26.Hxb7 E xd2

27.Exa7 Exa2 er enda vemel

22,^b3 Springeren, hvitfelteren og
dronningen står litt i veien for
hverandre. Det må døfor ryddes litt
plass 22...åb8 23.9d2 åc6 24.§b5
a6 25.Sxc6 På grurn av d-bøndene
ligger det ikke noe dramatisk i å gi fra
seg løperparet. 25...&xc6 26. E xe8+
BxeS 27.8 el E xel+ 28.Exe1 åd6

29.&xd6! Jeg gir fra meg
svartfelteren på enda en springer. Den

har imidlertid gjort en fremragende
jobbåfortjeneråpensjoneres
29...tsxd6 30.8e5! §xeS [Poenget
er at et bytte gir meg det optimale
feltet for springeren i et sluttspill. På

den andre siden vil å la være å bltte
gSøre den sentraliserte dronningen
ellormt sterk og utgjøre en trussel mot
begge sorts flanker. For eksempel
30...9b4 31.h3 og det truer allerede

32.§e6+l 31.dxe5 &US lZ.åAC Oet
er viktig å huske at i sluttspill skal
bøndene ofte stå på samme farge som

springeran mens løperen skal stå på

motsatt'farge. Se hvordan samarbeidet
mellom bonden og springeren virker.
bonden dekker de svarte feltene mens
springerm tar seg av de hvite.
32...&c4 33.a3 b5 34.8f2 Kongen
må skynde seg å hjelpe minoriteten på

damefløya 34...a5 35.8e3 Efi 36.f4
b4 37.axb4 axb4 38.94 &a2 Truer å

gå rett i mål med b-bonden. lmidlertid
er kongen nå sentralisert og griper
enkelt inn 39.9d2 &c4 40.15 gxIS

41.gxl5 Sn az.9cz &n3 Hvit har
planer om å ofre løperen på e- og f-
bonden, men springeren har selvsagt
ingen problemer med å hjelpe h-
bonden i mål 43.åb3 Axfs 44.åxfr
9e6 45.å93! For å dekke bonden
bakfra 45...9xe5 46.h4 Ef4 47.h5
*S5 [47...*xg3 taper selvsagt

kappløpet 48.h6 d4 49.h7 d3 50,h88
Resten kan egentlig svart spare seg

forl 48.9xb4 d4 49.9c4 Eh6
50.9xd4 9g5 51.9e5 9nr sz.gr0
Snz sr.å f5 9g8 54.*96 l-0
TR

Dette partiet var helt klart det mest
komiske som ble spilt i årets lag-NM.
Jan Sigmunds motstander lot seg til de
grader forstyrre av en enkel hest, så

bare ved å flytte denne hesten llem i
tilbake i 10-12 trekk, mens
motstanderen forsøkte å jage den med
alle midler, klarte Jan Sigmund å

ruinere den sorte stillinga. Til slutt ble
Porsgrunnsspilleren, som for wrig
giorde en bra tumering, så desperat at

han begynte å sette b'rikkene rett i

slag!

Jan S Berglund
Antti l{eikkilae
Runde 6 Tromsø - Porsgrunn

lB24)

1.e4 c5 2.åc3 åc6 3.g3 96 4.§g2
&g7 5.åge2 b6 Jeg var litt skuflet
over dette. Kunne han ikke gføre som

alle på ICC. der jeg spiller mest sjakk
for tiden. Der pleier partiet ofte å

fortsette slik: [5...e6 6.0-0 d6 7.a3

Åge7 B.M cxM 9.axb4 åxM
10"&a3 åbc6 11.åb5 &xal
12.Axd6+ EfB 13.gxal Mine egen

komposisjon der utvikling, terreng,
løperpar, aktive brikker, sorts forspilte
rokade og gøroelle samarbeids-
problemer innad i hærstaben raskt
avglør i hvits favør.] 6.G-{ e6 7.aJ a5
Hva har han studert mine ideer? Han

frykter altså et M fra meg. Hmm - hva
er det hestøyet skuer. Et par hull i

stillingen!! Nam, nam! 8.åb5 &a6
9.a4 Du lurer ikke meg til d6. Etter
hestspranget dit er det bare problemer
i vente etter 9e7. Jeg er da ikke så

iwig etter å stjele rokaden fi'a ham. Alt
har sin pris. 9...4ge7?? [{va er dette
for triks? Han frister meg ennå merl
10.åd6+ E{8 11.d3 åc8 Aha! Det
var altså planerr. Han lokket den

flamskutte og flotte hingsten min inn
i fiendeland for bytte den mot sin
uskikkelige gamp som bare står i

veien. f2.AbS Jeg vil ikke byte
hingst for gamp, skal vi ikke heller si

at du gir biskopen? I2...å8å7 - Nei
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det må bli gamp, sa han! 13.c4 Javel da,
hvis det frister nå så er det greit
13...&b7 Ok, vent litt. Jeg skal bare
flytte litt på denne først. 14.åd6 Og da
flytter jeg på gullhingsten min inn i
hullet ennå en gang. Ser nesten ut til at
den skal bringe meg lyk:ke Best å ikke
slite ut alt for mange offiserer sånn nå
til å begynne med, Dessuten giør jo
springeren jobben godt alene. 14...4a6
- Når det skal være sånn, så vilieg like-
vel ha løperen på a6. 15.f4 gb8 - Så får
jeg forsøke å jage deg med stortrollet
da. 16.e5 åc8 - Nå blir du vel redd?

17.&xc6 Nå ble rett og slett fristelsen
til å bytte en brikke for stor. Det kan
kanskje se liu ulogisk ut at jeg by,tter
bort den "gode " løperen min, men det
har en rekke fordeler: A) Den hesten på

c6 var hans beste brikke i øyeblikket B)
Han får dobbelbonde i c-linja som sper-
rer hvitfeltsløperen hans inne på livstid.
C) Han ikke lenger brye med sin d-
bonde som nå blir stående og stange i
rompa på c5 D) Jeg kan sentralisere min
hingst til e4 og la hele dronningfløyen
hans stå der og stange i hverandre.
17...dxc618.åe4

Ja, stillinga er verdt et syr. Det er utro-
Iig hvor mye trøbbel sort har laget for
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seg selv etter ganske ffi trekk. Begge
løperene er innesperra for evigheter, ro-
kaden er ødelag!, det er plassnød, tåme-
ne koordinerer ikke, og utsiktene til
motspill virker fraværende. Vi kom-ut
av åpninga etter disse første slagveks-
lingene, og hvits framtidsutsikter virker
miidt sagt lyse. det var nok ingen gnrnn
til min skuffelse etter 5.-b6! :-)
18...åe7 Svarts iwige gamp er klar for
nye stunt! -Det virker fristende å sikte
seg inn på f5 feltet. 19.94 Nei, dit skal
du ikke! 19...hS 20.h3 Ingen grunn til å
være redd for hJinja? Et tårn alene kan
ikke mattel 20...8a7 A,AZ9§ Det vir-
ker som en suksess å trruke lure
hestsprang så jeg fortsetter med det ten-
ker jeg! 21...hxg4 22.hxg4 Ed7 En
konkret trussel om å slå pl c4 23.&e2
gd8 24.Ela3 Det er jo nesten nifst!
Her var det et par tr"usler! Mot hvit!
24...8,h4 25.*92 Jøss! Jeg slår på

Fritz 4.01 for å spørre ham hva han sy-
nes om stillinga mi. Tror du ikke han

synes best om den svarte stillinga!l
25...å15?? Som om ikke den gampen

har gjort nok galt? han var jo selvsagt
moden for pølsedisken, men dette ka-
mikaze akkurat her?I?? Måtte da tross
alt ha vært beder å slakte den på d5 Det
ville nå tross alt ha gitt litt motspill, Nå
gikk partiet over fra komedie til trage-

die! 26.gxl5 gxfi 27.dD Der kan den
stå og passe på både h3, 94 og d3! Å
sette den så langt bak, føles nesten son)

å pensjonere denne iwige karen som

står for 26 prosent (7127) av trekkene

mine så langt'r.27...b5 28.b3 b4 29,8a2
&c8 Ikke det at den har så mye bedre
framtidsutsikter der. 30. tr h1 B xhl
3l.Exhl t632.992 fxeS 33.fxe5 tsh4
34.9h5 tsxhS Det virker uklokt å

bytte dronning i en sånn stilling, men ..

[34...8d4 35.åfe4 Bxe5 36.4e3 Var

ikke noe bedrel 35.4 xhs &xeS
36.åf4 [36.He2 §dq Y.Exe6 &xD
38.9xD E xd3 39. E xc6 Var trolig ar-
nå bedre, men diskusjonen om matt el-
ler mattere er ikke så intøessant]
36...8g7+ 37.8f3 &AC 38.åe2
Egf?? Mer Harakiri! Kanskje like
greit. Det var svært vanskelig å se

hvordan hvit skulle få bøndene i beve-
gelse. F.eks. etter: [38...&xfl. 39.*xD
9e740.åg1139.åxgl l*0
,]SB

I følgende parti fikk Jon Kristian brukt
sitt blikk for kombinasjoner og henrettet
motstanderen med et par grusomme

kølleslag akkurat idet det så ut som han
ville bli utsatt for et farlig angrep.

Jon K Røyset
Hans K Harestad
Runde 7 Tromsø - Randaberg

tBTBl

1.e4 c5 2.åA d6 3.d4 cxd4 4.åxd4
åf6 5.åc3 96 6.Se3 &g7 7.t3 åc6
8.9d2 t)-0 9.&c4 gd7 10.h4 Ec8
11.&b3 AeS l2.(F&{ åc4 13.&xc4
Exc414.h5 åxhS 15.94 å16 16.åb3
Bc7 Dette er teori alt sammen. Sort har
spilt mange trekk i denne stillinga, men
partitrekket regnes vel ikke som det be-

ste. 17.e5 dxeS 18.95 Sf U.gxf6
Axf6 lSort ønsket kanskje ikke å sperre
inne sortsfeltsløperan, men dette vtker
overambisiøst. l9...exf6 er muligens
rner solid.l 20.øe4 Ec8 21.c3 a5 [Jeg
kan ikke se hva som er galt med

21...§xe4 22.tue4 Exe4l 22.åbcS a4

23.gd5l &xe4 24.åxe4 a3 Det virker
som sort kommer først til angrep, men

Jon har sett lengst. 25.Exh7!! Nå går

sort rett ned. 25...axb2+ 26.Ebl gg7

[26...8f8 ville kanskje satt hvit på ar
litt større prøve, her er en variant:
27.Øxf6+ exf6 28.Bdh1 95 29.f4!!

exfll (29... Wc6 i0. th8+ *Si
31. 8 th7+ fls6 32. åh6+ *s7
33. EB\T+ *g8 3a.fxg|l/ og hvit virr-

ner/ 30.tsf5! og matt følger.l 27.&h6!!
Like knusende som det er vakkertl Sort

blir forsert matt. 27...9xh7 28,Bxf7 e6

29.å95+ Exh6 30.8 hl+ 9xg5
3l.Bgl+ Eh4 32.9xg61-O
KMJ

Løsning på oppgaver
(fra side 6)

1) 24.§b6 axb6 25.Exd8+ gfll
26.Wd61*.0 Hjort,T - Pedersen,H Ål-
borg 1994

2) 1.Bxf6+ Og sort ga opp pga.

2.dg6+ mattr. 1-0 Christizursen,L -
Num,J Wien 1991

3) 1...Bgl og hvit ga opp - damen fal-
ler 0-1 M-Chess - Mephisto Lyon
68030 New York 1990

4) Sort (Hubner) har nettopp spillet
16...f6, og her kunne Sokolov ha svart

med det geniale 17.Exc6!! og svafi er

fortapt. F.eks.: 17...bxc6 Hvit vinner
også etter 17...fte5 18. E xe6 E xe6
19.&xd5 åfB 20.8b3 tsb6 21.å95
18.åxc6 EfB 18...8b6 19.bxe7+
Åxe7 20.Axf6+ åxf6 2l.Exe6 med
gevinst 19.åxe7+ BxeT 20.ågS So-

kolov så desverre ikke l7.Exc6 men

spilte i steder 17.åd3? Sokolov.l -
Hubner Wijk aan Zee 1996

5) 46.8h6+ Ef7 46...9xh6 47"ffh8+
*96 48.§h5# 47.Ad6+ 9e7 48.d6+
Ed6 49.915# Hvit så først matten et-

ter 46.d6 f3 47.9h6+! 1-0 Fyllingen,R
- Hebesberger,T Junior EM Vejen 1993

6) l...&xd5 2.cxd5 åc4+ og sort vin-
ner damen 3.dxc4 Sc3+ O-t Norden-
bæk,J - Hedman,E Copenhagen Open

1994
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Styret informerer
Ved Trond Romsdal

Etter at klubben tok sommerferie har
det vært et styremøte. Den viktigste sa-

ken på dette styremøtet var en ny bud-
sjettoppfølging. La det være sagt med
en gang: Det vi fikk av økonomikomi-
teen var denne gang av en langt bedre
kvalitet. Det vi fikk var meget bra! Hva
så med tallene? Å lage budsjett med pe-

riodiseringer er ingen enkel sak. Dette
skyldes at vi ikke har regrrskapstall fa
tidligere år fordelt over perioder. Jeg

tror systemet vårt med fornuftig bruk
vil gi oss stor nytteeffekt i kommende
år. Fomuftig bruk vil da være å benlte
tallene fra de siste årane og finne ut
hvor kostnader kan skjæres ned og inn-
tekter kan økes, Et moment som har
vært vanskelig på grunn av manglende
tall å sammenligre med er å ta hensyn
til "tregheten i systemet". Det betyr at

forventede inntekter i en periode først
komrner i en senere periode. Spesielt
går dette tydelig frem på posten for
Nordnorsk Sjakkfestival. Tallene ser

mye styggere ut enn de er fordi spon-
sormidlene enda ikke har kommet inn.

I tabellen øverst på side 23 har vi tal-
lene får både budsjett og regnskap. La
oss ta en titt på tallene.

Når det gjelder medlemskontingenter
er det bare å være imponert over øko-
nomikomiteens arbeid med budsjettet.
Inntektene er 130 større enn forventet,
mens utgiftene er 127 større enn for-
ventet. Det betyr et pluss på,257 i regn-
skapet i forhold til budsjettet. På posten

husleie er det bommet en del. Dette
skyldes at denne posten tidligere var en

sumpost av husleie og startkontingenter
i klubbturneringene. Oppsplittingar
gSør at man bø' se post 2.0 l{usleie og
post 8.0 i sammenheng. Dette fordi 20

kroningen som ble tatt inn for å dekke
husleie ble betalt samtidig med sta(-
kontingenten. Vi ser at husleie går 4000
i minus i forhold til budsjettet, mens
post 8.0 gir 3245 i pluss. Disse to pos-

tene gir derfor et tap på 755 i forhold til
budsjettet. Post 3.0 Sjakklefsa har gått

2462 dbrligere enn budsjettert. Forkla-
ringør er enkel. Sjakklefba redaksjonen
har kjøpt inn skriver til i overkant av

denne verdien. Her bør det absolutt væ-

re mulig å komme i mål med budsjettet
på årsbasis. 4.0 Tromsøsjakken er en

stygg sak. Minus på drøyt 3000 i for-
hold til budsjettet er ikke bra. Årsaken
er at Tromsøsjakken i år hadde historisk
Bunnrekord på deltagerantallet. 5.0 Is-
havssjakken spilles til høsten og står
derfor i balanse. Neste post er den mest
positive av alle. 6.0 lagsjakk har gått
hele 11600 bedre enn forventet. Imid-
lertid får vi en regning fra forbundet på

lag-NM finalen som gjør at summen vil
bli noe mindre, Likevel vil vi her gå

med solid pluss. 7.0 NNS ser fæl ut
med nesten 9000 med tap i forhold til
budsettet. Imidlertid har nesten ingen av
annonseinntektene kommet inn i kassa

enda, så her vil vi komme i balanse til
slutt. Bare 1000 av de ca. 13000 er
foreløpig kommet inn. Post 8.0 er
kommentert. Post 9.0 Lyn,rhurtigsjakk
må jeg si at jeg ikke helt skjønner bud-
sjettet. Det er ikke budsjettert med ut-
gifter, og således kan vi jo ikke få noe
positivt resultat. Knapt 1000 koner i

minus i regnskap i forhold til budsjett.
Neste post er 3000 i minus. Vi har rik-
tignok hatt to oppvisninger men inn-
tektene har kommet på NNS. Vi må ut
på 3 §øpesentre ti1 høsten for å komme
i balanse. I 1.0 Paletten er skuffende.
Denne saken er skjøvet ut og 1255 hol-
der ikke måI. Økonomikomiteen må ta
tak i dette. Post 12.0 er fæI, rnan kan bli

orden på. Vi skal nå starte med annon-
ser på våre intemett sider. Post 13.0

Ilekruttering og 14.0 Materiell har så

langt hverken inntekter eller utgifter.
15.0 Porto sr drøyt -400 i forhold til
budsjettet. Vi kan ikke bruke porto for
mer enn 800 til høsten for å komme i
mål på årsbasis. Det bør gå! At vi er
over 800 i minus sa langt på rekvisita er

for dårlig. De rekvisita vi nå besitter ffir
vi køare oss med i resten av året, Det vil
da likevel bli 200 i minus. 17,0 Diverse
er ghtt236 i pluss.

Totalt sett har Tromsø Sjakklubb gått
ca 2800 kroner i overskudd så langt i år,

Det er mindre orn budsjettert. Skylda
for det ftr treghetør i systemet ta. Vi
skal bli bedre med pøiodisering til
neste år når vi ffir et sammenlignings-
grunnlag. Målet om 20000 i overskudd

står'likevel fast. Skal vi lykkes med det
er det noen ffi poster det star på. Vi må
ut i kjøpesentraene, vi må få orden på
Paletten og vi må komme igang med
annonser på internett. Lykkes vi på dis-
se tre punktene vil vi klare målsettin-
gen.

Nytf Spillested

Bridgens hus er ikke lenger tilgjengelig
for Tromsø Sjakklubb, og det var kan-
skje like greit. Forholdene der begyrte å

bli ganske håpløse etter hvert. N1.tt

spillested er Breivika videregåarde
skole. Vi har også ny dag og nltt tids-
punkt. Fra og med i høst vil vi spille på

torsdager klokken 18.30. Vi starter en

halv time tidligere på grunn av busser

og alann på skolen. Velkommenl

Budsjetttom l5/6 Regnskap tom 9/6

lnntekler Utgifter lfifitakter tJigifter r-othold

I .0Medlemskontigenter
2.0 Husleie

1.0 Sjakklefsa

4.0 Tromsøsjakken

5.0 lshavssjakken
3.0 Lagsjakk

7.0 NNM

3.0 Klubbturneringer

?.0 Lyn- og hurtigsjakk
10.0 Simultan

11.0 Paletten

12.0 Sponsorer

13.0 Rekruttering

14.0 Materiell

15.0 Porto

16.0 Rekvisita

17.0 Diverse

14 000,00

3 000,00

6 400,00

10 500,00

0,00

I000,00
30 750,00

0,00

1 800,00

3 000,00

3 600,00

10 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6 500,0[
6 000,0(
3 000,0c

B 600,0(
0,0c

18 000,0c

25 500,0c

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

800,0c

400,0c

800,0c

14 130,0C

0,0c

5 350,0C

6 363,0C

0,0c

3 920,0C

19 670,0C

5 820,0C

2 780,0C

0,0c

2 344,5C

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

6 589,5C

6 373,00

7 000,00

4 41234
7 485,35

0,00

1 320,00

23 399,40

2 575,4C

1 973,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 216,00

1240,74
7153,00

257,0C

-4 000,0c
-2 462,3C

-3 022,35
0,00

11 600,0c

-8 979,40
3 244,60

-993,81

-3 000,00
-1 255,50

-10 000,00
0,00

0,00

-416,00

-840,70
236,50

ium 92 050,0( 69 600,0c 66 967,00 64148,9(
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Britz5.32
Chessmaster 6000
Rebel 10
Rebel gold
Chessbase 6.0
Chessbase 7.0

kr: 575,-
kr: 490,-
kr: 590,-
kr: 490,-
kr: 1090,-
kr:2250,-

FRITZ 5.32

Tilbud ut sept.
kr:500,-

kr:345,'
kr:345,-
kr:345,-
kr:345,-

DGT digital klokkc kr: 630,-
Saitek digital klokke kr: 590,-
Modern ways of playing Sicilian
The ABC of chess middelgames
Chess Base Training by D.King
Tasc Chess

CD
CD
CD
CD

Leverer også mange sjakk computere.
Mange flotte sjakk videoer, se kutt fra disse på

Internett sidene. Priser fra kr. 245r-

Har noen bøker, og kan skaffe ganske f,ye,
Send en mail til j-stub@online.no


