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Sjell Ole Kristensen gikk meget populært til topps i Narvik Sjakklubbs 80 års

iubileumsturnering nylig, "Kokken" har hatt et par år med "måltørke", og nå var
det hans tur i§en Det var ikke bare poptiært, men svært rettferdig også. Kokkens

spill var rett og slett ov en høyere klasse enn hos de andre deltagerne. Siden har
han slått til med nok en god prestasjon under kalottwneringen i Hammerfest.

Narviks 80 års jubileumsturnering side 4
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Redaktørens,Fil

Sjakklefsa har denne gang rapporter
fra to nord norske turneringer, Vadsø-
sjakken og Narvik Sjakklubbs 80 års
jubileumsturnering. I neste nummer
følger Kalottumeringan og vi har plan-
lagt å vise frem et skikkelig billedegal-
leri herfra + selvfølgelig en berefrring
fra selve tumeringen. Harstad Open,
som er rett rundt hjørnet, blir også dek-
ket i et kommende nummer.

Oppgavene i Sjakklefsa er nu også å

finne på Intemettsidene. Hver uke leg-
gcr.ieg ut ukens oppgave, som er hentet
fia cle ffl'ste nummerer av Sjakklefsa.
l,øsningen på oppgaven er en anima-
sjon, således at man ser ffekkene direkte
på s§ennen. l.ink til Sjakklefsa på nett
og oppgavene finner du på Tromsø
Sj akkir:b!-ts hirynn eside :

http://homc. /-sberglun/tsk/

Redaksjonen har på siste møte be-
sluttet at Sjakklefsa til neste år vil ut-
komme rned 6 nr. i motsetning til årets
8 nr. Dette bety selvfølgelig at abon-
nemantsprisen vil gå ned. Årsaken tii et
lavere antall utgivelser er flere og vil
også fremover bli justert i forhold til
innsatsvilje og forventninger.

Lederen ved tastaturet
Ved Trond Romsdal

Av og til {år jeg spørsmål om hvorfor
det ikke er noen artikler i Sjakklefsa om
postsjakk. Redaksjonen har vurdert
dette, men funnet ut at det strengt tatt er

på siden av den ordinære klubbdriften.
Likevel er det mange i Tromsø som
spiller postsjakk og kanskje ltterligere
er interessert.

Gjennom tidane er det flere i klubben
som har gjort det ganske bra i post-

sjakk. Vi har vunnet NM-titler i post-

sjakk både individuelt og for lag. Un-
dertegrede er intemasjonal mester i
postsjakk, og det har Nord-Norge ik*e
klart i vanlig sjakk.

Noen vil hevde at postsjakken er død
på grunn av datamaskinene. Det er enda

langt fra sannheten. Ganske riktig blir
stykeområdet mer kompakt slik at for-
s§ellen på de beste og de svakeste ikke
blir så stor. Imidlertid er ikke datama-
skinene så sterke i postsjakk som i nær-
sjakk. Datamaskinene kan stå å "tenke"
i flere døgn, men likevel vil de i en

midtspill stilling ikke kunne klare å

tenke mer enn ca. 15-16 halvtrekk
fremover. For tiden har jeg gående et

parti mot en tysker som er i absolutt
verdensklasse. Thomas Raupp har en

rating på 2614 mens jeg bare har 2434.
Altså skikkelig noe å br1,ne seg på. For
tiden er jeg inne i et løpersluttspill som
jeg garantert ville ha tapt hvis jeg bare
lot datarnaskinen finne hekkene for
meg. Her er stillingen etter at Raupp har

spilt 43...Sfl-g2.

-
-

Setter du datamaskinen å tenke i noen

døgn fremover her vil den (i alle fall
Fritz 5.32) foreslå 44.f4. Dd sei jo greit
ut, men desverre langt fra sanheten.

Datamaskinen klarte ikke å se langt nok
fremover. Faktisk ville trekket ha tapt
partiet etter 44..,§d5 45.Axd5 (9xa3
§xa2 46.&xa2 *c5 47.*b3 Ed5 48.

9c3 9e4 osv) exd5 46.9xa3 9c5
4'1. *b3 d4l 48.*c2 9c4 49.*d2
(exd4 9xd4 50.8d2 9e4 51.*e2 f5

s2.*f2 Ed3 s3.EA hs! s4.82 Ed2
55. Ef3 9el osv) f5l og det er ikke
bedre enn å slå på d4 med den samnre

konsekvens som etter 49.exd4 9xd4
(50.9e2l9c2 følger d3+ 50.8d2 h5

med trekklvang). Jeg spilte derfor

44.9xa3. Jeg håpet på 44...&xB 9M
med opplagt remis som resultat. I stedet

forbedret Raupp kongeplasseringen sin

med 44...9c5! Hva merer
datamaskinen om å slå bonden nå? Joda

etter noen døgn foreslo den 45.121. Nok
en gang begynte jeg å sjekke
datamaskinens sluttspillegenskaper.

Etter hvert valgte jeg å spille 44.9b3.
Også nå taper nemlig 44.f4 Ad5
45.&bl sc4! 46.*b2 f5! 47.§c2
(*cl 9c3 48.8d1 &e4!) Ae4!
48.&xe4 (ellers kommer hvits konge

innpåd3) fxe4 49.*c2 h5! 50.Sd2
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*b3 og så videre. Etter 44.8b3 tyder
alle mine analyser på at jeg skal hente
hjem remis mot denne vanskelige mot-
standeren. Det takket være at jeg ikke
lot maskinen velge trekkene for meg. Er
det så at da alt er bare fryd og gammen.
Dessverre er det ikke så. Også jeg vil ha
stor glede av en datamaskin i postsjakk.
Men da er det fordi den utfører en kon-
trollfunksjon som gjør at mine trekk
ikke er direkte tabber. Det riktige sam-

spillet mellom menneske å maskin vil
helt klart også øke min spillestyrke. I-
rnidlertid er det å bruke datamaskin di-
rekte uheldig for nærsjakken. Jeg hus-
ker at Sven WisløffNilssen mente at ut-
strakt bruk av datamaskin i postsjakk
vil svekke regneferdighetene i nær-
sjakk. Jeg er helt enig med ham i dette.

Jeg har nå vist ett eksempel på at da-

tamaskiner i postsjakk ikke nødvendig-
vis er saliggiørende for resultatene dine.
Jeg kunne faktisk ha vist mange flere.
For eksempel har jeg flere postsjakk-
partier hvorjeg har gjort langsiktige po-
sisjonelle offer og som datamaskinen
fastslår at jeg står til tap! Alle disse
partiene har jeg vunnet, og det rett og

slett fordi det har vært vinsthekk og
ikke tapsfrekk!

Så postsjakken er langt fra død! Nor-
ges postsjakkforbund har en rekke til-
bud. I de siste årene har også E-post
turneringer blitt en del av dette tilbudet.
Du kan spille tumeringer med motstan-
dere fra både innland og utland. Per-
sonlig har jeg hatt mange hyggelige
stunder med postsjakken. Jeg anbefaler
alle medlemmene i Tromsø Sjakklubb å

prøve. Det har også positiv effekt på
nærsjakken. Er du interessert kan du ta
kontakt med Sven Nordal, Tangenveien
l0l, 1450 Nesoddtangen. Sven Nordal
kan nås på telefon 66 91 29 69

Narvik Sjakklubbs 80
års j ubileumsturnering

Yed Trond Romsdal

I år fuller Narvik Sjakklubb 80 år og vi
i Tromsø Sjakklubb gratulerer. I anled-
ning jubileet arrangerte Narvik m jubi-
leumsturnering fra 10-12 september.

Som de fleste vet har Narvik vanligvis
turneringene sine (Rallar Open) på vår-
parten. Narvik ble stiftet 9. septernber

og det var grunnen til at de flyttet tume-
ringen til høsten. Samtidig hadde Nar-
vik ikke gjort en like bra jobb som for
eksempel Tromsø og Harstad når de i
løpet av 90-tallet arrangerte sine jubile-
umsturneringer. Både i Tromsø og Har-
stad var det med så vel stormestere som

intemasjonale mestere. I tillegg skal det
nevnes at det var intemasjonal deltagel-
se i begge tumeringer. Når vi tanker på

Narviks forbindelser østover, så er det
jo veldig skuffende at de ikke år over
noen svensker. Tromsø Sjakklubb stilte
med to mann. Til tross for at Narvik
gjorde en for dårlig jobb i forkant av
tumeringen så synes jeg det var pinlig
for Tromsø Sjakklubb å stille med så

spe deltagelse. Riktigrrok stilte ikke de

beste fra Narvik i Tromsøsjakken i år,

men slik kan vi ikke tenke. Tromsø
stilte et par uker senere mye bedre i
kalotturneringen, så det er mulig at
tidspunktet var dårlig valgt av Narvik
sjakklubb. Narvik er likevel (sammut
med Harstad) vår nærmeste nabo, så det
er for darlig å stille med to mann når det
er jubileum.

Hva så med selve tumeringur? Den
ble awiklet på høgskolen i Narvik. Lo-
kalene var glimrende. Faktisk kanskje
de beste jeg har sett på noen turnering,
og jeg har jo vært med noen år. God
plass til alle spilleme og lyst og hivelig.

De to fra Tromsø var Roald Storslett og

rneg. I tillegg hadde vi med oss Lars
Stensen i bilen, og han vil representere
oss fra ny'ttår. Det ble spilt i tre klasser.

Over 1750 i rating i klasse A, mellom
1749 og 1250 i klasse B samt 1249 og

lavere i klasse C. Det betød at Jeg spilte
i A og Roald og Lars i klasse C. Både

Roald og jeg hadde et berettiget håp om
å kunne vinne hver vår klasse. I klasse

C var det jevnt og det var ikke noen

spesielt klare favoritter. I klasse A var

det to favoritter. Paul Svedenborg var

den største, mens jeg med min frem-
gang det siste året var den andre favo-
ritten. Vi var da også de to høyest rate-

de, man ikke så langt bak var Mikael
Rølvåg og Gunnar Berg Hanssen. Paret

var opplagte outsidere og alt annet enn

at en av disse fire skulle vinne ville væ-

re en ovelraskelse. Og overraskelse ble
det! Kjell Ole Kristensen (Kokken)
spilte rett og slett best og vant en sær-

deles fortjent seier. Nå vil kanskje man-
ge hevde at det slett ikke var noen over-
raskelse at det var nettopp Kokken som

vant. Likevel har det gått liu "tregt"
rned Kokken de siste årene så jeg står
på mitt. Når det er sagt og jeg selv ikke
vinner, så er det ingat jeg unnet mer

enn Kokken å gå til topps. Kokken har
en spillestil som rører ved en sjakkels-
kers hjerte. Det er en spillestil som er

typisk taktisk betont. Av den grunn har
jeg ofte lurt på hvordan jeg skal spille
for å ffi lurt Kokken inn i en rolig posi-

sjonell variant. Jeg vet jeg er bedre enn

ham på det området. Det er imidlertid
andre områder der jeg er mye dårligere
enn ham. Først og frernst det taktiske
området, men det Kokkens store keati-
vitet og overlegne intuisjon som i sum
gSør atjeg sitter med darlig score mot
ham. Derne gangen slapp jeg (heldig-
vis) å møte ham. Men det var først og

ftemst takket være en elendig start på

tumeringen. "BarC' remis mot Eilif Od-

de ble fulgt opp av et grusomt nederlag
mot Paul Svedenborg. Partiet er fot-
trengt, men jeg sto til tap etter 10 trekk,
eller var det 8 eller 9? Løpet var da

selvfølgelig kjørt etter 2 runder og litør
motivasjon til de tre siste rundene.

Roald havnet i samme båt som rneg.

Også han startet med remis og endte på

likhuset i andre runde. Det var ffi som

sørget over oss, og i hvert fall ikke
Martin Larsen som vant gruppe C.

Lars Stenser hang lenge rrted, mett

etter tap i lerde ruude var også han

kisteferdig.
I klasse B var det en tett kamP mel-

lom Per R Kristiansen og Steinar I'{ar-

dersen. Det så lenge ut sont Steinar

skulle dra i land seieren. I siste runde
møttes de og Steinar fikk etter en god

åpning et par bønder ekstra. Da tidsnø-

den meldte seg fbrsvant imidlertid mer-
bøndene og dermed ble det remis. Beg-
ge endte med 4 av 5 men Pcr Kristian-
sen hadde best kvalitet.

Tumeringen ble §ndig lcdet av Mag-
nus Aanstad. Jag har likevel et lite
hjertesukk med hele opplegget. Runde-
ne var fordelt med 1 runde fredag, 3

rurder lørdag og 1 runde søndag. Sidcn
det var 3 runder lørdag måtte ntan spille
hengepartier sørdag. Nå må det bli slutt
på 3 partier på en dag! Det hører ingcn
plass hjemme under en seriøs sjakktur'-
nering. En annen ting vi trør få til er fi {å
bort hengepartiene. Det vil nok ta noe

mer tid, men likevel.
Kjell Ole Kristensen spilte suverent,

og her ser man hvordan harr effbktivt
spiller ned klubbkollega Mikael Rolvåg.

(Fritz kommenterer pir engelsk --.i.g på

norsk)
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Mikael Rølvåg
Kjell Ole Kristensen

1.d4 af6 2.åB e6 3.e3 b6 4.&d3
Sb7 5.0-o ge7 6.åbd2 d5 7.c3
Mikael stiller seg opp på vanlig måte

7...0-0 8.åe5 c5 9.f4 AbdT 10.8f3
Innleder noe som for meg virker som en

naiv plan 10...åe4 [Here comes the

goal-getterl 1l.Eh3 96 l2.tsel åxe5
l3.fxe5 [White gains space] f 3...15

14.tse2 Ef7 15.åxe4 U5.EA!?
should not be overlookedl l5...fxe4

[Less advisable is 15...dxe4 16.§c4
§d7 l7.a4l 16.&b5 Nå er det svart

som vinner rom. Bedre er 16.Sc2
16...a6 17.§la4 b5 18.0c2 B5 19.9d2
[9.§xb5?? the pawn must be left
alone, otherwise White will be punished

19...4a6 20.Vxa6 Exa6-+l 19...0a6
20.b4 axb4 2l.cxb4 c4 Kokkens hvit-
felter ser ikke videre lovende ut, men
fordelen hans er åpenbar likevel

22.§c3 Ef8 23.8d2 EI5 24.Eer
Suz z+...Sc8 direkte er bedre 25.Adl
&c8 25,., E a3 26.§94 Exc3 27.tsxc3
&xM 28.tsc1 &xel 29.&xf5 exf5

30.tsxel M Ser svært lovende ut på
grunn av hvits malplasserte tåm

26.Vb2 §lt Zl.al tsg7 28.§e2
EafS 29.8fl h5 30.94-+ [30.tsd2!? is

interestingl 30...hxg4 31.893 gh6
32.Ecl &nl 33.8s2 [33. Exg4
An+-+1 33...095 34.9d2 Eh3 Part-

ene hadde dårlig tid her, noe de neste

trekkene bærer preg av. Det skjer lik-
som ingenting 35.893 tsh4 36.&el
gh6 37.9d2 tsh5 37...8A.38. ExD
Exf2 39.892 (39.9xD?? tsxh2+
40.9e1 Bxg3+ 4l.Ed1 §h2-+;
39...8xg2+ 40.9xg2 Eh3+ 4l.Ehl
93 er ikke å anbefale da avbytter fort
ender i en stilling der sort ikke klarer å
trenge gjennom 33.E92 9g7 39.Edf

gh6 40.8cl gh4 40...tsh3!?-+
4r.Ef4 &g5 41...g5!? 42.8ftg4 4e8
42.Efxg4 Ae8 43.tsc3 Dette er pinlig,
men alternativer savnes 43...9h4
44.8f4 g5 45. E xfs 45. B fl? 4h5! og

det er mørt i bånn 45...exf5! Bøndene er

klar for å rykke frem å smadre hvit.
Stillingen er nå lett lunnet for sort

46.Wb2 §nS [etack prepares f:l] Der-
med forsvinner det som engang var

Kokkens svakeste offiser fra brettet

47.0c3? 47.Oxh5 tsxh5 48.Sc2
47...§Bt

Et grusomt kølleslag 48.a4 [48.&xR
the only chance to get some counterplay

48...ex8 49.8c2-+l 48...bxa4

[a8...ga!? makes it even easier for
Black 49.Wd2 .§xg? 50.9xg2-+l
49.b5 [49.&xR what else? 49...exB

50. Ec2-+l 49...§xg2 50.åxg2 14

[50...&93! and Black can already relax

5l.9xg3 trh8 52.82 Exh2+ 53.9e1
tsg3+ 54.8d2-+l 5r.&g4 fxe3

52.9b4 996 152...e21? might be the

shorter path 53.§e7+ Efl 54.tsd6-+l
53.8e7+ Ef7 [53... E f/ and the result
of the game is clear: Black will win
54.8e6 Ef2+ 55.8h3-+l Y.gxf7+
8il7 [Worse is 54...9xfi 55.4M
(Fortsettes side 20)
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Klasse A
l Kjell Ole Kristensen
3Gunnar Berg Hanssen
2MikaelRølvåg
4Paul Svedenborg
6Eilif Odde
5Trond Romsdal
TKjell Aanes
8Ola Hansen

Klasse B
I Per R Kristiansen
2Steinar Hardersen
3 Kurt Are Johnsen

4Stein lndregard
5Rune Handberg
6Hugo Mohrsen
TKaj Roger Willumsen
8Pål Farmen
9Andreas Larsen

l0Skjalg Raftung
I I Karl-Johan Knutsen
1 2Nils-Jacob SchjelderuP
l3Jon E Korsvold
l4Roger Vik
1 5Kjell Johannesen

16Rolf Andersen

Klasse C
I Martin H Larsen
2Tom Berg
3 Werner Walter
4Magnor Pettersen

5Roald Storslett
6Lars Stensen

7Håkon Natvig
8Asbjørn Jensen

9Eirik Gjerløw
l0Per Strandås

I I Dimitri Zuppanets

Narvik
Narvik
Narvik
Narvik
Kr.sund
Tromsø
Harstad
Hamarøy

Sortland
Alta
Harstad
Narvik
Vestvågøy
Harstad
Sortland
Narvik
Narvik
Narvik
Alta
Harstad
Sortland
Narvik
Harnmerfest
Harstad

Sortland
Harstad
Sortland
Hamarøy
Tromsø
Vestvågøy
Sortland
Sortland
Hamarøy
Bodø
Hamarøy

4,0 12,0

3,5 12,5

3,5 1 1,0

2,5 12,5

2,5 12,5
?5 q5-)"
1,0 12,5

0,5 12,0

4,0 13,0

4,0 I 1,0

3,5 12,5

3,5 I 1,0

3,0 13,0

3,0 12,0

3,0 10,0

2,5 15,0

2,5 10,5

2,5 10,5

2,0 1 1,5

2,0 ll,0
1,5 12"5

1,5 8,5

1,0 9,5

0,5 10,0

4,0 13,0

3,5 12,0

3,5 12,0

3,0 14.0

3,0 12,0

3,0 1 1,5

3,0 10,5

2,0 12,5

2,0 12,5

2,A 9,5

1,0 11

gruH
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Hvit hekker og holder remis
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OppgaVef Ved Samson Højgaard

Vadsøsjakken 1999
27.-29.augost
Ved Nell Magne Johnsen

Årets Vadsøsjakk var en svært sterk

tumering med mange gode russere fra
Murmansk på startsheken, der i blant
IM Alexey Feoktistov. Feoktistov vant
oppskriftsmessig med 4,5 av 5 poeng

selv om han var ute i hardt vær mot vår

helt Pål Røyset, som kunne gitt IM'n en

nesestyver allerede i andre runde. Dess-

verre var Pål ikdre helt oppe i situasjo-
nen og da han ikke glep sjansm da den

var der, måtte han til slutt se seg slått av

mesteren. Pål gikk på en ny smell i
tredje runde mot en annen sterk russer,

Gerald Belyi, men beseiret blant annet
FM Stanislav Ikylov med2295 i rating.
Det holdt til 8. plass med 3 poeng.

Pål var vår eneste representant i
Vadsø. Han fikk som regierende Nord-
Norsk mester prisverdig nok sponset tu-
ren til Vadsø av tumeringsalrangø,rene.
Det var ny deltakenekord med 44 spil-
lere, der i blant 15 fra Murmansk. Dette

er likevel altfor få med tanke på at
Vadsø alltid legger ned mye arbeidt og

store ressurser i arrangementet, og vi
burde absolutt skjerpe oss til neste år å
å sendt et gjeng oppover.

Russerne giorde ik4re overraskende
rent bord på de øverste plassene. Bak
IM Feoktistov fulgte Paul Gunin og Ar-
kadi Geåurko med 4 poeng. Beste

nordmann ble veteranen Jarl Kvikstad
(nå Vadsø) som har spilt lite sjakk de

siste årene. Han kom på 5. plass med 3

poeng. B-klassen ble vunnet av russeren

Sergey Samtchik med 4,5 poeng, fulgt
av superveteran Harald Oldemes og den

l0 år gamle jenta Valentina Cunina,

begge med 4 poeng.

La oss så se litt på Påls spill:

Pål N. Røyset (2129)
Erling Fløtten (1610)
Runde 1

lB r4l

I følgende parti viser Pål hvordan man

utnytter svake felt i motstanderens stil-
ling. Fløtten tillater seg å sveklie de

sorte feltene katastrofalt og blir også

sittende med en håpløs hvitfeltsløper.
Det gjør man ikke ushaffet mot PåI.

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 åf6
5.åc3 e6 6.åR åc6 7.&g5 &e7 8.c5

0-0 9.&bS åe4?! 10.&xe7 §xe7
11.0-0 a6? Sort spiller planløst. En

vanlig plan i denne stillingstypen er å

angripe hvits bondekjede nted ...b6, noe

som blir mye vanskeligere etter dette

trekket. 12.§a4 &d7 13.8e1 f5 Et-
terlatø et stygt hull på e5 og innskren-

ker hvitfeltsløperen 1'tterligete.
13...åxc3 var kanskje et bedre forsøk.

for eksempel l4.bxc3 åa5 l5.Ac2
gb5 16.a4 §c4. 14.Sxc6! Fjerner

dekninga av e5. 14...bxc6 15.åe5
El ab8 16.åa4 Sikter seg inn på hull nr.

2 i sorts stilling: b6-feltet. 16...4e8
l.7.Ab6 95 18.f3 åxcS!? Jeg vet ikke
om Pål overså dette, i så fall var det

kaldt beregret! Sort vinner bonde, nten

får svært liten glede av den i partiet.

Hvit får imidlertid en åpor linje å hygge

seg i. f9.b4 Exb6 20.bxc5 Eb2
2l.Ecl Eb7 22.ts a3 94 23.fxg4 txg4

Hvit trekker og vinner

Hvit trekker og vinner Hvit trekker og holder remis

Hvit trekker og vinner Ilvit trekker og vinner
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24.8 xa6 E b2 25, E e2 B xe? 26.8 xe2
h527.a4 Ef6 28.8e3 &96

29.a5 Denne bonden er håpløs å stoppe
- sort må også tenke på sin utsatte kon-
ge dersom han sender offisere over til
dronningfløyen. 29...&e4 30.a6 Eg7
31.a7 Ea8 32.tsb3 Ec7 33.9b6
Fløtten ga opp. Litt tidlig kanskje, men
veldig forståelig. 1-0

PålN. Røyset (2129)
Dmitry Evdokimov (2100) [C00]
Runde 5

l.e4 e6 2.d3 d5 3.åd2 c5 4.ågB åf6
5.g3 b6 6.§92 gb7 7.0-0 dxe4 8.dxe4
åc6 9.Eel &e710.e5 åd711.b3 0-0
t2.Ob2 Ec7 13.8e2 Ab4 14.åe4
EadS 15.a3 åc6 16.åed2 h6 17,h4

Efe8 18.åfl åI8 19.å1h2 Ed7
20.å94 å96 21.h5 åA

Klubbmesterskapet 1999

Ved Kjell Magne Johnsen

Runde I
Knut Are Hansen

Sjakklefsa minner om Harstad Open 1999

22. oktober - 24. oktober på Heggen videregående skole!

Pål har spilt kongeindisk i forhånd mot
russerens fransk og fått opp err typisk
drømmestilling for hvit i denne varian-
ten med stor terrengfordel i sentrum og
på kongefløyen, mens sort er uten mot-

spill. 22.4f6+l Et tematisk offer.
22...gx16 23.ed6 åh7 Sort velger å gi
tilbake offiseren med det samme. Poen-
get bak Phls 22. trekk ser vi i varianten

23...9d8 24.ah4 
^h7 

2s.gs4+ å95
26.f4 og hvit vinner tilbake hesten med

sterkt angrep. 24.fxe7 åxe7 Materielt
står det helt likt, men sorts kongestilling
er ruinert. Se også på Påls sortfeltslø-
per! Det er ikke overraskende at partiet
avgiøres forsert i løpet av få trekk.

25.åe5 EddS 26.Axb7 ExbT
27.Axfll Fullstendig ødeleggende!

27...8d4 27...9xf7 fører til matt:

28.Exe6+ Ef8 29.Exh6+ 9g8
30.897#. 28.§xe6 Eds 29.Axh6+
9ng gO.0xd4 Exe6 31.Exe6 cxd4
32.Eael åg5 33.8f6+ 9g7 34.b'g4
1-0

Klubbmesterskapet er i full gang og

ikke overraskende har Trond Romsdal

startet der han slapp i fior, ja han virker
nesten enda mer utilnærmelig i høst!

Etter fire runder står han med fire seire,

der i blant en overbevisende knusning
av den Nord-Norske mester Pål Røyset
i tredje runde og en like imponerende

slakt av moskovitten Mikhail Savinov

som studerer ved Norges fiskerihøy-
skole. Mikhail var før fierde runde ube-

seiret, men ble nå s§øvet ned til fierde
plass av John Hemmingsen som inntar
andreplassen (!) og Pål på tredje. Det
blir i alle fall spennende å se om Mik-
hail og Pål kan komme tilbake å tue
Trond, og kan John klare å holde koken
oppe i fortsettelsen? Bortsett fra tapet

mot Trond i andre runde har han vunnet
alle sine partier!

Dessverre har ik{<e deltakelsen vært

all verden hittil, men det §empes i alle-
fall godt i rekkene som vi skal se noen

eksempler på og vi kan i tillegg glede

oss over tre nye medlemer som har bitt
godt fra seg hittil. Vi merker oss også at

Roald Storslett igjen har imponert mot
de høyere ratede - denne gang ved å
holde Frank Remman til remis.

Vi starter partispaltør med et par læ-

rerike sluttspill der poengfordelingene
kunne blitt noe helt annet enn de faktisk
ble:

Stein Paulsen

I denne kitiske stillinga i partiet har

Knut Are nettopp heit korrekt aktivisert
dronninga som står svært godt pL e4.

mens Stein har gjort det vel luftig ntndt
egen konge som har lagt ut på en fare-

full ferd ut på brettet. Stein har satset alt
på ett kort med sitt siste trekk (36.tse6-
Ee7) og spørsmålet for sort er nå om

tåmet skal dekkes eller om han skal sat-

se på å plage hvits konge? 36...tsa8?
Passivitet er dødelig i slike sluttspilll
Med 36...tse2+ 37.8h3 Sxdl
38.9xd8+ 9g7 holder sort lett remis.

Hvits fribonde ser farlig ut, men det tar
minst to tempo å få gått inn til dronnhg
og det kan sort utny'tte, som følgende

varianter viser: A) Trusselen er 39...

Ehl+ 40.894 f5+ (40...h5+ 4l.9gs

'%ffifu
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gds+ 42.f5 tsxfs#) +t.9g5 h6#; B)
39.892 39...tse2+ 40.8h3 Ee4
41.8h2 Ee2+. 37.h5 Et godt trekk
som skal utnytte hullene rundt sorts

konge. En annen stuk mulighet var

37.9g5! med trusselen 38.8f6.
37...8b8 Siste sjanse til å yte motstand

var 37... §g7, men sorts stilling forblir
vanskelig. Jeg vet ikke om Knut Are nå
tapte på tid eller ga opp på grunn av va-
rianten: 38.hxg6 hxg6 [38...ftg6
39.Ehll 39.8f6! Ea8 40.8d2 tulgt
av4l.Eh2 og42.Eh8# 1-0

At ingor partiø er avgiort før slutt-
spillet er i boks har vi et nytt eksempel
på i neste partifragment:

Runde 3

Frank Remman

Mikael Savinov

Etter et komplisert midtspill har Mikael
tillatt Frank å kjempe seg fra en tilsy-
nelatende håpløs stilling til et glimrende
sluttspill. Hvits løper er sørgelig inne-
sperret bak egre bønder og sort har fått
doblet på hvits andrerad. Hvit er regel-
rett paralysert. I slike stillinger gielder
det å illke forhaste seg med å forsere

spillet. På grunn av motstanderens
mangel på rom å manøwere i har svek-
kelser og taktiske mulighetu en tendens

til å oppstå av seg selv. 53...8d2?
Frank ser at han kan vinne en bonde,
men synder mot "forhast deg ikke"
prinsippet og tillater med det farlig
motspill. Et mulig altemativ var

53...Åa4, for eksempel 54.8b3 Ec2
55.8M åc5 og sort har oppnådd å

forsterke sin stilling ytterligere ved at
hvits tårn nå er fastlåst på b4. En mulig
plan for sort er da å spasere med kon-
gen mot dronningfløyen for a dekke
inngangsfeltene i a-linja fulgt av dron-
ningbytte under gunstigere omstørdig-
heter enfl i partiet. Dessuten er ...§e7-
d7-c7 fulg av ...åd3 en ubehagelig
trussel som ikke er lett å parøe.

54.Exd2 E xd2 55. E a3 B d4
56.8a7+ åaz sz.ons! Hvit har plut-
selig {ått både tåm og løper i spill.
57... E xe4? Overser en taktisk mulig-
het. Sluttspillet etter 57...ExcA 58.&fi
9xf/ 59.Exd7+ 9e8 60.Exd6 Exe4
61.93 EM gir i alle fall remissjanser.

5&9R! Etter dette taper sort enten of-

fiser eller kvalitet. 58...d5 59.&xe4
dxe4 60.8c7 e3 61.991 9og 0z.Ac0
åc563.9fl As464.9e21-0

Frode Berntsen har hatt en noe skuf-
fende start på tumeringa, men mot Stein
Paulsen fikk han i alle fall fart på brik-
kene. Stein synder mot prinsippet om å
ikke utvikle dronninga for tidlig i åp-

ninga og Frode er en ekspert i å utnytte
akkurat dette:

Runde 3

Stein Paulsen
Frode Berntsen [A46]
1.d4 d6 2.åfJ år0 s.&gs åe4
4.8d3?! Vi vet alle at det er farlig å ta

rned dama i kampen på et så tidlig sta-

dium i partiet, men av en eller annen
grunn så glemmer vi det rett som det er'
Frodes avstraffelse er instruktiv.

4...9f5! Utvikling med tempo er rette
medisin mot den slags freidigheter!

5.8b5+ Varianten 5.øh4l? dxP.
6.tsxf5 åxhl er dristig, men kanskje

spillbar?l 5...Sd7 6.Exb7 Ac6 7.b3
Det ser ikke ut til at hvit har tid til å

tenke på bonder nå, men det er vanske-

lig å finne gode altemativer. Fritz er

villig til å forsøke 7.d5, men etter

7...8b8 8.8a6 åM 9.8c4 c6! kom-
mer han fram til at hvit fortsatt har

trøbbel. 7...åxg5 8. å xg5 å xd4

9.8e4 e5 10.åa3?! Følgende variant

er spennande: 10.e3 AfS tt.EdS ltruer
matt pa fi) 11...åxc2+ l2.9dl §96
(12..,8xg5 l3.tsxa8+ 9e7 14.åc3!
åxal 15.åd5+ ø farlig for sort)

13.8c6+ 9e7 l4.dc3 åb4 med kaos

(14... åxal?? 15. åd5#). r0...9f5
11.8d5 Truer matt pe f7. 11...&96
12.^B? Kanskje den avgiørende fei-
len. 12.e3 eller 12.c3 måtte spilles.

12...c6'! Hvit plages fortsatt med sin ut-
satte dame. 13.tsc4 Ea5+! Begge
parter har bare utviklet tre offiserer,

men se hvor godt de sorte samarbeider i

forhold til de hvite, 14.c3 Håpløst er

også 14.b4 Bxa3 l5.dxd4 exd4

16,tsxc6+ 9e7 på gnxm av 17.§xa8
Ec3+ 18.9d1 Bxal+ l9.Ed2 Eca+
20.Edl Exc2+ og hvit blir matt.

14...d5 15.8a4 Bxc3+ 16.å d2

Exal+ 17.Åabl &b4! l,øperen kan

ik'ke slås på grunn av springergaffelen

på c2. 18.e3 Exbl# 0-l

Vi har selvfølgelig med Tronds
nedspilling av sine to antatt hardeste

konkurrenter. Vi starter med partiet mot
Pål fra tredje runde:

Runde 3

Trond Romsdal
Pål N. Røyset lE00l
Pål er ikke helt heldig med åpninga mot
Trond som oppnår en liten fordel tidlig i
partiet. Pål star imidlertid solid og kla-
rer å hindre Tronds fordel i å vokse,

men i det kitiske øyeblikk snubler han

og Trond lar seg ikke be to ganger før

han kaster seg over ham og gjør en rask

slutt på det hele. 1.d4 å f6 2.c4 e6 3.g3

&U++ Dette går ofte over i bogoindisk
som regnes som et solid forsvar for sort'

4.§d2 &xd2+ Alternativet 4..,c5 er et

forsøk på å skape litt liv i stillinga.

5.tsxd2 d6 6.9g2 &'0 7.åc3 Ac6
8.åR a6?! lnnledningen til en plan

som virker en smule tvilsom. Det van-

ligste er å angripe hvits sentrum med

8...e5 før man eventuelt starter opera-

sjoner på fløyen. 9.0-0 trb8 10.8acl
Med tanke på åpning av c-linja etter et

eventuelt ...b5 brudd av sort. f0...9d7
11.e4 e5 l2.dxe5l Gir riktigrrok en

symmetrisk bondestruktur, men sorts

oppstilling med ...a6, ... Eb8 og ...&aZ
viser seg nå som bortkastet tid og dette

sikrer hvit en liten, men sikker fordel.

)

,)

I

I
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12...dxe5 13.åh4 Se6 14.åd5 åe8
Et f7-f5-brudd ser ut til å være sorts
eneste aktive plan. Samtidig hindrer
dette hvit i å ta igjen med g-bondan et-
ter et eventuelt fll fulgt av ...exf:[.
15.Efd1 Ad4 16.9d3 c6 17.4e3 c5
18.ahf5 96 19.åxd4 cxd4 20.åd5
åc7 21.b4 fS 22.f4 fte4 23.Exe4
Sxd5 24.cxd5 exf4 25.gxf4 25.Exd4
var en interessant mulighet. 25...4b5
26.JLh3 Ef6? På detre kritiske tids-
punktet i partiet tår Pål feil. Hvit ser ut
til å stÅ bedre, men etter det naturlige
26...Wf6 som gir forbindelse mellom
tåmene, dekker d4 og setter press i f-
linja er ingen ting avgjort. For eksem-
pel 27..ile6+ Eh8 28.8e5 åc3!
29.8d2 Ebd8 med komplikasjoner.
Jeg klarer ikke helt å se hva Pål kan ha
tenkt med tåmtrekket som ble spilt i
partiet. 27.§e6+ 9g7? Kongen står

§ggere på h8 med tanke på et hvitt
tårn på syvmde raden. 28.8e5 Sort
huet ...åc3, Nå spøker det stygt for d-
bonden og bindinga på tårnet er ubeha-
gelig (f.eks. kan fll-f5 fra hvit være u-
behagelig i noen varianter). 28...4d6
Pål giddet ikke vente pa at Trond skulle
spille a4. 29.Bxd4 Resten er bamernat
med Tronds teknikk. 29...8h6 30.8e5
tsIIl 31.895+ Qg7 32.trc7+ Eh8
33.tse5 E e8 34. E dcl E d8? Stillinga
var selvfølgelig håpløs uansett.

(Diagram øverst neste spalte)
35. E f7! Axf/ 36.gxf6+ 9g8 1-0 Sort
blir raskt matt etter 37.8c7.

Mot Mikhail får Trond lov til å spille
Botvinnik-varianten i semi-slavisk, noe
som vi vet han §enner godt etter hans
sylting av Helge Nordahl i lag-NM.
Hadde Miktail vært klar over dette
hadde han kanskje valgt ur annen åp-
ning, for dette systemet er livsårlig

hvis man ikke kjenner åpninga godt.
Dette demonstrerer da også Trond et-

tertrykkelig i partiet.

Runde 4

Mikael Savinov
Trond Romsdal lD44l
l.d4 dS 2.c4 c6 3.åB åfb 4.åc3 e6

5.Sg5 dxc4 6.e4 b5 7.e5 h6 8.&h4 95
9.åxg5 hxgS 10.§xg5 åbd7 11.ed6
Suz rz.gs c5 13.d5 &h6 14.dxe6?!
Inntil nå har det vært tjukk teori, men i
følge min bok spiller man bare

14.&xh6 her. Jeg er derfor usikker på
hvordan partitrekket skal vurderes - det
kan vel bare nitidige analyser gi svar på
- men ved første øyekast virker det spe-

kulatifi. Det bar da også helt galt av
sted i partiet, men hvit ktrnne kanskje
spilt sterkere senere? 14...åe5! Tronds
svar virker imidlertid sterkt. Æternati-
vene var: A) 14...,9xh1 l5.exf7+ *f8
16.8h5! tsxf6! 17.&xf6 SaZ+
18.9xd2 Exh5 og hvit ser ut til å slip-
pe lettere unna enn i partiet; B)
14...&xg5 l5.Exd7+ ExdT l6.exd7+
*xd7 l7.Edl+ 9e6 gir en stilling
som ikke er lett å bedømme uten nær-
mere analyser. 15.exf7+? Det var ingen
hast for hvit å slå av på f7. Han burde
nok benltet muligheten til å bytte

dame, ørten nå eller i løpet av de neste

trekkene. 15.Bxd8+ ExdS 16.åxb5!
ser helt vilt ut, men angis som bedre enn

partifortsettelsen av Fritz. Mine e'sner

strekker ikke til for å gi noen vurdering
av stillinga som oppstår i denne varian-

ten! 15...9f8 16.gxh6+ l6.Exd8+ var

iglen et bedre altemativ. 16... E xh6
17.f4? Dette må være den avgiørrende

I'eilen. Dette var siste sjanse til å spille
t7.Exd8+. 17...åfJ+ 18.8f2 åd2!
S tuttstillinga fortjener et diagram :

Hvit ligger for øyeblikket tre bønder

over, men er likevel håpløst fortapt, så

Mikael ga like godt opp her. Hvis
19.§{2lt9.§e2 Ed4+ 20.9e1 Ed8!
21.Efl Elxh2 ser slettes ikke morsomt

ut, og 19.9e1 &xhl 20.&xd2 tsxd2+
2l.9xd2 Exh2+ 22.E.c1 Ed8 er alde-

les forferdelig for hvitl er 19...tsd4+
knusende.0-1

Følgende interessante sluttspill opp-

stod etter at John Hemmingsen hadde

iigget offiser under i nesten hele partiet,

men i karakteristisk stil kjempet han vi-
dere og er nå i tekket. Kan det virkelig
være mulig for hvit å holde denne stil-
linga med offiser under?

Runde 4
Olav Erikstad

John Hemmingsen

40.f5!! Det ser slik ut etter dette! Olav
var nok rimelig sjokkert etter dette for

han spilte nemlig... 40...åe5?? ...som

faktisk taperl Jeg ser to mulige varianter
som ser ut til å holde rernis (men ingen

som vinner!): A) 40...åc3 41.gxh6 gxh6

42.fxe6 Ae4 43.e7 åd6 44.EPl Ed5
45.e8ts åxe8 46.9f5 og h-bonden rnå

falle; B) 40...exf5 41.9.f4 hxg5+

42.9xf5 94 43.*xg4 9e5 44.*95 og

hvit går og spiser g-bonden. 41.f6! En ny
kalddusj for sort! 41...gxf6 42.gxh6 og

John gikk inn til dronning og vant greit.

Verre svindel har vi vel ikke sett siden

den samme Hemmingsen svindlet lefsas

redaktør i vårtumeringal
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David mot Goliath
Yed Tron Walseth

Hva er det som s§er når en presump-
tivt mye bedre spiller taper for en min-
dre god? Rent statistisk skal den høyest
ratede ha omlag 99o/o score når rating-
forskjellen er på over 400 poeng. Ved å
se på partiene som var spilt i 1997 i
TSK, er det høyere score enn l%o for
den lavest ratede hvis ratingforskjellen
var på over 400 pourg.

Hvordan slå høyere ratede spillere?
Ideene og momentene til denne artik-
kelen er hentet fra Chess for Tigers av
Simon Webb. Et av de viktigste mo-
mentene er å spille kompliserte stillin-
ger. Det er stenre sjanse for å gjøre av-
giørende feil i en komplisert stilling for
en god spiller enn i en enkel. Det er
svært sannsynlig at man som den dårli-
gere spiller gjør den avgjørende feil,
men det er imidlertid en sjanse for at
den bedre spiller gjer en glipp man kan
utnytte i en komplisert stilling enn i en
enkel. Sannsynligheten for at man ikke
skjønner bommerten i en enkel stilling
er stor, og hvis man forstår at det er en
feil, er det ikke alltid sikkert at man kla-
rer å ufrrytte feilen.
Det første partiet vi ser på er et parti fra
klubbmesterskapet 1997 hvor Frank
Remman vinner over Trond Romsdal.
Et pafti med feil på lepende bånd. Par-
tiet er imidlertid svært illusterende for
vårt tema. Etter en rolig og stille åpning
kommer man etter hvert inn i en taktisk
komplisert stilling, og det gjøres feil på
løpende band. Trond gfør imidlertid den
siste alvorlige feilen, og partiet ø tapt.

åÅ

Frank Remman
Trond Romsdal
Klubbmesterskap 1997 1D241
1.d4 Af6 2,4ft d5 3.c4 dxc4 4.4c3
å c6 Et forholdsvis sjeldent trekk. 5.e3
&g4 6."0xc4 e6 7,04 7.h3 AxR
8.tsxf3 ble spilt i Nikitin,A-
Karavaev,V/Russian Club Cup, Maikop
RUS 1998/7,-Y, (s4). 7...§e7 8.0e2
8.&b5 H 9.h3 gh5 10.&xc6 bxc6
11.94 &96 12.Åe5 c5 13.f4 virker litt
drastisk. 8...(H) 9.b3 a6 10.9b2 gd6
11.Ecl tse7 12.§A EadS 13.Efdl
Stillingen er nå utliknet med et mulig
lite pluss til hvit pga mer teneng på d-
flrya. 13...e5 14.d5? Trekket taper
bonden direkte, bedre er 14.dxe5 åxe5
15.^d4 EfeS (15... &re2 16.åfs Wef
17. Axe2 Ac6 18. Aed4) t6.At5 §xfs
17.§xf5= 14...åb4 15.gbl e4
16.åd4 EfeS Trond har nå en klart
bedre stilling. Han kan nå angripe på
kongefløya, da han har terrengfordel
der. Hvits forsvarere er på vei bort fra
kongefløya. 17.trd2 0xe2 17...We5
18.93 &xe2 19.ådxe2 §h5 og det er
stor sannslmlighet for at hvit dør på de

hvite felter. I8.ådxe2 &xhr+2 1ron6
har lyst å vise hvor flink han er til å

kombinere. 19.Exh2 å94+ 20.991
Eh4 21.493 Det er utrolig at Trond
har oversett dette forsvaret. 21...åd3
Nå kommer det ikke mindre enn 7 al-
vorlige feil på deneste 12 halvtrekkene.

22.Exd3? 22.ØcxeA åxcl 23.tsxc1
Vh2+ 24.9fl og det er hvit som an-

griper. 22...exd3 23,e4 Axn?
24.gxn? 24.øfs Wf4 25.81fl , og

25...d2 26.ExD, 995 27.9d1 er bare

krampe fra Trond. 24..Uf4+ 25.991
Ee3+? Sort ønsker ikke å ta en av offi-
serene tilbake. 25...§xg3 26. E fl
Be3+ 27.8 il, c6 og bonden på d3 hm
faktisk stor nytte for sort. 26.9t1?
26.*h2 tsh6+ er mye bedre, det blir
evig sjakk. 26... E d6? OK, Trond du ø
god, men ikke så god at du kan avse of-
fiserer på dette viset. 26.,9x93 vinner
i stor stil for sort. 27.ø,fi gf4+?
27,.8t6 gir remis etter 28. E el Ef:l+
29.*gl Exf5 30.exf5 gd4+ 31.9fl
Wf4+ 32.9g1= Resten er lett for en

spiller av Franks kaliber. 28.991 E fb
29. E fl tsgS 30.Exd3 96 31.Sc1
Ehs 32.åh6+ 997 33.8d6 33.8d4
§e5 34.tsxe5 Exe5 35.Exf6 9xf6
36.å94+ og Trond kan bare gi labb.
Frank vil imidlertid forlenge pinselut
for Trond, og Trond på sin side er i det

masochistiske hjøme. 33...9xf,6
34.8fi+ EfJ 35.gxf3 9e5 36.åe2
f5 37.&b2+ Ed6 38.å93 9c5
39.8ff1 fxe4 40.fxe4 aS 41.Ee3 bs

42.a3 c6 43.&d4+ 9d6 44.dxc6 9xc6
45.Ae2 Ef8 46.åf4 g5 47.4e6 Efl
48.åxgs E bl 49.b4 Eb3+ 50.8f4 a4

51.e5 Exa3 52.e6 B,d3 53.åf5 a3

54.e7 9d7 55.åxh7 Exd4+ 56.åxd4
9xe7 57.9e5 1-0

Trond tapte fordi han giorde den siste
feilen i et komplisert parti. Det neste
eksemplet er hvordan en bedre spiller
antageligvis undervurderer sin motstan-
der, og går etter en svært usunn bonde-
gevinst og tor han kan komme fra slikl
med helsa i behold. Her vinner ikke den

mindre gode spilleror fordi han klarer å
levere nok problemer til den bedre
spiller i en komplisert stilling, men for-
di den bedre tar livet av seg selv. Slike
gevinster er mindre vanlige enn de

foregåmde, men de forekommer. Det
neste eksemplet er fra NNM for lag,
hvor Jens Otto holder fram kniven, og
Kjell Ole Kristensen springer på den

flere ganger.

Jens O Jensen
Kjell O Kristensen
NNM Lag 1997 [840]
Her spiller den "gode" spilleren seg selv
utover sidelinja. I jakten på en bonde
neglisjerer han all utvikling, og slike
feil begår man ikke ushaffet. l.e4 c5

2.åf;! e6 3.d4 cxd4 4.åxd4 &c5 Et
uvanlig tekk. Løperen har glerne ikke
noen misjon her, uansett hvilken opp-

stilling man velger med sort. 5.åb3
0n0 6.&cl 6.&d3 ,6.§e2 ,6.c4 ,6.93
eller 6.åc3 er alle trekk som er spilt
før. 6...8h4 Truer på e4 og D. Utover
dette ser jeg ingen misjon med trekket.
Jens Otto dekker truslene lett med

1.WA Bedre enn 7.Wf3 , da det kan

være ønskelig i arkelte tilfeller å sette

å på f3. 7...Af6 8.åc3 Ag4 En ny
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en-trekkstrussel, mot D ogh2. 9.åd1
åxh2 Det er en usedvanlig modig (og
dum!) handling å neglisjere utviklinga si
på denne måten. Ville Kjell Ole spille
slik mot Thomas eller Sven W? Neppe.
f0.g3 tsh3 11.åe3 &xe3 Oj, var der
en utviklet brikke? La oss bli kvitt den!
12.&xe3 Eg2 Hvordan hadde Kokken
tenkt å få ut dronninga her? 13.(H).4

Her har Jens Otto hele armeen i aksjon,
mend de sorte brikkene bare står til pynt.
Alt dette for kun en bonde! f3...åA
14.åd4 åe5 15.§,f4 Trekket dekker e-
bonden, slik at dronninga er fanga på 92.
Imidlertid får (jell Ole H+0 for E.
15...åxc4 16.Edgl tsxgl+ 17.Exgl
A tr6 Selv om Kjell Ole har formell
komp for dama (E+å+Å), er utviklin-
ga så dårlig at det bare er et tidssperrsmål

før butikken bryter sammen. 18.åbs
åa6 19.åd6+ 9e7 20.8h5 1-0

En siste type gevinst som er mye
sjeldnere er at den mindre gode spiller
vinner med strategiske midler. Her
kommer et eksempel hvor undertegrrede
taper mot Johnny Karl Pedersen.

Tron Walseth
Johnny Pedersen
Septembertumerng 1997 [A43]
1.d4 e6 2.c4 c5 3.d5 gd6 4.åc3
4.4t3 for å forhindre &e5 etter
5. åB er bedre. Nå får sort opp en god
Nimzoindisk stilling. 4...&e5 S.åf;i
Axc3+ 6.bxc3 d6 7,e4 e5 Bonde-
strukturen er identisk med en god
nimzoinder, og sort har allerede en
stnrkturell fordel. Den hvite spring+
ren €r utviklet til feil sted, den skal
egentlig via e2 til 93 og angripe på
kongefløya, og det hvite løperparet er
av liten verdi pga den lukl<ede struktu-
ren på stillinga. 8.h3 Af6 9.&d3 h6
10.(H)

11...95! Sort har fllfi et angrepspunkt
på kongefløya (bonden på h3), og si-
den senfum er lukket , er et slikt
framstøt ikte farlig for egen sikkerhet.
tt.^hz Eg8 t2.dg4 Eg6
13.åxI6+ Exf6 14.§e2 8e7
15.9h5 Bs7 16.§94 0*ga
17.§xg4 Nå har hvit fått byttet av sin
hvitfelter, me,lr sitter igjen med en in-
aktiv (men i teorien god!) løper, mens
sort har fine felter for sin springer.
11...ø,d7 18.8bl 0-0-0 19.a4 Eh8
20,h4?120.a5 h5 21.tsg3 ha (21.,.g4
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22.h4:) 22.ts94 f5 23.Exf5 94 og sort
får et kjempeangrep på kongefløya.
20...9b8 20...h5 2l.Eg3 f6 22.hxg5
fxg5 , og de sorte bendene er nyttige i
opprivingen av den hvite kongestillin-
gen. 21.h5 åf6 22.9e2? 22.VA 94
23.8f5 og bonden på h5 beholdes fore-
løpig.22,,,94 23.Oe3? Det kan aldri væ-

re sunt å bytte randbonde mot sentrums-
bonde. I tillegg år sort åpnet linjer mot
den sorte kongen. 23...åxe4 24.Oxh6?
Exh6 Bedre er 24...Ø'xc3 25.tse3
Exh6 26.Bxc3 (26.9xh6 Ae2+
27.9lh/ gh4#) 26...8xh5 og sort vin-
ner med bondestorm på kongefløya.
Teksttrekket vinner allikevel. 25.tsxe4
8xh5 26.93 fs 27.ggl EghT 28.fJ
gxf3 29.gxflt EgS 30.8b2 Eh3
30...e4 er bedre. 31.*92 Be3+ 32.EbD
I 95 og dama ryker. Allikevel realiserer

Johnny vinsten sin enkelt her. 31.8p
Ehl+ 32.8D Ed2+ 33.8e2 Exc3
34.Eel Ed4+ 35.8f;t gd3+ 36.8f2
gcz+ 37.EfJ e4+ 38.8f4 tsrg2
39.tsa5 §m+ 40.995 E ths+
41.996 E h8 0-1

Løsning på oppgaver
(Fra side 8)

1) 1.9h5+ 9xlS t...9g7 2.^fl Her er

2...§e6 det beste forsvar, men sort mis-
ter dronningen. 2.§n+ S96 3.g4+
9h4 n.&et# Rossolimo-Leyzermann,
Moskva 1925. Rossolimo spiller her i
kjennt offerstil. 1--0

2) 17.S,f61 bxc3 18.8h6 Og sort opp-
gav i partiet Baljon-Jhunjunwala, Stu-
denter-VM 1974, Teeside. Han blir mat i

neste trekk. 14
3) 1.gf4l! Bd5 Dette er eneste mulighet
for å forhindre ummidelbar matt med

2.8c7, eller dronnin{tap. 2.8cl+ Ed8
3.&g5+ §e7 4.4d6! Og sort oppgav i

partiet Sjasjin-Kolevit, USSR 197 4. 14
4) §enner dere denne stlllingen igfen?

1.997! h4 1...9b6 2.8f6! h4 3.9e5 h3

4.Ed6 h2 5.c7 Med remis. 2.Ef6! h3
2...8b6 3.Se5 Og hvit holder remis.

3.9e6 h2 4.c7 Og begge spillere Iår
dronning - remis. Studie av Reti 1921,

5) 93.8f2! Svart må slå dronningen og

pat er uunngåelig. Trekket før hadde svart
(Reshevsky) spillt 92...94?? Bedre var

92...tsc1+ 93.992 og svart har en vun-
net stilling i partiet Pilnik-Reshevsky,
USA Championship, 1942. t/tr/z

O l.Efi! LExe3?? *g2 Med remis.

1...8f4 1...e2+ 2.9e1 *e2 3.8g8+
Eh3 4.ED Eh4 s. E e8 *g4 6. E f8 og
svart har ikke flere forsvarstrekk. 2.8e7
Trekktvang! 2...e2+ 2...D. 3.992
Trekktvang og vinner direkte. 3.En
9g4 4.8 f7 Trekktvang og hvit vinner.
BCE 1993,

Har du forsøkt å sprute vann på?
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Narvik Sjakklubbs
80 års jubileumsturnering
(fortsatt fra side 6)

Eb8 56.ghS+ 9g7 57.e6-+l SS.b6

[55.e6 does not solve anything 55... B fll
56.8h3 EB+ 57.Esz Efl+ 58.*h3
e2-+1 55...8 h7 [55... Eb7 56,&e6
Exb6 57.&xd5 Eb3-+l 0-l

Eilif Odde
Gunnar Berg Hanssen

lFritz 5.32 (60s)l
1.d4 ds 2.åfJ åf6 3.c4 c6 4.e3 e6N
[4...&f5 s.,gd3 e6 6.åc3 &e7 7.0-0
AbdT 8.&xf5 exf5 9.cxd5 cxdS
10.8d3 96 11.§b5 a6 12.§xb7 tsc8
13.Exc8+ EtxcS 14.§d2 åb6
15.Efcl Ed7 16.4e5+ §e6 t7.d,e2
&d6 t8.åf++ 9e7 19.&a5 Anders-
son,U-Hector,J/Malmo 1998/CBM
66lt-0 (62)l s.Ac3 åbd7 6.&ffi dxc4
7.&xc4 bs 8.4d3 guz g.oo ao
10.tse2 c5 11.dxc5 Axc5 12.&c2
gc7 13.Sd2 &d6 14.h3 95? Dristig,
men desverre vel optimistisk l5.Eacl
94 16.hxg4 h5 17.95 åg4 18.åe4
h4+- [18...åxe4!? 19.§xe4 Ed7
20.&xb7 tsxb7rl 19. E fdl?!*

[19.Sc31? Ee8 20.åxd6+ §xd6
21 . E fdl +- er mye sterkere da det gir en
grei vinststilling for hvitl 19...9h2+
20.8fl m 2t.gb4?? [overtooking an
easy win 2l.gxh3 and White can look
forward to a comfortable game
21...8xh3 22.96+- Q2.^xh2 åxhZ+
23.gg} åf3-+; I21...åxe4 22.§xe4

22,..&,xe4l Et herlig dronning offer
som gir sort godt motspill 23. E xc7
.oxcT 24.Sc3 lA.ggtt? is worth
looking at 24,.hxp. 25.Hd4
(25.&xg2? åe5 26.&c3 4xf3+
27.Bxfr åxf3 28.&xh8 åxg5-+)
25...8h1+ 26.9xg2 Eh2+ 27.ggl
ExD 28.§xD, b;D29.9xD. og svart
står selvsagt best, men remissjansene
burde være godel 24...hxg2+! [keeping
ahead ofthe opponentl25.9xg2 Eh2+
26.991 Eh3!

(Diagram øverst neste spalte)
Dermed er alt snudd på hodet. Nå er det
svart som vinner 27.gfl?? [simply
worsens the situation 27.992 &xB+
28.§xf3 Exf3 29.*xR åe5+
30.9e2-+l 27...8,hL+ [27... E xR
seems even better 28.*92 AfrZ+
29.Exh2 åxh2 30.8d4-+l 28.Exht
&xfS+ 29.W92 [White has to return
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materiall 29...4 xI2+! [Boing!]
29...AxD+ 30.991 &xg2 31.9x0
SdS-+; 29...§xg2+'l! 30.9xg2 Se5
3l.gd4-+ Til toss for mange feil var
dette kanskje det morsomste partiet un-
der hele tumoingen. 0-1

Partier fra 1\[M for lag
Langesund 12 - 15 mai

Yed $jell Magne Johnsen

Her følger enda et parti fra lagfinalen!

I siste runde møtte jeg min svakeste
motstander hittil, i alle fall etter rating-
tallet å dønme (1880). Dessuten hadde
jeg endelig fått tildelt de hvite brikkene
(etter tre sorte parti), såjeg var fast be-
stemt på å vinne! Jeg hadde en liten
fordel gjennom hele partiet som jeg
klarte å omgjerre til seier i sluttspillet
etter fint spill - fodde jeg. Nærmere
analyser i ettertid har en lei tendens til å
ødelegge slike gleder, også delvis i
dette tilfellet. Æt i alt var det likevel
mitt beste parti i turnøinga.

Kjell M Johnsen
Kare Storhaug
Runde 7 Tromsø - Randaberg

1.d4 e6 2.e4 Ja takk, som en lidenska-
pelig tilhenger av fransk åpning i mange
år, tar jeg gjerne et fransk parti! 2...d5
3.e5 c5 4.c3 åc6 5.åfi gb6 Selv li-
ker jeg å sette dama på c7 for å §kke
mot hvits e-bonde med trekk som ,..f6
og ...Sh6-f/, så nå var det slutt på teori-
knnnskapen. 6.§e2 &d7 7.0-o åh6
8.åa3 cxd4 9.cxd4 åf5 [9...4xa3!?
10.bxa3 åf5 var interessant i følge
Bulle, men jeg liker stillinga mi etter
11.&e3 selv om den objektivt ikke
nødvendigvis er så mye bedre. ]
10.åc2 Ec8 11.b3 åa5 [11...h5 for å

konsolidere springeren på f5; eller
11...&e7 for å besvare 12.94 med
12...ø,h4 er seriøse altemativer.l 12.94!
Jager springeran i skammekoken.
12...ø,h6 13.h3 JLbs 14. å e3: Springe-
ren skal til h5 for å lage kvalrn.
f 4...9b4 l5.Ag2 åc6 [Etter
15...&xe2 16.§xe2 &c3 likte ikke min
motstander 17.Ebll? (17.&b2 0-0
18. åacl fub2 19.Wxb2 er et mindre
ambisiøst alternativ) 17...Ac6 l8.Ae3
åxd4 19.åxd4 Axd4 20.&xd4 Exd4
21.tsbS+l 16.&xb5 gxbs l7.gxh6
gxh6 18.åf4 Ed7?! Sort begpte å bli
engstelig for min invasjon på konge-
fløyen, men jeg har en følelse av at det
var bedre å bare la kongen stå i sen-
trum. Vandringa til damefløyen tår mye
tid. 19.åh5 9c7 20.§cl §d3 Ellers
tar jeg på h6. 21.983 8e4 22.4f6
Eg6 23.a3 §e7 24.Åh5 Jeg må sel-
følgelig holde blokaden på kongefløy-
en, ellers kommer fort ...h5 med linje-
åpning foran kongen min. 24...8b8
25.b4 b6?! En unødig svekkelse.

26.Eael EhgS 27.9h2 Trusselen var
28...8xh5! 27...9e4 Sort har ingen
aktiv plan og besternmer seg for å prøve

lykken i et dårligere sluttspill. 28.Efel
Tvinger sort til å bestemme seg.

lc02l



22 Sjakklefsa Nr.6 Oktober 1999

28...tsxe3 29.fte3! Dette er sterkere
enn å ta med tåmet. d-bonden dekkes
slik at springeren frigiøres, det åpnes
perspektiver i f-linja og med et eventu-
elt e3-e4 brudd. 29...åd8 Storhaug var
i begynnende tidsnød og ville bytte
brikker. 30.993 Excl 31.Elxc1 Eb7
32.åeI a5 Kans§e en svekkelse, men
det er ikke lett å finne en god plan for
sort. 33.bxa5 bxaS 34.a4 Demed er
sorts a-bonde fiksert på et sort felt.
34...åc6 35.åd3 åb4 36.åcs+ 9b6
37.ad7+ Eb7 38.åhf6? [Med liu
dårlig tid overser jeg den sterkeste fort-
settelsen: 38.8fl! EdB (38...*c7
39.ilrfr *d7 40.øf6+) 39.åc5+
&xc5 40. ExIT+ 9c6 41.dxc5 Så langt
har alt virket rimelig forsert. Nå ser det
beste forsvaret ut til å være 41...8d7
(41,,. ød3 42.8xh7 Axc| 43. åxhd)
og etter 42.8,ff1klarer ikke sort å dek-
ke alle svakhetene, f.eks: A) 42.,9xc5
43.Exe6 ø,c2 44.9f4 Eb7 45.åf6!
Eb4+ 46.4! Exa4 (46...&e4
47. Axe4+ 9c4 48. Ec6+ gb3 49.e6
Ad4? 50.e7!) 47.8d6 Eal 48.Exd5+
*c+ qg.eø; B) eller 42...8e7 43.af4l)
38... E h8? [Her kurure sort utnyttet den
klønete springerkonstellasjonen til hvit
med 38... El c8! som er sorts ste,rste

praktiske sjanse, for eksempel 39. E xc8
*xc8 (poenget er at åxh7 ikke går si-
den Ad7 henger) 40.8h4 Acz
41.*h5 åxe3 42.9xh6 ac243.Exh7
&xf6! 44.åxf6 Axd4 og hvit skal
spille nøyaktig for å vinne.l 39. E c3

AaZ 40.8c2 åb4 41.8c3 Aaz
42.8c2 åU4 +3.Ecr åffi? [Taper et
tempo. Sort hadde fremdeles mulighe-
ten til 43.., E c8! I 44. E c3 å b4
45.8h4 Bg8! Etter at sort ikke benyt-
tet muligheten til å spille ... Åc8, virker
dette som det seigeste forsvaret. En

merkelig stilling oppstår, der nesten alle
offiserene til både hvit og sort er bundet
i en klump på kongefløyen, og det l«e-
ves en del nøyaktighet fra hvits side for
å løse floken. 46.8h5 Eg6 47.d,xh7
å a6 48. å df6 Ac7 49.h4 å a850. E c2
åUe St.EaZ [Her kunnejeg nok vun-
net raskere med 51. å e8! Truer å vinne
offiser med 52. E c8+. En tenkbar fort-
settelse er 51...EbS 52.8 c7 Ee7
53.Exe7 ExhT 54.åf6 Eh8 55.Exf7
bxa4 56.8,e7 åc3 57.Exe6 Eb7
58. B d6 og hvit vinner.l 51... A c4 52.e4
dxe4 53.åxe4 Får jeg farrst springeme i
spill begynno det sorte tårnet å se gan-
ske tåpelig ut på 96. 53...4e3 54.Ahf6
9c6 55.8b2 &M Stenger for det
hvite tårnet som fortsatt ikke er spesielt
aktil,t. 56.g5?t [Hvit kunne uhryttet den
svake f-bonden gjennom en serie tårn-
manøvrer: 56.8e2! åfl (56... AdS
57. Ec2+ 9b7 55. øxd|) 57.8c2+
Eb7 (57...Eb6 s8. ad7+ *a6
s9. E/2) 58.8D åe3 59.Ef3 tulgt av
59...-- 60.åe8l s6...or8 57.8b5?!
[57. Eb8! vinner med en gang:

57...§e7 (eller 57... Ab4 58. EcB+
§b7 59. ådS tulgi av 59...-- 60. Ed7+)
58.åg8 §M 59.9*16 åg2 60.åg5 og
h-bonden avgSør.(60.h7?? Af4#) l
57...hxg5 58.hxg5 [58.åxg5?? Eh6#]
58....Ob4 59.åc5! Afs 60.åb3 Her
står hester glimrende, den både forsva-
rer d4 og angriper a5, samt tar d2 fra
den sorte løperen. Sort begynner å gå

tom for trekk. 60...0e1 61.9g4 &n4?
[Taper øyeblikkelig. Sort kunne fortsatt
testet hvits teknikk med 61.,.9c7 men
det ville bare forlenget pinen.l 62.d5+!
9c7 63.d6+ Sort må gi offiser for bon-
den som ellers går rett inn, så han valgte
å gi opp her. 1-0
KMJ
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Styret informerer
Yed Trond Romsdql

Som mange har registrert har styret
vcdtatt å arrangere en lyn-
/hurtigsjakkcup også i høst. Det er l.,are

Å beklage at reglene durne gang ikke er
giort kjent blant medlemmene. Her er

dc:

Ileglement høstcupen 1999
Det spilles i alt 6 runder hvorav 4 er
lynsjakk- og 2 a hurtigsjakktumerin-
ger. Det er to klasser med ratingskille
på 1500. Det gis poeng klassevis i hver
tu'nerin g etter følgende prinsipp :

Lynsjakk Hurtigsjakk
l.plass 20 25

2.plass 15 20
3.plass 12 16

4.plass 10 13

S.plass 8 l0
6.plass 6 7
T.plass 4 5

8.plass 3 3

9.plass 2 2
l0.plass 1 I

For hver spiller teller de fire beste re-
sultatene. Er det fortsatt likt teller også

det femte, så det sjette. Klarer man fort-
satt ikke skille teller flest l. plasser, så

2. plasser og så videre. Klarer man hel-
ler ikke her å skille skal plasseringen
deles.
Lynsjakkturneringene spilles som 5 mi-
nutters partier, mens det i hurtigsjak'k
partiene spilles med 15 minutter pr.

spiller pr. parti.
Lynsjakkturneringene spilles som

Bergerturneringer. Hvis deltagerantallet
passerer 16 skal det spilles i grupper

over/under 1500 i rating.

Hurtigsjakkturneringene spilles 6

runder etter NSFs monradsystem.
Startkontingenten i hver turnering er

koner 30, men i klubbmterskapene
kroner 50. En av lynsjakk- og en av
hurtigsjakrtrrturneringene er plukket ut
som klubbmesterskap. De tre beste i

hver klasse premieres og det sarnrne

gjøres med klubbmesteren i lyn og hur-
tigsjakk. Runde 3 og 5 er henholdsvis
klubbmesterskap i lyn- og hurtigsjakk.
Stillingen i høstcupen er pr. l5.oktober:

Klasse A
I Pål Nikolai Røyset

2 Mil$ailSavinov
3 Trond Romsdal

4 Roald Storslett

5 Frank Remman

6 Frode Berntsen

7 Tron Walseth

8 Jan Sigmr"urd Berrglund

9 John Hemmingsen

10 Lars Stenssll

1l Olav Erikstad

12 Jens Otto Jensen

l3 Stein Paulsen

Klasse B
1 Roald Storslett 48

2 Frode Berntsen 43

3 John Hemmingsen 40

4 Olav Erikstad 33

5 Lars Stensen 26

6 Jens Otto Jensen 12

7 Stein Paulsen 12

8 Knut Are Hansen 6

Nå står cn ny budsjettbehandling for
døren, og styret kommer tilbake med
mer informasjon i novembemummeret.
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Adresseliste for styret i Tromsø sjakklubb

Leder: Trond Romsdal
Sommerfeldtsgate 75

9009 Tromsø
E-post: t-roms@online.no

Jens Otto Jensen

Varden 170
9018 Tromsø

Tlf: 77 63 ll65
Mob: 9178 19 90
Arb: 77 61 5574

Tlf: 77 61 19 77
Arb: 77 62 16 09

Nestleder:

E-po st : Sjakklefsa@tromso. online. no

Sekretær: Pål Nikolai Røyset
Håkon den VII's gate23
9011 Tromsø

Frank Remman
Olastien 14 A-221
9012 Tromsø

Tlf: 77 68 22 09

Kasserer: Tlf: 77 65 7814
Arb: 77 68 29 59

Turneringsleder: Frode Bull Jæger

Gnist vn. 5
9014 Tromsø

Tlf: 77 67 50 43

Arb: 77 61 8992

E-post: FrodeBull@hotmail. com

Rekrutteringsleder: Jon Kristian Røyset
Håkon den VII's gale23
9011Tromsø

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

Tlf: 77 68 22 09
Evt: 77 65 8179

Tlf: 77 69 43 90Økonomiansvarlig:


