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Valentina Gounina, 10 år gammel var med i siste Kalotturnering, og siarmerte
selvsagl alle både gjennom sin person og sitt siakktalent! Side §
Trond bare vinner og vinner - det ser ikke ut som noe kan stoppe denne

mannen! Trond saveren klubbmester. Side 6
Har du gån frem eller tilbake i lynsiaklcrating? Unikling i lynrating. Side 11

Kalotten i Hammedest er etter l»ert blitt en de mest trofaste siakh'
begivenhetene i vår ende av landet. Kalotturneringen Side li Billeder fra
bankettenpå Shanty Side 16 og 17
I Hasse A kunne Trond Romsdal ta hiem en ny pokal med graveringen "1.

premie" etter en svært spennende og ievn konkurranse. Dermed gikk han også

seirende ut w Nordnorsk Grand prix. Harstad Open. Side 24

Clas, JUGADOR

I LAHNO, KATERVNA

2 NEBOL$INA, UERÅ

3 6OUNINA, VALENTXNA

4 EHAN6, XIåOI/fIIEN

5 TAIROVA, ALENA

6 HERRERA, MILENA
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Sjakklefsa utkommer denne gang som

et dobbeltnummer. Årsaken er mangel
på tid hos redaksjonen. Studier og jobb
må også passes og da vi fra før av var
underbemannet har vi besluttet å slå to
nummer sammen i et.

Tilgiengield har vi forsøkt å runde
året av og jeg vil mene at det meste som

er foregått i (og til dels uten for)
Tromsø nu er dokumentert. Dette er så-

Iedes også et forholdsvis aktuelt num-
mer med sluttabell fra bla. Klubbmes-
terskapet og den nye terminsliste for vå-

ren 2000.
Det har vært mit mål å få Sjakklefsa

ut før julen. I skrivende stund ser det ut

for at jeg akkurat rekker det dersom

posten er samarbeidsvilligl
Med dette nummer sier redaktøren

også tak for seg og overlater jobben til
en av klubbens nye medlemmer Olav
Erikstad.

Mit nyttårsønske er at flere av Troms-
øs passive sjakkspillere vil slutte op orn

klubbens aktiviteter i det nye år. Gocl

jul og godt sjakanyttår!

Lederen ved tastaturet
Ved Trond Romsdal

Etter to år i lederposisjonen er nå tiden
kommet til å takke for seg. I høst har
klubben vært inne i en bølgedal, og jeg
håper en ny leder vil kunne skape entu-
siasme og en ny giv.

Det har vært to spennende år, og jeg
s1,nes vi i hvert fali har klart og utrette
noe. Det mest slmlige resultatet er nok
bladet du leser akkurat nå. Det er vans-

kelig å vurdere hvordan Sjakklefsa har
utviklet seg i kvalitet når det gielder
innhold. Det virker på meg som noen

spalter er blitt bedre, mens andre har
falt noe i kvalitet. At Sjakklefsa totalt
sett er blitt bedre er det imidlertid liten
tvil om. I første rekke skyldes det til-
gang til bedre teknologi og økt erfaring
i redaksjonen. Når det gjelder teknologi
er det først og fremst førstesiden som

har fått fortjeneste av dette. Bedre tek-
nologi vil for Sjakklefsa sitt vedkom-
mende si tilgang på bedre skriver og til-
gang på fotoapparat med en mange
ganger høyere oppløsning. Bildene på

de første numrene var på ca 0.3 Mega-
pixel i oppløsning, mens vi nå har 2.1

Megapixel. Bildene har altså 7 ganger
høyere oppløsning. Oppløsningen på

skriveren er dobbelt så høy (leg tar for-
siktig i), og økt erfaring gør at vi kan
gjøre ting vi ikke hadde kunnskaper om
før. Dette gjør at vi kan sende Sjakklef-
sa ut i en enda bedre innpakning enn
tidligere. Imidlertid har arbeidet vært
svært slitsomt, og den siste tiden har det

kun vært tre i redaksjonen (det riktige er

egentlig 2Yr, siden undertegnede av
jobbgrunner har svært vanskelig for å

finne tid til sjakk). Det er liten tvil om

at det bør være fem.
Når det gjelder rekuttering, så har jeg

her de mest positive og negative erfa-

ringene. Det positive er at vi er kommet
i gang, men sarntidig har den store skuf-
felsen vært at vi ikke har klart å holde
kontinuitet i arbeidet. Dette er helt fun-
damentalt. Vi har hatt et opplegg sorn

først skal gjøre sjakkspillet kjent for
unger og ungdom. Siden skal vi intro-
dusere elevene for klubben. Dette

skjedde da også, men da vi skulle sette

inn støtet å ffi dem inn i klubben, så

sviktet rekrutteringskomiteen grovt.
Lederen av komiteen har uteblitt fra så

vel klubbkvelder som s§remøter i hele
høst. Forhåpentlig kan vi komme i gang
iglen over jul. men vi må innse at flor-
årets kull er tapt.

Når det gielder økonomi har vi ikke
greid å fi det løftet vi hadde håpet. Li-
kevel har vi oppnådd en vikting ting. Vi
har fått et budsjett og regnskapssystenl
som bør bli et viktig redskap til fbrbed-
ret økonomi.

Turneringsaktiviteten har vært særde-

les høy. For utenom aktivitetene på

klubbkveldene har vi begge disse årene

arrangert Nordnorsk Sjakkfestival. Vi
har også arrangert sonefinalen for lag

samtidig som vi selvsagt hvert år har
awiklet Tromsøsjakken. Vi forsøkte
oss også med en dagsturnering, Ishavs-
sjakken, men lav deltagelse giorde at vi

ikke var interessert i å følge den opp.
Når jeg nå har bestemt meg for å tak-

ke av skyldes det to ting. Jeg har en
jobb med periodevis mye overtid. Spe-

sielt i høst har jeg hatt vanskeligheter
med å oppfylle de forpliktelsene jeg har
tatt på meg for TSK.

Den andre årsaken er en mismatch
mellom mine og medlemmenes ambi-
sjoner for TSK. Det er svært irriterende
med medlemmer som stadig har forslag
til hva vi kan giøre, men samtidig ikke
er villig til å løfte en finger selv.

Etter to fine år takker jeg for meg.
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Tromsø hadde en representant i Ungdoms VM
Ved Jan Signund Berglund

Høstcupen
Ved Trond Romsdql

I klasse A var det aldri noen spenning
om hvem som skulle vinne. Pål Røyset
har i høst vært helt suveren og vant li-
kegodt de fire første turneringene. Si-
den det er de fire beste som teller i
sammendraget var jo saken grei.
I klasse B var det imidlertid stor

spenning, her ble det først avgjort i lø-
pet av de siste rundene i siste turnering.
Det ble et "close race" mellom Frode
Berntsen og Roald Storslett, men det
var Frode Berntsen som til slutt avgjor-
de det til sin fordel etter å ha passert

Roald på sammenlagtlista i den siste
turneringen.
Klasse A:

I PålNikolaiRøyset
2 Trond Romsdal
3 Mikhail Savinov
4 Jan Sigmund Berglund
5 Roald Storslett
6 Frode Berntsen
7 Frank Remman
8 Tron Walseth
9 Stein Paulsen

l0 Jens Otto Jensen
l1 John Hernmingsan
12 Lars Stensen
13 Rune Madsen
14 Olav Erikstad
15 Geir Magre Lorentsen

Klasse B:
I Frode Berntsen
2 Roald Storslett
3 John Hemmingsor
4 Olav Erikstad
5 Stein Paulsen
6 Jens Otto Jensen
7 Lars Stensen

8 Rune Madsen
9 Geir Magne Lorentsen

10 Knut Are Hansen

Sum
85

75

67
36
33

32
30
t6
16

15

13

t2
l0
10

6

Sum
7l
65
46
43
42
35
26
25
20

6

Lynsjakkratingen
Ved Trond Romsdal

Her er lista pr. 5. desember:
RomsdalTrond 2005
Røyset Pål Nikolai 1891

Mikhail V. Savinov 1792
Berglund Jan Sigmund 1720
Johnsen §ell Magne 1697
Højgaard Samson 1677

Bergvoll Magne 1641

Remman Frank 164l
Jæger Frode Bull 1609

Walseth Tron 1589

Geir Magre Lorentsen 1545

Pedersen Jussi 1537

Willy Selfors 1512
Lars Stensen 151 1

Elvemo Martin 1479
Nils Kristian Bakke 1479
Elka Parviz 1474
Berntsen Frode 1471
Ronny Hansen 1465
AlexanderSeverinsen 1452
Jensen Jens Otto 1446
Blomstereng Robert 1434
Hemmingsan John 1431
Johansen Asmund 1418

Olav Erikstad 1408
Kummervold Per Egil 1408
Storslett Roald 1403
Oppnes Vidar 1395

Paulsen Stein 1394
Bergvoll Mats 1382

Bergesen Kjetil 1373
Karl Petter Jernberg 1356
Nevermo Ivar 1351

Pedersen Johnny Karl 1284
Henriksar Inge 1242
Hansen Knut Are 1220

Det finnes flere spillere i listen, men
disse er bosatt utenfor Tromsø.

Valentina Gounina, 10 år gammel var
med i siste Kalotturnering, og sjarnterte
selvsagt alle både giennom sin person
og sitt sjakktalent!

Hun begynte å spille sjakk da hun var
fem år, og har siden vært meget aktiv.
Hver dag drar hun, broren og faren til
sjakklubben l5 minutters spasertur fra
leiligheten. I Murmansk finnes det ikke
mindre enn 200 aktive spillere i klub-
ben. Det skulle vært oss i Tromsø!!

Valentina vant sin største seier ijanu-
ar i år. Da deltok hun i det russiske
mesterskapet i sjakk for barn under ti
år. Hun gikk helt ti1 topps i konkurran-
sen med totalt 50 barn.

Ellers har hun slått både IM Aleksej
Feoktistov, broren Pavel Gounin og alle
de andre toppene i klubben.

Hele familien Gounin fra Murmansk
er levende opptatt av sjakk. Også Pavel
på l3 er meget talentfull. Flere merket
det etter å ha blitt rundpilt i Kalotten.
Pappa underviser på sjakkskole-tilbudet
i Murmansk på kveldstid.

Valentina Gounina var uttatt til både

europamesterskap og verdensmester-
skap, men hun hadde ikke penger til å

delta. Europamesterskapet gikk i sep-

tember, uten Valentina.
VM derimot? Det skulle gå av stabe-

len etter Kalotten; Nærmere bestemt
Barcefona i Spania fra 23. oktober-
6.november. Her var det ennå ikke for
sent!

På et møte i Barentsutvalget i løpet av
turneringen ble det tatt initiativ for å

hjelpe denne flinkejenta til en sannsyn-
ligvis uforglemmelig opplevelse i Spa-
nia! Her skulle det fiemskaffbs penger!

Slik gikk det til at Tromsø Sjakklubb
kom "med" tii VM: I den gode sosiale
stemninga som det alltid er i Kalotten,
og med hjertet beveget av internasjonal
solidaritet ble undertegnede revet med
når klubbene hadde en spontan krone-
rulling for dette stortalentet fra Mur-
mansk: Hun trengte 4.500 kroner for å

kunne reise. Det var jo selvsagt verken
tid eller sted for å få til noen skikkelige
s§irebehandlinger i noen av klubbene,
men Hammerfest, Vadsø og duksene fia
Alta hostet raskt opp 1000 kroner hver i

knitrende papir. Kirkenes fulgte på og

svingte opp med 500 garantert og utbe-
talt av Leif Bjørnstad. Jeg ville ikke
være dårligere enn gutta fia Østfinn-
mark, så jeg utfordret Narvikfolket til å

spøtte i 500 kroner hvis Tromsø giorde
det samme. Selvsagt var de med, og

Gunnar og undertegnede bladde opp
500 kroner fra hver vår lomme som ble
lagt i potten, og satset på at stlrene
hjemme etter hvert ville ta denne utgif-
ten. Det gjorde de og vips - så var Va-
lentina på en måte også vår deltaker i
VM!!

At hun tapte for nummer en og to i

mesterskapet, vant resten av partiene
sine og dermed ble nummer tre var en

meget flott prestasjon. I følge de som

har kikket mer på partiene fra turne-
ringa ville nok de fleste av oss i vår
klubb ha kommet mye, mye lengere ned

på lista!!

Trond Romsdal og Fritz 5.32 har
kommentert et av Valentinas partier fia
mesterskapet på side 8.

,llh



Klubbmesterskapet 1 999
Trond suveren klubtrmester
Ved Kiell Magne Johnsen

Endelig resrrltatliste Klubbmesterskapet I999 Breivika vgs.9l9 - 9l12
Pl. Nrvn Resultater.......
I Trond Romsdal +s02 +H03 +H05 +S08 +506 =S05 +H02 +I{08 +S04

2 Olav Erikstad -H0l +Sl2 +H07 -S03 +S07 -S0l +HlO +S06

3 JohnHemmingsen +lll2 -S0l +S09 +t102 -1104 -S08 +H06 =-- --
4 Stein Paulsen +H09 -S05 -l{ I 3 +S03 =- - =S I 0 +l'107 -l'10 I

5 PålNRøyset +Hl3 +H04 -S0l +S07 =HOl =-- --
6 Frank Remman =S07 +HlO -S08 -H01 +Hl2 -S03 +Sl2 -H02

7 Roald Storslett =H06 +Sl4 -S02 -H05 +S09 -H02 +Sl2 -S04 =H09

8 Mikhail Savinov +S 1 I +H06 -H0 I +H03 .. - 'S0l
9 KnurAHansen _S04 +Sl3 -H03 -H07 =-- -- +WO =S07

l0 lvarNevermo =-- -506 +Hl3 -- +Sl3 =H04 -S02

ll JensOJensen -H08 +Sl3 -- +Hl3 ..

12 Lars A Stensen -S03 -H02 +WO =- - -506 -H07 -[106

l3 FrodeBerntsen -S05 -H09 +S04 -Sl0 -[t1l -Hl0 -Sl1

14 Martin Elvemo -H07

T
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Trond bare vinner og vinner - det ser

ikke ut som noe kan stoppe denne man-
nen! 8,5/9 mulige i klubbmesterskapet

er sterkt på tross av svak deltakelse.

Han scorte 3,514 mot de som i utgangs-
punktet kunne tenkes å yte ham hard
motstand, nemlig Pål Røyset og Mik-
hail Savinov, og det er selvfølgelig et

glimrende resultat.
Nå spiite dessverre verken Pål eller

Mikhail alle rundene slik at nærmeste

konkurrent kom hele 3 poeng bak, hvil-
ket gir turneringa et litt tragikomisk
preg. Det forringer selvfølgelig ikke
innsatsen til andrernann og vinner av B-
gruppa Olav Erikstad, som avsluttet
med en perr seier over Frank Remman.

Frank ble nummer tre i mesterklassen

etter Pål på andre, men begge måtte se

de tre beste spillerne fra gruppe-B foran

seg på tabellen!
Overraskelsesmannen John }{em-

mingsen giorde en fin turnering og lå
hø1't oppe, men stod av en eller annen

grunn over de to siste rundene slik at

han ble forbigått av Erikstad til slutt.
Stein Paulsen tok en pen tredjeplass i B-
gruppa.

Pål N. Røyset
Trond Romsdal lB22l
Runde 6

1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Af6 4.9b5+
§d7N [4..,åbd7 5.c4 s6 6.AR §97
7.0-{ 0-0 8.Sxd7 BxdT 9.d4 cxd4

10.åxd4 a6 ll.a4 Wc7 12.8d3 Ag4
13.åa §f5 l4.ge2 Eac8 15.Abd2
EfdS 16. Ea3 b5 17.cxb5 Exd5
18.bxa6 Ec2 19.a7 Pavasovic D-
Domont A/op, Ceneva SUI 1996/l*{
( a)l 5.&xd7+ ExdT 6.c4 e6 7.dxe6

[7:Ee2 gd6 8.åf3 o-0 9.dxe6 fxe6

10.0-0 åc6 er trolig noe bedre. Svart

får riktignok åpnet f-linja og dekket d5-

feltet, men brikkene blir ikke fullt så

aktive og bindestukturen er litt dårlige-

re.l7...Bxe6+ 8.8e2 Exe2+ 9.åxe2

A c6 Svart har full komPensasjon i

form av bedre utvikling og kontroll i d-

linja. Merbonden kan heller ikke røre

seg uten a bli svak, og nå hindrer den

utviklingen av damefløYen 10.0-0
E d8. O-O-O er kanskje bedre da det

rydder e8 feltet for et n)'tt tårn. Det tar

en viss tid å få i gang angrepet på den

svarte kongen. Pål røpet at han ville
spilt a3 og M straks. Det ville gitt tilba-
ke bonden, men åpner for offiserene og

a- og b-linja. ll.b3 Ab4 12.a3 åd3
13. E a2 gd6 14.§b2 Aga 15.f4

ll5.h3 4h2+ 16.Ehl Se5 var et alter-
nativ, men fll er det logiske trekket da 3

av hvits offiserer har tilgang til e5.l

ls...H 16.h3 E fe8 U6...øf6?
17.§xf6 gxf6 18.åbc3 er mye svakere

da det gir svart en dårlig struktur og

hvit et kjempefelt på d5l 17. å bc3 å f6
18.8R Aua rg.&al a6 [19...åh5
20.93 h6 21.8fl 95 22.dd5 Elxe2

23.Bxd3 EleeS var gienstand for mye

anaiyser etter partiet. Imidlertid mener

Fritz at hvit får kiar fordel etter 24.fxg5

§xg3 (21... Axg3+? 25. Exg3 Exd5

26.gxh6+ &xg3 27.cxd5+-) 25.gxh6

*h7 26.Ee3l 20.9f1 b5 21.åd5=
'far helt lurven av partiet, og noen fi
trekk senere er det bare å aksepterer

remis. 121.g3.?! is noteworthYl

21...åxd5 f,l seems the pivot of the po-

sition 22.Bxd3 åxf4 23.åxf4:
[23. E xd8l? E xd8 24.cxb5 axb5

25.a4!) 23...9xf4 og videre spill mot

en spiller sorn Pål er selvsagt bortkastet

tid. 1/z-/z

[Fritz 5.32 (609 / Trond RomsdalJ

.lohn Hemmingsen
Slein Paulsen 18921
Ilunde 5

1.d4 å f6 2.c4 96 3.åc3 §g7 4.e4 d6

5. å A 0-0 6.4e2 e5 7.dxe5 Teori, men

kjent for å gi svart utligning 7...dxe5

8.Exd8 Exd8 9.095 [9.åxe5 Ee8

10.f21 åxe4 11.åxe4 f6 er også spilt,

men sjansene er helt likel 9... E e8

10.Edl [0.4xf6 &xf6 ll.Ads 4d8
er vel så vanlig] 10...c6 Prevents

intrusion on b5+d5 1l.H abd7 12.b4

h613.Acl 4h514.åel åf4 r5.&g4
å b6 16.&xc8 El axcS 17.c5 This Push
gains space 17...dc418.åf3 [18. Bd7
er aktilt og virker som det beste]

18... E cd8 19. å d2 å xd2 20.Sxd2
åd3 Denne springeren sikrer svart

fordel 21.åbl Ed7 22.§e3 Eed8
Black is in command 23. E d2+

[23.a31?T must be considered. (Må

være det beste. Det er jo liten vits å gi

b-bonden.l 23... å xb4 24. E b2 å d3

25.8b3 f5! 26.exf5 gxf5 27.8 f4

28.§n gfll 29.8c3 åxf2 [Det må

være galt å byte den kjempespringeren.

29...8d5 øker trykket på c-bo6den og

gir et nyt felt for tårnet på Sttaden.l

30.9xf2 E d5 31. E fcl E dMdeen er

å eliminere den ene dekningen av c

bonden for så å sette det andre tårnet til
å angripe den. 32.9e2 El xcl 33. El xcl
El d5 Dermed kommer svart to bønder

over. Nå er selvsagt resten teknikk

34.ød2 &xc5 35.åe4 &e7 36.93

9e7 [36,..8f7 er mest nøYaktig]

37.Egl 9rZ lA.gxr+ exf4 39.894
Ef5 40.9d3 h5 4l.Egr tr a5 42.h4

Exa2 43.å95+ gf6 44.åe4+ Se5
45. å g5 [45. å c3 doesn't get the cat off

the tree 45...8a3 46.8el+ Ed6-+l
45... E a3+ 46.*e2 Ea2+:
[o46...E1e3+ and Black has it in the

bag 47.9d2 a5-+l 47.8d3 Ea3*=

[o47...8f5-+ finishes off the oPPo-

nentl 48.9e2 tre3+ 49.8d2 gd5

50.Edl c5 51.9c2 Ec6 52.åfl b5

53. E al Ed5 tÅ gi bønder er unødven-

Pg Monrad
8.s 33.0
5.5 31 .O

4.5 32.0

4.5 30.0
4.5 27.0
4.0 32.0
4.0 31.0
4.0 28.5
3.5 18.5

3.5 l'7.0
3.0 '7.0

2.0 22.0
L5 25.5
1.0 4.{)
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dig. Best var 53...9b6 I 54. B dl+ Man
bør ta bønder når det tilbys 54...9c6
[o54...9c4-+ and Black wins] 55. E al
9uo so.agr ExR 57.896+ 9a5
58.åe5 Ef2+ 59.8d3 gxh4 Nå bør
John være så høflig at han gir opp. Vi-
dere spill er tw! 60.åc6+ 9a4
61.Egr c4+ 62.9e4 gg3 63.åd4
[63.Eal+ does not improve anything
63...§b3 64.ad4+ Eb2 65.Exa7
E fl-+1 63...h4 [o63... El a2 makes sure

everything is clear 64. E h 1-+l
64. E al+ gue 65. E bl+ 9c3
66.åxbs+ 9AZ 67.ad4 167.aa3
doesn't improve anything 67...h3

68.8d4 h2 69.bxc4+ *e2*+1 67...h3

68.åB+ 9c2 [o68... ExR!? keeps an

even firmer grip 69.9xR h2 70.*92-
+l 69.Eal h2 70.åd4+ l70.Axh2
does not help much 70...8xh2
7t.Ea2+ 9Ut-+1 70-.9b2 71.8dl
c3 72.df3 B xf3 73.Exf3 c2 The mate

threat is cxdl§ 74.8d8 clE
l7 ..slB 75. Eb8+ 9a2 76.*g4 hlts
77. Eh8 Ecdr+ 78.9f5 Ed3+ 79.8f6
§xhg+ 80.§e6 Ee8+ 81.9f6 Edg6#;
74...h18+ 75.994 §h4+ 76.8R
tsxd8 77.9e4 clts 78.8f5 8c2+
79.994 gh4+ 80.8f3 Eh5#l 0-1
[Fritz 5. j2 (60s) /Trond RomsdalJ

Premieutdeling for 1999 finner
sted første klubbkveld i det nye år
torsdag den 6 januar kl 18.30
Breivika vidergående skole

Valentina Gounina
Fortsatt fra side 5

Valentina Gounina
Katrin Lasko lEe0l
Wch Oropesa U-l0 Girls (4.1),1999
r.d4 Af6 2.c4 96 3.åc3 §g7 4.e4 d6
5.åR (H 6.h3 Aaal l.§ez e5 8.d5
åc5 9.SgS a5 10.tsd2 tsd711.&d3
åxd3+?! Svart har brukt tid på a5 for å

ffi ha hesten i fred på c5, og så by'tter

hun den bort med løperen som bare

stanger i egne bønder. Tvilsomt!
12.Exd3 h6 13.&e3 tse7 l4.Ed2
gnz ts.gc dd7 16.h4 åc5 17.&xc5
dxcS [17...4xg4 18.å95+ hxg5
l9.hxg5+ §g8 20.&e3 er dårligerel
f8.Egl gf6?! [8...Ea6 forsøker å

involvere flere brikker. Svart spiller i
realiteten bare med deler av arsenalet

sitt.l 19.8e3 Ee7 20.4b5?! Ser ikke
ut til å passe helt med de øwige brikke-
ne. Gounina starter på en feil plan.

20...8d8 21.8a3 b6 22.Ac3 &nz
23.o-{-o c624.Åa4 White gets deadly
initiative 24...b5? Taper bonde

25.åxc5 b4?! Black gets more space

[25...cxd5 er bedre] 26.tse3 cxd5
27.exd5 E ac8 28.d6 White advances

the passed pawn 28...tsf6??+- gives

the opponent new chances [o28... E xd6
was much better 29. E xd6 SxRTI
29.dxb7 e4 30.åd4 [o30.8d2!?
seems even better 30... E xc4+

3l.Ebl+-l 30...8xc4+ [o30...8d7
3r.g5 tse5+l 31.Ebl Eb8 [31...8d7
32.95 Ee5 33.fi1+-l 32.95! Dermed
mister dronningen kontrollen over for-

vandlingsfeltet. 32...8e5 33.d7 [33.d7
b3 34.axb3 E xd4 35. E xd4 Exd4
36.tsxd4 &xd4 37.d88 E xd8

38. åxd8 &x2 39. E g4+-l l-{
[Fritz 5.32 (200s) / Trond Romsdal]

I l. Laglynturnering
18. Står fritt
25. Tematurnering

Februar
Tirsdager

Januar
Tirsdager

l. Står fritt
8. Står fritt

15. Laglynturnering
22. Står fritt
29. Tematurnering

Mars
Tirsdager Torsdager

3. 2. runde vårcup (hurtig)
10. 2. runde Byrnesterskapet
17. 3. runde vårcup (Bymesterskap i lyn)
24. 3. runde Bymesterskapet

7. Står fritt
14. Står fritt

2. 4. runde vårcup (lyn)
9. 4. runde Byrnesterskapet

16. 5. runde vårcup (Bymesterskap i hurtigsjakk)
21. Laglynturnering 23. 5. runde Bynesterskapet
28. Står frilt 30. 6. runde vårcup (lyn)

April
Tirsdager Torsdager

4. Tematurnering 6. 6. runde Bynesterskapet
I 1. Står fritt
25. Står friu

Mai
Tirsdager Torsdager

13. 7. runde vårcup (hurtig)
27 . 7 . runde Bymesterskapet

2. Laglynturnering 4. 8. runde vårcup (lyn)
9. Står fritt

16. Står fritt
23. Står fritt

I 1. 8. runde Bltnesterskapet
18. 9. runde Bymesterskapet
25. Avslutning Lyn eller lignende

Terminliste TSK vår 2000

Torsdager
6. Velkomstlyn og premieutdeling

13. l. runde vårcup (lyn)
20. L runde Bymesterskapet
27. Arsmøte

Torsdager
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Lynrating utvikling høst 1999Høst Cupen lyn og hurtigsjakk 1999

ril! e§ 6s
Lyn Hur Lyn* Lyn Hur* Lyn

KIasseA: I 2 3 4 5 6 Sum

1 Pål Nikolai Røyset

2 Trond Romsdal

3 Mikhail Savinov

4 Jan Sigmund Berglund

5 Roald Storslett

6 Frode Berntsen

7 Frank Remman

8 Tron Walseth

9 Stein Paulsen

10Jens Otto Jensen

1l John Hemmingsen

l2Lars Stensen

13Rune Madsen

14Olav Erikstad

l5Geir Magne Lorentsen

Klasse B:

20 20

12 15

l2
15 8

l3
24
t0 l0
8

J

1

6

Lyn Hur Lyn* Lyn Hur* Lyn Sum

20 25

15

t2 20

616
105
3l
8

4

l3
210

t3

16 85

25 20 7s

20 ls 67

13 36

3833
5 1232

30

16

7 6 16

10 15

l3
t2

10 10

l0
6

42
6

1 Frode Berntsen

2 Roald Storslett

3 John Hemmingsen

4 Olav Erikstad

5 Stein Paulsen

6 Jens Otto Jensen

7 Lars A. Stensen

8 Rune Madsen

9 Geir Magne Lorentsen

lOKnut Are Hansen

20 13 10 15

1525812
20206

81015r0
12

128
t0 16

16 20

13 t2
7l
65

46

43

42

35

26

25

20

6

20 l0
15

25

tetinl

U8

{ntell

spilte

U8

) 3 4 5 6 1 8 Antel

spilte

16fi2

T
ts
3

qp

(F
fvDe turnerins Lvn Lvn llur Lvn vn Hur [,vn Lvn

\ntrll onrtier t2 10 6 9 l0 7 l0 t4 16t12

(omsdal Trond I 938 86 l98l t96l 193 92: 196: t00 n1 2038 t58 538

(øvset Pål Nikolai t7 43 72 t78 8l 185 90, I89r 194 I r 941 r28 441

r,likhail V. Savinov 1500 0 t67( l7l t3 7'7( 79" 79 1792 -55 2q2

lerqlund Jan Sismund t7 48 26 i 68', 171 71 t72( 171 171 5 7l 215

ohnsen Kiell Masne t7t4 79 t69 1697 9l 197

Iøisaard Samson 1677 JJ 1677 15 t'17

(emman Frank 1653 102 601 156 53 158 64 I 641 t49 t+l

\ndreassen Lars t 6l4 t2 l6l4 l2 l14

æser Frode Bull 1609 33 1 609 33 109

Valseth Tron I 636 37 l 60! 1.58( 1 589 -56 89

leir Masne I-orentsen I 500 0 54 l 545 l0 +)

Iemmingsen John 1432 9l 147 I 481 143 r 5l I5I I 130 ll

,ars A. Stensen 1500 0 I 48; l5t I l6 ll

rlka Parviz 1496 97 47 147 4 109 -26

lemtsen Frode 1461 102 53: 147 t44 l44t 1421 47 41 r47 4 r68 .26

ensen Jens Otto l4 l3 74 46 l4l 441 t447 I l8 -53

Jlomstereng Roberl 1434 37 1434 37 -66

ohansen Asmund t418 32 l4l8 32 82

'aulsen Stein 1443 43 4si l4'7 39, 1394 69 -l06

itorslett Roald 1486 102 5l 53 48 l4'7: 141: 40 I 36( r 360 t68 -l40

(arl Petter Jernberø I 356 15 1356 t< -144

levermo Ivar l35r 37 l35l )L - 149

)lav Erikstad I 500 0 45 41 43 401 133 1335 49 -t65

'edersen Johnnv Karl 1284 44 1284 44 -2t6

lcnriksen Inee t242 3t 1242 3l .2s8

Iansen Knut Are 1322 82 t261 t22t 1220 104 .280

* Klubbmesterskap i henholdsvis lyn og hurtigsjakk

I .l nlurnering I og 8 er henholdsvis velkomstlyn og avslutningslyn
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OppgaVef ved samson Højgaarct Løsninger side 23
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Kailottem E Hamnmn@rfest,

s@sEel @g Emtermes!@mal
Av Jan S. Berglund

Kalotten i Hammerfest er etter hvert
blitt en de mest trofaste sjakk-
begivenhetene i vår ende av landet.

Hele26 ganger på rad har Hammerfest-
folket brakt videre den tradisjonen som

kontroversielle Kjell Johannessen star-

Let i 1974. Da var det 12 deltakere for-
delt på to klasser, og for sponsorens

skyld hadde turneringa det offisielle
navnet DnC-cup. Allerede da var turne-
ringa internasjonal, noe som er blitt et

av varemerkene til Kalotten.

Stormester Heikki Westerinnen vant
den første turneringa foran datidens sto-

re nordnorske sjakkhelt Gunnar John-

sen. For mitt eget vedkommende var

dette rnin debut i en "skikkelig" turne-
ring, og jeg var såre fornøyd med min
andreplass i gruppe 2.

Heikki Westerinnen kom igien år etter

år fiam til 1980, og de fleste gangene

hadde han med seg finske sjakkvenner
sorn Jakko Juntunen og stormesterkol-
lega Yrjci Rantanen. Også kanoner som

lM Christer Niklasson og IM Knut Jø-

ran Helmers var innom for å forsøke å
vinne turneringa på slutten av s1'ttitallet.

At lokale kanoner som Nils A. Bak-

ke, Sørvær og Stein Jensen, Harstad
likk seg seire i denne tiden var meget

sterkt! Se for eksempel denne resultat-
lista fra 1977: l. Stein Jensen 2. GM
Ileikki Westerinnen 3. IM Knut Jøran

I lehners!l

Utover 80 tallet ble det lengere mel-
lom storspillerne og de helt lokale hel-
tene slapp til med en og annen seier'

For eksempel ble mine egne seks førs-

teplasser tatt i perioden l98l-1991.
Innimellom kom Tor Kristian Schølseth

og Stein Jensen innom og vant litt de

også.

På denne tiden var det ved et Par an-

ledninger med noen russiske sjakkspil-
lere. De kom fta Kola, nabobYen til
Murmansk og var ikke av samme kvali-
tet som de russerne vi treffer i hammer-
fest nå om dagene.

I 93 og 94 hadde kalotten på n1'tt stor-

mesterbesøk. Rune Djurhuus vant
begge årene, og i 93 sågar foran stor-

mesterkollega Simen Agdestein. Nitti-
tallet er også tiden da Tromsøgutan

vendte blikket nordover, og Sven Wis-
løff Nilssen var den første fra vår egen

klubb som fikk seg en Kalottseier. Det

var i 1990. Etter dette har både Frode

Bull Jæger og Pål Røyset stått på top-
pen av pallen, mens Jon Kristian Rø.vset

er den med flest "gode " plasseringer.

Tre sølv og en bronse som man ville
sagt om dette hadde vært skirennl

I de siste tre årene har vi fått være til-
skuere til russiske Denis Evseev sin

fantastiske sjakkutvikling. For hvert år

han har besøkt turneringa har han hatt
mer ratingpoeng og titler i kofferten.
Tre seire på rad har nå den internasjona-

le mester, som sågar allerede har et

stormesternapp. Skulle ikke forundre
meg om han neste år deltar sorl GM.

Hvit trekker og vinner Sort trekker og holder remis

L"%E"ffi, "ffi
*»ruw»

Sort trekker og vinner

,,,m

AiL-l ;,rrm;,

',,ru,

%»%,

%:ffi

llvit trekker og holder remis

Sort trekker og vinner Sortt trekker og vinner
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Endelig resultatliste Kalotturneringen
24.-26.september 1999

Han har allerede 2539 irating, og er så-

ledes en av de sterkeste internasjonale
mestre i verden.

Folkene bak Kalotturneringa teller de

som deltar og fører statistikk over dette.

Således har jeg selv ffitt meg en util-
nærmelig tetplass rned 25 starter av 26

mulige!! Neste Tromsøspiller er Sjefen
med 9, mens Pål er litt bak med 7. Godt

ieg fremdeles er før dem på noen lister!

Jeg nevnte til og beglmne med at den

internasjonale profilen var et varemerke
for turneringa. Også et annet har vært

minst like betydningsfullt for den

suksess som Kalotten faktisk er; Det er

den sosiale profilen. Allerede i de første

årene satset §ell Johannessen på å lage

et godt og trivelig miljø for de som

deltok. Det var innkvartering På

Internatskole, og sosiale tiltak utover

kveldene. De drikkevarene man da så

rikelig fant på bordene om kveldene var

det aldersgrense på! Finlenderne kjente
godt igjen sorten, og kanskje var det på

grunn av dette at både Heikki og Yrjø
av og til snublet litt i morgenrundene.
Når anledningen for tilbakeblikk byr

seg (og dem skaper man seg vel flere og

flere av), viser jeg ennå stolt fram IM
skalpen til Yrjø som jeg erobret i 1979.

At han i løpet av det kommende året

sikret seg stormestertittelen unlater jeg

heller ikke å nevne (nå heller ....O)
Disse sosiale tiltakene ble noe tonet ned

på 8O-tallet, og deltakerantallet sank

dessverre.

I de senere årene har man innført
bankett på lørdagskveldene. Egentlig er

dette en anakronisme i dag! Likevel er

det neppe noen andre banketter uansett

anledning som kan vise til maken når
det gjelder oppmøte og festlighet. Som

regel er det mellom 90 og 100 prosent

oppslutning når toastmaster Alf Ole
deler ut nåler, deltakerdiplomer i skinn
og andre oppmerksomheter fla klubben.

Man skulle vel tro at når sjakkfolket
skal opp til runde klokka 09.00 søndag

morgen hadde man vett til å tusle hjem
før midnatt i det minste, men nei; Sånn

cirka klokka elleve på kvelden starter

man en 10 runders lynsjakkturnering.
Førstebordet spilles på gatesjakkbrett

med Bjørn Esaiassen sin gigantklokke.
Ja, langt over hahparten av deltakerne i
hovedturneringa spiller med. Sist var
det 32 av 55 som deltok i nattlltr!
Denne banketten med sitre deltakere er

et lite under som jeg ikke helt klarer å

skjønne. Jeg vil ikke være den foruten!

Hvordan gikk det så med oss rent
sjakklig denne gangen. Pål Røyset var

klubbens store spiller. En solid fierde-
plass - bare halvpoenget bak IM Evseev

er flott. At det eneste tapet kom mot IM
Feoktistov sier også sitt. Vi andre fin-
nes i de store massene lengere ned på

lista. Pål vant for øvrig lynsjakken også,

så formen var absolutt tilstede.

Ellers var det interessant å se at Bac-

gammontreninga til Frode og Jon fore-

løpig ikke har gitt seg utslag i noen stor

sjakksult. Det mest dramatiske for dem

denne gangen var nok turen sammen

med Ståle og bilen. De havarerte moto-
ren noen mil før Alta! Guttaboys rakk
ikke fram før tredje runde!.

Best inntrykk av heltene i nord gforde

Kjell Ole Kristensen, fra Narvik. Seier

over [M Feogtistov og tredjeplass sma-

ker av fugl. Tror nok at gode gamle

"Kokken" ikke har deltatt for siste gang

i Hammerfest!

Se for øvrig resultatliste på neste side

I) I Naur
I [M Denis Evseev

2 FM Stmslav Kry1ov
3 Kjell O Kristensen
4 Pål Røyset
5 Genadiy Boilsov
(, lM Alexey Feoktistov
7 Pavel Grnin
tl Svein E Ilmsen
9 Rune Sørensen

l0 Arkadr Dezhuko
I I Alexandr Shkadrork
l2 Gumil B Hanssen

l3 Andreæ Esbemen
l4 Viktor Fedin
l5 EvgeniyGuin
l6 Fr«le B Jæger

l7 Anru Tabrina
I ll V&lentinå Gurim
l9 'forAPaulsen

20 Jm S Berglmd
2l SveinHJohnsen
22 Jon K Røysel
23 JmAHalmili
14 La$ A Oldemes
25 (Xd G Malin
2(, Vikor Paulsen
27 Pål Mathisen
28 LeifAndreæsen
29 Andrey Antonenko
.10 Dagfinn Eriken
ll NilsHNilsen
l2 Magnus Aalstad
l-l An&ey Markin
:u Leif Bjomstad
.15 Hugo De La Cruz
16 Ctld E Mikalsen
37 TrondDagsvold
lll StigA Karlsen
:19 SteinilArild
10 Jonas Rojahn
,l I Einr G. Winther
.12 Kill J Knutsen
4.1 Kjell A Johmsen
,l,l Ivbjøm Ninrki
,15 Odd E ]'olk
,16 Kenneth Solli
,17 KnulAFlansen
ll{ Steinu Methi
'1,) Nils K tsakke
\O ()le P Kåven
5l ståle Hmen
5.) I{oald Storslett
'i I l]irger Pederen
\,1 I lumberto Restrepo
55 (xld C Op!ård

Kl
M
M

1

M
M
M
M
I

3

M
M
M

1

I

2

I

M

M
3

I
2
I
2

3
I

3

4

I
M
2
5

3
3

Klubb
Mmmsk
Mtnnansk
Næik
Tromsø
Mmnansk
Mrmnmsk
Murmansk
llammerlest
Alta
Munmsk
Munlmsk
Næik
Vadsø

Alta
Murmaruk
Trcmsø
Mummsk
Munnilsk
Haugesmd
Tromsø
Vadsø
Tromsø
Alta
Vadsø
Vadsø

Hamerfest
Alta
Alta
Mumsk
Hamerfest
Alta
Nanik
Mumransk
Kirkenes
Vadsø

Alta
Hammerfest
AIIa
Alta
Alta
Vadsø
Alta
Alta
Hammerlest
Kirkenes
Alta
Tromsø
Alta
Flavhesten

Alta
Tromsø
Trcmsø
Alta
Vadsø
Alta

ELO Resultater.........
2539 +S25 +H08

ZZ95 +536 +1129

1985 +H43 +S24

2129 +H37 +S19

2200 +H09 +Hl5
2359 +S30 +1114

2059 +H27 +526

1978 +H50 -S0l
t44t -s05 +[Iwo
2120 +S34 +Hl3
2169 +H39 +S40

2004 +t{18 :s20
1885 +H54 -Sl0
1806 +H28 -506

1500 -Hl7 +S4l
1994 =wO :WO
2098 +Sl5 +H2l
1400 -s12 rll5l
1878 +S52 -H04
l95l +s53 :Hl2
t759 +H4l -Sl7
2161 :wO =WO
r48t :LIl3 +S44

tn5 +s46 -H03
1527 -Hot +S50
t809 +s38 -H07
1521 -S07 +H38

1266 -Sl4 +rBo
1800 +H55 -S02
1450 -H06 -S28

1176 -S32 +H48

1922 +H31 +S49

2000 =S23 +H45

t53l -Hl0 +s54
+HWO -S05

1396 -H02 +S55

1332 -S04 +H52

1280 -rt6 -s27
1292 -Stl -H42
1600 +s42 -H1l
756 -S2l -Hl5
t269 -H40 +S39

1506 -S03 +H46

1600 =S45 -H23

1229 =H44 -S33

-t724 -S4l
997:WO:WO

-H49 -S31
+s48 -H32

1253 -S08 -H25

ll27 :wO =wO
1208 -Hl9 -S37
109 | -H20 -s i 8

-s l3 -rD4
-s29 -r{36

+Sl I =l{06
+S07 +H03
+Hl7 -S02

-H06 +H34
:s23 :S r0
+s04 :sol
-H02 +SI8
=H26 +S44

=S35 +H45
+S32 =H05
-H0 I +!l l5
-H33 +S40
+1124 -S42
=H40 +H35
*H4l -S I I
+H22 -H32
-sol +Hzl
rS25 -H07
+S49 :H2l
+536 =S33
+t128 =Sl9
-sl6 +LI3l

=H05 -S 17

-Sl3 +H49
-Hl8 -S28
:s08 +H29
:s29 +H47

-s2l +H25
:H27 -526
:H4l +S55

-s34 -522
-Hlo +sl6
+Sl2 :H20
+H3i -S04

=1109 -Sl4
-t{20 +s50
-s42 +H46
-H44 -S4l
-s46 -H53
:sr4 -Hl2
=S30 *H38
+Hf't -Hll
-S 15 +H52
+s38 -H08
+H55 -S09
+II39 -S37
+H5l -527
+HWO =S5l
-Hl9 -S24

+S53 -1136

-s47 :H48
+H54 -S43

-H50 +S39
_S52 +HwO
-s4s -iuo

*Sl0 =S02 'HI2
=506 =H0l :S05

=H04 +Sll *H06

=S0l +Hl3 'Sl0
+l'132 +S20 :1i02

=tI02 +H07 -S03
+tll3 -506 *Hl7
+1127 =S I 7 +Fll 8

=slg +H34 rS22

-H0l +S33 -1104

=s20 -H0l rs29
+1126 +H2 I -S0 I

:Ht7 -S04 -H33
-S2l +526 ,H30
+H42 -S32 :[{16
tS47 +Hl9 :Sl5
-s I 3 :l I08 -s07
!s36 fl I23 -S08

=t109 -516 +Sl5
=Hl I -H05 :S21

-Hl4 -Sl2 :H20
.1124 +527 -f109

+H28 -Sl8 *tL12
-s22 +H42 +5-.16

+H5 I +S37 *S34

-Sl2 -Ill4 *5.16

-S08 -H22 'S4s
-S23 =t135 'H4l
+1144 +S4I -llII
'H4l Ws40 -S 14

=1149 Ws5l *1144

-s05 -Hl5 -S23

-s07 -Hlo -s 13

-1137 -S09 'H25
.H48 :S28 -lll9
-Hl8 rS.13 -1124

-S34 -1125 *S53
+H55 +S49 -H47
+HWO +S48 +H50

+S52 str30
Ws45 -1129 -S28
-sls -s24 :H4l
-s30 -Hl6 =-s42

-s29 +H53 -S3l
wlr4 I +S54 -1127
+H50 :S47 -H26
-Hl6 =H46 -Sl8
.S35 -t{39 'H54
=s3 I -Hl8 :S5 I

-s46 +H52 -S39

-S25 ultl I :H49
-l-140 -Sso *H55

=t{54 -S44 -H37

=s53 -H45 -S48

-s38 +HWO -S52

Pg.

6.0

5.5
5.5

55
55
50
50
5.0
5.0

1

{
.l

4

,l

4

4

{0
{.0
.1.0

40
40
,1.0

4.0
4.0
.1.0

3.s
3.5

3.5
35
l5
l.s
30
3.0
1.0
-3.0

3.0
3.0

.1 0
3.0
25
2.,5

25
25
25
25
2.s

2.5
2.5

20
2.0

20
20

l5
lll
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Pl. Navn
I Pål Røyset
2 lan S, Berglund
3 Kokken
4 Arkadi Deåurko
5 Alexandr Shkadiou
6 TorArne Paulsen
7 Alf Pole Fjellbekt
8 Jonas Rojahn
9 Jan Arnt Hammari
l0 Andrey Markin
I I Magnus Aanstad
12 Jon K. Røyset
l3 Trond Dagsvold
l4 GunnarB. Hanssen
l5 SteinarArild
16 Knut Are Hansen
l7 Kjell A. Johansen
l8 LeifAndreassen
l9 Bulle
20 Svein E. Hansen
2l Odd Gunnar Malin
22 LarsAoldemes
23 LeifBjørnstad
24 Odd E. Mikalsen
25 PhlMathisen
26 Viktor Paulsen
27 Nils Henrik Nilsen
28 AnnaTabrina
29 Ole Petter Kåven
30 Birger Pedersen
3l Kenneth Solli
32 Odd C. Opgård

Endelig resultatliste Lyn Kalotturneringen 1999

Shanty 25.september

KL Resultater................
M +Hl6 +S23 -H09 +S10 +H07 +S03 +H02 +H04
5 +Sl7 +H08 +Sl5 -H03 +Sl2 +H06 -S0l +H07
I +H07 +S29 +H06 +S02 +H09 -H01 -S04 :S05
M +Hll -506 :H05 +S22 +H24 +S2l +H03 -S0t
M -S08 +Hl7 :S04 +Hll =S20 +Hl2 +S06 :H03
1 +S3l +H04 -S03 +H15 +S08 -S02 -H05 +Hl6
2 -S03 +H30 +516 +H26 -S01 +H20 +Hll -S02
2 +H05 -S02 +H23 +S2l -H06 +S09 +Hl5 -Sl0
3 :526 +H22 +S01 =H20 -S03 -H08 +S24 +H15
M +Sl8 :Hl3 =S20 -H0l :st9 :s24 +H23 +H08
I -S04 +H3l +Hl8 -S05 +H25 +Hl3 -S07 +S2l
M -H2l +S25 +H29 +S28 -H02 -S05 :Hl4 +S20
3 +527 =519 -Hzl -H24 +H22 -Sll +H30 +S23
M =S28 -H20 -524 :S30 +H27 +Hl7 :512 +H22
3 +H25 +S2l -H02 -S06 +H28 +Hl6 -S08 _S09

5 -S0l +H32 -H07 +S29 +H23 -Sl5 +H25 -S06
2 -H02 -S05 -H25 +S3l +H29,S14 +H28 +526
3 -Hl0 +H27 -Sll -S23 +H30 +S28 -522 +H24
I :S20 -H28 -522 +H32 :Hlo -S23 +H27 +525
3 :Hl9 +Sl4 =Hl0 :S09 =H05 -S07 :H21 -Htz
2 +Stz -Hl5 +St3 -H08 +526 -H04 :S20 _Ht I
2 :1124 -509 +Hl9 -H04 -Sl3 +S29 +Hl8 -Sl4
2 +532 -H0t -S08 +Hl8 -S16 +H19 -Sl0 -Hl3
5 :S22 -H26 +Hl4 +Sl3 -S04 :Hl0 -H09 -Sl8
2 -Sl5 -Htz +Sl7 +H27 -S1l +H26 -Sl6 -Hl9
I :H09 +S24 :H28 -S07 -Hzt -S25 +S3l -Ht7
4 -Hl3 -Sl8 +H3l -S25 -S14 +H32 -S19 +S30
M :Hl4 +Sr9 :S26 -Htz -Sl5 -Hl8 -S17 -H32
3 +S30 -H03 -Sl2 -H16 -Sl7 -1722 +S32 -H3l
4 -1129 -S07 :S32 =Hl4 -Sl8 +H3l -S13 -H27
4 -H06 -Sl l -527 -Ht7 +S32 -S30 -H26 +S29
4 -H23 -516 :H30 -Sl9 -H3l -527 -H29 +S28

(ffiffi
BLITZ BLITZ

Pg.
7.0
6.0:-
).1
5.5
5.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.5
4.5
4.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5

Partier Kalotturneringen
Ved Pål N Røyset

§ell O Kristensen og undertegnede

endte på 5.5 og hhv.3. og 4.plass på re-

sultatlista og innbyrdes oppgiør ble ri-
meligvis remis. Men partiet i seg selv

ble interessant og like spennende som

man kunne forvente. Svart vinner åp-

ningsduellen med aktivt spill, men hvit
holder stand. Fra og med trekk nr.26
virker det som om vi bytter rolle og hvit
vinner den andre fasen. Den tredje fa-
sen, soni ble en publikumsvennlig par-

t i avslutning, var jevnbyrdig.

Kjell O Kristensen
PålN Røyset [D46]
l.d4 øf6 2.c4 e6 3.åR d5 4.åc3 c6

5.e3 Hvit velger bort det skarpe bot-

winniksystemet som handler om 5.4g5
dxc4 6.e4 b5 7.e5 h6 8.9h4 95 osv.

som også skjedde i klubbturneringspa-
riet mellom Mikail og Trond. 5.- Od6
Vanligere er 5.- åbd7. 6.8c2 0-0

7.4d3 dxc4 Svart ventet med dette av-

slaget slik at Aflmåtte flytte enda en

gang og svart vinner tid. Slike tempo-
gevinster bør ikke undermrderes siden

vi vet at ett mertempo kan bli avgiøren-

de for partiets utfall. 8.&xc4 åbd7
9.0-0 tse710.e4 e5 11.d5 Etter l1.dxe5
åxe5 12.åxe5 Exe5 13.93 &c5
14.§f4 §h5 har hvit overvekt i sent-

rum, men svart har fritt spillerom og

ingen svakheter. f1.- åb6 12.&b3
cxdS 13.exd5 .§g414,ø,95 Det ser ut

som om hvit ønsker kontroll over e4,

men det er jo en umulighet siden svart

alltid har f/ - f5 i bakhånd. Teksttrek-
ket kan derfor være et uttrykk for at hvit
har problemer med å finne en god plan.

14.- Eh8 Et profulaktisk trekk som jeg

finner grunn til å si rneg fornøyd med.

Ideen er å unngå springeravblte ved å

besvare 15.Ae4 med 15.- Af5 uten at

hvit kan slå på f6 med sjakk. Dermed

vil Ae4 holdes bundet av &fS.og sam-

tidig unngår svart avbyfte/fortnkling.
r5.A &h5 16.&e3 E ac8l7.§D §96
18.Eacl Bxc3!?

Et kvalitetsoffer som tar sikte på å rive
bort det limet som holder den hvite

troppen sammen. Svart {år umiddelbart
bonde og initaiv. l9.bxc3 åfxaS
20.Sxb6 åxb6 21.893 Hvit måtte ta

hensyn til truslene &c5 og tsxg5.
Svart får nå et klart overtak i det kvali-
teten blir tatt tilbake og merbonden blir
beholdt. 21.- &c5+ 22.*hl &e3 23.

åe4 f5 24.Af2 gf4 2s.gh3 &xcl
26. E xcl EcS? Svart flytter dronninga
til et dårlig felt og inviterer den hvite
dronninga til et godt felt. Bedre var
26.- E d8.27.gh4r åd728.åaS Ee:
29.Edl åf6 30.f4! e4 31.åes Atrs
32.- h3!? Hvit gir kongen luft og plan-

legger g2 - 94. Mar dette er ennå ikke
en reell trussel siden svart kan møte

33.94 med Exfll! og svart står best.

32.- h6!? I mangel på opplagte trekk
og i frykt for fremtidig tidsnød med til
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svart ønsker seg "noe mer" og lar seg

friste til aktive operasjoner i sentrum

med sikte på å jafse en giftig bonde.

11.-exd5? 12.exd5 åxd5? 13.åxd5
JLxdS 14.Axb5! gxfJ 15.&xd7+
ExdT 16.§xf3 Ea7 17.§95! Den

matrielle balansen er gienopprettet, men

hvit har aktive offrserer som peiler seg

inn mot svarts avkledde konge. Svart

greier neppe å fi kongen i sikkerhet et-

ter som binding, avdekkersjakk og

spidding vil dukke oPP i Ymse blan-

dingsforhold. Før eller siden vil reimer

og tøy slites i stykker. 17,- f6 .

Etter 39,- E h3 40. Eh2 har et finmasket

nett snøret seg sammen rundt det svarte

tårnet og levner ingen tvil om årsaken

til kapitulasjonen.

I det neste partiet skal vi få se at Gun-

nar B Hanssen kan opptre som en or-

dentlig slugger. Denne gangen er det

Victor Paulsen ka arrangørklubben som

får giennomgå en liten lekse etter å ha

tatt forgiftet bonde.

Gunnar B Hanssen
Viktor Paulsen

1.åR d5 2.d4 øf6 3.c4 e6 4.åc3 c6

5.e3 åbd7 6.4d3 dxc4 7.Axc4 b5

8.§d3 &b7 9.0-0 a6 10.e4 c5 11.d5

Hvit er villig til å åpne stillinga for å

utnytte utviklingsforspranget og svarts

utsatte kongestilling. Svart bør nå spille

11.-c4 og deretter jage ut &fB slik at

kongen får mulighet til å rokere. Men

18.gxf6! Cxf6 19. E adl Be7
20.8 fel+ Hvit kontollerer d-linja og e-

linja. Samtidig opptrer dronninga som

en fri og uavhengig støttespilller i an-

grepet. 20.-§e7 21.tse6+ Efl
22.8e6+ 9e8 23.8b6 E d7 24.Hc6
Oppgitt. Etter 24.-ts94 kan hvit velge

mellom 25.tsc8+ *fl za.Bxd7 og

25.h3 Ef5 26.g4,begge deler er avgiø-

rende.

Selv om Jon har ofiet noen gode

sjakktrekk til fordel for terningkasting
på Paletten i det siste, har han ikke

glemt hvordan man volder motstande-

hørende bukking satser svart på at hvit
velger en artig og minneverdig partiav-
slutning. Og det ble det!

33.Exhsl? åxh5 34.496+
35.åxt8+ EhS 36.å96+
37.åfll+ Eh8 33.å96* remis.

Valentina fra Murmansk kastet glans
over turnering med lovende spill. Hen-
nes unge alder og store talent gjør at
hun kan nå langt hvis hun selv vil og
forholdene legges til rette for det. Dette
inntrykket festet seg etter en analyse av
følgende parti som fant sted i 6. runde.

Valentina Gunina
Jan A Hammari lD60l
1.d4 d5 2,c4 e6 3.åc3 åf6 4.&g5
&e7 5.e3 åbd7 6.åfJ o-o 7.9d3 a6
8.cxd5 exd5 9.tsb3 Et godt alternativ
var 9.§c2 som ikke sperrer inne b-
bonden og i tillegg øker kontrollen over
sentrum og bllhT-diagonalen. 9.-c6
10.9f5 h6 En annen mulighet var 10.-

Axc5l? 11.dxc5 &xf5 12.tsxb7 som
ser ut til å være uklart. 11.9h4 96
12.4d3 Qg7 13.0-0 Anz ta.&gr
ådf6 15.åa4 Springeren stod bra på

c3 der den passet inn i planen om å

giennomføre e3-e4. 15. E adl eller
15.Bfel var gode alternativer. fs.-bs
16. å c3 16. åc5 med ideen 16. E acl
kom i betraktning; 16.- &xc5 17.dxc5
tulgt av 18.&d6 eller 18.åd4 gir hvit
en klar fordel. 16.-åh5 17.åe5 gd7
18.8c2 åxg3 19.fxg3 Hvit satser på

den halvåpne f-linja og angrep på bon-
dekjeden f//g6. Ulempen med trekket
er at e3 kan bli en svakhet og et mål for
motspill. 19.-&e8 20.Ae2 tsd6
2l.af4 E c8 22.h4 &f6 23.bg4
&d7? Fortsettelsen viser at svart burde
ha latt løperen stå i ro for å dekke opp
fl I s6. 24. ayt6 å xf6 25.0xg6!

Etter å ha fly'ttet offiserene over i an-
grepsposisjon foretar hvit en effektiv
torpedering av kongestillinga. Nå går

ikke25.-ftg6 26.Exg6+ Eh8 27.åh5!
med gevinststilling. Svart prøver derfor
å dra i gang en slags motoffensiv med
mottoet "Angrep er beste forsvar."
25.,Å94 26.øhs+ Eh8 27.Exf7
E xf7 28.gxl7 E f8 29.§96 Hvit til-
byr dronningbytte vel vitende om at an-
grepet ikke er slutt, hvilket skyldes
gode offiserer og svarts luftige
kongestilling. 29.'Exg6 30.0xg6
åxe3 31.8el å9431.-&f5 32.øf4l

er også brysomt for svart. 32. E e7! &f5
33. E h7+ 9g8 34.8 g7+ gnS

35.&xI5! Hvit har oppdaget en merks-

nodig variant med et artig poeng som

åpenbarer seg helt til slutt' 35.- E xfs

36. E xg4 tr xhs 37. E f4! 9g7 38.94

E xh4 39.g3 oppgitt.

9ns
9nz
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ren hodebry helt fra det første trekket til
det siste.

Jon K Raryset

Nils HNilsen
1.e4 e6 2.d4 dS 3.4c3 åf6 a.§gS
h6?! 5.-&e7 og 5.-dxe4 er vanlig.
5.Oxf6 gxf6 6.exd5 e5? Dette gSørbare
vondt enda verre. 6.-exd5 med planen
lang rokade måtte forsøkes. 7.&b5+
§al S.geZ &g7 9. A A se7 10.0-0-0
a6 11.&xd7+ dxdT l2,Bhel 0-0-0
13.tse4 Ehg8 14.4h4 Hvir dirigerer
offiserne til gode posisjoner og forster-
ker fordelen ytterligere. Svart førrsøker
å holde det gående til tross for at det
snart beglmner å knake i sammenfery-
ningene. 14.-gf8 tS.åf5 gnt f6.gS
h5 17.d6! Rømmer diagonalen h1/a8
for hvits dronning og dS-feltet for åc3.
Bonden på d5 stod bare i veien for hvit.
E 94 18.tsh1 exd4 19.å dS cxd6 20.f4

Hvit dominerer hele brettet og svart er
frarwet enhver form for motspill. Re-
sultatet er ikke vanskelig å spå, dersom
man er sjakkspiller i stedet for spå-
mann. 20...åc5 21.fle7 å e6?
22.øb6+ Oppgitt.

Tron Walseth har kommentert følgen-
de parti fra turneringen:

Hvorfor kommentere dette partiet?
Partiet forelaper i rolige former, og
Frode casher inn et poeng i ro og fred.
Hva er det da som gjør partiet interes-
sant?

Fordi de aller fleste dødelige, når de
spiller giennom partiet for første gang,
venter et hvitt angrep på kongefløyen
etter diagramstillingen. Imidlertid glør
Frode noe helt annet, fordi han har sett
dypere i stillingen.

Frode B. Jæger
Tor A Paulsen lEt2l
1. d4 å f6 2. c4 e6 3. å f;t b6 Tor Arne
velger å spille Dronningindisk mot Fro-
de. 4. åc3 &Uz S. a3 &e7 Nå skal
ikkejeg kritisere noejeg ikke har greie
på, men dette virker unødig slapt. Rik-
tignok skal sikkert løperen til e7 i99 av
100 tilfeller, men det kan ikke være rik-
tig å neglisjere sentrum på dette viset.
For å komme Frode i forkjøpet (dette er
lett for meg å si som har sett hele parti-
et), burde Tor Arne spilt 5...d5. Nå ftr
Frode en stor terrengfordel. 6. d5!
exdS? Dette kan da ikke være nød-
vendig. Nå f;lr Frode plenty med plass å
boltre seg på, mms det er liten plass
igjen til sort. For meg virker et bedre å
spille 6...d6 fulgt av 7...e5, og sort har
i hvert fall litt terrreng på kongefløyen.
7. cxds 0-o 8. e4 d6 9. &d3 abd710.
O-O åe5 11. åd4! Frodeørskeråbe-
holde offiserene på brettet så lenge han
har terengfordel. Trekket sikter også på
de svake hvite feltene i sorts stilling.
11...Oc8 Her kunne hvit byttet av med
11...åxd3. Han likte anatakelig ikke
svakheten pA f5, derav teksttrekket.
12. &e2 &az ts. fa A96

14. b4 Frode har allverdens tid, og kan
koste på seg dette trekket. Hvor mange
ganger har man ikke hatt slike stillingø.
Kjempefordel i terreng, men man finner
ikke gjennombruddspunktet. En vanlig
dødelig (les kommentator) ville her be-

gynt å se på angrep på kongeflørYen,

men Frode er hakket lurere. Han ser at

sort har en stygg svakhet på de hvite
feltene på dronningflWa, oE vil utnytte
denne svakheten til å angripe bonden på

c7. Bronstein sa i boka si om Ziirich '53
at det hadde gått lang tid førhan skjønte

denne sannheten, at hadde motstanderen
et svakt kompleks av felter, skulle disse

feltene brukes til å angripe det som var
på de feltene som ikke var svake.

14...åe815. &e3 9f616. Ecl Ee7
17, &g4l Hvorfor er dette godt?Som

tidligere nevnt skulle hvit unngå offr-
sersbytter. Imidlertid er det de hvite fel-
tene Frode er ute etter. Ved å bYte ut
sorts hvitfeltløper blir disse enda svake-

re. 17...4xd4 18. 0xd4 f5 Det er

enda mindre attraktirt å sPille

18.,.Axg4 19.tsxg4 med hvit press

mot g7 i tillegg til all annen styggedom.

19. exfS &xfs 20. gxfs E xf5 21. 93
c5? Det kan da ikke være nødvandig å

gi hvit en gardert fribonde? Tor Arne
bryter sammen under det posisjonelle

presset fra Frode, Sant nok, den sorte

stillingør er ikke misunnelsesverdig,
men dette er den sikre veien til tap. Rik-
tignok står den sorte c-bonden keitet til,
men det er ikke nødvendig å hoppe i bå-

let på dette viset. 22. dxc6 åc7 23.
gd3 Ea{8 24. Efel Ed8 25. a4'!,

Frode holder på å etablere en bondeval-
se på d-fløya. Selv når stillinga er vun-
net, må man spille på plan. 25...h5 26.

a5 bxaS 27. bsl Gir to garderte fri-
bonder pk d-ftøya. 27...h4 28. §xa7
Q.e7 29. b6 åxc6 Tor Arne gir offi-
ser, men stillinga er tapt i alle fall. Res-

ten er lett for Frode. 30. Ec4+ E5f7
31. Exc6 Ea8 32. tsxa8 åxa8 33.

åaS nxgS 34. hxg3 95 35. fxgS 9g7
36. Ee7 1-0

Løsning på oppgaver (fra side l2)
l) 26.h61 Og wart ga opp da matt folger. F.eks.

26...9xg2+ 27.Qxg2 9e8 28'Eg8+ §ftl
29.§x{Il+ 9xI8+- 30.h7 1-0 Ståhlberg - Sefb

Tsjekkoslovakia 1949

2) 1...åxg5l 2.fxg5 Exe3! Og hvit ga opp. Der-

som hvit slår tårnet mister han dronningen etter

.0,d4. 0-1 Goldschmidt - Bøhm London 1973

3) 43...8b81 44.M 44.8fl Gjendrives elegant

med 44...R+'! 45.8s3 (45.9x13 El\*)
45...8e5+ osv. 44...8a8 45'Ed8+ 8xd8
46.§xf4 Efli Og hvit ga opp. 0-l Szabados -
Domer Amsterdam OL 1954

4) 1..,e5+! 2.dxe5+ 9e6! Svart vinner bonden

tilbake med simpel remis. Batsfords Chess End-

ings 1993

5) 50.994! I partiet spilte hvit dessverre SO.gxffi

gxtr 51.994 åe4 og ga siden opp på gmnn av

s2.Eh5 Exf5 s3.Eh6 9g4 54.9xh7 ths og

svart vinner. På 54...f5? spilles 55.996! med re-

mis 50...9e4 51.96 h6 52.9h5 Og svart har ing'
en måter å komme videre på. I slike stillinger er

pattvarianter ofte redningen! Chigorin - Tarrasch

Ostend 1905

6) 1...f4 2,sxf4+ [2.a5? 9d6l] 2...gd6ll På d6

klarer svarts konge å ha kontroll på hvits fribøn-

der lenge nok til i tide å iit dronning selv! 3'rS

[3.f5 $ 4.tr g2 s.fi *e7 og vinner] 3...g3 4.16

9c7 5.f5 g2 og wart vinner! Stoltz -
Nimzowitsch Berlin I 928



Harstad Open
Heggen videregående skole 22.-24. oktober

Ved Kjell Magne Johnsen

Jeg har alltid likt å reise til Harstad på
sjakkturnering. Spilleforholdene er fine
på Heggen videregående skole hvor ar-
rangementene avholdes nå, turnerings-
ledelsen er det lite å si på, og at så

mange av spillerne bor på Gullhaugen
pensjonat rett ved siden av spillelokalet
gir en fin sosial atmosfære. Jeg bestem-
te meg derfor for å ta turen til Harstad i
år, selv om jeg ikke prioriterer sjakk
dette skoleåret. Med meg på hurtigbåten
var også Frank Remman og Trond
Romsdal. Noe skuffende deltagelse fra
Tromsø kans§e, men i grunn ikke så
verst siden vi alle telte på knappene
nesten til siste dag om vi skulle dra eller
ikke. Trond hadde gode muligheter til å
vinne Nordnorsk Grand Prix, og be-
stemte seg derfor til slutt for å reise, og
Frank kunne blant annet se fram til å
treffe sin bror Stein, som også skulle
delta i turneringa.

I klasse A kunne Trond Romsdal ta
hjem en ny pokal med graveringen "1.
premie" etter en svært spennende og
jevn konkurranse. Dermed gikk han
også seirande ut av Nordnorsk Grand
prix. Trond var kanskje ikke i sitt beste
slag hvis vi ser på partiene, men han
hadde likevel ikke problemer med å
score 4/5. Siden han satt på førstebord
giannom hele turneringa hadde han
klart bedre kvalitet enn både Gunnar
Berg Hanssen og Magnus Aanstad som
også endte på samme poengsum. Frank
Remman endte sist med marerittaktige
null poeng, men ut fra stillingene han
spilte opp var det en svært urettferdig
score. Han hadde for eksempel sjansen

til å slå både Gunnar og Magnus (se ne-
denfor). Gunnar var for øwig helt ute
av form og at han klarte 4 poeng er
egentlig ganske utrolig. Han stod til
kliss tap både mot Frank og Roy Even-
sen. Magnus startet med å tape i 13 (!)
trekk mot Roy Evensen, men etter dette
var han (nesten) utilnærmelig og tredje-
plassen var fult fortjent.

Jeg var naturlig favoritt i B-klassen
sammen med S§alg Rafrrung (hvis man
så på ratingen), men etter to katastroåle
tap på de tre farrste rundene og en svært
så heldig seier, kanjeg ikke annet enn å
si meg fornøyd med 3 poeng og femte
plass. Skjalg innfridde imidlertid og
vant klassen med 4 pourg og bedre kva-
litet enn Nils J. Schelderup på annen
plass. Schelderup gjorde for øwig en
grei jobb som turneringsleder. På tred-
jeplass kom Ola Hansen med 3,5 poeng.
I C-klassen måtte det også kvalitetsbe-
regning til for å kåre en vinner, siden
både Håkon Natvig og Tom Berg endte
på 4 poeng. Av disse hadde Håkon best
kvalitet - en populær seier til den sym-
patiske Sortland-spilleren. Bror Rem-
man fikk syvende plass.

1. runde
Den største overraskelsen så ut til å

komme i partiet mellom Frank og Gun-
nar Berg Hanssen, der Frank var i ferd
med å rundspille mesterspilleren fra
Narvik med en serie fine trekk, før han
bukket stygt:

24 Sjakklefsa Nr.7-8 November-Desember 1998 Sjakklefsa Nr.7-8 November-Desemb er 1998 25

fr

Frank Remman
Gunnar B Hanssen lElsl
1.d4 åf6 2.c4 e6 3.åf;i b6 4.g3 §a6
5.8c2 &u++ 6.§d2 Be7 7,§s2 0'0
8.0-0 0xd2 9.åfxd2 d5 10.åc3 c6

11.b3 E d8 11... åbd7 for å tullføre ut-

viklinga ser mer fleksibelt ut, uten at

jeg vet hva jeg snakker om. 12. E adl
c5 12...b5!? 13.dxc5 tsxcS? Gunnar

overser at det ligger taktiske ting i lufta.

14.åde4! I dette partiet utnltter Frank

vakkert bindingene i diagonalen h1-a8

og i d-linja. l4..bxe4 14.'Be7
15.åxf6+ §xf6 16.cxd5 var seh4ølge-

lig ikke noe alternativ. 15.åxe4 tsc7
16.å95 96l7.tsb2t! Sikter seg inn på

de svake sorte feltene på sorts konge-

fløy. 17...&b7 18.8f6! åa6 19.8d4!
Et lurt trekk som {år et utropstegn selv

om 19.cxd5! kanskje var enda sterkere,

f.eks. l9...exd5 (19...4xd5? 20.e4 §b7
21.Ø,xtll) 20.8c1 åc5 (20...§d7?
21.&h3!) 21.b4 og hvit vinner offiser.

19... E e8 19...h6? ender i fordervelsen

etter 20. E h4l h5 21.dxe6 1Ie6

22.8xg6+ Eg7 23.9xh5, og 19.'.h5

z}.Ef|t E f8 21. åxe6! fte6
22.Bxg6+ Eg7 23.&xe6+ ser også

glimrende ut for hvit. 20. å xh7! Poeng-

et bak 19. Eld4: springeren kan ikke tas

pga. 21. Eh4+ med matt i neste.

20...åc5 2r.Bh4 gd8 22.Uf4
22.&a1for å holde dama i den fantas-

tiske diagonalen ser sterkt ut. Sort må gi

nok en bonde for å stenge igien ae-

rostradaen til sin deprimerte konge med

22...e5 23.cxdS. 22...f5 23.9h6 Ef7
24.8 95+ E f6 25. å fJ Aner vi tenden-

ser til at Frank begynner å miste tråden?

25.øh7+ 9{/ 26.Edl var et godt al-

ternativ. 25...8 h8 26.895+ 9g7 Her

kunne Frank awiklet til et godt slutt-

spill med 27.Exh8 Bxg5 28.åxg5
Å*t S 29.M be4 30.åxe6+ gf6
31.cxd5. I stedet valgte han å spille det

tilsynelatende aggressive trekket:

27.Ae5?? En svært serrgelig ende På

mesterverket. Frank er imidlertid ikke
alene om slike brølere - som Tron Wal-

seth har påpekt: når man står til vinst

mot gode spillere opptrer ofte det un-

derlige fenomenet at vettet forsvinner i

en fart som er ProPorsjonal med ra-

tingen til spilleren på andre siden av

brettet, og man finner på de merkeligste

ting. 27...8xgS 0-l

Trond kom noe heldigere ut fra sitt

møte med Thomas Thomassen fra Mo:

Trond Romsdal
Thomas Thomassen tD43l
Trond velger kompromissløst en uklar
gambit framfor en roligere fortsettelse,

man følger ikke oPP helt korrekt og

havner i en noe vanskelig stilling (så

vidt jeg kan bedømme). Ingenting er

imidlertid avgiort, og Thomassen giør

flere feil underveis - komplisert som

stillinga er - og han kollapser da Trond

begynner å å fart på brikkene. Tronds

avslutning er severdig' 1.d4 d5 2.c4 c6

3. åfJ øt6 4. åc3 e6 5. &g5 h6
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5...dxc4 6.eA bS er Botvinnik-varianten
som Trond kjenner godt. Partitrekket er
et fult spillbart alternativ dersom du
ønsker å unngå de lange og kompliserte
teorivariantene etter 7.e5 h6 8.&h4 95
9.åxg5. 6.9h4 Innledningen til en
uklar gambit. 6.Sxf6 Bxf6 er et roli-
gere alternativ, som fører spillet inn i en
mer vanlig, dronninggambit-lignende
stilling. 6...dxc4 7.e4 7.e3 er også spilt
har, men Trond velger igjen det skar-
peste. 7...g5 8.493 0tr* t Nord-
Norsken valge færøryingen Rognvi
Rasmussen 6...b5 mot Trond som fikk
opp en god stilling (skjørt han tapte
partiet på grunn av feil senere i partiet).
9.e5?! Løser problemet med e-bonden,
men gir sort det sterke dS-feltet for
springeren. 9.&xcA!? åxe4 10.0-0
med stort utviklingsforsprang er et in-
teressant alternativ for de rabiate
(9.§c2 og 9.&e5 er alternativene for
de normale). 9... å dS 10. E cl bs
11.&e2 JLbT Hovedproblemet for sort
i denne strukturen er hullet på d6 (og
f6), og dersom en hvit springer finner
veien hit ender det gierne med katastro-
fe. Dette er ikke alltid lett å unngå siden
hvit har inngangsporten over e4 til-
gjengelig. Her synes jeg derfor at
I 1...8a5! ser ut som et sterkt trekk for
sort siden svaret 12.8d2 ser tvunget ut.
Dette er langt fra noe idealfelt for den
hvite dama. Den sperrer for åB som
ikke kommer til e4 over d2, ogi tillegg
bindes Ac3. Sort vinner dermed mye
tid og hvit må jobbe hardt for å vise til
noen kompensasjon for bonden (etter
l2.Vc2? ser det ut som sort slipper
unna med l2...Exa2!). 12.0-0 åxc3?!
Det virker noe panikkartet å bytte av
den gode springeren på d5 for å unngå
en hvit springer til e4. Forståelig nok
ville han ikke gi fra seg sortfelteren
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slag i et lett vunnet sluttspill, slik atjeg
ufortjent kunne innkassere hele poeng-

med 12...4xc3? t3.bxc3 åd7 siden
dette ikke løser noe etter 14.4CI! og
hvit har igjen en springer som aryner d6
(eller f6), og sort har i tillegg mistet den
eneste brikken som dekket d6.
12...9a51? var interessant også her,
f.eks. 13.Sc2 åxc3!? l4.bxc3 Her ble
jeg sittende å more meg med den ukri-
tiske varianten 14...åa3 15.Ecdl c5
16.d5 &xd5 17.Exd5 exd5 18.e6 med
farlig angrep. 13.bxc3 §e7 l4,b,d2
c5! Sort må handle raskt før han blir
kvalt. 15.&,f3 &xR 16.ExR Ud5 Her
står dama godt. 17.åe4 Endelig rakk
springeren fram, men sort er imidlertid
ikke tappet for ressurser som vi skal se.
ll.,cxd4 Overlever sort til sluttspillet
blir børdene på dronningfløya livsfarli-
ge. 18.cxd4 åc6? Thomassen virker
litt for iwig her. Etter 18...åd7! som
dekker f6 kan jeg ikke umiddelbart se
noe forsert for hvit. 19.åf6+! &xf6
20.Exf6 Eg8? Kanskje den avgiøren-
de feilen. Det hadde vært spennende å
se hva som ville s§edd etter 20...8h7
som dekker f/ og h6 samt forhindrer
21.fll indirekte på gmnn av 2l.tl Ed8!.
2l.f4l å e7 Det begynner å bli vans-
kelig å foreslå gode trekk for sort. En
morsom variant som illusterer proble-
met med en hvit h-bonde: 21...Ø,xd4
22.*95 AeZ+23.9h1 E{8 (23...8b7
24.gy,h6! 9e7 25.h7t) 24.Bcdl
åxg3+ 25.hxg3 Wb7 26.gxh6 Ee7
27.9g7 E d8 28.h7 og bonden spaserer
rett inn. Det beste forsøket var kan-
skje21...§d8. 22.W5 åfs Og her
22...8xg5.23.gxh6 902 z+.nz gng
25.tsxf7+ 9c6

26. E xfs! En flott finale. Den sorte

kongen kles naken og Trond skaffer seg

en ny fribonde - kombinasjonen av dis-
se faktorene er dødelig. 26...exfi 27,e6

Exd4+ 28.Ehl EacS 29.Eel Ehf8
30.896 E f6 Sort er ferdig, f.eks.

30...8b7 31.e7 B,fe8 32.tsxf5 og sort

kan ikke parere alle truslene. 3l.B91 f4
32.9h41-0

Selv fikk jeg en grusom start i B-
gruppa ved å tape mot Ola Hansen. Jeg

avslo et remistilbud, svekket konge-
fløyen min med et bondetrekk jeg had-

de bestemt meg for å ikke spille under
noen omstendigheter, og tapte så det

sang.

Runde 2
Trond vant lett mot Roy Evensen med

sort i en Najdorf etter at Roy ofret seg

helt bort nærmest før partiet rakk å star-
te. Frank spiller bra mot Stein Jensens

hollandskoppstilling og det var lenge
håp om at han skulle kunne ta poeng,

men Jansen trakk det lengste strået til
slutt etter at han hadde awiklet til et
gunstig sluttspill. Jeg møtte Hugo
Mohrsen som spilte som han skulle ha

mye mer i rating enn meg, før han av

en eller annen grunn satt tårnet rett i

Runde 3
Trond spiller katalansk mot Gunnar

Berg Hanssen og det hele ender i et

tårnsluttspill med bonde over til Trond.
Gunnar spiller sluttspillet veldig merke-
lig og Trond vinner lett. Frank går på et

helt greit tap for Thomas Thomassens

noe ukonvensjonelle sicilianer. Jeg møt-
te Andreas Larsen med sort i en dron-
ninggambit hvor spillet ble veldig
skarpt i tidsnøden, og fra å stå til vinst
endte jeg mattet på 8. raden - sørgelige
greier.

Runde 4
Da var det duket for toppoppgløret

mellom Trond og Magnus Aanstad.

Aanstad hadde spilt seg opp etter sjokk-
tapet i første runde ved å nedlegge
Thomassen og Jensen. Magnus spilter
ikke overraskende Morra mot Tronds
sicilianer og Trond ble etter eget sigen-

de stående veldig godt. Stillinga var
imidlertid grumset nok til at Aanstad
lurte Trond trill rund i komplikasjoner
som i alle fall jeg ikke skjønte noe av.

Frank kunne holdt en grei remis i
sluttspillet mot Lars Andreassen, men i
tidsnøden overså han remisvarianten og

tapte. Jeg møtte Karl Johan Knutsen i et

av de korteste parti jeg noansinne har
spilt, og sluttstillinga var ganske humo-
ristisk (selv om Kalle forståelig nok
hadde litt problemer med å le av det der

og da):

Karl J Knutsen
Kjell M Johnsen lc1ll
1.d4 dS 2.åc3 åf0 S.e+ e6 En fin
måte for franskspilleren å avslå Black-

ma r- Diemer gambiten på. 4.&e3 ?!
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Insisterer på å spille gambit, men jeg
var ikke interessert. 4...&b4 5.e5 å e4
Det har oppstått en for sort gunstig
MacCutcheon, hvor han ikke har svek-
ket seg med ...h6. 6.9d3?! 6.Dg4 er
bedre, og sort kan svare 6...9f8!?
6...c5 7.dxc5 EaS! Sort har allerede
klar fordel.8.åge2 åd79.g3?? Axe5

Og hvit ga opp! Kalle hadde bare tenkt
på c-bonden, han. Hvit har bare ett ledig
felt for dama på dl, men da følger
10.åR#! 0-1

Runde 5
Etter tapet i forrige runde var Trond

nødt til å vinne mot Lars Andreassen,
noe som alltid er en vanskelig oppgave,
solid som han er. Lars ofret en bonde og
etter nærmere 20 teoritrekk kunne han
ha utlignet ved å awikle til sluttspill.
Han valgte en mer spekulativ fortsettel-
se og da det endelig ble awiklet til
sluttspill, hadde Trond en liten fordel
som rimelig ubesværet omgjorde til ett
helpoeng, ikke minst på grunn av
tidsnøden til Lars. Frank spiller jevnt
med Aanstad før tidsnøden, men deret-
ter begynner stillinga ganske sikkert og
forverres. Aanstad var imidlertid ikke
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helt med og Frank kunne på et tidspunkt
avjort partiet:

Frank er som vanlig i vanvittig tidsnød,
noe herr Aanstad ville utnyfte ved selv å
spille fort. Det er err farlig taktikk, for
noen ganger gar det for fort og man kan
komme til å spille trekk som...
38...8c5?? 39.8c1?? Hadde Frank
hatt noen sekunder ekstra på klokka
hadde han kanskje sett det glimrende
trekket 39.M+! som ville framtvunget
umiddelbar resigrrasjon. I stedet gikk
det nedenom og hjem ganske fort...
39...b4 40.a6 b3 41.Eal c3 42.bxc3
Exc3 43.Bxc3+ E xc3 44.9e1 B cl+
45.9n Ec2 0-l

Jeg begynte endelig å komme i siget
og fikk lov til å matte Karl Jensen:

Kjell M Johnsen
Karl Jensen lc00l
1.e4 e6 2.AB d5 3.e5 c5 4.b4!? En
morsom gambit å spille når man er i det
aggressive hjørnet. Etter 4...cxM5.d4
fir hvit ha sentrum i fred og han har
gode utsikter på kongefløyen der han

har romfordel. Men også på damefløyen

der han gierne får åpne linjer (etter a3)

kan han håpe på fordel. Dessuten kan

ofte sort bli svak på de sorte feltene et-

ter eventuelt ...bxa3 og Oxa3 med bytte

av sortsfeltsløpere. Det skulle være

verdt en bonde. 4...c41? Ikke så dårlig
som det ser ut som - jeg ble ganske

overrasket over å finne dette i teorien da
jeg skulle kommentere dette partiet.

S.cSt pet beste - 5.a3 kan besvares med

5..,b5! og hvit taper et tempo etler 6.a4

og b-bonden er ikke lenger dekket.

5...a5! For å få cS-feltet til sine offise-

rer. 6.b5 a4?! Spilt for å hindre a4 fra

hvit, men det er ikke en umiddelbar

trussel, f.eks. 6...tsb6 7.a4 &c5l 8.d4

cxd3 9. E a2 ogsort står bra. 7.d3 Ec7?
7...cxd3 8.&xd3 måtte selvfølgelig

spilles. Hvit har nå en svært komforta-

bel stilling. 8.dxc4 dxc4 9.åa3 Her

tenkte jeg først å spille 9.9d4 men kom

så på tanken å angriPe c-bonden med

springeren. Min motstander virket fast

bistemt på å klamre seg til bonden på

c4 så lenge som mulig, så jeg la en liten

felle. 9...&xa3? Dette var det jeg håpet

på - sortfeltsløperen min blir nå et

monster uten motstander' 10.Axa3
å d7 Sort kunne her unngått bondetapet

med 10...8a5 l1.Ed4 tsxb5 12.Bg4

96 13.&xc4 men det ville ikke hjulpet
på stillinga. 11.9d4 AU0 rZ.&ae
Vinner c-bonden. 12...9d8 13.&xc4
å xc4 14.Exc4 §d7 15.0-0 E a5 Sorts

stilling er grusom. Prøver han å få ro-

kert med 15...åe7 hadde jeg bare spilt

l6.EM og sort er like langt, f.eks.

16...åd5 17.§94 96 18.c4. 16.4d4
16.§c7 var også bra: 16...tsc8 17.Bg4
åh6 l8.tsxg7 Eg8 19.Exh6 BxcT
20.Wvk7. Jeg ville imidlertid beholde

flest mulig brikker på brettet når sort

var så handlingslammet. 16... E a8

17.8b4 f6 Sort ønsker å ffi utviklet
kongefløyen ved å gå til fl med kongen,

men det var akkurat dette jeg ventet på'

Nå kan hvit nemlig åpne alle linjer mot

sorts konge. 18.f4 Ae7? 18.'.f5 for å

holde stillinga lukket lengst mulig var

verdt et forsøk. 19.f5!

19...åd5 Alternativene var enda dårli-
gere: 19...exf5 20.exf6 gxf6 21.Eae1

eller 19...fte5 20.fue6 Sc8 21.8fl
ø,d5 22.8afl. 20.8a3 åe3 2l.fxe6
Axfl Det var ikke noe bedre:

21...4xb5 22.exf6 gxf6 23. åxb5
dxfl 24.Bc5l og sort blir raskt matt.

22,exd7+ ExdT 23.e6 §c8 24.8xfl
Ec4 25.åf5! E g8 26.Ob8 En

skjønnhetsfeil. Jeg hadde først planlagt

26.&fB (med poenget 26...§xe6
27.Åxg7+), men glemte av Poenget da

jeg fant ut at 26.&b8 av en eller annen

grunn så penere ut. Det aller beste trek-

ket er imidlertid 26.&93! 26...8d8
Sort var imidlertid blitt svært så samar'

beidsvillig etter hvert, og tillater meg å

sette matt. Etter 26.'.§xe6 27.§g3
skulle stillinga imidlerid være lett run'
net likevel. 27.Ud6+ 9c8 28.åe7#
1-0

Frank Remman
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Styret informerer
Ved Trond Romsdal

Årets styre har foretatt sin siste bud-
sjettoppfølging for i år. Styret må gans-
ke enkelt bare konstatere at vi ikke
greier årets målsetning om et overskudd
på kroner 20.000 i år. Det er gått så galt
at vi faktisk ved behandlingen lå med et
underskudd på ca. kroner 4.000. Styret
og økonomikomiteen må bære ansvaret
for dette og først og fremst finne ut hva
som er gått galt. La å se litt på enkelt-
postene (se tabell neste side) og forsøke
å finne en forklaring.

Post 1.0 Medlemskontingenter er om-
trent lik i budsjett og balanse.

Det er fem poster som er skikkelig ille
for TSK, og dur første er post 2.0 Hus-
Ieie. Frem til 15. oktober er vi kommet
drøyt 3.000 koner verre ut enn budsjet-
tert. I løpet av året har vi betalt inn
15.340 kroner til bridgens hus. Selv om
det innbefatter er regning fra i fior høst
er det deilig å ha nytt lokale.

Post 3.0 Sjakklefsa har et lite over-
skudd, men noe mindre enn forventet.

Post 4.0 Tromsøsjakken gikk dårlig
på grunn av deltagersvikt.

Post 5.0 Ishavssjakken blir ikke ar-
rangert i år, og derfor går den i null.

Post 6.0 Lagsjak'k er den eneste skik-
kelig gledelige posten. Den har blitt mer
enn 4.600 kroner bedre enn forventet.

Den andre av de fem "grusomme" er
post 7.0 NNM. Vi hadde budsjettert
med et overskudd pi drøy 5.000 kroner.
I stedet er overskuddet på knapt 2.000
kroner. Her er fortsatt ikke 1.800 kroner
kommet inn fra sponsorer, men så er det
også noen honorarer for innsamling av
annonser som ikke er betalt ut.

Post 8.0 Klubbturneringer ser ut til å

være brukbart i balanse, men her må det
sies at my kan skje innen året er ute..

Det er store utestående midler og pre-
mier til turneringme på høsten er fort-
satt ikke kjøpt inn. Deltagersvikten i
høst kan gjøre situasjonen verre for
TSK.

Post 9.0 ser ille uto men er slett ikke
så gal. Minustallet på nesten 1200 kro-
ner vil i stor grad bli rettet opp når med-
lemmene har betalt for sin deltagelse i
høstcupen. Med en gjennomsnittlig del-
tagelse på 9 personer vil man f;i inn ca.
2.000 kroner i starkontingenter. lmid-
lertid skal det også deles ut premier, så
alt i alt vil man nok ffi et lite minus.

Post 10.0 er justert siden fomige bud-
sjettbehandling. Simultanforestillinger
som ble arrangert som en gjenytelse for
sponsing i forbindelse med Nordnorsk
Sjakkfestival er flytet fra post 7.0
NNM til denne postur. Det har vært en
del diskusjon om hvorvidt dette blir rik-
tig. Imidlertid blir det da et fint pluss på
denne posten. Det interessante er at man
ser denne posten og NNM under ett, så
kommer Nordnorsk Sjakkfestival i et
bedre lys.

Pos 11.0 Paletten er den tredje av de
fem katastrofepostene. Knapt 4.000 i
minus i forhold mellom budsjett og
regnskap. Dette har medført en del dis-
kusjon om man i det hele tatt skal ha
brett på Paletten. Dette vil garantert og-
så være gienstand for diskusjon på
kommende styemøter. Pr i dag er man
ikke enige i sfyret om hvilken politikk
som er den rette.

Post 12.0 er satt til null siden det er
tvilsomt om det kommer inn noen ayta-
ler før nyttår. De sponsormidlene
/annonsørmidlene som er kommet inn
så langt i år har vært i forbindelse med
NNM, og er derfor inntektsført der.

Post 13.0 Rekruttering er nullet ut,
men her vil det bli en inntekt på ca. 500
kroner for utleie av utstyr til TSKU.

Budsiett tom 15/10 Resnskan tom 25110

nntelcter Jtsifter Inntekter Utsifter lorhold

1,0 Mcdlemskontigenter

2.0 I'lusleie

J.0 S.jakklefsa

4,0 'l'romsøsjakken

5,0 Ishavssjakken

fi.0 Lagsjakk

7.0 NNM

ll,0 Klubbturneringer

9.0 Lyn- og hurtigsjakk

10,0 Simultan

I 1.0 Paletten

12.0 Sponsorer

13.0 Rekuttering

14.0 Materiell

15.0 Porto

16.0 Rekvisita

17.0 Diverse

kr l4 000,00

k 0,00

kr 7 000,00

kr l0 500,00

kr 0,00

kI 9 000,00

kr 30 750,00

kr 8 000,0C

k 4 000,0c

kr 6 500,0C

kr 6 300,0c

kr 0,0c

kr 0,0(

kr 0,0(

kr 0,0(

k 0,0(

kr 2 000,0(

kr 6 930,00

k 12 000,00

kr 6 000,00

kr 8 600,00

kr 0,00

k 18 000,00

kr 25 500,00

kr 3 000,00

k 2 000,0c

k 0,0c

k 0,0c

k 0,0c

kr 0,0(

kr 0,0(

kr I 600,0(

kr 800,0(

k 3 000,0(

kr 14 130,00

k 0,00

kr 6 070,00

kr 6 363,00

kr 0,0c

k 3 920,0c

kr 25 070,0C

k 7 020,0c

kr 2 780,0(

kr 8 000,0(

kr 2 344,5(

kI 0,0(

kr 0,0(

kr 0,0(

k 0,0(
I

I kr 0,0(
I

lkr 13 767.0(

k 6 373,00

kr 15 340,00

kr 5 767,30

k 7 485,35

kr 0,00

kr 8 238,00

kr 23 399,40

k 2 s66,40

k I 973,81

kr 0,0C

kr 0,0C

kI 0,0c

kr 0,0(

k 0,0(

k l 430,0(

kr 1269,7(

kr 19 732.15

k 687,00

-kI 3 340,00

-kr 697.30

-kr 3 022,35

kr 0,00

k 4 682,00

-kr 3 579.40

-k 546,4C

-kr I 193,81

kr I 500,0(

-kr 3 955,5t

kr 0,0t

kr 0,0(

k 0,0(

kr 170,0(

-kr 469,7(

-kr 4 965,11

tum tr 98 050.00 kr 87 430.0( kr 89 464,5( kr 93 575.11 -kr l4 730.65
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Dette vil være ren netto,

Post 14.0 Materiell er siden forrige
budsjettbehandling blitt nullet ut' Dette

var en post med bare utgifter. Det var

budsjettert med innkjøp av fire komp-

lette sett med brikker/bretUklokker. Re-

videringen av budsjettet l0juni ga ikke

rom for denne investeringen, og det ble

besluttet og ikke kjøpe noe nlt utsfyr i
år. Vårt utstyr begynner å bli ganske

slitt, og vi må å i gang en ordning med

nedskivning av utstyret til neste år'

Post 15.0 Porto ble også revidert, og

man har siden klart å holde seg innenfor

rammene.
Post 16.0 er uforandret fra sist. Her

hadde man imidlertid brukt opp mulig-
hetene for nye innkjøp, og det ble under

revideringen av budsjettet 10. juni fast-

slått at det ikke skal kjøpes inn mer re-

kvisita dette året. Dette har man klart å

holde seg til, slik at det fryktelige mi-
nustallet fra sist er redusert til det halve.

Post 17.0 Diverse er den femt8 og sis-

te katastrofeposten. Dette har den blitt
siden sist. Årsaken er en regning på

hjemmesida til TSK som

økonomikomiteen ikke hadde forutsett'

I fremtida er det ikke akseptabelt at

internettsida går med underskudd' TSK
har derfor giort hjemmesiden

komersiell, og fra neste år må også

denne gå med overskudd.
Til neste år har vi muligheter til å høs-

te fordelen av regnskapssystemet. Man

bør på detaljnivå spesielt finne utgifter

som kan skjæres bort.
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Adresseliste for styret i Tromsø sjakklubb

Leder: Trond Romsdal
Sommerfeldtsgate 75
9009 Tromsø
E-po st : t-roms@online.no

Jens Otto Jensen

Varden 170

9018 Tromsø

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

Tlf; 77 67 19 77
Arb: 77 6216 09

Nestleder:

E-post: Sjakklefsa(@tromso.online.no

Sekretær: Pål Nikolai Røyset
Håkon den VII's gate 23
9011 Tromsø

Frank Remman
Olastien 14 A-221
9012 Tromsø

Tlf: 77 68 22 09

Kasserer: Tlfl 77 65 78 14

Arb: 77 6829 59

E-po st : fremman@stud. isv.uit.no

Turneringsleder: Frode Bull Jæger
Gnist rm. 5
9014 Tromsø

Tn 77 67 50 43
Arb: 77 61 89 92

E-po st : FrodeBull@hotmail. com

Rekrutteringsleder: Jon Kristian Røyset
HåkondenVII's gate23
9011 Tromsø

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

Tlf 77 68 22 09
Evt: 77 65 81 79

ld6koordinator: Tlf 77 69 43 90


