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"Tromsøsjakken er nå awiklet og det er ovært gledelig at så

mange av de nye glorde det så bra. Robert Blomstereng
spilte sterkt og godt hele veien og fern strake poeng sier sitt.
Ratingprestasjonen var pil ca. 1800 og slike rating-
prestasjoner var ikke noen av rpesterspillene i klubben i
nærheten av etter ett års medlemskap." Les lederen ved
tastaturet på side 3 og Parviz Elkas rryport fra turneringen
på side 11.
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NNM lor Iag i Altl.
Lyn-/hurt igsjlkk ctrpcrt.

Oppgavcr.
Trorrrspsjakkcn.......
Tidsnøcl !.

Byrrrcstclskapct I 999.
St1'rct inlrrrrrrclcr'. . . .

Dct cr nu et år siden dct i'ørstc

nLrmrncr av Slakklel'sa konr ut. Og vi
sonr jobber i rcdaksjonen har lært nrye

siden da. Vi har fått større crfaring
rnctl ir bruke diverse progranrrner (bl.a.

har Fritz pii sidc 22 i rlcttc nummcr
avslørt en nrulig vinst for Knut Arc
rnot Kjcll Magne). Disse erfaringer
har gjort det rnulig å sparc tid og la-qe

ct bcdrc kluhblad. Men uten gode
rrrcdirrhcidcrc korttrncr nlAn ingcn
vcgnc og jeg vil gjerne Lrcnyl(e lcilig-
hetcn til å takkc allc som gijcnnom det
siste år har været mcd til skrivc
TronrsØ sjakklubbs historic !

Der har tbregått en del utskiftninger
og onrrokkcringer i redaksjonen og

tlere vil helt sikkert fplge! Og nettopp
dettc scr jeg på som noe positivt. Kan-
skje Sjakklelsa kan være rneclvirkendc
til å trckkc Ilere passivc rnedletnmcr
inn i det arbeidet som rr;i til, lor at
'frornsø sjakklubb skal bli bedrc birdc

sportslig og sosialt
Ikke spØr hva sjakklubbcn kan gjørc

lor deg. Mcn spØr deg selv hva clu kan
gjøre for sjakklubbcnI

Lederen ved tastaturet
Vecl Trond Ront.sdul

'llornsØs.iakkcn ct. trå avviklct og clt:t

ol svicrl gledclig at så rrrangc av dc

nye gjordc det sir bra. Rotrert Bkltts-
tcreng spilte sterkt og godt hclc vcicn
og lcrn strake poeng sicr sitt. Ratin-u-

prcstiis.joncn var på ca. 1800 og slike
ratingprestas.joner vat ikke noen av

nrcsterspillene i klubben i nitrltclcn av

etter ett irrs rnedlernskap.
Asmund Johansen åpnet mecl 3 stra-

kc. lnen sir blc rnotstandcn lor sterk.

Han tapte clc to siste rundcne slik at

dct hlc mcd dc tre stake pocngcne. Li-
kcvcl val tlct cn solid rnlingprcstll\jor)
slik at Asrnund scr ut til å få en start
rating på mellorn 1500 - 1600.

Inge Hcnriksen klarte også 11 poeng.

Han bcgynte ikke som Asrnund mecl 3

strakc og lrkk derfor en noc lettere vci
ii gå. Rating prestasjoncn var av sant-

n)r: grunn noc lavere. Likcvel cr 3 pr.r-

cng 60%, score og Trornsø gutta rrii "io
rrøtcs og ta poeng i lra hverandre. In-
gc har nok et stykke enda til de to Iørst
nevnte sitt nivå, nrcn han har dcn ar-

tigstc spillcstilen av dcrn. Han spiller
oltc knivskarpc irpninger og Iår ofic
opp svrcrt -eodc stillingcr.

Ogsii nå i iir har vi fått nyc rncd-
lcnrmcr. Ivar Nevcrmo deltok ogsir i

'l'romsllsjiikken, rren har spcsiclt inr-
ponert meg i byrnesterskapet. Fptrstc-

seier korn rnot Parviz Elka sorn cttcr
mango rirs r.ncdle nrskap sitter irrnc rttcd

rnye rner rutinc. O-usii Inge Henrikscn
nriittc sc scg slirtt nocn rurtdcr scncrc.

Likcvt'l cr karrsk.ic dct lttcst irttportc-
lcnclc rcsultatct rcrnis Inot Robcr-t

Illomstcreng. Vi kjcnncr Robert sin

kapasitet, så at Ivar holder hanr til re-

rnis vi(nc,r' onr potensialc. Dct skai bli

artig ii se hvor han står onr ctt år'.

lngcn av dc.icg har ncvnt siltct itttt,'
nred dct sanrrle talenlel sorn I\4ats

Bcrgvoll. [Jnder Trornsøsjakkcn blc
det holdt cn cgcn turnering lbr barn og
hcr vant likegodt Mats alle parlicncr.

Mats lyltc ncttopp l0 år. Dct cr tnaltgc
iir siclcn Troms6 Sjakklubb har hatt ct
talcnt uv Mrrls sitt fortnrrl og ctt tittrt
skal jcg lovc dere: Hvis Mats fortscl.tcr
å satse på s;akk så snakker vi otrt cn

kornmendc nordnorsk mcstcr! Pcrson-
lig tror jeg Mats har muligheter til å nå

Ienger enn som så, han har ncnrlig
sjakken i blodet. Pappa, Magnc, lrar i

mange år vært blant landsdelens bestc

spillere. Her får Mats skikkclig
matching i lynslakk hjemrnc. Så spørs

clet hvor lenge pappa tør å stille opp
mot guttungcn. Det blir f ort srnårtt nrcd

poeng å hcnte der i gården!
Hva kan så alle de som nylig har

kornmet i klubben gj6rc: for å bli cnda
bcdre? Man-{c i klubben htrr sikkcrt
gode råcl og vink å kornnte mcd. o-r

jeg dristcr nreg her til ii komrnc rncd

noen selv. Det viktigstc sonr r-nii til {irr
ir bli bedrc er ir spille rnye s.;akk. Dc:t

cr alt for Iitc å spillc dct cne piu tie l i

uka hvis nran Ønsker å ha flcrngang.
Finn gjclnc en zi spille lynsjakk rncti

llcrc gangcr i uka. Mcd lyns.iakk spil-
lcr man nrange partier på kort tid og

ltir dcrmed rutinc raskcrc. E,llers er tlct
viktig ri dclta i helgeturneringcr rrår

sjanscn byr seg. Klubbturncringenc vil
{icnrc vrc|c tlcrr viktigstc turncrittgcn-
å spillc i hvis nran ønske å bli god,
nrcn dct er viktig lbr konkurransc in-
stirrktct ir dclta r helgeturncringcr.
Klubbturncringene cr først og l'rcnrst
viktis for å li spillctrctting.icvrtt og

trutt. Sii litc turncringer som dct cr i

Norcl-Norgc sii blir klubbturneringcnc
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ekstra viktig å få rncd seg. Nirr ntan
spillcr langparticr cr clct rlcssu(cn vik-
tig ir:rnalyserc pirrticrrc sillc cilcr ll
nran er ferdige med dcnr. Analyscr
gjerne nred motstanclercn ct(cr at par-
tict cr l'crdig, rnen 

-cii clcg ikke rrrcd dct.
Ta det {iem hjemme ii se pii dct i ro og
nrak. Spcsielt viktig cr clct at clu ser pir

tapspartiene dine. De soll flnskel rircl

om hvordan rnan skal studere egnc
partier skal k;øpe bokcn "Training for
{hc tournanrent playcr av Di,orctsky/
Yusupov.

Det er svært viktig ri ikkc barc' studc-
rc sinc c-enc particr. Dct cr likc viktig
å studere particne til dc storc rnoslcr-
nc. LIcr skal man stuclerrc l'clrclurns

storheter sorn Steinitz-. Laskcr. Ca-
pablanca og Alekhinc. Studcr ogs:i
partiene til dc beste i verdcn i dag.
Pr6v Eijerne å få ntcd par ticr lirrtll,l-
pcnde når Kasparov. Krarlnik, Anan«I,
Ivanchuck og Karpov cr i aksjon. Av
clg til nielder spørsmirlct seg: hvorlbr i

all vcrdcn spiltc ikkt rnc.slcrcn det
(rckkcl'l Jcg huskcr lirr rroe-rr tir sldcrr
en VM rnatch rncllorn Short oe Kas-
parov. Sclv om Kasparov varrt rnatch-
cn ganske komfortabclt, sli er clet tro-
lig den svakcste VM-rnatchcn han har
spilt. Jeg stilte rneg dct ncvntc spørs-
rnål vcd flere anledninger. og oppda-
get til nrin tilll'edstillclse at .jcg haddc
hatt rett! Jeg fikk da ogsir hekrcltet det
niu det clunrpet en tidsskrilt mcd ana-
lyscr i postkassa. Jeg lruskc-r spcsielt
godt et parti hvor Slrurt nrcrrnest kun-
nc forserc Kasparov i rnatt rncn giclrde
rlet ikke !

Nirl Inrttt studcrcr tr1'rsplrrlicnc sinc
finner nran ofte svakheter ved sitt eget
spill. For eksenrpel kan dct hende at
du oppdager at du ikke spillcr taktiske
stillingcr særlig goclt. Dct cr en rniitc å

fiksc pir sinc egnc svakhc-ter son) er

srcrdelcs cl'[ektrv. For clet lbrstc nrii du
Ira cn trcningspartncrr til ir h.jclpc dcg ir
lØse ploblcnret ditt. Kanskje lrar dcnnc
partneren cn anncn svakhct. La oss nir

si at du spiller svakt i skalpe stillingcr.
Du skal da bc trcningspartncrcn din
f innc noen skarpc stillilrgcr sarnticlig
som han skal ha fasiterr klar tor hva
sour cl- dc riktigc trckkcnc (du har
gjcrnc lilsvarendc til hanr). Når dcrc
rrøtcs scttcr han opp stillingcrr og sii
lår' dcrc cn gitt hctcnkningstid til å

spillc på. Spill så ut stillingen. Ettcrpir
giir dere igiennom hva dcre gordc,
s jckk sir rncd fasitcn hvit sonr cr cle:

riktigc trckkenc. Partrrcrcn Irar gjcrnc
rncd litteratur nicd lgsnirrgcn og analy-
scr rundt denne. Denne rnåtcn ti trcnc

lrii er særdclcs e{'l'ektiv uansclt orn du
cr svak i posisjonellc stillingcr. svak i

åpningcn eller sluttspillet. Dct cr b:rre
lirr partnelcn å finnc dc riktigc stillin-
genc ir trenc pir.

Mange lurer p;i hva de: skal tlenc
nresl på av åpnin-esspillct, rrricltspillct
og sluttspillcl. De {l,lrstc irlcnc du
spillcr s.jakk cr dct klart viktigst ii trc-
ne på sluttspillet. Her er dct ofic lett å
finnc ul hvordan brikkcr skal sarnar-
bcidc fur ii kornme ll'ern til rnirlct.
IIvis du trcncr på ii scttc nratt rned
springer/lilper/konge nrot kongc vil du
oppdage fiere ting! Det tørstc cr selv-
sagt at kongcn nrå i sammc h.iørnc suru
clet cr lhrge pir lgpcrcn. Ellcrs cr dct en

spcsiell tcknikk nrcd ir prcssc k«rngen

rnot randcn og dcrettor niot rikti-u
hjørnc. Hvis du trener på lppcrslutt-
spill vil du oppdagc at dct cr lurt ii lra
bøndene pii rnotsatt lhrge av dct l(ipc-
rcn går på. Dette cr en crl'arins du vil
ha stor glcde av også i sluttspillct.
I ncste numntcr av Sjakklcl.sa skal

jcg lorsøke å konrrne nrccl cntla nocn
råd otn hvordan du skal hli hedre.

Nordnorsk
Mesterskap for lag

Vcd T'rond l?om.vlul

Årcts norclnrlrskc tnesterskap for lag

gikk clcnne gangcn i Alla l2 - 14 feb-
ruar.

På lbrhånd var det mye uro da Kir-
kenes Sjakklubb ville bryte regle-
mcntct vcd ir dclta. Kirkcnes var rcgie-
rcnde Nordnorske mestere og var sit-

lcdcs kvalifiscrte. hnidlertid er dct ct
krav i reglementet at alle deltagernc i

mcsterskapet må ha deltatt i det lokale
kretsmesterskapet lor å kunne delta i

NNM finalen. Kirkencs uteble lra
krctsmesterskapet og var således ikke
kvalifiscrt. Av ncttopp dennc grunn
diskvalillscrte turneringssjelen i Nor-
ges Sjakkforbund Kirkenes fra å dclta.
Kirkencs på sin side oppdaget nå tab-
ben og søkte oln dispcnsasjon. Dct blc
nir 6ijort cn saksbehandlingsfeil i Nor-
gcs Sjakkforbund som glorde at sØk-

naden hlc bchandlet av sentralstyret i

stcdct Ior hos reglcmcntsutvalgct RU.
Scntralstyrel innvilgct dispensasjons-
søknadcn.

Da vi oppdaget hva som var skjcdd
bcstcmtc vi oss lor å spille mot Kirke-
ncs under protest mcn også anke av-
gjørclsen. Vi scndte derlbr vår ankc til
RU som er den riktige instans i lovtol-
ningcr. Det som skjedde da var ar RU
korn mcd noe sorn vi tolker sofil en

ren hudfletting av sentralstyret. RU
gorde det klart at sentralstyrets vedtak
var ulovlig.

Likevel er scntralstyret og RU like-
vcrdige i den ibrstand at de begge er

valgt direktc av Norges S.lakkforbunds
kongress. RU hadde derfor ikke an-

lcdning til å sette sentralstyrets avglø-
relse til sidc. Derfbr sendte de saken

viclere til scntralstyret mecl en anlttod-
ning om at de gjorde om vedtakct. Vi
antok nir at sakcn var ute av vcrden.

mcn scntralstyrct tok ikkc dcnnc an-

rrrodningcn til cttcrrctning ()g opprcll-
holdt sin avgjørelse. Svært vantro tok
vi i mot dcnne beskjeden og hadde

cgcntlig storc problelncr med å lirttc
det som hadde skjedd. Kremen av

norske dommere i RU hadde glort
sentralstyret oppmerksom på at de

hadde gort et ulovlig vedtak, men li-
kevel opprettholclt de sin avgiørelse!
Dcrrncd onpst() en situasjon sotn cr
helt Lrnik i norsk sjakk sin historic.
Vi likk fBrst og fremst probletner

nred at sentralstyret til syvende og sist
blc å bchandlc vtir ankc. Dettc gjortlc
at de som flørst haddc gitt dispcnsas.ion

igjen ble å behandle anken! Med anclrc

ord sto TromsØ Sjakklubb uten retts-
sikkerhet. Undertegnede rnåtte da ta

cn rckkc tclefoncr og var i kontakt
rned båcle generalsekretær, president
og RU sin leder. Presidenten rnente

sågar at RU tok lbil og at scntralstyrcts
vecltak var lovlig! Dcttc giordc at vi i-
gjen rnåttc hive oss rundt pir års og

håndboken ir granske vær eneste lov-
paragraf i "Norgcs Sjakkforbunds lo-
vcr", "Norges S.iakkforhuncls turnc-
ringsreglernent" og "lovcr ibr lag

NM" som lag NNM er en del av. Det
er absolutt helt klart at clet ingen av

disse lovene gir scntralstyret anled-
ning til å sette lovverkct til sidc. Lov-
verket er vedtatt av Norges Sjakkfor-
bund kongress som er norsk sjakk sitt
høyeste organ. Det er derfor ingen tvil
onr at sentralstyret sitt vcdtak er ulov-
lig. Det ble mye fiem og tilbake om vi
idet hele tatt ville reise og om vi isir-
lall skulle spille mot Kirkenes. Det
kokte oppe i hodcne våre, men .ieg cr
ikke i tvil om at vi til slutt tattet den
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riktigc avgjørclscn. Vi bcslcnrtc oss
fbr ri dra, rnen spille ntot Kirkenes un-
dcr protest. Kirkencs haddc tross alt
ikkc gjort noe galt bortsctt lra ii la væ-

re å dclta i Finnmarksrnesterskapet for
lag. Å la viere å spille rnot dcrn ville
ha vært unødi-e hardt. Sarntidig ville
det ha resultert i at Alta sin sjanser
ville nærmest vært spolert.

Ettcr turneringen hadde undertegnc-
de et møte med Kirkenes la.qet hvor
jcg la lrcm at vi slett ikke haclde noc
horn i siden til Kirkcnes. Vår[ sinne
var retlct mot scntralslyret sorn harJdc

ta(t li'a oss rcttssikkcrlrcten og rnulig-
heten lor en fair bchandling. Dcttc cr
nemlig det viktige prinsippct vi mii
forsvare her.

Kirkenes mente at § 12.3 i lov ont
lag NM var helt dustete og rnåtte fjer-
nes. De kunne jo bare sende et lag
med nybegynnere til kretsmesterska-
pet og så var de kvalifiscrte likevel.
Det cr ingen tvil om at Kirkenes har
rctt i det siste. Tromsø Sjakklubb og
Troms og Nordre Nordlancl Sjakkrets
cr av dcn opplatning at intensjoncrr i

loven er den aller beste. Intensjonen er
nemlig å sØrge for at kretsmesterska-
pet blir sportslig best rnulig. Det er
derfor mer naturlig å utvide lovverket
i stedet fbr å fjerne en lov som er et
gode for nordnorsk sjakk. Kretsmes-
terskapet og det nordnorske mestcr-
skapet består av lag med 4 spillere.
Lag NM finalen derimot består av 6

spillere og inntil to reserver. I)et er
derfor naturlig at den nordnorske fi-
nalen bestirr av lag nrcd fcm spillere.
Man llør trgsii krcvc at rnilrsl to irv
spillerne på laget deltok i kretsrnester-
skapet flor lag. På den miitcn sikrer
rnan at § 12.3 hlir en rcspcktcrt para-
graf til beste fbr nordnorsk s.jakk.

Organisa{orisk cr tlct lirrkastclig at
cn instans sclm har bchandlct cn klage
også skal r,ærc ankcirrslrns isarnrrrc
sak. Etter virr mening rnir Norges
Sjakkforbund opprette en ankcdomstol
som står over birde sentralstyret og
RU. Det har vært snakk om at RU skal
være ankcinstans fbr scntralstyret og
vicc versa. Dette vil forbedre situasjo-
nen. rnen organisasjons teoretisk er dct
likevel forkastelig. En ankedomstol
må fatte endelige vedtak og nrå vie-
re totalt uavhengig. En lilsning hvor
to organ skal drive ii passc pir lrverancl-
rc vil -{arantert tpr ellcr sidcn havne u-
hcldig ut. En ankedornstol sonr vi 6n-
skcr den vil derinxrt værc hclt uangri-
pclig og ikke være avltcngig av nocn.
Den skal kun stå til ansvar lor Norges
Sjakkforbunds kongress.

Sportslig sett ble lag NNM cn suk-
sess for Tromsø Sjakklubb. Vi vant
rnatchene våre, mcn var likevel truct
av Alta Sjakklubb. På stillingen 2-1 til
oss var det klart at Frode Bull Jæger
måtte holde remis. Hvis ikke tnåtte vi
vinne 3Vz-Yz mot Kirkenes dagen etter.
Riktignok hadde vi fått like mange
lagpoeng og like mange individuelle
pocng som Alta Sjakklubb rned 3-l
seier, men vi ville ha tapt som fpllge av
at Alta sjakklubb ville hatr besr l.
bordspiller.

I partiet mellom Frode Bull Jæger og
Viktor Fedin så det lengc ut som en

-qrei remis. I et parti med to lette og to
bønder l.rver begynte Frode etterlrvert
og spillc ganske passivt. ['Ian hadde
llcrc sjanscr til å avvikle til ct opplagt
remis resultat. Nervøse lagkan.rerater
trippet fortvilt rundt ettcr at den cnc
nrulighcten til remis ettcr dcn andrc
ble spolert. Verst var det at Frodc
ovcrså byttc av of{iser fulgt av ct of'[er

av offiser pfi cle to siste bøndene. Irlo-
clc haclcle pir ct ticlspunkt ogsir rnulig-
hct til å bytte bort dcn ene av dc to
bøndene slik at han eventuclt barc
kunne olie en offiser på den siste bon-
den. I-ikcvcl hadcle Irrode relativt god

kontroll over situasjonen og i sluttstil-
lingen sto han faktisk bondc ovcr og
sto best!

Ser vi på utviklingen runde Ior run-
de, så mØttes Alta og Kirkenes i f.ørste

runde. Mo Sjakklubb stilte ikke opp,
så vi fikk møte Alta Sjakklubb sitt an-

dre lag utenfor konkurransen. Alta
Sjakklubb slo Kirkenes ganske kom-
fortabelt i fbrstc rundc rned 3- | .

AIta - Kirkenes 3-l
.lurij Borissov - Tommy Indbryn l -0
Viktor Fcdin - Leif Bjørnstad l-0
Jonas Rojahn - Frank Svendsen 0-l
Pål Mathisen - Øystein Fløtten l-0

Vi vant vår rnatclr rnot Alta II like
kornfotabelt 4-0. I andre runde adde

vi den nervepirrende matchen mot
Alta. Først vant Pål og jeg relativt
greit, mcns Jon Kristian etterhvcrt fant
seg et surt eple og bite i. Til slutt sto

altså det nervcpirrcnde partiet til Bul-
le.

Alta - fromsØ lt/z-ZVz
Juril Borissov - Jon Kr. Rgyset l-0
Viktor Fedin - Frode Bull Jæger th-th

Jonas Rojahn * Trond Romsdal 0-l
Piil Mathisen - Pål Nikotai Rgyset 0-l

Kirkenes vant lett den uolflsicllc
nrzrtclren mot Alta II nred 3V, - Y2.

Nir var utgangspunktet grcit rnot Kir-
kenes. Vi måtte holcle dem til uavgiort
og villc da ta tittelcn h.lern. Kirkcncs
hacldc cn teoretisk sjanse, rnen da

måttc de vinne 4-0 nlot oss. Taptc vi

rncd andre siff'ere ville Alta lå din før-
ste nordnorske ltrgtittel. Imidlertid var
det aldri fare på ferde. Vi likk raskt
fordel på samtlige bord. Undcrtegnede
sovnet imidlertid ved brettet og bukket
crr sentral bonde i tidsnødcn slik at

stillingcn brøt helt sammen. De andre

losct sine partier sikker hjern.

'fromsø - Kirkcnes 3-I
Jon Kr. Røyset - Tommy Indbryn l-0
Frode Bull Jæger - Leif Bjørnstad I -0

Troncl Romsdal - Frank Svendsen 0- I

Pål Nikolai Røyset - Øystein Fløtten l-0

I clcn siste nratclien vistc Alta I Alta II
hvorlilr laguttaket blc sorn dct lrlc vcd
ir vinne 3Vt-Vz.

Tabellene blir dermed seendc slik ut:

Uoffisiell tabell

Den offisielle mesterskaps tabcllcn blc
seende slik ut:

Mestersk tabell

I all. vant "lrolnsø spillcrnc 9 partier
rncns I blc renris og to entc mcd Lap.

Det gir cn score på laget på hele 79.2
prosent. Dette er svært bra, men så-

pass må nran også kunnc lbrvcntc.
Ilullc blc til slutt bcstc 2. hord spillcr
mens Pål Nikolai med 3 strakc hlc bc-

ste 4. bord spiller. + 4 + c)

Nr Las. Ind pts. Las pts.

I TromsØ 9V2 6

2 A taI 8 4

J K rkenes 5Vz 2

4 A ta II 0

Nr Lag, Ind nts. Lae pts.

1 TronrsØ 5Y2 4

2 Alta 4V2 2

-1 Kirkenes ') 0
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Trond I{omsdal komrnenterer selv sit
vinstparti rnot Jonas Rojahn fl'a Alta.

Trond Romsdal Tromsø
Jonas Rojahn Alta [D78]
NNM lag Alta
Ld4 Af6 2.åR ds 3.g3 96 4.§g2
Ag7 5.0-0 0-0 6.c4 c6 7.åc3 åbd7
[7...dxc4 8.åe5?! å94! er klar lordel
for svartl 8.cxd5! åxd5?! Når tår hvit
total dominans i sentrum. Selv om
tl...cxdS 9.Sø gir lorclcl {br hvit var
clelte klart å lbretrekke 9.e4 å xc3
l0.bxc3 c5 På mangc måter minner
dette om en Crunfeldt indisk rned flere
tep(c tenrp for svart og springeren
f'eilplassert på dl 11. E bl cxd4
l2.cx«14 åf6 13.åe5 h5?! En dårlig
plan. Svart som har clet trangere enn
hvit bør forsøke å byttc brikker med
B...Ad7 14.&e3 åg4l Her cr det
forsatt rett å bytte brikker 15.åxg4
Axg4 16.f3 AcS 17.f4 b6 18.f5
Sa6 lg.Bn Ec8 20.e5 Ec3
21.8b3 Bxb3 22.axb3

22...4xe5? Svart tror det henger på
dl og glemmer at jeg kan flytte unna
og produserc angrcp på enda cn
ofllserl 23.fxg6 23.tsa1 er likc stcrkt,

nren jeg ville se om min rnotslancler
ville forsøke å redde ofllser og gå i en
umiddelbar død. 23...fxg6 Helt
tvunget. 23...&c8 24.gxf7+ B xlf
25.Bxf7 SxfT (2-5...494 26:Pflt)
26. Eh5+ og det fallcr på e5

24. E xl8+ 9xfft 25.8a1! Min
rnotstander oppdaget først nå at han

korn til å tape offiser 25...&f6
26.Exa6 Rcstcn cr sclvsagt cnkclt
26...§xrl4 27.EeZ Axe3+ 28.§xe3
tsdl+ 29.sfl glrt 30.tsd3 tsel
31.8d4 9g8 32.992 Eh7 33.h4
tse6 34.4c4 gfs 35.9d5 gftt
36.tsf7+ tsxf7 37.Axf7 Her kunne
min motstander like godt ha gitt opp
37.,*97 38.SeB a5 39.8f3 Ef6
40.8f4 e5+ 41.9e4 95 Jonas øyner et
lite håp da han håper å kun gi meg h-
bondc med fcil larget lBper.
Uheldigvis for ham kjenner jeg til
dissc rcmisstillingenc og heholdcr b-

bonden på brettet 42.Axh5 gxh4
43.gxh4 bS 44.&d1! Poenget! Nå går
jeg bare forbi og plassercr lpperne på
hl. Mens han går og slliser rnin
verdiløse h-bonde giør rnin konge rent
bord på dronningflgyen 44...a4 45.b4
Jonas skjøntc nå at rcmis var en

ønskedrørn og gav opp 1-0 7R

Fra kampcn mot kirkencs tar vi med
tapspartiet til Trond. Parl.iet er svært
intercssant allerede lia åpninga og helt
inn i sluttspillet. Sluttspillet med to
lettc rnot tårn og tre bønder er laktisk
alt annet enn klart. Komrnentarer ved
Frode Bull Jæger.

Frank Svendsen Kirkenes
Trond Rorrrsdal Trorns6 [A4 I ]
NNM lag Alta
1.d4 d6 2.bR 96 3.495 Ag7 4.e3 c5

5.c3 tsb6 6.tsc2 0fS Z.e+ Sxe4!?

8.Bxe4 tsxb2 9.åfd2 cxd4? Svart
bør hcllcr spille på angrcp rned 9.-

Ecl+ l0 9e2 Ac6 l0.cxd4?

U0.åc4! Bxal (10...d5 I l.tsxd5
at6 12.§x1'6 Bxal l3.Exh7 i-)
I l.Sxb7+-l 10...åc6 1r.åb3 d5

12.8d3 åxd4 13.Acl Bc2
l4..ald? tsxd3 15.Axd3 åxb3
16. åxb3 Axal l7.gb5+ Ef8
18.åxal Det har oppstått ct

interessant sluttspill der Svart bør stå

bra med tårn og 3 bønder for hvits to
lctte offiserer. Ulempen for svart cr at

Iivits lgpcrpar er sjenerende aktivt slik
at det er vanskelig å få brikkene i spill.

18... H c8 19.0-0 a6 20.§a4 At6
2l.Ah6+ *g822.h3 Ø,e423.Elel e6

24.f3 åc3 25.4b3 a5 26.a4 b5

27.axbS åxbS 28.åcZ ad629.Ø,e3

29...f5?? 30.åxdS Eff [30...exd5
3l.Axd5+ an 32.Hc1 E f8

33.4x1-/+ E xtf 34. E e8+ E 18

3-5.Exf8#l 31.^f4 Eb8 32.&xe6+
Se7 33.åd5+ 9e8 34.§97 Afi
35.Axf7+ §xff 36. Ee7+ 9gS
37.øt6# t-0 F BJ

Sjak.klcfsa ønsker Iykke til i t-ag

NM finalen på Gausdal

Lyn-Ærurtigsj akk cupen

dil ved rrond Rrtnsdttl

Klassc A cr spillere med over l-5fi) i

rating. Forelgpig legges langparti rating til
grunn. Imidlertid er det jo ingenting i

veien for å la spillere med undcr I500 også

få kjempe orn pokalene i denne klasscn

også. Klasse B er bare spillerc med undcr
1 500

Klasse A: I 2
Trond Romsdal 15 25

Pål N. Røyset 20 20
Frank Remman 6 16

Magne Bergvoll l3
Tron Walseth l0 7

Parviz Elka 8 3

Frode Bull Jæger 4 l0
Jan S. Berglund 12

Frode Berntsen I

Kjell M Johnsen 3

Jens Otto Jensen
Roald StorsletL 2

I-ars Andreasscn 5

Asmund Johansen
John Hemmingsen
Samson Hø1gaard 2

Jussi Pedersen
Per E. Kummervold I

Johnny K Pedersen

Klasse B:
Parviz Elka
Frode Bcrntsen
Roald Storslett
Jens Otto Jensen

John Hemmingsen
Per E. Kummervold
Knut Are Hansen
Asmund Johansen
Kjetil Bergescn
Johnny K. Pcdersen
.lussi Pedersen
Vidar Oppseth
Stein Paulsen
Mats Bergvoll
Robcrt Blonrstcreng

3 4 Strm
20 20 80
l0 15 6-5

t5 t2 49
t2 rJ 33

8 2-5

I 2 3 4Sum
20 25 20 ri 73

820 620 54
1516 4t2 41

l0 l0 l-5 15

4 7 310 24
122822

l_r2419
15 15

3 l0 13

2 5 6 13

t2 12

66
33

33
ll 2

42 t7
t4
t2

l0 ll
69
167

46
5

33
33

2

22
I

ll

% ",%øi

%L%
ffit,,,%L'i%'%%%'
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Hvit trekker og vinner

Johansen besatte tredjeplassen mcd trc
poeng. Det er moro at førstegan-gs

deltakende som f.eks. Johansen og

Inge Henriksen (som også fikk trc
poeng) giør det så bra, jeg heiper det

kan inspirere oss «gamle>> spillere.
Barneklassen satte sitt preg på

turneringen med sine entusiastiske
deltakere. Mats Bergvoll var suverent
best rned 12 poeng av 12 mulige.
Deretter fulgte Sigurd I-angseth med

l0 poeng og på 3. plass kom Øystein
Langseth med 7 poeng.

Klcll M Johnsen komtnentercr sit
parti fra første runde.

Jeg fikk en god start på turneringcrr
ved å slå Viktor Fedin fra Alta.
Seieren satt imidlertid langt inne -

etter en miserabel åpning fantjeg snart
ut at jeg måtte forsøke å komplisere
for å kanskje få inn en svindel.
Forbauscnclc nok lyktes jeg tned

akkurat clet.

Viktor Fedin
Kjell M Johnsen
Runde 1

tE33l

1.d4 åf6 2.c4 e6 3.åc3 an+ A.tscZ
b,c6l? Jeg ville ut av den moderne
teorien. 4...c5 og 4...0-0 er vel de

vanligste fortsettelsene her, men ogsii

4...d5 og 4...b6 spilles. 5.åR d5

6.cxd5 Exd5? Dette fører galt av

sted. Hvit får l6perparet etter 7.a3 og
et sterkt bondesentrum. 6...exd5 er

mye bedre med en spillbar stilling lor
sort.7.a3! Axc3+ 8.bxc3 e5 Dette var
"poenget" rned 6...8xd5?, me n

dersom jeg tglger opp med ...exd4
som jeg hadde tenkt blir hvits sentrum
og løperpar bare sterkere. 9.e3 e4

10.c4 tshs 1r.åd2 gfs 12.§b2
Ag6 13.JLc3 0-0 r4.Eb2 å-e7t?

nA
fl1\

*
Hvit trekker og vinner

SJAKKEN
o

Ved Parvir. ELka

Tromsøsjakken ble i år avholdt på

Bridgens Hus 26.-28. februar. Leder
Trond Romsdal hadde forventninger
on1 en stor turnering med flotte
pokalcr og høye pengepremier. rrten

dessverre val deltakelsen veldig
dårlig. Det var bare seks spillere som
kom utenbys fra, men enda mer
skuffende var det kanskje at barc 12

av klubbcns egne medlernmer tok seg

tid til å spille. Vi får håpe det blir
bedre neste år. Gledelig var det
irnidlertid at det for fprste gang ble det
arrangert en barnesjakkturnering under
Trornsøs.iakken. Syv deltakere spilte
I 2 runder over to dager.

Tromsøs spillere giorde sine saker

bra. John Kristian RPyset vant

suverent øverste klasse med

lantastiske 5/5, og han var klar vinner
allerede en runde før slutt! I sist.e

runde stod han dårlig nlot Viktor
Fedin, men rodde i land seieren etter
hvert. Utover dette var han aldri truet,
men var helt i en klasse for seg.

Andreplassen tok Altas Jurij Borrisov
rned 3,5 poeng, mens Trond Rornsclal

skuffet med 2,5 poeng som likevel
holdt til tredjeplass.

Det var litt rner spennende i gruppe
B, men til slutt vant over-
raskelsesmannen Robert Blomstreng
like suverent - også han gikk giennom
turneringen uten å avgi poeng. Roger
Vik fra Narvik var ratingfavoritt på

fbrhånd, rnen endte 1,5 poeng bak
Blomstereng på andreplass. Astnund

TROMSØ
o

IL -rL

Hvit trekker og vinner

'rrrmL%

,a'"'%§,rru 
%

Hvit trekker og vinner

%%%i
L"T , "mw%"rru'"ru,.g.,
, "%wffii %
%^%'%,a

%'"ru "ffi,t

Sort trekker og vinner

,rrru, 
%

i"T,,rru, ,rru,

,T,

%%

Hvit trekker og vinner
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Truslene var d4 og §xb7. 14...åd8
var mulig. rnen scr sprgclig passivt ut.
Jeg stod allerede så dårlig at jeg
bestemte meg for å spille ut min
eneste trumf som ligger på
kongefløyen. Hvit har ikke rokert og
dersom jeg kunne overføre springeren
lil kongefl6yen kunnc jeg kanskje
koke i hop noc dcr - da fikk dct hcller
være at det kostet litt materiell.
15.tsxb7 15.d5!? fryktet ieg egentlig
rner under partiet. 15...8fc8 16.Ebl
å,g41? Jeg forsBkte desperat å grumse
opp spillet og hadde egentlig ikke noe

stort valg her.17.§e2 17.åxe4 åpner
for A96, men er kanskje spillbart:
11...Wh4 18.93 Eh6 var min plan
med et springeroffer på e3 i luften. En
mulighet: 19.§e2 åxe3 20.§dzl
(20.fxe3 Bxe3 og siden det henger
både på e4 og c3, vinner sort tilbake
offiseren) 20-.Ac2+ 21.Edl Uh3
22.*xc2 E ab8 23.§xb8 Sxe4+
24.&d3 Axhl 25.tsxa7 og hvit står
til vinst. f7...8h4 18.93?! Det virker
unpdvendig å svekke kongestillingen
(noe hele spillet mitt var basert på).
Trygt og godt var 18.&xg4 tsxg4
19.0-0. 18...8h3 19.åxe4 åf5? Her
fantes den interessante fortsettelsen
(som Frode Bull Jæger påpekte);

19... E ab8 20.Bxb8 Axe4l Poengetl
Nzi cr dct utenfor min kapasitet å gi cn
lbrståelig framstilling av de lglgende
komplikasjonene, men her fglger en

Iett dataanalyse (Fritz): 2 I. tr gl
(2l.Efl åxh2) 21...Åxf2 22.9xf}
§xh2+ n.*ft ars (23...tsh3+
24.*c1 E xb8 25. E xbS+ Åc8 26.94
gb7 27.&dz &a6) 24.94 ExbS
25. E xbS+ Ac8. 20.9d2? Viktor
bcgynte tydelig å bli preget av

stundens alvor. Vinner gør 20,gxg4!
§xg4 21.h3 Eh5 (21...9f3??
22.Åf6+) 22.94 *h4 23.gxf5 Axf5
24.dc5l Axbl 25.tsxbl Ee8
26.e4+-. 20...4d6 27.Øxd6 cxd6
zz.Abfl af623.§f3??

Dette taper olfiser. 23.R ser bra ut for
hvit. 23...8ab8! Jeg hadde det deilrgc

valget mellom dette og 23...Wf5
24.§92 24.Wxa7 gf5! 25.§b4
tsxf3 med trusselen ...Åe4 er også

dødelig. 24.,8xb7 25.Axh3 åe4+!
26.8d3 b,xf2+ 27.g.e2 åxh3
25.§h4 Elxc4 28...§e4 var

selvfplgelig også mulig. 29. E cl
EbcT 30.Elxc4 Exc4 31.Axd6 f6
32.4c5 a6 33.9b4 åg5 34.Eal
Ec2+ 35.§e1 Exh2 36.Ecl Ehl+
37.9d2 El xcl 38.§xcl 9rz
39.8b2 9e6 40.9c3 9d5 dermed
var tidsnØden over og jeg vant lett
noen trekk senere. 0-1
KMJ

For rneg virker de( som om allc
motstanderne til Jon Kristian var
utstyrt med en Selvødeleggelse knapp.
Borisov prøvde å spille kongegambit

med hvit og sto omtrent til tap etter l0
trckk.

Jurij Borisov
Jon K Rgyset
Runde 1

LC34l

l.e4 e5 2.f4 exf4 3.Am h6 Poengct

med h6 er å spille 95 og Ag7 uten at

hvit kan spille h4 for å framtvinge 94.
4.§c4 d6 5.d4 g5 6.h4 ,Lg7 7.Ac3
åc6 8.d5? Dette trekket gir bare bort
e5 feltet til svart. 8...åe5 9.åxeS
§xeS 10.hxg5? Stillinga går over fra
en posisjonell katastrofe til enn taktisk
karasrrofe. 10...§xgS f1.Abs+ Eftt
Her kunne Jon Kristian ha spilt I l.- c6

med ideen l2dxc6 &xc3 med offiser-
gevinst. l2.Ef3 åf6 13.åe2 &g4
14.§xf4 AxR! Dette er mer effektivt
enn å vinne bonde med to slag på f4
fulgt av dxe4. 15.&xg5 Axg2
16.Exh6 *g7 17.Exh8 ExhS

I

i

Tromsøsjakken kl. A 1999

123456Sum
lJonKRpyset * I I I 1 I 5.0
2JurijBorissov 0 * 1 V2 I I 3.5
3TrondRomsdal 0 0 " 1 V2 I 2.5
4KjellMJohnsen 0 Vz 0 " th 1 2.0
5 Pål Farmen 0 0 Yz Y2 * 0 1.0

6ViktorFedin 0 0 0 0 I * 1.0 x

,l

t"'%,&,
%L'm

ffigi
% "ru,

%i"m,Lru,
,rrffi, 

j

"%H"T ,

Tromsøsjakken kl. B

I Robert Blornstereng
2 Roger Vik
3 Asmund Johansen
4 Geir Pedersen

5 Frode Berntsen
6 Inge Henriksen
7 Parviz Elka
8 Hugo Mohrsen
9 Roald Storslett

l0 Ivar Nevermo
I 1 Rolf Andersen
12 Bir-eerPedersen

1999

I Sum

+8
+12
+11
+10
-6
+5
-9
-l
+7
-4
-3
.,

+2
-l
+6
+9
+11
.J

=10
=12
-4

-1
-5

-8

+6
+10
+4
-.,

+9
,l
-8
+'l
-5
a

+12
-11

+3
*8
-1

+5
-4
+ll
+12
_..'

+10
-9
-6
-7

+4 5.0
+3 3.-5

-2 3.0
-l 3.0
+8 3.0
+9 3.0
+l I 2.5
-5 2.0
-6 2.0
+12 1.5

-1 1.0

- l0 0.5
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18.04-0 Sxe4 19.c4 Eh2 20.Eel
a6 21.§a4 §d3 22.at4 &xb2+
23.8d1 Øe4?.4.8g1 åf2+ z'.*dz
åh3+ 26.9xd3 åxgl 27.4d8 gc1
28.åe6+ fxe6 29.dxe6 c6 30.e7 §f7
31.c5 d5 32.&b3 Eh3+ 33.9c2 0-1
FBJ

Robert vant ganske komfortabelt i alle
partiene fra Tromsøsjakken. Som et
godt eksempel på spillet hans tar vi
med toppoppgløret mot Roger Vik.

Roger Vik
Robert Blomstereng
Runde 2

lcs0l

1.e4 e5 2.Ø,R dc6 3.4c4 §c5 4.0-0
åf6 5.8e1 0*0 6.h3 Ee8 7.c3 d5?
Dette er det naturlige bruddet for
svart, men akkurat her er det dårlig da
svart etter 8 exd5 åxd5 9.d4 ikke kan
slå på d4 da springeren på d5 henger.

8.exd5 åxdS 9.Axd5? Et helt
unødvendig avbytte.9.d4 er mye
bedre. 9...tsxd5 10.d4 AU6f t

Af8,Ad6 og Ed8 virker som bedre
trekk da hvit nå kan vinne bonden på
e5 siden det er en mattrussel på d8
11.åbd2?! [ l.åxe5 åxe-5 l2.dxe5
Exdl 13.Exdl &fS Og lpperparer

pluss utviklingsforspranget gir litt spill
for bonden.l f1...Sf5 12.c4 Ed7
13.d5 åb4! 14.Åe4 c615.tsb3?

15...cxd5 16.§xb4 &xe4 17.Åg5
&g6 18. E d1 §fs 19.c5 gd8
20.4R tsd7 21.8b3 d4-+ Robert
setter fart på bondesentrumet. 22.dd2
Ec6 23.§a3 §e7 V1.b4 b6 25.Åc4
f6 26.§dZ bxcS 27.da5 gds
28. Eacl cxb4 29.,§xb4 0xb4
30.Exb4 EebS 31.tsa3 Ec8
32.8a4 Ec5 33.ElxcS Exc534.ø,b7
Ec7 35.tsa6 Bb8 36.åd6 Eb6
37.§c8+ Exc8 38.åxc8 Bbz
39.d,xa7 ExaZ 40.åbS §c2
41. EcI 0-1
FBJ

Frode Berntsen liker å hoppe rundt
med springerne. I partiet mot Geir giør
han imidlertid ett springertrekk for
mye.
Geir Pedersen

Frode Berntsen lA4rl
Runde 4

l.d4 d6 2.c4 96 3.e4 &g7 4.åf3
åc65.4e3 e5 6.d5 åce7 7.c5 f5
8.b4 fxe4 9.åg5 dxcS t9...åf5!?
Med poenget 10.åxe4? åxe3

'T 

"E"rul$'"'%rit.,rrru" ,rrru,
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I l.1xe3 gh4 12å93 8xb4+l
10.Axc5 §xd5 Frode vil naturlig nok
bytte dronning, men dette gir hvit litt
utvikling. Jeg Iiker 10.- e3 da e-

bonden faller uansett og både og hvit
har neppe lyst til å spillel l. fxe3 eller
ll.Axe3 siden 11...åxd5 da blir
sterkcre. 11.åc3 Bxdl+ 12.Exdl
h6? [l2...a6 For å hindre åb5 virker
naturlig.l 13.ågxe4? [3. åb5+-]
13...a6 14.b5 åf5?? Gir hvit tilgang
på d5 feltet. Etter normale trekk har

hvit ok spill for bonden. 15. åd5!

15...åd4 16.Åxc7+ gfli tz.åxas
åc2+ 18.§d2 ad4 19.åd6+ 9e6
20.åxc8 åf6 21.§c4+ gfs
22.åd6+ 9g4 23.R+ ghS zn.t+
axbS 25.94+ Åxg4 26.fxg4+ 9xg4
27.Edgl+ StrS 28.&xd4 bxc4
29.^n BxaS 30.&xe5 c3+ 31.9xc3
b5 32.§xg1 b4+ 33.8b3 Ea3+
34.9xb4 Ea4+ 35.9xa4 95
36.hxg5+ 9g6 37.gxh6+ Eh7
38. EfI Sg8 39.Sc3 §nz aO.ågs+
§96 41.4e4 Eh7 42.Ehgl §xh6
43. Ef2 1-0
FB.I

Ved Kjell Magne Johnsen

«Mange erfarne spillere, inkludert
mange stormestere, synes ikke å være
i stand til å unngå og komme i tidsnød
i parti etter parti. Som et resultat av
dette kaster de bort den ene gode
stillingen etter den andre, og oppnår
ikke de resultatene de har kapasitet til.
Dersom dette høres ut som deg, har du
en enkel måte å forbedre dine
resultater. Slutt å komme i tidsnødl»
Simon Webb i «Chess for tigers»

Hva er tidsnød?
Dette blir glerne et personlig
spørsmåI, men tidsnøden er for de
aller fleste forbundet med cn lølelsc
av ubehag. En spiller føler seg kanskje
helt tilpass rned 10 minutter igjen på

10-15 trekk, mens andre hopper opp
og ned i stolen og er s§elvende,
irrasjonelle vrak med samme tid iglen
på 5 trekk.

Årsaker til tidsnØd
Dersom man ønsker å kvitte seg med
denne uvanen, kan det være lurt å se

Iitt nærmere på hvorfor tidsnøden
oppstår. Tidsnød er noe alle kommer
ut for med vekslende hyppighet, og
det kan ha mange årsaker. Den
russiske stormester Nikolai Krogius
lister følgende årsaker i sin bok
«Psychologie im Schach»:

'il

I
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2)

5)

r) Tidsnød oppstår ofte i objektivt
kompliserte stillinger som krever
et stort tidsforbruk av begge
spillerne for ikke tape umiddelbart.
Ofte oppstår tidsnpd i partier hvor
et bestemt resull.at er n6dvendig,
f.eks. seier for å vinne turneringen.
Tidsnød kan komme av manglende
teoretisk forberedelse eller praktisk
spilletrening.

4) Ikke uvanlig kommer tidsnød av
autoritetsangst, dvs. når en spiller
mot en motstander som er
betydelig sterkere enn seg selv.

5) Man kan komme i tidsnød i

spesielle stillingstyper som ikke
passer ens spillestil (f.eks. kan en
spiller som trives best i lukkede
stillinger preget av strategisk
manpvrering, fort komme i tidsnød
i åpne stillinger som kan kreve
mye konkret variantregning).

6) Tidsngd kan komme av egne feil
tidligere i partiet, hvor man blir
sittende å ergre seg og gruble over
hva som kunne skjedd dersom man
hadde spilt et annet trekk.

7) Enkelte ganger går en spiller inn i
tidsnød i en dårlig stilling med
ville for å stresse motstanderen
(dette hpres kans§e litt rart ut,
men kan være forbausende
virkningsfullt, noe vi skal komme
tilbake til).

8) Tidsnød oppstår når en spiller
ubetinget trakter etter å spille det
beste trekket i enhver stilling.

Krogius har også giort en interessant
undersøkelse der han fant ut at en
gruppe spillere som startet med sjakk
da de var over 10,5 år gamle, havnet
dobbelt så ofte i tidsnød som en
gruppe som startet da de var yngre enn
I0,5 år. I tillegg var alvorlighets-

graden av tidsnød mye større blant de
plagede i den første gruppen.

For de konisk plagede av oss tror jeg
kanskje det siste av Krogius' punkter
(8) er det viktigste, selv om de andre
faktorene dessverre kommer i tillegg
oE gSØr det hele enda verre. Dette kan
gjenspeile en manglende praktisk
innstilling til spillet ogleller en

manglende evne til å ta avgjørelser.
Det siste kan være en liten brist i
personligheten (som også kan
gjenspeile seg i livet for 6vrig). Er det
da mulig i det hele tatt å glpre noe
med problemet? All erfaring viser at
noen av oss er dessverre er håplgst
fortapt, men uansett hvor ille man er
kan man alltid bli bedre til å behandle
klokka, dersom en går inn for det!

Spillet i tidsnøden
Den vanligste tendensen i tidsnød er at
man forvandles til et «enfoldig, taktisk
dyr (som Jonathan Tisdall uttrykker
det i «Improve your chess now») som
går over til et panikkartet
tankemønster og blir sterkt avhengig
av utbrudd av forserte taktiske
sekvenser.» De vanligste feilene som
skjer i tidsnød er forbundet med denne
primitive måten å tenke på, dessuten
vil nesten et hvert trekk som avviker
flra slike sekvenser komme som en

dødelig overraskelse, ifplge Tisdall.
Det vanskeligste trekket å n@te i
tidsnØd er derfor et rolig trekk som
s},rker stillinga uten noen direkte eller
åpenbar trussel.

La oss se et eksempel hentct fia
sjakkhistorien på hvordan den som er i
tidsnød går etter inn i en florsert
trekkserie og det hele ender svært
smertefullt:
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Winter-Capatrlanca, Nottingham 1936

Etter 31 .Ec4 ville den hvite
materialfordelen være avgjørende. I
stedet skjedde det tragiske 37.tsh7+
Sg4 38.h3+ 9xg3 39.8g1+ tsxgl+
40.§xgl Eel matt! En sjakk er
svært fristende i tidsnøden pga. den
forserte karakteren et slikt trckk har,

og en serie sjakker som i dette tilfellet
er nesten helt uimotståelig i desperat
tidsnød (så lenge en kan sjakke blir
man vel ikke matt?!).

Typisk for den som har tidsnPd er
også at han sØker etter tryB7lxet, f.eks.
ved å bytte av noen offiserer som gjør
stillingen mer oversiktlig, eller han

sørger for at offiserene dekker
hverandre i redsel for å støte på

ubehagelige taktiske overraskelser.
Uansett om man står godt eller dårlig,
har de fleste en lei tendens til å trekke
seg tilbake i forsvar, det være seg mot
reelle eller innbilte trusler. Mange
gode stillinger er blitt rotet vekk slik.
Nedenfor f6lger nok et eksempel til på

hvordan Capablanca lurer sin
motstander i tidsnød, og der disse

ingrediensene er tilstede:

Flohr-Capatrlanca, Moskva I936

Hvit, som allerede var i tidsnød, har en

materiell fordel og kunne spille det
aktive 30.8c7! med svært gode vinst-
sjanser. I partiet fulgte 30.&94? Hvit
trekker helt typisk lgperen fra en aktiv
posisjon til et felt som gir den dekning
og der den i tillegg kan byttes av. Ettcr
30... åxg4 3l.hxg4 §96 32. E dr?
(igjen var 32.8c7 sterk$ 32...4a6
33.tsf5+ endte partiet med remis. Her
ser vi flere typiske trekk ved tids-
npdsspill: hvit går for avbytter
(30.Aga? og 33.§f5+), unngår aktive
operasjoner (30.8c7!) og forsøker å

innta en solid posisjon (32. Edl?).
I neste nummer skal vi se på noen

gode råd fra ekspertene om hvordan
man skal unngå tidsnpd, samt en del
praktiske tips om hvordan man bør
spille i tidsnød.

Her følger et aktuelt eksempel på

tidsngdproblemer. Stein Jensen

kommenterer sit parti mot Jon Kristian
fra kretsmesterskaperne i Harstad.

Jon K Rgyset
Stein Jensen tB35l
KM for lag 1999 Tromsø - Narvik
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f.åf3 cS 2.e4 åc6 3.d4 cxd4
4.åxd4 96 5.åc3 Ag7 6.4e3 åf6
7.§c4 Den skarpeste variant. Roligere
er 4e2 7...0-0 8.9b3 a5 9.fJ Dårlig
er 9.a4 pga. 9...å94 9...d5!? Et inter-
essant, komplisert og krevende trekk.
Jeg spilte det første gang i 1978 mot
amerikaneren DeFirmian! 10.exd5
åb4 11.åde2 Her stod jeg fast i hva
jeg skulle gjøre. For fem år siden
spilte jeg 11... a4 mot Eirik Gullaksen
i lag NM, men det partiet husket jeg
ikke. Partiet endte remis, men Gullak-
sen hadde store problemer. Nå brukte
jeg utrolige 40 min. på mit neste trekk
som er sinnssykt mye. Jeg regnet på
71...a4, men jeg hadde ikke dagen og
valgte isteden: f I...Sf5 Bedre var
I1...a4(!) 12.Åxa4 åfxd5 l3.Ad4
Afs t+.Axg7 &xg7 15.9f2 e5 og
sort har kompensasjon for bonden.
12.a4 Blokker stillingen og hvit har
klar fordel. 12...8c8 13.8d2 h5!
Sorts eneste sjanse for å holde liv i
stillinga. 14.h3 På det naturlige 14.

Åg3 følger 14...§xc2 etterfulgt av
å fxd5 og hvit har problemer. Kanskje
burde hvit spilt 14. E dl 14...h4
15.495 EcS 16.d6? En grov feil.
Med 16.Edl beholder hvit fordelen.
16...tsxd6 17.Exd6 exd6 18.0xh4

Hvit har store problemer med den tak-
tiske trusselen Axc2 F. eks. 18.0-0-0
Axc2ll a) 19.&xc2 Exg5 20.Bhgl
Ec8! b) I9.4xf6 Axdl 20.§xg7
Axb3 21.Axf8 9xf8 l8...Axc2
19.åd4 §d3! Nå er der mange rak-
tiske trusler i stillingen. 20.&f2 F.
eks. 20.9n c5! 21.§g Åg4+
22.hxg4 Axd4+ 23.9e1 Exc3l!
24.bxc3 &xc3+ 25.9n E e8! og sorr
vinner. 20,.§a6 Her står sort godt,
men i en utrolig tidsnød med kun et
par minutter på klokka får jeg det van-
skelig i den kompliserte stillingen.
21.ådb5 bd3+ 22.9f1 Bedre var
kanskje 22.&e2 22...ah51 23.e3(?)
Jon Kristian likte kans§e ikke
23.§xc5 å93+ 24.&gl åxc5
25.§c4 d5!? 23...4xc3! Her fik jeg
utrolig spill 24.bxc3 Eller: a) 24.Åxc3
åcl+! b) 24.Axc5 åxc5 med vinsr
til sort. 24...4xf2 25.Sxf2 Axb5
26.axbS Exc3 Bedre var 26...E1xb5
z1.Bhbl Elc5 med vunner spill til
sort. 27.El ab1 b6? Her fører 27 ... E e8
til store problemer for hvit. Men jeg
har omtrent ikke tid igien på klokka,
så slaget er nok tapt for meg pga. tiden
28. Ehel! trc7? Nødvendig var
28.-4g7 29.8e7 Åe6l Z9.Ebcl
E fc8 30. E e8+! Dermed trenger hvirs
tårn inn i stillingen. 30... E xe8
31.Exc7 Ef8 Hvits tårn og lpper er
gedigent og jeg er helt ferdig. 32.8b7
åg7 33.Exb6 åf5 34.8a6 åd4
35.&a4 Ec8 36. Exd6 EcZ+??
37. gfl?? E b2 38. El xd4 Jeg klarte
tiden, men stillingen er ruin derfor gav
jeg opp. Et interessant parti som ble
ødelagt av en sinnsvak tidsnød for.
rneg. Men som sagt er klokka en del
av spillet!! 1-0
s/

''ffi,'"ffi 
%AL'ffi%%

%§ffi,'%ta
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BYMESTERSKAPET T999
Etter6av9runder
Ved Frode Bull Jæger

Pl. Navn Resultater Poeng Kvalitet
I Trond Rornsdal +16 +03 +07 +04 = - =02 5.0
2 Jon KRpysct =22 +12 +09 =- +03 =01 4.5

3 Samson Høigaard +21 -01 +08 +07 -02 +05 4.0 16.5

4 Kjell Magne Johnsen +15 -07 +22 -01 +14 +01 4.0 13.5 16.0

5 Roald Storslett +08 = - = - +l I +06 -03 4.0 13.5 13.5

6 IvarNevermo -07 +15 =21 +17 -05 +"14 3.5

7 FrankRemman +06 +04 -01 -03 +10 -04 3.0 17.0

8 ,Jens Otto Jensen -05 +16 -03 =09 +19 = - 3.0 13.5

9 John Hemmingsen =14 +ll -02 =08 -11 +18 3.0 13.0

l0 AsmundJohansen -20 +24 -14 +18 -07 +21 3.0 9.5

11 MagneBergvoll +18 =- =- -05 +09 -- 3.0 9.0
12 Pål Røyset +24 -O2 = - +21 = - - - 3.0 6.5

13 SteinPaulsen =- =- +16 +21 -- 3.0 4.O

14 Knut Are Hansen =09 =19 +10 = - -04 -06 2.5 13.5

15 Inge Henriksen -04 -06 - 18 +24 +17 = - 2.5 12"0

16 Geir Pedersen -01 -08 +24 -13 +24 = - 2.5 11.5

11 ParvizElka =- -09 +19 -06 -15 +22 2.5 ll.0
l8 Frode Berntsen - 1 I -21 +15 - 10 +23 -A9 2.0 I 1.5

19 KjetilBergesen = - =14 -17 = - -08 =24 Z.O 8'5

20 Inge Liland +10 = - = - 2.0 3.0
2l Robert Blomstereng -03 + I 8 =06 - 12 -13 - 10 1.5 13.5

22 JussiPedersen =02=- -04=- -- -17 1.5 ll.0
23 Mats Bergvoll
24 Johnny K Pedersen

=- =- -18 1.0
_12 _10 -16 _15 -16 =19 0.5

Trond Romdal har som vanlig tatt
ledelsen i klubbturneringa. Spørsmålet
er bare om han holder til mål. Halvpo-
enget bak Trond ligger kanskje den

største favoritten til turneringa. Jeg

trur at kampen om turneringseieren til
slutt vil stå mellom Trond og Jon
Kristian, så får heller Samson eller
Kjell Magne bevise at jeg tar feil.

Roald Storslett har igjen tatt ledelsen
i Klasse 1. Men det er alt for tidlig å

spå hvem som tar seieren til slutt,

siden de som prøver å stikke av fra re-
sten av feltet fort mØter veggen i form
av en mesterspiller. Roald har allerede
stått for turneringas oddsbombe da han

slo Magne Bergvoll i 4 runde.

Jussi innledet sitt comeback med en

remis mot Jon Kristian. De som spiller
gjennom partiet vil se at Jon fort kun-
ne ha tapt partiet.

_+
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Jussi Pedersen
Jon K Rpyset
Runde I

lB03l

l.e4 åf6 2.e5 åd5 3.c4 åb6 4.d4
d6 5.f4 dxeS 6.fxe5 c5!? 7.d5 e6
8.åc3 exdS 9.cxd5 c4 Dette er en av
de aller skarpeste variantene i f4 vari-
antcn i Aljechin. 10.&f4!? Et naturlig
trekk, men jeg har faktisk ikke set det
i denne stillinga. 10. åR er vanlig.
10...4b4 11.d6 åc6 12.åA 0-0 I
partifortsettelsen velger svart feil plan.
Han bør i stedet satse på å angripe
hvits sentrum med ett f6 brudd.
13.§e2 0g4?! For meg virker det
som om svart nå bgr bryte med f6 da
Iøperen på f4 står utsatt til når f-linja
åpnes. 14.0-0 Ed7 15.åd5 åxds
16.Exd5 c3 17.bxc3 &xc3 18.Elacl
Ee6?! Dette sluttspillet er ikke helt
Iett for svart, derfor bør han nok heller
satse på å holde dama på brettet.
19.4c4 Exd5 20.&xd5 Axf3
21.Axf3 Axe5 Prinsipielt bpr svart
sjakke på d4 for å få kongen på hl,
men det har sikkert ikke særlig prak-
tisk betydning. 22.§xe5 åxeS
23.§xb7 EadE 24.Efdl 96 25.8c7
997 26.8e7 Ed7

27.Eel? Her vinner 27. §c6l partiet.
27...8b8 28.Exd7 [28. d5! ExeT
29.dxe1 f6 30.Sc6 Efl (30...åxc6
3l.e8Q E xc8 32. E xc8+-) 3l.c8Q+
Exe8 32.Axe8+ 9xe8 33.Bbl+-l
28...åxd7 Etter å ha stått til tap har
svart nå brukbare remissjanser.
29.§c6 Ed8 30.8e7 åf6 3l.Exa7
Exd6 32.4b5 Etter 32.§t3 står hvit
bedre på grunn av a-bonden. 32...494
33. Ed7 ExdT 34.§xd7 åe5
3s.§b5 *fo :o.a+ 9e6 37.9f2
gd6 38.8s3 95 39.a5 §c5 40.4e2
f5 41.a6 gb6 42.&n f4 43.s3 R
44. §n å 94+ 45. I xf3 l/z-t/z

FB.I

Kjell Magne kommenterer sitt parti
mot Trond Romsdal:

Jeg fikk inn et meget sterkt kvali-
tetsoffer mot Roms og fikk avgj6rende
materiell og posisjonell fordel. Men så

var det den forbaskede tidsnøden,
da...

Kjell M Johnsen
Trond Romsdal
Runde I

tB46l

l.e4 c5 2.bf3 e6 3.d4 cxd4 4.Axd4
a6 5.åc3 åc6 6.93 åge7 7.åb3 b5
8.492 d6 9.0-0 å96 10.f4 Ae7
11.h4 ab7 r2.h5 åA 13.tse2 Ec8
14.&e3 tsc7 15.Elad1 Sort har spilt
åpningen noe orginalt, og jeg brukte
mye tid på å gruble ut et forsBk på å

straffe dette taktisk, men sorts stilling
virker solid. Springeren ser rar ut på
f8, men den kan nå lett komme i spill
over d7 og sort får fullført utviklingen
med rokade. En annen rimelig mulig-
het er å vinne ytterligere terreng på
dronningfløyen med 15...b4. I stedet
fikk Trond et merkelig innfall og
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spilte det næl'mest suicidale".. 15...96?
Dettc trckkct svckker dc sortc lcllcnc
rundt kongen katastrofalt - slikt kan

man ikke tillate seg nå man henger
etter i utviklingen. 16.e5 Et typisk
sentrumsbrudd i siciliansk, men kan-

s§e det var for tidlig. 16...åd7? Na-
turlig at sort plutselig ønsker få kon-
gen i trygghet med rokade, men dette

taper nesten forsert! 16...dxe5 ! med

komplisert spill. 17.exd6 Axd6

18.Exd6! l8.Ae4 §el 19.åbc5 ser
godt ut og var det jeg først hadde
planlagt. men da jeg løftet hånden for
å flytte springeren kom jeg plutselig
på at det kunne være en ide å fierne
sorts sortsfeltsl6per for å svekke ham
ytterligere på de sorte feltene. Da jeg
så at han ikke kunne rokere med det

første etter kvalitetsofferet bestemte
jeg meg å spille det, og det viste seg å

være meget sterkt. 18...8xd6 19.Edl
Ee7? Trond overser trusselen og vel-
ger derfor et dårlig felt for dama.

19...8c7 ser ut til å være det beste,

men euer f.eks. 20.åe4 Ef8 (20...0-

0'/? 2l.Exdll ExdT 22.df6+)
21.dd6 E b8 22.Ø,xb7 E xb7
(22...Wxb1 23.aa» 23.&xc6 Bxc6
24.Aa5 Vcl 25.Øxb7 tsxb7

26.Wd3 eller 26.h6 er det vondt å væ-

re sort. 20.Ø,e4 Etter dette taper fak-
tisk sort forsert i alle varianter. FIer

skulle Trond til å rokere, da han blc
oppmerksom på 20...0-0 2l. E xd7 !

Exdl22.åf6+ og sank i dype tanker.

20...4b4 Andre trekk er ikke bedre,

f.eks. 20...8f8 21.4d6 E b8

22.åxb7 E xb7 23.§xc6 E c7

24.§xd7l og sort kan ikke slå igjen på

d7 med tårnet på grunn av 25.4c5 og

dama faller. 21.Åd6* Ef8 22.åxc8
SxcS 23.Exd7 tsxd724.4c5+ 9g7
25.&xb4 Med to lette for tårn og fin
stilling er dette fullstendrg vunnet for
hvit. En annen interessanl variant var

25.§d4+ f6 26.Axf6+! 9xf6
27.tse5+ *n Zg.Exh8. 25...8d8
26.§c3+ f6 27.hxg6 Dette trekket
angretjeg fælt på i ettertid siden jeg så

for meg mattangrep i h-linja, men
dette var hallusinasjoner i lett tidsnød.
Jeg fikk imidlertid så mye nerver av

dette at jeg kollapset totalt og resten

av partiet var en smertefull opplevelse.

27...hxg6 28.Se4?! 28.941 er ubeha-
gelig for sort. 28...Ob7 Objektivt sett

et dårlig trekk, men sort må forsøke å

komplisere siden sluttspillet er håpl6st

for ham. 29.tsf3? 29.§xb7 :tr-xbl
30.tsxe6 er helt trygt for hvit, f.eks.

30... Edl+ 31.8f2 tshl? (det var sli-
ke ting jeg var redd for) 32.*xf6+
Eh6 33.8h8#. 29...8d1+ 30.9f2
&xe4 3l.tsxe+ 9n! Spilt for å scuc
tårnet i h-linja, noe som ik-ke går rncd

det samrne pga. 31... E h8? 32.4xffi+!
Det var denne taktiske finessen je-e

hadde roet meg ned med, men nå fikk
jeg fullstendig panikk for innbilte fa-

rer. 32.8f3? 32.dc5t og hvit står til
vinst. 32...8d6? Trond [radde også

noe dårlig tid og overså 32...*xc2+.

%A:ffiÅ%i%i
L"ru,^ru\"ru,L"7
%LT % %*
%"ru"7

%dffi "ru" "m,

^''m,^"ruw%g
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33.9d4? 8d7 34.Sc5 Bc7
35.8e3? 35.Sa8! 35...8d5 36.8R?
Nå begynner ting å bli uklart. 36...a5!
37.9d4 a4! 38.åc5 eS! Hvit har de-
I'initivt kastet bort Ibrdclcn. 39.fxeS
fxe5 40.tsh6 Her påpekte Trond at jeg
hadde tapt på tid. Euer 40...8c6!
41.tsh7+ 9e8 42.tsh8+ 9e7
43.8h4+! (43.8h7+? Ed8! og sorrs
konge rømmer over c7) 43...9e8
44.8h8+ osv. redder hvit seg med
evig sjakk. 0-1
KMJ

Selv om det skjer overraskelser i
sjakkturneringer kommer ofte den an-
tatt beste spilleren ned på beina til
slutt. I denne diagramstillinga spilte
Knut Are 68.&c3 og overså dermed
en kombinasjon som nok ville ha rys-
tet KjellMagne.

Kjell Magne Johnsen

Knut Are Hansen

68.8d1!l og svart kan ikke hindre
hvits a-bonde i å nå forvandlingsfeltet.
I stedct rnåtte Knut Are gi t'rpp cttcr l0
trekk.
FB.I

Løsning på oppgaver
(fra side 10)

1)

l.åxc6! Axc6 2.exd5 exdS 3.cxd5
&nz 4.dG Axg2 5.dxe7 BxeT
6.9xg2 med avgjprende fordel.
Antoshin - Schweber Bucnos Aires.
t970

2)
1.h3! §eZ 2.b4t tsxb4 3.Efbl
Exc4 [3...8a5 4. E b5 ! vinner]
4.bxe2 med avgjørende fordel.
Fischer - Kraidman Netanya, I967

3)
1...åxd3! 2.tsxfS åxe1!! Trusselen
er 3...åB#. 3.8fl åc2+! [3...gxf-5
4.4xel gir bare sort en liten fordell
4.Acl 14.9e2 ådl+ vinnerl
4... E xcl+ 5. Se2 A d4+ 6. Ed2
åb3+!0-t
Barcza - Bronstein Moskva. I959

4)
l.Åxc7l åxc7 2.8a8+!! åxaS
3.9c8 bc7 4.*xc7 og hvit vinner
(kilden sier ingenting om disse trekke,
ne faktisk ble spilt, rnen stillingcn
oppstod i ct turneringspaili).
Capablanca - Lasker, Em. l9l4

5)
l.Ec8+! ExcS 2.8xa7+t
3.bxc8å+ og hvit vinner.
Studie av Em. Lasker

6)
l.axb8B+ gxb8 2.&d6+!!
3.Exd2+! tsxd2 4.åxf3+
vinner.
Studie av B. Horwitz 188 I

§xa7

Exd6
og hvit

%
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Styret informerer
Ved Trond Romsdal

Så langt i år har det vært tre styromø-

ter. TromsØsjakken og skolesjakk har
vært giengangere på styremøtene, Det
som kanskje har vært viktigst har vært

å få komiteene til å fungere ordentlig.
Det fungerer meget tilfredsstillende

mcd økonomikomiteen som så langt

har både utarbeidet budsjett, nytt rcgn-

skapssystem på data og har laget in-
struks for hvordan komiteen skal fun-
gere. En slik instruks rnå vi få på plass

for styret, men også for dokumenta-
sionskomiteen, rekrutteringskomiteen
og turneringskomiteen.

Dokumcntasjonskomiteen [ungcrer
brukbart, men det er et godt stykke i-
gien f6r man kan si seg fornøyd. Den-
ne komiteen har som ansvar å lage

Sjakklefsa, og det fungerer ikke helt
som man Ønsker. Komiteen samles på

Breivika videregående skole for å ar-

beide med rnedlemsbladet. Når man

møtes der er det en lorutsetning at

man har noe stoff rned seg som man
kan gripe tak i. Desverre har ikke alle

komiteens medlemmer med seg stoffet
slik at de forsinker arbeidet med bla-
det. Komiteen har som nevnt heller
ikke utarbeidet en instruks lbr hvordan
den skal virke.

Rekrutteringskorniteen giør det den

skal g1øre når det glelder rekuttering.
Likevel må man allerede nå begynne å

planlegge hvilke skoler som skal få
tilbud til høsten. Komiteen må få på

plass hvem som skal være instruktører
og hvordan den forgvrig skal virke.
Komiteen har ikke hatt møter for å

diskutere virksomheten sin og det stri-
der helt i mot forutsetningene. På dette
ornrådet har vi en forventning om at

komiteens leder snart samler gruppa

fbr en diskus.lon !

Dårligst av alle komiteene er turne-
ringskomiteen. Denne lungerer ikkc i

det hele tatt. Undertegnede vil ta kon-

takt med komiteens medlemmer og be

om et møte å høre hva som må til for å

komme igang med arbeidet. I relativt
nær fremtid har vi et nordnorsk mcs-

terskap som skal arrangeres, og da må

alle komiteens medlemmer trekkes
med.

Som nevnt har økonomikomiteen
både utarbeidet budsjett og nytt regn-
skapssystem. På årsmØtet ble det satt

frem kitikk på at et budsjett aldri ble
fulgt likevel. I år er det laget et regn-

skapssystem på data som giør bud-
sjettoppfølgirlg mye enklere. Budsjet-
tet er periodisert i fire hvor man tar

hensyn til hvordan inntektene kornmer
i året. For eksempel er medlemskon-
tingent en post hvor inntektene først
og fremst kommer i første kvartal,
men også noe i tredje. Budsjettet tar

hpyde for dette. Økonomikomiteen har

første hånds kjennskap til regnskapet

og legger frem budsjettforslag for sty-
ret som har hatt ansvar for å vedta

budsjettet. I fremtiden er det årsmøtet
som må vedta budsjettet, men periodi-
seringen bør overlates til økonorniko-
miteen.

Styret vil nøye følge opp budsjettet
med å sarnmenligne regnskap og bucl-

sjett hvert kvartal. Er avviket stort på

en post vil kursen her bli korrigert slik
at vi kommer i land på årsregnskapet
noenlunde i forhold til årsbudsjettet.
Hvor stort et avvik kan eller bør være i
regnskapet bør hele tiden være et dis-
kusjonstema mellom styret og Økono-
mikomiteen. Dette første året vil uan-

sett være en viktig prgveklut for TSK,
for på lang sikt å bedre økonomien.
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Adresseliste for styret i Tromsø sjakklubb

Leder: Trond Romsdal
Sommerfeldtsgt. T5

9009 Tromsø

Tlf: 77 631165
Mob: 917819 90
Arb: 77 61 55 74

E-mail : Trond.Romsdal@finale.no

Nestleder: Jens Otto Jensen
Varden 170

9018 Tromsø

Tlf 77 67 t9 77
Arb: 77 62 16 09

E-mail : Sj akklefsa@tromso.online.no

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

901I Tromsø

Frank Remman
Olastien 8A-221
9012 Tromsø

Tlf: 77 68 22 09

Kasserer: Tlfi 77 65 78 t4
Arb: 77 68 29 59

E-mail: Fremman@stud.isv.uit.no

Turneringsleder: Frode Bull Jæger

Gnist vn. 5
9014 Tromsø

Tlfl 77 67 50 43

Arb: 77 6189 92
Mob: 95 28 59 33

E-mail : FrodeBull@hotmail.com

Rekrutteringsleder: Jon Kristian Røyset
Håkon den VII's gate23
90ll Tromsø

Jan Sigmund Berglund
Innlandsvn. 119
9020 Tromsdalen
E-mail: sberglun@online.no

Mob: 92 63 68 87
Arb: 77 6277 70

Økonomiansvarlig: Tlf: 77 69 43 90


