
l!* *.p 5"#'$ X,t ti";i* it-19,6 *,i ;i,#,g ,;,,:;* $q; $'; $ ti* iffi€:$ ,*;x 
r

ij i".r, i,"ll :' ir

,i,','''1

;"!r ,,.ii

ii* iX

iit'1.:;;t ii:;:,
I !rJ.i1 iir
i ii! 1;; ji

!'' 'i.r ,1, ' l. : r
:' ,l L 1\ 'i ll ,-'

i r'i !,'riil.i i ir,1{;*'.i r "

iirl!1Yri

i'i:H;å

i i {r} i",} i ,"



Velkommen

På vegne av Trornsø Sjakklubb vil jeg med dette ønske velkornmen til
Nordnorsk Sjakkfestival. I for fikk vi rnange lovord for arrangementet. Vi
vil i'år forsøke å ta med oss videre det vi fikk lovord for i fior og samtidig
gtrwe endabedre det som ikke var så bra. Vi skal i år derfor få et enda bedre

mesterskap! I fior fikk vi reaksjoner på at bare nurruner 1, 4 og 5 fikk pokal
i hver klasse. Nummer 2 og3 fikk «bare» pengepremier. I år lover vi poka-

ler til alle de fem fremste. Samtidig vil pokalene bli enda finere ! NlrlM tro-
feet skal bli enda støue i likhet med de fleste andre pokalene. Vi lover (med

forbehold orn 60 deltager) en premiepott på ca.23000, noe som er litt mer

enn i fior. Pokalene blir større men vi har redusert førstepremien i klasse

mester da vi synes fors§ellen på mesterklassen og de andre klassene var vel
stor i fior (utjevning i år).

I fior hadde vi to lynsjakk mesterskap med stor deltagelse. Det individu-
elle mesterskapet blir i år arrangert for tredje gang og også denne gang med

tidshandicap. Vi vil også gienta lagmesterskapet som hadde med hele 11 lag

i fior! Fremtidige affangører bør nok legge seg dette på minnet å legge inn
Iynturneringsne som et fast innslag, Innbydelse til lynmesterskapet finner
du lenger bak i programmet.

Også i år blir mesterskapet holdt på Saga hotell. En spiller ytret i fior øn-

ske om å ha rnesterskapet på Scandic hotell. Tromsø Sjakklubb har i flere fu
nå hatt et flott samarbeid med Saga hotell. Vi vet at mange setter pris på

utelivet i Tromsø og vil benytte seg av dette nfu de først tar turen. Dette øn-

sket gjør det svært naturlig å legge arrangementet til sentrum av Tromsø.

Jeg ønsker alle deltageme et trivelig opphold i Tromsø og håper alle får en

minneverdig trimering. Lykke til!
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Program for
Nordnorsken 1999

Fredag 21. mai:
1. runde:klokka 19.00 - spilles ut

Lørdag22.mai:
2. runde: klokka 10.00 - spilles ut
3. runde: klokka 17.00 - spilles ut
NNM i laglyn klokka 22.00

Søndag 23.mai:.
4. runde: klokka 10.00 - spilles ut
5. runde: klokka 17.00 - spilles ut
NNM i lynsjakk kL2L00

Mandag 24. mai:
6. runde: klokka 09.00 - spilles ut

7. runde: t/ztime etter at 6 runde
er ferdig.

Mer nyttig informasjon:

Spillested og innkvartering:
Saga hotell (77 68 I I 80) gir
følgende gode priser:
pnkeltrom med frokost og
kveldsmat: 550,-
Dobbeltrom med frokost og
kveldsmat: 750,-
Kombirom med frokost og

kveldsmat: 650,-
Bestill direkte og si du er
sjakkspiller. Vær tidlig ute!!

Spillesystem: 7 runder NSF-
monrad.

Betenkningstid:2t/40 trekk + %
t/l0 trekk + %tpå resten.

Startkontingent: Senior 350/
Junior 250/ lilleputt 150

Fremnrøte: Senest fredag 29.mai
kl. 18.00 Husk å melde din
ankomst i sekretariatet!

Premiering (v/minimum 60

deltagere):
M: 4096 - 2500 - 1500

I: 2000 - 1400 - 800

II: 1500 - 1000 - 600
III: 1200 - 800 - 500
I tillegg pokaler til de 5 beste

Ved minst l0 juniorer holdes en

egen juniorklasse.

NNGP:Alle som deltar iNNM får
l0 NNGP poeng

Påmeldingsfrist: For
mesterklassen tirsdag 18. mai, og
de øvrige klasser fredag 21. mai

kl. r6.00.

Klasseinndeling:
Mester: De 14. høyest rangerte

her inkludert kretsmestere og de

som er automatisk kvalifisert fra

fiorårets mesterskap. De tre andre

klassene giøres jevnstore basert på

ratin g. Opprykksregler påvirker
dette!

Turneringsleder:
Forbundsdom m eraspirant Karl
Johan Knutsen, Alta Sjakklubb.

Meld deg på til: Jan Sigmund
Berglund 77 6 94390, Trond
Romsdal 776 311651917 8l 990/
e-mail : t-roms@online.no/
trond.rom sdal@fi nale.no

Sjakkspillernes eget møtested !

Vi serverer lettere retter helt til stengetid
Åpent 11.00 - 03.00 (Fredag oglørdag)



Nordnorske mestere
giennom tidene

I 926: Ilarald Thorrud, Svolvær
1 921 : Harald Thorrud, Svo lvær
1928: Ole Olsen, Flarstad

I929: Ikke arangert
1930: Frank Stray, Narvik
193 l:C. Wiers-Jenssen, l-larstad

1932: Storm Herseth, Harstad
1933: Storm [-lerseth, Harstad
1934: Eskil Kristensen, Narvik
1935: Eskil Kristenserr, Narvik
I936: lkke arrangert
1937: Eskil Kristensen, Narvik
1938: Leif Jonssen, 'l-ronrsø

1939: Alfred Nilsen, Bodø
1940: Ikke arrangcrt
l94l: Ikke arrangert
1942: Ikke arrangert
1943: Ikke arrangert
1944: Ikke arrangert
1945: Ikke arrangert
I 946: Alfred Nilsen, Bodø
1947: Knut Røssaak, Narvik
1948: Eskild Kristensen, Narvik
1949: Sigurd Svedenborg, Narvik
1950: Sigurd Svedenborg, Narvik
i 951: Sigurd Svedenborg, Narvik
1952: Bjarne Jacobsen, Bodø
I 953: Tor Jacobsen, Harstad
1954: Tor Jacobsen, I-Iarstad

1955: Sigurd Svedenborg, Narvik
1956: Sigurd Svedenborg, Narvik
I957: Sigurd Svedenborg, Narvik
1958: Eskil Eristensen, Narvik
1959: Aage Larsen, Bodø
1960: Sigurd Svedenborg, Narvik
l96l : Eskil Kristensen, Narvik
1962: tlskil Kristensen, Narvik
1963: Paul Svedenborg, Narvik
1964: Paul Svedenborg, Narvik

1965: Eskil Kristensen, Narvik
1966: Paul Svedenborg, Narvik
I967: Paul Svedenborg, Narvik
1968: Franz Larsen, Tromsø
1969: Sverre Heim, "l'romsø

1970: Sigurd Svedenborg, Narvik
197 I : Hans Eriksen, Harstad
1972: Kjell Ole Kristensen, Narvik
1973: Gunnar Johnsen, Narvik
1974: Gunnar Johnsen, H.lbst
I 975: Gunnar Johnsen, Kirkenes
1976: Stein Jensen, Harstad
1977: Stein Jensen, I-larstad

1978: Stein Jensen, [iarstad
I 979: Gunrrar Jolrnscrr,'l'rornsø
I 980: Gunnar Johnsen, 'lronrsø

I98l: Kjetil Vollan, Bodø
1982: Pål Ole [.iabølrø,-fromsø
I 983 : T'crjc Widar l-arscn, Tronrso
1984: Roar Elseth, Ilodø
1985: Gunnar Johnserr, Bodø
1986: Johanncs l-løie, 'lromso

1987: 'lor Kr. Schølseth, Kirkenes
l9B8: Jan S. Berglund, Tromsø
1989: Trond Rornsdal, Bodø
I990: Tor Kr. Schølseth, Kirkenes
199 I : [,ars Arne Oldernes, Vadsø
1992: lan S. Berglund, Tromsø
1993: Gunnar B. Hanssen, Narvik
1994: Thomas Robertsen, Tromsø
1995: Pål Røyset,'Iromsø
1996: Andreas Esbensen

1997: Jon Kr. Røyset, Tromsø
1998: Cunnar B. I'lanssen, Narvik

Flest Mesterskap:
Eskil Kristensen 8

Sigurcl Svedentlorg I
Gunnar Johnscn 6

Blant klubbene:

Narvik
"lromsø

Harstad

IDER:
10.00-20.00
10.00-18.00

26
13

t0

VENTA

KJØPESENTRET
Med 3O butikker midt i byen

- Et strålende alternativ -
uansett vær!

ÅpNTNGST
Mandag-Fredag
Lørdag

Storgata 102, 9008 Tromsø Telefon 77 65 87 55
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Parti fra NNM 1998

I siste runde i NNM hadde jeg håpet
på en motstander som lå plassert midt
i feltet og som ville imøtekomme minc
ft'edsforhandlinger, slik at jeg kunne
følge med første bil sØrover. Men de
fleste i toppen hadde møtt hverandre
tidligere og turnerings-ledelsen måtte
hente opp en glad anlaLØr med rusterr
hjerne til å spille på I bord. Og der
satt Paul og ventet bak de sorte brik-
kene, som så aggressive ut i lysskinnct
fia hans rnedbraktc lampe. Og han
kom ikke til å ta remis uten at det ville
flyte brikker. Jeg hadde all grunn til å

grue meg og kom for sent til runden
fordi jeg satt i kafeen utstyrt med
«The complete queens indian» og
lu(e på hva i all verden jeg skulle
spille. Problemet er at jeg ikke skjøn-
ner så mye av den varianten vi pleier å

spille. D.v.s. jeg har ikke helt grep på
stillingstypene som oppstår. Derfor
satt jeg altså nred denne boken, sorn

"ieg hadde lånt av Gunnar forøvrig, for
å forsøke å lå en åpenbaring. Men
hvor mange ganger har vi ikke alle
opplevd at vi har studert noen åp-
ningsvarianter for så å sette oss ved
brettet og ha glemt det meste? Og når
vi endelig trekker noe, så er det basert
på en ide som hører til en bivariant og
ikke til den stillingen vi faktisk har på

brettet. Og motstanderne spiller som
oftest ikke det som er planlagt likevel
og kommer med trekk som er sjeldne,
nren akk så logiske, som forfatteren av
teoriboka ikke har brydd seg om å

vurdere. Vel, jeg bestenrte meg for å

prøve en annen bondestilling enn i vå-
re tidligere rnøter, kjøpte med en eks-
tra kopp svindyr kaffe, og gikk fbr å

blande nreg inn i kåringen av dcn Nord
norske mesteren 1998.

Lars Andreassen
Paul Sveclenborg [[i l-5]

l.d4 Af6 2.c4 e6 3.åf3 b6 4.g3 Aa6
5.b3 Det er tredje gang dette halvåret
samme stilling har oppstatt. I Rallar-
sjakken vant jeg partiet og i Hamarøy-
s.jakken feide I']aul meg av brettct. Iror

pleide .jeg å spille -5. tsa4 , men jeg
sluttet med det når jeg oppdaget at
dronninga ikke hører hjemme på dron-
ningFløyen, rncn skal hjelpe til i scn-
trum. Å true løperen på a6 er ikke noc
særlig poeng p.g.a. at løperen vanligvis
trekkes tilbake til b7 likevel. Poenget

med 4...4a6 er nettopp å skape svek-

kelser i hvits stilling 5...d5 6.§92
0U++ Poenget med dette trekket er å

skape enda en svekkelse. Å slå på c4

gir ikke sod noe etter f.eks. åe5. Tøf-
finger ofi'er bonden på c4. [r.eks.

6...dxc4 7.bxc4 Axc4 8.0-0 S,A-l

9.^bd2 osv. og hvit har kanskje kom-
pensas.ion i fonr av sentrumskontroll

og aktive brikker? 7.§d2 Ae7! Pla-
nen til sort er altså ikke å bytte av løpe-
ren, men å lage kork i hvits offiserspill.
Løperen hører ikke hjemme på d2 fordi
den sperrer for d-bonden som beskyttes
av dronninga. Sort har altså ikke tapt et
tempo ved å flytte løperen til b4 og
deretter til e7, fordi Irvit må flytte løpe-
ren likevel. 8,cxd5 Det var dette .ieg
hadde planlagt ute i kafeen. lior hadde

jeg prøvd 8.åc3 som nok er det enk-

leste. Nå spiller han 8...åxd5 og ieg
følger opp med varianten sorn Geller
anbelalte tenkte jeg og smilte lurt mens

.leg nippet til kaffen. 8...exd5! Men ka i

svarte?! I 5 minuttcr satt jeg og stirret
ut i lufta sorn Ivanchuk pleier,



nrens jeg forsøktc å rnernorerc oln
Geller hadde anbelalt en plan etter

exd5. 9.0-0 0-0 10. E el?! I0.åc3 er
bedre, siden det ikke er sikkert at tår-
net trenger å gå til e I . 10. å c3 er mer
fleksibelt og utvikler dessuten en offi-
ser. Det er rart hvordan selv de mest
grunnleggende åpnings prinsippene
kan bli satt til side av en tåkefylt hjer-
ne som tror den står overfor et unn-

takstilfelle 10... E e8 I l. å c3 gb7
Men hvorfor flytter sort løperen tilba-
ke, er det ikke enda et tempotap? Po-

enget med 4... §a6 og 6...4b4l er å
skape trafikkork. Når tårnet står på cl
har den flyttet ut av løperdiagonalen
og forbereder et bondeflytt frern til
e4. Løperen har opnådd tilstrekkelig
fia a6 (lcg måttc flytte l:ondcn til b3 )
Løpcren hindrer e2-e4 når den står på

b7. Dessuten beskytter løperen bon-

dcn på d5 l2.Bcl? Den tåkclyltc
hjernen min spilte på autopilot og
te:nktc Lrare ulvikling. Sr: på stillinga.
Ilrikkenc rninc siltcr oppå hvcrarrdrc.

Iler nrå sclvsagt Al4 eller Ag5 spil-
lcs slik at jeg får luli 12...åe4! Sort
har utlignet og star snart best. [)lancrr

nrin var nå å spille 13.414, men ulr-
der piivirknirlga av aulopilotcn så.icg
ikkc at dette taper kvalitct etlcr

13...åxc3! En alternativ plan rnartte

altså utarbeides, jeg tenkte vel noe

sant som asj på dette tidspunktet.

13.åe5 Et aktivt trekk, hurra I3...c5!
Løperen på d2 er i veien og d4-

bonden trues 14.åxr4 dxc4 l5.dxc5
0xc5 Ok. her stod jeg overfor et
viktig valg. Det lureste er nok å spille

16.åc4 (ev. Ac3) lor å fcrrsøke å

bytte av løperen ved å spille Ae3
osv., rnen etter 16. åc4 har.jeg gitt

fra nteg all initiativ og sorl står kanskje
en tanke bedre. Jeg hadde null lyst til å
spille mot Paul med en stilling hvor
han har initiativet. Partiene hans mot
Gunnar og Jon Kristian viser hvordan
det pleier å gå. Altså kom jeg på en ide
som er mer aktiv, men dårligere enn

Ø,c4. Og her kommer vi inn på sjak-
kens psykologi. Mot Gunnar hadde jeg

kanskje spilt åc4 og hvisket remis?
Men stilt overfor en kamplysten Paul

som hadde brukt mye tid i åpninga, og
kunne trå feil i tidsnøden hvis det ble
veldig kornplise(, la jeg en liten felle

og slo til med l6.Se3?! Spørsmåls-
tegnet er fbrtjent fordi trekket er dårlig,
da jeg får en dobbeltbonde, og ut-
ropstegnet er fordi det er Paul som er
nrostandcren. llttcr å ha vunnet mot
Frode hvor jeg stod til tap var jeg jeg
dessuten full av selvtillit og optimisme
og rcgnet med .ieg skulle kunnc koke
noc sanrnlcn. Sjakk skal vare gøy.

l(t.åc| cr ikkc gøy l6...Axe3 l7.fxe3
trgS? Ilcl cr 11.&e1 bcclre og surt
beholdcr firrrlelcn sorn Causel skrcv i

I)agbladct. I:ittcr I 8. å c4 villr: .jeg
nråtte ha slitt {irr å holdc partiet, rcrnis-
s_ianscr til 1ross.

18.åxf7! Offcret er rnulig p.g.a at

softs offiserer enda står parkert på b8

og a8 og ikke er med i forsvaret. Å la
sort slå bonden på e3 er ufarlig da

kongen bare går til h I og står trygt
18...*xf7 l9.Ec7+ Ee7 I9...*g8 er

nok bedre, men hvem vil sitte boncle

under og gi fra seg 7 raden og alt initi-
ativ. 20.8fl+ åe8 2l.gd6! Trekket
er nruligt da softs konge er

fanget i scntrum. Poenget er 2l ... E xc7

22.BfA# Nå 1'år jeg offiseren tilbake

nred lbrtsatt angrep. 2I...tscS Her er

noen søte varianter: 2l ...dc6 22.§h3l
(Exb7 er ikke så elegant) 22...8d8
23.8d7 E dxd724.Axd7+ gaa

25. E fB i tlg det blir matt. Bllcr

21...§a5 22.8fsll l-0 eller22. E xa7!

l-0 eller 21...åd7 22.Exd7 eller

22.§h3 t-0. Da gienstår... 22

BxeS E xe5 23

tr xb7 Ad7 24

Ef4! Bc8 25

Bxa7 Bcl+ 26
gtz åc5 27.b4

åe6 Sorts besto

s"ianse var svindel-

forsøket 21.,.4d3+
28. exd3 EcZ+ 29

*gl exd3. I gry-
ende tidsnød kunne

ieg f,ort ha grcpet

f'e il og d-bonclcrr

bli l'arlig. 30. E a8 t

fulgt av 3l.Efft
burde holder dcri-

nrot 28 E xe4

E xe4 29 Axe4
ågs 30 Ao.t
*rtS 31.b5 h6

32.8 b7 B al
33.h4 åe6 34

Exb6 åc5 35

B b8+ *e7 36

E cS 9ct0 37. B g8

g5 38.hxgS hx95

39.a4 B a2 40 * R
E xa4 Og klaff'en
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Paul Svedenborg
Jon K Røyset lB3ll
I.e4 c5 2.øR åco s.Ans?! Det
vanlige, teoretiske er 3. d4 for å åpne

spillet, men teksttrekket kan lede til
mer komplisert spill og er derfor langt
artigere å spille! 3...96 Det vanligste!-
men sort har selvfølgelig også mange

andre alternativer for eksempel 3...e6,

3...d6, 3...åf6, 3...8b6 o.s.v. 4.c3

Det vanligste nå skal ifølge Jon Kris-
tian være 4. 0-0 for å avvente hvilken
plan hvit skal slå inn på. Kanskje er

dct mindrc krevencle enn forviklinge-

ne som nå oppstår. 4...§g7 Sort tar
imot utfordringen! Alternativet var

som Jon Kristian påpekte 4...^f6
5.d4!? Også her kan hvit spille 5. 0-0,
men bondeofferet som nå kommer er

meget komplisert og selvfølgelig en

utmerket måte å trene på regnemulig-

hetene.5...cxd4 6.cxd4 tsb6 7.åc3!

7...åxd4 8.åd5 åxR+ Selvfølgelig

ikke 8...8xb5 p.g.a. åc7+ 9.tsxR
Ed6 Tvungetl 9...8d8 10.&fil e5

I1.tsc3 Med dobbelangrep på e5 og

Åc7+l l0.gd2 0xb2 I l. E dl b6?

lln "bukk" i vanskelig stilling. Det

eneste var 11...åf6 og sort kan fort-
satt kjempe. Men Jon Kristian har helt

oversett hvits neste trekk.[ 1...åf6
12.&b4 Ee5 l3.o-0 a6 14.&xe7

åxd5 l5.exd5 BxeT 16.Efel Ae5

17.d6 E95 (17...tse6 18.4c4 Exc4
I9. Exe5+ Ef8 20.tsf6 Eg8

2l . E e8+ med matt) I 8.h4 Eh5
l9.Bxh5 gxh5 20. El xe5++

(TWTR)I 12.§c3 Au, nå holder ikke

12...&xc3 p,g.a. l3.tsxc3 med dob-

beltrussel på c7 og h8. 12...8a3
l3.Axh8 Ea5+ Og samtidig oppgitt

da der følger Ac3 og sort kan ikke

spille tsxb5 p.g.a. Ac7+ og blir føl-
gelig stående tårn under. I-0
Paul Svedenborg

Norges ledende årsoppgiØr system

F?
TINALE

Hvert år sluttføres ca. 80.000 årsoppgiør med

FINALE Årsoppgjør.

Finale Systemer as fører

, FINALE ÅrsoppgiØr
, FINALE, Periodisering
, FINALE Konsern
, FINALE Investor
, FINALE Skatt

i"'/ffi.i"ffi
"T , ''%t
, 'rrru "rru,
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Innbydelse til lag NNM i lynsjakk 1999

Nordnorsk mesterskap i laglyn vil bli amangert på Saga hotell lørdag

22. maikl.22.00.

Hvert lag skal bestå av 3 spillere. Ingen lag kan ha en giennomsnitt

rating på mer enn 1600. Det er ikke noe krav at deltagende spillere er

i fra samme klubb. Det vil i spillelokalet bli lagt ut et

påmeldingss§ema, og her vil lagene bedt om å oppgi et navn på

laget. Innenfor anstendighetens grenser er alle navn tillatt.

Påmeldingsfristen er klokken 2l.3lsamme dag som mesterskapet

avholdes. Startkontingenten for laget er kroner 150,-. Det gis pokal til
alle tre på vinnerlaget (også her blir det flottere pokaler i år).

Det spilles etter Norges Sjakkforbund sitt lynsjakkreglement (vil
finnes på oppslagstavlen). Alle lagene vil bli åmøte hverandre en

gang (Berger system). Første bord spiller møter første bord spiller og

så videre som noffnalt. I denne turneringen har alle spilleme til
disposisjon 5 minutter på partiene.

OBS! OBS! Fjorårsmesterne, Dragon, har truet med å stille opp å

forsvare sin tittel. De har imidlertid ffitt klar beskjed om å gjøre

utskiftninger! Gjennomsnittsratingen deres er nå over 1600'

Mellom
And resen's

slagene tar du deg en tur På
Vaapenforretning og ser på sport

og fritidsutstyr.

Storgaten 53

trekket foron!
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BYGG g. srÅL A/s, Alkeveien 1

Postboks 2424, 9002 Tromsø

Nybygg, tilbygg, grunnmur, garasjer,
hytter, oppussing, restaurering.

Vi gir konkurransedyktige prisoverslag.

,rf,Ill§§Xi'df f$etl*rdr r* I*J, Ulff$
rll'lllfl§?
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lnnbydelse til individuelt NINM i lynsjakk 1999

N,lt'slcrskapct vil bli avholdt på Saga hotell søndag 23. mai 1999 kl. 22.00.

l'lolrhrorsk mcsterskap i lynsjakk vil også i år bli giennomført etter et

lrrrrrcli«:ap systern på samme måte som i tidligere år.

litrrrtkontingenten er på kroner 80,- og de tre beste premieres med pokal' I

trllcgg kommer en pengepremie på kroner 500,- til dcn nordnorske

rrrcstcren. Frist for påmelding er ki. 21.30 samme dag som mesterskapct
,rr lroldes. Siden vi starter såpass sent, vær vennlig å være tidlig ute med din

l,,rrrtelding.

l)t't premieres kun i en klasse mens tiden tnan får til disposisjon vil værc

l,; r:;cl't på f.blgende klasseindeling:

Klasse l: rating på 2000 eller mer

Klasse 2: rating på 1800 - 1999

Klasse 3: rating på 1600 - 1799

Klasse 4: rating på 1400 - 1599

Klasse 5: rating på 1200 - 1399

Klasse 6: rating på 1000 - 1199

Klasse 7: rating på under 1000

:ilrillerne vil til sarnmen få 14 minutter i betenkningstid. Basert på

Llrrsseinndelingen vil betenkningstiden i partiene fordeles sorn følger:

Differanse på 6 klasser: I min - i3 min
Differanse på 5 klasser: 2 min - 12 rnin

Differanse på4 klasser: 3 min - 1 I nrin

Differanse på 3 klasser: 4 nlin - l0 rnin

Differansepå2 klasscr: 5 nrin - 9 nlirl
Diflbranse på I klassc: 6 nrin - 8 tnin
Spillcrc i sanurtc klassc: 7 rnin - 7 tttill

l)ct spillcs 9 runtlcr cttcr Norgcs S.iakklbrbunds monradsystem' I-ynsjakk

rcglorc til NSI; bcnyttcs og vil bli slått opp.
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Comfort i{cie! -\aga r.iss av BllL:l)otitsd o8 ble uah[crt i !96t)

\l tt*r {å nyrenoverte hotellroø, Sagatun K-ale og m lttrholcl"s't'is stor

kwslkonferanseat'deling. fletiggtnhtl miit i setii.rum - ver/ sL?u

av l?osthnset, rctt oPp for Prortilesctll {urtigrutckaia

Vi ønskcr rXeitagere og arrangØrcr av

Nord -Norsle Sj akkfestiv al velkomrnen 
"

*g tykk* til mcd turtrcringcn"

ffiwmwffiwm& &ffiæffiæK ffimgm

Kmmmsssw
itich. Withs Plass 2 - XX)8 "iiontsø

Poslhok 43 - 9[t01 Tromsø
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