
Tekst: Simon P. Jessen 

Fotos: Beate Forså 

Sportslig pangstart på 2011 

”Landskamp” over Internett 

Vårsesongen har til de grader stått i lagsjakkens tegn. Allerede på årets første helg (etter 

nyttårshelgen) var klubbens lagsatsingsgruppe i aksjon. Søndag 9. januar spiltes internettmatch mot 

Thy Sjakklubb som spiller på tredje nivå i Danmark (2. divisjon). Matchen ble dedikert til Bent Larsen 

som ble født i Thy i 1925 og døde i 2010 75 år gammel. Vi spilte to runder over 7 brett. Ut over å 

være treningsmatch var det også første gang dansk skakkunions server Skak.dk var vært for en slik 

match. Og det blir neppe siste. Ikke blir det vår siste internettmatch heller, for dette ga mersmak. 

Også Thy var godt tilfredse, dog 

ikke helt med resultatet. Første 

runde gikk nesten for godt med en 

Tromsøseier på 6-1. Andre runden 

ble mer jevn, men også denne 

vant vi (4 ½ - 2 ½), slik at vi samlet 

vant 10 ½ - 3 ½ og scoret 75%, 

hvilket var pent over forventet. 

Særlig 5 ½ av 7 med svart var 

imponerende av laget. Denne 

prestasjon lovet svært bra for 

lagsesongen – og så langt med 

rette. 

(http://tromsosjakklubb.com/lagsjakk-2/lagmatch/ )  

Besøk av Landslagsspiller 

13. januar hadde vi besøk av landslagsspiller Ellisiv Reppen, som var i Tromsø for å promovere 

sjakk3ern. Hun fikk et ublidt møte med TSKU-jentene som vant over henne i klokkesimultan. Men 15 

mot 15 minutter er også harde odds for simultanten. Særlig når motstanden er så sterk som det den 

er fra jentene i Tromsø. 

Kretsmesterskap for Lag 

Klubbens første store satsing i 2011 var KM for lag i Harstad siste helgen av januar. Her lyktes vi med 

å få hele 7 lag med i voksenturneringen mens TSKU i tillegg stilte 4 lag i barneturneringen (ut over å 

bidra med 2 hele juniorlag i voksenturneringen). I høst oppfordret vi klubbens spillere å prioritere 

denne turneringen. Vi vil gjerne her takke for den meget imponerende oppslutning! Sportslig er det 

vanskelig å klage på helgen. De fire øverste Tromsølag vant 8 og spilte en kamp uavgjort mot lag fra 

andre klubber. TSK nederlag kom kun til høyere rangerte TSK-lag. TSK1 og 2 tok de to gjeveste 

plasseringer med TSK1 (Benjamin, Gunnar, Pål, Trond) på topp med 9 poeng og TSK2 (Frode, Jon 

Kristian, Vanja, Øyvind) med 8. Den største positive overraskelsen bidro TSK3 (Simon, Christian, Geir 

Magne, Håvard) med ved i andre runde å slå Narvik1 (link). TSK4 - 4*Machlik  - hadde en flott 
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turnering med tre seire og måtte kun se seg slått av TSK 2 og 3 og aldri 4-0. 

(http://tromsosjakklubb.com/lagsjakk-2/dobbelt-tromsoe-i-km-for-lag/ ) 

Tradewise Gibraltar Open 

Samtidig med KM for Lag spilte Espen Tradewise Gibraltar Open. Han åpnet med å vinne over en GM, 

og de gode resultater kom som perler på en snor, så allerede etter 9 av 10 runder var IM-napp 

nummer 2 i boks. Og med remis i siste runde sikret han i tillegg 1. ratingpremie i sin klasse. Vi 

gratulerer og gleder oss mye på hans og klubbens vegne. En sterk 1. bordsspiller er viktig å ha for en 

klubb med ambisjoner om Eliteseriespill. Det har vi (både ambisjonene og den sterke 

førstebordsspiller). Lasse deltok i en lavere klasse og gjorde det pent han også. 

NM for Jenter 

Midt i februar arrangerte TSKU NM for Jenter. Herfra skal det lyde gratulasjoner med et bra 

gjennomført arrangement og en gull, en sølv og en bronsemedalje. Mye mer om dette på TSKU.no ( 

http://www.tsku.no/news/gratulerermednmtitteltilelisesjoettemjacobsen ) 

Nordnorsk mesterskap for Lag 

Siste helg i februar gjaldt det neste steg mot Eliteserien idet NNM for lag skulle spilles. Vi hadde 

denne gangen 2 lag med i kraft av to topp-plasseringer ved KM. Konkurrentene var Narvik, Alta, 

Harstad som alle på gode dager ville være farlige foruten Komsa som hadde rollen som underdog. 

Denne helgen ble et foreløpig klimaks i det 

begge lag fikk full pott med match poeng 

med naturligvis unntak av innbyrdes 

match. Den innbyrdes kamp ble denne 

gang vunnet av TSK2 (Frode, Jon Kristian, 

Vanja, Øyvind, Christian, Jon) som dermed 

vant NNM. TSK1 (Espen, Gunnar, Pål, 

Trond, Jan S, Simon) måtte ta til takke 

med andreplassen. Lagene var tatt ut slik 

at de 8-9 antatt sterkeste spillere til 

rådighet  spilte mest mulig, mens nr. 9/10-

12 fikk reserverollene også på 1. laget. 

Dette fordi det virket som vel mye luksus å 

bruke en 2100+ spiller som reserve, og alt 

i alt virket dette  jo bra. Av 

enkeltprestasjoner må Christian 

fremheves med 4 av 5 (hvor tapspartiet 

kom i siste runde hvor Tromsø var sikret 

NNM) foruten Espen og Gunnar som 

begge leverte prestasjoner omkring 2400 

på toppbordene. Frode holdt for 

vinnerlaget 2 av 4 mot sterk motstand på 

førstebordet (pluss 1 mot Komsa), Vanjas 

2 ½ av 3 inkluderte matchvinnerseier mot 
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Pål osv. NNM lag var en sterk turnering. 5 av 6 lag stilte med 2100+ spillere på topp, 4 av 6 med 

2000+ på bord 2 og 1700+ på bord 4. Der vi skiller oss helt klart ut fra de andre beste Nordnorske 

klubbene er vår bredde. Vi stilte med 7 2100+ spillere på tross av at Benjamin var i Tyrkia med TIL. 

Denne helgen beviste at vi har minimum 8 spillere som alle er klare for Eliteseriespill og i Christian en 

ung mann som nærmer seg raskt. I første omgang er dette et luksusproblem da vi kun har 6 plasser 

til kvalik-matchen første helg i april (motstander ennå ikke kjent), men på lengre sikt en 

nødvendighet om vi skal gjøre oss håp om å etablere oss i Eliteserien. Nå skal vi først kvalifisere oss, 

noe som er sesongens helt store mål, men også vår største utfordring. Uansett hvordan laguttaket 

ender: Laget vårt blir det sterkeste vi ennå har sendt til en kvalik-match. 

Bymesterskapet 

På klubbkveldene har vi avviklet de første 6 runder av bymesterskapet. Her er det ennå 5 runder 

igjen, så mye kan ennå skje her. Jon Kristian fører med  4 ½ poeng, etterfulgt av Christian, Jan S og 

Trond. Da vi spiller konrad ka man stadig bli med.  

(http://tournamentservice.com/standings.aspx?TID=TromsoBymesterskap2011-TromsoSjakklubb ).  

Dato-sjakken 

En nyvinning av de mindre i denne sesongen er dato-sjakken. Konseptet er enkelt: Datoen 

bestemmer betenkningstiden. Så langt har 4 datoer vært spilt. 6/1, 13/1, 3/2 og 3/3 med 

dagnummeret i minutter og månedsnummeret som tidstillegg pr trekk. Fire forskjellige 

betenkningstider har så langt gitt fire forskjellige dato-vinnere: Espen (9 ½ av 11), John (5 av 6), Vanja 

(9 av 11)  og Simon (11 av 12) har vunnet hver sin dag. John Imponerte 13/1 ved å knappe 

førsteplassen foran så sterke spillere som Vanja og Benjamin. Alle tre fik 5 av 6, men John hadde klart 

best kvalitet. Ellers har det i hovedsak vært ratingfavoritten som har vunnet dagen. Siste runde med 

dato-sjakk i denne omgang blir 14/4. 

Kommende arrangement 

Jevndøgnssjakken 5 runders langsjakk 18.-20. mars 

Vårens første lokale NVGP-turnering blir Jevndøgnssjakken 18.-20. mars. Denne turnering blir også 

siste mulighet for klubbens toppspillere til å bevise at de skal med til Eliteseriekvaliken, så vi 

forventer en god oppslutning fra toppspillernes side. Vi oppfordrer alle til å prioritere sjakk denne 

helgen.  

NVGP-turneringer 

Fram til 26. juni kommer vi å avholde bra med  NVGP-turneringer med spill ca hver tredje helg. Se 

terminlisten (http://tromsosjakklubb.com/omklubben/terminliste/ ). 

Lyn/Hurtig Match 

Lyn/Hurtig Matchspill kjører også denne sesongen. Vi hadde planlagt å starte med 2 runder etter 

årsmøtet 3. mars, men pga. få deltakere ble det i stedet spilt datosjakk. Lyn/Hurtig Match kommer 

dermed også i vår å gå over 9 runder 3 på hver av 3 kvelder. Første gang blir 24. mars.  
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