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SOMMEL
Da NNM 1977 var over

ble det sendt et utvalg av
partier fra de enkelte
klasser til bedømmelse
sorpå. Meningen var å
premiere beste parti i de
enkelte klasser.

Nå begynner det å
nærme seg neste NNM
og vi har ennå ikke
mottatt noe svar fra
Eikrem. og hans dele•
gerte.

Vi har purret på saken
så mange ganger at vi er
gått lei. Synd på de
spillere som egentlig
skulle ha fått overrakt de
allerede inngravertte p0.
kaler.

Laber
bris

Vi synes å merke en laber
bris over klubbene i Finn
mark. Kanskje med unntak
av Kirkenes Sjakklubb synes
samtlige klubber å være i en
slags dvaletilstand.

Våkn opp!! Vinteren er
snart borte og NNM står for
døra. Harstad Sjakklubb
fortjener skikkelig deltagelse
fra Finnmark, og selv
trenger vi en oppkvikker
etter en lang og hard vinter.
Klubbene bør derfor
bestrebe seg på å «ruske til
liv» i alle sine medlemmer
og sprite opp interessen
i tiden fremover mot vår
landsels største sjakkmøn
string, nemlig NNM.

Di-
lemma

Det må betraktes som
litt av et dilemma Nord.
Norges Sfakkforbund er
kommet opp i.
utallige ganger har vi
‘ært inne på hvilke krite.
ner som skal legges til
grunn ved inndeling av
spillere i de forskjellige
klasser. Det er selvsagt
mesterklassen som her
skaper de største
problemer.

Vanligvis har man hatt
store problemer med å
fylle klassen med 10 —

12 mann som man har
regnet som passende.

Problemet oppstår
imidlertid når flere
kvalifiserte medspillere
melder seg på. I år blir
dette sannsnligvis et
faktum, og forhåndstallet
går ut på at ca. 15 spillere
viser seg kvalifisert.

Hittil har det ikke vært
noen reaksjon fra Nord-
Norges Sjakkforbund,
men hva nuh!!

Som svarpå lederen i Nord-
Norsk Sjakk nr. 2 — «Liten
forståelse», wi jeg komme
med en del synspunkter og
betraktninger i den forbindel
se. Hvem som har skrevet
denne lederen og følgelig
kommet med disse påleggene
og truslene vet jeg ikke, men
etter en telefonsamtale for en
tid tilbake, har jeg mine
anelser.

Jeg vil sitere fra lederen:
«Det skulle da være mulig for
en turneringsleder å få tatt en
fotokopi av resu/tatlistene,
sortere ut de mest aktuelle
turneringspartier samt tatt en
skikkelig film og sendt dette
som brev dagen etter at en
turnering er avsluttet».

For det første, hvor mange
av klubbene er det som
disponerer en fotostatkopi
maskin? Tviler på at det er så
mange av klubbene rundt om-
kring i Nord-Norge som gjør
det. En annen ting er at dette
er en veldig dyrmåte å kopiere
resultatilstene på, og økono
mien er velstort sett dårlig ide
aller fleste klubber. Når en vet
at resultatilstene fra de aller
fleste turneringer er på flere
sider, og det skal sendes ut en
20-25 av disse, vil dette bil en
stor utgiftspost for klubbene.
Så lenge Nord-Norsk Sjakk
ikke kommer ut daglig skulle
det vel ikke. spille noen rolle
om stoffet blir noen dager
foreldet. Det er jo andre også
som skal ha tilsendt resultatlis
tene, så jeg finner det meget
rimelig at klubbene og tur-

neringslederne gjør dette så
billig ograsjoneltsom muilg.

Bilder av spillerne. Selv-
følgelig tar det seg bedre ut i
en reportasje om det er bilder
av de aktuelle spillerne. Men å
pålegge en turneringsleder å
være fotograf og «ta en
skikkelig film», som det heter i
lederen, synes jeg er veldig
mye forlangt.

Videre i lederen står det å
lese: «Det er tull å påstå at
man ikke har folk til gjøre en
slik jobb, da skulle man heller
ikke påta seg turneringer».

Det vil si med andre ord at
klubber som ikke oppfyller
disse kravene ikke bør
arrangere turneringer. Jeg går
ut ifra at en med turneringer
mener turneringer både internt
i klubbene og turnerings
arrangement hvor andre
klubber deltar. Det vil med
andre ord si den sjakk/ige
aktivitet en klubb driver. Det
kan da vel ikke være
meningen at en klubb skal
opphøre fordi om den ikke
oppfyller alle disse kravene.

Jeg håper at ikke klubbene
tar disse påbudene altfor
høytidelig. Gjør de det, vil det
bli veldig dårlig med turnerings
aktivitetrundt omkring, og det
er vei neppe i tråd med
Norges Sjakkforbunds in-
tensjoner og målsetting.

Videre i lederen står det:
«Dersom enkelte klubber fort-
satt unnlater å sønde bilder av
sine spillere vil heller ikke
bladet b,y seg med å bringe
resultater fra disse klubbene».

Det må jo være enhver
redaksjons soleklare rett å ta
med det stoffet en selv vil.
Men at det er bildene av
spillerne som er det av-
gjørende for hvilket stoff som
skalkomme med i Nord-Norsk
Sjakk synes jeg ikke er riktig.

Det rent sjakklige må tross alt
få lovå komme iførste rekke.
Siste sitat fra lederen lyder

som følger: «Det blir ikke firt
en tomme på disse krav».

Hvis dette siste blir fulgt
opp trorjeg personlig at Nord-
Norsk Sjakk ikke blir gammel.
Det er klart at tilgangen på
stoff er affa og omega for
Nord-Norsk Sjakk. Men jeg
tviler på at de tiltakene som er
nevnt i denne lederen vil bidra
til å øke stoffmengden til
redaksjonen.

Men var det ikke en ide for
redaksjonen å få tak i medar
beidere rundt omkring i
klubbene.Jegersikker på at
en henvendelse til enkeltper
soner og klubber på en or
dentlig måte vil gi positive
resultater. Trusler tror jeg de
fleste reagerer negativt på. At
enkelte blir «forbannet» når
man ikke får det som man selv
vil, finner jeg meget naturlig.
Men det er tross alt gjennom
samarbeid at man kommer
lengst.

KARL HOJEM

Mk

Postboks 278 - 9601 Hammerfest
Tif. (084) i i 948

Postgiro: 3986999

Årsabonnement kr. 50.-.

REDAKSJON:
Partired.:

Frans Larsen
Layout:

Knut Fagerhaug
Forr. fører:

Kjell Johannessen

TV•SJAKK
Blir det noen ny TV-Sjakk til høsten, eller hva?
Siste program med herrene Borke, Bjercke og
Varner i spissen var enestående som P. R. for
sjakken og må følges opp.

Vi har tidligere etterlvst initiativ til å få en
reprise, eller ennå bedre, et nytt program. Svar
har det ikke lykkes å få. Forbundet har ikke
funnet det formålstjenlig å sette igang en
underskriftskampanje som utgår fra alle
sjakkiubber.

Det kunne være greitt å vite om forbundet anser
slike tiltak som nytteløse eller om det bare
er problemer med å finne noen å sette på saken.

Vi påtar oss så gjerne å hjelpe forbundet med å
formidle kontakt til slike personer dersom d3 t
skulle være problemet.

Forbundet har, dersom de ikke anser våre
skriverier for detcene tøy, en utmerket anled.
ning til å gi, i alle fall nord-norske sjakkspillere,
et svar gjennom presidentens spalte i bladet.

Hvem skal få lov til
å arrangere turneringer

AKK JA!
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EN SÅPE
BOBLE

øksfjordturneringen som
tradisjonelt skulle finne sted
i påsken viste seg å være et
såpeboble arrangement.

Hammerfest Sjakkoubb
bevilget i sin tid kr. 3.000.-
til støtte for denne turnering
da klubbstyret mente

Telefon-
matcher
Vi kan ikke se annet

enn at Nord-Norge burde
være i skuddet når det
gjelder telefonmatcher.
De lange avstander gjør
ofte at vanlige lagmat

klubben tjente økonomisk
på et arrangement på det
nærliggende sted, øksfjord,
under prinsippet: «Størst
mulig glede for flest mulig».

Turneringen hadde godt
ord på seg og alle var glade
for denne fine gjennom-
kjøringen før NNM. Imidler
tid ser det ut til at arrangør-
klubben ikke lenger makter
oppgaven. Ja, man maktet
ikke en gang å gi beskjed

cher blir mangelvare for
enkelte klubber.

Televerket opplyser at
en linje fra f. eks. Vardø,
Harstad vil koste ca. kr.
6O. pr. time. Dette skulle
vel være enoverkomme
lig affære for klubbene.
La oss si at matchen går
over 5 timer, da skulle det
bli kr. 150.- på hver klubb
å betale.

Problemet, tror vi, vil

Hadde
alle vært
som han

Det er av og til nødvendig
å svinge riset når Iatskapen
og sendrektigheten tar over-
hånd. Ingen hyggelig opp-
gave, men nødvendig.

om at turneringen ikke ville
finne sted.

Det kan meget godt være
at klubben bare midlertidig
er nede i en bølgedal og
planlegger come back til
neste år. Men man skylder å
gi sjakkspillerne grei beskjed
for det kan meget godt
ténkes at andre klubber
kunne tenke seg en tradi
sjonsbunden turnering i
påsken, eller hva?

ligge på et annet plan,
nemlig hvor
dan det hele skal
arrangeres. Det stilles
store krav til turnerings
ledelsn på de respektive
steder slik at unodige
konflikter unngåes.

Hvem kan eventuelt
påta seg å diktere ret.
ningslinjer for hvordan
slike matcher skal ar
rangeres?

Heldigvis får vi rikelig
anledning til det motsatte
også.Denne gangener det
lvar Brede Lie, Grane
Sjakklubb som fortjener
noen rosende ord.

Siden han begynte å virke
i sin klubb og distrikt, så har
«Nord-Norsk Sjakk» mottatt
alt av informasjon. Parti-
stoff og billedmateriale fra
«hans» turneringer har gjort
oppgaven lett for redak
sjonen.

Andre turneringsledere bør
ta en titt i nr 2/78 så vil de
bedre forstå hva vi mener
samt få en peiling på hva vi
egentlig trenger av
materiale.

MORO
Å VITE

Det kunne unektelig være
moro å vite hvilke plikter
som påfaller styret i Nord-
Norges Sjakkforbund.

Vi har vært vant til at lite
eller intet har blitt gjort, men
noe må det da være som
styret skal ta seg av siden
det er påkrevet å o4pnevne
et styre på hvert eneste
årsmøte.

Vi har frahid til annen
kommet med spørsmål og
problemer som vi mente
burde være forbundets sak
å ta stilling til. Eksempelvis
kan nevnes:

a) Klasseinndellng ved
NNM, b) Premiering ved
NNM, c) Lagmatchen i
NNM, d) Hvem skal
arrangere NNM, ei Minste
kriterier for NNM-opplegg.

Foreløpig ingen reaksjon
fra de vi trodde var for-
pliktet!

r i

mnximt
«4—i- ett»
med høyttalere
for kr. 3.390.-
.4.bølgers radio m/ stereodekoder
. 2 x 20 W Sinus forsterker m/ ambiofoni
. Automatisk platespiller
. Stereo kassettsplller for normal eller chrom

dioksydbnd (Cr02)
. 2 stk. 2veis høytalere

m/ Dome Tweeter.

Antenneledning, 2 stk. mikrofonér
og CrO-kassett inkludert i
prisen.

Japansk kvalitet til fornuftigpris.

Ivar Brede Lie

4
Hva gjør du

for å skaffe nye
medlemmer i din

sjakki ubb

-————----J

i
Maximal iydkvalitet
kan høres hos:

H1NALDO
RADIO & TV-SERVICE
Tif. 61457 Harstad
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Finnmarksmesterskap i sko
lesjakk 1978 ble awiklet ved
Vestre-Jakobselv Ungdoms-
senter i dagene 11. og 12.
mars 1978.

Dette var det første mester-
skap i sitt slag, og Finnmark
Sjakkregion hadde derfor
regnet med — og håpet på —

en deltakelse på minst 40
spillere. Gleden var derfor stor
når det i alt møtte 84 deltakere
i alderen 6-16 år. Imidlertid
viste dette seg å skape visse
problemer både med hensyn
til spillelokalene og overnat
ting, men stort sett så ble
dette løst med god hjelp fra
lagledere og Vestre-Jakobselv
skole.

Tumerngen ble avviklet
på en vellykket og meget til
fredsstillende måte. Det ble
spilt i 3 grupper, 1. — 3.
klasse, 4. — 6. klasse og 7. —

9. klasse, hvorav hver gruppe

Rapport
fra

hadde 2 turneringsledere.
Spillerne — på tross av den

lave alder — viste seg meget
samarbeidsvillige og viste en
eksemplarisk oppførsel, både
under turneringen og i fritiden.
Med en slik ungdom er det
bare hyggelig å arrangere
mesterskap.

Økonomien. Av regnska
pet som følger vedlagt, frem-
kommer det et overskudd på
kr. 158.25, på tross av at de
samlede utgifter ble på kr.
7.266.75. Dette resultat må
sies meget tilfredsstillende,
men — dette skyldes at hver
enkelt spiller selv måtte betale
utgiftene til opphold og
turneringsavgift. For de flestes
vedkommende ble kost-
nadene kr. 125.- pr. deltaker. I
tillegg til disse utgifter måtte
deltakerne/ledere selv betale
reiseutgiftene. For barn/ung
dom fra 6 år og oppover, er

dette vesentlige utgifter.
Vi som driver med skole-

sjakk som ungdomsaktivitet i
fylket, hadde sett det som
meget ønskelig om vi kunne
gitt ett større eller mindre til-
skudd til hver enkelt deltaker.

Men dessverre, de
søknader vi tidligere har
fremmet til b. a. hoved
utvalget for kultur og miljø ved
Finnmark fylke, har enten blitt
avslått, eller innvilget med
meget små beløp.

Dette er et forhold som vi
bare må beklage, men ved
neste korsvei håper vi på
bedre forståelse for det etter
hvert omfattende ungdoms-
arbeid som drives i form av
skolesjakk i Finnmark fylke.

Premienng. Vi valgte å
satse på en «fornuftig»
premiering med hensyn til
pengeverdien av hver enkelt
premie. Til gjengjeld ble det

delt ut premie/sjakkbøker etc.
til samtlige deltakere. Dette er
etter vår mening en mere
stimulerende, utjavnende og
pedagogisk riktig måte å
avslutte en sterk og meget
anstrengende turnering/
konkurranse på, blandt de
unge. Selv de som denne
gang var litt uheldig og
kanskje fikk en av de siste
plassene, ble belønnet for sin
innsats og gode deltakelse.

At vi hadde økonomi til en
fullstendig premiering skyldes
i første rekke Norges Sjakkfor
bunds Ungdomsutvalg som
ga kr. 300.- til innkjøp av
premier. Videre fikk vi
gavepremier/støtte fra Chr.
Tømmerstøl, Kirkenes, Mat-
sentret v/Terje Alexandersen,
Kirkenes, C. M. Wowm,
Kirkenes, DnC, Kirkenes og

Sør-Varanger Sparebank.
Vi vil på det hjerteligste

takke for den stØtte og
forståelse vi her fikk tildelt.

PR. Både lokalpressen og
NRK, Vadsø ga en god
omtale av mesterskapet, både
før og etter awiklingen.

I alt ungdomsarbeid
og/eller fritidsaktivitet er det
av avgjørende betydning at
pressen og kringkasting gir
riktige og saklig informasjon til
befolkningen om hva som
foregår. Uten befolkningens/
foreldrenes støtte, interesse
og vilje, lar slikt arbeid seg ikke
gjennomføre og har naturligvis
heller ikke noen hensikt.

Avsluttning —

målsetting
Til slutt vil jeg få takke for

denne gang og ønske vel møtt

neste år til et forhåpentlig nytt
Finnmarksmesterskap i skole-
sjakk. Ønske er at arrangørene
til neste år kan gi økonomisk
støtte til hver enkelt
deltaker, slik at kostnadene
for hver enkelt kan bli
redusert.

Så vil jeg minne om min
fremtids målsetting:

«All ungdom i Finnmark
skal i løpet av sin skolegang få
tilbud på å lære sjakk, UAN
SETT hvor i Finnmark fylke de
bor».

Lykke til.

Karl Arthur Larsen
Kirkenes

fIfIfJ

I È5LLÈ5L!X

Finnmarkesmesterskap i skolesjakk

1978

Vestre-Jakobselv Ungdomssenter

Fra Spillelokalet.

ni



NORDNORSK

MESTERSKAP I SJAKK
HARSTAD 13.—15. mai 1978

PAMELDING
Klubbene sender navnene på sine spillere og foreslår samtidig

ønske om hvilken klasse den enkelte vil spille i. Påmeldingen sendes
til Nord-Norsk Sjakkforbund v/Erling Fløtten, 9901 Kirkenes.
Startkontingenten for mesterskapet blir innsatt på konto 4760.22.
05947 i Trondenes Sparebank, 9400 Harstad. Hvis påmelding er
sendt og startkontingenten ikke er innsatt på bankens konto blir
ikke påmeldingen tatt til følge! Påmeldingsfristen er satt til 1. mai.

STARTKONTINGENT
Startkontingenten for årets mesterskap er:

Senior kr. 85,—
Junior og lilleputt kr. 45,—
P.S. Hvis en juniorspiller deltar i klasse M, I, II eller III skal han
betale startkontingent som senior.

INNKVARTERING

Innkvartering til årets nordnorske mesterskap må de enkelte
klubbene bestille på eget initiativ.

KONTAKTER
Alle forespørsler sendes til Odd Gunnarsen, Bergslia 34, 9400

Harstad. Telefon jobb: (082) 62 304 eller telefon privat: (082)
77291.

Styret i Harstad Sjakklubb

Stein Jensen (formann)

Runar Iversen (sekretær), Roy Melvoll (kasserer),

Jan B. Rambø (matr.forvalter), Odd Gunnarsen (turn.leder)

Ta dine egne
rundetider.

På hundredelen.

t• (j
Vi har ur

med elektronisk
(:b) tidtagning.

Pris fra ca. kr. 650ç

K. HANSEN, Tolibugt. 10
JACOB KLETTE, Storgt. 1 B
J. TØMMERBAKK AIS, Storgt. 46

ALFRED FAGERLI

KARLSEN & SØNN, Dronn.gt. 43/45

E. N. EDIASSEN AIS, Strandgt. 19 A

FRIDTJOF HJEMGAARD

NORALF ANDERSEN, Stortorget3
JACOB FRIIS, Storgt. 60

BODØ:

BORKEN ES:

NARVIK:

SORTLAN D:

SU LITJ ELMA:

TROMSØ:

Tif. 081-22204
Tif. 081-22073
Tif. 081-21244

Tif. 082-93202

Tif. 082-42094

Tif. Sortiand 62 A

Tif. 081-46050

Tif. 083-82655
Tif. 083-83135

Tif. 085-52279VADSØ: PER HENRIKSEN,Ørtangen
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Ult Eirik Larsen, Kirkenes og Lars Arne Oldernes, Vadsø. Turneringens beste jente, Helle L’Abeé-Lund i dyp konsentrasjon.

1. klasse: 4. Jørgen Skånes, 6. Tore Mogen Larsen,
poeng Vadsø 4.0 Kirkenes 3.5

1. FrankSvendsen, 7. PerE. Olsen,
Bjørnevatn 4.5 4. klasse: Kirkenes 3.5

2. Henning Hoftaniska, 8. Thomas Holde,
Vadsø 4.0 Timo Eggesvik, Vigør 3.0

Vardø 5.03. Geir Dørmænen,
Tårnet 3.0 2. Øystein Fløtten, 6. klasse:

Kirkenes 4.0

2. klasse: Ronny Røtvold, i . Georg Krogh,
Kirkenes 4.0 Vadsø 5.5

i . Tony Svendsen, 4. Bjørn Tharald Bye, 2. Lars Arne Oldernes,
Bjørnevatn 5.0 Tårnet 3.0 Vadsø 5.5

2. Rolf Lasse Nilsen, 3. Ulf Eirik Larsen,
Kirkenes 4.5 5. klasse: Kirkenes 5.0

3. Bjørn Skog, 4. Per F. Ukvitne,
i . Helle L’Abeé-Lund, Vadsø 5.0Vigør 3.0

Kirkenes 4.5 Willy Selfors,2. Tom Ivar lsaksen,3. klasse: Kirkenes 4.5
Vigør 4.0 6. Henry Bjørnstad,i . Bjørn Fløtten, 3. Yngve Andersen, Bjørnevatn 4.0Kirkenes 5.0 Kongsfjord 4.0

2. Vidar Zahl Arntsen, 4. Fred Pedersen,
7. klasse:Vadsø 4.5 Kirkenes 4.0

3. Tor Erik Hofaniska, 5. Leif Vonka, 1. Bengt Eriksen,
Vadsø 4.0 Tårnet 3.5 Vardø 4.0

Tony Svendsen, Bjørnevatn.



12

2. Odd Torbjørnsen,
Kirkenes

3. Stig Ivar Hjemås,
Vigør

1. Brede Sæther,
irkenes

2. Jan 0. Holt,
Vardø

3. Magne Kofoed,
Vardø

1. Kjetil Henninen,
Bjørnevatn

2. Fred Gornitshni,
Kirkenes

3. Tor H. Emanuelsen,
Bjørnevatn

3.0
De 4 beste fra hver

2 5 skole/klubb skulle utgjøre et
.

lag under forutsetning at
begge kjønn var
representert. De av skole-
ne/klubbene som har 3
deltakere på laget, hadde

4.0
bare deltakere fra et kjønn.

4.0
Resultatene:

3.0
i . Kirkenes

Bjørn Fløtten
Ulf Eirik Larsen
Rolf Lasse Nilsen

5.0 Helle L’Abeé-Lund

2. Vadsø
4.0 Georgkrogh

Lars Arne Oldernes
1.0 PerF.Ukvitne

3. Bjørnevatn
Kjetil Henninen
Tony Svendsen
Frank Svendsen

4. Tårnet
Vidar Bye
Leif Vonka
Geir Dørmænen
Kim Mietinen

Turneringens yngste deltager, Frank Svendsen fra Bjernevatn.

Lagmesterskapet:

8. klasse:

9. klasse:

14.5

13.5

13.0

12.5

11.0

5. Vardø
Timo Eggesvik
Bengt Eriksen

poeng: JanO.Holt

19.0 6. Vigør
Tom Ivar Isaksen
Terje Øverli
Bente Hojem

7. Kongsfjord
16.0 Yngve Andersen

Geir Halvorsen
Trond Halvorse
Mona Jessen
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Ved elskverdig mellom-
komst av den utrettelige
Arnold J. Eikrem (hva skulle
vi gjort uten ham?), ble
undertegnede sammen med
Tor Kristiansen, Drammen
(Akademisk Sjakklubb)
uttatt til å forsvare de
norske farver i en stor,
internasjonal turnering i
London i tiden 23. — 29.
mars.

Turen var selvfølgellg en
stor opplevelse og
gllmrende sjakktrening, selv
om høydepunktet for min
del kom etterpå, represen
tert ved noen timers fantas
tisk underholdning på High
bury av Arsenal og Man-
chester United samt ikke
minst deres tilhengere. En
opplevelse for livet!

Men la det være sagt med
en gang, sammenlignet
med den standard jeg er
vant med fra norske in
ternasjonale turneringer, for
eksempel Astoria, Kalotten
m. v., er det bare ett ord
som dekker Aaronson
Masters, nemlig SKANDA
LE

Jeg vet nesten ikke hvor
jeg skal begynne, men bare
for å nevne noe:

Den innkvarteringen ar-
rangørene stilte opp med,
var et hotell så elendig at
det ikke kunne vært
ungdomsherberge i Norge.
Og vel å merke, det gjaldt
alle deltagere, IM-er inklu
dert. Intet bad selvfølgelig,
og rom så trange at vi måtte
ut for å snu. Det var rett og
slett antikvarisk i ordets
verste forstand. Mottoet var
åpenbart: billlgst mulig.

Spillelokalene var riktig-
nok i et bra hotell, men hold
dere fast, halvparten av
deltagerne spilte i 1. etasje
og halvparten i 10.!!
Resultatet var selvfølgelig
null kontakt mellom de to
gruppene.

Arrangørene anså det
åpenbart for altfor strev
somt å sørge for at vi kunne
få kaffe eller forfriskninger
under partiene. De som
ønsket slikt, måtte marsjere
gjennom hele hotellet til
kafeen pluss eventuelt ta
heisen 10 etasjer opp og

ned. Etter en del om og men
ble det fremskaffet glass og
vannmugger, som selv-
følgelig stort sett var tomme
akkuratnårDU trengte noe.

Men alt dette er bare blå-
bær mot den virkelige
skandalen, nemlig måten
arrangørene, representert
ved Leonard Barden og
hans assistenter, maniouler
te med rundeoppsettene på.
Her må det først tilføyes at
det jo ikke spilte noen rolle
for oss fra Norge, siden vi
neppe hadde noen sjanser
verken i den ene eller andre
retning, så det er ikke for
vår del jeg klager på dette.
Modifisert Monrad (Swiss)
er visst uttrykket, og jomen
sa jeg modifisert. Hr.
Monrad ville ha rotert i
gravenom han hadde sett
dette, nemlig:

For HVER runde ble det
satt opp en liste over alle
som kunne tenkes å få IM
napp, rangert etter hvem
som hadde best sjanser, og
selvfølgelig etter
hvemarrangørene helst
ønsket skulle oppnå dette.
Så ble det tatt sinnrike
beregninger over hvem det
nå var mest gunstig for
«kandidatene» å møte. For
holdet er jo at for å få

«napp», må man møte så og
så mange IM-er, gjennom-
snittlig motstand må være
slik og slik osv., osv. Riktig-
nok er dette høyere mate
matikk for meg, men
faktum er ihvertfall at når en
«kandidat» f. eks. hadde
møtt sin kvote med IM-er,
og fortsatt hadde sjansen,
så ble han tildelt så svake
motstandere som mulig,
men selvfølgelig uten at den
GJENNOM SNITTLIGE
motstand ble for dårlig. Det
ble i det hele tatt konse
kvent komponert oppsett
for hver runde som skulle gi
kandidatene størst mulig
sjanser. De som da ble
igjen, ble bare satt opp sånn
omtrent mot hverandre, for
det var ikke så nøye. Bare
for å nevne ett eneste
eksempel: Før siste runde
hadde jeg 4 p., mens
Kristiansen hadde 3.5 p.
Allikevel ble Kristunsen
hentet opp i 10. etasje for å
møte en av de finere gutta,
mens jeg ble sittende på
grasrota. Hvorfor? For-
modentlig fordi Tor Kristian-
sen hadde bedre ELO enn
meg!!

Men for å gjenta meg
selv, dette var bare blåbær.
Hør nå: Leonard Barden har
en gullgutt ved navn Nigel

L Short (12 4r, EL 0 over
2200), som han og flere
andre åpenbart er fast
bestemt på å hausse opp
som en ny Bobby Fischer,
noe han foraltjeg vet gjerne
kan bli. Ikke nok med at de
tilkalte BBC-TV for å filme
vidunderet, men de skaffet
han bedre rating og premie
på følgende måte: I de to
første rundene ble han satt
opp mot 2 av de desiderte

jumboene (vel 2000 i EL 0),
som han selvfølgelig slo. Så
ble han sendt med heisen
opp til de store gutta, hvor
han like selvfølgelig fikk
bank i to-tre runder (det er
mulig han knep seg en
remis, jeg satt som bekjent i
1. etasje). Hvorpå han, tro
det eller e1. kom ned i 1. og
fikk banke en ny jumbo!!
Slik fortsatte det, og på
denne måten fikk han 5.5
poeng, som jo er bra, men
hva viktigere er, han fikk
maksimalt antall poeng med
maksimal GJENNOM-
SNITTLIG (ELO) motstand.
Det kan neppe være tvil om
at han hdde måttet slite
adskillig mer for poengene
sine om Monradreglene
virkelig var blitt fulgt.

Det mest urettferdige ved
dette, var selvfølgelig at det
innebar en uanstendig
diskriminering av de andre
engelske ungdommene,
som for noens del bare var
ubetydelig eldre, og minst
like gode (jeg møtte et par
av dem).

Alt i alt var det som man
skjønner arrangementsmes
sig sett en grotesk forestil
llng, og jeg håper og tror at
norske arrangører ikke vil la
seg smitte av denne ånd,
men fortsatt operere med et
akseptabelt anstendighets
mål. En ting er i hvert fall
sikkert, nemlig at de som
har kritisert Eikrem for å
drive «IM-fabrikk», ikke vet
hva de snakker om.

Hva de sjakklige

En sjåvinistisk beretning for nord-norske
lesere, av og om Gunnar Johnsen

G. J. i kjent stil, kaffe og rullings.
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prestasjoner angår, så fikk
vi tross alt et godt utbytte
av turen. Vi fikk begge 4.5
poeng av 10, som vel
egentilg er et halvt eller ett
mindre enn det vi burde hatt
ratingmessig, men jeg
legger ikke så stor vekt på
det, da jeg anser trenings
effekten som det viktigste
foreløbig.

Det var 72 deltagere,
hvorav «bare» 10 IM-er,
men gjennomsnittilg ELO
blant deltagerne lå nok mel-
lom 2250 og 2300, så det er
muligens riktig når Barden
uttalte at dette var den
sterkeste «Swiss»
noengang holdt i Stor-
brittannia. Det deltok sterke
folk fra USA, Nederland,
Vest-Tyskland, Jugoslavia,
Sverige, Frankrike, Austra
Ila osv., osv.

For min del fikk jeg
poengene på gammelmanns
vis, nemlig i seier, 7 remis
(i) og 2 tap, noe som nok
gjenspeiler en litt for stor
soliditet og respekt i parti-
oppleggene. Men det var
allikevel lyspunkter i forhold
til senere tiders tilbakeslag,
idetjeg spilte lettere enn på
lenge, og kondisjonen holdt
helt til slutt. Jeg ser derfor
igjen med optimisme på
fremtiden, og spesielt
gleder jeg meg til en ny
styrkeprøve med de nord-
norske toppspillere i NNM i
pinsen.

Av resultatene nevner
jeg:

IM Hajk, Frankrike og
Franklin, England, 7.5
poeng.

lM Hartston, England, IM
Diesen, USA og R. Bailey,
Evland, 6.5 p. IM Numm,
England, IM Ornstein,

Sverige og R. Bailey, Eng-
land, 6.5 p. På 6 p. kom
blant andre IM Mestel og IM
Webb, England og en av
mine motstandere (tap), J.
Silman, USA, som fikk lM
napp, på 5.5 p. blant andre
Nigel Short og lM Ligterink,
Nederland, samt av mine
motstandere McDonald
Ross, Skottland og Caffer
ty, England (remis mot
begge), på 5 p. blant
andre den nordiske mes
ter Lars Pettersson, Sve
rige og en annen av
mine motstandere (remis),
Michael Pagden, England. I
det «slagne» felt på 4.5 p.
kom så blant anje Tor
Kristiansen og under-
tegnede.

Ny IM ble Robert BeIlin,
England og lM-napp fikk
Basman, Franklln og Law,
England, Botterhill, Wales,
Silman, USA og Garbett,
New Zealand.

Til slutt følger så noen
smakebiter av mine
«prestasjoner», redigert av
Frans Larsen etter en rask
samtale over en kaffekopp;

SICILIA NSK

Hvit: Gunnar Johnsen,
Tromsø

Sort: William Watson,
England

1. e4, c5. 2. Sf3, Sc6. 3.
Lb5, Sf6. 4. De2, d6. 5. 0-0,
e5.

Sort velger en av de mest
solide oppstillinger ala
Spansk i denne variant.
6.c3,a6?

Bedre må være 6. -Ld7.
Etter avslaget på c6 får hvit
bekvemt brutt opp sentrum
medd4.

7. Lxc6+, bxc6. 8. d4,
cxd4. 9. cxd4, Dc7.

Videre avslag på d4 er
sannsynligvis ugunstig for
sort. Etter 10. Sxd4 har hvit
spill mot hengebondene på
a6 og c6, pluss at fremstøtet
e5 henger i luften pga. sorts
uutviklede kongestilling.
10. Sa3, Lg4. 11. dxe5,
dxe5. 12. Sc4, Le7. 13. h3,
Lxf3.

Avslaget på f3 er i
prinsippet fordelaktig for
hvit, men etter 13. -Lh5 blir
løperen passifisert og
manøveren Se3 -f5 er
kjedelig for sort.
14. Dxf3.

Hvis sort nå uten videre
rokerer, oppnår hvit gode
muligheter med 15. Lg5
fulgt av avslag på f6, hvor-
etter sort sitter igjen med en
dårlig løper mot hvits gode
springer. I tillegg kommer
så sorts svekkede bon
destilling på dronning-
fløyen.
14. -Sd7. 15. Tdl, 0-0.

rz fÅ
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16. Df5!
Selv ikke i en slik stilling

gir sjablonmessige utvik
lingstrekk resultater.
Grunnet truselen mot Sd7
og Be5 gir dronningtrekket
sort ikke tid til befriende
manøvre som f. eks. Sc5,
f6. Se6 etterfulgt av Lc5 -

d4, hvoretter sort har

muligheter til å bygge opp
en holdbar stilling.
16. -Tfd8. 17. Ld2, a5.

Hvit truer jo 18. La5 med
kvalitetsgevinst. Hvis nå 18.
Lxa5, så følger 18. -Txa5.
19. Sxa5, g6. 20. Dg4, h5.
18.Lc3,g6.

På 18. -f6 kan hvit rolig
slå på a5 med løperen, siden
hvit jo har dronningsjakken
på e6. Riktignok får sort
aktivisert brikkene med 18.
-Lf6. 19. Lxa5, Txa5. 20.
Sxa5, g6. 21. Txd7, Txd7.
22. Dxf6, Dxa5. 23. Dxc6,
Td2, men to bønder er dog
to bønder (24. Dc3).
19. Lxe5, Db7. 20. Df4,
Sxe5. 21. Dxe5, Txdl + . 22.
Txdl, Db4. 23. 5e3, Lf8.
24.a3

Hvit vil ha bort presset
mot Bb2 ev. Be4 før konge-
angrepet tar til.
24. -Db3.

Forsvarer punktet f7. På
24. -Da4 kan f. eks. følge
25. Td7, Lg7. 26. De7, Tf8.
27. e5.
25. Df6, Tc8. 26. Td7, h6?

Sort ser hvits angrepsmu
ligheter, men gir opp ånden
for tidlig. Selvsagt burde 26.
-Lg7 spilles, hvorpå følger
27 . Df4, og hvaenten sort
slår på b2 eller ikke, gir
bondefremstøtet e5 og Sg4
hvit et sannsynlig vinnende
angrep.
27.SdS!

Fremtvinger avvikling til
et vunnet sluttspill.
27. -Ddl+. 28. Kh2,
Ld6 + . 29. Dxd6, cxd5. 30.
Dxd5, Dxd5. 31. Txd5, Tc2.
32. f3, a4. 33. Td4, Txb2.
34. Txa4, h5. 35. h4, opp-
gitt.

I motsetning til mange
norske håpefulle kan de
beste engelske ungdommer

kunsten å gi opp i tide.

(Komm. av Gunnar John-
sen og Frans Larsen).
ENGELSK

Hvit: Michael Pagden,
England.

Sort: Gunnar Johnsen,
Tromsø

1. c4, e6. 2. g3, Sf6. 3. Lg2,
d5. 4. Sf3, Le7. 5. 0-0, 0-0.
6. b3, c5. 7. Lb2, Sc6. 8. e3,
b6. 9. d3, Lb7. 10. De2,
Dc7. 11. Sc3

Vi finner det verdt å
nevne at Johnsen unektelig i
norsk sammenheng har hatt
mest suksess i dette system
med de hvite brikker!
11. -dxc4. 12. bxc4, TacS.
13. Tfdl, a6. 14. Tabi, 5d7.
15. Lal, 5a5. 16. Sel, Lxg2.
17. Sxg2, Lf6. 18. f4, Tb8.
19. Tfl, Lxc3?!

Et overmåte provo
serende trekk idet hvit får et
høyst sjanserikt angrep mot
den svarte kongestilling.
Men sort ser ingen annen
plan enn å få gjennomført
b5 osv., dertil kommer at
hvit antagelig kunne
fremtvinge avbyttet av sorts
løper med g4 -g5.
20. Lxc3, b5. 21. Dg4, g6.
22. cxd5, axb5. 23. f5

Muligens er 23. Sh4 først
noe sterkere, fordi sort
neppe kan spille 23. -f5 pga.
24. Dg5 med offermulig
heter på g6.
23. -exf5. 24. TxfS, b4. 25.
Lal, Tbe8.

se diagram

Sorts eneste forsvarsmu
lighet er å bygge et brohode
påe5.
26. Tbfl, 5c6. 27. Td5,
SceS. 28. Df4, f6. 29. Tcl,
Db7. 30. e4, Te6.

På straks 30. -Sb6 følger
31 . Td6, og det henger både
påf6ogc5.
31. LxeS,TxeS.

Bedre enn 31. -fxe5. 32.
Dg4 fulgt av Se3 med hvit
fordel.
32. TxeS, Sxe5. 33. De3,
Td8.

Etter å ha slått tilbake det
hvite angrep, begynner sort
for første gang i partiet å
sysle med gevinstplaner.
34. Dxc5, Sxd3. 35. Dc4 +,
Kh8.

Sort satt her og koset seg,
mens han ventet på det
«opplagte» 36. Dc7, opp-
lagt både fordi sort truet
med en dødelig dronning-
sjakk på b6 med kvalt matt
og fordi hvit var i sterk tids-
nød. Da ville imidlertid
fulgt 32. -Dxc7. 33. Txc7,
Ta8ogpå34.Tc2er34. -b3
avgjørende, mens 34. Td7,
Sci også må vinne. Men
Pagden viser nå utmerkede
forsvarsevner og holder
hodet kaldt i en vanskelig
situasjon.
36. Tc2(!), 5e5. 37. De2, b3.
38. axb3, Dxb3. 39. Sel,
Dbl. 40. Kg2, Tdl. 41. Sf3.

Ikke4l. Kf2, Txel.
41. -Sxf3. 42. Kxf3, Td8.
43. Kg2, Db7. Remis.

(Komm. av Gunnar
Johnsen og Frans Larsen).
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[NARVIK — KIRUNA]

Spilt: 25.-26. februar 1978.
Resultat: 15-5 for Narvik.

Matchtabell. (Narviks spil
lere nevnt først).

1 . Dag Svedenborg
Martin Vikman

2. Gunnar Halvorsen
Jørgen Lahti

3. Palmer Salomonsen
Georg Franzéen

4. KjellAanes
Håkon Tyni

5. Stein Indregard
Erik Westberg

6. Ketil Jarhelle
Kjell A. Perälä

7. Bjarne Kristensen
Mikael Lundmark

8. Ernst Lockertsen
Gunnar Hallgren

9. Willy Teigen
Henning Hallman

10. Knut Schulstad
Erik Jönsson

PIRC

Hvit: D. Svedenborg, N.vik
Sort: M. Wikman, Kiruna

1. e4, d6. 2. d4, Sf6. 3. Sc3,
g6. 4. Le2, Lg7. 5. Le3, 0-0.
6.g4!

Trekket finnes ikke i den
litteraturen jeg har til rådig
het, og det kom nok over
raskende på svart. Spillet i
fortsettelsen tyder iallfall på
det. Han ble stilt overfor et

åpningsproblem, som han
ikkç klarte å løse. Hvits
plan er nå klar, og svarts
resept mot den må være å
skape motspill på dronning-
fløyen hurtigst mulig. Svart
velger å spille passivt, og det
straffer seg fort.
6. -c6?

Et vanlig trekk i mange
varianter i Pric, men her er
det for passivt. Enmer aktiv
plan er 6. -c5. 7. g5, Se8. 8.
dS (svart trenger ikke å
frykte 8. dxc5 , han får godt
motspill etter 8. -Da5), a6.
9. Dd2, b5.
7. gS, Sfd7?

Bedre må være 7. -Se8.
Nå blir springeren stående i
veien for flere andre
brikker.
8. Dd2, eS?

Svart må regne med at
hvit vil spille 0-0-0, og da
virker det lite logisk å stenge
diagonalen for Lg7.

9. d5, 5b6. 10. 0-0-0, c5. 11.
h4, Ld7. 12. h5, 5c8. 13.
Sf3, a6.

Med enkle og logiske
trekk har hvit fullført utvik
lingen og er godt i gang med
et kongeangrep. Svart har
utrettet lite positivt og har
fortsatt store problemer
med å få brikkene i spill.
Konklusjonen er klar:
Svarts åpningsspill hr vært
mislykket.

14. 5h2!, b5. 15. 5g4, f5?
Trekket øker farten i

hvits angrep. Det finnes vel
ikke lenger redning for
svart, men de eneste
sjansene ligger i trekkene
Lxg4 og b4. Nå går hvits
angrep av seg selv.
16. gxf6ep, Lxf6. 17. hxg6,
hxg6. 18. Sh6+, Kg7. 19.
Tdgl, 5e7. 20. Sf5 + , Lxf5.

Også etter 20. -SxfS kan
21. Lh6+ spilles.
21. Lh6+, Kf7. 22. Lxf8,
Kxf8.

Bedre må være 22. -Dxf8,
f. eks. 23. exf5, Sxf5. 24.
Se4, Sd7.
23. exf5, Sxf5.

På 23. -gxf5? er 24. Lh5!
avgjørende.
24. Txg6, Ta7. 25. 5e4, Lg7.
26. Lg4, Tf7. 27. Sg5, De7.
28. Lxf5, TxfS. 29. 5e6+,
oppgitt.

(Komm. av Olaf Skaslien).

RETI

Hvit: Kjell Å. Perälä,
Kiruna

Sort: Ketil Jarhelle,
Narvik

1. Sf3, c5. 2. c4, 5c6. 3.v3,
q e6. 4. e3, Sge7. 5. 5a3, d5.

6. d4, g6. 7. 5c2, Lg7. 8.
Ld2, cxd4. 9. exd4, 0-0. 10.
Lc3, dxc4. 11. Lxc4, Dc7.

4 12. 0-0, Td8. 13. De2, b6.
14. La6, Sd5. 15. Taci,
Sxc3. 16. bxc3, Lxa6. 17.
Dxa6, Tac8. 18. Da3, Db7.
19. 5e3, h5. 20. Sh4, Lf6.
21. Shg2, h4. 22. Sc4, h3.
23. Sf4, Lg5. 24. Sch3,
Lxcl. 25. Dxci, Kg7. 26.
De3, Sxd4. 27. cxd4, Txc4.
28. Sg5, Dd5. 29. 9f4, Df5.
30. De3, Tcxd5. 31. f4, Td3.
32. Del, Dc5+. 33. Khl,
Dd5+. 34. Kgl, Tdl. 35.
Dc3 + , Dd4 + . 36. Dxd4 +,
T8xd4. 37. Sf3, Txfl + . 38.
Kxfl, Ta4. 39. Oppgitt.

[HARSTAD - NARVIKJ

Spilt: l1.-12. mars 1978.
Resultat: 10-10.
Matchtabell. (Harstads spil
lere nevnt først).

i . Stein Jensen
% Dag Svedenobrg

2. Hans Eriksen
Gunnar Halvorsen

3 . Morten Groth
Kjell 0. Kristensen

4. SjurNørve
Anton Thorstensen

5. Jan B. Rambø
Palmer Salomonsen

6. Roy Evensen
Arthur Jarhelle

7. Sigurd Thune
Torbjørn Burchard

8. Arnt Esbensen
Stein Indregaard

9. Odd Gunnarsen
Bjørn M. Simonsen

10. Runar Iversen
Roald Thorstensen

SICILIA NSK

Hvit: Roy Evensen,
Harstad.

Sort: Arthur Jarhelle,
Narvik.

1.0
i .0
i .0
1.0
0.5
1.5

1. e4, c5. 2. Sf3, d6. 3. d4,
cxd4. 4. Sxd4, Sf6. 5. 5c3,
a6. 6. Lg5, e6. 7. f4, b5.

At Arthur Jarhelle gjerne
benytter seg av Polugajev
skij varianten (7. -b5), har
jo vært godt kjent en stund
(jvfr. A. Thorstensen — A.
Jarhelle, Nord-Norsk Sjakk
9/1977, s. 27), og det er
grunn til å anta at Roy
Evensen har gransket
bøkene nøye med et møte
mot Narvikværingen for
øye!
8. e5, dxe5. 9. fxe5, Dc7.
10. exf6

Thorstensen valgte 10.
De2 i sitt parti og fikk god
dreis på offerspillet etter 10.
-Sfd7. 11. 0-0-0, Lb7. 12.
Dg4, SxeS? 13. Sxe6!, fxe6.
14. Dxe6+, Le7. 15.
LxbS+! osv.
10. -De5+. li. Le2, Dxg5.
12. 0-0, Ta7.

En liten nyhet, men sikkrt
ingen forsterkning. Teorien
angir 13. Dd3 ( bi. a. for å
hindre De3 +), f. eks. 13. -

Td7. 14. 5e4, DeS. 15. Sf3
osv. med kampmuligheter.
13. -Dxf6(?)

Etter dette og neste
bonderov får hvit et kolos
salt utviklingsforsprang og
angrep som kompensasjon.
Vi foreslår som bedre 1 3 . -

De3+. 14. Khl, Td7. 15.
Ld3, g6. fulgt av Lb7.
14. Se4, Dxb2?

Sort måtte trekke
dronningen tilbake til d8.
15. 5d6+, Lxd6. 16. Dxd6,
Sd7. 17. Sd4, Tb7(?)

Taper straks. Sort burde
nok gledet Roy Evensens
sjakkhjerte med det optisk
sett sterkere 17. -Lb7, (17. -

Sf6. 18. Dc5) hvoretter hvit
får anledning til å bryte ned
den sorte stillingen med
springerofferet 1 8. Sxe6! , f.
eks. 18. -fxe6. 19. Dxe6+,
Kd8. 20. Tadi, Lc8. 21.
Db6 +.
18. Sc6, oppgitt.

(Komm. av Frans Larsen).

.

NORD-NORSKE
fl .,. LAGMATCHER

Dag Svedenborg.

1.5
0.5
1.0
1.0
i .0
1.0
2.0
0.0
1.0
1.0
1.5
0.5
2.0
0.0
2.0
0.0
1.5
0.5
i .5
0.5

Roy Evensen

2.0
0.0
0.0
2.0
1.5
0.5
1.5
0.5
0.5
1.5
1.0
i .0
1.0
1.0 13. Sf3
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ENGELSK

Hvit: Gunnar Halvorsen,
Narvik

Sort: Hans Eriksen,
Harstad

1. c4, e5. 2. Sc3, Sf6. 3. e4,
c6.4.d4

Ikke det beste. Sort kan
nå få godt spill etter 4. -

Da5! 5. f3, Lb4. 6. Sge2,
exd4. 7. Dxd4, 0-0. 8. Le3,
d5. Derfor var 4. Sf3 bedre
fg hvit. Sort kan da fortsette
med 4. -Lb4. 5. Sxe5, De7
osv. Eriksenxlander kanskje
sammen disse to varianter.
Han trekker Lb4 etter hvits
d4 og kommer derfor galt
avsted. Man får ennå en
gang bekreftet at det i
praktiske spill ikke alltid er
de beste trekkene som gir de

beste resultater. Meget ofte
kan det nest beste trekk
forlede motparten til å gjøre
feilvurderinger.
4. -Lb4. 5. dxe5, Sxe4. 6.
Dd4, Da5. 7. Sge2, 5c5. 8.
g3, Sb3. 9. axb3, Dxal. 10.
Lg2, Da5.

Sort har hatt et initiativ i
spillet som til slutt bragte
ham materiell fordel, men
på bekostning av utviklin
gen av offiserene. I betrakt
ning kommer her trekket
10. -c5. Om hvit da trekker
f. eks. li. Dg4, følger li. -

Lxc3 + . 12. bxc3, 0-0, og
sort står godt. Eller 11.
Dd6, Lxc3 +. 12. bxc3,
Da6, og hvit har neppe
kompensasjon for den
materielle underlegenhet.
Hvits beste sjanse lå kanskje

derfor i 1 i . Dh4. Under alle
disse omstendigheter må
man vel anse trekket 10. -c5
for bedre enn 10. -Da5.
11. 0-0, 5a6.

Sort innleder en dårlig
periode for seg. Den preges
av dårlig plan og
neglisjering av offiserenes
utvikling. Hvit derimot ut-
vikler seg sundt og posterer
sine offiserer på aktive
felter og står bedre og bedre
nesten for hvert trekk.
12. Se4, Sc7. 13. f4, Se6. 14.
Dd3, Le7.

Sort har alvorlige vansker
med sin utvikling. I denne
pressede situasjon var kan
hende 14. 0-0 eller til og
med 14. -dS bedre alternati
ver.
15. f5, Sc5. 16. Sd6 +, Kf8.

TELEFON (081) 43358
BANKGIRQ 8951. 05. 00084
POSTGIRO 89933
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Det taktiske opplegg fra Narviks side slo til denne gang. Morthen Groth slo Kjell
Ole Kristensen klart.
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Eller 16. -Lxd6. 17. Dxd6
med vinnende angrep.
17. Ddl, Sa6? 18. f6,
Dc5 +. 19. Khl, Lxd6. 20.
exd6, De5. 21. Sd4, Sc5. 22.
Tf5, Se4.

Ikke 22. -Dxd6. 23. Lf4
med dronningvinst. (FL).

23. Txe5!
Hvit velger en morsom

avslutning på partiet, der
sorts konge må bli matt, og
hvor offiserene er helt
hjelpeløse. Til klar gevinst
fører også 23. fxg7 +,
Dxg7. 24. Lxe4 osv.
23. -Sf2+. 24. Kgl, Sxdl.
25. Sf5, Tg8. 26. Sxg7!,
Txg7. 27. Lh6, oppgitt.

(Komm. av Edmund
Forselv).

P/RC

Hvit: Kjell 0. Kristensen
Narvik.

Sort: Morten Groth,
Harstad

1. e4, d6. 2. d4, Sf6. 3. 5c3,
g6. 4. Le2, Lg7. 5. Le3, c5.
6. d5, 0-0. 7. h4, b5.8. e5,
dxe5. 9. Lxb5, Lb7. 10.
Lc4, Sbd7. 11. De2, Da5.
12. Tdl, 5b6. 13. Ld2, Db4.
14. b3, Sxc4. 15. bxc4, La6.
16. 5b5, Da4. 17. Lc3, 5d7.
18. h5, Lxb5. 19. cxb5,
Tab8. 20. hxg6, fxg6. 21.
Dd3, e4. 22. Txh7, Lxc3 +.

23. Dxc3, Kxh7. 24. Dh3 +,
Kg7. 25. Dxd8, Db4+. 26.
c3, Dxc3+. 27. Kfl, Tf7.
28.Sh3,e3.29.Tel,Dd3+.
30. Kgl, exf2+. 31. Opp-
gitt. (Tid).

ICLIA NSK

Hvit: Arthur Jarhelle,
Narvik

Sort: Roy Evensen,
Harstad

1. e4, c5. 2. Sf3, d6. 3. d4,

cxd4. 4. Sxd4, Sf6. 5. Sc3,
g6. 6. Lg5, Lg7. 7. Le2, Sc6.
8. Sb3, a5. 9. a4, Le6. 10.
Ta3, h6. 11. Le3, 5b4. 12.
5d4, Ld7. 13. f3, 0-0. 14.
Sbl, Tc8. 15. c3, 5c6. 16.
Sb5, Se5. 17. 5d2, d5. 18.
Ld4, Lxb5. 19. Lxb5, Sc4.
20. Sxc4, dxc4. 21.
0-0, Dc7. 22. De2, e5.
23. Le3, Tfd8. 24.
Taal, Lf8. 25. Tadi,
Lc5. 26. Df2, Txdl. 27.
Txdl, Lxe3. 28. Dxe3, Kg7.
29. Dd2, Dc5 + . 30. Kfl,
5h5. 31. g3, Sf6. 32. Ke2,
g5. 33. Dd6, Dxd6. 34.
Txd6, h5. 35. h3, g4. 36. h4,

gxf3+. 37. Kxf3, Kg6. 38.
Ld7, Tc7. 39. Lf5 + , Kg7.
40. Tb6, 5d7. 41. Tb5, b6.

42. Lxd7, Txd7. 43. Txe5, 47. g4, hxg4. 48. Kxg4, Ke5.
Td3+. 44. Kf4, Kg6. 45. 49. h5, f5+. 50. Kf3, opp-
Td5, Txd5. 46. exd5, Kf6. gitt.

Runar Iversen, Harstad.

Sju, Nørve er et nytt navn i nord-norsk sjakk. Han spiller her mot Anton Thorsten
sen (til høyre).

[_ -

Odd Gunnarsen, mannen som er utpekt som turneringsleder under årets NNM,
er her i ferd med å gjøre sitt trekk mot Bjørn M. Simonsen.
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I HARSTAD - NARVIK

Juniormatch.
Spilt: 18. — 19. februar
1978.
Resultat: 13.5 — 2.5 for
Narvik.
Matchtabell. (Narviks spil
lere nevnt først).

•1 . Kjell Aanes
Arnt Esbensen

2. Willy Teigen
Alf Ryseth

3. Torfinn Eriksen
Geir Olsen

4. Knut Schulstad
Petter Dale

5. Egil Teger
Paal Aronsen

6. Tor A. Karlsen
H. Nikolaisen

7. Roald Thorstensen
Jan Sørensen

8. T. Thorstensen
K. Hetland

PIRC

Hvit: Kjell Aanes,
Narvik

Sort: Arnt Esbensen,
Harstad

1. e4, d6. 2. d4, Sf6. 3. 5c3,
g6. 4. f4, Lg7. 5. Sf3, 0-0. 6.
Ld3

Hovedvarianten må anses
å være 6. Le2, men også
teksttrekket har vært
forsøkt med hell flere
ganger, bl. a. av Robert
Fischer. Sort har selvsagt
flere veier å gå. Ved siden av
det valgte kan også forsøkes
6. -Sc6 ev. 6. -Sa6. 7. e5,
Se8. 9. Le3, c5 som det
«forskes» en del i for tiden.
6. -Sbd7. 7. e5, dxe5(?).

I slike stillinger bør
springeren prinsipielt reti

rere til e8 med en gang, for
lettere å kunne spille på
underminering av hvits
sentrum. Ang. muligheter
etter 7. -5e8 henvises til
teoriverkene, i stedet skal vi
belyse varianten med et lite
kjent parti mellom Sverre
Heim og Werner Lockertsen
fra Tromsø Sjakklubbs
høstturnering 1967, så får
leseren to partier i ett(!): 7. -

1.5 Se8. 8. De2, e6. 9. 5e4, c5.
0.5 10. c3, cxd4. 11. cxd4, dxe5.
0.5 12. dxe5, 5c5. 13. Sxc5,
1.5 Da5+. 14. Ld2, Dxc5. 15.
1.5 a3, a5. 16. Tcl, DdS. 17.
0.5 Le3, Kh8. 18. LeS, Tg8. 19.
2.0 Sg5, Lf8. 20. Lxf8, Txf8.
0.0 21. Le4, Dd8. 22. h4, f6. 23.
2.0 Sxh7, Kxh7. 24. Dh5+,
0.0 oppgitt.
2.0 8. fxe5, 5e8. 9. De2, f6?
0.0 Straks 8. -5b6 virker mer
2.0 betryggende for sort.
0.0 10. h4!
2.0 Den riktige reaksjon, i
0.0 særdeleshet siden sort har

svekket punktet g6 med sitt
uheldige siste trekk.
1O.-5b6.11.h5,g5.

Sort stallerede posisjonelt
til tap, og selv om 1 1 . -fS
nok er bedre, kan det bare
forlenge sluttresultatet.
12. h6, Lh8.

13. Lxh7+!
Sorts åpningssynder

straffes hårdt og effektivt

med dette løperoffer i klas
sisk stil! Sort må ta imot:
13.-Kf7. 14.e6+,Lxe6. 15.
SxgS+, fxgs. 16. Dh5+,
Kf6. 17. 5e4 matt.
13. -Kxh7. 14. De4 + , f5.

Fortvilelse! Men det er
selvsagt ingen redning for
sort, f. eks. 14. -Kg8. 15.
Dg6+, Lg7. (15. -5g7. 16.
h7 matt). 16. 5e4! og vin-
ner.
15. Sxg5 + , Kg6.

Mattbildene florerer. På
15. -Kg8 følger 16. h7+,
Kg7. 17. Dh4 og slutt.
16. Dh4, Sf6. 17. exf6, opp-
gitt.

(Komm. av Frans Larsen).

LBODØ _

FAUSKE

Spilt: 11. mars 1978.

Resultat: 14.5 — 1.5 for
Bodø.
Matchtabell. (Bodøs spillere
nevnt først).

1 . Egil Eikseth
I. Leif Jacobsen

2. Kjetil Vollan
Børge Jacobsen

3 . Svein Thrana
Steinar Nilssen

4. Erik Vembre
Halivard Grimstad

5 . Olaf Widnes
Otto Stemland

6. Vidar Gundersen
Ivar Henriksen

7. Erik Holm
Rune Borøy

8. Håkon Angell
Anders Fiva

WIENERPARTI

Hvit: Leif Jacobsen,
Fauske.

Sort: Egil Eikseth,
Bodø.

1.5
0.5
2.0
0.0
2.0
0.0
2.0
0.0
1.5
0.5
2.0
0.0
1.5
0.5
2.0
0.0

1. e4, e5. 2. 5c3, Lc5. 3.
Lc4, Sf6. 4. d3, c6.

For å kunne spille 5. -dS.
5. Le3(?)

Mer naturlig og bedre er
5. Sf3.
5. -Lxe3. 6. fxe3, Db6?!

Sikrere og sannsynligvis
bedreer6. -ds.
7. Dd2, Dxb2. 8. Tbl, Da3.
9. Sf3, Dc5. 10. 0-0, 0-0. 11.
Lb3.

Truer d4.
11. -De7. 12. Del!

Hvit går i gang med å
overføre sine styrker til
kongefløyen, mens sort nå
starter et tidkrevende utvik
lingsprogram på dronning-
fløyen.
12. -d6. 13. Dh4, b5.

J Det naturlige 13 . -Le6
besvares med 14. d4.
14. 5e2, a5. 15. a3, Ta7. 16.
5g3, Le6. 17. 5g5!, h6.

Dersom 17. -Lxb3 så 18.
cxb3 og trusel 19. Txf6! , f.
eks. 18. -h6. 19. Sf5, Dd8.

20. Sxh6 + , gxh6. 21 . Dxh6,
Sbd7. 22. Tf3 og vinner.
18. Sxe6, fxe6.

19. Dh3?
Hvit har spilt konsekvent

og sterkt, men i det av-
gjørende øyeblikk svikter
maskinen. Sterkere er 19.
Sf5!, f. eks. 19. -Dd7. 20.
Sxh6 + ! eller 19. -Df7/e8.
20. Sxd6 med fordel.
19. -dS. 20. exd5, cxd5. 21.
e4, Te8. 22. exd5, exd5. 23.
Se4?!

Nå henger et kvalitetsof
fer på f6 i luften og ob
jektivt sett kan vel hvit
neppe oppnå noen relativt

bedre anledning til å ofre.
Kompensasjonen for
kvaliteten ligger i sorts
svekkede kongestilling og
uutviklede dron
ningspringer. Hvits løper
kan som i partiet ble svært
sterk.
23. -Sbd7. 24. Sxf6 + , Sxf6.
25. De3, Tc7. 26. Db6, a4.

Enklere var 26. -DcS +.
27. DxcS, TxcS med klar
fordel til sort.
27. Txf6!?

Bedre sent enn aldri. I
den gjensidige tidsnød er
utgangen av partiet ennå
uviss.

27. -gxf6?!
Bedre vinstmuligheter gir

nok 27. -axb3. 28. Tc6,
bxc2, men det må spilles
svært nøyaktig.
28. Lxd5 + , Kg7. 29. Tb4!?,
Dc5?!+

Heller 29. -Txc2.
30. Dxc5, Txc5. 31. Tg4+,
Kf8. 32. c4!, f5. 33. Tg6,
bxc4. 34. dxc4, f4. 35.
Txh6, TaS. 36. Kf2, Kg7.

Egil Eikseth, Bodø. Vil han bli å innfinne seg ved NNM
i Harstad?

Kjell Aanes
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37. Tb6, e4. 38. h4?
Mer solid er 38. h3.

38. -e3+. 39. Ke2, Th8. 40.
Tb7 + , Kf6. Remis.

Her ble man enige om
remis. Sort bør jo spille på
gevinst, f. eks. 41 . Tf7 +,
Ke5. 42. Te7 + , Kd6. 43.
Te6+, Kc7. (43. -Kc5. 44.
Kd3!). 44. Kf3, Txh4. 45.
Ke2, idet 45. -Thl gir hvit
problemer med å holde
spillet. Hvit har likevel
muligens ressurser til å
holde partiet remis ved
korrekt spill, f. eks. 44.
Tc6 + , Kd7. 45. Tbl , Kd6.
46. Kf3, og det er ikke lett å
se hvorledes sort kan vinne.
Et underholdende parti!

(Komm. av Kjetil Vollan).

FRANSK

Hvit: Børge Jacobsen,
Fauske

Sort: Kjetil Vollan,
Bodø

1. e4, e6. 2. d4, d5. 3. 5d2,
c5. 4. exd5, exd5. 5. Lb5 +,
Sc6.6. Sgf3, Ld6. 7. dxc5,
Lxc5. 8. Sb3, Lb6. 9. Sfd4,
Sge7. 10. 0-0, a6. 11. Le2,
04. 12. Le3, Lc7. 13. Tel,
Te8. 14. Lf3, Se5. 15. L4,
57g6. 16. Lg3, f5.l7 Sxf5
Lxf5. 18. Lxd5+, Kh8. 19.
Lxb7, Dxdl. 20. Taxdl,
Ta7. 21. Le4, Lg4. 22.
Lxg6, hxg6. 23. f3, Lxf3.
24. Lxe5, Lxdl. 25. Lxg7 +,
Kxg7. 26. Txe8, Lb6 + . 27.
Lfl, Lxc2. 28. Te6,
Lxb3. 29. axb3, Ld4.
30. Te2, Kf6. 31. Td2,
Ke5. 32. Td3, Lxb2. 33.
h3, Ld4. 34. Tf3, Tc7. 35.
Tg3, Kf5. 36. Tf3, Ke4. 37.
Tg3, Tf7 + . 38. Ke2, Tf2 +
39. Kdl, Tf6. 40. Ke2, Tc6

41. Kd2, Tf6. 42.
Tg4+,kd5. 43. Kd3, Le5.
44. Kc2, Tc6+. 45. Kbl,
Tf6. 46. Kc2, Tc6+. 47.
Kbl, Tb6. 48. Kc2, a5. 49.
Ta4, Tc6+. 50. Kdl, Lc3.
51. Th4, Ke5. 52. Kc2,
Lb4+. 53. Kb2, Kf5. 54.
Tg3, Td6. 55. Tg4, Td2+.
56. Kcl, Te2. 57. Kbl, g5.
58. Tg3, Ld2. 59. Tg4, Te4.
60. Tg3, Lf4. 61. Tg4, Te3.
62. Kc2, Tg3. 63. Txg3,
Lxg3. 64. Kd3, Kf4. 65.
Kd2, Lf2. 66. Oppgitt.

LEIF JACOBSEN

28. Lb4?
Truer selvsagt 29. Lxg6

osv . , men mer nøyaktig var
28. La3, jvfr. kmm. til sorts
30. trekk.
28. -Dh4. 29. Le4, Lxe4.

Selvsagt ikke 29. -5e7?
30. Lxe7.
30. Txe4, Se7?

Hva ellers? Jo, med 30. -

a5! skapes endelig
muligheter for sorts tårn, og
Jacobsen kan i det minste
kjempe videre, f. eks. 3 i.
La3, Ta7 wler 31. Td7, Se7.
31. Df6!

Et overraskend sterkt
trekk som stter kniven på
sorts strupe.
31. -Dxf6. 32. exf6, Sc6. 33.
Td7!

I det resterende koset hvit
seg! Hvis 33. -Sxb4. 34.
f7 +.
33. -Ted8. 34. f7+, Kh8.
35. Lc3+, e5. 36. Txe5!,
oppgitt.

Det ideelle sted for weekend
arrangementer, ukesturnennger, m.m.

Kjetil Vollan. LEIF JACOBSEN
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EGIL EIKSETH (Komm. av Frans Larsen).
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MA

Dessverre noe svak innsats

7. Nils Larsen
10. Eivind Kjærstad
1. Henry Pettersen
13. Roald Berthelsen

Noen spredte glimt fra de

1—2

4. Steinar Jenssei
1—5

2. Skjalg Rafnung
4. Arno].d Andreassen

II—i
—g-:— John Hellesvik
11—2
-3:-— T. Karlsen
11-3
4. Per Robert Kristiansen

11—4
—T:_— K. Kristensen
“—5
4. Tor G. Nilssen

11—6
—5-:— Andreassen
“—7
-3-:-— R. Drøyvold
11—8
—-:— Reidar Jenssen

3. Nils Haustreis
111—1
4. Hermod Moursund

111—2
3. Knut Fagerhaug
5. Bjarne G. Holm

“—5
2. Magnus Olsen
3. Knut Fagerhaug

“—9
1. Eri- Vembre
4. 0. Stemland

II—lO
3. W. Pedersen

av “våre” deltagere.

Oslo, ex Mosjøen
Oslo, ex Mosjøen
Mosjøen
Tby, ex Mosjøen

andre klassene:

Bodø
Valnesf jord

MB-l
Elling Greger

MB— 2
27 Roald Berthelsen

MB—3
—g-:--- Jarle Ludvigsen

Klasse I

1—1
-T: Arvid Fiskaa
1—2
—i-:- Arnold Andreassen
‘—3
!e ferdigspilt
‘-4
—T: Skjalg Rafnung
4. Jarle M. Urdal

‘—5
T2. Nils A. Bakke
1.—2. Roald Larsen
1—6
me ferdigspilt.
‘—7
.—•:- Steinar Jenssen
1—8
—i-: Wiggo H. Eilertsen

5. Arthur Jarhelle

!e ferdigspilt.

Svolvær 4
Lillehammer,ex Tromsø 4

Sørvær
Ganddal, ex Tromsø 7v

v.IWiggo H. Eilertsen, Tromsø

NM I POSTSJAKK 1975. 6 deltagere i hver gruppe og dobbeltrunde
om ikke annet er nevnt.

4

13 deltok.

6
4
4
3.

NN I POSTSJAKK 1976.

MA

Henry Pettersen kom sterkt tilbake etter forrige års dårlige
innsats, og sikret seg sitt 3. NM. Per Ofstad var forholdsvis
tidlige ferdigspilt med 11 av 14 (+9,=5,÷O) og de fleste regnet
med at han hadde sikret seg tittelen. Den eneste med teoretisk
sjanse var Henry Pettersen med (+4,=3,÷O) og 7 partier igjen, men
det var få som trodde at han skulle klare 6 av 7 for å komme likt.
Henry gjorde det enda bedre, fikk 6 av 7 og dermed (+1O,=4,+O)11
De andre fulgte bra opp, Skaslien ble remiskonge med (+2,=11,+1).

1. Henry Pettrsem Mosjøen 12
. Nils Larsen Oslo, ex Mosjøen 7
6. Olaf Skaslien Elvebakken 7
s. Øyvind Kvamme Finnsnes 7

Altså alle våre miist 50 %.

1B
rle Ludvigsen var bare skral kvalitet fra å rykke opp.

Narvik

Svolvær
Lyngseidet, nu

øksf jord

4

6-
Tromsø 4-

Sandness jøen

Täby, ex Mosjøen

Olderskog

3

4-

6

Sandness jøen

Andenes

Nesna

Vadsø

Sandnessjøen

Kirkenes

Tromsø
Trofors

Sørarnøy

Hammerfest
Vingrom, ex Tromsø

Berg i Helgeland
Hammerfest

0

3

6

7

4

3-

0

8$
4

4-

6
3

7
5-

7
4

Her fulgte våre sterkt opp: i skrivende stund var 3 av gruppene ikke
ferdigspilt, men på 6 grupper rykket hele 5 nordnorske spillere opp
til MD. Som en kuriositet kan nevnes at alle 5 spiller/har spilt
for Tromsø Sjakklubb. Steinar Jenssen, Narvik, slo gruppevinneren
dobbelt, men havnet -- poeng bak, dessverre.

(5 delt.)

(opprykk)

Øksfjord 8

Lyngseidet,nu Tromsø 6-

Narvik 5 (5 delt.)

Tromsø 6 (5 delt.)
‘1Narvik

Finnsnes 4 (5 delt.)
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NN I POSTSJAKK 1977 (* = sjanse til å bli nr. 1 el.2.)

Klasse -N-avn 1-tjemsted + = + TJsp.

NM 76 (forts.-)--.

Klasse II:

Fire fra vår landsdel klarte opprykk til kl.I:

II—i
-9-:-— Arne Buvik Sandriessjøen 6-i-
11—3
—g-:— s. Wilmann Leirfjord 0
11—5
—9-;-- I?. Kvidal Sandnessjøen 7

2. Niels Haustreis Trofors 7 (osgå opp)
5. R. Drøyvold Kirkenes 2
6. M. Urdal Dverberg 0

11—7
1 • Per Robert Kristiansen Andenes 9

KlasseIII:

Her var det 3 som maktet opprykk:

‘II—i
5. Leif Waag $usjord 1

111—4
1 . Hermod Moursund Sørarnøy 8-

111—5
1 . Magnus Olsen Berg i Helgeland 9-

111—6
1.—3. S. Nyrum Storsteinnes 8

5. Erik Vembre Bodø 2
111—7

5. Harald Agersen Finnsnes 0

2. Kjetil Jarhelle Narvik 7
5. Karl—Petter Jernberg Tromsø 2
6. Kjell Johannessen Hammerfest 0

111—-i 1
4. Egil Teger Narvik 4

NORGE-SUOMI
Norge har spilt en landskamp i postsjakk mot Finland og tapt
klart over 25 bord: 17—33. De nordnorske deltagerne klarte
imidlertid 50 % og enkeltprestasjonene var:

Bord: NORGE FINJÄND

7. Eivind Kjærstad — Klaus )etola 1— --

8. Roald Berthelsen — Allan Kiviaho 1—
13. Selmer Sigvaldsen — Reiho Salovaara 0 —2
1 5. Jarle Ludvigsen — Pertti Hietanen -—1-
16. Olaf Skaslien — Stig—Olof wiliberg 2 —0
17. Øystein Kvamme - Olavi Neuvonen

MA Eivind Kjærstad Oslo, ex Mosjøen 4 2 2 (+ 4) *

MB—1 Arvid Fiskaa Gol, ex Øksfjord 3 1 0 (+ 4) *

Jarle Ludvigsen Olderskog i 2 2 (+ 3)
I—i Erling Moan Harstad i 2 i (+ 6) *

Selmer Sigvaldsen Narvik 0 0 3 (+ 7)
1—2 Jahfl Nicolaisen Mosjøen 2 2 3 (+ 3)

Skjalg Rafnung Svolvær 0 5 i (+ 4) *

1—3 Nils A. Bakke Sørvær i 0 0 (+ 9) *

1—4 Arthur’ Jarhelle Narvik 2 1 1 (÷ 6) *

Arne Buvik Sandnessjøen 0 1 2 (+ 7)

1—8 Per Robert Kristiansen Andenes 5 0 i (+ 4) *

Harry Inge Luther Harstad i 0 5 (+ 4)

1—9 Wiggo H. Eilertsen Tromsø (ikke nr. i.) 3 2 i (+ 2) *(5 delt.

II—i Olaf Widnes Bodø 3 0 i (+ 6) *

11—2 M. Urdal Dverberg 0 0 10 (trakk seg?)

11—3 Magnus Olsen Berg i Helgeland 4 0 3 (+ 3)
Leif Andreassen Øksfjord, ex Tromsø 3 0 5 (+ 2
Kaare Nygaard Tromsø i 2 5 (+ 2

11-4 Hermod Moursund Sørarnøy 4 1 i (+ 4) *

11—6 Erik Vembre Bodø 4 i 2 (+ 3) *

Nils Haustreis Trofors 3 0 4 (+ 3)

11—7 Tor G. Nilssen Vadsø 2 1 i (+ 6) *

11—8 Jens Olav Fenne Nordliland 2 0 i (+ 7) *

11—9 Svein Harald Johnsen Tromsø 4 i 2 (+ 3) *

111—1 jan—sigmund Berglund Hammerfest 3 1 2 (+ 4) *

Kjetil Jarhelle Narvik 2 0 6 (+ 2)

111—2 Bengt Eriksen Kirkenes 5 1 0 (+ 4) *

Kjell Johanriessen Hammerfest 2 0 0 (+ 8) *

Karl—Petter jernberg Tromsø 0 0 10 (nr. 6.)

111—3 Kari—Petter Jernberg Tromsø 2 0 6 (+ 2)

111—4 Torfinn Eriksen Harstad 8 0 2

III- 5 Inge Liland Tromsø 2 0 8

111—6 Børge Svanio1m Hammerfest 5 0 0 (+ 5) *

111—7 Leif waag Husjord 1 0 4 (+ 5)

111—9 Egil Teger Narvik 6 i 2 (+ 1 ) *

111—10 Alf Isak Keskitalo Kautokeino 0 0 0 (+10 *

Tor Arne Karlsen Narvik 0 0 4 (+ 6
Stein E. Wang øksfjord 0 0 4 (+ 6

111—11 Malte Winje RotsUndelv 0 0 4 (+ 6)

Undertegnede vil gjerne ha tilsendt partier, såvel kommenterte som
ukommenterte. Også interessant med diagranstillinger fra partiene,
men gi også trekkene som ledet frem til diagramstillingene, pleasel
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Sortiand

1970

Spilledager: Pinsen.
Deltagerantall: 52 spillere.
Lagmester: Narvik.

Klasse I:

Klasse II:

1. F. Nielsen, N.vik
2. S. Kvarv, Bodø
3. Ivar D. Johansen,

Sortiand
4. V. Blix, Sortiand

7. Y. Robertsen, Stok.nes
1.5

8. K. Nygård, Harstad 0.5

Klasse III:

i . 0. Klaussen, Stok.nes 5.0
2. Rolf Olsen, Bodø 4.0
3. A. 0. Larsen, N.vik 4.0
4. R. Johansen, S.land 2.5
6. Tor Bønes, S.land 2.0
7. H.Eilefsen,H.stad 1.5
8. K. P. Jernberg,

Tromsø 1.5

Klasse Junior A:

1. R. Evensen, H.stad 5.0
2. T. Eck-Hansen, Bodø 4.0
3. N. Mikalsen, H.stad 4.0
4. BerntSteen,N.vik 3.5
5. 5. Jensen, H.stad 3.5

4 5
6. A. Thorstensen, N.vik3.0

40
7.T.Lund,H.stad 3.08.

T. Jakobsen,
Stokmarknes 1.5

Klasse Junior B:

1. J. M. Anthonsen,

Harstad
2. H. Dragland, S.land
3. D. Erntsen, H.stad
4. R. Hansen, Stok.nes
5. 5. R.Kristiansen,

Stok.nes
6. K. Halvorsen,

Stok.nes

Et mesterskap som for
kronikøren ligger i et diffust
halvmørke! Deltagerantallet
var litt mindre enn normalt,
noe som bl. a. skyldtes at
Tromsø Sjakklubb tallmes
sig var meget dårlig repre
sentert. Dette fikk klubben i
tiden som fulgte høre
mange vondord om, og
også andre klubber har jo
den senere tid lidd samme
skjebne!

For første (og siste?) gav
våget Sortiand seg frempå
med et slikt mesterskap og
høstet vistnok lovord om
arrangementet. Dessverre
har sjakken i Vesterålen-di
striktet i 1970-årene ligget i

‘ dødvannet, og lite tyder på
forandringer til det bedre i
den nærmeste fremtid.

Uten forkleinelse for
b deltagerne i mesterklassen

må nok denne kvalitetsmes
sig sies å ha vært litt i under-
kant av det vanlige. Dette til
tross for interessante
debuter som Bodøs Egil
Eikseth og Fred Ellingsen.
Sistnevnte ennu en repre
sentant for Narviks «kraft x
arm »-tradisjoner.

Sigurd Svedenborg var
denne gang i godt, gammelt
slag og vant en skyhøy
førstepris med 5.5 poeng av
6 mulige. Dermed erobret
Sigurd sitt 8. (og siste)
nord-norske mesterskap og
går med det inn i historien
som den hittil største spiller
mht. NNM.

ALEKHINES FORSVAR

Hvit: Sigurd Svedenborg,
Narvik

Sort: Fred Ellingsen,
Narvik

1. e4, Sf6. 2. Sc3, d5.
Minner mye om Skan

dinavisk. Varianten heter da
også Den skandinaviske va
riant.
3.exd5,Sxd5.4.Sxd5

Sterkt i betraktning
kommer har det av teore
tikerne anbefalte 4. Lc4.
4. -Dxd5. 5. d4, e5. 6.
dxe5+, Dxe5+. 7. Le2,
Lg4(?). 8. Le3, Lxe2. 9.

Dxe2, Sd7.
Sort har vanskeligheter

med utviklingen. Det ser ut
til at 9. -Ld6 . fulgt av Sb8--
d7-f6 og 0-0 gir bedre
muligheter.
10. Sf3, De7.

Nå sperres Lf8 inne. Sort
hadde valget mellom tekst-
trekket og å forlate e-linjen
med dronningen og dermed
i det minste tape en bonde
etter avdekkersjakken.
11. Tdl, 0-0-0. 12. 0-0.

Bonden på a7 var in-
direkte gardert, f. eks. 12.
Lxa7, Dxe2 + . 13 . Kxe2,
b6.
12. -f6. 13. 5d4, Df7.

14. 5c6! Et elegant
springertrekk! Sort kan ikke
motta offeret, da han blir
matt i få trekk. (14. -bxc6.
1 5. Da6 + , Kb8. 16. Lxa7 +
osv.)
14. -Te8. 15. Sxa7+, Kb8.
16. SbS, Lb4.

Det er for sent for sort å
få brikkene i spill. Dog
hadde nok 16. -Ld6 gitt
lenger motstand.
17. Dg4, Ld6.

Offiserstap.
18. Txd6!

Springeren er mere verd
enn tårnet i dette angrepet.
18. -cxd6. 19. La7 + , op
pgitt.

På 19. -Kc8. 20. Sxd6 +
mister han dronningen, og

på 19. -Ka8. 20. Da4 blir
han matt i få trekk 1

(Komm. etter Norsk Tids-
skrift for sjakk, 70/7 1).

HOLLANDSK

Hvit: Alfred Nilsen, Bodø
Sort: Dag Svedenborg,

Narvik

1. d4, f5. 2. c4, e6. 3. Sc3,
Lb4. 4. a3, Lxc3 + . 5. bxc3,
Sf6. 6. Lg5, b6. 7. Sf3, d6.
8. g3, 0-0.9. Lg2, Lb7. 10.
0-0, Sbd7. 11. d5!, eS.

Det er vanskelig å se hva
hvit mente å oppnå med
dette. Sort får feltet c5 , og
den sorte løperen er ikke
mer passiv enn den hvite.
12.e4

Nærmest nødvendig.
Hvit kan ikke rolig bli
sittende å kikke på de sorte
sentrumsbøndene, fordi
sort uten særlige forberedel
ser kan starte et kongean
grep med h6 og g5.
12. -f4.

Også godt for sort er 12. -

fxe4. 13. Sd2, De8.
13. gxf4!?

Slikt gjør man vanligvis
ikke, men hvit ville trolig
ikke tillate 13. -h6. 14.
Lxf6, Txf6 med gode
angrepssjanser. Nå får han
ei god springerplassering
som kompensasjon for ei
svekket kongestilling.
13. -exf4. 14. 5d4, 5c5. 15.
f3, DeS. 16. Lxf4, SxdS! 17.
cxd5, Txf4.

Sort står klart best, og
hans dronning og to tårn
kan ikke forhindres i å innta
aktive plasseringer med
retning den hvite kongestil
lingen.
18. Del, La6.

__

1. Sigurd Svedenborg. Narvik =6 +5 +7 ÷8 +2 +3 5.5

2. Dag Svedenborg. Narvik +5 =3 -4 +6 -1 +7 3.5

3. Fred Ellingsen. Narvik =8 2 —5 ÷4 +6 -1 3.0

4. Egil Eikseth. Bodø -7 +8 +2 -3 -5 +6 3.0

5. Arne Mechior. Harstad -2 -1 +3 -7 +4 —8 2.5

6. Hans Eriksen, Harstad =1 +7 +8 -2 -3 -4 2.5

7. Alfred Nilsen. Bodø +4 -6 -1 +5 -8 -2 2.0

8. Sigurd Thune, Harstad =3 -4 -6 -1 +7 =5 2.0

Sigurd Svedenborg

i . E. Danielsen, Bodø 4.5
2. Edm. Forselv, N.vik 4.0
3. Alf Lund, H.stad 4.0
4. HaroldWie,Mo 3.5
5. Finn Hobæk, Bodø 3.0
6. T. Burchard, N.vik 2.5
7. E. Svedenborg, N.vik 2.5
8. Bjørn Risan, K.nes 2.5

5.5
5.0
4.0
3.0

2.5

2.0

4.0
4.0

5. K. Jakobsen, Harstad 3.0
6. Helge Theting, Bodø 2.5
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Minst like sterkt er 18. -

Dh5. 19. Dg3, Taf8. 20.
Lh3 (ellers Lc8), La6 og
T8f6.
19. Dg3, Tf6. 20. Tfel, Tg6.
21. Dh4, Sd3?! 22. Sf5?

Hvit føler seg trykket og
bestemmer seg for et aktivt
motstøt. Alternativet var
22. Tedi . En naturlig opp-
stillingsplan for sort vil nå
være De5 og Tf8, men
straks 22. -De5 er ugunstig
pga. 23. Sc6, og sort må
spille 23. -Dg5. (23. -Df6?.
24. Se7 + !) og dermed
tillate dronningavbytte for å
unngå kvalitetstap. Hvis 22.
-Kh8, så er 23. Se6 i det
minst ubehagelig for sort.
22. -Sxel. 23. 5e7+, Kf7.
24. Sxg6, Sxg2! 25. Dxh7

25. -Kf6!
Ganske sikkert en

ubehagelig overraskelse.
Det er mulig at hvit hadde
regnet med 25. -Se3. 26.
Kf2, Sc4. 27. Tgl. I såfall
forsvarer sort seg best med
27. -Se5! 28. Sh4/f4, Dg8!
og synes å klare seg. Hvit vil
imidlertid beholde et lang-
varig initiativ, og i praksis
er det alltid lett for for-
svareren å trå feil. In-
tuisjonsofre er som oftest
vanskelig å analysere, og det
er å yte den angripende part
langt mer enn rettferdighet
når det undertiden gjennom

lange og kompliserte
varianter påvises at oket var
korrekt. Dette fordi det i
stor grad dreier seg om
posisjonsvurdering fra
angriperens side.
26. Se7!?, Kxe7!

Morsomt er jo 26. -

Dxe7?? 27. Df5 matt! (FL).
27. Dxg7 + , Df7. 28.
Dxf7 + , Kxf7. 29. Kxg2,
Tg8+. 30. Kf2, Kf6. 31.
Tgl?!

Posisjonelt riktig, men

det letter oppgaven for sort.
31.-Txgl.32.Kxgl

Med løper mot to bønder
og bedre kongestilling
vinner sort lett.
32. -Kg5. 33. Kf2,Kf4. 34.
h4?, Lb5. 35. h5, Kg5. 36.
f4+, Kxh5. 37. Ke3, Kg4.
38. e5, dxe5. 39. fxe5, Kf5.
40. Oppgitt.

0m40. Kd4, så4O. -c5+!
41. dxc6, Lxc6.
(Komm. av Arnold An-
dreassen).

SICILIA NSK

Hvit: Robert Byrne
Sort: Guilermo Garcia

Torremolinos 1976.

1. e4, c5. 2. Sf3, Sc6. 3. d4,
cxd4. 4. Sxd4, Sf6. 5. 5c3,
e5. 6. SdbS, d6.
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med 14. -Ld7, som umiddel
bart ser mindre logisk ut i det
løperen da ikke angriper
centrum. Poenget er imidler
tid at sort søker sitt motspill i
fremstøtet e5-e4, understøttet
av Te8, og løperplassering på
d7 er i den sammenheng mer
hensiktsmessig.

Sort truer nå med f5 å få en
farlig, bevegelig bondemasse
i centrum. Der ville true
videre bondefremstøt med
opprulling av hele hvits
centrum-kongestilling.

Hvit har til nå kontrollert
centrum med sine offiserer (i
Nimzowitsxh’ beste ånd!).
Sorts bondeovervekt i cen
trum har vært mer enn opp-
veiet av hvits offiserskontroll.
Med sitt neste trekk sikrer
hvit kontrollen over d5-e4-f5.
De sorte centrumsbøndene
forblir immobile.

15.g4!
En nyhet da trekket ble

spilt, og som det fremgår av
forrige kommentar en helt
logisk sådan.
15. -Ta7.

Et nyttig trekk som hindrer
bindingsmotiver i den lange,
hvite diagonalen. 15. -Se7 var
en annen Jausibel mulighet.
16.Lg2,h5.

Merk hvordan selv et
fremstøt av en randbonde er
et ledd i centrumskampen
(sort søker å svekke hvits

4

Hvitfeltet terror

SJAKKFOLK
TREKKER

INNOM

årene vært brukt flittig av
spillere som Svesjnikov,

Spørsmå’et om sort bonde- Timotsjenko, Bilek, som alle
formasjon d6-e5 i Siciliansk har vunnet mange helpoeng i
parti er god eller dårlig kan varianten.

trolig enklest besvares med et En svært lik (men
rungende: Ja, det er nettopp ingenlunde identisk!) stilling i
det den er. Siciliansk fremkommer etter

I følgende parti har tydelig- e4, c5. 2. Sf3, Sc6. 3. d4,
vis Robert Byrne utviklet cxd4. 4. Sxd4, Sf6. 5. Sc3, d6.
flammekaster teknikk og 6. Le2, e5. 7. 5b3. Denne
blanksvir fullstendig de hvite stillingen har vært undersøkt
feltene i sorts centrum og tusenvis av partier de siste 10
kongestilling. Den hvite år, og praksis har vist at
strategien er forbilledlig. stillingen er tilfredsstillende

for sort. Er også vår partistil
ling det?
7.Lg5

Hvert hvite trekk har nå
den tydelige hensikt å øke
kontrollen over de hvite
centralfeltene.
7.-,a6.8.Sa3.

Dersom 8. Lxf6, gxf6. 9.
Sa3, så er bondeofferet 9. -d5

Dermed er den karakteris- en interessant mulighet.
tiske bondestillingen opp- 8. -b5. 9. Lxf6, gxf6.
stått. Hvit har et glimrende Om 9. -Dxf6, så 10. Sd5,
springerfelt på d5, og sorts Dd8. 1 1 . c4, og hvits stilling
bonde d6 er «tilbakestående». er best. Merk også at sorts
Dette er imidlertid bare en del dobbeltbonde i f-linjen øker
av den strategiske sannhet, hans angrepsmuligheter med
om noen slik finnes. Sort har e4. To ganger kan fremstøtet
betydelige dynamiske mu- f 5 gjennomføres, og sorts
ligheter bl. a. i form av bondemasse i centrum kan
bondefremstøt på dron- slik bli farlig bevegelig. Med

‘ ningfløyen kombinert med 9. -gxf6 rømmes også feltet g7
angrep på hvits springere, for løpjen.
bondefremstøtet d6-d5 (ev. 10. Sd5, f5. 11. exf5
som et bondeoffer mens hvits 11 . Ld3 er også et helt
springer står på ai), angrep logisk trekk.
på e4 med bondefremstøt til 11. -Lxf5. 12. c3, Lg7. 13.
f5. Den sorte oppstillingen Sc2, 0-0. 14. Sce3, Le6.
ble oppfattet som mindre- Etter dette partiet har man
verdig lenge, men har de siste forsøkt å bedre sorts spill

TROMSØ
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NORDLAND
SJAKKREGION,
konstituert i møte i Fauske
9/9 -77 etter innkaNing av
Norges Sjakkforbund,
gjorde følgende valg av
interimstyre: var Brede Lie,
Trofors (Grane), Torbjørn
Burchard, Narvik (NSF’s
Ungdomskonsulent i Nord-
land), og med Kjetil Vollan,
Hundstadmoen (Bodø),
som bitredende interim
styremedlem i egenskap
som Nordland-repre sentant
i NSF’s Landsstyre.
Følgende deling av
«markarbeide» ble:

For Helgeland distriktet

kontroll over f5). Men: Hvit
parerer lett angrepet, og sorts
kongestilling svekkes ved
bondefremstøtet. Bedre er
derfor trolig 16. -Se7.
17. h3, Lh6.

Igjen virker 17. -Se7 mer
solid. Feltet f6 svekkes.
18. Df3, Lg5. 19. h4!, Lxe3.

Om 19. -hxg4, så f. eks. 20.
Sxg4, Lxd5. 21. Dxd5, Se7.
22. Dd3, Lf4. 23. Sf6+, Kg7.
24. Sh5+, Kh6. 25. Sxf4,
exf4. 26. Dd4 med dobbel
trussel på a7 og f4 og gevinst
for hvit, som Byrne selv har
anført i sine kommentarer til
partiet.
20.Sf6+!

Et glimrende mellomtrekk
som opprettholder blokaden

var Brede Lie.
For Salten/Ofoten distrik

tet Torbjørn Burchard.
Interimstyrets nærliggen

de oppgaver var selvsagt
det kontaktskapende og å få
løsnet på sjakklige aktivi
teter, foruten ((nødvendig
grotid» å få innkalt til årsting
med tilhørlige valg etc., for
en mer målbevist ef
fektivisering av regionens
arbeid!

Interimstyrets arbeid har
tildels vært vanskeliggjort
med «å arbeide utfra intet»
m e d ingen regionsnormer
og ingen reell regionstatus i
bakhånd (-oppebæres

av sorts f-bonde.
20. -Kh8. 21. g5!, Kg7.

Eneste trekk da det truet
ikke bare 22. Dxh5 + , men
også 22. De4.
22. Dxe3, d5. 23. Tdl!

Bonden på h5 løper ikke
unna, kkurat som Le3 pent
måtte vente noen trekk før
den ble oppreist. Centrums
kampen har fortsatt størst
betydning. Sort skal ikke
overlates kampsjanser med
sine nå omsider bevegelige
centrumsbønder.
23. -Td7. 24. Sxh5 + , Kh8.
25. Sf6, Td6. 26. Dd3, e4. 27.
Lxe4, oppgitt.

Etter 27-Se5. 28. De2 er alt
over.
(Komm. av Sverre Heim).

«ennå» av Nord-Norges
Sjakkforbund!). Heller
ingen «regionkasse» og
ingen medlemsavgift —

eller annet underbyggende
økonomisk grunnlag. (Det
skulle kunne forventes at
Norges Sjakkforbund, anno
77/78, hadde et mer
avklaret og ens administra
tivt forhold i sin utgang med
regionnormer og
regionutbygginger!).

REGIONARBEIDET
77/78 har av forannevnte

grunner generellt begrenset
seg gjennom kontakt-
skapende virksomhet,
særlig i Helgeland, foruten
godt kommuniserende for-
hold til «Salten-sjakken».
«Ofoten-sjakken» har vært
noe taus i forholdet til
regionen, noe som kanskje
hr sine grunner med
regionens status og dens for
dårlige utadrettet ef
fektivitet til nå. Men den
solide «Narvik-sjakken» er
heldigvis ikke noe avvik i
sjakksammenheng, — dog
er det organisatoriske felles-
skap viktig i sjakkens
fremme!

I Helgeland er det i
perioden kommet til 3 nye
og 3 tilbakevendende
klubber til Norges Sjakkfor
bund, + gamle, gode
Hemnes Sjakklag er i siget (-
bare beskjedenhetens
organisasjonskrise står

ulugget).
Men det er ennå

utrolig mange, tildels større
sentra særlig i nord-
regionen som det må gjøres
noe med i sjakklig sam
menheng!

Turneringsaktiviteten
synes å være til dels bra,
med bI. a. 2 «Norges Grand
Prix» (Polar-cupen, Fauske
og Granet, Trofors),
Helgelands mesterskap’ 77
og 78, individuelt, foruten
enkeitstående lagmatcher
som særlig Narvik, Bodø,
Fauske og Mo påakter!
(Lagmesterskapet ‘78 for
helgeland, er foreløpig

utsatt i forbindelse med
Lagmesterskapet for Nord-
land og sjakkregionens års-
ting i Bodø).

SKOLESJAKKEN
og Sjakk i VOKSEN.
OPPLÆRINGEN
synes desverre åvære de
sektorer som minst — eller
omtrent ikke påaktes nok.
Her m å region, klubber/lag
og sjakkfolket i sin helhet,
selv ta seg kraftig sammen
for å komme frem til mer
intensive, systematiserte
tiltak! Søndre Helgeland
som i februar hadde besøk
og bistand av Henning

— 37

Wadd Hermansen fra
Norges Sjakkforbunds
Ungdom, var givende. Et
utmerket besøk i regi av
HWH, som bør søkes
realisert og oppfølges i
større sammenhenger for
regionen.

Genrelit bør Nordland
Sjakkregion kunne gå ut
med systematiserte tilbud til
fylkets befolkning, og langt
bedre ivareta og utvirke
Norges Sjakkforbund og
sjakkregionens intensjoner!

Trofors den 4. mars 1978
IVAR BREDE LIE

[NodÏiid Sjakkregion i
I Innberetningl977l78 i

6.

BØNDER, LØPERE, DRONNINGER...

4Jt’tit €L

VI FØRER UTSTYRET

Honningsvåg Bokhandel
K. MONSEN
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Pga. turneringsforskyv
finger i forbindelse med
berammelse av Nordlandsk
lagmesterskap i sjakk -78,
15. og 16. april i Bodø, ble
et noe fremskyndet in
dividuelt Helgelandmester
skap -78 holdt i Sandnes-
sjøen 25. og 26. februar.

Deltaklsen var skuffende
lav denne gang fra indre
Helgeland, som kanskje i
vesentlig grad skyldes
sammentreffet med ski-VM.
Imidlertid ses det ikke bort
ifra den økonomiske belast
ning det er å delta hyppig i
turneringer, og dertil med at

klubbformennene og
klubbstyrer tildels ofte
synes veltilfredse med egne
styreverv og «kaffesjakk
miljøer» i den grad at det
strander på kommunisering
og å gjøre tilretteleggelser i
klubbregi av represntasjons
oppgaver!

Allikevel ble årets
Helgelandsmesterskap i
høyeste klasse bedre
kvalitetsmessig enn
tidligere, i og med klassi
fisering (-seedet) i henhold
til Elo-rate og avvikling etter
Berger-system hvortil
respektive klasser ble spilt
over 5 runder. Dog manglet
visse ((kjemper» som
kanskje kunne ha gjort en
mere «broket» innblanding i
tetbildet

Øyvind Aleksandersen spil
te forsiktig og solid og to
denne gang en grundig
revansje og avga kun en
remis.

Magnus T. Olsen gikk
også ubeseiret gjennom
turneringen, og underbygde
dermed sin solide innsats fra
Graneturneringen.

Interessant ((nytt fjes» i
turneringssammen heng
utad på Helgeland er heim
vendte Sigurd Wærstad fra
Sømna ved Brønnøysund,
som har vært bosatt på
Østlandet 1957-70 og
vesentlig spilt klubbsjakk og
til og med vunnet mester-
skap i Sarpsborg Sjakklubb.

Arne Andreassen lykkes
ikke helt for tiden,
kanskje det skyldes en litt
for frisk spillestil i åpningsfa
sen.

Også i juniorsammen
heng ble det denne gang et

interessant «nytt fjes-de
but», med fullklaff omtrent
for lovende 16 årige Dag
Frode Karlsen fra Sandnes-
sjøen!

Alt i alt, tross liten

POLSK

Hvit: Sigurd Wærstad,
Somna.

Sort: Arne Andreassen,
Bronnøysund

1.d4,b5.
Det polske forsvar! Et

uordentlig forsvar som
ipraksis ble innført av A.
Wagner fra Stanislov i
1913. Forsvaret er belastet
med to svakheter. For det
første mangler forutsetnin
gen for fiar1chetteringen av
Lc8, slik som eksempelvis er
tilfelle i Dronningindisk,
hvor Sf3 først bør være
utført for å unngå gjen
nomførelsen av e2-e4 etter
eventuelt det forberedende

L f3
Dernest fører teksttrekket

r NATURVERN?
DET GJØR DU

KLOKT I!

deltakelse, — en givende
turnering hvortil man gledes
også over nye, — positive
spillertilganger.

IVAR BREDE LIE

til en svekkelse av sorts
damefløy. Sorts vage
muligheter til å kunne
besvare muligheten Sc3 med
b4 (for å få innflytelse over
feltet e4) gir ingen fullgod
kompensasjon for disse to
svakheter. Men uortodokse
åpningsveier passer sikkert
godt for taktikeren An-
dreassen som trives i
opprørt vann.
2.e4.

Godt er også 2. Sf3, f.
eks. 2. -Lb7. 3. e3, at. 4.
a4!, b4.. 5. c4, bxc3ep. 6.
bxc3, e6. 7. Sbd2, og hvit
står utmerket. (Borowskij
— Tartakower, 19.30).
2.-Lb7.3.Ld3

Det enkleste er 3. f3, f.
eks. 3. -a6. 4. c4, bxc4. 5.
Lxc4, e6. 6. Sc3, og hvit står
meget godt. På 6. -dS? føl
ger 7. Db3 ! (Euwe — Abra
hams, 1939). Spilibart er
også 3. Sd2, f. eks. 3. -a6. 4.
c3, e6. 5. Sgf3.
3. $5.

Svekker også den andre

byen.
4.Dh5+

Bedre er 4. f3, og hvit står
utmerket. Følgende offer
byr på rike sjanser: 4. exf5,
Lxg2. 5. Dh5 + , g6. 6. fxg6,
Lg7. 7.gxh7+, Kf8. 8.
hxg8D+, Kxg8. 9. Dg4,
Lxhl. 10. h4 osv.
(Simultanparti Flohr, Prins,
1933).
4. -g6. 5. De2, Sf6. 6. Sd2,
Lh6. ,Sgf3,Sc6.8.c3

Sunt nok og uten risiko
synes 8. exf5. På 8. -5d5
kan hvit spille 9. 5h4 og
innby til taktiske for-
viklinger:

A.
9. -Sf4. 10. Dg4, g5. il.

Sdf3, og hvit ser ut til å
inneha de beste taktiske
muligheter. (1 i . -Sxd3 +.
12. cxd3).

B.
9. -Sxd4? 10. Dh5+ med

materielt tap for sort.
c.
9. -g5?. 10. Dh5+ også

med materielt tap for sort.

HELGELA NDS
MESTERSKA PET

___1978

i . øivind Aleksaridersen, Sandnessjøen X i i i I 4.5
2. Magnus T. Olsen, Sømna x i 3.0
3. Sigurd Wærstad, Sømna 0 X 1 i 3.0
4. Iver Brede Lie, Grane 0 0 X 1 i 2.5
5. Arne Andreassen, Brønriøysund 0 0 X 1 2.0
6. Per Wingsternes, Mosjøen 0 0 0 0 0 X 0.0

KLASSE Il: Klasse Junior:
1) Bjørn Andreassen, 1) Dag-Frode Karlser
Sandnessjøen 4.5 poeng. 2) Sandnessjøen 4.5 poeng.
Elling Greger, Sandnessjøen Atle Olaussen, Sømna 2.
3.Opoeng. poeng.

Dag-Frode Karisen, klar
vinner av juniorklassen,
men hvordan står han i
nord-norsk sammen-
heng?

Helgelandsmester 1978 heter Øivind Alexandersen.
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8. -fxe4. 9. Sxe4, Sxe4. 10.
Lxe4, Lxcl. 11. Txcl, a6.
12.d5

Hvit står best. Svakhe
tene på sorts kongefløy er
betydelige, og den sorte
damen står ennu uvirksom.
Men hvits bondefremstøt
synes noe forhastet.
12. -Sa5. 13. 0-0.

Det er duket for press på
sorts kongefløy, og 13. Dd3
eller 13. 5e5 virker mer
nærliggende og aktivt.
13. -0-0. 14. Dd3, Tf6.

Hvit truet avslag to
ganger på g6 etterfulgt av
5g5 med matt.
15. Tcdl

Det smaker mer av «fugl»
med 15. Se5 etterfulgt av
Sg4.
15. -Sc4. 16. De2, Sd6. 17.
Lc2, e6. 18. dxe6, Lxf3. 19.
gxf3, Txe6(!?)

Sort legger opp til
kvalitetsoffer i håp om å
tilrive seg initiativet og for å
komme på offensiven.
20. Lb3, Dg5+. 21. Khl,
Tae8. 22. Tgl, Df4. 23.
Tg4, Df5. 24. Lxe6 + , Txe6.
25. Dd3, Dxd3.

Avbyttet her strider imot
normale sjakklige doktri
ner.
26. Txd3, Tel+. 27. Kg2,
Te2. 28. Te3, Txb2. 29.
Te7, Sf5. 30. Te5

d-bonden var forgiftet

pga.30.-5e3+.
30. -Kf7. 31. a4, d6. 32.
Tel, Tb3. 33. axb5, axb5.
34. Tb4, Txc3. 35. Txb5

Og nu sitter sort igjen
med to sunne fribønder som
vil gjøre livet surt for
Wærstad.
35. -Sd4. 36. Tb7, Sc2. 37.
Te4, d5. 38. Ta4, Ke6. 39.
Ta6 + , Ke7. 40. Tb8, Sel +.

41. Kfl, Sxf3. 42. Th8, c6.
43. Txh7 + , Ke6. 44. Ke2,
d4. 45. Taa7, Se5. 46. f4,
Sc4.47.Thg7,d3+.

Fribonden er ustoppelig
uten at hvit gir tilbake
materiell.
48. Kdl, Sb2+. 49. Kd2,
Tc2+. 50. Ke3, Te2+. 51.
Kf3, Txh2. 52. Txg6+,
Kd5. 53. Ke3, h3 + . 54.
Kd2, 5c4 + . 55. Kc3, d2 +.

56. Kc2, Th2. 57. Tgl,
Se3+. 58. Kc3, Ke4. 59.
Kb4, Te2. 60. Kc3, Tel. 61.
Kxd2, Txgl. 62. Te7 +

En ubehagelig tårnsjakk
som sikrer remis’en.
62. -Kxf4. 63. Txe3, Tg2 +.

64. Kd3, e5. 65. Te8. Remis.

(Komm. av Roar Lind
blom).

ENGELSK

Hvit: 0. Aleksandersen,
Sandnessjøen

Sort: Arne Andreassen,
Brønnøysund

1. c4, Sf6. 2. 5c3, c5. 3. g3,
5c6.

Galt spilleopplegg fra
sorts side. Han bør snarest
gjennomføre d5 før hvits
løper er fianchettert. Videre
bør han ta sikte på oppstil
lingen g6, Lg7 og Tb8.
4. Lg2, e6. 5. e4, a6. 6.
Sge2, b5?

Bedre 6. -Tb8. 7. a4, b6

fulgt av g6, Lg7 og 0-0.
7. cxb5, axb5. 8. Sxb5, La6.
9.Sbc3

Hvit spiller konsekvent.
9. -5b4.

Truer l0.-5d3+.
10. 0-0, dS.

Endelig fikk sort gjen
nomført d5, men det har
kostet: bonde og utsatt
kongestilling.
11. exdS, exd5. 12. d4!,
cxd4.

Hva med 12. -c4 fulgt av
Le7, 0-0 og Sd3?
13. Dxd4, Le7. 14. Ddl,
Lc4.

Hvorfor ikke rokere?
Hvit har de kommende for-
viklinger under full kon
troll!

15. LgS, Sxa2. 16. Sxa2,
Lxa2. 17. 5c3, Lc4. 18.
Txa8, Dxa8. 19. Tel, Dc6.
20. b3!, h6.

Eller 20. -La6. 21.
Txe7 + , Kxe7. 22. Sxd5 +
og vinner. (FL).
21. Lxf6, Dxf6. 22. bxc4,
Dxc3.

Materielt er stillingen lik,
men hvit kan vinne en sunn
merbonde gjennom 23.
Dxd5 eller 23. cxd5. Dog
avslutter han langt sterkere:
23. Da4+, Kd8. 24. Da8+,
oppgitt.

Sort blir raskt matt, f.
eks. 24. -Kc7. 25. Da7+,
Kc6. 26. Lxd5 + , Kd6. 27.
Dxe7 matt.

(Komm. av Wiggo H.
Eilertsen).

KONGEINDISK

Hvit: Magnus T. Olsen,
Sømna

Sort: 0. Aleksan
dersen S.nessjøen

1. d4, Sf6. 2. c4, g6. 3.
5c3, Lg7. 4. Sf3, 0-0. 5.
LgS, d6. 6. e3, cS. 7.Lxf6(?)

Så langt har hvit fulgt en
fornuftig, om noe passiv
utviklingsplan,men dette
avslaget er ubegrunnet.
7. -Lxf6. 8. Le2, 5a6. 9. 0-0,
Sc7. 10. 5e4, Lg7. li. Tcl,

‘ b6. 12. b3, Lb7. 13. 5g3, e6.
14. Sel

Sort har konsekvent og
effektivt utviklet brikkene

L sine for med tiden å
gjennomføre d5. Med sitt
siste trekk signaliserer hvit
at han akter å stive av
diagonalen hl/a8 med
løperen. Samtidig for-
bereder ODisen å spille f4
om anledningen skulle by
seg.

4. -De7. 15. Lf3, Tfb8. 16.
Lxb7,Txb7. 17. Tc3, b5(!).
18. Td3, bxc4. 19. bxc4, dS!
20.cxdS,c4! 2l.d6!

Hvit tillater selvsagt ikke
at sort får en fri gardol.
21. -Dxd6. 22. Tc3, Da6.
23. De2, Tb4. 24. Se4, 5d5.
25. Tcl, Lf8!

Tar opp kampen om c5.
26. Sf3, f5. 27. Sed2, Tc8.
28. SeS, Sb6. 29. Tc2, Ta4.
30. h4?, Txa2. 32. Tfcl,
Txc2. 32. Txc2, Dal + . 33.
Kh2, Ld6! 34. Sdxc4?

34. -Da4!
Sorts gode og konse

kvente spill gir nå også
materielle uttellinger.
Bindinga i c-linja avgjør,
kombinert med diagonalen
b8/h2.
35. Sxd6, Txc2. 36. Df3’
SdS. 37. g4(?)

Tillater følgende av-
viklingskombina sjon.
37.-Da2.38.Kg2

På 38. Kg avgjør 38. -

f4 + ! med død på tredje-
raden.
38. -Sxe3+ 39. Dxe3,
Dd5 + . 40. Df3, Dxd6.

Og sort bør ha en relativt
enkel gevinst. Men Olsen
har en rev bak øret...
41. Da8+, Df8.

Andre trekk ender med
katastrofe for sort.
42. Dxa7, fxg4. 43. dS!,
exdS.

Sort vinner enkelt etter
43.6Tc5.
44. Dd4!, DfS! 45. DxdS+,
Kg7. 46. Dd4, Txf2 + . 47.
Kg3!

47. -Td2?
Etter 47. -Df6! oppstår

nærmest en trekktvang
studie.

48. Dxf2 fører i alle
varianter til et tapt bonde-
sluttspill for hvit, noe
leserne selv kan forvisse seg
om.
B.

48. Kxg4, Tf5! 49.
Dd7/a7+, Kh6. 50.
Dd2/e3 + , g5, og sort
vinner, f. eks. 51. hxg5+,
Txg5 + , og sprcgeren ryker.

48. Dd7+, Kh8!, og
mattruslene mot den hvite
kongen avgjør. Hvit har
yller ingen rasjonelle
sjakker.
48.Da7+?

Bedj 48. Dxd2, DxeS +.

49. Kxg4, og stillingen er
dau remis.
48. -Kg8. 49. Db8+, f8. 50.
Db3+, Kh8?

Tillater den ubønnhørlige
partifortsettelsen. 50. -Kg7!
avgjør partiet til sorts
fordel:

A.
51. Db7+, Kh8, og hvit

har ingenting.

SJAKK-
VENNER!

Våre annonsorer
er også verdt
et inngående

studium!

I,rArA Å
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B.
51.dc3, Df2+. 52. Kxg4,

h5 + . 53. Kg5, Df5 matt.51.
Sxg6+!, hxg6. 52. Dc3+,
Kg8. 53. Dxd2, Df3+. 54.
Kh2, Dh3+. 55. Kgl,
Dxh4.

Og stillingen er remis
p.g.a. hvits sjakker.
56. Dd5+, Kg7.57. Dd4+,
Kh7. 58. Dd7 + , K6. 59.
Dd2+, Kh5. 60. Dd5+,
Kh6. 61. Dd2+, Dg5. 62.
Dh2+, Kg7. 63. Dc7+,
Kf8. 64. Dc8+, Kf7. 65.
Dc7+, Ke6. 66 Dc6+,
Ke5. 67. Dc5+, Kf4.
Remis.

Et uhyre spennende og
innfløkt parti, med tildels
godt spill av begge parter.

(Komm. av Svein H. John-
sen og Jarl Kvikstad).

RETI

Hvit! Ivar Brede Lie,
Grane

Sort: Magnus T. Olsen,
Sømna

1. Sf3, cS. 2. c4, 5c6. 3. b3,
Si. . Lb2, e6. 5. d3, d5. 6.
Sbd2, b6. 7. g3, Lb7. 8.

Lg2, Le7. 9. 0-0, 0-0. 10.
Taci, Tac8. 11. Dc2, Te8.
12. e3, 5b4. 13. Dbl, dxc4.
14. dxc4, 5d3. 15. Tcdl,
Sxb2. 16. Dxb2, Dc7. 17.
Dbl, h6. 18. Sel, Tcd8. 19.
Lxb7, Dxb7. 20. Sg2, Td7.
21. Tfel, Tcd8. 22. Sf1,
Se4. 23. Txd7, Txd7. 24.
Tdl, 5c3. 25. Txd7, Dxd7.
26. Dc2, Lf6. 27. Sf4, Ddl.
28. Dxdl, Sxdl. 29. 5e2,
Lc3. 30. Sxc3, Sxc3. 31. a4,
Kf8. 32. Sd2, Ke7. 33. e4,
5e2+. 34. Kfl, 5d4. 35. f4,
f6. 36. Kf2, g5. 37. Ke3,
Kd6. 38. Kå, gxf4. 39. gxf4,
a5. Remis.

25. Affred Kar/strøm
Tvd. KNS.

September 1938

26. Nils Adrian Bakke
8939. Schanch-Echo.

i . juniheft 1976
Korreksjon.

4_v NATURVERN?
DET GJØR DU
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2Z Affred Kar/strøm
Provicence Journal

17/9 1946

28. Nils Adrian akke.
1331. Feenschach

24/ 1974.
Versjon

Matt i 2 trekk.
NORSK SJAKK.

I mellomkrigstiden (de
harde trettiåra!) ble det spilt
mye god sjakk og laget
mange fine sjakkproblem.
Forklaringen er kanskje at

om det ikke var velstand på
det materielle, så var det
rikelig med TID — og det
siste er det jo som kjent
viktig for en sjakkspiller å ha
nok av!

Det elegante KRYSS-
SJAKK-TEMAET var mye
dyrket på denne tiden. Det
går ut på at hvit tillater svart
å sjakke hvit konge, og hvit
får i paraden (som samtidig
er matt-trekket i en 2-
trekker) ikke lov å slå den
sjakkende svarte brikken.
Denne strenge selvtukt
((ikke å bruke storslegga»,
gjør at hvit må benytte noe
en i problemsjakken kaller
BATTERI . Batteriet består
av en linjefigur (Db8 i nr. 25)
og en sperrebrikke som står
mellom linjefiguren og svart
konge (Se5 i nr. 25). Når
sperrebrikken trekker, virker
batteriet, og vi får det vi
kaller en avdekker i vanlig
tale.

NØKKELEN (førsterek
ket) i dette problemet er
spesielt flott, fordi hvit frivil
lig går inn i 3 forskjellige
sjakker!

Nr. 26 er et resultat av 4
års arbeid. Jeg brukte 2 år
på å lage den første «ut-
gaven», som ble offentlig-
gjort i Schach-Echo. Det
viste seg at den hadde en
alvorlig feil, og jeg kunne
ikke finne noe botemiddel
mot det før det hadde gått

PROBLEMSJAKK
v./Nils A. Bakke

MUSI KKINSTRUMENTER
I

Matt i 2 trekk. Matti6trekk

&Io &C
v &

FA4rrATA

VADSØ
TELEFON 52 168

Matt i 3 trekk.
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ytterligere 2 år. Nå får vi
håpe det er korrekt!? Te
maet (ideen) framkommer i
hvits andre trekk, som svar
på de 8 trekk svart har til
rådighet.

Nr. 27 er en såkalt FLER-
TREKKER (matt i mere enn
3 trekk). Hvis svart flytter
med Ld8, er det bindings
modellmatt på c7 med
springeren på e6. Så blir det
da for løseren «bare» å sette
svart i trekktvang!? Unn deg
selv en kosestund med å
løse denne oppgaven. Vent
med å se på løsningen til du
mener du har klart biffen.

Nr. 28 er en oppgave
laget i en fantasisjakkform
oppfunnet i Akademisk
Sjakklubb på Blindern Uni
versitet. Jeg innførte den i
problemsjakk med artikler i
Stella Polaris, desember
1971 (2. 284) og i feen
schach, mars 1972 (s. 252).

I tillegg til vanlige sjak
regler, kan kun brikker av
samme art (unntatt selvsagt
kongene) slå hverandre.

Når en dronning har
utført et trekk, blir den til en
springer, og omvendt.

Når et tårn har trukket,
blir det til en løper, og
omvendt.

NORSK SJAKK er nå
internasjonalt anerkjent og
tatt med i Feenschach’s
problemleksikon.

Denne oppgaven viser at
en ved å bruke NORSK
SJAKK kan framstille et så

krevende tema som
Zagorujko med bare 6
brikker!

Oppgaven har 2 forsøk,
som viser forskjellige hvite
matter etter avblokkering av
b5 og b7, men forsøkene
strander på en bestemt

svart parade i hvert forsøk.
I løsningen kommer det

ytterligere to nye matter et-
ter svart rømming av b5 og
b7.

De to forsøkene og
løsningen kalles tilsammen
for3 FASER.

Nye matter på de samme
svarte svar i minst 3 faser
karakteriserer ZAGORUJ
KO-TE MAET.

LØSNINGER:

25:
i . Kg6! ! ! truer 2. Lg5 matt

Tb6+ 2. Sc6 matt
Tg3+ 2. Sg4 matt

e3+ 2. 5d3 matt
KRYSS-SJAKK.

Etter at bonden på d5 er
gått fram et skritt
(nøkkelen), er hvit klar til å
gå til alle 8 mulige felt med
Se6, for å rømme feltet for
løperen som skal sette matt
i tredje trekket.

Svart har 8 svar, og på
hvert svar sjaltes 7 mulighe
ter for den hvite springeren
ut, helt til alle 8 mulighetene
har forekommet. Dette
temaet kalles FLECK.
Utnyttelsen av alle 8 trekk
av en springer, kalles
SPRINGERHJLJL eller
OKTOGON.

Verdt å merke seg, er
også at springeren hver
gang sperrer en linje for
svart.

Fullstendig løsning:

i . d6, med 8 trusler av Se6.
Ta6. 2. Sc5!
3. Le6matt
Ta7. 2. Sc7!
Ta8. 2. 5b8!
Th8. 2. Sf8!

1. INNLEDNING

Aktiviteten i fylket har
vært meget stor i perioden.
En hel rekke turneringer har
blitt avviklet, og av disse vil
en nevne: Finnmarksmester
skapet 1977 (Øksfjord),
Øksfjordsjakken 1977
(Øksfjord), Nord-Norsk
Mesterskap 1977 (Hammer
fest), Kalotturneringen 1977
(Hammerfest), Varangsla
get 1977 (Kirkenes),
Kirkenes Junior Chess lnter
national 1977/78 (Kirkenes),
Sone-finale i Norges-cup
(Kirkenes).

Skolesjakk drives nå i
mange skoler rundt omkring
i fylket, men det er ennå
mange steder hvor skole-
sjakk ikke er kommet or
dentlig igang. Finnmark
Sjakkregion vil oppfordre
klubbene til å være be-
hjelpelig med skolesjakk
undervisningen.

To nye sjakklubber er blitt
dannet i perioden. En i
Kautokeino og en i
Mehamn.

2. STYRET
Styret har i perioden hatt

følgende sammensetning:
Trygve Røtvold, for-

mann.
Karl Hojem, sekretær
Arne Gustavsen,

kasserer.

Karl Arthur Larsen, NSFU
ungdomskonsulent i Finn
mark.

3. MØTER
Det har i perioden vært

avholdt 9 styremøter.

4. ØKONOMI
Når det gjelder økonomi-

en til Finnmark Sjakkregion
viser en til vedlagte regn-
skap.

5. MATERIELL
Finnmark Sjakkregion har

kjøpt inn 20 sett brett/brik
ker samt 4 stk. sjakkur.
Meningen med utstyret er at
det skal lånes ut til sko-
ler/klubber som starter
skolesjakk, men som
mangler utstyr. Utstyret vil
til enhver tid være Finnmark
Sjakkregions eiendom, og
skal returneres til regionen
etter bruk. I inneværende
sesong er utstyr lånt ut til
følgende:

Masi skole, Nesset skole,
Dyfjord skole, Rognsund
internatskole, Kautokeino
sjakklubb.

6. INSTRUKTØRKURS
For å få flere skolesjakk

instruktører ble det avviklet
et instruktørkurs i
Kautokeino 15. og 16.
oktober 1977. Ansvarlig for
opplegget til kurset var
ungdomskonsulenten i
Finnmark. NSFU reisein

Finnmark Sjakkregion
Årsberetning i 977178

26:

gf6: 2. Sg7!
Lf4. 2. 5g5!
Lg5. 2. Sf4!
ed2: 2. Sd4!

HVITT SPRINGERHJUL
og Fleck.

27:
Klart i dagen ser vi at etter

svart løpertrekk følger Sec7:
matt, men hvit er i
trekktvang, og det må
trikses litt for at svart skal
komme i trekktvang. Den
eneste måten som går, er:
1. Sd4, Lf6. 2. Sb5, Ld8. 3.
Kbl! Lf6. 4. Kcl! Ld8. 5.
Kdl ! Lf6. 6. Sbc7: matt!

28:
Forsøk:
1. Lg6=T? b4.
2. La5=T matt

Sc5= D.
2. La7=T matt

Men: Sd6=D!

Forsøk:
1. Le8=T? b4.
2. e2=L matt

Sc5= D.
2. Tc8=L matt

Men: Sd8=D!

Løsning:
1. Lf7=T, b4.
2. T=L matt

Sc5=D.
2. Tb7=L matt

ZAGORUJ KO

Karl Hojem

2

struktør, Henning Wadd
Hernsen, var også tilstede
på kurset.

Interessen for kurset var
ganske stor og det kan
synes som det er behov for
å avholde flere slike kurs.

7. REPRESENTASJON
Til ungdomsleiren «Sjakk

og Idrett» i Kloten i Sverige
ble Bengt Eriksen og Jan
Petter Solhaua. beaae fra

8. MEDLEMMER
Det går meget tregt med

å få inn opplysninger om
medlemstallet i klubbene.
Det samme også når det
gjelder registrering av
skolesjakkspillere. Økono
misk støtte både fra stat og
fylke øker med økende
medlemstall, derfor trenger
regionen disse opp-
lysningene. En antar at det i
dag er ca. 150 klubbspillere
og 500 skolesjakkspillere i
fylket.
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Finnmarksmesterskapet i
sjakk 1978 ble avvilet 4. —

5. mars med Kirkenes
Sjakklubb som arrangør.
Mesterskapet hadde samlet
42 deltagere fra Kautokeino,
Kirkenes, Vadsø og Vardø.
Beklageligvis møtte ingen
fra Vest-Finnmark opp til
årets mesterskap. Tur
neringsleder var Karl
Hojem.

Favoritt til mesterskapet

var Gudmund Farstad,
Vardø. Han lå også i
ledelsen etter 4 runder
sammen med Kjell Figen
schou, Kirkenes og Harald
Oldernes, Vadsø. I 5. runde
møttes Gudmund Farstad
og lngvald Nilsen, Kirkenes.
Etter at lngvald Nilsen
hadde mistet offiser trodde
vel de fleste at han ville gi
opp. De som kjenner
lngvald Nilsen ved at det er

akkurat i slike situasjoner
han spiller best og han
klarte da også til slutt å
overliste Gudmund Farstad
og tok hele poenget. Kjell
Figenschou møtte Harald
Oldernes og vant uten alt
for store problemer. Foran
6. og siste runde var Kjell
Figenschou alene i teten
med 4 poeng. Bengt
Eriksen, Kirkenes lå nå på
andre-plass med 3.5 poeng.
Det var nå bare disse to som
hadde muligheter til å vinne
mesterskapet.

I siste runde skulle Kjell
Figenschou møte lngvald
Nilsen og Bengt Eriksen
skulle møte Karl Arthur
Larsen, Kirkenes. Forhånds
tipsene var klare — Kjell
Figenschou ville ikke få
noen problemer med
lngvald Nilsen, i hvertfall
ikke dårligere enn remis, og
Karl Arthur Larsen ville slå
Bengt Eriksen, med andre
ord, det gikk mot en klar
seier til Kjell Figenshou.

Men de som tipper vet at
favorittene ikke alltid går
inn. lngvald Nilsen hadde
tydeligvis fått blod på tann
etter seieren over Gudmund
Farstad. Ingvald Nilsen slo
Kjell Figenschou og da kom
han også opp på 4 poeng.
Det samme hadde også
Gudmund Farstad etter

seier over Tor Kristian
Schølseth. I lik stilling kom
Karl Arthur Larsen med
tilbud om remis mot Bengt
Eriksen. Hvis han mottok
tilbudet ville Kjell Figen
schou bli mester på best
kvalitet hvilket Bengt
Eriksen selvsagt var klar
over. Derfor avslo han
tilbudet, for hvis han klarte
å slå Karl Arthur Larsen ville
han selv bli mester. Etter
noen trekk lå Karl Arthur
Larsen klart over og seieren
syntes å være sikker. De
fleste hadde nå belaget seg
på at Kjell Figenschou skulle
bli mester. Men, ((hvor
lenge var Adam i paradis»
— Karl Arthur Larsen ((buk
ket» i sluttspillet og Bengt
Eriksen tok hele poenget og
dermed mestertittelen. Det
er ikke ofte en opplever slik
dramatikk i løpet av siste
runde i et mesterskap.

At Bengt Eriksen skulle
bli mester kom nok som en
overraskelse på de aller
fleste. Men seieren var
meget fortjent, han var den
eneste i mesterklassen som
gikk gjennom turneringen
uten tap.

Klasse I besto av bare 6
spillere, og her ble det spillt
etter Berger-system. Vinner
ble Harald Nilsen, Kirkenes

w med 3.5 poeng. Samme
poengsum hadde også
Martin Schølseth, Kirkenes,
men med dårligere kvalitet.

Favoritt til seieren i klasse
Il var junioren Per Ove
Bårdsen, Vardø. Han inn-
fridde da også forventnin
gene og gikk til topps i
klassen, forøvrig uten tap.

Juniorklassen var
skuffende liten. Men også
her ble det favorittseier idet

Leif Morten Kofoed, Vardø
gikk gjennom turneringen
uten tap.

Klasse Lilleputt ble
vunnet av UIf Eirik Larsen,
Kirkenes med 5.5 poeng tett
fulgt av Tore M. M. Larsen
også fra Kirkenes på 5
poeng. Med seieren i
klassen fikk Ulf Eirik Larsen
en aksje i den flotte vandre-
pokalen som er oppsatt av
Arvid Karlsen, Vadsø i
klasse Lilleputt.

Lagmesterskapet ble
vunnet av Kirkenes
Sjakklubb.

Klasse: Mester

i . Bengt Eriksen,
Kirkenes 4.5

2. Kjell Figenschou, 4.0
Kirkenes (19.5)

3. Gudmund Farstad, 4.0
Vardø (16.5)

4. lngvald Nilsen, 4.0
Kirkenes (15.5)

5. LeifBjørnstad, 3.5
Kirkenes (18.0)

6. Harald Oldernes, 3.5
Vadsø (15.5)

7. Karl A. Larsen, 2.0
Kirkenes (17.5/5.00)

8. OlavWold, 2.0
Vadsø (17.5/2.50)

9. Tor K. Schølseth,
Kirkenes 1.5

10. Jan Petter Solhaug,
Kirkenes i .0

Klasse: I:

i . Harald Nilsen, 3.5
Kirkenes (7.75)

2. Martin Schølseth, 3.5
Kirkenes (6.75)

3. Rolt Birger Karlsen 3.0
Vardø (5.50)

4. Bjørn A. Sundsfjord, 3.0
Vardø (5.00)

Klasse: Junior:

i . Leif Morten Kofoed,
Vardø

2. Fred Gornitshni,
Kirkenes

3. Brede Sæther,
Kirkenes

4. Kjetil Henninen,
Kirkenes

Klasse: Lilleputt

1. Ulf Eirik Larsen,
Kirkenes

2. Tore Morten Larsen,
Kirkenes

3. Anders lversen,
Vardø

4. Willy Selfor
Kirkenes

Lagmesterskapet:

1 . Kirkenes Sjakklubb
2. Vardø Sjakklubb
3. Vadsø Sjakklubb
4. Kautokeino

Sjakklubb

Finnmarks..
mesterskapet I 978

Leif M. Kofoed.

Klasse Il:

1. PerO. Bårdsen,
Vardø

2. Thorleif Larsen,Karl Hojem
Kirkenes

3. Ivar Sæther,
poeng Kirkenes

4. Arne Larsen,
Kirkenes

5.0

4.0

3.5
3.0

(19.0)

5.0

3.5

3.0

2.5

5.5

5.0

4.5
3.0

(20.0)

40.0
27.5
8.0

6.0

......

-.--- -

Bengt Eriksen, Finnmarksmester 1978.
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Vi er i full gang med for-
beredelsene til Landsturne
ringen 1978, som spilles i
Risør fra søndag 9. til og
med lørdag 15. juli, med
Kongress lørdag 8.

Det er første gang siden
Kristiansand 1947 at NM er
lagt til Sørlandet, og med
den kolossale turneringsin
teresse, kalkulerer vi med
alle tiders rekord i Risør,
d.v.s. henimot 500!

RISØR er en praktfull fe
rieby, med alle de herlighe
ter det bilde Sørland, kan by
på sommers tid.

RISØR er m.a.o. somme
rens mål, — og vi regner
med svær oppslutning nord-

Der er knapt om hotell-
plass, men vi disponerer et
stort internat — «Sirilund»,
som har en meget høy
standard, dessuten hele
campingpiassen «Sundet»
(kun for telt) — dessuten er
vi behjelpelig med annen
innkvartering.

Som man ikke har kunnet
unngå å legge merke til, er
der Ibsen-jubilé i år, og det
markeres bI. a. med
«Scandinavia Grand Prix-lb
sen Jubilé 1978», i meste-
rens fødeby Skien, fra 4. —

9. august.
Opplegget er i den helt

store stil:
En åpen turnering — for

spillere over 2.000 — med ni
runder Monrad og en første-
premie på 10.000.-. (ti
tusen)!, en ditto for de
under 2.000, men med langt

Et godt råd: Nøl ikke med
å bestemme deg, og ta
kontakt med «Norsk
Sjakk’s» kontor, for å få
«spikret fast» din innkvarte
ring.

Det henvises forøvrig til
Landsturneringens inn-
bydelse, sendt ut den 25.
mars til alle klubber etc.

beskjednere premier.
Dessuten en juniorturne

ring med syv runder Monrad
fra fredag 4. til søndag 6.,
med premier også i
aldersgruppene under 17 og
15 år, og premiering til de
beste tre-manns-lag totalt
og innenfor de ulike alders
trinn.

Så klubbene bør gå inn
for å sende minimum tre
spillere.

De siste tre dager (7. —

9.), inviteres juniorene til en
idretts- og sjakkleir.

COLT SIGMA—perfeksjonist med egae
Suksessbilen som skaper uro i den øvre mellom- omtale. Om du tror det eller ei, bør du være
klasse. Dette fordi den er luksunøs, har gode rask for tildeimgen er begrenset p.g.a. suk
kjøreegenskaper, tekniske fmesser og utstyr sessen ute i verder Etter en prøvetur vil du
som stort sett har vært forbeholdt biler i langt sikkert si som oss:
høyere pnsldasser. Sjelden har noen bil blitt så Colt Sigma - det er bil det’
skalTirost av fagfolk i senøse teater og presse-

Kvalitet og komfort fra Mitsubishi,
-Japaiis eldste bilfabrikk.

SAPPORO GALANT CELES1t LANCER

gkacxil

lAfrajapansL—.este bilfabrikk

BODØ:

UNI-BIL AIS
8010 BODIN
Tif. (081) 23580

NARVIK:

FAGERNES BIL
8500 NARVIK
Tif. (082) 44020

HARSTAD:

MOTORCO A.S
9400 HARSTAD

Tif. (082) 64627

TROMSØ:

JAKOBECK
MASKIN
9000 TROMSØ

Tif. (083) 83548

fra!

Alle
veier

fører til
Risør.

IBSEN-JUBILEET
MED SJAKK

“UNGDOMSHERBERGE
TLF.50963— MOIRANA
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Der spilles i «Skienshal
len» i praktfulle landlige om-
givelser i Klosterskogen,
med anledning til camping
og innkvartering på skoler i
umiddelbar nærhet.
Dessuten adgang til in-
nendørs swimmingpool og
idrettsanlegg. Det meget
rimelige «Sportellet» ligger
kun et stenkast fra
spillestedet.

Man skulle kunne ha en
praktfull uke i Skien for «en
slikk og ingen-ting».

Detaljerte informasjoner
vil utgå i løpet av april
måned.

ÅRS- OG HÅNDBO
KEN
vil være ute i løpet av april
d. å. , endelig! Det er mange
unnskydlninger å gi for for-
sinkelsen, bI. a. de mange
og stadige endringer i lover
og turneringsregle ment, og
at man har måttet prioritere
andre ting. 8 timers dag er
nemlig en fjern drøm, for
enkelte centrale tillitsmenn
innen norsk sjakk

SJAKKENS VENNER
Jeg undrer om de aller fleste
har glemt støtteorganisasjo
nen «Sjakkens Venner»,
hvor oppslutningen er

skuffende dårlig. Medlems
skap for 1978, koster mmi-
mum kroner 50.00 og inn-
betales best over bankgiro:
— men det må skje raskt,
siste frist er 30. april d. å.

SJAKKUTVALGET
har ferdig en ny og om-
fattende prisliste pr. i . april,
og sendes på anmodning
mot kr. 1.25 i svarporto.

NM FOR
KLUBBER 1978
er i gang, for første gang
spilles også i junior, men
ingen lag fra Nord-Norge er
med.

antrekk hos:

Opplev

AMERIKA
med gIobetrotter
Selskapsreiser fra kr. 2.800
Opplev drømmen om Amerika: New York med fri-
hetsgudinnen, Chinatown og Fifth Avenue. Eller velg
en av turistrundreisene som inkluderer det meste.
QBS! Slektsreiser med skandinavisk guide.

BENNET rTif. 64921. Torvet 7, Harstad

Howlid & co AIS, Andenes
Otto Koch, Bodø
Sambo, Bodø
Edm. Jonassen Eftf., Brønnøysund
EPAS Einar Pedersen AIS, Fauske
Bolle & Co, Finnsnes
Oswald Kjær, Finnsnes
E. Angel Olsen, Hammerfest
Sverre Pedersen AIS, Harstad
T. Danielsen, Honningsvåg
B. Hamres Ettf. Kirkenes
Ludy. Håkonsen, Leknes
Rana Samvirkelag, Mo i Rana
B. T. Lund, Mosjøen
Torfinn Bolle, Narvik
Finns Magasin, Rognan
Sands Konfeksjon, Sandnessjøen
H. M. Jacobsen, Sortiand
Lofoten Konfeksjon, Svolvær
Gerh. Holthe, Tromsø
Brdr. Johannessen, Tromsø
A. Dørum Persen, Vadsø
Utstyr Bertheussen, Vardø

cenuIKONFEKSJONSFABRIKK A/S
Haugåsstubben 8 — (045) 86 031
Postboks 89 — 4001 Stavanger

Den moderne skreddeêen

Se «sjakkjakken» og
andre festlige

TERYLENE
I
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HER FINNER DU OSS:

ANDSELV:
G-SPORT ANDSELV
TIf. 089-30 000 — 2437
BODØ:
ARVID BØCKMANN, TIf. 081-20676
SUNDBY & GUNDERSEN, TIf. 081-22 352
BØ I VESTERÅLEN:
JERNVAREN A/S, tlf. 012-210
BÅTSFJORD:
MATERIALHANDELEN, Tif. 085-89 191
FINNSNES:
SENTRUM SPORT A/S, tlf. 089-40 187
HARSTAD:
SPORT A/S,tlf.082-62 451
MELBU:
OTTO DRAGLAND A/S,tlf.012-80

MYRE:
EDV. ERIKSEN EFTF., tlf. 012-123
NARVIK:
H. LANGSETH A/S, tlf. 082-42 381
ROGNAN:
ROGNAN SPORT, tlf. 081-48 300-132
SORTLAND:
SIGURD PEDERSEN, TIf. 012-60
SULITJELMA:
SPORT ELECTRONIC, tlf. 081 -46 390
TROMSØ:
ANDRESENS VAABENFORR., tlf. 083-82 403
BRØDRENE SÆTHER A/S,tlf.083-83042
VADSØ:
LEIF BJERCK A/S, tlf. 085-51 335

ALT I SPORT SOMMER OG VINTER

HA6EN - IlYkk. HAMMERFEST


