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Kandidatturnering til kamp
i Budapest
om verdensmesterska-

IB M- Botvinnik
Kandidatturneringen som begynte 7. april og skal vare til
slutten av mai, er verdens hittil
fremste sjakkturnering. På FIDE (Federation Internationale
des Eckes = verdenssjakkforbundet) 's konggress i Paris 1949
ble det endelig fastsatt regler
for verdensmesterskapsmatchene. Det skal holdes kandidatturnering hvert 3 år, og vinneren
skal utfordre verdensmesteren

pet.
Helt siden turneringen i London 1851 har det vært forsøkt å
få satt opp internasjonale godkjente regler, men det har hittil
ikke lykkes, for verdensmesterne og aspirantene har ikke behøvd å ta hensyn til en internasjonal godkjent verdensorganisasjon. Men nå godkjenner hele
sjakkverden FIDE som den bestemmende organisasjon i alle
felles internasjonale sjakkanliggender.
Kongressen vedtok å innbyde
følgende 14 spillere til Budapest:
Boleslavsky, Bondarevsky, Bronstein, Flohr, Keres, Kotov, Lilienthal og Smyslov fra Sovjetsamveldet. Fine og Reshevsky
fra USA. Euwe, Holland. Starnberg, Sverige. Szabo, Ungarn og
Naidorf, Argentina.

Norges

Sjakkforbund

Formann: B. Eckblad, Josef inegaten 21, Oslo.
Viseformann: Andr. Kraglund,
Lassebakken 3, Drammen.
Kasserer: Kr. Skaug, Realbanken, Oslo.
Sekretær: G. Vinje, Skogholtveien 15, Bekkelagshøgda,
Oslo.
Styremedlem: L. Skogstad,
Steinberget 7, Trondheim.
— O. Holthe, Mæla, Gjerpen
pr. Skien.
— P. Monsen, jr., Håkonsgt. 18
Bergen.

Som representant til juniorturneringen i Birmingham i tiden 3—16 april ble Yngvar Barda. Barda er 15 år og har spilt
seg opp i mesterklassen i Oslo
sjakkselskap.
Sjakklokker vil bli å få, da en
kan få kjøpt et parti. Vedtatt
foreløpig å kjøpe en klokke på
prøve.
Forbundsmerket, som har
vært utsolgt, ble bestilt igjen.
Det vil bli gitt beskjed når sjakkklokker og forbundsmerke kan
bestilles.

På styremøte 24. mars ble behandlet bl. a.:
Fine vil ikke delta, da han
mente at turneringen skulle ha
vært spilt i Argentina. Euwe har
sluttet som profesjonell spiller
og begynt som lærer igjen, derfor møter ikke han.
Verdensmesteren Michail Botvinnik, Sovjet-Samveldet, vil således få en verdig motstander,
som er uttatt blant verdens beste spillere.
Matchen om verdensmesterskapet skal spilles i Moskva
1951. Det skal spilles 24 partier;
men når den ene har oppnådd
12% poeng, da er han verdensmester, og kampen avsluttes.

De fleste sjakklubber står tilsluttet forbundet gjennom sjakkretsen. Men på enkelte steder
er det ikke krets, og klubben står
direkte tilsluttet forbundet. Hvis
det på disse steder skulle være
klubber som ikke står tilsluttet
forbundet, så må en be om å få
oppgitt navn og adresse.
Til onerttering. Klubben som
ønsker opptagelse i forbundet,
kan henvende seg Norges sjakkforbund, Oslo. Søknaden vedlegges medlemsfortegnelse og klubbens lover. Hvis lover ennå ikke
er utferdiget, kan en utbe seg
forbundets mønsterlover for
sjakklubber, som tilstilles enhver som tenker å starte sjakkklubber.

*
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Dansk - norsk
LYNRADIOMATCH

skal spilles lørdag 29. april kl.
16,25—17,00 mellom Jens Enevoldsen, Danmark og vår egen
lynsj akkmester Arne Krogdahl.
Betenkningstiden blir 12 sekunder pr. trekk.
Jens Enevoldsen har vunnet

*

Arne Krogdahl
er Norges suverene mester i
lynsj akk. Han er født i Trondheim 1909 og medlem av Oslo
sjakkselskap siden 1923. Han
spilte seg hurtig opp gjennom
klassene, og alt i 1930 deltok han
på Norges lag i sjakkolympiaden
i Hamburg. I 1934 vant han Os-

det danske mesterskap 3 ganger.
Han er en fram ragende lynspiller og blir regnet med blant verdens beste. Han er også blindspiller. Han har klart å spille 24
blindpartier samtidig.
Lytterne kommer sikkert til å
få en spennende halv time ved å
følge kampen mellom disse to
store spillere på sjakkbrettet.
lomesterskapet og i 193r4 gikk
han til topps — han ble Norgesmester. Han tilhører landslagsklassen som ble dannet etter
landsturneringen i 1946. Han
har vunnet en rekke lynsj akkturneringer ved landsstevner og
Oslo-turnernger. Hans spill er
friskt og kombinasjonsrikt. Det
skal bli interessant å se om han
nå i lynradiomatchen klarer å
gjenta bedriften fra i høst, da
han slo den svenske stormester
Ståhlberg.

Meddelelse til klubbene.

Nr. 1 og 2 av Norsk sjakkblad
blir utsendt til klubbene etter
medlemstallet for 1949.
Klubber som har øket medlemstallet vil få de manglende
eksemplarene ettersendt sammen med nr. 3.
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P A R T I E R

d2—d3
Storm Herseth i Gøteborg 4.5. Lcl—b2

Ved nyttårsskiftet arrangerte
Volvo Schakklubb i Gøteborg en
turnering med Storm Herseth
som utenlandsk gjest. Resultatet ble en knap seier for Olof
Kinnmark, og 2. pr. vant Storm.
Herseth, mens 3—4 pr. gikk til
Fr. Løsnitz og Ernst Åhman. Det
var 8 deltagere.
Partiet nedentfor er fra turneringen.
Parti nr. 3 — Uregelmessig.

Hvit:
Alexandersson

1. Sgl—f3
2. g2—g3
3. b2—b3
16

Svart:
Sorm Herseth

c7—c5
Sb8—c6
e7—e5

d7—d5
Lf8—d6
6. Sbl—d2
f7—f5
I motsetning til hvits passive
spillemåte, som Herseth visste
om på forhånd, fyrer svart godt
under kjelen, med 4 bønder på
utmarsj allerede etter 6 trekk.
7. c2—c4
d5—d4
8. e2—e4
Naturligere og bedre er vel 8.
Lg2 fulgt av 0—0, for senere å
forsøke å nytte svarts bonderekke som objekt for gode linjeåpninger, ved passende bondebytte
8.
Sg8—f6
9. Sf3—h4
Hvis hvit skal kunne få noe
motspill er det nødvendig å holde en bevegelig offiser på e4, så
løperen etter Lg2 har en diagonal å arbeide på. Derfor best 9.
De2.
9.
f5xe4
10. d3xe4
Lc8—e6
11. a2—a3
Dd8—d7
12. f2—f3
0—0—0
13. Lfl—d3
g7—g6
14. Ddl—e2
Th8—f8
Sc6—a5
15. 0—0—0
Dd7—f7
16. Kcl—bl
Sf6—d7
17. Tdl—cl
Kc8—b8
18. Thl—fl
g6—g5
19. Sh4—g2
Hindrer befrielsesforsøket f3-f4

e7—e6
b7—b5! 2. c2—c4
c7—c6
Le6xb3 3. Sbl—c3
Sg8—f6
4. Sgl—f3
e6xd5
ABC DEF GH
5. c4xd5
I
Sb8—d7
m
6.
Ddl—c2
#
'ål
i
Lf8—e7
7. Lcl—g5
:Q
n
0—0
8. e2—e3
•
Tf8—e8
9.
Lfl—d3
£ •Ti Å . J
Det beste, f. eks. 9. —, h6 10.
m
h4! med gode angrepssj anser
å
eller 9. —, a6 10. g4!, Sxg4 11.
ABCDEFGH
Lxh7f, Kh8 12. Lf4 med sterkt
Nå har svart 2 fribønnder og angrep (Botvinnik—Alatorzev,
hele kontrollen over spillet. Hvits Leningrad 1934).
plan f3—f4 kommer for sent til 10. 0—0
å22.haSd2—c4
noen virkning.
ikke hvit oppnå noe
Lb3xc4 vedNå10.kan
g4
for
10. —, Sf8.
Sa5xc4 10.
23. Ld3xc4
Sd7—f8
Sd7—b6 11. Tal—bl
24. De2xc4
Lc8—e6
Tf8xf7
25. Dc4xf7
b2—b4!
Td8—f8 12.Minoritetsangrepets
26. h2—h4
h7—h6 iske innledning. Bondenkarakter27. Tel—fl
fra
Sb6—a4 b5 bryte hull i den sorte skal
28. Lb2t—cl
stilling,
c5—c4 derfor hører også trekkene
29. Lcl—d2
Sc3
h6xg5 —a4—c5, Tfl—cl og eventuellt
30. h4xg5
c4—c3
31. f 3—f 4
med i systemet. Hele
Sa4—c5 a2—a4
32. Ld2—cl
denne
oppstilling
litt tid, og
Sc5xe4 det er nødvendig tar
33. f4—f5
at
framstøtet
Et ødeleggende innhugg. Hvit bygges opp slik, da svart
ellers
fortsatte den håpløse kamp til kan få tilfredsstillende motspill.
39. trekk, hvor han ga opp.
I mellomtiden må svart sørge
Parti nr. 4. Dronning gambit. for å skaffe seg motspill i senSpilt i det 17. sovjetmester- trum og på den andre fløyen.
Ta8—c8
skap, 11 runde den 1. november 121
13. S c 3 - ^ 4
Sf6—e4
1949 i Moskva.
14. Lg5xe7
Te8xe7
Hvit:
Svart:
15.
Sa4—c5
Se4xc5
Kotov.
Ragosin.
16.
Dc2xc5
b7—b6
1. d2—d4
d7—d5

20. Tfl—f2
21. c4xb5
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Svekker c6, men det var heller
ikke tilfredsstillende å spille 16
—, a6 17. Tfl—cl, fulgt av a2—
a4 og deretter b4—b5. Det er lærerikt å studere hvits oppmarsj
nå. han har fremtvunget den
første svekkelse, som er svart en
klamp om foten ved å hindre
ham i det planlagte motspill.
17. Dc5—c2
Dd8—d6
18. Tfl—cl
g7—g6
For å frigjøre springeren fra
bevoktningen av h7, men skaffer hvit et angrepsobjekt, 18. —,
h6 kom i betraktning. Derimot
var 18. —, Te7—c7 ikke så godt
for 19. Sg5.
19. Tbl—b3
Sf8—d7
201 h2—h3
Det kunne straks spilles h2—
h4, men hvit holder sin trumf
tilbake, for at den kan komme
med desto større kraft på det
rette tidspunkt.
20.
Sd7—b8
21. a2—a3
Le6—d7
22. Tb3—c3
Ld7—e8
Nu er det oppstått en tereotyp
stilling omkring den svake cbonde, og hvit som har terrengfordel, kaster angrepet over på
den andre fløyen. Da svart ikke
kan finne motspill noe sted, forsøker han lykken på dronningfløyen, som er dømt til å mislykkes.
23. h3—h4
a7—a6
18

24. h4—h5
Te7—a7
25. h5xg6
h7xg6
26. Sf3—e5
a6—a5
På 26. —, Ta7- -c7 kan det f.
eks. følge 27. b4—b5, c6—c5 (27.
a6xb5 28. Lxb5!) 28. b4xa5, c5
—c4 29. Se5xc4! d5xc4 30. Tc3x
c4, Tc7xc4 31. Ld3xc4 med sterkt
angrep.
27. b4—b5!
Ta7—c7
Eller 27. c6—c5 28. d4xc5!,
Dd6xe5 (hvis svart slår igjen på
c5 får han et tapt sluttspill) 29.
c5xb6!, Tc8xc3 30. b6xa7 og hvit
vinner.
28. b5xc6
Kg8—g7
Det kunne naturligvis ikke
slås igjen på c6 på grunn av
overbelastning i c-linjen (28. —,
S eller Lxc6 29. Lb5 og vinner).
29. Dc2^-bl
Sb8xc6
30. Dblxb6
Tc8—b8
Svart er ferdig. Det trues bl.
a. Lb5. Nu følger en feiende
sluttning for fullt orkester.
Sc6xb8
31. Db6xb8
Dd6xa3
32. Tc3xc7
Sb8—c6
33. Ld3xg6
Le8xc6
34. Tclxc6!
Kg7—h6
35. Tc7xf7f
Da3xe3f
36. f2—f4
«Hevnsj akken».
Oppgitt.
37. Kgl—h2
(Skolebladet).
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STUDIER OG
PROBLEMER
PREMIEKONKURRANSE

Oppgave nr. 5
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Hvit i trekket.

ABCDEFGH

ABC D EFGH
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Svart i trekket.
Hva foreslår De som svarts En stormester gjorde en feil
her. Gjør det bedre!
beste trekk?
Oppgave nr. 8.
Oppgave nr. 7).
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ABCDEFGH

Hvit i trekket.
Og her gjorde en annen stormester 1. Kd2. Det er vel et godt
trekk?
Løsningene må innsendes innen 1. juni. På konvolutten skrives premiekonkuranse nr. 2. Av

ABCDEFGH

Hvit i trekket.
En 4-trekker. Noen løser den
på 2 timer, andre på 5 minutter.
først uttrukne riktige løsninger
premieres to med fem kroner
hver.
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-f4enri IQinck 80 år

Den berømte studieforfatter,
ingeniør Henri Rinck, Badalona,
Spania, var 80 år den 10. januar.
Rinck har utgitt flere samlinger
av studier, samt teoretisk verk
om sluttspill.
I studiene sine viser Rinck
hvilke overraskende finesser som

enkle og oversiktlige stillinger
kan inneholde. Når en studerer
hans oppgaver, har en følelse av
at det er stillinger som er framkommet i partier. Fra hans «150
Endspillstudien» som kom i 1913
tar vi følgende oppgaver:

Nr. 9.

Nr. 10.

ABCDEFGH

AB

cDEFGH8

Hvit trekker og vinner.
Partipremiekonkurranse

Si»

Wå

•

ABCDEFGH
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AB DEFGH
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Hvit trekker og vinner.
Sjakkbrikker, brett, partiskjemaer

Norsk sjakkblad innbyr til en og annet sjakkmateriell skattes bilpartiturnering. Til turneringen ligst og best fra
kan innsendes parti som er spilt
i klubbturneringer i sesongen
OLAF BARDA
1949—50. Turneringen omfatter
Boks 4321,
3 klasser (a, b og c). Det utdeles
O SLO.
en bokpremie i hver klasse. ParPrisliste sendes gratis!
tiet må innsendes innen 20. mai.
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Klubbturneringen er ferdigspilt.
I kl. A delte Hans Gjøen
ariclet
cuncbt
og Bj. Blikeng 1 plass med 3%
av 4 mulige. Nr. 3 ble C. J. C.
Meeg. Kl. B ble vunnet av B.
Klubbkoi-respondenter
Værnes med O. Kvisvik på 2.
bes valgt, så Norsk sjakkblad plass.
kan være ajour med sjakknyheter.
Vennskapsmatch mellom DramInteressante sluttspill, bilde- men
og Asker sjakklubb
stoff som kan skaffes i forbindelse med den lokale pressa, ble spilt på Asker 19. mars.
samt partier og annet av inte- Kampen ble meget jevn.
resse bes innsendt.
Drammen sjakklubb vant
med
8 mot 7 poeng.
O. Johansen ble Trondheimsmester.
I Trondheimsmesterskapet Fra Oslo-mesterskapet.
deltok 26 spillere. I kl. A ble det H. G. Hansen og E. Myhre må
spilt i 2 puljer og med de to bes- spille omspill om Oslo-mesterte fra hver pulje som finalister. titelen. I det første stik-kampNr.l O. Johansen, Arbeider- parti seiret H. G. Hansen. Myhre
skal ha hvit i det andre parti
nes sjakklubb
som spilles etter påske.
Nr. 2 K. Aspas, do.
Nr. 3 J. Alstadheim, Trond- A. Stangebye, Sjakkselskapet,
hjem sjakklubb.
vant B-klassen, gruppe 1, på
Nr. 4 O. Ibenfeldt, Arbeider- kvalitetsberegning over R. Beck,
Torshov, —etter at et innbyrdes
nes sjakklubb.
Kl. B. ble vunnet av A. Erik- oppgjør i siste runde sluttet remis, og begge kom på 7 poeng.
sen og kl. C. av M. Rindvold.
På 2i plass Beck og på 3. plass
Klubbnyheter fra Kristiansund. H. Gallis, Oslo Politi, med 6y2Gruppe 2 ble overlegent vunPå årsmøte ble Bj. Blikeng
valgt til formann. Varaformann net av A. Bjercke, Stjernen, med
og sekretær Erling Næss og kas- 8 poeng — bare seire! 2. O. Olaiserer Johan Sæther. Av årsberet- sen, Sjakkselskapet, 6 og 3. K.
ningen framgikk at klubben har Thuv 5 poeng.
hatt et godt arbeidsår. Medlems- I C-klassens fem grupper kom
tallet er øket med 25 %.
følgende i teten:
21
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Nyttårsturneringen
i Jønkøping ble vunnet av
Ståhlberg med K. Skøld på 2.
^>PEN VIDE VERDEN plass.
Jugoslavia slo USA
FIDE's
i en radiomatch med liy 2 — kongress holdes i år i Køben8y2. Jugoslavia har vunnet alle havn i dagene 10—16. juli.
sine landsmatcher etter krigen,
og interessen for sjakk er stor
Mellom Romania og Bulgaria
der.
skal det i mai spilles en landskamp.
Barcza
vant mesterskapet i Ungarn
med 13y2 av 17. Køberl som ble Holland
nr. 2 laget turneringens store skal i år spille 3 landskamper,
overraskelse. Stormester Szabo nemlig mot Jugoslavia, Belgia
og Ungarn.
deltok ikke.
Ny verdensrekord
Gligoric
i simultanspill satte den tidlifra Jugoslavia vant en lyntur- gere
belgisk mester George Kolnering i Stockholm. Ståhlberg tanowski
forleden i San Franble nr. 4
sisko. Resultatet ble: 251 vinst,
13 remis og 3 tap, d.v.s. 95 vinstprosent.
Den gamle rekorden
Gruppe I. 1. E. Østvold 9 povar
på
213
partier med 90 vinsteng! 2. Kr. Sagen 6y2 3. R. Anprosent
satt
i 1948 av Baldur
dersen 6.
Hønlinger.
Gruppe II. 1. H. Strandberg
8V2. 2. E. Thoverud 7. 3—4 O.
Naidorj
Andersen og E. Gihle 6.
Gruppe III. 1—2 E. Iversen
vant det argentinske mesterog B. Paulsen 7. 3. L. Sæther 6. skapet med 5y 2 —$tø mot BolGruppe IV. 1. P. Lindblom 7. bochan.
2—3. F. Andreassen og P. HenGligoric
riksen 5%.
Gruppe V. 1. Waage-Hansen 9 erobret det jugoslaviske mespoeng! 2. O. Hauge 6 og 3. H. terskapet med 14 av 19. (uten
Erlandsen 5 poeng.
tap). Pire ble nr. 2 med 12y2.

<7
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Suri og Søtt

Redaksjonen håper at leserne
vil være riktig flinke til å skaffe
stoff til denne spalte. Hvis det
er noe som en synest er skjevt
med sjakkforbundet, Norsk
sjakkblad, sjakkretsen eller
klubben, så kom fram i denne
spalte med det. Husk det er meget lettere å kritisere og rive ned
enn å bygge opp. Altså, kom med
kritikk, men foreslå samtidig
hva som skal gjøres for å rette
på forholdene.
En hører ofte det blir sagt om
sjakkblad at de mangler humor.
Vi må be leserne hjelpe oss med
dette stoffet også. Skriv og send.
Argentina
slo Spania med 13—2 i en radiomatch.
En stor internasjonal turnering i Bukarest ble vunnet av
L. Pachmann, Tsjekkoslovakia,
med 14y2 av 19. Benkø, Ungarn
nr. 2 med 13y2. Den kjente postsjakkspiller, dr. Balogh, Ungarn
fikk 6 poeng og 18. plass.
I det Sovjet-Russiske mesterskap deltok 20 spillere. Første
plass ble delt av Smyslov og
Bronstein (seierherren fra Saltsjøbaden 1948) med 13. Keres
ble nr. 8 og Flohr nr. 11.

Vi lar F. Gutmayer åpne spalten:
Sjakkspillet skal være en åndelig rekreasjon etter trettende
pliktarbeide, en solstråle der letter og gyller hverdagslivet, et
stykke blå himmel i det skyhav
som livets kjåk og plage hvelver
over oss.
Fra et dagblad sakser vi følgende annonse:
Eldre herre ønsker sjakkpartner. Bm. «2375 Helst dame.»
Vi håper at slike annonser også finner vegen til Norsk sjakkblad.

Sensasjon i Bevervijk.

Den årlige januarturnering i
Bevervijk, Hohand, ble overraskende vunnet av den 22 årige
hollandske student Donner. Det
hender av og til i sjakkverden at
en ny mann kommer, ser og vinner.
Donner, som startet som favoritt til jumboplassen, vant med
1 poengs forsprang og uten tap
foran verdenskjente spillere som
dr. Euwe og Rossolimo.
Den franske mesterspiller Hogot laget også en sensasjon ved
å havne på siste plass.
23

Nordisk soneturnering i Ke3'kjavik

Sluttspill

I tiden 27/7—10/8. På FIDE's
spilt i Kristiansund sjakklubb, kongress ble det opprettet soner
kl. B, klubbturnering 1950 mel- i Europa. Den nordiske sone omlom A. Lyngstad og O. Kvisvik. fatter Finnland, Sverige, Danmark, Norge og Island. Vinneren
av denne turnering blir internaABc D E! GH
sjonal mester og skal delta i
I
* V-'"
FIDE's
internasjonale turnering
ItI- i i i
i 1951. Baldur Møller, Island,
A 'A:
'M
vant den siste nordiske turneå &
ring
i Ørebro 1948.
Å
II f *
;
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A

B c D i- F (i H

Kvisvik vant på denne vakre
måte:
I.—, Kg7!! (Et problemtr.).
2. Lxe3„ Txh2. 3. Lf4? Dh8. 4.
g3, Thlf. 5. Kg2, Dh3f. 6. Kf3,
Txflf. 7. Dxfl, Sh2f og hvit var
ferdig.
1.—, Kg7!! forhindrer frigjørelsen med Dc4f fulgt av Tc8 etter at svart har slått på h2.
Anm. Bj. Blikeng.

Verdensmesterskap for las - .

FIDE-kongressen i 1949 vedtok å begynne igjen med 4mannslagstevlingene for å styrke det internasjonale sjakklige
samkvemet og gjøre sjakkspillet
mere populært.
Det jugoslaviske sjakkforbund
skal iår arrangere olympiaden,
som skal begynne 20. august.
Den siste olympiade ble spilt i
Buenos Aires i 1939.

Norsk sjakkblad, utgitt av Norges sjakkforbund.
Ansvarlig redaktør: Olav Åvitsland, Haugesgt. 88, Drammen — Tlf. 2257
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