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Oppriktig talt: 

Fischers bragd 
R.obert Fischers strålende seier i intersoneturneringen i Stockholm er en av de mest 
imponerende prestasjoner som har vært ydet i sjakkhistorien. En slik overlegen triumf 
i konkurranse med det meste av verdenseliten vil i manges øyne kvalifisere Fischer t i l 
å stille opp som favoritt i kandidatturneringen på Curacao. Men hvordan det enn måtte 
gå ham der, er det iallfall ubestridt at han nå tilhører den aller fremste garde av stor
mestere. 

D e 'e russiske sjakkmestere har dominert det internasjonale sjakkliv i hele etterkrigs
tiden. Det levende og sterke sjakkmiljø i Sovjet-Unionen har selvsagt hatt sin store 
betydning også for sjakklivet ellers i verden. De russiske mestere har ikke hemmelig
holdt sine erfaringer og landevinninger innenfor åpningsteorien, og verdens øvrige 
sjakkspillere er blitt gjort delaktige i disse gjennom russernes bidrag både i form av 
praktisk turneringssjakk og bindsterke teoretiske verker. 

Fordelene ved et sterkt og konsentrert sjakkmiljø som det russiske er således åpen
bare, også for utenverdenen. Men samtidig er også svakhetene ved en såvidt ensidig 
konsentrasjon av verdenseliten helt på det rene, i internasjonalt perspektiv betraktet. 
Selv om også de vestlige land har hatt sine sterke spillere, har ingen av dem i virkelig
heten kunne by de sterkeste sovjetrussere jevnbyrdig kamp. Tross gode enkeltpresta
sjoner har de alt i alt blitt spurver i tranedans. V i tror neppe dette har vært egnet t i l 
å stimulere Vestens sjakkspillere t i l ytterligere fremgang, slik en større jevnbyrdighet 
ville ha gjort det. 

Psykologisk sett tror vi derfor Fischers triumf og hans definitive bevisførsel for at han 
er selv de beste russeres likemann, v i l kunne få stor betydning for den videre utvikling 
av sjakklivet i de vestlige land, og i alle andre land utenfor Sovjet. Hans bragd vi l bety 
en mektig stimulans og inspirasjon for alle sjakktalehter utenfor de russiske grenser —-ja, 
kanskje også for russerne selv! Nå har de endelig fått en verdig konkurrent, som de blir 
nødt t i l å ta alvorlig, om de ikke skal oppleve at selve VM-titelen havner i Brooklyn! 

B. 
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Tiorgcsmcsicrskapet t Sjakk 1962 
Hamar Sjakkselskap har herved den ære å innby t i l Norgesmesterskapet i sjakk 

1962, som arrangeres i tiden fra 1. t i l 7. jul i . 
Turneringen starter søndag 1. jul i kl. 11.00 i Hamarhallen, Hamar og omfatter følgende 

klasser: 
1) Mesterklasse'(Elite og reservegruppe) startkontingent kr. 25,00 
2) Klasse I » » 20,00 
3) Klasse II » » 20,00 
4) Juniorklasse » » 15,00 
5) Dameklasse » » 20,00 

Påmelding sendes: Hamar Sjakkselskap, Formann Thorleif Lukassen, Åker Hageby 
pr. Hamar. 

Påmelding må være arrangørene ihende innen 15. mai og være ledsaget av startkontin
genten. Påmelding uten startkontingent kan ikke godtas. 

M E R K : I klasse Mester - Elitegruppe, hvis det blir 12 deltagere, skal det spilles 
etter Berger's system, og denne gruppe må da begynne turneringen fredag 29. juni 
kl. 10.00. I såfall vil deltagerne i denne gruppe bli underrettet 14 dager før turneringen 
begynner. 

Juniorspillerne må oppgi fødselsår og -dato. 
Norgesmesterskapet i Lynsjakk spilles søndag 8. ju l i kl. 12.00. 

V e l k o m m e n t i l Hamar 

H A M A R SJAKKSELSKAP 

Thorleif Lukassen, 
formann. 

Aage Mella, Ola Hoel, 
kasserer. sekretær. 

Norges Sjakkforbunds 41. kongress 
V i innbyr herved t i l Norges Sjakk

forbunds 41. kongress, som vil finne sted 
i Hamarhallen, Hamar 

lørdag den 30. juni 1962 k l . 17,30. 

Dagsorden vi l iflg. Norges Sjakkfor
bunds lover senere bli utsendt, sammen 
med eventuelle innkomne forslag. V i 
minner om at forslag som ønskes be
handlet på kongressen, iflg. lovene må 

være Forbundet ihende innen 10 uker før 
kongressen (d.v.s. 21. april). 

Denne innbydelse er sendt alle For
bundets kretser og klubber medio mars. 

For NORGES SJAKKFORBUND 
Arne S. B. Krogdahl (sign.) 

president 

Knut Bøckrnan (sign.) 
sekretær 
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< 0 Velkommen til Hamar O 
Hamar Sjakkselskap vil i forbindelse 

med innbydelsen t i l norgesmesterskapet 
i sjakk 1962, gjerne få nevne litt om inn
kvarteringen, spillelokalet med videre. 

V i kan by gode muligheter for privat 
innkvartering da vi kan få benytte mange 
av de rommene som i vinterhalvåret leies 
ut t i l skoleelever. Spillerne vil ikke i noe 
tilfelle få mer enn ca. et kvarters spasertur 
t i l og fra spillelokalet. Hvis noen av 
deltagerne ønsker å bo privat, kan vi trygt 
anbefale denne form for innkvartering. 

Ungdomsherberget ligger like ved spil
lelokalet og kan passe utmerket for 
juniorer som ønsker å bo rimelig. 

For dem som foretrekker camping, 
kan vi anbefale Hamars moderne cam
pingplass. Ti l og fra plassen er det ut
merket bussforbindelse, og for del
tagere med egne biler vil plassen være 
helt ideell. V i beklager at vi disponerer 

over bare et beskjedent antall enkeltrom. 
Ellers henvises t i l innkvarteringsskjemaet, 
som er sendt klubbene. 

«Mel lom slagene» forbereder vi båttur 
på Mjøsa og besøk på Jernbanemuseet og 
Hedmarksmuseet på Domkirkeodden, 
hvor ruinene av Hamars 900 år gamle 
domkirke ligger. 

Spillelokalet er på ca. 900 kvadrat
meter, og det blir meget god plass mellom 
bordene, selv med meget stor deltagelse. 
I Hamarhallen er det to restauranter, én 
med vanlig oppdekking og én for selv
betjening. Pressefolkene vil kunne bys 
egne presserom, slik at de vil kunne få 
arbeide under best mulige forhold. Tele
foner med direkte linjer står t i l disposisjon 

Velkommen t i l norgesmesterskapet. 

Hilsen 
H A M A R SJAKKSELSKAP 

D e t lysner 

Justis- og politidepartementet har gjen
nom rundskrivelse meddelt landets politi
mestere at departementet ikke vil mot
sette seg at Norges Sjakkforbund og 
klubbene får tillatelse t i l å avholde lotte
rier t i l inntekt for skole- og ungdomssjakk. 

Uttalelsen er foranlediget av en ansøk
ning fra en av Forbundets klubber om 
tillatelse t i l å avholde et slikt lotteri. 
Justisdepartementet bad i den anledning 
om en redegjørelse fra Forbundet om 
skole- og ungdomsarbeidet, og etter 
denne redegjørelse har departementet 
avgitt sin prinsipielle uttalelse. 

For lokale lotterier av denne art er det 
hver enkelt politimester som må gi 
tillatelsen, men departementet har altså 
gitt grønt lys rent generelt. 

Stormester Ragozin død 

Stormester Vjatjeslav Ragozin, Sovjet, 
er nylig avgått ved døden etter en tids 
sykdom. Han ble bare 54 år gammel. 

Ragozin var særlig i 1930- og 1940-
årene en fremragende turneringsspiller. 
De senere år ofret han seg først og fremst 
for korrespondansesjakk, og var på dette 
felt verdensmester i årene 1959—61. 

Stormester Ragozin var visepresident 
i F1DE (Verdenssjakkforbundet). 

T I L D E MANGE 

som med bekymring har spurt hvordan 
Forbundets finanser kunne klare Bot-
vinnik-Flohr-arrangementet i februar, kan 
vi t i l beroligelse opplyse at arrangementet 
gikk med overskudd for Forbundet. 



Robert Fischer triumfator i Stockholm 
Fem russere, to amerikanere og en tsjekker møtes i Curacao 

I FORBINDELSE MED Mikhail Tals 
seier i Bled-turneringen skrev vi i siste 
nummer at Tal atter har bevist at han er 
verdens sterkeste turneringsspiller. Idag 
er v i ikke lenger så sikker. . . 

Årsaken t i l vår tvil er Bobby Fischer og 
hans overlegne seier i intersoneturner-
ingen i Stockholm. Riktignok var ikke 
Tal med, heller ikke Botvinnik og Keres 
— men ellers var de der, omtrent alle de 
som teller i dagens internasjonale sjakk-
elite. Og de beste av dem ble distansert av 
den knapt 19-årige Fischer med 2 % poeng. 

Nå er det sannsynligvis riktig som det 
har vært påpekt av enkelte iakttagere — 
at mens de øvrige av turneringens favo
ritter konsentrerte seg om å oppnå kvali
fisering for kandidatturneringen på Cura
cao, så kom Robert Fischer t i l Stock
holm med et eneste mål for øye : å vinne! 
Dette kan ha innebåret at Fischer kjempet 
mer energisk og innbitt for seieren i alle 
sine partier enn hans konkurrenter gjorde 
— men det alene er ikke nok t i l å bort
forklare at han var turneringens domi
nerende spiller og suverene seierherre. 

SER M A N BLED-TURNERINGEN og 
Stockholms-turneringen under ett, betyr 
det at Fischer har gjennomført to gigant-
turneringer med tilsa mmen 41 partier 
i trekk — uten tap! V i tror det skal gå 
en stund før denne rekord blir slått. 

Iallfall tror vi at man med sikkerhet 
må ha lov å fastslå følgende: Aldr i har 
en sjakkspiller i så ung alder som Bobby 
Fischer oppnådd slike resultater under 
slik konkurranse. Selv Morphy og Capa-
blanca var godt over de 20 da de nådde 
sine første store triumfer i internasjonalt 
selskap — det samme gjelder Tal. Men 
Bobby Fischer vant det amerikanske 

Bobby Fischer — mange tror at han er det 
største sjakkgeni som noengang har sett dagens 
lys. Selv er han tilbøyelig til å tro det sam

me, har han sagt. 

mesterskap 13 år gammel, for senere å 
beholde det i fire år på rad — og han 
fylte først 19 år etter at turneringen i 
Stockholm var ferdigspilt. 

Dette gir veldige løfter for Fischers 
videre karriere. V i skal vokte oss for å 
lansere altfor optimistiske spådommer på 
Fischers vegne med hensyn t i l hva som 
vil skje på Curacao, men at den ungdom
melige amerikaner stiller opp som en av 
de aller fremste favoritter, er hevet over 
tvil. 

DE ØVRIGE FEM som i Stockholm 
kvalifiserte seg for kandidatturneringen er 
Geiler, Petrosjan og Kortsjnoi fra Sovjet, 
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tsjekkeren Filip og ex-ungareren Benkø, 
som nå bor i USA. Av disse kvalifiserte 
de fire første seg gjennom sine plaseringer 
i den ordinære turnering, mens Benkø 
kom på delt sjetteplass med russeren Stein 
og jugoslaven Gligoric, og måtte spille 
stikkamp med disse om kvalifiseringen. 
Stikkampen, som var dobbeltrundig, 
ble vunnet av Stein med 3 poeng, foran 
Benkø 2 Y2 og Gligoric På grunn av 
de kvotebestemmelser som sier at ingen 
nasjon må ha mer enn 5 av de 8 deltagere 
i kandidatturneringen, må imidlertid 
Stein finne seg i å bli første reserve for 
de russiske deltagere fra Stockholms-
turneringen, mens Benkø får den siste 
deltagerplass på Curacao. Dette er en 
bestemmelse som kan diskuteres, men 
som selvsagt har t i l hensikt å forhindre 
at en VM-turnering blir et rent nasjonalt 
oppgjør. 

A t Geiler, Petrosjan og Kortsjnoi skulle 
kvalifisere seg, hadde de fleste ventet på 
forhånd. Mer overraskende var nok 
Filips sterke innsats — han lå i teten 
gjennom hele turneringen. A t Benkø 
skulle gjenta prestasjonen fra 1959 og 
igjen kvalifisere seg for kandidattur
neringen hadde nok også de færreste trodd. 
Sist var det mange som snakket om flaks 
i forbindelse med Benkø s kvalifisering, 
men når han nå gjentar prestasjonen bør 
nok slike antydninger forstumme. 

DEN SOM SKUFFET i turneringen var 
nok Gligoric, som de fleste hadde ansett 
som sikker deltager i kandidatturneringen. 
I stikkampen hadde han tydeligvis intet 
han skulle ha sagt — sitt halve poeng 
fikk han i siste runde av stikkampen, da 
Benkø og han ble enige om poengdeling 
uten i det hele tatt å spille, ettersom Benkø 
allikevel var sikker på sin kvalifisering. 

Gligoric deltok i den siste kandidat-
turnering, dengang Tal vant — og det 
gjorde også Fridrik Olafsson fra Island. 
Men heller ikke Olafsson klarte å gjenta 

suksessen, og i motsetning t i l jugoslaven 
var han ikke i nærheten av kvalifiseringen 
engang. Det var nok en alvorlig skuffelse 
for den unge islending, men enda mer 
skuffet vil vi anta at østtyskeren Wolfgang 
Uhlmann var. Han ledet t i l og med tur
neringen en tid, men midt i rundene falt 
han helt av lasset, fikk flere tap på rad og 
hadde senere ikke kontakt med teten. 

RESULTATENE: 1) Fischer, USA 17»/2 

poeng. 2—3) Petrosjan og Geiler, Sovjet 
15. 4—5) Filip, Tsjekkoslovakia og 
Kortsjnoi, Sovjet 14. 6—8) Benkø, USA, 
Gligoric, Jugoslavia og Stein, Sovjet 13 %. 
9—10) Uhlmann, Øst-Tyskland og Por-
tisch, Ungarn 12%. 11) Olafsson, Island 
og Pomar, Spania 12. 13) Bolbochan, 
Argentina 11%. 14) Barcza og Bilek, 
Ungarn 11. 16) Bisguier, USA 9%. 17) 

De bør vilt ai -
+ Nordisk Sjakkforbund omfatter de 

nasjonale sjakkforbund i Danmark, 
Finnland, Island, Norge og Sverige. 

+ Nordisk Sjakkforbund foranstalter ar
rangert Nordisk Mesterskap annet 
hvert år, idet turneringen går på om
gang mellom medlemslandene. 

+ Norges Sjakkforbund arrangerte Nor
disk i Oslo i 1955, og atter skal ha 
arrangementet i 1965. 

+ Nordisk Mesterskap ifjor gikk på 
Island, og t i l neste år skal spilles i 
Danmark. 

+ Norden har fire Internasjonale Stor
mestere: Gideon Ståhlberg og Gøsta 
Stoltz, Sverige, Bent Larsen, Danmark 
og Fridrik Olafsson, Island, 

+ og syv Internasjonale Mestere: Eero 
Bøøk og Ojanen, Finnland, Erik 
Lundin og Folke Ekstrøm, Sverige, 
Jens Enevoldsen, Danmark, og Olaf 
Barda og Svein Johannessen, Norge. 
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Bertok, Jugoslavia og Yanofski, Canada 
7%. 19) German, Brasil og Schweber, 
Argentina 7. 21) Teschner, Vest-Tyskland 
6%. 22) Cuellar, Columbia 5 tø. 23) 
Aaron, India 4 poeng. 

KANDIDATTURNERINGEN på Cura
cao i Nederlandsk Vest-Indien starter 1. 
mai, og varer t i l 28. juni. Foruten de seks 
fra Stockholms-turneringen deltar her 
også Mikhail Tal og Paul Keres, som var 
nr. 1 og 2 i den siste kandidatturnering. 
Vinneren av kandidatturneringen skal så 
møte verdensmester Botvinnik i titelkamp 
over nyttår 1963. 

Dermed blir det fem russere, to ameri
kanere og en tsjekker som skal kjempe 
om denne høye ære : Mikhail Tal, Paul 
Keres, Evfim Geiler, Tigran Petrosjan og 
Victor Kortsjnoi fra Sovjet, Robert 
Fischer og Paul Benkø fra USA, og M . 
Filip fra Tjekkoslovakia. Reserve for 
Petrosjan, Geiler og Kortsjnoi blir Stein. 
Hvis Tal eller Keres får forfall trer deri
mot Smyslov (nr. 3 i siste kandidat
turnering) inn. Gligoric blir reserve for 
Fischer, Filip og Benkø. 

Siciliansk parti. 
Hvit : Fischer. Sort: Olafsson. 
1. e4, c5 2. Sf3, d6 3. d4, cxd4 4. 

Sxd4, Sf6 5. Sc3, Sc6 6. Lc4. Fischer 
spiller som vanlig sin yndlingsvariant, og 
da er han i sitt ess. Nå kan ikke sort 
spille dragevarianten, for på 6. -, g6 avgjør 
7. Sxc6, bxc6 8. e5, dxe5? 9. Lxf7! osv. 

6. e6 7. Lb3, Le7 8. f4, 0-0 9. Le3, 
Sxd4. Det ville ha vært bedre å få byttet 
bort den farlige løperen på b3 med 9. -, 
Sa5. 10. Lxd4, b5 11. e5, dxe5 12. 
fxe5, Sd7 13. 0-0. Ikke 13. Sxb5 p.g.a. 
13.-, Da5f og sort tar e-bonden som 
kompensasjon for sin b-bonde. 

13. -, b4, 14. Se4, Lb7 15. Sd6 ! Lxd6. 
Det truet jo både Sxb7 og Sxf7. 16. exd6. 
Hvit har nå fått løperparet og en fribonde 
som er meget farligere enn den ser ut for. 

Fischer har nok sett langt når han gikk 
inn i denne varianten. 16. Dg5 17. 
De2, Ld5. Det er ikke lett å finne på noe 
bedre, men sort burde ha beholdt sin 
godt posterte løper. 

18. Tadl, Lxb3 19. axb3, e5. V i ser nå 
hensikten med sorts forrige trekk. Etter 
løperavbyttet er c-bonden blitt et fint 
angrepsobjekt for sort. Før sort går t i l 
angrep på denne må løperen på d4 for
drives, Tc8 blir ellers besvart med c4. 
Imidlertid har hvit en kraftig fortsettelse, 
som krysser denne plan. 

20. Db5 ! En ubehagelig binding som 
klart viser svakhetene i sorts stilling. 

20. a6 ? En feil som koster en bonde 
og leder ti l et klart tapt sluttspill. Når 
blokøren er borte stiger jo fribondens 
aksjer. Det rette trekk var 20. -, Tfc8. 
21. Dxd7, exd4 22. D f 5 ! , Dxf5. Her 
ville 20. -, De3t 21. K h l , Tad8 ha gitt 
noe bedre sjanser. Etter dronningavbytte 
er spillet avgjort, og resten av partiet er 
bare en demonstrasjon av Fischers slutt-
spillteknikk. 

23. Txf5, Tfd8 24. Txd4, Tac8 25. Tf2, 
a5 26. Tfd2, f6 27. Tc4, Kf7 28. Tc7t, 
Kg6 29. Te7, h5 30. d7, Tc7 31. c4, Kh7 
32. h4, Kg6 33. Td5 og Olafsson ga opp. 
Haner hjelpeløs mottruselenc5-c6ogTe8. 

Olafsson. 

m i m 

• % • • 
r mr • •. • b å n w n 

Fischer. 

6 

lilllillllilllllfflllllllllllllllli 

S J O K K B E H A N D L I N G 
Turneringen forløp ikke uten sensa

sjoner. De to største inntraff allerede i 1. 
og 2. runde, da Columbias representant, 
den 42-årige professor Miguel Cuellar, 
slo de to sovjet-russiske stormestere 
Geiler og Kortsjnoi etter tur. 

Cuellar er så å si ukjent for det inter
nasjonale sjakkpublikum, og hans ned
sabling av de to verdensberømte russere 
kom som det rene sjokk både på mot
standerne og publikum. Det verste er at 
Cuellar selv tydeligvis må ha fått sjokk, 
han også, for i de resterende 21 runder 
av turneringen leverte han en temmelig 
blek innsats, og på den endelige resultat
liste havnet han nesten på bunnen. Et 
ytterst eiendommelig tilfelle, som man 
knapt finner maken t i l i turneringssjak-
kens historie. 

V i gjenga i siste nummer Cuellars ge-
vinstparti mot Kortsjnoi, og skal denne 
gang se på avslutningen av hans sensa-
sjonsparti mot Geiler i 1. runde. 

Noen trekk før diagramstillingen opp
sto hadde russeren ofret en kvalitet i håp 
om å befri seg litt fra motstanderens 
trykk. Men det hjalp ham lite, og nå 
avgjør Cuellar partiet på en elegant måte: 

37. - e4! Et ytterst pinlig trekk. Bl. a. 

D E N N Y E STORMESTER 
Russeren Leonid Stein, som altså må 

finne seg i å være reserve t i l kandidat
turneringen, oppnådde iallfall gjennom sin 
sterke innsats å kvalifisere seg for den 
internasjonale stormestertitel. 

Her har v i ham i aksjon i et av tur
neringens partier, mot den ungarske 
stormester Portisch. 

19. Sxg7!! Lxc4. På 19. - Kxg7 hadde 
fulgt 20. Lf6f Kg8 21. Dh5 Tfc8 22. Dh6 
Lf8 23. Dg5f og matt i neste trekk. På 
19. - Sxc4 vinner hvit ved 20. Lf6 Kg8 21. 
Sxe6 fxe6 22. Dg4f Kf7 23. Dg7f Ke8 
24. Dxc7. 

20. L f6 ! Truer matt ved 21. Sf5f Kg8 
22. Sh6 matt. 20. - Le7 21. Df3 ! Sort ga 
opp. På 21. - Lxf l følger 22. Sh5t, og 21. -
Lxf6 besvares med 22. Dxf6 Kg8 23. Sf5. 

henger jo løperen på d5. Bonden må slås, 
men hvordan ? På 38. fxe4 ? blir hvit 
straks matt ved 38. - Df l matt, og på 38. 
Dxe4 følger 38. - Dd2 med offisersgevinst. 
Altså : 38. Lxe4 Tc5! Fremtvinger åpning 
av d-linjén. 39. Txc5 dxc5 40. Dxc5. 
Hvorfor ikke — hvit er i alle fall forsvars
løs mot Td2. 40. - Td2f 41. Kh3 D f l t 
42. Kh4 Txh2 matt. 

Cuellar. 

Geiler. 

Portisch. 

Stein. 
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Sluttspill-drama fra NM: 

•0 Daan de Langes Waterloo -0 
I de flestes øyne var nok Daan de Lange, 

Hamar favoritt ved fjorårets N M , etter 
sin overbevisende seier i 1960. Men i 5. 
runde møtte han sin skjebne i partiet mot 
Per Ofstad, og kom siden ikke t i l hektene 
igjen. 

Partiet var lenge meget jevnt og hårdt, 
men da de Lange kort før avbrudd unnvek 
en klar remisvariant, fikk Ofstad over
taket. Ved avbrudd skulle Ofstad gjøre 
det hemmelige trekk, og han kommen
terer nå det videre forløp: 

Daan de Lange 

Per Ofstad (i trekket). 
41. trekk. 

Det er en kjent sak at det ofte blir 
gjort grove feil i det hemmelige trekk, og 
årsaken er nok den at etter tidskontrollen 
kommer det en reaksjon på det psykiske 
press man har vært utsatt for under tids
nøden. Ofte arter denne reaksjonen seg 
på den måte at man blir l i t t likeglad og 
ikke orker å tenke helt klart lenger, og 
dermed kommer katastrofen akkurat i 
det hemmelige trekk. 

Når jeg i ovenstående stilling skulle 
utføre mitt 41. trekk, det hemmelige 

trekk, var jeg imidlertid heldig stillet. I 
denne stilling gis det et desidert beste 
hemmelig trekk, som forøvrig ikke er det 
beste trekk i stillingen, og hva viktigere 
er, dette trekk er lett å finne. 41. Sd5f 
Det gis nå bare ett brukbart trekk for 
sort, nemlig 41. -, Ke6 For på 41. -,Kf8 
følger 42.Tg6 og bonden på f6 faller, og 
etter 42.Sf4i" må den sorte konge gå t i l 
e7 og vi har dermed fått den samme 
stillingen som vi startet med. Jeg var 
meget lettet da jeg fant denne variant, og 
noterte 41.Sd5f som mitt hemmelige 
trekk. I ro og mak på hotellrommet kunne 
jeg så analysere stillingen grundig og 
finne det beste trekk i stillingen. Dagen 
etter fortsatte partiet, og jeg følte meg i 
fin form t i l tross for at analysene hadde 
tatt mange timer av nattesøvnen. Fort
settelsen ble: 41. -, Ke6 42. Sf4f, Ke7 
43. Tg2. Dette var resultatet av mine 
nattlige analyser, de Lange hadde ikke 
analysert denne mulighet i det hele tatt 
og jeg satt derfor med en ekstra stor 
fordel. 43. Txg2. Det ville sannsynligvis 
vært bedre å spille 43. -, Tal 44. Kxc4, 
Sd6| 45. Kd4, Td l f 46.Sd3, men også 
her bør hvit vinne. Dårlig er 43. -, Txa4 for 
etter Sd5f, Ke6 45. Tf2 vinner hvit 
f-bonden og den hvite e-bonde blir fri 
og avgjør partiet. 

44. Sxg2, Ke6 45. Se3, b5 ? Sort vil 
bytte ut flest mulig bønder, det v i l jo 
øke hans remissjanser. 46. axb5, Sd6 
47. b6. En liten finesse som snart viser 
seg tydelig. 47. -, axb6 48. Sxc4, Sc8 49. 
Se3, Kd6 50. Sd5. Nå viser ideen med 
47. b6 seg tydelig, hvit angriper nå begge 
de sorte bønder samtidig og binder der
med de sorte offiserer t i l forsvar. 50. 
Ke6 51. c4. Sort er nå i trekktvang, 
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springeren må passe på b-bonden, og 
kongen må passe på f-bonden. Den sorte 
konge må nå forlate 6.raden. 51. Kf7 
52. Sf4. Hindrer sort i å komme tilbake 
t i l e6 og åpner vei for den hvite konge. 
53. -, Se7 54. b5. 

På ny er sort i trekktvang, og denne 
gangen er det mer alvorlig, f-bonden kan 
ikke røres, for etter 54. -, f5 er sort for
tapt etter 55. e5 og hvit får to fribønder. 
På 54. -, Ke8 følger 55. Sd5 og sort må 
bytte springer eller tape bonde og da er 
det jo slutt. På 54. -, Kg7 følger 55. Sd5, 
Sc8 56. Sxb6, Sxb6 57. c5 og den sorte 
springer kan ikke stoppe de to fribønder 
alene, og kongen er for langt borte t i l å 
komme t i l unnsetning. Sort må derfor 
la den hvite konge trenge fram. 54. -, 
Sc8 55. Kd5, Ke7 56. Kc6, Sd6 57. 
Sd5 ! Hvit må få gardert c-bonden, ellers 
kan han risikere at sort tar c-bonden, 
ofrer sin springer på b-bonden og tar den 
siste hvite bonde med kongen. 57. Ke6 
58. Sxb6, Sxe4 59. Sd5, Sd2 60. Se3, 
Ke5 61. b6. Hvit beregner sluttspillet 
riktig, og vinner på den enkleste måte. 
61. Sb3 62. b7, Sa5f 63, Kc7, Sxb7 
64, Kxb7, Kd4, 65, Kb6, Kxe3 66. 
c5, f5 67, c6, f4 68. c7, f3 69. c8 (D), 
Kf2. På 69. -, f2 avgjør 70. Da6 (eller 
Dc4) straks. 70. Dg4, Ke3, 71. Kc5, f2 

Olaf Barda 
har sone-rekord 

I det spanske magasin «Destino» har 
Jorge Puig Laborda utarbeidet en statistikk 
over de nasjonale mesterskap etter 1945 
i FIDE's Sone I I , som omfatter Østerrike, 
Øst-Tyskland, Vest-Tyskland, Danmark, 
Finnland, Island, Sverige og Norge. 

Oversikten viser at Olaf Barda holder 
rekorden innen denne sone, med fem 
norgesmesterskap (1947, 1948, 1952, 1953 
og 1957). Ingen annen spiller innen denne 
sone har erobret sitt hjemlands mester
skap så mange ganger i løpet av etterkrigs
tiden som Barda. På annenplass følger 
Unzicker (Vest-Tyskland), Bent Larsen 
(Danmark), Ojanen (Finnland) og Olafsson 
(Island), alle med fire mesterskap hver. 

De øvrige nordmenn som i denne 
periode har oppnådd mer enn ett mester
skap er Erling Myhre (1946, 1950 og 
1955) og Ernst Rojahn (1945 og 1958). 

Olaf Barda har forøvrig et førkrigs-
mesterskap også, idet han ble norges
mester i 1930, knapt 21 år gammel. 

Barda har m.a.o. norgesmesterskap 
som sier seks! Men fremdeles er det 
mange som håper at vår gamle og frykt
ede mester skal finne tid og anledning 
t i l å delta aktivt igjen, og helst for
bedre sin rekord! 

72. Ddl , oppgitt. Sort kan nå ikke hindre 
at hvit jager bort den sorte konge og vin
ner bonden, f. eks. 72. - Kf4 73. Kd4, 
Kg3 74. Dhl etterfulgt av Dg2 og Dxf2. 
1 den siste delen av sluttspillet måtte hvit 
passe på at sort ikke fikk sin bonde t i l 
f 2 understøttet av kongen på 1. eller 2. rad, 
da ville stillingen være Temis, som kjent 
er det jo løper- eller randbønder som 
holder remis mot dronning. 

ÉP • • n • 
i n 

W 

• 
b / b 

Etter hvits 54. trekk. 
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•O Ung stjerne fra Molde <0> 
I fjorårets landsturnering gjorde den 

bare 14 år gamle Einar Hatlebakk furore 
i Mesterklassens reservegruppe. En stund 
så det sogar ut som om han skulle gå helt 
t i l topps, men også tredjeplassen var en 
meget pen prestasjon. Einar Hatlebakk, 
som ble norgesmester for juniors ved 
landsturneringen i 1960, er medlem av 
Molde Sjakklubb, og må betraktes som 
et talent av de helt usedvanlige. Det skal 
bli interessant å følge hans videre karriere. 

N M - partier 1961 
Birds system. 

Hvit : Georg Christiansen. Sort: Yngvar 
Barda. 

1. f4, e5 2. d3, exf4 3. Lxf4, d5 4. 
Sf3, Sf6 5. Sbd2, Sc6 6. e4, Lc5 7. Sb3, 
Lb6 8. e5, Sh5 9. Dd2, a5 10. d4, Lg4 
11. Le3, a4 12. Sel, a3 13. c3, axb2 14. 
Dxb2, Lxf3 15. gxf3, 0-0 16. Sd3, f6 17. 
Df2, fxe5 18. dxe5, d4 19. cxd4, Sxd4 20. 
Lg2, Sxf3f 21. Lxf3, Dxd3 22. De2, Dc3f 
23. Kf2, Sf4 24. Ddl, Dxe3f, 25. Kg3, 
Sh5f 26. oppgitt. 

Dronninggambit. 
Hvit : Kaare Falkeid. Sort: Daan de 

Lange. 
1. d4, d5 2. c4, e6 3. Sc3, c5 4. e3, 

Sf6 5. Sf3, Sc6 6. Le2, Ld6 7. 0-0, 0-0 8. 
a3, b6 9. Dc2, Lb7 10. cxd5, exd5 11. 
Sb5, Le7 12. Sc3, Tc8 13. Tdl, Dc7 14. 
Ld2, Tcd8 15. Tacl, a6 16. dxc5, bxc5 
17. Sa4, Se4 18. Lei, f5 19. Db3, Kh8 20. 
Db6, Dc8 21. Sd2, c4 22. Sxe4, fxe4 23. 
b3, Lxa3 24. Tal, Ld6 25. bxc4, Lc7 26. 
Db2, Le5 27. Lc3, Dc7 28. Lxe5, Sxe5 29. 
g3, dxc4 30. Txd8, Txd8 31. Sc5, Dxc5 
32. Dxb7, c3 33. Dxa6, c2 34. Tel, Sd3 
35.Dal .Sxcl 36. Dxcl , Tb8 37. L f l . T b l 
38. Dd2, T x f l f 39. Kg2, Tg l t 40. oppgitt. 

V i viser i dette nummer to prøver på 
Hatlebakks spill, begge hentet fra lands
turneringen i Sandefjord siste sommer. 
Først ser vi ham i aktivitet mot Torshov 
Sjakklubbs rutinerte mester Kristian 
Stanes. 

Fransk parti. 
Hvit : Hatlebakk. 
Sort: Stanes. 

1. e4, e6 2. d4, d5 3. Sc3, Sf6 4. Lg5, 
Le7 5. e5, Sfd7 6. h4. Den såkalte 
Aljechin—Chatard-variant, som en tid var 
mye på moten, spilles nå forholdsvis 
sjelden. 6. - a6 Den farligste, men kanskje 
beste fortsettelse er her 6. -, f6. 7. Dg4, 
Kf8 8. f4, c5 9. Sf3, cxd4 10. Sxd4, 
Sc6 11. 0-0-0, Sc5. 12. Le2, Dc7, 13. 
T h f l , h6? Dette trekk svekker feltet g6. 
Bedre hadde vel vært å fortsette med 
13. -, Sxd4 for å få bort den gcdt posterte 
springer, hvoretter det ville vært vanskelig
ere for hvit å få gjennomført f5. Etter 
14. Txd4, b5 er ikke den sorte stilling så 
kritisk lenger. 14. Lxe7 + Dxe7 15. Dg3, 
Ld7. Sort måtte her ha forhindret det 
farlige gjennombruddet med 15. -, g6. 

W • • • 
m m m m 

• å l ! • 
• 51 i ! t i 

HP W% W^' 
Tmtwúaiim 
mfø ^spi W W^- ^ ''Ætt 

16. f5!, exf5 17. Sxf5, Lxf5. Tvunget 
da 17. -, Dxe5 18. Dxe5, Sxe5 19. Txd5 
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koster en offiser. 18. Txf5, d4 19. Lc4. 
Hvit setter alt inn mot feltet f7. 19. 
Se6 20. Se4, g6? Sort feilberegner den 
følgende kombinasjon, men stillingen sto 
likevel ikke t i l å redde. 21. Dxg6, Sxe5 
22. Dxe6, Sxc4 23. Dxc4, og sort ga opp. 
Springeren på e4 er jo tabu, da dronningen 
må passe på feltet f 7. 

Pussig slutt. 
Mot den sterke Tønsberg-spiller Gun

nar Moe fikk Einar Hatlebakk istand en 
meget pen og fornøyelig gevinst-avslut-
ning: 

Hatlebakk. 

BJLB^ B It 

i AMimtmém 

mmmm 

Moe. 

Ved beste spill er stillingen remis, men 
Moe gjorde et unøyaktig trekk som Hatle
bakk straks utnyttet, og han sikret seg 
dermed det hele poeng. 

Det fulgte 1. f4 ? Her ville nok 1. Kd4 
etterfulgt av e4 ha sikret remis. 1. -, g4 
2. Kd4. Hvits relativt beste fortsettelse 
var her 2. Le2, for å besvare 2. - g3 med 
3. Lf3, men etter 3. -, La6 (truer Le2!) 
4. Kd2, Lc4 5. Kei , Ld3 etterfulgt av Le4 
er hvit fortapt. 2. g3! 3. L f l . Det truet 
jo avgjørende med h3! 3. -, L a 6 ! ! , 4. 
Lxa6. Det finnes intet bedre. Resten 
trenger ingen kommentarer. 4. h3 5. 
gxh3, g2 6. Lc8, gl (D) og hvit ga opp. 

Fint sluttspill 
av Stensholt 

Den 24-årige Eivind Stensholt, Oslo 
Schakselskap, var en av Trygve Nalums 
hardeste konkurrenter t i l seieren i Mester
klassens reservegruppe ved landsturner
ingen i Sandefjord. Stensholt endte på 
annenplass, etter en solid innsats. 

Sitt metodiske og nøyaktige spill fikk 
Stensholt bl . a. bruk for i sitt parti mot 
Erling Sveinungsen fra Kristiansand, som 
med vanlig seighet og utholdenhet ble en 
hard prøvesten. Ved avbrudd var man 
nådd frem t i l følgende stilling: 

E. Sveinungsen. 

H 11 I! I 
• mm • 

i • • i u 

E. Stensholt. 

Stensholt gir oss her en fin leksjon i 
hvordan en skal vinne et sluttspill hvor 
man har en meget liten fordel. 

l ' . Lh7, dette var det hemmelige trekk 
og derfor heller ikke det beste. 1. -, Lg4 
2. Ld3, Lh5 3. Kd4, Eg4 4. Kc4, Lf5 
5. Le2. Naturligvis ikke Lxf5 for etter 
5. -, exf5 6. Kd5, Kf7 7. Ke5, Kg6 8. 
Kf4, b5 vinner sort! 
5. -, Kd6 6. Lh5, e5 7. Kb5, Kc7 8. 
g6, Ld3f 9. Ka4, Lc4 10. g7, Kd6 11. 
Lg6, Lg8. Det truet jo Lh7. 12. Kb5, Ke6. 
På Kc7 kommer sort i trekktvang etter 
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Junior - VM - de vordende stormesteres mele. 
Gulbrandsens 8. plass meget ærefull. 
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J V i har tidligere i all korthet nevnt at Arne Qulbrandsen ble nr. 8 i fjorårets V M for ? 
< juniors, hvor jugoslaven Parma vant. Her forteller Knut Bøckman mer utførlig om ? 
i turneringen i Haag. \ 

Arne Vinje Gulbrandsen, Oslo Schak-
selskap ble nr. 8 i siste års Verdensmester
skap for juniors, som fant sted i Haag i 
august/september. Dette må betegnes som 
en meget sterk prestasjon — den beste 
som er ydet av noen nordmann i disse 
mesterskap hitt i l . Svein Johannessen ble 
i 1955 nr. 10 og Ragnar Hoen ble nr. 13 
ved mesterskapet i 1959. Andre norske 
deltagere har vært Arnold J. Eikrem i 
1951 og Yngvar Barda i 1953. 

Den 18-årige Gulbrandsen klarte etter 
en meget dramatisk innspurt i forgruppen 
å kvalifisere seg for A-finalen. Nordman
nen tapte — nokså unådig — begge sine 
to første partier i forgruppen, mot rus
seren Kuindzhi og spanjeren Calvo, og 
etter dette hadde nok de færreste regnet 
med Gulbrandsen som finalist. Russeren 
og spanjolen utpekte seg allerede ganske 
tidlig som klare pretendenter t i l finale
plasser, og ble da også henholdsvis nr. 1 
og 2 i forgruppen. Kampen om tredje-

13. Le4, kongen må da forlate b-bonden, 
for flyttes løperen følger Lh7. 

13. Kxb6, Kf6 14. Le4, Kxg7 15. 
Kc5, Hvit må nå passe på at ikke sort får 
ofret løperen på bonden. 15. -, Le6 16. 
b5, Kf6 17. b6, Lc8 18. Kd6, La6 19. 
Kc7, Kg5 20. Ld3! Denne manøvren er 
kjent fra tallrike sluttspillstudier. 

20. -, Lxd3 21. b7, Kf4 22. b8 (D), e4 
23. Db4, og sort ga opp. 

plassen og finaleretten trodde nok de 
fleste ville stå mellom Phillips fra New 
Zeeland og Kiittner fra Øst-Tyskland — 
begge disse var forøvrig i A-finalen ved 
V M to år tidligere. 

Men Gulbrandsen mente noe annet. 
Etter sin uheldige start samlet han seg 
kraftig, og scoret på de resterende fem 
runder 4% poeng. Han måtte nøye seg 
med remis mot sin farligste konkurrent 
Phillips, men beseiret ellers østtyskeren 
Kiittner, sveitseren Markus, ireren Keogh 
og belgieren Wostijn. Foran siste runde 
hadde Phillips fra New Zeeland fremdeles 
et forsprang på ]/2 poeng i forhold t i l 
Gulbrandsen, men da så russeren Kuindzhi 
i sluttrunden meiet newseelenderen ned 
i et flott angrepsparti, var finaleplassen 
klar for nordmannen. 

Sterkeste finale. 
Gulbrandsen og hans sekundant under 

det meste av turneringen, Knut Bøckman, 
var enige om at alt bedre enn 10.—12. 
plass i finalen, som besto av 12 spillere, 
måtte regnes som positivt. Så sterkt be
satt var nemlig A-finalen, som av samtlige 
eksperter ble karakterisert som den 
antagelig sterkeste i juniormesterskapenes 
historie. Både vinneren, jugoslaven Parma, 
og nr. 2, Gheorghiu fra Romania, er 
utvilsomt av en klasse som ikke ligger 
særlig langt under stormestrenes. Noe 
svakere v i l vi holde russeren Kuindzhi 
for å være, selv om også han viste stor-
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Arne Qulbrandsen fotografert idet han bytter dronning i partiet mot newzeelenderen 
Phillips. Billedet er tatt av Larvik-spilleren Edmund Forselv, som tilfeldigvis besøkte 

Haag på gjennomreise. 

mestertakter flere ganger, og bl . a. be
seiret både Parma og Gheorghiu i deres 
innbyrdes partier. En annen meget sterk 
spiller er vest-tyskeren Pfleger, som nå 
teller blant sitt hjemlands beste. Hol
lenderen Zuidema var en positiv over
raskelse, ikke minst for sine landsmenn, 
som forsto å verdsette hans innsats etter 
fortjeneste, noe som sikkert inspirerte 
ham t i l å spille nærsagt over evne. 

Av de nordiske deltagere kom alle 
unntatt dansken Jacobsen t i l A-finalen. 
Vår gamle kjenning Heikki Westerinen 
fra Suomis land gjorde det skarpest i 
finalen, saktens noe uventet. Derimot 
kom både svensken Ove Kinnmark og 
islendingen Larusson etter Gulbrandsen 
på resultatlisten. Kinnmark var med sine 
16 år turneringens Benjamin, hvilket ikke 
forhindret at han særlig i forgruppen 
satte seg i stor respekt. I finalen spilte 
han nok noe under sin toppstyrke, og 
var i likhet med mange andre — deriblant 

også Gulbrandsen — sterkt hemmet av 
tretthet. 

142 trekk. 
Nevnes bør det at Gulbrandsen ble 

pent nedspilt av såvel Parma som Gheorg
hiu, mens han selv vant fine partier mot 
islendingen Larusson og skotten Thom
son. Partiet mot russeren Kuindzhi var et 
kapitel for seg. Det ble avbrutt tre ganger, 
ble spilt over fire dager med en sammen
lagt spilletid på 16 timer, og strakte seg 
over 142 trekk! En gang vi får god plass 
skal v i kanskje gjengi det — i turnerings-
bulletinen tok det nesten en hel side, uten 
kommentarer. Det verste var at det endte 
med remis. Russeren hadde flere ganger 
gevinsten innen rekkevidde, men gjorde 
stadig det nestbeste, t i l sin sekundant 
stormester Awerbachs ergrelse. Partiet 
tok åpenbart sterkt på russeren, både 
psykisk og fysisk, og kostet ham kanskje 
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verdensmesterskapet. For i løpet av de 
dager han hadde partiet hvilende over seg 
spilte han langt under sin spillestyrke — 
tapte stort for finale-jumboen Thomson 
og fikk med et nødrop reddet en remis 
mot Pfleger. 

Den 19-årige jugoslaviske student Parma 
var en verdig verdensmester, og fikk sin 
velfortjente titel som internasjonal mester. 
Toeren Gheorghiu er ikke stort svakere, 
og vi l med sine 17 år være storfavoritt 
ved V M om to år — allerede denne gang 
var han nok favoritt hos de fleste. 

De hollandske arrangører skilte seg 
med heder fra sin oppgave, og turneringen 
ble et hyggelig minne både for deltagere og 
sekundanter. Blant de siste merket man 
seg stormestrene Awerbach fra Sovjet, 
Matanovic fra Jugoslavia og Guimard fra 
Argentina, som sekunderte sine respektive 
lands representanter. 

Resultatene: 
1) og Verdensmester, Bruno Parma, 

Jugoslavia 9 p., 2) Gheorghiu, Romania 
8y 2, 3) Kuindzhi, Sovjet 8, 4) Pfleger, 
Vest-Tyskland 7, 5) Zuiedema, Holland 7, 
6) Westeriinen, Finland 5%, 7) Calvo, 
Spania 5, 8) Gulbrandsen, Norge 4%, 
9) Nagy, Ungarn 4, 10) Larusson, Island 3, 
11) Kinnmark, Sverige 2 y2, 12) Thomson, 
Skottland 2 poeng. 

Dansken Ole Jacobsen ble nr. 2 i 
B-finalen og tok således 14. plass i sam
mendraget. Det var ialt 29 deltagere i 
turneringen. 

Fra finalen: 
Hvit : G. Larusson. Sort: A . Gulbrand

sen. 
1. e4, e6 2. d4, d5 3. Sc3, Lb4 4. e5, 

c5 5. a3, Lxc3t 6. bxc3, Dc7 7. Dg4, 
f5 8. Dg3, cxd4 9. cxd4, Se7 10. Ld2, 
0-0 11. Ld3, b6 12. Se2, La6 13. Sf4,Dd7. 
V i har nå samme stilling som i partiet 
Reshewski — Botwinnik i Haag 1948. 

Dette partiet fortsatte: 14. Lxa6, Sxa6 15. 
Dd3, Sb8 16. h4 etterfulgt av Th3 og hvit 
fikk en god angrepsstilling. 14. 0-0. Hvits 
hensikt med dette trekk er å angripe på 
dronningfløyen med Tfb l etterfulgt av 
a4—a5. Det viser seg imidlertid at det er 
vanskelig for hvit å få gjennomført denne 
spilleplan, og den er vel derfor feilaktig. 
14. -, Lxd3 15. Dxd3, Sbc6 16. a4, Tac8 
17. T f b l , Tc7 18.Tb2. Hvit innsåat 18.a5, 
bxa5, 19. Lxa5, Sxa5 20. Txa5, Tfc8 er for
delaktig for sort og han gjør derfor, et 
ventetrekk. 18. -, Tfc8 19. Taa2, Sd8 2u. 
Db5 7. a5 var å foretrekke, f. eks. 20. a5, 
b5 21. Dxb5, Dxb5 22. Txb5, Txc2 men 
også her står sort godt. 20. -, Sec6 21. 
Se2? Den hvite springer forlater feltet 
f4 hvor den sto utmerket. Det beste ville 
være å trekke dronningen tilbake t i l d3, 
den har jo lite å gjøre på b5. 21. -, Sb7. 
Sort har nå fått herredømme over det 
viktige felt a5. 22. Dd3, Sca5 23. Lb4, 
Tc4 24. K f l . Sort står nå meget godt og 
det er vanskelig for hvit å finne noen god 
spilleplan. 24. -, De8 25. h3, T8c7 26. 
T b l , Sc6 27. Ld2, Tf7 28. Tlb2?. Nød-
vendig var c3. 

28. -, Sxd4 ! 29. a5. På 29. Sxd4 følger 
Sc5 30. De3, f4 osv. 29. -, Sc5 30. Da3, 

Gulbrandsen. 

Larusson. 
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Sxe2 31. Kxe2, Ta4 32. De3, f4 33. 
Dc3, d4 34. Df3, Txa2 35. Txa2, Db5f 
36. K d l , D b l t , 37. L c l , Dxa2 38. axb6, 
axb6 39. Da8t- Et siste håp som brister 
fort. 39, - . Dxa8 40. oppgitt. 

0 

Posisjonsfordel omsettes. 
Rumeneren Florin Gheorghiu var et 

meget sympatisk bekjentskap. Tross sine 
bare 17 år var han litt av en verdensmann, 
og ved brettet var han ikke mindre 
fryktet enn Parma. Vår unge venn fra 
Gøteborg, Ove Kinnmark, var en av de 
som fikk føle Gheorghius ferdigheter: 

I denne posisjonelt overlegne stilling 
avgjorde rumeneren partiet med en vak
ker offerkombinasjon: 

22. Txd6! Dxd6. På 22. - Lxf5 følger 
23. Txh6t ! gxh6 24. Sxf7tt Kg8 25. 
Sxh6+ Kh7 26. Sxf5 og vinner. 23. Sxf7f ! 
Slikt kreves der nerver t i l . 23. - Txf7 24. 
Te8f Df8. Eller 24. - Tf8 25. Dd2! 
Txe8 26. Dxd6 (truer også på h6) Se6 27. 
Dxc6, og en sort offiser går tapt. 

25. Txf8f Txf8 26. D d 2 ! Kg8 27. 
D d 4 ! Tf7 28. Lxc8 Txc8 29. Dxc5 
Tcf8 30. Ld4, og svensken hadde bare 
å strekke våpen. 

Mye vi l ha mer . . . 
V i vet ikke om dette ordsprog eksi

sterer på spansk — isåfall burde det ha 
runnet spanjeren Calvo ihu etter hans 
parti mot russeren Kuindzhi, mester
skapets treer. 

Kuindzhi. 

Calvo. 

Spanjeren hadde overtaket gjennom 
hele partiet, og i denne stilling kunne han 
selvsagt rolig ha spilt 41. cxb3, med lett 
gevinst i og med fribøndene på dronning
fløyen. Men Calvo mente at det umulig 
kunne skade å ta med en bonde t i l . 

41. Txf7? Kh6 42. cxb3 T x b 3 f ! ! Det 
var det. Nå kan hvit velge mellom å slå 
tårnet og sette sin motstander patt, eller 
å løpe rundt med sin konge over hele 
brettet —• stadig med det sjakkende tårn 
på slep. Remis er det i alle fall! Og remis 
tok de like godt først som sist. Calvo var 
temmelig betuttet, men t i l gjengjeld var 
Kuindzhi overlykkelig. Og det sier v i 
intet på. 

Husk forbundskoniingenten! 

Kinnmark. 

Gheorghiu. 
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Trondheim. I Sør-Trøndelag Sjakk-

krets er aktiviteten god. Siste sesong er 
det startet fire nye klubber, som alle er 
kommet med i kretsen. — Per Mølmann 
har vunnet det individuelle kretsmester
skap, og lagmesterskapet har pågått siden 
nyttår, med avslutning ultimo mars. 
— Ved juletider arrangerte kretsen jule
bord med lynturnering. 

Skolesjakkarbeidet ligger godt an i 
fylket, og man regner med undervisning 
ved ytterlig flere skoler t i l høsten. Skole
myndighetene viser stor velvilje, og det 
er nå meningen å arrangere en større 
turnering mellom de enkelte skoler. 

Studentenes Sjakklubb, Trondheim, 
har besluttet å melde seg inn i Forbundet, 
og v i ønsker den velkommen. 

Askim. Askim Sjakklubb, som var en 
blomstrende klubb like etter krigen, 
hadde en viss tilbakegang noen år. I 
1958 kom imidlertid aktiviteten igang for 
fullt igjen, og klubben vant k l . B i krets
mesterskapet for lag tre år på rad, 1959 
—6C—51. Nå spiller klubben i kl . A, 
avdeling Indre Østfold, og leder denne 
klasse foran siste runde i kretsmester
skapet. 

Klubben har skaffet seg egne lokaler, 
og spiller tre ganger ukentlig, hvilket det 
ikke er så mange klubber som gjør. — 
Klubben ble ifjor medlem av Forbundet 
igjen. 

Fredrikstad. Forbundets president, 
Arne S. B. Krogdahl, besøkte Fredrikstad 
Schakselskap tirsdag 20. februar. Han ga 
først en orientering om Forbundets virk
somhet, og spilte deretter simultan mot 
27 spillere. Krogdahl vant 18 partier, 
mens de øvrige 9 partier endte remis. 

Tønsberg. Tønsberg Sjakklubb hadde 
søndag 18. mars besøk av Oslo Schak
selskap t i l den tradisjonelle klubbmatch 
over seks bord. O.S.S. vant med 4—2, 
og kan neppe klage på fru Fortunas gunst 
for anledningen. (Red.s bern.) Resultater 
(O.S.S.'s spillere nevnt først): Gulbrand
sen — Rojahn Y2—Y2. Stensholt — G. 
Moe 1—0. Bøckman — Sæther 1—0. 
E. Kristiansen — Hvalryg % — S . 
Lindblom — Kristiansen 0—1. Pouls-
son — Rasmussen 1—0. 

Oslo. Det individuelle Oslo-mester-
skap startet i slutten av februar med god 
deltagelse i alle klasser. I Mesterklassen 
deltar der 20 spillere, som kjemper over 
9 runder. Etter 6 runder var stillingen: 
Gulbrandsen og Zwaig 4% p., Opsahl og 
Svenneby 4 + hp., Bøckman og Fesche 4, 
Johannessen 3 y2. Mesterskapets forhånds
favoritt, Svein Johannessen, har måttet 
tåle to nederlag, for Gulbrandsen og 
Fesche. De øvrige deltagere er Aukrust, 
Stanes, Y. Barda, Juul, Sauren, Løvik, 
Rølvin, P. Lindblom, Wiik, Præsthus, 
W. Olsen, Bjørnsen og Tangen — nevnt 
i vilkårlig rekkefølge. 

Siste: 19-årige Gulbrandsen og 15-årige 
Zwaig endte på delt 1. plass, begge med 
7V2 poeng. De skal spille stikkamp om 
OM-titelen. 

Bergens Schakklub startet vårsesongen 
med en større lynturnering 23. januar, og 
26. januar ble det arrangert en hyggekveld 
for medlemmene. Vårturneringen. startet 
7. januar, og da klubben i år feirer sitt 
60 års jubileum, har denne turnering navn 
av jubileumsturnering. Samtidig gjelder 
den som kvalifiseringsturnering for klub
bens medlemmer t i l en elite-turnering 
som Bergens Schakklub har planlagt å ar
rangere i september, da jubileet skal feires. 
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Gulbrandsen klubbmester i O.S.S. 
Som kort nevnt i siste nummer vant 

Arne Gulbrandsen Oslo Schakselskaps 
høstturnering og klubbmesterskap for 
1961. Med sine 18 år er Gulbrandsen 
trolig OSS' yngste klubbmester gjennom 
tidene. 

Mesterklassen: 1) Arne Gulbrandsen 
7 p. 2) Eivind Stensholt 6. 3) Knut Bøck
man 6. 4) Arne Zwaig 5 5) Vilfred 
Løvik 5 y2. 6) Torbjørn Gravseth 5 Y2. 
7) Erling Kristiansen 5 l/2. 8) Jan Svenneby 
5 y2. Det var 20 deltagere. 

Den bare 14 år gamle Arne Zwaig hadde 
i denne turnering sin debut blant mester-
spillere, og det må sies at han slapp 
meget godt fra ildprøven, all den stund 
han la bak seg en rekke kjente spillere 
foruten de som er nevnt på resultatlisten. 

I k l . 1 kom den unge Eivind Poulsson 
og hollenderen A . Haitsma l ikt på 1. 
plass med 10 poeng hver, men ved stikk-
kamp vant Poulsson 1%—54 °g erobret 
dermed 1. premie samt opprykningsretten 

Arpad Cchncr 
Fra Wien kommer den triste melding 

at Arpad Lehner er avgått ved døden. 
Han ble ca. 60 år gammel. 

Arpad Lehner var ungarer av fødsel, 
men kom t i l Norge for mange år siden. 
Han var da musiker av yrke, og sin 
kjærlighet t i l musikken bevarte han hele 
sitt liv. Han var en emment pianist, og 
mange vi l huske ham fra mer eller mindre 
offisielle opptredener ved sjakkarrange-
menter. 

Som musiker var han romantiker, og 
det var han også ved sjakkbrettet. Han 

t i l Mesterklassen. Nr. 3 ble Reidar 
Agdestein. 

Kl . 2 ble vunnet av Arne Krogstad, 
k l . 3 av Jan Pedersen, og k l . 4 av H . 
Akre-Aas. 

Fra turneringen gjengir v i et av Gul
brandsens gevinstpartier, hvor han på en 
effektiv måte utnytter et par unøyaktig
heter i sin motstanders åpningsanlegg. 
Kommentarene er Gulbrandsens egne. 

Siciliansk. 
Hvit : Arne Gulbrandsen. 
Sort: Vilfred Løvik. 

1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 
Sf6 5. Sc3 g6 6. Le3 Lg7 7. f3 Sc6 8. 
Dd2 a6. Vanlig er her 8. - 0-0, etterfulgt 
av Da5, Le6 og Tc8, som gir sort et bra 
spill. 

9. 0-0-0 Sxd4 10. Lxd4 Le6 11. g4 
Tc8. Sort burde her ha rokert, så løperen 
på g7 var blitt gardert. Hvit får riktignok 
et farlig angrep mot den sorte konge, 

utviklet seg t i l en habil mesterspiller, og 
var i en årrekke første bordsspiller for 
Asker Schakklubb, samtidig som han 
også sto som medlem av Oslo Schak
selskap i alle år. Han var en ivrig deltager 
både i Oslomesterskapet og i lands-
turneringene, og var en populær skikkelse. 

Sitt kunstneriske, sydlandsk pregede 
temperament og sin charmerende vivacitet 
bevarte han i alle år, selv da sykdom og 
annen personlig motgang rammet ham. 

Lehner var en pasjonert operaelsker, 
og for et par år siden kjøpte han seg et 
hus i Wien, ikke minst for å kunne ny de 
Wieneroperaens kunst. Men det skulle 
bli en kortvarig glede. 

Han etterlater seg mange sjakkvenner 
her hjemme, som vi l bevare minnet om 
en god venn og en fin personlighet. 
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Sveriges Radio's ungdomsturnering: 

Voldsom norsk tilslutning 
Sveriges Radio har i disse dager fått seg 

en ordentlig forskrekkelse, idet ikke 
mindre enn 400 norske sjakkspillere i 
alderen 9—17 år har meldt seg t i l den 
nordiske ungdomsturnering i sjakk som 
arrangeres av Sveriges Radios «Hobby-
horna», i regi fra Karlstad. 

Ialt er det anmeldt ca. 700 deltagere, 
men derav kommer altså nærmere 60 pst. 
fra Norge. Fra Sverige er det ikke anmeldt 
mer enn 150—200 deltagere, fra Danmark 
ca. 200 og fra Finnland bare 20 spillere. 

Programredaktør Schenkmanis ved 
Sveriges Radio i Karlstad opplyser t i l 
Morgenbladet at ideen t i l turneringen er 
unnfanget av visepresidenten i Det inter-

men angrepet blir enda farligere når den 
sorte løper er ugardert. 

12. h4 b5 13. h5. Truer h6 og g5. 
1-3. - h6. Nå var rokaden ikke god p.g.a. 

14. Dh2. 
14. hxg6 fxg6 15. g5 hxg5 16. Txh8 

Lxh8 17. Dxg5 Kf7. 
På 17. - Lf 7 følger 18. Dh6. 
18. Ld3 Lc4 19. Tgl . 19. e5 var ufarlig 

for sort, f. eks. 19. - Lxd3 20. exf6 Lf5. 
19. - e5 ?. Etter dette trekk vinner hvit 

lett. Heller ikke 19. - Lxd3 hjelper — det 
kan f. eks. følge 20. Dxg6-f Ke6 21. 
Df5t Kf7 22. Lxf6 Lxf6 23. Dd5f! e6 
24. Dh5f ! Kf8 25. Dh6f. Sort skulle 
derimot ha spilt 19. - Dg8. Hvit vinner 
riktignok en bonde etter 20. Lxc4f Txc4 
21. Lxf6 Lxf6 22. Dd5f Kf8 23. Da8t 
Kf7 24. Dxa6, men det sluttspill som 
oppstår er ikke så lett å vinne. (Å, han 
hadde nok vunnet det. Red. s. anm.) 

20. Dxg6 Ke7 21. Lxc4 Txc4 22. 
Sd5t. Sxd5 23. exd5 Dd7 24. Dh7"j-
Kd8 25. Lb6f,og sort ga opp i neste trekk. 

nasjonale korrespondanse-sjakkforbund, 
Eric Larsson, men det er Sveriges Radio 
som har påtatt seg det økonomiske ansvar 
for arrangementet, som startet ca. 15. 
februar. 

Programredaktøren forteller at de 
norske deltagere faktisk kommer fra hele 
Norge — bl. a. har man anmeldelser så 
langt nordfra som Tromsø, Narvik og 
Bodø — og en hel del av spillerne kom
mer selvsagt fra Oslo. Bemerkelsesverdig 
mange kommer forøvrig fra Kongsvinger 
og traktene nær svenskegrensen. 

— I stor grad tror v i tilslutningen fra 
norsk side skyldes den veldige popularitet 
som Barnetimen i NRK har — det var 
nemlig der turneringen ble annonsert i 
Norge. Noe ungdomsprogram med t i l 
svarende popularitet har v i faktisk ikke i 
Sveriges Radio. 

— Men jeg er også klar over at den 
store interesse hos den norske ungdom 
skyldes det arbeide som er nedlagt innen 
skolesjakken i Norge, sier program
redaktør Schenkmanis. 

Det første program i Sveriges Radio 
kom 23. mars, og så vi l der i «Hobby-
hornan» komme regelmessige rapporter 
om turneringens gang. Spillet foregår pr. 
korrespondanse, og deltagerne er delt inn 
i grupper på 5—7 spillere, altså over 100 
grupper, med deltagere fra forskjellige 
nasjoner. 

— Det må skyldes skolesjakken, lyder 
den øyeblikkelige kommentar fra Norges 
Sjakkforbunds president, Arne S. B. 
Krogdahl. 

Og det har han sikkert rett i . V i ønsker 
alle de unge representanter for Norge 
lykke t i l i turneringen, og håper at resul
tatene blir like gode som oppslutningen. 
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8i vemmelig irekk -
Oslo Schakselskap arrangerte i januar 

en morsom form for turnering, som også 
tidligere har vært prøvet med hell -
en såkalt «halvtimes-turnering». Det er 
en mellomting av turneringssjakk og lyn-
sjakk, hvor poenget er at partene bare 
har en halv time hver på partiet, som ellers 
følger de vanlige regler for lynsjakk med 
turneringsur. Dermed får man avviklet 
tre runder pr. kveld. 

I mesterklassen delte Svein Johannessen 
og den unge, lovende angrepsspiller 
Erling Kristiansen 1. plass, begge med 
7 p. på 9 runder, mens Arne Gulbrandsen 
ble nr. 3 med 5 Y2 p. 

Kl. I ble vunnet av Dan H. Fosse, 
kl . I I av Per Vådal og kl . III/IV av Peter 
Christensen. 

I et av partiene fikk Erling Kristiansen 
anledning t i l å briljere l i t t mot ingen 
ringere enn Yngvar Barda: 

Hvit trakk i denne stilling 1. Lg5!, og 
sort hadde bare å pakke sammen. Han 
kan selvsagt ikke slå hvits dronning, p.g.a. 
Lxf6 matt, men må selv gi dronningen nå 
eller i neste trekk, for å parere matten. 

Hvits lopertrekk er forøvrig av den 

Fra siste års N M 
I tredje runde møttes stavangerspillerne 

Einar Haave og Kåre Falkeid. Haave kom 
i dette partiet dårlig ut av åpningen og ble 
utsatt for et kraftig kongeangrep, som 
Falkeid gjennomførte med stor sikkerhet. 
Imidlertid fikk partiet en skjønnhetsfeil 
da Falkeid i det 19. trekk forsømte seg, 
han skulle ha spilt 19. Dh4 (istedenfor 
19. Dg3) og på den måten tvunget fram 
den sorte h-bonde, noe som jo svekker 
den sorte kongestilling alvorlig. På 19. -, 
h5 kunne han så spilt 20. Dg3 med 
truselen Sxe6. I partiet gjorde Haave 
19. -, h6?? uten å være tvunget t i l det, 
det beste ville sannsynligvis vært 19. -, 
Sd5 for å få springeren med i forsvaret av 
kongestillingen. 

Hvit : Kåre Falkeid. 
Sort: Einar Haave. 

1. d4, d5 2. c4, c6 3. Sf3, Sf6 4. Sc3, 
dxc4 5. e3, b5 6. a4, Sd5 7. Sxd5, Dxd5 8. 
axb5, cxb5 9. Le2, Sc6 10. 0-0, e6 11. b3, 
Lb4 12. bxc4, bxc4 13. Dc2, 0-0 14. 
Lxc4, Dd7 15. Sg5, g6 16. Lb2, Le7 17. 
f4, Sb4 18. Df2, Lb7 19. Dg3, h6 20. 
Sxe6, Tc8, 21. Sc5, Dc6 22. Tacl, Lxc5 
23. dxc5, La6 24. Lxa6, Dxa6 25. f5, Sd3 
26. Tal, Dc6 27. Ld4, g5 28. h4, f6 29. 
hxg5, hxg5 30. Dh3, Tc7 31. Dh5, Se5 
32. Lxe5, fxe5 33. f6, Th7 34. Dxg5 H-, 
Kf7 35. Dxe5, De6 36. Dxe6 + , Kxe6 
37. Ta6+, Kd5 38. f7, Tah8 39. Tf5 4-, 
Ke4 40. f8 (D), Thl + , 41. Kf2, oppgitt. 

type trekk hvortil mange lesere sikkert vi l 
bemerke: — Ja selvfølgelig, det hadde da 
jeg også sett! 

Hvortil vi har å bemerke at det er det 
lett nok å si når man sitter avslappet i 
sin lenestol, men ikke fullt så lett å prakti
sere når man sitter anspent i en tur-
neringssal, mens klokken tikker og tikker 
og nervene prikker og pr ikker . . . 

Y. Barda. 

E. Kristiansen. 
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0*S*S* vant juniormatch 
De 30 beste juniorspillere i Oslo — på 

to—tre mann nær — var søndag 11. mars 
i aksjon i en juniormatch mellom Oslo 
Schakselskap og de øvrige klubber i Oslo 
og Omegns Sjakkrets. 

Matchen endte med en stor seier 
11 %—3 % for Oslo Schakselskap. Men 
som det ble sagt på forhånd, var poenget 
ved møtet ikke først og fremst hvilket lag 
som vant, men å få denne brede møn
string av rekruttene. Og det fikk man. 

Ved de første bord stilte O.S.S. med 
så sterke navn som Arne Gulbrandsen, 
Arne Zwaig, Eivind Poulsson og Dan 
Fosse. V i ser de to sistnevnte i aksjon i 
hvert sitt gevinstparti. 

Fribonden avgjør. 
Ved 3. bord møttes Eivind Poulsson, 

O.S.S. og Per Wibe, Lambertseter, som 
heller ikke er noen svak spiller. I diagram-
stillingen har Poulsson offiser for tre 
bønder, men hans sterke fribonde i 
d-linjen avgjør partiet. 

Poulsson. 

Wibe. 

28. - d3! Truer bl. a. 29. - Te2 med 
angrep mot f2. Mot dette kan ikke hvit 

foreta seg stort, og han prøver et mot
angrep : 

29. Lb2 d2 ! Sort ofrer gladelig springe
ren. 30. Txg7f Kf8 31. Td7? Det relativt 
beste var 31. Tal, men det kan da følge 
31. - Sd4! 32. Lxd4 Lxd4 33. Td l Lc3! 

31. - Tel f , og matt i neste trekk. 

Overbelastning. 
Ved 4. bord spilte Dan Fosse, O.S.S. 

mot Stein Nygaard, Asker Schakklub. 
Hvit har ofret kvalitet, men foruten to 
bønder har han klar kompensasjon i og 
med sitt kjempesterke løperpar. 

Nygaard. 

Fosse. 

28. Lf5 ! Truer avgjørende 29. Le6f. 
28. - Sc7 29. T e l ! 

Det velkjente overbelastningstema. Den 
sorte dronning får for mange oppgaver 
å ivareta. Først og fremst må den gardere 
matten på g7. 29. - Df7 . 

Men . . . 30. Dg5f, og så var det bare 
å pakke sammen for sort. En tvangs
messig og effektiv utnyttelse av den sorte 
kongestillings svakheter. 
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Gizycki: Stora Schackboken. Skakspillets historic 
Vi kan oplyse, at vi udsender dette værk til efteråret. Oversåt og bearbejdet til 

dansk af Harald Enevoldsen. I kvartformat med de originale illustrationer, ind-
bundet. Ca. kr. 100,00. 

Se den fine anmeldelse i Skakbladet nr. 3. 
Vi har den svenske udgave på lager. Kr. 118,00. 

Nyheder. 
Jozef Hajtun: Schachzauberer Tal. Udvalgte Partier. Naar man har gennem-

spillet disse 64 Partier forstaar man til fulde, at Tal's Kælenavn er Troldmanden 
paa Skakbrædtet. Her sker store Overraskelser, alle vil underbygge. En Partisamling 
der er sikker paa Sukces. 164 Diagr. 190 Sider. Kr. 19,60. 

Richter/Teschner: Schack-Erdffhungen. Der kleine Bilguer. 3 forbedrede Udgave. 
Her kan man lære noget ved at gennemspille virkelige Mesterpartier. Effektivt, 
behageligt, morsomt. Kr. 21,60. 230 sider. 

Dr. Paros Gyorgy: Opgavesamling. Ungarsk. Et stort udvalg af ungarske opgave-
forfatteres bedste værker. En virkelig fortrinlig bog for problemvenner. Indb. 
Kr. 16,00. 

Neustadt: Fra Lucena til Steinitz. En russisk bog tryk i 30000 ekspl., hvor for
fatteren gennemgår emnet: Den skakteoretiske udvikling op til Steinitz-tidens 
kolossale udvikling og beviser, at vi stadig lever højt på de «gamle mestres erfaringer». 
Inb. Kr. 8,40. 

Richter-Staudte: Richtig und falsch. Glimrende slutspilbog, fyldt med over
raskende træk. Bogen vil glæde enhver, der holder af skakspillets mysterier. Nydelig 
bog. 127 diagramer. Kr. 10,00. 

Paul Keres og Alexander Kotov: Konsten att vinna i Schack. I bogen demon
strerer de to russiske stormestre kraftigt og elegant angrebsspil, men også sejc og 
idérigt forsvarsspil. Keres' kapitel «Kunsten at analysere» fylder 45 sider, og her er 
guldkorn at hente for enhver turneringsspiller. Svensk, som billigbog, 145 sider. 
Kr. 9,00. 

Staudte: Aus der Welt der Schachstudie. 
Indeholder 140 udvalgte skakstudier af verdens bedste studleforfattere med let-

fattelige analyser — Da skakstudierne også har mange værdifulde taktiske vendinger, 
der kan bruges af den praktiske skakspiller, må De eje denne bog! Kr. 15,60. 

Billige engelske skakbøger. 
Vi har fået en del nydelige engelske skakbøger i billige udgaver. Disse er alle 

trykt på smukt papir, med mange diagrammer, fra 200 til 350 sider, men ikke ind-
bundne, med noter og biografier. — Vi har følgende på lager: 

Assiac: Pleasures of Chess. Kr. 10,00. — Chernev: Curios Chess facts. Kr. 6,00. 
— Chernev: Chessboard Magic. 160 Brilliant Chess Endings. Kr. 8,00. —• Kmoch: 
Rubinsteins Chess Masterpieces. Kr. 10,00 — Em. Lasker: Manuel of Chess. 
Kr. 16,00. — Marshall: Best Games of Chess. Kr. 11,00. — Reshevsky: Best Games 
of Chess. Kr. 10,00. —Reti: Modern Ideas in Chess. Kr. 14,00. — Sergeant: Morphys 
Games of Chess. Kr. 14,00. —• Følgende i Reinfelds udgaver: Hypermodern Chess 
of Nimzowich. Kr. 11,00. — Keres' best Games of Chess. Kr. 11,00. — The Treasury 
of Chess Lore. Stories, Anecdotes, Memoirs, ill. Kr. 14,00. — Learn Chess from 
the Masters. Kr. 8,00. — Tarrasch best Games of Chess. Kr. 16,00. — 100 instruc
tive Games of Alekhine. Kr. 11,00. — 1001 Chess Sac's and Combinations. Kr. 12,00. 

Forøg Deres samling ved disse prisbillige udgaver. Skulle De have vanskelighed 
med den engelske notation, får De gratis ved hvert køb en kartontavle med det 
engelske system. 

Alle Priser + 5 %. 
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