P M
1
AV I N N H O L D E T :
Det halve kongerike

1

Kongressreferat

2

Norgesmesterskapet

4

Poulsson juniormester

N O R G E S

Gulbrandsen nr. 4 i Ziirich . .

15

Krogdahls

16

turné

Bergens Schakklub 60 å r

18

Nimzo — Indisk

20

Premiering i N M

23

S J A K K F O R B U N D

Oktober 1962

Lossalg kr. 1,50.

—

12

34. årgang

Årsabonnement kr. 8,—

3 j | FORBUND

NORGES S J A K K F O R B U N D

NORSK SJAKKBLAD
Organ for Norges Sjakkforbund

President: Arne S. B. Krogdahl, Vestheimgt. 4, Oslo
Tlf. 449772, Postboks 553, Postgiro 12474

Nr. 3

Oktober 1962

34. årgang

NORSK S J A K K B L A D
Redaktører: Knut Bøckman og Per Ofstad
Adresse: Postboks 553, Oslo.

Oppriktig
Schakklubben av 1911
møtedag hver onsdag k l . 19.
Bogstadvn. 30.

Sjakklubben Stjernen
Østerdalsstua, Fredensborgvn. 22.
Tirsdag og fredag fra k l . 19.

Nordstrand Sjakklubb
spiller hver torsdag k l . 19 på
«Niffen», Nordstrand.

Sjakkameratene
spiller hver tirsdag og fredag
i Kaffistova, Storgt. 28, Oslo.

Sjakklubben Odin
Spillemøter tirsdag og fredag fra
k l . 19 i Storgt. 28.

Stabekk Sjakklubb
spiller hver torsdag k l . 19
i E-verkets kantine, Sandvika.

Torshov Sjakklubb
Grensekafeen mandag og fredag.
Nye medlemmer inntegnes.

Sinsen Sjakklubb
Spillemøter hver mandag iVågebyvn. 23, v. RosenhofF skole.

Oslo Schakselskap
Bogstadvn. 30 V I I
Tlf. 691031

Egne
NYE

lokaler — Åpent hver dag

MEDLEMMER

OPPTAS ETTER

ANSOKNING

talt:

Det halve kongerike
' V å r t lands særegne geografiske struktur er v i t i l kjedsommelighet blitt minnet om
gjennom årene. V i vet alle at Norge er og blir en langstrakt tarm, med veldige distanser,
lange reiser og kompliserte kommunikasjonsforhold. Den moderne teknikk har riktignok
gjort avstandene mindre, men det er allikevel en kjensgjerning at det må bli liten daglig
kontakt mellom landsdelene. Dette skaper problemer for alle organisasjoner og landsomfattende karakter, og har i høyeste grad gjort det for Norges Sjakkforbund.
D e t strøk av landet som i første rekke har følt at det ofte befinner seg altfor langt
borte fra sjakkbegivenhetenes sentrum, er utvilsomt Nord-Norge. T i l tider har sikkert
våre medlemsklubber nordpå hatt følelsen av at Forbundets arbeide i vesentlig grad
konsentreres om Oslo og østlandsområdet. Men samtidig har Forbundet gjennom årene
fått mange bevis på at de nordnorske sjakkspillere følger levende interessert med i landets
sjakkliv, og mange av dem har kommet reisende sydover for å delta i landsturneringene.
V i ser så Ute t i l Forbundet, har vi ofte fått høre fra våre sjakkvenner nordpå. Og det
var i første rekke erkjennelsen av at denne milde bebreidelse er noe berettiget, som
foranlediget at Norges Sjakkforbund lot sin president foreta den lange rundreise i
Nord-Norge nu ihøst. Han legger ikke skjul på at det ble en stor opplevelse —• ikke bare
møtet med en natur og et gjestfritt folkeferd som på mange måter er forskjellig fra
Østlandets, men i like høy grad konfrontasjonen med et så levende og stimulerende
sjakkmiljø.
iNfordnorsk sjakk hører i aller høyeste grad med i det norske sjakkliv, ja, i virkeligheten
kan denne landsdel oppvise noen av de mest livskraftige og positivt interesserte klubber.
Den store ønskedrøm der oppe er å få en landsturnering henlagt t i l en av de ledende
sjakkbyer nordpå. Det er et ønske som v i sydpå bør betrakte med den aller største velvilje, som et rimelig krav. Som presidenten sa det i et avisintervju i Narvik: — Det er
ikke lenger fra Oslo t i l Narvik enn fra Narvik til Oslo 1
B.
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Krogdahl fortsetter som president

+

Buskerud adgang til Forbundet — Neste års N M i Moss
3 representanter, derav fire representanter for kretsene, var møtt frem t i l
Norges Sjakkforbunds kongress i
Hamarhallen på Hamar 30. juni. Myndig dirigent var Magne I . Johannesen,
O.S.S., og kongressreferenter var
Steinar Lindblom, O.S.S. og Jens
Øvergaard, Hedmark Sjakkrets.

+

Petrosjan VM-utfordrer

Det ble en stort sett nokså fredelig
kongress, der den eneste sak som vakte
særlig vidløftig debatt gjaldt det nye
forslag i «Buskerud-Hønefoss-saken».
Forslaget var fremmet av Vestfold
Sjakkrets, og gikk ut på at Buskerud
Sjakkrets, som trådte ut av Forbundet
i 1957, skulle få komme inn igjen under
sitt gamle navn (det var navnet striden
gjaldt). Det ble først fremmet benkeforslag om at saken skulle strykes av
dagsorden, men det ble forkastet med
stort flertall. Da forslaget så kom opp
til realitetsbehandling, fikk man først
en lang og tildels litt hissig diskusjon,
og derefter ble Vestfolds forslag vedtatt med 13 mot 11 stemmer.

+

T1GRAN PETROSJAN blir Mikhail
Botvinniks neste utfordrer til VM-titelen,
idet den 33-årige armenske stormester vant
kandidatturneringen på Curacao isommer.
Han gjennomførte turneringen uten tap,
de 28 runder tiltross — han var forøvrig
også uten nederlag i intersone-turneringen
i Stockholm.
P Å C U R A C A O oppnådde Petrosjan
U / , poeng, fulgt av Keres og Geiler på
17, Fischer 14, Kortsjnoi 13 / , Benkø 12,
Tal og Filip 7 poeng. Tal måtte imidlertid
bryte turneringen mot slutten og innlegges på sykehus.
KERES — den evige toer — har senere
vunnet stikkamp om annenplassen mot
Geiler, og får dermed rett t i l titelkamp mot
1

1

2

2

Årsberetningen og regnskapet ble godkjent uten større debatt og med ros til
de ansvarlige. Norsk Sjakkblad fikk
pene ord.
+ Kontingentspørsmålet kom opp denne
gang. Visepresidenten, Gerrit Elmenhorst, fremmet forslag om en forhøyelse av den ordinære medlemskontingent fra kr. 10,— t i l kr. 15,—, og
dette var nær blitt vedtatt. Ved skriftlig votering falt forslaget imidlertid
med 22 mot 21 stemmer, mens to
stemmesedler var blanke. Forbundsstyrets forslag om at alle grupper som
innrømmes redusert kontingent herefter skal svare 50 pst. av ordinær kontingent — altså kr. 5,
ble enstemmig vedtatt, og det ble likeledes besluttet at direkte medlemmer av Forbundet
herefter skal svare dobbelt kontingent,
altså kr. 20 pr. år eller de nuværende
satser.
Petrosjan, om IVtivinnik skulle avstå fra
å forsvare sitt V M over nyttår.

Som ansøkere til arrangementet av
neste års kongress og landsturnering
hadde det meldt seg to klubber på forhånd, nemlig Moss Schakklub og
Arbeidernes Sjakklubb i Trondheim.
Ved kongressen kom en tredje ansøker
til, Bergens Schakklubb. Voteringen
gav t i l utslag at Moss Schakklub ble

+

tilkjent arrangementet med 19 stemmer, mens Bergen fikk 16 og Trondheim 2 stemmer.
Ved valgene ble valgkomiteens innstilling fulgt, og den gikk stort sett ut på
gjenvalg. Forbundet fikk dermed følgende administrasjon:

O.S.S. (gjenv.)
Arne S. B. Krogdahl.
Gerrit Elmenhorst.
O.S.S. (gjenv.)
Knut Bøckman.
O.S.S. (gjenv.)
Hans Sandnes.
O.S.S. (gjenv.)
Albert Gustafsson.
Asker Schakklubb, (ny)
Per Holmberg.
Tårnet Skien, (gjenv.)
—
Arne Andersen.
Moss Schakklubb, (ny).
Varamenn:
Per Ofstad
O.S.S.(ny).
Erling Svedenborg.
Narvik Sjakklubb, (ny).
Johs. Størdahl.
Bergen Schakklubb, (ny).
O.S.S.(gjenv.)
Revisorer:
Otto B. Morcken.
Henry Aug. Andersen.
Sinsen Sjakklubb. (gjenv.)
O.S.S. (gjenv.)
Varamann:
Magne I . Johannesen.
Appellutvalg:
Olaf Barda.
O.S.S. (gjenv.)
Torshov Sjakklubb. (gjenv.)
Kristian Stanes.
Haakon Opsahl.
Schakklubben av 1911 (ny).
Stavanger Sjakklubb. (gjenv.)
Varamenn:
Einar Haave.
Einar Jansen.
Stjernen. Oslo, (ny).
O.S.S. (gjenv.)
Klassifiseringskomite : Knut Monssen.
Asker Schakklubb. (gjenv.)
Albert Gustafsson.
Lambertseter, (gjenv.)
Trygve Waage.
Dessuten består komiteen av siste års
Norgesmester og presidenten.
Valgkomite:
Magne I. Johannesen.
O.S.S. (gjenv.)
Trygve Waage.
Lambertseter, (gjenv.)
samt formannen i Oslo Sjakkrets,
Østfold Sjakkrets og Vestfold
Sjakkrets.
Fr.stad Schackselskap.
Desisorer:
Leif Sørensen.
(gjenv.)
Eivind Stensholt.
O.S.S. (gjenv.)
President:
Visepresident:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlemmer:

+

Presidenten takket tilslutt for tilliten
ved å gjenvelge ham, og han rettet samtidig en takk t i l de uttredende styremedlemmer for det gode samarbeide,
og ønsket de nye medlemmer velkommen.

En spesiell takk rettet han t i l Knut
Monssen, som har sittet i Forbundsstyret siden 1959.
Tilslutt takket han alle kongressdeltagerne for fremmøtet og ønsket alle
vel møtt neste år.
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Svein Johannessen Norgesmester igjen
Landsturneringen i Hamar meget vellykket
Landsturneringen på Hamar i første uke av juli ble en stor suksess, både arrangementsmessig og sjakklig. M e d et deltagerantall på over 180 ble det satt ny rekord i
Forbundets historie, og den store og lyse Hamarhallen dannet en flott ramme rundt
turneringen. Arrangøren Hamar Sjakkselskap, med den driftige formann Thorleif
Lukassen i spissen, hadde ikke skydd noen anstrengelser for å gjøre årets landsturnering t i l en minneverdig begivenhet, og det var bare en mening om at de lyktes
i dette.
En stor del av æren for at det hele ble
så vellykket tilfaller turneringsledelsen,
som bestod av Lillehammer-karene Arne
Lunde (ansvarshavende) og Kaare Olsen,
med bistand av Hamars egne folk. På en
stillfarende, men samtidig effektiv måte
klarte de å avvikle det store apparat uten
at det knirket nevneverdig noen gang, og
den oppnevnte tvistekomité ble arbeidsløs.
På avslutningsbanketten ble Lunde og
Olsen hjertelig hyldet for innsatsen, og
ble overrakt minnegaver fra arrangørene.
Men mange anerkjennende ord vanket det
også t i l Lukassen "og hans medhjelpere.
KAMPEN OM N M
Selvsagt samlet interessen seg i første
rekke om Elitegruppens kamp om N M titelen. På forhånd var Svein Johannessen
klar favoritt, ingen tvil om det — men det
var ventet at han ikke ville ta mesterskapet
fullt så overlegent som sist han deltok, i
1959. Det slo også t i l . Den som først og
fremst truet ham gjennom store deler av
turneringen var Per Lindblom, men da
Johannessen i en av de siste runder vant
deres innbyrdes oppgjør, var saken avgjort.
T i l tross for tap i siste runde mot Thor
Støre erobret Lindblom annenplassen,
fulgt av Per Ofstad og Ragnar Hoen. De
fleste hadde ventet at Arne Gulbrandsen
skulle blande seg i tetstriden i noe sterkere
grad, men han var ikke helt i toppform og
måtte tross alt nøye seg med femte og siste

premie. Ingen dårlig prestasjon, selvfølgelig, i betraktning av at dette var
Gulbrandsens første turnering i Elitegruppen, og i betraktning av at han snappet
premien foran nesen på så drevne karer
som Otto B. Morcken og Daan de Lange,
Norgesmestere anno 1956 og 1960. Heller
ikke disse to var nok i sin aller beste form
denne gang.
Elitegruppen var altså denne gang innskrenket t i l 12 mann, som spilte efter
Bergers system, alle mot alle. Det gav selvsagt NM-kampen verdi, idet man unngikk
Monrad-systemets ulemper. Men det
førte også t i l at kampen ble knivskarp, og
de mindre rutinerte spillere klarte ikke
konkurransen. Det gjaldt i første rekke
Trygve Nalum og Sverre Halvorsen, som
nok ikke maktet å hevde seg denne gang.
Eivind Stensholt, som i likhet med Nalum
debuterte i Elitegruppen, gjorde en hederlig innsats, mens Thor Støre — som ikke
har spilt sjakk siden forrige landsturnering
— leverte en litt blekere innsats enn i sine
beste turneringer. Jan Svenneby var den
eneste som beseiret Svein Johannessen,
men gjorde ellers en variabel turnering.
Z W A I G OVERLEGEN
I mesterklassens reservegruppe fikk man
mange overraskelser denne gang. T i l disse
horor imidlertid ikke 15-åringen Arne
ZwalgS flotte prestasjon og overlegne seier
ilen vin ikke uventet. Å gå gjennom
i ii 11 u - l ii i i ; e i i s
9 runder og avgi kun y%
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Svein Johannessen (t. v.) analyserer sitt remisparti mot Arne Qulbrandsen
i NM's siste runde. Stående: Arne Zwaig.
poeng er allikevel sterkere enn selv hans
ivrigste tilhengere trolig hadde ventet.
Zwaigs start i Elitegruppen neste år bør
imøtesees med de største forventninger.
Det må nok være tillatt å si at Willy L.
Olsens annenplass kom noe overraskende.
Denne tildels nokså uortodokse spiller
med de mange originale innfall gjorde en
innsats som det står all respekt av, og han
spilte seg med ett slag frem i rekken av

våre sterkere mesterspillere. Olsens ferdigheter har hittil først og fremst ligget på
det taktiske plan, men på Hamar viste
han at han også har tilegnet seg en betydelig posisjonsforståelse, parret med en seig
vilje t i l å overvinne vanskelige situasjoner.
Også Olsen kvalifiserte seg for neste års
elitegruppe, hvor hans start vil bli fulgt
med den største oppmerksomhet og
interesse.
5
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Veteranene Th. Pettersen og Kr.
Thomassen gjorde en meget aktverdig
prestasjon ved å ta de to neste premier,
foran langt yngre spillere. Både Falkeid,
Sterud og Bøckman spilte en meget ujevn
turnering, og kunne ikke ta opp kampen
om topplassene. Den unge H. Chr. Fotland,
som debuterte i Mesterklassen, var en
positiv tilvekst.
Ellers er det grunn t i l å notere seg at den
ifjor så sterke 15-åring Einar Hatlebakk
denne gang bare var en skygge av seg selv,
men han kommer nok langt sterkere tilbake ved neste korsvei. A v tidligere elitespillere som denne gang ikke engang
aspirerte t i l en plass på premielisten i
reservegruppen må nevnes Yngvar Barda,
Gustav Marthinsen, Jørgen Sauren, Steinar Lindblom og Haakon Opsahl, som alle
gjorde en blek turnering.
Derimot lå den unge Rolf Henriksen
fra Bergen lenge an t i l en høy plasering,
men han ble knekket i de siste runder, og
nådde ikke opp.
DE ØVRIGE KLASSER
Damenes mesterskap ble atter engang
en klar triumf for Trondheims Tora
Mølmann, som for tiden ikke har noen
virkelig konkurrent.
I Juniorklassen ble der spilt i to kjempemessige grupper. Den ene gruppe ble klart
vunnet av Eivind Poulsson, Oslo Schakselskap, hvilket nok var ventet. Mer overraskende for de fleste var det nok at Stein
Nygaard, Asker vant den andre gruppen
— men hans spill viste at det var en fullt
fortjent seier. A v de øvrige juniors tillater
v i oss spesielt å henlede oppmerksomheten
på den knapt 15 år gamle Paul Svedenborg
fra Narvik — sønn av Erling Svedenborg
og nevø av den flerdobbelte nordnorske
mester Sigurd sådan—, som denne gang
tok en tredjeplass, men som v i tror kan
aspirere t i l hva som helst neste gang.
Angående stikkampen om Junior-NM

henviser vi t i l omtale annet sted i
bladet.
Frank Tangen, Stjernen ble en klar og
ubestridt vinner av k l . I , slett ikke uventet.
Gruppevinnere i k l . 2 ble den rutinerte
turneringsspiller Oskar Lindaas fra Sjakkkameratene og en av Hedmark Sjakkrets'
egne representanter, Arild Larsen fra
Lillehammer.
Lynmesterskapet ble iår vunnet av
Ragnar Hoen foran Svein Johannessen, og
i den lavere klasse seiret purunge Paul
Svedenborg med bare gevinster!

Narvik, begge 6%, 4) Sturla Sandli, Lillestrøm, 5) Anton Hellesøy, Bergen, 6) Roy
Fengsrud, 7) Arild Hiim, Hønefoss, alle 6.
Klasse junior, gruppe 2: 1) Stein Nygård,
Asker 7 poeng, 2) Ole Haugset, Lillestrøm,
3) Trond Tostrup, O.S.S., begge 6%, 4)
Dan H . Fosse, O.S.S., 5) Gunnar Solberg,
O.S.S., 6) Ivar Nilsen, Bergen, alle 6.
Klasse 1: 1) Frank Tangen, Stjernen,
Oslo, 8 poeng, 2) Henry Simonsen, Larvik
6%, 3) S. T. Fesche, Stabekk, 4) Jens
Øvergaard, Løten, begge 6, 5) Terje
Andersen, Sjakkameratene, Oslo, og 5)
Adolf Halvorsen, Elverum, begge 5 Y , 7)
Emil Grønningsæter, Ålesund, 8) Hans
Oppdal, Ålesund, 9) Einar Andreassen,
Stavanger, alle 5.

Fra Elitegruppen
I første runde møttes Morcken og Hoen
i et spennende parti. Morcken (sort) fikk
et markert overtak tidlig i partiet, men
Hoen forsvarte seg utmerket og klarte å
berge i land et halvt poeng. Det viser seg
at Morcken kunne vunnet med en elegant
liten kombinasjon. V i skal se litt på denne.
Morcken.
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PREMIELISTEN:
Mesterklassens elitegruppe:
Nr. 1 og Norgesmester: Svein Johannessen, Oslo Schakselskap 8 % poeng, 2) Per
Lindblom, O.S.S. 7%, 3) Per Ofstad,
O.S.S., 4) Ragnar Hoen, O.S.S., begge
7,5) Arne V . Gulbrandsen, O.S.S. 6 poeng.
Derefter fulgte Otto B. Morcken, O.S.S. og
Daan de Lange, Hamar, begge 6 poeng. Jan
Svenneby, O.S.S. 5 %, Thor Støre, O.S.S.
5, Eivind Stensholt, O.S.S. 4%> Trygve
Nalum, Sandefjord 2, og Sverre Halvorsen,
Stavanger 1 poeng.
Mester reservegruppe: 1) Arne Zwaig, Oslo
Schakselskap 8% poeng, 2) Willy Olsen,
O.S.S. 6%, 3) Th. Pettersen, Drammen,
4) K. Thomassen, Trondheim, begge 6,
5) Kåre Falkeid, Stavanger, 6) Edvard
Sterud, Hamar, begge 5 Y , 7) Hans Chr.
Fotland, O.S.S. 5%, 8) Knut Bøckman,
O.S.S., 5. Også V. Løvik, O.S.S. fikk
5 poeng.
Damer: 1) og Norgesmester Tora Mølmann, Trondheim, 7, 2) Soffia Lundberg,
Kristiansand, 5, 3) Margaret Wicklund,
Oslo 4 Y poeng.
2

2

Klasse junior, gruppe 1: 1) Eivind Poulsson, Oslo Schakselskap 7 V , 2) Jan Erik
Pedersen, Oppsal, 3) Paul Svedenborg,
2

Klasse 2 gruppe 1 : 1) Oskar Lindaas,
Sjakkameratene, Oslo, 7%, 2) Rolf H .
Kvassheim, Gjøvik 7, 3) Einar Vallestad,
Bergen 6y , 4) Kjell Heggtveit, Sjakkkameratene, Oslo, 5) Gulbrann Øvergaard, Løten, og nr. 6) Oddvar Eriksen,
Sarpsborg, alle 572, 7) Knut Døhlen, Nordstrand, 8) Per E. Vådal, Stabekk, 5.
2

Hoen.

Sort har stor posisjonell overvekt, men
det er tilsynelatende ikke lett å bryte gjenKlasse 2 gruppe 2: 1) Arild Larsen, Lillenom den hvite stilling. Gjennombruddet
hammer, 7, 2) Bjørn Halten, Stjernen,
kan imidlertid her skje ad kombinatorisk
Oslo 6%, 3) Søren Nilsen, Hvitsten 6,
vei.
4) Henrik Sandaker, Hamar, 5) Odd Flat1.
g 4 ! ! 2. Lxg4, Tg8. Her har hvit
tum, Vikersund, 6) Eyolf Wilhelmsen,
tre muligheter:
Tønsberg, alle 5 Y , 7) Bjørn Minge,
A : 3. Sf2, Txg4! 4. Sxg4, Lh5. 5. Th2,
Sarpsborg 5.
Lxg4f. 6. Kc2, d5 ! og den hvite stillingen
faller sammen.
B: 3. Le2, Txg3. 4. Lfl (ikke Sf2 p.g.a.
T g l t 5. Kc2, Lb3 matt). 4. -, Te3! 5. Tf2.
Forbundets jubileumsbok, som skal utDet eneste, det truet j o Lb3"f. 5. -, LhSf.
komme i 1964, og ber alle kretser, klubber 6. Kc2 (ikke 6. Kcl p.g.a. Txh3, 7. Lxh3,
og enkeltpersoner å sende protokoller, beret- Sxd3t osv. og ikke 6. Kd2 for Sb3t 7.
ninger og andre opptegnelser av interesse,
Kc2, Tel med ugarderlig matt på cl.)
samt bilder eller klisjeer til bokens redaktør,
6. -, Sb3, og hvit har ingen parade mot
Erland Scheen, Harnmerstadgt. 21, Oslo,
Tel etterfulgt av matt på c 1.
eller til Norges Sjakkforbund, Postboks 553,
C: 3. L f 3 , Txg3. 4. Lg2, Sxd3, hvorved
Oslo. A l t vil bli returnert i god stand efter sort har vunnet en bonde og den hvite
bruken.
stillingen rakner fort.
2

V i minner om
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Siciliansk parti.
Hvit: Svein Johannessen. Sort Per Lindblom.
1. e4, c5 2. Sf3, d6 3. c3, Sf6 4. Ld3.
Da jeg med sikkerhet vet at min motstander er meget fortrolig med siciliansk,
valgte jeg denne fortsettelsen, Hvit kan
naturligvis ikke regne med å få noen
åpningsfordel med denne varianten. 4.
Sc6 5. Lc2, g6. Med 5. -, e5 kunne sort
komme over i Tschigorinvarianten i
spansk! 6. d3, Lg7. 7. Sbd2, 0-0 8. 0-0, d5.
I betraktning kom 8. -, Tb8 fulgt av b5 osv.
9. e5, Se8 10. d4, cxd4, 11. cxd4, Sc7
12. Tel, b6 13. h3! men ikke 13. Sfl?
Lg4! og hvit får store vanskeligheter med
forsvaret av d4.
13.
Se6 14. Sfl, Lb7 15. b3!, Tc8 16.
L b 2 ! Hele hvits partianlegg er basert på
at sentrum (d4 og e5) skal holdes. Med
dette for øye står løperen best på bl.
Samtidig dekker den også det svekkede
felt c3. 16. -, Dd7 17. Dd2, a5 18. Tadl,
bS 19. Sflh2, b4 20. L b l , La6 21. Sg4, a4?
Her slår Lindblom inn på feil kurs. Større
sjanser t i l å forpurre hvits planer hadde
han hatt etter 21. -, Sa7, for å føre springeren t i l c3 via b5.
Per Lindblom.

Svein Johannessen.
22. SgS ! Et ubehagelig trekk for sort.
8

Det trues med avslag på e6 etterfulgt av
f-bondens fremmarsj. 22. -, Sxg5 23.
Dxg5, axb3 24. axb3, Sa5 25. Te3, Tc6
26. Tdel, Kh8. Det truet 27. Sh6f fulgt
av 28. Sxf7 og 29. e6. 27. f4, f5 28. exf6e.p,
Lxf6 29. Sxf6 exf6 30. Dh4, g5. På 30.
-, Dg7 hadde fulgt 31. Te7, Tf7 32. Te8f,
Tf8 33. Tle7 og vinner 31. fxg5, fxg5 32.
Dxg5, Dg733. Dxd5, Tcf6 34. Te7, Tfl
35. K h 2 ! I denne stilling overskred sort
tiden.
Anm. Svein Johannessen.

Sg5! . Likevel hadde 15. Sd2 vært å foretrekke fremfor teksttrekket. 15. -, d4.
16. Lg4, Hvit sperrer g-linjen for å demme
opp for angrepet. Men denne manøvren
har kostet for mye t i d . 16. -, h5!. 17.
Lxh5,
Zwaig.

Fra reservegruppen
Her kommenterer først Arne Zwaig
sin knock-outseier mot Bøckman:
Spansk parti.
Hvit: Knut Bøckman, O.S.S. Sort: Arne
Zwaig, O.S.S.
1 . e4, e5. 2. Sf3, Sc6. 3. Lb5, a6. 4.
La4, Sf6. 5. 0-0, Sxe4. 6. d4, b5. 7. Lb3,
d5. Hittil har partiet fulgt hovedvarianten
i det åpne forsvar i Spansk parti. 8. Sxe5.
Vanligere og bedre er her 8. dxe5. 8.
Sxe5. 9. dxe5, Lb7. 10. c3, Lc5. l l . D g 4 .
Dette trekk har delvis t i l hensikt å forhindre et dronningutfall t i l h4, samtidig
som det angriper bonden på g7. Det skjer
imidlertid på bekostning av en uutviklet
dronningfløy, og det hadde derfor sannsynligvis vært bedre å gjøre et utviklingstrekk, f. eks. 11. Sd2.11. -,De7 ! Garderer
indirekte bonden på g7, samtidig som det
truer bonden på e5. Feilaktig ville 11. -,
0-0 ha vært p.g.a. 12. Lh6. Nå derimot står
sort klar t i l å rokere kort, da Lh6 etter
rokaden besvares med Dxe5. 12. Dxg77
Antagelsen av bondeofferet er altfor farlig,
da så godt som alle sorts offiserer nå kan
bli satt inn i angrepet mot hvits konge.
12. -, 0-0-0. 13. Dg4f, Kb8. 14. D f 4 ,
Thg8. 15. L d l . Hvit er allerede i vanskeligheter. 15. Le3 ville ført t i l et avgjørende
angrep for sort etter 15. -, d4. 16. cxd4,

Bøckman.
17. -, Txg2!. 18. Kxg2, Tg8f. 19.
K h 3 . T i l omtrent samme variant som
tekstfortsettelsen fører 19. Lg4, Txg4f. 20.
Dxg4, Sf6f, mens 19. Kf3 fører t i l dronningtap og avgjørende angrep etter 19. -,
Sxc3f. 19. -, Lc8f. 20. Lg4, Txg4. 21.
Dxg4, Lxg4f. 22. Kxg4, Dxe5. Materielt
sett har ikke sort fått stort ut av sitt angrep,
men p.g.a. hvits dårlige kongestilling er
han fortapt. 23. f4. 23. Lf4 hadde ført
t i l offiserstap etter 23. -, Sf6t- 24. Kf3,
De4f. 25. Kg3, Sh5|, og etter 24. Kh3
eller 24. Kf3 avgjør 24. -, Df5f. 25. Kg2.
(På 25. Ke2 vinner 25. -, d3f). 25. -, Dg4.
lf. Khl, Df3f. 27. Kgl, Sxf2! 23. -, Sf6f
24. Kg3, De2 og hvit gav opp.
Anm. ved Arne Zwaig.

Moss

Schakklub
spiller h v e r t o r s d a g k l . 19
i S t r a n d g t . 4, Moss.

Kongeindisk.
Hvit: Willy L. Olsen. Sort: Steinar
Lindblom.
Mesterklassens reservegruppe, 1. runde.
1. d4, Sf6 2. c4, g6 3. Sc3, Lg7 4. e4, d6
5. f3, 0-0 6. Le3, e5 7. d5, c6 8. Dd2,
cxd5 9. cxd5, a6 10. Ld3. Efter en normal
åpning avviker hvit fra det normale, nemlig 10.g4, men Olsens fortsettelse er sikkert god nok. 10. -, Sbd7 11. b4, Sh5 12.
Sge2, f5 13, a4, b6 14. Tel, f4 15. Lf2,
Lf6. Den sorte aksjon på kongefløyen har
lite for seg, han burde i stedet møte hvits
oppmarsj på dronningfløyen med å opponere i c-linjen.
16. Tc2, Lh4 17. Sel, L x f 2 f 18. Dxf2,
g5. Her var Lb7 efterfulgt av Tc8 nødvendig. 19. Sb3, Sdf6 20.a5! Hvit skafter
seg et utmerket støttepunkt på b6. 20. -,
b5 21. Se2, Tf7 22. K d 2 ! Når sentrum er
lukket, står kongen utmerket her, den
sorte aksjon på kongefløyen mister derved
mye av sin brodd. 22. -, Tc7 23. Txc7,
Dxc7 24. Tel, Dd8
S. Lindblom.

• •
•
S i • å •

• mm

•
ff*

•

W . L. Olsen.
25. D b 6 ! Den avgjørende inntrengning i
de sorte linjer, sort må bytte dronning,
og hvit får derved en farlig fribonde, samtidig som feltet a5 blir ledig for springe-

ren. 25. -, Dxb6 26. axbé, Sg7 27. Sa5,
Tb8 28. Sc6, Tb7 29. Se7f!Hvit bytter
til seg den sorte løper på c8, og bøndene
på a6 og b5 blir uten dekning. Resten av
partiet er en teknisk sak. 29.
Txe7 30.
Txc8f, Sge8 31. Ta8, Tb7 32. Txa6, Sd7
33. Lxb5, Sxb6 34. Lxe8, Sc4f 35. Kc3,
og sort ga opp efter noen få trekk.
Siciliansk parti.
Hvit: Knut Bøckman, O.S.S. Sort: Hans
Chr. Fotland, O.S.S.
1. e4 c5 2. Sf3, Sc6. 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 d6 6. Lg5 e6 7. Dd2 Le7 8.
0-0-0 a6. Hittil har partiet fulgt de opptrukne linjer for Richter-Rauser-varianten,
men sorts bondetrekk er litt uvanlig.
Euwe anbefaler kort rokade.
9. f4 Dc7 10. Sb3. Hvit ønsker ikke å
bytte av denne springer, men det kan være
et spørsmål om den ikke gjør seg bedre på
f3.J.0. - b5 11. Ld3 0-0 12. Del. Et godt
trekk, som bl. a. sikter mot h4. 12. - Sb4.
Sort må ha muligheten av å uskadeliggjøre
løperen, som i forbindelse med Dh4 og
e4-e5 ellers ville bli livsfarlig.
13. K b l Lb7 14. a3. Efter lang betenkning forkastet hvit den interessante variant
14. Sxb5 axb5 15. Dxb4 d5! 16. Dc3
(16. Dxb5 ? La6! og sort vinner) Dxc3 17.
bxc3 dxe4 18. Lxb5. Hvit har en bonde
over, men sort har trolig kompensasjon
i sin frie e-bonde og majoriteten på kongefløyen. Likeledes vraket hvit varianten
14. Dh4 h6 16. e5 dxe5 16. fxe5 Dxe5 17.
Lf4 Dh5, og sort har alt under kontroll.
Derimot kunne sort i denne variant ikke
spille 15. - Sxd3, p.g.a. 16. Txd3, hvorpå
tårnet kommer t i l h3 med farlige trusler.
—• M e d teksttrekket forserer hvit en avklaring, hvor han velger å bytte bort sin
sterke løper for istedet å få tårnet til 3. rad.
14. - Sxd3 15. Txd3 hé. Innledning t i l
en langsiktig avlastningsmanøvre på kongefløyen. 16. Th3. Bare et skinnoffer, for
efter 16. - hxg5 17. fxg5 må sort gi igjen
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offiseren, da hvit truer 18. Dh4, og sort
derfor ikke får tid t i l å redde springeren.
16. - Kh7 17. Dh4 Sg8 18. Lxe7. Sorts
poeng ligger i at han fremtvinger avbytte
av den farlige løper. Sort truet nemlig
nu 18. - f7 - f6. Også hvit har forutsett
denne avvikling, men går godvillig med på
den, da han fremdeles kan fastholde angrepet.
18. - Sxe7. Å slå med dronningen bortfaller, da sluttspillet efter 18. - Dxe7 19.
Dxe7 Sxe7 20. Sa5 fulgt av tårndublering
i d-linjen er tapt for sort. 19. g4 Sg6 20.
Df2 e5. Dette trekk hadde sort siktet på
allerede i sitt 15. trekk — han får nemlig
feltet e5 eller f4 for sin springer. 21. f5
Sf4 22. Tg3 Tac8 23. h4. Den konsekvente
fortsettelse av hvits angrep. Sort regner
med å ha tilstrekkelige forsvarsressurser
og muligheter for motspill på dronningfløyen. 23. - d5. Å få gjennomført dette
motstøt i sentrum pleier å være et av sorts
posisjonene mål i siciliansk. Det er imidlertid et spørsmål om ikke dette trekk i
den foreliggende stilling befordrer hvits
angrep, p.g.a. den åpne stilling som oppstår. Muligens hadde 23. - g6 gitt sort
bedre forsvarsmuligheter. 24. exd5 Sxd5( ?)
24. - Lxd5 var nok bedre, viser analysene.
Det er viktigere for sort å beholde springeren enn løperen.
25. Sxd5 Lxd5 26. Thgl Le4. Hvit truet
nu selvsagt med fremstøtet g4-g5, og med
sitt løpertrekk tvinger sort sin motstander
til å oppgi tårndubleringen i g-linjen.
27. Tc3 D d 6 . Alternativet var 27. - De7,
men da hadde fulgt 28. Sc5 Ld5 29. g5
(truer 30. f6!) f6 30. gxh6 gxh6 31. Tg6
Lf7 32. h5! (truer 33. De31) Lxg6 33.
hxg6"j" Kg8 34. De3 ! Txc5 (eneste mulighet)
35. Txc5 Kg7 36. Tc6!, og sort er stillet
overfor en håpløs oppgave. Det truer både
37. Txa6 og 37. Db6.
28. Sc5 Ld5 ? Sort undervurderte hvits
videre muligheter. Han hadde her sin siste
chanse t i l å holde partiet, ved 28. - Dd4!

29. Sxe4 (tvunget) Dxe4 30. Txc8 (30. Te3
Txc2!) Txc8, og det spørs om hvit da kan
oppnå mer enn remis, t i l tross for bruddmulighetene på kongefløyen. Nu slår
derimot hvits angrep avgjørende igjennom.
29. g5 f6. I og med dette trekk muliggjøres hvits pene sluttkombinasjon. Det
er imidlertid vanskelig å finne noe effektivt
forsvar. 30. gxh6 gxh6 (30. - Kxh6 31.
Dg31).
Fotland.

Skole-landskamp mot
Danmark
Som bekjent beseiret det norske folkeskolelandslag, sammensatt av spillere fra
Oppsal og Lambertseter skoler i Oslo,
ifjor høst det danske folkeskole-landslag
fra Skanderborg på Jylland. I år har
danskene bedt om revansje, og det får
de chanser t i l i Oslo i dagene 13.—15.
oktober.
I likhet med i fjor representeres Dansk
Skak Union også denne gang av Skanderborg skole. V i i Norge har ikke hatt noe
nasjonalt mesterskap for folkeskoler i år,
og Norges Sjakkforbunds styre har derfor
utpekt årets Oslo-mester, Lambertseter
skole, t i l å stille med hele timanns-laget.
Dermed favoriseres heller ikke Norge så
sterkt som i fjor, da v i kunne hente våre
spillere fra to skoler.

NM for folkeskoler
1963
Bøckman.
31. Se4!! Et overraskende og helt drepende trekk, hvis virkelige poeng viser seg
i neste trekk. På 31. - Lxe4 følger 32.
Da7-f og matt i et par trekk. 31. -De7 32.
Tg6 ! Oppgitt. Sort har intet brukbart forsvar mot truselen 33. De3 (el. Dd2). På 32
- Lf7 avgjør 33. Sxf6f. Denne finesse var
det egentlige poeng ved 31. Se4.
/ A n m . ved H . Chr. Fotland og K. Bøckman.
r

0

V i vil bringe flere partier fra Landsturneringen på Hamar i neste nummer,
som kommer i november.

Norges Sjakkforbunds styre og skole sjakkutvalg har sendt ut en foreløbig
utlysning av Norgesmesterskapet for
folkeskoler 1963. Meddelelsen er foreløbig bare sendt t i l kretsstyrene, men innbydelsen skal senere distribueres t i l alle
landets folkeskoler. Det er meningen at de
innledende runder skal spilles ferdig innen
utgangen av januar 1963, og at finalen
— hvor der kan delta maksimum 12 lag
—• skal foregå i Oslo, trolig i mars.
Ved det tilsvarende mesterskap for to
år siden seiret Oppsal skole, Oslo fulgt
av Lambertseter skole, Oslo og Narvik
skole. Det deltok da lag fra hele landet,
og i finalen i Oslo var foruten Narvik bl. a.
også Trondheim, Stavanger og Arendal
representert. Det er meningen at disse
mesterskap skal arrangeres hvert annet år.
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Eivind Poulsson ble juniormester
I og med at der var to juniorgrupper ved NM på Hamar måtte Norgesmesteren for juniors
kåres ved stikkamp mellom de to gruppevinnere, Eivind Poulsson, Oslo Schakselskap og Stein
Nygaard, Asker Schakklubb.
Denne finale fant sted i første halvdel av august, og ble utkjempet vekselvis i Asker og i Oslo
Schakselskap. Forbundets styre hadde berammet matchen over fire partier, og som turneringsleder fungerte kassereren i Oslo og Omegn Sjakkrets, Sven Karlsen, Sjakkameratene.
De to første partier endte begge med
remis. I parti nr. 3 vant Nygaard efter godt
spill, og hans aksjer steg kraftig. Kanskje
var det bevisstheten om at han bare behøvde remis i det fjerde parti som gjorde
at han nærmest fikk total kollaps i denne
avgjørende runde, leverte en stygg blunder i åpningen og mistet offiser, hvorefter
det hele raste sammen. Stillingen var 2—2.
Forbundsstyret berammet efter dette to
nye partier, og nu triumferte Eivind
Poulsen. Hans større rutine tok nok ut sin
rett, og han hjemførte seier i begge disse
siste partier, hvilket altså gav ham en sluttseier på 4—2. Men sitt mesterskap måtte

han altså slite for, og det er all grunn t i l å
gi Stein Nygaard all mulig honnør — han
har bare spilt turneringssjakk i 1 % år, og
ydet i betraktning av dette en fin innsats.
Poulsen hadde jo allerede på forhånd et
kjent navn, som nr. 2 i Junior-NM 1960,
som norsk deltager på ungdomslaget i
Haag ifjor og som mesterspiller i Oslo
Schakselskap.
Oslo-pressen — og likeledes Asker og
Bærums Budstikke — viste stor interesse
for stikkampen, hvilket bl. a. de følgende
eksempler fra Morgenbladet og Dagbladet
viser.
I Morgenbladet skrev Knut Bøckman:

GEVINSTEN SOM GLAPP
I det første parti, hvor Nygaard efter
loddtrekning førte de hvite brikker, kom
man forholdsvis tidlig over i et rent
bondesluttspill. Efter 33 trekk var stillingen slik:
Poulsson.
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35.
a6xb5.
36. Kgl—f2?! —
Hvits eneste taktiske chanse. Hvis han
tillater sorts kongevandring og erobring av
d-bonden, taper han uten sverdslag.
36.
• — Kh3 X h2
37. Kf2—f3 g6—g5 2?
En stygg feil. Såvel 37. —Kh2—h3 som
37. —Kh2—gl vinner uten den ringeste
vanskelighet. F. eks. 37. —Kh2—h3 38.
Kf3—f4 h5—h4 og sort vinner. Eller 37.
—Kh2—gl 38. Kf3—f4 Kgl—f2 39. g3—g4
h5—h4 og vinner.

Nygaard.
Initiativet ligger hos sort. Den hvite
konge er bundet t i l forsvar av h-bonden.
I diagramstillingen bør hvit la bondeformasjonen på dronningfløyen stå som den
står og foreløbig holde seg passiv ved å
pendle med sin konge mellom gl og h l .
Fremdeles v i l sort riktignok ha visse
gevinstmuligheter efter h5—h4 og avbytte
på h4 fordi han da får feltet f4 tilgjengelig
for sin konge og gjennom tempomanøvrer
muligens kan få angrepet bøndene på
dronningfløyen. Men det er mer tvilsomt.
34. b3—b4?
Tapstrekk. Så lenge bonden stod på b3,
kunne sort ikke foreta bondefremstøtet
b7—b5 p.g.a. c4xb5 a6xb5 fulgt av
a2—a41, og hvit vinner. N u derimot:

Fra stikkampen om N M for juniors. Stein Nygaard (t. v.) fører de hvite brikker
mot Eivind Poulsson i matchens første parti.

35. c 4 x b 5
På 35. c4—c5 marsjerer den sorte konge
uhindret via g4 og f 5 t i l e5, og d-bonden
faller.

34
b7—b5!
Nu må hvit få en isolert og ugardert
bonde på d5.

38. g3—g4! h5—h4?
En feil kommer sjelden alene, heter det
blant sjakkspillere.
Istedet burde sort ha forsøkt følgende
variant, med visse taktiske muligheter for
å berge det hele poeng:
38.
39.
40.
41.
42
43.
44.

Kf3xg4
Kg4xg5
Kg5—f5
K f 5 —e6
Ke6—d7
Kd7xc7

h5xg4
Kh2—g2
Kg2—f3
Kf3—e3
Ke3—d4
Kd4xd5
Kd5—e5

I denne stilling er det svært nærliggende
for hvit å gjøre en avgjørendeWeil. O m han
ikke gir seg tid t i l å regne langt nok, kunne
han ha lurt seg selv inn i følgende tilsynelatende naturlige fortsettelse:
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Kc7—c6?
Kc6xb5
Kb5—c4
b4—b5
b5—b6
b6—b7
h7—b8 D

d6—d5
d5—d4
Ke5—e4
d4—d3
d3—d2
d2—dlD
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illllillllilillllilllllllfflllllIMi
Begge parter får ny dronning i samme
trekk. Men —
51.

Ddl—cif!

Den hvite konge tvinges t i l b3, b4 eller
b5, hvorefter sort sjakker i b-linjen og
vinner dronningen og partiet.
Istedenfor 45 Kc7—c6 måtte hvit derfor
ha spilt det mindre nærliggende 45 a2—a4!
Efter 45 b5xa4 46. b4—b5 a4—a3 løper de
to fribønder omkapp og oppnår dronningforvandling på likt. Sort vil da ha bonden
på d6 i behold, men det er tvilsomt om
han kan få realisert den. Det ser ut som
om sort ikke kan komme unna hvits
dronningsjakker, og remis er den sannsynlige utgang.
Men tross alt hadde Poulsson i disse
varianter hatt en viss chanse t i l å lure sin
motstander, om denne ikke var aktpågiven
nok.
Nå fulgte det:
39. K f 3 — f 2 !
Poulsson gjorde sitt bondetrekk h5—h4
helt momentant, uten å ofre stillingen noe
studium. Hadde han det gjort, ville han
med sin rutine sikkert ha sett hvits listige
fortsettelse. Han hadde regnet med at han
nu kunne spille 39. —h4—h3, hvorefter
hvit må t i l fl eller f3 med kongen, og den
sorte monark slipper ut av innesperringen.
Trodde Poulsson.
Men han hadde oversett at hvit efter 39.
h4—h3 slett ikke behøver å røre kongen
— hvit har nemlig det lille tempotrekk
40. a2—a3! i reserve. Og dermed holder
den hvite konge posisjonen, og stillingen
er remis.
39.
40. Kf2—fl

Kh2—hl
Remis

Den hvite konge alternerer mellom
feltene fl og f2, eventuelt f3, og den sorte
konge kommer ikke ut og den sorte bonde
ikke inn. Dermed er remisen et faktum.
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UOPPLØSELIG DOBBELTBONDE
Og i Dagbladet behandlet Olaf Barda
bl. a. stikkampens 5. parti, som ble vunnet
av Poulsson. Barda skrev:
Nygaard skaftet seg tidlig i partiet den
beryktede «uoppløselige dobbeltbonde»,
uten å få den kompensasjon i kongeangrep
som må t i l for å unngå et håpløst tapt
sluttspill.
Nimzo-indisk. Hvit: Nygaard. Svart:
Poulsson.
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. Dc2
c5 5. a3?
Feil. Som brukbare trekk gjelder 5.
dxc5, 5. Sf3 og 5. e3.
5. — Da5! 6. T b l
Bedre er utvikling av Kongefløyen med
6. e3.
6. — Lxc3f 7. Dxc3
Og her burde hvit beholdt dronningen,
til bruk i et eventuelt kongeangrep seinere.
Sluttspill må i det lengste unngås.
7. — Dxc3 8. bxc3
Nå har hvit fått den uoppløselige dobbeltbonde i c-linjen, for svart lar seg selvfølgelig ikke provosere t i l å spille cxd4 og
rette ut dobbeltbonden. Bonde c4 blir
snart et godt angrepspunkt for svart.
8. — d6 9. Sf3 Sc6 10. Lf4 Ke7 11.
Tdl Se4 12. dxc5, dxc5 13. Sg5, Sxg5
14. Lxg5f f6 15. Lh4 b6 16. g4 Lb7
17. Lg2

-0- Qulbrandscn

nr, 4 i Ziirich

Nimzowitsch Sjakklubb i Ziirich arrangerte i august en internasjonal ungdomsturnering t i l minne om dr. Charles Perret,
en stor venn av ungdomssjakken, som
døde ifjor. Norges Sjakkforbund ble innbudt t i l å sende en representant til turneringen, og Arne Gulbrandsen, Oslo Schakselskap, ble utpekt.
Turneringen endte med en populær,
men kanskje litt overraskende seier for
dansken Ole Jakobsen, som ifjor deltok i
junior-VM i Haag, hvor han ble vinner av
B-finalen. Efter hva Gulbrandsen forteller
var danskens seier imidlertid fullt ut fortjent, han spilte sikkert og godt gjennom
hele turneringen. Gulbrandsen selv gjorde
en noe variabel innsats, idet han beseiret
to av de beste, Bernhardt og Zuidema, og
spilte remis mot Jakobsen og Lawrence,
men tapte mot et par av de svakere plaserte. Han oppnådde imidlertid delt
fjerdeplass med hollenderen Zuidema,
som ifjor var nr. 5 i juniorenes V M , og
hadde tilfredsstillelsen av å plasere seg
foran den sterke spanjer Calvo, som ved
V M ifjor snappet 7. premie foran nesen på
Gulbrandsen. Men det lyktes ikke for
Gulbrandsen å få revansje på spanjeren i
deres innbyrdes oppgjør denne gang —
han satte bort dronningen i en stilling med
bonde over for nordmannen. Gulbrandsen
hadde forøvrig et maratonoppgjør med
østerrikeren Gretner — det endte med

17. — Sa5! 18. Lxb7 Sxb7 19. 0—0
Sa5*'20. e4 g5 21. Lg3 e5 ! 22. h4 h6
23/Td5 Sxc4 24. Tfdl Thd8 25. hxg5
hxg5 26. K f l Sxa3
Presisere var vel 26. — Txd5 fulgt av
Sxa3.
27. Txd8 Txd8 28. T a l Sb5 29. c4
Sd6 30. f3 Sxc4 31. Txa7f Td7 32. Ta2
Sd2f 33. Ke2 Sb3 og hvit gav opp.

-O

remis efter 105 trekk, og ble avbrutt ikke
mindre enn fem ganger.
Resultatene: 1) Ole Jakobsen, Danmark
9 poeng. 2) Bernhardt, Vest-Tyskland 8
3) Lawrence, England 7 Vs; - 4 —• 5) Zuidema,
Holland og Gulbrandsen, Norge 6V . 6)
Calvo, Spania 6 poeng. Det var 12 deltagere.
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En lynturnering ble vunnet av Zuidema,
foran Jakobsen og Calvo, mens Gulbrandsen ble nr. 4.
Her følger et av Gulbrandsens gevinstpartier fra turneringen i Ziirich, med hans
egne kommentarer.
Fransk parti.
Hvit: Rolf Bernhardt, Vest-Tyskland.
Sort: Arne Gulbrandsen, Norge.
1. e4, e6 2. d4, d5 3. Sd2, Sc6 4. Sgf3,
Sf6 5. e5, Sd7 6. Sb3. Teksttrekket eller
Le2 blir regnet som hvits beste fortsettelse.
6. -, f6 7. exf6. Teorien anbefaler her 7.
Lb5, a6 8. Lxc6, bxc6 9. 0-0, c5 10. c4! og
hvit står best. 7. - , D x f 6 8. Lg5, Df7 9. Lh4
e5 10. Sg5. I et parti Flohr—Bondarewski
spilte hvit 10. dxe5, men etter Sxe5 11.
Sxe5, Sxe5 har sort tilfredsstillende spill.
10. - , D f 5 11. Le2, Sf6 12. dxe5, Dxe5
13. 0-0, Ld6 14. f4. Etter 14. Sf3, Dxb2 15.
T b l , Dc3 16. Lxf6, Dxf6 17. Dxd5, D f 5 !
er sort i fordel. Hvit burde ha spilt 14.
Lh5f, Kf8 15. f4, De3t 16. Khl, g6 17.
Lf3, Se7. O m sort istedet for 14. -, Kf8
spiller g6 får han en vanskelig stilling etter
15. T e l , Se4 16. g3 1
14. - , D e 3 f 15. K h l , 0-0 16. Ld3? Hvit
har en vanskelig stilling, og det er ikke lett
å finne noen brukbar fortsettelse. Kanskje
var 16. Lf3 bedre, hvoretter sort spiller
Se7. 16. -, Sb4 17. Le2, Lxf4 18. Sf3, Lg4
19. Sfd4, Lxe2 20. Sxe2, Le5 21. c3,
Sd3! 22. Tf3, Dh6 23. Th3, Dxh4 24.
Dxd3, De4 Sort har nå fått avviklet og
15

Alle tiders, sier Krogdohl om Nord-Norge-turen
Reiste 3500 km, besøkte 7 klubber og spilte 156 partier
For første gang i Norges Sjakkforbunds
snart 50-årige historie har en av Forbundets presidenter besøkt vår nordlige landsdel i embeds medfør. Arne S. B. Krogdahl,
ledsaget av sin frue, dro fra Oslo 24.
august, og nesten to uker senere vendte
han tilbake. Da hadde han besøkt Bodø,
Stokmarknes, Harstad, Tromsø, Narvik,
M o i Rana og Mosjøen —• på en slitsom
og anstrengende, men ytterst hyggelig og
opplevelsesrik reise.
— Turen var alle tiders, sier Krogdahl,
og hans frue samstemmer. — Ikke bare
var det en opplevelse å møte en landsdel
som v i sydpå kjenner så altfor lite t i l , men

har en bonde over. 25. K g l , Tae8 Truer
Lxh2. Hvit er her nødt t i l å bytte dame,
men han har ikke store sjanser t i l å holde
partiet etter damebyttet. 26. Sed4 ? 26. -,
Gulbrandsen.
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•
Bernhardt.
L x h 2 t ! 27. Kxh2, Sg4f Oppgitt. På Kgl
følger Delf, og på Kg3 følger Df4f.
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først og fremst var det morsomt å møte
alle de nordnorske sjakkspillere, lære dem
å kjenne og få høre deres synspunkter angående de forskjellige organisasjonsspørsmål. Og ikke minst var det overmåte
hyggelig å få konstatert hvor sterkt og
levende sjakkmiljøet er mange steder i
Nord-Norge.
— Særlig vil jeg få fremheve skolesjakkarbeidet, som nu drives med stor kraft
mange steder nordpå, og som jeg tror har
en stor fremtid foran seg både innenfor
Nord-Norges Sjakkforbund og i Helgeland Sjakkrets. Ellers fikk jeg selvsagt høre
både ros og ris t i l Forbundet — når man
selv har opplevet de kolossale avstander
ser oppe forstår man bedre at de nordnorske sjakkspillere av og t i l kan føle seg
litt tilsidesatt, og deres store håp er nu å få
en landsturnering henlagt t i l Nord-Norge.
Presidenten holdt på hvert sted et foredrag eller kåseri om Forbundet og dets
virksomhet, pg kom også inn på det
internasjonale sjakksamarbeide. Og så gav
han en simultanoppvisning på hvert sted.
I alt spilte Krogdahl 156 simultan-partier,
vant 115, gav 22 remiser og tapte 19
partier. Det gav en samlet score på 80,8 %.
Partiene fordelte seg slik:
Bodø : 16 gevinst, 3 remis, 2 tap.
Stokmarknes: 16 — 1 — 0.
Harstad: 15 — 0 — 2 .
Tromsø: 16 — 6 — 5.
Narvik: 1 5 — 7 — 5 .
Mo i Rana: 1 3 — 3 — 1 .
Mosjøen: 24 — 2 — 4.
Den lokale presse viet Krogdahls besøk
stor interesse langs hele ruten, og hans
reise ble uten tvil fin sjakkpropaganda i
Nord-Norge.

E* Kristiansen Nord-Norges-mester
Årets Nord-Norges-mesterskap foregikk
i Harstad i pinsen, og ble vunnet av Erling
Kristiansen, Vardø Sjakklubb. Kristiansen
vil også være velkjent for Oslos sjakkspillere, idet han i flere år har studert i
Oslo og er medlem også av Oslo Schakselskap.
Resultat: 1) Erling Kristiansen, Vardø
Sjakklubb, 5 poeng. 2) Ernst Lockertsen,
Narvik Sjakklubb 4 54 3) Paul Svedenborg
(15 år), Narvik Sjakklubb 4, 4) Eskild
Kristensen, Narvik Sjakklubb 3 54 PJuniormesterskapet ble vunnet av Tore
Bremseth, Harstad Sjakklubb.
V i gjengir et av vinnerens partier fra
mesterskapet, med hans egne noter.
Fransk parti.
Hvit: E. Kristiansen, Vardø Sjakklubb.
Sort: N . Bakke. Tromsø Sjakklubb.
1. e4, e6 2. d4, d5 3. Sc3, Lb4 4. e5, c5
5. Ld2, cxd4 6. Sb5, Lc5(?) Et uvanlig
trekk. Teorien anbefaler Lxd2f efterfulgt
av Se7.
7. Dg4, Se7 8. b4, a6 9. bxc5, axb5 10.

Dxg7, Bedre enn Lxb5f, Ld7 11. Lxd7f,
Sxd7 med angrep på c5 og e5.
10. - -, Tg8 11. Dxh7, Ld7 12. Sf3,
Dc7Hvits idé består i å avansere h bonden.
13. Dh4, Sc6 14. D f 6 . For å provosere
sort t i l det neste trekk som blokerer g6
for springeren.
14. - -, Tg6? 15. Df4, En god plass for
dronningen som nå ikke straks kan fordrives. 15. - -, Tg8 16. Ld3. Hvit ofrer
bonde for å kunne marsjere med h-bonden.
16. - Sg6 17. Lxg6, Txg6 18. h4, Ta4.
Dette motspill kommer for sent. 19.
h5, d3 20. Dh2. 20. hxg6? ?, Txg4. 21. g7,
Tg4 22. Lg5, Txg5!. 23. Sxg5, Dxe5t og
sort vinner. 20. - -, Te4f? 21. K f l , Tg8
22. cxd3, Teg4 23 b_6, Se7 24. h7, Th8
25. Lg5. Dermed er spillet avgjort i hvits
favør.
25. - -, Dxc5. 26. Lf6, Dc3 27. T d l . Tb4
28. L x T , Dc2 29. Td2, D c l f 30. Ke2,
Te4f 31. dxe4, Dc4f 32. K d l , b4 33.
Sd4f, La4t 34. Sc2, Lxc2t 35. Txc2.
D d 3 t 36. K c l , b3 37. axb3, Da6 38.
Kb2, Dd3 39. Dg3 Og sort gav opp.

"0- Ttye regler for Juniorklassen
På Forbundets kongress i Hamar ble et
forslag fra Forbundsstyret angående nye
regler for avvikling av juniormesterskapet,
vedtatt med få endringer.
Efter den nye ordning vil det bli adgang
til å dele juniorklassen inn i to grupper,
Junkir A og Junior B, hvorav Junior A
spiller om NM-titelen for juniors — m.a.o.
et lignende systen som for Mesterklassens
elite- og reservegmppe.
Denne revisjon av reglene har tvunget
seg frem som følge av den veldige tilstrø rnning til Juniorklassen de senere år — en
tilstrømning som sikkert ikke v i l avta i

O

årene fremover. Ved landsturneringen på
Hamar førte dette til at man måtte inndele
klassen i to grupper efter beste skjønn,
men denne ordning har avgjort sine svakheter. Bl. a. fører det til at der efter at den
egentlige turnering er ferdig må spilles
finale mellom de to gruppevinnere om
titelen, og det er selvsagt en ulempe,
arrangementsmessig sett.
Ved kongressen på Hamar kom man
såvidt også inn på spørsmålet om å skille
juniormesterskapet u t fra landsturneringen
ellers, og arrangere det et annet sted og t i l
en annen tid. Også denne tanke har sine
17
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Bergens Schakklub fyller 60 år <C>

En av Forbundets eldste og mest hederskronede klubber, Bergens Schakklub, kan
i år se tilbake på 60 års virke.
Klubben ble stiftet 11. september 1902,
efter innbydelse av dr. I . D . Irgens, som
på den konstituerende generalforsamling
ble valgt som klubbens første formann. I
den første tid kom spillerne sammen for
å dyrke sjakken i mer selskapelige former.
Riktignok ble der forsøkt å arrangere en
turnering, men den ble aldri ferdigspilt, og
konkurransen var dårlig.
Men allerede i 1904 fikk bergenserne i
stand en kamp med Stavanger, og der ble
spilt to partier over telefon. Fra 1905 t i l
1908 var overrettssakfører Henrik Ameln
formann, og i denne tid ble der innbudt
til en nasjonal korrespondanse-turnering,
som fikk bra tilslutning av spillere fordelt
over hele landet.
Riktig fart over sjakklivet ble det imid-

avgjorte svakheter, og ble foreløbig bare
rent perifert nevnt av et par representanter.
Ifølge den vedtatte paragraf skal vurderingen av de anmeldte juniorer og plaseringen av dem i A eller B, foretasav en på
kongressen nedsatt komité — på bakgrunn
av spillernes tidligere resultater samt uttalelser fra de lokale klubbers ledelse.
Kongressen besluttet imidlertid å overlate til Forbundsstyret å nedsette denne
komité første året, og kvalifiseringskomiteen har efter beslutning i styret fått
følgende sammensetning: Trygve Waage,
Lambertseter Sjakklubb, Knut Monssen,
O.S.S. og Per Ofstad, O.S.S. Dessuten
består komiteen efter den vedtatte paragraf av presidenten — eller den innen
Forbundsstyret han måtte bemyndige t i l
oppgaven — samt siste års Norgesmester
for juniors, altså i inneværende sesong
Eivind Poulsson, O.S.S.
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arrangement som noensinne har vært
holdt i Norden, avviklet, idet der ble spilt
ca. 500 partier mot uorganiserte spillere,
og ca. 2000 tilskuere så kampene.
I 1925 ble den første radio-sjakkamp
spilt mot Island, og fire spillere fra Bergen
ble uttatt t i l å spille. Kampen ble formidlet over Rundemannen, da lydradioen
ikke var tatt i bruk dengang. Senere ble
det også spilt en radiokamp mot Færøyane,
og den ble formidlet på samme måte.
Siden Forbundets stiftelse i 1914 har
klubben hvert år hatt deltagere i landsturneringene, og av disse er tre gått helt
til topps og blitt Norgesmestere: O. Kavlie
Jørgensen i 1938, Per Ofstad i 1961, og fru
Sofie Synnevåg, som vant damenes mesterskap i 1946. 1947 og 1948. Ofstad har
dessuten to juniormesterskap, i 1951 og
1953. Endel norgesmestere i lynsjakk har
klubben også hatt, og i 1946 vant klubben
N M for lag.
I jubileumsåret har Bergens Schakklub

D r . J. D . Irgens var klubbens stifter
og første formann,
lertid først i 1917, da ble den første virkelige turnering ferdigspilt, med assessor
Finn Gundersen som vinner og den første
klubbmester. 11919 hadde klubben besøk
av den østerrikske stormester Rudolf
Spielmann, som gav endel simultanoppvisninger, og interessen økte betraktelig,
I 1920 ble styret for Norsk Sjakkforbund (som Forbundet dengang het) lagt
t i l Bergen, med Finn Gundersen som president, og året efter ble Forbundets kongress og landsturnering for første gang
henlagt t i l Bergen. Efter at Jon Schei i
1920 ble valgt t i l formann økte medlemstallet ganske sterkt. Det var en tid oppe i
300 medlemmer, og der ble spilt endel
pokalkamper både mot innen- og utenbys
klubber.
På denne tid ble også det største sjakk-

allerede hatt én turnering, hvor der deltok
58 spillere, og her ble Per Kjørlaug vinner
og jubileumsmester. Der deltok 14 mesterspillere.
Endel andre arrangementer vil bli avviklet utover i jubileumsåret. Høstsesongen
vil bli åpnet med,en lynturnering — alle
mot alle — hvor alle kretsens spillere kan
starte. Denne begynner på selve jubileumsdagen, og vil vare i tre dager.
Styret i jubileumsåret består av Johs.
Størdahl (formann), Frank Greve (n.formann), Bj. Pedersen (sekr.), Odd Gundersen (kass.) og Einar Vallestad (matr.forv.).
V i ønsker den ærverdige klubb i Vestlandets hovedstad hjertelig tillykke med
jubileet, og uttrykker ønsket om fortsatt
fremgang i årene som kommer.

Ottestad Sjakk-klubb
Ottestad Sjakk-klubb har holdt årsmøte.
Det nye styre fikk denne sammensetning.
Formann Rolf Pettersen, nestform. Reidar
Nilsen, kasserer Halvor Halvorsen, sekretær Jens Alfsen og styremedlem Arne Hoel.
Møtet var godt besøkt. Av beretningen
gikk det fram at det har vært en vanlig god
spillesesong.
Kretsmesterskapet i sjakk for folkeskolen ble iår vunnet av første lag fra
Arstad skole, etter en meget hård dyst.
I klubbmesterskapet ble resultatet:
Nr. 1 og klubbmester Johan Olsen 854
poeng, nr. 2 Rolf Pettersen 8, 3. Birger
Gubberud 1%, 4. Knut Furulund 7, 5.
Arne Hoel 5 % og 6 Trond Nilsen med
454 poeng.
B-klassen ble vunnet av Trygve Martinsen med 9 Y poeng, nr. 2 Sverre Løbak 9.
Den årlige pokalkamp med Jernb. sjakkklubb ble også iår vunnet av Ottestad,
med 8 54 rnot 6 54. og Ottestad sikret seg
dermed annen aksje i den oppsatte vandrepokal. Ottestad Sjakklubb fyller i disse
dager 30 år.
2

Johs. Størdahl er formann i jubileumsåret
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Normalvarianten i Nimzoindisk
Av Qunnar Myhre,
Jeg vil gjerne komme med en liten kommentar t i l et par partier — det gjelder en
svensk og en dansk opptreden i den såkalte
normalvarianten i det Nimzoindiske forsvaret. Denne varianten er jo stadig populær, og vi erindrer at Fesche vant en vakker
seier mot stormester Flohr med dette
systemet.
Den stillingen jeg vil vise oppmerksomhet fremkommer etter trekkene 1. d4, Sf6
2. c4, e6 3. Sc3, Lb4 4. e3, 0-0 5. Ld3, d5
6. Sf3, c5 7. 0-0, Sc6 8. a3, Lxc3 9. bxc3,
dxc4 10. Lxc4, Dc7 11. Ld3, e5 12. Dc2,
Te8 13. e4.

Diagramstillingen, som er kjent fra
utallige partier, har naturligvis vært gjenstand for grundige analyser. Det rette forsvar består i 13. -, c4! 14. Lxc4, exd4 15.
cxd4, Sa5! 16. Ld3, Dxc2 17. Lxc2, Sxe4
18. Tel, Lf5 og praktisk spill har vist at
sort står tilfredsstillende. For den som
ønsker å se nærmere på denne varianten,
vil jeg anbefale de tilgjengelige partier
Ciocaltea-Matanovic (Moskvaolympiaden
1956) og Donner-Larsen (Match 1957).
20

Trondheim

I de to partiene jeg antydet innledningsvis, Bzuska-Arnlind (Munchenolympiaden
1958) og Sejr Holm Petersen-Kaj Blom
(Danmarksmesterskapet 1961), kom en
annen fortsettelse til anvendelse. Sort bytter av i sentrum med 13. -, cxd4 14. cxd4,
exd4. Denne avviklingen synes inkosekvent, den åpner jo bare spillet for det
hvite løperparet, og er da heller ikke nevnt
i teoribøkene.
Partiet Bzuska-Arnlind fortsatte nå forsiktig med 15. Sxd4, Sg4 16. Sf3, Dd6 17.
Lb2, Dh6 18. Tabl, Df4, 19. Tfcl, Sce5.
Svenskens originale dronningmanøver
fremtvinger avbytte av hvits farlige dronningløper. Etter 20. Lxe5, Sxe5 21. Sxe5,
Dxe5 klarte ikke hvit å få noe særlig ut av
stillingen, og partiet endte omsider remis.
Petersen valgte å gå aggressivt til verks i
sitt parti mot Blom. Etter 15. e5, Sd5 16.
Lxh7f, Kh8 fikk han slått istykker den
sorte kongestillingen, men fortsettelsen
17. Le4 var mindre presis. Partiets videre
forløp ble 17. -, Sxe5 18. Da4, Le6 19.
Dxd4, Sc3 20. Tel! Sxe4, 21. Sxe5! I denne
stilling begikk sort feilen 21. -, Lf5 ?,som
etter 22. Lf4 førte til materiell gevinst for
hvit.
Sort burde imidlertid allerede i sitt 18.
trekk ha spilt det sterkere Ld7. Etter 19.
Dxd4, Sc3 20. Tel kan sort med f. eks.
Sxe4 21. Txe4, Sxf3t 22. gxf3, Txe4,
23. fxe4, Dc6 endog håpe på angrepssjanser.
Det er tydelig at Petersens 17. trekk
ikke burde gitt sort særlige vanskeligheter.
Spørsmålet blir derfor om hvit har andre
disponible trekk for eventuelt å kunne fortsette angrepet. En nærliggende tanke er å
bringe dronningen over til kongefløyen,
men etter 17. De4, Sf6 18. Dh4, Sxh7 19.
Sg5, Lf5 redder sort skinnet.

fxg6 19. Dxg6. Svarer sort med Tf8, kan
hvit med 20. f4 prøve å få tårnet med i
angrepet.
Sorts mulighet t i l å krysse hvits planlagte dronningmanøver ligger i 17. -, f6. Nå
går ikke 18. De2, fxg5 19. Dh5, Lg4 20.
Dxg4, Kxh7 og sort holder stand.
På 17. -, f6 har imidlertid hvit to gode
trekk t i l rådighet. Det enkleste er 18. Lg6
hvoretter sort må tape en kvalitet, 18. -,
Te7 strander på 19. De2, fxg5 20. Dh5f
og matt i to trekk. Som kompensasjon for
kvaliteten vinner sort riktignok en bonde,
men han får i fortsettelsen et vanskelig
w
m
w / M
spill.
Den andre muligheten er det morsomme
trekk 18. Lg8! Fortsettelsen kan bli 18. -,
Kxg8 19. Dh7f, Kf8 20. Dh8f, Ke 7 21.
Dxg7, Kd8 22. Sf7f, Kd7 23. exf6, og hvit
Hvit truer nå å overføre dronningen t i l har et overveldende angrep for offiseren.
kongefløyen. De følgende varianter viser
Konklusjon på det hele må bli at avat dette helst ikke bør tillates.
klaringen i sentrum med 13. -, cxd4, cxd4
A) 17. -, Txe5 18. f4, Te8 19. Df2, og
14. cxd4, exd4 ikke er å anbefale. Med
dronningen kommer t i l h4 med drepende
15. e5! kan hvit innlede et farlig angrep
virkning. På 19. -, f6 følger enkelt 20. Dh4,
mot den sorte kongestilling.
fxg5 21. fxg5, osv.
*
B) 17. Sxe5 18. De4, Sf6 19. Dh4,
Redaksjonen takker Gunnar Myhre for
Avdekkersjakken i h-linjen gir nå sort mer
hans interessante bidrag, og mottar gjerne
enn nok å tenke på. Det truer allerede 20.
lignende innlegg fra andre — om denne
f4 fulgt av 21. Lg6tvariant eller om andre interessante varianC) 17. -, g6 er likeledes en tanke. Hvit
ter i åpningsteorien.
kan sannsynligvis tillate seg 18. Lxg6,

Denne varianten gir oss imidlertid en
ide, nemlig straks å spille 17. Sg5. V i vil
nå konsentrere vår analyse om dette trekk
og gir derfor stillingen et diagram.
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Ungdommelig norsk olympialag
rNforges Sjakkforbunds styre tok i sommer ut følgende seksmannslag t i l sjakkolympiaden i Varna, Bulgaria: Svein
/ Johannessen, Per Lindblom, Ragnar Hoen,
Arne Gulbrandsen, Otto B. Morcken og
Arne Zwaig, alle Oslo Schakselskap. Som
reserver ble oppnevnt i rekkefølge: Daan
de Lange, Hamar Sjakkselskap, Eivind
Stensholt, O.S.S. og Trygve Nalum,
«Caissa», Sandefjord.

D e r innløp forfall fra Otto B. Morcken,
og da heller ikke Daan de Lange kunne
reise av helbredsmessige årsaker, ble laget
supplert med Eivind Stensholt, idet Arne
Zwaig rykket opp på 5. plass. Som reiseleder for laget ble oppnevnt Stensholt,
mens Lindblom er lagets kaptein under
turneringen. Laget dro fra Oslo 11. september med båt t i l København, og derfra
videre med tog gjennom Vest-Tyskland og
21

Premiering av Landsturnerings-partier
A v Hans Chr. Siebke

Presidenten i Norges Sjakk forbund, Arne S. B. Krogdahl
(nederst til
høyre) ønsker olympiadeltagerne god reise — jra venstre Arne Zwaig,
Arne Gulbrandsen,
Svein Johannessen, Ragnar Hoen og Eivind
Stensholdt. Per Lindblom var ikke til stede da bildet ble tatt.

Jugoslavia. Turneringen, hvor der deltar
39 lag, startet 15. september, og avsluttes
10. oktober.
D e t norske lag er det yngste vi noengang
har stilt med i en olympiade. Lagets senior
er Per Lindblom med sine 35 år, og nest
eldste mann er faktisk Svein Johannessen,
som fyller 25 i høst, tett fulgt av Eivind
Stensholt, som er et par måneder yngre.
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Så følger Hoen, som er knapt 21 år gammel, Gulbrandsen på 19 og Zwaig, som
ennu bare er 15 år. Det gir en gjennomsnittsalder på ikke fullt 23 år, og den
rekorden blir neppe slått i Varna. V i skulle
også tro at vi i og med Zwaig har olympiadens desidert yngste deltager.
Laget består av 3 mer eller mindre
veteraner, og 3 debutanter. Lindblom,

Jeg har nå deltatt diverse ganger i bedømmelse, og jeg må påny uttale min
sterke skuffelse over det magre resultat
både ifjor og iår. Resultatet må sies å være
meget overraskende, all den stund nivået
utvilsomt er høyere nå enn før blant norske
spillere. Hva er forklaringen på dette ?
Forbundet kan kanskje her ha interesse av
noen ord fra en som i mange år har hatt
noen av sine gledeligste stunder, når jeg
møter den virkelig gode sjakk:
Jeg tror det sikkerhetsmessige spill,
som mere tar sikte på resultatet — poengene — enn på prestasjonen, får ta brorparten av skylden. Den slags spill inviterer
ikke t i l det storslagne, t i l det overskudd
av fantasi, ånd og kraft som bringer en ut
over det daglige, gjennomsnittet, landeveien og oppover mot det sublime. Og
det sublime består ikke bare i det elegante
angrep, den dristige offerkombinasjon.
Også et posisjonsparti kan være av den
art at man der finner tilsvarende egenskaper i form av kraft, eleganse, oppfinnsomhet og vidsyn.
Komiteen har også i år hatt t i l bedømmelse de rene skjønnhetspartier. Det er
denne betegnelse vi har hatt her hjemme,
og det er dette eksklusive krav —skjønnheten — som har vært og bør være så
sterkt at man må si nei til alle partier som
Johannessen og Hoen har deltatt i olympiader før — bl. a. var de alle tre med i
Leipzig for to år siden, mens de øvrige tre
erjferske som olympiaspillere. Efter norske
forhold er det et sterkt lag, som burde ha
muligheter for å gjøre en fin innsats. I
Leipzig korn Norge til B-finalen, hvor
laget ble nr. 6 og nr. 18 i sammendraget
— vi tror årets lag ikke skulle behøve å
gjøre det dårligere.

ikke har dette preg. Etter min oppriktige
mening bør man derfor også i fremtiden
fortsette med belønning for skjønnhetspartier. Det ligger en stimulans i dette å
få en slik anerkjennelse, som smaker av
«kongepokal» «Ekebergpris», «beste stilkjemper», «eleganteste fekter» eller hva
nå betegnelsen kan være.
Samtidig burde man overveie former for

Ingen
skjennhefspremier
Den oppnevnte bedømmelseskomité, Ernst Rojahn, Tønsberg
Sjakklubb og H . Chr. Siebke,
O.S.S. har meddelt at de efter nøye
gjennomgåelse av de innleverte partier ved Landsturneringen på Hamar, ikke har funnet noen av partiene verdige t i l skjønnhetspremie.
Det var ialt innlevert 14 partier,
derav 3 i Mesterklassens elitegruppe, 5 i Mesterklassens reservegruppe, 1 i k l . I , 3 i k l . I I og 2 i
Juniorklassen.
Dette er tredje år på rad at der
ikke utdeles noen skjønnhetspremie
ved landsturneringen.
H. Chr. Siebke har i tilknytning
til domsavgjørelsen iår oversendt
Forbundet en prinsipiell uttalelse
angående hele det spørsmål som
gjelder skjønnhetspremiering etc.,
og med Siebkes elskverdige tillatelse gjengir vi denne, som grunnlag for en eventuell diskusjon her
i bladet. V i mottar gjeme innlegg
£ om spørsmålet.

i
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Arne Gulbrandsen ble Oslcvmester
Arne Gulbrandsen, Oslo Schakselskap ble årets Oslo-mester, idet han i stikkampen
beseiret sin klubbkamerat Arne Zwaig me d 2—1. Kampen var berammet over to
partier, men da de to finalister vant hvert sitt av disse, måtte der spilles et tredje
og avgjørende parti, som Gulbrandsen vant.
I 2. matchparti oppstod følgende stilling:
anerkjennelse også for andre prestasjoner
i en turnering, f. eks.:
«Det peneste parti», en relativ vurdering hvor der selvsagt må være kvalitet,
men hvor graden ikke er så sterk at
man er i «superklassen» eller hvor der
er en eller annen feil som utelukker
«skjønnheten», men hvor der likevel er
momenter (f. eks. en glimrende kombinasjon, en stor idé), som hever det
over gjennomsnittet og som gjør det
til det peneste parti blant de foreliggende.
+ «Oppmuntringspremie». Dette passer
spesielt for de lavere og yngre klasser,
hvor en eller annen egenskap, mot,
fantasi, godt forsvar etc. kommer frem
og bør belønnes.
Ved en gradering som ovenfor nevnt vil
såvel en arrangør som en komité kunne stå
meget friere og få anledning til å honorere
alt godt som forekommer, men gradert.
—• Jeg ville også foreslå at man — bortsett
fra oppmuntringspremien — burde innføre den absolutte regel at partiet må vinnes. Det bør være en ufravikelig regel
at man også skal bruke tiden riktig. En
spiller som bruker opp sin tid og gjør en
fremragende kombinasjon, samtidig vitende om at han derved må tape partiet,
bør jo åpenbart ikke belønnes, og da
det her er umulig å bedømme spillerens
hensikt, må man ha reglene. Når det gjelder uavgjorte partier, f. eks. remis ved
evig sjakk, mener jeg at dette er en slik
«feil» ved partiet at belønning ikke kan
gis. Subsidiært kan jeg motstrebende fra-

Gulbrandsen.
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Zwaig.

Zwaig gav opp! Merkelig nok eksisterer
der intet tilstrekkelig forsvar mot sorts
trusel Sh5—g3f. Om f. eks. 42. Sel—e2
følger 42. — Le6—g4. 43. T f 3 — f l Lg4x
e2. 44. L d l X e2 Sh5—g3f, og Hvit er fortapt. Han har intet forsvar mot dronningens innslag på h4 og avdekker-sjakk
i g-linjen med springer og tårn.
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Om hvit isteden forsøker f. eks. 42.
Khl—h2 kan følge 42. Sh5—g3! 43.
T f 3 x g 3 D e 7 x h 4 f . 44. Kh2—g2 Le6
—h3f. 45. Kg2—f3 Dh4—f4f. 46. Kf3—e2
Tg8 Xg3, med lett gevinst for sort.

Gulbrandsen.
STERKE BONDEOFRE

Det fulgte: 23. d 5 ! Dxd5 24. c6! b5
(24. - Dxc6 25. T e l , eller 24. - bxc6 25.
Da6f! og 26. T d l ) 25 a4, Te4 26. Dxb5,
Dxb5 27. axb5, og hvit vant efter endel
trekk.

I det tredje og avgjørende parti førte
Gulbrandsen efter loddtrekning de hvite
brikker, og følgende situasjon oppstod:

Zwaig.
Partiet ble her avbrutt, og Gulbrandsen
gjorde sitt hemmelige trekk. Ved gjenopptagelsen av partiet viste det seg at trekket
var:
41.
Sf6—h5!
falle vinstkravet ved «peneste parti», men
ikke ved skjønnhetsparti.
Det jeg ovenfor har anbefalt er en slags
parallell t i l premiering ved arkitektkonkurranser. Her har man inntil flere
premier, og hvis kvaliteten ikke er god
nok, blir der ikke utdelt 1. premie (svarende t i l skjønnhetspremie). Noen utkast
blir ikke premiert men «innkjøpt», altså
en slags oppmuntringspremie.
Jeg håper ovenstående kan være t i l noen
nytte for Forbundet, og kanskje gi støtet
t i l mere diskusjon om og utarbeidelse av
statutter for belønninger ved landsturneringen.

Ludvigsen
Desinfeksjotisbyrå
Herslebsgate 2, Oslo. Tlf. 37 63 29
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REISER O V E R A L T

Nye Skakbøger.
Rolf Schwarz: Die sizilianske Verteidigung. Denne imponerende bog har enhver
skakspiller brug for. Så omfattende gennemgang af denne spilleform er vel ikke set
før. Udførlig teori med 280 kommenterede partier med lige så mange diagrammer.
587 sider. Indb. i solidt lærredsbind. Kr. 49,60.
Rolf Schwarz: Die Bird Eröffnungen, f2 —• f4. 85 Partier med meget udførlige
Noter og Diagrammer. Kr. 13,60.
D r . Max Euwe é i Walter Meiden: Meister gegen Amateur. Rigtig mange
interessante eksempler indenfor alle åbninger, angreb, strategi osv. 128 diagrammer.
178 sider. Kr. 25,60.
Richter-Staudte: Richtig und falsch. Glimrende slutspilbog, fyldt med overraskende træk. Bogen vil glæde enhver, der holder af skakspillets mysterier. Nydelig
bog. 127 diagrammer. Kr. 10,00.
Richter/Teschner: Schach-Eröffnungen. Der kleine Bilguer. 3. forbedrede udgave. Her kan man lære noget ved at gennemspille virkelige mesterpartier. Effektivt,
behageligt, morsomt. 230 sider. Kr. 21,60.
Vladimir Vukovic: Der Rokade- Angriff. En ypperlig bog, 216 sider, 12 kapitler,
47 partier, 209 diagrammer. Absolut en bog for hvem der værdsætter denne markante
angrebsform. Kr. 21,00.
Bent Larsen/Eigil Pedersen. Disse partier kan nu atter fås. Duplikeret udgave i
kartonomslag. Kr. 5,00.
Landsholdsklassens Partier. København 1962. Dette Hefte foreligger nu, indeholdende alle Partier, samt udførligt Aabningsoversigt. 40 Sider i Omslag. Kr. 6,00.
Partisamlingerne 1960 og 1961 er ogsaa paa Lager til Kr. 4,50 og 5,00.
Landskampen Sovjet-Vest-Tyskland i Hamburg 23. Juli—6. August 1960 med
19 Deltagere bl. a. Keres, Tal, Teschner, Kotow, Unzicker, Petrosjan, Geiler osv.
64 Partier med Diagr. for hvert 5 Træk. —• Foto af Spillerne. Kr. 19,60.
Turneringen i Buenos Aires 1960: Nr. 1—2 Kortshnoi—Reshevsky samt mange
andre kendte Spillere: Szabo, Taimanov, Unzicker, Olafsson, Gligoric, Fischer,
Pachman osv. i alt 20 Deltagere, Fin Bog paa 206 Sider, mange Diagr. og Fotos.
Kr. 22,00.
Gideon Ståhlberg: Schack från början. Fortrindelig Begynderbog med Spilleregler,
Aabningsspil, Midtspil, Slutspil, og rigtig mange belærende Partier. Mange Diagr.,
indb. Kr. 16,00.
G. Ståhlberg: Schack fôr alla. Denne Bog er ikke skrevet for Mesterspillerne, men
for den store Skare der er ude over Begynderstadiet og som gennem Bogstudier v i l
øge sin Spillestyrke. Ca. 200 Diagr., 115 Sider. Indb. Kr. 17,50.
G. Ståhlberg: Slutspel i Schack. De mange Slutspileksempler har Forfatteren udvalgt med Tanke paa at passe til de mindre aAncerede Spillere, der har Interesse af
at blive mere rutinerede. C. 200 Diagr. 125 Sider. Indb. Kr. 17,50.
G. Ståhlberg og J. Westberg: Verdensmesterskak 1960. Botvinnik—Tal. Det er
en pragtfuld Turneringsbog, de to Svenskere har skrevet om Verdensmesterskabet.
Der gives et glimrende Billede af de to store, deres Spillestil og Skakløbebane, og 10
af deres bedste Partier fra forskellige Turneringer. Indb. Kr. 19,00.
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