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Sjakkunsten

— o g dens

utøvere

I en lokalavis så vi nylig uttrykket «sjakkunsten» brukt i et intervju. (Det gjaldt forøvrig en kar som hadde brutt med Maran Ata og nu ville vie seg sjakkunsten istedet —
men det er en annen historie.) V i følte oss dypt rørt ved å lese dette — for oss bekjent
hadde vedkommende journalist som skrev intervjuet ingen sjakklig tilknytning, men
uttalte seg om vårt edle spill som en utenforstående. Og så falt det ham altså naturlig
å bruke karakteristikken kunst om vår kjære hobby — meget fortjenstfullt!
Efter at den første begeistring hadde lagt seg, falt vi i tanker om hvorvidt denne ærefulle betegnelse er fortjent. Som bekjent har man gjennom tidene gjort diverse forsøk
på å finne frem til den presise definisjon av sjakkens vesen — man har avvekslende
kalt den for spill, sport og videnskap, og altså kunst. I virkeligheten inneholder vel
sjakk elementer fra alle disse kategorier, og er noe helt for seg selv — men vi går mer
enn gjerne med på at den er kunst mer enn noe annet.
V i kan vel derfor være enige om at sjakken i seg selv og objektivt betraktet er å henregne blant de edle kunster. Nota bene når den praktiseres på den riktige måte. Så blir
da spørsmålet om vi — dens utøvere — gjør oss verdige til å henregnes blant kunstnerstanden. Og her, som i andre kunstarter, blir det ikke så meget tale om vår dyktighet
nødvendigvis, men vel så meget om vår holdning og innstilling til den kunst vi dyrker.
Hva er det vi søker i sjakken — kun seierens palmer og ærens sødme, eller en inntrengen
i sjakkunstens sanne vesen, dens mysterier og dens skjønnhet, hvor vår egne triumfer
blir av underordnet betydning ?
V e l , slik denne vår spesielle kunstart nu engang er, vil konkurransemomentet alltid
være med som en spore til innsats og som en inspirasjon til sjakklig dåd. A v det vil
også en stadig dypere innsikt i sjakkunstens forskjellige sider følge. Men v i kommer
galt avsted om kampen om poengene blir det eneste som teller — om sjakken skulle
bli en konkurranseidrett (og det alene) på linje med fotball eller hesteveddeløp. For
vel er sjakken både spill og sport — men den er også noe meget nier.
B.
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Landsturnering på Blindern
12.—18. juli
Sommerens landsturnering er nu definitivt berammet t i l uken 12.—18. juli, bg
Forbundsstyret har vært så heldig å få et
av Oslos aller beste lokaler t i l denne vår
50-års jubileumsturnering. V i vil nemlig
få benytte den hypermoderne gymnastikksal i Velferdssenteret ved Universitetet
på Blindern, samt en rekke tilstøtende rom
til kontorer etc. under arrangementet.
M e d sine 1 000 kv.m. vil salen på
Blindern endog overgå den praktfulle
Hamarhallen hva flateinnholdet angår, og
det sier jo ikke lite. Også lysforholdene
og ventilasjonen er utmerket, og det er
kafeteria med bl. a. middagsservering i tilknytning t i l gymnastikksalen. Så iallfall
hva den ytre ramme angår skulle denne
turnering ikke bli liggende tilbake for
noen av Forbundets tidligere landsturneringer.

Eftersom dette er vår jubileumsturnering
står Norges Sjakkforbund ved styret
denne gang som arrangører, men med bistand fra Oslo og Omegns Sjakkrets og
fra klubbene — i første rekke Oslo
Schakselskap og Stjernen. Det er nedsatt
diverse spesialkomiteer, hvorav finanskomiteen med Gunnar Nilsen, Stjernen
som formann vel blir den viktigste under
forberedelsene. På grunn av jubileet tar
vi også sikte på en særlig festlig ramme om
turneringen, og en egen festkomité vil ta
seg av dette.
IDenne turnering har alle muligheter for
å sette ny deltagerrekord. Erfaringsmessig
kommer tyngden av spillerne fra Oslo og
østlandsområdet, ikke minst innen den
yngre garde. Et deltagerantall på over 200
vil vi derfor ikke anse som usannsynlig
iår, da det ikke bare vil være nærliggende

Fritt og vakkert til ligger Universitetet på Blinderen — miclt i Oslo by og allikevel i
fredelige omgivelser. Velferdsbygget, hvor landstumeringen skal foregå, sees ikke på dette
bilde — det er av helt ny dato og ytterst moderne både i eksteriør og interiør.
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Keres og Nei
best i Beverwijk
Den tradisjonelle nyttårsturnering i
Beverwijk ble iår vunnet av sovjetrusserne
Keres og Nei, som begge fikk 11 % poeng.
Derefter fulgte Portisch, Ungarn på 11,
Ivkov, Jugoslavia 10, Bent Larsen, Danmark, Lengyel, Ungarn og Parma, Jugoslavia 9 % poeng.
for Oslo-spillerne å være med, men da
vi håper at også ekstra mange av Forbundets medlemmer fra alle andre kanter
av landet vil benytte anledningen t i l å
kombinere jubileumsturneringen med et
hovedstadsbesøk.
Efter den annen verdenskrig har landstumeringen vært henlagt t i l Oslo tre
ganger tidligere, i 1945, 1949 og 1959(dessuten var den arrangert på Stabekk i
Bærum i 1955). I 1959, og likeledes i
1949, fant turneringen sted i den store
Samfunnssalen midt i byens sentrum.
Denne gang har v i altså henlagt den t i l
litt mer landlige omgivelser — Blindern
ligger jo i utkanten av den gamle bykjerne,
omgitt av villastrøk og med fri og vid
utsikt. Ikke desto mindre tar det bare
8—10 minutter t i l byens sentrum med
Undergrunnsbanen, og t i l byens «annet
sentrum», Majorstuen, spaserer man på
10—15 minutter.
A l l e nærmere opplysninger når det
gjelder turneringen v i l komme i forbindelse med invitasjonen, i neste nummer av Norsk Sjakkblad og direkte tilsendt
klubbene. I mellomtiden håper vi at så
mange som mulig sikter på en hyggelig
ferieuke i midten av juli, slik at denne
vår jubileumsturnering virkelig kan bli
en bred mønstring av Forbundets turneringsspillere.

Oslo Schakselskap
8 0 år
0 slo Schakselskap fylte nylig 80 år,
stiftet på Paulsens Kafé i Møllergaten den
4. februar 1884, og jubileet ble behørig
markert med en intern fest for medlemmer med damer lørdag den 22. februar.
Sammenkomsten fant sted i den
fashionable Shippingklubben, hvor forøvrig et av selskapets egne medlemmer,
direktør Radan, er sjef. Medlemmer av
alle generasjoner var tilstede, fra æresmedlemmet, den tredobbelte norgesmester H . G. Hansen på langt over 80 år,
og ned t i l spillere av de aller yngste årganger. Det ble forøvrig sendt hilsningstelegram t i l klubbens annet gjenlevende
æresmedlem, arkitekt Chr. Morgenstierne,
som bor på Sørlandet.
Ved bordet ble dagens festtale holdt
av formannen, Magne Johannesen, som
ga en oversikt over klubbens historie, og
kom inn på dens stilling i dag og dens
muligheter i fremtiden. Han understreket at O. S. S. med sine gunstige
betingelser og egne lokaler ikke har grunn
t i l å hovmode seg over sin sterke stilling
1 norsk og nordisk sjakk, men tvertimot
bør føle disse fordeler som en spore t i l å
utvikle klubben t i l et sjakkens kultursentrum.
Det var ellers taler av Forbundets
president, A . S. B. Krogdahl, som overrakte en personlig gave, og av de tidligere
formenn Ragnar Fossum og H . Chr.
Siebke. Toastmaster var klubbens viseformann, Knut Backman.
Senere på kvelden var det b l . a. fortrinlig underholdning av revyskuespilleren Dan Fosse, hvis sønn som bekjent
er en av O. S. S.' yngre og fremragende
spillere.
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M i k h a i l T a l seiret på Island
Svein Johannessen på delt 3. plass med Olafsson
1 januar/februar ble det arrangert en
meget sterkt besatt turnering i Reykjavik,
hvortil vår internasjonale mester Svein
Johannessen var innbudt. Turneringen ble
vunnet av ingen ringere enn tidligere
verdensmester Mikhail Tal, Sovjet, som
fikk 13 y poeng, mens stormester Gligoric, Jugoslavia kom på annenplass med
12 poeng. På delt tredjeplass kom så
Islands stormester, Fridrik Olafsson og
Svein Johannessen, begge med 9% poeng
— en pen innsats av nordmannen, som
nu later t i l å ha gjenfunnet sin gamle form
efter en relativt blek periode.

— Restaurant Lido var fylt t i l siste
plass da Islands Fridrik Olafsson skulle
møte «trollmannen fra Riga» Mikail Tal,
i nest siste runde av turneringen. Det ble
meg fortalt neste dag at tilskuerantallet
var ca. 700!, beretter Svein Johannessen.
Partiet fikk en svært rolig åpning, men
efter 20 trekk startet Tal forviklingene. . .
Uregelmessig
Hvit: Olafsson, Island
Sort: Tal, Sovjet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4

c4
g3
Sf3
b3
Lg2
0—0

Sf6
c6
d5
Lf5
e6
Le7

Sg5

Olafsson tar imot utfordringen om å
åpne spillet. Mer forsiktig var 19. Kh2
19.
20. Lxh3
21. Lxh6
22. gxh4

Sxh3f
Lxh3
Lxh4

men ikke 22. Lxf8 Lg5 og sort vinner
offiser.

2

Bak Olafsson og Johannessen kom bl. a.
den internasjonale mester Wade fra New
Zealand, den russiske verdensmesterinne
Nona Gaprihindaswili, og den internasjonale mester Ingi R. Johannsson, Island.
V i gjengir to partier fra turneringen,
begge med kommentarer av Svein Johannessen.
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Den høyeksplosive
7.
8.
9.
10.
11.

Lb2
d3
Sbd2
a3
Lc3

Tal — atter i storform.
0—0
h6
a5
Sbd7
c5!

Tal forhindrer b4 og forbereder samtidig d4.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Tel
Lb2
h3
e4
Sh4
Lcl

d4
Dc7
e5
Le6
g°
Sh7

Tal tar sikte på en aksjon på kongefloyen. I betraktning kom 17. a4 for å
hindre blokering av damefløyen.

•W

m
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Olafsson
22.

Dd8!?

Typisk Tal! Han ofrer en kvalitet for
å få initiativet. Olafssons beste chanse
var nok å motta offeret. 23. Lxf8 Dxh4
24. Df3 Txf8 25. Dg3 med vanskelig
spill og chanse for begge parter.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Lg5
Ld2
Df3
Dg3
f4
Lxf4

Et sterkt bondeoffer som
Olafsson i store vanskeligheter.

f6
Kf7
Le6
Th8
exf4
g5!
bringer

29.
30.
31.
32.
33.
34.

hxg5
Dg2
Tfl
e5
g6t
Dxb7?

Th3
Dh8
Txd3
Dh3!

Et altfor risikabelt innslag, men Olafsson er kommet i sterk tidsnød. Bedre var
34. exf6 selv om Tal også da ville hatt de
beste chanser.
34.
35.
36.
37.
38.

Dc6
Tael
Tf3
Dxf3

Tb8
fxe5
Tdxb3
Txf3

eller 38. Sxf3 Dg4t med avgjørende angrep.
38.
exf4
39. De4
Te8
Med offiser under og håpløs stilling
stoppet Olafsson klokken som tegn på
resignasjon.
Spansk parti
Hvit: Ingvar Asmundsson, Island
Sort: Svein Johannessen, Norge
1. e4
e5
2. Sf3
Sc6
3. Lb5
a6
4. La4
b5
5. Lb3
Sa5
Taimanovs og Furmans spesialvariant
fra 1955. De oppnådde gode resultater
med systemet i sterke russiske turneringer.
I de senere år har imidlertid Taimanov
og Furman gått mer og mer over t i l
siciliansk forsvar.
6. Lxf7f?!
—
Tidligere ble dette regnet som meget
sterkt, men de to russerne som er nevnt
ovenfor har bevist at sorts stilling er
forsvarsdyktig.
6. —
Kxf7
7. Sxe5f
Ke7
8. d4
Sf6
5

9. 0—0
Lb7
10. b4?
—
Altfor drastisk. Feltene c3 og c4 svekkes og det straffer seg senere. Best var
10. Sc3 eller 10. Lg5 med vanskelig spill
og gjensidige chanser
10. —
d6!
Men ikke 10. — Sc4 ? 11. Sxc4 — bxc4.
12. e5 og hvit vinner.
11. Sd3
12. e5
13. dxe5

x

§11

Sc4
dxe5
Se4

i l l
-k 'WB

fM
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Send oss
lokalstoff!

Norges Sjakkforbunds jubileumsbok
En redegjørelse fra bokkomiteen

Norsk Sjakkblad skal være et landsorgan,
og ikke en publikasjon for Oslo og nærmeste
omegn, slik vi ofte får høre at det lett blir.
Alle er vi enige om dette, men eftersom nu
redaksjonen sitter i Oslo, er det Forbundets
medlemmer rundt i landet ellers som i stor
grad må avgjøre i hvilken utstrekning dette
ønskemål skal oppfylles.
Send oss regelmessige meddelelser om
sjakklivet i klubber og kretser, fra organisasjonsplanet, fra turneringsvirksomheten og
hva som ellers måtte være aktuelt. Send oss
gjerne også partier som man tror kan ha verdi
og interesse, med eller uten kommentarer.
Skulle noen partier bli bli vraket, får man
heller tåle det — stol på at vi vraker litt av
hvert av Oslo-spillernes prestasjoner også
2

19. —
Ld6
20. T d l
eller 20. Tf7—Tf8!
20. —
Tf8
21. Sf4
—
Fører t i l dronningbytte, men hvits
angrep var iferd med å dø ut.
21. —
Se3!
22. Dh5t
g6
23. Txd4
gxh5
24. e5
Le7
Men ikke 24. — Lxe5 ? ? 25. Td8 matt!
25. Lh6
Tf5
26. Sd2
Sxc2
Resten er teknikk og gjengis uten kommentarer.
Txe5
27. Td3
Te4
28. Sf3
Lxe6
29. Sxh5
Kf7
30. Sg7f
Sd4
31. Tc3
Sxf3
32. Txc7
Tc4
33. gxf3
(Anm . S. 7.)
Hvit gav opp.
1

14. f 3 !
På andre trekk konsoliderer sort sin stilling og meroffiseren v i l avgjøre partiet.
14. —
Dd4f
15. K h l
Dxal
Jeg overveide lenge å spille 15| — Sg3f
først for å hindre at f-linjen blir åpnet.
Det hadde imidlertid kostet et viktig
tempo.
16. fxe4
Dd4!
Dronningen trengs sårt i forsvaret av
den usikre kongestillingen.
17. Dg4
18. Lg5f
19. e6

Lc8
Ke8

Efter dette får sort kongeløper en utmerket plass på d6, men det er vanskelig
for hvit å finne en brukbar fortsettelse.
På dronning-trekk følger naturligvis:
6

FORBEREDELSENE t i l feiringen av
Norges SjakkforbWids 50-års jubileum
den 20/7 1964 er i full gang, og boken om
Forbundets egen virksomhet gjennom 50
år v i l foreligge på selve jubileumsdagen.
Det er et mektig stoff som behandles i
denne boken, om klubbet, kretser og
Forbund, faktisk hele Norges sjakkhistorie i de siste 115 år. Redaktøren har
lagt vekt på nøyaktighet og absolutt
pålitelighet i alle opplysninger, og støtter
seg t i l bare førstehånds kilder.
En lang rekke klubber over hele landet
har sendt inn sine gamle protokoller t i l
granskning og svært meget verdifullt stoff
og mange interessante bilder er kommet
for dagen. Den statistiske del av boken er
meget omfattende, og er plasert bak i
boken. Ikke mindre enn 2 200 gode norske
sjakkspillere gjennom tidene er nevnt,
likeledes ca. 135 klubber.
PÅ GRUNN A V den store tilgang på
stoff og bilder blir bokens omfang større
enn beregnet. På den annen side kan vi
glede oss over endel gaver fra klubber
som var med på å stifte Norsk Schakforbund i 1914.
Bokkomiteen v i l ved denne anledning
gjenta sin sterke oppfordring t i l klubber
og privatpersoner om å innsende sin bestilling på jubileumsboken uoppholdelig.
Det er av stor betydning at vi får en viss
oversikt, av hensyn t i l opplagets størrelse,
antall eksemplarer som skal foreligge
ferdig innbundet t i l jubileumsdagen etc.
V I HENSTILLER derfor til alle klubber
å innsende t i l Norges Sjakkforbund sine
lister over bestillinger for egen og for
medlemmers regning snarest. Det er en
selvfølge at subskripsjonslistene fremdeles ligger fremme, og tilleggsbestillinger
innsendes senere.

Enhver sjakklubb i Norge bør ha
jubileumsboken i sitt bibliotek, likesom
den bør benyttes t i l premier eller gaver
ved sjakkbegivenheter. Sørg også for å få
den i ditt eget, private bibliotek. Boken
gir hyggelig og verdifull lesning for lange
tider fremover, og vil alltid tjene som et
oppslagsverk om alt vesentlig innen norsk
sjakk.
Vår bankgirokonto er 23340/163.
Komiteen for Norges Sjakkforbunds
jubileumsbok:
Qerrit Elmenhorst
Arne S. B. Krogdahl
visepresident
president
Erland Scheen '
redaktør

Fullt hus for
Bobby Fischer
Stormester Bobby Fischer ydet en
henimot fantastisk prestasjon ved å
vinne det amerikanske mesterskap nylig
med 11 poeng av 11 mulige! Seieren innbragte ham den pene sum av 2 000 dollars
i premie. Langt, langt efter fulgte på 2.
plass Larry Evans 7 Yt, og derefter Saidy
(ukjent for oss) 6 / > Paul Benko 6, R.
Byrne og Reshevsky begge 5 y , og Bisguier
4'/ poeng. Ikke noe svakt felt!
I

2

2

2

Ivkov og Udovcic
er kommet på delt 1. plass i det jugoslaviske mesterskap.
Sjakklubben Tårnet, Skien
spiller hver tirsdag k l . 18
i Festiviteten, Skien.
7

Sterkt

Oslomesterskap

Det individuelle Oslomesterskap for
året er innledet. Deltagerantallet i de
lavere klasser er denne gang noe lavere
enn tidligere, men i Mesterklassen er det
intet å si hverken på kvanti- eller kvaliteten.
Efter tre runder ledet Per Lindblom,
O. S. S. med fullt hus, fulgt av Arne
Gulbrandsen og Yngvar Barda på 2%
poeng. Andre sterke aspiranter t i l titelen
er Ragnar Hoen, Arne Zwaig og Eivind
Poulsson.
Lindblom beseiret i første runde
Willy L. Olsen, i annen Eivind Poulsson,
og i tredje runde møtte han så S. T .
Fesche. I en variant av fransk, hvor
teorien ble fylt t i l langt ut i midtspillet,
oppsto følgende stilling efter hvits 28.
trekk:
S. T. Fesche

at dette neppe hadde vært holdbart,
mens derimot den offervariant som
Fesche velger iallfall burde ha sikret ham
remis.
29. Sd4xc2
Tc4xg4
30. f5xe6!
f7xe6
31. Tbl—flf
Kf8—e7
32. Tfl—f4!
Ved denne tvingende tretrekksmanøvre
har hvit fått demmet opp for det sorte
tårns verste herjinger. Tårntrekket t i l f4
forhindrer nu såvel Txh4 som Te4f fulgt
av Txe5 — begge disse varianter ville
trolig ha ført t i l gevinst for sort, som snart
kunne sette sin bondehær i bevegelse.
32.

Tg4—g3t

Antagelig er allerede dette trekk cn
feil. Det ser for oss ut som om det riktige
var 32. — Tg4—g2 33. Tf4—f2 Tg2—g4
34. Tf2—f4 osv., med remis ved trekkgjentagelse. Det synes iallfall risikabelt for
sort å spille på gevinst ved f. eks. T g l , for
hvit har jo tross alt en farlig fribonde i
h-linjen.
33. Ke3—f2!

Tg3—d3 ?

Det avgjørende feiltrekk.
34. Tf4—d4!

Per Lindblom
Efter lang tids betenkning trakk sort:
28.

La4xc2 ? !

Undertegnede fulgte denne fase av
partiet fra tilskuerplass, og var sterkt inne
på varianten 28. — Txd4 29 Kxd4 og så
Lxc2. Nærmere analyser viser imidlertid
8

Agdestein

Fesche har oversett at han nu ikke kan
spille 34. — Td3—h3 pga. 35 Kf2—g2, og
tårnet er fanget! Han ble derfor tvunget
t i l tårnavbytte ved 34. — Td3xd4 35.
Sc2xd4, men efterat tårnet var borte var
også sorts chanser spolert, og han måtte
strekke våpen efter ytterligere noen få
trekk.
Et annet spørsmål er om sort overhodet
hadde noen tilfredsstillende fortsettelse i
33. trekk. Han var nødt t i l å retirere på

Bøhmer

Titelforsvareren Arne Qulbrandsen, Oslomester 1962 og 1963. — Bildet på veggen
bak Qulbrandsen (fra Oslo Schakselskaps
lokaler) er malt av O. S. S.'
mangeårige
medlem, den nu avdøde
kunstmaler Xon
Krohn, og er et dobbeltportrett av O.S.S.'
æresmedlem,
arkitekt Chr. Morgenstierne,
som klubben idag kan takke for sine fine
lokaler.
g-linjen ved f. eks. 33. — Tg3—g8, og om
han derefter kan gjøre seg gjeldende synes
tvilsomt.
(Anm. ved K.B.)
Offer som gav renter
En livlig trefning fikk man i 4. runde
mellom Ivar Bøhmer, Asker, og Reidar
Agdestein, O.S.S. Agdestein debuterte i
Mesterklassen ved fjorårets turnering, da
han gjorde en pen innsats og beseiret flere
kjente spillere. I årets O M ligger han nu på
2% poeng efter 4 runder.
Efter en noe ekstraordinær åpningsbehandling fra hvits side var man foran
18. trekk nådd frem t i l følgende stilling:

Hvits stilling er ikke særlig misunnelsesverdig. Sorts to løpere peker mot hans
kongestilling på en vemmelig måte, og i
øyeblikket truer sort simpelthen å vinne
offiser ved 18. — h6 19. Sf3 e4f og exf3.
Det er heller ikke særlig fristende for
hvit å trekke kongen unna ved 18.
Kh2—gl, for da kan sort innlate seg på
offervarianten 18. — h6 19. Sf3 Lxh3 20.
gxh3 Dxh3, med stygge og vanskelig
parerbare trusler.
Bøhmer fant derfor ut at han ville ta
tyren ved hornene, men det var heller
ikke særlig vellykket, for Agdestein var
ikke sen med å slå t i l :
18. g2—g4
Sf6xg4t I
19. h3xg4
Lf5xg4
20. d3—d4
Efter 20 Le2xg4 Dd7xg4 avgjør sorts
dronning, løper og tårn (fra f8, via f6 t i l
h6) kampen i få trekk. — N u truer hvit
i det minste matt på h7.
20. —
e5—e4f
På 20. — Lg4—f5 er hvits beste svar
antagelig 21. Sc3—e4 e5xd4| 22. Kh2—gl
d5xe4 23. Dc2—c4f fulgt av 24. Td2xd4,
og hvit kan ennu kjempe en stund.
21. Kh2—gl
Lg4—f3 !
Det presise trekk i stillingen. N u truer
sort matt i ett trekk ved Dd7—g4.
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22. Le2xf3
Tf8xf3
Sorts e bonde er nota bene bundet
p.g.a. truselen mot h7. Hvit kan imidlertid
ikke slå tårnet: 23. Sg5xf3 ? Dd7—g4f 24.
K g l — h l e4xf3 25. T f l — g l Dg4—h3f
matt. Hvit gjør istedet det eneste som gir
ham muligheter for å fortsette partiet:
23. Sc3xe4!

Dd7—g4f!

Og Agdestein finner det riktige svar.
23. d5xe4 hadde vært meget slett p.g.a.
24. Dc2xe4, som truer både tårnet på f3
og innslaget på h7.
24. Se4—g3

Dg4xg5

Dermed har sort fått tilbake den
ofrede offiser med renter, og truer nu
avgjørende løperinnslag på g3.
25. Tdl—d3
26. Td3xf3
27. Dc2—e2

Ta8—f8
Tf8xf3
Dg5—g4!

Et meget sterkt trekk. Det garderer
sjakken på e6, forsvarer tårnet og truer
avgjørende 28. — Tf3xg3f!, med dronningfangst. Hvit prøver å befri seg med en
sjakk:
28. De2—e8f

Tf3—f8

Dermed får hvit kniven på strupen, og
finner at han må tillate dronningavbytte.
På f. eks. 29. De8—e3 vil sort spille 29.
•—• h7—h5!, truende h5—h4 med offisersgevinst.
29. De8—e2
30. Sg3xe2

Dg4xe2
Tf8—f3 !

I stedet for å bytte dronning kunne
sort også ha slått Bd4, men den valgte
fortsettelse er den enkleste, og sikrer et
relativt lett vunnet sluttspill. Det fulgte
ytterligere:
31. T a l . Tb3 32. Kg2 K f 7 33. Sel
Tb2 34. Kf3 h5 35. Ta2 Txa2 36. Sxa2
g5 37. a4 g4t 38. Kg2 h4 39. Sc3 Ke6
40. b5 Kf5 41. Sa2 h3f, og hvit gav opp.
I og med at tidskontrollen ved 40. trekk
nu var overstått, fant hvit at han ikke
lenger hadde muligheter i stillingen,
10

Hvem skriver vi for?
Skriver vi som redigerer Norsk Sjakkblad
— og forøvrig sjakktidsskrifter generelt — for
mesterspillere eller for begynnere! Vi skriver
for begge kategorier — og dessuten for alle
de skikt av sjakkspillere som befinner seg
mellom disse to ytterligheter.
Derfor kan man også i ett og samme nummer — som i dette — finne elementær-kommentarer til partier såvel som mer avanserte
noter og anmerkninger. Det skjer bevisst, og
så håper vi at ingen av partene irriterer seg
for meget.

Tal i Hastings
Hastingsturneringen — den tradisjonsrike britiske jule- og nyttårsturnering —
ble denne gang en triumf for ex-verdensmester Mikhail Tal, Sovjet, som vant med
7 poeng, foran jugoslaven Gligoric på 6y Dansken Bjørn Brinck-Claussen gjorde
en glimrende innsats og oppnådde 4 %
poeng i den sterkt besatte toppgruppe.
2

Stein Sovjet-mester
Stormester L . Stein har vunnet det
sovjetrussiske mesterskap efter stikkamp
med stormestrene Spasski og Cholmov.

hvilket man lett kan forvisse seg om.
Sorts konge vil hurtig trenge inn over e4
og tilintetgjøre hvits bønder.

Efter 5 runder i Oslomesterskapet
er stillingen i M.kl.: Per Lindblom,
Gulbrandsen og Zwaig 4 poeng, Y .
Barda og Fesche 3 /»» Opsahl, Hoen
og Paulsson 3 poeng.
1

Er vi sterke nok til å møte svenskene

Dette spørsmål stiller mange seg nu,
efter at vi har fått frem en så sterk ung
garde av toppspillere, og fremdeles har
mange av 1940- og 1950-årenes fremste
kort i bakhånd. Det står jo ikke t i l å
nekte at Sverige er det land det kanskje
skulle smake aller best med en landskampseier mot — for vi har jo vært vant
t i l å spille annenfiolin i forhold t i l «søta
bror» såsnart det har vært tale om sjakk
(og om mange andre ting også, for den
saks skyld).
Vel, v i får håpe det ikke blir så alt for
lenge t i l slike planer kan realiseres — i
første rekke er det et økonomisk spørsmål. A t det arbeides med spørsmålet kan
vi garantere — på samme måte som det er
planer om mer intimt samarbeide og samkvem mellom de nordiske sjakkforbund
i det hele. Og så får vi i mellomtiden
håpe at våre fremste spillere lader opp
lyst og energi t i l å møte broderfolket hinsides Kjølen.
Sist v i møttes, i 1957, var resultatet
imidlertid ikke særlig flatterende for de
norske farver — 15—5 i Sveriges favør.
Denne match fant sted i Stockholm, hvor
det også ble spilt en juniorlandskamp,
med noe bedre resultat for oss — 12—8
til Sverige (kanskje ikke så lite av et varsel
for fremtiden).
Støres bragd
Et av de store lyspunkter i denne landskamp var Thor Støres pene seier i annen
runde mot Olof Sterner, som nettopp da
innehadde titelen Nordensmester efter sin
seier i det nordiske mesterskap samme år.
V i gjengir partiet, med kommentarer
efter en annen velkjent svensk sjakkstørrelse, Zandor Nilsson i «Tidskrift
for Schack».

Dronninggambit

Hvit: Olof Sterner.
Sort: Thor Støre.
1 d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3
dxc4 5. e4.
Denne gambitfortsettelse forekommer
nu tildags så sjelden at der er grunn t i l
mistanke om at de hvite angrepsmuligheter er verd den ofrede bonde. Særlig
partiet Szabo—Petrosjan i matchen Ungarn—Sovjet 1955 peker i denne retning.
5. — b5 6. e5 Sd5 7. a4 e6.
Efter vår mening det beste trekk, da
alle forsøk på å utvikle løperen t i l e6 f5
eller g4 er mindre vellykkede.
8. axb5 Sxc3 9. bxc3 cxb5 10. Sg5
Lb7 11. Dh5 g6.
Naturligvis ikke 11. —Sd7 for 12.
Sxe6.
12. Dg4 Le7 13. Le2 a5.
Trolig ikke like bra som 13. —Sd7,
på hvilket der i det ovennevnte parti
fulgte 14. Lf3 Dc8. (Dårligere 14. —Dc7
15. Se4 Sb6 16. Lh6 Tg8 17. Lg5 Geiler Unzicker, Saltsjøbaden 1952). 15. La3 ?
Lxf3 16. Sxf3 Da6 med fordel for sort.
Også på andre trekk som 15. Se4 er det
ikke lett å se hvordan hvit skal fortsette
angrepet.
14. Lf3.
Her kommer 14. T b l sterkt på tale, for
b-bonden må beskyttes av dronningen
fra d7, hvilket vanskeliggjør springerens
utvikling. F. eks. 14. T b l Dd7 15. Se4
med truslen Lg5.
14. —Ld5 15. Se4 h5 !
Forhindrer 15. Lh6.
16. Dg3 Sc6 17. h4 Tc8 18. Sd6t t
Dermed får hvit en svak bonde å
gardere og bereder seg selv nye bekymringer. Det rette var 18. Lg5.
1!
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Kunst og videnskap

o>

Utfra den betraktning at sjakkspillet
har i seg betydelige elementer både fra
kunst og videnskap, var det en morsom
idé av NRK og Olaf Barda å la en representant fra hvert av disse felter tørne sammen i februar-partiet i radio — fiolinisten
Ørnulf Boye Hansen, velkjent både som
solist og fra Kringkastingsorkesteret, tidligere medlem av Torshov Sjakklubb og
en kort t i d også av Oslo Schakselskap,
og polarforskeren og forfatteren Helge
Ingstad, i sin tidligste ungdom medlem av
Christiania Schakselskab, som O.S.S. dengang het.
Ingen av dem har de siste årene fått t i d
til å dyrke sin gamle hobby — skjønt det
ligger en drøy mannsalder mellom dem,
har de begge fått erfare at andre livsoppgaver legger beslag på all deres oppmerksomhet. Desto hyggeligere var det at de

fant anledning t i l denne uforpliktende
opptreden — og at det er fin reklame hos
folk som ellers ser med likegyldig undring
på sjakkens vesen, kan det overhodet ikke
være tvil om.
Vel, partiet bar nok t i l en viss grad preg
av at det ikke var de mest topptrenede
turneringsspillere som var i aksjon, men
det legger v i mindre vekt på.
Her gjengir v i partiet med kommentarer
av Olaf Barda i «Programbladet».

18. —Lxd6 19. exd6 Lxf3 20. gxf3
b4 21. Lg5 f6 22. Ld2.
Efter 22. d7f Kxd7 hadde den sorte
majestet hatt endel farer å utstå.
22. — K f 7 23. cxb4 e5 !

Et fremstøt i det rette øyeblikk. Sort
faller ikke for fristelsen 23. —axb4 24
Lxb4! Sxb4? 25. Ta7t Kf8 26. Dxg6 og
hvit vinner.

Støre

Spansk parti.
Hvit: Ørnulf Boye Hansen.
Sort: Helge Ingstad.
1. e2—e4, e7—e5. 2. Sgl—f3, Sb8—c6.
3. Lfl—b5, a7—a6. 4. Lb5—a4, d7—d6.
5. c2—c4, Lc8—d7. 6. Sbl—c3, g7—g6.
7. d2—d4, Lf8—g7. 8. Lcl—e3, Sg8—f6.
9. d4xe5, Sc6xe5.

En avgjørende feil. Den farlige springeren måtte uskadeliggjøres med 26.
—Lxe5.

12

Moss Schakklub
spiller hver torsdag kl. 19 i
Moss Kooperatives Middagssalong, Dronningens gate, Moss.

Helge Ingstad — tilbake ved brettet efter
mange års fravær.
35. T d l x d 8 f Lc7xd8. 36. Dh3—c8,
Df7—e8. 37. Dc8—b7.
Svart truet Lh4f med dronninggevinst.
Med 37. Lf6 kunne hvit krysset planen og
vunnet offiser.
37. -, De8—e7. 38. Db7xc6, De7—h4f
39. Kf2—g2, D h 4 — 5 f 40. Kg2—fl,
Dg5—e7. 4 1 . e4—e5.
Den enkleste vinstvei er 41. Dd5t Kf8.
42. Le5, Ke8. 43. Ld6.
41.
g6—g5. 42. a2—a3.
Dronningsjakk på d5 er fremdeles veien
til seieren.
42. Kg8—f7. 43. Dc6—hé, Kf7—g8 !
Mens Boye Hansen tok hjem de beste
trekkene i midtspillet, viser Helge Ingstad
seg å være den mest durkdrevne i sluttspillet. På det listige returtrekket t i l g8
med kongen burde hvit ha svart med et
returtrekk t i l c6 med dronningen. På h6
står den nå meget dårlig.
44. f3—f4? De7—f7! 45. Lb2—cl,
Df7—f5. 46. K f l — e l .
Siste vinstsjanse var Dh6—d6.
46. -, Df5—e4f 47. K e i — d l , De4—
d3f 48. Lcl—d2. Dd3xb3f 49. K d l — e l ,
Db3xc4.
og spillerne ble enige om remis.
g

24. dxe5 Sxe5 25. Lc3 Dxd6 26.
Txa5?

26. —Sd3f 27. K f l Sf4 28. Ta7fKf8
29. Td7.
Den eneste måte å redde dronningen
på, men alt er nu forgjeves.
29. —Dxd7 30. Dxf4 D d 3 f 3 1 . Kg2
Dxc3 32. T e l K f 7 . Oppgitt.

Sterner

Dette var de obligatoriske trekk som
var fastsatt på forhånd.
10. La4xd7f, Dd8xd7.
Mer elastisk er 10. -, Sf6xd7, som holder løperdiagonalen åpen.
11. Sf3xe5, d6xe5.
12. 0-0-0, 0-0.
På 12. -, Dc6 blir fortsettelsen 13. Dd3,
Td8. 14. Sd5.
13. Ddl—e2, Dd7—c6. 14. Le3—g5,
Sf6—h5.
Hvits angrep er farlig. Beste forsvarstrekk synes å være 14. -, Tfe8 (15. Lxf6,
Lxf6. 16. Sd5, Lg7).
15. Sc3—d5, Kg8—h8. 16. T a l — d l ,
f7—f6. 17. Lg5—cl, Tf8—f7. 18. b2—b3,
Ta8—e8. 19. Tdl—d3, Dc6—e6.
En sjanse t i l befrielse ga 19. -, Sf4. 20.
Lxe4, exf4, med angrep mot bonde e4.
20. T f l — e l ! c7—c6. 21. g2—g4!
I rette øyeblikk. Nå vinner hvit en bonde.

21.
Sh5—f4. 22. Sd5xf4, e5xf4. 23.
Lclxf4, Lg7—f8. 24. fZ—f3, Lf8—c5t
25. Lf4—e3, Lc5—d6! 26. T e l — d l ,
Ld6—c7. 27. Le3—cl, f6—f5! 28.
L c l — b 2 f Kh8—g8. 29. 4 x f 5 , Tf7xf5.
Sterkere var 29. -, Dxf5 som ikke svekker den sjuende raden. Spillerne er nå i
sterk tidsnød.
30. Td3—d7, Tf5—f7. 3 1 . Td7xf7,
De6xf7. 32. De2—g2, Te8—f8. 33.
Kgl—f2, b7—b6. 34. Dg2—h3 ! Tf8—d8.
g
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Litt om korrespondansesjakk
Sjakk pr. korrespondanse er særlig i
årene efter den annen verdenskrig blitt
stadig mer populært og utbredt. Man
skulle kanskje tro at nettopp et kampspill
som sjakk, med dets mange momenter av
psykologisk natur, ikke skulle egne seg så
godt for en så omstendelig behandling som
korrespondanse-turneringer uvilkårlig v i l
innebære. Når det allikevel er tilfelle,
synes det bare å bevise at sjakk er noe
langt mer enn et vanlig spill, og bl. a. ikke
så lite av en videnskap.
Særlig for sjakk-entusiaster som bor
avsides til, eller som av andre årsaker ikke
kan delta i vanlige klubbturneringer, er

J

F o r d e l e r

o g

j

u l e m p e r

)
(
\
S
)
f
(
S
)
f
(
S
)
t
(
S
)
/
C
S
}

14

Selvsagt må det innrømmes at )
korrespondansesjakken taper noe (
av brettsjakkens umiddelbare
(
charme, den intense « k a m p mel- S
lom to hjerner» som Lasker snak- )
ket om. Men samtidig rendyrker (
den andre kvaliteter ved sjakken \
— den nøyaktige analyse, presisjo- S
nen både i taktisk variantvalg og )
i posisjonsbedømmelse.
r
Mange fremragende spillere anser Q
en vekselvirkning mellom vanlig S
turneringssjakk og korrespondan- /
seformen for å være gunstig — r
mens andre igjen mener at det er (
farlig for en turneringsspiller å )
dyrke korrespondansesjakken, for- )
d i han da kommer i vane med å r
bruke for lang tid på trekkene og v
sløves i evnen t i l å analysere uten S
å flytte på brikkene.
)

korrespondanseformen ideell. Symptomatisk er det forsåvidt at den fikk sitt
første store oppsving her i Norge under
siste krig, da all organisert sjakkvirksomhet lå nede for å unngå nazifisering. Idag
er Norges Postsjakkforbund en blomstrende organisasjon.
Norge har hevdet seg meget godt internasjonalt i korrespondansesjakk. Olaf
Barda er endog utnevnt t i l stormester i
denne genre, og har en rekke fremragende
resultater. Nylig vant en annen kjent norsk
spiller, Thor Støre, det nordiske korrespondansemesterskap, arrangert av Nordisk Sjakkforbund.
Det følgende parti står imidlertid en av
våre svenske frender for. Det ble spilt
i en semifinale i korrespondanse-VM
1958, arrangert av International Correspondence Chess Federation (ICCF). Partiet er et utmerket eksempel på at man
innen denne form for sjakk kan oppleve
overraskende kombinasjonsspill og underholdende taktiske vendinger, noe man
kanskje ikke skulle t r o .
Man kan forøvrig regne med at n å r
kombinasjonsspillet setter inn, er det
vanligvis desto mer korrekt og nøyaktigere analysert enn i vanlig sjakk.

es
— Jeg synes igrunnen han demonstrerer
litt for tydelig at han er blitt sjakkmester . . .

Han har gitt opp ! ! (Fra
Spansk parti.
Hvit: Arne Ericson, Stockholm.
Sort: G. C. van Perlo, Holland.
1. e4, e5. 2. Sf3, Sc6. 3. Lb5, a6. 4.
La4, Sf6. 5. 0-0, Sxe4.
Det såkalte åpne forsvar — i motsetning
t i l det lukkede, som kjennetegnes ved 5.
-, Le7.
6. d4, b5. 7. Lb3, d5. 8. dxe5, Le6.
9. De2.
Fortsettelsen med 9. De2 er av ganske ny
dato, og stammer fra slutten av 1940-årene.
Så vidtjeg husker ble den lansert nettopp
i korrespondansesjakk, og kalles Adamvarianten (sin moderne opprinnelse t i l
tross.)
9. Sc5. 10. T d l , Le7. 11. Le3, Sxb3.
12. cxb3.
Ericson selv anså dette for å være sterkere enn det vanlige 12. axb3. Hollenderen
klarer da hellerikke å finne ut av stillingen.
12. 0-0. 13. Sc3, Sb8?
Denne retrettmanøvre — for senere å
komme t i l d7 og eventuelt c5 med springeren, forekommer ofte i den l u k k e d e
variant, hvor stillingen er mer fastlåst og

«Chess»)

sort kan tillate seg slike tempotap. Her
tar det for meget tid og blir gjendrevet ad
taktisk vei meget effektivt.
14. Sd4! Lc8. Sort hadde ikke noe
bedre: 14. -, c5. 15. Sxe6, Fxe6. 16.Dg4!
Dd7. 17. Lh6, Ld8. (17. -, Tf 7 ? 18. Sd5!)
18. Se4! med gevinstspill for hvit.
15. Df3, c6. 16. T a c l , Dd7.
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Hvit står nu posisjonelt overlegent, og
gjennom en velberegnet kombinasjon
demonstrerer han svakhetene i sorts
stilling:
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Unge norske talenter
A t Norge er i betydelig fremgang når
det gjelder unge spillere med såvel kombinatoriske ferdigheter som sans for de
strategiske partiopplegg, kan der ikke
lenger være tvil om. Dette gir selvsagt
store forhåpninger for fremtiden, og v i
får bare håpe at løftene blir innfridd.
V i skal se noen prøver fra de siste par
år på unge norske spilleres dyktighet.
Løwenfisch igjen
Først et miniatyr-parti fra en av Oslo
Schakselskaps turneringer ifjor, hvor
juniorspilleren Petter H . DischingtonHanssen demonstrerte Løwenfisch-varianten i siciliansk meget effektivt i et parti
i k l . 3. Junioren fører de hvite brikker:
1. e2—e4 c7—c5. 2. Sgl—f3 d7—d6.
3. d2—d4 c5xd4. 4. Sf3xd4 Sg8—f6.
17. Sxc6!! Sxc6.
Eller 17. -, Dxc6. 18. Sxd5, (dronningen
er truet av tårnet) Db7. 19. Sxe7f, og hvis
sort slår på e7 med dronningen, faller Ta8
for Df3. Hvits kombinasjon er i det hele
tatt basert på vekselangrep i tårnlinjene og
diagonalen mot a8.
18. Sxd5! Nu truer først og fremst 19.
Sf6f med død og fordervelse, og likeledes
19. Sxe7f.
18.
Db7. 19. T x c 6 ! Ld8. 20. T d 6 !
N u blir det mange utropstegn her, men
det er fortjent. Truselen nu er 21. Txd8,
Txd8. 22. Sf6t, gxf6. 23. Txd8f, Kg7.
24. Dxf6f matt.
20. K h 8 . 21. e6! Tb8.
Nu var truselen 22. e7! Lxe7. 23. Sxe7,
Dxe7. 24. Dxa8. På 21. -, Db8 hadde fulgt
22. Txd8! Txd8. 23. e7, Tg8! 24. Sf6!l
Le6, (Lb7. 25. Df5!) 25.Sxg8, Dxg8. 26.
Dxa8.
22. e7 ! Lxe7. 23. Tb6 ! Oppgitt.
(Anm. av K. B., delvis efter T . f. S.)
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5. Sbl—c3 g7—-g6. 6. f2 f4 (Løvenfischtrekket) g7—g6 ?
Nærliggende, men ikke bra. Det beste
er 6. — Sb8—c6, med fortsettelsen. 7.
Sd4xc6 b7xc6. 8. e4—e5 Sf6—d7. 9.
e5xd6 e7xd6. Også 6. — Sb8—d7 er
brukbart.
7. e4—e5 ! d6xe5. (Bedre er 7. — Sf6
—h5 8. g2—g4 Sh5xf4 9. Lclxf4 d6xe5).
8. f4xe5 Sf6—g4. (Fører t i l øyeblikkelig
tap. Men sort blir stående meget dårlig,
uansett hvor han flytter springeren.)

Zwaigs gjennombrudd
Ved Landsturneringen i Hamar i 1962
slo Arne Zwaig, dengang bare 15 år,
definitivt igjennom. Han gikk ubeseiret
gjennom Mesterklassens reservegruppe,
og ble overlegen vinner foran Willy L .
Olsen, som også ble elitespiller. I det
følgende skal v i se hvordan Zwaig beseiret
nettopp Olsen i deres innbyrdes oppgjør.
Olsen

Dan Fosse j r . i sving
En annen ung spiller som det er all
grunn t i l å vente store ting av i fremtiden,
er Dan Harald Fosse, O. S. S. Fosse, som
nu nærmer seg de 20, ble juniormester
ifjor, og kort efter nr. 2 i det nordiske
juniormesterskap.
I begge disse turneringer måtte en annen
lovende ung spiller, Roy Fengsrud, finne
seg i å bli prugeiknabe for unge Fosse,
men det tar han sikkert med ro. Fengsrud
ble nr. 2 i Junior-NM, og skal nok også
la høre fra seg i fremtiden.
Her er først avslutningen i partiet
mellom de to i Norgesmesterskapet på
Moss.
Fengsrud

Zwaig

9. Lfl—b5f
Der har v i skandalen. Hvis sort nu
setter en offiser imellom på d7, faller
springeren på g4. Og spiller han 9. —
Sh8—c6, får han en meget dårlig stilling
efter 10. Sd4xc6 Dd8xdlf. 11. Sc3xdl
a7—a6. 12. Lb5—a4 Lc8—d7. 13. h2—h3
Sg4—h.6. 14. Sc6xe7 osv. Det gjenstår da
bare én mulighet, og den er verre enn
verst:
9. —
Ke8—f8
10. Sd4—e6t
Oppgitt
Først går dronningen tapt, og derefter
blir sort matt i få trekk.
En ytterst lærerik demonstrasjon. V i
kan regne med at sortspilleren nu v i l
huske Løvenfischvarianten t i l sin dødsdag.

Sorts siste trekk var 19. b7—b6. Og
her besluttet Zwaig seg for en bondefinte
mot svarts kongefløy:
20. g4, Sd4 21. Te3 g7—g5.
Svart v i l ha tak i punktet f4, men det
koster en alvorlig svekkelse av kongefløyen.
22. fxg5 fxg5 23. Se5! Lxe5
Der forsvant en god løper.
24. Txe5 De7 25. De3 Lg6 26. Lb2
Her forelå muligheten 26. Txg5 (Se2f
27. Dxe2 Dxg5 28. h.4! og vinner etter
29. De2—e5).
26. — Sxc2 27. Dd2 Sd4 28. Txg5 Tf8
29. Txf8t Txf8 30. h4! Df6 31. h5
Zwaig regner ganske riktig med å
kunne forsvare sin kongestilling etter
springersjakk på f3.
31. — Sf3f 32. Lxf3 Dxf3 33. D e l !
Df4 34. Dxe6f Tf7 35. D e 8 f Tf8 36.
Txg6f! og oppgitt, da det følger matt i
neste trekk.

Fosse
Stillingen efter hvits 15de trekk Sd4xe6.
15. —
Lc8xe6
16. f5xe6
Le7—f8
17. Sc3—d5
Dc7—a7
18. e6xf7
Ke8—d7
Om 18. —, Dxf7? følger tårngevinst
efter 19. Sc7f og 20. Dxf7 osv.
19. Dh5—f5f
Kd7—d8
Andre muligheter finnes ikke. På
19.—, Kd7—c6. 20. Df5—c8t og matt.
20. Df5—fé-jKd8—c8
21. Df6xh8
Da7xf7
22. Dh8—f6 og sort gav opp.
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Og her er så hva som skjedde i Nordisk
i Odense:
Fosse

Fengsrud

I . —, Tf7xf6. 2. e5xf6, De6xf6. 3
h4—h5, Df6xd6. 4. h5xg6, h7 x g6. 5.
Tdl—d2, Kg8—g7.
Sort truet nu med 6. —, Dc5f og Te3
med sterkt spill. Derfor:
6. Lc2xd3, c4xd3. 7. Dg3—f2, Te8—e4.
8. g2—g3, Dd6—d5.
En forberedelse t i l kombinasjon i den
lange diagonal.
9. a3—a4, La6—b7. 10. a4—a5, b6xa5.
Hvit kan intet effektivt foreta mot
truselen på konge-fløyen og prøver å fiske
i stillingen med:
I I . Df2xa7 og dermed følger sluttangrepet elegant:
11. —, Te4xe2. 12. Td2xe2, Dd5— h l f
13. Kgl—f 2, Dhl—g2f 14. Kf2—e3,
Dg2xe2f 15. Ke3—d4, De2—f2f. Oppgitt
da dronningen tapes.
Fra Nordisk
Ellers vet vi jo at Ragnar Hoen og Arne
Gulbrandsen, begge i begynnelsen av 20
års alderen, har tatt godt for seg av rettene
i turneringer den senere t i d . Hoen ble
som bekjent norgesmester ifjor med Gulbrandsen på annenplass.
I Nordisk Turnering ifjor sommer delte
de 3. plass, efter svensken Joffe og dansken
Brinck-Claussen.
Her er noen eksempler på de to unge
nordmenns spill i dette mesterskap:
Ragnar Hoen, Norge

1. —, f 3 ! 2. Sd4, Dh6. 3. Dc5, Sd3. Tc3. 26. T b l , Td3. 27. Le3, og hvit har
4. Dxc4, fxg. 5. Kxg2, Dh4. 6. T g l , bonde over og vunnet stilling. Spilt i 10.
runde.
TxSd4. 7. exTd4, Sf4f 8. K f l , Dxh3. 9.
Men at iallfall Gulbrandsens poenghøst
Kei, Sd3f 10. K d l , D f 3 f t Spilt i 6. runde.
burde ha blitt enda større i den selvsamme
turnering, fremgår med all ønskelig
Heikki Koskinen, Finnland
tydelighet av det følgende:
Arne Gulbrandsen, Norge

Ragnar Hoen, Norge
1. Df4f, Sd6. 2. De5, Tc8. 3. Lxf5,
b6. 4. Le6, Df8. 5. Tc8f, Kb7. 6. TxTc8,
SxTe8. 7. Dc3, Oppgitt.
Leho Laurine, Sverige

Arne Gulbrandsen, Norge

Noe aldrende talenter, som er gått over
i de mer passive rekker.
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Sigfred From, Danmark

18. Lxh7, Kxh7. 19. Sg5t, Lxg5. 20.
Dxh5, Kg8. 21. Lxg5, Tc4. 22. b3, Dc3.
23. T b l , Dc2. 24. D d l , D x d l . 25. T x d l ,

Bjørn Brinck-Claussen,
Danmark
1 denne stilling tilbød dansken remis,
som ble akseptert uten at Gulbrandsen
kontrollerte det hemmelige trekk. Han
regnet med at hvit hadde spilt Tf7—g7f,
og ikke — som dansken hadde nedskrevet — Tf7—c7, som gir nederlag for
hvit.
Det kunne da ha fulgt det sterke løpertrekk Le3—d4, og hvis hvit fortsetter
med Tc7xc6t, følger: 1) Kg6—g5, 2)h2
—h3, f5—f4, 3) g3xf4t, Kg5xf4, 4)
Tc7—f7f, Kf4—e4, og sort vinner lett,
p.g.a. bondemajoriteten på dronningfløyen.

De

klubber

som ennu ikke har sendt inn kontingenten
og medlems oppgave for 1964, må nu øyeblikkelig gjøre dette!
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Rojahn i form
Fra den sanne hærskare av partier ved
Norgesmesterskapet på Moss ifjor sommer gjengir vi to avslutninger, begge i
Mesterklassens Elitegruppe, og begge med
Ernst Rojahn Tønsberg, ved roret.

jo, Rojahn har såmenn sin bekjente
sans for det sjakklige raffinement fullt ut
i behold, enda han nu har vært på topp
i snart 30 år. Bare se her:
Per Lindblom

Ernst Rojahn

Ludvigsen
Desinfeksjonsbyrå
Ernst Rojahn

Eiv. Stensholt
Sort siste trekk var: 1. —, Tc7—a7,
og så kommer hvits feil trekk 2. c4—c5,
Ta7—c7. 3. Kd3—c4?
Hvit så ikke truselen 3. —, Tc7xc5f!!,
hvoretter han gav opp. Tar han tårnet,
får sort ny dronning efter d4—d3, på
grunn av at hvits tårn er deplasert.
Nordmenn t i l Gøteborg
Siste års norgesmester, Ragnar Hoen,
og juniormesteren, Dan Fosse, er invitert
til Lundby Schacksållskaps jubileums turnering i påsken. Hoen starter i mesterklassen, Fosse i juniorklassen. I mesterklassen deltar bl. a. svenskene Kristian
Skold, Ove Kinnmark og Ralph Hallerod,
samt den internasjonale mester Eero Book
fra Finland. I juniorklassen får Fosse konkurranse av bl. a. linnen Heikki Westeriinen.
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Hvits siste trekk var: f4—f5 og sort
fortsatte med 1. —, e6—e5. 2. g4—g5,
h6xg5. 3. Sd4—e6f! f7xe6. 4. De3xg5,
Dc5—f8. 5. Dg5x g6, Kg7—h8. 6. f5xe6,
Td5—dl. 7. Tg2—f2, T d l x f l . 8. Tf2xfl,
Td8—d6. 9. Dxf6, Dxf6. 10. Txf6, Kg7.
11. e7!
Drammen Schakklub 60 år
Drammen Schakklub feiret i januar sitt
60 års jubileum, og avholdt i den forbindelse en fest for klubbens medlemmer
og enkelte innbudte. Fra Norges Sjakkforbund deltok presidenten, Arne S. B.
Krogdahl, som overbragte Forbundets
hilsen t i l jubilanten.
Sjakkolympiaden
Årets olympiade vil finne sted i Tel
Aviv, Israels hovedstad, i tiden 29.
oktober—29. november. Nærmere enkeltheter i forbindelse med arrangementet
foreligger ennu ikke.
Grimstad Sjakklubb
er innmeldt i Norges Sjakkforbund.
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