
24.ÅRGANG 

Chess makes you rorge1 . 

Oir-farerne er hjemæ igjen etter en knallhard Olyrrpiade i Thessaloniki i 

Hellas . 30% av laget besto av spillere fra Stjernen. 16-årige Sylvia Johnsen 

debuterte på det norske Danelandslaget og scoret 40%. En fin innsats . Da hun 

kom tilbake til Stjernen etter Olr-turen utbrøt hun : "Det var bilde av ræg i 

Olr-b..illetinen". Og ganske riktig, slik så det ut : 



Thanas Heiberg, klubhæster for tredje 
år på rad! 

SK Stjernen 
Se ilduksgt. 11 Os lo 5 
Tlf. 35 19 03 

- stiftet 5/ 9-1923 
- å pen alle hverdager 18 . 30 - 23 . 00 , 

lørdager 10. 30 - 13 . 30. 
(juni, juli, august: åpent tirsdag-torsdag) 

Medlemsblad for Sjakklubben Stjernen 

Ansvarlig redaktør for dette numrer: 
Svein Åge Johansen . 

Fotograf: Hans O. Paulsen 

Sjakklubben Stjernens styre: 

Fo:rrnann: Tor Henriksen 
Sekretær : Per Warendorph 
Kasserer : Leif Kverndal 
Materialforvalter: 

lblf Fredriksen 

Styremedlemner: 
Odd Flater 
Mary Klingen 
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Forsinket 

Vi hcrlde planer å utgi dette bladet 
før jul, rren da også undertegnede ble 
off er for virusen san herjet over 
byen , så ble altså det hele noen uker 
forsinket. 

svein Åge Johansen 

En trist melding 

Gunnar Nilsen 
in memoriam 

Siden forrige Stjerneverden har 
klubben lidd et stort tap . 
Stjernens "Grand old man", Gunnar 
Nilsen, har forlatt oss og klub
ben har mistet et av sine mest 
markante medlemmer . 

Gunnar Nilsen ble medlem i 
Stjernen like etter frigjøringen 
i 1945. Med Gunnars vanlige 
aktivitet, så varte det ikke 
lenge før han var med i klubbens 
styre og stell . Undertegnede hus
ker Gunnar som en meget aktiv 
kasserer, og som ble ekspert i å 
få medlemmene til å betale sin 
kontingent med et smil. Denne 
jobben hadde han i 10 år , og det 
var typisk Gunnar at han utførte 
dette arbeidet så godt , at 
styret ikke ville gi slipp på 
han . Han meldte seg derfor ut av 
klubben en dag, da de ikke kunne 
ha en kasserer som ikke var 
medlem av klubben. 

Ved Bjørn Øverland 

Senere har han hatt nesten alle 
tillitsverv innen klubben . Han 
har også hatt styreverv i krets 
og forbund. For dette arbeid ble 
han belønnet med Norges Sjakkfor
bunds gullmerke i 1980. 

Men mest vil Gunnar bli husket 
for å ha drevet klubben fra et 
bunnivå på 22 medlemmer i 1968, 
til å være Norges største sjakk
klubb i 1984. 

Ved siden av at han drev et ut
strakt dugnadsarbeid på 
Phillips, for å støtte opp om 
Stjernens Økonomi, så var han 
også mannen som skaffet klubben 
egne lokaler. 

Alt dette, har gjort Gunnar Nil
sens navn "udødelig" i Stjernen. 

Det er vondt å vite at vi aldri 
mer får se Gunnar i klubbens 
lokaler , men han lever videre i 
våre minner. 

FRED VÆRE MED DEG GUNNAR! 
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Lagsjakk 

........ ~ ................. ~ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i Tor Henriksen : 

ti ••••••••••••••••••• ~ 
I år stilte vi med to lag i nedre delen av tabellen . Nytt av 
Oslo-serien og ingen i Oslo- året er tredjelaget som spil l er 
mesterskapet . i 4de-divisjonen og klarer seg 
Andrelaget med Leif Gulliksen i bra . 
spissen seiret i sin gruppe , Resul tater fra de forskjellige 
mens førstelaget måtte nøye seg kampene kommer fortløpende i 
med en delt tredjeplass . "Presse- service" som er lagt ut 

I Østlandsserien er hittil tre 
runder spilt . Førstelaget har 
bare to lag bak seg etter tap 
mot Drammen og Hamar og uavgjort 
mot Asker . Andrelaget har tapt 
mryt Eiker og Larvik , men slo 
Hønefoss og ligger også på den 
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i kl ubblokalene . 

Enda er det mange runder igjen 
og med god moblisering skulle 
vi ha muligheter til å forbedre 
tabelllposisjonene før vinteren 
er over. 

ÅRET SOM GIKK 
Ved Harry Hansen 

Det har vært stor aktivitet i 
klubben i året som har gått . Det 
startet med korttidsturnering , 
og vårturnering med god del
tagelse . 
Norgesmesterskapet hadde også 
bra deltagelse fra klubben . 
Av høstens aktiviteter kan nev
nes korttidsturnering , klubb
mesterskap , Monradturnering (10 
min. betenkningstid), denne slo 
godt an og vil bli gjentatt . 
Klubbmesterskap i Lyn er også av
viklet . 77 deltagere . 

For 1985 er følgende turneringer 
satt opp : 

Korttidsturneringen starter 
tirsdag 8-10 januar . 
Vær ute i god tid med påmeldelse 
senest kl .1 8 . 50 . 
Vårmesterskapet begynner 29 og 31 
januar . Påme l delse senest 
torsdag 24 januar . 
I skoleferien (vinterferien) tar 
vi fri fra turneringsjaget , da 
det er mange som har skolebarn. 

Med takk for det gamle ønskes 
a lle et godt nytt år . 

Korttidsturnering ( 10 min. 
Monrad) 
Klasse M- 1- 2: (l 2 delt . ) 
1-2 Ole Lepperød 5 
1-2 Arvid Bjerring 5 
3-5 Dag Henning Larsen 4~ 
3-5 Roger Prøysmo 4~ 
3-5 Reidar Johansen 4~ 

Klasse 3-4 (21 delt . ) 

1-2 Pål Erik Lilleeide 5 
1-2 Tarm Y Gulliksen 5 
3-4 Tore Reppen 4~ 
3-4 Trygve Lindsjørn 4~ 
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KLUBBMESTERSKAPET 

1 'Ihanas Heiberg 
2 Svein Berg 
3 Dag SØdtholt 
4 Sjur Nørve 
5 edd Flater 
6 Lars Kjølberg 
7 Yngvar Barda 
8 Ole Gyldenås 
9 Svein Å Johansen 

Klasse 1 
1 Ole scott Knudsen 
2 Tor Henriksen 
3 Ole Lepperød 
4 Dag Henning Larsen 
5 •rore Resøy 
6 Sten Tronrud 
7 Bjarte Steinkjær 

Klasse 2 

1 Leif Kverndal 
2 Harald Olsen 
3 Hans Mællingen 
4 Reidar Johansen 
5 Arvid Bjerring 
6 Roger Prøysmo 
7 Terje Hoff 
8 Kjell Juul 
9 Leif Andersen 

10 Oddvar Kristiansen 
11 Per Hummel 
12 Magne Eriksen 
13 Istvan Nagy 
14 Bernt KirkebØ 
15 Ivar Stensrud 
16 Steinar Johansen 
17 Odd P Hagen 

Klasse 3 
1 Tomm Y Gulliksen 
2 Thomas Barth 
3 Niels Anthonisen 
4 Arve Sæthern 
5 Viggo Andersen 
6 Per Warendorph 
7 Oddvin Bidne 
8 Thoralf N Barstad 
9 Tore Reppen 

10 Jan Sandnes 
11 Trygve Lindsjørn 
12 Leif Gulliksen 
13 John 0 Birkeland 
14 Anders Nyheim 
15 Sverre Solberg 
16 Jan Rønningen 

K- Mester 

7 
5 
5 
4~ 
4 
4 
3 
2~ 
1 

4~ 
3~ 9,25 
3~ 8 , 75 
3~ 8 , 25 
3~ 7,50 
2 
~ 

7~ 
7 
6 
5~ 
5 40,0 
5 37,0 
5 33 , 0 
5 32 , 5 
5 32 , 5 
4~ 41 , 0 
4~ 39 , 5 
4 31, 0 
4 31 , 0 
3~ 36 , 5 
3~ 32 , 0 
3 38 , 0 
3 35 , 0 

6~ 
6 38,5 
6 36 , 5 
5~ 39,5 
5~ 37 , 5 
5~ 32 , 0 
5 36 , 0 
5 34 , 5 
4~ 37 , 0 
4~ 32 , 0 
4 32,0 
4 31 , 0 
3~ 
3 37 , 5 
3 37 , 5 



Klasse 4 
1 Frank R Olsen 7 
2 Simon Gulliksen 6\ 43,0 
3 Pål Byberg 6\ 40,0 
4 Jan Erik Henriksen 6~ 39,S 
S Rodolfo Rodricuez 6~ 36,S 
6 Odd Sandnes 6 43,S 
7 Bjørg Oluffren 6 33,0 
8 Jan A Nyaas S~ 42 , S 
9 Stein Winther S\ 3S,S 

10 Jan Harkness S 37,0 
11 Arne Edgard S 36 ,S 
12 Johannes Ugland S 34,0 
13 Tomas Drægni S 34,0 
14 Ove Breiby 4\ 3S ,O 
lS Knut Johnsen 4\ 32 , S 
16 Tor Eie 4\ 30,0 
17 Johan Gundersen 4 36,0 
18 Trond Biørnsland 4 3S ,S 
19 Erling lblrnen 4 32 , 0 
20 Steinar Engebretsen 4 29 , S 
21 Andre Frøystadvåg 3 38 ,S 
22 Svenn Sørensen 3 34 , 0 
23 Knut Fosshaug 3 31 , 5 
24 Bent Ole Thorbjørnsen 3 30 , S 
2S Erik Hegbom 3 28 , 0 
26 Harald Rudlang 1\ 
27 Jacob Støre 1 
28 Sven Erik RØed 

Klubbmesterskapet i lynsjakk 

Klasse M-1-2: 
1 Harald Olsen 
2 Svein Karlsen 
3 Roger Prøysmo 
4-S Reigstad Hauge 
4-S Tor Henriksen 
6 Reidar Johansen 

11 
11 
10\ 
10 
10 
9\ 

lS deltagere totalt . I stikk
kampen Olsen-Karlsen vant Olsen 
2-0 . 

Klasse 3 
1 Viggo Andersen 12\ 

2-3 Toralf Nilsen Barstad 12 
2-3 P~l Erik Lilleeide 1 2 

4 Leif Gulliksen 10 
S Per Warendorph 9 

(9 deltagere) 

Klasse 4 
1 Liv Trude Kumle 11 
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Thomas Heiberg ble atter en gang 
klubbmester. Et av hans beste 
partier var mot veteranen Lars 
Kjølberg . De var begge godt for
beredt på Fransk-åpning , så de 
første 14 trekk gikk fort unna! 

llVIT : THOMAS HEIBERG 
ShVAR : LARS KJØLBERG 
FRANSK 
1 e4 e6 2 d4 dS 3 Sd2 Sf 6 4 eS 
Sfd7 S Ld3 cS 6 c3 Sc6 7 Se2 
cxd4 8 cxd4 f6 9 exf6 Sxf6 10 
Sf3 Ld6 11 0-0 Dc7 12 Sc3 a6 13 
LgS 0- 0 14 Lh4 ShS ! 

(En teoretisk nyhet som Victor 
Korchnoi lanserte for vel ett 
år siden) . 
lS Tel 
(lS Dbl er ifØlge Kjølberg det 
mest korrekte . F.eks. lS - g6 
16 Lxg6 ! Sf4 etterfulgt av L 2 
med komplisert spill, men hvit 
beholder merbonden) . 
lS - g6 16 Tel Dg7 17 Lfl?! 

(Her mener Thomas at 17 Lbl er 
det riktige) 
17 - l.d7 18 Tc2 h6 19 I.g3 Sxg3 20 
20 hxg3 Tf7 21 Td2 Taf8 22 l.d3 g5 23 
I.bl 

23 - LbB? 
(Nå står partiet og vipper! 23 - I.c7 
rred ideen Lb6 24 Sa4 LaS er svarts 
beste mulighet ifølge Thanas) . 
24 Sa4 La7 2S ScS LxcS 
(2S - Sxd4 26 Sxd7 Txf3 27 Sxf8!). 
26 dxcS g4? 
(26 - aS) 
27 Sh4 Tf6 28 b4 ! d4 
(På 28 - Sxb4 vinner 29 Td4). 
29 a4 eS 30 bS axbS 31 axb5 Sd8 32 
Le4 Sf7 33 Dbl Sg5 34 Lxb7 Le6 35 Le4 
I.c4 36 b6 Sxe4 37 Dxe4 Dg5 38 Tb2 
Txf2 39 Txf2 Txf2 40 Kf2 
1-6 

Sjakk - OL 1984 

QSe9 

2s, 1_1u•.'J 
OAYMnlAAA L ~jl 

IKAKIOY 

26tn 
CHESS 
OLYMPIAD 

Olympiafarerne er nå vel hjaITTe igjen 
etter den 26 sjakkolympiaden san fant 
sted i Tressaloniki, Hellas. 
På forhånd var forventningene til det 
norske herrelaget rreget stort, rren 
alt i alt må vi nok si at en delt 2S-
32 plass var en srro.tl.e skuffende. 
Darrelaget derirrot plasserte seg på en 
meget fin 22-27 plass og det var langt 
over forhåndsforventningene . 
30% av laget besto av Stjernenspillere. 
På herrelaget spilte Knut Helmers på 
andre rord og scoret 50%, noe i under
kant av hva vi vet mannen er god for. 
På danelaget satt Mary Klingen på 
førsterordet og scoret 50% ! En meget 
sterk prestasjon . Også unge Sylva 
Jctmsen gjorde sin del av jobben da 
hun scoret 40%. 
I fra de gedigne Olrb.llletinene har 
vi funnet frem til en liten smakebit 
på jentenes spill: 
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F. Kareem - M. Klingen 

l.e4 c5 2. 00 e6 3.d4 cd4 4. li:ld4 d6 
5.li:\c3 a6 6. ~e2 li:\f6 7.0-0 ~e7 8.f4 
0-0 9. <;tti I t/c7 10. tie I li:lbd7 
ll. ~f3 l:lb8 12.a4 b6 13.'lll'g3 ~b7 
14.f5 t/c4 15.~h6 li:\e8 16.li:\de2 
~6 17.li:\f4 ~e5 18 .~e2 'i!t'b4 
19.li:\d3 'ilfc3 20.tle5 'ill'e5 21. li:le5 
li:\e5 0-1 

G. Widmer - M. Klingen 

J.e4 e6 2.d4 c5 3. li:\f3 cd4 4. ~d4 
li:\c6 5.'i!t'e3 h6 6. ~c4 tlc7 7.0-0 
~d6 8.g3 li:\f6 9. 'fi'c3 ~b4 10. tld3 
0-0 I l. ll\c3 a6 12.a3 ~e7 13 .b4 b5 
14. ~b3 tLlg4 15 .h3 li:\ge5 16. 'lll'e3 
li:\f3 17. 'llt'f3 li:\e5 18 . h5 'i!t'c3 
19.~e3 ~b7 0-1 

K.S Turner - S. Johnsen 

l.d4 f5 2. li:lf3 lllf6 3.g3 g6 4. ~g2 
i.g7 5.0..0 0-0 6.c4 d6 7. ti:lc3 li:lc6 
8.'C!t'c2 e5 9.~e3 e4 IO.ti:lg5 li:lg4 
11. lLJd5 lt)e3 12.fe3 'C/t'g5 13 . <;i;>hl 
'ill'd8 14. l:lad I ~h6 15. 'ill'c3 lLJe7 
16.lLJf4 ~g7 17. 'C!t'b3 >t>h8 18.d5 b6 
19.a3 li:lg8 20. 'ill'a2 a5 21. 'i!t'b I ~e5 
22.b4 ab4 23. °fi'b4 li:lf6 24.h4 ~g4 
25. 'ilfb3 g5 26. li:lh5 gh4 27 . .i.h 3 hg3 
28.l:lg l 'il\'h4 29.l:l gfl 'lfh3 0-1 

Herreklassen 

1 
2 
3 
4 
5 
6-7 

Sovjet 
England 
USA 
Ungarn 
Romania 
Vest-Tyskland 
Frankrike 

15-16 Island 
17-20 Da.rarark 
25- 32 Sverige 

41 
37 
35 
34\ 
33 

32\ 
31\ 
31 

NO!a 
38-45 Finland 

30 
29 

(88 deltagende nasjoner) 

Dameklassen 
1 Sovjet 32 
2 Bulgaria 27\ 
3 Ranania 27 
4-5 Vest-Tyskland 

Kina 26 
6 Ungarn 2S 

15 Sverige 23 
22-27 Danmark 21\ 

NO!a 21\ 
28-33 Finland 

Island 21 

(51 deltagende nasjoner) 



Øverst til venstre sit,ter Istvan Nagy i et tidsnØdsdrarna,ytterst til høyre 

finner vi årets klubbnester , Thcrnas Heiberg , scrn her er iferd med å nedlegge 

Arne V. Gulbrandsen i NM . I midten til venstre , Ole Lei;per-Ød og til høyre 

Ole J . Gyldenaas . Nederst til venstre , Leif Kverrrlal og til høyre sitter en 

gjeng san har solgt smør og ikke fått J::etalt ! 
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Nyttårsnøtter 

En av dem som bidro flittig med 
sjakkoppgaver i 1950-årene var 
tyskeren Friz Giegold (f . 1903) . 
Hans oppgaver er fulle av f an tas i 
rike innfall og ideer. 
Derfor tiltrekkes hans oppgaver 
også dem som vanligvis ikke er 
engasjert i sjakkproblemer. 
Alle som liker overraskende trekk 
og vendinger på sjakkbrettet vil 
hygge seg med disse oppgaver . 

Her følger 6 oppgaver -
4 tretrekkere og 2 firetrekkere . 
Det er særlig den siste fire
trekkeren som kan gi størst hode
pine. 

Alle oppgavene er løst av com
puter : 
A på 43 sekunder , B på 39 sekun
der, C på 54 sekunder, D på 2 
minutt og 21 sekunder , E på 18 
sekunder og på 4 minutt og 51 
sekunder . 

MATT I 3 TREKK 
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MATT I 3 TREKK 

HATT I 3 TREKK 

MATT I 3 TREKK 



E 

MATT I 4 TREKK 

MATT I 4 TREKK 

KLUBBMESTERE 
1974 Svein Berg 

1975 Knut Jøran Helrrers 

1976 Lars Kjølrerg 

1977 Knut Jøran Helners 

1978 O:ld Flater 

1979 Lars KjØlrerg 

1980 Lars KjØl.l::erg 

1981 Dag SØdtholt 

1982 Thanas Heiberg 

1983 Th::mas Heiberg 

1984 Thanas Heiberg 
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PER cMrvIDr DELER SYVENDEPLASSEN i 
"Norges Grand Prix 84/85". Han har 
til nå scoret 31 poeng og ligger 
45 i::oeng bak ledende Bjørn Heggheim, 
ess . På de neste plassene følger : 
!bar Elseth Hamar 57 , Qmnar Hansen 
Narvik 49 , Bjørn Egede-Nissen M:>sjøen 
43 , Johannes Høie TransØ 34 Stein 
Jensen Harstad 33 . Cqså Einar Gausel 
Hamar har 31 p?eng . 
I de øvrige klasser finner vi ingen 
spillere fra Stjernen. 

KUNSTVERKET 

Hva gjør en mann til kunstner? 
Ingen vet det helt bestemt. 
Men ofte er det nok at han har 
sære vaner, pannelokk, er full 
av hemmelighet. 

Alene sjakkens kunst har fast e 
normer for godt og dårlig: 
Hva man duger til, må nemlig 
vise seg i vunnet spill. 

All bløff blir avslørt der - i 
alle former . 
Og derfor bør den sanne kunstner 
vie seg til det rene kunstverk: 
Sjakkpartiet. 

Andre Bjerke 

Øverst til venstre finner vi Gulliksen & Co i full sving m:d lynsjakk. Til 

høyre er det kaffekos urrler premieutdelingen, Warendorph, Gyldenås og Øverland. 

r midten til venstre, turneringsleder Harry Hansen og til høyre finner vi 

blant annet formannen og Nagy i godt hum;2lr, litt sent på aftenen urrler 

pranieutdelingen . Nederst til venste premiebordet og til høyre Sylvia Johnsen. 
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«Stjerneverden» presenter: 

STEINAR JOHANSEN 

Steinar Johansen er fi;trlt i 1945 . Et fre:iens barn på alle måter. Undertegnede 
kjenner ingen san er en slik ekte spiller og gamler san Steinar . Det være 
seg sjakk, bridge , travløp eller hva man enn måtte forbinde me:i spill og 
gamll.Ilg. 
Han husker svært godt første gangen han stakk hodet inn::m Stjernen. 
Dessverre for han, så råken han ut for Odd Flater. San han sier selv: 
"Fy f • . • , at jeg i det hele tatt kan tilbake i klubben etter den omgangen er 
helt utrolig, ble kjørt fullstendig i senk. 

Det begynte i Dagbladet 

Det hele begynte i Dagbladet run:it 
1970 . Det var et godt sjakkmiljø 
blant gutta i avisen. "Den store 
konge og guru var Harald Fredriksen 
san nettopp var mønstret av etter 
en årrekke på sjøen(Harald er for
øvrig me:ilem av Stjernen idag) . 

Han var i en klasse for seg selv 
og badet med oss i hvert eneste 
parti , men etter en stund begynte 
også vi andre å få et parti i ny og 
ne , og da var det gjort" , forteller 
Steinar. 
Sjakkgutta gikk på nattskift og da 
skiftet var ferdig klokken 8.00 på 
morgenkvisten , begynte sjakkspill
ingen . Det var ikke uvanlig at de ble 
sittende å spille til klokken fem-seks 
an kvelden ! De glemte alt annet , mat
pakka inkludert . Alt gikk i voodemU , 
hvert eneste spill . Man kan godt 
tenke seg at læremesteren selv , Harald 
Fredriksen hadde gode dager i de 
tider . Også Haralds bror Rolf , var me:i 
å spille , men best likte han å sitte 
på gjærdet og vedde på at Harald 
skulle slå Steinar , oq Steinar var 
selvsagt med på disse ve:iderUene hver 
eneste gang . Man kan trygt si at det 
ble dyrt for Steinar å lære sjakk! 
En fornøyelig historie fra Dagblad
tiden er denne : 
Oslo Bedrifts Idrettskrets - OBIK, 
skulle ha sin årlige mønstring på 
Bislett . Rolf og Steinar var i full 
gang med veddenål , som denne gangen 
gjaldt 100-meteren. Selv an innsatsen 

ofte var 
beskjeden ,så var det dessto større 
prestisje . Rolf møtte opp i et par 
gamle joggesko, men Steinar hadde 
kjøpt seg piggsko for anledningen, 
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intet skulle overlates til tilfeld
ighetene . Mens de sto der like før 
start, vi lle Rolf gjerne se på disse 
nye piggskoene , og ve:i et rent uhell 
kan Steinar til å tråkke rett igjennan 
fingeren til Rolf , så denne måtte opp
leve sprinten fra sidelinja. Rolf 
forteller meget fornøyelig: 
"Man skulle hatt videanaskin da , den 
første starten ble ikke godkjent , og 
Steinar san var syndeb.lkken merket ik
ke detce med en gang . Han la avgårde 

i ensan majestet, tok det san god fisk 
at ingen kan ow på siden av ham etter 
30-meter, men "trilimen lo" da den 
hørte Steinar i sprang : Å fy .. . 
Det var tydelig at formen ikke var så 
god san den helst rurde vært . De kom 
ansider igang igjen, og Steinar kan 
inn på anstendige 12 ,7, to tiende
deler forsent til å vinne det nye 
veddenålet san var satt opp til 12, 5" . 

Selvlært 
San sjakkspiller er Steinar 100% selv
lært. Han besitter en spillestil san 
er helt unik . Det er rett på sak, 
ingen fisling, san han sier. Han hater 
å måtte rygge og spiller gjerne gam
biter for å unngå det. Hva skal man 
f.eks. si an denne: 1 e4 d5 2 exd5 
e6? : Et høyst uortodoks trekk og 
sikkert også dårlig, men slik kan han 
også finne på å spille i turnerings
sjakk og trives godt i åpningen : 
Teorispill eksisterer ikke for han . 
Hvis han rrot fo:rrrodning skulle fØlge 
teorien i noen trekk, "ja så er det 
bare fordi teorien må være karrnet 
langt ! " En skikkelig antibokorrll. 
Spillestilen hans gjør han til en 
svært ujevn sjakkspiller. I det åpne 
NM-1984 gjorde han det kunststykket 
å slå en svenske med rating over 2300 , 
for så i neste spill gå ned san en 
strikk rrot en "mygg" på 1300: 

Selv an Steinar fikk en hard og til
dels kostbar skole san sjakkspiller , så 
bet han tennene sarrmen og fortsatte . 
Frargangen kan og basillen med ! 
Sitt første NM deltok han i Risør i 
1976. Den gangen hadde han seilbåt og 
tiltross for diverse frarådelser , så 
seilet han elegant Oslo-RisØr-OSlo 
helt alene . 
Av sportslige resultater kan nevnes 
at han har en rekke førsteplasser fra 
"Norges Grarrl-Pri.x"-turneringer run:it 
an . HØyt opp har han vært flere ganger 
i klasse 2 i Norgesiesterskapet . 
Sin sist e turnering var OL-cupen tid
ligere i høst . Da vant han klasse 1 
me:i fem seire av fem l!Ullige ! 
Han trives san plarrnen i egget i 
Stjernen. Det er selve miljøet blant 
gutta san er så fint -"Etter at vi er 
ferdig å spille et hardt turnerings
parti , så kan vi møtes over en Brigg 
etterpå" . 
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Hvis han vil sette en streng finger 
på noe, så er det røykeforb..idet under 
turne~ingene. 
"Det er noe dritt , se på Eikrem sine 
turneringer, har ennå ikke owlevd at 
det har vært røykeforb..id der. Da blir 
alt reye triveligere og antirøykerne 
får ingen fordel! 
Forstår Terje Wibe godt at han ikke 
vil spille turneringer med røykefor
b..id". 
Av turneringer, så trives han 
best på Gausdal. Der har han vært 
fast gjest i mange år nå, helst i det 
åpne NM, men også i alle andre mulige 
slags turneringer . 
Uten forkleinelse for noen i Stjernen, 
så har han vært den mest turnerings
akti ve spilleren i Stjernen de siste 
4-5 årene. Nå har han trappet turne
ringsvirkscrnheten litt noo , men fort
satt er han å regne san en av 
klubbens flittigste representasjons
spillere. 

Både som sjakk og bridgespiller, så 
har han en stor forse i sin rolighet . 
Han kan trygt få betegnelsen: 
En ekte "gentleman". 

Hvit : Finn Markussen 
Svart: Steinar Johansen 
DRCNNINGGAMBIT 
1 c4 e6 2 Sc3 Sf 6 3 d4 d5 4 e3 c6 5 
a3 a5 6 Sf3 Id6 
(I slike stillinger blir løperen 
gjerne utviklet til e7, men Steinar 
dr(l'mner om feltet h2 ! ) 
7 c5 I.c7 8 Tbl Sl:rl 7 9 Le2 e5 ! 10 dxe5 
SXe5 11 Sxe5 Lxe5 12 0-0 h5 13 Sa4? 
Lxh2+ ! 14 Khl 
(Denne løperen kan selvsagt ikke 
slåes) 
14 - Sg4 15 g3 



15 - Sxf2+ ! 16 Txf2 Lxg3 17 Tg2 Dh4+ 
18 Kgl Lf5 19 I.d3 Ih3 20 Df3 Lxg2 21 
Kxg2 
(Etter 21 Dxg2 følger Dxa4 21 Dxg3 
Odl+ 22 Lfl Th6 ! og fortsatt ruller 
angrepet videre med stor styrke) 
21 - Dh2+ 22 Kfl Th6 ! 
0-1 

Partiet er spilt i Nordstrand i 1983. 

En fiks kombinasjon 

Følgende eventyr utspant seg i en 
hurtigsjakkturnering septenber 1983 . 

ODD FLATER 

REIDAR JOHANSEN 

1 Sxe5 ! Lxdl 2 Lf5+ Kb8 3 Sf7 lh5 4 
SXh8 Sh6 5 Lxh7 Kc8 6 Lxd6 Lxd6 7 Lg6 
Txh8 8 Lxh5 
1-0 
Etter ennå noen trekk. Sjakk er gøY 
nd.r man får til slike ting! 
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Løsningene på Nyttårsnøttene: 
A) 1 Tf8 ! La7 2 Tf2 L likegyldig , 3 
0-0 

8) 1 lh7 ! Kxh6 2 Lh4 !! 
1 - Kg4 2 Le4 

C) 1 Tb7 ! (truer 2 D:l5+) Dc7 
(e4 , Dd7) 2 D:l2 (Dd4 Dxd7) 3 Kxd2+ 
eller 0-0-0 Matt . 

D) 1 Dhl ! Txhl 2 Txhl Dxhl 3 Tgl Matt . 

E) 1 Lg4 ! h3 2 Th4 h2 3 Lh5 Kxh7 4 
Lf7 Matt . 

F) 1 Tg6 ! ! Txh8 2 Tg8 ! Txg8 3 Lxg8 
Kxf5 4 Lxh7+ Matt . 
1 Tg6 ! ! Lxg6 2 Dza8 gxf5 3 Df8 Kd4 
4 Db4 Matt . 

TIL KLUBBENS MEDLEM1ER 
"STJERNEVERDEN" er ikke tjent med at 
vi får så få partier inn i redaksjonen. 
Her i bladet kan du "digge" deg selv 
så mye du bare orker ! Har du spilt et 
godt parti en kveld, hvorfor ikke 
legge igjen en kopi til klubbavisa? 
Vi trenger så sårt DIN HJELP ! 

ELDRES AVDELING 

Ved Bjørn Øverland 

Stjernen får stadig tilsig av nye 
medlemmer og disse har vel ikke 
hørt om denne avdelingen. 
Undertegnede vil derfor prøve å 
komme med noen opplysninger om 
denne, slik at avdelingens ar
beide blir mere kjent blant med
lemmene . 
I Stjernens tidligere år så var 
det en del medlemmer som ønsket 
å trekke seg fra turneringssjakk , 
og heller spille behagelige 
kaffepartier . De ønsket allikevel 
å arbeide for Stjernen på andre 
områder. Så i ~942 møttes en del 
av disse medlemmene , til et møte 
på Kaffistova, i Storgaten , og 
her ble Eldres Avdeling stiftet. 
Etter dette møtet så måtte både 
Stjernen og Eldres Avdeling opp
løses midlertidig på grunn av 
tysk innblanding. 
Men etter krigen ble det liv i 
avdelingen igjen, og diverse ved
tekter ble skissert . Vedtektene 
sier blant annnet, at for å bli 
medlem av avdelingen, må man 
være fylt 35 år, stått som med
lem av Stjernen i 10 år, og ikke 
minst ha gjort en innsats for 
klubben litt utover vanlig med
lemskap . Videre skal avdelingen 
arbeide for Stjernens ve og vel, 
både Økonomisk og på andre om
råder . 
Disse medlemmene viste her en 
forutseenhet , som klubben har 
hatt stor nytte av i vanskelige 
perioder, og hvor det også har 
vært snakk om oppløsning av 
klubben . Eldres Avdeling har da 
vist sin styrke og ordnet opp og 
fått klubben på fote igjen. 
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Gunnar Nilsen uttalte en gang 
til undertegnede, at hadde han 
ikke hatt Eldres Avdeling i ryg
gen, så hadde ikke Stjernen våget 
å kjØpe våre nåværende lokaler i 
1969 . Det er indirekte mye 
Eldres Avdelings fortjeneste at 
Stjernen går framover, mens 
andre sjakklubber blir nedlagt. 
Eldres Avdeling har nå i flere år 
hatt en noe anonym tilværelse , 
men det skyldes selvfølgelig at 
klubben nå greier seg utmerket 
på egen hånd . Dagens Eldres Av
deling består av ca . 35 medlemmer , 
og har møte en gang i året. 
Avdelingen har eget styre og ik
ke minst en egen Økonomi, som 
har hjulpet klubben mange ganger. 

Vel, dette var litt histoikk om 
Eldres Avdeling, og jeg vil til 
slutt trekke følgende konklusjon : 
Lykkelig er den klubb som har en 
slik organisasjon i ryggen! 

PRE· 
SENTA· 
SJON 




