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Vender Ole Lepperød ryggen til Odd Flaters undervis
ning? Eller viser Flater Lepperøds sjakkspilling en 
kald skulder? Ingen av delene er sannsynlig. De to 
spillerne er forskjellige. Men de har bl.a. felles: 
De er veteraner, og de ønsker å dele noe med andre, 
enten det er et vennlig smil eller det er kunnskap. 
De er begge berikende miljøfaktorer i Stjernen. 
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kombinere? 
I venstre spalte kan Stjerneneverdenens lesere 
bryne seg på noen oppgaver . I løpet av siste 
halvår har noen av oss vært i aktivitet rundt 
omkring, og vi har også fått vise vår kan
binasjonskunst . For hver enkelt av våre lesere 
kan det være spennende å se an oppgavene mest
res. Vi vil forøvrig ikke si noe an det er 
konbinasjoner san gir matt eller an de gir av
gjørende materiell fordel. Det må leserne selv 
finne ut! 

Svar (og hele partier) finnes annet sted 
i bladet angitt under diagrarrmet. 

HANSEN AVLØST 
Harry Hansen måtte av familiære hensyn avløses 
san turneringsleder . På vegne av alle glade 
turneringsdeltagere vil jeg takke ham for alle 
de årene han trofast har stått ved roret. Vår 
formann påpekte på årsmøtet Hansens flid og 
nøyaktighet. Jeg kan bare skrive under på det, 
og vil føye til hans vilje og evne til å 
behandle alle rettferdig. 

Harry Hansen kan se tilbake på mange år, 
og kan nå glede seg over at aktiviteten i 
klubben er bedre enn på meget lenge. 

Valget av ny turneringsleder falt på Leif 
Gulliksen, og jeg tror at han vil klare 
brasene like bra. 

A H Bøe 
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Ho:f:f mesterspiller 
Terje Hoff har nå passert 2000 i ratingpoeng . I moden alder (46) har 
han klart å gå fram 350 poeng på to og et halvt år . En prestasjon! 
Mange vil regne det å passere 2000-grensen som en milepæl. Vi vil i 
den anledning ha et kort intervju med vår nye mesterspiller. 

Jeg ser av ratinglistene at du 
kun hadde mi nimal framgang i 
årene 1980-1986, mens du altså 
etter den tid har hatt et byks 
på 350 poeng. Hva er grunnen? 

Grunnen er klar . Inntil for to 
år siden jobbet jeg som lærer 
på full tid. Hadde også for
skjellige tillitsverv i for 
bindelse med arbeidet . Når jeg 
deltok i turneringer var ofte 
overskuddet så som så, og der
etter konsentrasjonen. Nå har 
jeg i to år hatt god tid til å 
spille sjakk, fordi jeg har 
jobbet etter behov. 

Du liker å spille i utlandet. 

Ja, det betyr mye for meg at 
jeg kan kombinere sjakken med 
noe mer. Jeg liker å reise , se 
andre kulturer, og ikke minst 
treffe mennesker i andre land . 
Jeg har etter hvert fått mange 
venner i en rekke europeiske 
land, fra Polen i øst til 
Frankrike i vest . 
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Du har uttalt at du har lite teori
kunnskaper. Hva er din sterkeste 
side som sjakkspiller? 

Det må være at jeg har fantasi og 
ideer . Jeg går til hvert sjakkparti 
med den innstillingen at jeg skal 
lære - forhåpentlig med et åpent 
sinn. Jeg har også tro på mine 
muligheter. Uten at en har selv
tillit kan en neppe nå særlig langt . 
Jeg må også få føye til at jeg 
fortsatt betrakter meg som læregutt. 

Hva er ditt v i dere mål? 

Målet må være å stadig bli bedre, 
og prøve å spille gode sjakkpartier. 

Hva må en gjøre for å tjene rating
poeng? 

En bør oppsøke sterkest mulige tur
neringer. Personlig liker jeg også 
å spille i turneringer der alle 
klasser spiller i samme gruppe. 

Vi må til slutt ønske Terje Hoff 
lykke til videre . Når dette bladet 

går i postkassa 
er han nettopp 
nede på konti
nentet for å 
dyrke dette 
edle spilleL. 

Bildet viser 
fra venstre 
Terje Hoff, 
Frank R Olsen, 
Tomm Gulliksen, 
Mats Bergstrøm 
og Knut Engli. 
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VAR TUR ERINGEN 
vi redaktøren. 

1 Arne Hugo Bøe 1846 +24 + l S +0 4 +10 +08 - 03 +14 -os +07 7,0 
2 Le i f Kverndal 17 2 4 +21 - 04 =l S +09 =12 +11 +10 +03 =08 6,5 
3 Kjell Martin Haug 1865 +32 -14 +26 +0 7 +18 +01 =04 -02 +05 6 , 5 
4 Ar ne Godal 1814 +35 +0 2 -01 +27 +06 -10 =03 +22 +14 6,5 
5 Harald Klæboe 19 23 +20 =26 -07 +24 +3 3 +06 +21 +01 -03 6 , 5 
6 Ole Lepperød 1742 +29 +11 =14 +22 -04 -05 +18 +20 +12 6,5 
7 Knut Eng li 1474 +43 -19 +os -0 3 +15 +17 +23 +14 -01 6,0 
8 Geir Gjermstad 1709 +40 +13 +17 =18 -01 -14 +19 +16 =02 6 ,0 
9 Odd s Ellingsen +36 - 33 +28 -02 =41 =27 +34 +21 +15 6,0 
10 Dchito Abainza 1768 +44 +28 +33 -01 =19 +04 -02 -12 +18 5 ,5 
11 Helge Berge Skaar 1561 +38 -06 +16 =19 =23 -02 +29 =18 +20 5,S 
12 Tor Henriksen 1879 -33 =41 +37 +26 =02 +19 =20 +10 -06 S,5 
13 Thomas Barth 1666 =37 -08 +2S -23 -26 +41 +38 +27 +22 S,5 

14 Mary Klingen S,O lS Trygve Lindsjørn S,O 16 Dreng M:>i S,0 17 Sverre Solberg S,O 
18 Leif Andersen 4,S 19 Egil Teger 4,S 20 Jan Arve Nyaas 4,S 21 Karl P Sørvang 4,5 
22 Bent Ole Thorbjørnsen 4,S 23 Kjell Juul 4,S 24 Svein Arne Lillesand 4,S 
2S Sven Harberg 4 , S 26 Nils Fosli 4,0 27 Liv Trude Kumle 4,0 28 Per Warendorph 4,0 
29 Dag Talleraas 4,0 30 Elling Lundesgaard 4,0 31 Odd Sandnes 4,0 
32 Frank Robert Olsen 4,0 33 Ole Marti n Wiig 3,S 34 Leif Gulliksen 3,S 
3S Ivar Stensrud 3,S 36 Frank Larsson 3,S 37 Ove Breiby 38 Kjell Iversen 3,S 
39 Anders Nyheim 3,S 40 Johannes Ugland 3,0 41 Valter Buffelen 2,S 
42 Helene Chr Jensen 2 ,S 43 Mette Johansen 1,0 44 Arne Edgard 1,0 av S,O 

VINNERNE I DE FORSKJELLIGE KLASSER 

Klasse 1: Arne Hugo Bøe 
Klasse 2: Leif Kverndal 
Klasse 3: Knut Eng li 
Klasse 4: Bent Ole Thorbjørnsen 

Nytt for denne vårturneringen var at 
alle deltagerne spilte i sarrrne gruppe, 
noe jeg tror de fleste av oss hilste 
velkommen som et positivt forsøk . Det 
bør gjentas fra tid til annen. Det 
positive er at spillere i de lavere 
klassene får prøvd seg mot sterke 
folk, og får sjansen til å slå dem, 
hvilket også skjedde i flere enn ett 
tilfelle. Fra et sosialt synspunkt er 
det også fint at vi på denne måten 
blir bedre kjent med hverandre, alle 
spillere i klubben. 

De som har minst igjen for å 
spille i en så stor gruppe er de beste 
spillerne. For de som liker å samle på 
ratingpoeng kan det være slitsomt å 
tenke på at en har alt å tape , og 
ingenting å vinne hvis en møter en 
spiller san er 300-400 ratingpoeng 
lavere. Undertegnede er av den meni ng 
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Til høyre : 
mannen med 
det skrem-

mende navnet 
som det ikke 

er verdt å 
gjenta. 

at vi bør ha en blanding av alle tur
neringsformer, også Bergerturneringer. 

Vinner av vårens hovedturnering 
ble Arne Hugo Bøe . Turneringsvinneren 
kunne fortelle redaktøren (det visste 
han fra før.) at han ikke har vunnet 
en eneste turnering ellers etter at 
han vant den aller første han deltok 
i. Det var i 8-klassen i Tønsberg 
sjakklubb i 1976. Riktignok har han 
vunnet klasse l i en Grand Prix-tur
nering, men da bak et par-tre mester
spillere . 

Det ble denne gangen et usedvan
lig j evnt felt, der ingen klarte seg 
uten tap. Færrest tap hadde Kverndal, 
vi nner en av klasse 2 . Han remiserte i 
tre part i er, og havnet derfor i den 
s tore kl yngen på 6,S poeng, dog med 
best kval itet. 

Interessant er det å tenke på at 
det lett kunne blitt sju "seierherrer" 
på 6,S poeng, hvis Engli hadde klart å 
holde et remispreget sluttspill mot 
Bøe i siste runden. Han hadde til og 
med en liten fordel inntil han feilet. 
Engli var til tross for dette tapet 
den største positive overraskelsen. 
Han hamlet opp med sterke folk, deri
blant høyest ratede Harald Klæboe. 

Ellers er det gledelig at Ole 
Thorbjørnsen nå viser bra fremgang . 
Foruten S0% s=re her, har han nylig 
blitt nurn:ner 2 i sin klasse i Oslo
mesterskapet med 4,S av S, og knepent 
slått på kvalitet av vinneren. Vi har 
her en mann san snart er moden for 
større oppgaver. Vi skal nå vise Oles 
vinstparti mot Leif Gulliksen, kanskje 
i kke et 100% feilfritt parti, men vår 
unge juniorspiller får her vist både 
s ine posisjonelle og taktiske evner. 

Hvit: Ole 'lharbjørnsen 
Svart: Lei.f Gulliksen 

Dronni nggambit, D 4S 

1 d4 as 2 c4 e6 3 e3 Sf6 4 Sf3 Id6 
5 Sc3 c6 6 Id2 0-0 7 Ie2 Sd7 8 0-0 Te8 
9 Tel e5 10 dxe Sxe5 11 cxd cxd 12 Sb5 
Ib8 13 Sbd4 a6 14 I.c3 Dd6 15 Sxe5 Dxe5 
16 Sf3 Dd6 17 g3 Se4 18 Dd4 Sxc3 
19 Dxc3 h6 20 Tel Ihl 21 Lfl U]4 
22 Sd4 Ia7 23 U]2 Tc8 24 Dd2 Ic5 25 a3 
Ia7 26 Se2 I.e6 27 Sf4 Tc6 28 Dd3 Tc8 
29 Txc6 Txc6 30 Lxd5 Lxd5 31 Dxd5 Df 6 
32 Dd2 'ltl6 33 Dc2 Dd8 34 Tel Tc6 35 
Cbl 'ltl6 36 Kg2 '1tl2 37 DfS! 'ltl7 38 Sh5 
b5 39 Dg4 f5 40 Dxf 5 Da.8+ 41 Kh3 'ltl8 
42 Tc7 Kh8 43 Sf6! 1-0 

Heller ikke denne gangen bød det på 
problemer å få tak i partier fra tur
neringsvinneren . Vi skal la ham selv 
kommentere to av sine partier. 

Av mine sju vinstpartier er det to jeg 
virkelig verdsetter. I partiet mot 
Lindsjørn i andre runden vant jeg uten 
at jeg kan påvise et eneste opplagt 
feiltrekk i min motstanders spill. Det 
er vel riktig at han gjorde det nest 
beste trekket noen ganger , mens jeg 
selv var heldig og gjorde bare gode 
trekk. Jeg har forsøkt å analysere 
spillet og kanne med noen fruktbare 
tanker. 

s 

Hvit: Arne Hugo Bøe 
Svart: Trygve Lindsjørn 

Wienerparti, C 29 

1 e4 e5 2 Sc3 Sf6 3 f 4 dS! 4 fxe5 Sxe4 
5 Sf3 Le7 6 d4 0-0 7 Id3 Lf5 

Dette trekket går stort sett upåaktet 
hen blant teoretikerne. Av mine bøker 
er det kun Suetins "Russisch bis 
Konigsgambit" san nevner trekket. Det 
vises der til et parti Poljak-Sagor
janski, M:>skva 1944. Normaltrekket er 
7 .. fS, som vel er det objektivt bes
te. Stillingen kan allikevel bli kom
plisert, og det er ikke ufarlig å 
spille det uten å kjenne teorien. 

8 0-0 SXc3 9 bxc3 Lxd3 10 Dxd3 

I ovennnevnte parti spilte hvit det 
posisjonelt sterke 10 cxdJ san gav et 
sterkt bondesentrum. I mitt parti var 
jeg mest innstilt på aktivt figurspill 

10 •• c5! il '.lbl! c4 

Dette er ikke egnet til å gi hvit van
skeligheter. Snarere tvert imot! En av 
intensjonene med trekket var antagelig 
å jage hvits dronni ng til et dårligere 
felt, hvilket ikke skjer. Det var nok 
bedre å la bonden stå på cS en stund. 
En av grunnene til det er at hvit i 
denne stillingen ikke får spilt c4 for 
å rette ut dobbeltbonden. Etter 11 .. 
b6 12 c4 cxd 13 cxd DxdS 14 c3 Sc6 lS 
cxd4 Tad8 klarer ikke hvit å beholde 
bonden. Jeg viser forøvrig til kom
mentarene til svarts 14. trekk der det 
hadde vært bedre an bonden stod på cS. 

12 Df5 b6 13 Lg5! 

Jeg tenkte først på å spille 13 Le~, 
;æn etter teksttrekket provoserer Jeg 
fram en svekkelse i den svarte konge
stillingen . En viktig svekkelse med 
tanke på det senere offeret. 

13 • • h6 

Etter 13 •• LxgS 14 SxgS g6 lS Dg4 med 
ideen 16 Dh4 opprettholder hvit initi
ativet. Allikevel har vel svart vel så 
gode muligheter der som i partiet . 

14 Le3! Sa.6 

svart planlegger å føre springeren 
over til blokadefeltet e6. I den fore-



liggende situasjonen en fornuftig plan 
selv cm springeren blir stående noe 
usikkert der etter at hvit får satt 
tårnene i f-linjen slik at svart blir 
tvunget til å spille f6 . Alternativene 
til partitrekket er dårligere . 14 . Sd7 
møtes sterkt med 15 'I'b5 , mens 14 .. Dd7 
15 Dxd7 Sxd7 16 1'b5 fører t il bondetap 
Hvor mye bedre hadde det ikke vært cm 
c-bonden hadde stått på femteraden! 

15 Dg4 Kh8 16 Sd2! 

Gir plass for kanonene i f-linjen. 
Viktig er det at avkallet på herre
dømne over feltet g5 ikke kan utnyttes 
av svart til å få byttet av løperne. 
Etter 16 . . Lg5 17 Lxg5 Dxg5 18 Dxg5 
hxg5 19 Tf5 f6 20 Tbfl vinner hvit en 
viktig bonde . 

16 •. Sc7 17 Tf5 Se6 18 Thfl f6 

Mange spillere ville her forsøkt det 
hardnakkede 18 .. De8. Taper gjør det 
like stilig ! Det følger 19 Th5 Kh7 
20 Tf6! Lxf6 21 exf6 I 21 . . Tg8 
22 fxg7 Txg7 23 Txh6+ Kg8 24 Dh5 og 
hvit vinner. II 21 .. g6 22 Txh6 Kg8 

23 Dh4 og matt i neste. Diagram etter 
18 .. f6. 

1:-t 'l:t .! 
A t 
~t t 

I 
t ft .§ 

t ft 'lf1 
ft A 

ft ft~ ft ft 
.§\!( 

19 Lxh6! gxh6 20 Dg6 Sg7 

Taper forsert . Det beste forsvaret var 
20 .. Sg5 21 exf Lxf6 22 Txf6 Txf6 
23 Txf6 Sh7 ! 24 Tf7 Dg8 . Det kan se ut 
scm svart har visse remissjanser her. 
Imidlertid spiller hvit det meget 
sterke 25 Df5! scm ikke gir svart 
et eneste fnugg av håp . Det trues nem
lig 26 De5+, og siden verken dronning 
eller springer kan flyttes , er 25 .Te8 
det eneste. Deretter avgjør hvits hest 
det hele. 26 Sf3 truer Se5 etterfulgt 
av Sg6+. På 26 .. Te2 følger 27 Sh4! 
og det er like bedrøvelig for svart . 
Mot Sg6 finnes det intet middel. 

21 Dxh6+ Kg8 22 exf6! Sxf5 23 Dg6+ Kh8 
24 Txf5 Lxf6 25 '1h5+ matt. 
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I partiet mot Geir Gjermstad fikk jeg 
anledning til å ofre kvalitet, 
springer og tårn . Det er absolutt et 
av de partiene jeg er mest fornøyd mea 
i hele min tid scm sjakkspiller . 

Hvit: Geir Gjennstad 
Svart: Arne Hugo Bøe 

Hollandsk, A 85 

1 d4 f5 2 c4 Sf6 3 Sc3 e6 4 Sf3 Lb4 
5 a3 

Dette er etter mitt skjønn et dårlig 
trekk . Det oppstår en uopprettelig 
bondesvekkelse. Dessuten blir svart 
etter følgende dronningf ianchetto 
sterk på de sentrale hvite feltene . 
Mer fleksibelt er 5 Dc2 , 5 e3 eller 
5 Lg5 . Det er alt sarrrnen gode utvik
lingstrekk . 

5 . • Lxc3+ 6 bxc3 b6 7 e3 

Varianten 7 d5 Lb7 8 dxe6 dxe6 9 Dxd8+ 
Kxd8 10 c5 Sbd7 ll cxb6 axb6 gir svart 
en nokså klar fordel. 

7 .. lb7 8 Le2 0-0 9 0-0 De7 10 Se5 

Hvit vil bytte av de hvitfeltrede 
løperne . En plan scm svart setter e n 
effektiv stopper for. Allikevel er 
ikke den følgende springermanøveren 
begynnende med dette trekk den verste 
planen hvit kunne finne på . 

10 • • d6 li L.f3 Se4 ! 12 Sd3 Sc6 

Her vurderte jeg både 12 .. Sxc3 og 
12 .. c5 . Etter førstnevnte trekk fant 
jeg ut at hvit ville få aktivt spill 
for bonden . Dronningen går til c2, og 
den nå så passive løper på el kan fort 
bli aktiv på b2. Dog er det usikkert 
cm hvit har fullverdig kanpensasjon 
for bonden . 12 .. c5 er et godt alter
nativ til teksttrekket . 

13 d5 Sa5 14 Sf4! exd5 15 cxd5 Sc4 
16 Se6 Tf6 

Partene har hver sin sterke springer. 
Tilsynelatende er hvits springer på e6 
like så uangripelig scm svarts på c4. 
Men er den det? 

17 Lxe4?! 

Gjermstad uttalte etter partiet at han 
angret på dette avbyttet. Det er vel 

riktig at det kun er et mislykket for
søk på å forenkle stillingen. 

17 • • fxe4 18 Dd4 Txe6 ! 

Et helt ko=ekt kvalitetsoffer! Jeg 
skal gi fem gode grunner for denne 
påstanden : .!. Svart får bonde for kval
iteten . 2 Svart støtter den sterke 
springeren på c4 med dronningen. 
3 Etter svarts trekk c5 må hvits dron
-;:;-i ng rygge tilbake til dl. Tempotap! 
4 Løperen på b7 får igjen en sterk 
diagonal. Hvits frigjøringstrekk f4 er 
vanskeliggjort . 2 Muliggjør for svart 
å få alle offiserene i spill. Tårn til 
f8. 
Det er her svakt å avslå kvalitets
offeret ved å spille 19 Dxc4. Etter 
19 • . Te5 20 Tdl Df7 faller bonden på 
d5. 

19 dxe6 Dxe6 20 'lbl? 

Her måtte Gjermstad forsøkt 20 f 4 for 
i det hele tatt å overleve. Allikevel 
ser det ut til at jeg får fordel etter 
20 .• exf e.p 21 gxf Tf8! Etter 22 e4 
d5! oppveier svarts aktive offisers
spill det materielle og vel så det. 
På 22 Dg4 følger 22 • . Df7 san truer 
23 .. Se5. Hvit har det ikke lett. 
På f.eks. 23 f4 gir 23 •• Dd5 svart 
fordel . 

20 •• c5! 21 Odl Tf8 22 De2 Se5! 

Springeren forlater sin posisjonelt 
ideelle rute for å utrette enda større 
ting. Nå skal hvit presses sammen san 
en Ford Anglia på et bilopphoggeri . 

23 c4! 

Det ser ut san hvit prøver å avlede 
min oppnerksanhet. Men jeg er ute 
etter større ting cnu denne bonden. 

23 •• Sf3! 
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Det er lett å se at offeret ikke kan 
mottas i neste trekk. Hvis dronningen 
skal redde seg blir det matt. Mer 
interessant for meg var konsekvensene 
når springeren fortsetter å stå på f3 
mens svart ruller opp det tyngre 
artilleriet. 

24 Khl 1'f5! 25 gxf3 exf3 26 Del 'lb5 
27 Tgl Txh2+! 

Ikke 27 .• Dh3 p.g.a 28 Txg7+ Kxg7 
29 Dgl+ og remisutsikter. 

28 Kxh2 ~6+ 29 Kg3 Dg5+ 30 Kh3 Lc8+ 
31 Kh2 ~4+ matt. 

Helge Berge Skaar gjorde en absolutt 
brukbar turnering. I partiet mot Nyaas 
avsluttet han meget brilliant. 

Hvit: Jan Arve Nyaas 
Svart: Helge Berge Skaar 

Siciliansk, B T7 

1 e4 c5 2 Sf3 d6 3 d4 cxd4 4 Sxd4 Sf6 
5 Sc3 g6 6 Ie3 JJ,]7 7 Lc4 0-0 8 f3 a6 
9 Dd2 b5 10 ld5?! 

10 Lb3 må være bedre. 

10 . • Sxd5 li Sxd5 lb7 12 h4 Sbd7 13 h5 
e6 14 JJ,]5 

Her kunne hvit forsøkt 14 hxg!. Det er 
risikabelt å motta offisersofferet, for 
eksempel 14 .. exd5 15 gxh7+ Kh8 16 Sf5 
Lxb2 17 c3 Lxal 18 Lh6 Tg8 19 hxg8+ 
Kxg8 20 Lg7! og hvit vinner. Svart kan 
nok i kke slå på b2. Hvit har nok uan
sett kanpensasjon for springeren. 
14 .. hxg 15 Sc3 er derfor en naturlig 
fortsettelse . 

14 •. Sf6 15 Sxf6+ Lxf6 16 Ih6?! 

16 Lxf6 er det riktige . 

16 •• Te8 17 0-0-0 d5 18 hxg6 fxg6 19 
De3 Dc7 20 exd5 Lxd5 21 b3? ! Tac8 22 
'Itl2 Da5 23 Kbl Tc3! 24 Df4 Ih8 25 Dd6 
Tec8! 26 Sxe6 

Selv etter det noe fiksere 26 Sf5 vin
ner 26 •• Lxb3. Springeren på e6 
snarere beskytter svarts konge enn at 
den bidrar til å angripe den! 

-\Il 
26 •• Lxb3!! 27 cxb3 Txb3! oppgitt. 

... 
27 a3, se s.16. 



En spiller san gjorde et overbevisende 
cane back var Odd S Ellingsen. På 
syttitallet var han medlem av ASKO , på 
åttitallet passiv inntil han nå fant på 
å flytte brikker igjen. Og det viste 
seg at han fortsatt har taket på det. 
Ellingsen synes å ha et fint blikk for 
posisjonsspillet , noe vi skal se i hans 
parti rrot Sørvang . 

Hvit: QJd S Ellingsen 
Svart: Karl Petter Sørvang 

Siciliansk, 633 

1 e4 c5 2 Sf3 Sc6 3 d4 cxd4 4 Sxd4 Sf 6 
5 Sc3 e5 6 SdbS d6 7 a4 a6 8 Sa3 Le6 
9 Le2 

Det no:rmale er her 9 Lc4. Svart burde 
nå spilt 9 . • Sd4 etterfulgt av et 
eventuelt avbytte og tårnet i c-linjen . 

9 • • Le7 10 0-0 0- 0 ll Le3 d5 12 exd5 
Sxd5 13 Sxd5 .Lxd5 14 Sc4! 

Svart har kvittet seg med sin etter
hengende d-bonde , og har tilsynelatende 
utliknet . Hvit kan på sin side glede 
seg over bondeovervekt på dronning
fløyen , noe san kan bety fordel i et 
senere sluttspill. Akkurat nå ser det 
ut san feltet b6 bekymrer svart en 
smule . 

14 • • Lxc4?! 

Svart burde nok heller midlertidig opp
gitt feltet b6 ved å spille 14 . . Le6 . 
Nå blir hvit overlegen på de hvit fel
tene . 

15 Lxc4 Kh8 16 c3 Sa5 17 Le2 Tc8 18 Dc2 
f S 19 Tadl Dc7 20 TdS! f 4? 

Man skal være forsiktig med å trekke 
bøndene for langt frem . Nå havner fel
tet e 4 i hvi t s hender. 

21 I.el Tcd8 22 Tfdl Txd5 23 Txd5 Lh4 

8 

24 b4 Sc6 25 Id3! 

Sikter rrot idealfeltet e 4. Svart truet 
dessuten 25 . . Sxb4 . 

25 . . h6 26 Le4 Lf6 27 002! Tf7 28 Ih2 
gS 29 c4! Sb8 

Et trekk san 29 .• a5 må vurderes i en 
slik stilling. Det kan være god strate
gi å splitte hvits bønder . Det viser 
seg allikevel å være et feiltrekk her . 
Etter 30 bxa! Se7 31 Td7 Dxc4? 32 Ld5 
vinner hvit. 

30 cS! 

Hvit spiller målbevisst på sin bonde
overvekt . 

30 • • Td7 31 h3 hS?? 

En bukk i tapt stilling. 

32 Odl! g4 33 Txd7 Sxd7 34 hxg4 h4 35 
gS! JJ;;J7 36 Ch5+ Kg8 37 Ld5+ Kf8 38 Df7+ 
matt . 

Men rrot Kverndal gikk det dårlig . Føl
gende miniatyr kan være lærerik . 

Hvi t: Leif Kverndal 
Svart: QJd s Ellingsen 

Siciliansk 

1 e4 es 2 Sf3 Sc6 3 d4 cxd4 4 Sxd4 d6 
5 Sc3 e6 6 Lc4 Sf 6 7 Le3 eS? 8 Sf S 
LxfS 9 exf5 Le7 10 g4 0-0? ll gS Se8 
12 DhS! oppgitt! 

Dette var i hvert fall en mann san 
ikke drøyde for lenge med å gi opp 
partiet . Han hadde ikke noe fornuftig 
rrot 13 Lxf7+! Txf7 14 g6! 

Ja da, Karl-Petter, du skal få din 
miniatyr publisert du, også. Da får vi 
litt balanse her . 

Hvit: Karl-Petter Sørvang 
Svart: Ove Breiby 

Bird, A 02 

1 f 4 d6 2 Sf3 Sc6 3 b3 e5 4 f xeS dxe5 
5 e4 f 5? 6 Ih2 Ld6 7 U:>S I.d7? ! 8 exfS 
LxfS 9 0- 0 De7 10 SxeS! I.d7 ll Ch5+ g6 
12 SXg6 oppgitt 

J 

~ 
} 

K~ JAM1AR 1989 

I dobbel forstand var Sjur Nørve i 
en klasse for seg under årets 
første turnering. Han vant med 100% 
score, og det i selskap san tross alt 
var ganske bra. 

KU\S.5E M 

l Sjur Nørve 9 , 0 

KU\S.5E 1 

l Terje Hoff 6,5 
2 Odd Flater 6,0 
3 Leif Kverndal 6 , 0 
4 Harald Klæboe 5 , 5 
5 Kjell M Haug 4 , 5 

KLASSE 2 

l Petter Sirronsen 6 , 5 
2 Dchito Abainza 5,0 
3 Ole Lepperød 5 , 0 
4 Trygve Lindsjørn 5 , 0 
5 Per Warendorph 5 , 0 
6 Mary Klingen 4 , 0 
7 Nils Fosli 4,0 

KIA5SE 3 

1 Liv Trude Kumle 5, 0 
2 Ivar Stensrud 5 , 0 
3 Dreng Moi 4 , 5 
4 Leif Gulliksen 4,5 
5 Valter Buffelen 4 , 0 
6 Knut Engli 4 , 0 
7 Frank Robert Olsen 4 , 0 
8 Arne Ecigard 3 , 5 
9 Anders Nyheim 2, 5 

KIA5SE 4 

1 Ole Martin Wiig 4 , 0 
2 Johannes Ugland 3 , 0 
3 Kjell Iversen 1,0 

1 00% SCORE AV DRENG MOI 

I Strørnnen Grand Prix i februar i år 
klarte Dreng Moi å prestere det 
kunststykket å vinne alle sine par
tier i klasse 3. Det forringer ikke 
hans innsats nevneverdig at han 
egentlig etter den nyeste ratingen 
hørte t il klasse 2. Vi gratulerer! 
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KOR'IT~ APRIL 1989 

En liten overraskelse , kanskje , at 
Petter Sirronsen vant denne turneringen 
der det deltok en rekke av Stjernens 
beste spillere . Petter er imidlertid 
en spiller i utvikling. Hittil er han 
karrnet noe i skyggen av Mats , men vi 
er nå i ferd med å få en brukbar 
juniorstall . Det var også denne gangen 
klassevis premiering. Og i den for
bindelse kan vi fortelle en liten rror
sanhet . Da klasse !-vinneren ble ropt 
opp først på premieutdelingen, var han 
en smule forvirret . Han kunne ikke 
skjønne hvilken turnering han hadde 
vunnet! Riktignok hadde han vunnet en 
lørdagsturnering . Vi lar følgende 
liste være blandet , slik at vi klart 
ser hvem san var best . 

1 Petter Sirronsen 8 , 0 1 kl.2 
2 Tor Henriksen 6 , 5 l kl . l 
3 Terje Hoff 6 , 5 
4 Arne Hugo Bøe 6 , 0 
5 Leif Kverndal 6 , 0 
6 Kjell M Haug 4 , 0 
7 Thanas Barth 4 , 0 
8 Anders Nyheim 4 , 0 l kl.3 
9 Svein Arne Lillesand 4 , 0 
10 Valter Buffelen 4 , 0 
11 Viggo Andersen ll , 6 
12 Karl Claes 3, 5 
13 Leif Gulliksen 3, 5 
14 Sjur Nørve 3 , 0 av 6 

l kl.M 
15 Nils Fosli 3,0 
16 Morten Gjemlestad 3,0 av 3 
17 Kjell Iversen 2 , 0 l kl.4 
18 Dag Talleraas 1,5 

[Et: gikk s::m vi fr)A<tet . \filt 1. lag rrå ryid<e 
re1 i 2. di visj::n. ceme:t b:yt:es E!1 1arg ss::lvaæ. 
S'.m plaster rå såret ry1<kei: vårt 3. eg 4. lag 
<tt> i 3. divisj::n, lTB'E 2. l.a:J;!t mrl et rø:lskrik 
k13rte å ~ fc:xnyet l<l::nttakt i 2. divisj::n. 

ætte -..er g:rnrelt ~ fcr æ fleste, ITB1 

allikevel viktig å få mrl. fWis æt ec run s::m 
ævær- en fy ldig=re rep:rtasj: fra estlan:E
ærial, så ec æt tare å hyle cg skrike. l.hEr
tapæ h3r ikke selv wrt til ste:E rå run <N 

kfilE:ere, eg h3r !-el.lee ikke m::ttatt rx:e stoff 
fra arrlæ i kll.tte1. J93 s=i:: !-el.lee .in:jen l'a'l-
sikt i å a.er-1.cg;:e æt s::m står i N:xEk sjakk
blad. & æt run s::m i frmt:i.cBl følec seg kal
let til å fcrtel.le fra est:.la"d3seri., så 
værså:}:rl! 



15 minutters turnering 17 .1.89 

1 Sj ur Nørve 5 , 0 
2 Knut Engli 5, 0 
3 Ole Lepperød 4, 5 
4 Mats Bergstrøm 4, 5 
5 Reidar Johansen 4 , 0 
6 Leif Kverndal 4 , 0 
7 Ole Thorbjørnsen 4,0 
8 Petter Simonsen 3 , 5 
9 Svein Erik Ruud 3 ,0 
10 Terje Hoff 3,0 
11 Dchi to Abainza 3 ,0 
12 Nils Fosli 2 , 5 
13 Frank Robert Olsen 2,5 
14 Tor Henri ksen 2,5 
15 Arne Godal 2 , 0 
16 Kjell M Haug 2 , 0 
17 Ole M Wiig 2,0 
18 Sven Harberg 2 ,0 
19 Johannes Ugland 1, 0 

Lørdag 04.02.89 

1 Tor Henriksen 
2 Reidar Johansen 
3 Mary Kli ngen 
4 Ol e Lepperød 
5 Bent Ole Thor bjørnsen 
6 Frank Robert Olsen 
7 Leif Gulliksen 
8 Helene Chr Jensen 

Bildet 
viser en 
spille
kveld i 
Stjernen . 
Næ.anest 
med ryg
gen til : 
Lepperød , 
Simonsen , 
Lilland. 
Mer foto
gene er 
Harberg, 
Teger og 
Kverndal . 
Fl ater 
overvåker 
det hele . 

Lørdag 11.03.89 

1 Terje Hoff 
2 Mats Bergstrøm 
3 Dchi to Abai nza 
4 Helge Berge Skaar 
5 Petter Simonsen 
6 ltlrten Løken 
7 Valter Buffelen 
8 Rei dar Johansen 
9 Bent Ole Thorbj ørnsen 
10 Ole Lepperød 

8,0 
8,0 
7,5 
6,0 
4,5 
3,5 
2,5 
2,5 
1,5 
1,0 

10 minutters turnering 8.4.89 

6 ,5 
6, 0 
4 , 0 
4,0 
3 , 0 
3 ,0 
1, 0 
0 , 5 
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1 Per Qntvedt 
2 Petter Simonsen 
3 Ol e Lepperød 
4 Per Nygård 
5 ltlrten Gjemlestad 
6 Tor Henri ksen 
7 Dchi to Abai nza 
8 Ole M Wiig 
9 Torbjørn Halse 
10 Bjarte Stei nkjer 
11 Dag Talleraas 
12 Rei dar Johansen 
13 Nils Fos li 
14 Jon Olav Birkeland 
15 Valter Buffelen 
16 Sven Harberg 
17 Bjørn T Jonsrud 
18 Kjel l I versen 

6,0 
5,0 
5,0 
4,5 
4,5 
4,0 
4,0 
4,0 
3,5 
3,5 
3,5 
3,0 
3 ,0 
3,0 
3 ,0 
2 ,5 
1,0 
0,0 

HØYFJELLSSJAKK 
San vanlig stilte Stjernen også i år 
med en håndfull deltagere i det åpne 
NM på Gausdal . Og san vanlig ble det 
ingen topplasseringer . 

Foruten undertegnede stilte Leif 
og Tann Gulliksen, Leif Kverndal , 
Karl- Pet ter Sørvang og Rolf Fredrik-
sen . 

Undertegnede var sportslig for
nøyd . Et par interessante vinstpar
tier ble det , og i de partiene jeg 
tapte , gikk jeg ned etter sterkt 
spill fra rrotstanderne . 5 poeng var 
allikevel i dårligste laget når gjen
nansni ttsrrotstanden var i underkant 
av 1600. 

Den san gjorde det relativt best 
av oss var Leif Gulliksen. Han hadde 
sterke rrotstandere , så 3 , 5 poeng lar 
seg høre . 

Ellers tror jeg resten av Stjer
negutta var mer eller mindre misfor
nøyde med resultatet. Men hva gjør 
det? Gausdal er et koselig sted uan
sett . 

Vi lar Leif Gulliksen og under
tegned være representert med hvert 
sit~ parti fra Gausdal . Da vi i dette 
nunrner av Stjerneverdenen har en egen 
artikkel an avbyttevarianten i fransk 
plasserte jeg Gulliksens parti der . 

Jeg fikk i siste runden gleden 
av å møte en gutt på ll år . Denne 
lilleputten Lasse Aass hadde satt seg 
i respekt blant de mer garvede spil
lerne . Han blir regnet san et stort 
talent. En katrnende norgesmester? 

Da jeg møtte denne guttungen i 
siste runden var det i grunnen det 
samne for rreg an jeg tapte eller 
vant . Barn vil jeg alltid godt . Men 
han skulle få lov til å kjempe hvis 
han skulle vinne, eller oppnå remis 
for den saks skyld . Man skal aldri gi 
noe gratis , tror jeg . Det er neppe 
noen god tjeneste å gjøre dem . 

Hvi t: Arne H Bøe 
svart: Lasse Aass 

Benoni , A 43 

l d4 Sf6 2 Sc3 c5 3 d5 e6 4 e4 exd 
5 exd d6 6 Lf4 g6 7 Lb5+ Sbd7 8 De2+ 
De7 9 0-0-0 a6 10 Lxd7+ Kxd7 

ll 

Det er lett å bebreide svart for et 
slikt trekk . Kongen blir stående 
usikkert i sentrum. Problemet var at 
svart ikke kunne sett e løperen på g7 
uten å miste bonde d6 . 

li Sa4 Kc7?! 

Her burde svart byttet dronning . 
Truselen Sb6 er i dette tilfellet 
ikke farlig hvis han bare lar være å 
gå inntil med kongen . 

12 002! b6 13 Tel Dd7 14 b3 Ib7 15 c4 
~7 16 f3! 

Dette trekket var jeg svært fornøyd 
med . Kongespringeren skal til d3 via 
h3 og f2 . 

16 •• The8 17 Sh3! Tab8 

Her tilbød svart remis . Jeg ville 
ikke stanse partiet her . 

18 Sf2 Df5 19 g4 Dd7 20 Sd3 h5 21 h3? 

21 Sdxc5 vinner bonde da det koster 
svart dronningen å rrotta offeret . Det 
oppsiktsvekkende med denne unnlatel
sen var at jeg faktisk hadde hatt 
dette offeret for øyet en stund . I 
neste trekk er det for sent . Men når 
jeg ser hvor rrorsant jeg får det 
senere i partiet , er jeg ikke lei 
meg . 

21 . . Txel + 22 Txel Te8 

Her kan det nytt remistilbud. Jeg sa 
at vi kunne ta remis hvis det fort
satt er jevnt an noen trekk . 

23 Txe8 Dxe8 

Dette er kanskje ikke tapstrekk i seg 
selv , men etter følgende offer må 
svart spille usedvanlig sterkt for å 
holde partiet . Jeg fikk nå øye på et 
mulig dronningoffer og slår til . 

24 SXb6 ! ! Kxb6 25 Lxd6 Lf8? 

Da har vi diagramstillingen på side 
2. Det var vel ikke lett for den unge 



Avbytte • 1 Fransk 
ET VINSTVÅPEN? 

Avbyttevarianten i fransk er kjent san en remisvariant. Den åpne e-linjen f 
naturligvis ofte til tidlig avbytting av tunge offiserer, og med forholdsvi:rer 
syrnnetrisk bondestilling er det få sjanser for at noen av partene får fribønd 
med det første. Allikevel er avbyttevarianten et sterkt våpen not en høyere er 
ratet notstander san ikke er fornøyd med remis. Ja, da kan det ofte bli hvit 
san får fordelen . 

• Vi skal se tre.eksempler på at hvit, den svakeste spilleren på papiret , 
far fordelaktige stillinger. I to av partiene vinner hvit, i det tredje tar 
hvit remis i en trolig vunnet stilling. 

Hvit: Miguel Illescas Cordoba, Spania 
SVart: Rafael Vaganjan, Sovjet 
Barcelona 1989 

l e4 e6 2 d4 d5 3 exd exd 4 Sf3 Id6 S Irl3 Se7 6 0-0 Iq4 7 Tel Sc6 8 c3 007 
9 liJS 0-0-0 10 SlxU f6 li Lh4 SfS 12 Dc2 Sce7 13 Iq3 Sxg3 14 hxg3 g6 15 b4 Kb8 
16 Sb3 Sc8 17 ScS Df7 18 a4 Tde8 19 aS Txel+ 20 Txel Te8 21 'lbl Hvit lar med 

mannen å se at dette naturlige for
svarstrekket var en avgjørende feil . 
Hvis det var noen av Stjernens spil
lere san ikke fant vinsttrekket her, 
(noe det helt sikkert var , ) må vi 
bare si: Mist ikke notet . Det er en 
treningssak . Jeg for min del hadde 
sett samne type offer før . 

26 Da5+! 

Det er enkelt når man ser det. På 
26 .• KxaS følger 27 Lc7+ matt. 
Vi går tilbake til diagramstillingen, 
og ser på hva svart kunne gjort 
istedenfor 2S .. Lf8. Det andre for
svarstrekket er 25 . • Sd7. Da følger 
26 04!. Hvis nå 26 •. cxb4? følger 
27 Df2+ KaS 28 Lxb4+ Ka4 29 Dc2+rnatt . 
Hvis 26 .. ld4 så 27 bxcS+ LxcS 
(27 .. SxcS 28 Db4+ vinner også . ) 
28 SxcS SxcS 29 Db4+ og hvit ender 
opp med to merbønder . 
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Svart må simpelthen frivillig gi 
fra seg den tredje bonden med 
25 •. Ka7!. I denne muligheten ligger 
sjansene til å oppnå remis. Svart har 
offiser for tre bønder . 

26 •• Ka7 27 DxcS+ Ka8 28 Lxf8 Sd7 

Plutselig ser det ut til at svart 
beholder offiseren for de tre bøn
dene , men akk! 

29 De7! Dxf8 30 Dxd7 Dh6+ 31 Kc2 De3 

Det kan ofte være skummelt med evige 
sjakker i dronningsluttspill . Men her 
viser det seg at springer d3 også er 
en utmerket forsvarsbrikke. 

32 Dxf7 De2+ 33 Kc3 Dxa2 34 cS! Dal+ 
35 Kc4 001 36 c6! Dc2+ 37 Kd4 .Lc8 
38 d6 Dxc6 39 005 J..b7 

39 .• Kb7 40 SeS! + -

40 Dxc6 Lxc6 41 Se5 il>S 42 d7 og 
svart ga opp. 

Etter partiet ble jeg spurt hvordan 
det gikk . Dialogen ble san følger . 
"Hvordan gikk det?" "Jo , jeg satte 
dronningen rett i slag ." "Uff da, så 
du tapte altså." "Nei, jeg vant ." 

rette svart få e-linjen. Hvits bønder og lette offiserer dekker alle viktige 
felter. 21 •• Te7 22 a6! Lxc5 23 axb7! J..b6! 23 .. Kxb7 fører raskt til tap 
etter 24 bxcS . 24 bxc8D+ Lxc8 2S Sd2 De8 26 Kfl! ld7 27 Sb3 I.a4 28 002 Lxb3 
29 '.l'Xb3 Da4? ! Starten på en feilaktig plan. 30 'lbl Da3?! Svart vil angripe 
hvits etterhengende c-bonde. 31 94! Et nyttig trekk . 31 •. Te6 32 g3 Tc6? 
svart har fullført sin plan san kun fører til undergang . 33 De2! Truselen er 
34 I.a6 og 35 De8+ matt . 33 •. Kb7 34 I.a6+! Sterkt . Nå må svart gi kvalitet . 
34 . • Dxa6 3S Dxa6+ Kxa6 36 bS+ Kb7 37 bxc6+ Kxc6 38 Ke2 Kd6 39 'lltl.! cS 
40 Kd3 a5 41 Txh7 a4 42 Tf7 Kc6 43 Txf6+ KbS 44 Txg6 I.aS 45 dxcS a3 46 Kc2 1-0 

Leif Gulliksen kan være en sterk angrepsspiller. Kanskje er han aller best når 
han får fjelluft under vingene . I alle fall fikk han til store ting i et par 
partier på Gausdal nylig . Vi skal vise et av dem , der han spiller avbyttevari
anten . 

Hvit: Leif Gulliksen 
Svart: 'lllorstein Olsen 

l e4 e6 2 d4 as 3 exd exd 4 Sf3 Sf6 s Irl3 ld6 6 o-o o-o 7 rqs Iq4 8 Sc3 c6 
9 Tel Sbd7 10 002 Dette gir en svekkelse av kongestillingen. Det bryr ikke 
Leif seg an. Han tror på den åpne g-linjen. 10 .. Lxf3 li gxf3 Dc7 12 h3 h6? 
13 Lxh6!! Glimrende. Svart ble nok overrasket her. Kanskje han tenkte at dette 
er sikkert et av mange ukorrekte offer scrn gjøres av middelmådige spillere . Men 
Leif kjører seieren sikkert i land . 13 .• gxh6 14 Dxh6 Lf4 lS Dh4 Tfe8 16 Se2! 
Et viktig trekk i fullførelsen av angrepet. 16 •. ld6 17 Khl Kf8 18 Sg3 Txel 
19 Txel Lxg3 20 Dh6+! Et viktig mellantrekk. 20 .• Kg8 21 Tgl! Sh5 Her var 
det ingen redning. Alternativet var å ofre dronningen på tårnet når hvit slår 
på g3. Men svart blir materielt underlegen og taper raskt . 22 Ih7+ Kh8 23 Iq6+ 
oppgitt . Pent spilt av vår nye turneringsleder . 

For meg er følgende parti forbundet med spesielle minner. Det er hentet fra min 
første turnering utenfor klubben scrn den gang var Tønsberg sjakklubb. Stedet 
var Horten på vårparten 1978. Jeg fikk 3,5 poeng på 6 spilte partier. Gjenncrn
snittsm:itstanden var ganske god. Et stykke ute i turneringen fikk jeg møte 
Thcrnas Heiberg. Han var allerede den gang blant Norges 40 beste spillere . Jeg 
var litt stolt over at jeg klarte remis not ham. Det var nesten bedre det enn å 
slå jevnbyrdige notstandere. 

Hvit: Arne Hugo Bøe 
Svart: Tbc.mas Heiberg 

1 e4 e6 2 d4 d5 3 exd exd 4 Irl3 Id6 S Sc3 c6 6 Sf3 Iq4 7 hJ Ih5 8 Le3 Sd7 9 002 
Qntrent samne strategi scrn Leif Gulliksen viste i sitt parti. Jeg inviterer 
svart til å svekke min kongefløy . Men Heiberg torde ikke å ta im:it invitasjonen 
9 •• b5 10 se2 Sgf6 li Sf4 Iq6 12 SXg6 hxg6 13 SgS Sb6 14 b3 Dc7 15 a4! bxa? ! 
16 c4! Sbd7 Det ser ikke ut san 16 .. axb san i første angang gir 3 bønder for 
offiseren er tilstrekkelig . Bonden på b3 blir fort gjenstand for angrep. 17 cS 
ua7 18 Txa4 Remis. 

Istedenfor å tilby remis skulle jeg spilt videre på vinst . Jeg var nok en 
smule redd for min sterke notstander , noe san bedret seg etter at jeg fikk litt 
mer erfaring. I denne stillingen kunne jeg triplet i a-linjen . Svart kan ikke 
forsvare a-bonden. Senere kan jeg kanskje spille b4 og bS for å opparbeide meg 
en sterk fribonde . Vel , jeg var fornøyd med remis . Jeg hadde tross alt spilt 
godt for å oppnå den . 

Nå har vi vist tre eksempler på at hvit fikk fordel i avbyttevarianten. Vi skal 
naturligvis ikke fremstille det san an svart ikke kan vinne i den forgreningen. 
Det er det absolutt ingenting i veien for. Men tempofordelen er vel ikke helt 
uten betydning slik san enkelte vil ha det til. 
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FRANKSK FORSVAR Av A H Bøe 

Frank Olsen h~ vist
0
bra f:emgang i det siste. Undertegnede har selv erfart at 

han ikke er sa ~ett a slå i lynSJakk san før. Nå er jo lyn lyn, rren denne hur
ti~e fonn for SJakk kan ofte gi en i ndikator på hvor mye en sjakkspiller for
står av dette edle spillet . 

~i skal vise et av Franks beste partier hentet fra Oslanesterskapet der 
han g)orde en topplassering i sin klasse. Kanrrentarene er i det vesentlige 
basert på hans egne notater. Der hvor undertegnede følte trang til å føye til 
noe, er kanrrentarene merket med parantes og Red. 

Hvit: Carl Petter Kirkebø, Ski 
Svart: Frank R Olsen, Stjernen 

Fransk , C OS 

1 e4 e6 2 d4 d5 3 sa2 Sf6 4 es Sfd7 
s f 4 es 6 c3 Sc6 7 Sdf3 Db6 8 Se2? 

(Red: Her er 8 g3 det riktige . Poenget 
er ikke å sette løperen på g2, rren å 
ha feltet åpent for kongen. Etter Lb4+ 
skal kongen til f2. Dette er en vel
prøvd plan san er bedre for hvit enn 
man kanskje skulle tro. Teksttrekket 
er dårlig fordi løperen står best på 
d3 . ) 

8 •• f6 9 93 

Her synes jeg hvit har en merkelig 
oppstilling, men det virker ikke så 
farlig for ham ennå. 

9 .. cxd 10 cxd fxe il fxe Lb4+ 12 Ld2 
Q--0 

Nå ser vi klarere at hvit ikke står 
godt. 

13 I.g2 SdxeS! ! 14 dxeS SxeS lS Lxb4 

Den siste springeren kan ikke slås p g 
a matt på f2 . 

15 •• Sxf3 16 Lxf3 Dxb4+ 
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Hva burde man slått her? Hvis 16 .• 
Txf3 så kanmer Dd4 og hvit ser ut til 
å redde seg . 

17 Kf2 I.d7 18 Dd3 

(Red : 18 Dd4? Dxd4 19 Sxd4 eS 20 Sb3 
e4 og svart får tilbake offiseren med 
minst en bonde over. ) 

18 .. I.c6 

Forbereder eS . 

19 Dd4 Dd6! 

Svart kan ikke bytte dronning her. 

20 Kg2 e5 

Her kan man snakke an bondesentrum! 

21 Dg4 Txf3! 22 Kxf3 

22 Dxf3?? d4 

22 . . Tf8+ 23 Kg2 

(Red : For de spesielt interesserte vil 
vi angi noen varianter etter 23 Ke3 d4 
I 24 Kd3 e4+ 2S Kd2 e3+ 26 Kd3 LbS+ 27 
Kc2 d3+ etterfulgt av dxe2 og Tfl -+. 
Il 24 Kd2 Db4+ a) 2S Kc2?? d3 og dama 
faller. bl 2S Kdl? Lxhl og hvit taper . 
c) 2S Kd3 e4+ 26 Kc2 d3+ 27 Kcl dxe2! 
28 Dxe2 Tc8! F.eks. 29 Kdl La4+ 30 b3 
Dd4+ og svart vinner.) 

23 •• d4+ 24 Kgl 

24 Kh3 I.il? og dama faller . 

24 •. DdS! 2S Sf 4 Dxhl+ 26 Kf2 Dxa1 
27 De6+ Kh8 28 De7 Dxb2+ 29 Kel Te8 
0-1 

Hvit fortsatte enda noen trekk, men 
det er uinteressant. 

(INGEN) SKAAR GLEDEN 
En som spiste kirsebær med de stoi:e 

En av våre unge lovende var nylig og deltok i Tønsberg GP. Helge Berge Skaar var 
stjernens eneste deltager, og han satte slett ikke sin klubb i vanry . I øverste 
gruppe sanket han 3 , S poeng på 6 runder . Resultatet holdt til 1. premie i klasse 2 . 
Skaar vant 2 partier, spilte 3 remiser mot folk på rundt 1900-2000 i rating, og 
tapte kun for Petter Haugli. Sistnevnte hadde han fordel mot til et stykke ut i 
midtspillet . 

Hvit: Walg Ian KalCJ, Tønsberg 
svart: Helge Berge Skaar 

Siciliansk , B 77 

1 e4 es 2 Sf 3 d6 3 d4 cxd4 4 Sxd4 Sf 6 
s Sc3 96 6 Le3 Uj7 7 f3 0- 0 8 Dd2 Sc6 
9 I.c4 I.d7 10 h4 hS!? 

Dette motstøtet stiller hvit overfor 
store utfordringer. Hvordan skal han 
fortsette angrepet? Det er bare ·et 
svar: Et snarlig g4 må spilles. Men 
det er mange san kvier seg for å ofre 
en bonde i angrepets tjeneste . 

il 0-0-0 Tc8 12 Ib3 Sa5 

Trolig er 12 .. SeS! det beste. 

13 Ih6 Sc4 

Hvis springeren hadde stått på eS, 
hadde varianten 13 •. Lxh6 ! 14 Dxh6 
Txc3! lS bxc3 DaS gitt svart gode an
grepssjanser for kvaliteten. Nå deri
mot går svart inn i en variant san 
i følge teorien skulle gitt hvit for
del. Men mulighetene er så mange at en 
skal være forsiktig med å trekke raske 
konklusjoner. 

14 Lxc4 Txc4 15 Lxg7 Kxg7 16 De3 

Nå skal 16 g4 være det riktige trekket. 
I partiet Lazarevic-Bruce, Oberhausen 
(ol) 1966 fulgte 16 .• a6 17 gxhS SxhS 
18 SfS LxfS 19 exfS DaS 20 Dd3. Hvit 
står best. Men hva skjer på 16 .. hxg4? 
Jeg fant ikke noe avgjørende for hvit. 

16 • . Db6 l7 Sd5 Sxd5 18 exdS Te8 l9 b3 

Istedenfor dette og neste trekk san 
bare er egnet til å svekke egen konge
stilling, vil jeg foreslå 19 Kbl. Men 
å påstå at dette er feil er kanskje 
for drøyt. 

19 . . TcS 20 c4 Da5 21 Kb2 bS 22 Sc2? 

Dette må bero på en overseelse . Etter 
22 SxbS! holder hvit likevekten. 

22 •• bxc4 23 b4 Db6 24 Dc3+ Kh7 2S g4 
a5 26 a3 axb4 27 Sxb4 Ta5 28 gxh5 LES 
29 hx96 Lxg6 30 'lbgl? 

Tårnet står svært uheldig plassert her , 
hvilket svart beviser rrcmentant . Skaar 
får nå anledning til å avslutte meget 
fikst . 

30 .. Df2+ 31 Dd2 c3+! 32 Kxc3 Txa3+ 
33 Kb2 Dxf3! 34 Dd4 Db3+ 3S Kcl Tc8+ 
36 Kd2 Tc4. Hvit ga opp . 

lS 
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Dobbelt springeroffer ~ 

Nils Fosli san i fjor høst vant klasse 
3-4 i klubtrnesterskapet har ikke helt 
maktet å følge opp suksessen. Noen 
lyse stunder har det allikevel vært, 
blant annet i Oslanesterskapet der han 
fikk gleden av å utføre et dobbelt 
springeroffer. En offerkanbinasjon san 
fortjener å føyes til den etter hvert 
store mengden av udødelige offere. 

Hvit : Magne SVendsen , Lillestrøm 
Svart: Nils Fosli , Stjernen 

Caro-Kann, B 12 

1 e4 c6 2 c4 d5 3 eS Lf 5 4 d4 e6 
5 Se) lb4 

Ber er det normalt å forsøke å utnytte 
hvits svekkelse av feltet d5. Godt er 
5 . . dxc4 6 Lxc4 Sd7 7 Sge2 Se7 8 0-0 
Sb6. Mer enn likt spill gir det imid
lertid ikke . 

6 a3 Lxc3 7 bxc3 b6 8 Le3 Se7 9 Sf3 
0-0 10 Sh4 Sd7 li Le2 f6! 

Svarts beste sjanse til å få fordel 
består i å åpne f-linjen. Ennå har 
ikke hvit rokert. 

12 exf6 Sxf6 13 SXfS Sx:fS 14 Lf4? 

En avgjørende feil. Etter 14· ld2! er 
det ikke noe galt med den hvite stil
lingen. 

14 .. Se4 ! 

Den mest iøynefallende truselen er her 
15 .. Sxc3 . Etter 15 0-0 Sxc3 16 Dd2 
Sxd4! vinner svart lett . Derfor : 

15 Id2 Sxf2! 16 Kx:f2 Se3+! 

Glimrende . Hvit har ikke noe valg . 
Begge springere må tas hvis han ikke 
skal kanme materielt under . 

17 Kxe3 Dg5+ 18 Kd3 Df5+ 19 oppgitt 

Det er matt på e4 . 

LITr MER ANG. 3 f3 I RIClfl'EIHIERE&M 

Det er med glede jeg har kunnet kon
statere en viss interesse for min 
artikkel i forrige Stjerneverden. 
Det er påpekt fra et hold at svart 
kan bygge seg opp san i fransk , og 
at det oppstår stillingstyper der f 3 
ikke er til noen nytte. I alle fall 
ikke etter e5 . Jeg kan gi vedkanmende 
delvis rett . Men det er mange m;:rnen
ter san kanmer inn i bildet . Et 
spørsmål en kan stille seg er an Sf6 
er det beste trekket i fransk . Er 
ikke Sge7 etterfulgt av Sf5 oftest 
en bedre plan? En annen ting er at 
hvit ikke er tvunget til å spille es , 
og da fungerer f3 fortsatt san en 
støtte av sentrum. Kanskje kan det se 
rart ut, men hva så? Har ikke Lasker , 
den tidligere verdensmester og 
psykolog ofte frivillig valgt et dår
lig trekk og deretter spilt sterkt 
for å knekke irotstanderen psykisk . 
Og det er ingen tvil an at 3 f3 kan 
ha en psykologisk effekt. Men bare 
hvis min irotstander på forhånd ikke 
kjenner til at jeg anvender trekket. 

Det san egentlig fikk meg til 
å skrive dette lille tillegget var at 
jeg har gjort en oppdagelse. Jeg var 
tilbøyelig til å tro at jeg var opp
havsmannen bak nevnte trekk. Men så 
tittet jeg i et ganrnelt tidsskrift 
for Schack og fikk et lite sjokk. 
I TfS 7/60 stod et parti Palda-Forin
tos der Hvit led et knusende neder
lag. Et par dager senere kau jeg over 
enda et parti med sanrne system, nok 
en gang storlig overrasket. Dette var 
fra Tf S 1961 med to svensker i ak
sjon, T Dahlen-P Mattson . Hvit hadde 
funnet en forbedring og vant i stor 
stil. Hvit stod i grunnen til vinst 
etter 8 trekk, ser det ut til. Jeg 
gjengir derfor partiet så langt . 
l d4 Sf6 2 Sc3 d5 3 f3 e6 4 e4 dxe4 
5 fxe4 e5 (Angitt er 5 .. Lb4 6 ld3 
Sxe4 7 Sge2 Dd5 8 Le)!) 6 dxe5! 
(Palda-Forintos fortsatte 6 Sf3?) 
6 . • Dxdl+ 7 Kxdl Sg4 Hvem står 
best? Ved første øyekast ville de 
fleste sagt svart . Det neste trekket 
får dem til å forandre mening . 
8 Sd5! Hvit vant etter 18 trekk . 

A H' f!:, 

• En liten bivariant i partiet Nyaas -
Skaar . 27 a3 Lxc2 28 Ka2 Lb3+ 29 Kbl 
Tel+ ! 30 Txcl Txcl+ 31 Kxcl De)+ 
32 Kbl Dal+ matt . 
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