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SJAKKLUBBEN STJERNEN 

V E L K O M M E N T I L 
STJERNEN! 

Hvem er vi? 
Sjakklubben Stjernen ligger midt på 
Grunerløkka, nærmere bestemt Seil-
duksgt. 11, ikke langt fra Birkelunden. 
Der har klubben egne lokaler som er 
åpne tre dager i uken: tirsdag, torsdag 
og lørdag. 
Her hygger sjakkspillere av alle kate
gorier seg med mer eller mindre 
høytidelige turneringer, eller bare 
enkeltstående "kaffepartier". 

Vi er i dag 80-90 medlemmer og ca. en 
tredjedel av disse er jevnlig aktive på 
spillekveldene. 
Vi har plass til fler! Og vi ønsker alle 
interesserte hjertelig velkommen! 
Miljøet i klubben vår er kjent for å være 
godt. Medlemmene kommer fra alle 
samfunnslag, og fra forskjellige land. 

Spillestyrken blant medlemmene er også 
svært variert, fra nesten-nybegynneren 
til folk i den nasjonale elite. Klubben er 
ikke preget av beinhard konkur-
ransementalitet, selvom alle 
sjakkspillere ønsker å vinne sine 
sjakkpartier. 

Å hygge seg med 
sjakk har alltid har 
vært det viktigste i 
Stjernen. 
Slik ønsker vi at det skal 
være, selvom vi også gjør det vi kan fol 
å bli bedre for blant annet å kunne 
hevde oss best mulig i 
lagsjakkmesterskap. 

Sjakkspillere med ambisjoner er derfor 
også svært velkomne hos oss. 
Vi føler oss trygge på at ingen skal 
oppleve å falle utenfor i Stjernens miljo. 
Her er det høyt under taket, og plass for 
alle som vil spille sjakk på et eller annet 
nivå! 

Stjernen og "Lakka". 
Klubben har i det meste av sin snart 
75-årlige historie vært knyttet til Grun
erløkka, selvom dette ikke avspeiler seg 
i navnet. 
På stiftelsesmøtet i 1923 ble det holdt 
avstemming om navnevalget, og forslag 
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om Seliackk lubben Graner og 
( i i inlerlokken Schackklubb ble vraket 
(il fordel for "STJERNEN". 

Historien om Stjernen er på mange 
måter lokalhistorie om Grunerløkka. 
Dc første åra spilte klubben på forskjel
lige kafeer, som nå er borte, men som 
eldre grunerlokkabeboere sikkert vil dra 
kjensel på: Birkelunden conditori, 
"Merkur", "Aurora" og Kaffistova på 
Olaf Ryes plass, for å nevne noen. 
Og så var det (mye senere) Folkets hus 
like ved Dælenenga idrettsplass som ble 
tilholdsstedet. 
Her holdt klubben til på femti-tallet. da 
den hadde sin første "gull-alder". 
I denne perioden fordoblet medlemm-
stallet seg og passerte 100. Aktiviteten 
var stor, og klubben hadde medlemmer 
soin utmerket ved sjakk-brettet, og på 
annen måte. 
En av disse var Andre Bjerke, som er 
viet en egen artikkel i dette bladet. 

Det er mange som skulle vært nevnt 
og takket for innsatsen for klubben. 
Alle som har vært med i foreningslivet 
vel at det går tungt i perioder, og at suk
sess er avhengig av at man har noen 
ildsjeler, folk som brenner for "saken" 
Og som gir av sin tid og sitt overskudd 
ulen lanke på noen "belønning." 
Nai ildsjelene blir borte, eller blir 
"utbrent" kan det få katastrofale 
virkninger foren forening, 
loi Siakk-klubben Stjernen har det ab-
•olnii gått i Ixilgcdalcr. og flere ganger 

har det sett ut som Stjernen var i ferd 
med å slokne. 
I 1959 flyttet klubben fra Folkets hus og 
fra Grunerløkka. 

Dette ble en nedgangsperiode. 
I 1968 førte klubben en kummerlig 
tilværelse på en kafé i Pilestredet. 
Medlemstallet var nede i 27. 
Noe måtte gjøres. 
Det var da styret med Gunnar Nilsen i 
spissen skaffet klubben egne lokaler. 
Klubben tok opp lån, 
og kjøpte kolonialbutikken som den 
gang lå i Seilduksgt. 11. 

Overtakelsen skjedde 
så fort, at klubben 
overtok hele 
lagerbeholdningen, og 

drev butikken videre til varene var solgt 
ut! Så ble det dugnader for å ominnrede 
lokalene, og vel tilbake på "Lokka" var 
en ny gull-alder i emning. 
Her var dugnadsånden viktig, ja helt 
avgjørende for at klubben ble det den 
ble. Lokalene ble utvidet midt på 
70-tallet med overtakelse og oppussing 
av garasjene i bakgården, på dugnad. 

Inntekter til klubbens drift ble også 
skaffet ved diverse dugnadsjobber. 
Bare to andre sjakk-klubber i landet 
hadde egne lokaler, og dette ga mu
ligheter til å utvikle klubben på nye 
måter. 
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Det ble blant annet bygd opp en 
junioravdeling som fostret mange sterke 
spillere. 
I Norgesmesterskapet for juniorer ble 
det således 3-dobbelt seier til Stjernen 
ved herrene Stigar, Myreng og H. 
Egede-Nissen i 1979. 

1 1975 solgte gårdeier gården til Aksje
selskapet Seilduksgt. 11, der Stjernen 
hadde 55% av aksjene. 
Klubben var blitt gårdeier. 
Senere er gården seksjonert. 

Klubbens seksjon inngår i et sameie 
med beboerne (privat borettslag) i går
den. Aksjene i Seilduksgt. 11 a/s eies 
tildels av sjakklubben Stjernen, dels av 
enkeltpersoner som er eller har vært 
knyttet ti l klubben. 
Ved jubileet i 1983 hadde klubben 155 
medlemmer. 
Noen år tidligere var tallet oppe i 190. 
Vi var en periode landets største klubb, 
aktivitetsnivået var høyt og klubbens 
spillere oppnådde glimrende resultater, 
bla. ble Knut J . Helmers norgesmester 
(2 ganger) og nordisk mester 
(se egen artikkel). 

Dette var den andre gull-alderen. 
Selv ble jeg medlem av klubben i 1978. 
Da fungerte alt kmrkefritt under Bjørn 
Øverlands ledelse, og lite ante jeg om de 
dårlige tidene som hadde vært, og all 
jobbinga fra div. ildsjeler som hadde 
lagt grunnlaget for denne flotte klubben. 
Dessverre har jeg også fått oppleve ned

gangstider. Det sportslige nivået sank. 
medlemmer ble borte og til slutt meldte 
de økonomiske problemene seg. 

Å drive en forening med egne lokaler 
og nesten 200 medlemmer er nesten 
fulltidsjobb for mer enn en person. 
Stjernen var heldig å ha noen som 
gjorde denne jobben gratis. 
Hva de betydde for klubben så vi da de 
ble borte. 
Jeg tenker selvfølgelig på admini
stratoren Johan Andreassen og på 
turneringsleder og muntrasjonsråd Egil 
Stubberud. 

Stubberud hadde alltid en god replikk 
på lager og betydde utrolig mye å si for 
miljøet i klubben. 
Fra sin faste plass like innafor dora kom 
han stadig med "meldinger" til dc som 
trådte inni klubblokalene. 
Det kan fortelles mange morsomme his
torier om han. 
Her er en: undertegnede var litt sent ute 
til en lagkamp, en søndag formiddag. 
Stubberud hadde sine teorier om hva 
som var årsaken, slo opp tlf. nr. i katalo
gen og ringte meg hjem. 
Da tlf. ble loftet av leverte han en tirade 
som inneholdt en del folkelige og safti
ge uttrykk beregnet på å refse min "ut-
svevende livsførsel" og beordret meg til 
å innfinne meg » 
i klubben f f c 
øyeblikkelig. ^ • P l 
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Poenget med historien var at han hadde 
ringl min navnebror, nåværende 
|K)li(imesier i Fredrikstad, som stillte 
seg litl uforstående til denne skylle
bøtta.. Det var Stubberud som selv fort
alte meg denne historien som han moret 
seg stort over. 

OSLO 1993 
I 1993 arrangerte Stjernen landsturner-
ingen i sjakk (Norgesmesterskap) på 
Grunerløkka skole. 
Arrangementet var et stort løft for 
klubben og en markering av 
70-ars jubileet som man kan være stolt 
av. Men alt har sin pris. 
Kanskje ble slitasjen på sentrale 
tillitsvalgte for stor? 

En viss utmattelse kunne spores i 
klubben, og de siste 4 åra har hatt litt 
preg av nedgangstid både sportslig og 
økonomisk. 
Det er imidlertid tegn som tyder på at 
den negative tendensen er snudd. 
Bt tegn er det bladet du holder i hånda. 
Utgivelsen er blitt mulig takket være 
siotle fra bydelsutvalget. 
I Hdelsutvalget har også gjort det mulig 
1.11 ningcre gratis sjakk-kursforbant, 
med M av Norges beste kvinnelige 
ipillcrc som instruktør (Sheila B. 
11< i nisen) 

ette håper vi skal være begynnelsen på 
ny gull-alder for klubben, slik at vi et
terhvert kan få gjenreist vår ungdom
savdeling. 

Til slutt til alle dere som nå er blitt litt 
interessert: stikk innom og se hvordan 
vi har det! 
For opplysninger om sjakk-kurs til 
høsten, vil det bli satt oppslag i vårt ut
stillingsvindu. 

V E L MØTT! 
Sjur Nørve 

BARNE-
OG 

UNGDOMSSJAKK 

Vinteren og våren 97 arrangerte 
Stjernen sjakk-kurs for barn/ungdom. 
Mange benyttet seg av sjansen til å lære 
sjakk under veiledning av en erfaren 
sjakk-lærer, som samtidig er en av 
Norges beste kvinnelige sjakkspillere. 
Over 20 barn, de aller fleste fra nær
miljøet (via Grunerløkka skole) var in
nom på de ti kurskveldene. 
Det gjennomsnittlige oppmøte var på 
ca. 10, og aldersmessig fordelte de seg 
mellom 6 og 12 år. 
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Noen ble svært ivrige, og har nå deltatt i 
sin første sjakk-turnering 
Til høsten håper vi å kunne tilby kurs til 
flere barn og til en ungdomsgruppe. 
Vi håper også å kunne gi de som har 
vært på kurs et tilbud. 
"Vi" vil da si ungdomsavdelingen: 
Sjakklubben stjernens ungdom. 

Det har seg nemlig slik at Barne- og 
ungdomsjakk er organisert i et eget 
forbund uavhengig av Norges sjakkfor-
bund, nemlig Ungdommens sjakkfor-
bund. 

Bydelsutvalget 
ga støtte til Stjernen slik at det ble mulig 
å hyre en proff instruktør. 
Omfanget av tilbudet vi kan gi 
barn/ungdom til høsten vil nok avhenge 
av hva slags økonomi vi får da. 
Derfor tor vi ikke annonsere noe konkret 
ennå. 
Vi håper også at noen foreldre til sjakk-
interesserte barn vil engasjere seg litt i 
Stjernens ungdomsavdeling. 
Et eller annet tilbud blir det garantert. 
Interesserte må bare følge med i vårt ut
stillingsvindu eller ta kontakt med noen 
av oss i styret. 

Sjur Narve 

Bronse-Springeren. 
Det ei- den første og enkleste av tre 
teknikkmerkeprøver fra 
Ungdommens Sjakkforbund 

Pen omfatter tolv sluttspill prøver 
av stigende vanskelighetsgrad-

Pen som skal avlegge prøven, skal vise 
at ban bar forstått poenget i hver 
oppgave. 

Pu skal få teste deg på nr.2. 

Løsning: Matt med tårn. 
1.T37CellerTc7) Kg8 
2K(6 Kb8 
3. Kg6 Kg8 
4. Tg8 matt. 

» S r 
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Syv år I »Stjernen.» 

Bygutter får gjerne et eget forhold til et 
bestemt strøk av hjembyen, stedet hvor de 
første gang våknet opp til verden. For 
meg er dette strøket Grunerløkken i Oslo. 

Jeg regner meg som Oslogutt, skjønt jeg 
ble født på Grefsen, i det daværende 
Asker, og bodde der til jeg var åtte år. 
Min far og mor var meget på reise i min 
barndom; i slike perioder holdt jeg til hos 
mine besteforeldre på Grunerløkken -
tilsammen omtrent ett år. 
Et år med vidåpne øyne og orer. 
Østkantstrøk gjelder for å være »grå», 
preget av sjofel arkitektur, bakgårdsø-
plekasser, fattigdom og klassekamp. 
Men for meg har hvert eneste hjørne i 
Thorvald Meyers gate en stemning jeg 
aldri har funnet i noen villahave. Og på 
Ankerbroen står min egen barndom ved 
rekkverket og ser ned i ælva. 

Jeg bodde ikke i Rudolf Nilsens nummer 
13, men ett sniff opp, 
i Sehleppegrells gate 14. 
Fra stuevinduet der så man ikke ut i noe 
grått, men i noe grønt, trærne i Birkelun
den Fra samme utkikspost var jeg også 
\idne til klassekampen, som i 20-årene 
ikke var grå. men på sitt aller rødeste. Jeg 
•. i ndcndc politi angripe demonstrerende 
•iboidere med gummikøller. Og ved dette 
Mildnet horte jeg enkelte vårdager noen 
tu lige s l emmer knurre der ute under 
bjørkeløvet Når Tranmæl eller Scheflo 
i ilir d a lundens paviljong. 

Mine småborgerbarndom 
ver en relativt hegnet 
virkelighet; jeg stod trygt 
ved det vinduet. Men jeg så 
at verden var et sted hvor ikke 
alt var som det burde være; den 
måtte visst forandres. Og den ble 
forandret der ute på gaten og I 
Birkelunden, mens en 6-åring så og 
hørte det. 

Et vindu med utsikt til grønt bjerkeløv 
og rode faner. Selv kom jeg ikke til å 
forandre verden noe særlig, dessverre; 
jeg sognet mer til bjerkeløvet enn til 
fanene, og det er min feil. Men iallfall 
har jeg alltid siden vært glad i den 
bydelen. 

Dermed har jeg skissert et psykologisk 
motiv til at jeg nok en gang kom til å 
melde meg inn en sjakk-klubb, 
tross alle fornuftens advarsler og mot
forestillinger. «Stjernen» hadde 
klubblokaler på Grunerløkken, like ved 
min barndoms vindu. 

Den hadde lenge hatt basis i 
»Kaffestua» ved Olaf Ryes plass, og der 
spilte jeg de første månedene. Men 
klubben var i sterk vekst, og måtte ha 
mer alburom; de mange nve albuene 
begynte å velte sidemannens brikker. 

A N D R E B J E R K E 

Samme vår ble det skaffet et større og 
bedre lokale, i Folkets Hus ved Dæle-
nengen, annen etasje. Og det forble vårt 
ukentlige møtested i alle de årene jeg 
var medlem. 

Folket Hus. Det er lenge siden man for
bandt navnet med revolusjonsromantikk; 
det er sosialdemokratiets prosaiske 
hverdag. Trappeoppgangen der hadde 
en sterk, egenartet lukt. ikke av 
kruttsvidde faner, men av salmiakk, 
innkokt kaffe og gamle turnsko. 
Sjakkspillet trives ikke i parfymerier, 
men i livets egen lukt, og den oppgan
gen egget meg alltid til innsats ved 
brettet. 

Naboskapet med idrettsplassen hadde 
også sin charme. Jeg husker klub
bkvelder om vinteren: tre lange bor-
drekker og førti bøyde hoder, et rom 
ladet av konsentrasjon. Mot vinduet et 
blålys fra prosjektørene over stadion, 
grell hoyttalermusikk. lyden av forte 
skøy tejern mot is, klask av hockeykoller. 
Det var en selsom kontrast mellom den 
støyende idretten der ute og den stille 
her inne, to temaer som lop kontrapunk-
tisk i samme fuge. Det gav en op
plevelse av sjakken nettopp som idrett. 
Selv om del hittil aldri er blitt oppdaget 
av dem som forvalter tippefondet. 

Jeg hadde kjent mange sjakkspillere for 
- enkeltvis; men nå grodde jeg for alvor 
inn I et helt miljø av dem. Jeg har også 
vært medlem av diverse andre 
foreninger, men ingen som har lignet 

dette besynderlige umælende brodøl 
skap. Det velsignede ved sjakk-kluhlxi 
er at det snakkes så lite i dem: man ei 
som i en orden av klosterbrødre forplik 
tet til å tie. Og ivrig fordypet i cn 
nokså spesiell form for helgenbilder 

Skjønt vår eneste befatning med hveran
dre én kveld i uken var å sloss (riktig 
nok bare åndelig, men det kan være 
voldsomt nok), rådet det et meget godt 
kameratskap i klubben. 
Da den feiret sitt 30-årsjubileum I 1953. 
var jeg forhindret fra å komme; men jeg 
sendte en hilsen fra 
klubbmedlem nr. 325: 

Det er et uttrykk som vi alle kjenner 
for varig vennskap: Det er god attest 
At folk er »perlevenner»... Aller best 
er likevel å være Stjernevenner! 

Det er til stjernevennene jeg sender 
En liten hilsen ved den store fest. 
Fordi jeg selv må utebli som gjest, 
vil mine negler bære sørgerender. 

Vær hilset, brødre i Caisa! Takk 
for alle timer over spillebrettet, 
Den gode lekeplass for menskehjernen 

To gleder har vi delt. En skål for dette: 
Den ene glede er: Vi spiller sjakk. 
Den annen glede er: 
Vi står i »Stjernen». 
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Medlem nr. 325 

Sl jcrnens mest navngjetne medlem 
gjennom tidene, er nok ikke først og 
fremst som sjakkspiller. 
Hans sterke tilknytning til Grunerløkka 
er vel heller ikke allment kjent. 
Mannen det siktes til er Andre Bjerke 

Denne eminente, allsidige og svært pro
duktive forfatter fant også tid til å vie 
seg til sjakken. 
Andre Bjerke ble født i 1918, han 
debuterte som forfatter i 1940. 
I løpet av sin forfatterkarriere hadde 
lian ansvaret for over 100 bokutgivelser, 
lians allsidige produksjon omfatter dikt
samlinger, lyrikkantologier, barnebøker, 
essaysamlinger, monografier, prosa, 
kriminalromaner og -noveller, kome
dier, sprognormering, han har redigert 
flere antologier, gjendiktet lyrikk og 
dramatikk og oversatt prosa og 
barnebøker. 

Andre Bjerke var en ledene dikter på 
riksmålsiden. 116 år redigerte han 
Riksmålsforbundets organ »Ordet». 
1 dag er det vel først og fremst hans 
lyrikk og gjendiktninger som 
lc\ cr videre. 
Over 40 norske komponister har latt seg 
inspirere av Bjerkes lyrikk. 
A ndsmennesket og kunstneren Bjerke 
var også en pasjonert sjakkelsker. I 
hans selvbiografiske sjakkbok »Spillet 
I mitt liv» går det klar t fram at han be-
i rikt6i sjakk som kunst. 

En av hans sjakksonetter beskriver 
dette. 

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 vin og full av hemmelighet. 

En komponist, en maler, en poet 
kan bløffe selv kritikkens kloke flokk. 
Det finnes ingen sikker målestokk 
Som garanterer verkets kvalitet. 

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

Al l bloff blir avslørt der- i alle former. 
Og derfor bør den sanne kunstner vie 
seg til det rene kunstverk: sjakkpartiet. 

«Spillet i mitt liv» er blitt en norsk klas
siker innen sjakkliteraturen. Bjerke 
beskriver her sin vei inn I sjakkens 
univers, med både muntre fortellinger 
og lærerike betraktninger. Andre 
Bjerkes eget hjertebarn 
«Evansgambiten» er naturlig nok viet 
mye oppmerksomhet. Denne roman
tiske åpning satte Bjerke seg fore å ut
forske. Blant annet fikk han 1 gang en 
tematurnering I Stjernen med denne åp
ning som tema. Bjerke fikk da alle par
tiene til odel og eie, som grunnlag for 
videre analyser av åpningen. Andre 
Bjerkes fasinasjon for sjakk kom til ut-
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trykk i flere av hans 
kriminalfortellinger. 

Han har blant annet brukt et sjakkprob-
lem som mysterium og løsning på en 
krimgåte I novellen 
«Et sjakkproblem». 
Andre Bjerke var medlem av Stjernen i 
7år fra nyttår 1950 til høsten 1956. 
Han deltok jevnlig i både landsturaer-
inger og Oslomesterskap, han spillte 
lagsjakk for Stjernen og deltok i hele 8 
klubbmesterskap. Ved flere anledninger 
i 60- og 70 årene gjorde han også en 
innsats for sjakken. 

NRK hadde en del serier og program
mer om sjakk både i radio og TV hvor 
Andre Bjerke var involvert. 
Andre Bjerke ble rammet av slag tidlig 
på 80-tallet og døde et par år senere. 

Her et par kraftfulle partiavslutninger 
fra Bjerkes hånd. 
Det første spilt i Stjernens jubileums 
turnering I 1953 mot hans klubbkamerat 
Svend Svendsen. 

Stillingen etter sorts 20. Trekk. 
21. Sxh6+! gxh6 
bedre; 21 Kh8 men da har 
sort tapt en bonde uten noen som helst 
kompensasjon. 
22. Dxh6 f5 
23. Lxf5! Txf5 
24. Tg3+ Kf7 
25. Dg6 Oppgitt. 
Matt i neste trekk. 

Det andre partiet er mot Carl Keilhau. 

Her trakk Bjerke 
1. Dh6!! 
På gxf6 følger 2.Sd5! (men ikke 
2. Dxf6+ Sg7) 
Med fortsettelsen 3.Sxf6 
1 Dxe7 
2. Sg5! Oppgitt 
matt på b7 evnt. g7 er uunngåelig. 
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KLUBBMESTERSKAPET 

Det var bedre deltakelse enn på lenge, 
både i mesterskapsklassen sont spilte 9 
runders Bergerturnering, og i den åpne 
klassen som spilte "Monrad". 
Den åpne klassen hadde samlet mange 
gode spillere, og på papiret så det jevnt 
ut Slik ble det ikke. To mann dis
tanserte feltet og oppnådde im
ponerende 8 av 9 poeng. 
Den ene er superveteran og den andre 
har nettopp tatt opp igjen sjakken etter 
en pause. 

Veteranen Kjell Juul sanket poeng jevnt 
og trutt inntil han møte Geir Gjermstad. 
Gjemtstad hadde ett tap. 

Etter at Gjermstad vant det innbyrdes 
oppgjøret ble det et spennende race, der 
ingen av de to avga et eneste halvpoeng. 
Juul ble til slutt vinner på kvalitetspo-
eng, men det skal spilles stikk-kamp om 
retten til å spille i øverste klasse neste 
år 

Islandsk i klubbmesterskapet. 
Kampen om klubbmesterskapet så også 
ut til å kunne bli spennende, selvom Pål 
Ole Liabøtrø var klar favoritt. Både 
fjorårsmestercn Gudmund Stenersen og 
nykommeren Bogi Palsson og underteg
nede kunne tenkes å stikke kjepper i 
hjulene for favoritten. 

Utfallet ble annerledes enn 
ventet. 
Gudmund måtte dessverre trekke seg fra 
turneringen, og det dukket opp en "dark 
horse" i mesterskapskampen, nemlig 
vår nyblevne klubbleder 
Anton Jørgensen. 

Til slutt ble det islandsk seier ved 
nykommeren Bogi (uttales Boye) Pals
son. Bogi spilte meget sikkert og ga 
bare bort to rentier. 

Partiet mot Pål Ole ble en hard kamp 
der Bogi hele tiden hadde et lite overtak 
som til slutt resulterte i seier. 
Vi gratulerer med et fortjent 
mesterskap! Pål Ole var vel ikke i sin 
beste form, og slet en del mot mot
standere som han vanligvis skulle feie 
av brettet. 

Anton var den store positive over
raskelsene. 

Han har tidligere vært sterk i lyn- og 
hurtigsjakk, men ikke klart å hevde seg 
tilsvarende i "langsjakk", 
selvom han innimellom har prestert 
gode partier, spesielt mot sterkere 
spillere. 
Nå klarte han å gjennomføre en hel 
turnering. 
Mi lan Kutrovac gjorde seg også positivt 
bemerket. 
Han var kvalifisert til mesterskap
sklassen ved å vinne den åpne klassen i 
fjor, og hadde klart lavest rating av 

Av \ 
Sjur Nerv« I 
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deltakerne. Han ble likevel ingen 
"prugelknabe", men oppnådde 50% 
score. 

Leif Kverndal er veldig variabel. 
I fjor var han den store positive over
raskelsen med 3. plass, mens det i år 
gikk heller dårlig. 
Men den eneste seieren kom mot Pål 
Ole Liabøtrø! 
Undertegnede skuffet stort, det ble for 
mange tabber. 
Arne Hugo Boe spilte også ujevnt, han 
tok 1,5 poeng fra islendingene, men ga 
bort en del poeng til lavere ratede 
spillere. 

Partier fra klubbmesterkapet. 

Vi skal forst presentere årets 
klubbmester. 

Først gjennom et remisparti. Det spillet 
som Bogi presterer her er imponerende. 
Grunnen er at han havnet i en sjelden 
og skarp variant som jeg hadde for
beredt spesielt for partiet og som han 
ikke kjente til overhodet. 

Selvom han velger en tvilsom variant, 
klarer han å berge halvpoenget gjennom 
et presist og kaldblodig forsvar. 
Partiet er også et godt eksempel på hvor 
viktig det er med åpningsteoretiske 
forberedelset. 

2. runde 
Hvit: Bogi Palsson 
Svart: Sjur Nørve 
Åpning: Moderne Benoni 
l.d4 Sf6 2,c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 
5.cxd5 d6 6.c4 g6 7.f4 Lg7 8.Lb5+ 
Sbd7?! 
I litt eldre teori blir dette trekket stem
plet som en feil pga. det som nå følger, 
og det heter at svart må spille Sfd7. 
Benonispesielisten GM David Noor-
wood fant imidlertid nye muligheter for 
svart i varianten, og den spilles nå på 
stormesternivå av bl.a. Victor Bologan 
og Veselin Topalov. Jeg regnet med at 
dette ikke var kjent for min motstander, 
noe jeg fikk helt rett i . 

9.e5! dxe5 10.fxe5 Sh5 ll .eé! Dh4+ 
12. Kd2? 
Dette trekket ble i sin tid anbefalt av 
Nigel Short. Bedre er 12g3 Sxg3 
13. hxg3 Dxhl 14.Le3! med uklart spill. 

12.- fie6 13.dxe6 0-0! 
Ofrer en offiser til for å starte angrep på 
den hvite kongen. 
Så langt hadde jeg bare fulgt "boka", 
mens min motstander hadde brukt mye 
tid allerede. 
Nå måtte jeg også begynne å tenke. I et
terhånd ble jeg oppmerksom på et parti 
på stormesternivå i varianten spilt i 
1996. Den polske GM Wojeckic (? 
skrivemåte) vant med svart et parti med 
følgende forløp: 14exd7 Tf2+! 15.Sgc2 
Lxd7 16.Lxd7 Td8 
17. Kc2 Lxc3 . 
Med bxc3 ville stillingen blitt den 
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samme som i vårt parti. I stedet spilte 
hvil 18Dd5+? og etter Kh8 ble det raskt 
umulig for hvit å forsvare seg mot alle 
tnisslcne. 
Bogi leverer et mye bedre 
forsvarsspill: 
14.exd7 Lxc3+ 15.bxc3! 
(Kxc3 Db4+ l6.Kc2 Dxb5 er enda bedre 
for svart) 
Lxd7! 16.Lxd7 Tf2+ 17.Se2 Td8 
18.Kc2 De4+ 19.Kb3 Txe2! 
Det virker kanskje nærliggende å prove 
et mattangrep mot den hvite kongen 
med 19.- c4+ , men etter 20.Ka4! b5+ 
21 Ka5! klarer den hvite kongen seg 
forbausende bra, og svart er forhindret 
fra å slå på e2 pga. Le6+ og tårnet på d8 
faller. Derfor utropstegnet etter svarts 
siste trekk. 
20.Ka3! 
(DIAGRAM) 

Det umiddelbare inntrykk av denne 
stillingen er jo at dette må være vunnet 
for svart pga. hvits utsatte kongestilling 
og dårlige utvikling. 
Men det CT faktisk vanskelig å finne noe 
mer avgjørende enn det som ble spilt 
(Bare prov selv!). 

Det umiddelbare inntrykk av denne still
ingen er jo at dette må være vunnet for 
svart pga. hvits utsatte kongestilling og 
dårlige utvikling. 
Men det er faktisk vanskelig å finne noe 
mer avgjørende enn det som ble spilt 
(Bare prøv selv!). 
Et poeng er at hvit nå truer Le6+ På 20-
b5 følger ikke Le6+ Kg7 og Dxd8 pga 
Da4 matt, men 21.Db3+! c4 22.Dxb5 
De7+ 23Ka4! Txd7 24.La3! og stillingen 
er alt annet enn klar. 
20.- Dc7! 21.Db3+ c4 22.Db4 Txd7? 
Jeg var nå blitt litt frustrert over at hvit 
nektet å kollapse på tross av hardt press 
og jeg gjorde en feilvurdering av 
sluttspillet. 
Siden D-bytte likevel er tvungent, burde 
jeg spilt 22.- Dxb4 23.Kxb4 Txd7 Dette 
sluttspillet bor være vunnet for svart. På 
24.Kxc4? følger Txg2 med en sunn mer-
bonde og god stilling. 
Hesten kommer til f5 der den forsvarer 
den svarte kongen. 24g4 Sf6 er ikke stort 
bedre.Også her bør svart vinne pga. bedre 
ko-ordinasjon mellom brikkene og en 
sunn merbonde. 
I det følgende blir det vanskelig. Svart må 
passe på at hvit ikke kommer inn på 7 
eller 8. raden med tårn som sammen med 
løperen kan bli svært farlig for den svarte 
kongen. 
23.Dxe7 Tdxe7 24.Lh6 Sg7 25.Tadl Sf5 
26.LgS Tf7 27.g4! Se3 28.Lxe3 Txe3 
29.Kb4 Te4 30.h3 Tf2 31.a41)6 32.Kb5! 
Tb2+33.Ka6 Te7 34.Td4 b5 (!) 
Her var Bogi kommet i sterk tidsnød og 
jeg hadde et visst håp om at han skulle gå 
i fella: axb5?? Ta2 matt. 
Men, nei han holder hodet kaldt, og 
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remien begynner å nærme seg. 35a5(!) 
Te6+ 36.Kxa7 Ta2 37.Td8+ Kg7 
38Td7+ Kh6 39h4 Txa5+ 40Kb7 Tea6 
41 ,g5+ Kh5 42.Txh7+ Kg4 43.Tc7 
Ta7+ 44Kb6 Txc7 45.Kxc7 Ta6 46Kb7 
Te6 47.Kc7 Te3 (hengeparti, som er 
remis) 48.Kc6 Kh5 49Kxb5Txc3 
50.Kc5 Tc2 51.Kd4 Tg2 52.Kxc4 Tg4+ 
53.Kd3 Txh4 54Tfl(!) Kxg5 55.Ke3 

Remisen er klar, fordi svart ikke kan 
avskjære den hvite kongen fra g-linja. 
Etter enda noen trekk måtte jeg innse at 
det ble poengdeling. 
En glimrende forsvarskamp av Bogi, og 
mitt klart beste parti fra turneringen, 
selvom jeg misset vinsten. 
- Og framfor alt et morsomt parti, og et 
parti uten store feil fra noen av partene. 

Kommentarer: Sju r Nørve 

Så et parti av vår "gamle" islending, 
Anton. Etter hans egen oppfatning hans 
beste fra turneringen. 
Her er det, med kommentarer av ta
peren, som praktisk nok var 
undertegnede. 
Jeg hadde bukket bort partiet mot 
Milan runden for, og var revansjesugen. 
Siden Anton alltid spiller kougeindisk 
mot 1.34, gikk jeg bort fra mitt vanlig
ste åpningstrekk e4 for a ha en forberedt 
variant klar. 

Hvit: Sjur Nørve 
Svart: Anton Jørgensson 
7. runde Åpning:Kongeindisk 

I . d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 
5. Le2 0-0 6.Lg5 
Averbach-varianten som kan gi hvit et 
godt grep om stillingen i sentrum og mu
ligheter for kongeangrep.(F.eks. etter Sd7 
7Dd2 e5 8.d5) En mye brukt fortsettelse 
i dag, er 6.-c5! 7.d5 h.6 8.Lf4 e6!? Svart 
ofrer bonde for et visst initiativ. Det var 
dette jeg hadde forberedt. 
6. -Sbd7 7.Dd2 c6 8.0-O-0(?) 
Litt vel agressivt. Et rolig 
trekk som Sf3 som hadde sikret hvit en 
liten, men behagelig fordel. Derson hvit 
vil spille agressivt, hadde 8h4! vært 
bedre. F.eks. 8.-e5 9.d5cxd5 10cxd5 h5 
I I . Sh3 med et lite pluss til hvit. 
8. -Da5! 9.f4?! 
f3 eller Kbl er sikrere. 
9. -b5!? 
Et bondeoffer som hvit burde tatt 
imot: 10.cxd5 cxd5 1 l.Lxb5! - og nå går 
ikke Sxe4 pga. Sxe4 Dxb5 og Lxe7 med 
kvalitetsgevinst. Svart spiller bedre 11-
Tb8 og etter 12.Lc4! Sb6 13.Lb3 Lg4 
14. Sf3 Tfc8 har svart angrepsjanser for 
bonden. 
Jeg hadde imidlertid noe helt annet for 
øye, nemlig 
10. e5?? b4! 
Jeg trodde nemlig jeg skulle vinne ma
teriell etter 11 Sbl Jeg så rett og slett 
ikke at svart kunne spille Se4! med posi
sjonen ruin for hvit. Nå så jeg det, men 
det var i seneste laget. 
1 l.exff» bxc3 12. Dxc3 Dxc3 
I3.bxc3 Sxf6 14X13 Tb8! Selvomdron-
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lungene er borte står den hvite kongen 
utsatt til. 15.Lxc6 er selvfølgelig dårlig 
pga. Lf5 og svart innvaderer den hvite 
stillingen med tårnet. 
Jeg hadde fortsatt et håp om redning og 
strittet imot så godt som jeg kuime, men 
mot Antons prikkfrie gevinstforing var 
de» nytteløst. 
I5.Lxf6 Lxf6 16.g4 La6! 17.Td2 c5! 
(DIAGRAM) 
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Det haster ikke med å slå på c4. 
Anton vil åpne flere linjer mot den hvite 
kongen. 
l8.Se2 Lxc4 19.g5 Lg7 20.Tel Tfc8 
21.Lg4 
Den hvite stillingen er håpløs, det ikke 
noe fornuftig å ta seg til. Etter Tb2 
ryker det enda en bonde, og selv med 
ulikefargede løpere skal det være lett 
vinst. 
21.-Tc7 22.dxc5Tcb7 
(truer matt) 
2J.Tc2 dxc5 24.Kd2 Tb2 25.Tecl e€ 
26.Sg3 Td8+ 27.Kel Txa2 28.Txa2 
I »a2 29.Se4 Ld5 3©.Sxc5 Tc8 
»I.Sa4 Tc4! 

Knuser hvits siste håp. Etter f.eks. 31.-
Lb3 32.Tal Txc3! 33.Kd2 
kan det oppstå visse tekniske vansker 
pga. de ulikefargede løperne, selvom 
dette selvsagt også er vunnet. 
32.Ldl Txf4 33.Sb2 Th4 34.Sd3 a5 
35. Kf2 Txh2+ 
36. Kfl Lc4 37.Le2 Lxd3! 
og det var bare å gi labb, og gratulere 
Anton med et vel gjennomført parti. 

Kommentarens jur Nerve 

Hvit: Pål-Ole Liabøtrø 
Sort: Leif Kverndal 

Før de to siste rundene sto Leif Kvern
dal bokført med et halvt poeng. 
Han hadde igjen Liabøtrø og 
Bogi Palsson som han begge hadde 
svart mot, og så mørkt på mulighetene 
til å bedre den bedrøvelige scoren. 
Jeg forsøkte å oppmuntre han, og rådet 
han til å spille sin gamle favoritt 
Budapestergambiten for å overaske 
Bogi som ikke kan allverden av åpn-
ingsteori. 
Først sto Pål-Ole på programmet og 
han kan jo masse teori. 
Slik gikk det: 
(Kommentarer etter Pål-Ole Liabøtrø) 

l.d4 Sf6 2.c4 e5 3.dxe5 Sg4 4.S13 Sc6 
5.Lf4 Lb4+ 6.Sbd2 De7 7.e3 0-0 
8.Le2 Sgxe5 9,Sxe5 SxeS 10.0-4) Lxd2 
1 l.Dxd2 d6 12.Dd5!! 
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En teoretisk nyhet som skal gi hvit 
fordel i alle varianter. 
12.- Le6 13.Dxb7 Tab8 
14. Dxa7 
Sterkere hadde vært De4! F.eks. 14-
Txb2 15.Lxe5 dxe5 16Ld3! og bonden 
på e5 faller. Det hjelper ikke å spille 
15. -Txe2 heller pga. 
16Lc3! og tårnet blir fanget. 
14. - Txb2 15.Lxe5? 
Neste overseelse:hvit spiller best Tfel 
F.eks. 15.- L.vc4 16Lxc4 Sxc4 
17Tacl d5 18e4! Te8 19Dd4 Tb5 
20Kfl med stor fordel til hvit. 
15. - dxe5! 16.Lf3 Tfb8! 17.Ld5 Lg4! 
18. f4? Le2 
Først nå så jeg at 
Tf2?? straffes med Tbl+ og vinner. 
19. Tfel Ld3 20.e4? 
Enda en overseelse. men alternativer 
20. g3 e4! var heller ikke særlig fris
tende. 20.- Dh4! 2l.De3 Spilt med Lg4! 
18. f4? Le2 Først nå så jeg at Tf2?? 
straffes med Tb l + og vinner. 
19. Tfel Ld3 
20. e4? 
Enda en overseelse. men alternativer 
20.g.3 e4! var heller ikke særlig fris
tende. 
20.- Dh4! 21.De3 
Spilt med håp om 21.- exf4? 22.DO 
Men, 

(DIAGRAM) 
Hvit: Pål-Ole Liabøtrø 
Sort: Leif Kverndal 

Det partiet som ble direkte avgjørende 
for klubbmesterskapet følger så ukom
mentert. 
Det ble att hengeparti etter hvits 42. 
trekk. 
Pål-Ole ga opp uten fortsatt spill etter å 
ha fått bekreftet at 
Bogi hadde spilt Te2! 
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I »111 å p n e klassen inneholdt "coming 
u n n " som Thoralf Barstad og Ole Mar
lin Wiig for å nevne noen, så det var 
mc laskende at 
Kjell Juul og Geir Gjermstad skulle bli 
sa suverene. 
Juul scoret stort på sin sikkerhet og ru
tine, og på sitt gode tak på apn-
ingspillet. 

Gjermstad er i folge seg selv nokså 
blank på åpningsteori. 
Han har imidlertid en logisk spillestil 
med vekt på en meget god kombinasjon-
sevne. 

Det innbyrdes oppgjøret mellom disse to 
ble ikke direkte avgjørende. 
Det viser heller ikke Juul på sitt beste. 
Han spiller litt for avventende i åpnin
gen, og svekker kongestillingen unødig. 
Dette utnytter Gjermstad på en for
billedlig måte. 
Han har selv kommentert partiet for 
Stjerneverdenen. 

Klubbmesterskap - 1997 
Runde 4 

Hvit: Kjell Juul 
Sort: Geir Gjermstad 

1. Sf3 d5 2.g3 Sf6 3.Lg2 c6 4.d4 
Lf5 5.0-0 e6 6.c4 Sbd7 7.cxd5 cxd5 
8.Sc3 Le7 9.h3 h6 10. Sd2 
Innleder en liten kamp om sentrum. 
Som partiet utviklet seg, angrer nok hvit 
på at han ikke i stedet trakk f.eks.LfA 
10 0-0 11.13 
Hvit burde nok trukket e4 med en gang. 
Nå setter sort seg i bulldoseren og turer 
hensynsløst frem. 
11 e5 12.e4exd4 
Nå ser det ut som hvit får problemer i 
alle varianter. 
10. 13.Se2d3! 14.exf5 
11. Sd4, Db6 15. Sb3, dxe4 16. Le3. 

Lh7 17. fxe4, Sxe4 18. Sf6, Lc5 
19. S.\c5, Sexc5 gir ingen kompen
sasjon for hvits bondetap. 
14 Lc5+ 15.Kh2dxe2 16.Dxe2 
Tell 17.Dh5a6! 
Sort er særdele tent på feltet e2. 
Å slå p b7 krever et usedvanlig mot 
Fra hvits side. 
18.Da4 Te2 
Her forblir tårnet resten av partiet - til 
pest og plage for hvit. 
19.Sb3Tc8 20.Ld2 
Sxc5 medfører sort tårndobling på an
dre rekke, og ganske sikkert dødelig. 
20. ....Ld6 21.Lc3? 
Tacl ville vel demme opp for en del, 
men sort kommer nok sigende inn alle 
sprekker allikevel. 
21 Tc4 22.Da5Lc7 23.Da3.... 
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DIAGRAM. 
Hvit: Kjell Juul 
Sort: Geir Gjermstad 

23 Lxg3+!! 24.KM 
24. Kxg3, Sh5 25.Kh2.Dg5 26.Tgl. 
Dg3+ 27Khl,Th4 og matten er nært 
forestående. 
24 Sh5 25.Sd4 Txd4!! 
Tårnet på e2 skal ikke røres! 
26. Lxd4 Dh4? 
26 , Sf4 27Tgl, Dh4 og hvit bir 
hurtig matt. 
27Xe3? 
27. f4!.Lxf4 28.TO,Tel+ 29.TxT, 
DxT+ 30.Lgl,Sg.3+ 31.TxS,LxT 
32.De3, DxD 33.LxD, Sf6 og sort må 
slite for å vinne. 
27 Lf4 28.Lxf4 Sxf4 29.TglSxh3 
30. Oppgitt. 

Kommentarer 
Geir Gjermstad 

Østlansserien 1996-97 

Vi skal se på hva som møtte 
Stjernen4 på seierens vei. 

10/11-1996 - borte mot Grorudd. 3 - 1 
Viggo Andersen - S. Solum 1 - 0 wo 
Milan Kutrovac - I . Stensrud 0 - 1 
Helge B. Skaar - J. Lundhøy 1 - 0 
Leif Andersen - Bjørge 1 - 0 

8/12-1996 -borte mot Hadeland 3.5-0.5 
Viggo Andersen - RGranum 1-0 
Milan Kutrovac - A. Iversen 1 - 0 
Roar Thorstensen- P. J. Paulsen 1 - 0 
Leif Andersen - O. Karlsen 0.5-0.5 

10/1-199/- hjemme mot Leten 2.5-1.5 
Milan Kutrovc - F. Storli 0 - 1 
HelgeB. Skaar- P.Stenvaag 0.5-0.5 
Roar Thorstensen-B. Nikolaisen 1 - 0 
Leif Andersen - P.Nikolaisen 1 - 0 

16/2-1997-bortemotNord-Odal 2-2 
Viggo Andersen - TS. Riso 0 - 1 
Milan Kutrovac - J.H. Yttebor l - 0 
Roar Thorstensen-S.Lensebakken-O-I 
Leif Andersen - J.Lcnsebakken-1-0 

9/3-1997-hjemme mot Elverum 2.5-1.5 
Viggo Andersen -C.H.Amundsen-1 -0 
Milan Kutrovc - A. Langmyr 0 - 1 
Roar Thorstensen-B.Brenden 1-0 
Leif Andersen- F.Chatur 0.5-0.5 

Kommentarer Leif Andersen 
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Stjernens Klubbmesterskap 
Resultatliste - Berger 

Plast Navn 
1. BogiPalsson 2070 +04 =06 =05 +2 -4h) +03 +07 +09 +08=7.0 
2. Pål-Ole Liabøtrø 2215 +05=03-30-01+07+09-08+04+06=5.5 
i. Anton Jørgenson 1753 =09 =02+08-M+04-01+06+07-05=5.0 
4. Milan Kutrovac 1610 -01-07+09+08-03+06+05-02 )»<*$= 5.0 
5. Arne Hugo Bøe 1833 -02 =01-07 +09 +08-04 =06 +03= 4.0 
6. SjurNørve 2017 ^9=01+07+09+08-04-03=05-02=4.0 
7. Thomas R Hauge 1765 +08 +04-06 + 0 5 - 0 2 - 0 1 - 0 3 +09= 4.0 
8. Leif Kverndal 1730 -07 =09-03-04-06-05+02-01= 1.5 
9. Kjell M. Haug 1722 =03 =08 -04 -06 -05 -02 -01 -07= 1.0 

10. Gudmund Stenersen 1941 -06 -05 -02-03=01 -07 -09 -08 «04= 0.0 

Resultatliste - Monrad 
Pl. Navn Kl. 

1. 1 Kjell Juul 2 1605 +02+04+12 -22 +18 +06 +07 +16 wlO 8.0 
2. 22 Geir Gjermstad 2 +21 +03 +18 +01 +10 -04 +06 +12 +02 8.0 
3. 18 Svein E. Ruud 2 +15+05 -22+06-01 -07+10+04+12 6.0 
1. 12 Roy Etlis 3 1475 +09+13-01 +07 +20 +02 +04 -22 -18 6.0 
2. 7 RThorstensen 3 1494 =08 =06 +14 -12 +16 +18 -01 +17 +04 6.0 
4. 14 Thoralf Barstad2 1630 +11 =20 -07 +08 -04 -10 +17+15 +03 5.5 
5. 4 Ole M.Wiig 2 1585 +03 -01 +20+10 + 14+22-12-18-07 5.0 
1. 2 Pål Brantzeg 4 1249 -01 -09 +03 +11 +15 -12 +16 +20 -22 5.0 
3. 15 G.Springinsfeld3 1487 -18 +17 -21 +13 -02 +0.3 +11 -14 +16 5.0 
4. 10 Tor I.Bjørklund3 1356 +19+08=16-04-22+14-18+06 wOl 4.5 
6. 6 T. Lindsjørn 2 1625 +05 =07 +09 -18 +21 -01 -22 -10 +20 4.5 
2. HH.OPaulsen 4 1125 -14 -16 +17 -02 +05 +21 -15 =13 +19 4.5 
5. 13LeifGtdliksen 3 1328 +16 -12 -08-15-17+19+wo = 11 +05 4.5 
3. 16 Walter Haugen 4 1013 -13+11=10+05-07+20-02-01 -15 3.5 
4. 3 P. Kristiansen 4 1130 -04 -22 -02 +19 +08 -15 =21 +wo -14 3.5 
5. 20 Palle Brink 4 +17=14-04+21 -12-16+19-02-06 3.5 
6. 21 Thor Å.Suren 4 1238 -22 wl9 +15 -20 -06 -11 =03 -05 +17 3.5 
7. 5 Harald Mottang4 1241 -06 -18 =19 -16 -11 +\vo +08 +21 -13 3.5 
8. 17 Leif K.Larsen 4 -20 -15 -11 +wo +13 +08 -14 -07 -21 3.0 
9. 8 Arvid Eikevik 4 971 =07 -10 +13 -14 -03 -17 -05 -19 +wo 2.5 

10. 19 Jens Olav Velle4 -10w21 =05 -03 +wo -13 -20+08 -11 2.5 
7. 9K. Dvbka 2 1702 -12 +02 -06 * * * * * * i.fj 
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Stjernens 
Klubbmestere 

1924: Helge Olsen 
1925: ErikHeibo 
1926: Erik heibo 
1927: Ingen turnering 
1928: Rolf Lund 
1929: Gustav Marthinsen 
1930: RolfLund 
1931: Gustav Martliinsen 
1932: Gustav Marthinsen 
1933: Gustav Marthinsen 
1934: Einar Jansen 
1935: Einar Jansen 
1936: Thormod Østeraas 
1937: Thormod Østeraas 
1938: Gustav Marthinsen 
1939: Gustav Marthinsen 
1940: Gustav Marthinsen 
1941-47: Krigen 
1948: Gustav Marthinsen 
1949: Einar Jansen 
1950: Einar Jansen 
1951: Thormod Østeraas 
1952: Thormod Østeraas 
1953: Gustav Marthinsen 
1954: Thormod Østeraas 
1955: Tematurnering 
1956: Eriing Toverud 
1957: Gustav Marthinsen 
1958: Frank Tangen 
1959: Einar Jansen 
1960: Gustav Marthinsen 
1960: Frank Tangen 
1961: Frank Tangen 
1962: Frank Tangen 
1963: Einar Jansen 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Frank Tangen 
Gustav Marthinsen 
Sentrumsturnering 
Johan Andreassen 
Gustav Marthinsen 
Terje Andersen 
Terje Andersen 
Terje Andersen 
Jarl H. Ulrichsen 
Jarl H. Ulrichsen 
Svein Berg 
Knut J. Helmers 
Lars Kjølberg 
Knut J. Helmers 
Odd Hater 
Lars Kjølberg 
Lars Kjølberg 
Dag Sodtholt 
Thomas Heiberg 
Thomas Heiberg 
Ole Scott Knudsen 
Thomas Heiberg 
Gustav Gulbrandsen 
Lars Kjølberg 
Ole Scott Knudsen 
Petter Simonsen 
Sjur Nerve 
Øystein Andersen 
Gudmund Stenersen 
? 

Leif Kverndal 
Pål-Ole Liabøtrø 
Gudmund Stenersen 
Bogi Palsson 
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K N U T J . H E L M E R S 

KNUT J . H E L M E R S 

Kuul Jøran Helmers, født 7 februar 
1957. er den desidert største spilleren i 
Sl jentens historie. 
Som klubbmedlem er han alene om å ha 
Norgesmester-tittelen, og tittelen Inter
nasjonal mester. 
Han ble Jtiniornorgesmester 1972 og 
Norgesmester både i 1976 og 1977, 
Inter-nasjonal mester i 1978. Enda 
hovere henger hans tittel som nordisk 
mester fra 1981. 
Det var et begivenhetsrikt mesterskap 
som fant sted på Reykjavik. 
Han slo begge de deltagende 
stormestere, og lians parti fra sisterun
den mot stormester Sigurjonsson er en 
liten perle, og vises i partiavdelingen. 

Helmers deltok i fem OL, og vi må 
nevne spesielt hans innsats fra Luzern 
1982. Han ble til da historiens beste 
førstebords-spiller for Norge, og var 0,7 
p. fra et stormesternapp. Helmers 
storhetstid var fra midten av 70-tallet til 
et stykke ut på 80-tallet Ved siden av 
Leif Øgaard var han den førende. 

I motsetning til Leif Øgaard som faktisk 
fikk to stormester-napp, klarte Knut 

Helmers aldri det, men var ved et par 
anledninger ca. et halvt poeng fra. 

marginene. I spillestyrke sto han iallfall 
ikke tilbake for Øgaard, forskjellen på 
de to var at Helmers var jevnere i sine 
prestasjoner. 

Senere på 80-tallet avtok Helmers 
ambisjoner, og da han ble spurt om å 
være med i elitegruppen i 1987, 
takket lian nei. 

Etter den tid har han heller ikke deltatt i 
turneringer. Dette er et stort savn for oss 
som liker å studere partiene hans. men 
det er naturligvis et valg vi må respek
tere. Helmers har gjort nytte for seg på 
annen måte. 
Det må nevnes at han har vært sekun
dant, bl.a. for GM Simen Agdestein. et 
privilegium lian aldri selv fikk nytte av 
som toppspiller. 

Han har på privat basis hatt sjakkelever. 
Videre har Helmers gjort seg bemerket 
som sjakkspaltist, kommentator og for
fatter av bokene "Revansjen som glapp" 
og "Sjakkleksjoner med Simen 
Agdestein". Helmers klarer som få å 
sette ord på sine tanker om stillings
typer, med sine svakheter og styrke. 
Og i likhet med Ninizovvitsch, hender 
det at lian sammenligner det som 
foregår på sjakkbrettet med hendelser i 
livet ellers. Alle med estetisk sans vil la 
seg fenge av Helmers måte å skildre et 
sjakkparti. 
Kan vi håpe på flere beker fra hans 
hånd? 
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Til glede for nye lesere vil vi vise ett av 
Helmers beste partier, med hans egne 
kommentarer. Det er vist tidligere i 
Stjerneverdenen og i flere andre 
tidsskrifter, men også vi som har fulgt 
med en stund har sikkert glede av et 
gjensyn. Det ble spilt i Luzern i 1979 
mot IM Andreas Diickstein. Det in
neholder Helmers mest berømte trekk: 
16 d5!!. Følg med: 

Hvit: I M Knut Helmers 
Sort: I M Andreas Diickstein 
Hollandsk 
1. Sf315 
Nå var jeg meget tilfteds. min score 
mot Hollandsk er enorm! 
2. g3 Sf6 3.Lg2 d6 
Svaart plaanlegger nå 4 e5. Derfor: 
4.d4 e6 5.0-0 Le7 6.c4 0-0 7.Sc3 
De8?! 
bedre 7 a5 med planen Sa6. 
8.1)3 
Et solid og dodt trekkkk. Etter min 
mening er både 8Dc2 og Tel svakere, 
om en mer direkte 
8 a5 9.e3! Saa6 10.Ld2 c6 
ll.De2 
Hvit har nå en tvers igjennom solid 
stilling, og er klar for bruddet e3-e4. 
11 Sc7 
Det aktive 11 Sh5 kkanbemøtes 
med 12. Sel! Sluttspillet er neppe noe å 
trakte etter for svart. Ifølge teoren er 
11 Ld7 12.e4fxe4 13.Sxe4Sxe4 
14,Dxe4 OK for svart. Dette begriper 
jeg slett ikke. Etter min mening er den 
svarte stillingen solid, men kun solid! 

Etter Duckksteins trekk tenkkte jeg 
lenge. 12.e4 ville gi teorivarianter 
nevnt ovenfor, men er trekkkkrekkke-
folgen Sc7-Ld7 likeggyldig? Etter min 
mening nei. Svarts motspill baserer 
segg på b7-b5. Dette svekkker de hvite 
fetene, i særdeleshet punktene e6-c6-b5. 
taktiskk sett oggså d5 og f5. Svarts 
«dårlige» løper er derfor livsnødvendig 
til forsv ar av disse. Så jeg hadde planen 
klar. og spilte: 
12.Sa4!? b5 
Muligens bør svart forsøke det passive 
12 Sd7 
13.Sb6Tb8 14.Sxc8Dxc8 15.cxb5 
cxb5 
Man ser nå tydelig svakhetene på de 
hvite feltene. 16Tacl virker naturlig, 
men jeg hadde planlagt den direkte 
motlegging av svarts strategi, og spilte: 

16.d5!! ScxdS 
Det beste , 16 e5 er dårlig pga 
!7.Tfdl! medtruselen lS.Sxc.4» og 
19.d6. 16 Sfxd5 er også dårl igerc. 
dac6 er helt ugardert, og bruddet e3-<H 
kanskje uhindret 
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17. Tacl Dd7 18.Sd4! 
Nå ser man poenget med 12.Sa4 og 
16d5. De hvite feltene er svekket, og 
med springertrekket settes f5-e6-d5-c6-
b5 under ild. Svart er i store vansklig-
gheter. 
18 Tb6? 
Det er ikke lett å finne gode alternativ. 
På 18 b4!? gir både 19e4! og 19Sc6 
fordel til hvit. 
19. Tfdl! 
Øker trykket, og truer 20.Sxf5 eller 
20. Dd2 mlgtav21.S.xe6. 
19 Sc7? 
Det er utrolig at Diickstein, som selvføl
gelig så hvits neste trekkk. går inn i 
dette, men noe godt forsvar finnes nok 
ikkke, f.eks. 19 g6 20.e4 fxe4 
21. Lh3!Sc7 22.Txc7! Dxc7 23.Sxe6 
Dd7 24.Sf4!Db7 25.Le6+Kg7 
26Sd5! og svart er helt bastet og bun
det. Det finnes naturigvis også andre 
vinstveier. 
20.Txc7 Dxc7 21.Sxe6 Dc8 22.Sxf8 
Dxf8 23.Ld4! Tb8 24.La7 Tc8 
25.Dxb5Tc2 26.Dxf5 Txa2 27.Tell 
Df7 28.Ld4 
1-0 

DET ÅPNE NM 1997 

1. Ole Chr Moen, OSS 7.5 
2. Frode Elsness, Sarpsborg 7,5 
3. Einar Gausel, OSS 7,0 
4. Kristian Trygstad, OSS 6,5 
5. Arne Hugo Bøe, Stjernen 6,5 

13. Leif Kverndal, Stjernen 5,0 
34. Frode Teigen, Stjernen 4,0 

Undertegnede overrasket både seg selv 
og andre med en meget fin poenghost 
på Gausdal uken etter påske. 
Og som belønning ble jeg spurt om å 
skrive noen ord i Stjerneverden. 
Det ble 6 og et halvt på de ni rundene, 
og en femteplass på kvalitet bak 
Kristian Trygstad. 

Kort fortalt ble det tap for de to elite
spillerne Ole Chr. Moen og Frode El
sness. og remis med sort mot svenske 
Per Johansson som har 2110 i rating. 

Resten slo jeg faktisk, deriblant de to 
mesterspillerne Lars E. Andersen og 
Edwin David. 
Jeg fikk altså bortimot maksimal score 
sett ut i fra mine fattige evner 
Dette er forøv rig den tredje turneringen 
på Gausdal på rad jeg har en 
mesterprestasjon, 
De to forrige var to stormesterturner-
inger i 1990. 
Jeg liker meg godt på Gausdal. 
Og også denne gang skinte sola. 
Jeg delte forøvrig hytte med 
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Leif Kverndal, som også gjorde en 
ganske bra turnering. 
Han spilte seg fint opp i siste halvdel, 
og lå før siste runden et halvt poeng 
bak meg. 
Men uheldigvis var det vi to som 
møttes. 
Og denne gangen, med den formen jeg 
var i , var det jeg som trakk det lengste 
strået. 
Men han fikk da iallfall førstepremie 
for spillere over 60 år. 
Og en mester-skalp ble det også på 
ham, se partiavdelingen. 
De andre deltagerne fra Stjernen var 
Frode Teigen som gjorde en middels 
innsats på 4 poeng, og Leif Gulliksen 
som ikke fikk til noe, men som var like 
blid for det! 
Mitt eget spill er jeg sånn rimelig bra 
fornøyd med selvom det ikke ble de 
virkelige perlene. 
Faktisk er tapspart ict mot 
Ole Chr. Moen et av de mest interes
sante, men jeg har ikke maktet å stud
ere det over 80 trekk lange partiet. 
Hvis jeg hadde tatt en randbonde på det 
riktige tidspunkt hadde jeg hatt en klar 
remisstilling. 
Der kan jeg altså med litt velvilje mot 
meg selv si at jeg var uheldig. 
Ellers gikk det glatt. 
Mot Per Sondresen i tredje runden 
kunne det gått verre. Etter å ha fått til 
en posisjonell vinststilling etter 15-20 
trekk, klarte jeg å rote det bort, og sto 
senere til tap. 
Men etter å ha brukt all min energi på 
å skape motspill, gjorde Sondresen 

igjen feiltrekk som snudde partiet. 
Som oftest vant jeg ikke etter mitt 

eget storartede spill, men derimot var 
mine motstandere greie med å grave 
sin egen grav. 

Min motstander i fjerde runden var 
Lars Even Andersen. Han er 
"showmannen" i norsk sjakk. Med sitt 
lange fyldige hår minner han mer om en 
rockeartist enn en sjakkspiller. 
Han har den særegenheten at han 
trykker hardere på klokka når lian er på 
offensiven. 
Før han kom i bildet som min mot
stander sa Kverndal: "Jeg håper jeg slip
per å møte Lars Even Andersen". 
Det var ikke Gausel, Moen og Elsness 
han nevnte, men Andersen fra Fana! 
I fjor kom han så høyt opp som en tred
jeplass i det åpne NM. 
Og også i år endte han høyt oppe, på en 
sjuendeplass. 

Hvit: Lars Even Andersen, Fana 
Sort: Arne Hugo Bøe, Stjernen 

l.Sf3 f5 2.e4 fxe 3.Se5 Sf6 4.d3 
De første trekkene fra hvit ble ledsaget 
av relativt harde og optimistiske slag på 
sjakkuret. (Og jeg var noe smånervøs.) 
4... e3! 5.Lxe3 e5 6.Le2 Le7 
7. 0-0 d5! 8. f4! 
Lars E Andersen er en taktiker og ser 
muligheter i stillingen. 
8... exf 9.Lxf4 0-0 10.d4 Sc6 ll.c3 Ld6 
12.Dc2 Lxf4 13.Txf4 De7 
14.DJ3 Ld7 15.Sd2 Tae816.Lf3 Pe3+ 
17.Bxe3 Txe3 18.Tfl Se7 
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19.c4??h6 20.Kf2Td3 21.Ke2 
Txd2+ 22.Kxd2 hxgS 23.L*d5+? 
Bedre, men tapt da også er det etter 23 
Txf6. Den beste svindelmuligheten var 
23 .. Txf6 24 Tel Le6?? 25 cxd5 Sxd5 
26 Txe6!. 
23... Sexd5 24.T413 g4 25.Ta3 Sc4+ 
26.Kel Txfl+ 27.Kxfl Sd2+ 28.Kf2 
Ssc4 29.Txa7 Sd6 30.a4 K17 
31.a5 Lc8 32.Kg3 
Hvit truer med planen Kh4-g5. 
32... g4! 
Sort truer matt med Se4! 
33.h3 Se4+ 34.Kh2 g3+ 35.Kgl Kei 
36.Kfl Sf4 37.a6 Sd6 38.b4 Kd7 
39.b5 b6 40.Ta8 Sxb5 41.Kgl? Se2+ 
42.Kfl Sexd4 43.a7 Sxa7 44.Txa7 h5 
4S.Ta3 b4 46.Ta5 Kd6 47. nnngitt 
Etter mitt Kd6 skulle hvit gjøre hem
melig trekk. Jeg skrev opp stillingen på 
konvolutten, og snart så jeg min mot
stander skrive "oppgitt" på noter-
ingsskjemaet. Men han kom ikke med 
labben. Han skulle vel aldri forsegle det 
"trekket"? Han ble sittende litt til. vred 
litt på seg, og skottet opp på meg. Da 
spurte jeg like godt. "Gir du opp?" og 
han sa straks "Ja!". 

SERIESJAKKEN 96/97 

Forrige sesong var tidenes lavmål for 
Stjernen i Lagsjakksammenheng, med 
bare tre lag på startstreken og nedrykk 
fra l.div. for førstelaget. 

I år gikk det bedre, med fem lag som 
alle fullforte i fin stil. 

Stjernen4 4.div. avd.D vant sin 
avdeling og rykker opp til 3.divisjon. 

Førstelaget klarte dessverre ikke op
prykk td toppserien, 
2. laget ble også nr. 2. 
Det samme med tredjelaget. som hadde 
opprykket inne i siste matchen, 
men det glapp på målstreken. 
5.laget gjorde også en hederlig innsats. 
Status for klubben er dermed at vi 
har ett lag i 2.div isjon, to lag i tredje
divisjon og to i fjerde. 
Vi setter oss naturligvis høyere mål. så 
langt er det vel mest grunn til å være 
fornøyd med at såvidt mange har 
deltatt, og at entusiasmen for klubben, 
klubbfølelsen, er på vei opp. Det har 
vært avholdt noen lagsamlinger for 
lagkampene for analyser og forberedel
ser, med vekslende oppmøte. 
Stjernen 3 har hatt glede av to trening-
samlinger med vår IM, Knut Helmers. 
Dessverre har lian ikke hatt tid til mer. 
men det ser likevel ut til at spillerne har 
hatt et konkret løft i både interesse og 
spillestyrke. 
Vi skal i det følgende presentere de fem 
lagene, og trekke fram et partieksempel 
fra hver. Som seg hor og bør begynner 
vi med førstelaget. 
Følgende spillere har bidratt (poeng, 
med antall spilte kamper i parentes) 

Pål-Ole Liabetrø 3,5 (6) 
Sjur Narve 3 (7) 
PerOmrvedt 2,5 (7) 
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Gudmund Stenersen 4 (7) 
Øystein Andersen 3 (4) 
Tor Henriksen 3 (3) 
Kjell Haug 1 (1) 

Som vi ser spesielt flott innsats av re
servene Tor Henriksen og 
Øystein Andersen, som måtte spille 
mer enn planlagt fordi Carsten Aubert 
trakk seg fra deltakelse. 
Berømmes skal også Kjell Haug som 
stilte opp som reserve på stående fot da 
ingen andre kunne, og gjorde sine 
saker bra. Pål-Ole spilte godt, men fikk 
ikke uttelling poengmesig i tilsvarende 
grad. 
Det er vel et typisk utslag av man
glende spilletrening. 
Undertegnede og Per Omtvedt skuffet 
stort, og Gudmund presterte vel også 
litt under forventet. 
På tabellen kom vi langt etter Follo 
som rykket opp, men var i realiteten 
svært nær opprykk. 
Jeg våger å påstå at vi ikke hadde tapt 
matchen mot Sicilianerne, dersom vi 
hadde vunnet eller spilt uavgjort mot 
Follo. Kampen mot Follo ble derfor 
avgjørende, og fikk et svært dramatisk 
forlop. Med tre partier avgjort sto 
det 1,5-1,5. 
Pål-Ole sto til klar vinst mol 
Leif Øgaard med kvalitet over. 
Gudmund hadde også kvalitet over og 
vinstsjanser. 
Så blir Pål-Ole lurt av Øgaard til 
remis. Og Gudmund taper på tid i re-
mistilling, under omstendigheter som 

fikk meg til å skrive et innlegg om 
fair-play i Norsk Sjakkblad nr.2. 
- Et bittert tap, og synd på alle måter. 

Med et lag i førstedivisjon, ville klubben 
lettere rekruttert nye spillere og vi kunne 
fått et lag som kunne hevdet seg også. 
Men, vi får bare brette opp ermene og ta 
fatt på nytt. 
Forhåpentligvis med et enda mer stabilt 
mannskap, og kanskje en ny lagleder? 
Jeg føler absolutt behov for å (bort)-
forklare min egen svake innsats og synes 
vel at ansvar for lagledelse og adminis
trasjon til tider går litt ut over det 
sjakklige. 
Siden ingen andre på førstelaget har vil
let gi meg noen partier, benytter jeg 
sjansen til å vise et av mine egne 
vinstpartier. 

6 runde Østlandserien 2.div. avd.B 
Stjernen 1. Bord 2 

Hvit: Thomas Laken hagen, 
Hønefoss (ca. 1940) 
Svart: Sjur Nerve (2017) Stjernenl 
Åpning: Katalansk, med overgang til 
Benoni i forhånd 

l.Sf3 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 
d4!? 5.0-0 Sc6! 
Svart spiller agressivt og gir hvit mu
ligheten til å spille Benoniåpningen med 
omvendte farger. 5 - c5 hadde vært 
dårlig. Hvit ville da etter d3 og e.3 hatt to 
tempi mer enn i "vanlig" benoni, fordi 
svarts e-bonde bruker to trekk fram til 
e5. Med sine følgende trekk prover svart 
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å hindre hvit i å spille e3. Hvits beste 
strategi ville nå være å spille Sa3, Sc2, 
fulgt av a3 og b4 ev. også e3.1 det fol
gende avslører hvit at han ikke har en 
klar forståelse av stuingen, 
og spillet hans blir litt planlost. 
6.d3 Lc5! 7.Sbd2 0-0 8.Sb3 Sd7! 
9.Sxc5? 
Med hvils hjelp kommer hesten nå til 
idealfeitet c5, der den forhindrer e3. og 
svart kan starte mobiliseringen av bøn
dene i sentrum. I stedet for Sxc5 burde 
hvit spilt e3 og etter 9-e5 har svart bare 
en liten fordel. 
9.-Sxc5 10.b3 a5 ll.Sd2? 
Med La3 hadde hvit kunnet skape større 
problemer for svart. Etter 11.- Sb4 
12.Lb2! Sc6 er det trekkgjentakelse. så 
svart må spille 11.- Dd6! Hvit får da 
spilt e4! og etter 12.-e5 (d\e3 ep taper 
offiser etter d4) 13.Sel har svart bare 
liten fordel. Nå blir fordelen stor. 
Il.-Te8 12.La3 Sb4 13.Lb2 e5 14. 
a3 Sc6 15.Dc2 Lg4 16.Tfel Dd7 
17.Se4 Se6 18.Dd2 De7 19.h3 Lh5 
20.Dc2 Kh8 21.Sd2 Tad8 22.Khl 
Lg6? 
Her burde svart ha gått rett på sak med 
f5! Etter f.eks. 23.e3 følger dxe3 
24.Txe3 f4! 25. Tel Sed4 
26Lxd4 Sxd4 27Db2 B 28.Lfl Dd7 og 
svarts angrep blir fort avgjørende. 
23. Sf3 Sc5 24.Sh4 Td6 25.Tadl 
Df6 26. Kgl? 
Hvit burde lettet trykket med et avbytte 
(Sxg6) 
26.-Lh5 27.Lcl e4»? 
28.dxe4? 

Dette taper nærmest forsert. Langt 
bedre hadde vært 28Lxe4 Sxe4 29.dxe4 
d3! 30.Txd3 Sd4 31.Dd2 Sxb3! og svart 
liar angrepsjanser for bonden. 
28.- d3! 29.exd3 Lxdl 30.Txdl Sd4! 
31.Dbl Se2+ 32.Kh2 Sxcl! 33.Dxcl 
(DIAGRAM) 
Hvit: Thomas Løkenhagen 
Sort: Sjur Nørve 

iiet var viktig for svart å kvitte seg med 
hvits potensielt farlige loper, som kunne 
hatt en fin framtid på diagonalen a 1 -h8. 
Svart har vunnet kvalitet for to bønder, 
den ene kommer straks tilbake. Like 
viktig er det at svarts springer er kjem
pesterk, mens hvits loper ikke er mer 
enn en "storbonde". Hva er den riktige 
måten å avvikle på? Sxb3, Sxd3 ellr 
Txd3? Pga. en liten taktisk overseelse 
velger jeg feil. Riktig var nå 33.- Txd3! 
etter f.eks. 34.b4 axb4 35axb4 Txdl 
36Dxdl Se6 37.De2 Dc3 38.b5 Td8 
skal vinstføringen v ære et enkelt teknisk 
spørsmål. Nå kunne det blitt vrient. 
33.- Sxd3? 34.De3 Sc5 
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| V \ 
Stjernen spilte den 17. april 1997 pokalkamp borte mot Nordstrand. 

Dette er en kamp som begynte 23mars-1995 da Stjernen vant borte med 9-6 
En ny kamp ble spilt 1996 hjemme, med et tap som var så grusomt at jeg 
måtte lukke øynene når jeg skrev 2.5 -12.5 

Nordstrand Stjernen 

1. Stig Tjomsland 2181 Bogi Palsson 0 -1 
2. BrorThanke 2048 Sjur Nørve 2017 1 -0 
3. Jan Sorgjerd 2042 Arne H. Bøe 1833 1 -0 
4. Arne Danielsen 2011 Anton Jørgensen 1753 1 -0 
5. Petter H. Lysedal 1991 Leif Kverndal 1730 1 -0 
6. Ole Jørn Gyldenås 1964 Morten Lilleøren 1755 1 -0 
7. BaardDahl 1916 KrysztofDybkka 1702 1 -0 
8. Roaul Aabraahamsson 1869 Dag Nøding 1 -0 
9. Per Kr. Vigdal 1840 Svein E. Ruud 1 -0 

10. Jan Synnestvedt 1837 Jørn Snellingen 1565 0 -1 
11. Arne Birger Lund 1834 Milan Kutrovac 1610 1 -0 
12. Thore Østrem 1812 Jan Jacobsen 1610 1 -0 
13. Lars Johansen 1568 Ole M. Wiig 1585 0 -1 
14. Tony Svendsen 1624 Roy Ellis 1475 0 -1 
15. Tore Reppen 1551 Pero Dimitriz 0.5-0.5 

Sluttsum 10.5-4.5 

Igjen gikk vi på et nytt stort tap. 
Det ble våre beste spillere som 
tapte på alle bord utenom vår 
ferske klubbmester Bogi Palsson. 
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ungent da Dxf2 strander på Txd3 og 
Sxf2 strander på Tfl. 
35.Txd6 cxd6 36. b4 axb4 37.axb4 
Sd7 38.f4 Db2(?) 39.Del? 
Tapstrekket. Hvit kunne nå spilt Sf5!, 
for på Dxb4?? følger Dd4! og svart er i 
alvorlig trøbbel. Jeg burde derfor spilt 
b6 i stedet for Db2, med fortsatte vinsts-
janser. 
Hvit var imidlertid i sterk tidsnød. 
39. -Sf6 40.Sf5(?) 
Heller ikke andre trekk hjelper. Den in
direkte garderingen av e4 med 40.Kgl 
strander på Ta8! 41 Df2 (ellers går 
dama tapt etter Tal) Tal+ 42Lfl 
Dxf2+ 43Kxf2 Sxe4+ med lett vinst. 
40. - Txe4 41.Ddl Te2 42.Sh4 Dd2 
43.Da4 Da2 44.Db5 Da6! 
Framtvinger D-bytte og et enkelt vunnet 
sluttspill. 
45.Dxa6 bxa6 46.Kgl g6 47.Lfl Tb2 
og hvit ga opp etter ytterlige 8 trekk. 
Et parti jeg er godt fornøyd med også 
etter å ha analysert det grundig. Spesielt 
åpningspillet, der jeg får nytte av mine 
seneste teoristudier i moderne Benoni. 

(Kommentarer Sjur Nørve) 

Når det gjelder Stjernen 2. i 3.div. 
avd.B. gir vi ordet til Morten Lilleøren 
(tekst) og Jan Jacobsen, som har kom
mentert sitt vinstparti. 

Det store problemet for 2.1aeet i år var 
den manglende stabiliteten. 

Selv om to spillere spilte 6 (av 7) kam
per, var det hele 10 spillere med i løpet 
av sesongen, og som om det ikke var 
nok, måtte laget gi w.o. på et bord mot 
Akademisk3. 
Resultatet var at nettopp resultatet 
svingte: 
Når man spiller uavgjort mot den 
suverene avdelingsvinneren SOSS 
(som ikke avga flere lagpoeng) er det 
samme resultat mot Asker, som ikke 
vant en eneste kamp, mildest talt 
dårligere enn forventet. 
Videre: (innbyrdes oppgjør spilte 
Kongsberg og NKL 2-2 
Stjernen2 slo det ene laget 4-0 og tapte 
0,5-3,5 mot det andre. 

Jeg sier ikke mer. 
All ære til Per Nygård, som må ha hatt 
mange tunge stunder i forsøkene på 
å skrape sammen noe som liknet på et 
lag. 

Her er resultatene: 
S2 - Kongsberg 4-0 
S2 - SOSS 2-2 
S2 - Follo2 3-1 
S2-NKL 0,5-3,5 
S2 - Akademiske 2,5-1,5 
S2-Asker 2-2 
S2 - Remis 3,5-0,5 
Til sammen ble det likevell nok poeng 
til en annenplass: 
SOSS 7 6 1 0 22 13 
Stjernen2 7 4 2 1 17.5 10 
Follo2 7 4 1 2 16.5 9 
NKL 7 3 3 1 16 9 
Kongsberg 7 3 1 3 13 7 
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Remis 7 1 2 4 10 4 
Asker2 7 0 3 4 8.5 3 
Akademisk3 7 0 1 6 8.5 1 

Spillerne på laget var i bordrekkefølgen 
(poeng og kamper i parentes): 

Arne H. Bøe (1.5/2) 
Tomas R. Hauge (2/2) 
Jan Jacobsen (1.5/6) 
Anton Jørgensson (0.5/1) 
Morten Lilleøren (3.5/4) 
Leif Kverndal (3/3) 
Svein E. Ruud (0/1) 
Per Nygård (4/6) 
J . Arredondo (0.5/1) 
Geir Gjermstad (1/1) 
Tallenes tale er klar: 
Hvis vi klarer å stabilisere laget til neste 
år (og unngår å få Hønefoss i samme 
avdeling)! Kommer laget til å rykke 
opp. 
Men et er lenge siden det ble observert 
noen stabile individer i Seil-
duksgt. 11 

Morten Lilleøren. 

(PS: Ovennevnte er skrevet etter 
hukommelsen, uten noen skriftlige 
notater. Skulle det ha sneket seg inn en 
eller annen feil. ber jeg om forlatelse og 
tilgivelse). 

Spilt på Kongsberg den 10.11-1996 
Hvit: Jan Jacobsen Stjernen2 
Sort: Øystein Sku Ile md (1824) 

1. e4 e6 
Jeg åpnet min vane tro med e4, men 
likte ikke noe særlig å få e6 mot meg. 
Jeg var spent på vilke fonn fransk 
varianten ville ta, så jeg forsatte: 
2. d4 a6!? 
Heisan, men denne varianten av fransk 
hadde jeg ikke sett før. Likevel lot jeg 
meg ikke friste til å spille c4, hvorpå 
svart kunne forsatt med: 3. .. b5! 
Jeg valgte å holde sentrum lukket, så 
derfor spillte jeg rolig videre: 
3. Ld3b5 4.c3Lb7 
Naturlige utviklingstrekk i demte 
spesielle fransk-varianten. 
5.S13 c5 
Partiet så langt kan minne om partiet 
Karpov-Miles fra 1980 hvor Miles 
besvarte e4 med a6 i første trekk!! 
Og han vant! 
6.0-0 Df6 7.Sb-d2 Lc7 8.De2 0-0 
Så langt i partiet har jeg valgt å holde 
stillingen lukket. Nå begyner hvit å 
rare på seg eller angripe. 
9.a4!?c4?! 10.Lc2 Sc6 l l . T e l l Dc7 
12.SO 
Hvits andre springer må vekk fra diago
nalen cl-h6 og være med i oppbyggin
gen av et eventuelt angrep. 
12 S5? 
Skal svart bytte på b3? 
13.Sg5 
Et fikst utfall eller? Tanken min var å 
lokke frem en svekkelse i svarts 
kongestilling med h6 eller g6. 
13 h6 
Jamen svekket han seg. 
14.SU 
Springeren skal t i l h3 og ikke 13. 
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14» ••••b4? 
Dette tar for lang tid. jeg slår i hvert 
fall ikke på b4 med 
bonden. 
15. eS 
Fremover. 
15 Sd5 
Mellom trekkkket 15 Dc6 forandrer 
ikke så mye på stillingen. 
Hvit parerer truslen Dxg2 (matt!) med 
f3 (eneste trekk faktisk)! 
16. Dg4!f5 17.exf6 
(Hvit må slå). 
17.....Txf6 18.Sg3! 
Springeren skal til h5 hvor den har en 
ødeleggende virkning. Svart har ikke 
lenger noe godt forsvar. 
18 Lf8 19.Sh5!! Tf7 20.Lxh6 Sc6 
Svart kommer sin konge for sent til 
unnsetning som vi skal se. 
21.Dg6 
Truer matt! 
21 Sd-f6 
men 
22.Sg5!! oppgitt 
Svart er syiteferdig. Sc-e7 besvares 
naturligvis med Dxf7+ og snarlig matt! 
Sluttstillingen fortjener et diagram synes 
jeg. 

2 S_ 

Stjernen 3 
4.div. avd.A 

Følgende spillere bidro: (Score med 
spilte kamper i parentes) 
Thoralf Barstad 4,5(5) 
RøyEllis 2 (4) 
Ole M. Wiig 3,5 (5) 
Dag Rinden 2,5 (5) 
Jørn Snellingen 0,5 (1) 

Laget hadde som tidligere nevnt to tren-
ingsamlinger med IM Knut Helmers, 
og det var nesten samme lag i alle kam
pene. Laget så ut til å ha koblet et 
seiersgrep på hovedkonkurrent Bærum i 
siste runden, og ville da ha rykket opp, 
som de vel hadde fortjent. 
Dessverre gikk det galt for Dag Rinden 
i det siste avgjørende partiet. Han stod 
til vinst, hadde klart seg med remis, 
men tapte. 
Denne gjengen kommer imidlertid helt 
sikkert sterkere tilbake! 
Stjerneverdenen har fått tak i et parti av 
toppscorer og 1 bordspiller Thoralf 
Barstad. 

3. runde Østlandserien 4.div. avd.A 
Hvit: David Løver Modum 
Svart:Thoralf Barstad, Stjernen3 
Åpning: Siciliansk, Najdorfvarianten 

l.e4 c5 2.Sf3 å6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 
Sf6 5.Sc3 a6 6.Sb3 e5 7.h3? 

— Hvit avslører nå og i det føl-
gende at han ikke vet hva 

mW^r strategien i denne åpningen 
mm går ut på. Le2, Lg5 ev. a4 er 
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de eneste vettuge trekk i stillingen, og 
hvit må spille f4 i denne varianten. 
Barstad vet hvor han skal stille 
brikkene, og får raskt den beste stillin
gen uten at han trenger å finne på noe 
spesielt. 
7,-Le7 8.Le3 0-0 9.Ld3 b5 10.a3 
Lb7 11.0-0 Sbd7 12.f3 Tc8 13.Del 
Dc7 14.Tdl Tfd8 15.Tf2? 
Et dumt felt å stille tårnet på. som det 
snart skal vise seg. Hvit planla sannsyn
ligvis tårndobling i d-linja for å legge 
press på svarts d-bonde. 
Planen om ev. erobring av denne bon
den er dødfødt. Riktignok er d-bonden 
en svakhet, men svart har sjelden prob
lem med å dekke den i denne varianten, 
og slett ikke i denne stillingen. Med sitt 
neste trekk flytter hvit sin dårlige (og 
feilplasserte løper). Han burde vært 
takknemlig om svart ville bytte av 
denne, og trekk som Sxc5 eller Sel 
hadde vært langt bedre. 
15.-Sc5 lé.Lfl? Sxb3 
17.cxb3 d5! 
(DIAGRAM) 
Hvit: David Løver, Modum 
Svart: Thoralf Barstad, Stjernen 3 

Et meget sterkt trekk. Hvit må nå fak
tisk tape materiell. Enten kvalitet eller 
bonden på b3, og vi ser nå tydelig hvor 
uheldig tårnplasseringen på f2 var. Der
som han vil forebygge trusselen Lh4 
med 18.Lg5 så følger Lc5, og kvaliteten 
ryker på en annen måte. Hvit burde 
naturligvis heller gitt bonde enn 
kvalitet, men ville uansett vært i stor 
tapsfare. 
18.exd5 Sxd5 19.Sxd5 Lxd5 20.b4? 
Lh4 21.Lc5Lb3 22.Tcl Lxf2+ 
23.Dxf2 Dd7 24.Tel f6 25.f4 Df5 (!) 
Fornuftig spilt av Barstad. Det kan ofte 
være vanskelig å vinne stillinger som i 
utgangspunktet er vunnet. Hvit har ikke 
noe konkret etter 25.- exf4 25Te7 Df5, 
men en vet aldri med dronninger på 
brettet. Barstad ser helt riktig at 
sluttspillet med kvalitet over er lett vun
net, selvom han må gi en bonde for å få 
det til. 
26.fxe5 Dxf2+ 27.Kxf2 fxe5 28.Txe5 
Td2+ 29.Te2Ted8! 30.g4 Lc4 
31.Txd2 Txd2+ 32.Kel Txb2 
33.Le3? Tbl+ 
Og hvit ga opp. Tapt var det også etter 
Lxc4 bxc4, for den hvite loperen er helt 
hjelpeløs mot tårnet, som en lett kan 
forvisse seg om. Et solid stykke hånd
verk av Barstad! 

STJERNEN 5 
Gjorde også en respektabel innsats. De 
som spilte de fleste kampene var 
Leif Gulliksen, Pål Brantzæg, 
Kjell Iversen og Harald Mottang pluss 
noen fler. Stjerneverdenen har fått fatt i 
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et begivenhetsrikt parti av tidligere for
mann Leif. Her kommer det. 

Hvit: Marius Johnsen, 
Sjakklubben 1911 
Svart: Leif Gulliksen, Stjernens 
Åpning: Siciliansk 

l.e4 c5 2.S13 Sc6 3.Lc4 e6 4.Sc3 a6 
5. a4 Sc6 6.d3? 
d4 med overgang til vanlige sicilianske 
varianter hadde vært bedre. Hvit får nå 
en trang stilling. 
6. -.. Sf6 7.Ld2 Le7 8.0-0 0-0 
9.Tel Te8 10.Se2 b6 ll.Sg3 Lb7 
12. Dcl d5! 
Svart tar kommandoen Når svart 
smertefritt kan spille d5 i siciliansk, er 
det ofte et tegn på at hvit har mislykkes 
med åpmngstrategien. 
13. exd5 exd5 
(Kanskje hadde det vært bedre å slå 
med hesten på d5, for ikke å gi hvits 
springere feltet f5. Svart har da også 
muligheten Sd4, uten å risikere å pådra 
seg en dobbeltbonde i d-linja). 
14. Lb3 Dc7 15.h3 Tad8 (?) 
Det kan virke som svart planlegger å 
stenge inne hvits løper på b3. Hvorfor 
ikke b5 straks? 
16.Lh6!? 
Et sjansetrekk. Etter gxh6 17.Dxh6 ser 
det skummelt ut for den svarte kongen. 
Men faktum er at svart klarer seg bra 
etter 17.-Lc8 18.Sh4 Td6! 19.Sf5 Lxf5 
20.Sxf5 Lf8 21.Dg5+ Kh8 22.Sxd6 
Txel+ 23.Txel Dxd6. Svart har da fått 
to lette offiserer for tårn og bonde og 
bør ha gode vinstsjartser etter f.eks. 

24x3 h6 25Dh4 Se5. Leif velger å 
"safe". 
16.-L18 (?) 17.Lg5! Txel+ 18.Dxel 
Te8 19.Td2 Dd6? 20.Tel? 
Hvit har fått fint spill og kunne spilt Sf5 
i stedet for Tel. Etter f.eks. De67Dd8 
følger g4! med sterkt angrep for hvit. 
Svart burde derfor erstattet Dd6 med 
Te6! Nå blir det en skikkelig røre av 
uoversiktlige komplikasjoner, der Leif 
er den som holder tunga mest rett i 
munnen. 
20.-Se5 21.Sh4 Sfd7? 22.Shf5? 
Begge spillerne overser at hvit kunne 
vinne offiser med f4l, fordi tårnet på e8 
står ugardert. 
22.-Dc6 23.Se3? c4! 24.dxc4 dxc4 
25. La2 Lc5! 26.13 b5 (?) 
Svart har igjen satt seg i førersetet, men 
kunne her spilt enda mer aktivt. Med 
26. -h6! 27.Lf4 Sg6 28.Se2 Sxf4 29Sxf4 
Se5 kunne han ha stilt hvit overfor 
uløselige problemer ang. bindingen av 
Se3. 27.axb5 axb5 28.b4 Lb6 29.c3? 
Sd3 30.Te2 S7e5 31,Lbl Dd6 32.SgfS? 
Dg6! 
(DIAGRAM) 
Hvit: Marius Johnsen, 1911 
Sort: Leif Gulliksen, Stjernen5 
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Vinner offiser. Både Sf5 of Lg5 er truet. 
Poenget er at 
33.Se7+ Txe7 34.Lxe7 strander på 
33.f4 Dxf5 34.Kh2 Lxe3? 
Etler Dg6 beholder svart meroffiseren 
og løpet bør være kjørt. 
35.Txe3 Kf8 36.Txe5! Txc5 37.fxe5 
Dxe5+ 38.g3?? De4! 

4.div. avd. A. 

Bærum2 5 3 2 0 13.3 
Stjernen3 5 3 1 1 13 
Asker3 5 3 0 2 it 
Modum 1 5 2 1 2 9.5 
Sjakkkam2 5 2 0 3 4. 
Drammen3 5 O O S 3. 

4.div. avd.B. 

Østlandsserien 1996-97 
slutt tabellene for Stjernens lag. 

2.div. avd.B. 

Follol 7 6 1 0 26.5 13 
Stjemenl 
Sicilianerne 
Bærum 1 
Nordstrand3 
Hamar 1 
Hønefoss 
Lillestrøm 

Rilindja 5 4 1 0 16.5 9 
SK 1911.3 5 2 2 1 9.5 6 
Møss3 5 2 1 2 12. 5 
Stjernen5 5 1 3 1 9.5 5 
OSS5 5 2 1 2 8.5 5 
Modum2 5 0 0 5 4. 0 

/ 4 1 i ZU " 
7 4 1 2 18.5 9 
7 3 2 2 20 8 
7 4 0 3 17 8 
7 2 2 3 16 6 
7 1 1 5 15 3 
7 0 0 7 7 0 

3.div. avd.B. 

Vinnerlaget 
4.div. avdD. 

Stjernen4 5 4 1 0 13.5 9 
Løten 5 3 1 1 13.5 7 
Grorudd. 5 2 1 2 10 5 
Elverum 5 2 0 3 9 4 
Nord-Odal 5 1 1 3 8 3 
Hadeland 5 1 0 4 6 2 

SOSS 7 6 1 0 22 13 
Stjernen2 7 4 2 1 17.5 10 
FoUo2 7 4 1 2 16.5 9 
NKL 7 3 3 1 16 9 
Kongsberg 7 3 1 3 13 7 
Remis 7 1 2 4 10 4 
Asker2 7 0 3 4 8.5 3 

7 0 1 6 8.5 1 

Vi skeier for 
avdel ings -
seieren til 
Stjemer»4 

med 
sprudlende 
Champagne. 
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Program for Stjernen mai/juni 
1997 

Tirsdag lO.juni Hurtigsjakk ISmin. 
Torsdag 12.juni Lynsjakk 
Lørdag 14.juni Grunerløkka dagene 
Tirsdag 17.juni Klubbmesterskap i lyn 
Torsdag 19.juni 

Avsluttning m/premieutdeling 

Klubben er stengt i Juli. 

Stjernen ønsker alle en god sommer 

5.August Hurtigsjakk 

9. September Høstturn ering 

11.Oktober Stjernen GP i hurtigsjakk 

NM i Sjakk 1997 i Stavanger 


