
Som alle sikkert vet, så fyller Sjakklubben Stjernen 80 år den 3. september 2003 
Styret ønsker å gjøre "krus på klubben" ved å arrangere en fest 

fredag den 26. september. 

V i ønsker derfor å invitere alle medlemmer ti l hyggeftg samvær/fest med 
muligheter t i l dans. 

Det er å ønske at så mange som mulig støtter opp om klubben 
og melder seg på vår festliste. 

Det er en selvfølge at så mange som mulig tar med seg venner og bekjente. 

Festen holdes 26/9-2003 kl . 19.00 i lokalene til Ensliges Landsforbund. 

Adresse Grefsenveien 28 (nær Storo). 

Hjertelig velkommen! 

Meny: 
Reinsdyrgryte med ris 
Rnd\ in/mineralvann 

Vaniljeis med j o r d b æ r 
Kaffe og kaker 

Kuvertpris: 250 kr. 

(Kan ta med medbragt). 



"Stjerneverden våkner" 
Det er med stor glede jeg ser at '"Stjerneverden" våkner t i l igjen. Å ha et slikt skriftlig organ 
for en så stor klubb som Stjernen er helt nødvendig. Det styrker moralen og samholdet i 
klubben. Bare det å kunne lese om klubbens virke både innad og utad er en samlende ting, og 
særlig for de som ikke besøker klubben jevnlig. 
Nå er det slik at når jeg nå sitter og skriver dette innlegg, så strømmer minnene på. Jeg har 
vært medlem av Stjernen sammenhengende siden 1949. Og det er minner om alle de fine 
ildsjeler som har drevet klubben gjennom alle år. Mange har det vært av disse, så jeg kan ikke 
nevne alle. Sammen med min kamerat Per Ingebretsen meldte jeg meg inn i Stjernen i 1949. 
Klubben holdt t i l i en liten kafé i 2.etg. på hjørnet av Markveien og Griinersgt.. Den første 
som tok i mot meg døra var formann Trygve Waage. Han var stor i dobbelt forstand. Han ble 
med tiden formann i kretsen og president i NSF. Han var med å gjøre Stjernen kjent også 
utenfor sjakkbrettet. 
1 1950-åra flyttet klubben t i l Grunerløkka folkets hus. Her var det godt om plass og fine 
lokaler, og klubben blomstret opp som aldri før. Under Ragnar Borges lede_lse ble Stjernen eii_ 

ftgde-JTvtned 
Jeg kan nevne en del av de mange personligheter som spilte i klubbturneringene den gang. På 
en vanlig turneringskveld kunne v i se følgende personer: André Bjerke. Karl Keilhav , 
Gustav Martinsen, Einar Jansen, Tormod Østerås. Erling Toverud, Frank Tangen, Jonny 
Stenklev, Gunnar Nilsen etc. Ja jeg kan nevne flere. Det var mellom 1950 og 1960 , "TO gylne 
år" for Sjakklubben Stjernen. 
1 denne perioden startet Stjernen med skolesjakk på Grunerløkka skole. Så vidt jeg vet er dette 
den forste spede start på skolesjakk i Oslo. Klubben hadde også i denne tiden både økonomi 
og krefter t i l å få l iv i Stjerneverden igjen. Dessverre ble Stjerneverden lagt død i 1958, da 
klubben flyttet fra Grunerløkka folkets hus. Det var for høy husleie. Klubben fikle så en lang 
""ørkenvandring"" i forskjellige lokaler. 
Da klubben i 1969 flyttet inn i egne lokaler dukket Stjerneverden opp igjen. Siden den gang 
har Stjerneverden vært " i live"" bortsett fra noen korte tungere perioder for klubben. 

Vel dette er noen betraktninger fra et gammelt medlem som ser det nødvendig at 
Stjerneverden blir utgitt, ja nesten for en hver pris. 
En stor takk t i l det sittende styre som får bladet på beina igjen. 
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Besøk av Dagsavisen 
Rasende sjakk 
07. 06. 2003: - Sjakk er et av de ærligste spillene vi har. Det er nesten teknisk umulig å jukse, sier Kjel l M . 
Haug. lederen for Stjernen Sjakklubb. Det er da jeg innser at kampen er tapt - allerede for den har begynt. 

Kvelden har akkurat begynt på Stjernen Sjakklubb på Gruner løkka. Jeg sitter på den hvite siden av sjakkbrettet, 
med min motspiller Bjørn Øverland midt imot. V i har håndhilst , slik skikken er i gentlemanssporten sjakk. Bjorn 
har briller, ser rolig og sindig ut og kjenner alle i lokalet. Han er tydeligvis en dreven sjakkspiller. Jeg horer svak 
humring i lokalet idet spillet skal t i l å settes i gang. Det gjor ingenting. 1 kveld skal jeg lære sjakkspillets 
hemmeligheter, et av de mest usosiale og voldelige spill vi har. Min eneste erfaring med spillet er noen seige 
kvelder i kjellerstua med min lillesøster som slo meg ned i sokkelesten liver eneste gang. Og hver eneste gang 
ble hester, tårn. dronninger og bønder slynget med stort raseri utover det knedype. gulhvite gulvteppet. M i n 
søster begynte å spille med pappa, og jeg ble igjen i kjelleren med d rømmen om Agdestein, Kasparov og Fritz 8. 

H A N D 1 K A P P S J A K K 
Klokkene ved de andre bordene har akkurat begynt å tikke. Annenhver gang gjor de sine trekk og slår på den 

^dejen a\ tv i l l ingklokka som står nærmest . Kjell forteller meg at de spjjjerjuirtigsjakk i omganger av femten 

utmerket ut. Det synes ikke Kjel l . - Ved lynsjakk går det litt over stokk og stein, men ved hurtigsjakk kan man fa 
ganske gode trekk og godt spill. Men nybegynnere bor begynne med vanlig sjakk, som kan ta fra en og en halv 
til to timer, forteller han. Jeg ser skeptisk ut. V i ender med en slags handikapvariant. hvor Kjell skal coache meg. 
og gripe inn når jeg spiller skikkelig, skikkelig dårlig. Og vi skal spille uten klokke. V i far lov t i l å snakke 
underveis, noe som aldri skjer uten spesiell autorisasjon. Men kasting av brett er helt uakseptabelt. Uansett. 
Sånne ting kan man bli ekskludert fra klubben for, med mindre man er sjakkstjerne på ordentlig. 

EN H E L T G R E I A P M N G 
- Ja. da må du begynne da, sier Kjel l oppmuntrende. Jeg flytter bonden foran kongen to plasser fram. - c2-c4. en 
helt vanlig åpning , forklarer Bjorn. - Ja. den er grei den. sier Kje l l . Han har forsokt å innprente i meg at sjakk ei
et angrepsspill, et krigsspill, og at j eg må satse for å vinne. Jeg kan ikke gjemme kongen bak en bonde resten av 
spillet. Og jeg må være forberedt på store tap av både bonder og hester. Men helst ikke hester, eller springer som 
de kalles i sjakk, for liver springer er verdt tre bonder. Derfor står bøndene forst. Bjorn har flyttet en bonde han 
også. og sånn fortsetter det i et behagelig tempo. Kjel l lærer meg det første trikset, en enkel rokering, hvor 
kongen hopper over tårnet inn i hjørnet, noe som virker veldig trygt. Så mister jeg den forste bonden. Bjørn tok 
en F6-E4, noe enhver sjakkspiller vi l kjenne igjen som et spenstig angrep fra springeren (hesten). - Nå er det 
v ikt ig at du truer han. sånn at han må forsvare seg, sier Kjel l . Jeg dytter fram løperen min. uten egentlig å tenke 
på hvor den skal hen. Jeg kikker ikke engang over på kongen t i l Bjorn på andre siden av brettet. Bjorn sin konge 
er mye storre enn min. Jeg tenker som en taper. 

M A N G E L PA L U F T 
- Jeg tror ikke han klarer å ta deg nå, hvis han ikke har noe lureri, sier Kjell litt oppmuntrende, en setning han 
skal gjenta mange ganger i lopet av spillet. Bjorn smiler stille og nynner for seg selv. Han nynner melodien t i l 
«Hva var vel livet uten deg», og jeg er sikker på at han prover å psyke meg ut. Spillet fortsetter. Plutselig lener 
en av de andre spillerne seg fram. - Du har mangel på luft. sier han og ser veldig lur ut. - Nei , sier jeg. Han 
insisterer og peker på kongen som står i hoyre hjørne, der han havnet etter å ha hoppet over tårnet. - Du må lufte 
der. sier han og dytter bonden min litt fram. Det er da jeg skjønner at dette går dårlig. Bjorn holder en hel del av 
mine brikker som gisler på sin side av bordet, og jeg har ikke vært i nærheten av å angripe hans svarte konge. Jeg 
flytter den hvite kongen rundt på brettet som en feig, halt hund. i bitte små bevegelser av gangen. Et par trekk 
senere gliser Bjorn og sier - Matt i ett trekk! Jeg kikker ned på brettet, helt uten å skjonne hva som har skjedd. -
Nå er spillet over. sier Kjel l t røstende. - Du gjorde en fei l . du skulle ha flytta tårnet der. fortsetter han. - Men du 
skulle hjelpe meg? sier jeg litt skuffa. - Jeg kunne ikke la ham tape vet du. han er æresmedlem, forklarer Kje l l . -
Nå må jeg få klem, sier Bjorn optimistisk, uvitende om at han akkurat har slått en av verdens verste tapere. 



V I N N E R E O G T A P E R E 
- Det var ikke du som spilte dårlig, det var han som spilte bra, forklarer Kjell etter tapet, etter at han har fortalt at 
Bjørn har vært med på å bygge festrommet i kjelleren. Han d rom mer sikkert om rokeringer og gambiter for alt 
jeg veit. V i står og kikker litt på de andre, der det begynner å snøre seg t i l . - Det er det beste bordet, forklarer 
Kjell og peker på bordet inntil veggen. Der sitter det to menn, han ene i skjorte og han er visst den beste, 
Omtvedt. - Selv de beste kan tape, trøster Kjel l og legger ti l - Selv ikke verdensmestere kan vinne hver gang. Det 
er tydelig at både Bjørn og Kjel l har lite grann dårlig samvittighet, og at de er redd for at jeg skal bl i lei meg. -
Du må lære å stagge det, du kan ikke være dårl ig taper eller utå lmodig hvis du skal bli god i sjakk, legger Bjørn 
t i l . - Men noen av de store er dårlige tapere, altså, innrømmer han. 

Hei og velkommen til en ny sjakkhøst i 

Det blir som vanlig hurtigsjakk på tirsdager (utenom høstturneringen) og 
torsdager, og lynsj akk på lørdager. 

Klubbmesterskapet i hurtigsjakk 

Klubbmesterskapet i hurtigsjakk arrangeres 

tirsdag den 23. september. 

6 runder å 15 minutter pr spiller pr. parti. 
Påmelding senest tirsdag den 23. kl . 18.55 
Startkontingent kr. 50,-

M A R I G R Y D E L A N D 

Husk klubbens 80-års jubileumsfest fredag den 26. 
september! 
(Se egen innbydelse). 
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HØSTTURNERINGEN 2003 

Høstturneringen i Sjakklubben Stjernen vil i år starte 

t i rsdag 7. oktober. 

Program: 1. runde: 7. oktober 6. runde: 11. november 
2. runde: 14. oktober 7. runde: 18. november 
3. runde: 21. oktober Frirunde: 25. november 
4. runde: 28. oktober 8. runde: 19. november 
5. runde: 4. november 9. runde: 2. desember 

10. runde: 9. desember 

Hvis man ikke kan spille på spilledagen, kontakt Gudmund 
Stenersen tlf: 41 50 38 10, eller Kjell M Haug tlf: 91 58 30 
71. Partiet bør forsøkes spilles på torsdagen eller lørdagen 
etter. Hvis et utsatt parti ikke blir spilt i løpet av 13 dager blir 
det dømt wo-tap t i ! den som ikke kan spille. 

Startkontingent: Kvinner og junior: GRATIS.'.' 
Alle andre: 250,- kroner 

Betenkningstid: 90 minutter + 1/2 minutt tillegg pr trekk. 

Premiering: Det vi l bli spilt i en gruppe monrad. 
1. pris 1000,-kr 
2. pris 750,- kr 
+ diverse klassepremier. 

MØT OPP OG SPILL!! 
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Leif Kverndal vant klasse 2 under NM! 
Her er to partier av årets vinner: 

Leif Kverndal,Stjernen (1716) - Tom R. Wister.Kirkegata (1606) [D77] 

NM Fredrikstad 2003 (1), 05.07.2003 

Jeg følte at å få møte Tom Wister i første runde ikke var noen god start på turneringen.Tidl igere har jeg 
hatt problemer med ham, og 
regnet ham for en av de beste i klassen. Nå gikk det etterhvert bra, Han mente selv at Lb6 i 27. trekk med 
binding av springeren var ubehagelig: 

1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3x4 d5 4.g3 Lg7 5.Lg2 0-0 6.0-0 dxc4 7.Se5 Sbd7 8.Sxc4 Sb6 9.Se5 c6 10.e4 Le6 11.Sc3 Dc8 12.Le3 
Sg4 13.Sxg4 Lxg4 14.f3 Le6 15.Se2 Td8 16.b3 Dd7 17.Tc1 Tac8 18.a4 Lh3 19.Lxh3 Dxh3 20.g4 e5 21.a5 Sa8 22.d5 h5 
23.gxh5 Dxh5 24.Sg3 Dh4 25.Dd2 De7 26!xa7 Sc7 27.Lb6 
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29.d6 Dd7 30.Txc7 Txc7 31.Lxc7 Tc8 32.Se4 f5 33.Dd5+ 1-0 
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(92) Geir Nesheim.NSF - Leif Kverndal.Stjernen (1716) [B13] 

NM Fredrikstad 2003 Norge, 09.07.2003 
Nesheim, t idl igere president i Norges Sjakkforbund har ikke vært med 
i turner inger på mange år. Han sa etter turner ingen at han var fornøyd 
med 5 1/2 poeng. 
Jeg spilte "Caro Kann" som jeg har brukt litt i det siste. Han fikk etter hvert 
en f r ibonde som kunne ha blitt farl ig. 

1,e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4x4 Sf6 5x5 Sc6 6.Sf3 g6 7.Sc3 Lg7 8.Ld3 0-0 9.0-0 Lg4 10.Le2 b6 11.Se5 Lxe2 12.Sxc6 
Lxd1 13.Sxd8 Tfxd8 14.Txd1 bxc5 15.dxc5 Tac8 16.Tb1 Txc5 17.Le3 Ta5 18.a4 e5 19.b4 Ta6 20.b5 Ta5 

1 mm 

å kå. i 
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21.b6 d4 22,b7 Tb8 23ixd4 exd4 24.Txd4 Se8 25.Td3 Lxc3 26.Txc3 Sd6 27,Td3 Txb7 
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0-1 
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Reultater av Sjakklubben Stjernens medlemmer 
under NM i Fredrikstad 2003 

Klasse M: 
12. Gudmund Stenersen 
18. Boai Palsson 

Klasse 1: 
16. Per Omtvedt 

Klasse 2: 
1. Leif Kverndal 
3. Thomas Hauge 
35. Roger Moen 
71. Svein_Erik Ruud 
83. Viago Andersen 

Klasse 3: Klasse 4: Miniputt: 
11. Kje l l Juul 37. Ørjan Jorgensen 11: Jardar L. Haugland 
41 . L e i f Andersen 
47. Jostein Kauserud 
60. Harald Mottan-
79. Le i fGul l iksen 

Klasse Senior A: Klasse Senior B: 
5. Kjell M . Haug 2. Trygve Lindsjorn 

10. Richard Wicklund-Hansen 16. Bjørn Øverland 
13. Roar Thorstensen 
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(92) Geir Nesheim.NSF - Leif Kverndal.Stjernen (1716) [B13] 

NM Fredrikstad 2003 Norge, 09.07.2003 

Nesheim, t idl igere president i Norges Sjakkforbund har ikke vært med 
i turner inger på mange år. Han sa etter turner ingen at han var fornøyd 
med 5 1/2 poeng. 
Jeg spilte "Caro Kann" som jeg har brukt litt i det siste. Han fikk etter hvert 
en f r ibonde som kunne ha blitt farl ig. 

1.e4 c6 2,d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Sf6 5x5 Sc6 6.Sf3 g6 7.Sc3 Lg7 8.Ld3 0-0 9.0-0 Lg4 10le2 b6 11.Se5 Lxe2 12.Sxc6 
Lxd1 13.Sxd8 Tfxd8 14.Txd1 bxc515.dxc5 Tac8 16.Tb1 Txc5 17.Le3 Ta5 18.a4 e5 19.b4Ta6 20.b5 Ta5 
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21.b6 d4 22.b7 Tb8 23.Lxd4 exd4 24.Txd4 Se8 25.Td3 Lxc3 26.Txc3 Sd6 27.Td3 Txb7 
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Et sjakkproblem 
Soldaten som skal lope spissrot 

Bonden på g2 er en synder som skal lope "spissrot" 
mellom de sorte bondene, som hvit ikke har lov til å 

slå, mens sort har lov til å slå alt den kan ramme. 
Spørsmålet er hvor mange trekk som behoves for at 

g2 kan gå raden igjennom til g6, hvor den skal sette matt. 

1 flaske vin til de tre beste! 

God fornøyelse! 
Svar følger senere 
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