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FORORD
Denne beretning gjør på ingen måte krav
på å være fyldestgjørende.
Den er bygget på de opplysninger som
har vært tilgjengelige fra klubbens medlemsblad "Stjerneverdenen", og fra hukommelsen.
50 år er en lang tid, og Stjernen har ført
en til dels omflakkende tilværelse med
ofte skifte av spillelokale. Det er forståelig
at noe av arkivet, under slike forhold, er
blitt borte. I tvilstilfelle har vi derfor søkt
støtte i Norges Sjakkforbunds, Oslo og
Omegns Sjakkrets' og andre klubbers
jubileumsberetninger. Er noe eller noen
forbigått, ber vi om tilgivelse for det.
Allikevel tror vi at beretningen gir et
noenlunde sannferdig bilde av Stjernens
liv og virke gjennom 50 år, og vi takker
alle som har hjulpet til med dette.
Stjernens styre retter en spesiell takk til
Gustav Marthinsen som har samlet disse
opplysninger.

Æresmedlemmer.
Eivind Juul
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SJAKKLUBBEN STJERNEN
ble stiftet den 5. september 1923 av følgende:

Klubbens formenn 1923 Ingvald Dahl
Johan Didriksen
Einar Fjulsrud
Lars Aas
Sigurd Sørensen
Einar Pettersen
Asbjørn Andresen
Sverre Aarhus
Thorbjørn Olsen
Egil Lindquist
Gustav Marthinsen
Johnny Stenklev
Asbjørn Kristiansen
Ragnar Borge
Trygve Waage
Svend Svendsen

1973

1923/24/25/28
1926/27
1929
1930
1931/32/33
1934/35
1936
1937
1938
1939
1945
1946/57
1947
1948/51/52/53/55/56
1949/50
1954

Sigurd Bjørn
Knut Maugesten
Erik Ellund
Harry Nilsen
Gunnar Nilsen

1958
1959/60
1967
1964/65/70
1961/62/63/71/72/73

Thorvild Berntsen
Ingvald Dahl
Birger Fjærgård
Birger Jensen
Eivind Juul

Klubbmestere 1923 Helge Olsen
Erik Heibo
Ingen turnering
Rolf Lund
Gustav Martinsen
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1924
1925/26
1927
1928/30
1929/31/32/33/38/
.W/40/48/53/57/60/
65/68
1934/35/49/50/59/63
1936/37/51/52/54
1955

Gunnar Juul
Konrad Thuve
Walther Thuve

8, og dette ble da klubbens spillelokale
i årene fremover.
I 1920-årene var økonomien klubbens
Achilleshel. Men styret, under ledelse
av formannen Ingvald Dahl, arbeidet
energisk og klarte å holde det gående
ved frivillige gaver, utlodninger, basarer
o.l., og klubben gikk tross alt fremover.

Styret 1931/34
Foran fra venstre: Asbjørn Andresen, Sigurd Sørensen, Sverre Aarhus.
Bak: Johan Bjørlingson, og Bjarne Grønnebakke.

Et forberedende mote av sjakkinteresserte på Grunerløkken ble holdt 16.
august og et konstituerende møte 5.
september 1923 som blir regnet for
klubbens stiftelsesdag. Det var møtt
frem 16 mann. Formål og lover for
klubbens virke ble vedtatt, og blant
flere forslag til navn ble man enige om
Sjakklubben Stjernen.
Deretter fulgte valg av styre som fikk
følgende sammensetning:
Ingvald Dahl, formann,
Thorvild Berntsen, viseformann,
Julin Anderson, sekretær,
Eivind Juul, kasserer,
Birger Fjærgård, materialforvalter,
Johan Lund, 1. suppleant,
Walter Thuve, 2. suppleant,
Helge Nilsen, revisor,
Gunnar Juul, revisor.

Dette ble altså Stjernens første styre,
og klubben var en realitet.
Den valgte formann takket t i l slutt de
fremmøtte, og uttalte håpet om at
Stjernen i tiden fremover skulle kunne
kaste litt lys på den norske sjakkhimmel.

Å R E N E 1923 -

1940

Tiden som fulgte var preget av livlig
virksomhet. Det var nok av oppgaver
å ta fatt på for klubbens første styre.
Spillemateriell skulle skaffes, — sjakkurene manglet, og ikke minst et passende spillelokale måtte klubben ha.
Etter en del flakken omkring på små
kaferorn fikk klubben leie lokale i
B.U.L.'s "Kaffi-Stova", Olaf Ryes plass

I 1925 meldte Stjernen seg inn i Norges
Sjakkforbind, og samme år var klubben
med på å stifte Oslo og Omegn Sjakkrets. Rent spillemessig deltok klubben
aktivt i det som skjedde i Oslo's sjakkliv. Gjennom vennskapskamper og kretskamper øket klubben sin spillestyrke
og ble en respektert motstander. I
sjakklubben Odin's jubileumsturnering
1927 vant Stjernens spillere hver sin
gruppe 1. klasse, og i kretskampene
1925 — 28 spilte klubben seg opp fra
laveste t i l høyeste klasse, hvor den har
holdt seg nesten uavbrudt. Stort sett
må en si at klubben hadde hevdet seg
bra, både administrativt og spillemessig
i sine første leveår.
4 rene 1929 - 30 var vanskelige for
Stjernen. Depresjonstiden med stor arbeidsløshet og en sviktende økonomi
var årsaken.
En nytt styre under ledelse av Sigurd
Sørensen ble valgt i 1931, nye retningslinjer ble fulgt, og med så dyktige medarbeidere som Asbjørn Andresen, Bjarne
•Jrønnebakke, Sverre Aarhus og Joahn
Bjdrlingson måtte resultatet bli godt. Det
var i denne tiden grunnlaget ble lagt
for Stjernens suksess frem t i l krigsutbruddet.
Av klubbens virksomhet ellers kan
nevnes 2 korrespondansepartier med
Fredrikstad Schakselskap 1928 - 29 hv
hvor Stjernen vant 1 1/2 — 1/2.
Stjernen var representert i en internasjonal lagkamp 1929 rnot Island 3 - 3 ,
landskamp mot Island 1934, samme resultat 3 - 3,bykamp mot Gøteborg
1934 med seier 5 — 3. Av jubileums- og
pokalkamper ellers kan nevnes: Oslo
Sjakklubs 10-års jubileum,1930, Drammen

Sjakklubb 1930 - 3 1, Stjernens eget
jubileum 1933, mot "1911" i 1934,
Drammens Arb. for. Sjakklub 1935 —
36 og " 1911 "s jubileum 1936. Samme år
var Stjernen representert på Olympialaget i München. En lagkamp (6 mann)
alle mot alle, ble spilt mot Oslo Schakselskap. O.S.S. van 19—17, men den
individuelle seier gikk til Stjernen. Som
en ser var klubben stadig med og virksomheten ble livligere etterhvert med deltakelse i Oslomesterskap, lagkamper og
landsturneringer. Vi nevner Erik Heibo's
stikkamp om OM i 1936, Thormod
Østeraas' seier i OM 1938 og hans stikkkamp om NM samme år. Nevnes må
også Gustav Marhinsens seier i Nordisk
mersterklasse 1939.
I 1938 feiret Stjernen sine 15 år med jubileumskamper. Vi mangler dessverre
fortegnelse over de deltagende klubber,
men pokalene har vi. I 1939 vant
Stjernen Oslomesterskapet for lag, og også den påfølgende lynturnering.
Bedriften ble gjentatt i 1940.

Å R E N E 1940 -

1973

Krigen satte en stopper for all offentlig
sjakkvirksomhet i Norge. Våren 1941
forlangte tyskerne å få være med i kretsens individuelle turnering. Kretsstyret,
ved formann Erik Heibo, avviste kravet
og ga samtidig kretsens klubber beskjed
om at turneringen var avlyst. Kretsens
formann ble kalt til en herr Muller,
ble utsatt for trusler, men med samme
resultat. Heibo var nok en øremerket person etter dette. Han ble senere tatt for
illegal virksomhet og satt på Grini i
nærmere 3 år.
Klubbene ellers fortsatte en innskrenket
virksomhet med private turneringer hjemme hos hverandre. Høsten 1944 fikk vi
leiet et lokale i Kafe Buen, Maridalsveien.
Vi kalte oss "Tirsdagsklubben" og hadde
lokalet til krigen var over.

Stjernen fikk i 1945 tilbud om å arrangere årets landsturninering i Oslo.
Klubben syntes det økonomiske ansvar
ble for stort, og gikk derfor i samarbeid
med Oslo Schakselskap og med Norges
Sjakkforbund som garantist. Det ble en
vellykket turnering, og nevnes må at
Stjernens Jarl Simonsen erobret skjønnhetspremien i sin klasse. Senere på høsten
avholdt klubben, sammen med Oslo og
Omegn Sjakkrets, en serie propagandakvelder i Deichmanske filial på Grunerløkken. Disse ble meget populære, med
foredrag av kjente spillere fra Stjernen
og kretsen.
Etter en viss oppblussen like etter krigen,
dalte interessen i klubben, Det var en
tydelig reaksjon etter okkupasjonen, og
klubbens nomadetilværelse gjorde sitt.
Vi hadde forlatt Kafe Buen, hadde et lite
opphold på Gamle Aker Kafe ved Kiellands
plass og deretter tilbake til Kaffistova på
Olaf Ryes plass. Alt i løpet av 3 år.
Leieforholdet i Kaffistova ble uholdbart.
Et nytt styre under ledelse av Ragnar
Borge skar knuten over, og nytt lokale
ble leiet i Fokets Hus, store sal, på
Grunerløkken. Dette ble opptakten til en
ny blomstringstid for Stjernen.
I 1946 hadde en sammenslutning mellom Norges Sjakkforbund og Arbeidernes Idrettsforbund funnet sted, og samme år var Gustav Marthinsen med i stikk kamp om OM.
I 1947 ble kretsens lagkamper inndelt i
Mesterklasse A, B og C. Stjernen stilte
ikke lag i 1947 og ble flyttet ned i klasse
A. Vi spilte oss opp igjen i mesterklassen,
året etter.
Årene frem til 1956 viser stor aktivitet.
Vi nevner Torshov Sjakklubbs jubileumsturnering 1949, Sjakklubben av 191 l's i
1951, Akers Mek. Verksteds Sjakklubb
i 1952, vår egen jubileumsturnering i
1953, Nylands Verksteds Sjakklubb i
1954, Sjakklubben "Tempo" samme år,
"64", Fredrikstad, Sarpsborg Sjakklubbs
og Nordstrand Sjakklubbs i 1955.

Som vi ser har Stjernen vært en populær
motstander. Samtidig var den indre virksomhet ikke mindre. Arbeidet med undervisning av skoleungdom ble startet, utmerket ledet av Johnny Stenklev og
Ragnar Borge. I denne forbindelse
nevner vi Erland Scheens flotte gave til
klubbens 30-års jubileum: Dr. Euwe's
"Sjakkbok for ungdommen". Stjernen er
vel en av de klubber som startet først
med undervisning på skolene. Vi peker
på at Grunerløkka skole var den første
som erobret kretsens vandreskjold i
1954. Et navn som her må nevnes er
Trygve Waage, først hans arbeide i kretsen
og senere som formann i forbundets
avdeling for skole- og ungdomssjakk.
Hvilken betydning dette arbeide har,viser
det faktum at landets elitespillere stammer fra skolesjakken. I disse årene var
Andre Bjerke og hans venn Carl Kedhau
gått inn som medlemmer. Det ble et
farverikt innslag i klubblivet og velkjent
er Bjerkes uttalelse om sin ørkenvandring
blant sjakkpartier som begynte med d 2 d4, Sg8—f6. Han vil vekke tillive igjen
romantikken i spillet, og resultatet ble
Evansgambit-turneringen i 1955. Andre
Bjerkes meget velskrevne og sjarmerende
bok^spillet i mitt liv forteller alt om
turneringen, og om hans 7 år i Caissas
tjeneste.
Et propagandafremstøt førte til dannelsen
av egen junioravdeling i 1956, og arbeidet
med undervisningen på skolene fortsatte.
Året etter hadde Stjernen en vennskapskamp mot Lillehammer Schakselskap,
og i 1958 egen jubileumsturnering.
I disse årene var Stjernen blitt en storklubb, med et medlemstall på over 100,
men av den grunn også mer tungrodd.
Medlemstallet sank, husleien øket, og
klubben fant det fornuftig å flytte tilbake
til Kaffistova i Storgaten 28. Dette var i
1959 og her arrangerte Stjernen sin første
sentrumsturnering. Grunnlaget for en
slik turnering var ønsket om en skjerpet
konkurranse klubbene imellom og en

høyning av nivået. Følgende klubber var
innbudt: Odin, Torshov, Sjakkameratene
og Sinsen. Arrangementet ble et mønster
for hvordan en slik turnering skal gjennom
føres. En ny sentrumsturnering ble da også arrangert i 1966 i St. Olavshuset og i
1970 i klubbens egne lokaler.
I 1962 — 63 tok vi revansje over Drammen Sjakklubb og erobret den oppsatte
pokal. I 1963 feiret Stjernen sitt 40årsjubileum med kamper mot Fredrikstad
Schakselskap, Sarpsborg Sjakklubb og
Hamar Schakselskap. I dette arrangementet var også 4 folkeskoler med:
Trasop, Møllergaten, Grunerløkka og
Ruseløkka. I denne tiden hadde Stjernen
skiftet lokale flere ganger, først til
Østerdalsstua i Fredensborgveien, så til
et velferdslokale i Vågebyveien, for til
slutt å havne i St. Olavshuset i 1965.
Tanken var at dette kunne bli et samlested for sentrumsklubbene, men ideen
lot seg dessverre ikke realisere. St. Olavshuset ble for dyrt for klubben og i 1967
flyttet Stjernen til Berle skole. Dessverre
ble det et kort opphold og klubben fikk
nytt lokale i en kafe i Universitetsgaten,
høsten 1968. Kafeen innstilte driften og
i 1969 sto Stjernen uten lokale. Dette
var en virkelig krise. Noe måtte gjøres,
og det ble gjort. Klubbens rådgivende
jurist Alf Gullhav, i samarbeid med
Gunnar Nilsen, fikk et ledig butikklokale
på hånden. Det var en kolonial og delikatesseforretning, og alt skulle selges —
varebeholdning og inventar. Kort sagt,
Stjernen kjøpte og Stjernen solgte, og
vi husker med et smil Knut Bøckmans
artikkel i Morgenbladet. Da lokalene var
tomme gikk klubbens tekniske avdeling
til aksjon. Alt innvendig ble revet og
bygget om — inventar ble skaffet — og i
juni 1969 var Stjernen under eget tak.
Dette var litt av en bragd og alt utført
av klubbens medlemmer som dugnad. Vi
nevner Bjørn Øverland, Hans Martinsen,
Knut Maugesten, Harry Nilsen, Frank
Tangen, Jan Sørensen, og mange flere —
med Gunnar Nilsen som den store over-

våker.
I denne tiden hadde Norsk A/S Phdips
villig stilt sin kantine til rådighet, og her
hadde klubben sine møter i byggeperioden.
I høstens lagkamper spdte Stjernen seg
opp igjen i kretsens mesterklasse og en
intens aktivitet begynt. Klubbens juniorgruppe ble reorganisert, klubbens medlemsblad "Stjerneverdenen" kom ut påny, en turnering for handicapede ble
satt i gang på Sunnås, Nesodden, og en
undervisningsserie for blinde ble startet.
I 1970 deltok klubben i Sarpsborg
Sjakklubbs 50-årsjubileum, hadde lagkamper mot Lillehammer Schakselskap
og Kongsberg Våpenfabriks Sjakklubb,
arrangerte sentrumsturneringen, var med
i St. Olavs Cup og i Sjakkameratenes
julecup.
I 1971 gikk sinsen Sjakklubb inni i
Stjernen og klubben ble tilført en rekke
sterke spillere.
Flere sterke juniorspillere kom også til
Stjernen denne tiden, og i denne for
bindelse nevner vi Stjernens seier over
Vanløse Skakklub, København.
Året 1972 viser ytterligere fremgang for
Stjernen. I Landsturneringen på Røros
ble det 3 førsteplasser. Anniken Omholt Jensen ble Norgesmester for damer,
Svein Åge Johansen vant mester reserve
og Sverre Aasen Normann tok 1. premien
i klasse 2. Samme år var Stjernen med i
Fredrikstad Schakselskaps 70-årsjubileum
og ble nr. 2 i lagkampene for 6-mannslag.
I 1973 har vi hatt 2 juniorkamper mot
Moss Schakklubb. Det ble tap for det
sterke Mosselaget, men allikevel ny
stimulans for våre unge spillere.
I Landsturneringen 1973 i Sandnes hentet
Stjernen 4 premier. Øystein Skar vant
1. klasse og er dermed mesterspiller neste
år. Oddvar Kristiansen tok 3. premie i kl.
2, Bjørn Thomas Heiberg 4. premie i
Junior A, og Kjell Juul 10. premie i kl.
1. Vi må si oss fornøyd med prerniehøsten i betraktning av den uhyre sterke
konkurransen.

K L U B B E N S A D M I N I S T R A SJON
SJAKKLUBBEN STJERNENS
S T Y R E O G U T V A L G 1973:
Formann:
Viceformann:
Sekretær:
Kasserer:
Varamann:
Revisorer:

Gunnar Nilsen
Magne Tauler
Johan Andreassen
Bjarne Henning Olsen
Erik Ellund
Ole Hans Bækken
Mary Klingen og
Bjørn Øverland

Huskomité:

Turneringsledere:

Bjørn Øverland,
Ole Lepperød, Egil
Stubberud, Sverre Aasen
Normann
Egil Stubberud og Johan
Andreassen

Redaktører
for
Stjerneverdenen: Erling Toverud
Per Warendorph

Varamann for
Per Warcndorph
revisorer:

STJERNENS

STYRE OG UTVALG

En klubb står og faller med sin administrasjon. Stjernen har vært heldig i så henseende. I krisesituasjoner har det alltid
vært noen som har stilt seg til disposisjon
og ryddet opp i uføret. Uten forkleinelse
for andre må vi nevne den nåværende
formann Gunnar Nilsens fremragende
innsats for klubben. Fra høsten 1945 t i l
i dag har han nesten uavbrudt sittet i
klubbens styre. Spesielt hans organisering
av dugnadsarbeidet har vært ypperlig.
Gunnar Nilsen har også innehatt verv i
forbundsstyret og kretsstyret.
Dugnadsarbeidet ja. Hvem har vel ikke
hørt tale om dugnadsgjengen, noe som vel
er enestående for landets sjakklubber.
Uten å fornærme noen av de mange som
har deltatt i dette arbeidet vil vi nevne
de to ikke-medlemmer, Åse Nilsen og
Elsa Hallerud. Som har gjort en enestående innsats.

STYRE:

Fra venstre:
Erik Ellund, Bjørn Øverland, Johan Andreassen, Gunnar Nilsen, Bjarne Henning
Olsen, Ole H. Bækken og Per-Arild Berge. Magne Tauler var ikke tilstede.
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ÉvmtÆm

Klubbens premiesamlinggir et godt bilde
av Stjernen's virksomhet utad. Den er et
bevis på klubbens popularitet og vi
sender vår hjerteligste takk for godt
samarbeid til Norges Sjakkforbund.
Oslo og Omegn Sjakkrets, samt klubber
i Østfold, Vestfold, Hedmark og Oppland.

Sjakklubben Stjernen står i dag godt
rustet til å møte kommende tider, og vi
slutter denne beretning med et amerikansk ordtak: " V i tar av oss hatten for
fortiden og de som er borte. V i tar av oss
jakken for fremtiden".

"STJERNEVERDENEN"
I 1931 startet Asbjørn Andresen og
Bjarne Grønnebakke klubbavisen. Den
fikk navnet "Stjerneverdenen" og utfylte
et lenge følt savn i klubben. Avisen dekket
klubbens interne virksomhet, bragte
nyheter av sjakklig interesse fra innog utland, og hadde en fast teorispalte.
Redaktørene utførte et strålende arbeide
og de første 2 — 3 årene utkom avisen med
12 nummer i året.
I 1934 ble det redaktørskifte. En redak
sjonskomite bestående av E. Jansen,
O.M. Randem, J. Henriksen og H. Grini
overtok den videre utgivelse av "Stjerneverdenen". Avisen utkom nå i ny layout,
hadde fått et hendigere format, og trykkingen foregikk med sats på Randems
berømte Gutenberg-presse. Den står vel
i dag på Teknisk Museum. Alt så lyst ut
for "Stjerneverdenen", men av forskjellige
grunner gikk redaksjonskomitenn i oppløsning. Avisen svant hen mer og mer, og
var opphørt da krigen kom.
Men "Stjerneverdenen" var ikke glemt.
I 1948 tok Ragnar Borge og Harry Nilsen
arbeidet opp igjen. De sporet opp den
gamle pressen, som ble restaurert og pusset opp. Nytt satsmateriell ble skaffet til
veie, og pressen var i gang igjen i 1949,
med klubbens styre som redaksjonskomité,
med formannen Trygve Waage som ansvarlig redaktør, og med Johnny Stenklev
som teori- og partiredaktør. Ragnar
Borge overtok som redaktøri 1952.
I 1954 ble Johnny Stenklev avløst av
Bjorn Bjørnsen og med problemforfatteren
Arne Rindalsholt som medarbeider.
Høsten 1954 ble et spesialnummer av
"Stjerneverdene" trykt opp i 10.000, eksemplarer, under redaksjon av Ragnar

Borge, Andre Bjerke og Carl Keilhau.
Hensikten var et propagandafremstøt
blant Grunerløkkens beboere. Dette
resulterte i en egen junioravdeling. Arbeidet med "Stjerneverdenen" var meget
krevende. Det kostet mange kvelds- og
nattetimer på frivillig basis., og avisen
ble igjen lagt ned da Stjernen flyttet
fra Folkets Hus i 1958.
Først i 1969, da Stjernen var kommen
under eget tak, ble arbeidet med
"Stjerneverden " tatt opp igjen. Fagfolk
sørger for at det blir en fin kvalitet over
bladet som nå utkommer en gang pr.
kvartal. Ansvarlig redaktør er Erling
Toverud med Per Warendorph som
problemredaktør.
ELDRES AVDELING
Tanken om å danne en "Eldres Avdeling"
ble tatt opp av Erik Heibo i 1942, men

først i 1948 ble dette til virkelighet. Det
skulle være en avdeling for medlemmer som
hadde trukket seg fra aktiv sjakk, men
som likevel ville støtte klubben på forskjellige måter. Medlemskap var betinget
av en viss alder, en viss ansiennitet i
hovedforeningen og ellers ha utført et
fortjensfullt arbeide for klubben.
Avdelingen har sitt eget styre.
Frem til 1969 har avdelingen hatt sine
møter 2 a 3 ganger i året i Kafe Engebret
på Bankplassen, senere i Stjernens egne
lokaler. Møtene har vært preget av gemytlig samvær, foredrag over selvvalgte tema
og diskusjoner om mangt og meget.
Avdelingen har vist sin berettigelse. Den
har støttet hovedforeningen økonomisk
ved spesielle anledninger og har bl.a. deltatt som arrangør av Sentrumsturneringen.
Eldres Avdeling har idag ca. 25 medlemmer og feirer i år sitt 25-årsjubileum.

'tllliiillillliiliiiiiil
KLUBBNYTT

LANDSTURNERINGEN I SANDNES
8 - 15. J U L I 1973
Landsturneringen var i år henlagt til
Sandnes og det viste seg å være et meget
populært valg. Ca. 320 spillere stilte opp,
hvilket er ny rekord for landsturneringene.
Konkurransen ble deretter, en knivskarp
kamp om plasser og poenger.
Fra Sjakklubben Stjernen var anmeldt 21
deltakere, men 2 spillere måtte melde
forfall i siste øyeblikk. 4 av våre 19 deltakere kom på premielisten: Øystein
Skar vant 1. klasse og er dermed ny
mesterspiller fra neste år. Gratulerer!
Oddvar Kristiansen fikk 3. pr. i kl. 2,
Bjørn Thomas Heiberg 4. pr. i Junior A
og Kjell Juul 10. pr. i kl. 1
Når dertil kommer at flere av våre spillere
var nær ved premiering må vi si oss godt
fornøyd med resultatet. Spesielt gledelig er
det at flere og flere av våre ungdommer
stiller opp. I mesterklassen gjorde Ole
Lepperød det best av våre. Etter en beskjeden start tok han 3 1/2 poeng på de
4 siste partier. Terje Andersen og
Eddy Nygaard, begge i mesterklassen, har
begge for liten spilletrening, men klarte
50 % score.
I klasse 1 vant som sagt Øystein Skar, men
også Kjell Juul, Svein Berg og Mary
Klingen leverte en utmerket innsats.
Som nevnt fikk Oddvar Kristiansen 3.
pr. i kl. 2., men nevnes bør også Ole Hans
Bækken og Per-Arild Berge som begge er
i stor fremgang. Både Bækken og Berge
skuslet bort klare gevinststillinger i
de siste runder. Klassens debutant Per
Hardangen er ennå for fersk i gamet, men
også haner i stor fremgang. Et par poeng
subbet han med seg i farten, så helt blank
ble debutanten ikke.
Bjørn Thomas Heiberg leverte også i år
en ypperlig innsats i Junior A. Hadde vel
vært enda høyere rned en forsiktigere
spdlføring i siste runde, men ære være den
som spiller for fullt.
I Junior B stilte vi med 3 deltakere:
Guri Verne, Svein Hagelund og Morten

Tønsager. Som jeg har sagt ved tidligere
anledning må Guri Verne får mer "ro
over spillet" skal det bli mange poeng ut
av det.
Svein Hagelund karet til seg 3 1/2 poeng,
som må sies å være et godt resultat ved
første gangs opptreden. Morten Tønsager
kommer sikkert, med den interesse han
viser, meget sterkere igjen ved neste korsvei.
Sandnes Sjakklubb har all ære av arrangementet.
J. Andreassen

Jubileumsfeste n
går som tidligere meddelt, av stabelen
i Shippingklubben fredag 12. oktober.
Jeg henstiller til våre medlemmer å
reservere denne dagen, så vi får en
fyldig oppslutning om festen. Jeg gjør
oppmerksom på at det er anledning td
å ta med venner og bekjente. Med hensyn
til meny og kuvertpris vil dette bli meddelt hver enkelt senere
Jeg håper på stor oppslutning!
Gunnar Ndsen
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Lær å spille sjakk
Meine 60 denkwürdigen
Partien.
Das Schackphänomen
Robert Fischer
Scandinavisch bis Sicilianisch
Praktische Endspiele
Franskt parti
Spület i mitt liv
Schach eröffnungen
Hur man spelar schack
Sjakk Matt
Die spanische Partie

I forbindelse med Fjernsynets 8 sendinger om sjakk som startet
1. september har Stjernen dessuten til utlån 5 bøker:
"Nå spiller også jeg sjakk" av Bror Eeg, som programserien er
bygget på.
Det henstilles til låntakere å kvittere på bokregisterkortene opphengt ved reolen, som er jevnført med de numre bøkene er merket.
Lånetiden er 1 mnd.
P. A. B.

