Stjerneverdenen
33. ÅRGANG JUNI 1996

I redaksjonen:
Kjell Iversen
Tom Lilland
Sjur Nørve
Harald Mottang

Det er nå ett år siden første nr. av "nye" Stjerneverdenen kom ut. Vi hadde ambisjoner om å fa ut fire
nr. i året, noe som har vist seg å være litt i overkant av hva vi har maktet. Delvis skyldes dette at
redaksjonen også er engasjert i andre deler av klubbens drift. Bortsett fra et par hederlige unntak har vi
heller ikke mottatt stoff fra andre medlemmer. Vi vil derfor minne om at alt stoff til Stjerneverdenen vil
bli mottatt med takk. Bladet har fortsatt et meget lavt budsjett. Dette gjør at den tekniske kvaliteten på
bladet står noe tilbake å ønske, særlig på billedstoffet. Vi har allikevel fatt inntrykk av at bladet blir godt
mottatt av medlemmene. De fleste er vel glad for at Stjerneverdenen i det hele tatt kommer ut. V i har
fortsatt ambisjoner for bladet, både når det gjelder innhold, kvalitet og antallet utgivelser. Dersom du
kunne tenke deg å være med på dette, hører vi gjerne fra deg.
Tilslutt vil vi ønske alle medlemmer en riktig god sommer.
Kjell Iversen
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Klubbmesterskap i lynsjakk avholdes 14. juni.
Klubben er stengt i juli.
Torsdag 1/8 lynsjakk.
Hurtigsjakk 15 minutter pr. spiller pr. parti 7 kvelder med gjennomgangspremier, hvorav 5 kvelder teller.
5runder pr. kveld. 20 kr. går til premiering for kvelden, 5 kr. går til gjennomgangspremie og 5 kr. går
til klubben. Altså vil det koste 30 kr. å være med. Siste påmelding kl. 1900.
Spillekvelder: 6/8, 8/8,13/8, 15/8, 20/8, 22/8 og 27/8.
Ny runde hurtigsjakk som ovenfor.
Spillekvelder: 29/8, 3/9, 5/9, 10/9, 12/9, 17/9, og 19/9.
Høstturnering starter 24. september. Det spilles hver tirsdag til og med 19. november. Betenkningstiden
er 11/2 time på 40 trekk og 1/2 time på resten. Start kl. 19 hver kveld. Alle spiller i en gruppe, klassevis
premiering. Startkontingent: Senior 180 kr., junior 90 kr.
Hurtigsjakk 15 minutter pr. spiller pr. parti, 5 runder pr. kveld. Det spilles på torsdager så lenge
høstturneringen pågår pluss 21/11, 26/11 og 28/11. Avsluttes hver kveld. Startkontingent kr. 25. pr.
kveld. Startkontingent kr. 25 pr. kveld. Her går 20 kr. til premier og 5 kr. til klubben.
Klubbmesterskapet i hurtigsjakk. 30 minutter pr. spiller pr. parti. Det spilles 3/12, 5/12 og 10/12. Det
spilles 3 runder pr. kveld. Alle spiller i en gruppe, klassevis premiering. Startkontingent kr. 100,-. Start
kl. 19 hver kveld.
Lynsjakk 12/12, 17/12 og 19/12.
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I Stjernens sjakklokaler ble det arrangert hurtigsjakkturneringer både tirsdager og torsdager fra den 4.
januar og frem til 8. februar. Dette arrangementet var meget vellykket, med en gjennomsnittsdeltakelse
på ca. 20 spillere hver gang. Det ble spilt en avsluttet turnering hver kveld, i tillegg til at man la av 5 kr.
til en gjennomgangspremie. Spilletiden var 15 minutter pr. spiller pr. parti. Man spilte 5 runder pr. kveld,
med et unntak, den 18. januar spilte man seks runder. Her er resultatene for de 3 beste:
4. januar:
5 poeng
4 "
4 "

10. januar
1. Henning Roschberg (OSS)
2. Jon Alfredsen (klubblos)
3. German Springinsfeld

4,5 poeng
4,5 "
4
"

4 poeng
4 "
3,5 "

18. januar: (6 runder)
1. Gudmund Stenersen
2. SjurNørve
3. Jon Alfredsen (klubbløs)

5 poeng
5 "
4,5 "

23. januar:
1. Jon Alfredsen (klubbløs) 4,5 poeng
2. Gudmund Stenersen
4
"
3RoyEllis
3,5 "

25. januar:
1. Gudmund Stenersen
2. Henning Roschberg (OSS)
3. Leif Gulliksen

5 poeng
4 "
4 "

30. januar:
1. Thomas Hauge
2. Jon Alfredsen (klubbløs)
3. Gudmund Stenersen

4,5 poeng
4,5 "
4
"

1. februar:
1. Gudmund Stenersen
2. Milan
3. Leif Kverndal

5 poeng
4 "
3,5 "

6. februar:
1. Gudmund Stenersen
2. Sjur Nørve
3. Kristoffer Dybka

5 poeng
4 "
4 "

8. februar:
1. Gudmund Stenersen
2. Kjell M . Haug
3. Jon Ravell (klubbløs)

5 poeng
4 "
3,5 "

1. Milan
2. Gudmund Stenersen
3. Karsten Aubert
11. januar:
1. E. Chr. Fasting
2. Kjell M . Haug
3. Per Nygård

SctmmenicL^treåuituter:
Klasse over 1500 i rating:
1. Gudmund Stenersen
37 poeng
2. Roar Thorstensen
23,5"
3. Karsten Aubert
23 "

Klasse under 1500 i rating:
1. E. Chr. Fasting
25,5 poeng
2. Rune Justad TDoube
24,5 "
3. PålBrantzeg
15
4
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l^e^erat j<ra. åtikb-bcunper
Stjerneverdenen kan noe forsinket gratulere Pål Ole med Klubbmestertitteien. Selvom han i mange
år har vært klubbens desisdert sterkeste spiller, er dette hans første tittel. Det var vel hans første
deltakelse i klubbmesterskapet også, men forhåpentlig ikke den siste.
Som nevnt i forrige nr. av Stjerneverdenen kom Liabøtrø og undertegnede på samme poengsum,
og det måtte spilles stikkamp. Vi ble enige om at det skulle spilles " best av tre ". Det ble altså en
match, og som på høyt internasjonalt nivå ble forberedelsene til matchen viktige. For meg var det
en veldig interessant utfordring, og jeg fikk lært meg en hel del om åpningsteori via forberedelsene
til denne matchen. Ettersom vi kjenner hverandre godt, var overaskelsesmomentet viktig.
I første partiet hadde jeg forberedt en annen variant enn de jeg tidligere har spilt mot Caro-Kann
forsvaret, som Pål Ole vanligvis benytter. Selvom forberedelsene ikke ga meg noen fordel, ga de
et psykologisk overtak, og jeg sparte krefter i åpningsfasen. I andre parti var det Pål Oles tur til
å overaske med å åpne med e2-e4 som jeg aldri har sett han gjøre. Jeg tenkte da at jeg ikke skulle
være dårligere og svarte derfor med c7-c5, "mot normalt" e7-e5. Men da viste det seg at dette
hadde den slue reven Pål Ole kalkulert med. I det tredje partiet overasket han meg igjen med å
svare med siciliansk.
- Her er partiene med kommentarer av taperen, men delvis basert på våre felles analyser.

l.PARTI Hvit: Sjur Nørve Svart: Pål Ole Liabøtrø
Åpning: Caro-Kann
Le4 c6 2.c4 d5 3.exd5 cxd5 4.cxd5 Sf6 5.Sc3 Sxd5 6.S13 e6 7.d4 Lb4 8.Ld2 (Den andre
hovedvarianten starter med Dc2) Sc6 9.Ld3 Le7 10.0-0 0-0 ll.a3 Lf6 12.De2?! Sde7! 13.Sxd4 følges av 14.Sxd4 Lxd4 15.Lxh7+ Kxh7 16De4+ Kg8 17.Dxd4 og hvit står best. På 13.Lxd4 følger I4.Sxd5 Dxd5 15.Le4 Dd6 16.Lxc6 bxc6 17.Sxd4 Dxd4 18Lb4 med langvarig
initiativ for bonden som i partiet Cramling-Kortchnoi Biel 1984 (1-0) som var min i nspirasjonskilde.Så langt hadde jeg altså bare behøvd å huske trekkene fra dette partiet. Svarts
neste trekk ser sterkt ut.Det forbereder å erobre hvits d4 bonde under gunstigere omstendigheter,
samtidig som denne hesten passer på at hvit ikke far offermuligheter på g6/e6. 13.De4 g6 14.Se2
b615.Lg5 Lxg5 16.Sxg5 h6 17.Sß Lb7 18.Tadl Tc8 (?) Dd5 og dronningbytte ville gitt svart
større sjanser til å spille på gevinst. 19.Sf4! Tc7 20.De3 Kg7 21.Lbl Sd5 22.Sxd5 Dxd5 23.Le4
Dd8 24.d5! exd5 25.Lxd5 Df6 26.Lxc6 Lxc6 27.Tcl (!) (diagr)
Dette er en relativt bra felle basert på at 27.-Dxb2 ikke går pga. 28.Sd4! Tfc8 29De5+ Kg8
(f<5,Se6+) 30Txc6! Txc6 31.Sxc6 med oftlsersgevinst. Pål Ole så vel denne fellen, men lagde sin
egen. Etter Tfc8 er det remis på gang. I stedet skjedde dette: 27.- Te7?? 28.Txc6! oppgitt pga.
offiserstap.
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1. parti Nørve-Liabøtrø
Diagram etter hvits 27. trekk
a

b

c

d

e

f

g

h

2.PARTT Hvit: Pål Ole Liabøtrø Svart: Sjur Nørve
Åpning: Siciliansk
l.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.f4 e6 4.SO Sge7 5.g3 g6? I lukket siciliansk (uten d4 fra hvit) er g6 vanlig
og godt.Men, her er det ikke avklart at det blir "lukket",og svart kan da lett få problemer med
svekkelsen av de svarte feltene.Jeg tror at svart står OK etter 5.- d5 6.d4! cxd4 7.Sxd4 a6 8.Le3
d6 9.Dd2 b5? 10.Lg2 Sa5? Dette er altfor optimistisk spilt. Jeg trodde jeg stod bra og ville spille
aktivt,fremtvingeb3 for å få spill i c-linja.Utviklingstrekk som Lg7 og rokade var mer i pakt med
stillingens krav. Il.b3! Lb7 12.0-0 Lg7 13.f5! Naturlig og sterkt. Nå skjønte jeg at jeg stod
dårlig, men det er allerede for sent å gjøre noe. Resten er "ren slakt", men pent utført av Pål Ole.
13.- b4 14.Sa4 exf5 15.exf5 Lxg2 16.Kxg2 Sd5 17.Lg5 Dc7 18.f6 Lf8 19.Tael+ Kd7 20.S13
Dc6 21.Te5!
2. parti Liabøtrø-Nørve
Diagramstilling etter hvits 21. trekk:
a

b

c

d

e

f

g

h

(diagr.) Vinner offiser. Tårnet kan ikke slås pga. "familiesjakken" og flyttes Sd5 faller det på
a5.2L- h6 22.Txd5! hxgS 23.Se5+ oppgitt.
Etter en slik overkjørsel var jeg glad for å trekke hvit i det som skulle vise seg å bli siste parti.
Dette ble det jevn og interessant kamp, og viser særlig hvordan et parti kan skifte.

3. PARTI Hvit: Sjur Nørve Svart: Pål Ole Liabøtrø
Åpning: Siciliansk
l.e4 c5 2.Sf3 d6 3.Lb5+ En rolig variant for å unngå forberedelser. Ld7 4.Lxd7+ Sxd7(?) 5.0-0
(?) Jeg ville gjerne spille en "hjemmestrikket" oppstilling jeg har spilt før med hell. Min teoribok
foreskriver 5.d4 cxd4 6Sxd4 Sf6 7Sc3 e6 8.0-0 Le7 9.Le3 0-0 10.f4 med liten fordel til
hvit,formodentlig fordi byttet av "hvitfelterne" og svarts springerplassering på d7 er til hvits
fordel sammenlignet med en "vanlig sicilianer". 5.- Sf6 é.Tel e6 7.d4 cxd4 8.Dxd4 a6 9.c4 Le7
10.Sc3 Dc7 ll.b3 0-0 12.Lb2 Se5 13.De3 Sfg4 14.De2 Sg6! Svart har gjennomført en effektiv
ommøblering av springerne. Poenget som mange ikke vil se, er at svart ikke trenger å frykte en
dobbeltbonde i e-linja.Selvom hvit får en "gratis" bondemajoritet på D-fløyen, får svart rikelig
kompensasjon via et sterkt sentrum (d4) og muligheter til spill både i F- og D-linjene. 15.h3 S4e5
16.Sxe5 dxe5! 17.g3 Lc5 18.h4 Se7 19.h5 h6 20.Sa4 Ld4 21.Tad l Sc6? Jeg tror Lxb2 og så
Sc6 hadde vært sterkere.Hvit far nå litt spill i diagonalen a3-f8 og gode muligheter til å hemme
svarts planlagte offensiv i F-linja.
22.La3! Tfd8 23.c5 Tf8 24.Sb6? Dette trekket hjelper bare svart.Hvit hadde her sjansen til å
demme opp for angrepet i F-linja ved å spille 24.Kg2! Etter f5 22.B! er det spørsmål om ikke hvit
står best. Den svarte løperen er ikke så god, og opptar det feltet springeren skulle hatt til
disposisjon.
24.- Tad8 25.Sc4 f5 26.TH f4 27.Dg4
a

b

c

d

e

f
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h

3. parti Nørve-Liabøtrø
Diagram etter hvits 27. trekk

a

b

o

d

e

f

7

g

h

De7? Svart skulle ha spilt fxg3!, for nå strander
Dxg3 på 28.-Lxf2+ 29.Txf2 Txdl+. Også 28.Dxe6+ Kh8 30.Sd6 er langt på vei vunnet for svart.
28.SÜ6 Tf6 29.Kg2 T8f8 30.Bfeg331.Dxg3 Le3 32.Sc4 Lf4 Etter Lxc5 32Lxc5 Dxc5 33 Td7
har hvit best sjanser på tross av minusbonden. 33.Dh3 Lg5 34.Td6 Lf4 35.Dg4 Kh8 36.Tfdl!
Hvit står nå best. På f eks. Lg5 kan følge 37.Txc6! bxc6 38 Sxe5 og hvit tar igjen kvaliteten når
han vil med fortsatt angrep. Min tid var imidlertid blitt svært knapp, så selvom svart bukker i neste
trekk klarer jeg å bukke enda verre. 36.- Sd4?

3. parti Nørve-Liabøtrø
Diagram etter svarts 36. trekk:

(diagr.) Hvit kunne nå ha spilt 37. c6! med forsert vinst. Slås bonden følger Td6xS med
offisersgevinst. Det fikse - Sc2 pareres med Lc5. Svart kan prøve 37.- De8 , men etter 38.Td7
Tg8 39.Sd6 Da8 følger c7 med lett vinst. I stedet for dette spilte jeg en del utrolig dårlige trekk
i akutt tidsnød: 37.Tlxd4?? exd4 38.e5? Tf5 39. Dh3 Sxe5 40.Sxe5 Txe5 41.Txd4 Dg5+
42.Dg4 Te2+ 43.Kh3 De5 44.Dg3 Dxd4 45.c6 Tf5
- og så var det bare å gi labb og gratulere (0-1).
Sjur Nørve
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lilånerne

Onsdag 20. mars var det igjen klart for årets sjakkbegivenhet på Grunerløkka. Det dreide seg selvfølgelig
om lagkampen Stjernen-Sicilianerne på Cafe 33. Fjorårets kamp ble en klar seier til Sicilianerne, så det
var ett revansjesugent stjernelag som stilte opp. Det ble spilt over ti border, med hvit for stjernespillerne
i første runde av 2. Betenkningstiden var 20 minutter pr. spiller pr. parti. Resultatet ble over all
forventning for Stjernen. Man vant klart både med de hvite og sorte brikker. Resultatet ble til slutt på
hele 14-6! Eieren av Cafe 33 hadde som tidligere sponset arrangementet. 20 halvlitere øl til det vinnende
laget. Nå er ikke alle stjernespillerne av den øldrikkende sorten, så laglederen ble vel noe påseilet utover
kvelden. Vi delte selvfølgelig broderlig med Sicilianerne av det som ble til overs, men vi hadde dessverre
ikke nok til å drukne deres sorg over tapet. Men Sicilianerne kommer sikkert fryktelig tilbake allerede
neste år. Bare de slutter å spille bridge.
Tom Lilland

Her er resultatene:
Stjernen
1. bord Gudmund Stenersen
2. bord Tor Henriksen
3. bord Carsten Aubert
4. bord Kjell M . Haug
5. bord Thomas Hauge
6. bord Leif Kverndal
7. bord Roar Thorstensen
8. bord Milan
9. bord G. Springinsfeld
10. bord: E. Chr. Fasting

Sicilianerne
Hugo Østerberg
Svein Karlsen/Øystein Olsen
Tor Larsen
Jan Nyaas
Knut Engly
H. W. Hermansen
Ove Jensen
Frank R. Olsen
Morten Aanesen
Steffensen/Ole Jensen

Tor Henriksen

0-1 1-0
1-0 1/2-1/2
1-0 0-1
1/2-1/2
1
0-1 1-0
1-0 1-0
0-1 0-1
1-0 1-0
1-0 1-0
1-0 1-0

cjCacjSJakh

Øåtiandå åerien

Som nevnt i forrige nr. av Stjerneverdenen stilte klubben i sesongen 95/96 bare tre lag i
Østlandserien. Resultatene ble heller ikke så bra som ønsket. Stjernen 3 rykket ned fra 3.divisjon
med en lagseier og nest siste plass. Laget hadde mer inne, og det var lite om å gjøre at plassen ble
berget.
De som var med : Kjell Iversen, Harald Mottang, Tom Lilland, Thoralf Barstad, Ole Martin Wiig
og Roar Thorstensen.
Stjernen 2 berget plassen i 3. divisjon så vidt det var.De som klarte det vanKjell Haug, Simon
Gulliksen, Leif Gulliksen, Jørn Snellingen, Morten Lilleøren, Leif Kverndal og Leif Andersen (og
kanskje noen til?)

Stjernen 1 rykket ned fra 1. divisjon i år igjen. Marginene var svært små. Før siste runde kunne
5 av de ti lagene både rykke ned eller komme til finalen i Lag-NM (fire beste). Stjernen havnet til
slutt på nest siste plass, med 6 lagpoeng etter to matchseire og to uavgjorte. Som deltaker og
lagleder må det sies at laget hadde fortjent å unngå nedrykk. V i hadde så absolutt mer inne.
Bortsett fra kampene mot topplagene OSS 1 og Akademisk, var det jevnt, og med flaks kunne
alle gått i vår favør. Spesielt ille var det mot OSS 2. Hør bare: Etter at jeg selv hadde vunnet
relativt raskt noterte jeg gevinstilling for Pål Ole, plussbønder og sannsynlig vinst for Gudmund
mot Andreas Moen, Øystein hadde koblet et sikkert grep på vår gamle kjenning Terje Hoff, Per
stod godt og det samme gjorde Carsten. Jeg spradet fornøyd rundt og lurte på hvor stor seieren
skulle bli, 5-1 4-2 eller midt i mellom? Jeg storkoste meg, for det er fortsatt litt ekstra morsomt
å vinne i "løvens hule" (OSS) med Knut Bøckmann og andre gamle augurer ringside. - Men, så
begynte ulykkene å skje: Terje Hoff kontret i kjent stil og fikk opp et sluttspill med merbonde.
Gudmund bukket merbonden og mere til, tapte og ble senere hengt ut i Aftenposten... Carsten
fikk problemer og tapte etter en stygg taktisk overseelse. Selvom Pål Ole vant i fin stil, så det ikke
så bra ut lenger. Da fikk Øystein sin sjanse. I et kliss vunnet bondesluttspill gjør Terje Hoff en
generaltabbe slik at Øystein kan oppnå den kjente remistillingen med K + K og tårnbonde. Øystein
har sekunder igjen til tidskontrollen , ser det ikke og taper. Vi kan enda klare uavgjort hvis Per
kan omsette plussbonden i gevinst, men OSS spilleren forsvarer seg heroisk og lykkes tilslutt å
oppnå den kjente remistillingen med to minusbønder og ulikefargede løpere. Maken til forspilte
muligheter har jeg aldri oplevd i lagsjakk. Det ble kastet bort lagpoeng i andre matcher også, bl. a.
et par tilfeller der Stjernespillere avslo remistilbud og tapte, uten å konferere med lagleder. Dette
kostet oss tre lagpoeng....

Her er oversikten over de som var med på Stjernens I l a g nevnt i bordrekkefølge, med
poengscore og antall spilte kamper i parentes :
¡0

Pål Ole Liabøtrø
SjurNørve
Per Omtvedt
Gudmund Stenersen
Øystein Andersen
Tor Henriksen
Carsten Aubert
Anton Jørgenson

4,5 (9)
3,5(9)
3,5 (9)
2,0 (8)
3,0 (6)
2,5 (4)
3,0 (8)
0,5 (1)

På plussiden merker vi oss Pål Oles sterke come-back, Øystein Andersen og Tor Henriksen, også
et sterkt come-back på førstelaget. Gudmund Stenersen var toppscorer forrige sesong, men fikk
det ikke til i år. Han tok poeng mot sterke spillere, men tapte mot mange spillere han absolutt
burde være på talefot med. V i andre spilte vel på det jevne. Jeg har valgt å trekke fram to av de
beste partiene som ble spilt av stjernespillerne.

Andersens udødelige parti.
Deflestesom har åpnet en sjakkbok tenker vel nå på partiet til tyskeren Adolf Andersen der han
ofret to tårn + litt til for å sette motstanderen matt. Det handler imidlertid om hans åndelige
slektning Øystein Andersen, som også er kjent for sin "offervilje".
Hvit: Øystein Andersen (rating 1820)
Svart: Frode Ludvigsen, Tempo (rating 1979)
Åpning: Engelsk
l.c4 e6 2.d4 Sf6 3,Sc3 c5 4.S13 a6 5.g3 cxd4 6.Sxd4 Dc7? Dette trekket er tvilsomt, men takket
være hvits svar, oppnår svart det han vil. Etter 6 Da4! har svart problemer, fordi Sb5 kan bli
ubehagelig i noen varianter. 7.e3? Sc6 8.Lg2? Se5 9.b3 d5 10.f4 Sed7 ll.Lb2 dxc4 12.Tcl Sc5?
Lite konsekvent.Her burde svart ha tatt for seg med cxb3. Selvom hvit får aktivt offiserspill, tviler
jeg sterkt på at det oppveier minusbonden.
13 bxc4 Le7 14.0-0 0-0 15.e4 Td8 16.e5 Sfd7? (Se8) 17.Sf5! Sxe5? (Diagram 1)

a

b

c

d
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e

f

g

h

Svart burde ha spilt Lf8. Kan hvit fortsatt ofre med Sd5!? I analyser sammen med hr. Andersen
forteller han at han nok ville vært tilbøyelig til å prøve Sd5. Etter 18.- exd5 19.e6 viser våre felles
analyser lovende angrep for hvit både etter Sf6 og Sxe6. Etter fxe6! er jeg mer skeptisk. F.eks.
20.Sh6+ gxh6 21.Dg4+ Kf7 22.f5 Ke7! 23.fxe6 Se5! og det spørs om hvit har nok for de ofrede
brikkene. Hvit kan også velge det rolige 18.Sd6 med bra spill om svart hadde spilt 17.- Lf8.
Nok om det som ikke ble spilt. Etter 17.- Sxe5 blir svart sjanseløs mot hvits glimrende angrepsføring! 18.Sd5!! exd5 19.Lxe5 Dd7 20.Lh3! De8 21.Sxg7 Df8 22.Lxc8 Taxc8 23.Dg4 f5
24.Sxf5+ Kf7 25.Dh5+ Ke6 26.Sg7+ Kd7 27.Dg4+ Kc6 Nå kunne hvit vunnet en kvalitet og
partiet med Se6, men da hadde det ikke blitt Andersens udødelige parti... 28.cxd5+ Txd5
29.De6+ Ld6 30.Lxd6 Txd6 (Diagram)
a

b

c

d

e

f

g

h

Nå setter Øystein kronen på verket med en forsert avvikling til sluttspill med springer og bonde
i overvekt. De som synes den følgende kombinasjonen ikke er altfor vanskelig å få øye på skal
huske på at den ble spilt i begynnende tidsnød etter 3-4 timers spill. 31.Txc5+!! Kxc5 32.Dxc8+!
Dxc8 33.Tcl+ Kb6 34.Txc8 Td2 35.f5 Td7 36.Sh5 Td5 37.g4 a5 38.f6 Td7 39.Te8 a4 40.Te7
Td8 41.H Tf8 42.SF4 Oppgitt.
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I den allerede omtalte kampem mot OSS 2 fikk Pål Ole møte det nye stjerneskuddet i norsk sjakk,
16 årige Leif E. Johannessen. Han har hatt en voldsom ratingvekst siste to år, vunnet det åpne
norske juniormesterskap, og nevnes som seriøs I M kandidat allerede. For å beseire denne karen
måtte Pål Ole ta i bruk både strategiske og taktiske finesser. Han har selv kommmentert partiet
utførlig for Stjerneverdenen. Se og lær!

Hvit: På! Ole Liabøtrø 2224
Svart: Leif Erlend Johannessen 2248
Åpning: Fransk, Nimzowitchvarianten
l.e4! Det er 12 år siden jeg hadde e4 på reportoaret, siden 1986 har jeg nesten slavisk spilt d4.
Utropstegnet er for Leif E. Johannessens bortkastede åpningsforberedelser. Men han hentet seg
raskt inn etter forbauselsen, for "Fransk" er hans yndlingsåpning med svart. Tallrike er hans ofre. e6 2.d4 d5 3.e5 Til ære for Aron Nimzowitch og "Mein System", der han argumenterer for
varianten. Jeg hadde tidligere bare spilt 3.e5 i lynpartier. 3- c5 4.c3 Db6 5.Sf3 Sc6 Et av flere
alternativer er 5.- Ld7 med planen løperavbytte etter 6.- Lb5.
6.Le2 cxd4 Både 6.- Ld7 og 6.- Se7 er populære trekk. F.eks. 6.-Se7 7.Sa3 cxd4 8.cxd4 Sf5
9Sc2 7.cxd4 Sh6 8.b3!? Tammere enn Sc3, og et sjeldent trekk i våre dager. Men jeg er tro mot
opphavsmannen. Igjen ble min motstander overrasket, etter kroppspråket å dømme. 8.- Lb4+
9.Kfl Sf5 10.Lb2 Dd8 ll.Sa3 0-0 12.Sc2 Le7 13.g3 f6 14.Kg2 b6? En posisjonell feil som
burde vært straffet hardere. 14.- a6! tiltaler meg mest. 15.Lb5! Lb7 16.Tel(?) Nøyaktigere er
16.Lxc6 Lxc6 17.De2 med ubehagelig trykk mot e6. Nå far svart posisjonert løperen via e8. 16.fxe5 17.Lxc6 Lxc6 18.Sxe5 Le8! 19.Tcl Ld6 20.La3! Det posisjonelt riktige trekket (sikrer
kontroll over e5) men også risikabelt. Jeg brukte en del tid på å vurdere stillingen etter 20.- Lxa3
21.Sxa3 Dg5! 21.- Lxa3 21.Sxa3 Df6? Etter dette tamme trekket kan hvit konsolidere
kongestillingen, og da står svart bortimot til tap posisjonelt.. Forviklingene etter 21.- Dg5! 22.f4!
Sh4+!? 23.KM Txf4 er svarts beste sjanse. Etter 24.gxh4 Dxh4 har svart angrep som
kompensasjon for bonden. Antakelig spiller hvit da bedre 24.Tgl! 22.Dd2 Sd6 23.f3! Lh5 24.g4
Le8 25 Tc7 h5 26.h3Lg6 27.Td7! Td8 29.tcl Lh7 30.De3 a6 31.Tc6 b5 32.Sc2! a5! Svart
strever etter å bli kvitt svakheter og få åpnet A-linjen, ellers er han bastet og bundet. 32.- Lxc2
33.Txc2 Tc8 34.Txc8 Sxc8 35.Sd7 De7 36.Sc5 taper bonde. 33.Sel a4 34.Sld3 Denne
springeren svinser mye omkring, og nå peiler den seg inn mot feltet c5. Fortsatt er det lite
fristende å kvitte seg med "franskløperen" pga. 34.- Lxd3 35 Sxd3 og svart er uten motspill, og
svak både her og der. 34.- axb3 35.axb3 De7 36.Sc5 Ta8 37.Ta6! Tårnavbytte forhindrer svart
motspill, og svekker svarts forsvarsmuligheter på 7. og 8. raden når hvits dronning invaderer via
C-linjen. Det var imidlertid ikke med lett hjerte jeg utførte trekket, tårnet hadde så langt vært en
nyttig brikke. .37.- Txa6 38.Sxa6 Sf7 39.Sc5 hxg4 40.hxg4 Sg5 Et trekk jeg hadde mye moro
av under partiet. Springeren på g5 står litt "aparta" som det heter på trøndersk. Men springeravbytte ville hjulpet hvit: 40.- Sxe5 41.Dxe5 Kf7 42.Db8 Df6 43.Db7+ Kg8 44.Dc8+ Kf7
45Dd7+ De7 46.Dxb5 e5 47.Sd7! 41.Scd7! Sf7 42.Dc3! (Diagram)
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Hvit fester grepet ytterligere og truer matt. F.eks. 42 - Sxe5 43Dc8+ Kf7 44.Sxe5+ Kf6 45.Dh8
L b l 46.Dh4+ g5 45.Dh6+ og matt i neste. 42.- De8* 43.b4? Pga. trettthet og konsentrasjonsvansker gjør jeg her en overfladisk posisjonell vurdering.
43Dc6! med trusselen Sf6+ hadde vært avgjørende. Irriterende nok så jeg trekket i det jeg rørte
b-bonden. - Manglende utholdenhet kostet megflerehel- og halvpoenger i Østlandserien. Selvom
4,5 p. var i henhold til målsettingen, kan en ergre seg over dette. 43.- Sxe5! -Endelig, tenkte han
nok. En springer mindre som svinser omkring. 44.Sxe5 L b l 45. Dc7 La2 46.Kg3 med dette
innledet jeg en trekkserie der jeg nærmest spilte a tempo. Jeg hadde fatt øye på en angrepside,
hadde tidsproblemer og ville spare krefter ved å vinne på teknikk, i angrep elller sluttspill. 46.Lc4? Nå blir det vanskeligere å å komme til bl-h7 diagonalen. 47.g5! Kf8 48.Kg4 Kg8 49.g6
KIS 50.f4? (Diagram)

Fortsatt for raskt og overfladisk spill. 50.Sd7+! hadde avgjort. 50.- Ke7 51.Sc5+ taper i lignende
vendinger som i partiet, og 50.- Kg8? 51.SfS+ gxfé 52.Dh7+ Kf8 53.g7+ vinner øyeblikkelig. 50.Ld3! 51.Sd7+ Ke7? Her glipper remisen for svart, som antakelig ble smittet av hvits raske spill
og overfladiskhet. Utrolig nok holder 51.- Kg8 remis: 52.Sf6+ gxf6 53.Dh7+ Kf8 54.g7+ Ke7 og
nå strander g8=D+ på 54. - Lxh7.
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Hvit kunne i stedet spille A) 55Dh8 (g8=S ?, Kf8!) Dg6+ 56Kh4 D g l ! og hvit må gi evig sjakk
med DfB+ osv. da svart truer 57.- Dh2+ 58.Kh5 Le2++
B) 55.Dxd3 f5+! 56Kg5 Df7 57.Kh6 Df6+ 58. Kh7Dh4+ 59.Kg8 Dh5! og svart framtvinger evig
sjakk.
52.Sc5+ K R 53.Dd6+ Kg8 54.De6+ Dxe6+ 55.Sxe6 Lg6 56.Sc7 Ld3 57.f5! Binder g-bonden,
og gir den hvite monarken innmarsjmuligheter. Å vinne dette sluttspillet er nå en ren teknikksak.
57.- Kf7 58.Kf4 Ke7 59.Ke5 Kd7 60.Sd5 g5 Alternativet var å miste g-bonden. 6 1 . « Lg6
62.Se3 Ld3 63.Sf5 Ke8 64.SH6! Min kjære springer hai' utført sitt 19 (!) og siste gode trekk.
64.- Kd7 65.d5 Ke8 66.f7+ Kf8 6 7 . K « Oppgitt
Et svært langt og innholdsrikt og for meg slitsomt parti, spilt like etter en influensa. Partiet er ikke
uten feil, men er blitt desto mer lærerikt.
Pål Ole Liabøtrø
Østlandsserien
OSS 1
Akademisk 1
OSS 2
Tempo
Sarpsborg 1
Nordstrand 1
Eiker l
Drammen 1
Stjernen 1
Asker 1

sluttabell l.divisjon
1
6
2
9
9
6
2
1
1
9
6
2
4
9
3
2
3
2
4
9
5
9
3
1
4
3
2
9
2
3
4
9
5
9
2
2
6
9
2
1
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36
36
31,5
25,5
23
26
24.5
23,5
22,5
21,5

14
14
13
8
8
7
7
7
6
6

Østlandsserien
Bærum 1
OSS 4
Akademisk 2
Remis 1
NKL 1
Stjernen 2
Drammen 2
Sicilianerne 2

sluttabel! 3. divisjon avd. B
5
2
0
20,5
7
2
0
18,5
7
5
14,5
7
4
1
2
7
3
14
1
3
1
7
3
3
13,5
0
12,5
7
2
5
9
1
1
5
7
7
2
5
0
9,5

12
12
9
7
7
4
3
2

Østlandsserien
Sarpsborg 2
Moss 1
Ås 1
1911 2
Akademisk 3
Fredrikstad 2
Ås 2
Stjernen 3

sluttabell 3. divisjon avd. D
5
1
1
18
7
18
4
2
1
7
18
7
4
1
2
16,5
7
4
1
2
12,5
7
2
2
3
2
11,5
7
2
3
4
10
7
1
2
1
7.5
0
6
7

11
10
9
9
6
6
4
1

Har Stjernen en framtid som toppklubb?
Dette er et nærliggende spørsmål å stille etter å ha vært med på nedrykk fra 1 .divisjon for 3. eller
4. gang. Det begynner å bli lenge siden Stjernen var med i NM-finalen for lag. Med det nivået vårt
beste lag holder i dag, hadde vi ikke hatt noe å hente i NM-finalen, men nedrykk burde vært
unngått. Dersom kjernen fra årets lag blir med neste år, skulle vi ha alle muligheter for å spille oss
opp igjen. Men, vi bør stille oss mål om å bli noe mer enn et "elevatorlag", med tanke på klubbens
stolte tradisjoner og potensiale i form av egne lokaler og stor medlemsmasse. Det er i hovedsak
to veier å gå. De spillerne vi har må bli bedre. Da må det trening til, systematiske studier og jevn
deltaking i kvalifisert konkurranse. Det har hittil ikke sett ut som tilstrekkelig mange er interessert
i en slik satsing. Folk har vært positive til å spille på laget, ja det har vel til og med vært litt
konkurranse om å fa være med. Dette er selvfølgelig positivt, men f. eks. å samle laget til felles
forberedelser/ analyser før kampene har det vært vanskelig å få til. Et annet sted i dette bladet
beskriver Morten Lilleøren en modell for å lage et studiemiljø i Stjernen. Kanskje kan dette være
en måte å heve kvaliteten på klubbens lag (ikke bare l.lag) i seriesjakken. Hermed oppfordres alle
til å vurdere de spørsmål som Morten har satt opp i form av et spørreskjema, og svare.
Den andre hovedmetoden til å heve nivået på 1. laget, er å rekruttere sterke spillere til klubben.
I og med at vi befinner oss i landets største by, der mange kommer i forbindelse med utdanning
og arbeid, burde mulighetene være gode i prinsippet. Men, hvorfor kommer ikke disse spillerne?
Har vi fått rykte om bare å være en "miljøklubb?" Er vi for lite aktive i å markedsføre oss utad?
Nå skal vi naturligvis ikke på død og liv fa tak hvem som helst med høy rating, men litt friskt blod
hadde ikke skadet.
Andre forslag og synspunkter mottas gjerne!
SJ Nørve
ur
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CjudmundSteneråen

hiubbmester

1996

Klubbmesterskapet 96 hadde gledelig nok bedre deltaking kvalitetsmessig enn sist, selvbm
Liabøtrø manglet. Det ble da også en jevnere og mer spennende turnering, der det så ut til at alle
kunne slå alle. Slik så bildet ut allerede i starten, da undertegnede som ratingfavoritt tapte mot
Kristoffer Dybka i 1. runde. Men det var en mann som ikke lot seg slå, og vant på det, med den
imponerende score 8 av 9 mulige poeng, nemlig Gudmund Stenersen. Selvom han hadde vist
tvilsom form i seriesjakken, tok han i denne turneringen fram sine beste fight eregen skaper og vant
på det. Han stod svært tvilsomt både mot Rud og mot Dybka, men lyktes å redde halvpoeng.
Carsten Aubert som skulle vise seg å bli Gudmunds verste konkurrent, ble slått allerede i 1 .runde,
etter en jevn kamp. Da Gudmund møtte undertegnede i siste runde trengte han remis for å være
sikret delt første, med seier ville han være sikker mester.
Pga. et utall utsatte partier og hengepartier, var det vanskelig å se hvordan bildet egentlig var
underveis. Et mareritt for turneringslederen, og noe som må unngås i framtida.
Da Gudmund spilte sitt siste parti hadde Carsten ennå et utsatt parti, men det ble da litt
finalestemning likevel. Pga. tidsnød for utgivelse av dette nr. av Stjerneverdenen, begrenser
partiutvalget seg til ett parti av klubbmesteren. Valget falt på partiet fra sisterunden, kommentert
av taperen dvs. undertegnede.
Partiet viser det som jeg mener er karakteristisk for Gudmund som sjakkspiller. Stor utholdenhet,
godt forsvarspill og et våkent blikk for overaskende taktiske vendinger. Den dagen han vil arbeide
seriøst med åpningsteori og generell strategi, kan han sikkert oppnå gode resultater i hardere
konkurranse enn dette.

Hvit: Sjur Nørve
Svart: Gudmund Stenersen
Åpning: Kongegambit
l.e4 e5 2.f4 exf4 3.SD Sf6 4.e5 Sh5 5d4 d5 6.c4 Le7? Jeg hadde forberedt meg på 3.-d6, som
Gudmund har pleid å spille i lynsjakk. Teorien foreskriver 6-Sc6 7.cxd5 Dxd5 8Sc3 Lb4 9.Kf2
og hvit har kompensasjon for bonden. Jeg visste at Le7 ikke Var teori, men jeg turde ikke spille
8.cxd5! som vel er trekket. Jeg likte ikke stillingen etter 8.-Lh4+ Kd2, men det er en typisk stilling
i kongegambit, der hvits formidable bondesentrum veier tyngre enn den dårlige kongestillingen.
7.Le2? dxc4! 8.0-0 Lg4? 9.h3? Et riktig dårlig trekk fordi det gir svarts utsatte springer et godt
felt å gå til. 9.Sa3 ser bra ut for hvit, somraslrtfartilb^ceehavdeofrede bøndene. F.eks. 9.-Lxa3
10Da4+ Sd7 ll.Dxa3 De7 12Dxe7+ Kxe7 13.Lxc4 med løperpar og sentrumsdominans. 9. Le6! Det var hit løperen skulle gått med det samme. lO.Sc3 c6 ll.Se4 h6 12.Sh2!? Sg3 13.Sxg3
fxg3 14.Sg4?! Sd7? 14. - 0-0 er selvfølgelig livsfarlig pga; Lxh6! 14.- c5! hadde imidlertid gittt
svart et overtak. Gudmund var imidlertid redd for komplikasjonene etter 15.Lf3 , forståelig nok,
men våre felles etteranalyser viste at svart kom godt utav det. Det er snakk om så lange varianter
at det fører for langt her og nå. 15.Se3 b5 16.a4! a6 (?) 17.axb5 axb5 18.Txa8 Dxa8 Hvit har
lykkes med å få den svarte dronningen litt bort fra begivenhetenes sentrum. Med to minusbønder
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må det angripes. Hvits neste trekk er imidlertid basert på en angrepside som det er en hake ved.
Det oppdaget jeg for sent, objektivt sett ville vel 19.Sf5! vært best, og hvit får gode angrepsjanser
etter Lxf5 20.Txf5
19. Lg4!? 0-0!! Poenget med dette trekket og haken ved hvits angrepside, er følgende variant.
20. Lxe6 fke6 21.Dg4 Txfl+ 22.Sxfl Df8 23.Dxe6+ Df7! og hvit kan ikke ta på d7 pga. Df2+ og
matt. Hvit må bytte dronning, og har da utjevnet materiellet etter Sxg3, men jeg ville ha mer enn
remis. Jeg så Gudmunds utspekulerte forsvar og spilte: 20.Sf5 Dd8! 21.DB!? Lg5! 22.Lxg5
Dxg5 23.h4!? Dd2! 24.Se7+ (Diagram)

Nerve-Stenersen
Diagram etter hvits 24. trekk:

Igjen spiller Gudmund et glimrende forsvarstrekk (Dd2) På Dd8 hadde hvit fått en lovende stilling
etter 24.Dxc6. Jeg trodde imidlertid at Dd2 var en bukk. Min ide var å vinne kvalitet etter Lxe6
og Sg6+. Etter 24.- Kh7 går det som planlagt: 25De4+ Kh8 26Lxe6 fxe6 27.Sg6+ Kg8 28,Sxf8
Sxf8 2 9 K h l (truer Df3 og Dxc6) med gode vinstsjanser til hvit. Men..
24. - Kh8! På tross av nesten l t igjen på klokka mot Gudmunds 5-6 min, spilte jeg neste trekk
uten å sjekke variantene nærmere.. 25.Lxe6?? Riktig hadde vært 25.Sxc6! med uklart spill. F.eks.
25. - Sxe5!? 26.dxe5 Ld5 27Dxg3 Lxc6 28e6!
25.- Dxd4+ 26.Khl Dxh4+ Det var dette jeg hadde oversett. Svart slår hesten på e7 i stedet for
løperen på e6, når han far med seg to bønder til i samme slengen er partiet selvfølgelig vunnet.
Pga. Gudmunds tidsnød spilte jeg videre til 40. trekk. 27.Lh3 Dxe7 28,Dxc6 Sxe5 29.Dxb5 Dc7
30.Tel Sd3 31.Te8 Sf2+ 32.Kgl Sxh3+ 33.gxh3 Txe8 34.Dxe8+ Kh7 35.Kg2 Df4 36.De2 f5
37.Dc2 g5 38.De2 Df2+ 39.Dxf2 gxf2 40.Kxf2 og oppgitt.
Stjerneverdenen gratulerer Gudmund Stenersen med sin første klubbmestertittel. Vi gratulerer
også vinneren av den åpne klassen Milan Kutrovac som med dette er kvalifisert til å spille om
klubbmestertitelen neste år (vår).
Sjur Nørve

PO PK A L KA M P EN STJERNEN - NORDSTRAND 18/4 96
Som de fleste husker klarte Stjernen kunstykket å slå Nordstrand sjakklubb i en match over 15
bord med sifrene 9-6. Til returkampen i år, hadde Nordstrand mobilisert voldsomt, og stilte med
nesten alle sine beste med stormester Jonathan Tisdall i spissen. Laget til Nordstrand hadde en
gjennomsnittlig rating på ca. 2000 !. Mens det på Stjernens lag bare var to spillere med rating over
2000. Rått parti på papiret. Det begynte imidlertid bra for Stjernen, og da tenker jeg på det
kunstneriske innslaget ved Emil Chr. Fasting som med sedvanlig patos framførte en egenskrevet
prolog for anledningen:
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Nordstrandhøgda er og var
,
et reservoar
av påtente folk som likevel ikke på Vestkanten bor...
Med glimrende utsyn
til Nesodden og Bunnefjorden
som ligger som en blindtarm
- anatomisk åpen i indre Oslofjord
Der blåser vinder alle vegne fra
hele kompassrosa rundt
Nordstrandsfolket
har i flere generasjoner bodd i Oschlos kolonihage
- før slike hager ble oppfunnet en gang i tjueåra
Så dere er for oss
det første grønne tegn på vår
og er som sådanne inderlig velkomne
helt uavhengig av
hvem som måtte vinne denne tvekamp
Vi stjernespillere vil derfor reise oss
og unisont gi uttrykk for:
Hjertelig velkommen!
edle sjakkspillere fra Nordstrand
Fastings prolog var en av de fa gode bidragene fra Stjernens spillere denne kvelden. Muligens
virket de maleriske beskrivelsene av Nordstrandshøgda slik at Nordstrandspillerne følte seg
hjemme, at Stjernen mistet "hjemmebanefordelen" ? En forklaring på Nordstrands knusende seier
kan ihvertfall trenges Utenom Fasting var det først og fremst Liabøtrø og Haug som gjorde seg
positivt bemerket. Pål Ole holdt med letthet remis med svart mot Tisdall, ja faktisk var det Pål Ole
som kanskje stod et lite hakk bedre. Kjell Haug stod for Stjernens eneste seier (og takk for det).
Her er resultatene i bordrekkefølge med Stjernens spillere nevnt først:
Liabøtrø - Tisdall
Nørve - Tjemsland
Stenersen - Sørgjerd
Øystein Andersen - Stokstad
M. Lilleøren - Bror Thanke
Carsten Aubert - Danielsen
Anton Jørgenson - Lysedal
Arne H. Bøe - Gulbrandsen
Kjell Haug - Flaten
Dybka - Gyldenås
Jan Jacobsen - Abrahamson
Snellingen - Vigdal
Thorstensen - Nilsen
Barstad - Østrem
Fasting - Sy u n nes tv ed t

remis
0-1
remis
0-1
0-1
0-1
remis
0-1
1-0
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

Totalt 12,5 - 2,5 til Nordstrand som dermed tok med den fine sølvpoklaen hjem til "kolonihagen".
På tross av at Stjernen ble knust, var det en hyggelig kveld. Slike massemønstringer er hyggelig
i seg selv, og styrker klubbfølelsen, så slike kamper bør Stjernen også ta initiativ til.
Sjur Nørve

^Jdubbmeöterdhapetipet i —stjernen
Sti
Bergergruppe
1 Gudmund Stenersen
2 Carsten Aubert
3 Leif Kverndal
4 Thomas Hauge
5 Sjur Nørve
6 Arne Hugo Bøe
7 Kristoffer Dybka
8 Anton Jørgenson
9 Svein E. Ruud
10 Harald Mottang

8
7
6
5
5
4
4
3
2
0

poeng
"
1/2
"
"
1/2
"
"
"
"

Monradgruppe (10 beste)
1 Milan Kutrovac
71/2 poeng
2 Thoralf Barstad
7
3 Roy Ellis
6 1/2
4 Trygve Lindsjørn
6
5 Kjell Juul
6
6 German Springinsfeld
5
7 Simon Gulliksen
5
8 Leif Gulliksen
5
9 Roar Thorstensen
5
10 Thomas Barth
5

^Jkor Suren

70
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Thor Suren fylte 70 år 22. april.
Thor begynte i Stjernen i 1948. Der var han frem til 1952.1 årene som fulgte spilte Thor bedriftssjakk
for Aftenposten i mange år. Han var der med på å vinne 1. divisjon fem ganger. Tidlig på nittitallet
begynte Thor igjen i Stjernen. Han har arbeidet som elektromontør i Aftenposten fra 1942 ogfremtil
han ble pensjonist i 1989. Vi i Stjernen gratulerer med dagen.
Tom Ulland

jper lÅJarendorph
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Per Warendorph fylte 80 år 11. mai. Per begynte sin aktive sjakkarriere i Skedsmo sjakklubb i 1958. Der
var han inntil 1963, da han begynte i Lambertseter sjakklubb. Der ble han klubbmester i 1967. Han var
også en tid formann i klubben. Han var også innom Oppsal sjakklubb ett år i 1968. Per begynte i
sjakklubben Stjernen i 1969. Han har en delt 1. plass i klasse 2 i Landsturneringen på Blindern i 1968.
Han har deltatt i alle klubbmesterskap i Stjernen siden 1969. Han spilte sine første år i Stjernen i klasse
mester B, som det dengang het. I 1950-60 årene drev han noe med problemkomposisjon og bidrag til
"Dagens nøtt" (to-trekkere) i Dagbladet, senere gjengitt i tidligere nummer av Stjemeverdenen.
Vi i Stjernen gratulerer hjertligst med dagen.
Tom Ulland

M/0
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L A G S J A K K , B I B L I O T E K OG S T U D I E N E T T V E R K
Styret i Stjernen har vedtatt å organisere deler av driften i klubben noe annerledes, slik at
medlemmene kan ha større utbytte av sine sjakkelige sysler. Denne nyorginaseringa har tre
pilarer 1. L A G S J A K K . 2. B I B L I O T E K . 3. S T U D I E N E T T V E R K .
1. L A G S J A K K . Førstelaget fungerer bra, men ellers har lagsjakken (Østlandsserien) falt delvis
sammen. Før neste sesong blir nå alle Stjernens spillere forespurt om de vil være med å spille i
Østlandsserien, en eller flere kamper. Hensikten er å bygge opp rekruteringa til laget, skape små
grupper som vil arbeide sammen sjakklig o.l. Om dere har noen spesielle ønsker m.h.t.
lagsjakkdeltagelse, så skriv det på spørreskjemaet.
2. B I B L I O T E K . Sjakkbøker er bruksbøker. Tilsammen har medlemmene antakelig tusenvis av
bøker, mens klubben nesten ikke har noen. V i skal forsøke å lage en utlånsordning med
medlemmenes bøker. Lag en liste over dine egne bøker, klubbstyret lager en katalog som
distribueres, (feks. gjennom Stjerneverden) For å låne en av disse bøkene, må det betales en
mnd. leie pluss et depositum, (lav leie)
3. S T U D I E N E T T V E R K . Enkelte av klubbens medlemmer arbeider fra tid til annen med
forskjellige sider av sjakkteorien. Hensikten med studienettverket er å få dette inn i organiserte
fonner, slik at man kan arbeide sammen med noen. to arbeidsformer er foreslått: a) via
veiledere, b) som studiegrupper, a) for å fa til dette må medlemmer som kan tenke seg å være
veiledere og elever melde seg. Det er intet i veien for at man kan fungere i begge roller. NB!
Ingen kan være veiledere for mer enn to spillere, b) studiegrupper kan dannes nær sagt over
hvilket som helst emne innenfor sjakkteorien Gruppene bestemmer selv hvor lenge de skal
fungere. De første gruppene vil forsøkt bli etablert allerede ved første høstsemestrets
begynnelse/Oppstart av grupper annonseres på oppslagstavla og event. i Stjerneverdenen.
Dessuten vil de opplysningene dere gir på spørreskjemaet lagres i en datafil, slik at de som
melder sin interesse for spesielle emner kan kontaktes spesielt. Hvem som helst kan starte en
slik studiegruppe. Slike grupper kan også, om ønskelig, danne egne lag i Østlandsserien.
Studier medfører resultater i form av økt kunnskap Denne kunnskapen kommer bedre til nytte
når den blir systematisert og lagret. Om det viser seg at disse ordningene fungerer, kan det
kanskje også være mulig å holde temakvelder der resultatene av studiene legges frem.
Din innsats vil være avgjørende for at dette initiativet skal lykkes. Leverer du ikke skjemaet,
skjer det ingenting. Er du engstelig for å få for mye å gjøre, kan du ta det med ro: Ingen av
svarene er bindende. Svarer du på et spørsmål viser du bare din interesse. I denne omgang er
det viktig for styret å fa en oversikt, å fa vite hva som muligens kan settes ut i livet. Gap derfor
heller over for mye denne gang, svar bare nei hvis det er noe du absolutt ikke kan tenke deg å
være med på.
Disse opplysningene vil som nevnt lagres på data i klubben. Skulle du seinere skifte oppfatning,
kan du når som helst fa endret opplysningene.
Vennlig hilsen
Morten Lilleøren

Spørreskjema
1. Kan du tenke deg å være med i Stjernens nettverk for sjakkstudier? Hvis JA, les videre.
2. Er det spesielle sider ved sjakkteorien (og praksis) du vil arbeide med? JA NEI Dette
spørsmålet må ikke besvares nå for å være med. Svarer du nei, gå direkte til punkt 9.
3. hvis ja vilke: sluttspill midtspill åpninger/stillingstyper posisjonsspill
kombinasjoner/variantregning. ( strek under det som passer deg)
4. Er det andre sider ved sjakken du interesserer deg for?(f.eks. turneringsteknikk,
sjakkpsykologi, ratingsystemer, analyse, o s v . ) Skriv her:

5. Har du spesielle kunnskaper innenfor felter av sjakken som du kan tenke deg å dele med
andre? Spesifiser:

6. Kan du tenke deg å arbeide med sjakkstudier i en gruppe? JA NEI
7. Kan du tenke deg å ha en høyere rangert spiller som veileder? JA NEI
8. Kan du selv tenke deg å være veileder for andre som ikke er rangert like høyt som deg? (max
2 spillere) JA NEI
9. Kan du tenke deg å låne ut dine egne sjakkbøker i Stjernens utlånsordning? JA NEI (hvis
JA skriv opp en liste over egne bøker og lever til klubbens styre eller postkassa på veggen).
10. Kan du tenke deg å være med på ett av Stjernens lag i Østlandsserien? JA NEI
11. Har du noen ideer til studienettverk? Skriv her.

12. Ditt navn og adresse:
13. Blant de innsendte svarene blir det trukket ut en vinner av et sjakkbrett med brikker
og sjakkur.
P.S. Lever skjema til en i styret eller legg det j forslagskassa på veggen ved utgangen.
Takk og lykke til.
Morten Lilleøren

