Stjerneverdenen
RGANG OKTOBER 1996

n Fasting fylte 60 år i høst. GRATULERER!

I redaksjonen:
Kjell Iversen
Tom Lilland
Sjur Nørve
Harald Mottang

Du holder nå femte nr. av "Nye Stjerneverdenen i hånda. Etter et opphold i utgivelsen av klubbens
medlemsblad på et par år, klarte vi våren 95 å få ut Stjerneverdenen igjen. Selv om vi hadde
ambisjoner om hyppigere utgivelser enn det vi har klart, har vi fått såvidt mange positive
tilbakemeldinger at vi er rimelig godt fornøyd. Med særlig ett positivt unntak, (Morten) har vi fått
inn lite stoff i fra medlemmene.
Å lage selv et så lite blad som vårt, krever mer arbeid enn de fleste tror. Ikke minst når det gjelder
den endelige sammensyinga og lay-out Den biten har Tom Lilland ivaretatt på en utmerket og
fagmessig måte. Tom har nå dessverre trukket seg fra videre deltagelse i Stjerneverdenen. Som den
oppvakte klubbgjenger vi! ha lagt merke til, er Tom heller ikke lenger den drivende kraft i
avviklingen av de populære hurtigsjakkturneringene. Resten av redaksjonen og styret i klubben sier
takk for innsatsen! ( vi regner selvsagt med at du snart blir å se i klubben igjen, som ankermann eller
vanlig medlem!)
Til alle dere andre, en innstendig oppfordring om å melde seg til tjeneste i Stjerneverdenen som
skribent eller lay-out medarbeider Det er også et stort behov for å trekke med flere som ansvarlige
for å avvikle hurtigsjakkturnringene.
Som medlem av staben i "Stjerneverdenen" vil du fa jobbe i et kreativt og dynamisk miljø med mye
humør. Vær rask og ta kontakt, og drømmejobben kan bli din!
Hilsen de 3 musketerer: Kjell, Harald og Sjur
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TERMINLISTE FOR STJRNEN HØSTEN 96.
Torsdag 31/10 Hurtigsjakk, tema i Engelsk
Mandag 4/11 Lagmøte Østlandsserien
tirsdag
5/11 Høstturnering 7 runde
Torsdag 7/11 Hurtigsjakk tema Bogoindisk,
Lør/sønd 9-10/11 Seriesjakk
Tirsdag 12/11 Høstturnering 8 runde
Torsdag 14/11 Hurtigsjakk tema Engelsk
Tirsdag 19/11 Høstturnering 9 runde.
Torsdag 21/11 Hurtigsjakk tema Polsk
Tirsdag 26/11 Hurtigsjakk
Torsdag 28/11 Hurtigsjakk tema Ciciliansk
Tirsdag 3/12 Klubbmesterskapet hurtig 1-3 runde
Torsdag 5/12 Klubbmesterskapet hurtig 4-6 runde
Lørd/sønd 7-8/12 Seriesjakk
Tirsdag 10/12 Klubbmesterskap hurtig 7-9 runde
Torsdag 12/12 Lynsj akk
Tirsdag 17/12 Lynsjakk
Torsdag 19/12 Lynsjakk
god jul

;
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EMIL CHRISTIAN FASTING 60 ÅR
Jeg er sikker på at "poeten" Emil Fastingville skrive noen mer velvalgte ord ang. bursdagen
sin enn det jeg er i stand til, men nå er det en gang slik at akkurat det skal helst andre
gjøre.Emil startet egentlig ganske sent å spille aktivt sjakk, men når han først begynte så var
han ustoppelig, for ikke å si uslitelig. Vi har vel alle sett han i aksjon i kjent Fastingstil enten det
er her i sjakMubben eller på en eller annen kafe. .,
Jeg har ofte fabulert over at sjakklubben Stjernen egentlig ikke er en typisk sjakklubb der det
seriøse og teoretisk riktige "boksjakken" er det dominerende. V i har vel heller det
oppfinsomme, kreative og kunstneriske som vår styrke, og som Emil i høyeste grad
representerer sammen med flere andre. Og i denne datasjakkens tidsalder der komputeren snart
har tatt igjen oss dødelige, har jeg selv mest sans for partier som inneholder nerve og skjønnhet
slik som Emil sammen med noen dikt og andre verbale utbasuneringer er et meget godt
eksemlar på. Så, vi i Stjerneverdenes redaksjon og sikkert alle andre i klubben gratulerer deg
med dagen, og håper på mange år fremover i ditt selskap både som sjakkspiller og
KUNSTNER.

Harald Afottcmg

^Mlurtlaój,a

nået

22. februar-27. august 1996
I tidsrommet fra februar ogfremoverble det spilt hurtigsjakkturneringer på 15 minutter bare avbrutt
vårturneringen. Vi presenterer her vinneren i hver turnering.
22. februar
E. Chr. Fasting

5 poeng

29. februar
Jon Alfredsen (Klubbløs)
41/2 poeng

7, mars
Gudmund Stenersen

5 poeng

Gudmund Stenersen

14. mars

21. mars
Gudmund Stenersen

41 I p : erg

2. april
JonRawell (Klubbløs)

4 peen;

; stein Andersen

-'. - p:=r.¿

Jon Rawell (Klubbløs)

28. mars
Morten Lilleøren

23. april
Jose Arredondo

41/2 poeng
11. april

16. april
Dag Rinden

5 poeng

5 poeng
18. april
5 poeng
25. april

-

~~--t

5 poeng

Gudmund Stenersen

30. april
Øystein Andersen

41/2 poeng

Øystein Andersen

41/2 poeng

7. mai
Jon Rawell (Klubbløs)

5 p : er.¿

9. mai
Jon Alfredsen (Klubbløs)

5 poeng

14. mai
Trygve Lindsjørn
23. mai
Aksel Tømte (OSS)
Øystein Andersen
30. mai
Aksel Tømte (OSS)

2. mai

21. mai
5 poeng

4 poeng

Sjur Nørve
28. mai
-Jfr ed sen (Klubbløs)

41/2 poeng

5 poeng

A » »

41/2 poeng

4. juni
Jon .Alfredsen (Klubbløs)

41/2 poeng

6. juni
Per Omtvedt

41/2 poeng

11. juni
Lars Even Andersen (Fana)

41/2 poeng

13. juni
Tom Lilland

4 poeng

18. juni
Jon Alfredsen (Klubbløs)

41/2 poeng

20, juni
Per Omtvedt
Kjell M Haug
27. juni
Jon AJfredsen (Klubbløs)

25. j u n i
41/2 poeng
41/2 " "

Per Omtvedt

4 poeng

1. august
Trond Gabrielsen (Bergen)
4 poeng

5 poeng

6. august
Lars Even Andersen (Fana) 4,5 poeng

8. august
Lars Even Andersen (Fana)

13. august
Thoralf Barstad

Per Omtvedt

20. august
Øystein Andersen

5 poeng

15. august
4 poeng

41/2 poen
22. august

41/2 "oen«?

Roger Moen

4 poeng

27. august
Knut Engli

5 poeng

OSLOMESTERSKAPET 1996 INDIVIDUELT
Gruppe A
1. DM Leif Ogaard
2. Sverre Johnsen
3. Kristian Trygstad
4 Gudmund Stenersen

4,5 poeng
4.0 "
4.0 "
3,5 "

12Thoralf Barstad
15.Heige Berge Skaar
lS.HenrikAas
20.Morten Lilleøren

30
2,5
2,0
1,5

Gruppe B
1. Atli Hilmarson
2. Tore Westvang
3 Lars Gunnesdal

5,0 poeng
4,0 "
4,0 "

5 Roy Elis
17.Pål Brantzeg
20.LeifGulliksen

3,5
2.0
1.5

"
"
"
"

"
"
"

Resultater

j^ra

åpørresbfemaunderåøhelden

I forrige nr. av "Stjerneverdenen" ble medlemmene presentert for et spørreskjema angående hva slags
sjakklige aktiviteter de var interessert i å drive med, ved siden av den vanlige turneringsaktiviteten.
Hensikten fra styrets side og initiativtaker Morten Lilleøren, var å blåse liv i den sjakklige utviklingen
hos medlemmene hvis det var interesse for nye tiltak. Eller som Morten stilte spørsmålet i et innlegg i
"Stjerneverdenen": Kan en lære sjakk i Stjernen
0

Resultater.
21 personer var interessert i å være med på et lag i Østlandsserien.
I I stk. ville være med i eller bidra til etablering av bibliotek/låneordning for sjakkbøker.
18 stk. var interessert i å være med i sjakkstudier.
Av disse kunne 15 stk. tenke seg å fa en sterkere spiller som veileder, mens bare 6 stk. kunne tenke seg
å være veiledere for andre.
Hva vil styret gjøre med saken framover?
Biblioteksordningen arbeides det allerede med.
I forhold til lagsjakk, vil klubben melde på 5 lag, mot tre siste sesong. Sammensetningen av lagene vil
bli gjort bl.a. utfra hva slags interesser folk har for å delta i systematiske sjakkstudier. Det vil være
naturlig - i hvert fall i første omgang - å knytte studievirksomheten opp mot lagsjakken. Andre former
for studiegrupper er også i emning, uten at dette er noe som styret har grepet fatt i foreløpig.
Det første som starter, er kone foredrag om åpningsteori fulgt av den tradisjonelle hurtigsjakken (15 m.)
med tvungen åpning i den åpningen som var kveldens tema. Pål Ole Liabøtrø vil holde innledning på ca.
25-30 minutter Vi starter da presis 19.00 med foredrag, og kl. 19.30 med turneringen. Vi ber
derfor om at folk er her senest ki.
r påmelding for å unngå forsinkelse. Første gang blir
torsdag 3/10.
Utfra de sonderinger som er gjort om folks . • >: og anledning til å satse på lagsjakk, er lagene satt
sammen på følgende måte. De kan endres dersom noen har vektige innvendinger.
Lag 1: Liabøtrø, Nørve, Omenersen, Aubert. "Innbyttere/reserver": Øystein Andersen og Tor
Henriksen.
Lag 2: Anton Jørgenson, Jan Jacobsen, A H. Bøe, Dybka, Kverndal, Thomas Hauge, Godal.
Lag 3: Snellingen, Nygård, Barstad, Wiig. Eiiis, Rinden, Lilleøren, Springinsfeld.
Lag 4: Viggo Andersen, Milan, Roar Thorstensen, Helge Berge Skaar, Lindsjørn, Leif Andersen, Roger
Moen, Jan Sandnes.
Lag 5: Leif Gulliksen, Harald Mottang, Pål Brantzeg, Kjell Iversen, Kurt Øiestad.
Den endelige konstitueringen av lagene vil skje mandag 4. november. Da må alle møte kl. 19 i
klubblokalene.

%)oi møtt

tit en ni} au

medStjernenll
Sjur Nørve

P.S. Det er mulig at lag 3 vil kunne dra nytte av en av landets beste sjakklærere som veileder. Han er I M
og medlem av Stjernen...
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fra elet åpne
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1996

Dette er et parti Leif Gulliksen spilte under det åpne N M 1996. Gulaksen er en trofast gjest bl.a. på
Sjusjøsjakken - med spill som dette blir han favoritt der til høsten!!
Hvit: Leif Gulliksen. Stjernen
Sort: Sverre Haug. Gjo\ ik
I . d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. g3 Lb7 5. Lg2 c5 6. e3 Le7 7. 0-0 Dc7 8. b3 0-0 9. Lb2 Sc6 10. Sc3 a6
I I . d5(!) exd5 d5 var et godt trekk for hvit, som med det tar over sentrum. Ellers en veldig rolig og
avbalansert åpning. 12. ocdf - - 13. e4 a5 14. a3 La6(?) 15. axb axb4 16. Se2(!) Sxe4
Tja, ikke den store varianten for sort å gå inn i. Sa6 istedenfor La6 hadde vært en mulighet, selv om
springeren blir passiv.
17. Tel Lf6 18. Lxf6 Sxf6 19. Sf4 d6 20. Dc2 Lb7 21. Sd2 h6 22. Dc4 Sg4 23. Sd3 Sf6
Og vi er i diagrammet. Sott konsentrerer seg om å berge springeren, og overser trolig Gulliksens lumske
bonderov
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24. Sxb4 Dd7 25. S
18 26. Txa8 Txa8 27. Te7 TaM 28. Sfl Dc8 29. Dc3 Da8 30. Txf7 Da6
31. Txf6(!)
Og sort ga opp Om han slår tilbake på tåraet blir han matt på la trekk.
Tom Ulland

7.
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Da partiene i Stjerneverdenen som regel er på et høyere nivå, er det på sin plass med et par fra de lavere
klasser. Mot to stk. (brødrene ) Breivik fra Porsgrunn har jeg hatt det festlig ved brettet. Først et parti
fra NM-bulletinen i Alta i sommer:
9

Harald Breivik, Porsgrunn (1116)
Pål Brantzeg, Stjernen (1216)
Klasse 4
Dette partiet kåres til ukas bukk! Bulletinredaksjonen beklager til alle gode kandidater, som Jøran, Jøran
og Jøran. Hvits siste manøver i dette partiet er vakker i all sin grusomhet. Vi gratulerer!!
1. e3 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Lb4 4. e5 Se7 5. Ld3 c5 6. a3 Lxc3+ 7. bxc3 Sbc6 8. Dg4. Varsel om minst stiv
kuling 8.
Dc7 9. Sf3 cxd4 10. cxd4 Sxe5!?
a

b

c

d

e

f

g

h

Ut av boka og inn i jungelen! 11. Sxe5 og f . jeg som hadde hygget meg med min motstanders dobbelte
tårnofFer, men da blir jeg vel matt!? (ll....Dc3+ 12. Ld2 Dxal+ 13. Ke2Dxhl 14. Dxg7 Tf8 15. Lb5+
Sc6 16. Lb4, og han Fritz 4 inne i datamaskinen forteller at det er matt i 7!). ... Sg6 12. Lb5+ Ke7 13.
Sxg6+ hxg6 14. 0-0?? TårnofFer? Neida
14. Dxh2# 0-1
- En høyverdig sliteseier! Det neste partiet er (- om mulig) av enda bedre kvalitet:
Pål Brantzeg, Stjernen (1216)
Rolf Breivik, Porsgrunn (1358)
Nordstrand Master Grand Prix 1996, runde 2
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. SB d5 4. Lg5 Le7 5. Sc3 Sc6 6. e3 b6 7. cxd5 Sxd5 8. Sxd5 Dxd5 (8
Lxg5
9. Sxc7) 9. Lxe7 Sxe7 10. a3 (for å forhindre Da5+) 10
0-0 11. Dc2 c6 12. Lc4 (Hvit far rokkert
med tempogevinst) 12. ... Dd6 13. 0-0 Lb7 (?) (Svekker forsvaret av e6) 14. Sg5 Sg6? 15. h4! De7
16. f4 h6 (som bestilt!) 17. h5 hxg5 18. hxg6 g4 19. g3 Df6 (?) (Hva ellers?) 20. f5 Dg5 21. Tf4 Lc8 22.
Dh2 fxg6 23, fxe6 oppgitt
Pål Brantzeg
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Hvis det ikke står noe annet, er det en forutsetning at det er en "ordinær" stilling, dvs. at ingen av
partene har en spesielt ufordelaktig plassering av noen brikker.
Konge og dronning, konge og tårn, konge og to løpere og konge, løper og springer vinner mot
konge. Konge og to springere derimot, kan ikke framtvinge matt mot konge alene.
Konge og en lett offiser kan ikke vinne mot konge. Konge, lett offiser og bonde vinner vanligvis lett,
men det fins unntak med randbonden, hvorav det viktigste er feil løper: løperen behersker ikke
randbondens forvandlingsfelt, og motpartens kongekan okkupere hjørnet foran bonden.
Stillinger med konge og bonde mot konge kan ikke oppsummeres i få ord, fordi a) kongens stilling, og
b) hvor langt fram bøndene har kommet, har større betydning enn antall brikker på hver side.
Dronning mot bonde er vanligvis vinst, men løper- og tårnbonde på feltet foran forvandlingsfeltet (7.
respektive 2. raden) hevervis hvis a) motpartens konge ikke er for nære, og b) dronningen ikke kan
komme foran bonden. Årsaken er at den svakere part kan spille på patt med kongen i hjørnet.
Tårn mot bonde er vanligvis vinst, men den svakere part kan klare remis hvis hans egen konge er nære
bonden mens motpartens er andre steder.
Løper mot bonde og springer mot bonde er vanligvis remis, men en randbonde på 7. (2.) raden vinner
mot en springer dersom bondens konge er tilstrekkelig nære og motpartens konge ikke er for nær, fordi
springeren kan fanges i hjørnet.
Selv om to springere ikke kan framtvinge matt mot konge, kan to springere noen ganger matte mot
konge og bonde, dersom bonden ikke har kommet for langt fram. Grunnen til dette er at kongen alene
vil bli patt, mens bonden opphever pattmuligheten
Dronning mot tårn er gevinst. Dronning mot tårn og bonde kan ikke oppsummeres på noen enkel
måte: Forsvaret er basert på å bygge en festning, men i flere stillinger kan motparten bryte opp
festningen via dominasjon og trekktvang
Dronning mot lett offiser er gevinst Dronning mot to springere er normalt remis, men mange
stillinger langs brettranden kan vinnes Derimot er dronning mot to løpere og dronning mot løper og
springer gevinst hvis ikke den svakere part kan holde motpartens konge ute via en barriere eller
festning.
Dronning mot to tårn er remis, på samme vis som dronning mot tårn og lett offiser, forutsatt at den
svakere part i sistnevnte tilfelle har hatt tid til å bygge en festning.
To dronninger mot en er gevinst Det er også tårn og dronning mot dronning, men dronning og
lett offiser mot dronning er bare remis hvis det ikke er bønder på brettet, fordi den sterkere part ikke
kan tillate damebytte Remisen oppstår via evig sjakk, da motpartens konge ikke kan finne
gjemmesteder. Dette kan også skje i noen stillinger med D+T mot D og 2 D mot D, hvis den sterkeres
brikker står dårlig
Dronning og bonde mot dronning har blitt analysert til siste slutt via computer, men i skrivende stund
(1996) har det ennå ikke lykkes å sammenfatte dette i et sett av forståelige regler. Resultatet er vanligvis
remis dersom den svakere part kan fa kongen sin foran bonden. Hvis ikke, er det vanligvis vunnet, men
vinstmetodene er kompliserte og opptil 70(!) trekk kan kreves for at bonden kan flyttes fram ett(!) felt.
Tårn mot springer er vanligvis remis, men angripende part vinner hvis han a) kan trenge begge
motpartens brikker opp i et hjørne, eller b) hvis han kan klare å skille motpartens brikker slik at de ikke
kommer i kontakt med hverandre igjen.
Vanligvis er også tårn mot løper remis. Den sterkere part kan vinne hvis han klarer å stenge motpartens
konge inne langs raden, men det er færre vinstsjanser enn mot springer. Den svakere part kan vanligvis
sette opp en festning ved å flytte sin konge mot et hjørne av motsatt farge av løperen.
To lette offiserer mot tårn er remis To springere og løper mot tårn er også akseptert som remis,
fordi det ikke går an å forhindre at tårnet slår løperen, men to løpere og springer mot tårn er vinst. To
tårn mot to lette offiserer er gevinst Tårn og en lett offiser mot to lette offiserer er vanligvis remis,
men varianten tårn og løper mot to springere hersker det uenighet om. Computerdata (1991) synes

å peke mot at det er vinst, men datamengden er ennå ikke systematisert.
Tårn og bonde mot lett offiser er vanligvis vinst, men den svakere part kan klare å framtvinge re
ved å binde opp motpartens brikker i forsvaret av bonden. ToTøpéré og bonde mot tårn, og løper,
springer og bonde mot tårn er begge vinst, men to springere og bonde mot tårn er remis fordi tår:,
kan slå bonden.
To tårn mot ett er gevinst, men tårn og lett offiser mot tårn er remis uten bønder på brettet.
Tårn og bonde mot tårn har blitt gjennomanalysert med computer ('J. Nunn: Secrets of rook endings
Her har alle brikkenes individuelle plassering betydning, og ingen enkle regler ut over at både .
sterkere og den svakere side skal forsøke å få kongen foran bonden og tårnet bak bonden, kun se'
opp.
Uten bønder er to lette offiserer mot en vanligvis remis, men computéranalyse har vist at to løpere mot
springer er vinst.
Sluttspill med lett offiser og bonde mot lett offiser er vanligvis remis. Forsvarer har to strategier: enten
å fa kongen foran bonden eller å ofre offiseren for bonden. Der/ sterkere part kan sjelden forhindre begge
deler.
Mere kompliserte stillinger kan vanligvis bedømmes ved å trekke fra like brikker på begge sider.
Således er tre lette offiserer mot en vinst, mens tre mot to bare er remis (bortsett fra 2 L+S mot 2 S).
I praksis vil dog den svakere side få vansker med å tvinge fram et ønsket avbytte og det fins en gruppe
brikkekonstellasjoner som er unntak fra ovennevnte regel: Tre(!) springere mot en, løper og to
springere mot løper, tårn og to springere mot tårn, og dronning og to springere mot dronning.
Alle disse stillingene kan vinnes, fordi det ønskede avbyttet ikke kan framtvinges.
Til slutt: Konge, lett offiser og bonde mot konge og bonde er vinst
Dette er en noe omarbeidet (noe er lagt til, noe er trukket frå) oversettelse av tillegget: boka "Endgame
Magic" av Beasky L. Whitworth.
Vet man dette, er det en viss sjanse for at man i det minste vet hva man kan forvente i stillingen.
Metodene for å gjennomføre gevinsten eller berge remisen er selvsagt mye mer krevende å sette seg inn
i. og omfatter mange bøker med diagrammer og variantforklaringer. En slik oversikt må også fare med
harelabb over de viktigste sluttspilltypene, bonde- og tårnsluttspill, samt at den ingenting sier om
sluttspill med materiell likhet hvor den ene part har stillingsfordel (det var jo en forutsetning i forordet).
Med disse forbeholdene håper jeg oversikten kan være til nytte. ' '
Morten Lilleoren
:
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Mange undrer seg, hva er dette spill
hvor man på brettet, driver en krig så vill
med brikker som konge, dronning og bønder på si
med angrep, forsvar og lur krigsstrategi
Her gjelder det å vinne, ikke vise noen nåde
man må holde hodet kaldt, ikke la panikken råde
men motpartens brikker, ja de rent stormer frem
uff hva skjer der, en springer kommer i klem
Dette virker ikke bra, men stillingen roer seg litt
men motparten lar sin dronning herje fritt
kaos og rot i mine tropper hun meg bringer
dog se der, fikk jeg to bønder for den tapte springer
Du store allpakka, motparten setter sitt tårn i slag
dette må være en felle, jeg lar meg ikke lure i dag
jeg gjør et stille trekk, flytter en bonde til g-6
og se så, min motstander ble noe kompleks
Dette var lovende, jeg prøver "skal vi ta remis"
motparten ser på meg, din stilling har lite å gi
så spillet gikk videre, og jeg var naget av tvil
hva skal jeg gjøre nå, motpartens ansikt er i smil
Det må være noe lurt, han sitter og tenker på
ja, se der, igjen en felle som jeg må parere nå
så, som lyn fra himmel, ser jeg noen lure trekk
det går jo an, av og til å være litt frekk
Dette brakte min motspillers stilling i ulage
han tenkte lenge, det er mottrekk han må oppdage
det gjorde han, og stillingen ble mer og mer lik
samme hva han gjorde, kunne jeg gjøre slik og slik
han analyserte lenge, så rakte han fram sin neve
Jeg tar imot remis, med det kan vi begge leve
vel jeg måtte stå ved mitt tilbud, dessverre
for jeg angrer litt, hans stilling var blitt verre
Senere kommer evalueringens tid, kunne jeg ha vunnet
ved å spille videre, hadde jeg bedre trekk funnet
dette er enhver sjakkspillers store problem
på dette mine tanker spinner, min hjerne er ekstrem
tenker på de gode trekk en kunne ha gjort
men det lønner seg alltid å glemme slikt litt fort
For neste parti venter med blanke ark
hvor en kan gi sin motspiller et sjakklig "spark"
Bjørn Øverland
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cJliánincjer

på sjcddukatjrammer

3 Barda-Foltys
Soviet Union 1951

deáetuber

1 995

4 Zsuzsa Polgar-Kotronias
Corfu, 1990
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5 Serper-Balashov
Beskidy, 1991

6 Panno-Rossetto
Argentina, 1989

Nr. 1
1 Dxh6 - Kxh6 2. Th2- Lh5 3. Txh5+ Kg6 4. Tg5+ Kh 5. Th3#
Nr. 2
1 TxflS! Sxf6 (Dxf6, Lxd7 med offiser over) 2. Dxg5+ Kh8 (Kf7 gjør bare vondt verre, se sluttpoeng)
3. Txd6! (Svart er paralysert og kan ikke gjøre noe for å hindre materiell gevinst ved bondepågangen
e5).
Nr. 3
1. Txh7^ ( D x d 7 ^ taper etter Dd2+ Lg2, Lgl+) Kxh7 2. Dc8+ Kg7 3. Dg8+ Kh5 4. g5+ fxg5 5.
Dxg5#
Nr. 4
1. gxh5 gxh4 2. h6! Sh5 3. Sg4! Tg8 4. Tf5 Sf4 5. Lxf4 exf4 6. e5 og hvit vinner materiell.
Eller: 4 - Tg5 5. Sxf6+ Sxf6 6. Txg5 med vinnende angrep.

Nr. 5
1. Le6!! Dxe6 (eller Db7, Lxf7, Sxf7, Le7! Tc8, Sf6 med overlegen stilling) 2. Sxd6 Dd7 3. Sxf7+
Dxf7 4. Te7 (poenget). Det følger Txc7 med to merbønder og overlegen stilling).
Nr. 6
1. Sf5! exf5 (ellers blir det matt etter Dxh6 og Dg7) 2. Txf6 På 2. De5 følger 3. Dxh6+ Kg8 4. Dg5+
Kh7 og Th6# På 2. Tfc8 følger Dxf7+ Kh8 og Th6#.

13.

hmonjen
Igjen har en av Stjernens store kjemper gått bort. Jarl ble medlem i Stjernen i starten av tredveårene, og
gjorde seg tidlig bemerket på sjakkbrettet. På sitt beste var han en sjakklig trussel for hvem som helst.
Men Jarl hadde også en annen interesse. Han drev med bryting. Også her viste han sin dyktighet, ja,
kanskje mer enn på sjakkbrettet. Han oppnådde å bli Norgesmester flere ganger.
Jarl var også med i "dugnadsgjengen" i Stjernen, og mang en time har han jobbet jevnt og trutt for
Stjernen. Og hvem husker ikke Jarl på Stjernens fester. Han deklamerte fra Wildenvey, og avsluttet med
stående salto.
Det er nesten ufattelig at han som var så sterk både i sjel og kropp er borte. Han er sterkt savnet i
Sjakklubben Stjernen.
ZJred ouer ditt minne,

jarl.

Bjørn Øverland

SJAKKOPPGAVER

Varavin-Babi.

Deep thought-Mephisto.
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