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Redaktørens
hjørne

Presidentens
hjørne

Det sies at katta har ni liv, men NPSF/NFSF må
vel ha minst like mange? Med ujevne mellomrom er det krise, fordi et sentralt verv blir
stående tomt, og det virker kul umulig å finne
noen til å fylle det – i et forbund av under 200
medlemmer, hvorav de fleste er mer interesserte i å flytte brikker enn å ta på seg et (ulønnet)
tillitsverv. Men alltid dukker det opp en løsning – som sendt fra himmelen.
Tidligere i år var det igjen krise, da Øystein
Brekke (som to år før var en redning) ga seg som
president, og det syntes igjen umulig å finne
hans etterfølger. Redningen ble, som vi nå alle
vet, Jon Friis, som nå har tatt fatt – se hans
«tiltredelseserklæring» i neste spalte! Idet disse
linjene skrives, er han i full sving med å sammenkalle til sitt første styremøte.
I full sving er også nyvalgt medlem av styret
(og fortsatt ICCF-kontakt) Raymond Boger.
Han var vår representant på ICCFs kongress i
Bulgaria tidligere i høst, og har derfra skrevet
et fyldig referat, som vi trykker i sin helhet i
dette nummeret. Blant de mange vedtak som
her ble gjort, er det kanskje av størst interesse
for de mange brikkeflytterne, at man nå straffes
for å bruke mer enn 20 dager på ett trekk: Fra da
av teller dagene dobbelt!
Noen av leserne reagerer vel på at de i dette
nummeret ikke finner Partispalten med ferske,
kommenterte partier. Det kan skyldes at du,
kjære leser, ikke har fulgt oppfordringen om å
sende inn ditt eget, velspilte parti!?
Uansett, det vil i desembernummeret komme
kommenterte partier og annet «snadder».
V

Gode sjakkvenner i NFSF:
Når man blir valgt til et verv, og særlig med en
så fornem betegnelse som president, så sømmer det seg normalt å takke for tilliten.
Men ingen regel er uten unntak. Da valgkomiteens leder meddelte at jeg var valgt med
kun 9 stemmer, vakte det liten jubel i meg, fordi
det ikke tydet på den store tilliten.
Riktignok lå det en viss trøst i at ingen
stemte imot, men ærlig talt: Er engasjementet
blant medlemmene i NFSF så lite at man ikke
engang gidder å stemme når det er snakk om
noe så viktig som ny president? Som en passende straff til alle dere som ikke reagerte vil
den nyvalgte president la være å takke for ( den
manglende?) tilliten.
Nå tar ikke undertegnede dette personlig,
men det må være en tankevekker for alle som
har glede av sitt medlemskap i NFSF, at engasjementet (entusiasmen?) er så beskjedent.
Dette til nærmere ettertanke.
Det virker rart for et gammelt medlem (fra feb.
1951, det er vel snart bare Einar Andreassen
som har lengre ansiennitet) å være tilbake i
sjefsstolen. Forrige periode i styret var for mitt
vedkommende fra 1971 til 1986 (turneringssjef,
styreleder 1976-83), med et lite forbehold om at
man er blitt eldre og hukommelsen litt dårligere.
Oppstarten var i alle fall at man i Sarpsborg
begynte å gå trøtt etter å rekruttert samtlige
styreplasser i alle år fra oppstarten i 1945. Selv
ildsjeler kan drepes om de ikke får avlasting i
tide.
Etter oppfordring i dengang POSTSJAKK
fra styreformann Rolf W.Tangen, reiste Sven
Nordal, Tormod Fyri og undertegnede sydover til postsjakkens Mekka i Norge dengang,
og alle returnerte vi med hvert vårt verv, etter
først å ha blitt påspandert en bedre biffmiddag.
15 år senere ga undertegnede seg grunnet

Valget
Jon Friis ble valgt til ny president med 9 stemmer. Raymond Boger ble valgt til medlem av
styret med 7 stemmer. Ingen stemte imot. Begge
har forlengst tiltrådt sine verv.
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et tungt politisk engasjement, men nå snart 40
år etter det første engasjementet er man av
forskjellige årsaker tilbake i manesjen.
Hvorfor spør sikkert noen, og en begrunnelse har de krav på. Jo årsaken var at valgkomiteen, etter mye nedlagt arbeid, likefullt
stod uten et presidentnavn på sin liste når man
kom til valget. Undertegnede var tilstede på
årsmøtet i Drammen, og reiste skuffet hjem,
men håpet at den nye nedsatte valgkomite
skulle greie å fikse saken til beste for NFSF.
Det hører med til historien at nye medlemmer
i komiteen ved siden av Sande ble Boger og
Friis. Sluttresultatet av komiteens arbeid vil nå
være kjent. Etter nye forsøk med søk i medlemslistene, uten å oppnå annet enn nei eller svært
dvelende tja, stilte de to sistnevnte seg villige
til å gå inn i styret.
Men hvorfor meldte ingen seg med å stå til
rådighet? Beskjedenhet? Neppe. Har ikke tid?
Kanskje. Eller frykter man hva som eventuelt
ligger i det å være «president»? Skremmer
tittelen?
Hvorom alt er: Neste gang det kommer en
henvendelse fra valgkomiteen må hvert enkelt
medlem huske at vil man høste så må man også
være med å så!
Nå over til en hyggelig sak. Vår GM Raymond Boger er av ICCF oppfordret til å søke på
stillingen Services Director. Det er en stor ære
også for NFSF, som er i ferd med å utarbeide
den formelle søknaden. Håper dette går i orden,
Raymond.
Det har ikke vært noe samlet styremøte
siden i februar.Om ikke annet vil presidenten
prøve å få til dette under Øystein Brekkes
sjakkstjerne-festival på Gjøvik helt i begynnelsen av januar, i anledning av Gjøvik Sjakklubbs
100-årsjubileum.
Men før den tid burde konstituering av det
nye styret være gjennomført, sammen med
behandling av en del obligatoriske saker som

kontigentsats og budsjett for 2009 og kanskje
også få i stand en diskusjon om hvordan gjøre
NFSF mer «synlig» i media med hensyn til å få
en økning i medlemsmassen. Strålende innsats
i den 15. sjakkolympiaden for lag må utnyttes
maksimalt.
For øvrig: Kom med innspill til styret!
J. F.

ICCF-kongressen i Pleven
ved NFSFs representant Raymond Boger
Den 61. ICCF-kongress startet opp i «Rådhuset» i Pleven med storfint besøk av opptil flere
som holdt tale: Petyo Marinov (bulgarsk CC),
George Sapundjiev (bulgarsk delegat),
Lyobomir Petkov (President, bulgarsk CC),
Mrs. Vessala Lecheva (bulgarsk sport-statsråd), Tzvetko Tzvetkov (guvernøren av Pleven)
og ICCF Honorary President Alan Borwell
(kongress-leder).
Etter alle talene var ferdige, ble vi så underholdt av en gruppe unge kvinnelige sangere i
lokale drakter.
Etter dette åpnet Alan Borwell kongressen
med å lese opp en liten hilsen fra ICCFs president Med Samraoui, hvor Med beklager sterkt
at han ikke kunne være til stede på grunn av
visum- og reisedokumenter-problemer. Men
han ønsket alle fremmøtte hjertelig velkomne
og håpet på en god kongress.
Han informerte også om at kongressen skal
ledes av ICCF Honorary President Alan Borwell
(SCO) og han skal ha assistanse av Honorary
Member Nol van‘t Riet (NED) og Eric Ruch
(FRA) som har sagt ja til å være «kongresssekretær».
1. Fullmaktene for 2008-kongressen
Fullmaktene for kongressen ble bekreftet som
vist på deltakere-listen.
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2. Referatet fra 2007-kongressen
ble godkjent.
3. Medlemskapssaker
Generalsekretæren rapporterte at det var ingen
anbefalinger for nye medlemmer av ICCF.
Det ble kjent at en del medlemsland ikke
hadde betalt hva de skyldte ICCF i avgifter. De
fikk frist til 31/12/08 til å betale alle avgifter eller
så vil det bli satt i verk sanksjoner.
4. CC World Championship
og Bertl von Massow Awards
19. verdensmester: Christophe Léotard (FRA)
21. verdensmester: Joop J. van Oosterom (NED)
Kongressen anerkjente den nye «Ladies
CC World Championship» XII – Fru Olga
Sukhareva (RUS) og hennes «Trophy», sertifikat og medalje ble levert representanten fra
Russland.
Bertl von Massow Gull for mer enn 15 års
arbeid for ICCF til:
* Prof. G. Sapundjiev (BUL)
* G. Binder (GER)
* J. Bohak (SLO)
* E. Liebert (EST)
* M. Manduch (SVK)
* P. Polakovic (SVK)
* A. J. C. Rawlings (ENG)
* M. Rötova (EST)
Bertl von Massow Sølv for mer enn 10 års
arbeid for ICCF gikk til:

M. Rocius (LTU)
J-P. Dondelinger (BEL)
L. Madonia (ITA)
H. Onoda (JAP)
G. Bendaña Guerrero (NCA)

5. ICCF-kontoer til 31/12/2007
Selv om det hadde vært et underskudd som
følge av et etterslep fra tidligere år på 4161 CHF,
var det et driftsoverskudd for året til 31/12/2007
på 6247 CHF. Selv om ICCFs økonomiske situasjon var god, vil det være nødvendig å være
kontinuerlig årvåken for å sikre at ICCF økonomi og likviditet holder seg godt. Vår venn
Søren Peschardt fra Danmark ble valgt som
«Finance Director» og han lovte å holde en tøff
linje for å kreve inn pengene som diverse land
skylder ICCF.
6. Revisjonsberetning
Den pensjonerte ICCF-revisor, Henk Sarink
(NED), rapporterte at han hadde fått alle 2007kontoer i god tid og han hadde kontrollert alle
tall og dokumenter gitt for året 2007. Han kunne
bekrefte at den finansielle stilling den 31/12
2007 hadde blitt korrekt registrert og riktig
rapportert.
ICCF Honorary President Alan Borwell takket Sarink for hans engasjement og hans nesten 20 år som ICCFs revisor. Da han ble utnevnt
i 1992, var det for å vurdere de finansielle
dokumentene for de tre forutgående årene!
ICCF-kongressen ga Henk Sarink en velfortjent applaus og stående applaus for hans
store og langvarige arbeid.
7. Valg av hovedstyrets medlemmer,
og andre avtaler
Som tidligere nevnt ble Søren Peschardt valgt
som «Finance Director» og Eric Ruch som
«Marketing Director». Ron Langeveld ble utnevnt til kvalifikasjons-kommissær.
Michael Blake (ENG) ble Webmaster, og
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Michael Millstone (USA) fikk forandret sin
tittel fra «Direct Entry Administrator» til «Direct
Entry»-kommissær.
Dagen etter at Ron ble valgt, trakk han seg
fra vervet på ICCFs eget forum ...
Undertegnede fikk etter kongressen tilbud
av ICCFs president Med Samraoui om å bli ny
kvalifikasjons-kommissær. Jeg takket JA til
jobben, men i mellomtiden hadde Ron trukket
sin fratredelse og ICCFs president hadde godkjent dette. Ingen jobb for meg denne gangen!.
Gråter jeg? ... Nei!
8. «Financial Matters»
ICCFs nye «Direct Entry»-kommissær, Michael Millstone (USA), rapporterte at den «nye»
«Direct Entry»-systemet har blitt en rungende
suksess og antall «Direct Entry» hadde fortsatt å øke i løpet av inneværende år (rundt 170
nye spillere).
Han kunne også rapportere at penge-premie-turneringene som ble besluttet å starte på
2007-kongressen, hadde hatt en meget vellykket start.
Kongressen uttrykte stor takk til Michael
Millstone (USA) for hans fremragende arbeid
som ICCFs «Direct Entry Administrator».
Alan Borwell tenkte/vurderte høyt for kongressen om ICCFs «Financial Plan» for perioden 2003-2007, hvor han sammenlignet faktiske tall mot antatte tall. Det hadde vært store
og viktige svingninger, men de hadde kommet
veldig nær målet. Til tross for utbyggingskostnadene med webserveren.
9. Kvalifisering
Kvalifikasjons-kommissær Eric Ruch (FRA) la
fram sin rapport. Han kom også med forslag til
tittel-utmerkelser for spillere som kom under
Reglene 8,4 (d), 8,5 (C), 8,6 (e), 8,7 (d) og 8.9 (c).
Alle disse ble gjennomgått og godtatt for de
som fortjente det!.
Alle godkjente nye 2008 GM-titler blir nevnt

under pkt. 14, «Tittel Awards».
10. Nettstedene til ICCF og «Policy»
I «Service Director’s Report», Gino Figlio (PER),
hadde han foreslått en flytting/sammenslåing
av de viktigste «iccf.com»-nettsidene til
webserveren og nettstedet «iccf-webchess.
com», men dette ble ikke akseptert av kongressen. Kongressen ble ved valg enstemmig enig
om at iccf.com skal være ICCF sitt ansikt/
stemme utad.
I etterkant av kongressen har Gino Figlio
sluttet som «Service Director» fordi han ikke
fikk igjenom sitt forslag. Tror dette er et stort
tap for ICCF, da Gino har gjort en kjempe jobb.
Denne stillingen har nå blitt utlyst og det vil bli
valg før jul.
Undertegnede har personlig blitt bedt om å
stille til valg av ICCFs president, men vi får se
hva som hender ... Jeg har snakket med Gino og
han fortalte meg at han brukte ca 3 timer daglig
på webserveren ...
11. Ting og tang angående webserveren ...
Kongressen var meget fornøyd med det arbeid
Gino hadde lagt ned. Det ble konstatert at 33
utviklingsoppgaver hadde blitt utført, men det
var flere uklarheter angående hva som hadde
blitt gjort i «fase 4» og hva som hadde blitt gjort
i «fase 5». Det var enighet om at dette ikke var
tilfredsstillende, og det ble besluttet at WDSC
skal gi en tidsplan for fase 5. Denne skal vurderes av «Finance Committee» før den sendes
til EB for godkjenning. Det ble laget et budsjett
for pågående prosjekter som det ble satt av 10
000 CHF til.
Følgende webserver-forbedringer ble diskutert og godkjent av kongressen:
* Det bør være anledning til å sende meldinger til motstander 7-10 dager etter at partiet
er ferdig, det vil si at spillerne ikke kan
aktivere «close» før etter en slik periode har
passert.
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* Det bør være mulig å sende en melding til en
motspiller uten å sende et trekk.
* WDSC skal vurdere om det skal være mulig
å kunne ta kontakt over e-post utenom
partiet. EB tar den endelige beslutningen på
dette.
12. ICCF-arkiv og parti-databaser
Alan Borwell ga uttrykk for sine bekymringer
angående sikkerheten for tilgang til ICCFs
parti-database da han nylig hadde fått tilsendt
en kopi av en database som inneholdt rundt
100 000 «ICCF» partier som var «downloaded»
fra ICCF sin webserver-system.
I sin rapport informerer arkivistene George
Pyrich (SCO) og Laurent Tinture (FRA) at de
dessverre ikke har kommet opp med noen forbedring av å arkivere ferdig spilte partier fra
webserveren. Det kan se ut som om arkivistene
ikke har den nødvendige tekniske kompetansen (og myndighet) til å foreta en slike endringer som er nødvendige for at dette skal bli
bedre.
Videre organisering av partiarkivering bør
være en høyt prioritert programmeringssak av
webserver-utvikling i fase 5.
13. Markedsføring og publikasjoner
Avgåtte «Marketing Director» Michael Blake
(ENG) hadde gitt Kongressen en god og omfattende rapport.
Kongressen godkjente følgende forslag:
* I et markedsføringsbudsjett for 2008-9 ble
det satt av 10 000 CHF.
* ICCFs nettsted www.iccf.com bør ha en
varig utvikling for å skape ett vindu utad for
ICCF.
* Sponsor-avtalene med Chessbase og Nic
bør bearbeides og videreføres av «Marketing team».
Tidligere Verdensmester Dr. Fritz Baumbach
(GER) informerte kongressen om sin nye bok
«Who is the Champion of the Champions?».

Den hadde nettopp blitt publisert, og eksemplarer ble sirkulert blant delegatene. Ivar har
selvsagt et eget kapitél i boka og undertegnede
kjøpte selvsagt en bok!
14. Tittel-tildelinger
Ikke så mye rapportere her siden vi ( Norge ) var
veldig beskjeden i år: 0 titler. Men jeg kan
rapportere at ICCF fikk 10 nye stormestere
dette året: GM Francisco de Asis V. Velasco
(ESP); GM Vladimir P. Dudyev (UKR) ; GM
Daniel Fleetwood (USA); GM Davor Krivic
(CRO); GM David Lafarga Santorromán (ESP);
GM Joel Martin Clemente (ESP); GM Horacio
Neto (POR); GM Frank Schröder (GER); GM
Tansel Turgut (TRK); og GM Aleksei B. Voll
(RUS).
15. Tittel-turneringer, inkludert Verdensmesterskapet
Her var det mye å ta tak i!, og diskusjonene
kunne gå hardt for seg.
ICCF Tittel Tournament-kommissær Marco
Caressa (ITA) hadde gitt Kongressen en omfattende rapport om sitt arbeid i 2008.
Kongressen diskuterte forslaget utarbeidet
av diskusjonsgruppen på søndag ettermiddag
og fremtiden for VM. Diskusjons-gruppen
hadde betraktet den i tre deler:
Hvor er vi nå?
Hvor ønsker vi å være?
Hvordan kan vi komme dit?
Etter å ha analysert det første elementet ble
kongressen enig om følgende prinsipper ved
framtidens VM-struktur:
* Målet må være å starte en VM-finale hver 18.
måned.
* Det bør bare være to veier til en VM-finale,
enten fra kandidat-finalen eller fra en
tidligere VM-finale. Dette gjelder fra og med
01.01.2009 og turneringer startet etter denne
datoen.
* En VM-finale bør/skal ha 17 spillere og tiden
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skal være 10 trekk på 50 dager.
* Spillere som er kvalifisert for en VM-finale,
kan bare si NEI én gang.
* En «ekspert»-arbeidsgruppe ble dannet for
å se på framtidens VM-finaler og strukturen.
* Følgende ble valgt til denne gruppen: v.
Gerhard Binder (GER) som styreleder, Raymond Boger (NOR), Marco Caressa (ITA),
Tunc Hamarat (AUT), Ron Langeveld
(NED), Eric Ruch (FRA) og Leonard Schakel
(USA). Og vi har allerede startet arbeidet!
* Det kommer til å bli startet 3 eller 4 finaler i
løpet av 2009.
* Det vil bli brukt «noder» i de finalene som
det trengs.
* Kommende OL vil bare bli spilt over
Webserver. Ingen mer post her ...
* 16 (post-) og 17 (webserver-) OL-finaler vil
bli startet så fort som den 15. finalen er ferdig

16. Ratings Matters, including Rating Rules
Følgende forslag fra ICCF Ratings Commissioner, Gerhard Binder (GER), ble vedtatt:
* Hvis forskjellen mellom spillerne er stor, vil
bare forskjellen på 350 bli regnet.
* Det blir nå mulig i nasjonale turneringer til å
sette spillere uten ELO til 2400 basert på
gjennomsnittet på de andre spillerne.
* I lagkamper kan spillere nå settes til andre
verdier enn 1800, men dette må bekreftes av
RC før kampen/turneringen starter.
* Det vil komme tre nye ELO-lister i 2009 og
fire nye lister i 2010.
17. Verdens turneringer og andre
turneringer
Spania skal arrangere World Cup 17; denne er
planlagt å starte i mars 2009 og skal kun spilles
på webserveren.
Kongressen vedtok å la de som har en halv
kvalifikasjon til en VM-semifinale, skal få bruke

denne på en plass i «Preliminary section». Vet
noen om noen norske spillere har dette ??
Kongressen vedtok at ICCF skal slutte å
arrangere epost-turneringer i VM-syklusen.
Spillere som trekker seg fra lagturneringer,
skal straffes likt som i individuelle turneringer.
ICCF skal ikke lenger ha «conditional moves»
i sine turneringer. Dette gjelder fra 01.01.2009.

18. Post-turneringer
Rapporten fra «Postal Tournament Office»kommissær» Gian-Maria Tani (ITA) indikerte
at selv om det hadde vært noe nedgang (ca 1015%) i post-turneringer, var det fortsatt betydelig interesse og deltakelse i disse turneringene. Post-turneringer er fortsatt populært i
Tyskland, USA og Italia og flere andre land.
Mr. Tani uttrykte sin store takk til alle TD-er
som fortsatt drev med post-turneringer og for
deres fremragende arbeid.

19. Andre turneringer
Penge-premie-turneringer
Michael Millstone rapportert til kongressen at
Penge-premie-turneringene som ble vedtatt av
2007-kongressen, hadde vært svært vellykkede. Det ble rapportert at noen spillere ikke
kunne motta sine premier og kongressen ba
«Direct Entry kommissær» og «Finance
Director» å finne løsninger slik at spillerne
alltid kunne motta sine premier.
Det ble også rapportert at enkelte spillere
hadde vist interesse for å spille for høyere
premier. (I disse turneringene har jo Øystein
Rognes fra Norge gjort det veldig godt.)
Tema-turneringer
går bra, og det vil bli startet opp 7 nye turneringer på webserveren neste år.
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Interzonal 2008
Dinand Knol (RSA) meldte seg frivillig til å
organisere IZT 2008, men vil avvente godkjenning. Hvis noen fra Norge ønsker å være med,
så kan de ta kontakt med meg.
Senior World Cup
Kongressen godkjente et forslag om å starte en
ny senior World Cup hvert år og de begynner
i 2009. Denne turneringen bør organiseres i tre
faser, forutsatt at antall spillere er tilstrekkelig.
Senior World Cup skal organiseres av «NTTC
Office».
Champions League
2007-kongressen nedsatte en arbeidsgruppe
for å foreslå nye ordninger for denne turneringen i fremtiden. Det blir litt for langt å skrive alt
her, men hovedsaken er at det fortsatt skal
være 4 divisjoner. For de som er spesielt interessert, henviser jeg til:
Draft Minutes in MS Word format
Draft Minutes in pdf format.
Skole-turneringer
Andrew Dearnley (ENG) rapporterte om suksess for prototypen av skole-turneringene.
Den første syklus av disse turneringene skal
være ferdig innen sommeren 2009.
Kongressen ba Andrew Dearnley å utarbeide et spørreskjema som skal sendes til alle
deltakende lag for å skaffe tilbakemeldinger.
Konklusjonen på disse skal presenteres på
neste års kongress.
Hurtig- og lyn-urneringer
Kongressen godkjente oppstart av hurtig- (10/
20) og «lyn-» (10/10) CC-turneringer.
Påmelding skal bare være tilgjengelig via
«Direct Entry»-systemet. Disse turneringene
skal i utgangspunktet være ikke-ratet, men
hvis turneringene blir en suksess, vil dette bli
vurdert ved neste kongress.

20. Afrika /Asia-sonen
Kongressen bemerket med skuffelse at ingen
rapport var blitt mottatt fra sone-direktøren i
Afrika /Asia-sonen. Michael Millstone (USA)
indikerte at han hadde mottatt en melding fra
Dr. Ole Jacobsen (GHA), sone-direktør, der
han ba Michael om å lese den opp for kongressen. Meldingen uttrykte skuffelse over den
oppfattete mangel på støtte fra ICCF til Sone 4.
Kongressen uttrykte sin bekymring for at
det bare var aktiviteter i en liten del av sonen,
og at ingenting ble sagt om aktiviteter for Asia.
Dinand Knol (RSA) hadde før kongressen
trukket seg som nestkommanderende «sonedirektør» av personlige og profesjonelle grunner.
21. Europa-sonen
Sone-direktør Gian-Maria Tani (ITA) la fram
sin rapport og hvor han takket alle som hadde
hjulpet til som «TIL-kommissærer» og
«Tournament Directors». Han kunngjorde at
Tyskland hadde vunnet «6. European Team
Championship» og at følgende land fulgte på
de neste plassene: Litauen, mens Tsjekkia og
Israel fremdeles kjempet om tredjeplassen.
Det har blitt bestemt at Finalen i «7. European Team Championship» skal starte i slutten
av 2008 og «Preliminaries» for «8. European
Team Championship» vil starte i februar/mars
2009.
De neste semifinalene i europeisk «Individuell Championship» ble planlagt å starte i mai
2009.
Lag turneringen «Harry Otte» var blitt svært
populær, en turnering for de med «lavere»
ELO-rating. 29 lag hadde deltatt og 9 finalelag
var allerede klare.
En tilsvarende turnering for postspillere vil
bli startet, og den vil få navn etter Gerhard
Radosztics (AUT), som i lang tid var TD for alle
europeiske klasse III-turneringer. Det vil være
4 bord, 3 spillere med ELO under 2000 og én
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spiller med ELO-rating under 2100. Denne turneringen er åpen for alle europeiske medlems
land i ICCF.
22. Latin-Amerika-sonen
Nol van ‘t Riet (NED) presenterte rapporten på
vegne av Carlos Cranbourne (ARG), sonedirektør for CADAP. Den inkluderte en omfattende liste av turneringer startet siden fjorårets
kongress.
23. Nord-Amerika og Stillehavssonen
Sone-direktør Corky Schakel (USA) presenterte aktivitetene i NAPZ.

Alan Borwell og meg.
Dette var min femte kongress, og jeg har
aldri sett Alan Borwell miste kontrollen noen
gang, men det gjorde han faktisk i denne saken.
Etter at jeg hadde foreslått samme forslag tre
ganger, så satte han igang en avstemning som
fikk det resultatet at forslaget vårt fikk flertall
med 17 mot 15 stemmer.
Vi kan si det sånn, at det ble ikke roligere i
salen av den grunn .....
Da ble det faktisk enda mer bråk og ukvemsordene haglet, og til slutt måtte Alan be om 5
minutters pause. Etter pausen kom det et motforslag, dette forslaget er det som er regelen fra
og med 2009, og det ble vedtatt med stor flertall.

24. Andre forslag fra generalsekretæren
Antidopingarbeid.
Kongressen ble enige om at ICCF gjennom sin
til knyttet avtale med FIDE er dekket opp mot
WADA.
Andre medlemskapssaker
Kongressen beklaget at det ikke var noen
rapport for hva som gjøres for å tiltrekke nye
medlemsland til ICCF.

25. ICCF-regler
Spilleregler
Følgende regel ble vedtatt: På webserverspill
vil det bli doble dager etter 20 dager. I vanlig
post-turneringer kommer den «gamle» regelen
tilbake med doble dager etter 12 dager.
Begge disse reglene er gjeldende for turneringer som blir startet etter 01.01.2009.
Jeg vil gjerne si noe mer om hvordan denne
regelen kom til; Jeg (Norge) foreslo for kongressen at det skulle være doble dager etter 14
dager ved webserver-spill. Dette forslaget
medførte lange og harde diskusjoner, hvor det
kom ganske harde ord både mot kongressleder

Spillerne er selv ansvarlig for å overvåke fremdriften og føre logg over tidsbruken i alle sine
partier som spilles på webserveren.
Kongressen bestemte at for framtiden (01.01.
2009) skal lagets kaptein kunne se alle partier
«live» som han er TC for. Dette for å spare tid
hvis en spiller skulle «falle ut».
26. Andre regler som er viktige
Ingen ting å melde fra dette punktet.
27. Eksterne forhold
ICCF har fått tilbud om å sende VM-finalen
mellom Kramnik og Annand «live» på iccf.com,
men kongressen bestemte seg for å takke nei til
dette da de ikke så noen gevinst for ICCF.
Alan Borwell (SCO), som er ICCF sin kontakt
person overfor FIDE, håpet på å få tid til å delta
på FIDEs kongress i Dresden i november. Hvis
han var i stand til å delta, ville han ta kontakt
med FIDE-delegater fra de landene som ikke
var ICCF-medlemmer. Det ville være veldig
nyttig hvis ICCF kunne lage et attraktivt ICCFinformasjonshefte som kunne deles ut til disse
delegater.
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28. Interne forhold
Kongressen mottok et forslag fra ICCF-presidenten, med ønsket å øke kongress godtgjørelsene til de som var berettiget til det.
Forslaget var å øke satsene fra 01.01.2009 til
1500 CHF ved reise utenfor sonen, 1200 CHF
innen samme sone og 800 CHF i eget land.
Dette ble vedtatt.
I perioden 1/12-2007 - 30/11-2008 har Sone 2 og
4 spilt sine sone-turneringer gratis på webserveren, dette for å støtte CC-utviklingen på
disse kontinentene. Kongressen besluttet å
fornye konsesjonen for Sone 4 (Afrika og
Asia) for perioden 1/12-2008 - 30/11-2009.
Sone 2 må begynne å betale for sine turneringer akkurat som de andre sonene i ICCF.

Tunç Hamarat (AUT) med fullmakt for Tyrkia indikerte att Tyrkia var en mulig kandidat til
2010-kongressen. Ingen informasjon hadde
blitt mottatt fra Finland om mulig organisering
av kongressen i landet i 2011.

30. «Congress Minutes»
Daglige rapporter fra kongressen var blitt skrevet av Neil Limbert, Andrew Dearnley og Raymond Boger og blitt lagt ut på ICCFs egen
hjemmeside iccf.com.
Man håpet å kunne levere ut første utkast av
kongressen´s minutes før den avsluttende
bankett.
Skrevet av
Raymond Boger
28.10.2008

29. Fremtidige møter
Neste års kongress blir avholdt i England, og
byen er Leeds. Jeg regner med av kan kanske
kan bli noen Nordmenn som drar over neste år
hvis OL gullet er klart!.

Joop J. van Oosterom idet han mottok
beviset for seieren i den 21. VM-finalen.

Ex-verdensmester Fritz Baumbach idet
han lanserte sin nye bok om fjernsjakkverdensmestrene.
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Roald Berthelsen:

Postsjakk-OL gjennom tidene (1)
I anledning den spennende innspurten i det
15. OL har redaksjonen bedt vår veteran
Roald Berthelsen fortelle litt om postsjakkOLs historie. Roald var først lagleder for de
norske lagene, og ble siden «forfremmet» til
å være TD (turneringsleder) for hele OL! Her
følger hans første artikkel:
Olympiadene ble, som med så mange andre
postsjakkturneringer, begynnelsen på en av
de virkelige langkjørerne innen internasjonal
postsjakk. Før ICCA/ICCF kommer inn på banen etter krigen, er man i Tyskland livlig interessert i å få startet opp en stor europeisk
lagturnering, inspirert av de mange vennskapslandskamper som tyskerne spilte fra 1930 og
utover.
23 nasjoner, deriblandt Norge, blir invitert til
å melde på et 6-mannslag til den 1.Europäische
Länder Fernschacholympiade. Arrangør er
Internationalen Fern-Schach-Bundes(IFSB),
og de har siden 1928 gitt ut et månedlig sjakkblad under navnet FERNSCHACH. Ettersom
norske postsjakkspillere ennå ikke hadde noen
fast organisatorisk forankring, ble det ikke
meldt på noe lag.
17 lag spilte i 3 forgrupper og de fikk bare 2
år på seg til å avslutte partiene. Ellers gikk de
til bedømmelse. De to beste lagene var garantert deltakelse i en A-finale mens nr. 3 og 4
spilte en B-finale, og disse startet den 1 mai
1937. Pga. krigsutbruddet ble begge finalegruppene raskt avsluttet. Når det siste førkrigsnumret av FERNSCHACH kommer ut i
desember 1939, så rykker man inn turneringstabellene som kontaterer at Ungarn hadde
vunnet A-gruppen og Italia B-gruppen.
For norsk vedkommende ligger sjakklivet i
dvale under krigen. Nazistene hadde tatt over
styret i de fleste sjakklubbene. Postsjakk-

spillerne nektes å sende kort utenfor landets
grenser. En mørk tid begynner for landets
sjakkspillere, men det finnes også noen lyspunkter. Kanskje får vi anledning å komme
tilbake en annen gang.
ICCAs olympiader hette i begynnelsen
egentlig The 6 Boards Team Tournament, men
i daglig tale snakket man bare om «olympiaden». Det var mer passende, selv om det under
tiden fra den internasjonale olympiske komité
gikk ut en melding om at de hadde enerett på
namnet «olympiade». Ingen brydde seg om
det, og i sannhetens navn, hva kunne de ha
gjort for å forhindre postsjakkspillerne fra å
adoptere et navn som eksisterte lenge før IOK
så dagens lys?
OL-turneringene skulle etter hvert komme
til å få den absolutt høyeste statusen innen
postsjakken. Noen hevdet at OL rangerte høyere
enn en VM-finale. Vi akter ikke å gå til motmæle.
Norge har til tider klart seg ganske godt i OL.
Det vitner ikke minst de gangene laget har klart
å avansere videre til finalen av egen kraft.
Den første olympiaden startet 1946 med
semifinaler, hvor Norge startet med 4 lag. Som
naturlig er, var det 1. laget som samlet NPSF
beste spillere. De øvrige 3 lagene var representert av forbundets mest pålitelige medlemmer.
Et stort problem under forbundets «Sturm
und Drang»-periode var de mange medlemmer
som helt sluttet med å svare sine motstandere,
spesielt når de stod dårligst i partiene, og dette
passet seg absolutt ikke i slike internasjonale
sammenheng. Derfor var laguttakene fra forbundets side meget strenge.
Helt problemfritt var det ikke med å få alle
lagene på plass. Meningen var å få startet
turneringen i løpet av av høstmånedene 1945,
men da ICCA under den svenske turneringsdirektøren Erik Larssons ledelse kom til å mangle
flere utlovede lag fra bl.a. Tsjekkoslovakia,
Belgia, Storbritannia, Italia, Finland og Frank-
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rike måtte man vente til vårmåneden mars 1946
før alt var klart til å begynne partiene.
Vi er usikre på om denne forsinkelsen var en
av årsaken til at flere spillere trakk seg innen
starten.
På vårt eget 1.lag ble Sverre Madsen satt inn
som reserve for Storm Herseth som måtte trekke
seg. Det resulterte i at Leif E. A. Michelsen fikk
overta Madsens plass i gruppe 3. Videre på det
svenske laget trakk Folke Ekström seg, og
Sigurd Clausén tok hans plass. Det var enda
flere forandringer på de øvrige lagene.
Posten var heller ikke til å stole på. Erik
Larsson skrev til den norske laglederen Carl
Oscar Hovind som følger: «Uheldigvis er oppgaven over spillerne fra Tsjekkoslovakiet blitt
borte i posten. De spillere som har hvit mot
Tsjekkoslovakiets spillere må derfor sende
sine trekk til laglederen dr. Faigl».
Når endelig partiene kom i gang, så forløp
det relativt bra og ICCA gikk stolt ut og lovte
som følger:
The ICCA will continously arrange olympic
team contests in different groups formed
geographically. Each member can enter with
up to 4 teams, each team consisting of 6
players and every group as a rule of 7 different
nations. – As soon as 7 countries (suitable)
have entered the group will begin to play. The
fee for cash team is 10 sh. Time limit: 20 days
for 10 moves.

I OLY Prel/gruppe 11946 – 1948
1 Italia
23,5 pt
2 Tsjekkoslovakia 22
3 Danmark
19,5
4 Norge
18,5
1: Ernst Rojahn
+2 =1 -3
2: Olaf Barda
+1 =3 -2
3: Guttorm Klavestad
+3 =1 -2
4: Sverre Madsen
+0 =3 -3
5: Erik Madsen
+3 =2 -1
6: Trygve Moen
+4 =1 -1
(Lagleder: C. O. Hovind)

/2½
/2½
/3½
/1½
/4
/4½

5 Sverige
6 England
7 Holland

15
14
13,5

Norge vant over Storbritannia 4-2, Tsjekkoslovakia 4,5-1,5 og Holland med 3,5-2,5. Uavgjort
3-3 ble det mot Danmark, mens laget tapte for
Italia 2-4 og Sverige 1,5-4,5.
Trygve Moen, Norge
John Nielsen, Danmark
Spansk parti (C68)
OL 1946-48, semifinale gruppe 1.
1 e4 e5 2 Sf3 Sc6 3 Lb5 a6 4 Lxc6
Den spanske avbyttevariant, hvis idé er å
komme til et for hvitt fordelaktig sluttspill, idet
svart må slå tilbake med d-bonden. Hvit får da
en sunn merbonde på kongefløyen, mens svarts
majoritet på dronningfløyen ikke kan skaffe
noen fribonde pga dobbeltbonden. Ulempen
for hvitt er at svart har løperparet. 4 – dxc6 5
d4 exd4 6 Dxd4 Dxd4 7 Sxd4 Hvit har nå nådd
sitt første mål. Stillingen ville nå være vunnet
for hvit hvis alle offiserer var avbyttet. Gjør
svart imidlertid riktig bruk av løperparet, får
han vel så gode sjanser som hvit. 7 Ld7 8 Le3
Sf6 Her vill vi ha foretrukket 8 – 0-0-0 9 Sd2 g6
10 0-0-0 Lg7. 9 f3 Ld6 10 Sc3 c5 11 Sde2 Lc6
12 Kf2 Sd7 13 Tad1 0-0-0 14 Sd5 Se5 15 Lf4
The8 16 Se3 f6 Her burde svart ha funnet på
et annet trekk, f.eks. 16 –b5. Hvit får nå anledning til en gunstig avvikling. 17 Lxe5! fxe5 17
-Lxe5 var muligens bedre. F.eks. 18 Sc4 Ld6 19
Sxd6 cxd6 20 c4 med fordel for hvit pga. svarts
etterliggende d-bonde. Eller 18 –Ld4+ 19 Sxd4
cxd4 20 Sa5! Lb5 (20 –La4 21 b3 Lb5 22 a4 b6 23
axb5 bxa5 med ennå tydeligere fordel for hvit)
21 Sb3 d3 22 c3 og svarts d-bonde er meget
svak. 18 Sc4 Lf8? Svart forsøker å beholde
løperparet, men her måtte han ha spilt 18 –b5 19
Sxd6 cxd6 selv om hvit etter 20 Sc3 samt Sd5
hadde stått bedre. Nå må han imidlertid tåle
avbytte av sin dronningløper, som i denne
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stilling er mye bedre enn kongeløperen, hvis
han da ikke vil gi en bonde som muligens hadde
vært det beste. 19 Txd8+ Kxd8 20 Sa5! Kd7
21 Td1+ Ld6 At svarts taktikk var feil viser at
hvit, hvis han vil, nå med 22 Sc4 kan bytte av
løperen som svart i 18.trekk trakk vekk fra
avbytte. 22 c4 For å kroke Ld6 mest mulig. 22
– b6 23 Sxc6 Kxc6 Hvit har nå et vunnet spill.
Svarts løper er halvdød og et passe forberedt
gjennombrudd på kongefløyen vil avgjøre
kampen. 24 Ke3 Men her var antakelig 24 h4
fulgt av g3, Ke3 og f4 best. 24 – b5 24 –g5 fulgt
av Kd7, Ke6, Tb8 og b5 synes mere lovende for
svart. 25 b3 Kb6 26 Sc1 Ka5 Ved uvirksomt
spill vil svart gå en langsom, men sikker død
imøte. Mot trusselen bondegjennombrudd på
kongefløyen kan ikke svart finne noe skikkelig
motsvar. Med sine siste trekk forsøker han
derfor å finne en motsjanse på dronningfløyen
mot hvits splittrede bønder. Planen har imidlertid den hake, at den svarte konge blir stående
utsatt. 27 Sd3 g5 28 g3 Dette er imidlertid litt
for tidlig. Svekkelsen av f3 og h2 hindrer nå
hvits spill. Det var derfor best å utsette g3,
inntil straks f4 kunne følge. I mellomtiden kunne
h3 spilles. 28 – bxc4 29 bxc4 Te6 30 Td2 Th6
31 Tb2 Ka4 32 Se1 Hvit forandrer plan.
Istedenfor bonde- gjennombrudd vil han nå
forsøke om der skulle være mulighet for motangrep. Foreløpig må derfor f3 dekkes mot angrep
av tårnet. 32 – Ka3 33 Td2 Kb4 34 Kd3 Tf6
35 Tb2+ Ka4 36 Kc3 Ka3 37 Tb3+ Ka4 Hvis
37- Kxa2 så 38 Tb2+ Ka3 39 Sc2+ Ka4 40 Ta2#
38 Kb2 Ka5 39 Ka3 Th6 40 Tb2 Nå truer 41
Sd3/Sc1 samt Tb7 og Sb3#. På 41 –Tf6 ville ha
fulgt 42 f4 gxf4 43 gxf4 Te6 (exf4 44 e5) 44 f5! osv.
40 – Tf6 41 Tb7 g4! 42 fxg4? Her skulle hvit
latt drømmende om matt fare og heller spilt 42
Tb3. Hvis da 42 –gxf3 så 43 Txf3. 42 – Tf1 Sd3
Td1 44 Tb3 Td2 45 h4 Tc2 Eliminerer faren
for Sc1 for e4 angripes. 46 Sb2 Te2 47 Sd1
Txe4 48 Se3 Td4 49 g5 e4 50 h5 Tross
grundige undersøkelser kunne der ikke finnes

noen vinst for hvit i tårnsluttspillet etter Sf5 og
Sxd6. Trekket h5 er et bondeoffer og inneholder samtidig en felle. Ofret er korrekt for så vidt
som hvit har en sikker remis om den blir mottatt.
50 – Lxg3 Det er spørsmål om ikke Le5 er best.
Det kan gi anledning til forviklinger med sjanser for begge parter. 51 Sf5 Lf4 52 Sxd4

52 - Lc1+? Det var dette trekk hvit håpet på ved
bondeofret 50 h5. Nå er partiet tapt for svart i
alle varianter. Hadde han analysert stillingen
nøye nok ville han ha spilt 52 –cxd4. Hvit ville
da hatt valget mellom en sikker remis etter 53 g6
Lc1+ 54 Tb2 hxg6 55 hxg6 e3! (ikke 55 –d3? 56
Kb3 og vinner som påvist i hovedvarianten
senere) 56 g7 e2 57 g8D Lxb2 58 Kxb2 e1D 59
Dd5+ Kb6 60 Dxd4 Kb7 remis, eller et problematisk vinstforsøk med tårntrekk til b1, b2, b8 eller
Kb2. Ingen av disse varianter er helt klare og
hadde i hvert fall voldt mere hodebry enn
partifortsettelsen. Vi anfører en variant 53 Tb1
Lxg5 54 Tg1? (Kb3) Ld2 (h6? 55 Kb3! Og vinner,
som inngående analyser viser) og svart vinner.
Varianten 53 Tb2 Lxg5 54 Kb3 ser ut til å være
hvits beste (foruten g6 som fører til remis) og
det kan muligens finnes vinst her. 53 Tb2 cxd4
54 Kb3! Vinsttrekket. I sina analyser til denne
stilling i det internasjonale postsjakkforbundets
organ The I.C.C.A. Resume, mai 1948, sier
redaktøren av sluttspillavdelingen A.F.
Battersby: «Å kappløpe etter dronningen ville
være selvmord for hvit, 54 g6 hxg6 55 hxg6 d3
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56 g7 d2 57 g8D dD, og hvordan skal nå
forhindre den truende matt på a4? Hvit må
spille 58 Dd5+ Dxd5 59 cxd5 e3 og svart vinner». I sannhet en vakker variant, men helt
feilaktig. Etter 55 d3, spiller ikke hvit 56 g7, men
Kb3 og vinner, som påvist under noten til
svarts 56.trekk. Hvorfor spilte da ikke hvit 56
g6? Fordi svart kunne fått remis etter 54 – hxg6
55 hxg6 e3! osv. som påvist i noten til svarts
52.trekk. 54 – d3 Svart kan ikke slå tårnet fordi
da hvit holder begge svarts bønder med kongen og går i dronning med g-bonden. På 54 –
e3 følger 55 Tb1 Ld2 56 g6 hxg6 57 hxg6 e2 58
g7 e1D 59 Txe1 og vinner. Eller 55 – d3 56 Txc1
d2 57 Kc2 og vinner. På 55 Tc2 istedenfor Tb1
kunne fremkommet en pussig variant, som
viser styrken av to langt fremskredne bønder
55 –La3 56 Kxa3? D3 57 Kb2 e2 58 Tc1 d2 og
svart vinner. Hvis svart istedenfor 54 –d3
hadde spilt 54 –Lxg5 kunne det ha fremkommet
interessante varianter. F.eks. 55 Tg2 Lf6 (h6?
56 Txg5 og vinner) 56 Tf2 og løperen mangler
gode felter. Hvit har nå vunnet et tempo i
sammenlikning med den variant som kunne
fremkommet etter 52 .cxd4 53 Tb2 Lxg5 54 Kb3
(se noten til svarts 52.trekk) og dette er avgjørende. F.eks. 56 –e3? 57 Txf6 e2 58 Te6 d3 59 Kc3
osv. Etter 55 Tg2 trekker løperen best på diagonalen c1-h6, men da følger 56 Tg4 og en av
svarts sentrumsbønder må gå. 55 g6 hxg6 56
hxg6

56 - Lh6 Battersby bemerker til dette trekk i
I.C.C.A. Resume: «En skjebensvanger feiltagelse. Svart kan få remis, men overvurderer seg
selv i håp om vinst. Korrekt var 56 –e3 57 g7 e2
58 g8D e1D 59 Dd5+ Kb6 60 Dxd3 Lxb2 remis».
Til dette er å bemerke: Denne variant er riktig
inntil svarts 59.trekk Kb6. Istedenfor 60 Dxd3?
hadde nemlig fulgt problemtrekket 60 Tb1! og
svart kan ikke unngå matt eller materielt tap.
F.eks. 60 –Ka7 61 Dd4+ Ka8 62 Dd8+ Kb7 63
Ka4. Hvis 60 –c6 så 61 Dd6 Da5 62 Dd8. Merk
at 56 –d2 taper etter 57 Txd2. 56 –Lh6 var altså
tvungent, men hvit vinner allikevel. 57 Tb1!!
Det eneste trekk som vinner. Svart truer med 57
–e3! F.eks. 57 Th2? e3 58 Th5 c5 (Kb6? 59 Txh6
e2 60 g7 Ka7 61 g8D osv.) 59 Txh6 (Txc5 Kb6
60 Th5 e2 61 Txh6 e1D osv.) 59 –e2 60 Th1 d2
61 g7 e1D eller d1D osv. Eller 57 Th2? e3 58 Kc3
e2 59 Txh6 d2 60 g7 d1D eller e1D osv. 57 – Kb6
En merkelig stilling! Svart er i komplett trekktvang. F.eks. 57 –e3 58 Kc3 d2 59 Kd3 samt Ke2
og svarts bønder er stoppet. Eller 57 –d2 58 Kc2
samt Kd1 og Ke2. På 57 –Lg7 følger 58 Te1 d2
59 Tb1 eller h1, e3 60 Kc2 osv. 58 Th1 Lg7 59
Te1! (Th7? e3!) d2 60 Td1! e3 (Lh6 61 Txd2) 61
Kc2 Kc5 (e2 62 Tb1+) 62 Kd3
1-0
Anm. T Moen.
I OLY Prel/gruppe 2 (1946 - 1/6 1947)
NLD II, NLD III, NOR III, NOR IV, SWE II,
SWE III, CZE II = 7 lag
(norsk lagleder: C. O. Hovind)
NOR III
1: H. Henriksen (Trondheim)
2: Arne Iversen (Sarpsborg)
3: Anders Sørås (Bergen)
4: Bernt Johannessen (Askim)
5: Jarl Simonsen (Oslo)
6: Olaf Jonasson (Drammen)

+2
+2
+3
+2
+2
+2

=1
=0
=1
=2
=2
=1

-3
-4
-2
-2
-2
-3

Norge III vant 4-2 over Holland II og Norge II,
samt 3,5-2,5 over Sverige III, spilte uavgjort
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mot Holland III men tapte 1-5 både for Sverige
II og Tsjekkoslovakia.
Olaf Jonasson, Norge III
A. v. d. Drift, Holland II
Dronning-gambit (D64)
I. OLY Prel/gr.2
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Sc3 Sf6 4 Lg5 Le7 5 e3 00 6 Sf3 Sbd7 7 Tc1 c6 8 Dc2 Se4 9 Lxe7 Dxe7
10 Sxe4 dxe4 11 Dxe4 Db4+ 12 Sd2 Dxb2 13
Db1 Da3? 14 Ld3 Sf6 15 0-0 De7 16 e4 g6
17 f4 b6 18 Tce1 Lb7 19 Sf3 Dc7 20 Dc1 a6
21 e5 Sd7

22 f5! gxf5 23 g4! c5 24 Dh6 f6 25 gxf5 cxd4
26 fxe6 Sxe5 27 Sxe5 fxe5 28 Txe5!! Txf1+
29 Kxf1 De7 30 Lxh7!!
1-0

NOR IV
1: C O Hovind (Jar)
2: Jul Hansen (Drammen)
3: Reidar Broum (Namsos)
4: Th.Thorsen (Våtvold)
5: Kåre Thomassen (Skien)
6: Eilert Pettersen (Fredrikstad)

+1
+0
+2
+1
+0
+0

=4
=2
=1
=2
=4
=1

-1
-4
-3
-3
-2
-5

Den eneste lyspunkten her var det uavgjorte
resultatet mot Holland II. Ellers tapte laget alle
sina matcher; 2-4 mot Holland II, Norge III og
Sverige III samt 1-5 mot Sverige II og Tsjekkoslovakia.

Anders Sørås, Norge III
Reidar Broum, Norge IV
Skotsk parti (C45)
I. OLY Prel./gr.2
Spilt i 1946
1 e4 e5 2 Sf3 Sc6 3 d4 exd4 4 Sxd4 Lc5 5 Le3
Df6 6 c3 Sge7 7 Sd2 Sxd4 8 e5 Sc2+ 8 –Dxe5
9 exd4 og 10 Se4 9 Dxc2 Dxe5 10 Sc4 Dh5 11
Le2 Dd5 12 0-0 Lxe3 13 Sxe3 Dg5 14 Ld3 d6
14 –Sg4 fulgt av 0-0 var kanskje litt bedre. 15
Tae1 c6? 16 Sc4 Lh3? 17 f4 Dc5+ 18 Te3 b5
19 b4 Dd5 20 Sa5
1-0
I OLY Prel./gruppe 3 8/6 1946 – 7/1951
1. Portugal
25 pt
2. Frankrike
21
3. Sveits
18,5
4. Danmark
17
5. Norge II
16,5
1: Leif E. A. Michelsen +0 =1 -5
2: Sverre Halvorsen
+4 =2 -0
3: A. Frantzen
+1 =2 -3
4: Sverre Haugen
+1 =0 -5
5: Claus Nitter
+2 =3 -1
6: Conrad Olsen
+4 =1 -1
(Lagleder C. O. Hovind)
6. Holland
15
7. Eire
13
Norge vant overDanmark og Eire med 3,5-2,5,
spilte uavgjort mot Sveits 3-3 men tapte for
Portugal 2-4 og Frankrike 3,5-2,5.
Sverre Halvorsen, Norge II
H. Schürmann, Sveits
Hollandsk parti (A86)
1. OL start 1946, semifinale, forgruppe 3
1 d4 e6 2 c4 f5 3 g3 Sf6 4 Lg2 Le7 5 Sf3 0-0
6 0-0 d6 Mer å anbefale er d5 som fører til
kompliserte stillinger med chanser for begge
spillere. Både Botvinnik och Aljechin har flere
ganger anvendt dette trekk med hell. I d6varianten får derimot hvit et klart overtak ved
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å spille frem e4 i rette øyeblikk. 7 Sc3 De8 8 b3
Sc6 Her spilles vanligvis Dh5 hvoretter hvit
fortsetter med 9 La3. Etter teksttrekket får sort
et noe trangt spill. 9 d5! Se5 10 dxe6 c6 Lxe6
går selvsagt ikke på grunn av Sxe5 fulgt av
Lxb7. 11 Sd4 Dh5 12 f4 Seg4 13 h3 Sh6 14
e4 Dg6

Sort truer nå både fxe4 og Dxg3. Med sitt neste
trekk dekker hvit begge disse to felt. 15 De1
Sh5 16 Kh2 Lf6 17 Sde2 Lxe6 Hvit har gitt
tilbake e-bonden da den så allikevel ikke kan
holdes. 17 Le3 er ikke godt da løperen står
bedre på a3, dessuten åpnes nå d-linjen for
tårnet. 18 La3 Tfe8 19 Td1 Lxc3 20 Sxc3 fxe4
21 Lxd6 Sf6 22 Le5 e3 23 Tf3 Dxe3 går ikke
på grunn av Sg4+ og på Lf3 som, kanskje virker
mer solid kan sort spille Dc2+. 23 - Dh5 Sort
truer nå Lg4 med kvalitetsgevinst. Hvit klarer
såvidt å redde seg, men må gi fra seg h3bonden. 24 Lxf6 gxf6 25 Se4 Tf8 26 Kg1
Lxh3 27 Txe3 Lxg2 28 Kxg2 Sg4 29 Te2 Tae8
29 –Dh2+ 30 Kf3 Dh5 får ikke sort noe utav da
avdekkersjakken er helt ufarlig. Hvit kan bl.a.
svare 31 Tdd2. 30 Tdd2 f5 31 Sg5 Txe2 32
Txe2 h6 33 Sf3 Sf6 34 Te7 Denne besettelse
av 7.rad bringer i få trekk hvit i avgjørende
fordel. 34 – Se4 35 Td7! På 35 –Txb7 svarer
sort Td8 med et farlig angrep. 35 – De8 36 Se5
h5 Hvis sort istedet hadde dekket b-bonden
med Dc8 blir Db4 kjedelig. Men nå faller både

bonde a7 og b7. 37 Txb7 Dc8 38 Txa7 Td8
Sorts erobring av d-linjen kommer for sent.
Hvit truer nå Ta8 hvis det sorte tårn forlater
8.rad. 39 Da5 Sf6 40 Sg6!
1-0
Anm. Sverre Halvorsen
En nasjon som verken ble invitert eller som
krevde å få være med var Tyskland. Det var
heller ingen som ønsket å spille mot dem. Men
i neste OL blir tonen mye hardere samtidig som
ICCA mobiliserer all kraft på å utføre sin
balanseakt på slak line.
(Forts. i neste nummer)

Forts. fra side 19
Myers-gambit, 1 Sc3 d5 2 e4 Sf6 3 d3 dxe4 4
Lg5?!
Er utviklet av amerikaneren Hugh Myers, utgiveren av Myers Openings Bulletin. Svart
spiller best 4 - Lg4!, f.eks. 5 Dd2 h6 6 Le3 (å
vurdere er 6 Lxf6 fulgt av Sxe4) 6 - Sc6 7 Sxe4 (7
dxe4 Dxd2+ 8 Lxd2 Sxd4 9 Ld3 e5 10 h3 Le6 11
0-0-0, og svarts stilling er å foretrekke) 7 - e5 8
Le2 Sxe4 9 dxe4 Dxd2+ 10 Lxd2 Sd4 11 Ld1 (11
Ld3!?). Svarts stilling er å foretrekke.
Klaus Lindörfers gambit (også kalt Bazongambit), 1 Sc3 e5 2 Sf3 d5?!
Svart ofrer bonde for å få tempoforsprang i
sentrum. 3 Sxe5! (selvsagt) d4! 4 Sb1 (like
selvsagt) Dd5 5 Sf3 (interessant er også 5 f4 f6
6 c4 Dc5 7 Da4+ uklart) 5 - Sf6 (5. - Lg4!?) 6 d3
Sc6 7 e4. Svart har noe utviklingsforsprang for
bonden, men det er neppe nok.
(Artikkelen avsluttes i neste nummer.)

Har du spilt et godt parti?
Send det til redaktøren!
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På Sleipner inn i nytt årtusen

samme som 1 f4 d5 2 e4 dxe4 3 Sc3)

Sjuende artikkel (del 2)
av Anker Aasum
(I forrige nummer fikk vi vessverre ikke plass
til hele artikkel nr. 7, som også avslutter
Anker Aasums artikkelserie. Red. anm.)
Svakere er: [i Perrenet-gambit, 1 Sc3 d5 2 e4
dxe4 3 d3]
c) 3 - Lf5, hvor hvit kan reagere som i en slags
Budapester-gambit med omvendte farger: 4 g4
Lg6 5 Lg2. Hvits burde ikke ha noen grunn til
å skjelve av frykt... og også svarts 3. trekk i
stampartiet (mottatt gambit):
d) exd3?! 4 Lxd3 e6 5 De2! Sf6 6 Lg5 Le7 7 0-00 Sd5 8 Sxd5 Lxg5+ 9 f4 c6 10 Sh3! cxd5 11 Sxg5
Df6 12 Thf1 g6 13 h4 Kf8 14 g4 Sc6 15 Tf2 Kg7
16 h5 Ld7 17 Lb5 Tab8 18 h6+ Kf8 19 c4 a6 20
Lxc6 bxc6 21 De5 Ke7 22 c5 Tb4 23 Dd6+ Kd8
24 Td3 Lb7 25 Ta3 Dxd6 26 cxd6 Kc8 27 Sxf7 Tf8
28 Se5 Tb6 29 b4! Kd8 30 g5 Lc8 31 Tc3 Lb7 32
a3 Kc8 med klar fordel for hvit, Perrenet – Boll,
nederlandsk fjernsjakk 1979.
Keilhack-gambit, 1 Sc3 d5 2 e4 d4 3 Sce2 e5
4 Sg3 Le6 5 Sf3 f6 6 c3 d3 7 Sxe5!? (eller ?!).

Her henvises til mitt avsnitt kalt «Milleniumdebatten», Fjernsjakk nr, 1 2007, s. 23 ff.
«De tvilsomme»
Williams-gambit, 1Sc3 d5 2 e4 dxe4 3 f4?! (det

Sannsynligvis spiller svart best 3 - Sf6, og hvit
får det travelt i forsøket på å bevise riktigheten
av bondeofferet. 4 De2 ble prøvd i majoriteten
av de 55 partiene jeg har funnet med denne
gambiten.
Svart kan enten forsøke å holde på den
ekstra bonden for en stund (4 - Df6) eller la den
falle (4 - g6). 4 - Dd4 (4 - g6 5 Sxe4 Sbd7 [5 - Lg7
6 Sf3 0-0 7 c3 Sc6 8 d4 Lg4 9 h3 Lxf3 10 Dxf3
e6 med omtrent like sjanser, men 0-1, M. Thonig
- A. Wolf] 6 Sf3 [6 d4 Lg7 7 Sf3 0-0 8 Sf2!? h6
9 c3 c5 10 Le3 , 1-0, W. Clews – J. Healy] 6 Lg7 7 d3 0-0 8 g3 [8 Sg3 Sb6 9 Ld2 Sa4 10 d4 Lg4!
(ikke 10 - Sxb2? 11 Db5!), som førte til 0-1, S.
Sabean – S. Schindler] 8 - Sxe4 9 dxe4 b6 10 Lg2
Sc5 11 0-0 La6 12 c4 Dd3! , resultat 0-1, J. Hess
– G. Spiess) 5 h3 (5 Db5+ c6 6 Db3 Sg4 7 Sh3 e6
8 Se2 Dc5 9 c3 Le7 10 De2 f5, og svart beholder
bonden i en for ham god stilling, M. Thonig –
E. Meinhardt) 5 - Sc6 (eller 5 - h5 6 Db5+ Sbd7
7 Sge2 Dd6 8 Da4 uklart, men 0-1, W. Williams
– D. Morse) 6 g4 Sb4 7 Kd1 Ld7 8 a3 Sc6 9 Lg2
e3 10 Dxe3 Dxe3 11 dxe3, noe uklart, men 0-1, M.
Lembye – H. Ruwette.
Dougherty-gambit, 1 Sc3 d5 2 e4 dxe4 f3!?
Nå er 3 - e5! godt, f.eks. 4 De2 (4 fxe4 Sf6 5 Sf3
Lc5 6 Lc4 Sc6 7 d3 Lg4 8 Lg5 h6 9 Lh4 Le7 10 00 0-0 11 h3 Lh5 12 g4 Lg6 13 Lg3 , 1-0 , 24
trekk, Nobbe – Praagman, nederlandsk fjern-

19
sjakk 1982. Det burde være rom for forsterkninger i svarts spill) 4 - Sf6 5 d3!? (5 Sxe4) Sc6 6 fxe4
Lg4 7 Df2 Le7 8 Le3 Sd4 9 h3 Lh5 10 Sf3 Lxf3 11
gxf3 uklart, Dougherty – Malfussi, 4. latinamerikanske cup 1974 (1-0 etter en feilkalkyle
av svart, 11 - Sxe4? 12 Sxe4 Lh4 13 Lxd4! Lxf2+
14 Lxf2 osv.)
Legg merke til at hvis det i Williams-gambit
og Dougherty-gambit spilles henholdsvis 3
exf3 (en passant) og 3 exf3, får vi identiske
stillinger. Det betyr ikke nødvendigvis at de to
gambitene er nøyaktig like sterke.
Steiner-gambit, 1 Sc3 d5 2 e4 dxe4 3 Sxe4 e5
4 f4?!

S. Steiner spilte denne gambiten allerede i 1914
og oppnådde en miniatyrvinst: 4 - f5?! 5 Sg5 e4
6 Lc4 Sh6 7 Se2 g6 8 b3 Lg7 9 c3 Ld7 10 La3 Df6
11 Sd4 a6 12 Sde6 Lxe6 13 Sxe6 Kd7 14 Sc5+ Kc6
15 d4 exd3? (15 - Kd6) 16 Df3+ Kd6 17 Dd5+ Ke7
18 Se6+ 1-0, S. Steiner – J. Weisz, Wien 1914 (se
Deutsche Schachzeitung, mai 1915, og 1.Sc3
Sleipner-Eröffnung (1988) s. 17.
Her er det godt rom for forbedrinbger. Allerede
i 4. trekk har svart en klar forbedring. Han burde
ha mottatt gambiten med 4 - exf4!, f.eks. 5 De2
(5 Lb5+ Ld7 6 De2 De7 7 Lxd7+ Sxd7 ) 5 Le7 6 d3 f5 7 Sc3 Sf6 8 Lxf4 0-0 9 d4 med lettere
spill for svart.

Et gambiteksperiment av GM Johnny Hector,
1 Sc3 d5 2 e4 dxe4 3 Lc4

Her spiller nesten alle 3 - Sf6, ikke å undres over
egentlig, da det ser ut til å være det beste. Om
hvit da svarer med 4 f3, bør svart spille det
sterke 4 - e5! Andre trekk er klart svakere, f.eks.
4 - exf3?! som er direkte samarbeidende, og 4 Lf5?! kan føre til umiddelbar katastrofe: 5 g4!
exf3 (5 - Lg6 6 g5) 6 Dxf3 Lxg4 7 Dxb7 Sbd7 8 Sb5
Tc8 9 Sxa7 Tb8 10 Sc6! Txb7 (10 - Sc8!? 11 Dxc8+
Txc8 12 d4 gir en noe mindre hvit fordel) 11
Lxf7+ Kxf7 12 Sxd8+ Ke8 13 Sxb7 1-0, J. Hector
– N.N., lynsjakk 1989.
Man kan ikke regne med slik flaks hver gang
etter 3 Lc4, hvis svart spiller 3 - Sf6 og besvarer
4 f3 med e5!
Hvit har selvsagt andre 4.trekk:
a) 4 d3 exd3 5 Dxd3 Dxd3 6 cxd3 e5 7 Sf3 Ld6 8
0-0 0-0 9 Sb5 Lg4 10 Sxd6 cxd6 og svart er mer
enn OK, men resultat 1-0, Dustin Allen – Jim
Jasinski, IEEG email 2000.
b) 4 Sge2 e5 5 0-0 Lf5 6 Sg3 Lg6 7 d4 exd4 8 Scxe4
Sxe4 9 Sxe4 Le7 10 Sg3 Sc6 11 a4 d3!? 12 cxd3
Se5 og svart sto litt bedre, 0-1, 64 trekk, F.
Hartmann – Huhn, Würzburg Open 1994.
c) 4 De2 Lf5 5 f3 exf3 6 Sxf3 e6 7 d4 Le7 8 Le3
Sbd7 9 0-0 0-0 10 Tac1 c6 11 Se5 Sb6 12 Lb3
Sbd5, med noenlunde like sjanser, remis, 64
trekk, J. Eilertsen – O. Dannevig, norsk
postsjakkmesterskap 1990.
Forts. side 17

20
—

TURNERINGSBAROMETER
TURNERINGSSJEF:
Bjørn Brobakken,
Dalbakkveien 55, 0682 Oslo
Tlf. 22 76 23 75
E-post: turneringssjef@fjernsjakk.no
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Åpen kl.

Turneringsledere

Påmelding

NM 2008:
Svein Olsen (se side 2)
NM Senior 2008:
Geir Brobakken (se side 2)

For alle klassene er startkontingenten kr. 100,
som sendes til NPSFs konto 1822.23.47307.
Husk å oppgi medlemsnummer, formidlingsform og klasse!

21.NM for lag: Geir Brobakken
Åpne servergrupper: Svein Olsen
Åpen klasse, post:
Per-Arne Rindalsholt
Frøydis vei 17A, 1185 Oslo
Tlf: 22 28 75 94 (pr.)
rindalsholt@fjernsjakk.no

Klasseinndelingen
Foruten NM (mesterklassen) er det to klasser
i de nasjonale turneringene, kl. A og kl. B.
Gruppene spilles på server. Hver gruppe består av 4 spillere, og det spilles dobbelt-runde,
dvs. 6 partier på hver spiller. Betenkningstiden
er 40 dager på 10 trekk. Kl. A er for spillere med
rating 1400 og oppover, kl. B for spillere med
rating 1600 og nedover. Det er mulig å melde
seg på til flere grupper. Gruppene startes så
snart det er tilstrekkelig mange påmeldinger.
Vinnere i kl. A vil kunne få mulighet til
opprykk til NM (mesterklassen). Vinnerne i kl.
B rykker opp til kl. A.
For turneringer spilt med vanlig post opererer vi inntil videre med én klasse, Åpen klasse.
Antall påmeldinger bestemmer om det spilles
enkelt eller dobbelt runde. Betenkningstid 30
dager på 10 trekk.
Alle gruppevinnere premieres.

Turneringer
* I finalen i 15. OL har Raymond Boger vunnet
over Aleshnya (RUS), og det norske laget er
svært nær seieren. Nederland må vinne alle
sine 5 resterende partier for å gå forbi.
* I NM 2008 leder fortsatt Arne O. Trana, nå
med +9 foran Øystein Rognes +7 og Cato
Bekkesletten +6.
* I august startet vi landskamp mot Brasil over
20 bord, alle spilt på server. På de 5 øverste
bordene sitter Arild Haugen, Ole Kr. Førrisdahl, Odd B. Johansen, Arne O. Trana og Sven
Nordal. Jon Friis har allerede tatt lagets første
helpoeng.
* Det 21. NM for lag har startet. 4 lag – med 3
spillere hver – deltar.
* Ny servergruppe NM/A/7 har kommet i gang.
Spillerne er Odd Frydendal, Terje Torgersen,
Terje Hagen og Rune Andersen.
* Det er også startet en ny postgruppe, NFSF/
Åpen/9, med 8 deltagere.
* I den 5. Nordiske 5-landskampen leder
Sverige fortsatt klart. De har +7, foran
Finland +3 og Norge +2.
* NATT VI er også kommet godt i gang. Så
langt har det norske laget 50%. Finn Wister har
vunnet 2 partier.
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* Det tyske forbundet BdF arrangerer en turnering til fremme for sjakk i Afrika. 4 norske
spillere deltar, Harald Rudlang, Karl-Petter Jernberg, Terje Torgersen og Petter Lund.
* Øystein Rognes har vunnet ICCF Money
Prize tournament 07/005 med 6 pts / 8 partier.
Landskamper
Pr. 29.10.08 er stillingen i de 4 pågående landskampene:
Norge – Romania
19 - 21
Norge – Tyskland 16½ - 38½
ett parti gjenstår
Norge – England
22 - 13
ett parti gjenstår
Norge – Brasil
2½ - 1½

Ventelister
Ingen

Nye medlemmer
melder seg inn i Norges Fjernsjakkforbund
(NFSF) ved å sende en e-post til
kasserer@fjernsjakk.no
med navn og fødselsdato.
Medlemskontingenten for 2008 er kr 395, for
ungdommer (inntil 25 år, dvs. født i 1983 eller
seinere) kr 200.

NB! Husk å melde adresseendring!

Påmelding til internasjonale starter

Våre medlemmer oppfordres til å melde
adresseendring til sekretær Henrik Sjøl
(adr. se side 2) ved flytting til ny adresse.
Dette vil lette arbeidet med bl.a. utsendelse av Fjernsjakk.

Påmelding til internasjonale turneringer skjer
gjennom Gunnar Wicklund-Hansen
(g-wicklu@online.no). Når det er skjedd,
betales den til enhver tid gjeldende avgift til
NPSFs kasserer.

NM 2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Gunnar Wicklund-Hansen
Roy Ellis
Anders Hobber
Øystein Lorentzen
Øystein Rognes
Terje Torgersen
Vidar Taksrud
Thor Løvholt
Henrik Sjøl
Inge Sandstad Skrondal
Egil Fagerbekk
Arne O. Trana
Cato Bekkesletten
Trond Glørstad
Tormod Høibraaten
Øystein Hole
Edvard Sterud

1
x
½
0
½
1
½
0
½
1
0
½
1
1
1
½
1
1

2 3
½ 1
x 1
0 x
1
½ 1
½ 1
1
½ 1
1
½ 1
½ 1
1 1
1
½ 1
0 1
½ 1
1

4 5
½ 0
½
0 0
x ½
½ x
½ 0
0 ½
0 0
½
0 0
½
½ ½
½ ½
½ ½
0 0
½ 0
½

6
½
½
0
½
1
x
½
½
½
½
1
1
½
½
1
1

7 8
1 ½
½
0 0
1 1
½ 1
½ ½
x 1
0 x
½ ½
½ ½
1 ½
1
1 1
1 ½
½ 0
½ ½
½

9 10 11
0 1 ½
½ ½
0 0 0
½ ½
1 ½
½ ½
½ ½ 0
½ ½ ½
x ½ ½
½ x ½
½ ½ x
1 1
½ 1
½ ½ ½
0 ½ 1
1 ½
1 ½

12
0
0
0
½
½
0

13 14 15
0 0 ½
½ 1
0 0 0
½ ½ 1
½ ½ 1
0 ½ ½
0 0 ½
0 0 ½ 1
½ 1
0 ½ ½ ½
0 0 ½ 0
x ½ ½ 1
½ x
½
½
x ½
0 ½ ½ x
0 ½ 1 ½
½

16
0
½
0
½
1
0
½
½
0
½
1
½
0
½
x
½

17 Sum
0
6
0
½

0

0
½

6½

0
½

5½

½
½
x

6
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Senior-NM 2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 Sum

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

x
½
½
0
0
0
0
½
0
0
0
½
½
½

½
x
½
½
½
0
½
0
0
0
½
0
½
0

½
½
x
½
½
½
½
½
0
0
½
1
0
0

1
½
½
x
½
½
½
½
½
0
½
0
0
0

1
½
½
½
x
½
1
0
1
½
0
0
½
0

1
1
½
½
½
x
½
½
½
½
0
0
½
0

1
½
½
½
0
½
x
½
½
½
0
0

½
1
½
½
1
½
½
x
½
½
½
½
0
0

1
1
1
½
0
½
½
½
x
½
½
½
½
0

1
1
1
1
½
½
½
½
½
x
½
½
½
0

Einar Andreassen
Petter Lund
Jon Friis
Thor Løvholt
Jens Øvergaard
Eigil Lindhom
Bjørn Lund Nilson
Gunnar Wicklund-Hansen
Alfred Charles Lilleeng
Odd B. Johansen
Odd Frydendal
Kjell Martin Haug
Vidar Taksrud
Alf Natskår

NFSF/Åpen/6. Sluttabell
1

2

4

5

1 Lars A. Fagerheim -- 0 1
2 Markus Herberg 1 -- 0
3 Olaf T. Skaslien
0 1 -4 Karl-P. Jernberg
0 ½ ½
5-6 Inge Einar Harang 0 0 0
5-6 Ole Birkeland
0 0 0
7 Einar Jan Blikeng
0 0 0

1
½
½
--

1 1 1

6

1

1

1
1

1
1

7

Sum

5
1 4½
1 4½
1

4

-- ½ 1 1½
½ -- 1 1½
0 0 -- 0

0
0
0

NFSF/Åpen/7. Sluttabell
2

½
1
0
1
1
1
1
½
½
½
½
x
½
0

½
½
1
1
½
½

½ 10
1 9½
1 8
1 8
1 7
1 7
1
1 1 6½
½ 1 6
½ 1 5
1 1 5½
½ 1 5
x
x

NFSF/Åpen/9
3

1

0

1
½
½
½
1
1
1
½
½
½
x
½
0
0

er nettopp sparket i gang, med
følgende deltakere:
1. Ole Birkeland
2. Harald Rudlang
3. Karl-Petter Jernberg
4. Markus Herberg
5. Anders Stanghelle
6. Inge Einar Harang
7. Olaf Skaslien
8. Roger Løvaas

NFSF/Åpen/8
3

4

5

6 Sum

1 Markus Herberg
2 Olaf T. Skaslien

-- 1 1
0 -- 1

1
1

1
1

1
1

5
4

1 Olaf T. Skaslien
2 Karl-P. Jernberg

3 Karl-P. Jernberg
4-6 Harald Rudlang

0
0

0
0

-- 1 1
0 -- 0

1
1

3
1

3 Harald Rudlang
4 Markus Herberg

4-6 Ole Birkeland
4-6 Inge Einar Harang

0
0

0
0

0
0

-- 0
1 --

1
1

5 Ole Birkeland
6 Inge Einar Harang

1
0

Gratulasjoner til gruppevinnerne Lars A. Fagerheim og Markus Herberg!

1

2

3

--

4

5

1

1

--

1
--

0

-- 1

0
0

6 Sum

0
½ 0

½
1

---

Har du spilt et godt parti?
Send det til redaktøren!
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Den 15. OL-finalen
De norske resultatene pr. 11.11.08:
KAZ IRL POL EST LTU GER LAT SLO POR AUT USA NLD RUS
1. Ivar Bern

½

1

½

½

½

½

½

½

1

1

½

2. Raymond Boger

½

½

½

½

1

0

1

½

½

½

½

3. Petter Stigar

½

½

1

½

½

½

½

½

0

½

½

1

½
1

½

½

4. Arild Haugen

½

½

1

½

1

0

1

½

½

0

1

½

½

5. Morgen Lilleøren

1

½

½

1

1

½

½

½

1

1

1

1

½

6. Tor-Arne Klausen

½

1

½

½

½

½

1

½

1

½

1

½

½

Stillingen for de fire tet-lagene er nå:
poeng ferdig- gjenspilte stående
1. Norge
48
77
1
2. Tyskland
47
78
0

3. Nederland
44½
74
4
4. Russland
40
73
5
I teorien er det nå bare Nederland som kan ta
oss igjen, men da må de vinne samtlige av sine
gjenstående partier.

Hermann-Heemsoth-Memorial
er en tysk GM-turneringen av sterkeste merke,
kategori 16 (!), med et ratingsnitt på hele 2632.
Den startet 21. januar i år, med bl.a. fire verdensmestre på startstreken. Foruten vår egen Ivar
Bern er det Tunc Hamarat, Mikael M. Umanskij
og Vytas Palciauscas. Fra Norge deltar også
Raymond Boger.
Noen få resultater foreligger allerede, og
russeren M. Umanskij er den som har gått
hardest ut, med 3 poeng på sine 4 første ferdigspilte partier. (De norske deltakerne har ennå
ikke fullført noe parti.) Turneringen kan følges
på NFSFs nettsider (www.fjernsjakk.no), der
også det innbyrdes norske oppgjøret (Boger –
Bern) kan følges.

3. SM*) Morten Lilleøren (NOR)
4. SM Jacques Kuipers (NED)
5. SM Daniel Fleetwood (USA)

Den britiske jubileumsturneringen BCCA
100 – GM Section (kategori 11)
er nå omsider ferdigspilt. Morten Lilleøren
sikret seg GM-tittelen bl.a. i denne turneringen, og nå viser det seg at han også sikret seg
en fin 3.plass og premie. De fem beste:
1. GM Robin Smit (USA)
11 (av 14)
2. SM Klaus Kögler (GER)
9½

9
9
9

*) Morten var «bare» SM (Senior International
Master) da turneringen startet.

NATT VI
(den 6. «North Atlantic Team Tournament»)
startet den 20. juni i år, med følgende deltakerland: Island, England, Norge USA, Spania I og
II, Frankrike, Skottland, Portugal, Canada og
Irland.
På det norske laget spiller:
1. GM Arild Haugen
2. Roy Ellis
3. John Martin Johansen
4. Hans Olav Lahlum
5. Henrik Sjøl
6. Øystein Rognes
7. Finn A. Wister
8. Thor Løvholt
Lagleder: Raymond Boger
Laget har hittil sanket sammen 11½ poeng på
de 22 første ferdigspilte partiene, dvs. 50%. Vi
skal i de følgende nummer av bladet følge
denne turneringen nøyere.
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Norgesmesterskapet i fjernsjakk 2009
Kvalifisert til å delta i spill om tittelen «Norgesmester i fjernsjakk 2009» er de medlemmer som
oppfyller kravene i turneringsreglementet (pkt. a til e under kapitelet ”Norgesmesterskap i fjernsjakk”*). Ved færre enn 11 påmeldte deltakere vil det bli fylt opp med spillere som ikke er kvalifisert
via ovenstående. De som ønsker å komme i betraktning ved slik oppfylling, kan gi beskjed til
turneringssjef innen påmeldingsfristens utløp.
Norgesmesteren får et napp i et vandreskjold, og den beste tredjedelen av spillerne premieres.
Turneringen spilles på webserver. Startkontingent er kr. 125. Betenkningstid 40 dager/10 trekk.
Påmelding skjer ved å betale startkontingenten til NFSFs konto, 1822.23.47307.
Påmeldingsfrist 20. desember 2008.
Planlagt start 1.1.2009.
Det er ikke mulig å etteranmelde seg på webserver.
*) Utdrag fra turneringsreglementet:
a) Spillere som har oppnådd 50% skåre i ett av de 3 sist avsluttede NM.
b) Spillere med IM/SIM/GM-tittel i fjernsjakk eller nærsjakk.
c) Spillere som har vunnet en «Åpen servergruppe» i NM i fjernsjakk kl.A.
d) Spillere med etablert fjernsjakkrating på minst 2200.
e) Spillere som styret innvilger friplass.

Norgesmesterskapet i fjernsjakk for seniorer 2009
Medlemmer som er født senest 1.1.1949, kan delta i spill om tittelen «Norgesmester i fjernsjakk for
seniorer 2009». Ved færre enn 16 deltakere spilles enkeltrunde. Ved flere enn 15 deltakere spilles
kvalifiseringsgrupper med etterfølgende finalespill. Beste tredjedel av spillerne premieres.
Turneringen spilles på webserver, startkontingent kr. 125. Betenkningstid 40 dager/10 trekk.
Påmelding skjer ved å betale startkontingenten til NFSF’s konto, 1822.23.47307.
Påmeldingsfrist 20. desember 2008.
Planlagt start 1.1.2009.
Det er ikke mulig å etteranmelde seg på webserver.

Annonsepriser i Fjernsjakk:
1/1 side:
kr. 1200
1/2 side:
kr. 700
1/4 side:
kr. 400

Har du spilt et godt parti?
Send det til redaktøren!

Ved bruk av samme annonse
gjennom en hel årgang gis det
rabatt etter nærmere avtale.
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NYE SERVER-TURNERINGER

Innbydelse til Åpne servergrupper i NM i fjernsjakk
Norges Fjernsjakkforbund (NPSF) inviterer alle tidligere og nye medlemmer til å delta i
åpne servergrupper i NM i fjernsjakk 2008.
(Dette er grupper utenom selve Mesterklassen der det spilles om norgesmestertittelen.)
Servergruppene er på 4 spillere som spiller dobbelt-runde, dvs. hver 6 partier. Gruppene starter
fortløpende fra 15. november 2006 og utover.
Servergruppene er inndelt i klassene A og B etter rating (ICCF eller Norges Sjakkforbund/FIDE).
Klasse A er åpen for spillere med rating fra 1400 og oppover og klasse B for spillere med rating
fra 1600 og nedover. Spillere med rating mellom 1400 og 1600 kan velge klasse. Spillere uten
rating spiller i klasse B hvis de ikke vil søke klasse A på grunnlag av tidligere resultater. Det er
mulig å melde seg på til flere grupper.
Påmelding med rating og eventuelt søknad om klasse sendes til :
turneringssjef@postsjakkforbundet.no.
Gruppevinnerne i klasse A vil kunne få mulighet til opprykk til NM (mesterklassen).
Betenkningstiden er 40 dager pr. 10 trekk. Turneringene spilles på ICCFs server, og ICCFs regler
for serversjakk gjelder.
Startavgift kr. 100. Det blir premiering av alle gruppevinnere.

Det 21. lag-NM
er nå godt i gang, med følgende lag:
Sjakk-uglene
1. Petter Lund
2. Thor Løvholt
3. Jens Øvergaard
To Arne og en Raymond
1. Raymond Boger
2. Tor-Arne Klausen
3. Arne O. Trana
Team Cato
1. Pål Andreassen
2. Rune Andersen
3. Cato Bekkesletten
Akademisk Sjakklubb
1. Henrik Sjøl
2. Øystein Rognes

3. Øystein Hole
(Idet bladet går i trykken, foreligger det ingen
resultater.)

Idar Bjørneraas
Vårt medlem nr. 1592, Idar Bjørneraas fra
Ranheim (utenfor Trondheim), døde den 8.
august i år av skadene han pådro seg etter
en tragisk traktorulykke hjemme på gården
sin.
Idar ble født den 5. sept.1941, og rakk altså
ikke å fylle 67 år. I 1966 meldte han seg inn
i Norges Postsjakkforbund, og han har deltatt i mange turneringer, også norgesmesterskap. Alle vi som har møtt han (undertegnede en eneste gang), husker ham som en
hyggelig og sympatisk motstander.
Øystein Sande

26

ICCFs ratingliste
pr. 01.10. 08
Norgestoppen
1) Ivar Bern, GM
2) Raymond Boger, GM
3) Morten Lilleøren, GM
4) Petter Stigar, GM
5) Arne Vinje, GM
6) Arild Haugen, GM
7) Peter Ilyes, SM
8) Jon Rørosgaard, SM
9) Jens Otto Jensen
10) Øystein Lorentzen, SM
11) Tor-Arne Klausen, SM
12) Bjørn Brobakken, SM
13) John Kristian Johnsen
14) Ole Kr. Førrisdahl
15) Kjell Tore Sandum, IM
16) Svein Olsen, SM
17) Knut V. Hansen
18) Ole Valaker
19) John A. Kvamme, IM
20) Erik Høidahl

168
281
180
145
91
264
98
64
51
468
567
157
80
49
38
294
106
58
79
112

2649
2624
2577
2573
2562
2559
2527
2490
2484
2476
2474
2474
2465
2465
2463
2457
2455
2442
2433
2430

Den alfabetiske lista
Håkon Anda
Rolf M. Andersen
Einar Andreassen
Ivar Areklett
Cato Bekkesletten
Ivar Bern, GM
Rune Bergquist, IM
Roald Berthelsen
Ole Birkeland
Jan Arne Bjørgvik
Holger Blauhut, SM
Einar Jan Blikeng
Raymond Boger, GM
Øystein Brekke
Bjørn Brobakken, SM
Geir Brobakken

85
47
193
12
39
168
199
229
12
60
195
27
281
30
157
165

2245
2264
2317
2251
2214
2649
2416
2017
1776
2015
2512
1733
2624
2376
2474
2200

Haakon Bull
Jørn S. Dahlberg
Sigve Dyrhovden
Roy Ellis
Egil Fagerbekk
Thomas Fjellheim
Ole Kr. Førrisdahl
Espen Forså
Arild Fredriksen
Jon Friis
Odd Frydendal
Trond Gabrielsen
Johannes Garvik
Trond Glørstad
Reidar Gramstad
Eirik T. Gullaksen, IM
Knut V. Hansen
Inge Einar Harang
Thor Geir Harestad
Kjell Martin Haug
Arild Haugen, GM
Bjørn Ivar Haveland
Markus Herberg
Knut Arne Hjørnevik
Anders Hobber
Tormod Høibraaten
Erik Høidahl
Øystein Hole
Per-Arne Holmberg
Roar Ihlebæk
Peter Ilyes, SM
Kjell-Otto Isaksen
Erling Iversland
Asbjørn Jensen
Jens Otto Jensen
Karl-Petter Jernberg
Anders Sten Johansen
John Martin Johansen
Odd B. Johansen
Svein Johansen
John Kristian Johnsen
Aslak Jonvik
Tor-Arne Klausen, SM

24
41
18
143
77
12
49
12
18
63
298
32
29
17
41
79
106
22
44
145
264
267
35
30
26
40
112
16
16
118
98
60
72
12
51
143
100
238
158
27
80
93
567

1705
2163
1908
2373
2274
2003
2465
1909
2324
2178
1943
2328
1784
2107
2252
2413
1455
1777
2356
2123
2559
2068
1948
2411
1852
2068
2430
2290
2016
2176
2527
2287
2409
1948
2484
1822
1714
2357
2253
1948
2465
1961
2474
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John A. Kvamme, IM
Leif Kverndal
Hans Olav Lahlum
Frank Willy Larsen
Per Lea
Terje Lie
Alfred C. Lilleeng
David Lilleøren
Morten Lilleøren, GM
Eigil Lindhom
Frank-Gustav Løhre
Øystein Lorentzen, SM
Roger Løvås
Thor Løvholt
Alf Haakon Lund
Petter Lund
Svein Erik Lurdalen
Ola P. Mogstad
Anders Molde
Alf Natskår
Bjørn Lund Nilson
Sven Nordal, IM
Svein Olsen, SM
Dag S. Orseth, SM
Erik Lind Pedersen
Øystein Rognes
Trond Romsdal
Jon Rørosgaard, SM
Harald Rudlang
Øystein Sande, SM
Kjell Tore Sandum, IM
Henrik Sjøl
Olaf T. Skaslien
Inge Sandstad Skrondal
Joachim K. Solberg
Rudolf Steinkellner Jr.
Lars A. Stensen
Jan Sørgjerd
Sigmund Sørum
Bjørn Gunnar Stenseth
Edvard Sterud, SM
Petter Stigar, GM
Kjetil Stokke

79
43
97
18
90
17
146
12
180
78
59
468
90
575
12
28
49
136
67
18
41
323
294
201
37
39
118
64
27
393
38
317
91
21
56
46
24
95
16
12
345
145
12

2433
1955
2303
1746
2167
2163
2040
2176
2577
2230
2064
2476
1808
2163
2092
2189
1994
1982
2257
1997
2095
2296
2457
2343
2277
2269
2410
2490
1813
2254
2463
2307
2265
2253
2009
2157
2159
2160
2070
1527
2211
2573
2366

Kåre Storhaug
Karl W. Strand, IM
Torger Strand, SIM
Jan Svenneby
Vidar Taksrud
Terje Torgersen
Oddvar Arne Trana
Åge Trulsen
Kristian Trygstad
Terje Vagle
Ole Valaker
Arne Vinje, GM
Freddy Wang
Leif Edwin Wærstad
Gunnar Wicklund-Hansen
Finn A. Wister
Tom A. Zakariassen
Jens Øvergaard
Christian Aarefjord
Anker Aasum

38
193
197
281
364
107
193
35
20
34
58
91
23
96
817
92
20
161
20
164

2413
2397
2419
2321
2049
2049
2345
2170
2427
2332
2442
2562
2065
2084
2081
2238
2160
2141
2253
2130

Verdenstoppen
1. Joop J. v. Oosterom (NED) 226 2745
2. Ulf Andersson (SWE)
35 2737
3. Hans J. Berliner (USA)
49 2726
4. Hans-Marcus Elwert (GER) 249 2724
5. Jalil Davletov (RUS)
85 2707
6. Joachim Neumann (GER)
101 2704
7. Gert J. Timmerman (NED)
180 2699
8. Ron A.H. Langeveld (NED) 85 2697
9. Wolfram Schön (CAN)
89 2696
10. Harald Tarnowiecki (AUT) 150 2688
11. Friedrich Rattinger (AUT) 127 2688
12. Olita Rause (LAT)
199 2684
13. Michael V. Anton (GER) 240 2683
14. Roman Chytilek (CZE)
143 2681
15. Christophe Léotard (FRA) 132 2675
16. Michael Umanskij (RUS) 130 2674
17. René-Reiner Starke (GER) 120 2666
18. Fabio B. Piccoli (BRA)
621 2665
19. Maximilian Voss (GER)
197 2663
20. David S. Lafarga (ESP)
136 2661
Ivar Bern og Raymond Boger ligger på henh.
25. og 42. plass.

Returadresse: Svein Olsen,
Odinsvei 22, 1746 Skjeberg.
Husk å melde adresseendring!

B

Porto betalt
ved
innlevering
P.P. Norge

Spill serversjakk!
Sjakkspill på server er den nye standarden for det som tradisjonelt har vært
postsjakk.
Serversjakk er den moderne måten å spille sjakk på, og spillerne er kjempefornøyde. Vi arrangerer nå både NM, lag-NM, junior-NM og flere landskamper
med spill direkte på serveren til ICCF (det internasjonale postsjakkforbundet). Du
kan også spille ulike internasjonale turneringer. Både nasjonale og internasjonale
turneringer blir ratet (se /www.iccf.com).
Etter at du har meldt deg på i en turnering, får du tilsendt et passord og kan fritt
operere partiene dine på serveren. Du flytter bare en brikke på diagramstillingen
for hvert parti. Serveren holder greie på stillingene og betenkningstidene, og du får
tilsendt en e-post hver gang det er gjort et nytt trekk.
Som medlem i Norges Fjernsjakkforbund får du tilsendt medlemsbladet
Fjernsjakk fem ganger i året. Les mer om tilbudene våre på www.fjernsjakk.no
Du kan også ta kontakt med noen av oss i forbundet som står oppført med navn,
adresse, telefon og e-post på side 2 i dette bladet.
Lykke til med nye utfordringer i sjakk!

