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Norsk Sjakkblad § 
Medlemsblad for Norges sjakkforbund 

Nr. 1 Mars 1950 22. årgang 

«Norsk Sjakkblad» 

JS. Eckblad. 
Skal sjakklivet i Norge kunne 

trives og ha framgang er det ab
solutt nødvendig at forbundet 
har et tidsskrift og dermed eta
blerer en kontakt mellom for
bundet og medlemmer, klubber, 
kretser og mellom disse siste 
innbyrdes. Som det nå er er det 
praktisk talt ingen forbinnelse 
mellom forbundet og de organi
serte sjakkspillere enn den kor
respondanse som foregår i ny og 
ne, samt landsturneringen en 
gang årlig. 

Det må bli et rikere sjakkliv 
og det kan best skje ved at vi 
får et sjakkblad som tilstilles al
le medlemmer og som ved et 
variert og godt innhold sprer 
kjennskap til hvordan sjakken 
drives både her og i utlandet, 
samtidig som bladet skal bringe 
partier, problemer m. v. 

Når vi nå sender ut «Norsk 
Sjakkblad» som obligatorisk 
medlemsblad for alle medlem
mer av sjakkforbundet er det i 
tillit til at dette kan bli en va
rig ordning. Dette beror imid
lertid på medlemmene selv, om 
de vil støtte opp om forbun
det, slik at bladets utgivelse kan 
bli permanent og ikke som tidli
gere bare periodisk. 

Det er vårt håp at dette tiltak 
blir møtt med interesse og velvil
je, og at bladet vil bli til nytte 
og glede for alle dyrkere av «det 
kongelige spill». B. Eckblad. 



^Sjakkblad i yNorge 
ikiing 1900 var det blitt stif

te I. endel sjakkforeninger her i 
himlet, og det ble da slått til lyd 
l o r et norsk sjakkblad. Hittil 
hadde de norske spillere vært 
henvist til de danske sjakk-
tidsskrifter. I 1899 hadde Nor
disk sjakkforbund blitt stiftet 
med deltagelse fra Sverige, Dan
mark og Norge. Dette forbund 
hadde som organ Tidskrift for 
skak, som hadde begynt å kom
me ut i 1895. 

Det ble ikke noe norsk sjakk-
tidsskrift før i 1906. Norsk sjakk
blad ble da utgitt i 3 år av J. 
Archer. 

Tanken om å danne et norsk 
sjakkforbund var oppe på den 
tiden, men forbundet ble ikke 
stiftet før 20. juli 1914. Nå ble 
spørsmål om et forbundsorgan 
aktuelt. Skulle forbundet kunne 
gjøre forbundstanken levende og 
øke interessen for sjakkspillet, 
måtte det ha et organ. Men først 
i 1919 kunne utgivelsen bh rea
lisert. Oslo sjakkselskap vedtok 
den 15. januar 1919 å utgi Norsk 
sjakkblad. Midler til dette fikk 
selskapet fra Hefty's fond som 
da ble opprettet. 

Dette blad ble ikke anlagt som 
blad for Oslo sjakkselskap, men 
som organ for Norges sjakkfor

bund. I bladets forord skriver 
selskapets formann bl. a.: 

«Det er nemlig ikke vår hen
sikt at bladet skal tjene vårt 
selskaps interesser uten for-
såvidt disse faller sammen 
med Norges sjakkforbunds 
interesser. Vi tror at Norsk 
sjakkblad vil styrke våre or
ganisasjoner.» 

I 1924 ble utgivelsen av bladet 
overtatt av forbundet, da sel
skapet ikke hadde gitt ut noe 
blad i 1923. Bladet gikk i 5 år til 
sjakkongressen i 1928 vedtok å 
stoppe det på grunn av forbun
dets vanskelige økonomiske stil
ling. Siden har forbundet ikke 
gitt ut noe blad, men gitt bi
drag til de som har strevet med 
å utgi sjakktidsskrift. I 1929 ble 
det gjort forsøk å få Norsk 
sjakkblad ut igjen, men det ble 
bare noen få nummer. Først i 
1932; kom det regelmessig ut og 
gikk nå til 1939. 

Først i 1946 fikk sjakkforbun-
det et organ igjen. Sjakkliv kom 
ut i 2 år. I 2. halvår 1948 var 
Sjakknytt organ for forbundet, 
men siden har det ikke vært noe. 

Arene som er gått siden 1928 
har tydelig synt at bladsaken 
må ordnes av forbundet, hvis 
forbundet skal ha et medlems

blad som kan komme regelmes
sig ut. 

Utviklingen i Danmark viser 
klart hvor meget et medlemsblad 
har å si. Etter stor kamp innen 
Skakunionen ble det vedtatt i 
1925 å utgi Skakbladet som obli
gatorisk medlemsblad fra 1. ja
nuar 1926. Resultatet er at Skak* 
unionen er det største sjakkfor
bund i Skandinavia. Medlems-

Det navn som nå ruver mest 
i Nordisk sjakkliv er Gideon 
Ståhlberg. Han nyter også stor 
anseelse ute i verden. Han er 
født i Gøteborg i 1908. I gymna-
siedagene begynte han å spille 
sjakk. Han nådde straks gode 
resultater. Allerede i 1928 spilte 
han i mesterklassen og delte 2 
plass i det svenske mesterskapet. 
Ved sjakkolympiaden i Haag-
1928 deltok han ved 4. bord på 
de svenske laget. Siden har han 
spilt ved 1. bord i olympiadene. 
I 30 årene oppnådde han god 
plassering i mange store turne
ringer. I slutten av 30 årene 

bladet har øket interessen for 
klubbsjakken og dermed skaffet 
mange nye medlemmer til for
bundet. 

Norges sjakkforbund, som nå 
går til utgivelse av obligatorisk 
medlemsblad, ønskes derfor til 
lykke med dette nye, store tiltak, 
som sikkert vil komme til å stå 
som en milepel i Norges sjakk
forbunds historie. 

E N S M E N N 
reiste han til Syd-Amerika og 
fortsatte å spille sjakk der. I 
1947 vant han således i 4 store 
turneringer tre 1. og en 2. pre
mie. Etter sin hjemkomst i 1948 
er hans beste prestasjon å vinne 
1. premie i turneringen som ble 
holdt til minne om Richard Reti 
i Trencianske Teplice, Tsjekko
slovakia, 1949, etter en hård 
sluttkamp med Szabo og Pach-
mann. 

I høst var Ståhlberg på en 
simultanturne i Norge og resul
tatet ble 257 vinst, 42 remi og 
24 tap. I en klokkematch mot 10 
mann fra Oslo sjakkselskap sei
ret han med 61/» — 3%. 

Det skal bli interessant å se 
Ståhlbergs plassering i den sto
re mesterskapsturneringen i Bu
dapest. 



PARTI ER 
Partiavdelingen redigeres av 

Olaf Barda, boks 4221, Oslo. 
Stoff av interesse for parti
avdelingen mottas med takk
nemlighet. 

Danmark, «Skakbladet», med
lemsblad for Dansk Skak Union, 
kan stå som eksempel på hvor
dan et obligatorisk medlems
blad skal være. Presis på dagen 
avleveres det til alle medlemmer 

av Unionen, og Skakbladet er 
kanskje den vesentligste årsak 
til at Danmark i dag har Nor
dens største Sjakkforbund. Bla
det går nå i sin 46. årgang. 

I marsnummeret fortsetter 
den svenske stormester G. Ståhl-
berg sin artikkelserie «Svensk 
skakmester i Sydamerika». Her 
er et av hans partier derfra, 
med hans egne anmerkninger. 

Parti nr. 1. Fransk.. 
Turneringen i Mar del Plata 1943. 

Hvit: 
Herman Pilnik. 
1. e2—e4 
2. d2—d4 
3. Sbl—c3 
4. Sgl—e2 

Svart : 
G. Ståhlberg. 

e7—e6 
d7—d5 

Lf8—b4 

En eldre fortsettelse som nå 
brukes sjelden, fordi en mener 
at svart har mere vanskelighe
ter med 4. e5. 
4. d5xe4 
5. a2—a3 Lb4xc3 

5. —, Le7 kan også spilles. 
6. Se2xc3 f7—f5 

Etter det sensasjonelle parti 
Aljechin — Nimzowitsch, Bled 
1931, hadde dette trekk lenge et 
dårlig rykte, inntil de russiske 
mestere fikk det rehabilitert. 

7. Lcl—f4 
For nevnte parti fortsatte 7. 

f3, exf. 8. Dxf, Dxd. 9. Dg3, Sf6? 
10. Dxg, De5f 11. Le2, Tg8. 12. 
Dh6, Tg6. 13. Dh4, Ld7. 14. Lg5 
med gevinststilling for hvit. 
Russiske analyser viste imidler
tid a t 8. —, Dh4f setter spørs
målstegn ved korrektheten av 
hvits bondeoffer, og a t svart i 
stedet for 9. —, Sf6 burde spilt 
9. - - , Se7, f. eks. 10. Sb5, De4f. 
11. Le2, Sbc6. 12. Sxcf, Kf7 med 
gode motsj anser. 

8. Ddl—d2 
9. 0—0—0 
10. Lfl—c4 
11. Sc3—e2? 

Sg8—f6 
0—0 

Sf6—h5 
Sb8—c6 
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Taper tid. Mer i stil med hvits 
partianlegg var 11. f3, med an-
grepssjanser for offerbonden. 
11. Sc6—e7! 
12. f 2—f 3 

Nå kommer trekket med min
dre kraft, og svart tar initiativet 
for godt. 
12. 
13. Se2xf4 
14. g2—g3 
15. f3xe4 
16. Sf4—g2 

Svart truet 16. 
SxS. 

Sh5xf4 
Se7—d5 

Dd8—d6 
f5xe4 
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16. b7—b5!! 
17. Lc4—b3 

Pilmik, som er en typisk an
grepsspiller, vil ikke velge et 
slitsomt forsvar ved 17. Lxb, 
Tb8. 18. Lc4, Db6. 19. Lb3, a5, 
men også etter teksttrekket blir 
det svarte angrep meget sterkt. 
17. Lc8—b7 
18. Thl—el a7—a5! 
19. Telxe4 a5—a4 

20. Lb3xd5 Dd6xd5 
21. Te4—-e2 

Eller 21. Tdel, Da2 osv. 
21. Dd5—a2 
22. c2—c3 Lb7—f3 

Pointet i komb. 16. —, b5!! 
23. Sg2—f4 

På 23. Tdel følger 23. —, 
LxT. 24. DxL, Ta6. 25. Sf4, Tc6. 
26. Sxe, Te8 og svart vinner. 

23. b5—b4! 
24. a3xb4 

Eller 24. cxb, TxS! 25. gxT, 
Dc4f 
24. a4—a3 
25. b2xa3 Da2xa3f 
26. Dd2—b2 Tf8xf4 
27. g3xf4 Lf3xe2 
28. Db2xa3 Ta8xa3 
29. Kcl—b2 Ta3xc3 
30. Tdl—el Tc3—e3 
31. Tel—cl Le2—f3 
32. Tclxc7 Lf3—d5 
33. Oppgitt. 

Radiopartiet 
mellom Kristian Skold og Einar 
Haave blir utførlig kommentert 
i Tidsskrift for Schacks j anuar / 
februarnr., som skriver a t det 
var en ualminnelig spennende 
og innholdsrik kamp. Skold fikk 



fordel i spilleåpningen og de 
fleste mente at han skulle vinne 
en rask seler. I det 33. trekk inn
lot Skold seg på en fortsettelse 
som ga Haave motspill. Skold 
hadde undervurdert motstande-
rens muligheter i sluttspillet, 
og måtte arbeide hardt og pre
sist for å unngå remlstrusler. 

Partiet vakte også i Sverige 
en enorm interesse, og T. f. S. 
anslår at minst en halv million 
svensker fulgte med i det in
teressante partiet. 

Kampen er slutt, men det bør 
ha sin interesse å lese hva sven
skene selv mener om radiopar-
tiet. 

vil nok teksttrekket bli betrak
tet som dårlig. 

Parti nr. 2. Spansk. 
Spilt pr. radio 1949—50. 

Hvit: Kristian Skold, Sverige 
Svart: Einar Haave, Norge 

1. e2—e4 
2. Sgl—f3 
3. Lfl—b5 
4. Lb5—a4 
5. c2—c3 

e7—e5 
Sb8—c6 

a7—a6 
d7—d6 
f7—f5 

Den såkalte Siestavarianten, 
som kom i bruk etter turnerin
gen i Siesta 1928. Bl. a. har Ca-
pablanca prøvd varianten, men 
etter hva vi vet ikke Aljechin, 
tross han i Spansk part i med 
forkjærlighet valgte trekket 4. 
—, d6. Etter de siste erfaringer 

6. e4xf5 
7. d2—d4 
8. Sf3—g'5 

Lc8xf5 
e5—e4 

De trekk som er gjort hittil 
skjedde i direkte rekkefølge med 
ett minutts tenketid pr. trekk. 
Hvit står allerede til vinst!! 
Men lenge svever dog nordman
nen i lykkelig uvitenhet om 
dette og tror at alt er godt og 
vel. Han kjenner til Keres sen
sasjonelle vinst mot Euwe i ver
densmesterskapet 1948. Men det 
har rendt mye vann siden da. 

Hvilken spenning det skulle 
blitt om Skold hadde spilt 8. 
0—0! Dette overraskende offi-
sersoffer har vist seg å være 
meget sterkt i russiske tur
neringer. F. eks. 8. —, exf3. 9. 
Dxf3, Dc8. 10. Te l t , Se7. 11. h3, 
Kd8. 12. Lb3, d5. 13. Lg5, Le4, 
og nå ofret hvit modig tårnet på 
e4 og beholdt et meget kraftig 
angrep, i et parti Greckin— 
Zagorovski. Eller fortsettelsen 
10. Tel, Lg6. 11. Lg5, d5. 12. 
Lxc6f, bxc6. 13. Sd2, h6. 14. 
Lh4, Li7. 15. Te3, g5. 16. Lg3, 
Lg7. 17. Tael, 0—0. 18. Txe7, 
Le6. 19. Telxe6! Txf3. 20. Sxf3, 
Lf6. 21. Txc7, g4. 22. Sh4!, Lxh4. 
23. Tg6f, Kf8. 24. Ld6f osv. 
(Greckin—Estr in 1949). 

6 

8. 
9. f2—f3 

d6—d5 
e4—e3 

Dette er ingen nyhet av Ke
ies. Trekket ble gjort allerede i 
1934 av Fine mot Horowitz i 
Syracuse. 

e2. 15. Lxc6f, bxc6. 16. De6f, 
De7. 17. Dxc6f, Kd8. 18. Dxa8f, 
Kd7. 19. Dxd5f, Kc8. 20. Da8f, 
Kd7. 21. Lxf4, el — D. 22. Sa3, 
og svart taper tross sine 2 dron
ninger. 

10. f3—f4! 
11. 0—0! 

Lf8—d6 15. La4—dl!! 

Angitt av østerrikeren H. 
Kmoch som forsterkning av 
hvits spill. 

11. Ld6xf4 
Svart beslutter seg for å ta 

igjen bonden straks, men blir 
nå utsat t for den ene ubehage
lige overraskelse etter den an
dre. Det relativt beste var 11. —, 
Sf6, tross svart ikke har erstat
ning for offerbonden. Hvit fort
setter med Lxe3, med hensikten 
Sg5—1'3—e5. 
12. Sg5—h3! 

Dette er Skolds «oppfinnelse», 
et utvilsomt sterkt trekk. 

En omkringgående løper-
manøver med tilintetgjørende 
kraft. Trekket kom som en full
stendig overraskelse for svart. 

15. Dd8—d7 
Sikkert en tung beslutning. 

Trekket ser u t som et stort 
tempotap, fordi hvits løper nett
opp skal til g4. Svart regner 
med siden å gjenvinne tempo 
ved angrep på løperen. I alle til
feller mangler svart akkurat 
her en brukbar utviklingsmu
lighet. 

16. 
17. 

Ldl—g4 
Lclxe3 

Dd7—e7 
h7—h5 

12. 
13. Ddl—h5f 
14. Dh5xh3 

Lf5xh3 
g7—g6 

Lf4—d6 
Hverken 14. —, e2 eller 14. —, 

Lg5 redder svart. F. eks. 14. —, 

Håpløst er 17. —, Sf6. 18. Lg5, 
0—0. 19. Sd2, med truslen Dh4 
og tårndobling i f-linjen. Legg 
merke til fellen 19. Dh4? Sxg4! 
(20. Lxe7, Lxh2i. 21. Dxh2i, 
Txflf og svart har merbonde). 

7 



Stilling etter 17. —, h7—h5: 
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18. Lg4—c8! 
Dette trekk er utvilsomt me

get sterkt — hvit vinner kvalitet 
og beholder angrepet. Derimot 
har vi vanskelig for å skjønne 
hvordan svart skal kunne få go
de motsj anser etter det i vårt 
omdømme også meget sterke 18. 
Le6! F.eks. 18. —, Sd8. 19. Lxd5, 
Lxh2f. 20. Kxh2, Dd6f. 21. Lf4, 
Dxd5. 22. Sd2 med ganske lett 
vinst for hvit. 
18. Ta8xc8 
19. Dh3xc8f Sc6—d8 
20. Dc8—h3! 

Etter 20. Lf2, Dd7 og dron
ninga vbytte vinner vel hvit i det 
lange løp, men spillet hadde da 
ikke blitt på langt nær så inte
ressant som nå — et viktig ra-
diosynspunkt! 
20. g6—g5 

Svarts eneste motsjanse. 
2.1. Le3—d2 Sd8—e6 
22. Tfl—el g5—g4 
23. Dh3—d3 Ke8—d8! 

På 23. —, Kd7. 24. Df5 kan 
svart ikke befri seg. Han ofrer 
derfor springeren for å få an
grep mot hvits konge. 
24. Dd3—f5 De7—h4 
25. g2—g3 

Hvit bør vinne også etter Txe6 
eller Dxe6. 
25. Ld6xg3 
26. Tel—e2 Lg3—d6 
27. Df5xe6 Sg8—f6 
28. De6—f5 Th8—g8 
29. Sbl—a3 

Den landskjente springer slip
pes endelig løs! 
29. g4—g3 
30. h2—h3 g3—g2 
31. Te2—e5 

Antagelig det sterkeste. 
Uklart er 31. Txg2, Txg2f. 32. 

Kxg2, Dg3f. 33. Kfl, Se4. 34. Le 
1, c6, og hvit har vanskeligheter 
med å få sitt tå rn i spill. 
31. Ld6xe5 
32. d4xe5 Sf6—g4 

Svart er sandelig idérik. Slås 
springeren må hvit nøye seg 
med remis. 

Stilling etter 32. —, Sf6—g4 
A r, C D E F G II 
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33. Ld2l—g5f 
Det enkle trekket i stillingen 

var 33. Df7 med klar vinst. F. 
eks. 33. —, Tg6 (Te8. 34. e6, Se5. 
35. Df5 og vinner). 34. e6, Txe6. 
35. Lg5f! Dxg5. 36. Dxe6 og 
svart kan gi opp. Teksttrekket 
forlenger kampen — men for
høyer også interessen og spennin
gen. Var kankje fra det syns
punkt det beste trekket! 
33. Dh4xg5 
34. Df5xg5 Tg8xg5 
35. h3xg4 Tg5xg4 
36. Ta l—dl 

Muligens var 36. Tel noe ster
kere. 
36. c7—c6 

Her har det vært foreslått 36. 
—, Ke7. At dette skulle gi svart 
større sjanser enn partifortset-
telsen er lite trolig. 
37. Sa3—c2 

Hvit forkaster det planlagte 
37. c4, fordi han frykter 37. —, 
Te4. 38. cxd5, Kc7 med remis-
sj anser. 
37. Kd8—e7 

37. —, Tg5 eller Te4 kan be
svares med 38. Td2. 

38. Sc2—e3. 
Mitt vanskeligste trekk i par

tiet, sier Skold, som hadde å vel
ge mellom dette og Sd4, Sel, Te 
1 og Td2. 
38. Tg4—g5 
39. Se3xg2 Tg5xe5 

40. Kgl—f2 Ke7—d6 
41. Sg2—f4 Te5—e4 

For å besvare Sxh5 med Th4. 
42. Kf2—f3 h5—h4 
43. Td l—hl Te4—a4 
44. a2—a3 d5—d4 

Svart kan naturligvis ikke 
spille avventende, da vinner hvit 
raskt etter Txh4. 
45. Th l—dl c6—c5 
46. Kf3—e4 a6—a5 

Etter 46. —, Kc7. 47. cxd4, Tx 
d4. 48 Txd4, cxd4. 49. Kxd4 vin
ner hvit ved sine ubegrensede 
tempotrekk. 
47. Sf4—e2! b7}—b6 

Resignasjon. Også 47. — b5 
taper. 
48. c3xd4 b6—b5 
49. Tdl—cl! h4—h3 
50. b2—b3! 

Mere elegant og effektivt enn 
50. Txc5, som også vinner lett. 
50. Ta4xa3 
51. d4xc5f Kd6—c7 
52. Se2—d4 Ta3—a2 
53. Sd4xb5f Kc7—c6 
54. Sb5—d4t Kc6—c7 
55. Tel—fl h3—h2 
56. Tfl—f7f Kc7—c8 
57. Tf7—h7 Oppgitt. 

Det bør tillegges a t Haave var 
beredt til å gi opp noen trekk 
tidligere, men fortsatte på an
modning for demonstrasjonens 
skyld. 

(Anm. etter T. f. S.). 
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PREMIEKONKURRANSE 
Oppgave nr. 1. 

A B C D E F G H 
Oppgave nr. 2. 
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Hvit i trekket. 
Hvit avgjør med etpar krafti

ge trekk. 
Oppgave nr. 3. 

A B C D E F G H 

Hvit i trekket. 
Så lenge det er liv er det håp. 

Oppgave nr. 4. 

A B C D E F G H 
Hvit i trekket. 

Er dette vinst for svart? 
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Hvit i trekket. 
Hva vil De spille med hvit? 

Løsningene må innsendes in- først ut trukne riktige løsninger 
nen 1. mai 1950. På konvolutten premieres to med fem kroner 
skrives premiekonkurranse.. Av hver. 
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S J A K K N YTT 
O. Barda i Hastings 

Den tradisjonelle jule turne
ring på det engelske badested 
Hastings vakte i år særlig opp
merksomhet her i landet, for 
det var norsk deltagelse for før
ste gang, nemlig O. Barda. 

Barda ble nr. 7 av 10 deltage
re med 3y2 poeng. Han spilte 
bedre enn resultatet viser, for 
han tapte et parti på tid, da 
han trodde å ha gjort de regle
menterte 34 trekk, men det viste 
seg å være bare 33. Han fikk 1 
vinst, 5 remis og 3 tap. 

Turneringen ble vunnet av 
Szabo, Ungarn, med 8 p. Ros-
solimo, Frankrike, som vant i 
fjor, kom på 2. plass med 7y2 p. 
Deretter kom Euwe med 5Vu, og 
den 17-årige Larry Evans, U. S. 
A., fikk 5 p. Evans mangler 
enda rutine i sluttspill, men vi 
vil sikkert komme til å høre me
re fra ham, for hans spill ga 
gode løfter. 

Etterdønninger 
fra Hastingsturneringen. 
En hard kritikk ble O. Barda 

utsatt for i februarnummeret 
av «British Chess Magazine» 
som inngående behandler tur

neringen i Hastings. Uten tvil 
har Barda spilt under sin nor
male form, framforalt mot de 
svakere motstandere. Mot de 
fire premievinnere tapte han 
bare ett parti, og det er sikkert 
forhastet å bedømme en mes
ters stil og styrke bare av den 
innsats han gjør i en kort tur
nering. Den gode Golombek får 
kanskje i en nær framtid erfare 
at Barda er en farlig mot
stander, skriver Tidsskrift for 
Schack. 
Fr. Bjørløw kretsmester i Aust-
Agder. 

Aust-Agder sjakkrets avholdt 
12. februar sitt årsmøte i Aren
dal. Av årsberetning framgikk at 
interessen for sjakk er stigende 
og samarbeidet innen kretsen er 
det aller beste. Tvedestrand sjak-
klubb ble opptatt i kretsen. 
Kretsstyret for 1950 ble lagt til 
Eydehamn med Mangor Paulsen 
til formann. 

Kretsmesterskapet for 1949: 
Kl. A. 1. pr. Fr. Bjørløw. 2. pr. H. 
Sveinungsen. Kl. B. l.pr. Wil
helm Møller. 2. pr. Herman Paul
sen. 

I lynsj akk ble Th. Thorbjørn-
sen kretsmester i kl. A, og i kl. 
B. A. Hansen. 
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K a m p mel lom 
Buskerud o g Telemark 
Telemark sjakkrets hadde 26. 

februar i Porsgrunn en kamp 
mot spillere fra Buskerud. Det 
ble spillet mange jevne kamper 
hvor resultatet ikke var gitt før 
nesten hele spilletiden var opp
brukt. 

Telemark halet omsider inn 
seiren og vant med 15 mot 9. 

Mange tilskuere fulgte inte
ressert med, og de ble ikke skuf
fet, da alle spillere solgte seg 
dyrest mulig. 

De enkelte resultat ved de 6 
første bord: 
Buskerud spill. — Te lemark spill. 
1 Tr.Moen 0 H. Chr i s t i ansen 1 
2 Th . Pe t t e r sen % E. T i n n e s a n d % 
3 Gulb randsen 0 O. Syver tsen 1 
4 R. H a n s e n 1 A. Olsen 0 
5 A. Nylehen 0 O. Mørk 1 
6 Fr . Embre t sen 0 H. Håkonsen 1 
Norsk sjakkblad 

vil foreløbig komme ut den 
15. i hver måned. 

For at bladet skal holde 
kontakt med landets samlede 
sjakkliv så bes klubbene om å 
innsende sjakknyheter. 

Ludmilla Rudenko 
vant verdensmesterskapet for 

damer som ble holdt i Moskva 
fra 19. desember 1949 til 18. ja
nuar 1950 med 16 deltagere. Fra 
de nordiske land møtte bare fru 
Ingrid Larsen, Danmark som ble 
nr. 14. 

Etter 6. runde ledet Chaude 
de Silans, Frankrike, med y2 po
eng på de russiske favorittene, 
men i sluttspurten møtte hun 
disse og tapte og ble nr. 5 med 4 
russiske damer foran. 

Rudenko er født 1904 og har 
studert ved det nasjonal-økono-
misk institutt i Odessa. Hun le
der nå avdelingen for arbeider
organisasjon ved et trykkeri i 
Leningrad. Hun har med godt 
resultat deltatt i mange turne
ringer for damer i Sovjetsam
veldet. 
Norges sjakkjorbunds kongress 
og turnering 

skal iår holdes i Tronheim i 
tiden 1—9. juli. 

På samme tid har Sveriges 
sjakkforbund også sin kongress 
i Kristianstad. 

Norsk sjakkblad, u tg i t t av Norges s jakkforbund. 
Ansvarlig redaktør: Olav Åvitsland, Haugesgt . 88, D r a m m e n — Tlf. 2257 
Partiredaktør: Olaf Barda , Boks 4221, Oslo. 
Norsk sjakkblads ekspedisjon: Haugesgt . 88, D r a m m e n . 
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