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UKENS BILDE

Høstløv på Løvøya

MYE LØV: Løvøya Camping og Båthavn har avsluttet for sesongen. Solen er fortsatt tilstede, men nå gjennom høstgule blader.

BRIDGE

SJAKK

Knut Kjærnsrød

Ja, de penga
Regjeringens svar på onkel
Skrue, Sigbjørn fra Hedemarken, hadde med seg nesten tusen milliarder i veska da han
presenterte landets framtidige finanser forrige tirsdag. Det
kan vel neppe sies det skapte
Statsbudskrekk i de tusen
hjem, selv om noen av oss som
hører støvets år skrape på ytterdøra, fikk oss en aldri så liten Statsbudsmekk. Vi følger
oss vel heller ikke sikre på at
det vil stå en vidåpen dør på
sykehjemmet når våre behov i
den retning melder seg. Hos
søta bror hører vi glade rop fra
Systembolaget der det kommer til å bli like trangt om
plassen for Harry-ene som før.
Ikke den minste tegn på Statsbudsvekkelse av grensehandelen med alokhol- og tobakksavgifter i luftig svev videre mot himmelske sfærer.
De som håpet på at uviklingen
skulle snus der, vil fortsatt
måtte betale en høy pris her
hjemme. For oss som håper på
vei i vellinga i veibygging i
Vestfold, ser det ikke ut til å
være noen grunn tilå ta på vei,
men hvor bliver proposisjonen? Den skulle vel aldri være
på vei ut? Det er fullt mulig å få
en budsjettsprekk ved bridgebordet, og særlig når du ikke
holder deg til handlingsregelen om at 5-trinnet hører til
motparten:
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Vest åpnet i tredje hånd med 1
hjerter, Nord gikk inn med 1
spar. Øst støttet i hjerter, og
Vest meldte4. Nord ga seg ikke
, 4 spar, og da Vest gikk til 5trinnet, fulgte Nord etter og
ble doblet. Etter hjerter ut
klarte han seg med en bet,
men vi får vel gå ut fra at Syd
skar tenner når ikke makker
ville ta ham med på råd.

Rødt for fare
En dobling kan være skjebnesvanger for spilleren, men det
er neimen ikke farefritt for
forsvaret heller. Her spilte
Tore Heitun og Finn Gjone
lagkamp mot kvalifisert motstand på BBO.
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Vest åpnet med svake 2 ruter,
og utenfor sonen strakk Tore
seg til 2 hjerter i Nord. Etter
pass hos Øst er det ikke noe å
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si på at Finn gikk rett i 7 med
sin giganthånd. Øst doblet, og
ruter ut ble stukket med esset.
Hjerter åtte ble dekket med nieren og tieren, og to sparinntak på hånden var akkurat nok
til å ta en trumffinesse til samt
å rense fargen. Bet i 6 hjerter
ved det andre bordet ga 18 imp
og klar seier i kampen. I dette
spillet fra Nøtterøy måtte det
også en trumffinesse til:
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Jan Kvarme åpnet i Syd med 1
spar, og Vest gikk inn med 2
spar som viser hjerter og en
farge til.3 kløver fra Solveig
Flo Andresen og 3 hjerter fra
Øst. Jan hoppet til 4 spar, og
Solveig tok tyren ved hornene
og meldte 6. Øst påskjønnet
den med en dobling, men eter
ruter konge ut tok Jan sparfinesse med tieren med tretten
stikk som resultat.

Evigunge Nancy
Ved et besøk i Tønsberg Damebridge nylig skuer jeg en
god gammel kjenning ved et
av bordene. Sannelig er det
Nancy Graf som i sitt 98-ende
år fortsatt er en ivrig turne-

ringspiller. Nå er hun den eldste aktive i Norges langstrakte
land og ikke bare er hun aktiv,
hun hevder seg fortsatt godt i
de øvre lag av resultatlistene.
Fantastisk, Nancy! Du er et utmerket eksempel på at det
ikke nødvendigvis går noen
aldersgrense for å holde seg i
sving. Jeg blir gjerne med og
spiller turnering på 100-års
dagen!

Konvensjoner
Det finnes drøssevis av konvensjoner i bridge. Det betyr
ikke at det er nødvendig å spille en masse av dem for å gjøre
det bra ved bordet, tvert inmot, kanskje, men av og til kan
en spesialitet gi et godt resultat. Dette er fra Nøtterøy ny87
lig:

Tor Inge Moseid

Dronningoffer –
anno 1860
Sjakkhistorien er full av eksempler på at de
gamle mesternes ideer fortsatt lever i dagens praksis. Et hovedtema i Kasparovs lærebøker er nettopp å vise denne forbindelsen. Her er et av Kasparovs funn.
Reiner – W.Steinitz
Wien 1860.
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.d4 exd4 4.Lc4 Lc5 5.0-0 d6
6.c3 Lg4 7.Db3 Lxf3 8.Lxf7+ Kf8 9.Lxg8
Txg8. G-linjen er frontlinjen. 10.gxf3 g5
11.De6 Se5 12.Df5+ Kg7 13.Kh1. Kongen går
frivillig til offerstedet. 13. – Kh8 14.Tg1 g4
15.f4 Sf3 16.Txg4.
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Christer Heitun åpnet med 2
spar som viser fire kort i fargen samt en minor på minst
seks kort. Syd kunne ikke
komme inn i sonen, og jeg løftet til 4. Etter tre ganger kløver
ut med stjeling var det 10 stikk,
mens N-S i praksis har en del
trekk i hjerter.

16. –Dh4!! Hvits tårn er lammet. Svart setter
matt i alle varianter. 17.Tg2 Dxh2+!! 18.Txh2
Tg1+!! Denne tematiske ideen bør alle
klubbspillere legge seg på minnet.
Springeren på f3 er stillingens gigant.

