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Enverdensmester

Verdensmesterskapet
for juniorer har fett en
stadlg okende prestisje i
lopet av de 33 6r dette
mesterskapet har eks.
istert. Det aller forste
Junior-VM fant sted i
Coventry og Birmingham i England i 1951,og
den forste verdensmes.
ter for Juniorer ble Jugoslaven Boris lvkov, en
senere velkJent stormes.
ter
Listen over junior-verdensmestere gJennom
&rene er meget interes:
sant. Denne viser At de
aller fleste av dem som
har erobret titelen, senere er blitt velkJente, tildels bersmte splllere.
Det gjelder navn som
Oscar
Panno. Boris
Spasskij, Bill Lombardy, Florin Gheorghiu,
Anatolij Karpov, Aleksandr BelJavskiJ, Tony
Miles, Garri Kasparov
og flere til.
19?3gikk man over fra
6 arrangere dette mesterskapet annet hvert A,r
til i avvikle det Arlig.
Dette har ikke fort til
noen redusert oppslutning om Junior-VM,
tvert imot. I lopet av de
siste tier er ogs6 niv6et
blant unge spillere verden over blitt petagelig
hoynet, samtidig som
Jevnheten i toppen er
- btitt stadig bredere. Det
, gtar at man idag sJelden
kan utpeke desiderte favoritter ved Jurtior-VM.
Norge har hlttll arrangert denne turneringen
6n gang, nemlig i lbsenhuset i Skien i 19?9.Det
v&r Norges Sjakkforbunds president gjennom hele ?0-tallet, Arnold J. Eikrem, som stod
i spissen for arrange.
mentet.
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Arets uerd,ensrnester lor juniorer, dansken Curt Ha,nsen,
besaker Oslo Schakselskap denne helgen.
binasjonsparti mot argentineren
Schweber.
Senere har flere norske
spillere gjo_rt gode prestasJoner i juniorenes
VM, kanskje sarlig Arne
Zwaig midt pA 1960-tallet.
Neste &r skal JuniorVM spilles i De forenede
arabiske emirater, sd,
man kan ikke klage pd.
den geografiske spredning. I0r, i august mA.
ned, gikk nemlig mesterskap i F'inland, og
denne gang var det Nor.
dens tur til A.triumfere.
Noen kjempestor overraskelse var det imidler.
.tid langtfra at dansken
'Curt
Hansen, 20 Ar, gikk
seirende ut og erobret
VM-titelen.
Det har gAtt store
gjetord
om dansken,
som allerede hadde en
inntegning i stormester.
titelen p& fonh&nd, og
som nA fikk sin annen
aksje. For i de siste 6rene har Junior-VM automatisk kvalifisert til et
(mot
stormesternapp
tidligere cn IM-titel),
selvsagt en anerkJennelse av den stadig stigende kvalitet i dicse turneringene. Og dermed er
mesterskapets prestisJe
ogsi oket tilsvarende.
I Finland var, foruten
Curt Hansen,serlig sovJetrusserenAlekseJ Dre.
Jev og bulgareren Kiril
Georgiev regnet som favorittgr. Georgiev vant
lfinr.
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