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Det ble tilsammen 8? spillere
med i de to Apne NM-turneringene pA Diakonhjemmet, 52 i
Det 6pne NM og 35 i Det 6Pne
Junior-NM. I tillegg kom ca. 40
deltagere i lynturneringen
mandag, som ble vunnet av
GM Bela Badea, og i morgen
gfu Barnas PAske-GP Oslo
Schakselskap og Ungdommens Sjakldorbund har rere av
affangementet,,der det midtveis sfl ut til atIM Leif E. Johannessen og Jens L. Hiort
skulle si utlendingene GM Mi-

Kovachev

briten Craig Hanley, den hpyestratede,jbvntl0p.

bake og har ffltt en lovende posisjon, men hvits frie h-bonde

storbredde

%?l.i'3"1*ri1T.?..3;ttl:
ventet

Noe av det mest fordelaktige
ved Apne mesterskap som Det
Apne NM og Det 6pne JuniorNM, er at deltagerne spiller i
iln giuppe, altsi uten
.
I

skuerplass hadde vi
23.- Dd5, som truer mattphg2.
Hvit kan da ikke svare det naerliggende,AqB? pga. flnessen24.- Tdg4l, og f- eller
t

*'#"".T3ffiilH,?1-T^1
Siakl( f,,liB?1f,'.9iiil'{
Det betyr at antatt sva- ve7rnut B@ckmante etter parbiet at han
hadde oversett dette
kere spillere har muligpoenget, som altsfl baserer seg
het tili mpte noen av favoritpA at f3-bonden er bundet
tene i rundenes llp. Det kan til
(matt pA g2). Ellers hadde han
og med hende at den antatte
ninderdog" slflr favoritten i et nok spilt 23.- Dd5. Hvit mitte
da ha giort det passive 24.Tgl.
slikt mote. D6t var riktignok
ikke tilfellet i det partiet vi her 24.th?! Ser helt corny ut ved
fgrste Oyekast,men har sin dyskal se avslutningen p6, spilt i
perehensikt.24.'T897 Hervar
1. runde mellom navnebr/d-

Junior-NM i Asker i f,or sommer. i(ovachev er ikke mer enn
14 ar, men er en meget l@fterik
spiller. en av de fremste i "stall
Jbhnsen", ungdomsleder Sverre Johnsens disipler i OSS. Ratingen sier nok ikke alt. Mot

26.-td5 2l.lxilJl erd5 Daniel
d.y. ser hva som kommer, men
han lar Daniel d.e. fullflre verket. 28.tf5t Kb8 29.De8t Kc7
3O.DcEtmatt! Pen modellmatt
til slutt i et fargerikt parti, som
begge Daniel'ene kan vare be-

