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Ny «gammel» klubb i NSF
av Svein E. Kringstad

Løperen SK er Bergens nest eldste 
klubb. Fire sjakkglade kamerater stiftet 
klubben 11.01.1945 med formålet 

«gjennom kameratslig samvær å utdype og 
forstå sjakkspillet og dets varianter». Og artig er 
det at en av de tidlige «krumtapper» i klubben, 
Severin Madsen spilte fra 1950 og er bestefar til 
nåværende president i NSF.

Gjennom årene har Løperen skiftet adresse 14 
ganger, og antall medlemmer har variert. På 
det meste hadde klubben 40 medlemmer, på 
det minste 4. I 2014 besto klubben av «et titalls 
menn med et mer defensivt grått hårfeste, en 
litt langsommere motorikk, men med et like 
brennende engasjement for det tradisjonelle 
spillet» skrev vår web-ansvarlige S. E. Kringstad 
på våre eminente klubbsider. Og takket være 
nevnte sider har nye unge spillere funnet veien til 
våre lokaler i Valkendorfsgate 3 i Bergen sentrum. 

I 2015 feiret klubben 70 år. God mat og god 
drikke, og ikke minst simultansjakk mot Ole 
Woldseth fra Sotra SK der tre av oss vant sine 
partier. Han ble overrasket over det gode og 
dyktige spill flere av oss presterte. Ekstra stas 
ble gjort på Torvald «Tobben» Karlsen med 
sine henimot 70 aktive år i klubben. 

Det ble taler og spilling til henimot midnatt. 
Tobben ble klubbmester 1976 og i en artikkel 
i BA for få år siden sa han at interessen er på 
topp nå når Magnus Carlsen spiller, og at han 
følger med på hvert parti. Forøvrig nevnte han 
at fastlegen hans «forbyr» ham å slutte med 
sjakkspillet. En god hobby er kjekk å ha når det 
yrkesaktive liv er over. 

Vi meldte klubben inn i NSF våren 2017, så 
om ikke lenge blir vi vel med på seriesjakk og 
andre eksterne turneringer. Klubben har vært 
medlem i NSF før, så kanskje det er på tide å 
vise muskler igjen i Vestlandsserien. 

Under vårturneringen deltok Tobben som nå er 
96 år. Gjennom 15 lange runder gjorde han det 
svært godt og kan gjerne holde på i 3-4 timer 

mot de beste i klubben. Blant klubbens nå 20 
aktive medlemmer er han en av de sprekeste 
og setter pris på nye ansikter. 

Vår yngste deltager er 16 år, og klubbens 
første unge dame er blitt med både i interne 
og eksterne turneringer men har mye å lære 
av Tobben. Ellers spiller han jevnt med en av 
sine gamle kamerater i klubben, Svein Warberg 
på 83 år. Vårturneringen ble forøvrig suverent 
vunnet av Atle Danielsen som gikk igjennom 
turneringen uten et eneste tap.  

De siste fire årene har vi avsluttet sesongen 
med hagesjakk hjemme hos S. E. Kringstad 
med hurtigsjakk, rømmegrøt og spekemat. To 
yngre karer, Ørjan Flatseth som webansvarlig og 
Bjørn Tony Myrmellom som kasserer har uten 
tvil hevet klubben til nye høyder mht. klubbsider 
og økonomi. I sommer deltok to av våre 
medlemmer for første gang i Landsturneringen 
(Senior-B) med «Løperen» på navneskiltet.

«Kunne ikke fastlegen bare ha skrevet ut noen 
piller isteden.»


