
Frásøgn: FM í snartalvi 2011

24 telvarar tóku lut í árliga føroyameistaraskapinum í snartalvi, sum var hildin í hølum 
Havnar Telvingarfelags. Kappingin varð skipað í dupultumfør: 18 talv yvir 9 umfør. 

Olaf Berg og Hans Kristian Simonsen, sum frammanundan høvdu boðað frá luttøku, 
høvdu forfall, men var oddurin kortini rímiliga væl mannaður. Umframt verandi 
føroyameistara, Helga Dam Ziska, og comeback kid, Martin Poulsen, høvdu eisini vanligu 
snarhávarnir, John Rødgaard, Finnbjørn Vang og Nielsen-trioin úr Sandavági, lagt leiðina til 
Havnar at dystast. 

Eftir fyrstu trý umførini vóru tveir telvarar við fullum stigatali: John og Martin. Teir 
møttust í spennandi uppgerð í fjórða umfari. Martin vann fyrra talvið eftir tógvið stríð og 
hevði eisini møguleikan at fara við øllum, tá ið John setti frúnna lúkst í deyða í annars góðari 
støðu í seinna talvinum. Men tíðin rann undan Martini, og dysturin endaði 1-1. 

Finnbjørn og Torkil høvdu um hetta mundið ávíkavist 4 og 4,5 av 8 møguligum 
stigum og høvdu fyribils tikið seg úr oddastríðnum. Rógvi hevði 5/8, men kundi vera fegin 
um, at ársins stjørnuskot, Silas Eyðsteinsson, í fyrsta umfarinum hevði takkað nei til 
remistilboð í góðari støðu fyri síðani at lúta í tíðarneyðsduellini. 
Spell, men sandavágsunglingin hevur rós uppiborið fyri góðan stríðsvilja. Ein annar 
sandavágsunglingi, Høgni, hevði staðið seg væl við m.a. 1,5-0,5 sigri á pápa sínum. 
Oddurin sá tískil soleiðis út eftir fýra umfør: Helgi 7,5; John og Martin 7; Høgni 6.

Við 2-0 sigrum á John og Martini næstu umførini legði verandi føroyameistarin so 
smátt sjógv millum seg og kappingarneytarnar. Fyrra talvið í móti Martini var eitt vilt talv við 
nógvum villum: 



Ziska,Helgi Dam - Poulsen,Martin
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1.e4 Nf6 2.Nc3 d6 3.d4 g6 4.Be3 Bg7 5.f3 0–0 Eitt váðamikið val: svartur leypur beint inn í 
eitt álop. 6.Qd2 Nbd7 7.h4 c6 8.Bh6 b5 9.h5

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zp-+nzppvlp'
6-+pzp-snpvL&
5+p+-+-+P%
4-+-zPP+-+$
3+-sN-+P+-#
2PzPPwQ-+P+"
1tR-+-mKLsNR!
xabcdefghy

9...Bxh6  [Endiliga  ikki  9...Nxh5??  10.Rxh5 gxh5?  11.Qg5  og  mát  næsta  leik.]  10.Qxh6 
Nxh5 11.Nh3 Re8 12.Ng5 Nf8 13.g4 Nf6 14.e5 dxe5 15.dxe5 Qd4 16.exf6 exf6+ 17.Nge4 
f5 18.gxf5 gxf5

XABCDEFGHY
8r+l+rsnk+(
7zp-+-+p+p'
6-+p+-+-wQ&
5+p+-+p+-%
4-+-wqN+-+$
3+-sN-+P+-#
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1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

19.Rd1??  [Her vinnur 19.Ne2! (blokerar e-linjuna og hóttir Rif6+) umgangandi.]  19...Qe5 
[19...Qg7! var betri, við nøkunlunda javnari støðu.]  20.f4 Qe6?  [20...Qg7!]  21.Qxe6 Rxe6 
22.Rd8 fxe4? 23.f5! 



XABCDEFGHY
8r+ltR-snk+(
7zp-+-+p+p'
6-+p+r+-+&
5+p+-+P+-%
4-+-+p+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-+-+"
1+-+-mKL+R!
xabcdefghy

 Hvítur  vinnur nú rókin:  23...Kg7  [23...Re5 nyttar  ikki:  24.Rg1+ Kh8 25.Rxf8#]  24.fxe6 
Nxe6 25.Rg1+ og hvítur vann nakrar leikir seinni.

Eftir sjey umfør var undirritaði á odda við 13 stigum av 14 møguligum. John hevði 
telvað trygt og væl og var á einum greiðum øðrumplássi við 10,5/14. Síðani var ómetaliga 
tætt: Høgni hevði hildið fast við góða stevið og var nummar trý við 9,5/13. Martin hevði 
hinvegin mist flogið og hevði nú sama stigatal sum Torkil og Rógvi: 9/14.

Undan áttanda umfari var tískil lagt upp til spennandi stríð um serliga triðjaplássið í 
kappingini. Í hesum stríðnum vístu Torkil og Rógvi seg at vera stinnast: Rógvi dró longra 
stráið ímóti Høgna við 1,5-0,5 sigri, meðan Torkil gjørdi reint borð, 2-0, ímóti Martini. 
Sandavágsfeðgarnir møttust í seinasta umfarinum í eini finalu um triðjaplássið. Rógvi fór við 
fyrsta stiginum, men í seinna talvinum hevði Torkil møguleika at avgera duellina og nápa 
triðjaplássið:

Nielsen,Torkil - Nielsen,Rógvi Egilstoft
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(seinasti leikur: ...Rig6-h4)

Torkil kundi her vunnið umgangandi við: 1.Nf6+! gxf6 2.Nxh4 og svartur hevur onga verju, 
t.d. 2...d5 3.Rxf6! við ætlanini Rg6+ ella Rh6.

Ístaðin leikti hann 1.Qc3, og Rógvi fór við stiginum og plássinum. Tó neyvan nøkur gøla fyri  
pápan.

Endaliga úrslitið gjørdist sostatt, at føroyameistarin endurvann føroyameistaraheitið við 17 av 
18 stigum. John Rødgaard endaði á einum tryggum øðrumplássi við 13,5 stigum, og Rógvi 
Egilstoft Nielsen gjørdist nummar trý við 12,5. 

Yngri beiggin, Høgni Egilstoft Nielsen, sum undantikið vinnaran var tann einasti, sum einki 
2-0 tap fekk á seg, vann ratingvirðislønina í bólkinum 1801-2100 við 12 stigum.

Brandur Højgaard hevði ein góðan endaspurt við 5 stigum frá 6 teimum seinastu talvunum og 
gjørdist vinnari í ratingbólkinum 1301-1800 við 10,5 stigum.

Borgar J. Stóra vann ratingbólkin 1000-1300 við 7,5 stigum. Í tí bólkinum endaðu Eli W. 
Finnson  og  Rói  Holgarsson  somuleiðis  á  7,5  stigum,  men  Borgar  hevði  tey  betru 
mótstøðustigini. 



Hugaligt  var  annars  at  síggja  fleiri  nýggj  andlit  til  kappingina.  Omanfyrinevndi  Rói 
Holgarsson, sum er eitt  kent navn innan frælsan ítrótt,  telvaði sína fyrstu kapping og var 
kanska tann, sum hevði ta bestu kappingina av øllum við 7,5 stigum og m.a. javnleiki í eina 
talvinum ímóti Margari Berg og 1-1 ímóti Herlufi Hansen.

Endaliga støðan gjørdist hendan: 




