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TORN-URET!

En beprövad, omtyckt schackklocka har fått ett nytt ansikte och nytt namn: TORNURET! En helgjuten kvalitetsklocka med ett perfekt, jämnt ”tryck”, tekniskt överlägset alla andra i marknaden förekommande, Junghans välkända urverk, 3 års
garanti, Ett schackur gjort av schackspelare — för schackspelare!
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Lyckat svenskt strandhugg
i österled —
oavgjort i
landskampen
mot Polen
Ett

fylligt resebrev

från

den

svenske

för-

bundskaptenen och lagledaren Zandor Nilsson om och kring matchen

i Warszawa,

Efter en drygt dygnslång resa, i varje fall
från Stockholm räknat, anlände det svenska landslaget med tåg till Warszawa för
årets landskamp mot Polen, Resan på den
stora kontinentalrutten mot Moskva hade
dock varit bekväm, deltagarna bade kunnat sova bort tiden ända från Malmö till
Berlin inklusive överfarten med tågfärjan
mellan Trelleborg och Sassnitz i komfortabla sovvagnar.
Medförda
schackspel och
fickschack fick resten av tiden att flyga
fram. Vid framkomsten mötte polska värdar med stora famnen anförda av viceordföranden i Polens Schackförbund Stefan
Witkowski och färden gick i specialbuss
till hotellet.
Arrangörerna hade dessutom anslagit heia den påföljande söndagen för vila och
rekreation. Ett uppskattat inslag i programmet var fotbollsmatchen Polen-—-Jugosla=
vien i det just då soliga vädret på Warszawas stadium. På den följande sightseeingturen i den polska huvudstaden var en av
våra blivande motståndare, fjärdebordsmanpen Filipowicz, sakkunnig ciceron, Särskilt
besöket i ”Gamla staden” blev en upplevelse, Den raserades helt under kriget men
polackerna har pietetsfullt byggt upp den
igen så att den återfått sitt tidigare utseende. En upplevelse blev också det besök,

som några av oss gjorde en dag senare i

Skånes Schackförlag - The Chess House
Idrottsg.
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Zoo. Artikelförfattaren har under sin levnad baft tillfälle att besöka många djurparker i skilda delar av världen, men Warszawas bräcker det mesta i den vägen. Björnberget kunde man förresten titta på direkt
från gatan utan att lösa entré!

Polackerna hälsar välkomna,
Nilsson som får blommor.

här är det Z.

Polen en fruktad motståndare.
Det var alltså ett väl utvilat svenskt
landslag som ställde upp, då landskampen
öppnades nästa dag i ”Hantverksföreningens hus” en bit bort från vårt hotell vid en
av huvudgatorna. Det låg spänning i luften då svenskarna mönstrade sina motstårndare — den polska laguppställningen hade
varit en väl bevarad hemlighet ända till
framkomstea, Detta var den femte matchen
av detta slag.
Sverige hade vunnit de två först i Szczecin 1966 och Ystad 1967 med knappast
möjliga siffror, 10/>—-9M/2, men i Lodz
1969 blev det förlust med 12/2—7/2 och i
Lund förfa året med 112/2>-—8/2. Skulle
det gå likadant den här gången?
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mars spel börjar det faktiskt se rätt kritiskt ut för de svenske. Visserligen försvarar sig Ulf Andersson skickligt i en svår
variant av sicilianskt mot Schmidt, som
han är mycket förtrogen med efter att ha
spelat den med omvända färger rmaot Reshevsky på Mallorca för två år sedan. Och
säkre Börje Jansson, den andra klippan i
laget, har spelat upp ett mycket lovande
spel mot Bednarski vid andra bord. Undan för undan ökar han trycket mot den

polske mästarens ställning. Även Liljedahl

osanna

Vi visste att vi hade att göra med starka
motståndare, EM-finalister i år efter att
ha slagit ut både DDR och Danmark. Å
andra sidan saknades åtminstone ett par
kända namn, Pytel och Doda, även om det
polska laget toppades av de internationella
mästarna Schmidt och Bednarski, Sverige
hade ordinarie lag så när som på en man
— Martin Johansson — och det toppades
av den ende stormästaren, som skapat en
särskild respekt för det svenska schacknamnet — Ulf Andersson.

att svenskarna på några undantag när har
från en halvtimme till en timme sämre betänketid på sin klockor. Men Lekander
bör inte till dem trots att han haft det rätt
problematiskt med sin spelöppningsbehand
ling, och då Maciejewski inte spelar tillräckligt energiskt börjar svensken hitta meladin, en fin tormmanöver skaffar honom
starkt tryck på d-linien och plötsligt erövrar han bonde genom ett välberäknat skenoffer. Motståndaren tappar snart helt koncepterna och förlorar både pjäs och parti
(se partiavd) 1t/2—"/2 till Svedala.
Under tiden plågas flera av svenskarna
både av tidsnöden och sina motståndare,
Det gäller i högsta grad Sven-Göran Malmgren och Wakhlbom, medan Uddenfeldt och
Kinnmark stretar emot för allt de är värda.
Men rutinerade Jerzy Kostro ger med en
egen betänketid av I timme och 41 minuter vår öppne sverigemästare följande lektion i positionsspelet svåra konst.
Sicilianskt Kostro-—-Wahlbont: 1. ed e5 2.
Sf3 Sc6 3. då eXdd 4. SXdd4 Sf6 5, Sc3
då 6. Ee5 e6 7. Dd2 Le7 8, 0—0-—0 0-—0
9, få d5 10, €&& SÅ7 11. LXe7 DXxXe7 RR.
Sf3 Sbé 13, Ldå3 La7 14. Det få 15. eXfö
ep DXfö 16. g3 h6 17. h4 Tfcå 18. Kbl
Sb4 19. Se5 Le8 20, h5 Te7 21. Se2 Scé
22. Sgå De7 23. Spi! SJ7 24. Sf3 Sf6 25.
SXI6F DXf6 26. De2 Te7 27. Tdel Td8
28, Se5 Se 29. DXe5 Le6 30. Th2 a6 31.
The2 LeB 32. DXf6 g)XXf6 33. TXe6 TX e6
34. TXe6 Lh5 35, T>Xf6 Kg7 36, Tb6 Td7
37. på! Le8 38. bå Lf7 39. LfIS Tc7 40.
Kb2 Le8 41. LJ3 Lec6 42, ad! Tf7 43, b5

Låt mig i det här sammanhanget säga,
att
Uffe betyder ofantligt mycket för
svenskt schack. Den respekt motståndarna
känner för vår unge förkämpe färgar av
sig på de övriga och kommer hela laget
tillgodo, Dessutom är Ulf den bäste av lagkamrater, han har under de senaste årens
intensiva tävlande skaffat sig stora erfarenheter, som han generöst delar med sig av
till alla. Han är outtröttlig som medhjälpare vid analyser av avbrottsställningar, och
med sin säkra positionsuppfattning och redan djupa shitspelskännedom är han ev
oskattbar tillgång för vårt landslag.

Matchen kan börja!
Efter
korta hälsningsanföranden
sätts
klockorna igång, det blir en spännande och
oviss kamp ända in i det sista. Lottningen har gett Sverige svart vid udda bord
första dagen och redan efter ett par tim-
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axb5

44.

axb5S

Ld7

hå 47. gXh5 LXf5

45.

Td6!

48, TXd5

Le8

46.

fS

uppg.

Det går mot slutet av speltiden och nu
kommer händelserna slag i slag. Ek har
trots starkt öppningspel inte fått något ut
av sitt holländska Leningradförsvar och
måste nöja sig med remi. Malmgren har
till slut dragit kortaste strået mot Sydor,
men både Uddenfeldt och Kinnmark har
ridit ut stormen, och partierna går till avbrott, och i varje fall göteborgaren har
chanserna på sin sida, Däremot har Liljedahl i tidsnöd förvandlat en klar vinstställning till något som misstänkt för tanken
till remi trots merbonden, Och Uffe har sista minuten haft litet för bråttom att återta
den bonde han offrade i spelöppningen med
påföljd att han i avbrottet är på nytt bonde under. Men Börje Jansson har förvaltat
sina chanser utmärkt och en seger bör ligga inom räckhåll.
Nu vidtar de nattliga analyserna till framåt morgontimmarna, och då de fem avbrottspartierna återupptas på förmiddagen
går allt efter ritningarna eller till och med
bättre. Ulf Andersson har förseglat det
rätta draget — så spelar en stormästare,
sa” Schmidt efter partiet — och remin fastställs efter bara tre drag till. Remi håller
även Uddenfeldt med lätthet, men Liliedahl får heller inte mer mot Filipowics.
Börje Jansson vinner förvånansvärt lätt
mot Bednarski, som analyserat dåligt och
efter inexakt spel från Marszaleks sida kan
även Ove Kinnmark hämta hem hela poängen. 5!/»-4t/2 i första ronden till Sverige —
en fin start,

vid fjärde och Ek vid nionde bordet har
skaffat sig starkt spel, men vid övriga bord
ser polackerna ut att föra kommandot.
Ornstein tycks ha svårigheter på damflygeln
mot Adamski, som överraskat honom med

ett nytt drag i öppningen. Så offrar sverigemästaren kallblodigt kvalité, hans pjäser
kommer som ett trollslag i spel, han återvinner det offrade materialet och den korta men intensiva kampen avblåses — Svt rige har noterat sin första halvpoäng,
Kungsindiskt, Adamski—Ornstein:

1, Sf3

g6 2. ed Le7 3. då dé 4. cd c6 5, Sc3 26
6. Le2 25 7, 0—0 SI6 8. e5 1XeS 9. SoS
0-—9 10. Lf3 bXxeg 1. SXee6 (11. Skogh
SKe6 12. LXc6 Th8 13. Lf4t? Txb2 14,

Sad4

03?

15,

SXb2

17. Lf3 Lis 18. Dd2

cXb2
L)bl

16.

THI

19. TXbl

Dbf
remi!

. Striden rasar vidare men nu börjar det
ljusna, även om det ser mindre trevligt ut,

i

5

+

Rolf Lekander t. i kamp mot A. Maciejewski.

I bakgrunden

Hans Ek.
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Rond

2

Andra ronden börjar ännu mera lovande.
Visserligen noterar Ulf Andersson snabbt
sin andra remi. Hans parti är tidigarelagt
med två timmar för att han skall kunna
avverka ett eventuellt hängparti redan samma dag, Redan nästa morgon skall han
flyga till de internationella västtyska mästerskapen i Dortmund. Men Pirc-specialisten Börje fansson har återigen fått övertla-

get mot Bednarski i sitt favoritförsvar, se-

dan polacken obetänksamt lättat på trycket i centrum genom ett felaktigt avbyte,
Partiet går senare till avbrott med merbonde Över i ett tornslutspel för svensken
Men Axel Ornstein visar att han inte
fått sin fina SM-titel förra året för ingenting och spelar efter konstens alla regler
ut Adamski — se partiavd. Malmeren mot
Sydor och Wahlbom mot Kostro har båda
klar fördel och det ser ut att luta mot revansch för dem båda. Vid sista bordet har
båda sidor satt in nya krafter — reserven
Göran Broström spelar mot Pinkas och har
fått en hel pjäs mer efter ett inkorrekt offer från motståndarens sida,
Men aj, vad håller på att hända vid fjärde bord? Aljechins försvar Fillpowics—
Liljendahl: 1. ed Sf6 2. e5 Sd5 3. c4 St”
4, då dö 5. Sf3 Led 6. eXd6 oXdé 7. bh3
LXf3 8. Dxf3 Sch 9, Le3 g6 10. Sc3 Le7
11. TAI 0—0 12. Le2 e5? 13, dXes SKes

14. DI4 TcB? 15, 05 på 16, Db4 dXc5 17.
Les Df6 18. LXf8 L>f8 19. Db3 Spå
20, 0-—0 Sf4 21. Lgå Ted 22. SAS SPXd5
23, TXdS hå Vad ma då, skall Liljedahl

ändock

återvinna

24. LXhS

Th4

kvalitén och

25. TXg5tl!

Svenskarna

rädda sig?

uppg.

hårt pressade

Nu kommer olyckorna slag i slag, Broström har förbrukat på tok för mycket betänketid. Han har minst två goda parader
på motståndarens kungsangrepp men hinner inte tänka klart utan väljer ett tredje
drag, som snart leder till mattdöden. Och
Wahlbom, som ett slag ledde med två bönder har efter ett förbiseende gett Kostro
motchanser och får närmast vara glad för
den remi som plötsligt bjuds honom.
Men inte nog med det. Malmgren har
spelat upp ett vunnet tornslutspel, men
sedan sviker honom omdömet, han går till
fel linje med tornet och tillåter Sydor att
rädda sig undan med ett blått remiöga, Ulf
Andersson visar göteborgaren efter partiet
hur slipstenen skulle dras,
Återigen avbrottspartier, fyra den här
gången, som hela landskampen hänger på.
Skall Börje kunna vinna sitt tornslutspel?
Och Uddenfeldt sitt damslutspel med kvalité under men en stark avancerad fribonde
132

i utbyte? Eller Ek med merbonde men
olikfärgade löpare och damer? Eller slutligen Lekander kunna rädda remi med två
torn mot dam och två förenade fribönder
på damflygeln.
Det sista partiet skulle vara värt ett eget
kapitel — växjöspelaren har på tidigt stadium gjort ett fel men kämpar envist och
segt vidare drag efter drag och vet att skapå nya försvarsmöjligheter, nya hot, Nattens
analyser visar, att Maciejewski står på vinst
men endast om han förseglat rätt drag.
Tar han en damschack för att vinna tid
finns det chans till räddning.
Partierna återupptas nästa morgon. Uddenfeldt och Ek måste snabbt finna sig i
remi, och inte heller Börie Jansson förmår betvinga Bednarski ännu en gång och
bli den ende dubbelsegraren, I det läget blir
Lekander vår räddning, ty hans motståndare har förseglat just den damschack han
hoppats på, och efter exakt spel ger de
nattliga analyserna utdelning, fribönderna
faller och Lekander räddar partiet till remi och Sverige till oavgjort!
Slutet gott, allting gott

Även

om det hade smakat

med

match-

seger, så har det svenska laget all anledning att vara tillfreds med det oavgjorda
slutresultatet mot de spelstarka polackerna. Ännu brister det i träningen och rutinen för många av våra spelare, medan våra motståndare
har
stor
internationell
matchrutin att falla tillbaka på — de flesta
spelar med i en eller flera internationella
tävlingar varje år,
På kvällen ägde avslutningsbanketten rum,
som kulmen på de utmärkta polska arrangemangen, och det svenska laget anträdde
hemresan nästa dag. Returmatchen kommer sannolikt att äga rum i Stockholm
1975 — då 1974 är vikt för Schack-O'
i Nizza,
Sluttabellen
1.

W

Schmidt-—U

Andersson
Ute, Yala
J Bednarski—B Jansson
0—1, 42/2
I Adamski—A Ornstein = /est/z, 0—1

2«
3.
4 . ÅA Filipowie—L Liljedahl 2/a-—2/4, 1—0
5 r A Sydor—5-.G Malmgren 1—0, Yes
& ÅA Sznapik—D Uddenfeldt
Iatfa, YaAfo
7 I Kostro--M Wahlbom
<1—0, /e—A/s
5 ÅA. Maciejewski—R Lekander
0—1, "ee
YA, Yet/e
9 . R Gasiorowskt--H Ek
10, R Marszalek—O Kinpmark
10. A Pinkas—G Broström
Pre,
Slutresultat: 10—10.

0-1,

—

Hr ffå

Må Rn

YEN

=
H

Elgil Pedersen:

DANMARKSBREY
Sidste runde i Dansk Skak Unions divislonsturnering
tegnede
spendende,
idet
Kampklubben fra Kgbenhavn havde sikret
sig et points forspring föran Nordre Skakklub fra Århus og således stod med de
bedste chancer, Men det viste sig hurtigt,
at det århusianske hold var sterkt opsat
på at vinde mesterskabet for sjette gang i
kampen mod Studenterforeningens Skakklub, Kgbenhavn, og resultatet blev en sejr
på S4-—234 til Nordre, mens Kampklubben måtte se sig besejret af det unge hold
fra Vejlby Risskov Skakklub (en forstadtsklub i Århus!) med cifrene 514--234, Nordre Skakklub vandt alle syv kampe og scorede 3414 points, mens Vejlby Risskov og
Kampklubben delte 2—3, pladsen hver med
3224 points med fire sejre og tre nederlag.
Årets enkeltmandsturnering fandt sted i
påskeugen i Kgbenhavn og her deltog ikke
mindre en 600 spillere i de respektive klasser, Som bekendt spilles turneringens om
danmarksmesterskabet efter en nyordning
således at alle spillere på styrkelisten med
over 2200 i ratingtal har adgang og det
förte naturligt nok til at ikke mindre en 40
spillere deltog i landsholdsklassen,
som
skulle spille en Monrads-turnering over ti
runder om titlen. Og denne turnering fik
et tilfresstillende men ejendommeligt foörigb! Alle regnede på forhånd Ole Jakobsen
og Svend Hamann, begge Kebenhavn, for
favoriter, idet begge sluttede turneringen
om det kgbenhbavnske mesterskab på en
delt försteplads. Men det skulfe gå helt anderledes, To 39-årige spillere — den internationale mester Bärge Andersen og den
tidligere OL-spiller Åge Ingerslev fra Higrring havde begge efter en lang pause ”jernhandskerne” på ox hurtigt i spidsen og her
lod Berge Andersen sig ikke fortrenge!
Ikke fordi han spillede i den ”gamle” stil,
men alligevel var han den spiller, der undgik at lave den sidste feil og han gik i mål
med en score på 8 points af 10 mulige uden
tabspartier! To gange var han dog i alvorlig tabsfare, men hver gang spillede modstanderna for slapt og det gav i hvert fald
Andersen en merscore på mindst et point!
Også Ingerslev var i viggr i turneringens
start, men var så heldig i to partier at vinde
partier som stod till tab, og dermed sikrede
han sig andenpladsen med 74 points (Se
partiafdelingen).
Tredjepladsen
gik ikke
ufortient til kendte Ole Jakobsen, Kgbenhavn, som nok burde have vundet mesterskabet, men han kiksede totalt i to partier
med fördel og opnåede dermed ”kun” 7
points. Se felgende stilling i det vigtige

parti mellem Jacobsen och Ingerslev neto
inden det sidste traek inden tidskontrollen
i nestsidste runde:
Ingerslev

Jakobsen

40. Te-A1(7)
Det naturlige
vinde for hvid,
ting” for gpje.

trek
men

40, f4 bår kunne
hvid har ”elegante

40, — SXe4 41. LÄ7 TXd3 42. TXd3 TAB
43, LXg6 Sf! 44. KXf2 ed! 45, TAB?
Meget elegant. Hvis nu 45. — TXd8
46, LX föt og hvid vinder, men, ..

så

45, — Ld4jt og hvid opgav! Det er sjeldent, at en dobbeltskak med to bunde brikker vinder, men her passer pengene: 46.
Ke2 TXd8 etc!
De fölgende pladser vil altid vere mere
eller mindre heldbetonet i en Monradsturnering og de tilfaldt 4—5. Kai Bierring,
og Jacob Ost Hansen, begge Kgbenhavn
hver med 7 points 6—7, Erik Bang, Århus
og Jargen Hvenekilde, Kgbenhavn hver 64
points og 811. Svend Pedersen, Veilby
Risskov, Karl Pedersen, Nordre Arhus, Frode Fihl Jensen, Skalskér og Bo Jacobsen,
Vejlby Risskov hver med 6 points, Nu skal
turneringen neste år spilles i Vejle i ”Petersminde-hallen” stadig efter Monrads-systemet og så skal ledelsen og spillerne enes
om man skal fortsette med denne juetteturnering eller finde en anden form for
afviklingen af turneringen om mesterskabet.
Nu står nordisk turnering for daären i
Grenå og selvfolgelig vil den blive fulgt med
interesse af alle nordiske spilleret! Men endnu större interesse har Bent Larsens indsats
i interzonturneringen i Leningrad!
Han
sendte afbud til Las Palmas-turneringen
for at forberede sig til det hårde race i Leningrad!
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Välkomna till Bollnäs
och SM
Det

är med

i schack

uppenbar

glädje

jag

Er alla — tävlande, domare
och
funktionärer, välkomna till Bollnäs!

hälsar
övriga
Det är

min varma förhoppning att Ni under två
juliveckor ska känna trivsel i Bollnäs och
hälsingebygden!
Bollnäs Kommun har haft anledning att
välkomna deltagare och funktionärer till
flera arrangemang under årens lopp, som
Junior-EM på skidor, SM-tävlingar, landskamp i bandy, internationella matcher i
bandy, ishockey m.m, Men aldrig tidigare
har ett SM i schack förlagts till Bollnäs.
Från kommunens sida noterar vi med stör
glädje att detta arrangemang nu för första gången har förlagts till Bollnäs!
Bollnäs är centrum 1 Sydvästra Hälsingland och har geografiskt fin
såväl hela södra Hälsingland

belägenhet i
som Gävle-

borgs län, Med nära 17.500 invånare är
Bollnäs en imponerande skolstad med gymnasieskola,

två

centralskolor

och

Folkhög-

skola, Bollnäs var försöksort på enhetsskolans område och vuxenutbildning hade sin
premiär redan 1958!
Som

handelsplats

och

industriort

har

Bollnäs idag en stor betydelse. För friluftsliv och sport är det väl sörjt genom
fritidsanläggning, idrottsplatser, idrotts- och
simhall, konstfrusen isbana etc, Bollnäs har
dessutom friluftsbad, goda möteslokaler och
vackert belägen folkpark.
Mitt välkomnande gäller | första hand
till SM i schack — men också till återbesök i Bollnäs, centralort i kommunblocket
med kommuncentra i kranskommuner och
vacker natur.
Må tävlingarna bli såväl spännande som
väl genomförda!
Per-Evert Persson
Kommunfullmäktiges

ordf.

Till ovanstående kan tillfogas att arrangörerna emottagit över 1.000 anmälningar,
i denna siffra ingår visserligen en del dubbelanmälningar från juniorer men det står
helt klart att det blir rekorddeltaganrde vid
SM-tävlingarna i Bollnäs. Det kommer att
bli väl sörjt för besökarnas trivsel under
tävlingsveckorna, bl.a, ämnar Bollnäs kommun anordna ett antal bussutflykter,
Sverigemästargruppen

har

följande

utse-

ende:
1. Öppna
SM-vinnaren
2. John
Ljungdahl 3. Rolf Lekander 4, Åke Stenborg 5. Axel Ornstein 6. Magnus Wahlbom
7. Sven-Göran Malmgren 8 Hans Ek 9,
Lennart Ljungqvist 10. Ove Kinnmark 11.
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Lennart Liljedahl 12. Anton Fridh 13. Felix Nordström 14. Allan Werle 15. Börje
Jansson 16. Håkan AÄkvist, Inlottningen är
preliminär,

Ulf i Dortmund

Då tre av de västtyska deltagarna, Kunsztowicz, Kest!er och Siäss, trots betydande
spelstyrka

inte

finns

med

på

den

interna-

tionella ratinglistan utan endast på den s k
B-listan, klassades tävlingen endast I kalcgori 7. Med påföljd att inte ens ledartrion
uppnådde ett stormästarresultat — till det
fordrades 1/2 och till TM-resultat 9 po
jag
Slutstäliningen;

Hecht

(69.501,

Anders-

son (66.25) och Spasski (62.50) 94, Popov och Marovic 9, Keres och Keene Bs,
Parma och Dueball 8, Ciocaltea 7/2, Kunsztomwics 7, Kestler €/A, Westerinen och
Söss Sy, Gerusel 5 och Dr Paoli 4 poäng.
Zandor Nilsson

Strasbourg

De öppna internationella tävlingarna i
Strasbourg samlade i år 280 deltagare, nästan tre gånger så många som för bara två
år sedan så det är tydligen ett populärt
resmål. Från Sverige deltog åtta spelare,
vilka på de 9 ronderna nådde följande regultat: Eslon 7 poäng, Wedberg &/s, Laurine 5!/2, Brynhammar 5/2, Berkell 4'/2, A.
Lundquist 42, Sepp 4 och Ufla Bohmgren 3, Eslon tog ett delat 7:e pris och
även Wedberg kom på prispallen, dels som
juniortvåa och dels bland de 20 bästa totalt.
Det spelades allmänt mycket friskt ty
med remier kom man inte långt. = Vår
schackdam Ulla tävlade som ”en man bland
männen” och fick säkert den välbehövliga träning hon väntade, Tävlingen vanns
nu av jugoslaven Karaklajic på 8 poäng och
med bättre kvalitetspoäng än 5. Webb, därefter följde Maric, Keene, Flesch och Damjanovic. Här ett smakprov från turnering-

Ny framgång för
De internationella västtyska mästerskapen I Dortmund blev en ny vacker framgång för Ulf Andersson, Han uppnådde
tillsammans med västberlinaren Hans-Joachim Hecht och ex-världsmästare
Boris
Spasski 974
poäng.
Då det var fråga
in ett mästerskap tillämpade arrangörerna
skiljeberäkning — det är annars inte praxis I en turnering där alla möter alla —
med påföljd att Hecht tillerkändes titeln
med Ulf som tvåa och Spasski trea, Penningpriserna delades lika av segrartrion,
Bet var utan tvivel Hechts seger över
ex-världsmästaren i andra ronden, som bidrog mest til den bättre skiljepoängen,
även om han senare fick se sig slagen av
sin landsman Kunstztowics, en ung och begåvad spelare, Uffe å andra sidan var den
ende i hela 16-mannafältet, som gick obesegrad genom tävlingen. En genomgång av
partierna visar att han spelade en del korta remipartier — det är helt naturligt att
en spelare som har ett så ansträngande
tävlingsprogram bakom
sig och framför
sig måste hushålla med sin nervkraft.
Uffe menade själv att han mest av allt
gick in för att inte förlora något parti
han har ou på tre stora tävlingar, Las
Palmas, Arrecife och Dortmund,
spelat
40 partier och bara förlorat ett enda! Han
var i alla fall glad åt sin framgång men
tyckte att Hecht hade presterat de bästa
partierna, och generös som han är till sin
natur, hade han också gärna unnat Spassi
vinna som plåster på såren efter

från

em.

Folke Rogard
död
I pressläggningsögonblicket nås vi av det
smärtsamma budet att Sveriges Schackförbunds Hedersordförande Folke Rogard den
11 juni lämnat oss för alltid.
Tidskriftskommittérade

Israel I det öppna israeliska
mästerskapet
delades segern mellan M. Czerniak och Y.
Yuchtman. Den senare drog sig emellerud
tillbaka från en planerad särskiljningsmateh
varför Czerniak förklarades som ensam vimnare. Y. Yuchtman har nyligen emigrerat
från Sovjet till Israel, han är en stark spelare som bla. deltagit i sovjetmästerskapet
1959,
Holland Mötet Soviet — Övriga världen,
som skulle ägt rum i maj detta år, ha uppskjutits och beräknas nu ske först 1974,
Leipzig I en Monrad-turnering med 30 deltagare och 9 ronder segrade överraskande
Lutz Espig på 7 14 poäng före Wolfgang
Uhblman

7.

L. Laurine — E. Gerebem: 1. då Sf6 2.
ed e6 3, Sc3 Lbd 4. e3 0—0 5. Ld2 b6 6.
DI371 Sc6 7. Ld3 La6 8. Sge2 (bättre b3)
Sa5 9, Se4 LXd21t 10. SXdA2 då 11. b3 c5
12. 0-—0 Te8 13, Tack eXdå 14. exXdd
des 15. bed (Sod är mer remibetonat)
Te? 16. Tfd1l De7 17. d5! (sista chansen)
exdS 18. eXdS LXd3 19. DXdI (bättre
var TXec7) SKAS 20. DXdS DXe2 21. Sed

(naturligtvis inte 21. Tc7 DXd1t med dam-

vinst) TXel 22. TXel h& 23. h3 a6!
(märkvärdigt nog är svart trots sin merbonde ganska hjälplös, det fattas goda drag
och nu vill han genom dambyte rädda ställningen till remi) 24. Tc7 Db5 25. DXb5
abs 26. Så6 b4 27, få TAS 28, SK Td2
29, 15 TAS (trots att vit är hjälplös på damflygeln slår hans angrepp på kungsflygeln
igenom snabbare) 30. g4 Kf8 31. Sh8! Ke8
32. TXg7 Tdlt (ömsesidig tidsnöd) 33. KI2
Td2t 34, Kg3 Scé6 35. f6 TAJT 36. Kfd
Td4t 37. Ke3 TAB 38, Tc7 1—0.
L. Laurine

Historiska
kromosomsimultaner
Vår medarbetare D. Andric i Belgrad
påpekar I anslutning till Laurines artikel i

TfS 2/1973, att han håller ett specialrekord på området. Tillsammans med internationelle
mästaren
Borislav Milice gav
Andric år 1950 en alternerande simultanföreställning mot 125 spelare i Novi Sad.
Simultangivarna vann med 100-—25 efter
fem timmars spel. Detta lär vara världsrekord för alternerande simultan,
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Kiruna, Kumla, Årjäng

B:

vann Skolornas Lag-SM
Årets final i Skolornas Lag-SM var aovissare än någonsin. På startlinjen fanns inget av de ”gamla” pålitliga västmanländska
favoritlagen Karlbergsskolan eller Stureskolan, trots att finalen gick av stapeln i Arboga. Av semilinalernas resultat att döma
hade Kiruna i A-gruppen en ”ångvält”
som hette Hjalmar Lundbohmsskolan — och
det laget vann också till slut efter en hård
kamp ända in på mållinjen med Latinskolan från Malmö.
B-gruppen
var ändå
mer
svårtippad.
Här segrade Vialundsskolan, Kumla, med
en halv partipoäng till godo på Bergaskolan, Malmö. C-gruppen, de yngsta, dominerades av Årjängs grundskola, som visade stör
säkerhet och vann alla matcher,
Uppslutningen i distriktens förtävlingar
var den här gången större än tidigare, och
det beror på att C-gruppen nu börjar ta
form på de flesta håll. Sammanlagt 270
lag och omkring 1.700 elever deltog under
våren i Skol-DM. 24 av landets distrikt var
arrangörer,

Mälardalen,

Göteborg,

Södra

Småland, Hälsingland och Skåne hade de
största tävlingarna -— i Mälardalen kämpade hela 42 lag om finalplatser och det
var därför rättvist att distriktet fick två
platser i semifinalernas åldersgrupper.

hjälp

av

hade

ungdomsledare

och

förstklassig
instruktörer

på fyra platser i landet (Timrå, Kumla,
Jönköping och Malmöj, då semifinalerna
spelades den 12—13 maj, 57 lag deltog med
nedanstående resultat. Åldersgränserna var
i år i A-gruppen deltagare födda 1953—56,
B-gruppen 1957-—-59 och C-gruppen 1960
eller senare.

REGION EI NORRLAND
(Timrå — Tävlingsledare Sven-Gunnar
Olofsson):
Ar:
1 Hj. Lundbohmsskolan,
Kiruna
12/3,5, 2. Sundsvalls gymnasium 102,5, 3.
Östra gymn,, Umeå 7,5/2, 4. Gudl, Bilderssk, Sollefteå 7/2, 5. Torsbergsskolan,

Bollnäs 3,5/0.

B: 1. Sandenskolan, Boden 21/4, 2, Bureå Cenmtralskola 17,5/4, 3, Östbergsskolan,
Frösön 17/3, 4, Timrå Grundskola 13/2, 5.
Norrtulisk,. Söderhamn 14,5/2, 6, Tegs Cen-

tralskola, Umeå 5/0.
136

Ronneby

åkersskolan, Halmstad
Centralskola 2,5/0,

16/3, 2. Snäc-

10,5/2,

7/1,

4,

3,

Brunns-

Bromölla

C: I Söderparskolan, Vinslöv 32/6, 2.
Söraby skola, Växjö 23/4, 3. EFredriksdals
skola, Helsingborg 12/1,5, 4. Sölvesborgs

Grundskola 5/0,5.

7,5/0.

Rikskinalen
REGION

II SVEALAND

(Kumla — Tävlingslader Erik-Olov
Åsenlundy:
ÅA: I. Thomasgymn., Strängnäs 7,5/2, 2.
Kungshögaskolan, Mjölby 7/2, 3, Blackebergs gymn., Stockholm 5,5/1,5, 4, Högbergsskolan, Ludvika 4/0,5,
B: 1. Vialundsskolan, Kumla
21/4, 2
Eriksbergsskolan, Uppsala 20,5/4,5, 3, Mjäl-

gaskolan, Borlänge

18/3, 4. Forshaga Cen-

tralskola 14/2, 3. Vällingbyskolan,
holm 14/1,5, 6. Trojenborgsskolan,

StockSkän-

ninge 2,5/0,

C:

I, Årjängs Grundskola

32/6, 2. Gädd-

gårdsskolan, Arboga 19,5/3,5, 3. Norra skolan, Motala
sala 6,5/1.

14/2, 4. Brantingskolan,

REGION III NORRA

Upp-

GÖTALAND

(Jönköping — Tävlingsledare: Hugo Röhss):

Semifinalerna
Ungdomskommittén

CC; 1, Örjansskolan, Skellefteharan 26/5,
2, Timrå Grundskola 20,5/4,5, 3. Vågbroskolan, Söderhamn 18/2,5, 4, Tegs skola,
Umeå

1. Bergaskolan, Malmö

kebacksskolan,

ÅA; 1, Lewgrenska gymn, Göteborg 7/2,
2. Per Brahegymn,, Jönköping 6,5/1,5, 3.
Växjö Katedralskola 5,5/1,5, 4. Nils Ericssonssk., Trollhättan 5/1,
B: 1. Transtensskolan, Hallsberg 24/5, 2.
Sörgårdsskotan, Mölndal 22/4, 3, Kungsängsskolan, Jönköping
135,5/3, 4, Hemse
skola, Gotland 11/1, 5. Lessebo Centralskola
11/1, 6, Nolhagaskolan, Alingsås 6,5/1.
C:

1. Västra

Solbergaskolan,

skolan,

Visby

Hallsberg

43/7,5,

46/9,5, 2.

3, Toltörps-

skolan, Mölndal

39,5/7, 4. Emmaboda

tralskola

5, Rörstorpsskolan,

22/2,5,

CenVärna-

no 171255, 6. Västra Bodarne skola, Alings5

14.

AA.

REGION

IV SÖDRA

GÖTALAND

(Malmö — Tävlingsledare: Egon Kjellberg)
ÅA: I. Latinskolan, Malmö 9,5/3, 2. Haganässkolan, Älmhult 7/2, 3. Chapmanskolan,
Karlskrona 5,5/1, 4. Peder Skrivares skola,
Varberg 2/0,

Det var något av ett ödets ironi att traditionsrika Arboga inte kom att representeras av något lag på hemmaplan, då riksfinalen arrangerades i Medborgarhuset den
26—27 maj. Men Mälardalen i övrigt hade
hela fyra lag i elden, varav två från en
annan schackmetropol, Hallsberg. I tävlingsledningen hade riksinstruktören bästa tänkbara hjälp av Björn Johansson, Göran
Malmsten och Robert Danielson,
Hjalmar Lundbohmskolan inledde spelet
i A-gruppen med en komfortabel seger med
Mets mot Thomasgymnasiet, Strängnäs,
Nästan lika stort, 3—1, slog Malmö Latinskola göteborgslaget Levgrenska gymnasiet.
I rond 2 bet göteborgsgrabbarna ifrån sig
mot Kiruna med 2—2 och Malmö besegrade Strängnäs med 2/e-P/2 Därmed var
det bäddat för stor final Malmö Kiruna
— båda lagen hade lika många poäng. Malmö tog ledningen genom Hans G. Nilzon,
som ganska snabbt vann vid sista bordet.
Vid bord 3 noterade man remi, Nu gällde
det bord 1 och 2 och här lyckades till sist
de rutinerade Kirunakämparna i dramatiska tidsnödsdueller kapa åt sig båda poängen, 22/e-—11/» till Kiruna!
I den andra
matchen vann Levgrenska med 3—1 mot
Strängnäs,
Håkan Sternlund, Björn Wendsjö, Göran
Heikkilä och Christer Mäki hette medltemmarna i Hjalmar Lundbohmsskolans framgångsrika lag. De har tidigare visat sin
klass både i SM och Skolungdomens. Lagsegern nu satte pricken över i,
Resultat: 1) Hj. Lundbotumskolan 8/2/2,
21) Latinskolan 7/2, 3) Levgrenska gyrmn. 6/
I/2, 4) Thomasgymnasiet 3/0.

gat jubel i Kumla och en mer sordinerad
stämning hos malmögrabbarna, som vart
så ytterst nära att lyckas.
.
För Vialundsskolan spelade Stefan Bergic,
Mats Lindgren, Peter Skoghäll, Tomas Finne, Mats Johansson och Mikael Jonsson,
som alfa föstrats i Kumla SS aktiva ungdomssektion,
Resultat:

Vialundsskolan

13/22,

2)

6/1, 4)

Medan A- och B-grupprena spelade enkelrondigt med två plus två timmar, möttes C-gruppens lag dubbelrondigt med en
betänketid av 45 min. per spelare, De unga

lirarna från Årjäng stod inte att hejda. Det

var intressant alt se hur de ofta avgjorde
sina partier i slutspelet, och Paul Persson
— veteran bland värmländska ungdomsledare — dolde inte att grabbarna haft nytta av sina teknikmärkesstudier.., C-gruppens Övriga lag hade skiftande lycka och
en vild poängjakt om andraplatsen uppstod
mellan Västra skolan, Hallsberg, och Söderparkskolan, Vinslöv. En halv matchpoäng
gav till sist hallsbergslaget företräde, sedan Örjansskolan, Skelleftehamn, i sista
ronden lyckats hålla Vinslöv stången med
Tomas Andersson,
Per-Olof
Karlsson,
Kent Ekerot, Håkan Nordblad, Steve Persson och Per Andersson hette de lyckliga
allsvenskarna från Årjäng — ett lag att se
upp med i framtiden!
Resultat: 1) Årjängs grundskola 26/6, 2)
Västra skolan 18:/2/3, 3) Söderparkskolan

183/2/2, 4) Örjansskolan 9P/2

Alla lag inklusive reserver fick vid prisutdelningen plaketter — fast av skiftande
valör — och dessutom tidskriftsprenumerationer. Bokpriser till bästa poängplockare
gick i A-gruppen till Håkan Sternlund, Kiruna, Hans G, Nilzon, Malmö, Gunnar
Fredin, Göteborg och Anders Geerd, Strängnäs,

i B-gruppen

till Mats

Lindgren,

Kum-

la, Harry Schiössler, Ronny Kirppo, Krister
Larsson, Malmö, Roland Eriksson, Boden
och Jan Karlsson, Hallsberg, i C-gruppen

till Håkan

I B-gruppen vandrade Vialundsskolan,
Kumla, en törnbeströdd väg till slutsegern.
5$—1 i första ronden mot Sandenskolan, Boden, men sedan blev det bakslag med 2/2
-3!/2 mot Bergaskolan, Malmö, som ronden innan besegrat Transtensskoölan, Hallsberg, med 4/>1!/2, Eftersom partipoäng
fäller utslaget i tävlingen, var stämningen
minst sagt laddad inför sista ronden. Bergaskolan vann med 3—1 mot Boden men
Vialundsskolan tog fram storsläggan och
knäckte Hallsberg med hela 6—0, Berätti-

1)

Bergaskolan 13/3, 3) Sandenskolan
Transtensskolan 31/2/0.

Nordblad,

Årjäng, Anders Lu-

nander, Hallsberg, Nils Ekstrand, Vinslöv,
och Jan-Erik Lindström, Skelleftehamn.
Hjalmar Lundbohmskolan får i höst eller
i vår göra den lång resan till södra Sverige för att möta Danmark i en gymnasielandskamp. Vialundsskolan får axla Stureskolans mantel i Nordisk skolturnering, som
— ännu ovisst — äger rum i Finland eller
Danmark i augusti. Efter sina insatser i
Skolornas Lag-SM bör båda lagen ha göda
chanser.
Lars Bäckström
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Nu går den stackars löparen förlorad.
Men inte heller 11. — bé6 12. La3 c5 13, b4
ser speciellt trevligt ut för svart (13, —
To8? 14. bXeS bMoS 15. LMc5).

UNGA LIRARE

12, La3
Vad finns det egentligen
öppningen?

för idéer

i spel

De som inte frågat sig det någon gång
är nog så många att man kan räkna dem
på ena handens tarame!
Men finns det då några tumregler i öppningen?
Vi kollar på ett parti

och

vit vann,

gemensamt

Nå, finns det i regel några idéer i spelöppningen?
Springande gafflar
Vad är det mer man bör tänka på när
man sitter där och funderar medan klockan
tickar och motståndaren hostar?
Kolla på det här partiet!

Gunnar Karlsson

Oftast är det inte bra att rusa ut med
damen tidigt. Nu kan vit spela ut en pjäs,
som hotar damen. Damen flyttas och så får
vit ut en pjäs tilll

1. ed e5 2. Sf3 Sc6 3, Led

3. Sc3 Das, 4, Sf3 Loa. 5, hå

Ett bra drag — centrum (rutorna e4, e5,
d5, då) ska man vara vän med.
SXd4
LMcS,

Les

5, Le3

är 3. då, t.ex,

exd4

4,

SXc6

bXc6

7.

6.

Sf?

Men ibland kan svart ligga i bakhåll: 3.
d4 exdå 4, SXd4 SI6 5, Sc3 Lb4 6. La5?
h6 7. LXf6 DXf6 8, SXc6 LXc3T!

3 —

—

många

Men nu ska vi se på ett av partierna
från Arboga. Den som spelar svart är fägerliraren Thomas från Årjänget, som rodde hem slutsegern,

bXc6

9,

DXc6t

Kdå

Söderparkskolan, Vinslöv.
Svart: Thomas Andersson,
Årjängs Grundskola

Db6

Vit har tidigare i partiet snittsat till en
springargaffel av familjetyp (som den ovan).
Thomas försöker komma igen och får plötsligt en snifleblixt!

LL — TXg3t

SKA

2. Kh1 SKedåll

3, —

ILe5

på mittfältet

är bra,

p.g.a.

KXf7 7. Dh5t g6 8. DXc5,

6.

6. DXd4 SI6 7. 0—0
Rezi har sin plan klar. Annars kunde
hon ha lirat 7. e€5 — hästen måste hem
igen för efter 7. — d5 8, eXf6 dXc4 9,
Dest Le6 10, fXg7 har vit nåt på gaffeln.

TJ, m d6 8. Tel Le7 9. e5 dXe5 10. DXeS
Ld7 11. b3 c6?
Vits plan (0—0, Tel, e5, DXe5) band
fast en löpare på e7, så att både kung och
dam mäste hålla I den,
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Nu hotar det 3, — Sf2 matt,

8 SAS!
Smart!

Om

Larsson

matt).

Nu hamnar den vita damen
helt omarkerad!
heller

Per

Vit: Jörgen Jfohansson,

Tornet går nu inte att slå för 2. — SKe4t
och svart vinner tillbaka damen med pjäs
Över,

Inte

har

Egna idéer, egna ställningar, egna partier eller egna partiställningar skickas till
Robert
Danielsson,
Gullmarsvägen
11,
121 41 Johanneshov.

Vit låg redan före, Hade mer tid.

LX

ställningen

(diagrammet: 1, DXf8öt KX 2. SNI
Kg8 3, Te8T KOCh7 4. Sg5t Khé 5. Th

5c6 7. Lb5

Hotar 8. LX c6t
10. Da.

här

Ta med schackspelet till badstranden!

Hotar 7. DXb7.
6. —

Den

Ha det så kul i sommar!

6, DOSf3

Nu ser vit sin chans att verkligen hinna
först i cenrtum.
5. SXd4

tog

Hade inte 5. — Lh5 varit bättre?

7.-—

hö?

exdå4

de

EL Xf3.

Svart är nog rädd för 3, — Sf6 4, St3-g5
oo men — 4, — d5 5, eXd5 Sa5 eller 5.
- Sd4, Är det så farligt?

4, då!

att

Visa vits bästa fortsättning!

gjort. Per är 11 år och bor i Uppsala.

(spelat i februari på ett av sportlovslägren
för yngre juniorer).

drag

(förutom

Här är en ställning att titta på.

poäng). De var på läger i vintras, schackläger (där Rozi och Gunnar spelade sitt
parti). Där pratades det mycket om gafflar och fyra andra kombinationsbilder, som
vi ska fortsätta med I ett kommande nummer.

1. ed då, 2. ex d5 DXdS.

Rozi Nilsson

Ett annat

spelades här finalen av Skolornas LagSM. Alla spelare fick plakett och bäste poängplockare i varje lag fick dessutom en
bok. I grupp C (deltagare födda 1960 eliter
senare) hade de fyra bokvinnarna en sak

nu 8 —

Db

så 9. SKcTT

och hästen har fått kung, dam och
på gaffeln — en hel familjeschack!

törn

8. — IDa5 9, bål
Öm svart inte vill förlora damen måste
han slå löparen — och då förlorar han
damen i varje fall Men det gjorde han
inte! Han ställde upp pjäserna och ville
spela ett parti till.
Hur det partiet gick ska vi inte fitta
på, för vi ska till Arboga, Den 20-—27 maj

3, STL Sf277
Thomas satsar på ett mattnät. Efter 3.
— SKI 4, SK23 hade han legat pjäs över
och efter 3. — TX
3, TAXI SKc3
hade han haft två merpjäser.
Mattnätet lyckades den duktige skåningen Jörgen krypa ur. Men han var nog litet överraskad över svängarna, så Thomas
vann partiet efter en lång och spännande
kamp.
Gissa om det var mycket publik!

Lajos

Portisch säker segrare i Dr
Vidmar-minnesturnering i
Ljubljana/Portoroz

Det var duktigt gjört av de jugoslaviska
arrangörerna att efter många sorger och
bedrövelser få till stånd en så starkt besatt turnering som nu blev fallet, Tävlingen skulle ursprungligen spelats under hösten 1972 men måste på grund av kollision
med andra stora evenemang, bla. San
Antonio, uppskjutas. De under olympiaden
i Skopje vidtalade spelarna fick under det
långa dröjsmålet annat att göra och lämnade återbud så arrangörerna fick i början av februari börja om på nytt med
inbjudningar.
Allt löstes emellertid och
den slutliga deltagarlistan omfattade 9 stormästare och 6 int. mästare, turneringskategori 9 med GM- och IM-nörmerna 11 resp.
Sva poäng.
Slutresultat: 1. Portisch 12/2 poäng, 2—
4 Gligorice, Quinteros, Smejkal 11, 5. Csom
10/2, 6-—7. Parma, Suetin Fb, &11 Ivkov, Matanovic, Planinc, Rasuwajev 9, 12.
Radulov 8, 13, Minic 7!/2, 14, Barle 7, 15.
Tatai 6, 16. Ciocaltea Sy2, 17-—18 Osterman, Puc 4.
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Distriktsnytt
Norrbotten
Snabbschack-DM. Segrare blev Bo Eriksson, Korpilombolo, på 8 poäng före Hugo
Johnson, Luleå, 714, Därefer följde Arne
Lundberg, Luleå, och Ove Attefall, Schack64, på 634 poäng. I klass B segrade Jorma
Ylipartanen, Torneå, på 8 poäng före Börje
Svensson, Luleå, Folke Gustavsson, Korpilombolo och Per Lundberg, Boden, alla på
7 poäng, Hans Nordman, Boden, och Göran Fridesjö, Luleå, blev bästa juniorer.
I en lagmatch mellan
Norrbottens SF
och Nordfinlands SF, uppdelad i seniorer
och juniorer, segrade Norrbotten med 1257
—8BIA resp 7Y—21A4, I en efterföljande
snabbschacktävling för lag, 5 partier per
spelare, gick det bättre för Nordfinland som
i seniorklassen vann med 66-—34. Norrbottens juniorer tog däremot en ny seger, denna gång med siffrorna 34-16.
Nordskåne
Serieschack, Nordskåneserien
i år av Kristlanstads SK, som
berättigad till att taga steget upp
kan div III. Laget vann alla sju

div I vanns
därmed är
i Allsvensmatcherna.

Närmast kom Näsums SK med 574 p och

Markaryds SK med 414 p. Den individuelia poängplockningen vann Mats Eriksson,
Oppmanna Vånga SK 7 p., före Assar Bergdahl, Kristianstads SK och Artur Andersson, Näsums SK, båda vardera 6 p.
Div II vanns av Oppmanna Vånga SK I,
som vann samtliga sina matcher. Närmast
följde Bromölla SK. II med 5 p, Individuellt dominerade också det ungdomliga
Oppmannalaget, då Lennart Björk, 634 p.,
Sune Gunnarsson och Jörgen Wångnell, 6
p. belade de tre första platserna.
I ”utslags-DM” vann Lönsboda SK efter
att klart ha besegrat Hässleholms SK i finallen. I finalen om blixtmästerskapet var
däremot rollerna ombytta, då hässleholmslaget vann med 38--34 över Lönsboda SK.
I serien för Äldre Juniorer vann Oppmanna Vånga SK, 544 p,, före Lönsboda
SKE, 5 p, Bäste poängplockare var Ingemar
Wiberg, Lönsboda SK, med 6 p.
Serien för Yngre Juniorer Å vanns av
Lönsboda SK, 6 p,, före Vanneberga SK,
514 p. Bäste poängplockare blev Mats
Eriksson, Lönsboda SK, Kenneth Erlandsson, Vanneberga SK, och Magnus Tjärnskog, Knislinge SK, med vardera 64 p.
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Yngre Juniorer B vanns av Vanneberga
SK, 414 p., före Bromölla SK, 374 p, Bäste
poängplockare blev Björn Castegren, Osby
SK, 934 p.
Slutligen vann Osby SK serien för Yngre Jumorer € med 5 p,, före Vanneberga
SK, 4 p, Tommy Pettersson, Ösby SK var
individuellt bäst med 9 p.
Nordskånemästerskapet. Årets nordskånemästerskap slutspelades i år i Markaryd,
där sjuttiotalet spelare gjorde upp om segern i de olika klasserna, I mästarklassen,
som bestod av tolv man, var det ingen som
kunde hota Knut Arnstam, Hässleholms
SK, som på de siu ronderna tog sex poäng.
Mästarklassen: D) Knut Arnstam, Hässleholms SK, 6 p., 2) Olle Jönsson, Lönsbo-

da SK, 414 p,, 3) Åke Westin, Finja SK,

414 p., 4) Karl Svensson, Vanneberga SK,
4 p., 5) Göran Olsson, Markaryds SK, 4 p..
& 7) Rolf Martinsson, Lönsboda SK och
Rolf Eriksson, Oppmanna Vånga SK, 4 p.,
8-9) Lars Andersson och Gösta Svensson,
Lönsboda SK, 3 p,, 10) Inge Vilhelmsson,
Markaryds SK, 2 p., 113 Berne Lundberg,
Vanneberga SK 2 p., 12) Per Göransson,
Markaryds SK 1 p.
Segrare I klass I-grupperna och nya mästarklasspelare blev Rune Svensson, Finja
SE, Talib Medosevic, Bromölla SK, Gunnar Lundberg, Vanneberga SK och Tommy
Stjernfeldt, Lönsboda SK.
TJuniormästerskapet. Tolv spelare hade i
år kvalificerat sig till finalspelet om det
nordskånska = juniormästerskapet.
Segrare

och uppflyttad

Göteborg
Individuella DM slutade med seger för
Ove Kinnmark, 55 Manhem, och Gunnar
Dehlin, SK Kamraterna, vilka således får
särspela om DM-titeln. Trea blev Lennart
Liljedahl,

Mästare

Lundby

SS.

grupperna

och

Uno
Leif
I (4

Gunnar

blev

Matti

tre

Axelsson, båda SK Kamraterna, samt
Selhag, SS Manhem, Segrare i klass

grupper)

B segrade

I de

Olli Svenn,

Fredin,

SS

Svenn
SK

Manhem,

Kamraterna,
Jan

Runnby,

Lundby SS och Jörgen Brodén, Lundby SS/
Sören

Svensson,

SS

Manhem.

Problem-DM slutade med seger för Göran Rydell, Lundby SS. Andraftredije pris
delades mellan Ulf Nyberg, SK Kamraterna, och V. Chourbanov, SS Manhem.
Tndividuellt blixt-DM såg som segrare
Lars Andersson, Lundby
SS, före Ove
Kinnmark och Lennart Liljedahl. I jumorklassen togs DM-titeln av Olli Svenn
och bland yngre juniorer utgick Bengt
Svensson, SK Kamraterna, som, segrare.
Lagblixt-DM vanns av SS Manhem före Lundby SS och SK Kamraterna, I en
juniormatch Göteborg — Skåne segrade göteborgarna med 16-11.
Uppsala
Uppsalamästerskapet hemfördes av Börje
Jansson på HM» poäng närmast före L.
Holmstrand, 812, och K. Josefsson samt
P,. Karlsson, båda på €/= poäng.

till mästarklassen blev Jan

Persson, Bromölla SK, som efter att ha
förlorat det första partiet spurtade oemotståndligt och tog fem raka ettor. På andra och tredje plats kom Jan Persson, Markaryds SK och Thomas Eriksson, Oppmanna Vånga SK, Båda flyttas upp till klass I.
Resultat: 1) Jan Persson, Bromölla SK,
5 p., 2) Jan Persson, Markaryds SK, 414 p.,
3) Thomas Eriksson, Oppmanna Vånga SK,
4 p, 4) Mats Eriksson, Oppmanna Vånga
SE, 379 p, I Tony Boson, Lönsboda SK,
314 p., 68) Peter Sjödén, Vanneberga SK,
Sune Gunnarsson och Lennart Björk, Oppmanna Vånga SK, 3 p,, 9) Mats Bertilsson,
Vanneberga SK, 24 6, 10) Pierre Carbonnier, Knislinge SK, 2 p,, 11—12) Björn
Bertilsson, Vanneberga SK och Per Ola
Jönsson, Bromölla SK, I p.
Malmö
Årets Malmömästerskap slutade med en
säker seger för Harry Schlössler på 8/2
poäng före Lars Grahn, 7, och Dragutin
Dolenec, €/2 poäng.

BOKNYTT
The Chess Player — Der Schachspleler,
Utg. Nottingham, England, 12 Burton Aveme, Carlton,
Som

fortsättning

till tidigare

utgiven

vo-

lym har som ar 2 I serien utkommit utgåvan för perioden januari-—-juli 1972 med
icke mindre än 1247 partier från de viktigaste turneringarna och matcherna, Internationaliserad algebraisk notation gör Chess
Player lättläst — spelöppningsregistret är
föredömligt, Ulf Andersson har i hög grad
uppmärksammats — han är företrädd med
32 partier, medan övriga svenskar förekommer i ströfall. Turneriogstabeller från
periodens alla viktiga turneringar gör boken till en godbit för kalenderbitaren.

AB

Bent Larsen: Spasskij — Fischer -72.
Förlag Dansk Skak Union, Skakbladets
Ekspedition, Akademihaven, 4180 Sorö, givonr. 20801. Pris D. Kr. 18:—,
Dansk Skak Union har för första gången gett sig in på förlagsbranschen och det
med en trivsam debutbok. Den skulle ursprungligen skrivits av Larsen och Jens
Enevoldsen

gemensamt,

då

den

senare

blev

sjuk övertog Larsen ensam författarskapet
samtidigt som boken utökades, vilket allt
förklarar

den

något

sena

utgivningen,

Det

har vid det här laget kommit ut åtskilligt om matchen i Reykjavik och man kan
tycka det mesta redan är nämnt, Bent Larsen är emellertid en mycket underhållande
skribent med en särdeles förmåga att få en
personlig

det

nu

stil

på

gäller

talrika säregna

vad

han

skriver,

antingen

partikommentarerna
omständigheterna

eller de

kring mat-

chen, vilket gör att boken passar lika bra
gom sällskap i hängmattan som vid schackbrädet. Kort sagt — köp den,
LGR
Jan Berglund:

Delad seger i seniorernas öppna SM
Finalerna,

Eskilstuna

som

under

spelades

1

månadsskiftet

årets

stad

maj/juni,

blev i seniorklassen oerhört spännande med
jämnt spel och mycket nerv. Alla fyra
spelarna siktade in sig på seger och därmed den sista platsen i sverigemästargruppen vid årets rekord-SM i Bollnäs.
Ingen av spelarna var på förhand klar
för Bollnäs, Dan Hansson kunde ha varit
det om han bara gjort SM-anmälan innan
anmälningstiden gått ut, Men då han egentligen inte var kvalificerad brydde han sig
inte om det, han visste då inte att så många

toppspelare skulle avstå från spel I år. Det

blev faktiskt så många som tog ett sabbatsår att förra årets jumboman i sverigemästargruppen Fåkan Akvist kom med.
Nu måste alltså Hansson vinna öppna
SM för att i år återfå en plats i SM-gruppen. Han såg också ut att lyckas med detta, men i sista ronden mötte han den unge
lundensaren Per-Inge Helmertz Helmertz,
som tidigare i år gjort flera fina resultat,
verkade vara helt utan nerver och vann
finalpartiet övertygande. För att inte komma ut ur spelöppningen helt tokigt var
Hansson tvungen att ge en bonde, Helmertz
utnyttjade sedan till fullo sin materialövervikt,
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Tabellen fick därmed följande utseende:
Per-Inge Helmertz,
Lund
—
01 10 11 4
Dan Hansson, Umeå
10 — 2/1 101
4
Gunnar Carlberg,
Eskilstuna
01 240 —
11 FR
Hasse Mineur, Gävle 00 2/20 00 o— 1/2

Pp
p
p
p

Samtliga spelare visade prov på moget
schack, hemmaspelaren Gunnar Carlberg
var kanske den som spelade mest stabilt
men han brast i spelöppningsbehandlingen.
För Hansson och Helmertz återstår nu ett
särspel, även detta i Eskilstuna, om två
partier för att avgöra vem som blir slutsegrare i årets öppna SM. Är ställningen
efter särspelspartierna lika fortsätter man
till första vinstparti.

Ordet fritt

Ingemar Schötz juniormästare
Juniorernas öppna SM vanns av Ingemar
Schäötz, Skänninge, han var redan innan tävlingen mästarklasspelare i SSF och en stark
aspirant till att bli Sveriges representant
i årets junior-VM. Kvalificeringen mellan
ett dussin av våra toppjuniorer äger rum
i Lidköping under pingsthelgen. Schötz spel
tydde på att han trots sina unga år är en
rutinerad spelare, dock kärvade det till sig
mot slutet och han förlorade mot Rolf
Bergström i näst sista ronden, Bergström
var därmed hack i häl på Schitz men missäde den eventuella särspelschansen genom
förlust i sista ronden mot starkt spurtande
skåningen Roland Jönsson, som ilsknade till

mot slutet och vann de två sista partierna

efter kampbetonat spel.
Liksom seniorerna visade även juniorerna
prov på moget spel, ingen av spelarna föll
utanför ramen. Lars Madebrink fick kanske efter sitt spel något dålig poängutdelning, vilket emellertid visade att det inte
var något fel på turneringens jämnhet och
spänning.
Resultat:
Ingemar Schiitz,
Skänninge
Rolf Bergström,
Örnsköldsvik
Roland Jönsson,
Åstorp
Lars Madebrink,
Sandviken

—

10

01

—

00

Co

OL 0

1

11

Sp

10 1/2 Hep
OM

2p

100o—

Iep

A-laget tog hem segern i
de ryska lagmatcherna
Den
da

i nummer
kraftmätningen

3

B-lag och ungdomslag har spelats i Moskva och slöt som väntat med seger för Alaget på 23/42 poäng före ungdomslaget
18/2 och B-laget 18.
Det var i första hand vid de fem sista
borden som segern bärgades, Geller, Polugajevski, Stein, Keres och Savonr tog 3
poäng var. Betydligt sämre gick det för
övre halvan, bäst var Petrosjan med 21/2
poäng. Speciellt dåligt gick det vid mötena
mot ungdomslaget, Spasski fick en förlust
och en remi mot Karpov och Tal förlorade
bägge partierna mot Balasjov! Den senare
tog ytterligare en seger, denna gång mot
Bronstein, och blev Lö, den ende spelare
som vann tre partier.

av TIS omnämnmellan
ett
A-lag,

Håkan Akvists tankeväckande vädjan I
majnumret — ”Satsa på riktigt schack” —
är, tillsammans med slutklämmen i referatet från Eksjö-turneringen, brandfacklor
som belyser svagheter i Schack-Sverige.
ÄAkvist påtalar även problemet i presskollegan Schack Nyt — jag citerar: ”Om
man bortser från Ulf Anderssons otroliga
tävlingsresultat blev Eksjö schackklubbs jubileumsturnering — resultatmässigt
svenskt
schacks största framgång på många år. Att
såväl Ek som jag själv klarade ett IMresultat bevisar att det finns potentiella
möjligheter att i vårt land få fram internationella mästare, Förutsättningarna är givetvis att det anordnas fler turneringar
med möjligheter för de bästa svenskarna
att deltaga. Är det alltför optimistiskt att
hoppas på initiativ från Sveriges Schackförbunds sida?”
Detta är naturligtvis rätt och riktigt!
Hans-Joachim Hechts seger I Dortmund
tillsammans med Ulf Andersson och Boris
Spasskij — Wilodzimiers Schmidts insatser
i polska landslaget m.m. gör ju inte den
svenska dubbelsegern i Eksjö mindre värd,
men visar svenskt elitschacks möjligheter
i internationell konkurrens. Möjligheter för
våra bästa spelare att deltaga i kvalificerande internationella turneringar på svensk
botten måste alltså skapas, Detta är inte
minst en skyldighet mot de framstormande
unga talangerna!
I nämnda artiklar efterlyses initiativ från
Sveriges Schackförbund. Detta förbund består av samtliga i fandet registrerade spelare, klubbar och distriktsförbund — med
centralstyrelsen som verkställande organ,
vars uppgift är att realisera de goda initiativ, som tages av förbundets enskilda medlemmar eller sammanslutningar.

Initiativet är alltså taget och skall nu
stöttas upp av oss övriga medlemmar i
Sveriges Schackförbund. Vi bör se till att
ett progressivt handlingsprogram ges hög
prioritet

i

centralstyrelsens

arbetsschema!

Uppgiften kan snabbt överlämnas, av en
= söm jag hoppas — enig Bollnäs-kongress,
Javisst! Pengar! En turnering av Eksjötyp kostar ca 15.000 kronor och representerar, i dessa sammanhang, ett lågprisalternativ, Det är ändå en stor summa, men
Eksjö SK har visat möjligheterna till en
ganska hög grad av självfinansiering, Detta

är dock

endast

gångbart

i samband

med

jubileumsfirande, vilket begränsar möjligheterna.
Förslag; Landsförbundet bör anslå en
summa 15—20.000 kronorfår för genomförandet av "Svenska Internationelta Mäsferskapet” — en turnering att, i stil med
SM, fritt ansöka om av distrikt och klubbar. Arrangörerna skall, till mindre del
(avvägd procentsats), själva bidraga till finansieringen — men kunna påräkna centralt stöd vid förarrangemangen.
Påkänningen
i landsförbundets
kassa
kompenseras måhända enklast — i väntan på större statsbidrag — på det sätt,
som
från Smålandshåll
framfördes
vid
årets distriktsledarkonferens. Nämligen genom införandet av en särskild ”Hicensavgift” att uttagas vid av landsförbundet arrangerad tävling. Dessa THcenspengar som
inflyter utan administrativa avbränningar,
beräknas av förslagsställaren kunna uppgå

till ca 40.000

kronor/år

—

vilket

kanske

ger utrymme för mer än en internationell
turnering årligen ...
Den här skisserade planen är ett sätt att
höja toppen på den ”Svenska schackpyramiden” — detta är ett ärende av brådskande och nödvändig art, Dessutom — höjer

vi toppen —
bredare

och

Några

så blir automatiskt basen —

större!

allsvenska

bara på pressen — varken Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet eller kvällstidningarna hade någon bevakning av detta evenemang och refererade det varken på söndag
eller ens måndag!
En allsvensk final borde få en helt annan
status — och detta borde Sveriges Schackförbund vara mycket mån om — för det är
ju PR för schacket! Nu kommer det säkert
att finnas röster, som säger att en final
(som märks!) med landets, låt oss säga &
bästa lag, där alla spelar mot alla skulle
kosta

pengar,

Jovisst,

men

numera

vimlar

det ju av blixt- och snabbturneringar i olika svenska städer, där man ledigt satsar
5—6.000 kronor i prissummor på 1—2 dagars blixttävlingar utan större schackligt
värde än just PR. Varför då inte satsa på
något som verkligen är en tävling — ett
SMI
Hur många lag var det inte bara i årets
div. I som inte då och då ställde upp med
reservspäckade lag eller var nära att lämna
w.o, Och varför nu detta? Jo, därför att
man har svårt att ta allsvenskan på allvar — den har bredd, men saknar pondus.
Till sist — om våra schackskribenter sviker, så borde nog Sveriges Schackförbund
skaffa sig en egen pressombudsman som
man kunde lita på!
A. Hildebrand

Schacktävlingar i Teeside
Under tiden 23.7—48 arrangerar tidskriften Chess sin årliga ”Chess Festival”,
det är nu 21:a gången dessa tävlingar äger
rum. Det blir spel i ett flertal klasser,
närmare bestämt 7 st inkl. juniorer och
oldboys, Svenska deltagare är helt befriade
från startavgift, Intresserade rekommenderas tillskriva Chess, Sutton Coldfield, Warwickshire, England, för närmare informa:
tion.

Lennart Schneider

reflektioner

Jag vill passa på att här komma med
några egna reflektioner kring vår allsvenska serie, Det är ju egentligen så, att allsvenskan (= lag-SM) till sin ”värdighet”
tom man får uttrycka saken så) borde vara
landets näst betydelsefulla tävling efter ett
individuellt SM, men märkligt nog så har
man inte alls känstan att så är fallet. I
praktiskt taget alla europeiska länder genomförs finalen i ett lagmästerskap i form
av en turnering (alla lag mot alla) och det
är bara lagens antal som varierar (från 6
till 10). Hos oss märks knappt att en allsvensk final är någon tävling — Sveriges
lag-SM passerade ganska obemärkt. Titta

Eric

Uhlin

60 år

Den 9 juni fyllde tidskriftens ansvarige
utgivare lektor Eric Uhlin 60 år, en milstolpe som passerades i bästa form. Uhlin har
ryktat värvet som TIS ledare sedan götebörgsepokens början 1962 och även om han
för några år sedan överlämnade det direkta arbetet med studiespalten till Hildebrand
och Perkonoja, ligger den långsiktiga planeringen honom varmt om hjärtat. Under
den fritid som står till buds för en hårt anlitad lärare varvar jubilaren nu schack med
omfattande genealogisk forskning, För TfS
del hoppas vi på mycket schack i fortsättningen och önskar hjärtligt lycka till.
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Efter matchen i Reykjavik

—— Michail Tal är inne i en ny vår. Finns
det någom chans att det blir han som får
möta Fischer?

Det har snart gått ett år sedan YM-matchen Spasski—Fischer spelades, vilket dock inte
hindrar att den fortfarande kommenteras livligt inom schackvärlden, Exvärldsmästaren
Michail Botvinnik uttalar sig numera sällan för pressen, måhända delvis beroende på att
hans spekulationer över föregående års kandidatmatcher fämte VM-matchen slog helt fel.
När han nu i en intervju för den sovjetiska tidningen ”Trud” redovisar sin syn på Fischer
och några av hans utmanare in spe är det dock givetvis av intresse att ta del av hans noga
genomtänkta svar,
— Hur har matchen
utveckling?

påverkat

schackets

närmaste

åren

får fram

nya

unga

bota

— Matchen Spasski--Fischer väckte sådant intresse att schackspelets popularitet
märkbart steg. Särskilt viktigt är det att
allt fler skolungdomar nu intresserar sig
för schack. Därför kan vi hoppas att vi
de

-— Tals turneringsresultat den senaste tiden inger förstås vissa förhoppningar. Men
jag tror ändå att de är sämre än hans fenomenala prestationer åren 1957—60. Då
spelade Tal glänsande och räknade kanske
varianter bätre än Fischer idag. Tal är
alltid Tal och en match mot Fischer skul1e bli mycket intressant. Man behöver bara
tänka på vilket spännande parti de spelade i Schackolympiaden I Leipzig hösten
1960!

kan

sägas om

stor-

detade

Fischers spel mo-

skapande

sätt,

En

noggrann

analys

av

VM-partierna i Reykjavik lämnar inga tvivel om att Fischer arbetar hårt med sitt
spel. Man kan t.ex. inte påstå att Spasski
är honom underlägsen i talang, han brukade klara Fischer ganska säkert för bara
några år sedan. Men i Reykjavik var det
ombytta roller.
spela

- Försöka kommer de nog att göra,
men jag kan inte tänka mig att det går
att imitera hans individuella spelstil. Sär-

skilt som han inte har gjort några särskilda
upptäckter på strategins eller taktikens område, Han är en virtuos, vars styrka främst
ligger i en snabb och exakt varianträkning
och ett fenomenalt schackminne. Kan man
lära sig att räkna varianter felfritt? Kan
man ”få” ett bra minne? Vad naturen
har gett en spelare blir här avgörande. Är
man dålig på att räkna varianter går det
inte att spela i Fischers stil. Men hans
inställning till kampen och hans special
förberedelser är en annan sak — det kan
man lära sig,
—

Är pengar det viktigaste för Fischer?

— Nej, det tror jag inte. Fischer kommer med ständiga ekonomiska krav, men
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och

San

Ån-

Karpov inte har en tillräckligt djupt genoömarbetad spelöppningsrepertoar, han vet
inte vad som väntar honom i öppningen
och mittspelet när han slår sig ner vid
brädet, När han har lärt sig ett specialsystem för förberedelserna kommer hans
stil automatiskt att bli aktivare,

de är ibland bara ett slags rökridå. Genom att kräva kolossala honorar vill Fischer
hävda sig i samhällets ögon. Men schacket
är det viktigaste. Schackspelet har alltid
kommit i första hand.
— Kan Spasski ”programmera” sig att
vinna en eventuell ny VM-match mot
Fischer?
—
ka

Spasskis
svår.

Jag

uppgift
tror

inte

framstår
att han

som

gans-

är helt utan

chanser att ta tillbaka VM-kronan, Men
då måste han ju först vinna kandidatmatcherna. Det är möjligt att exvärldsmästaren kan göra de erforderliga korrigeringarna I sin uppläggning av förberedelserna och få tillbaka sin gamla säkerhet,
Men jag har en gång tidigare sagt att
”självprogrammeringen”
inte är Spasskis
starka sida,

— Har Karpov
för Fischer?

några

företräden

— Vilka utländska spelare har de största
chanserna till en VM-match?
Det finns enligt min rening två —
dansken Bent Larsen och ungraren Lajos
Portisch — som har reella utsikter till
en VM-match mot Fischer. För några år
sedan spelade de en match där Larsen
vann med 5,5-—4,5, Han brukade då vinna
den ena turneringen efter den andra och
var då tydligen den starkaste. Men nu är
det nog ombytta roller.
Larsen har naturligtvis inte glömt konsten att vinna men han spelar inte längre
med samma säkerhet. Matchen mot Fischer
sommaren 1971 gav sannolikt den danske
stormästaren en svår psykologisk knäck.
Portisch däremot visar ständigt bra resultat, I San Antonio fick han visserligen dela platserna 1-—3, men han slog Larsen,
Keres och Karpov, Det är min bestämda
uppfattning att Portisch fortsätter att utvecklas och dessutom är expert på att förbereda sig.
Därför räknar jag Portisch som de sovjetiska stormästarnas svåraste konkurrent.
Jag hoppas att Larsen inte tar illa upp. Särskilt som han själv aldrig förlorar hoppet
om att bli världsmästare. En mer optimistisk schackviking än Bent Larsen har jag
aldrig mött under min turneringsbana.

(APN)

fram-

— Utan tvivel. Han har märkbart bättre
nerver, så att han lugnare upplever en tvär

Oväntat

Fischer alltid agerar på samma sätt, förmår Karpov använda ett bredare register.
Sannolikt kan Fischer räkna varianter bättre än Karpov, men i fråga om skapande
schackbegåvning är Karpov kanske mer omväxlande, Vissa av hans partier är häpnadsväckande originella till uppläggningen.
Den känslan fick jag själv en gång av Petrosians partier — han är också mycket originell som schackspelare. Hans fina positionsuppfattning är så särpräglad att jag i
vår match 1963 aldrig kunde anpassa mig
till hans intuitiva stil,

stort intresse

för schackkorsord

omkastning i händelserna på brädet. Medan
nm

nu att försöka

i Hastings

mal fördel, Denna försiktighet beror på att

Botvinnik.
— Kommer många
”som Fischer”?

förstapris

tonio och en fin debut i landslaget i förra
schackolympiaden, Men dessa framgångar
får han inte slå sig till ro med, vi har rätt
att vänta oss ännu mer. Karpov kan ta
det avgörande steget först när han har skaffat sig ett välanpassat förberedelsesystem.
Någon annan väg till fulländning finns
inte.
Varför är Karpov nu så försiktig för
sin ålder? Till karaktären är han ju så att
säga inriktad på att vinna. Som vit nöjer
han sig ändå med att bara få en god stätlning I spelöppningen, inte att uppnå maxi-

— Fischer visade på ett övertygande
sätt att hans attityd till schacket förtjänar högt betyg, Jag menar inte hans uppförande, som endast kan beklagas, utan
själva hans spel — det är professionellt
i ordets bästa bemärkelse, professionellt på
ett

Och de unga sovjetspelarna?

— Än så länge kan jag bara framhålla
Anatolij Karpov, som fyller 22 1 maj. Efter
Aliechinturneringen, där denne student från
Leningrad för första gången kände sin egen
styrka, har han haft en rad framgångar:

mästare här i landet,
— Vad
dell -72?

—

Fischers stil är mer konventionell, Hans
planer bygger på strategiska standardmetoder, som han under år av skapande arbete
har finslipat till den grad att han spelar
många ställningar rent automatiskt, Särskilt
när spelet mer kräver vartanträkning än
djup intuition. Men om det på brädet uppkommer en komplicerad och obekant ställning, där det är omöjligt att räkna igenom
allting, så förlorar Fischer ibland orienteringen: hans schackminne kan inte ge den
rätta lösningen, och han har ingen originell
ställningsbedömning.

Redaktionen för TfS var nog
sam om hur populärt det kunde
en facktidskrift för schack syssla
ord, läsekretsens reaktion visade

litet tvekvara att i
med korsemellertid

otvetydigt att detta var intressanta saker och

korsordets konstruktör ”Krahl”
tacksamma hälsningar. Antalet
skickat

in

löspingar

var

faktiskt

fick talrika
läsare som
rätt

häp-

nadsväckande. Några kommentarer om korsordet. Det fanns en del fallgropar, kanske
framförallt vågrätt 11 ”Slocknad komet på
Caissas himmel” = Torre, vilket föranlett
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många
den

lösare att påpeka

unge

filippinen

att hur slocknad

Torre

är visar

sig

väl

först efter interzonturneringen. Eftersom
namnet Torre nästan kom fram automatiskt vid lösandet av korsordet blev fallgropen endast en halv sådan, och knappt det.
Den åsyftade slocknade kometen var Carlos Torre, som bla. besegrade Laskeri ett
mycket välkänt parti i Moskva-turneringen
1925. Om honom skrev Reuben Fine att
han mycket väl kunnat bli världsmästare,
tyvärr gick han på grund av psykiska besvär för tidigt samma öde till mötes som
Morphy.
Erik Mossborn ställde sig något undran
de över 6 lodrätt ”Öppning man bör undvika” = isränna. Varför denna bör undvikas är oklart tyckte Mossborn, den bryts
ju ofta för att användas. I detta har han
på
kanske rätt, det beror väl egentligen
från vilken sida man betraktar isrännan!
E. Gunnar Garffman från Stockholm, som
f.ö. liksom ”Krahl” hotar läsekretsen med
ytterligare korsord, tyckte dock att detta
lösenord hörde till de mest lyckade.
Nu till fellösningarna. Om vågrätt 1
”Högättad hövdings pinsamma promena ”
skriver Gösta Lundkvist, Arlöv, att en
kungsvandring ofta kan vara en rätt njutningsfull promenad för att plocka i sig motståndarens bönder, Denna åsikt delades

tydligen av de flesta fellösarna, som i stället försökt lösenord som börjat på ”canossa” eller liknande, att sedan få en förtsättning på lösenordet har dock inte varit
lätt. Det var en överraskning för redakt'onen, och kanske även för ”Krahl”, att
just detta blev den största stötestenen, Det
är nog inte så lätt det här med korsord,
skall vi försöka en gång till framåt hösten?

Pristagare i övriga SSKK-turneringar:

Lösenord: NVågrätt — 1. Kungsvandring
8. Remis 9. Ekström 11. Torre 13. Eley
15. Snöa 16. Reaktion 17. Para 19. Magi
20, Ornstein 21. Nice 22. Agad 24. Rouge
27. Elefant 28. Louis 29. Skandinaviskt,
Lodrätt — 1. Korrespondens 2. Namne 3.
Sist 4. Aber 5. Duse 6. Isränna 7. Gammalindiskt 10. Kritberg 12. Olafsson 14. Yrare
15. Somna 18. Rockera 23. Gauss 24, Raud
25, Utan 26. Elev.

2:78

Pristagare: Kr 60:— till Erik Mossborn,
Kilian Zollsgatan 6 a, 21756 Malmö, Kr.
40:.— Lennart Schöldström, Timotejvägen
4, 175 45 Färfälla, Kr, 20:— Evert Lindgren,
Katarina Bangata 69, 11639 Stockholm,
bokpriser till Olle Smith, Box 2035, 450 50
Munkedal, Krister Landgren, Bisittaregatan
2, 21467 Malmö samt Arne Brandt, Dr
Heymans gata 5, 413 22 Göteborg.
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I Gunnar Almqvist, Ö. Ljungby, 2.
Leif Eriksson, Enskede.
1. Lars Bostedt, Sollefteå, 2, Henrik
Fock, Vällingby,
1. Conny Svensson, Stockholm, 2.
Rolf Lilja, Växjö.

385
3:94

SSKK:s internationella verksamhet:
Matchen mot Tjeckoslovakien
Sverige med 60/:-—39/s,

vanns

av

Avgifter till de svenska turneringarna:
SM

och M-klassen (start omkring

Klass
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Klass
Klass
Klass

I
2,
2,
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(åtta partier) .....scorsrt
7-mannagrupp (sex partier)
4-mannagrupp (sex partier)
7-mannagrupp (sex partier)
4-mannagrupp (sex partier)

Blomquist,

E.

Axelson,

e

15:—
12:—
12:—
10:—
10:—

Box

Borås, död

Den kände schackveteranen avled plötsligt 17 maj, han skulle 7 juni ha fyllt 79 år.
Gunnar Blomquist lärde sig spela schack
som ung pojke, och i sin mannakrafts dagar sökte han sig till Schackklubben TFenix, den dominerande klubben i Borås och
Västergötland, och blev i början av 5S0-talet dess ordförande, sedermera hedersleda-
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Folke Andersson, Trollhättan ...+>».«
Björn Eidmark, Addis Abeba ......
Börje Skogsberg, Falun ...«.. aväsea
Lennart Ljungdahl, Huddinge .>...Nils-Olof Sundberg, Floby ...s.esss+>
Hilding Svensson, Stockholm ...:-«.-Karl Andersson, Alingsås .....ssss>
Uif Södervall, Sundsvall .....- sorkar
Fride Andersson, Borlänge ......+-><

så

1/72

sörcoc97|)

grupp

-

Mästarklassen,

Sa
fa
Ga
Afa
dlfa
22

Ve

0

sin kontakt

med Dr Lee Siew Choh I Singapore att de
spelade vänskapspartier, i regel 4 st. på samma gång, Korrespondensen pågick från
1948 till 1962 då förbindelsen plötsligt bröts,
Gunnar kunde inte utreda anledningen till
avbrottet. Dr Choh, som var engagerad i
det politiska livet, beskrev och uttalade sitt
beklagande över oroligheterna i Singapore,
kanske blev han själv ett offer?
SSKK
förlorar genom Gunnar
Blomquists bortgång en av de flitigast spelande

medlemmarna,

Han

har

sedan

decennier

ägnat sig åt korrespondensschacket och omhuldade i synnerhet det svenska oldboysschacket, som 1965 vaknade till liv, och
deltog årligen i dess turneringar,
Schackvänner när och fjärran skall med
tacksamhet minnas den vänsälle hedersmannen
och
schackentusiasten
Gunnar
Blomquist, Frid över Ditt minne!
Följande korrespondensschackparti ansåg
Gunnar Blomquist som ett av sina främsta.
Partiet talar för sig självt!
Elis Hugolf

Nr 79 SPANSKT

1/10)
2

Gunnar

&h

I 16
I 1 54
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Postgiro 5 2052-83, A,
6060, 580 06 Linköping.

0 1 17
1 192 tft
1 Ma3fo I 1 Ya la fa 7

1

1. Tryggve Karlström, Lund, 2. Max
Hansson, Umeå, 3. Gösta Jonsson,
Halmstad.
1. Bo Hernod, Eskilstuna, 2. Kennefh Wiman, Uddevalla, 3. Jon Danielsson, Rättvik.
I. Curt Göransson, Järpen, 2. Ronny
Persson, Oxelösund.
1. Anders Morén, Nybro, 2. Karl
Westberg, Ljusdal.

SSKK-bulletinen kostar för abonnemangsåret 1/7-73 — 30/6-74 (sex nummer)
6:

Sa

9 10 11 1213

1:76

respondens berättade han om

Han ville emellertid utöka den schackliga bekantskapskretsen, det skedde genom
korrespondensschacket och kontakten med
spelare in- och utomlands, Denna gren av
schack ger en känsla av samhörighet och
gott kamratskap, dessutom berikar man sig
själv, Gunnars egna ord och tillade: man
får intressanta inblickar i människors liv
och levnadsförhållanden, Gunnar var språkkunnig, engelska och franska, i värsta fall
även italienska och spanska. Under ett till
fälle vid vår mångåriga, regelbundna kor-

Gunnar Blomquist
Borås

D, Årsanow
Sovjet

1. eå 05 2, Sf3 Scé 3, Lb5 a6 4. La4 då 5.
03 f5 6. eXf5 LXf5 7, 0—0 Lä3 8. Db3!
b5 9. Dd5 Sd4 10. cXd4 Se7 11. Db3 e4
12. Sg5 bXa4 13. DIT Kd7 14. Sc3 LXfl
15. Kf De8 16. De6t Ko6 17. d5t Kb7
18. DXe4 Dg6 19. Dbdt Kc8 20. Se4 Sf5
21, d3 Le7 22. Li4 Th8 23. DXa4 Tb6 24.
Tel hé 25. Ded Ld8 26. Sad Tb7 27. DXa6
uppg.

Smyslov segrade i Capablancaturneringen på Kuba
Exvärldsmästaren V. Smyslov har haft
det litet motiat på senare tid men kom fint
tillbaka och tog en meriterande seger i
årets Capablancaturnering
i Cienfoegos.
Han plockade ihop 16/2 poäng före Uhlmann 15/2, därefter följde Kuzmin, Sovjet, och Garcia, Kuba, båda på 15 poäng.

Interzonturnering i
Brasilien
Det är nu klart att brasilianarna, trots tidigare återbud, koremer att arrangera den
ena szonturneringen, Dock inte i Brasilia
utan i Petropolis, en badort utanför Rio de
Janeiro, Turneringen startar den 20/7-73.
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17. —

PARTIER
Ljubljana/Portoroz
Nr

Ett minst

1973
Planinc

1. Sf3 Sf6 2. c4 g6 3. £3 Le7 4, Le2 0—0
5. 0—40 d6 6, då Sbd7 7. Sc3 e5 8 e4 Te8
9, hå
Textdraget är lika populärt som 9. då,
vilket senare dock verkar mer logiskt och
detta av två skäl, det låser centrum just
när svart gjort förberedelser att öppna spelet och det tvingar tillbaka svarts torn till
få för att understödja f-bondens frammarsch.

9, — exXdå 10, SKA
De? ch

Sc5 11. Tel

sagt utmanande drag!

18, LÉ4 f5 19. SXe4
Lel

80 KUNGSINDISKT

Smejkal

Lagmatcherna i Moskva

Stxedl?t

aå 12.

12. — Sgå besvaras bäst med 13. TA!
tex, 13, — Ses 14, Sce2 c6 15. Le3 och
både 15. — De7 16. b3 h6 17. Sc3 och 15.
— Dc7 16. Sf4 Sed7 17. Tel Sf6 18. f3
ger vit fördel
13. Le3 ad 14. Tabl

Rekommenderat av den sovjetiske stormästaren Furman för några år sedan, idén
är att driva bort Sc5 och minska trycket
mot vits e-bonde varefter vit skulle ha en
varaktig terrängfördek

14. — Ld7 15. b4 aXb3 16, aXb3 ep. De7
17. Tbdl
Vit uppskjuter framstöten b5 då han vill
frigöra Le3 från garderingen av Sd4, som
är indirekt hotad av svarts löpare på 87.
Efter torndraget räknar nu vit med at!
flytta löparen och vinna pjäs om svart skulle slå e-bonden med springaren. Detta är
emellertid just vad svart gör varför vit,
om nu Planincs skarpa svar är korrekt, måste söka andra utvägar, bäst är förmodligen
17. f3 med de tänkbara svarsdragen 17. —
Sh5 eller t.o.m, 15. — d5?!

Nr 81 SPANSKT

20. få g5 21

SKA

Här kunde 21. fXe4 gXf4 22. SKIS eller
gXf4 möjligen gett vit ett lika spel, detta
är dock långt ifrån vad vit hoppats på och
kanske fortfarande hoppas på.

21. — LXd4j 22. TXd4 Des 23. Lb2 Ta?
av

Inte 23. — DXg3 omedelbart på grund
24. Tedl med farligt angrepp.

24, Del

Nu strandar 24, EXe47 på 24. — DXd41!
och 24. TåXet? på fXe4, detta måste
Planinc ha sett vid sitt 17:e drag då hela
kombinationen just beror på sådana taktiska vändningar.

Karpov

Spasski

1. eh e5 2, Sf3 Sc6 3. Lb5 a 4, La4 Sf6
5, 0—0 Le? 6. Tel b5 7, Lb3 dé 8. €3 0-—0
9, h3 Sb8å 10. då Lb7 11. Sbd2 Sbd7 12.
Sf ScS 13. Le2 Te8 14, Sp3 Lf8 15. bd
Sd7 16, då hö 17. Ld2 Sb6 18. Ld3 g6 19.
De2 Sfd7 20. Tadl Le7 21. dXe5 Ke
22, cål bXed 23. LXe4 De7? (bättre slå
löparen på c4) 24. Lb3 05 25, adl c4 26.
La2 Le6 27, a5 Lad 28, Del 5c8 29. LXhö
L>Xdl 30. TXdl Sd6é? (30. — Ta7 var
nödvändigt även om vit står bäst efter 31.
LXg? KXg7 32. DXc4) HM. LXg7 KXg7
32. Dg5! (vit undviker fällan 32. Dd2 Tad8
33. DXxd6? Sf6 33, DXe7 TXdlt. Efter
textdraget kan svart ej byta dam då i så
fall en av springarna förloras) f6 33. Dg4
KhR7 34. Sh4 uppg.

24, — DXg3 25. Te2 5 26. TAL f4!
Tust när svarts springare äntligen låter sig
tagas visar det sig vilket högt pris vit får
betala, en av sina löpare och dålig ställning.

27. fed f3 28. TA3 TB
Naturligtvis

inte 28,

—

f21?

29,

TXf2

DXd3 30. DXgS matt!
29. Tf2

Om 29. De3 så 29, — f24t och vit har att
välja på tre drag, som alla förlorar: 30.
Kil DX 22 eller 30. Khl fIDT eller 30.

TX

DX

1973

följt av TXb2.

29, — LXh3
Inte heller nu går 30. Dc3 på grund av
fXg2t 32. Ke2
31. KX
30, — DX

TXb2+t jämte giD.

Nr

82

Tal

Bronstein

1. ed dö2. då Sf6 3, Sc3 g6 4. Lg5 c6 5.
Sf3 Le7 6. Dd2 Lgg 7. 0-—0-0 hö 8& Le3
b5 9, Ld3 a6 10. Tdel Sfd7 1I1. e5t dö
12. Shå4 e5 13. SXe6! (även en mindre angreppsvillig spelare än Tal skulle nog inte
tveka långe inför ett sådant lovande offer)
fXg6 14. LXg6t KISS 15. SKAS Sc6 16.
f3 Le6 17. Sf4 Lg8 18. DÅ3 e6 19. Ded
Se7 (19. SXd4 20. LXd4 od 21. De6 är
knappast bättre) 20. Td1 Db8 21. Sh5 Sd5
22. dX05 Des 23. Ld4! Det 24. få uppg.

Nr
Mogens

1. e4 26 2. då Lg7 3. Sf3 e5l?
Något tvivelaktigt men ett tecken på att
svart går in för hård kamp.

32, —

LMcIj

4. dXe5 Sab

Det

fanns inget bättre.

43, — f2t 34. THXf2 DXe3 35. TXf4 hö
38. TXds
36, Tf5 DXb3 37. T45 DX
Delft 39. uppg.
Vit förlorar tornet efter den oundvikliga
damschacken på f4.
Anm,
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för TfS

av D. Andric

6

bxXe3

DX

7. DR

tuationen med 23, TXe5 Dh4 24. Th51? för
efter 24, — DXh5
följer 26, — Ld5!

25, Dd4t Kg8 26. De4T

23, «6 DXe7 24.
Dh3T 26. uppg.

oxh?

Vit

blir

matt

i ett

(5. —

DXal

8.

c3 är inte tilltalande) 6. Sd5! ger vit ett
kraftigt initiativ måste svart finna andra
vägar.

5. LXa6 hXa6 6. c3 Lb7 7. Db3 De7 8.
Le3 Sf6 9. Shd2 0-—0 10. De2 Spå!
Det har redan blivit obehagligt för vit.

11. Dd3 f5 12. De4T Kb8 13, eXfö pf
14. E25 Ta-cB 15. 0-—0 e5 16. Le7

Dh4

25.

fåtal drag

KX22

efter

26.

Kal Lh21 27. Le3t följt av Dh21T och TX
T.

Anm.

för TfS av Eigil Pedersen

Kai Bjerring

Karl Pedersen

Eftersom 4, — Da5t 5, Sc3 DXc

17, — TXI8 18. hå exf3 19, hxXgå fXg2
20. Tfel fXgå 21. Te7 Le5 22. Sed Dd8!

Ole Jakobsen

1. e4 e5 2. SEI e6 3. Sc3 Sc6 d. Lb5 Sg-e7
j An
6, SXd4 SKd4 7. DXd4 ac

LXg22 och nu går inte
Eller 32, DX
33, TXg2 för 33, — Delft! 34. Kh2 Th
matt, dessutom hotar efter 32, — LXg2
såväl 23 — Th4 som 33. — Lh3t och 34.
33, TXg2

19,

Nr 84 SICILIANSKT

30. T342 Tf4! 31. De3 TXh2 32. TXb2

LXpg2

ed! 17. LXf8

Eller 17. Ld6é DXd6 18. exXd6 DXc4
SxXc4 eXf3 och svart har vinstspel

i

83 JUGOSLAVISKT
Moe

16. —

Avgörande! Damen kommer in genom
bakdörren och nu kan vit inte reda upp si-

PIRC

Från danska mästerskapen
Köpenhamn 1973

Nu skulle 16, — d5 17. cXdö ep. ge
vit goda möjligheter men svart spelar starkare.

Egentligen borde svart ha spelat 6, — at
för att vit inte skulle fått möjlighet att
placera löparen på d3.

8, — 5c6 9, De3 Le7 10. D23 0-—0
0—0 dé 12. f4 Lf6 13. Dh3 Ld4T
Efter
set,

13, —

eå

14,

11.

få står vit överläg-

14, Khl få 15. Se2 La7 16. Ld2 dö 17.
AN eXIS 18. Tael DI6 19. b3 Le6 20.
Ett lömskt drag, svart kan
20. — då på grund av 21.
22. TixXe6! och vit vinner.

nu inte spela
Sxd4 SKdå

20. — DI7 21. Sel!
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En utmärkt springarmanöver varigenom
vit kommer att behärska de svarta centrumfälten,

21. — TaeB 22. SÅ3 hö 23. SeS SK
LXe5 Ld7 25. c3 Le5 26. Le2 Kh7
Tif3 Le6

matt efter 28, DXhöf!

29. h4 La7 30. Tg3 Tg6 31,

28, Ld3 Te
T>X26

alternativ,
Här var 31. Tg5 ett umärkt
efter t.ex. 31. — TXg5 32. fXgå h5 33.

34. TfI har vit ett farligt ini-

g6t DXg6

för TfS

33. Te7!

Lb8

Efter 32, —
lägset.

33 exd4 Ddö!
då 34. Te5

taktiska chanser

Svart söker
hotar starkt.

Kh8 35. Lc2 DXb4

34, LS)

Nordman

Hans

står vit över-

85

med

Efter 38. —
remischackar.

Kf7

får vit

1. cd gå 2. Sc3 Lg7 3. då dö 4. Sf3 Sd7 5.
eå e5 6. Le2 Safé
Den polske mästaren styr in i det kungsindiska försvarssystemets huvudfåror. För
den som eftersträvar ett mera elastiskt spelsätt måste 6. — Se7 te sig som ett lockande alternativ.

7..0—0 0—0 8. d5 Sc5 9, De2 25 10. Le5
Säkert den bästa fortsättningen, då svart
nu måste försvaga sin kungsflygel för att
upphäva fängslingen av springaren, På 10.
Sd2 forsätter svart starkt med 10, — Lh6!

erfarenheter och
sig detta av Botvivelaktigt. I så
11, — Se8, 11.

15, SKIT? Sbdl 16, SKd8E SKe2 17. Tacl
Sd4 renderar svart pjäsförlust,

sig med

15. — 1Xe5

39. på? TER?
Svart förbiser vinstvarianten 39. 'Tfli!
40, Kg2 och nu det eleganta 40, Dd2t! 41.
(41. Kh3 Ld7) 41. — Lb5t 42. Kgl
Ef
Delj! 43. Kf2 Dflt 44. Ke3 De2t 45.
Kf4 p5t 46. Kf5 DXC2T följt av DX
med vinst.
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I Adanmski

12. LMeS dXc5 13. h3 Sf6é 14. SXes SX
då 15, eXd5

troligt

remislut.
37. D43 TXf4 38. Dh7t KI8(7)
nöja

Nr 86 KUNGSINDISKT

Efter den senaste tidens
inte minst detta parti ter
ieslavskij anbefallda drag
fall måste man återgå till
ou SId7 I, — Db6,

På 36. — Ld7 följer naturligtvis TXh6T
spelas

Landskampen Polen-—Sverige
i Warszawa 1973
A Ornstein

—

18. eXf5 Te8 19. gå Sk7

På 19. — Shfö kunde följa 20. g5 SX45

21. f6 och om nu 21. — DXe2

Kf

så 22. ft

23, SKd6r Kf8 24, SKeS DX

Ded jämte Lf4.

25.

16, 14

Annars blockerar svart centrum med
25 och 17. — Le5,

16.

16. — Ld4+ 17. Kh2!
Starkare än 16. Khl Dh4 med hotet LX
h3

GHigoric--Fischer,

Siegen-OS

1970,

22, Kal LXg4 23, Sf6t Kg7 24, SXgå
oxd5 25, DXeS Tack 26. Dd4 (26, DX

d5 h5) med ömsesidiga chanser Ulf Andersson-—--Ribli, zonturneringen i FoössaHelsingfors 1972,

för TfS av E. Ahman

10, — hé 11. Le3 Sg4?!

17, — f5

36. — Kg8
kunde

Mindre verkningsfullt förefaller 18. Tadl
Dhå4 19, e5 Lf2 20. Se4 Lf5 21. Le4 Lg3t

Här spelas merendels 8, — 0—0 eller a6.
Textdraget innebär inget hot, eftersom bonden e4 är förgiftad (Da4t). Ofta står svarts
dam bäst på c7.

Eller 17. gå Sg7 18. Dg3 Se5 19. Lf4

Te8

24. SXeB TX e8 25, f6 Sf5 26. gIfS LÖS
27. Tadl Db5 28. f4 Le4t 29. Kgl c4 30.

1. då Sf6 2. cd p6 3, Sc3 05 4. d5 de 5, Sf
eb 6. od eXd5 IT. CAS Le7 8 Le2 De7

15. Del De7 16, a5 Tb8 17. Sad

—

22. Lh6 Se5

Att 17. — c6 har sina avigsidor visade
partiet Timman-—Jansa, Sombor 1972. Det
följde 18, dXc6 bXcé6 19. Led! Tb8 20.
Tadl Dh4 21. b3 g5?! 22. Se2 Lg7 23.
Td3 Lg4 24, Tg3 LXe2 25. DXe2 Khö
26, Tg4 med vinnande övertag för vit.
Till detta kan anmärkas att 19. — T>b8
väl närmast är tempoförlust och att genast
19, — Dh4 kom bättre ifråga, men svarts
splittrade damflygelbönder bör dock bli ett
allvarligt handikapp i fortsättningen.

Anm.

Hotet Sg3 är lätt avvärjt och bonden då
står i slag. Svart borde ha spelat 14. — f5
eller 14, — 5e5 i båda fallen med goda
chanser,

36.

e2

Vad skall svart ta sig till? På 23. — Te?
följer 24, f6 och på andra torndrag är 24.
Tael avgörande. Nu är 24. f6 starkare än
textfortsättningen.

Bo Björklund

12, — Sh5 13. Sc4 Ldåt 14. Khl Dh4?

men

på

PXe5 DeSt 31. De3 uppg.

BENONI

Mindre exakt, då dels fältet h5 uppges,
dels svart om han så vill hinner med Se5
och på så sätt får sitt åttonde drag rättfärdigat.

Bägge spelarna var nu i tidsnöd och Jacobsen förbrukade överraskande 10 minuter för sitt följande drag, man får därför
förmoda att han spelade på vinst!

Löparen

23. SKd6 Ld7

9. 0—0 0—0 10. Sd2 a6 11. ad Shå7 12. f3

36. Te6!?

Xx.

På 22. — D eller Te7 följer 23. Tael.

av Eigil Pedersen

Bo Björklund i Boden har två gånger
vunnit distriktsmästerskapet för Norrbotten.
Det är därför meriterande segrar för sextonårige Hans Nordman, som i år vann
både nedanstående parti och klubbmästerskapet för Bodens SK.
Nr

32, Ld4 LXd4

21. DXe3 De?

På 41. Dd2t följer 42. Kh3.
Anm.

—

springer inte sin väg.

40, Til) 41. Kg2 uppg.

tiativ.

31. — DXg6

Bättre 20.

Nu blir svart matt!

gå leder till

g6 som 27. —

Såväl 27. —

24,
27.

17, — Ld7

20. Sc31 LXe3

40, Lgöl

Det valda draget anvisas av Velomirovie
i kommentarerna till det förstnämnda partiet, men man kan ifrågasätta om det utgör en förstärkning. Först och främst ger
det vit tillfälle att rycka fram med e-bonden utan att genereras av angrepp mm”
grannen på d5, och det är inte sverigemästaren sen att utnyttja.

18. e5!? Kg7
Försöket att spränga vits centrum med
18. — g5 är dömt att misslyckas. Det följer 19, e6! fXe6 (19. — TLeB följ 2”
De6T Lg7 21. Ld3 med vinnande angrepp.
Men kanske var 18, — Kh8 en smulzr
bättre.

19. Ld3 Dh4 20. Se2
Här kom 20, Tf3 starkt i beaktande.
T.ex. 20. — gå 21. 5Se2 på 22. Tg3 Lf2 23.
LIS! LXf5 24. DXf5S h5 25. Tfll LX g3t
26. SXg3 Th8å 27. Se4 med starkt spel för
kvalitén.

20, — ILf2 21. 51?
Én annan idé var 21. e6t? fXe6 2. gå
LXg3r 23. SXg3 eXd5 24. f5 och vit har
merpjäs för tre bönder och troligen också
de bästa utsikterna att komma till angrepp.
Men det valda draget är gott nog.

21, — Lddå 22. SXdå DXd4 23. ec
Analyserna efter partiet visade att även
23, fet! Kh7 24, Tael DXdS 25. Lo4 Dcé
26. Tf4 ger vit utomordentligt farliga möjligheter till offensiv mot den svarta kungsställningen.

23, — fXe6 24. fXe6
LeB 20. Led gå
26. —

TXf1

25.

T>'r

e6 bjöd bättre motstånd.
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12. — e4 13. Sei Le6 14. Td2 De7 15. g3

27. 23 Lh5 28. La2 Tf8

En nödvändig försvagning
geln för att skydda fältet h2.

av

kungsfly-

15, — Se5 16. Lb2 Tad8 17. Sg2

ÅN
PÅ 28, — TeR avgör vit elegant med 29.
Db3 b6 30, Db5 Te7 31. Dd7Il. Försöket
att hindra daminvasionen med 29. — Db”
stupar på 30, Dd3 Lg6 (30, — DMb2 3.
Tbl)

Dd4

31. De2

32, Db5,

29, T>f8 KX 30. Dh7! DIG (30. — Dg7
31, e74! DXe7 32. DXh6f) 31. OXC7 Les
Kg? 33. DeTt KaB 34, EC
32, DX

KB 35. dé h5 36, d7

och i denna hopplösa ställning
svart betänketiden och gav upp.
Anm,
Nr

överskerd

för TIS av Z. Nilsson

87 DAMGAMBIT

En kritisk ställning där svart borde ha
något bättre än det valda draget. Efter det
till synes starka draget 17. — Lg4 kan
vit fortsätta med 18. SXd5, tex. 18, —
Le? 19. LXest eller 18. — TXd5 19,
med bibehållande av merbonden.
LXes
Även 17. — gå (för att förhindra 5f4) ger
upphov till betänkliga svagheter på diagonalen al—Lh8,

17, — Se6! 18, Khl

Ett drag på gott och ont, Naturligare var
9, Lb2 följt av De2. Textdraget underlättar för svart att genomföra e6-e5-e4 samt
en springarpostering på e5.

9, — 00

10. Le2 e5 11, 0—0 TeB?)

Här kommer
gonting, Bättre

inte tornet att uträtta nå11. — e4 direkt,

12, Ta2!
Det rätta motgiftet mot svarts kommande framstöt med e-bonden.
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34,

DON)

34. Ddé

La7

37, Da8t

19, Sf4 SXf4 20. gXf4 LbB 21. Tel Kf8
På 21. — då 22. TXd4 TXd4 23, DXd4
TAB 24, Sd5! (24, — TXdS 25, DXf6) behåller vit merbonden med gott spel.

LXd5

den

svarte

kungens

23. LXfö

Till remi för 23, TXd5 TXd5 24. DX
d5 SMd5 25. LXg7t Keb 26. LIGT Kf8
27.

Let

etc,

23, — D>Xf6 24, TXd5S Le7 25. Led
Med

Spasski

vinsten med

genialt

24, — dål 25. SXd4
h5

Kg27 38. Df3 uppg.
Anm.

för TfS

av R. Lekander

Öppna västtyska
mästerskapet i Dortmund

1973

Nr 88 SICILIANSKT
Kestler

indirekt hot mot f7,

25, — b5 26. cXb6 ep LXXhbö 27. Dh5S TX
dö 28. L>d5 Kg8 29. Des Db2?
Förlorar direkt men slutspelet efter 29.
DXe25 30. TXg5 medför inga större problem för vit att bemästra.

Spasski

10. Sf3 b5 11. e5 b4 12. eXxfö bXe3 13,
DXe3 gXf6 14. Lh4 dö 15. Kbl Sa5!?
En ny idé tydligen i den här ställningen
med överraskande snabb utdelning som
följd. Teorin rekommenderar 15. — Sbé4.
16. 15

16. Lel kom i fråga.
16. — TeB 17. Då2 Di?
19. La6?

På 25. cXd4 avgör 25, — Lbd4! 26. Df2
Le3t 27, Khl LbS osv,
25, — e5 26, Sf3 LIS!
Nu lurade vit åskådarna på den verkliga
sluteffekten genom att ge upp! Det hotar

Man märker en klar trend i den senaste
tidens turneringspraxis att återvända till
sicilianska behandlingssätt, som var populära på 40- och 50-talen, låt vara att de
aldrig varit helt ur modet. Svarts senaste
drag leder till mycket skarpt och tveeggat
spel, men detsamma kan sägas om 9, —
bå 10, LXf6 gXf6 11. Ld3? Fischer
Spasski 18:e VM-partiet eller 9. h6 10. Lh4
Sxe4l7 1. Del! som var en schlager för
20 år sedan.

22. SKISS

22, —

forcerar

35.

1. e5 c5 2, Sf3 Sc6 3, d4 cXdd 4, SKd4
Sf6 5, Sc3 dö 6. Lg5 e6 7. DÅ2 at 8. 0-—0
0 Lä7 9. f4 Le7

5, — Sch 6. a ab

8 bd La7 9. e5l?

La?

De? vinner vit i alla fall svarts löpare.

Nyansen bättre var 18. — Lb8 19, Tel
(på 19. Sf4 direkt kan svart spela 19. —
SXfå4 20. gXf4 då 21. TXd4 TXd4 22,
Dxd4 Td8 etc) De7 20. Sf4 och svart
har möjlighet att även slå med löparen på
få,

En solid fortsättning. I 9:e VM-partiet
Spasski--Fischer blev fortsättningen 5. [a
d5 SXd5 6. e4 SKI 7, bXe3 oxdå 5.
exd4 Sc6!? 9, Le4 bål 10. Ld3 Lb4T 11.
Ld2 LXd2t 12. DXd2 a6 13. ad! 0—0! i4.
aXb5 16. 0-—0 Db6
De3 Lb! 15. ab
med lika ställning.

7. dXe5 LS

(33. —

34. DXb6 Td2 35, Lg2 Te2 36, DXa6

Möjligt tack vare
olyckliga placering.

Nu

spel.

33, Deé DXf2

18, — De?

1. c4 Sf6 2. Sc3 e6 3. då d5 4. SF3 c5 5, e3

Exaktare anses 6. — oxdé 7. exXd4 Le7
8, c5 Se4 9, Dc2 f5 10. Lb5 Lf6 11. Lf4
0—0 12. LXe6 bXc6 13, 0-—0 Ld7 14.
Les Le8 med något bättre ställning för vit.

Eller 32, — D>Xf2 33, LXg6! och svart
är förlorad, (Kristian Sköld ifrågasätter om
detta stämmer. Givetvis strandar 33, —
hXg6 på TXg6t jämte Dh5 matt. Svart
skulle dock kunna hålla remi efter 33, —
DXe3 Avdragsschacken, vare sig den nu
tas med 34, LXf7t eller 34, LXh7t tycks
vara ofarlig, tex. 34, LXh71t (förefaller
starkast) Kh8 35, Tgå DXf4, Eller 35.
Tg4 Delt 36. Eg2 Te8 osv, Klart är dock
att vit ställts inför mycket besvärliga problem efter 32, — DXf2, red).

19, — TaB 20. Le2 Scd 21, LXcd DXed
22. b3 Da6 23. 03 0—0 24, Kal

I pressande tidsnöd men efter 33. — Tb8

Vit beslutar sig för att öppna g-linjen.

Maciejewski

Tekander

30. DES TfB 31. LXed4 g6 32. DAS TAS

18. fXe6

fXe6

Det är att utmana ödet att öppna ännu
en angreppslinje för motståndaren, särskilt
när denne heter Spasski.

27. — DXa2tli 28, DXa2 TXa2t 29.
EKXa2 Ta8t 30. Kb2 La3t och matt i nästa drag. Efter 27. ad TIb8 28. Da2 är den
vita ställningen ohjälpligt försvagad och
svart kan kosta på sig 28. — TXb3l 29,
DXb3t Le6 30. Dc2 Dc4 med ocmotståndligt angrepp.
Anm,

av Z. Nilsson

i Aftonbladet

Om följande parti säger Ulf Andersson
att det var hård kamp hela tiden, båda spelade på vinst och undvek remibetonade
vändningar.
Nr
Westerinen

89

SICHILJANSKT
Andersson

1. ed ce 2. Sf3 e6 3, då cXdå 4. SKd4
Sc6 5, Sc3 De7 6. g3 a6 7. Le2 dé 8, 0—0
Ld7 9. a4?! Sf6 10. Sb3 Le7 11. få 0—0
12. a5 b6 13. e5? dXe5 14. EXe5 Ses
15, LXa8 TXa8 16. Ddå! Le5 17, SXc5
bXe5 18, Dh Le6 19. Lf4 Lb7 20. LXe5
De6! 21. Kf2 Df3f 22. Kel De3t 23. Se2
DXe5 24, c3 g5l 25. Dad TeB 26. Tdl Lg2
27. TXf6 DXf6 28. Td6 ThB 29. De?
Dilt 30. Kd2 Df2 31. bä! exbål 32. cX
b4 Lil 33. Dd3 DXe2t 34, DXe2 LXe2
35, KXe2 Tbd 36, h3 h5 37. TXa6 Tad
38. Kf3 Ta3+ 39. KI2 Ke7 40, Ta7 hå 41,
ghd g>ha 43, Ke2 Kg6 43. a6 e5 44. TaB
eå 45. Kf2 Kf5 46. Ta7 £6 47. TaB Kf4
48, al f5 49. Kg2 Ta2t 50, Khl e3 51.
Kgl Ta6 52, Kg2 Tal 53. Kh2 e2 54. TeB
Kf3 55. Te5 TXa7 56. TXI5St Kod 57.
uppg.
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Korr. lag-SM

21. — LXc5 22. LäS Dfö

1972 — bord 2

Svart offrar hellre en bonde än att lägga
sig på försvar genom 22. — Sd8,

Nr 90 SPANSKT

Egon Arvidsson
Göteborgs

Roland Åkesson

FSS

Grimsta

FS

1. ed e5 2, SÉ3 Sc6 3. Lb5 a6 4, Lad d6 5.
3 5 6. €Xf5S LS 7. 0—0
Även 7. då är spelbart och kan efter
dragen 7. — e4 8, Sg5 d5 9. f3 hö! 10. fx
e4 hXg5 IL eXf5 LdåG ge ungefär lika
chanser.
7, —

143

8. Tel

Ett intressant försök är här 8 Db3.
8. —

Le7

9, Te3

Här kan 9. Ib3 komma ifråga. Så skedde
bl.a, i partiet Bengt Ahlbom--Östen Nordström i Jub.-Cup final. Fortsättningen blev
9 — 'Tb8 10. Dd5 e4 11. Spå LXg5 12
DXxd3 Sf6 13. Dg3 Lh6 14, d4 LXcl 15.
DXg7, Ställningen är nu identisk med partiet Martynov-—Saplinow, Ukrainska korrmästerskapet 1966. Svart spelade 15. — Tg8

23, Dd3
DfS(!)

h6 24. LXe6

Poängen,
bekymmer.

17. DXg8t Ke7 18. Dg7t Keb 19, Sa3! I
ett senare parti i en förgrupp till 11:e tyska
korrmästerskapet 1969 (Haussmann—Dahl)
gjorde svart ett försök att förbättra varianten. Efter 15, DXg7 blev fortsättningen 15.
— TIS 16, TXel b5 17. Le2 d5 18, Sd2
Th6 19. f3 Se7 20. PXe4 men även här fick
svart det klart sämre spelet. I det omnämnda partiet Ahlbom--Nordström prövade svart ett annat spelsätt, som också omnämns i Schack-Arkiv 1973. Nordström speJade 15. — LXb2! 16. DXhBt Kd7 17,
De7t De7 18. DXe7ft KXe7 19, Sd2 LX
cl (den verkliga poängen) och svart vann
efter 34 drag.
e4 10. Sel Le5

Efter 10, — LXbl 11. TXbl
då 13. Lb3 står vit bra.

Sf6 12. då

11. Th3

Även 11. Tg3 kan spelas, På 11. SXd3?
följer IL — LXe3 12. Sbd LXf2t och
svart står bra.
1, — Sfé6 12. SXd3 exd3
14. Th3 De7 15. Sa3 Tae8

13. TAI 0—0
16. Sc2 Sed 17.

Lb3+t Kh8 18, 13 Sc5 19. d4 LXc1 20. dx
e5 Le3t

21. Khl?

Ett tvivelaktigt drag då svart kan behålla sin löpare. Vanligare är 21. SXel
DXelrt 22. Khl dXc5 23. Le2 hé 24, Le4
$e5 och spelet kan anses vara jämnt.

154

då

25. DXa6

hxe6

vits springare

nu

får

vissa

26, Sel

På andra springardrag slår svart av densamma och tränger sedan in på andra raden med de tunga pjäserna.

26, — 142 27. DI LXel 28, TXel TXel
29, DXel Df7 30. DU?)
Bättre vore 30. Th4 för att besvara 30.
— DXa2 med Del följt av Ted eller 30. —
Te8 med 31. Te4!

i det Gröna”

Kinna Schackklubbs populära SommarBlixt ”Schack i det Gröna”
spelas som
utomhustävlan i Hembygdsparken, Kinna,
söndagen den 12 augusti med början kl.
10.00, Upprop av anmälda spelare kl. 9,15
— alltså 45 min. före starten,
Tävlingen är individuell och spelas i
grupper med 8 spelare i varje grupp, dubbelrondig. Alla spelare får således spela
14 partier. 7 partier med 10 min. betänketid och de övriga 7 partierna med endast 5 min, betänketid. Mellan de båda
ronderna göres uppehåll för servering av
kaffe etc.

fig STUDIER

30, — DXxa2 31. Del
Tvunget men egentligen har vit inte mycket till förfogande.
31. —

Te8

32. uppg.

Det hotar 32. — Te2 eller 32, — DX b2!

och kom till förlust efter 16, TX e4t! SXe4

9, —

"Schack

Anm,

för TfS av R.

Åkesson

Nästa VM-match
i Sverige?
Sveriges

Schackförbund

välver

f. LL

stora

planer och undersöker sedan en tid tillbaka möjligheterna att åtaga sig arrangemanget av VM-matchen 1975. En arbetsgrupp

har

bildats

bestående

av

förbunds-

ordföranden Birger Öhman, v. ordföranden Rolf Littorin samt 2 representanter för
St Eriksmässan, verkst. dir, Bengt Hult
och informationschef Kjell Bornemark.
En hel del har redan uträttats, så har
t. ex. Stockholms kommun uppvaktats med
ansökan dels om hjälp med pengar till förarbetet, dels om möjligheterna för Sveriges
Schackförbund att erhålla någon form av
riskgaranti. En tänkt spellokal är SÅ Eriks
mässan i Älvsjö, utanför Stockholm, en ur
flera synpunkter idealisk sådan, och olika
planlösningar håller på att diskuteras,
Arbetsgruppen har för avsikt att under
sommaren söka kontakt med ledande personer inom FIDE och skall bl.a, träffa dess
president Max Euwe i Amsterdam i slutet
av juni, Förhandlingar har även påbörjats
med Sveriges Radio/TV. De fortsatta händelserna avvaktas — minst sagt — med
spänning!

Professor Boris A. Sacharov död
Det var inte så länge sedan som jag
fick den sorgsamma uppgiften att skriva
en nekrolog över min vän den underbare
studieförfattaren Vitaly Halberstadt
och
åter står jag inför en lika smärtsam uppgift. För några dagar sedan nåddes jag av
ett meddelande att mim gode vän och arbetskollega i FIDE:s problemkommission,
den
framstående
studiekonstnären
Boris
Andreievitj Sacharov avlidit efter en kort
men svår sjukdom.
Professor Boris Sacharov, född 1914, var
en mångsidig man. Han var metallurg med
halvledare
(transistorer)
som
specialitet,
Hans vetenskapliga karriär var betydande,
Vid sin död var han professor vid Tekniska högskolan i Moskva, chef för ett forskninginstitut och korresponderande ledamot
i Sovjetunionens vetenskapsakademi. För
sin forskning
hade han bla.
tilldelats
Leninpriset, Han var också en av de sovjetiska tekniker som på 5S0-talet byggde upp
Kinas industri. Under kriget var B. A
Sacharov en högt uppsatt politisk officer
och givetvis betydande partifunktionär. Han
var också en betrodd vetenskapsman och
hade som sådan kuskat världen runt —
från USA till Japan, från England och
Västtyskland till Balkan och mellersta Östern, Jag tror, att han var en av de få
ryssar som hade ett permanent utlandsvisum, Men trots sin samhällsposition (Djilas
hade säkert betecknat honom som hörande
till den ”nya klassen”) var han långt ifrån
någon halsstarrig dogmatiker utan en rörlig, intelligent och mycket humoristiskt lagd
människa, Med sina vänner — och jag

I händelse av regn kommer turneringen
alt spelas i Hembygdsparkens rymliga dans& serveringslokal, men för att alla skall beredas god spelplats kanske arrangörerna
tyvärr måste begränsa antalet spelare,
Skriftlig anmälan med angiven spelklass
skall vara insänd senast den 3 augusti till
Kinna Schackklubb, Prästliden 16, 51105
Kinna, Startavgift 10:— kr. per spelare insättes
samtidigt
på
klubbens
postgiro

47 44 36-3,
Önskas

0320/103 88
19.00,

upplysningar

eller

10559

-—

skriv

säkrast

eller ring

efter

kl.

Red, A. Hildebrand, Uppsala och P. Perkonoja, Turku.
Originalbidrag och lösningar till Pauli
Perkonoja, Parolastigen 12 B 20, SE-20360
Åbo 36, Finland.
hade glädjen att kunna räkna mig bland
dem — var han ofta mycket öppen, Han
stack inte under stol med att han, som tekniker, i första hand beundrade amerikaner,
japaner och tyskar, som han betecknade
som skickligt och dugligt folk som man
hade en hel del att lära sig av, Han var
också skarpsynt och kritisk och hade ofta
hjärtans roligt åt folks floskler och klyschor, något som han dessvärre själv inte alltid kunde undvika i officiella sammanhang.
För mig var det alltid en glädjande händelse att år efter år möta honom vid
FIDE:s problemistkongresser, Vi har tillbringat många minnesvärda dagar och kvällar tillsammans i Barcelona, Tampere, Arcachon, Varne och Haag.
Vid sidan av sina vetenskapliga åligganden fann Boris Sacharov även tid för schack
och då i första hand studiekomposition. Han
började komponera 1935 och har sedan dess

publicerat ett 80-tal studier. Hans produk-

tion var alltså inte stor, men i stället mycket gedigen och många av hans alster ingår
redan
i = studiekonstens
skattkammare,
Fr.o.m. 1966 var han Sovjetunionens representant vid FIDE:s permanenta utskott
för schackkomposition och fr.o.m.
1971
kommissionens
förste
vice
ordförande.
Många av kommissionens klokare beslut
har fattats på förslag av den förhandlingsvane och skärpte professorn, ("Vår professor” hade ju också blivit hans smeknamn
inom kommissionen.)
Jag kommer alltid att minnas Boris Sacharav som en stor konstnär, en hjärtevarm
människa och en vän,
Här några studier av hög konstnärlig
halt.
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Tre studier av B. A. Sacharov
1655
Sovjets 2:a lagmästerskap 1958, 1:a plats.

1657
Tjigorin-memorial
1938—-39, 2 hed.omn,

1656
Schachmatnaja

Moskva

finesser, så kan man nog utgå ifrån att man
förbisett något, Nåväl, detta som små tips
för framtiden.
Låt oss nu först presentera de rätta lösningarna och några korta lösarkommentafer:
Nr 1 — Studie av N. Grigoriev (”64” år

1931): 1. c4 Kdå 2, e5 Ke5! 3. Kas! Ke6
4. Ka6! Kd5 5. Kb5 Ke (e6) 6. Kc6 a5 7.
Kb7 och vit vinner, T. Sjödin: ”Ett ganska
enkelt exempel på oppositionens betydelse.”

Vinst

Remi

I nr. 1654 är svarts tre merbönder starkare än springaren, så man har svårt att
se någon naurlig räddning för vit, men en
studieförfattares öga ser en sådan: 1. KB4!
(Vit utnyttjar den omständigheten att 1. —,
b4 strandar på 2. Sb6! och påbörjar sin
kungsmarsch mot centrum. Men vad tjänar
nm detta till? Går kungen till damfiygeln,
så avgörs ju kampen av svarts fribonde på
kungsflygeln.) 1. — Kf2 2. KfAl Ke2 3,
Ke4! Kd2 4. Kddl f5 (Vad skall nv den
envise vita kungen dit för?) 5. Sd61! exd6
6. c6! d>Xe6 och den vita kungen är ”spegelpatt” mitt på brädet omgiven endast av
svarts kung och bönder! (Spegelpatt resp.
spegelmatt kallas en patt- eller mattställning, där alla 8 fält runt omkring kungen
är lediga.)
1 1655 är lösningen kort men kärnfull:

1. Td6+! Kb5! (Det bästa svaret, Till snabb
förlust för 1. —, Ke7 2, cbt KXd6 3. ba

eller 1. — EXc5 2, TA5t Ko6 3. Ta5t
0.8.7.) 2. e>Xb6 (Vits bonde börjar bli farlig,
men svart förfogar över ett fyndigt motspel) 2. — Left (En kungsreträtt för till

remi: 3. Kb2 Ta21 4. Kbl Th2! 5. b7 Th8)

3, TXe6 Th7! (En rolig slagväxling med
liknande motiv för vit och svart. Vit tog
löparen i och med att svarts torn stod i
slag, nu utnyttjar emellertid svart samma
omständighet för att ”sätta bort” sitt torn!)
4. Te5t d5! (Den s.k, Novotny-avskärningen! Beroende på vits slag slår svart bonden
med sin kung eller sitt torn. Allt ser ut att
5. LXd5! TXb6 6. Lb7
klaffa, men...)
matt!
1656 är en ganska fantastisk komposi-

tion, Titta själv: 1. h6 Sd5 2. h7 (Ej 2. Lb2
på grund av 2. — Se7 3. Kh5 SXg6
KE Xg6 Lb3 5, h7 Le2t 6. Eg? LXh7

KXh7

Kg2

osv)

2

—

LI2t!

4.
7.

3, KS

Lh4t!! (Paradoxalt. Inga förändringar på
brädet har inträffat utom att den svarta

löparen försvunnit — på svarts eget initia156

Remi

tiv! Förklaringen till offret får vi se sena-

re.) 4. KXhd SXf6 5. h8D alD (Skulle
den svarta löparen ha stått på a7, så hade
nu följt: 6. Kg3t! Lh7 7. Da8i! med damvinst. Nu är fältet a8 ouppnåeligt för den
vita damen, Det ser ut som om svart hade
6.
men...)
motståndare,
sin
öeyvrlistat
Kg5t! Sh7i! 7. Khé6! DXh8 8. g7l! Remi!
En ensam vit bonde håller alltså remi mot
svarts dam, löpare och springare
Denna studie har komponerats tillsammans med An, Kusnetsov,
Alexander Hildebrand

Nr 2 — Studie av N. Grigorjev (”Izvestija” 1929): 1, Kf21 Kol (1. — Ke7 2. Ke3
Kf7 3. Ed4! Kg6 4. KeS! KXhé6 5. Kdö
följt av 6. KOh6) 2. Kg3l KAS 3. Khål Kdd
(3, — KXeS 4. Kge5l) 4. KhS! Kedl 5.
Kgd! KXeS 6. Kgl (sätter svart i dragtvång) Kd6 7. Kf6! e5 8. Kg7 — remi. Det
intressanta försöket 1. Ke2? strandar på 1.
— Kcé6! 2. Kf3 Kd5 3, Kf4 Kd4t 4. Kpd!
Kes 5. Kh4 Kf4l 6. Kh5 Kf5! 7. Kh4 Kg6!
och svart vinner, Chr. Niklasson: ”Ett fint
valt exempel på fjärropposition.”
Nr

3 —

Slutspel av O.

Frineck (1923):

LdA7!! (och inget annat!) I. —
Ked

3, h5 Ke5

4, hé6 Kf6

MKe3

5. Le8!

och

1.

Vårpristävlingen avgjord
Vår pristävling — ”Vårpristävlingen” —
var en riktigt svår pristävling! Detta är

Nr 5 — Studie av V. Jakimtjik (”Schachmaty v SSSR” 1934) 1. Sc6! (Ej 1. Sf7?,

som ca 90 9 av lösarna angivit, på grund

av 1. — Sg2! 2. Kg4 Ke2 3. 5e5 Sf2t 4.
Ka5 Sd3 5. Sc6 Ke3 6. Ka4 f3 7. Kg3 Sp!
och vinner. Detta är bara huvudvarianten
i en rad omfattande analyser.) I. — f3 2.
Se5 Se3tl (Naturligtvis inte 2, — f2? 3.
Sg4 fiD 4, Se3t — remi) 3. Kgl (3. KX
h4? SIST 3, — 12 4, Sgå Sf3f 5. Kf4 Sn5t
6, KIS! f1S (Teorin säger, att tre springare
vinner mot en, men...) 7. Se3t! Sxert
8, Ked Ke2 — patt! Ja, det var inte så
många som gick I land med den lösningen!
”Jag tycker den här var lättast” skriver en
lösare!

Chr,

Jonsson:

dessa hade presterat detaljerade och 100 96

riktiga lösningar. De två sista bokpriserna
går till: Dag Svensson, Larsbergsvägen 17.
VIL 18137 Lidingö och Sakari Räty, Tal
toniekantie 9 H 12, 40740 Juväskylä 74,
Finland, vars lösningar av nr, 5 inte var
fullt tillräckligt preciserade, men i stort sett
riktiga,
Vi lyckönskar pristagarna och tackar alla
som deltagit! Vi hoppas också på att tävlingen var roande och lärorik. Priserna
kommer per post.

JÄRNVÄGSSCHACK

vin-

ner. ”Mycket lärorikt!”, ”Ett överraskande slutspel” är några av kommentarerna.

inget ont anande

Bokpriser till: Bo Göransson, Bandstolsvägen 22, 2 tr., 752 48 Uppsala, Ernst Mortensen, Sofielundsvej 57, 2600 Glostrup,
Danmark, samt Osmo Kaila, Advägen 13
A 5, 00200 Helsingfors 20, Finland, Alla

2. hd

Nr 4 — Studie av A. och K. Sarytjev
CSchachmatnyj Listok” 1928): 1. Ko8!! (Ett
paradoxalt drag!) 1. — b5 2. Kd7 b4 3, Kdé!
LiS 4. Ke5! LB 5. Kdå — remi. B. Skogsberg: ”Mycket svår!”

den slusats man kan dra sedan man gått
igenom den rikliga skörden av insända lösningar. I många fall gällde det här att prestera ett kvalificerat schackligt ”detektivarbete” för att komma de rätta lösningarna
på spåren. Men lärorikt var det, tyckte
många lösare. Och nog är det sant, ty
tänk vad schackspelet är rikt när man
t.o.m, med 4 till 6 pjäser kan åstadkomma
så djupsinniga verk.
De flesta lösare klarade sig ganska bra,
men manfallet blev ändå stort, speciellt
med tanke på fallgroparna som utgjordes av
uppgifterna 3, 4 och 5. Det märktes också
att många starka spelare saknade lösningsteknik, Om en lösning, som t.ex, i uppgift
5 anges till: 1, Sf7 f3 2. Se5 f2 3. Sgå —
remi, då borde man ju förstå att något är
galet och att detta ”något” måste vara att
man inte hittat de bästa dragen för svart.
En bra princip för att kolla sig själv är
följande: är spelet överraskande med poängterade och svårhittade drag, så är man förmodligen på rätt väg, är däremot allting enkelt och ”självklart” och utan nämnvärda

Prislistan, bland dem som löst alla uppgifter rätt, får följande utseende: Kr. 100:—
till Bruno Breider, Siuntionkatu 7. as 21,
00510 Helsinki 51, Finland. Kr. 60:— till
Jan-Olof Forsberg, Kungsgatan 49, 461 00
Trollhättan, Kr. 40:— till Matti Nukari,
Kasavuorentie 12 D 16, 02700 Kauniainen,
Finland,

”En

härlig kamp”.
. Nr 6 — Studie av L. Prokes (”Narodni
lity” 19403: 1. Kf4 Kg7 2. a8DI TXa8 3.
Ke5 Kf7 4. Kd6 Ke8 5. Kc6 Tc8 6. Kdö!
Ta8 7. Kcé6l! -— remi. J..O. Forsberg: ”Ett
naturligt slutspeL”
Bland lösarna återfanns flera från våra
grannländer, men det var speciellt de finska
lösarna, som så många gånger förut, som
visade sin skicklighet på området.

Järnvägsmännens
22:andra
individuella
mästerskap spelades under tiden 29 april —
5 maj på hotell ”Fjällgården” i Åre. Sammanlagt 67 spelare ställde upp, Mästarspelare (16 man) spelade 9 ronder enligt system
Monrad. Segrare blev Arne Berglund, Falköping, med 7 poäng, närmast följd av
fjolårssegraren Torsten Hultquist på 63
poäng. Därefter kom Börje Persson, Boden,
6, samt Hans Olov Pettersson, Gävle och
Erik Johansson, Borlänge, med 5 poäng.
Klass 1 spelades i två grupper, båda med
sju spelare, I den första gruppen kom 4
spelare lika på 314 poäng, Stig Alve Reimertz, Göteborg, segrade på bästa bonus.
I den andra gruppen uppnådde Anders
Kvarby, Trångsund och Holger Moberg,
Sollefteå, båda 474 poäng, den förre segrade på inbördes resultat.
I klass
der och
lokmäns
Ålander

2 med 10 man kom Ebbe AlanAnders Larsson, båda Hagalunds
schackklubb, lika på 7 poäng,
vann på inbördes resultat,

Klass 3 med 10 spelare vanns av Henning Svensson, Sundsvall, 754 poäng, En
iuniorklass (6 delt.> vanns efter särspel av
Gunnar Almgren, Hagalund. En damklass
(6 delt.) vanns av Birgitta Kvarby, Trångsund, på 414 poäng. Hon segrade även I en
juniorklass med tidshandicap.
I en Åre-blist med 34 startande segrade
John Larsson, Avesta.
Paul Karlsson
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Bidrag och lösningar till

-

HILDING FRÖBERG,
Midgårdsvägen 8, S-136 44 Handen

13113. Hugo Kouppert,
Vedbaek (Danmark)

5 & P. . di Scala
3114. P. Monreal
Nanterre (Frankrike)

135115, L. Makaronez,
Lwow

(USSR)

13116. A. Maksimovskih,
Zagajnovo (SSSR)

Rättelse: På grund av tryckfel saknas en
svart Lhbl i nr 13107. Problem nr 13097 har
dual i var. 1. — SXd6, som kan klaras med
en vit Bg4, men för att behålla miniaturformen sänder författaren följande version:

Matt i 2 drag.

Kc8,

Te,

Lf8,

Lh3

—

Khl,

Se6,

matt. 1. Tg$ hot (Sg5), 2. Lg2;
2. Tf4; Sd4, 2, Le5.

/
m,
13117. Axel Åkerblo
Avesta (Sverige)

Bh2.

5-

SKISSA.

ä
13118. Erik Svedberg,
Gnarp (Sverige)

Einar Letzén, Malmö, gick bort några dagar innan han skulle ha fyllt 75 år. Han
ägde en skapande begåvning av stora målt,
som tog sig uttryck på flera sätt. Sålunda
var hans yrke ingenjörens och uppfinnarens, och han blev ett stort namn inom
både schack och bridge. Vi, hans kamrater

Matt i 2 drag.
Efter inl, åter matt i 2 drag.

13119. Erik Svedberg,

Cnarp (Sverige)

Matt i 2 drag.
Pragplikt.

3
13120. ÅA, Hemmingsson,

Hammerdal (Sverige)

I

i Svenska Problemschackklubben, kommer
naturligtvis särskilt att minnas honom för

rd

Matt i 2 drag,

:
13121. A. Hemmingsson,
Hammerdal (Sverige)

i

i
i

|

::

hans goda och originella insatser som problemist, I unga år var han vårt lands främste tvådragskomponist, Svår sjukdom avbröt för en tid hans problemistbana, men
senare återupptog han den. Nu ägnade han
sig åt att uppfinna delvis mycket intressanta variationer av vårt vanliga schack, vilka
visat sig ge nya möjligheter både vid problemkomposition och praktiskt spel. Under
sin sista tid sysslade han främst med en
frågeställoing inom det senare, nämligen
möjligheten

att eliminera

svarts temponack-

del, Måtte resultaten av detta arbete inte
ou gå förlorade genom hans frånfället Tyvärr fick minnestecknaren aldrig särskilt
goda tillfällen att lära känna honom som
människa, men ett angenämt sammanträffande har efterlämnat intrycket av en karlia-

karl i varje mening, Vi lyser frid över hans
minne.
5

Matt i 3 drag.
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Matt i 3 drag,

Lösningar till problemen
13062-—-13070, häfte 10.
13062
B)

(Jörgeasen

1. Såå,

CO)

&

fönsson)

I, Tel,

D)

A)

1. Thå

1. gå, E)

1, Se2,

Fy) 1. LXb6, I varje ställning hotas matt
med en av blockadpjäserna omkring vit K.
Försvaret blir J. —, då, varvid vit i mattdraget utnyttjar lufthålet för kungen. Påhittigt är inte minst det sätt som de svarta
bönderna flyttas p.: de avlöser varandra

(EFD.

Einar Letzén död

SE

Seriehjälpmatt i 8 drag.
2 lösningar

Hjälpmatt i 6 drag.
2 lösningar

Hjälpmatt i 2 drag.
4 lösningar

Matt i 2 drag.

13124, Christer Jonsson,
Bandhagen (Sverige)

13123. Christer Jonsson,
Bandhagen (Sverige)

13122. Axel Akerblom,
Avesta (Sverige)

Matt i 3 drag.

J. Knöppel

Ett nytt (?)
batteri (LL).
13963

(Hjelte)

sätt

att

1. Db7

framställa
hot

kungs-

2, DXMd5;

TX

c5, 2. Sf3 (Sc67), men dual 2. Db2; TxXeS.
2 Sbå (Se6/Le3?k dxc5 2. Sc6 (SFI?)
dxXej, 2. Le3 (Sb3/Se67). Blockader och
linjeöppoingar, Nackdel att vit inte har något svar på I. — KXeS/KXeS i diagrammet (CD).
13064 (Benedek) 1. då hot 2, dXe4;
cxd3, 2, DXxe4; eXdl 2. ed; TXd3, 2.
LXe4, Försök: 1. De5? Sc6! Fyra pjäser
mattar på ed. Kanske ej så alldaglig utformning

(HED,

Följande

version

verkar

trevligare: Kg7, Dbd4, Tg6, Ld7, 5g2, Bf2,
gå — Kh5, Ta6, Tf5, 1b7, Bed, f6, gå.
2-matt, 1. få. Försöket 1. f4? som hotar 2.
'Th6 strandar på Tg5! (red).
13065 (Jonsson) A) 1. Lh5/Tg4: 2. g3. B).
1. Lg4/Lh3: 2, gXxh3. CO) 1. Thö/Lh5: 2.
gå. D) I, Tf4/Lf3: 2. gf3. Albino i överraskande form. Problemet gör en själaglad
och jag hoppas att det flitigt kommer att
reproduceras (HH),
13066

(Gustafsson)

A)

1.

Sc4,

Sac3,

2.

Ke5, Tb5. 3, Kd4, Td5; 1, Sd3, Sdc3, 2
Ke5, Te2, 3. Kd4, Te4, BB) 1. Td5, Sf2. 2.
Ke5, Te2. 3, Kd4, Ted; 1. Ted, Sb6, 2, Ke5,
Tb5. 3. Kd4, Td5. Fin fjärrblockaduppgift
i enkel och sympatisk utformning (LL).
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Att

klara

got

av

alla

tre

lösningarna

möter

vissa

svårigheter. De svarta tornen och Pf7 utgör förargelseklippor. Kanske är 13067 nå-

liksom

stadgar

föreningens

adressföränd-

Nu

14.

Ld7

Tadl

15.

LXa4

DXd1

13069 (Sandberg) A) I. Kd4, Ld3. 2.
bil, Le3 med skenspek: 1. —, Le3, 2, elL,
Ld3, B) 1. Ked, Le3. 2. ell, Ld3 med
skenspek 1 — Ld3, 2. biL, Le3, Detta
perpetuum mobile kanske inte kan betecknas som problema nobilis (tråkigt att det
inte går att rimmal), men mycket trevligt
är det med sitt aktiva vita och passiva svarta löparspel (HH), Väloljad evighetsmaskin.
Bra! (LL).

23, — T>P7 24, Då8t Df8 25. LST
f7 26, e6T KegB 27. e€7 uppg.

13070 (Fröberg) 1. Ld6 dragtvång; Df2, 2.
La3,

Db2.

3,

LXb2;

DXxdö.

2.

Dc3,

Kdl.

3, Lf3; De7t 2. Dd3, DX d6/DXeMKb2, 3.
Försök: 1.
2 gXf3
DM
DÅ/LaNDa
De3?, Kdl. 2. Lb4, DE2! Svårfunna stilla
drag (PP). Ett dedikationsproblem värdigt
B,. Gedda! (CJ).

OMSLAGSDIAGRAMMET
Vi gör denna gång en verklig djupdykning i schackarkiven och visar ett parti
mellan E. L. Bledow — wv.d. Lasa spelat
omkring 1835. Vid denna tid var England
och Frankrike de ledande schacknationerna medan intresset i Tyskland var relativt
obetydligt. Bledow satte emellerid fart på
det tyska schacklivet och samlade såsom
ordförande i Berliner Schachgesellschaft
flera kända spelare som Rudolph von Bilguer, Thassilo von der Lasa, Wilhelm Hanstein, Bernhard korwitz mfl. Schackspelare betraktades tydligen i dåtidens Tyskland
med en viss misstänksamhet, som en kuriositet kan nämnas att eventuell ändring i

160

Le

b3

22.

(AG.

SEMESTERSTAÄNGT

Pris endast kr 8:— portofritt.

7, ad a5 8. Le3 Sfé 9, dXe5 Ses 10.
Ses dXe5 11 LXb6 cXb6 12. Sd2 0—0

12068 (Larsson) A) 1. TXb8, ax bäS. 2.
Sb6, Sad. B) I. DXbB, aXbeS. 2. dö, 5d7.
C) 1. Tc6, b6. 2. SXb6, Sa6. D) I. Dd4,
Kb3, 2. d6, Sd7. Utgår då problemet deltog
i landskampen Sverige — Tjeckoslovakien
där den erhöll 10:e plats. Matchen vanns av
tjeckerna med 80-—131,

dubbelschacken

1930

kan nu levereras med undantag för februari-numret, I allt 11 intressanta tidskriftsnummer av TfS med mängder av
partier etc. från det viktiga schackåret
1930 — inledningen till den svenska
storhetstiden,

Bledow — v.d. Lasa: 1. odå e5 2. Sf3 Sen
3, Led Le5 4. c3 De7 5. då Lbö6 6. 0—40 då

De2

äver

ÅRGÅNG

till partiet.

13,

lovsång

en

VI HAR

ring måste anmälas till polisen!
Bledow sysslade med många saker, han
publicerade t.ex. partierna i matchen Labourdonnais — Mac Donnell, gav ut en
sammanställning av ett större antal korr.partier liksom Stammas slutspel. Han grundschacktidskriften
tyska
den
även
dade
”Schachzeitung” 1846, då han avled samma år hann han bara ge ut ett nummer,
Hanstein övertog därefter tidskriften.

16. f4 Tad8 17. fXe5 DXeS 18. TIS DIG?
19, 25 DeSt 20. Khl Sed 21. SKe4 TXT
LXe4

Diagrammet,

Betalning

Txf£7! Naturligtvis ganska närliggande
och leder forcerat till vinst, den följande
bondeframmarschen har dock onekligen sina poänger.

till postgiro: 6046 34-6,

Tidskrift för Schack
Box

7123

402 32

under tiden 5 juli--15 augusti, men
till dess sker leveranserna som vanligt.
Några nyutgåvor:
Be Göransson: Marshallangreppet
(nytryck)
f—
H. Westerinen: Sc6! (Boken handlar
om Sc6-varianterna i Sämischvarianten av det kungsindiska försvaret.)
12:—
A, Hildebrand: Stauwntongambitern
(nytryck)
fr
A, Hildebrand: 1. b2-b4 (nytryck)
6:—
I. Godal: 154 norske miniatyrproblemer (Ny!)
12:—
Breider/Dunder/Kalla: 123 finska
studier 1946-71. Ena mycket vacker
finsk studiebok med lättfattlig notation och utsökta studier!
22
SCHACHZENTRALE
Box

Göteborg

KX

Rekvirera
(även

323,

751 05

vår

CAISSA

UPPSALA

antikvariska

1

lista

1/1973

schackfilateli?).

Det hela var väl inte särskilt märkvärdigt
men gav oss fillfälle påminna om en mer
eller mindre bortglömd schackspelare och
visa hur han spelade för ca 140 år sedan.

Allt i schack

Inbjudan till Täbyturnering
Täby

till

inbjuder

Schackklubb

en

öp-

Vi är företrädda vid SM i Bollnäs
i juli månad och hälsar alla schackvänner välkomna för studium av vår kollektion av litteratur, materiel m.m. Beställ-

vinkar fina priser, kr 800:—, 500:—, 300:—,
200:—, 150:—, 100:— samt ett antal priser
på kr 75:—, beroende på antalet spelare.
De 60 först anmälda spelarna garanteras

deltagande,

i övrigt

enligt

arrangörernas

Anmälan

genom

Östra

I Stockholm är vårt förlag öppet under
juni och augusti, men skriftliga beställ. ningar behandias även under juli månad.

Banvä-

insättning av startavgil-

ten kr 50:— postgiro 44 41 28-3 senast 17/8.
Upplysningar tel. 08/756 53 74 Bo Ländin el-

ler 07/758 21 68 Hans Svedbark.

Särspelet om årets öppna SM mellan Dan
Hansson och Per-Inge Helmertz slutade med
seger för Hansson med siffrorna 214-124.

schackvän:

Tio Intressanta

nunnmer

av sechacktidskrifter från
10 olika länder
endast kr 19:—,

Väl mött i Bollnäs!

Stockholms

Hjärtligt välkomna!

PRESS-STOPP!

rätta litteraturen

för varje

ningar upptas även för leverans senare,

est,

Spellokal: Näsbydalskolan,
gen 90, Täby.

VÄRLDSPAKET
Den

pen 7-ronders Monradsturnering 25/8—2/9.
Dragserien är 40 drag/2 timmar och det

VäsrrpngteTROR RSS

det motiverat med spegelvända 105emedan det är en tvilling med högst
symmetri! Miniatyr och olika bloc(CD.
2.
13067 (Gustafsson) A) 1. Sab, SK
Yc7, e4, 3. Sd5. Bj 1. DbS, SXIS 2. Dad,
g3. 3. Sd5, OC) 1. Sc2, KS. 2, Dbl, Sf4,
3. Sd4, Ett roligt försök är: 1. FXe6? Te.
2, Sch, f5. 3, DXe5 (upptäckt av EKN, men
vit får ej slå e p. eftersom det ej kan bevisas att svarts sista drag måste ha varit
e7-—e5! (red). Tripplering av avdragsmatt,
Utförandet är raffinerat, ja, uppgiften är en
härlig skapelse! Gratulerar, käre KM! (HED.

Här är
ningar
speciell
kadfält!

(Henry

Schackförlag
Andersson)

Alla från 1960- och 70-talen.
Portofritt

efter

inbetalning

till

Brännkyrkagatan 71 — 11723 Stockholm
Tel;

08/69 42 37

Postgiro 55 08 36-6

Tel: bostad 08/69 44 41
Sommarbostad 0764/273 90

Tidskrift

för

Schack

Box 7123, Göteborg 7, Postgiro 60 46 34

se

so

a

|

Aldre årgångar
Läs vid aftonlampan

om

gyllene schacktider i äldre årg, av Tidskrift för Schack!

Vid beställning för minst 10 kronor är leveransen portofri,
Vid beställning av minst 10 årgångar lämnas 15 26 rabatt på nedanstående
Årgång
1910 åter till

Pris

191]

gänglig .. 20 kr
ooscsssosa 12”

1913

so......a

1914

v.

.

1915
1920
1921

sissors ses
sissssrers
ooeoos sera

1924

sioooo0ssa

12

107

Årgång
1931 oossssas.

1932
1958

sisssssssa
soereseses

Pris
10 kr

1959

soossossera

io

1960

10”
8”
8”

10
10”

”

oorseses rer 10

1961 (utom nr 1) 5
1962 sisssonses 2
1963 oososrsrrs 12

3”

1964

soesssarrs

12”

Årgång
1965 sisssersra

1966
1967

s.ssssrarns
sossssress

priser,
Pris
12 kr

12 7
12»

1968

sisorrasesr

12”

1969

sirsessres

14

1970
197]
1972

rressrrrra
sresssreses
orrsrr resa

14
14
20

”
ov

Beställning kan göras hos Tidskrift för Schack, Box 7123, Göteborg 7, eller genom
insättning på postgiro nr 6046 34.6,
Komplettering av ofullständiga årgångar sker i görligaste mån till humana priser
mot insändande av lista över saknade nlmmer. På begäran söker TfS även anskaffa
andra årgångar än de ovannämnda.

Berika Ditt schackbibliotek med en serie årgångar av TfS — en fascinerande ka-

valkad i ord och bild av 1900-talets svenska och internationella schackliv!
Beställ innan lagret sinar!

Tidskrift för Schack
Box 7123 —— Göteborg 7. Postgiro 60 46 34-6

Utländsk schacklitteratur
1926, Lake Hopatcong,
1973, 150 sid. Karton,
1973, Sarajevo, Medun,
festival, 27 sid. Hftd.
Kroatiska,

Madrid
Spanska
sahovski
Serbo-

1973. Wijk aan Zee. Hoogoventoer-

Bent

games,

Hård

pärm.

Spasskij--Fischer -72
Verdensmesterskabet
Reykjavik

UNO

1972

96 sider. Samtlige partier med kommentarer og diagrammer, Tilsendes portofritt ved inbetaling af danske kroner
18.—
på dansk
gironummer:
20801
Skakbladets Eksp. Akademihaven 4180
Sorg, Danmark.

LINDE
400 20 Göteborg

i skak

&

Engelska. (Väntas in)
34.30
Porto och Moms tillkommer
Box 14002

Larsen

6,30

nooti, 74 sid. Karton.
Holländska
11.20
1973, Tallin, Analyser av Timman
& Sosonko. Holländska.
11.40
Smit, Het Göringgambit. 96 sid,
Karton. Holländska.
14.80
Barden, Hartston & Keene, King's
Indian defence, 2nd. ed. 342 sid,
Hård pärm. Engelska.
46.10
Botterill & Keene, Pirc defence.
271 sid. Hård pärm, Engelska.
41.20
Eales & Williams, Alekhine's defence, 140 sid. Hård pårm,
Engelska.
2.50
Hartston, Benoni, 2nd. ed. Härd
pärm, Engelska. (Väntas in)
29.00
Lombardy, Snatched oportunities.
Quick victories in 200 rescent
master

&

12.30

14

Västergötlands Tryckeri, Skara

1973

