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Pristagarna i 10:e Rilton Cup 1980/81:
I. Axel Ornstein, IM, 7, 47/2, 2. Lars-

OS-ratade IM Axel Ornstein, FM Dan Cramling, SM-tvåan Mats Sjöberg samt IM Margeir Petursson, Island.
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manskapet. IM Schössler var topprankad före — Sznapik, IM, PL, 7, 48'h. 4, Jens-O Fries
IM Wedberg, polacken IM A Sznapik och IM = Nielsen, DK, 7, 47/2. 5. Dan Cramling, FM,
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Jubileumsupplagan av Rilton Cup samlade 150 deltagare från 10 nationer. Liksom förra året fick Riltonkommittén förlägga turneringen i Schackhuset på
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Tom

Wedberg,

IM,

7,

46!
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= Mats Sjöberg, 7, 44'/, 8, Harry Schössler,
IM, 6'h, 50/2, 9, Thomas Welin, 6/2, 48/2,
i0. Margeir Petursson, IM, IS, 6/2, 47. H
Bo Kyhle, 6/2, 45'/3. 12. Christer Bergström,
45, 13. Jerzy Pokojowezyk. IM, PL,
OM
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Sven-Gunnar Samuelsson, 6, 43!/2,
NilsÅke Malmdin, 6, 43, 21. Carl- Maenus20. "Björk.
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I sista ronden överraskade Dan Cramling ås- — Mats Eriksson, 6, 40, 24, Mats Carlson, 6, 39.
kådarna med att spela remi mot Bo Kyhle re- = 25. Per-Åke Jansson, 6, 39. 26. Bo Adler, 6,
dan efter åtta drag med motiveringen att han — 38/2. 27. Magnus Bergström, 6, 36!/2, 28, Söstod sämre! Ornstein vann förbluffande enkelt — ren Madsen. DK, 6. 35/2,
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Svenskt postgiro 63 19 45-3, Bankgiro 312—7958, Danskt postgiro 2058715,
Norskt postgiro 1 99 24 52. Finskt postgiro 1121 19-5
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Halvtid i Merano:
Kortjnoj — Huäbner 4 1/2-3 1/2

Lennart Hansson

Grekisk seger gav Sovjet OS-guld
Efter sjunde ronden av schackolympiaden på Malta ledde Ungern med 2,5 poäng före
Sovjet och allt syntes upplagt för ett dacapo av Buenos Aires 1978 och en ny guldseger
för ungrarna, Men under andra hälften av olympiaden gjorde Sovjet-laget en kraftig
upphämtning och efter tolfte ronden hade ryssarna ätit upp Ungerns försprång.

Och sen var matchen slut...
Trots Höbners tidigare protester startade utmanartävlingen programenligt och efter halva an-

rien, anklagad för spioneri, och antytt att Hiäb-

talet partier ledde Kortjnoj med 4 1/2-3 1/2. Sedan gick 9 och 10 partierna till avbrott med troligt remislut respektive bättre spel för Kortjnoj.

Merano,. Mer än gerillakrig blev detta aldrig.
Kortjnoj är förresten som bekant van vid be-

Sedan västtysken begärt uppskov med de avbrutna partierna spreds ryktet att han fått nog
och detta bekräftades vid en presskonferens fredagen den 9 janvari, 18.00, av Wilfried Hilgert,
Häbners vän och mecenat.

Kurcentrum i Merano, där 600 åskådare
följde spelet varje dag, var en bra lokal, och
arrangemangen likaså goda. Båda parter var
ense om att just här ville båda möta Karpov
när det var dags...
Någon psykologisk strid mellan utmanarlägren har inte förekommit. Hilgert sökte visserligen utnyttja det faktum,

Kortjnojs ledsagarinna,

att Petra Leeuwerik,

tillbringat 9 är i Siti-

ner skulle stödjas av sovjetiska

tydligt hårdare tag.

sekundanter

Värre har det varit för den

känslige västtysken, som före speldags besvärats av påflugna journalister och TV-fotografer. Kortjnoj har däremot väntat att bestiga tribunen till sista ögonblicket eller rent av skänkt
bort några minuter av betänketiden.
Effektivare visade sig vara Kortjnojs egen
”krigföring”,

hans

spel

och

sätt att genomföra

matchen. En svårbegriplig passiv börian med
Caro-Kann i la partiet gav Hibner en lätt seger. Var det så planerat? Kortjnoj kvitterade i
alla fall omgående, men efter remi I 3:e partiet

stod Höbner I det 4:e åter som vinnare! Remi i
5:e partiet och så avgörandet i 6:e omgången.
Här blev det remi efter 88 drag (7 timmar och
59 minuter). Klar remi I avbrottet, men

30

Kortj-

noj plågade avsiktligt sin motståndare i ytterhigare 48 drag ( och kunde ha hållit på i 104 drag

till automatiskt remislut). Verkningarna spårades i 7:e partiet, där Höäbner ända fram till 54
draget hade klart initiativ, då Kortinojs skickliga försvar tycktes ha säkrat remispel. Då satte
Hibner bort partiet i 63:e draget. Så vann
Kortjnoj även det åttonde partiet, partierna 9
och 10 gick till avbrott, till synes utan vinstchanser för västtysken, och i detta läge orkade

han inte mera. Ett tråkigt slut
oväntat. I kandidatmatchen
1971 hände samma sak, också
bortsättning. Den här gången
men

klart är, att Kortinoj

— men inte helt
mot Petrosian
efter en horribel
kom han längre,

är den

ende

av de

två i Merano, som möjligen kan betvinga Karpov. Frågan är nu, var VM-finalen skall äga
rum. Argentina lär ha mycket allvarliga avsikter att arrangera det nya mötet mellan Karpov

och hans utmanare.
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Tidskrift för Schacks
Kamratförbund
Årsmöte tisdagen den 7/4 1981 kl 18 SchackNu

har

Viktor

Kortjnoj

VM-match mot Kärpov.

2

ordnat

till en

tredje

i

spelets Hus, Haga Kyrkogata
Alla schackvänner välkomna!

3,

Göteborg,

Lagen följdes åt i trettonde omgången och inför finalronden hade de vardera 35,5 poäng.

tredje bordet fick Sax nöja sig med remi mot
Petursson, sedan ungraren spelat bort en

Slutomgången som rymde mycken dramatik
och åtskilliga poänger, gav inget klart utslag

vinstställning.
Ungern
hade
över Island med 3,5-0,5.

om vart guldmedaljerna gått, eftersom såväl
Sovjet som Ungern stannade på 39 poäng var.
Särskiljningen mellan segrarna skedde enligt
Buchholz-metoden och denna gav Sovjet guldet med ytterst knapp marginal. I praktiken
var det Grekland som genom sin seger i slutronden spelade hem guldmedaljerna till det
sovjetiska teamet. Schweizer-systemet i OSsammanhang har aldrig varit populärt i östblocket och händelserna på Malta har på den
kanten fördjupat misstron mot hela spelordningen.
Slutronden bjöd som sagt på ett rafflande
envig mellan Sovjet och Ungern, där det länge

Vid den ordinarie speltidens slut ledde alltså
Sovjet med 2,5-0,5 medan partiet mellan Karpov och Jacobsen hängde. Dansken hade som
svart länge hållit jämna steg med världsmästaren och i avbrottet var ställningen materiellt lika. Men Karpov hade en postitionell fördel och
den omsatte han på sant världsmästarmanér
snabbt när spelet återupptogs. Så hade också
Sovjet sin finalrond med 3,5-0,5 och gjort dött
lopp med Ungern på 39 poäng.
Nu koncentrerades hela OS-intresset på
matchen mellan Grekland och Skottland, ty
resultatet här skulle avgöra om guldmedaljerna
skulle gå till Sovjet eller Ungern, Tidigare under olympiaden hade Ungern slagit Skottland

verkade som om ungrarna skulle dra det längs-

ta strået I guldkampen. Sovjet spelade möt
Danmark, medan Ungern hade lottats mot Island. Ungern tog första poängen genom Pinter
men en halvtimme senare utjämnade veteranen Geller (spelade sin första olympiad 1952!)
med vinst över Hör, Så ryckte Ungern åter till
sig ledningen efter Portisch' seger över Helgi
Olafsson men Balasjov "kvitterade" efter vinst
över Fedder. Ungern drog åter ifrån, då Ribli
tvingade Jon Arnason att ge upp. Kasparov
vid fjärde bordet mötte Jacob Öst Hansen och
när den ordinarie speltiden led mot sitt slut
hade spelarna tiotalet minuter för lika många
drag. Kasparov hade offrat kvalitet men det
var synnerligen

ovisst om

offret

skulle ge nå-

got; ställningen verkade mer spelbar för dansken, I det läget bjöd emellertid Öst Hansen remi, den remi han behövde för att få en IM-inteckning, Kasparov började leta efter den sovjetiske lagkaptenen Baturinskij för att få dennes godkännande på remianbudet. Men Baturinskij var inte på plats och när Kasparov slutligen fick tag på sin lagchef, möttes han av ett
bleklagt nej. I det läget hade Kasparov inte
mer än två minuter kvar av sin betänketid och
han

vågade

inget

annat

än

att acceptera

re-

mianbudet, Ett beslut som renderade honom
en utskällning av Baturinskij. Vissa källor säger att Kasparov ansåg sin ställning som förlorad, d.v.s. att om han hade varit i danskens
kläder

så

skulle

han

tagit

hem

partiet.

Vid

med

40

och

Sovjet

därmed

Grekland

med

vunnit

3,5-0,5.

Och varför då detta intresse för just denna
match? Jo, enligt bestämmelserna skulle,
eftersom OS spelades enligt det schweiziska
systemet de segrande lagens kvalitetspoäng
räknas ut enligt ett system som utarbetades för
ett halvsekel sedan av den österrikiske matemätikern Buchholz. Enligt detta system adderar man samtliga motståndarlags poäng. Det
lag vars motståndare samlat flest poäng totalt
döms som segrare på bättre kvalitetspoäng. I
siutronden hade Grekland lottats mot Skottland och eftersom dessa lag tidigare spelat mot
Sovjet och Ungern, blev den här matchen avgörande för kampen om guldmedaljerna, Läget
före finalomgången var det att om Skottland
tog 1,5 poäng så blev Ungern OS-mästare,
men ifall Grekland erövrade 3 poäng gick guldet till Sovjet.
Vitala intressen stod alltså på spel för Sovjet
och Ungern och det noterades från flera håll
att de bägge lagen sökte påverka utgången av
den grekisk-skotska matchen. Efter den ordinarie tidens slut hade man några timmars
uppehåll för middag, och därefter skulle de av-

brutna partierna slutspelas. Under pausen
hjälpte enligt bl.a. jugoslaviska källor Kasparov de grekiska spelarna Makropoulos och
Trikalitis med

analysarbetet,

medan

ungerska

spelare gav analyshjälp åt deras skotska motståndare Swanson och Bonner. Grekland vann

3

å
slutligen över Skottland med 3,5-0,5. Därmed
hade

Sovjets

motståndarlag

spelat

samman

inalles 449,5 mot Ungerns 448. Sovjet var åter
guldmedaljör men aldrig tidigare i olympiadernas historia hade medaljstriden avgjorts med
så smal marginal.
&

Det var tredje gången som man spelade OS
enligt det schweiziska systemet. Detta system
har som sagt aldrig varit populärt bland öststaterna och händelserna på Malta har gett ny nä-

ring ät kritiken. Men öststaterna är ganska ensamma

om

sin uppfattning

— de

flesta OS-la-

gen vill ha kvar det schweiziska systemet, som
man menar ger bland annat mer spänning och
rörelse i tabellen. På öÖststatshåll har man
bland annat framkastat tanken på att inleda
OS med en förberedande omgång enligt det
schweiziska systemet och spela en finalomgång där alla möter alla. Men vägen till en
ändring är nog lång. Svagheterna i det schweiziska systemet är dock uppenbara. Det är till
exempel ytterst märkligt att Kanada kunde belägga åttonde plats på Malta utan att ha spelat
mot något av de sju främsta lagen. En annan
sak som uppretat storspelarna är att Hook från
Brittiska Jungfruöarna nu igen fick pris för
bästa resultat vid första bordet. Hans lag hamnade på delad 72 plats och spelade enligt störmästarna en turnering av andra klassen, vilket
man uppfattar som ett annat exempel på orättvisan i det schweiziska systemet.
”

den sovjetiska regeringen. Gulko hade enligt
Sevastianov inte fått någon inbjudan att spela
och heller inte begärt att få spela i någon turnering.

Korrschackets Världsfestival nr 5
Efter 4 års uppehåll startar på nytt korrschackets världsfestival med ICCEF:s världscup nr 5,
där varje schackspelare i hela världen kan del-

ta. Det är ingen uppdelning i olika klasser utan
lotter avgör vilka motståndare man får. Lottningen är så konstruerad, att man ej får möta
mer ån högst 2 motståndare från det egna landet,
Cupturneringen spelas efter ICC F:s interna-

tionella regler och i tre etapper. Varje etapp
beräknas ta 2-2'/2 år. Etapp I kommer att bestå av ca 200 grupper om vardera 20-30 spelare. Var och en spelar 10 partier. Från etapp |
kommer från varje grupp ettan och tvåan samt
med tvåan poänglika spelare vidare till etapp
2. Från etapp 2 går endast gruppsegrarna vidare till etapp 3 = finalen, Tie Break avgörs med
Buchholz. i etapp I och 2, men med Sonneborn i
finalen. Aven resultat i tidigare etapper tas
hänsyn till om nödvändigt.
De bästa spelarna i etapp I och 2 får bokpriser. För halva antalet i finalen utdelas penningpriser till en sammanlagd summa av 2 500
kronor.

Ettan och tvåan från finalen går vidare till
Det politiska inslaget saknades

kandidatturneringen

inte heller vid

olympiaden på Malta. I Buenos Aires 1978
gjorde Viktor Kortjnoj vad han kunde för att
fästa schackvärldens uppmärksamhet på de
sovjetiska myndigheternas behandling av honom. Vid olympiaden på Malta cirkulerade ett
brev

från

Gulko,
Anna
vilket

den

sovjetiske

Sovjetmästare

stormästaren

1977, och

Boris

hans hustru

Axsiarumova, sovjetmästarinna 1976,
de vädjade om OS-deltagarnas stöd

sina strävanden att få emigrera till Israel. För
mer än ett och ett halvt år sedan sökte de utresevisum till Israel. De hade inte fått något svar
under hela tiden men blivit utestängda från
schacklivet i Sovjet. De hade förlorat sin inkomst och befann sig I en desperat situation.
Nu vädjade de till deltagarna i schackolympiaden att vägra att spela mot Sovjet.
Guilko-failet togs upp vid en presskonferens
med sovjetiska schackfederationens president,
kosmonauten Vitalij Sevastianov. Han förklarade att schackfederationen inte hade något
med Gulko att göra; där låg avgörandet hos
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om

VM.

Ettan

får dess-

utom spela direkt i nästkommande cupfinal.
Finalister, som tar 60972 av möjliga poäng, kvalificerar sig för nästa semifinal om VM. Alla
finalister får spela direkt i nästkommande
etapp 2 av ICCF Cup.
Startavgiften är Kr. 40 per grupp, För 80
kronor får man spela i två grupper osv. Man
får spela i hur många grupper som helst och
kvalificerar man sig, får man spelai flera grupper I etapp 2 också. Startavgiften sätts in på
Sveriges — Schackförbunds
postgirokonto
71 53 40-6, c/o Sten Jansson, 421 61 V Frölunda, I hitulls startade 4 cupper har 3888 tyskar, 917 sovjetspelare, 655 USA-spelare, 324
svenskar deltagit, totalt 9.964 spelare från över

100 länder. Anmälan skall ske före 15.3.1981
och turneringen börjar ca 15 maj.
ICCF har licensierat United Chess Federation att leda Cup V och tävlingsmaskineriet
kommer delvis att skötas med datorer.
Erik Larsson
ICCEF Turneringsdirektör

Bengt Hammar

OS Malta 1980
Rond för rondreferat:

sar instruktivt ihop den svarta ställningen. I en

Rond 1. Sverige-Libanon 3 1/2-1/2
Ulf Andersson — Kouatly 1-0
Engelskt-Grönfeld där svart undviker ett av
Uffes favoritspel men i stället gör ett tveksamt
damdrag som resulterar 1 en snabb överspelning med fina kombinationsvändningar som
för till eu lätt vunnet slutspel med kvalitet
över för Ulf.

uppgivningsfärdig
tid.

ställning

förlorar

svart

på

Aptekar — Tom Wedberg 0—1
Toms (och ungrarnas) special mot Engelskt
ger efter öppningen samma ställning som Tom
vann i Eksjö mot Lengyel. Vit avviker efter 18
drag men svart får fördel och vinner bonde, I
tidsnöden vinner Tom på kungsangrepp.

Sursock — Lars Karlsson 1/2-1/2

Det blir franskt med 3. Sd2 och komplicerat
öppningsspel. Spelet blir spännande då svart
angriper på damflygeln och vit på kungsflygeln. I ömsesidig tidsnöd vinner Lasse material men vit får farligt angrepp. I avbrottet har
Lasse torn mer men mäste återge en kvalitet
för att undgå remi, Då vinsten är nästan klar
snubblar Lasse och får nöja sig med remi.

Lars-Åke Schneider — Abouchaya 1-0
L-Å väljer Dxd4 mot Sicilianskt och lockar
fram en tveeggad dammanöver i mittspelet där
livliga förvecklingar uppstår. En kombination
ger L-Å ett slutspel med torn och två bönder
mot två pjäser. En avveckling till ett enkelt
slutspel med merbonde för till säker vinst.
Elkhechen -— Harry Schiössler 0-1
Harry utjämnar lätt i Nimzoindiskt och avböjer remi efter öppningen. Han övertar i slutspelet initiativet för gott och avböjer åter remi.
I en oklar men fördelaktig ställning vinner
Harry på tid.

Rond 2. Nya Zeeland - Sverige 0-4
Chandler — Andersson 0-1
Nimzoindiskt med aggressivt spel av vit ger
terräng men svagheter för vit, Ulf vederlägger
det hela med en fin kombination och ökar obevekligt pressen. I en redan förlorad ställning
tappar vit pjäs och måste ge upp.
Schässler — Sarapo 1--0
En Bogoindier övergår till Katalanskt.
lugna

manövrer

får

Harry

det

något

Efter
bättre

slutspelet som han för utmärkt och förstorar
fördelen till bondevinst.
överskrider svart tiden,

I hopplös

ställning

Nils Gustaf Renman — Andersson 1-0

I Benoni får Nisse snabbt övertaget och pres-

Rond 3, Sverige - Ungern 1-3
Andersson — Portisch 1/2--1/2
Det blir antagen Katalanskt och en jämn mutspelsställning där Portisch dock gör en alltför
aggressiv dammanöver som vederlägges och
ger vit fördel i slutspelet. Pressen resulterar i
bondevinst men svart lyckas med möda rädda
tornslutspelet till remi efter avbrottet.
Ribli — Karlsson 1-0

Engelskt leder till systemet, Lasse gör ett litet
fel och får en svag bonde men lyckas i tidsnöden med ett fantastiskt motspel med kvalitetsoffer i slutspelet som borde lett till remi. I svår
ömsesidig tidsnöd spolieras det hela med ett
felaktigt kungsdrag och avbrottet går inte att
rädda.
Schneider — Sax 1/2—1/2

Sax väljer drakvarianten och Lars-Åke tillåter
motstöten d5. Sax prövar en TN, Te8 i stället
för kvalitetsoffret Le6, Men Lars-Åke är förberedd. Efter intressanta förvecklingar uppkommer ett slutspel där Lars-Åke har kvalitet
för bonde men inga vinstchanser varför man
tar remi.
Csom — Wedberg 1-0
Tom väljer Benoni sedan Csom med 3. gå avböjt inviten till Nimzoindiskt. Spelöppningen
ger vit en liten fördel som Csom genom utmärkt spel förvaltar fram till ett fördelaktigt
slutspel som han efter avbrottet vinner genom
fina manövrar,

Rond 4. Sverige - Spanien 3-1
Andersson — del Corall 1/2-1/2
En lugn variant i Engelskt ger lika spel och i
mittspelet får svart till en dragupprepning som
Ulf inte kan undvika utan uppoffringar.

Bellon -- Karlsson 0-1
Bellon börjar med I. Sc3 och inviterar till
Blackmar-gambit. Lasse avböter och övergår
till franskt. Ett svagt drag av vit ger Lasse
bondevinst. Som väntat öser sedan Bellon på
med pjäsoffer och sedan damoffer men Lasse
kontraoffrar och går till avbrott med ett lättvunnet slutspel med pjäs mer vilket uppges av
Bellon.

Schneider — Pomar 1-0
En sällan spelad Caro-Kann-variant
ungefär lika ställning.

ger

en

I mittspelet utmanövre-

rar dock en utmärkt spelande Lars-Åke sin
motståndare och går till avbrott med avgörande ställningsfördel. Avbrottet uppges utan
spel.
Rivas — Renman 1/2-1/2
En normalvariant i Damindiskt där spelet
jämnas ganska fört. Framåt dragseriens
uppstår förvecklingar där Nisse antagligen
de bättre chanserna men tidspöd gör att

utslut
har
han

nöjer sig med dragupprepning.

Rond 5. Finland - Sverige 1-3
Westerlnen —- Andersson 0-1
Heikki spelar g4 mot Scheveningen liksom
bl.a. Karpov på senare tid, men fortsätter med
en egen idé som Ulf vederlägger med en centrumframstöt vilket efter komplikationer ger
svart slutspelsfördel, Vid avbrottet är Ulfs
vinst klar och Heikki ger upp efter ett par
drag.
Karlsson — Rantanen 0-1

Lasse börjar med I. b3 och partiet blir snabbt
helt oteoretiskt. Yrjö får lägga mycket tid i

öppningen och vid 20 drag är även det mesta
av Lasses tid slut. Sedan Lasse missat en bra
manöver får svart stor fördel och vinner i tidsnöden pjäs och parti.
Ristoja — Schissler 0-1
Jugoslaviskt

med

tidigt g4 ger

en

känd

ställ-

ning. I mittspelet får Harry svårigheter, I ömsesidig svår tidsnöd får vit avgörande fördel
men Harry behärskar blixten som följer bäst
och har efter 49(!) gjorda drag 2 pjäser mer.
Wedberg — Mäki 1-0
Också Tom gör tidigt gå i Velimirovic-varianten i Sicilianskt. En dragomkastning av Tom
ger som vanligt 20 minuters tidsvinst och se-

dan uppkommer en välkänd vit angreppsställning med bondeoffer. Tom pressar på och i en
hopplös ställning överskrider svart tiden.

Rond 6, Bulgarien — Sverige 1--3
Tringov — Andersson 1/2-1/2
Ulf spelar för omväxlings skull 2. — dé i Sicilianskt och Tringov, som antagligen spelar på
remi, väljer 3, Lb5t men däremot inte modedraget 5. c4 utan det äldre 5. 0-0, Det händer

inte så mycket

utan

Tringov

bjuder och får

remi i en utjämnad ställning.

Schneider — Giorglev 1-0
Lars-Åke

spelar Scheveningen-sicitianskt

och

prövar ”Finlandsvarianten” (f4, Ld3, Sf), I
öppningen söker Lars-Åke förvecklingar och
går till angrepp på kungsflygeln. Georgiev felbedömer ställningen och gör ett direkt förlorande springardrag. Inför ogarderbara matthot
ger svart upp redan efter 16 drag.

Popov — Schissler 0-1
Harry spelar Damindiskt med modedraget Laö
men sedan uppkommer ”systemet” utan vitfältare, Harry utjämnar utan möda och avböjer
remi. Bra spel av Harry ger fördel och han avböjer på nytt remi och tränger avgörande in i
motståndarens ställning. Efter ett genombrott
på kungsflygeln får Harry en lätt vunnen avbrottsställning och inga misstag görs,

blir komplicerat och livligt. Ulf föreslår remi
men Hort avböjer och får in en fin positionell
kombination. Ulf får dock till en kontring och
offrar damen mot torn och pjäs och får till en
elegant blockad som gör att Hort bjuder remi.

Renman — Spassov 1/2-1/2
Även här Damindiskt med La6 men här följer
partiet mera moderna mönster. I mittspelet
manövrerar Nisse utmärkt och får en klart fördelaktig ställning. I tidsnöd missar han en motstöt och det mesta av fördelen försvinner men
han kan ändå gå till avbrott i tornslutspel med
merbonde, Trots lövvärda och långvariga försök av Nisse kan dock inte fördelen omsättas
till vinst.

Plachetka — Schissler 1-0

Rond 7. Sverige — Jugoslavien 1-3
Andersson — Ljubojevié 1/2-1/2

Ulf väljer avbytesvartanten mot Slaviskt och
avstår frivilligt från den skarpaste fortsättningen vilket för till snabb remi sedan "Lubban" befriat sig genom en centrumframstöt.
Ivkov — Schneider 1-0

Damindiskt med 4, a3 för över till Tartakower-varianten I Damgambit. En felaktig
centrummanöver av Lars-Åke vederlägges
och vit får snabbt ett vunnet slutspel. LarsÅke får aldrig någon chans och ger upp inför
pjäsförlust.
Wedberg — Marjanovit 1/2-1/2
Tom spelar g3 mot Paulsen-Sicilianskt och en
känd variant uppkommer. Svart får utjämning
efter öppningen men Tom får nya chanser genom aggressivt spel. I ömsesidig tidsnöd vinner Tom pjäs genom kungsangreppshot och får
klart vinstspel men missar och får gå till avbrott med pjäs mot tre bönder. Analyser visar
att ställningen är remi vid exakt spel och endast ett fåtal drag göres efter avbrottet.
Nikolié — Renman

1-0

Ännu en damindier med 4, a3. Nisse spelar
öppningen lättsinnigt, blir snabbt överspelad
och fär ett förlorat slutspel som inte bereder
motståndaren några problem.

Rond 8. Tjeckoslovakien — Sverige 2 1/2--1
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Harry Schissler och Tom
Leif Lindén.
&

Wedberg blev jämte

Ulf Andersson bästa svenskar under OS. Foto:

Karlsson — Smejkal 1/2-1/2
En helt symmetrisk ställning uppkommer
man tar remi efter 13 drag.

och

Vit spelar Kungsindiskt i förhand och Harry
prövar en originell uppställning. I mittspelet
vinner Plachetka bonde med en kombination
och får vinstställning, Harry kämpar med nytt
bondeoffer men blir överspelad och mäste ge
upp inför matthot.
Wedberg — Lechtynsky 1/2-1/2
Svart väljer Caro-Kann med Sf6 och exfö
men Tom frestas inte till några extravaganser
utan ställer upp sig solitt och spelet blir ungefår lika. I mittspelet får Tom vissa chanser
men ett bonderov ger svart möjlighet att kombinatoriskt avveckla till ett klart remislutspel.

Rond 9. Holland — Sverige 3-1
Timman — Andersson 1/2-1/2
Nimzoindiskt med 4. Lg5 följer de normala vägarna fastän Ulf något fortare går med kungen
till c7. Vit svarar med Kd2 och den slutna
ställningen blir svårbehandlad, Vit försöker ett
genombrott men Ulf kontrar med ett fint
bondeoffer varefter man tar remi i en för svart
något bättre ställning.
Karlsson — Sosonko 0-1

Lasse spelar Pirc i förhand och det blir snabbt
en sedvanligt krånglig ställning. En tvivelaktig
manöver av Lasse i mittspelet ger svart angreppschanser vilket framtvingar ett tornslutspel med merbonde för svart som efter avbrott
vinner utan besvär.
Ree — Schneider 1-0
Efter misslyckandet med Damindiskt mot Ivkov prövar Lars-Åke Tarrasch-försvaret men
får till en misstänkt variant. För att kunna fullborda utvecklingen måste han ge bonde utan
kompensation. Lars-Åke kämpar och får ett
visst

motspel

men

vits

seger

är aldrig

i fara

och en fri a-bonde avgör.
Renman — v.d. Wiel 1/2-1/2
Mot

Kungsindiskt

spelar

Nisse

Hort — Andersson 1/2-1/2

väljer den jugoslaviska varianten

Ulf spelar som vanligt Schevenningen i Sicilianskt och Hort spelar gå jämte Lg2 och h3.
Ulf svarar med aggressivt spel och mittspelet

mindre.

23

och

med

svart

tempo

Nisse anlägger partiet föredömligt och

får initiativet i mittspelet, I tidsnöd gör han
dock en miss och svart befriar sig och kommer
7

något

bättre

men

avbrottet

räcker

ändå

till

remi som fastställs efter några drag.

Rond 10. Sverige — Australien 2-2
Andersson — Rogers 1-0
Engelskt övergår till en variant i Sicilianskt
söm inte anses särskilt bra för svart. Ulf får
också snabb fördel och avvecklar till en teknisk ställning med merbonde. Då svart inte vill
gå in I ett förlorat slutspel blir han i stället
krossad i mittspelet som avslutas med en damofferkombination,
Jamieson — Schneider 1-0
Äntligen slipper Lars-Åke 1. då men mot SiciHanskt spelar vit 2. c3 och spelet får lugna förmer, I mittspelet gör Lars-Åke en grov felbedömning och förlorar pjäs och parti.
Wedberg - Johansen 1-0
Paulsensicihanskt med Sge7 ger Tom tidig
press som han omsätter i bondevinst. Svart
offrar en bonde till och får lite spel men Tom
garderar sig lugnt och fortsätter plocka bönder. Med fyra merbönder och utan farliga
fientliga hot vinner Tom på tid.
Shaw » Renman 1-0
I Tarraschfranskt

väljer

rianten och får snabbt
klok

Nisse

Leningradva-

minst utjämning.

Bra

spel på damflygeln ger ett starkt initiativ men
vit lyckas hålla ihop det hela, I ömsesidig tidsnöd satsar vit på kungsangrepp och spelet blir
spännande och avbrottet oklart. En grov analysmiss gör ställningen, som annars kunnat
hållas, helt hopplös.

förutom den han pressat ner och resten är teknik för Ulf. Kinesen ger upp avbrottet utan
spel.
Jingxuan — Schneider 1/2-—-1/2
Partiet blir slutet Sicilianskt och Lars-Åke ger

löparparet mot vits bondesvaghet vilket för till
en kungsställning där vit troligen har de större

Rond 11, Italien — Sverige 2-2
Toth - Andersson 1/2 — 1/2
I Damindiskt väljer vit en försiktig uppställning mot Ulf som gör ett positionellt tempooffer och snabbt övervinner spelöppningsproblemen. I mittspelet erbjuder Uffe de "hängande centrumbönderna” men får bättre figurspel
som

ersättning,

Vit

försöker

befria

sig

och

komma I fördel genom motstöten e4 men Uffe
har som

vanligt räknat längst och får skenbart

vinstspel genom en kontring som för till bondevinst. Vit kämpar för att få kompensation
och Uffe lyckas inte behålla varken bonden eller pressen.
Karlsson - Taruffi 0-1
Spelet blir något slags Damindiskt

i förhand

och svart får redan i öppningen den kanske nå-

möjligheterna. Vit lyckas framtvinga en försvagning av svarts kungsställning varefter vit
gör ett vasst bondeoffer som efter några drag
återvinner bonden med farliga möjliga fribönder i centrum, 1 svår tidsnöd finner Lars-Åke
motspel och offrar kvalitet med vissa räddningschanser. Avbrottet är fortfarande kompticerat trots lite material men räcker till remischackar.

Franskt

ter framstöten då terrängfördel. Harry för
mittspelet bra och befäster sin fördel. Inför
hotande andnöd försöker svart befria sig men
Harrys positionsfördel försvinner inte utan
omsättes i en svag svart d-bonde och försvagad

kungsställning

vilket

allt

Harry

utnyttjar

och får det sämre slutspelet. Ett bondeoffer i
rättan tid räddar dock ställningen och slutspelet efter ytterligare förenkling borde vara rerfmi.
Avbrottet visar sig vara svårt men med praktiska räddningschanser. Vid nästa försegling tar

åter

karaktär.

och

ställ-

Ett tidigt av-

byte av vil i centrum ger Harry lätt spel, Han
avstår från ett försök till kongsangrepp och efter några avbyten inleder han ett spel på damflygeln, Det hela ebbar ut och i helt lika ställning tas remi genom dragupprepning.

Wedberg —- Trabattoni 1-0
Tom får spela mot drakvarianten och väljer en
äldre lite försiktig uppställning som dock inte
saknar gift. Mittspelet står lika och Tom letar
efter angreppsmål på bekostnad av bondeställningen. Efter mycket passivt spel av svart får
Tom

Li — Wedberg 1/2-1/2

Tomspecial mot Engelskt ger en sluten ganska
lika ställning i mittspelet där Tom som vanligt
siktar mot kungen och inleder en bondestorm,
Vit inleder en avveckling

Pirc-försvaret

snabbt avgörande angrepp.

Rond 12. Sverige — Kina 3-1
Andersson — Liu 1-0
Kungsindiskt övergår till en variant av Grönfeld och Uffe får efter tidigt dambyte en liten
slutspelsfördel, Man anar vartåt det tutar, I
svarts tidsnöd vinner Ulf ytterligare en bonde

re, Ställningen är dock ungefär jämn och en
mycket snuvig Tom accepterar ett remianbud.
Mestel — Renman

Damindiskt spelar Harry 4. a3 och får ef-

Paserotti — Schössler 1/2-1/2

spelar

Ett mittspel uppstår där Tom har lite bekymmer med sin bondeställning men en god löpa-

Mot

till bondevinst och vunnet slutspel. Efter avbrott försvarar sig svart inte på bästa sätt utan
ger vit tillfälle till ännu en bondevinst som för
till enkel vinst.

Harry

Wedberg - Speelman 1/2--12
Caro-Kann med 4, — Sf6 5. SXf6T exf6. Liksom I en tidigare rond avstår Tom från vederläggningsförsök och utvecklar lugnt pjäserna.

Schässler — Jingvong 1-0

got bättre ställningen, men gör en tempoförlust
som ger Lasse cemrumövervikt och han antar
ett tvunget temporärt bondeoffer som för till
en skum ställning där vits utvecklingsförsprång borde ge fördel. Svart klarar sig dock
ur öppningen med ungefär lika chanser. I mittspelet ger vit centrum mot bondemajoritet på
damflygeln men svart får fint moötspel med
vinst söm resultat.

ningen får kungsindisk

får bra figurspel men isolerad d-bonde. Vit
satsar på kungsangrepp och Harry måste försvaga sin kungsställning men förefaller kunna
reda upp det hela. Sedan angreppet avblåsts
står Harry något bättre. Stean föreslår remi
men vi kämpar vidare. Harry låter dock fördelen gå sig ur händerna genom alltför försiktigt
spel och det blir remi genom dragupprepning.

där Tom

räknar fel

man remi.

Rond 13. Sverige -- England 2-2
Andersson — Miles 1-0
Efter 1. Sf3 bö6 blir det ömsesidiga dubbelfiarnchetton som parterna spelat förut mot varandra några gånger. Denna gång ger Ulf sin motståndare hängande centrumbönder som han inleder ett tryckspel mot. Helt plötsligt kan han
vinna en av bönderna med en liten kombination, Ställningen klarnar efter avbyten och Ulf
har en sund merbonde, Miles chansar djärvt i
tidsnöden och förlorar ännu en bonde. Avbrottet verkar problemfritt och uppges utan spel.
Stean — Schässler 1/2-1/2
Av Engelskt blir det en variant av Tarraschförsvaret som bl.a. använts av Keres där svart

med

1-0

3. — Lb4 4. Sge2

ger en ovanlig

ställning tidigt och Nisse måste lägga mycket
tid i öppningen men får ändå en del utvecklingsproblem. Sedan vit i motsats till svart avslutat utvecklingen inleder Mestel ett kungsangrepp med alla förutsättningar att lyckas.
Nisse har dock oväntade resurser men just
som han är på väg att slinka kommer pga tidsnöd ett nytt fel, och avbrottet är hopplöst och
uppges sedan förseglingsdraget kollats.
Rond 14. Sverige— Israel I 1/22 1/2
Andersson — Liberzon 1/2-1/2
Svart avstår oväntat från Kungsindiskt och
spelar en damgambituppställning som övergår
till Katalanskt, där Lilberzon väljer samma
försvar som Portisch gjorde mot Ulf. Ul varierar lite och ger löparparet och undviker en
av Larsen rekommenderad variant som ger
lika spel för vissa förvecklingar. Liberzon befriar sin ställning helt sedan han återvunnit en
temporärt offrad bonde och efter tvungna avbyten tas remi.
Grinfeld — Schneider 1/2--1/2
Gränfeld öppnar överraskande med c4 och
Lars-Åke väljer en skarp och svårspelad variant som tidigare givet remi mot Kalszauri
och Cramling i kritiska partier. Vit offrar som
brukligt bonde för angrepp men Lars-Åke parerar och återger bonden för en lika slutspelsställning och partiet slutar med remi efter några drag.

Schiössler — Murey 1/2--1/2
Den vanligen originelle Murey spelar en sällan
använd variant av Tarraschförsvaret som brukar ge intressanta förvecklingar. Pga Mureys
rykte som taktiker undviker Harry förvecklingar men får ingen fördel i öppningen utan
9

svart får i stället ett visst initiativ och Harry
måste försvara sig bra. Efter avbyten av de
lätta pjäserna förlorar Harry bonde men har
vissa remichanser. Ett vilt spel | ömsesidig
tidsnöd

resulterar i remi där Harry

kunde

satt

forcerad matt i slutställningen.
Bernstein » Wedberg 1-0
Då vit med 3. g3 undviker Nimzoindiskt övergår Tom till Benoni med De?7 i stället för Sa6

som mot Csom. Spelet förflyter i lugna banor
med ungefär lika chanser. Efter förberedelser
lyckas vit genomföra sprängningen e5 och
tycks få fördel. Tom går in i förvecklingarna
med kvalitetsoffer och kan avveckla till ett
hållbart slutspel med löpare och två bönder
mot torn. En listig kombination av Bernstein i
tidsnöden besvaras med en motkombination
men efter ett fel i svår tidsnöd förlorar Tom
pjäs och får ett hopplöst avbrott.

Individuella resultat med vit, svart och totalt:
vit
Ulf Andersson
Lars Karlsson

4
0

L-Å Schneider

3

Harry Schössler
Tom Wedberg
N.G. Renman

4
1

I

0
3

0

-

Ko
75
8

—-

88

2103 3 & —1 2: 80

&B
75
67

Svart
24
0Eb
br
0 23
3 21
[I I 20
13
-

Slutplacering för de främsta: I. Sovjet 39 p (efter särskiljning enligt kvalitetspoäng),
2.
Ungern 39, 3. Jugoslavien 35, 4. USA 34, 5,
Tjeckoslovakien 33, 6. England 32,5, 7. Polen
32,5, 8. Israel 32, 9. Canada 32, 10. Holland
31,5, 11. Rumänien 31,5. 12. Sverige 31,5, 13.
Kuba 31,5, 14. Argentina 31, 15. Filippinerna
31, 16. Danmark 31, 17. Frankrike 31, 18. Wa-

&

”
&M
Mm
0
MM
MH
13

--

Totalt
8
Pb 2
3 3
53
4 4
I 3
&6

0
4
3
b
2
3

—>
———-

Ko
7lA4
28,6
50
2
0
36

les 31, 19, Bulgarien 30,5, 20. Finland 30,5, 21.

Österrike 30,5, 22. Italien 30,5, 23. Island 30,
24. Norge 30, 25. Västtyskland 30, 26. Spanien 30, 27, Grekland 30, 28. Venezuela 30,
29. Brazilien 30, 20. Syrien 30 etc, Sammanlagt deltog 82 nationer,
(TIS återkommer till damolympladen i nästkompiande nummer. Red.)

Ralf Åkesson europamästare och
internationell mästare
Med 7 raka segrar inledde Ralf Åkesson sitt triumftåg i holländska Groningen, en fantastisk prestation! Därefter släppte han en remi mot Arnason, Island och förlorade mot
Pigusov, men från och med tionde ronden gick det åter bra och slutsegern var klar redan
före trettonde och sista ronden,

Schackmagasinet

2 X Malmö Open

1980 års sista magasin, under ledning av 5. G.

För tionde året i rad spelades populära Malmö Open veckohelgen före jul med fler deltagare än någonsin, Men den här gången var de uppdelade på två tävlingar, som avgjordes
exakt samtidigt, med samma antal ronder och under likartade betingelser.
Orsaken

var att både Skånes Schackförbund

Malmö

Schackförbund

ansåg sig ha "rätt"

till Malmö Open. Försök att enas om ett gemensamt arrangemang gav inget resultat, trots
vädjan från bl.a, Malmö kommun, och så blev
det som det blev:
+159 startande, däribland åtta internationella
mästare, från åtta nationer i Malmös turnering
i Augustenborgsskolan.
+79 startande från fem nationer i Skånes
turnering i den traditionella Malmö Open-lokalen Rådhushallen.

MALMÖ

OPEN

-

Augustenborgs-

skolan
Resultat; 1-3) Wedberg, Jakobsen och Hoi
5/2 poäng (2.670 kr), 4-9) Schneider, Böhm,
Bernat samt Bengt Svensson,
Göteborg,
0

Pigusov,

Sovjet,

Arnason,

Bulgarien, Andranianov,

Island,

11/2!)
Danailov,

Sovjet, 9/2, Cvitan,

Jugoslavien, 7'/2, Douven, Holland Corral,
Spanien, Motwani, Skottland, Lapan, Israel,

d' Amore, Italien, Stigar, Norge 7 etc. Karsten
Rasmussen, Danmark, kom på delad 20-23
plats och Kaj Söderberg, Finland på deiad
26-27 plats. I tävlingen deltog 28 spelare från
30 nationer.

(Ralf Åkesson reste som sagts direkt till norska turneringar efter Junior-EM men har atlovat ett referat från JEM lagom till TIS:s februarinummer, Red.)

&z

Bo Plato

och

Resultat för de främsta: Åkesson

Ralfs prestationskurva har den senaste tiden
pekat stadigt uppåt. Mästargruppsvinst i Borås
1979, 2-3 plats i SM-gruppen 1980, €:e plats i
Junior-VM 1980 och nu seger i Junior-EM.
Nästa formprov i Hamar efter JEM kan ge
ytterligare en framgång. Nu blir det s.k. seniortävlingar i fortsättningen för I9-åringen
från Täby, som tävlar för SASS 1 Stockholm.
Med schack och löpning hålter sig Ralf i form
och förmodligen blir det mer schack i fortsättningen. En titel betyder fler inbjudningar till
internationella turneringar och början till en
stor karriär. Ralfs spelstil är positionell i grunden men han satsar friskt på komplikationer
och är en fyndig taktiker. Det skall bli intressant att följa honom i förtsättningen.

Christer

Bergström,

Solna

och

Pia Cramling,

Huddinge 5 poäng (500 kr), 10-16) Kaposztås,
Bednarski, Dolenec, Bruno Carlier, Holland,
Curt Gruvaeus, Örebro, Jan Westlund, Hofors och Stellan Brynell, Limhamn 4'/2 poäng
145 kr).

MALMÖ OPEN - Rådhushallen
Resultat: 1) Flemming Fuglsang, Danmark
5'/2 poäng (4.000 kr i prispengar), 2-5) Manfred Kröncke, Västtyskland, Peter Grön,
Västtyskland, Jan Andersen, Danmark och
Lars Bergström, Alvesta 5 poäng (937:50 i
prispengar),

6-8)

Hakon

Persson,

Bromölla,

Birger
Persson,
Simrishamn
och
Bengt
Andersson, Göteborg 4'/2= poäng (250 kr i
prispengar).

Samuelsson och producerat av L. G. Warne,
bjöd på ett omväxlande och aktuellt innehåll;
mest hardlade det om skånsk splittring, OS på
Malta och det sensationella inledningspartiet i
utmanarfinalen I Merano.
Uno Hedin och Sven Sjöberg berättade i en
nyhetssammanfattning att man lyckats skaffa
fram första matchpartiet Höbner-Kortinoj
("man” i detta fall = Lennart Hansson, GP
och TfS). Vidare meddelades definitiva siffror
från OS, där Sveriges herrlag efter särskiljning
hamnat på 12:e och damlaget på 21:a plats. I
Stockholm slutade en Europacupmatch mellan
Rockaden och sovjetiska Avangard 3'/2-8!/2,
och i en tävling mellan 8 mikrodatorer av "ITklasstyrka” segrade det tyska programmet

Me-

fisto I. Bättre program krävs nog för att slå
världsmästaren. En amerikansk professor har
utlovat 100.000 dollars till den programmerare
som lyckas med en sådan bravad.
Ulf Andersson visade i OS än en gång att
han är klippan i det svenska laget. Liksom
Torre spelade han alla 14 ronderna. I en intervju berättade han att Sveriges placering var
"normal", och att han inte tänkte flytta hem

och spela. Som många gånger förut konstaterade han att han föredrar turneringar där en
del av världseliten ställer upp, sak samma var.
Bengt Hammar gav en analys av den svenska
insatsen: spelet flöt bra i 6 ronder men sen
kom en regress med 3 raka förluster. Vi hade
behövt stora vinstsiffror för att komma upp
igen. Slutronderna gav glädjande oavgjort mot
England och Italien, men spurten kom för sent.
Dessutom förbisåg Schöässler en tvådragsmatt i

sista ronden, vilket berövade oss en 8:e plats.
Tänkvärda åtgärder enligt BH: Avbytare för
UA, som alltid spelar remi mot gamla polare
och varför inte låna in äldre stormästare från
andra länder liksom i andra idrotter? Det stora
problemet är bord 2. Den som sitter där har en
nyckelroll

och

måste

vara

en

sk.

hårding.

Värt system med öppna tävlingar skapar inte
såna spelare. Vi måste få igång en riktig turneringsverksamhet. Samma synpunkter framfördes av Oleg Romanisjin i en intervju till L. G.
Warne i samband med Europacupmatchen
Avangard-Rockaden, som sovjetlaget vann
med 8/>-3!/2.
Bo Plato berättade om de två Malmö Open
som avverkats i regi av två konkurrerande förbund: Skånes SF och utbrytaren Malmö SF.
"

Malmöförbundet säger att Skåne inte har i staden att göra,

men

det tycker

Skåneförbundet

som har Malmös största klubb, Rockaden i
sina led.
Sven Sjöberg redovisade novembermagsinets tävlingsstudie av Troitzky:

Kg4, TaB, Ba7

- Kg2, Tal. Lösning: 1, Kf4 Kf2 2. Ke4 Ke2
3, Kd4 Kd24. KeS Kol 5. TCB! och vit vinner.
En ny studie Kc2, Te4, Bg4 —- Kal,
g5 h6. Vit vinner,

Tb6,

Ba2,

Efter Uno Hedins intervju med Rolf Littorin
i anledning av Rilton Cups 10-årsjubileum följde månadens parti, det endast dygnsgamila första partiet i utmanarfinalen.

blockerar sina angreppsbönder. 21. Lel Sd7
Springarbyte på e5 var nödvändigt. 22. Sxd7
Txd7 23. gå Txd1 24, Txd1 De4 Gärna dam-

27, p6 fxg6 28. hxg6 Tc6 Svart överger (tyvärr) idén med e5-e4 (Direkt 28. — e4 förlorar
forcerat efter 29. Te3 De6 30. Dxe4 Dd7,
tornbyte och en avslutande damschack på hö.
EU). 29. Dg2 ed 30. Tg3 Tf6 31. Te4 De6 Mothot på g-bonden. 32, Txe4 Txg6 Skarpt spel
av

båda,

33.

De2

Dh3

34.

De4t

KfS

Kungen

I fortsättningen blir det Schackmagasin
29/3, 26/4 och 24/5, Sändningstid

1/3,

P1 kl. 22.30,

EU

Nr I CARO-KANN

Polis SM

Hibner — Kortjnoj
1. eå c6 Lite sensationellt. K har väl aldrig
spelat detta tidigare i allvarliga sammanhang.
passar knappast hans spelstil. 2. då då 3, Sc3
Vanligast. Man kan även dra 3, e5 eler 3.
exd5. 3, — dxed 4. Sxe4 Lf5 Den gamla huvudvarianten, som bla. Portisch använt i
matchspel mot Spasski. Svart kan även välja 4.
Sf6 eller Sbd7, som är säkrare men mer passivi. 5. Sg3 Lg6 6. hå hö Tvunget. 7. Sf3 Allt
enligt huvudvartianten. 7. - Sd7 Förhindrar 8.
Se, 8. h5 Lh7 9. Ld3 Lxd3

10. Dxd3

En stan-

dardställning i Caro-Kann. 10. — De7 förhindrar tillsvidare Lf4 och vit får nöja sig med IL
Ld2 Sgf6 12. 0-0-0 UH: Står någon bättre här?
SGS: Materiellt lika, men svart behärskar endast 3 rader, vit däremot 4 och har därmed terrängfördel, som han tänker behålla och färstora och kväva svart. Det är dock inte riktigt
Hubners stil och än mindre likt Kortjnoi, som
här uppträder ovanligt passivt. 12. — e6 Fortfarande teori, men nu kommer en liten överraskning: 13. Sged4 Kanske inte det bästa. Spasskij
och andra har gjort c2-c4

med angreppsförsök

på damflygeln. 13, — Le7 14. Kbi Vit avvaktar.
14. — c5 Svart måste ha motspel. 15. 5Sxf6t
Sxf6 16. dxe5 Öppnar d-linjen, 16. — Lxec5
Att I stället slå med damen kunde på sätt och
vis vara berättigat. Svart bör ju söka hålla linjerna på damflygeln. Svart kan ej längre rockera långt, vilket kanske borde ha skett tidigare.
men

det gäller

nu att angripa

vits kungsställ-

ning. Vits plan är klar: storma svarts kungsställning i centrum eller efter kort rockad. 17.
De2 Förberedande: stärker punkten e5 och
garderar f2. 17. 0-0 Verkar riskabelt, 18. Ses
Nyckelfält i Caro-Kann. 18. — Tfå8 19. f4
Tac8 Spel mot vits kung. Men bönderna måste

vara
2är

med,

det

visar

vit: 20. gå Lb6?

Svart

Matti Svenn suverän segrare — nytt deltagarrekord

ske sedan e5-e4 och tvinga vits torn att flytta.

måste "ut". 35. b3 Tc6 36. La3t
1-0
SGS: Här kan man säga att partiet avgjor-

1980

KARLSTAD OPEN

byte för svart, då kan ju vits framskjutna bön-

der bli svaga, 25. Td3 hxg5 26. fxg5 e5 Kan-

des redan i t:a draget.

MERANO

Elof Bodgren

Norrköpingspolisens Gymnastik- & Idrottsklubbs schacksektion inbjuder till det första polis-SM i schack. Tid: 21-22/3, personlig anmälan i spellokalen 21/3 senast kl 10.00. Spelplats:
Polishuset, Stockholmsvägen 4-6, Norrköping.
Spelform: 7 ronder Monrad, I t per spelare/parti. Ingen protokollsföring. Anmälan: Christer
Wänéus eller Allan Jonasson 011-18 60 00.
Ånge ratingtal! Startavgiften Kr 40:- erläggs
vid start.
ningar.

Logi:

Arrangörerna

lämnar

upplys-

117 spelare kom till start i andra upplagan av Karlstad Open som spelades tiden 27-30
dec 1980 och med OK Motorhotell som spelplats. Detta var 22 spelare mer än i föregående tävling och med den ökningstakten slår vi redan nästa gång huvudet i taket eftersom
c:a 140 spelare torde vara max för närvarande,
Fen nära framtid bygger hotellet ut konferens- och rumsdelen
har hopp om ännu bekvämare förhållanden.
Lite förvånande kanske att inte fler spelare i
översta ratingskikten i landet kom till start
med tanke på den hyggliga prislista som gällde
för turneringen. Vi skulle givetvis önska att
alla Sveriges schackarrangörer kunde jobba på
någorlunda lika villkor, nu kunde exempelvis
arrangörerna av Rilton Cup kvittera ut ett anslag på

10.000:- för sin tävling medan

vi fick

nobben på en begäran om 2.000:-, Sista ordet
är dock inte sagt i denna fråga.
Resultat för de främsta: Matti Svenn, Göteborg, 6'2, Thorstein Thorsteinsson, Island, 6
(28,5) Ingemar Vulcan, Lidköping, 6 (271 Len-

nart

Asplund,

Gillefalk,

Forshaga,

Göteborg,

blad,

Arboga

Matt

Svenn

5/2

SV:

5'/2
(25)

(26,5)

Björn

Tomas

Lind-

(24,5) Lars-Inge

Hedlund,

varför vi redan

1982

Lysvik, 5!/2> (24,5) Hakon Persson, Bromölla,
5, 30), Arnold Kvist, Ronneby, 5 (30) Göran

Rydell, Göteborg, 5 (27,5) Lars-Erik Johansson, Slottsbron, 5 (26,5) Peter Quick, Staffanstorp, 5 (25,5) Lars Madebrink, Karlskoga,
5 (25,5)
Gunnar

Bengt Lundberg, Munkfors,
Andersson,
Slottsbron,
3

5

125)
(24.5)

Anders Kling, Sandviken, 5 (23,5) Jörgen Abrahamsson,

Karlstad,

5

(21)

Ratingpriser:

Björn Gillefalk, Tomas Lindblad, Lars-Inge
Hedlund, Peter Quick, Bengt Lundberg, Nils
Granlund, Eskilstuna, Ingemar Storm, Vara,
Lars Fischer, Eskilstuna, Hans-Erik Olofsson, Kramfors, Malte Burvick, Kramfors, Boris Jönsson, Kristianstad, Bengt Eriksson,
Karlstad, Bo Sundell, Kramfors, Kalle Hemminrki,
Kristinehamn,
Johnny
Söderberg.
Strängnäs.

Nästa nummer av TfS
GM

Svetozar

Gligorié

återkommer

med

spelöppningsanalyser, denna gång från partiet — Polugajevski-Ljubojevic — Bugojno
1980. Spelöppring Engelskt. Aven i foörtsättningen kommer Gligorié att regelbundet
dyka upp i TfS:s spalter, närmast efter följer en spansk variant.
I övrigt — ja. det blir mängder av partier
från den hektiska turneringsperioden kring
jul och nyår, bl.a. från Hallsberg, Rilton
Cup, de öppna turneringarna I Karlstad och
Malmö samt OS-partier med kommentarer
av förbundskaptenen Bengt Hammar. Alltså sådant som egentligen skulle varit med

I

detta nummer men så började tidskriftens
sidor ta slut... Dessutom Ralf Åkessons referat från Junior-EM. naturligtvis också
från Uffes seger I Hastings, ett och annat
från Pia Cramlings framgångar i Norge.
Dam-OS och de första individuella nordiska skolmästerskapen som just avslutats i
Eksjö. Plus mycket annat!
:
Red.

av

”

Open

därmed 5000 kr rikare, segerintervjuas av

13

ut indirekt då 36, — De3 eller Db2 besvaras
med Td1 med vinst av bonden då efter 37. Lcd
TES.

Uffe och OS

36, — Te5 V7. Lea Tf5
=

Ett av de allra roligaste i ett evenemang som OS är att man får tillfälle följa Ulf Anders-

sons spel och
10/1980 Nisse
sar några av
tillfälle visade

analyser på nära håll. Kollegan Schacknytt visar på omslagsbilden nr
Renman kliande sig i huvudet med ett förvånat ansiktsuttryck då Uffe visina varianter. Bilden kunde utvidgats för så såg vi alla ut (just vid detta
Ulf varför Hort bjöd remi i skenbar vinstställning).

Bättre var som analyser efter partiet visade 21.

a5 med avsikten att dubblera på b-linjen.

21. gxfå

26.

Kxe2

Dxc3

är klar fördel

för

svart

och

28, — h5 29. DeB1 Lf8 30. Ld3 Tc5 31. Dd7 Te5

38. Kg2!

Garderar indirekt d4, 32. D>xd4? Txe2.
kommer vit nu vidare?

En sällsynt vacker pärla. Svart är faktiskt trots
mängden av möjliga drag i dragtvång! Efter 38.
- Db2 eller De3 vinner 39. Tdl bonden. Efter
38. - TeS eller Teå vinner 39. Dfö med dubbelhotet Dxf/t och DXg6t och på 38. — Kg? följer 39. Ld3 Te5 40. DXxd4 och Te är spikat.
Detta förklarar svarts följande desperata försök som dock inte rubbar Ulf.

andra drag med Lg3 förlorar direkt efter LX e2
och Te8 liksom 24. Dd3 Lxe2 och Te8 eller
Dxg3.
På 24, Lf3 följer så 24. - Te8 och vits läge är
mycket svårt. Direkt dåligt är 25. Lxg4 DX gå
26. Dd3 Txe2t och på 25. Dd3 följer 25. —
Se417! 26. Lxe4 (26. Ke2 Lf5 och Sg3) Lxe2
27. Dxe2 få jämte Txe4 och trots sin merbonde är vit i nackdel, Ungefär detta såg båda under partiet visade det sig vid efteranalysen. Saken är dock den att UH och Timman är goda
vänner och inte vill vinna mot varandra, På ett
liknande sätt slutade också deras parti i OS i
Buenos Aires.

38, — g5 39, Ld3 Te5 40. hxg5

Rond 13

Han är verkligen fantastisk och det är synd att — Hindrar svart att göra ad och säkrar därmed
vi inte oftare får se honom på nära håll. Nedan — löparställningen, Att möjligheten att skapa en
följer. nägra situationsbilder från hans uppvis- — fribonde på damflygeln försvinner gör ingenning under de 14 ronderna.
ting. Det är f7 och då det handlar om.

Rond 13

12-12

Vadnudå? Står inte vit bättre etter 22. exf4
(hotar fxe5) exf4 23. Txf4 med hotet DfI eller Tf4-23-e3 och Dbli-hl-h2? Jo, men remin
har en helt annan förklaring.
Svart spelar nämligen 22. - e4! och kommer
i fördel, Efter 23. Lxe4 Lg4 hotar LXe2 och
Dxg3, Vit måste spela 24. Lf3 då 24. Lh4
Lxe2 25. Lxf6 (inte 25. Kxe2 Dg4t) Dxfö

Hur

32. hå Lg7 33, Led TfS 34. De8t LfS 35, Ld3
Te5 36. DIS
Hotar återigen Dxd4,

Svart garderar som för-

Liu, Kina

Hotar Df6 så bonden måste slås. Därmed försvinner mothotet Txe2 och då faller också.
40, —- DXxg5 41. DXd4 Lg?7 42. De4 Te5 43, Ded
Här avbröts partiet men Miles gav upp utan
fortsatt spel. Det hotar närmast Thl jämte
Dh7?t och Th4 och dambytet 43, — Dd5 44,
Vit har genom fint positionsspel och en liten
kombination vunnit bonde. Svart tycks dock
ha ganska klar remi då han behärskar c-linjen
och löparna är olikfärgade.

Dxd5S Txd5 45. Tcl (hotar Tc7 och Lc4) Lf6
46. TcBt Kg7 47. Lcd Te5 48. f4 Te7 49. TeS

ger vit en tredje merbonde.

Därför är det sär-

skilt intressant att se hur Ulf vinner utan att
släppa till den minsta motchans.

Rond 9

24.
— Dbå
Förefaller naturligt då 25. Dxb4
TaB ger lätt rermi.

Andersson

I detta slutspel är vit i fördel då c6 är svag

axbd4 jämte

men

svart

är inte utan

motchanser,

t.ex.

19.

Lb2 Tad8 20. gå Td2 21. Kfl Sg4 eller 19. b4
Tad8B 20. gå TdiT jämte tornbyte och Sd5.
Ulfs lösning är typisk.

25. Df4 TeS
Tvunget för att gardera f7 mot hotet Lc4.
26. Led TIS 27. De4 Dd2

19, L>xf6

Allt är garderat och vits torn inlåst, Det förefaller otroligt att vit står på vinst men Ulf visar

"Egentligen skulle jag ha behövt löparen för att
vinna men det här avbytet är helt riskfritt då
c6& faller utan att svart får motchanser” sade
Ulf om avbytet.

den hemliga formeln. Svarts stora svaghet för-

utom f7 är häpnadsväckande nog bonden då!
28. ad

14

Ulf Andersson

21. få

19. — Lxf6 20, Tec2 Tad$ 21. gå h5
15

Ett onödigt drag men svart kan inte göra något
aktivt.
22. Kg2 Kg7 23. Se4 Ta5
Annars faller c6 genast men

nu blir tornet lite

orörligt.
24. 5c5 Th8
Det

hotade

45. Ta2) 45, Ke3 jämte

Kb3

och ev. Ta2

och

Nu kan svart förenkla spelet och sin uppgift
men ändå sämre var 28. Ke3 Ldl 29, Tc3 (eller 29. a5 Lxb3 30. axb6 Tb8 31. b7 Le6) a5!
och vit är pattställd medan svart för fram tornet till d6 och kungen till centrum,

sedan skapa en fri h-bonde. Ja, det här verkar
ju enkelt men det är just det som är knepet.
Ståhlberg sade en gång så här: ”Att vinna i
schack är inte så svårt. Det är bara att ta en
bonde och så byta ner till slutspel”. Ulf tillämpar verkligen denna maxim förträffligt,

Sb7

och

ad jämte

b4

och

ställ-

Rond 3
Portisch

28, — Te8 29. TxcBT LX08 30, Kb4 Ke?
Ulf har nu en enkel uppgift som han löser med
sin typiska noggrannhet.

Rond 5
både

Det första är rent positionellt
ningen är från partiet mot Portisch.

med
KR

kvalitetsvinst. Båda svarta tornen är nu passiva och vit kan ta c6.

31. Sd2 Ld7 32. as
Annars följer a$T.

RR

25. Sa4 hå 26. Tx c6 TAS
Bättre men utsiktslöst var först 26. — hxg3.
Nu blir h-bonden en ny svaghet.

32. — bxa5t 33 Kxa5 LbS 34, Kb4 Kd6 35. Sf3
KdS 36, Kol a5 37. Sd4 Ld7 38. Sf3 f6 39. Sd2
ad 40, Sch Lb5 41, Sd2 Ld7

27. gå Td2 28, T6C2 Txe2
Eller 28. — Tad5 29. 505 och 5e4 med tornby-

Andersson

te.

Själv var jag, liksom övriga svenskar, lite
oroad. Svart kan ju tränga in med Dc2 jämte
Db3 men Ulf var inte det minsta nervös. ”Ream genom 20, — Sf6 21. De3 Sd5 22. De4” var
hans förslag till bästa möjlighet för ungraren.

29. Txc2 e6 30. Sc5
Hotar åter kvalitetsvinst genom a4 och b4,
Westerinen

30. — Le? 31. Sd3 Lf8 32. Set Ta3

Svart vill inte släppa trycket mot a2 som skulle
tillåta Te7.
33, Sf3 aå
1 tidsnöd uppger svart h-bonden hellre än att
få tornet pattställt på a6 efter 33. — 1e7 34, Sd4
thotar Tc7 och Sxe6t) Ldé 35. Sc6 Ta6 tannars Td2 jämte Td7? och Se5 eller Sd8) 36. f4
jämte ev. Kh3 eller Kfå och e3-e4-25.
34, Sxhd ad 35, bxad Txad 36, h3 Ta3 37, Sfå
Ta5 38. Sd4 Kg8 39, Sb3 Ta3 40. Sd2 Tad 41,
Kf3 Le7

Ulf överlistade redan i spelöppningen Heikki
och kunde forcera en avveckling till detta
mycket

gynnsamma

slutspel.

Svart

har

fördelar: löpare mot springare i öppen ställning, ingen isolerad bonde som vit och därtill
är det svarts drag.
21. Tb4!
Mycket starkare än 21, —- T>xh2 22. Tc7 som
givit vil räddningschanser. Vit måste nu ge b2

Här avbröts partiet och Heikki fortsatte förvånande nog, Vits ställning är helt hopplös, Det
börjar bli dags att hämta den i tjugoförsta draget ratade h2-bonden, Vits kung är ju bunden
vid a-fribonden.
42. Sf1 Ked 43, Sgt KO!

Tce5 och pjäsvinst är helt slut, Vit måste söka
motspel till varje pris och Ulf gör alltså här ett

En liten extrafiness. Givetvis vann också 43, —

tillägg till Ståhlberg-maximen;

det gäller att ta

Kes jämte Le8 och därefter kungsmarsch mot
vits isolerade bönder, men textdraget är snab-

bare och elegantare.

22. Te? Txb2t 23, Kel Kf8

44, Sh5 Kg4 45. Sgå

Parerar hotet 24. Sc4 jämte Sd6t. Då nu 24.
Tdl strandar på 24. — Lg4 med direkt vinst,
Lex, 25, Tdé6 (25. Td2 Tbit) Te8t 26. Kfl
Lh31 jämte Tel matt, är vits till synes farliga

På 43. Sxg? Kgå
hämtas med Kg6.

motspel redan avslaget och svart kan börja ja-

16

Som vi andra ansåg Portisch att svart var i fördel men Ulf visar vem som såg djupast.

I stället ty 22. Tc2 LfS 23, Td2 Tc8 med hotet

rätt bonde också!

Här avbröts partiet och uppgavs utan fortsatt
spel av kinesen, som därigenom berövade Ulf
några timmars njutning, Vits två merbönder
vinner lätt och enklast genom att man börjar
med att sätta fart på a-bonden genom t.ex, 42.
Ke2 Kg743. Scd Kf8 44, a3 Ke (44. — IL xa3?

20, — De2(7)

flera

är springaren

45, — 5 46, Kbd pö

fångad

och

0-1

ga hem vits pjäser, Då 24. Sc4 faller på 24. —
Te2 är vits följande manöver det enda som ger
lite motstånd.
24. Ta3 bö 25, Tb3 T>xb3 26, Sxb3 Lag 27.
Kd2

Hur kommer det sig att Ulf står så bra i alla
slutspel? Svaret på den frågan kan naturligtvis
vara att han är en så stark spelare, men mera
konkret beror'det på att han förutser och korrekt bedömer olika slutspelsvändningar tidigare än ”vanliga” människor. Låt oss titta på ett
par exempel.

27.- Td81 28, KA

Eller 21. — Tc4 22. De5 (hotar Tc1) Db3 23. e4
Sf6 24, Sc5 De2 25. Tacl Dxcl (25, — Txc5
26. Dxc5) 26. Txcl Txcl 27. Sxa6 med
vinstställning för vit som också får b-bonden.
22. Td2 hö
Efter 22. — Te4 23. De5 hotar Sell jämte b3.
Man börjar se varför damen står dåligt på b3.
23, Tel Sf6 24. Dd4 Txcl

Svart tar nu båda bönderna i tur och ordning.
En fin slutspelslektion.

Tvunget, då 27. Tc6 besvaras med matthotet
27. - Td8B.

21. 543 Db3

R

Det hotade Sc5 och genast 24, — Dd5t 25.
Dxd5 Sxd5 26, Tde? var ändå sämre än i partiet,
25, Sxel DdST 26. D>xd5 Sxd5 27. Te2
Vit har nu klar fördel då han behärskar c-linjen och svarts damflygelbönder är svåra att
försvara.
27. - TbB 28. b4 Kf8 29. Sb3 Tb7
Portisch försvarar sig på bästa sätt. Nu hotar
han remi genom Tc7.

30. Te6 Ta7 31. e4 SI6 32. Sc5 Ke7 33, h3
Ulf besvärades här av tidsnöd och det är möj17

ligt att detta eller något av de följande dragen
inte är de exaktaste. I vilket fall som helst kan
svart inte undgå bondeförlust.

Sxb5, men textdraget ser otäckt ut då springaren pga hotet Sxb5 måste gå till h7 och ger vit
tillfälle till den följande vändningen.

partiet. Efter andra drag, t.ex. 27. —- Db8, hade
28. Lxc6 givit vit stor, kanske avgörande fördel.

33, — a5 34. Tb6 axbd 35, axb4 SANN

24. — dxe5 25, fxe5 Sh7

28. Txc7 Tx? 29, Lb6
Annars gör svart Tb8 med angrepp på bl, Nu
kan vit behålla b-bonden.

Det aktivaste och bästa försvaret. Om vit får
behålla sin starka springare är förlustfaran
större än i det följande bondeslutspelet.

29, — Le5t 30. LXec5

36. TXb5 SxXcS 37. Txc5 Th? 38, Tc4 Kd6 39,
f£4 Ta7 40. hd h5

Tel

Här avbröts partiet och

ning.

men

kunde

sedan

långvariga

och

31. De3

TecB

32.

Här bjöd Hort remi till åtminstone min förvå-

Ulf förseglade 41. TcS

trots

TXecS

lov-

Ulf var dock inte överraskad

utan ansåg

att svart inte står sämre!
Fler än jag var undrande, så raskt över till
analysrummet där den inledningsvis nämnda
bilden togs.

värda ansträngningar inte vinna mot den exakt
försvarande ungraren, Det som exemplet ville

visa framgår dock med önskvärd tydlighet.
+

Det andra exemplet är lite mer kombinationsbetonat och från partiet Hort-Andersson

Rond 8
Andersson
pe

och nådde

En närliggande men vacker kombination.
Fortfarande strandade 26, Sxb5 på 26. —
Lxb5 27. cxb5 Dxcl men nu tycks svarts
läge kritiskt då det hotade tornet inte kan flyttas för cxb3 och slag på c6 ger vit en stark
mer- och fribonde, understödd av löparparet.

Efter en udda siciliansk spelöppning har vit
fått den större terrängen och det gälter för Ulf
att skapa motspel. Det följde:

en

Manhemsjubileet

23, — b5!

Högt upp under taket i Östra Nordstadens mäk-

Ett fantastiskt drag. Ulf måste redan här räknat feller känt) rätt på det slutspel som uppkommer I partiet.
23, axb5
Efter 23. oxb5 Dxci 24. Txel Txclt 25.
Kh2 axb5 26, axbs5 (eler 26. Sxb5 Lxbi 27.
axb5) står svart trots minusbonden inte sämre.
23, — a Xb5 24, e5

18

som

ovan

angivits,

axb3

eller

Det såg
ut för Hort men mot Uffes
försvarskonst kom han ingen vart. Foto: Leif
Lindén.

GT-schackets

ungdomstävlingar

i

äldre

drog

Gunnar

längsta

Johansson

strået

gav

med

simultan

18'/2-9'/2 mot en brokig skara med

många starka inslag, Lördagens avslutande
blixtturnering togs hem av Jan Runnby, Lundby SS. En utställning hade även ordnats med

Svart gör 32. Tb8 och sedan prövade vi olika
möjligheter utan att lyckas åstadkomma något.
Ulf uttryckte det ”vit hotar inget". Den plan
som prövades då kortet togs var 32. Tc7 Sf8
33, Da? Le8 34, Th7 Tbc8 och svart har minst
remi genom hotet Tdit jämte Tc2. En annan
möjlighet var 32. LfI Le8 33. Dc3 Sf8 34. bd
Sg6 35. Tbl Td5 36. Lg2 (annars faller 25) Sf4
37. De3 (37. Lxd5 Se2t) Sxg2 38. Kxg2 Lc6
39. Kh2 Tdb5 jämte Ld5 med minst lika chanser,

Hort

de

28'/2-13'/2.

26, — LXxc6 27. cxb5 Lxb5t

var,

Utöver

samarbete med Göteborgs-Tidningen, spelades på fredagen en match mellan Göteborgs
Oldboysklubb och en ungdomskombination,
där

26. Sc6!

Dåligt

7/1 kom storfrämmande i form av internationelle mästaren Erik Lundin, Lundin mötte nu
en gammal motståndare från manhemsturneringen 1931 — Eric Paulsson — vilken senare
fick se sig besegrad med 2-0. Den till synes
oföränderligt spänstige Erik Lundin hann vid
göteborgsbesöket även besegra de konsulterande Björn Andersson, Gunnar Johansson
och Bo-Lennart Oscarsson. Men i kvällsblixten mot göteborgseliten på Schackspelets Hus
fick förre TfS-redaktören nöja sig med tredjeplatsen efter Ingvar Andreasson, Kamraterna
19!/2 (av 21) och Gunnar Johansson, Manhem
19,

tiga köpcentrum sågs göteborgska Manhems
vita flagga med vapenskölden i blått och gult
från grundaråret 1906. Det vore en vacker
tanke om de fem grundarna i sin himmel kunnat blicka ned på mängden av pojkar och fiekor som under den sista jullovsveckan ägnade
sig åt de varierande aktiviteter som Manhem
tillsammans med Göteborgs Schackförbunds
ungdomskommitté kunde bjuda på.
Det började måndagen den 5/1 med att Manhems Il-årige Karl Johan Moberg, känd som
en av segrarna i senaste skol-SM, gav simultar med debutresultatet 12'/2-6'/2>. Onsdagen

mängd

intressant

materiel

gällande

både

Manhem och Tidskrift för Schack. Aven stödjande Folksam var på plats liksom Västergötlands Tryckeri, ledande i nordiskt schacktryck,
Lundin signerade sin bok som gick åt som
smör. Du har väl inte missat beställa innan den
är slutsåld.?
Med ordföranden Torsten Lindh vid rodret
passerar 75-åriga Manhem lyckligt jubileumsdagen 25/1 1981. TfS lyckönskar!
AB

Björn

Nr 2 KUNSINDISKT
Erik Lundin —Andersson, Gunnar Johansson och
Lennart Oscarsson, 55 Manhem

Bo

1. då SI6 2. c4 26 3, Sc3 Lg7 4. g3 0-0 5. Lg2 d6
6, SI3 Sbd7 7. 0-0 a 8. hå c5 9, Le3 Tb8 10. ad
Da5

11. Db3! exdå4 12. Sxd4

Sec5 13, Da3 Se6

14. Sf3 Ld7 15. Tfdi b5 16. axb$ Dxa3 17.
Txa3J axb5 18. cxb5 Lxb5 19. La7 L>xe2 20,
Sxe2 Txb2 21. Sed4 Tc8 22. Tel! Sxd4 23,
Lxdd Th? 24, Ta7 Txa7 25, Lxa7 Te? 26. Lbö
Tb7 27. Ld8 e6 28. Tcl Tb8 29, Le7 d5 30, Se5!
Sh5 31. Sd? TaB 32. Lf3 Lhé 33. Tc7 Sg7 34.
Sföt KB 35. Sgå Ld2 36, Te2 Te8 37. Lf6 Lb4
38, Se5 Kal 39. gå Ldé6 40. To6 Lxe5 dl. Lxe5

TaB 42. Le2 5Se8 43. La6 Kf8 44, Tb6 Ta? 45,
Lb5 Ke7 46. gå fö 47. Ld4 0-1. Svart kom dåligt ur spelöppningen, där vits drag 11. Db3
var synnerligen starkt. 19. La7 betyder kvalitetsförslust för svart, som dock väljer att kämpå med pjäs under utan tillräcklig kompensation.

Därefter fäller vits

spelstyrka

och

rutin

(dryga 56 års praktik i branschen!) utslaget.
EU
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Den sovjetiske favoriten Malorov, från
Lettland, hade det kämpigt och med 4 remier,
som sekundanten Bellin antydde, vinner man
inga turneringar. Men undertecknad tror mer
på att toppen i väst har kommit ifatt ryssarnas
försprång, se t.ex. Ralf Åkessons imponerande seger 1 JEM,
Israelen Pasman, est till börden, fick också
känna på de svenske och Välkesalmi och slu-

Arne Nyberg

Hallsberg 1980
Återigen svenskseger
Gösta Svenn, SK Kamraterna, Göteborg, så heter vinnaren av den 16:e upplagan av

tade 63.

Hallsbergs-Turneringen. Därmed fullbordade Gösta en imponerande trippel svenska juniorframgångar på kort tid: Ralf Åkesson JEM-seger, Pia Cramlings seger i Skien.

ma

Gösta tillhörde väl inte de hetaste namnen till
slutsegern och efter andra rendens förlust mot
västtysken Siegel trodde han väl knappast själv
på seger. Men på nyårsafton fick nog Gösta den
rätta injektionen då storebror Matti kom på besök (Matti vann turneringen 1974) som nybakad
vinnare i Karlstad Open och då ville han väl
också visa storebror sitt stora kunnande.
På de 5 sista ronderna tappade Gösta bara
en halva, mot ryssen Malorov i 8:e ronden se-

dan Gösta offrat pjäs i tidigt skede av partiet,
I sista ronden var också turen med

i det nerv-

fyllda finalpartiet mot finnen Välkesalmi där
svarts 26:e drag Lxgl skulle ersatts med
Txe4, men som sagt nerver. Men Gösta är
ingen ”nybörjare” i denna ädla sport, JSM-vinnare 1976 och har varit ytterligt nära i både
ÖSM och SM 1980 att kvalificera sig till SM-

gruppen. Med andra ord, Gösta vann välförtjänt.
Men favoriterna, vart tog de vägen? SovJets Maiorov, israelen Pasman m.fl. Jo, den
som

”rörde

om

i grytan” från

början

var den

efteranmälde finnen Kimmo Välkesalmi som
startade imponerande med 3 raka segrar, däribland segern mot Siegel, så 3 meriterande remier och segrar i ronderna 7 och 8 mot Pasman

och ledde inför sista ronden med en halva.
Välkesalmi från Björneborg var nog inte helt
okänd heller, finsk JV M-representant, 3 raka
JM-segrar och deltog i senaste FM med framgång. Säkert låter han tala om sig i andra kvalificerande sammanhang,
Favoriterna, jo de tog platserna 3-6 men
förluster eller remier mot starka svenskar
innebar att de nådde ”inte riktigt ända fram”.
3:an Santo-Roman Frankrike, var annars en
herre med bestämda åsikter och stort självförtroende om sitt schackkunnande, men han var
också eldfängd då det brakade lös i ett tidsnödsdrarma I sista ronden mot Maiorov. En
lång palaver uppstod som fördröjde prisutdelningen

en

halvtimma

och

Lars

Bäckström

hade all möda i världen att förmå fransosen att
fortsätta att spela, Kravet, han hade streckat
längst i tidsnöden och skulle vinna, men allt
blev frid och fröjd sedan han besegrat sin motståndare.
stt

z

gg

s

Gösta Svenn — Årets segrare i Hallsberg. Foto:

Lasse Wretling, Örebro-Kuriren.
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4:an Siegel, Väst-Tyskland, var däremot
raka motsatsen, lugn och sympatisk, men en
nolla i sista ronden förstörde topplatsen. Men
kvällen före, i blixtturneringen, vann han överlägset,

De andra utlänningarna intog mera blygsamplaceringar undantagna Englands Wells,

Irlands Allen och norrmannen

Agdestein, som

Tävlingsledarteamet Lars och Arne var denna gången utökat med språkgeniet Gunnar
från Göteborg.

Resultat 16:e Hallsbergsturneringen
1. Gösta Svenn Göteborg 7 poäng, 2. Kimmo
Välkesalmi Finland 6'/2 (453, 3. Marc SantoRoman

Frankrike

6'/2 (39,5), 4.

Georg

Siegel

Västtyskland 6 (47), 5. Vitalij Maiorov Sovjet
6 (45), 6. Michael

Pasman

Israel 6 (38), 7. Pe-

avslutade med 4 raka segrar, den senare var
dessutom yngst, bara 13 år.
Svenskarna då? Högst ratingtal tillsammans
med Maiorov hade Michael Wiedenkeller och
tillhörde nog favoriterna men formen var inte
på topp och en blygsam 12:e plats blev facit.

ter Fransson Örebro 6 (36,5), 8. Peter Wells

Bäst efter Gösta Svenn placerade sig JSMvinnaren 1980 Peter Fransson, Örebro, fläv-

14. Keith

lande för K-H alliansen) med en 7:e plats som
belöning. Peter tillhör de senaste yngre kometerna också, ambitiös som han är låter han säkert tala om

sig. Stellan

Brynell

9:a, Thomas

Engqvist 10:a och Jan Lundin Karlskoga t1:a
tillhör också Peters ”generation",
Bo-Lennart Oscarsson var länge med I toppen, en stark remi mot Maiorov bl.a,, men
slocknade plötsligt i slutet, endast en remi på
de sista ronderna.
Jan Johansson var också med i början men
en förlust mot Maiorov blev början till ”grus i
maskin” och kom därefter ofta i tidsnöd och
endast 50 + som följd. Men Jan kan mycket
bättre.

Hallsbergs egen Göran
Marklund, som
överraskande vann 1979, var också med i toppen fram till nyårsafton, men pallade sedan
inte för trycket denna gång och avslutade blygsamt. Men vi vet också att när Göran är i form
händer saker.
De andra svenskarna gjorde enstaka glanspartier men rutin saknas för att det skall räcka
en hel turnering och de allra flesta gör säkert
ett nytt försök i Hallsberg.
Problem var det även i denna turnering vid
start, inte p.g.a. kylan som alltid infinner sig
till Hallsbergs,turneringen, utan 2 utlänningar
som bokstavligt var i luften och infann sig
först under I:a rondens spel, Björn Jäderborg
saft fast i fjällen och Mats Wikström Ervalia
fick blixtinkallas för att få ett jämnt deltagarantal. Och så var det en envis skotte som väg-

rade skriva protokoll då motståndaren var i
tidsnöd men fann för gott att skriva då det hotades med partiförlust. Det föranledde undertecknad att börja det nya året med en ”betraktelse” ur FIDE $13:1 och 2.

Storbritanien

5'/2 (44,5),

Stellan

Brynell

Mal-

mö 5'/2 (42), 10. Thomas Engqvist Enköping
5'/2 (37,5) IL. Jan Lundin Karlskoga 5/2
(35,5), 12. Mikael Wiedenkeller Stockholm 5
(44),

13. Bo-Lennart

Allen

Pousette Luleå
Luleå 5 (37,5),

Oscarsson

Borås

5 (43),

15,

Gunnar

Irland 3 (41,5),

5 (40,5), 16. Kurt Setterqvist
17. Simen Agdestein Norge 5

(27), 18. Jan Johansson Uppsala 4/2 (42,5),
19. Håkan Tjärnemo Eksjö 4'/2 (31,5), 20,
Craig Thomson

Skottland 4'/2 1),

21.

Göran

Marklund Hallsberg 4 (47), 22. Pierre Moulin
Belgien 4 (38,5) 23. Markus Trepp Schweiz 4
(37,5), 24. Torbjörn

Glimbrandt

Umeå 4 (37),

24. Anders Larsson Uppsala 4 (37), 26. Michael Hafman Schweiz 4 (35) 27. Stefan Marklund Hallsberg 4 (33), 28. Peter Wendlemyr
Örebro 3'/2 29. Peter Backe Kumla 3 (38),
Tommy Nurmi Malmö 3 (38), 31. Morten
Andersen Danmark 3 (36,5). 32. Teemu Vihinen

Finland 3 (36), 33. A.J.

Andersson

Wales

2/2 (30), 34, Gunnar Eriksson Hallsberg 2'/2
(28), 35. Mats Wikström Örebro 2 (34), 36.
Sveion Gylfason Island 2 (30,5).

ER
Vet du
att ayvatollah Ruhollah Khomeini två dagar
före julafton förbjöd schackspelets utövande i
iran? Schack skapar hat mellan spelarna och
förstör tänkandet.
Göteborgs-Posten misstänker att orsaken till förbudet egentligen är
den, att spelets namn kommer från det persiska shah, en härskartitel som just nu inte är sär-

skilt populär i landet...
att Robert Danielsson, anställd av Stöockholms
kommun
som
barnschacklärare
har

medverkat vid uppläggningen av en schackskola i TV? Tecknaren Mats Andersson har
gjort förlagorna till pjäserna och Katarina Trovallius har animerat dem 1 två år. Hasse Alfredssons röst kommer att höras i dessa åtta
stycken kvartslånga program hösten 1981.
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LbS1T Sc6 6. Sgfå exd4 7. Sxd4 Ld7 8. S2f3 Sf6
9. 0-0 Le7 10. Tel 0-0 11. €3 TeB 12. Lg5 h6
13. Le3 Ld6 14. hå a6 15. Lf1 Se4 16. Sxc6
bxc6 17. Sd2 Lf5 18. Sxe4 Lxed 19. Ld3 Tes
20. Lxe4 Txedå 21. Ld4 Txelt 22. Dxel Tb8
23, b3 Tb7 24, Dd2 c5 25, Le3 Td7 26. Dd3 Db6
27. Td1 De6 28. DfS LfS 29. Df3 De6 20. DfA
De6 31. Db8 ad 32. De8 De6 33. Db8 Dc6 34.
De8 De6
12-12

PARTIER
YM-UTMANARFINALEN
Merano 1980

4:e matchpartiet

1:a matchpartiet

Nr 5 ENGELSKT

30. eå!

Hiäöbner — Kortjnoj

(Se Schackmagasinet — sid. 12)

Efter 30, b4 dxe4! eller 30. exd5 exd5 31, bd
Seb klarar sig svart utmärkt,

Eller 30. — De7 31. b4,

Nr 3 ENGELSKT

31. Sef51 Kf6 32, Dxe5t Kxes 33, Se7!

Kortjnoj - Höbner

1. cd e5 2. på Sch 3, ST g6 4. då exdå 5. Sxd4
LR? 6. Sc2 Sf6 7. Lg2 0-0 8. Sc3 dö 9. 0-0 Ld7
10. b3 DeB Il. Lb? Lh3 12, Tbl Td8 13. ed
Lxg2 14. K>xg2
Med sitt nästa drag tar svart frivilligt på sig
svagheten dö, Draget har två syften nämligen
att i första hand förhindra S8e3-d5 och även i
förening med a6-—-b5 vid lämpligt tillfälle spela
d5,

Kvalitetsvinst och dessutom en för svart ytterst
hämmande bindning på c-linjen.
33, — a5 34. SxcR TxeB 35. Tc3 Kd6 36. f4 f6
37, Tdel

För

d6 8, Sc2 Leé 9. d3
att förhindra

svarts

följande

drag

kunde

På 37. — e5 följer likaledes 38. 5e6 med vinst.

|

Återigen passivt spelat. Bättre trots allt att
länka in spelet i sicilianska
cxd3 Sxd5 11. Ld2.

banor

med

10.

10. — 0-0 11. Tb1 Tc8 12. ed
Kortgjnoj har inte fått ut något av sin beskedliga spelöppningsbehandling utan står faktiskt

Det var ingen brådska att byta löpare. Larsen
har föreslagit Se5.

redan sämre.

20. Lxg? Kxg? 21. De2 h5 22. Tedi Sc5 23.
Sc3 Df6 24. f3 b5?

12. — dxed 13. dxed4 Sdå 14. Se3 Dd7 15. Sed5
f5 16. La5 SXxd5 17. cxdå

Svart är för otålig. Säkringsdraget Kh7 måste

På 17. Sxd5 spelar svart L>xd5! åtföljt av få
och Lgå är illa ute.

spelas.

25. cxbå Sdd 26, Df2 SXbS
Nödvändigt eftersom 26. — axb5

17. — Lf7 18. Lh3 Ddé 19, f3 LeB 20. Tel Tc7
21. exf5?

38. hå! Sa6
strandade på

27. Txd4 Dxd4 28, Sf5t.

Eller 38, — axb4 39. Txa3 och Sb5t.

27. Se2 Sa3

39, bå

1-0
Anm. för TfS av

Svart vilt förhindra Sc4 men nu kan vit sikta in
sig på svarts a-bonde.
28. Sd4 Tbc8 29. De2!
Med hotet b4 men draget har också en annan
listig funktion.
29.
22

d5

Ove Kinnmark

3:e matchpartiet
Nr 4 FRANSKT
Häöbner —- Kortjnoj

1. e4 e6 2, då då 3. Sd2 e5 4. exd5 exd5 5.

Vit fruktade f4 men nu blir vits d-bonde obotligt svag. Genast 21. Le3 var bättre även om
svart behåller initiativet efter f4.
21. — g>xf5 22. Le3 b5 23. Dd3 at

Prenumerera

på TIS

Eller 26. Se2 Dh6! 27. Kg2 Lb5 28. Ddl Te&
eller d3 med vinst I några drag.
26. — Eb5 27. Ted fxpå 28. Lxg4 Dxd5 29, Se3
De 30. Sg2 Te7 31. De2 Lcd 32. Dxc4t KhB
33, D xa6 då!
Starkt spelat. Den svarta löparen blir helt doöminerande,

9, — d5 10. bå

Te7

14, — e6 15. Tel a6 16. Sad THB 17. Tel Dd7 18.
DA De? 19, Se3 SAT(?)

Vits strategi är klar. Idén är Sc2, Tbl och genomförande av bt,
7,

Ett avgörande misstag som kostar kvalitet men
ställningen var redan svår. Efter t.ex. 24.
Se2/Sdl har svart den taktiska finessen Sxf3
åtföljt av ed.
24. — b4 25, Lxddå exdå 26. Sd1

4, Sc) gå 5, Lg2 Lg7 6. 0-0 Sge7 7. Sel

vit här I stället ha spelat Sd5.

Hot Sxe6L
I.

1. cd e5 2. gå Sc6 3. Sf3 eå(!)
Hibner avviker från 2:a partiet där han valde
3. — gb.

30. —- Dxe5

2:a matchpartiet

24. gå?

Kortjnoj — Häöbner

34, Dxd3 Ld4t 35. Khl Ta? 36. h4 Dg6 37.
Dxg6 hxg6 38. h8 gxh5 39. Le6 Txa2 40, f4
Tal 41, Txal Lxal 42. Kh2
Här avbröts partiet, Det
Kortjnoj spelar vidare.

är förvånande

att

42. —- Kg7 43. Kg3 Tel 44. Ld5 Tel 45. Kf3 Td2
46. Led Ldå 47. Sel Kf6 48. Sg2 Tf2t 49. Kg3
Tce2 50. Lg8
Annars hade följt Txc4.
50, — Te3T 51. Kh2 Lf2

0-1
Anm. för TIS av
Ove Kinnmark

S:e matchpartiet
Nr 6 FRANSKT
Häöbner — Kortjnoj
1. ed 26 2. då då 3. Sdl c5 4. exdå exds5 5,
Lb5t Sc6 6. Sgfå cxdd 7. De2t De7 8, Sxdå4
Dxe2t 9. Sxe2 SI6 10. c3 Le5 11. Sb3 Lbé 12.
f3 at 13. Ld3 0-0 14. Lg5 5Sd7 15. 0.0.0 Sdeå
16. Lc2 f6 17. Lf4 Le6 18. Sed4 Lf7 19. Thel
TfeB 20, Tel gå 21. SXc6 Sxcé 22. Tdel Txe2
23. Txe2 då 24. exdå4 Lxd4
Lxe5 Sxes 27, Scå TeB 28,

25, Td2 Les 26.
Sxb7 Lxa2 29,

23

Sa5 Sc4 30. Sed Lxcd 31. Kb1 f5 32. gå fxgå
33, fxgå4 Te7 34, Td4 KeB! 35. hd
1/2-1/2
&:e matchpartiet
Nr 7 DAMBONDESPEL
Kertjnoj — Häbner
1. då Sf6 2, c4 e6 3, Sfå då 4, Sc3 Le7 5. Lf4 0.0

uppvägs ofta i liknande ställningar av det friare figurspelet men här är vits fördel mer
uppenbar,
17. — 16 18. Td1 $e5 19, Le2 Lxd4 20. T>xd4
Let 21. få h6 22. Kf2 Td8 23. Td1 Kd7

18. Sxa4 Da5 19. Le2 Sde5 20, Sxe5 fxes

Det hotade Tel.

Försvagar bondeställningen men alternativen
20. —- Dxe5 21. Db6 och Sc5 eller 20. — Sxe5
21. Lb3 är obehagliga för svart.

24. Tel Scd 25, ha a6

6, e3 €5 7. dxec5 L>xe5 8. De2 Sc6 9, Tadi Das

25. - Sxb2 26. Tbl kostar bonde,

10. aå Le? 11. Sd2 e5 12. Lgå då 13. Sb3 Dd8 14,
Le2 aå 15. LXf6 L>xf6 16. 0-0 ad 17. Sc5 Da5 18.
S3xad Le? 19. bå Da? 20. Lf3 dxe3 21. fxeå
L xc 22. Sxe5 Dxa3 23, Dd2 D>xbd 24, Dxbd
Sxhb4 25. Sxb7 Ta3 26. Sd6 Le6 27. Tb1 5c2 28.
Tfc1 Sxe3 29, c5f5 30, Sb5 Tal 31. Tel f4 32. ch
1.£5 33. Tbel Td2 34, Te2 Td3 35. c7 ed 36. L xed

26.
Ld3
Td2
38.
Se6

Lxed 37. (8D Txec8 38, TxcBT Kf7 39. Sc)
L xg2 40. Tc7t Ke6 41. Txe3t fxe3 42, Kxg2
Td2t 43, Kl Txh2 44. Txg7 h5 45, Tg5 TN
46. Kxe3 Tf5 47. Tg8 Ta5 48. Sed ha 49. Tg6T
Ke? 50. Th6 h3 51. Sc3 h2 52, Kd4 Tal 53. Sd5t
Kd? 54. Txh2 Td1t 55, Ke4 Telt 56. Se3 Kc6

57. Kd4 Tal 58. Th61 Kd7 59, Sf5 Ta4t 60. Kd5
Ta5St 61. Ked Tadt 62. Sd4 Tal 63, Sc6 Tb1
Se5t Ke7 65. Sd3 Td1 66. Sf4 Kd7 67. Se6
68. KeS Tel! 69. Kd5 Tal 70. Sc5 TAI 71.
Tel! 72. 5e4 Kd? 73, Th2 Keb 74, Tc2T Kb5
Kd5 Td1it 76. Sd2 Kb6 77. Kd6 Kb7 78. Ta2
79. Tb2t Ke8 80. Te2T Kb? 81. Scå Th6Tt

64.
Ke7
Ke5
75,
Th1
82.

Lg6 Tc8B
Tbé 31.
Ke6 35.
Lf Kc7

21. DeS! Td8 22. Dxa5 Sxaå 23, Sc5 LeB 24.
Ld3 Td4(h)

27, gå Tc6 28. Te2 b5 29. hå aå 30.
b3 Sdé 32. Tc2 SP7 33. Le2 Se5 34,
Kg3 Tb7 36, Le3 Sf7 37. Ld4 Tb8
39. Kfå Sd8 40, Ld3 Ld7 41. Kg3

Äntligen avbrott och uppehåll i allt manövrerandet. Vits fördel är fortfarande odiskutabel.
42. Lf2 ad 43. Le2 axb3 44. axb3 Kdö 45. Led
Leö 46, Le3 Ta8 47. c4!
Kunde

86.

Telt

Kb7

87.

Sf7

Td2t

Svart tar fram kämpatakterna. Nu är slutspelet
efter t.ex. 25, Lxa6 Lxaö 26. Txd4 exdg 27.
Sxa6 inte helt självklart.

63. KAS7?
Tragiskt.

Höbner

hittills råkar

spelats draget

innan också.

som gjort ett utmärkt parti

ut för en

blackout

och

poängen

gär orättvist till fel spelare. Ibland är schack
onödigt grymt. Efter 63. Kd3 TI3t 64. Kd? är
vils vinstchanser stora.
63, — Se3t 64. Ke5 Sxg2

4-1
Anm. för TfS av

Vit vinner

Öve Kinnmark

bonde.
8:e matchpartiet

47. - bxcd 48, bed då 49, L xd4 Lxed

Nr 9 DAMGAMBIT
Kortjnoj - Höbner
1. dd då 2. c4 dxecd 3, SK3 ac 4, e3 Sf6 5, Lcd

Idén är att snabbt

Enl. teorin är $c6 bäst.

Nr 8 FRANSKT

9, Ld3 Sc6 10. 5c3 Lb7?

Häöbner —- Kortjooj

10. — 0-0 måste spelas.

1. eå e6 2. då d5 3. Sd2 c5 4. exd5 exd5 5,
Lb5t Sc6 6. Sgf3 exd4
I Karpov-Kortjnoj

I 1974 valde

Kortjnoj 6. —

Ld6 medan i Karpov-Kortinoj II 1978 spelades 5. — Ld7. Tidskriftens läsare får själva spekulera i vad som händer i match nr IM för
Franskt dyker säkert upp där.
7. De2 De?

50. Lxf6t!
Allting klaffar. Efter 50. — Kc6 51, Le?! får vit
tillbaka pjäsen.
50, — Ke5 51. Let Kxod 52. fxed Ta7 53, Ldé
Sp5 54. Kfå
På 54, Te2 följer Kd3.
54, — Tf71 55, Ke3 Tf31 56. Ke2 TI7 57. Le5 Sf3

På Le7 får svart problem att rockera efter 8.
0-0 och Tel.

Ej 57. —- Te7 58, Td4t Kb3 59. Ld6! Tx e4t 60,
Txe4 Sxe4 61. Le5 och vit vinner.

8, Sxd4 Dxe2t 9. KXe2 Ld7 10. S2f3 Sf6 11.
Tel Sxd4T 12. Sxd4 0-0-0 13. Ld3 LeS 14. 3
Tde81 15. Kf1 T xelt 16. Kxel Sgå 17. Lf4

58, Tc2T Kb5 59. Lal Sh2

Spelöppningen är avklarad och nu börjar grovjobbet för spelarna. Svarts isolerade d-bonde
24

Vinner tillbaka bonden men remin är inte klar
för det. Svart får se upp med g7.

60. Kd3 Sxg4 61. Tg2 Tf3t 62. Kd4 TA

med 5 xa6.

21.

Sc6 28. Sd3 Se7

På 28, — Lb7 följer 29. Txc6,
29. Tc7 TA8 30, få Td6 31. Kf2 Ke8 32, Ses
Kd8 33. Te4 KeB 34, Ld3

34, — Ld7 35, Te7 Lbå 36. Lxb5t

36. — axb5 37. Ta? Sg6
På 37. —- Td8 vinner vit enklast med 38. Txe7t
Kxe7 39. Sc6T.

TT, -TLXc5 8. 0-0 b5(?)
7:e matchpartiet

Betydligt bättre än att ta bonden

Svart blir mer och mer tillbakapressad.

Även 36, Ke? är bra,

Den s.k. Furmanvarlanten,
genomföra e4.

88. Ke6
12-172

25. Lf1! Kf? 26. Txd4 exd4 27. bå

Här hade Kortinoj 4 minuter kvar,

206. Del c5 7, dxe5

Kd5 Th51 83. Se5 Kb6 84. Tb2T Kc7 85. Tbi
Th2
Kbé

17. - bxad

Eiler 17. — b4 18. Sb5t

38. 5 xg6 hxg6 39, e5
På 39, Txg7? kan svart förlänga partiet med e5.
39, — Te6 40, Txg? Ted 41. Tx 26 KI7

11. e4 Sd7
Nu visar det sip tydligt att Lb7 står fel. Om löparen stätt kvar på c8& hade vit varit tvungen
att ta hänsyn till 11. — e5 och ev. Lgd.
12. Tdl De7

På 12. - De7 följer starkt 13, e5t.
13. Les! 0-0
Dxe3 Tac8
Bättre
De7.

14. Tacl

var Tad8& t.ex.

f6 15. Le3 L>xe3
17. Sd5

ODd6

16.

18. Sbé

17. ad

Även 17. Lxb5 axb5 18. Sxb5 Dd8 19. Sd6
bör räcka men Kortjnoj väljer en säkrare fortsättning.

Avbrott. Kortjnoj la 42. Tg3 i kuvertet, det
följde 42. - Tbd 43, Td3 och Höbner resignerade.

1-0

Anm. för TIS av
Öve Kinnmark
25

25.
29,
33,
37.

9:e matchpartiet
Nr 10 FRANSKT

Hiäbner — Kortjnoj

— Tad$8 26. Sf5 Df7 27. Se3 Dd7 28. Df3 Lf7
gå Se6 30. h4 Tf8 31. Dg3 TdeB 32. Kh2 Lg8
Sd5 Tf7 34. TE3 Tef8 35. Df2 h6 36. Se3 Lh7
SfS Kg8 38, Db2

1. ed e6 2. då då 3. Sd2 c5 4. exdå exd5 5,
LbSt Sc6 6. Sgf3 exd4 7, De2t De7 8. Sxd4
Dxe2t 9. Kxe2 Ld7 10. S203 Sxd4t

Kortjnoj hittar inget direkt avgörande på
kungsflygeln och den följande utflykten till
damflygeln är ett försök att få liv i sin löpare.

Kortjnoj vill förstärka varianten från 7:e där
han valde I0, — Sf6 och lång rockad, Nu låter
han istället kungen vara kvar i centrum.

38. — Kh8 39. Db5 Td8 40, Lc2 T7f8 41. Lad
DF7 42. Db2 h5 43. gxhå$ DXh5S

11. Sxd4 Les 12. TdI Se7 13. Le3 Lxd4 14.
Lxd7?1 Kxd7 15. Txd4 TheB 16. c3 Tc4 17.
Tad1l T>d4 18. L>xd4 fö 19. c4!
Vit byter bort svarts isolerade d-bonde som
han knappast kan utnyttja med tanke på det
19. — Ke6 20. cxdåt Sxd5 21. gå TeSt 22. KA

be?)

Sd8! och

naturligtvis

ligger temat

14, — Df7 15. Tb1 Sd8 16. b4?
Verkar logiskt men rätt var 16, Da3. Visserligen är nu 16, — c6 17. Sb6! dåligt men . ..

"Avbrott. Det verkar som om svart har remi efter 46, — Tolt 47. Kgl 5c5 48. Tg4 Tal 49,
Lxa? Sxad 50. TXxg6 Sc3 51. LXxb6 Sxb5 och
vit kan inte vinna med f-bonden.

Nr 11 DAMINDISKT

HR

Kortjnoj — Häöbner

Bättre ab
23, hå Te? 24. h5 Sc7 25. Kgl Sd5 26, Kf3 Sc7
27. bå Se6 28. Le3 Te8 29, Tclt Kd7 30. Ted
Te? 31, ad! Te 32. b4

I. då Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. Sc3 Lb7 5. Lf4
Lb4 6. Db3 aå 7. e3 5e4 8. Ld3 Sxc3
Mer logiskt förefaller f5.
9, bxck Le? 10. e4 dé 11. De2 Sd7 12. 0-0 0-0
13, Del Lf6
Svart är beredd att genomföra e5 eftersom vit
inte hinner göra det själv: 14, e5?7 LXP!
14. Tabl e5 15. Le3 Te8

Avbrott. Efter t.ex. 44, Ldl måste svart backa
med damen och vit kan besätta g-linien med
sina tunga pjäser och vinsten bör inte vara
långt borta.
Anm. för TIS av

Ove Kinnmark
(Som framgått av tidigare tävlingsreferat i detta
nr av TIS gav Höbner i detta läge upp hela
matchen varför partierna 9 och 10 ej blev färdigspelade.)

KARLSTAD OPEN
Nr 12 ENGELSKT
1, cd 26 2. gå Lg7 3. Lg2 e5 4. Sc3 Se7 35, e3
Sbec6 6. Sge2 0-0 7. 0-0

Vit har stor terrängfördel och för att inte bli
helt hoptryckt måste Kortjnoj aktivera sig.
32. — Sg51t 33. Kf4 TeS 34. b5 Se6t 35. Kp3 få
36. gxf5 T>xFS 37. Kad Te5 38. Lel g6 39,
hxg6 hxg6 40, Le3 TOS(7)
Bättre var Td5 och ev. Td1 vid tillfälle.
41. Kg3 Sp7 42. Kg2
På 42. Ted Tf6 43. Ld4 följer SfST
42. — Td5 43. Lf4

Hotar Tc7T och även Lb8.
Te5 46. Ted

16. — bå!

Med bondevinst och a-bonden garderas!
17. Da3 c6 18. Sdc3 bxed 19. dxc4 Lxe4 20.
Tdl
Ett annat försök var 20. b5, t.ex. 20, » då (20.
—- To8

21.

DXxd6

cxb5

22.

Txb5)

21.

bö ab

och vit här slagit in en kil i svarts ställning.
20. — d5 21. b5 Te8 22. bxc6 ed 23. Sd4 Sxcé
24. Scb5 Sh4 25. Tg1
25. Sd6 Dh5 hade komplicerat spelet, t.ex. 26.
Sxc8 Dxdl 27. Sx0c6 De27 28. S8e7t KB 29.
Tb2! Sf3t 30. Kgå Delt 31. Tf2 Lf6 32. Sg6T
och vit vinner! Men svart spelar bättre 27. —
De2 28, S8e7t Kh8 29. Tb2 Dxct

Hakon Persson — Matti Svenn

26

Förhindrar

bå4, b5 i luften.

10:e matchpartiet

starkt reducerade materialet.

43, — Se6 44, Lb8& TeST 45. KI

12, få gxf4 13. gxf4 Sg6 14. Dad!

7. då?! exdå4 8, exd4 Sf5 9. d5 Scd4 10. Sxdd
Sxd4 Ii. Le3 c5 12, dxc6 dxc6 och svart står

25, - Sxd4 26. Sxd4 Kh8
Svart måste försvara sig mot vits spel längs glinjen och den långa diagonalen.

bättre, Poängen med att d-ebonden är orörd!

27, Lb2 Lf6 28. Thel?

16, Sd2! Lg5 17. f4!

7... d6 8 h3?

Ett par fina drag av vit som nu står klart bättre.

En onödig försvagning av kungsflygeln.

I tidsnöd börjar vit spela planlöst. Bättre var
28. Le3 och lång kamp återstod. Nu garderar
svart hoten på diagonalen.

17. — exf4 18. Lxf4 Lxf4 19. T>xf4 Sf8 20.
Tbf1 fö 21. Dgå Le8 22. Dg3 Kh8 23. T4f2 Let
24, Sf3 Dd7 25. Sh4
Vit fortsätter att bygga upp sitt angrepp och
Huäbner har inte mycket mer att göra än att titta på.

Bättre

antingen 8. då exd4 9. exd4 Lg4 10. f3 LIS 11.
gå LB 12. Lf4 d5 med lika spel, eller "krypcasino” med 8. då och Tbl, b4 bå osv.
8, — Le6 9, Sd5 Dd7 10. Kh2 f5 11. då gå
Funderade ett slag på 11. — f4!?? Men förstod
inte hur jag skulle komma vidare efter t.ex. 12.
exf4 Tf7 13. Le3 osv.

25. - Tg8 29. Dd6 Te6 30. De6??
Tidsnöd.
30, — Dxet

0-1
Anm. för TES

av Matti Svenn
27

sasse SERIÖST

HALLSBERG

En lustig avslutning

EL xed4 Txa3.

Nr 13 BENONI

Dxc3

Gösta Svenn

England

Sverige

1. då Sf6 2. c4 e6 3, Sc3 05 4. d5 exd5 5, cxdå
6 6. e4 p6 7. Sf3 Lg7 8. Le2 0-0 9, 0-0 Te8 10,

Sd2 a6
En annan plan är 10. — Sa6 med idén Sc7, ab,
Tb8 etc.

å tempo.

Därför

något

kro-

kigt...
14. — Sxcd 15. Lxc4 Sh5! 16. Se2 TbB 17. a5
De7 (9

får

Blindspelsturnering
för längesedan

och stänger ute tornet från kungsflygeln.
18, f3 LeS 19. Le?
Inledningen till en felaktig plan. Bättre 19. L.d2
och b4,
19, — Df6 20. Dd2 Sf4 21. bd?
Möjliggör den följande kombinationen. Nödvändigt var 21. Sg3 men efter 21. — b5 22.
axb6 Txb6 23. b3 h5 har i varje fall svart inga
problem.
21.
- exhbd 22. Dxbi

STUDIER

1958,

Ett studiegeni med
tragiskt öde

refererar

12 B 20, $F-20350 Åbo

I. Tal (Om 1. Lf4, så TbB!2. Lot h2 och svart
vinner) Tc8 2. Lf4 cID!3, Lxcl Tc7t 4. Keö!
(4. Ke8? ToBt 5, Ke7 TaB! 6, Txa8 h2 7. Ta
hlD38. Th5t Kg6! 9, Txhl patt.j4. - Tc6t.
Svart har tänkt sig att offra tornet för att

Bent Larsen en turnering i Danmark, där deltagarna spelade utan bräde och pjäser. Blint alltså.

(Fortsättning från TfS 10/1980)

Bent Larsen, som själv vann på 6'/2 av 7 möjli-

IF den följande studien har vit i utgångsställningen materiell fördel, men under kampens

kunna gå fram med sin h-bonde, men om han
satt igång denna plan i 4:e draget med 4, — Ta7

gång avslöjas svarts positionella och kombina-

5. Tbi! Tb7 6. TXb7 h2, så skulle spelet vara
förlorat efter 7. Lb2. T-offret är möjligt endast
på sjätte raden: 5, Kd? Ta6! 6, T61! Tb6! 7.
Txb6 h2,

let. Den äldsta turnering av detta slag jag känner

till är den som vid årskiftet 1873 — 74 spelades i
Prags Schackklubb, Den försiggick under fullt
tävlingsmässiga former och segrare blev den

toriska möjligheter — med andra ord:
kännetecknas av ömsesidig skärpa.
2152 5, Kaminer
Schachmatnyj Listok 1927

som problemist internationellt välkände Johann

Dubrusky, som tog 13'/2 poäng av 14! Tvåa var
Framtvingar f3, som försvagar de svarta fälten

Red, A. Hildebrand, Morgongåva och P.
Perkonoja, Turku.
Originalbidrag och lösningar till Pauli Per-

35, Finland.

ga, skriver, att han icke känner till att någon dylik turnering tidigare hållits. Så är emellertid fal-

11. ad Sbd7 12. De2 Seå 13. Tal gå 14, Sc4
Wells

30,

konoja, Parolastigen

I Tidskrift för Schack, januari

drog

Txc3

Anm. för TIS av Gösta Svenn

P, Wells

Hit

vore 29.

ve
Så

F. Hruza på 10'/2 och trea E. Ebermann på 8'/2.

Det spelades dubbla ronder med 8 deltagare, av
vilka dock tre utgick före tävlingens slut. Sävitt
Jag vet har inte någon sådan turnering hållits i
Sverige, Vem blir premiärarrangör?!
Till slut ett parti från

Pragturneringen.

spelet

Svart har rönt en första framgång —- bonden
går i dam, men... 8. g5 g6 (förhindrar tvådrags-

matten). Det följer emellertid 9. Tb4 hlD
Th4T och vit vinner. Summa summarum:
vackert

ömsesidigt

laddat spel med

10,
ett

et effekt-

fullt motoffer av svart i 5:e draget. Dessutom
innehåller studien en listig pattfälla.
Så ytterligare en komposition som fick ett
andrapris är 1926.

Det

spelades 9 januari 1874.
2153 5. Kaminer

E. Ebermann -— Johann Dubrusky: 1. c4 e5 2,
Sc3 Lbd 3. e3 (Vit anlägger partiet för passivt.

2 Pr. Schachmaty 1926

Mer motiverat hade varit 3, a3 eller 3, 5d5.) Sf6
4. 5Sge2 då S.cxd5 Sxd5 6. Sxd5 Dxd5 7, Sc3
Dd6 8, Le2 $c6 9. d3 Lf5 10. e4 Lg6 11. De2? Sd4
12. Dad'T e6 13, Le3 b5 14 Dd1 0-0 15, a3 Las 16,
0-0 Tadå8 17. 1. xd4 D>xd4 18, De2 f5! (Väl förberedd går nu svart till attack och vit har inte myc-

Vinst

ket att sätta emot.) 19. exf5 L>f5 20, Tad1i Lbé
21. Sa2 Td6 22. De3 Dhd! 23, Sel

(Naturligtvis

inte 23. Dxe5? för Te6.) Ld4 24, Dc2 Th6.
Vit gav nu upp för att med öppna ögon kunna
överblicka sitt elände, På 25, h3 följer naturligtvis Lxh3,
Slutställningen
Vinst

22. — Sxg2! 23. Kxg2 Lh3t 24. KR Lxfl 25.
Kxfl DXI31 26. Kel (2)
Vit kastar in handduken litet väl tidigt. Han
kunde ha försökt med 26. Lf2 även om svart
har

ett

klart

övertag

efter

t.ex.

26,

— Dxed

26. —- Dxed 27. Db3 Tbe8 28. Ld3 Låt

0-1

(hotar Tc8).

28

Allan Werle

män.

Vit har kvalité för bonde, men svart hotar med
att få en dam på el och även att spela Lc&,
som fängslar vits torn. Nödvändigheten av inledningsdraget 1. Te5 är uppenbar, Därmed
förskjuts spelets tyngdpunkt till svarts uppfinningsrikedom och finesser: I, — Sd2 (nu hotar
2. —- Sed och på 3. Lbd4 följer det vinnande
Kf6!) 2. Txe2 hl DT 3. Kxhl Se4! Ett starkt
drag, Springaren är indirekt garderad och hotar att ta löparen eller vinna tornet efter schacken på g3. Vit har endast ett svar: 4, Lf2. Detta begränsar tornets rörelsefrihet, som också
mycket riktigt hamnar i ”råttfällan” efter 4. —
Ldi. Slår vit nu springaren, så följer löpar29

schacken på f3 med åtföljande tornvinst. En
tornreträtt till el leder till att springaren slår
på f2 och detta t.o.m. med schack. Men icke
desto mindre måste vit spela just 5. Tel Sxf2T
6. Kg2 och svart förlorar en av sina pjäser: 6.
— 5d3 7, Txdl

Sxb2

blockerar ett fält för sin kung, Kampens arena
utgörs av hela brädet och alla pjäser är involveradei striden. Vilken dynamik!
Avslutningsvis en liten miniatyr.

2156 5, Kaminer

8, Td4 och springaren är

infängad.
Ytterst intressant är Kaminers sätt att bearbeta idéer med "systematisk rörelse” i form av
upprepade rörelser av hela pjäskomplex. Här

Bidrag och lösningar till

AAA PROBLEM
e.o

LENNART LARSSON, Pl6292,
55-443 00 Lerum

ö

Problemen 13977, 78 och 79 tillägnade Anders
Olson, 80 år.

13973, Lars Larsen,

Sönderborg (Danmark)

13974, Leonid Makaronez,

13975, Låslé Apré,

Lvov (SSSR

Miskolc (Ungern)

ett av hans alster inom detta gebit.
2154 S. Kaminer

3 Pr. UJÖS 1926

Vinst
Vilken av de tre bönderna vinner spelet? Vid
första påseendet tippar man Bh6. Men detta är
blott en synvilla. Så här går det till: 1. Kg6
SeSt 2. Kf6 Söp4T 3, Ke6! Sxhö 4. b6 St7! 5.
Kxf7 Scd 6, b7! Sd6t 7. Ke7 SXb7 8, bå! med
vinst, En överraskande final!

Matt i 2 drag.

Matt i 3 drag.

13976. Tapani Tikkanen
Tsalmi (Finland)

13977, Bertil Gedda,
Göteborg.

b) 5g8 på 23.

13978. Anders Lundström &
Manne Persson,
Vindeln/Mora.

Vinst
I. Lcd Sc5t 2. Kd5 Sa4 3, Lb3 Sc3t 4. Ko4
Sbi 5. La? Sxa3t 6. Kb3 Sb5 7. Ka4 Kb4t
med vinst.
Så en studie vars like I skönhet man har
svårt att hitta i studiekonstens skattkammare.
2155 5. Kaminer
i Pr. Schachmaty 1927

&?
Glöm inte att
prenumerera på Tidskrift
för Schack 1981!
Använd gärna inbetalningskort, det är billigt och bekvämt för båda parter. Av tekniska skäl medföljer inbetalningskort i
samtliga tidskrifter, således även till dem
som redan har verkställt inbetalning.
Vänligen undvik en senare inbetalning

Vinst

mot postförskott — detta medför ökad
kostnad för såväl prenumerant som
TIS «- distributionen blir dessutom försenad!

1. Sf3t Ko! 2, e7 Sd7 3. Sxd2 Sf! 4, Set
Kd4 5, e85! Kxed 6, Lb Ke5 7. Sg6t Ke6 8.
La2X. Allt i denna studie tjusar ögat: den fina
inledningen, det skarpa spelet som innehåller
en minorpromotion, den symmetriska slutställningen, där var och en av de svarta springarna
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Vi ber föreningarna medverka till ökad
spridning av TfS, rekvirera vid behov nya
prenumerationslistor. Tack för hjälpen!

ke

Nu

Hjälpmatt i 2 drag.

Självmatt i 4 drag.

b) Le5 på el.

Logisk maximummer.

13979. Lennart Larsson, Lerum. Vit: Kg3 Lb
Bb7. Svart: Keå Tb6 Th2 Lh8. Hjälpmatt i 3
drag (2 lösningar).
13980 Allan Werle, Stockholm. Vit: Kg?
Bd7, Svart: Kel Td1 Tgl Bd2 e2 f2 g2. Hjälpmatt I 2 drag. (Skenspel).
13981. E.A. Petrow, Urjupinsk (SSSR) Vit:
Ka6 Db6 Tg8 Lg2 Lh8 Sci Se3 Bd5 g3 h4,
Svart: Ke Df6 Tf5 Lc4 Le7 Sc3 Bb5 h5. Matt
2 drag.
13982, V.A, Krivenko, Charkov (SSSK) Vit:
Kh8 Df6 Tal Thl Sd! Sd3 Ba2 b3 c2 c4 e2 gl
h5. Svart: Kd2 Bb4 c5 g5 hö. Matt i 2 drag, b)
Df6 på a7, KAB på gå.

Hjälpmatt i 2 drag.
2 lösningar.

13983. Carllvar Holm, Kalmar. Vit: Ke
Ld6 Ld7 Sb5 Bad c2 e2 gå h5. Svart: Kd5 Bed
e4 h6. Matt i 3 drag.
13984, Curt Stockman, Täby, Vit: Kd! Tg2
Se2 Se3 Bf4 25 h2. Svart: Khl Bes f5 hå. Matt
13 drag,
13985. Herbert Hultberg, Stockholm, Vit:
Khå Ta3 Te4 Le3 Ba2, Svart: Kh1 Tdl. Matti

, 3 drag.

13986.

Herbert

Hultberg,

Stockholm.

Vit:

SR Tet Sb2. Svart; Ka3 Sc8 Ba2 b7. Matt i 4
rag.
13987. "Dendric”, Vit: Kc2 Les Sb3 Se7 Ba3
ad. Svart: Kb6 Ba6 a7. Matt i 4 drag.
31

RANA
äras bar

NYINKOMMEN
Ny lösningstävling. Med TIS nr 10 avslutas lösningstävlingen i dess hittillsvarande form.
I år kommer en ny tävling att prövas, I varje
häfte av tidskriften skall två schackböcker utlottas bland lösare som sänt rätta lösningar till
minst en tredjedel av uppgifterna. Ovanstående femton uppgifter ger alltså alla med fem rätt

chans till pris.
I en jämsides löpande årstävling 1981 belönas de bästa sammanlagda lösarprestationerna
med fem kontantpriser på 100, 80, 60, 40 samt
30 kr. Dessutom utlovas — om intresset för
tävlingen får väntad omfattning — extrapriser i
form av schacklitteratur.
Lösningar till detta häftes uppgifter vill vi ha
senast den 20 mars under adress Lennart Larsson, Pl 6292, 5-443 00 Lerum.
Till problemen. I hjälpmattsproblemen 13976
samt 78-80 börjar svart och hjälper vit att göra
matt I föreskrivet antal drag. Skenspel i 13980
betyder att det även

finns

en lösning där

(A-tävl)

Knut
Malmö.

samt

Arne

Moberg,

Damström,

Rydsgård

och

Borlänge.

Kjell

Lindahl,

Den senare en ny mycket skicklig lösa-

re. I B-tävl. vanns första pris (35 kr) av Evert
Johansson, Göteborg och andra pris (20 kr) av
Ann Geogi-Hemming, Rimbo.
Jultävlingen i TfS 10. Rättelse: 1 texten till
13967 Jonsson) skall stå Patt. Ej matt, Lösningsfristen förlängs till den 20 mars.
Korrektur.

13804,

TfS 7,

1979,

av A.

Myr-

haug, Kd7 Eb5 Baå a6 c6. - Kd! Db3 Tc4 La?
Lel Bb4 c5 c7 e6 få gå 27. Hjälpmatt i 4 drag.
3 L. Lösningar som tidigare.
13874. TIS 4 1980. av A. Myrhaug. Kfl Td5
Lf7. — Ko6 La5 Bb7. Hjälpmatt 3 drag. 3 L. 1.
Le7 Td8 2. bö TaB 3, Kb7 LdS./1. Lbé Td4 2.
Kb5 Le8 3. Ka$ Tad./ 1. Eb6 Td8 2. Ka7 Ldå
3, bö Ta8.
13941. TFS 9 1980 av C. Jonsson. Kgl Te5
Td2 La? Leg? Sch Sh3 Bo2 f2 g2 gå, —- Ked4 Def
Tb4 Thé Lb5 Ld8 Sb2 Sh8& Bc6 då f4. Matt i 2
drag.il. Le4? då! 1. Lf67? Sf! it. TfS!
Hilding Fröberg gör följande förbättring av
sin uppgift Nr 2 i GSS jubileumsturn,

1979 (se

TfS 9, 79y Da6 flyttas till b5, Ldé till c7 och
32

3198 [30
[128 —
1335 Mie.
16558 105:—
1785 80:—
2248 60:
$44 5 120:-—
1515 50:—

>...

inbu

450:—

Encyklopedi över spelöppningar i schack (Matanovie), 3-5 (3 vol) ....
Königsgarebit (Dahlgrän). 1-4 (4 vOlpooosseoossessrsee
rs ersrr renen er
Sizilianisch (Schwarz), 1-3 (SF vOlD
ooooosssssererasarrrrsreerr
ense rr
Lehr- und Handbuch der Endspiele (Cheron), 1-4 (4 vol) s.cssorsssea

kart
inbu
inbu
inbu

375:—

BOKPAKET:
Encyklopedi över spelöppningar i schack (Matanovic), 3-5 (3 vol)

tionella kompositionsturnering.

Gröna stugans väg 45 1 tr 5-127 34 SKÄRHOLMEN/SWEDEN
Tel. 08/98 27 49 Pg, 89 64 22-2

Ej mer än ett problem från varje förf. Domare:

Bernd Ellinghoven.
Sändningar senast 31 juli 1981 till Mario Cocozza, via Nuovo Tempic 41, 80144 Napoli,
Italien.

ser i varje avdelning.

Sändningar före

ALLT

I

Informator: Nr: 29

15 mars

1981 till Gazeta Czestochowska, 42-201
Czestochowa, Kilinski str. 38, Polen.

—

öj

Tidskrift för Scack har internationell ärsturnering för under 1981 publicerade originalproblem. Tre avdelningar: Tvådragare, Tredragare, Hjälp- och självmatter. Priser i varje avd.:
Kr 50, 30 och 20:—-. Domare hoppas vi kunna
meddela i TES Nr 3.
rd

”Diagrammes”,
Frankrike,
årsturn. — J981.
Sändningsadresser: 2-matt. till G. Doukhan,
30 Nouveaux — Honzons, F-78310 Elancourt.
3-matt till C. Goumondy, 3 rue Championnet,

F-75018 Paris. Hjälp — och självmatt till J.
Zeller, 30 rue du Sundgau, F-68100 Mulhouse, Fantasi till J. Boggio, 4 rue Cart,
F-94 100 Saint-Mandé.

l80:—

NILS LINDE

1. Tvådragare (tema fritt) Ej mer än två problem från varje förf. Domare: Rosario Notaro.
2. Ortodoxa hjälpmatter I 2 drag. (tema fritt)

Gazeta Czestochowska jubileumsturnering
1985. Omfattar direktmatt i 3 drag. självmatt
(flerdragare) samt hjälpmatt i 2 drag. Två pri-

2U—

Tornuret, 3 års garanti, vinge för sista minuten
oososseresssrersrser
aret
Var vänlig observera att moms/porto ingår i priserna!!

(Italien) utlyser sin 2:a interna-

>

200
275:

SCHACKKLOCKOR:

j

Contromossa

inbu
kart
kart
kart
kart
kart
inbu
kart

— Tjeckiska

Schackförbundet
annonserar
turnering för
självmattsuppgifter i 4-7 drag. (Ing. Ila Mikan
— Memorial) Domare: Bo Lindgren. Fyra penningpriser samt specialpris för bästa böhmiska
problem.
Tävlingsbidrag med fullständig lösning samt
författarens namn och adress skall före 31 august: 1981 sändas till Josef Volf, Na vysinåch
6, 46005 Liberec 5, Tjeckoslovakien.

(B-tävl).

I halvårstävlingen (häfte 1-5) delas i A-tävl.
i:a och 2:a pris med 40 kr vardera av Erik
Svedberg, Gnarp och Thord Thörnberg, Jämjöslätt.

7
— problemturneringar.

vit

börjar och med svarts hjälp gör matt, 13977: I
självmatt börjar vit och tvingar svart att göra
matt. I maximummer måste svart göra sitt
geometriskt längsta drag och logisk max. innebär att den vita kungen står i schack endast
när den angrips av svarts längsta drag.
Bokprisvinnare i häfte 5,6 resp. 7 blev
Carl-Ivar Holm,
Kalmar,
Gustav
Rohm,
Angered och Christer Jonsson, Johanneshov.

English I... P-QB4 (WalsOl) oisssssrsssseesrtrssrtsäsersrträrtrrsnr
How to Play the King's Indian Defence (Levy!
O' Connell) > ...ssssss
King's Indian Defence: g3 Systems (Geller), int alg not
.o..c.scs-.>o-.
King's Indian Defence: 4e4 (Geller), int alg nöt
os.ssocersrrrserrsert
Nimzo-Indian 4e3: Nimzowitsch, Häbner, Taimanov (Pritchett)
....
Rook Endings (Levenfish/SmyslöV) soscssssoreerserereeerr
ers r rara a
Sizilianisch III (SCHWOrZ]
oossrssersarssrosnoerr
tara t sars er KKR
Small Chess Dictionary tAverbakh), 5 språk oosssssssessissrsssers

Ba5 till a4. Därefter finns inte dualen 1. — c4
som parad mot I, cxd3?
Tvi jubilarer, 80 år fyller den 29/1 resp. 31/1
Anders Olson och Curt Stockman, Stockholm
och Täby. Båda välkända problemister och
verkliga veteraner inom svenskt problemschack, De var verksamma redan före tjugotalet! TfS ansluter sig till gratulanterna!
Utlysta

LITTERATUR:

SCHACK
o0ooocsscsssssr
oso rent

Num: The Pire för the Tournament
PldyCl

ooserriresereer
ses rrr reas era rr

Vi har just utgivit vår 80-sidiga
Får

.

oa

/

som ger en komplett information över den

0:25

schacklitteratur och

Geller: Kings Indian Defence:
42 Ede sasperse ere sortera estrar ennen

E—

50:—

kan erbjuda. Katalogen, som levereras
kostnadsfritt, omfattar alla tillgängliga tys-

ka och svenska schackböcker,

Farden m.fl: The Kings Indian

91:

klockor, schackpriser etc. En speciell lista

Pritchett: Nimzo- Indian 4 En

ers rsa

Levy, m.fl. How to Play the Kings =

Indian Defence = oreserressrrrarr
erna a gb:

K

mf:

in Chess

to

Play

the

i

i lowfo Play ine ÖPeninE

—-

över

46

ä

Littlewood:
Howtooossieesrrssresrrr
Play the Middle resan
Caume In ÖRes$

o
44:50

Geller: Königsindische
Verleidigung
ooccscsssosceserösrertieos
Larsen: ZOOM 00 Zero hour för

FI

Lisitsyn: The Strategy of Chess

operative Opening Models

......,.

..soscsssers

Af

EH

Mervärdeskatt 23.46 & + porto
ullkommer på priserna.

nå

Stockholms Schackförlag
Brännkyrkagatan 71— 117 23 Stockholm
Tel. 08/69 42 37, Efter kl. 18.00 08/69 44 41

Postgiro 55 08 80-6

ä

Göteborgs Schacksällskaps

Barden: How 10 Play the Endgame

50

tidskrifter

Några svenska boknyketer:

the Attacking Player —................a S0:ooesrrrerressrrrert seoskertes

schackspel,

och

böcker

vi

(mera än 500 titlar) medföljer.

KeenefLevy: An Opening Repertaire för
if Chess

antikvariska

det schackmateriel

Jubileumsturneringar 1920
Ett

facsimiletryck

av

den

berömda

turne-

ringsboken.
244 sidor. IHlustrationer. UppIl
dast 3200 ex
agan en ast
a

ex.

Pris inkl. moms och porto Kr 100:—
a:
Sh
;
Jonasson: Siciliansk gambit
-

Förmodligen den första monografin över
den sicilianska gambiten (1. e4 o5 2. b4 eller 3, b4). Offset-tryck med diagram. 65
sidor. Upplaga 500 ex.

Pris inkl. moms och

SCHACHZENTRALE
Box 323

P porto

CAISSA

751 05 UPPSALA

P-giro 54 77 26-0

kr 25:-—

I

IFrån
våra

lerbjudandeni
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NYUTGÅVOR

Aleksei Suetin

NYTT
STANDARDVERK
ÖVER
SPELÖPPNINGAR
Förstaklassiga stormäs-

Spanisch
Rubinstein-Aufbau

bis Breyer-System
Beställningsnr 671 458 6
Utkommer I/81

tare har utarbetat 24 låröo- och uppslagsböcker

Aleksel Suetin

De första 6 böckerna föreligger under 1981
l över 15 år har sovjetiska stormästare behand-

Spanisch
Klassische Systeme
bis offene
Verteidigung

lat spelöppningsteort i
Sportverlags
serie
av

Beställningsnr 671 459 4
Utkommer 781

spelöppningsböcker,
allmänt
ansedda
som

något av det bästa den
internationella schacklitteraturen kan erbjuda.
Sportverlag har med det
nya spelöppningsverket
dragit
nytta
av
sin
mångåriga erfarenhet. I
samarbete
med
stormästarna — Taimanow,
Suetin och Polugajevskij har systematiseringen av spelöppningarna
blivit enhetligare
och
förts samman där så varit följdriktigt.
Nu presenteras de 6 förBöckerna
kan beställas
från Skånes Schackförlag,
Linnégatan 65, $-216 15
Malmö eller direkt från
Sportverlag.

sta böckerna,

lantiden uppkomna

retiska
nyheter
grant bevakas,

SPORT
VERLAG

teo-

nog-

bok omfattar 256

sid. med 245
Format 12x19

Lew Polugajewski

Sizillanisch
Sizillanischer Angriff
bis Scheweninger
System
Beställningsnr 671 461 &
Utkommer ili/81

Lew Polugajewski

Sizilianisch

Drachensysteme bis
geschlossene
Varianten
Beställningsnr 671 460 7
Utkommer IH/81

Det kom-

pletta spelöppningsverket beräknas vara färdigställt inom endast ca
3 år varvid under mel-

Varje

|

diagram.
cm, Kart.

med skyddsomstag.
Pris per bok: DM 16.80.

DDR-1086 Berlin
Neustädtache Kirehstr. 15
Postfach 12 18

Mark Taimanow

Nimzowitsch-Indisch
Rubinstein-System
bis seltene
Fortsetzungen
Beställningsnr 671 462 3
Utkommer Iv81
Mark Talmanow

Benoni-Verteidigung
bis BlumentfeldGambit
Beställningsnr 671 463 1
Utkommer
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