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Damernas kandidatturnering avhölls i Malmö Rådhus, en byggnad med styva 400 år på nac-
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— Gösta Svenn
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och valvtak och reklam för Ramlösa och därframme satt spelarna som små isolerade dubbelbönder i den nästan spöklikt ödsliga salen (publiktillströmningen var, som bekant, av det

”Tidskrift för Schacks kamratförbund”.

Nr3

varvid ryssarna diskret skruvade sig i sina antika stolar — de är nämligen rätt bra själva på
Men visst var det grannt därinne i den s k Knutssalen; stort och mäktigt med kristallkronor

1986, 110 kr för medlemmar i Sveriges SF, 125 kr för öv-

riga, som vid pren, blir medlemmar i det SSF-anslutna
—N

arrangemanget, Lennart Friberg, ha all rätt i världen att skryta en smula, I sitt avslutningstal
sa han till tjejerna: ”Det här är den pampigaste och grannaste lokal ni nånsin har spelat i”,
dylika brösttoner.

Sten Jansson, Box 7123, 402 33 Göteborg

Prenumerationspris:

ken. När man nu lyckats langa fram en så ärevördig spellokal, ansåg sig drivkraften bakom
ägnar e n

Ågare:
Kanstt:

ljummare slaget). Över alltihopa spanade fru Themis, den rättvisaste av gudinnor.
Öch den som, schackligt sett, gjorde mest rätt för sig under dessa tre februariveckor var
sovjetiskan JELENA ACHMYLOVSKAJA. Hon vann överraskande turneringen och går till
bösten upp i sin allra första VM-match.

Manus till TfS skickas till någon av nedanstående adresser:

INNEHÅLL

1986

Om man, som jag har gjort, råkar berätta om den
här kandidatturneringen för människor som inte
är särskilt insatta i tävlingsschack, kan man få en
sån giftig fråga som ”Är du inte riktigt klok?” på
halsen. Man ber dem precisera detta råa påhopp
på ens intellektuella kapaciteter och då säger de:
» Herr- och damklass i schack — vad är det för
galenskap?
.

Achmylovskaja vs Tjiburdanidze i höstens VM-match — det trodde ingen på innan kandidatturneringen i Malmö. Men det är nu högsta realitet, och hurusom det gick till när fridsamma Jelena arm-

«..ssissssserrrrs

Jerry Swanks bästa foton från Malmö samlade vi ihop till en bildkavalkad

21-96

.............

27-99

Mera Malmö: förbundsordförande Christer Wänéus traditionella personliga SM-inbjudan

. 100

veritabelt

ifrågasättande

av

ker uppenbarligen det, hon spelar enbart ”mixade” turneringar, och Pia Cramling har alltid varit

tveksam till damturneringar. Men för att denna
indelning ska kunna slopas, vilket turneringsdo-

De 4 Röda innehåller snack om sportlovsläger, lösningar till julpristävlingen, ett nörrlandsfönster
som slås upp samt partier från Skol-NM oosossessrrsserser
terrier rrsr tanter trär tad 103-106

centrala Göteborg under rusningsud: det tar tid
och kräver tålamod.

.........

Danmark ser trots allt inte ut att slippa undan debatten om Sveriges Schackförbund; TfS' förra ekonomichefer Arne Berggren och Håkan Olsén gör jämförelser med systerlandet i söder. På debattsi-

dorna dryftas också TfS' innehåll

siosessressererrerer
ser rer tres sr rr er reser A rna

I Lennart Larssons problemspalt dyker svaren på julpristävlingen upp. Bland annat

...

107-108
109-112

I Europacupen besegrade stockholmsklubben Rockaden sensationellt Spartacus från Ungern. Man
är framme I semifinal och där väntar troligen det ryska laget Trud (knappast med silkeshandskar, får
man

förmodat. Om

bragden i Budapest berättar Michael Wiedenkeller

> .............

114-115

Och: Rankinglista för herrar och damer — 102; Bokrecensioner — 112-113; Allsvenskan — 115-116;
Östersunds SS 90-årsjubileum — 117-119; Kommande turneringar — 119

Omslagsbilden? 13-årige David Lega från Västra Frölunda var med i RBU's (Riksförbundet för Rörelselundrade Barn och Ungdomar) första mästerskap i Uppsala — se sid. 102. Pjäser och klocka
sköter David med en specialböjd ståltrådskrok. Foto: Lennart Olausson.

sig att de båda högoddsarna Litinskaja och Ach-

mylovskaja stal föreställningen.
Litinskaja tog spets direkt; voltstartade med 3
på 3, och travade sedan ifrån med 2,5 av 3; hade så-

ledes 5,5 på de första sex ronderna, Den inledande
vinsten måste ha givit gott råg i ryggen.

DAMINDISKT

tjejernas

101-102

schack på förstasidor och löpsedlar — allt detta återfinns under rubriken ep,

20

ett

tankearbete, skapande förmåga och fantasi? En
mossig segregation, som hör andra och mindre
upplysta sekler till? Ungerskan Zsuzsa Polgar tyc-

maren I Malmö, Samarian, trodde var möjligt inom 10-15 år, måste Sovjet ändra inställning. Och
att bearbeta den jätten är som att åka spårvagn i

En allsvensk lagledare och hans resolut uppspikade teser, två ståndaktiga svarta kungar på hé,

långtifrån måttet och Pias spel under den första

hälften nådde inte upp till ytnivån. Och så kom det

Och rätt har de. Är inte själva denna könsindelning

bågade sig fram till den matchen, skriver Gösta Svenn om på sidorna

-

Alexandrija — Litinskaja
1, då SI6 2. c4 e6 3, ST3 bö 4, Sc3 Lb7 5. 23 gå 6.
De2d5 7. exd5 exd58. g3 Le79, Li4 0-0 10, Lg2
Sa6 11. 0-0 Dd7 12. bd c5 13, bxc5bxsld Tabl
exdå 15, Sb5 Tfc8 16. Db2 Sed 17. Le5 LXe5 18.
Sxe5 De6 19. Dxd4 Sac5 20. Tbell? (Tfcl) Sb3
21. TxcBt TxcB 22. Db2 Sed2i 23. Td1 at!

Sovjets dominans på damsidan är tämligen förkrossande. Alla världsmästarinnor har varit sovjetiskor -— från Menchik (visserligen med tjeckiskt påbrå och småningom bosatt i England),
över Rudenko (som nyligen avled) till georgiskorna Gaprindasivili och Tjiburdanidze. I Malmö var
fem av de åtta kandidaterna från Sovjet: de två
VM-maichmeriterade Nana Alexandrija och Irina
Levitina, Lidija Semjonova, Jelena Achmylovskaja samt Marta Litinskaja.
Undra på att ryssarna inte är pigga på nymodig-

heter!
Allmänt tippades att de tre förstnämnda, tillsammans med Pia, skulle göra upp om slutsegern.
Så blev det nu inte alls; Alexandrija och Semjonova var för ojämna, Levitinas (bondejoffer höll

24, Sa7
Nödvändigt och smärtsamt. Men så är det ju: galopperande hästar tas åt sidan.

24, — Te7 25, €3?
äl

25. Sf3! bjöd alltjämt stången. Vare sig 25. —
Dxe2 26. Txd2 Sxd2 27, Sxd2 (men inte 27,
Dxd2 Dxd2 28, Sxd2 pga Lad! med pjäsvinst)

stårtat, så moöjnar det och koncentrationen glasklarnar,

eller 25, — Sxfåt 26. Lxf3 är avgörande för
svart. Vits ställning, med den åsidosatta springa-

"De där träbitarna har en egendomlig förmåga
att fånga ens intresse”

ren, är ömtålig men absolut inte sönderkrasad.
25. — Df5 26. Sf3?

hjärnkontoret helt enkelt, Men när partiet väl har

På väg ut ur hissen passade hon på att berömma
arrangemanget, hon tyckte om spellokalen och

hela stämningen kring turneringen var trivsam
och gästvänlig; det var för övrigt första gången

Svart hotade Tc2 men textdraget hjälper föga. 26.

bon spelade i Sverige,

gå De2 27. Dxc2 Txo2 28. Sd7! (det räliga hotet

Men hennes bästa parti då, vilket var hon mest
nöjd med — eller minst missnöjd med, om vi sällar

var ju Tc7 jämte

La9) Tc7 29. Sbé stretar ännu

emot.
20. — SXf3t 27. Lxf3 Dxf3 28. Dxb3 då 29,
Kf Dh1t 30. Ke2 Lf3T
9-1
Litinskaja höll kursen i sjunde ronden, remi mot
Levitina, men sedan blev det förskräckligt bakhalt
för henne. Tre raka nollor mot respektive Alexandrija, polskan Brustrman och Semjonova — och så
var Achmylovskaja förbi. Litinskaja kom tillbaka
i elfte ronden genom att besegra Achmylovskaja

men det räckte inte; Achmylovskaja höll undan
och vann med en halva före Alexandriia som smög
upp

mot

slutet.

Litinskaja kroknade,

där

ju jordmånen

schackspelande

för

tycks omåttligt

fruktbar

—

för

tjejerna åtminstone. Hon har en rationell spelstil,
oskränigt positionell och hon har ett blygt leende
som kan smälta vilken stenstod som helst.
Jag språkade en stund med Jelena i Rådhusets
stillastående hiss ("enda stället med acceptabelt
ljus”, så fotografen barskt och beordrade oss dit).

Hon var förbryllad.
"Så här var det ju inte tänkt att turneringen
skulle sluta. Det var ju Alexandrija eller Cramling
som skulle kämpa om segern. Den saken hade inte
jag med att göra?
En ganska praktisk inställning den där: "ursäkta

att jag blev tvungen att tränga mig fram och ta
hem det här! Samtidigt vet hon givetvis att en seger

i en dubbelrondig turnering är odiskutabel, men
ödmjukheten stoppar effektivt övermodet,
Hur flöt då spelet under turneringen?
"Jag är nöjd med den idrottsliga bedriften, med
resultatet och att jag kämpade turneringen igenom, Men spelet kunde definitivt ha varit bättre”

Sådan är hon, Står stadigt på jorden, med blicken riktad snett uppåt, forskande, kisande. Men
inför sista ronden var hon orolig och vi pratade om
hur märkligt det där finalsyndromet är. Innan
partiet är man nervös och spänd, mår risigt,
tankarna flyger och far åt alla håll — storm i

9”

tonde draget.

29. DI3 Dx13 30. Sd xf3 Te2 31. Sg5 Tf$ 32. Td3

Achmylovskaja

poänger.”

”.. det sista mot kinesiskan var ju inte alltför då-

ligt..”

Hon

kastade ut med handen, såg upp på mig

och log, Så vad kan vi väl annat göra, än att ta en

Ur en beskedlig Gränfeldare har Jelena kommit ut
med en merbonde (om än dubbel-) och bättre
ställning, Nu, eller i nästa drag, hade dock svart

titt på alla fyra,

avslutade

framgångsrikt

ket enkla medel men att vit aldrig fick igång spelet, har sin lika enkla förklaring: snedsprånget i åt-

blir kvar där.
"Ja, det mot Pia var ju inte så tokigt.”
”.. eller det första mot Levitina kanske."
”.. vinstpartiet mot Brustman hade förstås sina

BOGOINDISKT
Cramling — Achmylovskaja

Tbilisi,

Tevilina

C-linjen, springarblockaden,
löpardiagonalen:
svart står på vinst, Något som har skett med myc-

Oss till hennes egen ödmjuka vokabulär. Nu blir
hon förbryllad igen, blicken åker ner i golvet och

med två nollor.

Jelena Achmylovskaja är 28 år, född i Leningrad men numera bosatt i Georgiens huvudstad

27. Sd2 ST5 28. LXf5 DTS

möjlighet att knäppa upp med 20. — Sed! (Harry
32, — Sf4 33, Ta3 a6 34, Te3 Tx e3 35, bra fö
Vinner inte pjäs men gott och väl en bonde,

1. dd Sf6 2. cd e6 3. SEI Lbdt 4. Sbd2 då 5. e3 0-0
6. 1.43 05 7. 0-0 Scé 8, Sb3?

36. 23 fxXg5 37. px få gx få? 38, Tbi?

Ambitiöst och krystat. Pia vill ha en isolaniställ-

Fel ordning! 38. ad! var segare, tex: 38, — Te (38.
— TJd8 39. Tbi Td6 40. f3! men inte 40. Sch p g a 40.

ning men för att en sådan ska vara acceptabel,
måste alla pjäser aktiveras: den blott garderande
springaren ska stå på c3.

I. a

LXxd29 Dxd2 förlänas samma omdöme

söm textdraget men 8, cxd5 exd5 9, dxe5 Lxc5

med ombytta isolaniroller var ställningsmässigt

om Tc6 41. TXb6 Txcd 42, Tx b?7t Kfö och svart
slår överlägset) 39, 5d3! Därför var också Harry

8 — cxdå9, oxdå

Ögonfägnande omplacering igen — men svart har
ett robust och effektivt svar,..

9, Sbxd4 med remianbud sysslar hon inte med —
och absolut inte i första ronden ren.

41. — TiS!
På nu 42, 505 avgör 42. — Kf6 43, 5 xa6 bxad 44,

13. Tad1 Sd5 14. Ld2 Lf6 15. Ded Tr8 16. Ld3 g6
17. Lhö Lg7 18. Lg5 Lf6 19. Lh6 Te8 20 h4 De7 21.

Tal g5! Promovering av h-bonden eller mattsätt-

Dg4 Lg722. Lxg7 Kxg723. Se5 Ted8 24. Lb1 Dfö

42, ax b5 axb543. Sbö Kfö 44, Sd7t Ke7 45. Se5
25 46, Kh2 på 47. Tbl Led 48, Tb4 Kdé!

finna sig i skottgluggen, gör ju inte saken sämre
precis.

lertid inte 21. — a5 så klyftigt; det lilla knipsluga

21. — Lh6? 22. Lf4 Lg7 23. Db3!

Ingen är dock felfri, allraminst tidsnödsplågade
38. — b5 39, a4 Led! 40. Tel Ld5 41, Sd7

sikte på både då och h4, lite petrosjanskt elegant
så där, Och att den vita damen samtidigt råkar be-

21. Tabl, med idén att förhindra 5Se4, möter 21. —
a! och c-bonden faller. Efter textdraget är emel-

tare,

att ha kontroll över blockadfältet då och ta udden
av Lad...).

Springaromplaceringar — hur banala och självklara de än kan tyckas — är alltid vackra, njutbara. Den här ska givetvis stå på f5, varifrån den tar

20. — Tfd8? 21. Tfel

22, aJ! vederlägger.

(fast då ska vits löpare helst stå på e2 förstås, för

25. Tfel h5 26. Dg3 Sce7!

vi så säger,

Schösslers förslag i bulletinen, 37. — g x hå, exaksehackspelare,

9, — dxc4 10, Lxcd bö 11. De2 Lb7 12. Lg5 Le7

Schtissler).
Efter de förcerade avbytena 21, ÅL x ed L xe5 22.
D>xe5 Dx bd är vits fördel något mer avspänd, om

ning står för dörren,

Löparen har gjort sitt; nu tar kungen vid,

49. Sxcdtbx
od 50. Tx cd Ta5 51. TeB Kd552. Kg2
Ta2 53. TeSt Ked 54, Txh5 g3 55. Te5t Kd3 56.
Txe6 Tx 2457. Kgl Te2 58. Tf6 Ked 59. Te6t Kf3
60, Tel Tg2t 61. KI Th2 62. Kgl Txh4 63. Tf1t
Kgd 64. d5 £3
0-1

Petrosjanskt enkelt, bekvämt och obarmhärtigt:
"Varför fånga damen när man kan byta den?”
23. — Dxb3 24. axb3
Kusten är klar, vit går lugnt in i svarts Övergivna
damflygel och pallar åt sig av de kvarvarande
mogna frukterna.

24. — Sh5 25. Txa7 Sxf4 26. px 4 Lb2 27. Tbl
LIS 28. Tl Td7 29. Txd7 Lxd7? 0. Sd3 Ldå 31.
23 LIG 32. Se5 Les 33. Ta I Kg? 34. Ta6 p5 35. 5 x c6
gxf4 36. ex 14 LL xc6 37, Lxc6 Ldd 38, h4 Tb8 39.
LDS Le3 40, Tad4 Ld2 41. Kg2 LX f4
10
De spanska partierna mot Agnieszka

Brustman

och Wu Mingian är typiska för Achmylovskaja:
det omsorgsfulla, lite överbeskyddande spelet och
de långsiktiga strategiska planerna, Men avslutningarna är ovanliga: i bägge partierna bryter hon
igenom på kungsflygeln — det ser man inte ofta i
Spanskt. Att svart gör det, alltså.
2

SPANSKT

SPANSKT

Brustman — Achmylovskaja

Wu Minqian — Achmylovskaja

I. ed e5 2. Sf3 Sc6 3, Lb5 at 4. Lad SF6 5, 0-0 Le7
6. Tel b$ 7. Lb3 dö 8. c3 0-0 9. h3 Sb&

ronderna inbringade endast irreparabla 1,5
poäng. Hon kände sig osäker, fruktade motståndarnas spelöppningsförberedelser och började experimentera med ovanliga öppningar, vilket gjor-

Drag 1-12 som i föregående parti.

13, 24?!

de att hon ofta hamnade i tidsnöd och satte bort
några partier där — och blev därav självfallet ännu osäkrare. Några menade att Pia hade spelat för

sweetheart,

Bättre 13. Sf eller 13, b4, som Brustman spelade.

mycket och borde ha avstått Hastings, som gick ett

10. då Sbd7 11. Sbd2 Lb7 12. Le2 Te8 13. b4 Lf&
14. a4 Sb6 15, a5 Sbd7 16. Lb2

13, — Lf8 14. b3 g6 15, Lb2 Lg7 16, Db1?! Sh5 17.
Ld3 c6 18, ax b5 cxbs5 19, d5?!

Så långt identiskt med det tionde partiet i VM-

Precis som I det förra partiet låser vit I centrum,
men det är inte mycket bättre den här gången. Vit

par veckor innan kandidatturneringen, Men dessa
tyckare, som dreglar över drömmar om en svensk
världsmästarinna, har inte velat lyssna på Pias
äsikter om damturneringar. Nog för att hon vill

Breyervarianten, en gång Karpovs och Spasskijs

matchen Fischer-Spasskij.

16. — Tb8å

står klumpigt och vettiga alternativ är det ont om.
Kanske 19. b4 Sb6 20. c4!7?

Pojkarna i Reykjavik satte fräs i spelet med 16. —
Db8 17. Tbl c5 18. bxcf dxc5 19, dxe55xes20,

19. — Sf4 20, LI TIS, g3 Sh522, cd bd! 23. Ld3
Scå

SKxes Dxes 21. cd.
Jelenas röntgenkontroll av b-linjen är naturligare,

slå ett slag för schacket här hemma, men en läcker
stormästarturnering i England är minst lika viktig
för henne.

Mot slutet rullade hon dock upp den där stenen
några snäpp, avslutade med tre raka, vilket gav 7
poäng och en fjärdeplats. Här det sista partiet
med Pias egna kommentarer,

Först nu hotar vit Se5 och ta tillbaka på cd.
Id, — Sgd
Parerar vits hot samtidigt som svart strävar efter

att erövra fältet d5.
15. Lg1 f5 16. Sg5 Sc7 17. SXe6 Dxe6 18. e5!
Frestande var 18. d5 men efter 18. — cxd5 19.
exd5 Da6 är det inte alls klart vem som står bäst.
Tex: 20. SLIM SXxb5 2

ta. Springaren på gå är nu helt deplacerad och inte
heller löparen på g7 gör någon nytta. Det enda

svart har att jobba med är fältet d5.
18. — Kh8 19. h3 Sh6 20. De2 ag?!
Ger bara svart svagheter, 20. — Sd5 följt av Dd7,

e6 och Shö-gå-e7 var normalt.
21, a5 Sb5?! 22. Tadl

SLAVISKT

17. Te3 g6 18. Del Lh6 19, Te2 Sh5 20. g3 Lg7 21.
Tal De7 22. Lal?

Cramling — Semjonova

Här fanns tid att omplacera d2-springaren till e3.

1. d4 då 2. ch c6 3, SI3 Sf6 4, Sc3 dxcd 5, ad LIS

obehagligt.

22

Att

22, — SxeIN 23, D xc?

0523, d5?

23, — Tf8! 24. Sh2 f5 25. f3 Tbe8 26. SAfI Tel 27.
Lb2 Le8
Därmed var den ommöbleringen smidigt fullbordad. Löparen är med igen och tornet vaktar c-

En sån ställning hon har fått upp!

linjen, samtidigt som det lätt kan svischas över till

24, Lc2 1eB 25. Kh2 Ld7 26. Sg1 f5 27. Tel Tf7 28,
exf5 px få 29. SMI Lhö 30. Let LXxel 31 Dxel
Df6 32. Sf3 Tg7 33. Ta5

28. Tel Df7

29. Ld3 Sdf6 30, på Sf4 31. LXfd

ex f4 32. pxf5 gxfö Jå Dhd fxed 34, fxed

Tidsnöd. Men vit var i vilket fall förlorad; de sig på
språng befinnande e- och f-bönderna kan ingen
människa stoppa.
33, —

ed 34, Shd få! 35, LXxed Sxb3

36. Dd1

Sxa5 37, Ta2 fxpgåt 38. fxg3 Sxgl 39, Sxg3
och vit överskred betänketiden (0-1), därmed var
Achmylovskajas turneringsseger klappad och
klar.
Nu blir det alltså VM-match mot Maja Tjiburda-

välja

Slaviskt

var ingen

blir

det

inte alldeles otänkbart att hon i höst får stå där och
ännu en gång be om ursäkt för att hon råkade
tränga sig före,
För Pia blev turneringen ett enda långt Sisyfos-

arbete, Hon kämpade som alltid men de första sex

Löparparet, centrum och öppen b-linje att trycka
längs, mer kan man knappast begära! Nu är det inte längre lika lätt att förstärka vits spel.

Vit vill få svart att bekänna färg, Ska hon behålla
löparen och släppa kontrollen av ed eller ge vit löparparet med exempelvis e6. Nackdelen med draget är att springaren står dåligt på hd och ofta måste vit offra tid på att få med den i spelet igen. I
många lägen hänger e7-e5 i luften och vit måste se

Så att inte vit kan spela då.

upp så att springaren inte går förlorad.

25. — Tde$ 26. Le3 Sf7 27, Ld2 Te8 28. Lb4 Lf8

6. — Lgå

28. — g5 var dåligt pga 29. gå!

6, — e6, 6, — Le8, 6. — Ld7, 6. — Let: Allt går att
spela,

29, Le5 h6 30. gå Kh7?1 31. Tal?

7,13 Le6
Visserligen garderar svart upp c4-bonden men
med löparen på e6 överlåter hon centrum helt och

hållet ät vit. Nu behöver vit inte heller oroa sig för

beträffar

Efter det självklara 23. bxc3 står vit överlägset.

23, — Dad7! 24, LX c4 e6

e5, Bättre är exempelvis 7. -— Lh5 8. gå e5 (1) 9.

spelstilarna

ett öga på flinjen så att inte g5 skulle kunna bli

6. Shi?

en

Vad

att hon får svårt, ”Maja är väldigt bra”) men det är

54

skulle

pendang till herrarnas match: det beräknande
lugnet mot det eldigt passionerade. Jelena har sagt

nidze.

34, — Sd! 35. SI Se5 36. SIR2 Df6! 37. DX f6
IL. x f6 38. Tz21t Kh8 39, Lbi Lxh3 40. Tc2 Te8T 41.
Kbhl cxb4 d2. Sg1 b3 43. Tf2 och samtidigt 0-1

Semjonova

22. TIdl var kanske mer exakt, men jag ville hålla

överraskning. Tre gånger tidigare — mot Levitina,
Litinskaja och Alexandrija — hade hon spelat tre
(!) olika varianter av Slaviskt, Den här gången var
det jag som avvek, Levitina spelade 6. 23 och fick
en liten positionell fördel.

23, Sfl alltjämt. Efter det ängsliga textdraget har
vit inget spel överhuvdtaget, och inget att spela på.

f-linjen.

LXxcd4 Sc3 22. Db3 Da

23, d6öt e6,
Efter 18. e5 står vit bättre och har inget att fruk-

25, Db3
Trycker

mot

e6

samtidigt

som

manövern

Shö-g8-27 förhindras.

Garri och Tolja
Efter mycket om och men, strul och bråk, är
nu följande klart: returmatchen mellan Kasparov och Karpov kommer att inledas den 28

dxeS Sfd7 10. 5g2 Le6 11. e4.

juli, Spelplats under de tolv första partierna
blir London, medan matchens andra hälft avgörs i Leningrad. Karpov förbereder sig den

8, ed g6 9. Le2 Dd7 10. f4 Sa6

spelande vägen: han vann i Bryssel (där bla

Genom att snabbt trycka mot då vill svart förhindrå 11. 0-0 följt av 12. f3.

mannaturnering i Amsterdam (där bla Kortj-

11. Sf3 Td8 12. 0-0 Lg? 13. Kh1 0-0 14, Le3

Kortjnoj var med) och ställer även uppi en sexnoj är med). Om världsmästare Kasparov har
spelat något är inte bekant. Fotboll, möjligen.
95

42. TA61?

3L gx få gxf5 32. Tel skulle ha ställt svart inför
större problem, Förutom att gardera b7 och £6
måste svart se upp för eventuella matthot längs glinjen.

Att offra kvalité kan kanske tyckas onödigt men
det var ett sätt att bryta igenom svarts försvar, När
e-bonden faller blåser det friskt kring den svarta

31, — fxgål 32. hxgd Lxc5?!

Jerry Swanks bildkavalkad från Malmö

kungen vilket tillsammans med vits d-bonde är
tillräckligt för att avgöra partiet.

Svart tappar tålamodet, men att d-linjen öppnas
kan bara gynna vit.

42, — Sxd6 43, ex d6 DÅ

33. dxc5 De? 34, Kg2 Tg7

43, — Dd8 44, De5! Dh4 45. Lxc6 med hotet g5
gör det bara värre för svart.

34. — D>x05 35, Lxe6.

44, DeS! g5?

35, De3 Dh4

Nödvändigt var 44, — Th7 45. L xe6 Dg7 46. d7

Kanske var 35. — g5 svarts bästa chans att ”ruffla

Td8 47, Dc7!

till” spelet, Men efter 36. f5 ex f5 37. e6 står vit

Om 47. — Db21 så 48, Kf3 De3t 49, Te3 Df6 50.
Te och svart har nästan inga drag att spela; om
inte annat hotar vit Kg3 och g5.

fortfarande bäst. 37. — fx gå eller f4 faller förstås

på 38. Dd31t och 39. ex f7. På 37. — Df6 är 38.
Tzel, för att förhindra 5Se5, intressant: 38, —
Dxb2t 39, Te2 Df6 40. gxf5 jämte Dd4.

47, — Tx d7 går inte då vit spelar 48, DcBT.
Bäst är förmodligen 47. — De7 men efter 48.

36, Le2

Dxb7 står vit fortfarande på vinst.

Hotar gå.

45. LXxe6

Nu rasar svarts ställning snabbt ihop.

36. — De7 37. Ld3 Kg8 38, Le4 Kh8 39. Th1l Ke8
40, bå Dc7 41. Thel Kf8?!

45. Tf1 var också bra och om 45, — Kp så 46. f5.
45. — px få 46. LXE7 TxeS 47. Txe5 Txf7 48,
TiS
10

Kungen är säkrare på h7 eller h8.

Kommentarer: Pia Cramling

Stående från vänster: Semjonova, Samarien (turneringsdomaren), Friberg (tävlingsledare), Cramting,
Liedholm (kommunfullmäktiges ordförande), Wänéus, Levitina och Brustman, Sittande från vänster:
Wu, Alexandrija, Achmylovskaja och Litinskaja.

Turneringen fick hyfsad publicitet I massmedia;
tidningarna skrev (bl a hade Svenska Dagbladet en

helsidesintervju med Pia), Sydnytt gjorde ett inslag och Riksradion redovisade ställningen varje
dag. Men hela tävlingen kunde lika gärna gått i
stöpet, arrangörerna gav sig ekonomiskt ut på en
bräcklig våris och fick dåligt stöd av Sveriges
Schackförbund, Med sänkta prispengar och diverse förlustgarantier gick det ändå att genomföra
turneringen, men ingen har rätt att klandra Malmö Schack om de inte vågar sig ut på den där isen

igen.
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. Jelena Achmylovskaja

(SOV)

Xx

- Nana Alexandrija
. Marta Litinskaja
Pia Cramling

(SOV)
(SOV)

14
I

. Lidija Semjonova
. Agnieszka Brustman

(SOV)

01

. Irina Levitina

(SOV)

00

Wu

Mingian

(SVE)

(POL)
(KINA)

014
OM
00

OM

1
0
1
I
I

0

Xx

3
AO
Ol
Xx
Ol
01
01
kl
00

4
IK
10
10
XX
00
KI
0
14

5
oI4
01
10
11
KK
0
AO
OM

6
ol
vi
10
KRO
IK
10
KO

7
ol
01
KO
1
KI
01
Xx
DK

g
P1
11
11
OM
lv
Kl
14
Xx

tot
9
9
&
7
7
Vv
6
3

Spellokalen (Knutssalen i Malmö Rådhus), pampig och grann. Den övergivna rekvisitan i förgrunden påminner om Ionescos pjäs Stolarna: imaginära festdeltagare, tomt, ödsligt..,

9”

Jelena Achmylovskaja efter fullbordat värv: "Står — Intimt möte i hissen mellan Jelena och artikelförstadigt på jorden, blicken riktad snett uppåt” (Tv — fattaren. Hennes förvåning
förvantr Över turneringssegern
Å

GM Gipslis, th GM Gavrikov - ryska sekundanter — var stor och uppriktig, Likaså hennes sympatiska
i Malmö]

ödmjukhet.

Koncentration, inspiration, inre samling.
Achinylovskaja under sista rondens möte med Wu,

9ö

Irina Levitina verkar inte alltför nedstagen efter
misslyckandet i t
ingen. Viktor
Gavri
i
Viktor Gavrikov tröstar
efter misslyckandet i turneringen.
gen
K
dock för säkerhets skull.

Pia Cramling och sekundanten Juan Bellon,

The rest is silence,

Välkomna till 1986 års kongress och SM-tävlingar i Malmö
Schackvänner
Sveriges Schackförbund har de senaste åren med

huset, Jörgen Kocks hus mfl som kulturmonument från 1500-talets storhetstid;

glädje kunnat konstatera att konkurrensen mellan
hugade SM-arrangörer blir allt hårdare, Vi har redan ansökningar för hela 80-talet men vi saknar

landets största anlagda park med över 200000

spekulanter

från

våra

norrlandsdistrikt.

Vem

minns väl inte SM 19801 Luleå och SM 19821 Gävle, även om Gävle endast ligger vid infarten till
Norrland.
Men nu är det 1986 års SM-tävlingar som ligger
närmast i tiden och dessa går ju av stapeln — som
väl alla känner till — i Malmö med Limhamns ak-

tiva schackklubb som lokal arrangör. Våra
schackvänner i Malmö har under lång tid förberett våra ankomster till Skåne i sommar och jag är
personligen helt övertygad om att vi kommer att
återvända hem från Skåne och Malmö med minnen från dels spännande schackpartier i avkopp-

lande miljö dels ock allt det sevärda Malmö, Skåne

— den gröna staden med bl a Pildammsparken,

— den genuina staden, där de tidiga morgon-

— den goda staden med ett flertal matställen,
restauranger och krogar, som förvärvat kulinarisk
ryktbarhet långt utanför landets gränser;
— shoppingstaden med flera stora affärsstråk,
varav det största med Stortorget som utgångspunkt;
— den sportiga staden med ett synnerligen rikt
Limhamnsfältet, Sibbarpsbadet, småbåtshamnen

det vad gäller övernattningsmöjligheter. Här tillgodoses alla smakriktningar på ett imponcrande
sätt.

Pietrusiak

utbud för alla sport- och friluftsintresserade, t ex
från vilken utgår fisketurer på Sundet, de kända

Det som dock mest överraskat mig i positiv riktningi SM-inbjudan är det rika och prisvärda utbu-

9

vandrarna — måhända även schackspelare — gärna söker sig till ”hoddorna” vid Banérkajen i Citadellshamnen för att få garanterat nyfångad fisk
med sig hem;

Min erfarenhet från tidigare schackevenemang i
Malmö gör att jag kan utlova lyckade SMrad och kvalificerad tävlingsstab.

Landia

planterade träd, som en avkopplande och svalkande oas;

och kanske också Köpenhamn har att erbjuda.

tävlingar under ledning av en synnerligen rutine-

Två kungar på hö

Wiedenkelter

arenorna på Stadionområdet, Jägersro m ft;
— nöjesstaden med ”varieté, musik och dans
året om”, dock mest under sommarmånaderna
och därmed också schackveckorna.
Men Malmö är inte bara Malmö utan också i
hög grad Skåne — och kanske även Köpenhamn
— eller hur?
Med dessa ord vill jag hälsa Er alla VARMT

VÄLKOMNA till 1986 års kongress och SMtävlingar i Malmö — ett besök, som Ni inte kommer att ångra.
Christer Wänéus

förbundsordförande

Bellin

Erik Lundin kommenterar (i sina ”SchackminStödprenumeranter
Stödprenumerationen på 195 kr har ytterligare tecknats av

John Bengisson, Falköping
Josef Berger, Sollentuna
Sven Fahlman, Sollentuna

Mats Johansson, Hudiksvall
Gösta Lundqvist, Arlöv
Tore Johansson, Ursviken

Jag brukar i mina välkomstrader framhålla vissa fakta om den aktuella SM-orten och så även i år.
Fritiden i Malmö med omnejd kan fördrivas på
många tänkbara sätt, men vad sägs om Malmö

som
a den historiska staden med Malmöhus, Råd100

Den sistnämnde skriver: "Grattis till ett fint
debutnummer. Behåll den andan och stilen,
den kommer att ge resultat, tror en prenumerant sedan 45 år?
Redaktionen tackar, Lite uppmuntran ska-

dar inte som omväxling!

nen”, sid. 144 "Här står kungen bra, eller hur?
Vem som helst kan se att det är vits kung som be-

finner sig i riskzonen.”
Wiedenkeller skriver (i TfS 1984, sid. 245):
Ar verkar kungen klara sig! 17. hd besvaras med
f8r
Båda svartspelarna vann sina partier. Men Bel-

lin kunde ha vunnit med 17. Lf4t Lg5 18. hå L x f4
19. Dxf4T Kxh5 20. DfIT Khö 21. g4 eller 18. —
Te8 19. Lxg5t Tx gå 20. hxg5t Kg7 21. Df4 DIR
22. DI61T eller 18. -— Kg7 19. L>x 25 5xe5 20. Lf6TT

rn

= Dg8 19, LXgå Kg? 20. Le7t Ko 21.

Wiedenkeller tog alltså här med sitt komplice-

rade spel en alltför stor risk. I det avseendet är han
dock i gott sällskap med vissa storspelare t ex Kasparov!
Gerhard Arfwedson

101

Förstasidesrubriker åt schacket...
är vi inte allför bortskämda med. Ibland har dock

RBU-mästerskap i Uppsala
Riksförbundet

för

Rörelsehindrade

Barn

och

VM-cirkusen smugit in där; vem minns inte för
fjorton år sedan när Fischer var givet förstasidesstoff, och även duon Kasparaov-Karpov har rönt
berättigad uppmärksamhet under långsittningarna i Moskva. Inom landet har föokuseringen
främst riktats mot Pia Cramling, spelarstrejken i
Borås -79 (som rent av fladdrade på löpsedlarna)
samt de enstaka tillfällen förbundet varit ute i ogjort väder,
Mer överraskande var följande inlägg på Dagens
Nyheters förstasida. Tidpunkten var mars och en

Ungdomar (RBU) anordnade i januari sitt första
schackmästerskap, SM-staden och 700-årsjubilerande Uppsala stod som värd, och till turneringen mötte 11 spelare upp, Man hade hoppats på
fler deltagare men så där brukar det ju vara: trögt
i portgången. I gengäld planerar man att göra turneringen årligen återkommande.
Under två dagar spelades 6 ronder monrad med
45 minuters betänketid och även om, som man

känd svensk yrkesgrupp hade just luftat sina käns-

ser rakt igenom och alla hade ”stort nöje av spelet” Tävlingsledaren Bo Nyberg (som tillsammans
med klubbkamraten i Uppsala ASS, Sven Hagberg, stod som teknisk arrangör) tillägger: ",..
denna tävling är en bra exempel på "Schack för
alla! Entusiasmen och spelglädjen var påfallan-

lör.

skriver i RBU's tidskrift Rörelse, ”alla inte var så
vana vid tävlingsspel” så var det fina kämpainsat-

de”
Turneringssegrare blev Thommy Sundin, Ljusdal, som i suverän stil vann alla sex partierna och

korkade igen E 4

tillsammans med tvåan, trean och fyran får han nu

Rankinglista per 1986-03-31
Herrar:
1. GM
2. GM
3. IM
4. IM
5. IM
6. IM
7. IM

Ulf Andersson
Lars Karlsson
Harry Schössler
Tom Wedberg
Michael Wiedenkeller
Axel Ornstein
Thomas Ernst

8. IM Ralf Åkesson

2585
2520
2455
2500
2455
2455
2455

2420

2.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

IM Nils-Gustaf Renman
2450
IM Ferdinand Hellers
2435
IM Thomas Welin
2445
IM Lars-Åke Schneider
2430
IM Dan Cramling
2420
IM Christer Bergström
2425
IM Pia Cramling
2400
Herrarnas rankinglista gäller som laguttagning
till landskampen mot Danmark, 9-11 maj 1986i
Norrköping.
Damer:
1. WGM
2 WIM
3,
4,
5.
LS
7
8
9.

Pia Cramling
Borislava Borisova
Jolama Dahlin
Eva Johansson
Margareta Claesson
Christina Nyberg
Anneli Dalmau
Anna Benér
Susanne Jansson

2400
2145
2070
me
1950
1905
—
-—
runa

Håkan Åkvist
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representera Sverige i en internationell lagtävling i
Göteborg till hösten (4-7 september). Trean Martin Larsson, Ingelstad, tog sig in i det laget med
verkligt små marginaler: i sista rondens parti mot
Per Johansson, Umeå, stod han på förlust men
klarade sig ur knipan, arbetade fram en vinstställning, och satte slutligen matt med blott sex sekunder kvar av betänketiden!

Resultat:
1. Thommy Sundin, Ljusdal 6 p 2. Paul Andersson, Sölvesborg 5 p 3. Martin Larsson, Ingelstad 4
p 4, Hans Carbe, Göteborg 4 p 5. Hanz Johansson, Umeå 3 p 6. Morgan Larsson, Sandviken 3 p
7. Per Johansson, Umeå 2,5 p 8. Jonas Olsson,
Västerås 2,5 p9. Anton Persson, Växjö 2 p 10. David Lega, V:a Frölunda 2p 11. J-Å Jonsson, Uppsala 2 p.

Redaktör
Jan Wettfors
Fyrmästaregången I6
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Lösningar till julpristävlingen från TfS 10 1985;

:

A 1 — ELxf42 Txe4 Txd4! om tornet tas följer å, — Dec och matt i några drag.
BI, Txb8f KXb8 2 Dxe5t fxe53 Tf8f och man i några drag.
CI, SXhR6PSXx hö (0. — Dh 2. Th5) 2. De Så 3 Tf3 och Th31 är ogarderbart.
Pristagare blev: Ulrik Lindell, Nora. Patrick Fransson, Lessebo. Anders Svensson, Höganäs. Patric
Christiansson, Malmö, Jonas Dahlgren, Alingsås. Bengt Hägghind, Örnsköldsvik. Robert Eriksson, Linkoping, Arvid Broddefalk, Västerås, Tomas Wrangeby vars adress kommit bort. Skicka
den ull mig så får Du och alla andra en helårsprenumeration,

«GRATTIS!
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Debatten om SSF fortsätter: TfS' tidigare
ekonomichefer Håkan Olsén och Arne
Berggren jämför Sveriges och Danmarks
administrations- och andra kostnader, Åsikler om Tf5 har vi också fått: problemisterna
är missnöjda; några anför tankar och idéer
om tidskriftens förbättrande; en del skäller
ut oss, andra lovordar. Som det brukar vara
här Ii livet, med andra ord.

Avskedsintervjun i TfS 1/1986 med avgående redaktör och ekonomichef har dragit igång en debatt inte bara i tidskriftens spalter utan även ute i
landet. I TfS 2 försvarar förbundsledningen intensivt sitt fögdert, varvid kanslichefen bland annat
lämnar en arbetsbeskrivning. Ingen bestrider

emellertid, att kansliet rätt skött kan vara ett viktigt hjälpmedel för svenskt schack, Dock kan jag
nog

med

erfarenhet

som

ekonomichef

för TfS

1962-1978 konstatera, att det samlade arbetet med
TfS redaktion, ekonomiförvaltning och distribution väl motsvarar de arbetsuppgifter som föreligger inom kansliet.
Sedan åtskilliga år har TfS-ledningen framfört
propåer om arbetsinsatser för tidskriftens spridning och om blygsamma kapitaltillskott för ästadkommande av en bättre tidskrift till medlemmarnas fromma, Förbundsledningens intresse har

dock varit svalt.

År 1958 övertogs utgivningen av TIS från
mångårige redaktören Erik Lundin, De första fyra

åren hade SSF en samlad kostnad av ca 70 000 kr,
som måste täckas. Ett betydande belopp i dåtida
penningvärde!

På initiativ av förbundsstyrelsen med Folke RoTack för alla åsikter och reaktioner på inlagget i Tf5 2, ”hängrövsdebatten”. Fortsätt alt tycka till å de starkaste. Det mår vi
och hela schacksverige bara bra av. Det är
meningen at diskusionen skall fortsätta!
Många hälsningar

gard i spetsen utlokaliserades Tf5 på hösten 1961
till Göteborg, Läget var kritiskt, förbundet fick
vid denna tid helt förlita sig på medlemsavgifter

och rikslotieri. Under åren 1962-1964 svarade därför kommittén Uhlin/Ahman/Berggren genom
personlig borgen för eventuella förluster. Men
räddningsaktionen blev framgångsrik: kommit-

tén, som efter hand förnyade sig genom egna initiativ, hade vid utgången av år 1985 drivit TfS i 24
år utan att belasta SSF. Tvärtom hade TfS genom
lägre prenumerationspris till medlemmar, genom

insarnlingsinsatser gällande OS i Bucnos Aires
och Luzern och genom tex leverans av 500 juniorprenumerationer till symbolpriset 15:—7/st i
början av 1970-talet, stött landsförbundet.
Men det bör betonas att SSF är ägare till TfS
och i princip är betalningsskyldigt för tidskriftens
åtaganden. Att Statens Kulturråds specialdestinerade bidrag inte får tagas i anspråk härför, ändrar
intet i sak.
Vårt danska systerförbund har även indragits 1
debatten. Detta är sällsynt bra, ty just av Danmark har vi mycket an lära, Exempelvis går
Skakbladet till alla medlemmar inom ramen för
årsavgift, en närmast självklar reform som redan
Rogard hade i sikte, Låt oss ur den danska redovisningen avlägsna kostnaderna för Skakbladet och
ur den svenska posten försäljningsmaterial, som i
Danmark sköts av särskilt bolag.
Följande siffror framträder då:
Danmark (kalåret

1985)

Administrationskostnader

169 251

Tävlingsverksamhet
”"Skakkens dag” och propaganda

379 633
23 035

DKK 571 919
Sverige (1/5-1984 — 30/4 19853
Administrationskostnader
Tävlingsverksamhet
Kurs och läger

Örganisationskostn och bidrag
Övrigt

958 218
434 449
189 904

182 227
432
SEK I 765 130

Även om vi bortser från att åtskilliga administrativa kostnader enligt den danska rubriceringen hän-

föres till organisationskostnader i den svenska, erhålles följande tänkvärda jämförelseresultat:
Administrationskostnad i procent av totala kostnader

i Danmark 29,6 8
i Sverige 54,3 Yo
Tävlingsverksamhetens kostnader i procent av tötala kostnader
i Danmark 66,4 Ye

1 Sverige 24,6 7
Lars Göran Ribeck och Håkan Olsén har på ett
uppoffrande sätt fört vår snart hundraåriga tidskrift vidare. De har gentlemannamässigt genom-

fört sin slutredovisning. Framför allt har de visat
stort tålamod med sina uppdragsgivare.
Sveriges Schackförbund har i fullständig moötsats tll våra danska vänner statliga bidrag i miljonklassen. Som enmansredaktör (därtill översät-

tare, korrekturläsare, annonsanskaffare och upptryckare av 4 000 distributionspåsars adresser!) åt107

njöt Lars Göran Ribeck inkomståret

sättning

före skatt av 24000

1984 en er-

kr. Man

jämför

med ovanstående administrationskostnader.
Men på den rikes bord kan ibland de minsta

Arne Berggren
Kommentar:

Beträffande Tf5S inbakad i SSF's medlemsavgift:
Att tvinga på folk tidskriften och (som ett förslag
lyder) bestraffa de övriga, som inte vill ha TfS,
med höjd medlemsavgift, är moralisk mycket dis-

kutabelt och skapar bara onödig irritation. Det är
inte på det sättet vi vill sälja TfS.
LEJ/GS
x
Sveriges Schack förbunds ordförande har förståeligt nog ogillat att jag har citerat Steen Juul Mortensens inlägg I Skakbladet. Oavsett vilket eller
förbund

han

avser

Är man på det klara

sons lilla spalt? Har man klart för sig, att Sverige

besitter några av de mest framstående problemis-

smulorna vara för stora.

vilka

problemmässiga området?

med vilka stora problemister från hela världen,
som bidrar med originalproblem till Lennart Lars-

är ju

målsättningen:

”ökade schackliga aktiviteter”. Mortensen nämner särskilt ”flera medlemmar, flera turneringar,
fler sidor i medlemsbladet”, Att Sveriges Schackförbund inte har denna målsättning, i varje fall
vad avser medlemsbladet, är helt klart. Vi fick
klart besked i höstas.
När det gäller tävlingsverksamheten, speciellt
den internationella, ligger Sverige som alla vet
långt efter Danmark (och Norge med för den de-

len). Danmark har ju under en lång följd av år arfrangerat en mängd internationella turneringar. Ä.
andra sidan har Danmark inget kansli.

terna i världen? Dessa personer vill man nu fråntaga spaltplats, ja man kan verkligen förundra sig.
Kan redaktionen föreställa sig, att vi är några

stycken (säkert både i Sverige och Danmark) som
prenumererar på bladet uteslutande på grund av
problemspalten, och med den nya redaktionella
linjen kommer

att säga upp våra prenumeratio-

14666, Zalmen Kornin
Curitiba (Brasil)

14665, Jorge M, Kapros
El Palomar (Argentina)

14667, C. Groeneveld & J.C. van Gool
Aalhten/Enschede (Holland)
FT TN

ner?

3

2

Med vänlig hälsning
Leif C. Schmidt

Radaovre, Danmark
(Liknande synpunkter har inkommit från Christer Jonsson, Skärholmen och Carl-Ivar Holm,
Kalmar).
Svar:
Det var otrevligt att höra: att ingenting, inte ett

dyft, av tidskriftens övriga material förmår intressera problemisterna, Men för det kan vi inte negligera alla andra prenumeranters önskemål om turneringsreferat, kommenterade partier, kombinationsövningar, intervjuer, studier ”annan läsning”, bilder osv,

Problemspalten i nr 1/86 blev på fyra sidor, vilket inte innebar någon nedskärning jämfört med
föregående år (två sidor i varje nummer).

Matt i2 drag

Matt i 2 drag

Matt i 2 drag

14668. Bo Åkerlund

14669, Bengt Ingre

14670. Bertil Gedda

Sandviken

Mora

Göteborg

Matt i 2 drag

Matt i 3 drag

Även

framledes kommer vi att förhålla oss flexibla, och
än så länge står — som synes I detta nummer —

Jag vill avsluta med ytterligare citat från Skak-

problemspalten tämligen stadigt i det rallarslags-

bladet, denna gång årets februarinummer, Under

mål om utrymmet som utformandet av numrena
ju är.
Red,

rubriken ”Schacknyttsfestivalen” skriver Jens
Kristiansen:
”I forhold til Danmark er vor kaere broderna-

DROBLUFNM

Lennart Larsson
P1 6292
$-44300 LERUM

tion Sverige lidt af et u-land, når det gaelder internationale skakarrangementer. Selv om svenskerne
spillemaessigt vel er lidt bedre end os (objektivt

vurderet, trods landskampssejren i maj 85), har de

Ytterligare åsikter om TIS:

i de sidste mange år kun haft Rilton cup i Stock-

Gösta Lundqvist, Arlöv, tycker att vi ska skriva

holm ved årsskiftet som årligt tilbagevendende
turnering. Man kan godt undre sig over dette förhold, for svenskerne har langt bedre offentlig stette til skaklivet, end vi har”
Håkan Olsén
+
Med en djup stuck konstaterar man, att bladet har
fått en ny redaktion. Vad ska nu hända med den
gamla hedervärda Tidskrift för Schack?
Dessvärre besannas ens onda aningar, ty i re-

mer om Uffe. Han vill också ha utförliga allsvenska resultat och tabeller, samt: ”SSF gör inget för
TfS, men vad gör TfS för SSF? Jag efterlyser en redogörelse för vad där sitter för folk, vad de sysslar

med, ekonomin osv”.
Olle Ekengren, Krylbo, menar att det är för dåligt ställt med publicerandet av tävlingskalendern.
Carl-Ivar Holm, Kalmar, tipsar om annonsering på den öppna marknaden,

”hur vore det att

klämma VOLVO och PRIPPS på pulsen?”
Christer Jonsson, Skärholmen, vill att vi ska ha

daktionens allra första nummer slås fast, att pro-

med bättre spelare som medarbetare och skriben-

blemspalten framöver kommer att skäras ner till
två sidor varannan månad.
.

spelarna”,

Ack ja, nya kvastar sopar bäst — säger man, Är

verkligen den nya redaktionen så ovetande på det
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ter, ”skillnaden är ju att SN har alla dom

14671. Knut Moberg, Rydsgård. Vit: Kc8 TeS Thö
Le3 Lf7 5e3 Se7. Svart: Kdö Lf6 Se6 5g3. Matt i 2

Lösningsfrist I juni.

drag.
14672.

usankoski, Teppo Mäntä, Abo, Knut Moberg,
Sveinn

Haldorsson,

Island.

Vit:

Kd3

Db7 Sd5 Be2 f3. Svart: Ko5 Bb4 dé d7 f4 f5. Matt
i 3 drag,
14673. Herbert Hultberg, Stockholm. Vit: Kd3

bästa

Tc2 SaB Bd5. Svart: Kbl Ba5. Matt i 4 drag.
14674. Örjan Lindberger & Lennart Larsson,

Redaktionen tackar för dessa tips, uppslag och

Bromma/Lerum. Vit: Khl Bb2. Svart: Kal Bc2
d2. Hjälpmatt I 6 drag. 2 lösningar.

idéer.

Hjälpmatt i 2 drag, 2 lösningar

Bokprisen i TIS 6 och 7 tillföll Antero Harju, KuRydsgård och Kjell Larsson, Uppsala.

TfS'

problemturneringar

Kjell

Widlert

(2-dragare)

1986-87
och

avdöms
Bo

av

Lindgren

(3-dragare).
Problemturnering.

Gazeta — Czestochowska

(42-102 Czestochowa,

Kilinski-Strasse 38, Post-
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fach 91, Polen) Årsturnering 1986 för tvådragare
(domare W,. Tura), självmatt (R. Kapica), hjälpmatt (E. Iwanov) 3 priser i varje avd,

Rättelser.

Teppo

Mänttä,

Åbo,

har

med

14604 (Gamza) I. Dc4 (2. D >x f7) Le6/e67d5 2.
Dd4/Df4/Le5. Förspel: 1, — Le6/e6 2. Dal/

Alybadix-program, undersökt problem ur senare

Lösningstävlingen. Resultat av första halvårets

årgångar av TTS och redovisar följande fel:
14035 (Larsen) TfS 5, 1981, Korrektur i TfS 8,
1981 var olösligt. Nytt korr. i TS 3, 1985 är bilös-

tävling 1985 (häfte 1-5), Tävl. I. 1 pris kr. 100:—
Ralf Beinhorn, Syke-Barrien (BRD). 2 pris kr.
75:— Christer Jonsson, Skärholmen. 3 pris kr.

ligt med 1. Tx a4 (2. Td4) L x d7 2. Sxe7 Ke63,
Bg6.
14382 (Bakesi) TfS 7, 1983. Korr, i TfS 2, 1984

30:-— Rudolf Forsberg, Stockholm. Hedersomnämnande till O. Berglund, Gävle, E. Svedberg,
Gnarp, H. Käll, Ekerö, B. Äkerlund, Sandviken,
K. Larsson, Uppsala, G. Naujoks, Fagersta, N.P,
Budkov, Klepiki, N. Gheran, Bukarest, L-C.
Schmidt, Rödovre, T. Jönsson, Helsingborg och
B. Blikeng, Kristiansund.
Tävl. 2. I pris kr. 75:— Kjell Lindahl, Malmö.
2 pris kr. 50:-— Evert Johansson, Göteborg.

Lösningar till jultävlingen i TfS 10.

TfS 7, 1985 är olösligt 1. Df3 Dh7! Däremot går

14652. (J. Möller, Skakbladet 1910) 1. Tf1 (2.
Df8) Lxfl 2. Df8 Sxd6 3. Df2 1. — Lf5 2.
Tx f5 1. — Sf6 (Sc7)2. Dc8 1. Td
x e6? L x ett 2,
Sd7 Kc6! 1. Tf7? Lgål 1. Dg77 Kx de!
14653. (J. Berger, Källa?) 1. Lh1 (2. Tg3) g x hd
2. Tg8 053. Tg2 K xe44. Tgd, 2. — TeS 3, Dg7 4,
Dg1. 1. Da7? Te5S. 2. Dal Ta5.
14654, (Stockman) 1. 5f8-d7-b6 3. Sb4-a6-07b5 6. Sb&-d7-f8 7, — Lbh7 8. Sxh7 Tx fl. Men

det

som flera lösare påvisar räcker det med 7 drag. 1.

Sd7 2. 5c5 3. Sxb7 4. Sd5 5, SXf6 Lh76. Sxh7
f67.5x fö Tx Även 1, Sg6fx
262 Lxb7Ld5
3.5 xd5g55 Lxf5p36 Led g27. Sxf6
Tx
Problemen 14652 och 53 var mycket svårlösta,
1 4-dragaren gjorde jag inl. Lhl många gånger
men det tycktes falla på g x hd. Men efter många
timmar gick det upp ett ljus: Tg8 osv. 3-dragaren
vållade mig dock mest problem. Lösningsprincipen liknar 4-dragaren, att tornet måste dra undan
för damen, (O. Bergman)

Avd. B.
14655 (Jonsson) 1. Dd6 (2. Df4) Sd3/Se2 2.
Dx d7/Se3, Förspel: 1. — Sd3/Se2 2. Sd6/Se3,
Försök: I. De3? Sd3/Se2 2, Sd6/D
x e4. Men 1.
— Dhå4! Förändringar i 3 faser, Ett gediget arbete.
14656 (Werle) 1. c8S cxb5/S-/exf57e3 2.
Se7/Sb6/De8/Dh1. Förspel: 1. — c>xb5 2, Da8,
Trevliga varianter i en ovanlig ställning.
14657 (Lindberger) 1, Ka3 Th4 2. Tb2 Ta4./1.

ej

avsedda

1.

e6

(2.

Td5)

Txc4/Td4

2.

Se4/Se4, Mänttä sänder följande korrekta versiom Kb? De2 Td! Le8 Sgå Bb2 c4 e3 25, — Kos
Dh2 Tf4 Th5 Lf7 Sb8 Bb3 b4 g2 h7. Matt i 3 drag.

Td5)T xc42, Se6L xc63, DB, I. —L xc42. Se4

Txe4

3.

DB,

I.

—

Kxc4/Td4/Txfå

2.

De2/e x d4/5Se4,
14567 (Larsson) TfS 2, 1985. Korr, i TfS 7, 1985
(sv. Bg4 eller g5) hardual. I. Th7 Kb7 2. Les eller
2. Ld4.
TfS tackar Teppo Mänttä för de värdefulla
upplysningarna.

TiS 6.
14600 (Bakosh

1. Df5S (2. Da5) ex f5/e5/Lb5 2,

Kd5/Dx d7/D xb5. Försök: 1. Ld5? (2. Lb3)
ex d5/exd62. Kx d5/Dxd7. men 1. — a2! Intressant paradväxling, God inledning.

14601 (Larsen) 1. Lg2 (2. b? Txb7 3. ox b7)
Tx b62. Dxd7 Kbå 3. c7. 1. — L xc 2 Dxb8
Kxb83. 07 1. Dx d7? Lx b6! en märklig blandning av dresdner och böhmare. (Förf.) Vackert.
(O.B.>
14602

(Lobusov)

1. Tel

(dragtvång)

Sf6

2.

IX fS(CILAf5. 1. —Lxg62. TfS(A)L xf5

1.

—

2.

få 2. Dd3

L xd3.

Försök:

1. Dg7?

hxg5

Kbi Lb3 2. Tb2 0-0, Lätt och behagligt. Uppgiften har dock

men

identisk

föregångare

av C-E,

1. — Sf6! Vits drag i cyklisk följd. Modern

Lind.
Vinnare av prisböckerna. Avd. A: Kaarlo af
Hällström, Tampere, Finland, Torsten Jönsson,

självmartstvåa av pod klass.
14603 (Tjepizjnyj) 1. Db4 (2. Dh4) Txe2/
Te4/Txd3I/Txf3 2. Txe2/Tdl/T x d3/Tc2.

Helsingborg. Osmo Kaila, Helsingfors, Finland.

Svart T-kors besvaras med vitt T-kors, Inte så all-

Avd, B: Gösta Myrenfors, Älvsjö, Axel Grahn,

dagligt i en Meredithtvåa. (T.M.) Meredith: max.

Halmstad och Bertil Liljeqvist, Harplinge.

12 pjäser.
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14617 (Goumondy)
Sf2/Sel/Sci/Sb2/Sb4

2) I. Ld4 ScS/Se5/Sf4/
2. L xc5/Lxe5/Sxf4/

L x f2/5 xel/S x<cl/Ex bl/Sxb4

men

dual

efter svarts S-drag till c1, b2, b4 2, Th3 3. Tx hå,
bj 1. Ld2 men samma dual 2.Th3, Författaren har

sänt följande korrektur: Kfö Thl Lc3 Sa2 Sad
Bg5, — Kh7 Th8 Lg8 Sd3 Bf7 g6 h5. Matt i 3.

gamle Hultberg förmår pressa fram de stora idéerna på schackbrädet. (B.B.)

De4 Sa2 2. Kd4 Dc3. Kameleonteko i miniatyr-

att gode

14608 (Csak) I. Ld5 Tf6 2, Se5 Tf4, b) It. Dd5
Tb6 2. 5c5 Tb4,
14609 (Pohjonen) I. Lb4 Ld32. Tc5 Lb1l 3. Ked
Kc24. Td4 La2. Medge att ställningen ser hopplös
ut med den ensamma vita löparen! Fint. (G.R.)

Lösningar
TiS 7.

till

problemen

14610 (Piatesi) 1. Kg6 (2. 5 Xx c6) Tb6/Tc5/Sb4/
fxe3 2. 5xf5/Sb4/Dc3/D xx e3. I. Kg7? Tx b7!

1. Ke8? Te5! 1. Kf8? Lb4! I. Kf6? LdB! Vit har att
välja mellan fem kungsdrag. Välkomponerat förförelseproblem.
14611 (Ahues)

1.

Kg7

(2.

Da6)

Db7/Le5/

— Da8/Ldé6 2. Ld8/Le7. Förändringar från förspel till lösning.
14612 (Hermanson) 1. Dd7 (2. Dgd) D x g6/

Db7/D x e5/DfS/Se3
Dx fs/Dh3.

Förspel:

form. Men går den fri från föregångare?

14619 (Goumondy) 1, Tb6 Lel 2. Sd8 Lg3 3.
Dc6 Tf7. bj 1. Ddö Tf2 2. Tb8å Tx c23. Lb? La5.

Fyndig och svårläst. (Ö.L.J)

En svårlöst samling där de båda tredragarna
14513 och 14 samt 15 och 19 tycks ha vållat lösarna åtskillig huvudbry.

14610—14619,

Dxh3/Dxh5 2. Le7/Lf6/Lh4/Sg3. Förspel: 1.

Lösningar till problemen 14600—14609,

2. Sce5 Dx då. Ett mästerverk. (E.J.) De svarta
bönderna på ursprungsfälten ger fyra logiskt utförda halvlåsningsvarianter. Den femte med direkt avslag av en av bönderna är bryskare men faller knappast utanför ramen. (E.5.)
14616 (Pettersson) 1. Kel (2. Sd3) Dg3/f5 2.
Dx g3/Dh8, 1. Lh7? f5l 1. Le27 Dx h2! En lösare fastnade i fällan 1, Lh7.

Nollställning, a) Sad på 22. b) Sa2 på g4. Samma
lösningar som förut,
14618 (Åkerlund) 1. Ke4 Dd6 2. Te5 Dd3./1.

Jag hoppas

Förspel: 1. — Tx od 2. Se4 Tx ed 3, Dbå, I. —
LXxc4 2. Se6 Lx<e6 3. Db5. Lösning: 1. DI3 (2.

TxXfS(A) I — Sf6 2. Tgx FS (B) men 1. — Lg6!
1. TET? Lg6 Tg x f5 (B)1. — hxg5 2. Dxf5 (C)

en

Försök: 1. Tf8? a6 2. Sc6 Kb7 3, Tb8. men 1. —
Kb8B! 1. Tc47 Kxd8 2, Ke6 Keel 3, TB. 1. — KbE
2. Kd7 Ka 3. To8, men parad i andra Draget -a6!
Modellmatter I två försök och lösning.

tar längst inne i hjärnan.
i

Avi. A.

14606 (Hultberg) i. Tf7 a6 2. Tb7 Kxd8 3.
Tb8E, 1. — Kb8 2. 5c6 Ka8/Ke8 3. TxaNTA.

ren problemist leker med medan större vyer skym-

3, 1985 är korrekt. Jonssons förslag har bilösningen 1. Kb5 L xc5 2. b6 L x dö.
1, 1985. Korrektur

14605 (Moberg) 1. Df3 (2. D x d5) Ted/Led 2.

14607 (Hultberg) 1, e6 Ke82. Dix 7 Kdå8 3. Dd7
1. — K282 gx h6 L xe6 3. Dg7. Asymmetri med
kameleonteko, Små tankeutflykter, som en erfa-

Korr. i TIS 5 1984, har större brister, 1, Lal? Las
2. Db2 Lxb4 372? Bilösning 1. 5e6 KeS 2.
Sc5/Sc7/Sd8.
14514 (Tikkanen) TfS 8, 1984, Förf. korr. i TfS

TfS

ställningen är mer än lovligt otymplig. (C.J.)
Tc2/Df8. 1. DF? Te6!

(sv. Bg4) har endast en lösning. Mänttä påvisar att
förf, avsikt sannolikt är v. K till bl samt sv. Bgå.
Då finns två lösningar: I. exd2 Lx gå 2. diS
Lf3./1. dxe2 Sfi 2. e15 523,
14418 (Makaronez) TIS 10, 1983, har dual.

14548 (Makaronez)

fxg3. Försök: i. De2? (2. DXxe7) Le6/e6 2,
Db2/Df3. men 1. — e5! Mattförändringar men

Tx f6./1. d5bx 062. Sce5 Dxd5,/1. Dd5 Tx d7

2.

SSX g6/Sc6/T Xx e5/

1. —

DX g6/Db7/D xe5

2.Dx g6/Se7/5 xe5, En riktig fullträff av veteranen från Unbyn. (C.1.)
14613 (Björklund) 1. Dg6 (2. T625) Df6 2. Dh5
3. Dd1, 1. -—Tf62. Dg53. Dxf8.1.—Lf62.Df5
3. Tdd, 1. De2? Dd4! Blev fascinerad av varianten

1. — Df6, som rent logiskt borde vederlägga lösningen men rutan h5 blev ju förstås ledig ... (C.J)
Författaren anser, troligen med rätta, att han funnit den slutgiltiga förm, som ej kan förbättras.
14614 (Makaroner & Nadezdin) 1. Dd6 (2. Td4)

Lösningar till problemen 14620-14629,
TES 8.
14620 (Blikeng) 1. b4 (2. Tdd)j 5-2. SI6, 1. —
5d3/Sd7/5e6 2. 5d2/1f6/Te5. Den svarta springarens intressanta försvarsspel kulminerar I varian-

ten Se6, som visar fortsatt försvar i fortsatt försvar.
14621 (Larsen) 1. 5c6 hot 2, 5e7 I. — IL x« f6 2.
Lf53.5xd6, 1. — 5Sd22. 5xd6 Ke33, Tel. 1. —
bxc42Z Tel Kxd$3.5e7. 1. —5Sxc62. Tel I. —
Seb 2. L xe6 1. Sg6? Se6! 1. 5g4? b xc4! Flera lösare påvisar bilösningen 1. Sxd6 Ke3 2. Lb5
Förf, korrigerar genom att Ba7 ersätts med svart
Tb&. Sätter lösaren i bryderi. Ingen kan komplicera en ställning som L.L. (C.I.+

14622 (Persson) 1. S4 x h3 T6a5 2. Kg4 f3. bj 1.
50 x h5 T4a5 2. Kg6 Sf8. Inte helt tyckad då svarta
pjäser ej samverkar på väntat sätt mellan a och b.
(C.J) Andra lösare yttrade sig dock berömmande
om uppgiften,

14623

(Moberg)

1.

Lc2 = (dragtvång)

L x e3/Tx f5 2, d4/53 x gå, 1. LI3? L xe3! I den

Dxe52 Td13, Td4. 1. — Txe52.1f73, f8D. För-

fällan fastnade ett par lösare!

spel: I. — D xe5 2. Sd1 Ked 3, 503. 1.— Txe52
Sh4 Ke4 3. Sgå. 1. Kbö? gå! Variantändringarna
är överraskande. Dock är spelet rätt intetsägande

03? Ta2! Ömsesidig avskärning T—B,

med bl.a. passiva vita pjäser. (C.L) Den svåraste
och därför roligaste uppgiften. Sinnrikt. (G.U.)

e5

14615 (Källgren) 1. e6 Tx es 2. Sdé D xe6./1.
Le 2. DcE Dxc4A/L dö Txg6 2. Te8

14624 (Larsson) 1. Tb6 (2. Td6) 1. Tc3? Se4! 1.
14625 (Lemke) 1. De3 (2. Db3)
14626 (Hultberg) 1. Dg7 Kd1/Kf1

2. De3/Deg3

1. De7? Le6! (ej Lc27) I. Df6? Lb! Asymmetri.
14627 (Ciöbel) I. Dh3 L-2.0-01.-—bI1D2 Kd2
1. — b15 2. 0-0 Värdefullt rockadproblem.

iu

14628 (Lind)

I. Dd8 Keé 2. Tf8& Sg7./1. Kd8

Borgov — Harmon

Sh6 2. Te8 Sf7.
14629 (Nilsson) 1. LfI Kb7 2, Dh7 Ko6 3. Dh1
Kd74. g2 Kxe8 5, Lh2 Ld4, Idérikt och välgjort.
Fick ett stort fång rosor av lösarna.

Lösningar
TiS 9,

till

problemen

14630--14639,

14630 (Hermanson) 1. Tfe3 (2. Txe4) Tx f5/
Tf4/D x e3/Sd6 2. Dx f5/g x f4/T x e3/D x d6.
Förspel: I. — D x d5/Dd4/D x f5/Df42,. D x d$/
ox d4/Dx fö/gxf4. Försök: 1. Tde3? Tx d5/
Td4/D xe3/Le2 = 2.D-xd3/cxd4/Tx e3/5c6,
Men I. — biD! Imponerande variantkomplex
med paradväxling.

14631 (Larsen) 1. Db1 (2. D > e4) Te7/L x d6/
L x e3/Tx bl 2. Tx f6/S x d6/Td5/Sh4, Försök:
1. Kg7? (2. Td5) Td7/Sg42. D x d7/fxe4, Men I.
— Te7! Visar de flesta ingredienser som känne-

tecknar en förstklassig uppgift. (B.B.)
14632 (Goumondy) 1. Eg (2. Dhl) Dd4 2.
Dxd4 (A)3. Txe7(B)L — Dxd32. Txe7 (B)

3, DeS (C) 1. — Des 2. D Xx e5 (C)3.
Tb4 (Dj 1. —

Dxg52, Tb4(D)3. Dd4(A) Cykliskt spel, som så
vanligt i Goumondys problem. Bilösligt med 1.
Txe758xe7 2. Lg5 Korrektur: Sv, 508 boörttages, svart Ld8 tillsättes.

14633 (Svedberg) 1. ScI med hot 2. Dc7, som
dock ej kommer till utförande. 1. — K x el 2. Dg6
ST3/Sg4/Se4/Sf5 3, DC/Tf/DEl/De6, 2. —
Se2 (Sd1) 3. CL xd2. 2. — Sc4 3, Tf. 1. — Sgå 2,

Dd3 K x cl (Kd) 3. Tfl. Fin inledning och innehålisrika varianter med halvfängsling. Dessvärre
två bilösningar: 1. Df4 och 1. De5. Förf. körrigerar genom att tillsätta vit Bb5 och svart Bas.

14634 (Jonsson) I. Df7 L xf6 2. Tb3 S xa2. b)
1, Dg3

Le7 2, Lb3

1 xa3.

Ett intressant hjälp-

mattstema. Helt säkert stora konstruktionsproblem har bernästrats på ett utmärkt sätt.
14635 (Åkerlund) 1. Sf5 Lh1 2. Dg2 e3 3. Ked
Lxg2b) 1. St4 Lb2 2. Dc3 e4 3, Kes Lxc3. Två

analoga lösningar. Vackert och svårlöst. (G.R.)
En mycket trevlig hjälpmatt. (C.1.)

134636 (Gvozdjak) 1. Tb6 (dragtvång) e5/f x g5
2. SKeS/LfS, Försök: 1.TfI? e5/fxg5 2.
LIS/5e5. Men 1. — fSt
14637 (Malmström) 1. Td2 (2. Te4) Sju interferenser av Sd5, En beaktansvärd varlantbildning,

14638 (Hultberg) 1. Td2 Kf1 2. Sg5 Kel (Kgl) 3.

ST3 KET

(RK ochi) 4. Tf2 (Th2). Asymmetri efter

diagonal, Svårt att framställa.
14639 (Moberg)

1. Sc2 Lh8 2. Ld2 T27 3. Kc3

Tel, En lösning av det svårfunna slaget. Även
några rutinerade lösare måste ge upp försöken att
finna den.

BÖCKBR

spelas Le7; textdraget förses med ett? av Pachman. 10. Sd4 e5 11. Sxe6 Fxet 12. c3 Sxb3 13,
axbå Db6 Teorin tycks här ange endast cd.

Svart resonerar enligt författaren så här: ”Hon
tittade ner nervöst. Ställningen som såg så bra ut
några drag tidigare gjorde det inte längre. Proble-

met var springaren på ed, Han kunde dra damen
till gå och hota Dx e6T och om hon garderade detta kunde han hota Se4 med f3 och då saknade den
Den hittills bästa
schackromanen?
Det finns inte många romaner som handlar om
schack. Ni vet böcker som på biblioteket står på

hyllorna märkta med den mystiska beteckningen
Hee, Schackböckerna återfinns ju annars under
R: Spel och Sport. Den i särklass mest kända roman som tilldrar sig i schackets värld är Stefan
Zweigs Schacknovell, nu med över 40 år på nacken. En psykologiskt mästerlig människoskild-

ring men rent schackligt föga imponerande, vilket
signaturen HJ:s recension i Tidskrift för Schack
nr 1/1943 vittnar om: "5. och som schackspelare
måste vi tillstå att Zweigs postuma verk till alla delar förråder att det är skrivet av en dilettant, som
saknar djupare kännedom om schackspelets väsen"

Det kan man inte säga om en bok som 1983 kom
ut i England under titeln The Queew's Gambit
(Damgambiten), skriven av Walter Tevis, tidigare
professori engelska vid Ohios universitet och med
två andra, succéfilmade böcker bakom sig. Han
har spelat schack sedan sjuårsåldern och har dess-

utom för denna roman
mästarhjälp, Jag kände
motståndare i pågående
nästan samtidigt gjorde
Tillgänglig som pocket

lerat sig med sakkunnig
ime till boken när två (1)
veterar-SM I korrschack
mig uppmärksam på den,
för c:a 40 kr.

reträttfält. På dam flygeln fanns ett annat hot: han

kunde spela Tx a6, bara ett tillfälligt tornoffer på
grund av Dxb5t med merbonde och bättre ställning, Hon var tvungen att spela Db6. Dd7 gick inte för f3. Hon tyckte inte om det här defensiva spe-

let och studerade ställningen länge för att hitta något motspel. Men förgäves, Hon var tvungen att
flytta damen för att gardera springaren, Hon kände kinderna blossa och tittade på ställningen igen.
Nej, ingenting. Hon drog damen till b6 och såg inte upp på Borgov”

14. 1e3 Le7 15. Dg4 0-0 16. f3 då 17. Lhö Tf7 18.

Som trettonåring adopteras hon av ett barnlöst
par i Lexington och börjar delta i lokala men snart

allt längre bort arrangerade tävlingar. Man får en
god inblick i amerikanskt schackliv och köntant-

prisernas betydelse,
Sedan hon slutat skolan och delat segern i öppna amerikanska mästerskapet i Las Vegas kommer
hennes första egentliga förlust under karriären.
tiet drag för drag och få en god Ulustration till bö-

kens höga schackliga standard.

LU, UK) 238 sid. 231 problem. Lämnar en utförlig beskrivning av problem och studier. Utöver ortadoxa problem även de vanligaste formerna av
fantasiproblem, Enligt förordet är det den kände
stormästarens strävan att med denna lärorika bok

öka ”praktikernas” förståelse för problemkonsten, Kan varmt rekommenderas.
Lennart Larsson

Sthig Jonassons Julhälsning 1985 Häft 8 s.
Den

exklusiva serie av specialutgåvor, varmed

Sthig Jonasson lyckliggjort sina vänner under
många år, har nu fullbordats.
Gideon Ståhlbergs matcher mot Rodrigo Flores
i Santiago de Chile 1946 och Max Euwe i Stockholm 1952 är i sluthäftet företrädda med fyra partier. Mot Flores vann Ståhlberg med 164 — 4

medan stormästarmötet slöt I — 1. Det var sälunda koncentrerade matcher varav den senare spelades i Stockholms badmintonhall den 5-6 januari
1952 inför en stor publik. Samiare av ståhlbergiana bör nog försöka införliva denna julhälsning

Dx ed uppgivet.

med samlingen,

Men Beth Harmon får så småningom sin revansch

Tim Krabbé: Chess curiosities
Inb 250 s, Pund 12.95

på världsmästaren. I lejonets kula, Moskva, efter
bla telefonhjälp med en avbrottsställning från
hemmavarande kolleger,
På bokens slutsidor finner vi henne drömmande om kommande VM-kval (för män!) medan hon

utan att bli igenkänd utmanar en av gubbarna vid
Moskva-parkens stenbord på ett parti schack.
Tyvärr har dock inget förlag ännu gett ut boken
på svenska,

P.G Högborg

Boken handlar om en åttaårig, föräldralös arme-

rikansk flicka, Elisabeth Harmon, som lär sig spela schack av skolvaktmästaren på barnhemmet
där hon bör i Mount Sterling, Kentucky. Hon visar tidigt en enastående fallenhet för spelet och
gör sitt första blygsamma framträdande genom
att ge simultan i en närbelägen skolklubb.

Författaren är här så detaljrik att vi kan följa par-

"2

1.24 052 513 Sc6 3, Lb5 ac d, Lad Sf6 5. 0-0
5 x ed
6. d4b57, Lb3 då 8. dxe5 Le69. De2 Saå Vanligen

John Nunn: Solving in style, (George Allen and
Unwin Lid, 40 Museum Street, London WC1A I

A.B.

Världsberömmelse nås inte sällan genom punktinsatser, Franz Gruber — I övrigt obemärkt — skrev
in sig i musikhistorien i en inspirerad stund genom
Stilla natt. Vem hade idag känt till greve Isouard
om denne inte deltagit i ett förlorat konsultations-

parti mot Morphy? På den negativa prestationen
blev han omnämnd i miljoner schackböcker!
En annan känd doldis i schackvärlden är Fernando Saavedra, som ofta tillskrivs rollen som
skapare av studiernas studie, En gång i maj 1895
besökte han sin schackklubb och påpekade då att
GE. Barbiers studie i Glasgow Weekly samma
månad var vunnen för vit och inte remi som kom-

positören tänkt sig. Därmed var Savedra odödlig.
Nya problemböcker
Werner Speckmann: Perlen der Schachkomposition. Dreizögige Miniataren. (Walter De Gruyter

& CO, Genthiner Str, 13, D-1000 Berlin 30, Pris
DM 44:--) Informativ och välredigerad, söm alla

Werner Speckmanns alster. 254 sid. 445 problem.
WW. Dittmann, A. Geister, D. Kutzborski: Logische Phantasien. Herbert Grasemann und seine
Schachaufgaben, (Walter De Gruyter & CO. Pris
DM 29,50.) Ett förtjänstfullt verk om H. Grasemanns (1917-1937) betydande insatser söm problemist och skriftställare. 173 sid. 129 problem av

Grasemann, samt i anslutning till lösningskommentarerna, ett antal uppgifter av andra komponister.

Om alla de märkliga turerna kring denna klassiska
schackuppgift, med ursprung i partiet Potter—

Fenton 1875, skriver den nu 43-årige holländaren
Tim Krabbé på ett lysande sätt i sin nyutkomna
bok.
Den handlar om kurlösa ting — avsnittet om
Aljechins föregivna parti med fem damer samti-

digt i aktion på brädet kan tjäna som exempel —
och är resultatet av en spännande forskning kring
myt och verklighet, Den som vill läsa om Lomans
drag, om fantastiska kungsvandringar och märk-

liga rockadkombinationer finner här stimulerande läsning.
Något för den som spelar schack för att ha ro-

ligt!
A.B.
113

Europacupen

Carl Magnus Björk blev pressad i spelöppning-

Rockaden slog till
Ungrarna har nog fortfarande lite svårt att förstå

en av Laukats, Men någonstans fog motståndarens
initiativ slut, och man började lägga märke till de
svaga bönderna, I sedvanligt säker stil spelade

vad som hände när deras superklubb, Spartacus,

Carl Magnus hem löparslutspelet.

blev utslagna av ett svenskt lag. Men marginalerna
i internationellt schack krymper, och ett lag som
kämpar är aldrig chanslöst...

Första ronden
Det gick ett sus genom spellokalen när stormästa-

Fjärdebordsspelaren Schneider fick inte ut nå-

göt av de vita pjäserna mot Mats Sjöberg, Det var
snarare Mats som hade fördel, men partiet togs remi efter 30 drag.
Ciwister Hartman blev övermodig mot Szilagyi.

Kanske var det denna oväntade start som stärkte oss, vi kände plötsligt att våra motståndare var

SICILIANSKT

mänskliga!
På andra bordet kunde jag med ett påpassligt

Hartman — Szilagyi

KATALANSKT
Csom — Wiedenkeller

1. od SIG 2. ST3 e6 3. g3 dö 4. Lal dxed 5, Dadt
Sbd7 6. 0-0 26 7. D Xx cd b5 8. Dc6 Tbä9, De2 Lb7
10. d3 Ldé 11. b3 0-0 12, Lb2 c5 13, Sbd2 Dbh6 14.
Tacl Tbe8 15. Db1 Tfe8 16. Dal Da? 17. ed Le7 18.
Tfd1 Ted8 19. e5 Sd5 20. Dbl S7b6 21. Se4 h6 22.
h4a523, Sh2 ad 24, Sgd h525. Sh2 ax b3 26. axb3
Sbd 27, ST3

Michael Wiedenkeller

svart kunde ta kommandot;

1. e4 c52. Sf3 e63. d4 cx
då 4. Sxd4 Sf6.5, $c3 d6
6. Le2 Le77, 0-00-08, f4 a6 9, Kh1 De7 10. a4 Sc6
11. Le3 Te8 12. Lf3 Tb8 13, Dd2 Sxd4 14. Lx dd
€5 15. La7 TaB 16. Le3 Le6 17, f5 Lea 18. Tfd1 d5
19, SXd5Lxd5 20. ex d5 Tad$ 21. a5 De 22. Lb6
€e423, Lxd8 Tx d824. Le2 Tx d5 25. Det Tx f526.
Tf TeS 27. c4 Te6 28. Df4 Ld6 29. DIS De7 30, gå
h6 31. Df2 Le5 32. Ta2 De7 33. b3 26 34. De3 Kg7
35. Ld1 Db4 36. 25 hxg5 37, Dxg5 Ldd 38, hd
De3 39, Dg2 TeS 40. Dh2 Dd3 41. Dg2 Sh5 42, Tel
Del 43, Txed Sg3t 44, Kh2 Sxed 45. Dxed TeS
46. Dg4 Te3 47. Kg2 f5 48, Df4 Le5 49. DF2 Tg3t
50. Kf1l Ldd 51. Te2 L>f2 52, Txe3 Txc3 53,
Kxf2 Kf6 54. Kel Ke5
0-1

Därefter...

22,
Remi

Lxc3 23, Shöt Kn8 24, STP Ka8 25. Shöt

tat (jag har för enkelhetens skull räknat mitt avbrott som vunnet, även om Csom gav upp först efter andra rondens slut).

Men skulle vi hålla?
Det är farligt att spela för vekt och hoppas på remi,

vi var

tvungna

att skrapa

ihop

minst

två

poäng, det gällde att kämpa och inte ge efter...
Ronden började dåligt för oss när jag direkt efter spelöppningen missar ett tematiskt löparoffer
på h2, Löparen tar en värdefull bonde och kungsställningen blir förstörd. Att slå pjäsen leder till ett
mattangrepp, och partiet går inte att hålla i läng-

42. Led Sxed 43. KI Lux f2 44, Lf4 TdB 45. Ke2
Tc8 46. Sa5 Sc2 47. Kf3 5c5 48, Td6 Lel 49. Ld2

den.

Lxd2 50. Txd2 Sa3 51. Le2 Sad 52, Ld1 Sc3 53.

rad ställning har motståndaren dålig tid. Genom
fyndigt spel kan han dock få taktiska hot, och

L.b3 Te5 54. Sb7 Tx e5 55. Td8t Kh7 56. Sd6 Sch5
57. Sed 16 58. Td7 Ka6 59. Kr4 5c3 60, SxcIbxoa

61. TT 2
1i4

0-1

sopade Rockaden, utan Roland Ekström,
även hera den Allsvenska finalen i Eksjö
före Wasa, Manhem och Malmö SS.
Mer om detta, samt ytterligare resultat
från Allsvenskan, vankas i nästa nummer
av TIS.
Tills dess: Håll till godo med föjande två

damoffter från seriespelet.

Efter en otroligt spännande timme säkras så segern genom två fullpoängare. Det är först Christer
Hartman som vänder en sämre ställning till vinst,

och sedan Sjöberg som överspelar Schneider...

Partiet på sjättebordet var hela tiden jämnt, och

Andra ronden
Inför andra ronden hade vi ett fantastiskt utgångsläge; 4-2 samt vinst vid de tre första borden vilket
väger tungt i händelse av ett oavgjort matchresul-

30.
Tbl
Les
Sel

Det måste vara staten som möjliggör en sådan

satsning, för vad beträffar medlemsantal och
åskådare tyckte jag inte att det skilde så mycket
jämfört med Sverige. Förhoppningsvis finns det
större intressei världens näst största schacknation
än vad som visades i den här kvartsfinalen. Det
kan vara så att det enbart sågs som en rutinuppgift
för Spartacus.
Desto roligare att ett amatörlag kunde besegra

Cserna accepterade ett remianbud från Bo Kyhle i
ett dött slutspel.

27, — Da2 28. Dxal Sxa2 29. Tal Lxed
dxed TxdIt 31. Txdlc432, bxed Sx)uIJ
bd 34. LI Sa3 35, Tal Se3 36. Sd2 Td8 37, Lel
38, Sb3 5c2 39, Ta5 Lb6 40. Ta6 Tbh8 41. Ld3

Enbart Spartacus hade c:a 13 proffs, dvs spelare
som får en normal lön för att ägna sig åt schack,

proffsen!

försvar behållit fördelen, men Hartman ville själv

angripa, vilket bara försvagade ställningen, och

bönder, och när jag konsoliderat ställningen med
tre bönder mer visste vi att Csom skulle ge upp
utan spel.

1. dd e6 2. c4 då 3. STI 06 4, Sc3 dxc4 5, Les f6 6.
La2b57, g3 Sd78, Lg2 Sb69, 0-0 5e7 10. e4 g6 11.
5Se2 Lg7 12. Sf4 e5 13. dxe5 fxes 14. Lc3 Dxdi
15. Tax d1 Lg4 16. Sxe5 Lxdl 17. Txd1 0-0 18.
ILh3 Tfd8 19. Tel LIG 20. Se6 Td6 21. f4 Sad 22. Sg4

Mot svarts kvalitetsoffer hade antagligen lugnt

ren Farago i tolfte draget gjorde ett grovt fel mot
Roland Ekström, Roland fick två pjäser för torn
och hade inga problem att vinna partiet.

dambyte ta inititativer, I slutspelet plockade jag

SLAVISKT
Laukats — Björk

BENONI
Sjöberg — Schneider

I. då St6 2. 593 e6 3, c4 054. d5exd55 cxd5d66.
503 g6 7. 24 Lg7 8, h3 0-0 9, Ld3 Tes 10. 0-0 Sa6 11.
Tel Sc7 12, De2 Tb8 13, ad Sa6 14. Lf4Sb415. Dd2
Sh5 16. Lh2 Sxd3 17, D>xd3 på 18, e5 dxe5 19.
LL xe5 Lxe520. Txe5 Txe5 21 Sxe5Stå 22 De3
Df6 23. Tel LfS 24. DXc5 Te8 25. Sf3 Tx elt 26.
Sxel Dhé 27. De3 Dd6 28. SI3h6 29. Sd4 Ld7 30.
Sdb5 Dbd4 31. Dxa7 Lxb5 32. Db8t Kh7 33,
Dxb7 Dxb2 34, Dxf7ft Kh8 35. DIS Kh7 36,
Df7t Knå 37. DIGT Kh7 38. axb5 Se2t 39. Khl
5xe3 40. DÉ7t KH8 41. Df8T Kh7 42. DITT Kn8
43, DföT Kh7 44, bö
1-0
Eyhle kan inte hålla slutspelet möt inhopparen
Szalanczi, men Roland räddar en halvpoäng mot
Farago, och andra rondens resultat blir 3-3,

Bättre går det för Carl Magnus. I en kompliceBjörk vill hellre säkra en viktig halvpoäng än spela

För mig var det första gången jag var i Ungern, och
jag lade speciellt märke till hur förhållandena för

hasard;

schackspelare var.

Gävle Schackallians vann div HI:2. På vägen till

seriesegern fick Hasse Mineur tillfälle att offra damen och vinna elegant, Motståndare var Milorad
Knezevié från Fagersta som slutade på tredje plats.
SICILIANSKT
Mineur — Knezevié

1.e4 052, Sf3d63, d4 exd44, Sxd4Sf6 5, $c3 ac
6, Ted e6 7. Lb3 Le7 8. 0-0 5e6 9. f4 Dc7 10. Le3
Sxdd4 11. Lxdd4 0-0 12, e5 Sd7 13. ex dé
Lite våghalsigt spelat, men jag såg ännu inte svarts
17:e drag.

13, — Lx dé 14, Dgd
Nu hade jag sett det, men tyckte att det inte fanns
någon återvändo!

14, — e5 15. SdS! Dbå 16. fxe5 Sxe5 17, Dg3
Sgåt
Detta drag hade jag missat när jag gjorde mitt
13:e, då såg jag bara 17. — 5g6 som jag hade tänkt
besvara med 18. Dc3l.
15

18. TI4!

Ett nytt men inte bra drag, En normal fortsättning
kan vara 7. dxc5 Lxc5 8, 0-0 To8 9. Dad Lb7.

Ett tvunget men starkt kvalitetsoffer

Östersunds 55 90 år

Galaföreställning på Storsj

7, — Sbd 8, Db3

18. — h5?
Enda chansen är att slå på f4, men det är svart som
fortfarande har problem.

8, Dc3 var inte bättre pga 8. — Sed 9. Db3 cx då
10, exd4 Lxc4! med vinst.

8, —b5!

19. h3 hd

vecka, Arrangemangen

Även 8. — cxd49, Ld2 (9.5 x d4 eller 9, ex då möter ånyo

ÅL xc4!) Loxcd 10. Dxc4 Tc8 leder till bra

spel för svart.

Sd3.

ne på två sätt (D x 24 det andraj!!
På det senare kan svart streta emot några drag

längre med det förbålt fula 20. Dxgå4 Lx gå 21.
Tx gå gå 22. Lf6 Dc8 (Red),

12. DA
12. Deg??? Lf3

geografiska avstånd plus svårigheter att rekrytera
Länets enda

aktiva schackklubb

för

bileumsevenemang

Simen hade en liten fördel I ett slutspel med dam
och löpare, men Pia lyckades uppnå remischac-

var dock

ganska

righeter, vilka ytterligare förvärrades av begynnande tidsnöd. Simen kunde bryta igenom i cemtrum och anställde strax före tidskontrollen något

som närmast liknade en massaker på den svarta
ställningen, Pia lyckades ändå med finurligt försvarsspel hålla ställningen vid liv ytterligare ett
tiotal drag, men partiet gick inte att rädda,

stora efter-

Spänningen var nu stör när sista ronden starta-

som Östersunds stad fyller 200 år 1986. För att staden skall få ett värdigt jubiléum hade fritidsnämnden beviljats ett rundligt tilltaget extraanslag.
Dessa pengar tilldelas föreningar som anordnar
evenemang av jubileumskaraktär eller tävlingar av
hög status. Vidare har sta'ns närlngsliv satsat
pengar i en pott, kallad klubb 200, med samma

de, Skulle Pia — som hade vit — klara oavgjort eller skulle hon rent av vinna matchen? Partiet blev

syfte. Övanpå detta lyckades ÖSS fixa ett antal
13. Lxfå Tc8,

lönades med starka applåder,
Det andra partiet slutade remi efter hård kamp.

gången föreföll Simen bättre förberedd. Pia fick
sin damflygel blockerad och hamnade snart i svå-

närvarande är ÖSS, men även där arbetar man i
motvind, främst beroende på ledarbrist.
Möjligheterna att skaffa fram pengar till ett ju-

Vinstdraget.

igenom, men trots tidsnöd skötte Pia försvar och
motangrepp strålande och vann partiet, vilket be-

osagt. Jämtländskt schack brottas nämligen med
stora problem; länet är ett utflyttningslän, stora

igen på flera håll men är särskilt accentuerat i

1 — cal!

tvingades därför statsa på kungsangrepp. De cirka
40 åskådarna trodde nog att angreppet skulte slå

kar.
I det tredje partiet kom kvitteringen. Spelöppningen blev på nytt Volgagambit, men den här

Jämtland.

Il. fel var bättre men inte tillräckligt för utjämning. Med textdraget hoppades kanske vit på
dragupprepning: 11. — Lb5 12. LfL

öteatern

höra de äldre schackklubbarna I landet. Huruvida
det rör sig om en vital 90-åring låter vi dock vara

ledare är några av orsakerna, Det här känns säkert

9, — LXb5 10, Lf1
10. 5e5 dé!
10. — Le6 11. Lg2?

damoffer (två på varandra följande pärtier i mitten av 60-talet). Nu får man chansen att offra hen-

Anledningen till detta oväntade livstecken från
det annars — schackligt sett — fridfullt småslum-

skapet bildades alltså 1896 och torde därmed till-

Efter 9. Se5 har svart 9. — dé! med utmärkt spel,
tex: 10. Sc6 bxcdt Il. Dad (11 SXxd8? cxb3 12.
Lxa8 Sckt 13. Kdi Sxab IL Dc3 Db6; 11. Ddt
Sd3T 12. Ke2 Sxclt 13. Dxcl Db6) Dd7 12. a3

Fantastiskt!
Här har man spelat schack I snart 30 år och under denna tid endast tyckats med två korrekta

bestod först av ett stor-

mästarmöte mellan Pia Cramling och Simen Agdestein och avslutades med SM i snabbschack.

rande Östersund var att ÖSS fyller 90 år 1986. Säll-

9 exbå

20. Txgåt!

Veckan 4-9 mars 1986 (tisdag-söndag) arrangera-

de Östersunds Schacksällskap (ÖSS) en schack-

- za

sponsorer och därmed var arrangemanget ekonomiskt i hamn. Budgeten stannade på allt som allt
43.000 kronor, vilket betyder att våra elitspelare

också dramatiskt. Simen gjorde en våghalsig manöver och fick sin dam infångad -— men inte erövrad — på kungsflygeln. Pia såg ut att få avgörande
fördel, men någon forcerad vinstvariant kunde
hon inte hitta vilket medförde att Simen lyckades

befria sig. I ömsesidig tidsnöd errades spelarna om
remi efter dragupprepning i en ställning där Pia inte kunde — och Simen inte vågade — avvika.
Matchen slutade alltså oavgjort, två-två, ett resultat som Pia var mest belåten med. Det framgick

20. — Lxg3 21. Txg7t Kn8 22. Tx f7t Kg8 5

Set!

12. — Sd34 13, Ke2 Sgå 14. Tf Sxh2 15, Sxh2
1Lxg2 16. Tg1 Le6 17. Sc3 Tb8 18. Tbl Da5

Ty på 23. — Dxe7 följer 24. Te7t Kh8 25. Txe7t

Hotar DbSt.

terns foajeé — en lokal med ljus och rymd och med

man hade glömt att I förväg bestämma om mat-

19. Sf

möjlighet för äskådarna att dra sig åt sidan för
analys eller blixtspel. Som extra utsmyckning
fanns även en konstutställning med schackmotiv,

chen skulle gälla för eloberäkning. Pia ville att den

gjord av jämtländska konstnärer,
Att arrangörerna lyckades ordna sponsorstöd
berodde troligtvis på att ena parten i stormästarmötet var svenskt schacks affischnamn nummer

tillströmningen, men de som kom fick i alla fall

Tf6 26. 1 x f6 matt. Om svart slagit 20, — h x g3 är
enda skillnaden att han ”slipper” slå springaren

med damen i 23:e draget.
Kommentarer: Hasse Mineur

ren, Hon lovade dock att hon inte skulle förlora alla partierna (!). En enkät som gjordes i en av lökaltidningarna visade dock att Pia var favorit hos allmänheten! Pia kom för övrigt till Östersund redan
på måndagen och spelade simultan mot kunderna
iett av varuhusen, vilket blev ett uppskattat inslag

DAMINDISKT
Holmstrand

Bator
(Rockaden STHLM)

1. Sf3 SI6 2, dd e6 3, c4 b6 4. gå LaG6 5, De2

Vanligare är 5, b3 Lb4t 6. Ld2 Le? 7. Lg2 c6.

li6

skulle inräknas och Simen ville inte... En liten besvikelse för arrangörerna

var den

ringa publik-

uppleva en hård och spännande match på yppersta
elitnivå,

alltför optimistisk inför mötet med nordenmästa-

Rond 6

5, — 25 6, Lp2 Scé 7. e3?

också tydligt när en liten arrangörsmiss visade sig;

ett; Pia Cramling. Pia, som haft en vecka på sig att
vila upp efter kandidatturneringen, var dock inte

Div I Norra

(Uppsala A5S)

inte direkt håller sig med tennisgager!
Spellokal för båda evenemangen var Storsjötea-

värt att ta efter för andra föreningar.
19, — Dxc3! 20, bxe3 Txb1

0-1

Kommentarer: Robert Balor

Matchen startade på tisdagen med något av en
överraskning. Simen, som spelade vit i en Volgagambit, fick en dålig bonde på darmflygeln och

Första partiet

VOLGAGAMBIT
Simen Agdestein -— Pia Cramling
1. då St6.2. cd c33.
bxecd 7. Lxcd Lg7
Sb6 11. Led Sef 12.
15. LHS Ld7 16. e5

d5 b5 4, SI3 g6 5, De2 de 6, ed
8. 0-0 0-0 9, 503 Sbd7 10. h3
Lid 5c7 13. TadI a$ 14. ad Sa6
Lxbå 17. axb5 Sc7 18, Tfel

Dd7 19, De2 ad

H7

30. — Df4 31, g$ DX13 32, px 16 a3 33. Teå

på 614 poäng, en halv poäng tillgodo på kvartet-

33, bxa3 Txa3 34. Tel undviker direkt förlust,

ling. I nionde ronden gick Bergström och Schtiss-

men kan knappast ändra på slutresultatet.

33, — axbl 34. Tx f3 bil 35. Kgl Tal 36, Te3
Dh11 37, Kg3 Tg1T 38, Kf4 g51t 39. Dxg5 Txg5t
40. KX g5 Kh7 41, Khå
0-1
Kommentarer: Lars-Erik Johansson

ten Bator, Bergström, Zetterqvist och Pia Cramler löss en aning sedan Schössler vunnit mot Zetterqvist och Bergström mot Bator, samtidigt som
Pia tappade en halva mot Robert Åström, Luleå,
Inför tolfte och sista ronden hade tätduon ryckt
loss definitivt. Harry ledde fortfarande med en
halv poäng men hade en svår motståndare kvar:

högstrankade Tom Wedberg. Wedberg vann partiet och därmed lyckades Bergström, som samti-

SM i snabbschack
SM i snabbschack samlade i år ett verkligt starkt
startfält med hela sex spelare i innehav av IM-titlar. Möjligen berodde det fina intresset bland elitspelarna på att prispotten låg på 12.000 kr oavsett

hur många — eller få — deltagare som ställde upp.
Dessutom gav SJ 3096 rabatt på resor till och från

tävlingen pga 200-årsjubiléet.
Som huvudfavorit gällde väl Harry Schössler,
och det var också han som ledde tävlingen med

54 poäng efter första dagens sex ronder. Tvåa låg
då Robert Bator på fem poäng.

Andra

dagen

blev

främst

en

kamp

mellan

Schössler och Christer Bergström, som i andra
ronden förlorat mot Luleås Kurt Zetterqvist.
Slumrande 90-åriga Östersunds 85 vaknade upp när två voungsters intog stan. Man spelade fyra partier I Storsjöteaterns foajé och här har föreställningen just börjat. Foto: Håkan Nilsson

Bergström och Schössler möttes i åttonde ronden
med remi som följd, och i det läget ledde Schässler

digt besegrade Dan Cramling, passera Schlissler
just på mållinjen. Som kuriosa kan nämnas att en
del av spelarna ansåg att tävlingen hade för många

ronder (tolv). Tätstriden skulle vara avgjord långt
före sista ronden, menade man, Vad som faktiskt
hände var att de båda högst rankade spelarna möttes just i sista ronden!
Slutresultat:
I. Christer Bergström, Solna SS, 10 p 2. Harry
Schissler, Limhamns SK, 914 3. Robert Bator, SK
Rockaden, 812 4. Ralf Akesson, SASS, 84 5, Tom

Wedberg, Wasa B.
Ratingpriser erövrades av Peter Bjarnehag, Sol11a SS, Martin Bennulf, Majorna SS, Sune Johansson, Söderhamn, Mikael Näslund,
samt Mats Johansson Hudiksvall.

Majorna

SS

Lennart Burman

Skapar möjligheter att öppna linjer med a3 eller
att plocka b5-bonden med Ta5.
Aktivitet är nyckelordet för vit just nu, men det
direkta 20. exd6? ex d6 21. De7 strandar på 21, —
Lxc3 varefter det hänger på då och b5.
Simen prövar istället:

Borås — Solskensblixt
7/6 Utomhusblixt med tidshandikapp. Upplys-

COMMAND
LV RNIRIN GAR

20. Spå dxe5
Hotet var 21. SXT7.
21. Lxe5 Lxe5 22. Dxe5 Sxbå

ningar: Leif Svensson 033/691

14

Göteborg Open
17/5-19/8 är Nordisk Schweizer med varierande
betänketid. 1:a pris 5,000 kr. Upplysningar: GSF:s

kansli 031/13 86 16.

Pjäsvinst med 22, — f6 är ett fata morgana:
22, —

f6 23. Dxe7

fxgå 24, Dxc5

TabB 25.

Te7, alternativt 24, — Sc8 25. dö 5e6 26, Dd5.
30, SF3

23, SXb5 Dxb5 24. Df4
Med

fetare mål i sikte — kungen —

låter Simen

e7-bonden vara tillsvidare, men Pia hittar en fin
försvarsresurs med hjälp av sina enda aktiva pjäser, damen och springaren.
24, — Db4! 25. Ted Db3 26. Td2 5 xd5 27. Dh4 h5
Provocerande,

å andra sidan var 27. —

Sf6 25.

Txe7 obehagligt för svart. Simen är inte den som

Efter detta drag förstenas vits pjäser.
En bättre chans var 30. Se6!, med remimöjligheter för vit. Några av de viktigaste varianterna:
30, — Dxd2 31 Dxf6 Ddit 32. Kgl DÄST 33.

Kg3 Dd61t 34. KhA4 (eu vinstförsök) Dxe7! 35.
Dxe7 Tae8 följt av Txe6, och ett remislut ligger
nära till hands,

30, — fxe6 31. Dg5 Ded 32, Txe6! D>xe6 33.
Dx g67 med remischackar, alternativt 32. — DbItT

är den utan öser på med:

33. Kh2 med oklart spel

28. gå Sf6 29, Tx e7 Dbd

tid.
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Både Pia och Simen började nu få knapert med

Göteborg Cup

Götaverkens SK — Snabbschack
1/6 Upplysningar: Sture Hellberg 031/53 89 47

23/T-26/7 I samarbete mellan Lundby SS, SS
Manhem och IK Warta arrangeras Göteborg Cup,

Nässjö — Sanktionerade klass I, Hl o II

Öppen för ungdomar f-68 och senare. Upplysning-

8/6-13/6 Upplysningar: Göran Andersson 0380/
753 II el. arb, 0380,/762 35.

ar: Antero Tikkanen 031/556242, K-E Aberg
031/11 62 36, Wartagården (dagtid) 031/53 71 73.

Örebro — Sanktionerade klass I, II o IH

Prag — Cedok Open

7/6-13/6 Upplysningar: Curt Gruveaus 019/
240893 (bost), 019/23 40 40 (arb), Björn Widén
019/1265 83 (bost.) 019/11 94 40 (arb).

Cedok-Congress Section, Mr, Milan Simåcek, Na

Örebro — Jacob Ekelunds minne
14/6 Snabbschack 8 r monrad
kapp, Upplysningar: som ovan.

med tidshandi-

15/8-24/8 Öppen turnering i Prag. Upplysningar:
prikope 18, 11 35 Prag 1, Czechoslovakia,

Avesta Open, Limhamn
Se annonser i TÉS 2.

Open.
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Hastings sommarschackskola
(för unga spelare från 12-17 år)

Lär dig engelska!

Lär dig schack!

En språkresa anordnas under tiden 4 juli — 25 juli 1986 till Hastings, England, säte för
berömda ”Hastings chess club”. Inkvarteringen sker i familjer.
Ur programmet; Videoschack; varje kursdag börjar med en tvåtimmars lektion baserad på videoinspelningar av stormästarpartier med analyser och kommentarer av stormästarna själva. Lektionerna ges av engelsklärare och schackinstruktör på engelska
språket. Detta är en ny och intressant metod att förena språkstudier med ett ämne som
engagerar eleverna.

Schackträningen bedrivs tillsammans med unga spelare från Frankrike, Belgien,
Schweiz, Skandinavien, Holland, och Kanada.
Sport, kultur, turneringar och blixt är andra inslag under tiden i Hastings.
Pris 4980 s kr. Gemensam avresa anordnas från Sverige.
För information kontakta: Viveca Lundgren
Parmmätargatan 13
112 24 Stockholm
08/50 8678

NYINKOMMEN LITTERATUR
.sscsssessrrsrrresra

k

365

Gillam: Staunton Cambi,...sssssrrseesrrrrrrar
resas ärter rer sor sara

Shamkovich/Schiller: Spanish Gamits (Batsförd)

h

108

78:-

Schiller: Wie spielt man Katalanisch?..scosscssesrrssar
rss rs res sr sr rt
Warzecha: Die Bogoljubow-Indische Verteidigung .........rscssssrsors

h
h

26
46

83:34:-

Hartston: The Kings of Chess ..... RAR Arek ekterA isar rer rr kr rs AK rasta

i

i92

205:-

Feustel: Testbuch der Schachtaktik

s.oossossoseesrersarrarrärrrar
nr rr

h

11

71:-

Unzicker: Schach fär Kette .ciossorsoresrerrer
rss rear es rr äre r rr nr sa
Ravikumar: Ulf Anderssons decisive CGane8 ..scssssosessarerersaress
Neistadt: Schachlelrer Paul Keres -sissesrstrrrressrtrrs
ers or err rs rasa

h
h
h

183
30
248

33:£5:125:-

Keene/Goodman: Manoceuvres in Moscow: Karpov-Kasparov IL ........
Dortmund 1985 1-3. Hort/Kindermann/RazuväeVv -osssssssssisrss
osa
Anderson: Sveshnikov 9, Sd3 sosscssserssrrsrrars
res arr arsa rss ssk ar ra
Estrin: Malaja debjutnaja entsiklopedljä, ....s..sesssrrssrsrassrsssss

h
h
i

124
b6p
265
&T2

24:32:
47:105:-

Bondarj m fl: Sjachmatnye semestry

24:

ososesrsrarrrrrorererrraerras
ara

i

239

43:-

Kasparov: Isypyltanie Vfedeffiglfi .ocsososssserssresrrrrssträ
restresa ra

i

256

26:-

Petrosjan: Strategija nadezjnOsti

i

397

£9:-

ocoocmsssssoserrrserersrersersr
ser ars

Schackdatorer: Vi är den detaljist i Sverige som har det största urvalet.
Ring eller skriv till oss och begär upplysningar!

Moms ingår. Porto tillkommer. Snabba leveranser. Begär prislista!

SKÅNES SCHACKFÖRLAG AB (Sven Klerstam)
Linnégatan 65, 21615 Malmö

Ordertelefon 040/16 28 61, Postgiro 63 19 45-3

Västergörlands Tryckeri AB, Skara 1986 2921

