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Manus till TfS 6 skickas till någon av nedanstående adresser senast 5 aug: — emm:
Landskampen mellan Sverige och Danmark, som

spelades i Norrköping 11-13 maj, slutade med en lika väntad som klar svensk seger, 94-614.
Det svenska laget - två stormästare och sex IM är kanske det starkaste landslaget någonsin, Inledningsrondens 5 44 — 214 var faktiskt i underkant och mycket tydde på utklassningsseger. Som

Gösta Svenn
Dr Forselius Gata 46

413 26 GÖTEBORG

nr 5

INNEHÅLL

vanligt kom dock danskarna starkt i andra ronden

1986

Det red-hvida landslaget kom på besök till Norrköping för att möta de svenske, som sannerligen
hade spets på sin uppställning: Samtliga våra stormästare var på plats — två spelade och en tittade.
Rapportör är svenskt schacks egen Piomteke..ssssssssetsrs
ers traa tr srr sars arr r era 155-158

”Några kämpar för att skaffa sig internationell rating. Några samlar poäng och jämför med tidigare

och var mycket nära att reducera den svenska trepoängsledningen,
Ulf Andersson har inte spelat i Sverige sedan
Lag-EM i Skara 1980. I landskampssammanhang

får man gå så långt tillbaka som till mötet med Palen i Lund 1972, Inte minst mot denna bakgrund
motsågs hans come-back med stort intresse,

Stormästarduellen slutade med två remier. I båda de välspelade och intressanta partierna hade
svensken ett lätt initiativ, Första rondens parti fick
följande spännande förlopp:

år. Några vill förbättra sin rating. Några tänker mindre på turneringsresultatet men hoppas på att
få spela ”drömpartiet'. Precis som i Vasalopp och Lidingölopp vill några bara träffa folk med tiknande intressen...” Orden är DN-skribenten Berndt Söderborgs och är en reflexion kring de öppna
turneringarnas popularitet, Tre stycken spelades i maj. Bo Plato och 1L-E Johansson står för
SfACKEE, oocerrsrerraskars rer ror rer r rare r Brr AREA FT FAAREAREF SPAR EK KAKA KARE AEA 161-166

1, då Sfö 2. cd e6 3. ST3 då 4, Sc3 Lbd

Under rubriken e.p. har en kär gammal bekanting dykt upp. Just det, ni har förstås redan gissat rätt
FISKSTJÄRTEN är hälf igelloosooreserssaasernererrsr
nn rs Arkö KA Ar EKRAR RR ra 167-168

Genom dragomkastning har det blivit Ragozinvarianten i Nimzoindiskt. Alla andra rimliga drag,

På De 4 Röda går den känsliga debatten från TfS nr 2 vidare sosssossssresreor
rr sara

tex 4, — Sbd7 4, — Le7 4, — c6 eller 4. — c$5 hade

169-172

Garri Kasparov gjorde slarvsylta av Anthony Miles i en match om sex partier. Slutresultatet 5,5-0,5

till Garri fick Miles att ta sig för pannan och utbrista... Ja, vad då tror ni? Läs och njut av Gösta
bil
Och: Böcker
—

177-179
159-160 (samt 181); kommande turneringar -— 160; debatt — 173-176; presskonfe-

rens med Karpov i Bugojno — 180; CS-rapport — 182; problem — 183-185; sommar- och rötmånadstävling — 185.

Jerry Swanks omslagsfoto: Vi gick i Botaniska trädgården och gosa i solen. Och vad gör vi om inte
sätter oss och analyserar tornslutspel — hårdkörning med redaktör Johansson inför SM... Ställ-

ningen på bilden är vacker och klassisk (nåja, rätt ska vara rätt; svarts h7-bonde står på g6) och nu
kommer vi till själva kärnan: RÖTMÅNADSTÄVLINGEN. Alltså — vilka spelade, när, var, hur
gick det. Tre bokpriser utlovas. Om fullständig ställning behöves, se sidan 185.

NIMZOINDISKT

Lg2 Se4 10. Lb5t

La7

11 Lxd7t Sxd7

12. 0-0

LMc3 13. bxc3)9, Tcl cd 10, Sd2 Le6 11. Le2 0-0
12. 0-0 Le? 13. f4 Sd7 med ömsesidiga chanser.
7, — DXf6 8. Dadt Sc6 9. e3 0-0 10. Le2 Le6 11.
0-0 a6 12. Tacl Ld6 13. De2 Tfe8 14. Sad Lg4
Efter ett lugnt spelöppningsförlopp börjar partiets konturer klarna. Vit sätsar på damflygeln,
medan svart sneglar åt kungsflygeln,

15. Se5 Lxf3 16. Lxf3 Sx då!
En överraskande kombinatorisk poäng som tillförsäkrar svart ett rejält grepp på kungsflygeln.
17. exd4 Df4 18. gå Dx13 19. Sxb7

Därmed behåller vit den materiella jämvikten.
19, — Tel 20. De6

Hansen — Andersson

givit spelöppningsrubriceringen Damgambit.

Sexdå
Såväl 5, Das4t,
med 5. — 506,
popularitet på
något som han

5. Dc2, 5. Db3 som 5. e3 besvaras
Radikalt är 5. a3. 5. Lg5 har ökat i
sistone. Det gäller för vit att välja
trivs med,

5, — exd5 6. Lg5 h6
Fullt spelbart är också 6. — Dd6 7, Sd2 c6 8. 23 0-0

9, Ld3 Sbd7 10. 0-0 Te8 med lika chanser. 6. — 0-0
duger också, men textdraget är det mest exakta.

7. Lxt6
154

Eller 7. Lh4 o5 8. e3 Sc6 (mindre bra är 8. — gå 9.

Här övervägde svart länge det näraliggande draget
20. — Lb4, vilket hotar den direkt vinnande manövern Taeg följt av Lel. Med 21. a3 Ld2 22. Te2 parerar vit elegant svarts hot, ty 22. — Taeå strandar
nu på 23. Tx d2!
155

18. Txb7! Txb? 19, La6 Sd8 20. L>xb7t
(SXb7 21. De5) 21. Ld6 Le6 22. Lxc6t Kxc6
cd Sb7 24. cxd5texd525, De7 Sxes 26, ad
27. Lf4 Dc5 28. Dxf7

Kd7
23.
Sd7
1-0

Vid bord tre utkämpades två hårda remipartier. I

det första såg Michael Wiedenkeller ut att få för-

BENONI

Åkesson — Pedersen
1, d4
6. e4
Dh4t
dxe5

Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 054, d5 exd5 5. cxd5 dö
26 7. f4 1.g7 8. Lb5t Sfd7 9. Le2 a6 10. ad
11. g3 Dd8 12. Sf3 0-0 13. 0-0 Sf6 14. e5
15. fxe5 Sg4 16. Lf4 5d7

del efter originellt och starkt spel, medan han fick

kämpa med minusbonde i ett springarslutspeli det
andra,
Landskampens ende dubbelsegrare blev Axel
Ornstein, Han vann lätt som vit, sedan motståndaren förbisett bondeförlust. Med de svarta pjäs-

erna fick han fightas desto hårdare.

DAMBONDESPEL
Hoi — Ornstein

1. då SI6 2. Sc3d5 3. Lp5 Sbd7 4, Sf3 h6 5. Lhd e6
6. e4 857, Le3 SXe48. Sxed dxed9. Se5 La? 10.
hd SXeS 11. LXxe5 Lxe5 12. dxe5 Ld7 13, Dg4
De? 14. 0-0-0 0-0-0 15. Dxe4 LeG6 16. Txd8t
Tx d8 17. De3 gxhd 18. Dxa7 Dg5t 19, De3 Td4
20. Dxg5 hxg521. [3 Td5 22. f4 Td4 23, fx p5 Tf4
24. Tg1 Tf225, Kd1 Led 26. Le2 L xc21t27. Kel TIS
28. Kd2 Tx e5 29, Th1 Lg6 30. Tx h4 Tx 2531. Lf3
Te5 32. Th8t Kd7 33, 1 x b7 Te24 34. Ke3 Tx b2 35.
Le8t Ke7 36. ad Tal 37. Thd Le2 38. a5 Txa5 39,
T:8 Tx c8 24. D>xec8t Kh7

strax före avbrottet. Hans luftiga kungsställning
gav emellertid motståndaren tillräckliga mot-

Trots att spelmaterialet reducerats är ställningen

et kom Karlsson snett redan i spelöppningen och

20, — Tae8 21. Sxd6 cxd6é 22. DXxa6 Txb2l 23,

fortfarande svårspelad.

Det andra partiets slutfas förstördes av ömsesidig
svår tidsnöd, Då missade
Åkesson en tvådragsslutet ett mera rättvist resultat.

Första rondens verkliga publikfrieri svarade
Nils-Gustaf Renman för,

led ett katastrofalt nederlag.
FRANSKT

Ett fint försvarsdrag. Nu går naturligtvis inte 25,
Dxa2

Här hade publiken väntat sig 25, — Da3 med eliminering av vits a-bonde och snabbt remispel.

FRANSKT

Kristiansen — Karlsson

på grund av 26. Dblt följt av 27.

25, — Te2!

1. ed e6 2. då
bxec3 Se7 7.
Tbl Sec6 11.
Tbd Så xe5
Td7

Brinck-Claussen — Renman

då 3, Sc3 Lbd 4. e5 c5 5. a3 Lxc3t 6.
Sf3 Ld7 8. dxc5 Dc7 9. Ld3 Lad 10.
0-0 Sd7 12. 1e30-0-0 13, De2 Da5 14.
15. Sxe5 Sxes 16. Lf4 Sch 17. Til

1, e4e62, d4d5 3. exd5exd54. Ld35c65, c3 Ldé
6. h3
Avbytesvarianten i franskt parti är inte speciellt
vanlig, och vit väljer en ovanlig uppställning vilket
tyder på att han inte kände till ett fint föregångsparti från 1983.

A-bonden är tv ofarlig och svart väljer att samtidigt behålla trycket och förhindra befrielsedraget
26, De3.
26, ad f£5 27. a5 Ta2

39, — Lb3 40, Txc7F KA8 41, Te3 LÄS

I analysrummet spekulerades friskt i bondefram-

Ett vanvettigt offerspel av optimisten Ernst blev

stötarna 27, — f4 och 27. — h5, men svart väljer

att inte ta några risker.

Sveriges enda förlust första dagen. Även revanschpartiet hade ett tveeggat förlopp. Ska Ernst hinna

28. De7 Dd3 29. D>xd6 Dx d4 30, Db6 Dd331. Tel
då 32. DeS Th2
Remi

maplan i Limhamn?

Vår andre stormästare, Lars Karlsson, tillskansade sig små positionella fördelar och vann bonde
156

20.
De2
Ta7
1-0

matt, men med tanke på partiförloppet var remi-

chanser och partiet slutade remi. I det andra parti-

25. Del!
— Txa2??

Ted

17. e6 fxe6 18. dxe6 Sde5 19, Sxes Sxes
LXe5 Lxe521. Txf8t Dx1822. Lc4 Kh8 23.
Ld4t 24. Kg2 b6 25. e7 Def 26. Tf1 Lf5 27, gå
28, Sd5

komma

i toppform till sommarens

SM

0-1

på hem-

Regerande Sverigemästaren Ralf Åkesson angav den svenska segertonen med följande instruk-

tiva parti.

6, — Sf6 7. DF3 0-0 8. Se2 TeB 9, Lg5 Le7 10, Le3
Vits plan borde vara att I) förhindra Sf6-e4, 2) angripa d5 med Se2-f4 och g2-g4-g5, Som fortsättningen visar strandar vits planlåggning på en taktisk finess.

10. — Sed! 11. LX ed?
Bättre var 11. Sd2 säger Psachis i kommentarerna

till partiet Malanjuk-Psachis.
157

rs
27, Seb

Efter 13. 0-0? f5 så kan vits springare fortsätta till

Efter 27. Sxd5 Telt 28, Kc2 Tx al har vit förlorat

c2 och efter 13, Sa3? Lh4 14, Df3 Sd31 elter 14.
Dbl Txe3 vinner svart.

27, — Tx e6 28. Txf2 Tde8 29. Ke2 Te2 30. Tx eZ

13. — Sd5 14. DI3?
Nämnda parti fortsatte 14, Sf4 5 xe3 15, fxe3 Ldé
16. Df3 c5 17. Sd2 cxd4 18. ex då Ld7 19. Tf Le6
20, Dd3 (bättre 20. Dg4 med lika spel) Tc8 och
svart vann efter 56 drag.

Danskens drag är sämre för det tillåter svart att

kvalitet.

Dåligt var 30. Tafl på grund av 30. — LX g2.

Om svart tar a-bonden med 33. — L xa2? fångas
löparen med 34, b3, Det är dock troligt att svart

Mitt i anfallet blev svart tvungen att gardera en endragsmatt.
19. cd
På 19. 5c4 (plan d6) vinner svart med 19. — La6,

bokens titel, utan snarare en partisamling med insprängda artiklar och bokutdrag och med skri-

benter alltifrån Philidor till Kasparov, Såväl mer
eller mindre okända rader som välbekanta sådana. Att Max Euwe, som väl av många

ken motsvarar boktiteln eller författarens intentioner. Men betraktad som en antologi över ett antal spelöppningar blir betyget godkänd.

T.D. Harding: The New Chess Computer Book
(kart. 312 sid. pris: £ 7.00).

vinner även på detta sätt.
34. Ke2 Le6 35, Ta5 LX h3 36. Txa7Lg2 37. Sc4h5
38. Seå LdS 39. TaS? LXa2
Nu gick det bra att ta a-bonden tack vare bondegaffeln.

Eduard

B.T. Batsford Ltd
Gufeld: Exploiting Small

att dessa blir fler och fler allteftersom schackdatorerna utvecklas och förbättras och dessa i sin tur

Författaren är väletablerad såväl som spelare

även de blir fler och fler. Första upplagan kom ut

(kart. 90 sid. pris: £ 5.95).

0-1

41. Kol h4 42, Tx bd h3 43. Thd h244. Sf3 Tglt osv.

lar kan omsättas i parfivinst. Allt serverat på ett

Kommentarer av Berndt Söderborg

i Dagens Nyheter.

diagramställningar hur relativt obetydliga fördeokomplicerat och underhållande sätt.
Vladimir Zak: improve Your Chess Results
(kart. 201 sid. pris: £ 6.503.
Zak har mångårig erfarenhet som tränare i Sovjet och hans idéer har påverkat kanoner som Spas-

Trond 2 fick Renman ett till synes överväldigande spel i centrum, men när förvecklingarna klarnat hade motståndaren svängt partiet till sin fördel.
Med vit firade Ferdinand Hellers” offensiva spel

19, — De7!
Mot varje försvar vinner svart tillbaka en av bön-

derna,
20. Tel L>xd4 21. exd5 Lxdå5 22. Ddé Lxf2 23.
Dxe7 Txe7 24. TI LXc5 25. TfS! Td8
Med löparparet och merbonde borde det vara lätt
vinst för svart men ännu lurar många faror.

26. Sf4 Lf2
Komplicerat men bättre än 26. — Led 27. TxcS

Ted7
158

skij och Kortjnoj. I föreliggande bok vill Zak öka
läsarens spelstyrka genom att med ett flertal partiexempel visa typiska och vanliga misstag och missuppfattningar som avgörande påverkat partiernas
utgång. Ingen schackspelare kan nog undgå att
nicka igenkännande när Zak visar orsakerna till

partiförlusterna såsom dålig kännedom om slut-

störa triumfer. Med ombytta färger såg der däremot dystert ut för svensken. Så sakteliga lyckades
han förbättra sin ställning och vid avbrottet tycktes remichanserna i det komplicerade tornslutspe-

spel, för snabbt spel, slarviga varianträkningar
och mycket annat.

let vara goda. Det visade sig vara en riktig bedömning.

tional Play (kart. 191 sid. pris: £ 6,95),

I nära samarbete med Sveriges Schackförbund

En bok för de specialintresserade, nu är det ju så

Advantages

(GM), teoretiker, tränare, sekundant som skribent. Här visar han med utgångspunkt från 98

40. Tb5 Tg21

uppfattas

söm den som betytt mest för att göra spelöppningsteorin allmänt tillgänglig, är helt onämnd
understryker ytterligare det faktum att boken var-

och kung.

31 — Txg2 32. Tel på 33. Te5 Tg3T

17. L.d4 b4! 18. Dg3 Lf6

BÖCKBE

Vit måste ge ännu en bonde men aktiverar torn

14. — 05 15, Sd2 b5 17, dxc5 Lb7

av att vits kung blivit kvar i centrum.

Raymond Keene: The Evoulution of Chess Opening Theory (kart. 220 sid. pris: £ 6.50).
Knappast någon konsekvent sammanställning
av schackteorins utveckling, vilket man kan tro av

30, — Txe2 31. Kd3

hålla kvar den dominerande springaren på d5.

Vit har två merbönder och centralt placerade pjäser så svart måste spela energiskt för att dra nytta

ts est
orre

Pergamon Press Ltd

11. — dxed 12, Dxed Sbaål 13. Kd1

Robert Bellin/Pietro Ponzetto: Test Your PosiEn ovanlig schackbok. Efter en inledande ca
tredjedel av boken om ställningsbedömning och
planläggning följer 30 partier med avsikten att läsaren vid en viss ställning skall testa sig själv. Detta

1981 och i den nu aktuella tillkommer flera nya kapitel vartill kommer att åtskilligt av det gamla materialet är omarbetat.

George Allen & Unwin
J. Speelman/I. Tisdall: Moscow Marathon (kart.
300 sid. pris: £ 4,95).
Bortsett från en något torftig utformning tryckeritekniskt sett är boken en helt tillfredsställande
sammanfattning av vad som hände i Moskva
1984/85, både vad gäller händelserna runt och
kring och vad gäller de 48 partierna, dessa med
högklassiga kommentarer. Tisdall var närvarande
under praktiskt taget hela matchen så han vet vad

han skriver om.
Walter Rau Verlag
John Nunn: Wie schlägt man Sizilianisch? (kart.
157 sid. pris: DM 24.80).

Författarens
Batsfords

bok

”Beating

the Sicilian”

förlag (se recension TfS/9

på

1984) blev

snabbt en best-seller av sällan skådat format. Att
boken nu finns tillgänglig även på tyska bör väl yt-

och Norrköpings Kommun svarade den lokala arrangörsklubben Schack 08 för en mycket bra
landskamp. Som en naturlig ”spindeli nätet” satt

genom att välja den rätta av tre alternativa spelpla-

terligare öka spridningen, titeln skapar ju förvänt-

förbundsordföranden Christer Wänéus. Han förlänades en speciell utmärkelse av Dansk Skak
Union, överlämnad av dess formand Steen Juul

ner och tänka sig av vilka skäl de övriga bör undvikas. Svari slutet av boken där läsaren även kan se

ningar inte kommer på skam,

hur partierna avlöpte.

Mortensen under Norrköpings Kommuns bankett.
Bland de alltför fåtaliga åskådarna märktes
Erik Lundin, 82, vilket innebar att samtliga svenska stormästare var på plats!
Tävlingsdomaren Arne Nyberg hade en lätt
uppgift. Detsamma gäller

Håkan Åkvist
förbundskapten

Ingen

bok

för slöläsning

alltså men den som vill lägga ner arbete på att förkovra sig får riklig lön för mödan,

Yuri Averbakh: Chess Tacties For Advanced
Players (inb. 326 sid. pris: £ 8.95),
En översättning av Sportverlags ”Schachtaktik
för Fortgeschrittene” som tidigare rekommenderats i TIS. Sportverlag har själv översatt boken till
engelska

med

mindre

lyckat resultat men

hållsmässigt håller denna lärobok
klass.

mycket

inne-

hög

mngar och innehållet är sådant att dessa förväntWalter de Gruyter & Co
Michail Botwinnik: Meine 25 intressantesten
Endspiele (inb. 94 sid. pris: DM 24:—).

Den f d världsmästaren har efter sin aktiva karriär
blivit en flitig schackboksförfattare, de 25 slutspel

han nu samlat finns publicerade som kompletta
partier i Botvinniks tidigare produktion. Kommentarerna är som vanligt när det gäller Botvinnik av högsta kvalitet, Exemplen sträcker sig över
en avsevärd tidsperiod, från 1926 till 1970.
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Edmar Mednis: Die Macht des Königs im
Schach (kart. 215 sid. pris: DM 32:-—3,
Att kungen skall vara aktiv i slutselet vet varje

I vimlet i Limhamn Open fann Bo Plato intressanta spelare:

KOMMANDE
TV RNBRINGAR

schackspelare, även den söm av omsorg om denna

sårbara pjäs blir mycket

tveksam när kunskap

skall omsättas i handling, Än mer när det gäller

mittspelet. Mednis, som tycks ha en medfödd talang att lära ut schack, visar emeilertid med en

Den okände segraren...
Fenomenet Fridh...

Tre fräcka juniorer...

mångfald exempel hur förbluffande starkt kungen kan ingripa inte bara i slutspel utan praktiskt
taget när som helst under ett parti. En fin bok.
Alexander Aljechin: Das Grossmeisterturnier
New York 1924 (kart, 337 sid).
Fjärde upplagan av denna legendariska turneringsbok. Kurt Richter ställde 1962 frågan om
man behövde rekommendera en bok som rekommenderade sig själv. Han besvarade sin fråga nekande — så gör också anmälaren.

Skottland — Murray Johnstone
19-26/7 Schackfestival i staden Troon med
titelkvalificerande-, öppna-, och jumorturneringar på programmet. Upplysningar: Mrs Lynne
Morrison, 44 Stuart Clarke Av, South Queensfer-

ry West, Lothian EH 30 9 QH, Skottland.

Ett mästerverk.
LGR

Dieren — Öppna Holländska

IM Pawel Stempin, 26, från Poznani Polen, segrade en smula överraskande i årets upplaga av Limhamn Open, som för elfte året i följd traditionsenligt speladesI anslutning till Kristi Himmelsfärds-

dag i Malmö Isstadions foajé. Ingen kan säga att
segern var oförtjänt. Stempin förlorade endast en
halv poäng av sju och i sista ronden vann han mot

sin farligaste konkurrent, Jonny Hector, Kirsebergs SK.
Här är partiet, med Stempins egna kommernta-

rer:

4-14/8 En elo-klass (I pr 3.500 gulden) samt flera

Gufeld: Sizilianische Verteidigung:
Drachen-System
Gufeld har länge varit en av drakens främsta förkämpar och det var därför man med stort intresse

van Oostende — Öppen turnering

såg fram emot hans nya bok, som även behandlar

20/9 9r I pr 80.000 bf. Upplysningar: G Lamote,
Fr. Musinstraat 35 Bus 5, B-8400 Oostende, Bel-

Najdorf med g6 och Accelererad drake.

glen.

Boken ökar dock inte pulsen nämnvärt; den in-

nehåller en het del fel och föråldrade varianter i det
Jugoslaviska angreppet (1. e4 c5 2. Sf3 dö 3, d4
cxd44, Sxd4 St6 5. 5c3 g6 6. Le3 Lg7 7. f30-08.
Dd2 Sc6) Detta är absolut inte nyheternas bok,
men den har andra kvaliteter. En av dessa är klassisk drake, som Gufeld kan och förstår mycket

bra, Boken är på 316 sidor, häftad, algebraisk notation och innehåller 106 kompletterande partier.
Detta är en bra bok om man inte har spelat dra-

ken så länge eller vill prova en ny öppning.
Rikard Winsnes

Kiel — Alfred Brinckmanns minne
27-28/9 4-mannalagsturnering, 45 min/spelare o
parti, 9r, Upplysningar: Hartwig Ruhberg, Holtenauer Strasse 181, 2300 Kiel I, Västtyskland.

London
10-18/8 Lewisham International 20-28/8 Lloyds
Bank Masters, båda dessa turneringar är titelk vahficerande. Upplysningar: British Chess Federa-

tion, 9a Grand Parade, St. Leonards-on-Sea, East
Sussex TN 38 ODD.

även för utländska spelare, Upplysningar: se ovan.

Walter Tevis: Damgambit
roman

Queen's

gambit

finns översatt

Schön och recensenten (nr 3/86) P.G Högborg
meddelar. Utgivningsåret var 1984 och förlaget är

Wahlström och Widstrand. Översättaren Nille
Lindgren har — av skäl som vi får gissa oss till —
strukit det spanska parti mellan tösen och världsmästaren, som Högborg bifogade i sin recension;
däremot finns ett sicilianskt parti med, exekverat

blint under en bilfärd...
160

28, Lxg7! Kxg7 29. Sh5t Kg6

Ett intressant drag. Det är inte lätt att finna en bra
spelplan för vit. (Hectors drag är en idé av förre
Sverigemästaren Rolf Martens.)

Efter 29. — Kh7 avgör 30. Df8.

6. 5c3 Lc7 7. p3

Tidsnöd för båda spelarna, Svart hade kanske
kunnat klara sig längre efter 30, — Kxh5 31

30. Dg8t KISS

Bättre är 7. ed följt av 8. Le2

D>x ft Kg5 32, hå4t Txh4 33. gx hat Kxhå.

7.—16 8. Lg2 a6 9. a4 Sbd7 10. 0-0 0-0 11, h3 Te8
12, Lg5 Tb8 13, Tbl b5 14, axb5 La!

31. Dxf7t

får nu ett mycket farligt initiativ.
13. bh xa6 LX a6 16, Tel Txb2 17. Txb2 Lxe3 18.
Te2 Lxel 19. Sxel h6 20. Lel Da5 21. 5d3 Sed
Bäst, 21. — Lxd3 22, Dxd3 Delt 23. Lil Sed 24.
Le3 ger ingenting.

31. Dg7! vinner direkt, eftersom 31. — Te8 32. f3
leder till matt, Även textdraget räcker för seger.
31. — Ke5 32. De77 Kxd5 33, Stöt Ke6 34. Dd7t
Kbö 35. SXxed Dalt 36. Kh2 Lb5 37. Dx d6t KaS
38. Sc5 Sb6 39, Dd21t c3 40. Dxe3t
Sista tidsnödsdraget. 40, Tx c3 vinner genast.

22. Lb2 c4?

40. — Dxc3 41. Txc3 Kb 42. Tel L.xe2 43, på
Sed 44. SÅå7 Ld3 45. 14
1-0

Ett misstag. 22. — Lxd3 23. exd3 Sxg3 går inte
på grund av 24. Le3!, men 22. — Sdf6 eller 22, —

Fem IM fanns bland deltagarna och man hade nog
väntat att de båda högst rankade spelarna, Tom

Lb5 ger svart fördel.

Wedberg, Wasa SK och Harry Schissler, Lim-

Swansea
5-7/9 British Isles Open. Upplysningar: se ovan.

23. Lxed! Tx ed 24, Sf Sbö?

hamns
SK skulle vara med
och slåss om
förstaplatsen, Men det ville sig inte riktigt den här
gången:

”Schack i det gröna” (Kinna) — Gausdal
Sjakk Festival — Fenix Jubileum (Borås) —
Noliaschacket (Piteå) se TIS 4

25. Leå! Da3 26. Dbl Sad

till

svenska med ovanstående titel, vilket både Sune

Stempin — Hector

1. d4 Sf6 2. Sf3c53.
då e6 4, 4 exd55. ex då Ldé

På 14, — ax bå följer 15. bå ox bs 16. Sdd! Svart

Southampton
28/7-9/8 Brittiska mästerskapet med turneringar
Tevis'

BENONI

lägre klasser. Upplysningar: Bondsbureau ENSB,
Palais straat 1, 1012 RB Amsterdam, Holland,

Se också annonser t detta munmer,

Svart måste spela 24. — Sc5, Nu vänder partiet.

Näödvändigt. 26. — Dbå stupar på 27. Tb2 Dxc3

28. Tx bb.

27. Db8t Kh7

Wedberg räknade fel i första ronden mot Mikael
Bergmanolson, SK

SASS, och en överlägsen ställ-

ning förvandlades till en ruin med oundviklig förlust som följd. Sedan tappade han ytterligare en
halv poäng

mot

tröfaste

Malmö-resenären,

IM

Miklös Kåposztås, Ungern trots ett djärvt vinstförsök i partiets slutskede.
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Lars-Erik Johansson

Schissler förlorade i andra ronden mot Franko
Eukez, Nybro SS och i näst sista ronden fick han
ännu en nolla av Rolf Lekander, Växjö SK, sedan
han förgäves försökt vinna en remiställning.
För Franko Lukez slutade turneringen olyckligt
efter en mycket imponerande upptakt med 3,5 poäng av 4 möjliga, Under pågående spel i femte ronden, mot Christer Hartman, SK Rockaden, in-

Göteborg Open: Schackets trekamp
Göteborg Open är på sitt sätt en märklig turnering, Åtta ronder med tre varianter av betänketid
— halvtimmes, en och en halvtimmes samt all-

sjuknade han och tvingades bryta. Lukez var den

svenskt — avhyvlas i rena rama raseritempot. Tre

ende som tog poäng mot Pawel Stempin och även
vinstpartiet mot Schässler kunde han vara stolt
över,

dagar, i det här fallet pingst 17-19 maj, tar det att

Jonny Hector var som antytts med i tätstriden
ända till slutet trots nederlag i andra ronden mot

tiskt resonerande. Det senare med tanke på handhavande av klockor, och en eventuell kraftbesparande remi I rätt ögonblick.

spela sig igenom tävlingen, Vill man vara med och
slåss i täten krävs det både starkt spel och ett prak-

Tomas Olsson, LASK, i ett parti med vilda komplikationer. Ännu en toppspelare föll på själva
mållinjen. Det var IM Thomas Welin, SK SASS,
söm i sista ronden mötte sin överman i Anton

Fridh, Malmö AS:

Startfältet var det starkaste hittills i tävlingens
Brynell hade kallt antagit ett springaroffer på g3
och ett på c6 men nu verkade han inte ha mycket
att hoppas på — matten tycks ju inte gå att undvika, Fem drag senare gav emellertid Olsson upp:

17. Le3! Tx c6 18. Sh4 Dh3 19, LX gå D x hat 20.
Lh3 Txc4 21. Dd51t Kn8 22. Lg5
10
KUNGSINDISKT
Welin — Fridh

1. Sf3 SIG 2. c4 g6 3. då Lg7 4. g3 0-0 5. Lg2 d6 6.
0-0 Sc6 7. Sc3 Sd7 8. ed e5 9, d5 Se7 10, bd h6 11.
De2 f5 12. ex f5 gx 5 13. Sh4 a 14. bxas Txa5
15. Sb5 Sc5 16. Ld2 Ta6 17. Lb4 Ld7 18. Tad1 b6
19. Td2 IL£6 20. Sf3 LeB 21. Sel f4 22, Lxe5 bxes
23. Led Lg5 24. Te2 Ld725. (3 $f5 26. Lxf5 Lxf5
27. Db3 Lh3 28. Sg2 Dd7 29. $c3 Tb6 30. De2 LS
31. Se4 Df7 32. gå Ld?7 33. Sel Ta6 34. Sd3 Tfa8 35.
Dbi Kh8 36. Th2 Df8 37. Tff2 Lh4 38. Te2 Tad 39.
De2 De7 40. Dce3 Kh7 41. Sel Le8 42, Dd3 Lg6 43.
Tb3 Lel 44. De2 Lb4 45. g5 h5 46. h4 Kg7 47. Sf6
Kf7 48. Kh2 Dd8 49. Se4 Dce8 50. Tb2 La3 51. Te2
1. xel 52, Txel Txa253. Tel T2a3 54, DfIL xed
35. fxed Dh3t 56. Kg1 Tal
0-1
Fridh är, som vi har konstaterat vid mer än en tillfälle, ett fenomen. Han förlorade ev parti, i andra

ronden mot Anders Nylén, Limhamns SK. Resten
vann han och det gav honom en ensam andraplats,
en förnämlig prestation.
Ytterligare en skåning, Stellan Brynell, Limhamns 5K såg länge ut att göra en utmärkt turnering, Efter fyra raka segrar delade han poängen

Alla undrade förstås varför Olsson inte spelade 17.
— LXxXf3, Förklaringen såg ut så här: 18. Tx f3!

Dh5St 19, Kgl Dh21t 20. KA Dhlt 21. Lgl och kampen är Över...

Anmärkningsvärt goda resultat nåddes av tre
mycket unga och lågt rankade spelare — Jan Thomas Storaas, 14, Limhamns SK, Tormmi Tolvanen,

15, Kristianstads SK samt Andreas Risberg, 13,
Kristianstads SK, De samlade hop 80, 85 respektive 80 nya rankingpoäng och det var fler än vad någon annan mäktade åstadkomma.

Storaas (1809) förlorade bara ett parti, mot Mikael Johansson, Åstorps 55 (2348). Han spelade
remi mot Malte Burwick, SK Passanten (2325),
Demetris
Cleanthous,
SK
Schackvännerna,

Karlskrona (2203) och Magnus Carlhammar, 55
Manhem (2164) samt besegrade Lennart Jönsson,
Malmö AS (2239).
Tovianen (1790) knep en halv poäng mot Mats
Hylén (2299) och Rolf Lekander (2313), vann mot
Tomas Olsson (2170) och förlorade efter segt mötstånd mot Anton Fridh (2379) och Dermetris
Cleanthous.
Risberg (1528) hade inte lika starka opponenter.
Men han slog Thomas Johnsson, LASK (1905)
och erövrade liksom Storaas ett ratingpris.
Resultat:

med Richard Wessman, Täby SK, men fick sedan

6,5 poäng: IM Pawel Stempin, Polen (5000 kr)

se en lovande ställning vittra sönder mot Pawel
Stempin med nederlag som följd. I sista ronden
kom ännu en förlust, mot Ludvig Sandström,

& poäng: Anton Fridh, Malmö AS (3000 kr)

LASK.
I fjärde ronden spelade Brynell Kungsgambit
mot Tomas Olsson och efter sexton drag hade denna laddade ställning uppkommit:

5,5 poäng: IM Tom Wedberg, Wasa SK, Christer
Hartman, SK Rockaden, IM Miklés Kåposztås,
Ungern, Rolf Lekander, Växjö SK, Mats Hylén,

Åstorps SS, Richard Wessman, Täby SK samt
Ludvig Sandström, LASK.
127 deltagare.

10-åriga historia, Drygt tjugo spelare låg över 2200
i ranking och bland dessa fanns en GM, Lars
Karlsson, samt sex IM: Schässler, Ernst, Wiedenkeller, Renman, Schneider och Pia Cramling.

25. —
Dxbd
Txe3
Tx

Silverpenningarna delades mellan Harry Schössler och Robert Bator. Förutom remin med Karlsson blev Harrys staket naggat med en halva i kan-

ten av Cramling.
Sista rondens möte med Schneider vann Schiissler i sin brukliga stil. Enkelt och med små marginaler.

Lägg därtill Bator, Ingbrandt, Hector och Winge
så förstår ni att det var en turnering av äkta vara.
Guldmedaljen

samt

NIMZOINDISKT

fem odelade, och kanske

även ovikta, skära lakan fann sin ägare i Lars
Karlsson. Lasse inledde med fem raka på ”kort
distans”, därefter tog den allsvenska betänketiden

De4T 26. [3 De7 27. Tel c5 28, Sd3 cxb429,
Dx bd 30. Sxb4 Sf6 31. Tel Tfe8 32. Sc6
33. Se5 Tec3 34. SE74 Ke8 35. Sh6t Kf8 36.
Tx
37. Sxf5 26 38. Sd6 Te6
0-1

Schöässler — Schneider

1, då Sf6 2. cd e6 3. Sc3 Lbd 4, ST3 05 5. gå

vid, Men även då var stormästaren tämligen girig;
en futtig halva unnades Harry Schässleri rond &
(pga ömsesidig respekt får man förmoda). I rond
7 och 8 utmanövrerades Ingbrandt respektive
Wiedenkeller, den sistnämnde fick därmed nöja
sig med en delad femteplats.

Schussler har rotat i Kasparovs tortyrkamimare
och plockar här fram ett av världsmästarens vassa-

Partiet mot Johan Ingbrandt var i viss mån en
strategisk parallell till deras möte i Rilton Cup,

hämta inspiration ur TfS 4/78, där Gunnar Jo-

som slöt med omvänt resultat (Rilton-uppgörelsen
kan avnjutas i TIS I med Johans egna kommentarer).

HÖLLÄNDSKT
Ingbrandt — Karlsson

1. då e6 2, 04 [5 3. ST3 SI6 4, 3 Lbdt 5. Ld2 Le7 6.
1.22 0-0 7. 0-0 d5 8, Sc3 c6 9, Se5 Sbd7 10. exd5
exd51L Sxd7SXd7 12, Tel Ldö 13. Sad DIG 14.
Lid L.xf4 15. gx få Ddé 16. e3 b6 17, Dc2 Lb7 18.
b3 Tac8 19, Kh1 Kh8 20. Sb2 LaG 21, Tel SI6 22.
Lf LXxfi 23. Texfl Det 24, b4 Sd7 25. De3

fre vapen -— varmed han hembragte tre poäng av
fyra möjliga vid senaste sammanträffandet med
Karpov.
Förutom dessa partier kan g3-entusiasterna
hansson vurmar för vits ställning och spel i ett möte mellan Kaiszauri och, just, Schneider (1-0).

5, — 0-0 6. Lg2 d5
Ett drag som världstvåan aldrig gav sig in på i ovan
nämnda duell, i stället prövade han bla 5, — Se4,

7, dxe5
Ett nytt (2) försök att slipa upp eggen på vits spel.

Den tidigare vanliga fortsättningen 7. cxd5$>xd5
leder till lugnare, om än inte för svart ofarliga,
ställningsbilder.
En av poängerna bakom vits valda drag är att

dyka rakt in I en annan kasparovsk specialité. Efter 7, — Lxc5 8, cxd5exd5 har vi nämligen Tarraschvarianten av Damgam bit på brädet, vilken
ju Garrl — som svart — haft många högtidsstun-

der tillsammans med,
Schneider avböjer emellertid inviten.

1, — 5c6 8. 0-0
d x c459, De2 Da5 10, Lg5 Lxc3 11.
bxc3 Sd5
Svart har två problem att ta hänsyn till i ställningen: hur han ska fullborda sin utveckling samt om
och hur han ska äta av vits lättplockade vegetarier
på c-linjen,
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Alternativ till textdraget var:
1 — Dxc5 12. Tfdl och svarts utveckling är

hans chanser inte sämre) 28. — Sf31 29. Kf2 (29.

Kg? Le är sämre) 29, — Sxh2 30, La2! Sgåt 21.
Ke2 Kf8 (31. — ST6 32. Tx d7) 32. Tb6 Sxe3 (an-

försvårad, tex 12, — b6? 13. Se5! Dxe5 (13, —
Lb7 14, Lx fö och 15. Sd7) 14. Lxc6 TOB 15. Lf4
eller 12. — e5 13. L xf6 gx fö 14, Sh4 Se7 15. Led

nars drar vit c6 och Le5) 33. Kx< e3 Ke7 34, Kd4 och
vits aktiva pjäser ger mer än kompensation för

bonden.

följt av Td2 och Tadl med gott drag i piporna för
bonden,

25. — bx c6 26. Tb& Tf8 27, L.xc6 LaG 28. Tx f8r
K><f8 29, Lxad Ke7 30. Lb3 Kdé 31. ad Se5 (2)

1. — Sd7 12. Sd4 Dxc5 13. Le3 eller 12. Sd2
Dxcs 13. Sed i båda
kompensation,

fallen med

aktivitet som

Inget förlustdrag men springaren stod bra på då

HH. — Ld7 12, Sd2 DxeS 13. Lxf6 (tänkbart är
också att behålla löparparet med

2 xf6 14. Se4 De?

13, Le3) 13. —

Vinner visserligen tillbaka bonden, men släpper
också ut svart ur hans fängelsehåla. Rätt var att

Ingen giftfritt odlad grönsak precis.

försöka slå en ring kring den skenande hästen på
då med 25. f4! som beslagtar reträttfältet e5. Flera
flyktförsök står till buds, men inget är helt till-

13. Tfel Dxc2 14. Txc2 Sf6 15, e5t
Svart ges ingen tid till utveckling. På omplaceringsförsöket 15. Sd2, med resmål d6, hade han
däremot kunnat flytta fram sina positioner högst
väsentligt med 15. — Sd4 16. Tx c4 €5 och nu be-

svaras 17, f4 bäst med 17. — Sgd!
15. — Sd7 16. Txcd Sdxe5 17. Sxe5 Sxe5 18.
Td4
För en ynka bonde har vit fått diagonalen mot b7,

b-linjen och d-linjen. Vad mer kan man begära?
18. — f6 19. Le3 a5 20. Tbil ad 21. a3 Ta5 22. Tdb4
Sd3 23. Tb5! Tx b5 24, Txb5 Tf?

med 31. — g5.
25. c6?

12. ed! Dxc3

dragit 9. Leå förlitande sig på att d4-bonden är in-

direkt garderad genom avdragsschacken Lxh7t.

bra alternativ var att rycka fram på kungsftygeln

15. Tadl och vit, som hotar

Txd7, kan strax hoppa in på dé.
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där den hjälper till att hålla vits kung på plats. Ett

Fyra blev Johan Ingbrandt. Det är numera ingen överraskning när Schack O8:s äss sluggar sig
fram till fina placeringar i var och varannan turnering. Johans entré till svenskt schacks gudagård är
gjord och väl där bör det finnas utryrwme för ytterligare avancemang.
Som efterrätt serveras här ett diagram med Manhemsjunioren Jesper Hamark i huvudrollen, Patrick Andersson, Teleborgs SK, är vit och har just

fredsställande:
25, — Td7? 26. c6 b xc6 27, Tb8 Td8 28. Led Sel

(Kf7 29, Lbe6l) 29. Kf2.
25. — [57 26. Lf1 Sel 27. Tb2! Td7 (Sf3T 28. Kg2
Selt 29. Kf2) 28. c6 bxc6 29. Tb8 TI8 30. LaG
L xa6 31. Txd8t Kf7 32. Td71.

32, Lf4 25 33. Lxe5t Kxe5 34. f3 Kd6?
Tidsnöd, eller vad?
Här fanns det enkla 34. - Lc8! 35. Kf2 Kd4 och
svarts kung intar en orubblig position I centrum
med remispel som följd.

35. Kf2 e5 36. Ke3 Ke5 37. 1e2 Kb4
37. = h6 38, Ld3 Lb7 39. a5 är också hopplöst för
svart.

25, — Sel! (svarts klart bästa chans) 26. Le4 f5

38. LX h7 Kxad
39. hå px hå 40. gxh4 Kb4 41. h5
Led 42. h6
1-0

27, L.bl Ld728. Tx b7 (sevärd är biljarden efter 28.
Tb6!? Le6 29. Kf2 Se2! 30, Txc6 bxc6 31, Ld2!)
(ej 31. Kxg2 Tb7! och det är vits tur att ha en pjäs
instängd) (31. — 5 x f4 32. gx få med ett inte helt

Robert Bator förlorade endast ett parti, just mot
Schässler i rond 5. En strong avslutning med vins-

klart slutspel; kan svart hålla ställningen och så
småningom rulla igång sina kungsflygelbönder är

GAME...

ter över Ernst och Cramling förde honom upp till

den delade andraplaceringen.

9,

exdå 10. exdd4 Sxda!

Inga ledsamma

fördomar vilar emellertid över

Jespers spel, Efter 11. 5 x d4 hänger ju en löpare på

25, så på den bara!
Patrick vill trots allt ha tillbaka sin bonde och
spelar sålunda:

SET ...
165

memor

Avesta Open

11. Ex h7t Sxb7!
Poäng nummer två. Vit tvingas ta på e7 istället för

då.
12. Exe7 Sxf31 13. DxI3 DX f3 14, gxf3 Te8
Materiellt blev ställningen lika, men vits dubbelbonde är svag och visar sig lätt att angripa. Slutet

På samma tid som Limhamn Open, Kristi himmelfärdshelgen, men sexti mil norrut, i dala-orten
Avesta samlade sig 46 spelare till den tredje av maj
mårads ”opnrar”.
Före detta avestabon, numera för Södertälje

spelande, Mats Borg vände upp och ner på favoritkade han ett solitt staket, vari fattades endast en

15, Lb4 Ld7 16. Sc3 f5 17, Tad1 Le6 18. Td6? Sg5!

brädbit: förlusten mot Rolf Bergström, Västerås, i

0-1

Det följer 21. — Sc2.
Resultat:
1) Lars Karlsson,

SK

7,5 p 2-3) Harry

Schössler, Limhamns SK, Robert Bator, SK Rockaden, båda 7,0 p 4) Johan Ingbrandt, Schack 08

Norrköping, 6,5 p 5-7) Michael Wiedenkeller, SK
Rockaden,

Jonny

Hector, Kirsebergs SK, Yngve

Aspström, 55 Manhem, samtliga 6,0 p 8-17) Thomas Ernst, Limhamns SK, Nils-Gustaf Renman,
Uppsala ASK, Lars-Åke Schneider, SS Manhem,

Pia Cramling, SK Passanten, Stefan Winge, Bollmora SK, Rikard Winsnes, SS Manhem, ClaesGöran Olausson, 55 Manhem, Björn Andersson,
55 Manhem, Jan-Olov Lind, SK Passanten, Kent
Rörgqvist, Uddevalla 55, samtliga 5,5 p.
98 deltagare.

rond 2.
Taktiskt riktigt kan tyckas: i de därpå följande
rönderna mjukades motståndets spelstyrka upp
en aning, men i de två sista partierna hårdnade det

SASS

för Övrigt sin sista GM-imteckning här — men han
hade tur mot Miles som satte bort en hel pjäs mot
honom).

begreppen ordentligt; med rankingtalet 2045 spi-

går dock i snabbaste laget:
19. Te3 Sxf3t 20. Kh1 Sd4f

AD.

Partiet Gulman-Mednis avbrötsi nedanstående
ställning, vit hade förseglat (kämpen Gutman tog

till igen då Mats var tvungen att avfärda Jan-Olov
Lind och förra årets segrare Göran Rörvall i
nämnd ordning.
I sista ronden hölls de närvarande ordentligt på
halstret av toppborden Borg-Rörvall och Anders

Eriksson-Christer Törnros, Fortfarande när endast tio minuter återstod av hela turneringen var

John Nunn

Två märkliga avbrott
En bisarr episod inträffade i sista ronden i årets
Lugano Open (1-4. Kortjnoj, Gutman, Plaskett
och Short 7,5/9 5-8, Seirawan, Nunn, Nikolic

och Tukmakov

7). Partiet Gheorghiu-Sorm av-

bröts i följande ställning:

det två ganska jämna ställningar på brädena. Fem
minuter senare slöt Eriksson-Törnros remi och

drag 42, ad! Inte blott ett drag av överrasknings-

kort därefter hade Rörvall överskridit sina befogenheter att spela på vinst, Borg-seger alltså.
Mats Borg fick därmed äran att hemföra
odelat förstapris på 2.000 kr,

om ställningen och han svarade att den var ungefär jämn. Efteråt bekände han att han fullständigt
hade missat Gutmans förbluffande förseglingsvärde utan också ett mycket starkt sådant. Partiet
varade inte länge: 42. — De7 43, Da2t Kh& 44,
fxe3 Led 45. Kh3 De? 46. Dalt Te3 47. Tf2 1-0

ett

Måhända titulerar ban sig numera: ”Profet i sin
egen hemstad”.

Men jag undrar ännu varför 42. ad är bättre än 42.
al.

Handen som inte var

”fiskstjärt” på livstid
Det är alltid roligt när det man skriver väcker gensvar. Det bevisar, om inte annat, att det är någon
som läser ”blaskan”. Mindre roligt, men kanske
desto nyttigare, blir det om man får negativa omVit förseglade 42, Kd3. Ställningen är dödremi
svart kan exempelvis schacka och sedan gå tillbaka till e7, bland mycket annat. Nu är österrikaren Sorm (2330) ingen dålig spelare och han hade

haft två timmar på sig att analysera ställningen.
Mer än två timmar faktiskt, eftersom han anlände
Över en halvtimma försenad till avbrottet.
Det här är vad som hände:

För att nu komma till den ”brännande” punkten så får jag läsa att min anekdot i TfS nr 1 (sid
18), om ”fiskstjärten”, har kommenterats. Kritikern riktar sitt missnöje mot att folk som av naturen har ett ”fiskstjärtshandslag”, eventuellt kan ta

illa vid sig. Faktum är att jag hade konfronterat
mig med denna problematik, när jag ”författade”

Några av de andra spelarna framförde klagomål
och efter att ha granskat alla bevis, förklarade huvuddomaren Weber partiet förlorat för båda spe-

att Y fått ”fiskstjärten” i handen, skulle det klarläggas att handen inte alls var någon ”fiskstjärt”
på livstid, utan snarare en högst tillfällig gäst

larna. Gheorghiu protesterade, Olyckligtvis höll

bland ”blötdjuren”. Tillägget löd: ”Den som var

än efter prisutdelningen nästa morgon, Det slut-
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lära sig mera av sina fel, än av det man utför perfekt.

42. — Kil6 43. hd g6 44. h5 px h545. Tx h5 Ke6 46.
Th6t Kd7 47. Ke4
1-0

Mednis — medlem av spelarkommittén — fortfarande på att spela och då hans parti avslutades först
kl 1,30 kunde inte kommittén sammanträda förrOCH MATCH! Lars Karlsson (tv) och Michael Wiedenkeller skakar hand efter sitt parti, Den förre
Foton: Jerry Swank.
vänn, som (nästan) alltid i årets Göteborg Open.

dömen, Det är ju så en gång för alla att man kan

giltiga beslutet blev att poängen och det ganska
obetydliga priset återlämnades till Gheorghiu.

anekdoten.
Jag kom fram till att, genom ett tillägg efter det

en sådan kraftfull krabat för fyra timmar sedan”.
Detta skulle syfta till handslaget innan partiets
början. Kanske lite långsökt, eller?
Hur som helst, en del lärdom har jag dragit av

detta i alla fall.
EN
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Pia & Zsuzsa
DORTMUND

BUDAPEST

1 GM Ribli 8 2. GM Miles 7 3. GM Hort 7 4, IM

1. GM Farago 10, 2, IM Hazai 9, 3. IM Polgar 9 4.
IM Groszpeter 8,5 5, IM Schneider 8 6, IM Szekely
7,5 7. GM Forintos 7,5 8. IM Lukacs 7,5 9. IM Karolyi 7,5 10. GM Lengyel 7,5 11. IM Petram 7 12,
IM Horvath 7 13. IM Sinkovics 7 14. IM F. Portisch 6,5 15. IM Utasi & 16. IM Perenyi 4,5 p.

Fedorowicz 7 5, GM Short 6,5 6, GM Quinteros 6,5
7. IM Kindermann 5,5 8. IM Pia Cramling 5,5 9.
GM Smyslov 5 10. IM Hertneck 4,5 11. Kohlweyer

3 12. Nikolaiczuk 0,5 p.
Pia spelade bla remi

mot

Miles och

besegrade

Hort (som svart) i en rasande tidsnödsduell där
hon stod sämre men rörde till begreppen med ett
(inkorrekt) pjäsoffer. Hort hann inte vederlägga
offret och så kunde Pias dam, två torn och springare kasta sig över och slutligen sänka den vita
kungen.
Det här, för Pia otypiska, rufflarspelet återkom
i flera partier. Av slutställningen framgår att det
inte alltid gick hem men i nedanstående sagolikt
kaotiska exempel fick hon till det, För en utomstående är partiet omöjligt att begripa sig på.
Efter fem drag undrar man vad som står på.
Efter femton halar man i stört sett noll.
Efter tjugofem stänger man av vänster hjärnhalva och bara hänger med i karusellen.
In i kaos!

VOLGAGAMBIT
Fia Cramling — Hertneck

1. då ST6 2, cd 05 3. d5 b5 d. LeS Sed 5. Lf4 g$ 6.
1e5 DaS5t 7. Sd2 16 8, Lg3 d6 9. f3 5 xg3 10. hxg3
Lg7 11. gå f5 12. De2 SaG 13. gxf5 Sbå 14. Ded
Lxb2 15. Tbl Dxa2 16. få gå 17, €3 Le3 18. Td1
De2 19, Dxe2 5Sxc2t 20, Kf2 LXf5 21. cxb5 Sbhd
22. ed Lxd2 23. ex f5 Lxf4 24. Le2 gåt 25. KT3
Le

Med sitt elotal (2400) var 16-åriga Zsuzsa Polgar
rankad trea från slutet (stormaåstarna Forimtos och
Lengyel var lägst rankade -—— och Polgar slog bågRel). Hennes insats, tre vinster och tolv remier,
skäms sannerligen inte för sig, allrahelst som hon
debuterade i detta ungerska mästerskap.
Låt vara att flera av motståndarna spelade extra
försiktigt mot henne och såg en remi som en hedersam utväg, så till exempel bjöd - och fick - Szekely i sista ronden remi redan efter 10 drag (vilket
fullbordade hans halvdana ”staket”: 15 remier!).
Och visserligen var toppspelarna Portisch (Lajos, vill säga), Adorjan, Ribli, Sax och Pinter inte
med men invändningarna är ändå vaga, Så här bra
ar hon. Zsuzsa har, från det att hon lärde sig reglerna vid fyra års ålder, idogt jobbat sig fram via
dagliga studier på 5-6 timmar -— under lika många
år, Tränarhjälp har denna lovande tonåring fått av
bla gamle världsstjärnan Laszlo Szabo.
Nu förtäljer emellertid ett rykte att hennes två

yngre systrar - Zsofika, 11 och Judita, 9 - är ännu
mer lovande!

Zsuzsa Polgars tredje vinstparti i Budapest korn
mot jumbon Perenyi, där hon effektivt bestraffade hans idéfattiga spek

SICILIANSKT
Perenyi — Polgar

I, e4 052, Sf3 5c6 3, då cxda 4. Sxdaå SKO 5, Scå
256. Sdbh5 dö 7, Le3a6 8. 5a3 Tb8 9, Sd5Sx då 10.
exd5 Se7 11. Le4 Sf5 12. Ld2 1e7 13. 0-0 0-0 14,
Tel Lg5 15. LIT Ld7 16. Sc4 Lb5 17. ad Lxc4 18.

L.x c4 Shå4 19. Ta3 £5 20. Th3 hö 21. LI e4 22, cd
a5 23.05 de 24, Led DI 25. Lxa5 bö 26, Ld2
Lxd227. Dxd2 5p6 28. De3 5e5 29. Tp3 Tbes 30.
b3 KR& 31. KhI
Vits löpare har velat mellan c4 och ft; under tiden
har Zsuzsa byggt upp en idealställning. Och nu
kommer bönderna: full fårt möt zomurneringen,
(som hon kvalificerade sig till via denna fram-

gång)!
26. Ke4 Sa2 27. LhS5t Kd? 28. Se2 Tab8
L xal 30. Txal Sbd 31. Txa7t Ke8 32.
33. Lpdt Kd8 34, SIA fST 35, L>xf5 Sc2
Ke8 37. Sg7t Kf8 38. Se6T Ke8 39. Sg71
Let h5 41. Tfrt K28
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29. Tal
fö exf6
36. Se6t
KI8 40,
1-0

31. — 1432. Th3 5g4 33, Kgl e3 34. 1xe35xe3 35.
Dd2 Te5 36. Tf3 Dg6 37. Te2 Dblt 38. Del D x ett
39. Txel Sxcd

0-1

Redaktör
Jan Wettfors
Fyrmästaregången
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NYHET!
Fick brev från förre juniorredaktören Lars
Ake Karlgren tillika fedamet av Sveriges
Schackforbunds
Ungdomskommitté,
Fan
hade läst Martti Svenns reportage i TfS 3 om
sportlovsläger vast. Karlgren yttrade sig mycket yrvaket, undrande var ifrån det viktiga
och kraftigt kannbara besparingsbeslutet av
lägerbidragen kunde ha kommit.
Detta var en nyhet för ledamoten Karlgren.
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Goddag yxskaft.
Att en ledamot av en sådan betydelsefull
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kommitté inte har klart för sig vad som beslufas på mötena är inget annat än en ren och skär
skandal,

:
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PS. Ett het tips, Karlgren: Tänk efter-före,
eller om det år för mäktigt, konsultera dina
polare.

no

RUNT

JHanden på
000

Fyra sidor debatt den här gången, Hälften av dessa upptas av Alexander Hildebrand som håller ett brandtal för Pia Cramling (fotot på Pia är taget av Marianne Bergström). Han vill se
att Sveriges Schackförbund -— långt mer än vad nu är fatlet — ger henne ekonomiskt stöd,
"förbundet tvår sina händer”) skriver Hildebrand. På detta replikerar Rainer Mathiesen och
därtill hinner denne etirige sekreterare och, som det verkar, talesman för SSF bemöta kritik
i TfS nr 4 och 3.
Det hela avstutas med exredaktör Ribecks sammanfattning äv debatten om SSF och TfS,
så långt den har löpt under våren.

Ett slag för Pia
Sverige är känt för all inte ta vara på sina begårningar. Om detta är ett utslag av en stupid jämlikhetspolitik där helst ingen skall sticka upp och
skilja sig från mångden eller allmän slohet och
brist på insikt må vara osagt. Hur som helst är detta ett känt faktum.
Inte heller våra fåtaliga schacktalanger röner
någon särbehandling.
Visserligen finns ett riksförbund för schackspelets främjande kallat Sveriges Schackförbund,
men som dess vice ordförande Sthig Jonasson nyligen konstaterade i en insändare i Uppsala Nya
Tidning, går dess verksamhet i stört sett ut på att

vecklingsår målmedvetet satsat på träning, matchning utomlands osv, Det blev inte av, Ulf själv var
blygsam och förbundet ansåg sig inte ha råd med
någon helhjärtad satsning på hans schackkarriar.
Den som gick i bräschen för Ulf var faktiskt en
privatperson: schackentusiasten Bo Teddy Ladberg. Med hjälp av sina vida kontakter med landets kulturelit lyckades han hjälpa Ulf at få en
kulturarbetarlön. Schacksverige och den svenska
schackledningen applåderade givetvis händelsen,
men drog därav inga lärdomar. Och andå hade nå-

främja schackets bredd. Med detta som mål har
man under de senaste tre decennierna också utrat-

Även om detta skett utan schackledningens
egen förtjänst, borde denna tagit tillfället i akt au
ge schacket en ny image. Man skulle slagit på störa

tat en hel del. Men att se schackspelets popularisering enbart i en ökning av medlemstalet och rekrytering av ungdomar (även om detta ger pengar i
form av anslag) är en ganska enögd polivik, Visst

behöver schacket bredd, men även en attraktiv
topp som gör PR för spelet och drar med sig nya

Skolornas Lag SM-final I Hudiksvall
Klass A — Gymnasium: I, Ebersteinska skolan, Norrköping.
Klass B = Högstadium: 1. Gränsskolan, Haparanda.
Klass C — Mellanstadium: 1. Fryxellska skolan, Västerås.

Klass

D

—

Lågstadium:

1,

Örbyskolan,

Stockholm.

Segrarna i klass A och B representerar Sverige
vid Lag-NM till hösten.

intresserade. Det behöver inte vara fråga om en
idolkult, men alla vet vad Borg, Stenmark eller
Svan har betytt för sina spöortgrenar, Ingen sport
och allra minst schacket kan bli någon publikattraktion med mindre ån att man utnyttjar alla medel till PR, informerar och mobiliserar massmedia
etc I detta avseende har Sveriges Schack förbunds
verksamhet alltid utmärkt sig för ett konservativt

tänkesätt eller av allmän initiativbrist.
Schackspelet upphöjs till kulturgärning
För ca 15 år sedan beträdde vår stora schackstjärna Ulf Andersson den internationella schackarenan. Ulfs naturbegåvning väckte här hemma
visserligen stor beundran, men något effektivt och
genomtänkt stöd fick han inte. Han avancerade så
småningom till världseliten helt av egen kraft. Vad
hade han inte kunnat bli om man under hans ut-

got helt revolutionerande hänt: schackspelandet
hade plötsligt fått status av KULTURGÄRNING!

trumman i massmedia, skaffat sponsorer, sett till
att Ulf fått en sekundant, tränare etc. Men efter en
tids uppståndelse försjönk man i gängse självbelåtenhet, initiativlöshet och småpysslande,

Pia — vår främsta schackambassadör
Drygt ett decennium senare begåvades vårt land
med eu nytt schack fenomen — Pia Cramling. På
kort tid nådde hon de högsta schacktinnarna genom att kvalificera sig till näst sista etappen i en
VM-kamp. Hennes framtradande vid internationella tävlingar renderade henne ett tag en förstaplats på världstopplistan tom före världsmästarinnan! Hon blev också främsta poängplockare vid
olympiaden 1984, På kort tid blev Pia genom sina
resultat, uppträdande och sist men inte minst
kampfvyllda spelstil uppmarksammad i hela världen, Det är Pia som är vår främsta schackambassadör och detta i mycket större utstrackning an
vad Gideon Ståhlberg eller Ulf Andersson någonsin varit. Ingen av dessa har dessutom kommit så
nära YM-tronen som Pia.
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Men trots denna raketkarriär är Pia helt och

Replik till A. Hildebrand
(Nedanstående är en sammanställning av Mathiesens svar i UNT och hans, till TfS-redaktionen insända, tilläggskommentar, Red.)

hållet hänvisad till sina egna initiativ och sin egen
inneboende talang och kraft. Något stöd från Sveriges schackledning har man knappast kunnat
skönja,

jag förstå hans svårigheter att besvara densamma.

Gick månne Sveriges Schackförbund i bräschen
för Pia Cramiling genom att föreslå även henne

Fakta

som kandidat till en kulturarbetarlön? Nej, ingalunda, Det som var kulturgärning i Uf Anders-

är

följande:

I maj

1984

ingav

Sveriges

diskriminering! Man undrar vad våra kvinnoor-

Schackförbund en skrivelse till Konstnärsnämnden med ansökan — inklusive dokumenterad meritförteckning — om inkomstgaranti, sk kulturlön, för Pia Cramling. Ansökan finns dokumente-

ganisationer

rad i förbundets arkiv liksom Cramlings tackbrev

sons fall är det alltså inte i fallet Pia, En märklig
och

andra

förkämpar

för

könens

likaberättigande har att säga i frågan?
I sin insändare i UNT gjorde Sthig Jonasson

för nämnda framställan.
Förbundet hade författat en liknande ansökan

gällande att man visst hade engagerat sig för Pia.
Detta är dock inte sant. Av ett brev ställt till mig av

för en annan spelare 1982, men tyvärr avslogs ansökan även denna gång. Kontentan är att schackspelinte längre jämställs med konstnärligt utövan-

Pias pappa framgår det tydligt på vilket sätt förbundsledningen engagerat sig i fallet, Pias far fick

på förbundskansliet en adress dit han skulle skicka en ansökan för att Pia skulle komma i åtnjutan-

de, varför vi idag endast har en spelare som tillerkänns denna förmån.

de av konstnärsbidrag (en mindre engångssumma,

inte för att förväxla med tidigare nämnda konstnärsarbetarlön som varar livet ut och garanterar

en årlig miniinkomst). Detta var allt. Det blev också avslag på ansökan, trots att en motsvarande ansökan från Lars Karlsson, något tidigare, blev bi-

fallen.

Hur inverkar nu sådant på Pia? Knappast upp-

muntrande!

För

att

kunna

försörja

Detta säger en hel del om de ekonomiska problemen. Samtidigt vet dock var och en att man nuförtiden inte kan ha något arbete vid sidan av, om
man verkligen vill komma någon vart i schackvärlden.

Schackets kulturbetydelse omvärderad
Och hur är det nu med Pias utsikter till en kulturarbetarlön, som innebär en garantisumma för kulturell verksamhet? Eventuella kandidater till en

Förbundet tvår sina händer
sig

som

sådan prövas av Konstnärsnämnden och tillstyrks
sedan av regeringen, Det visar sig att dessa utsikter

schackproffs tvingas hon spela olika öppna turneringar. Tom inför en så ansvarsfull uppgift som

numera är obefintliga. Schackspelet betraktas inte
längre som kulturyttring (inte ens på VM-nivå) —

deltagandet i en kandidatturnering (=näst sista
steget inför en VM-match) fick Pia spela i några
mindre internationella tävlingar enkom för peng-

detta är kontentan av det svar som Lars Warne fick
av ordföranden i Konstnärsnämnden Gunnar Pet-

arnas

fordras numera en ”bred provkarta på konstnärlig
verksamhet” för att man skall kunna inta en plats
bland de 125 utvalda (siffran är konstant) som får
komma i åtnjutande av denna ”lönegaranti”.

skull,

medan

hennes

huvudkonkurrenter

från Sovjet tog igen sig och slipade former i månader i speciella träningsläger. Är det då så förvånansvärt att Pia inte lyckades bättre i Malmö? I
vilket annat land som helst skulle man gjort allt
för att bereda sin kandidat de bästa möjliga villkoren på hennes väg mot ett VM, så dock inte här.
På min kritik i UNT replikerade Sthig Jonasson
att Pia skaffat sig kontrakt med en privat sponsorfirma och därmed kunde alltså förbundet, under-

förstått, två sina händer. Men vad gör man när
man inte ens får stöd av sitt eget riksförbund?
Visst tvingas man då söka andra vägar. Tyvärr gick
Pia här på en nit och nämnda ”sponsor” tillförde

henne inte det minsta ekonomiska utbyte,
Om förbundet inte är kapabelt att skaka fram
medel för en enda VM-kandidat (eller i brist på
egen förmåga hitta någon solid sponsor) är det in-

te lika bra att man stänger butiken? Pias inkomst
under de två senaste åren — förvärvad genom hennes schackverksamhet — har legat på 10 respekti-

ve 15 tusen kronor per år,
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Replik till Karl-Erik Karlsson
Åberopad kanslienkät inleddes av ett följebrev,
där varje fråga i enkäten fick en bakgrundsförklaring. Om K-E K endast fick tag på enkätdelen, kan

ri i en nyligen gjord radiointervju. Enligt Petri

Så den vägen tycks numera stängd för Pia. Under nu rådande förhållanden är det alltså föga troligt att vi får se en svenska på VM-tronen. Än är
dock inte allt hopp ute. Pias ålder gör att hon även
under nästa VM-kvalperiod har en chans att nå

fram till målet, Men det blir förmodligen också
hennes sista chans.
Om Sveriges Schackförbund inte ämnar ge Pia
denna chans så tycker jag att det är bra om man ärligt och snabbt säger ifrån. Då är det verkligen
dags att börja fundera på en ny schackledning
med unga, energiska och mera framsynta förmågör i CS. Och så har man dessutom en möjligher
ätt mobilisera landets schackvänner till en stödaktion. Jag är övertygad om att en dylik aktion skulle väcka stort gehör. Vem av oss skulle inte vilja se

Pia som världsmästare?

En schackspelare erhöll 1983 ett tidsbegränsat
konstnärsbidrag, vilket förbundet även uppmana-

de Pia Cramling att söka, eftersom detta — i motsats till ansökan om inkomstgaranti — måste ske
i egen person. Tyvärr avslogs även denna framställan.

inlägg avsåg dock att tjäna detta syfte.
Vidare utgick jag ifrån att läsaren förstod att
antalet ingående telefonsamtal vida överstiger 20
per dag.
Kansliets in- och utgående korrespondens stu-

deras enklast på platsen, dit K-E K är välkommen
att se i diarieboken eller bläddra igenom de fem
pärmarna som samlar ett års utgående korrespondens.
Vem har påstått att kansliet eller förtroendevalda väntar på utlandssamtal eller telegram? Samtal

från världssehackförbundets president Campomanes var exemplifiering på en typ av samtal som
når oss och där man inte gärna hänvisar till tele-

fontider. Televerkets rutiner är att ringa upp arbetsplatsen eller bostaden när telegram anländer,
Beträffande medlemsavsnittet missar K-E K po-

Beträffande frågan om sponsorer har förbundet kontaktat en känd sponsorförmedlare och på
begäran försett denne med Pia Cramlings schackliga meritförteckning inklusive pressklipp, en

ängen. Utan 80-talets ”medlemstrassel” inga åter-

sammanställning som vid det laget hade hunnit bli
tämligen omfattande.

sommardagen åt medlemsarbete i någon klubblokal, till exempel

Efterhand har det kommit till vår kännedom att
kontrakt tecknats med Pia Cramling.
Vad detta inneburit ekonomiskt känner vi inte

mellan olika orter. Där låg poängen. Vi använder
Svenska Åkeriförbundets avståndstabell,

till.

En annan sak är att det för Pia säkert vore avgörande
med
ett i åratal
i förväg planerat
utbildnings- och träningsprogram, så att förutsättningar skapas att rätt mäta sig med ryskorna,

Ur det perspektivet är det ofta för sent att bidraga med

så och så många

tusen till en kvalifice-

ringsturnering.
Programmet

måste innehålla sådana

krav på 125.000 kronor. Förbundets begärda avskrivning av 25.000:- avslogs. Den I frågan engagerade förtroendemannen hade kunnat ägna hög-

Allsvenska resebidrag består av ca. 350 sträckor

Slutligen — ”ärliga schackfunktionärer” skriver reseräkningar — om man överhuvudtaget be-

gär någon ersättning. Luftfakturor påträffar man
hös mindre nogräknade företag, dit hör också att
fakturera mer ån verklig leverans,
Välkommen

till kansliet Karl-Erik

Karlsson,

hälsar

moment

att Pia måste kunna avstå från några ”lukrativa”
open-turneringar som kanske inte främjar den
schackliga utvecklingen för mycket, det är väl här
det ekonomiska ansvaret (kompensationen) kom-

mer in,

Rainer Mathiesen
ÅA. Hildebrand

Ingen kan heller begära att insändarförfattaren
skall kunna överblicka kansliverksamheten, mitt

förbundssekreterare

Rainer Mathiesen
förbundssekreterare
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Tidningsstöd, tävlingar och administration

Med AB:s räkneoperationer blir SSF:s hela
kanstiarbete med allsvenska serien — nordens

Arne Berggren har gett sig in i debatten och det ska

största tävling

—

genast villigt erkännas, debattnivån stiger åtskilli-

nad, men skulle man arvodera "fältarbetare" —

gå grader, framför allt på det verbala planet.

ja, då blev det antagligen omgående en tävlings-

Det är inte fel att järn föra olika företeelser, pro-

portioner och färdriktningar, men det måste ske
med viss omsorg, där objektivitet bör eftersträvas,

särskilt när man vill bevisa något med siffror.
I sifferexercisen gör sig A.B, skyldig till en enkel
men försåtlig missvisning. Helt onödig om man
hade läst ända fram till andra spalten av mitt före-

gående inlägg. Sveriges Schackförbund
lönebidrag

med

över 300.000:—,

uppbär

De bör alltså

frånräknas administrationssidan. Därmed blir
plötsligt inte en procentsiffra rätt i A.B:s svenska
uppställning. Administrationskostnaderna minskar medan tävlingskostnaderna ökar procentuellt. Jag skall inte trötta med siffror för det krävs
ingen större matematisk begåvning att räkna ut

det på egen hand,
Beträffande de danska siffrorna kan jag bara
komplettera med uppgiften att Skakbladet erhåller 440.000 danska kronor eller 43976 av totalkost-

kostnad o.s.v,
Jämförelser länder emellan kan vara vansklig,
Danmark har t.ex, inga statliga aktivitetsstöd art
fördela och därför heller inga hanteringskostnader, I Sverige kräver staten auktoriserad revision
medan Danmark klarar sig helt ideellt och gör det
säkert bra. Men våra myndigheter rår vi inte på, tyvärr.
Jämförelser i tid och rum är särskilt vanskliga

och i en förgången tid kunde ett kansli eller en
tidskrift skötas av en halvtidsanställd eller helt
ideellt, Informations- och komrmunikationssamhället med dess snabbhet, intensitet och omedelbarket är dock över oss och telefonen i sin ur-

sprungliga form snart en kvarleva. Rätt informerad har tiden också kommit i kapp till TfS och inköp av datautrustning skett.
Tyvärr undviker A.B, min avslutande huvudfråga, vad skall bort eller rent av tillkomma? FRikt-

rent av kan kallas ett litet kansli (hyra 84.000 dkr).

ningen verkar klar, men precisionen? Till somrmaren skall SSF:s kongress ta ställning till en motion

Producerar man en tävlingskalender där räknas
det som tidnings- eller kanske rent av tävlingskost-

alla problem?

naderna samt att tidningens ”expedition” kanske

som förordar TfS som medlemsorgan.

tad medan det på ett svenskt kansli blir en administrationskostnad.

Löser det

Rainer Mathiesen

förbundssekreterare

Lars Göran Ribeck sammanfattar:
Intervjun med den avgående redaktionen i jänuarinumret har rört om i grytan. Kanslichefen upp-

I TfS/3 gör Arne Berggren jämförelser mellan
administrativa kostnader Sverige/Danmark och

fattar det

kommer i detta sammanhang in på min ersättning

hela

som

svepande

generaliseringar,

osakligt, okunnigt och plumpt, förbundsordföranden som jeremiader som i mångt och mycket

saknar verklighetsförankring. Bland mycket annat.
Må vara att inte alla ord blir vägda på guldvåg
när det gäller en intervju men ändå, men ändå...
nog är såväl intervjuaren som de intervjuade väl
insatta i svenskt schackliv och nog sades ett och
annat som kunde ge anledning till eftertanke. Att,

som kanslichefen, besvara kritiken med en detaljerad beskrivning av arbetsuppgifter lika de på alla andra kanslin/kontor är ju egentligen inget svar
alls.
En kritisk schackentusiast efterlyser nog annat
än detta ältande av kontorsgöromål — nytänkan-

för produktion av TfS. När jag i mycket god tid
aviserade att jag önskade avgå påpekade jag nödvändigheten av bidrag eller någon form av hjälp

från SSF för att möjliggöra skäligare arvodering
av såväl

fasta som

Gösta Svenn

en enda administrationskost-

tillfälliga

medarbetare

och,

minst lika viktigt, utökat sidoantal. Allt som en
hjälpi staten för den nya redaktionen, allt med
sikte på utökat antal prenumeranter, allt med må-

let att efter en engångsinsats från SSF:s sida TfS
även i fortsättningen skulle vara självbärande.
Håkan Olsén och jag påpekade detta så ofta och
så ihärdigt att vi var långtifrån välkomna med våra

åsikter vid Christer Wänéus” och Sthig Jonassons

Kasparov — Miles 5,5-0,5:

”Detta monster med 100 ögon”
Är det någon som kan erinra sig när Kasparov senast spelade en turnering? På rak arm?
Inte jag heller; vi får ta det metodiskt och försöka spåra den baklänges. Alltså: 1986 — ingen turnering i alla fall; 1985 — matcher mot Timman,

Karpov (ID, Andersson och Häbner; 1984 —
matcher mot Karpov (D, Timman (Sovjet — Övriga Världen), Smyslov. 1983 — Kortjnoj (kandidatsemi) och, här har vi den, turneringen i Niksié som
han vann med två poäng före Larsen, Hösten -83.
Vem hade kunnat gissa en sådan utveckling före
interzonturneringen 1982, då Garri var en fruktad
turneringsspelare men ett helt oskrivet blad i

matchsamrmanhang. Naturligtvis är det alldeles åt
helvete att han inte får tillfälle att spela någon turnering men de kaotiska orsakerna känner alla till
— vi behöver inte traggla om dem här.
Men det märkliga är att Kasparovs spelstandard
inte tycks ta skada av den torftiga variationen vad
gäller motståndare. I slutet på maj var han i Basel
(Schweiz) och mosade, i genrepet inför VMmatchen, Miles med 5,5-0,5 (och i en avrundande
simultan körde han över speciellt inbjudna ”personligheter”, plötsligt schackintresserade regeringsråd och andra med 30-0 — utan vidare).

Öm nu I4, cxb5 axbå 15 5Sxb5så Lab, tex: 16.
Sxc7 Dxc7 06. — LXd3N? 17. Sxe8 LXxed är
ett kvalitetsoffer av det dimhöljt oklara slaget) 17.

Lxa6 Da5t följt av D xa6 och svarts Volgaspel på
darmflygeln flyter fint.
I förbifarten: 13. — Ex h47?7 14, 25 - förstås.
14. g5 STB 15, h5 Ld7 16. Sh2 bx cd 17. Lcd 5!
Två styva glidtacklingar på vardera flygeln och
svart har utjämnat, minst. Kanske skulle vit prö-

vat 17. bxcs för att förhindra textdraget (17. —
Det 18. Df3).
18. ex 15 L>xfS 19. ST1 Dd720. Se3 ed 21. Lb2 Lå8
22. 5e2 DI7 23. STA LeS

sig, och då blir det förstås kraschar och dikeskörningar emellanåt. Ett annat hans vanvettiga spel-

öppningstaktik — Miles gick in i långa teorivarianter som han inte kunde tillfyllest, vilket starkt

”bidrog” till snabba förluster i de två sista partierna. 285 respektive 29 drag varade de, rena rama
fortkörningsstraffet.
Ett tredje är att Miles inte vann det första partiet! Här hade han världsmästaren i ordentlig gung-

24. Ted
24, 26 D x f4 25. gx h7t Kh8 26. h6 (26. Tx g7 Te5)
vore inte stört mer än högljudda stönanden: svart
konsoliderar efter 26. — Do hö 27. Lxg7t Dxg7

ning.

de, idéer, visioner... Som hos t.ex. Lennart Friberg

mittén. Slutresultatet blev också för tidskriftens
del lika med noll, tydligen bedömdes annat som

Kasparov — Miles

i Malmö plus ett antal duktiga medhjälpare: resul-

vida angelägnare än förbundets medlemsblad,
L.G. Ribeck

Och vits ”lockout-taktik” har förfelat sitt syfte.

lovade sina vänner ett överraskande resultat i
matchen) med en skarp på-vinst-spelande stil. Var
bromsen sitter har han aldrig haft riktigt klart för

BENONI
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10. — Tb8 11. Tg1 Sc7 12. b3 Te8 13. hd b5!

Tony Miles är Englands för tillfället bästa spelare, rankad nia i världen och ändå blir det ett sådant
här förödmjukande resultat — hur är det möjligt?
Ja, ett skäl heter Miles själv: Född optimist (han

avslutande sammanträde med den nya TfS-kom-

tatet blev damernas kandidatturnering.

10. a3 jämte b4 och spel på båda flyglarna var klökare, Kasparov har tänkt sig att lägga på locket på
damflygeln och i lugn och ro organisera ett angrepp på kungsflygeln.
Emellertid.

1. då SÉ6 2. c4 053. d5 e5 4. Sc3 d6 5, e4 1e7 6. ST3
0-0 7, h3 Sbd7 8. gå Se8 9. Ld3 a6 10. ad?!

28. Txg7 KXxg7 29, hBDTKxhB 30, DhST Sh7 31.
0-0-0 LI6 och 32. — Te7 samt ut med vitfältaren.
Kasparovs kvalitetsoffer avböjer Miles, klokt
nog ty efter 24, — Lxg4 25. Dx gå följt av 5e6

vore svart rejält trängd.
24, — De? 25. Tg3 DF 26. Stg2
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Där fanns dragupprepning med 26. Tg4 De? 27,

Tg3 men Kasparov tror fortfarande på sin ställning, Och detta trots att han bara har ett par minuter kvar fram till tidskontrollen!

utom: 33, Lg5 IL. x g5 34. Tx 25 5d4335, Th5? Sfi1!
30, — Lf6 Sd4!? 31, L>xb5 Txb5 32, De Lxb2?
Här var blomstertiden inne för svart, efter 32. —

c4! (Miles) 33. SxcATx d5 jämte Lf5 sprakar hans
ställning av både lust och fägring. Men han hade
inte tid, just, båda spelarnas kläppar hängde nu.

Miles — Kasparov

I det sista kom Kasparov med en oväntad TN iMe-

Ståhlberg spelade 13, — Sh5 mot Guimard i Mar
del Plata 1943, och det gäller alltjämt som det bäs-

ta draget, åtrninstone i teoriböckerna.
15. Tacl

Db6

16. Tc5 Sd7

17.

Sent ska syndaren vakna...

Efter 17. Tx d5? slås fällan igen med 17. — a6! varpå löparen håvar in tornet.

35, — Txh5 36, Tdg1 Th7 37, Sc4! Df4t 38. Kbl
Th7 39, Sxd6 LIS

17, — Lx<f3 18, Dad!
18. Dxt3Dxd419. Txd5 (Dxb2 20. Txd7!) ser
ju trevligt ut men dråpslaget 19, — 5 xes! sordinerar stämningen; efter avveckling uppstår ett tämli-

gen lika slutspel.
Partidraget vinner bonde och sedan kan vit gotta sig åt löparparet.

Trodde han.
Kasparov finneri detta trängda läge ett mycket
fyndigt försvar som rätar upp den kantrande svar-

ta skutan.
Vad kan det vara?
Ett offer, såklart!

MERANER
Miles — Kasparov

48, LbS?
Att han har spelat på vinst har väl inte varit helt
obefogat, men här måste remischackarna tas ut:

48. b7 Tb3 49, LJ3! Txb7 50. Df61 osv. 49. —
Tcb6 50, Lxf5 exf5 51. e6! (eller kanske 51.

48. — Tc8 49. DIGT Kg8 50. Ld7 Tb8
fxe6 52, Dxe6t Kg7 53. DI6t Kh6 54.
Dg5t Kg7 56. Df6T Kg8 57. De6t Kh8
Sxh4t 59. Kh2 T3xb6 60. e6 SIS 61.
62. Dc7 T6b7 63. Da5 Tb2! 64. Kgl

51. LXe6
h4 Tb3 55.
58. Dxd5
De5t Kg8

Try't eller ej men det fanns en pattfälla här. 5e bara: 64, Dc7 Tf8 65, Kgl Sxd4 66. Dc4 SfIt 67,
Khl! Tblt? 68. Kg2 Telt? 69, Kh3 Tf5 70. e7t Kg7
och nu

71. Dg&t!! KxpB 72. e8DT Kg7 73. Dxg6t!

(men inte 73, De71t Khö 74, Df8T Kh5 75. Dxf51?
p2a Seg5tl).

Svart ska givetvis backa hemåt i sitt 67:e drag,
efter 67, — TbbB 68, 271 Tf7 är det slut på det roliä.
; [ partiet avgör Kasparov genom att följa skolre-

40. TI6?
Inte 40, Df6 Tx b31 41. Kc2 Dx f2t42 Kxb3I pga
den rappa kontringen 42. — Th3t! 43, Tig3
Tx g31 44. Tx g3 Dx gåt 45. Dc3 Dxdé och svart

vinner, men det prosaiska 40. Sxb7 e3t 41. Ka2

Remin

fanns inom

draget, annars hade här Dg2f funnits) — vits dam
kan inte ge sig ut på bondejakt eftersom kungen är
så utsatt, exempelvis 47. Dc2 Tfgl! 48. Dxc57?

T7g221 49, Ka3 Talt 50. Kb4 Te41 31, Ke3 Tott och
damen ryker.
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ienna match heter självfallet Garri Kasparov,
”detta monster med 100 ögon söm ser allt”, som

I det tredje partiet chansade Miles med 1. d4 Sf6 2.
Sf 05 3. då b57! och dukade snabbt under, Det

Miles sa. Och tillade: ”Det är omöjligt för mig att
slå Fonom;”
HF. tarpov någon erfarenhet av monster, tro?

i Meranervarianten av

Kasparov, som känner den väl efter flera tidigare
holmgångar,

räckhåll med

40. — 231 41, SXf5 €xI242. Tx gt! Thx g7! 43.
Se7T Tbxe7 44, Tx få Telt 45, Ka2 f1D 46. Tx fl
Tx
(det var viktigt att slå med h-tornet i 42:a

41. Tg3 Dhi1t 42. Ka2

Ett fjärde skäl till det förkrossande resultatet i

Slaviskt och i det femte gav sig Miles in i
Botvinnik-varlanten, ett inte vidare slugt val mot

40, — Dh2??
death.

15. — Kf6 16. Le4 Txc8 17. hd hö 18. 0-0 (18.
Le51!7) Ted 19. Dd1 då 20. Tel Tx el! 21. Txeld2
22. Tf1 Dd4 23, Te2 Dxed 24, Txd2 LeS 25. Tel
Dxh4 26, De2 Lb4 27. Txe5 LX d228. g3 Dd4 29,
Ted DAS
0-1

64, — Te2 65. d5 Tb11t 66. Kg2 Tbb267. Dd81t Kr
68. Dc7Tt Kh6 69. Df4t KhS5
&

fjärde var en snabbremi

Lxg6 42, fxe3 gav vinstchanser.

1. då d5 2, cd c6 3. Sc3 SI6 4. e3 e6 5, STI Shi? 6.
Ld3 dxed 7. Lxcd b5 8. Ld3 a6 9, ed c5 10. e5
exd4 11. Sxb5 Sgå 12. Dad SpxeS 13. SxeS
Sxe5 14. Sd6$ Ke7 15. SXxct

Dxd5) fxe6 52. De7t Khö 53. Dh4t ändrar inget.

geln: tornet bakom fribonden (just här är det förstäs pluralis, om vi ska vara petiga).

Sudden

Td7 23.

ranervarianten — kungen hasade upp till f6I mittspelet och sedan vann hån förvånansvärt snabbt,

1. dd d52, cd c6 3, Sf3 Sf6 4. De2 g6 5. Lid dx cd
6. DX cd4 Lg77, 5Sc30-08, e4 b59. Db3 Da5 10. Ld3
Le6 11. Dd1 Td8 12. 0-0 Lgd 13. e5 Sd5

14. SxKdS cxd5

Txf7 22. Dxe6t

20, —— Kb7 21, De2 Dd5 22. f3 Sd7 23. 0-0 Lh6 24,
Tf2 Kb6 25, a3! Tb8 26. axb4 axbd 27. Lxhé6
Tx h6 28. Dd2 1-0!

SLAVISKT

Txb5

33. DXb2 SXg6 34. TX g6 Te5 35. 0-0-0

tex: Tå7 21. Sf!
Tx o61t osv.

när han sedan ville ha dem, då hade han dem inte
längre...

26. — Sa8 27. a5 Sc? 28. Sh4 Sb5 29. g6 hx g6 30,
Sxg6
Svarts damplacering i varianten 30. h x g6 Df4 31.
Seg2 Dh6 32. Lol Dh8 är ju pikant, och stark dess-

Båda spelarna missade det starka utfallet 20. Sg5!

Pet andra partiet skulle Miles bara inte förlora.
Han hade remischackar men ville inte ha dem, och

1-0

18. — LX g2! 19. Txb6 Sxbé6 20. Da6 Lxf1 21.
KX f1e6 22. b3 Td723. ad Te7 24. Lb5 LI8 25. Lg5
Tbh8 26. Da5 Tbe8 27. Kg2 La3 28, Del Lb2 29,
La6 Le3 30, Ld2 Lxd2 31, D>xd2 Te2 32. De5
T8c733. Ddöt Kg7 34, Df6T Kg8 35, Dd8t Kg7 36.
a5 Sc 37. DIGT Kp8 38. Ddåt Kg7 39, Ld3 T2c1
40. Df6T Kg 41. Dd8t Kg? 42. Led Tb7 43. La6
The7 44, bd Se7! 45, b5 ST5 46. b6 ax b6 47, ax bé
Tic

BOTVINNIK
Kasparov — Niles
1. då då 2. ST3 Sf6 3, cd 06 d. Sc3 e6 5. Lg5 dx cd

6, 24 b5 7, e5 hö 8. Lbh4 259. 5x gå hxg5 10. LX g5
Sbd7 11. ex f6 Da5 12. på bd 13. Sed La6 14, Df3
0-0-0 15. b3 c>xb3 16, Lxa6t Dxa6 17. Dxbl
Db65 18. Tel Sb6 19. Le3 a5 20. Dr2
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... Och då sa Karpov
”Eftersom jag är världsmästare... eftersom jag var
världsmästare.”
När Karpov rättade sig själv vid presskonferen-

sen i Belgrad (på väg till kategori 16-turneringen i
Bugojno) brydde han sig inte det minsta om att
lägga betoning på förfluten tid. Hans typiskt
”freudianska” lapsus lingui antydde att han ser
Kasparovs regerande som en formalitet eller en
plötslig nyck från Caissa,
Ombedd att jämföra sin nuvarande, uppenbarligen goda fysiska form, med den efter matchen

mot Kasparov, läste han prompt upp en hel lista av
jämförelser:
Just före hans första match mot Kortjnoj, som
varade i 70 dagar, vägde han 51,5 kg — att jämföra
med 47 ka efteråt.
I Bagulo startade han med 50 kg och slutade, efter 93 dagar, på 51 kg.
I Merano, den kortaste av hans VM-matcher,
var skillnaden mindre: 57 kg—54,5 kg.

Innan första matchen mot Kasparov vägde han

gajevskij, Sovjets andrabordsspelare — så vad gör
Georgiev? Jo, han sätter ner pjäsen och spelar

Lettisk gambit är spelbart!

lugnt det andra draget,
Kasparov flyger upp, rasande. Huvuddomaren

Mänga av dagens mästare avstår från att spela Lettisk gambit eftersom spelöppningen har fått stäm-

Lothar Schmid tillkallas. Polugajevskijs vittnes-

Men trots alla försök att vederlägga gambiten

menkovs försäkran att Georgiev inte rörde pjäsen.

har den åtminstone visat sig användbar för spelare
med elo runt 2300 och därunder, På den nivån firar gambiten stora triumfer,

Karpov har också sett det hela men förblir tyst.

”Eftersom jag var en av de inblandade parterna”,
förklarar han nu.
Domaren är villrådig men bulgarerna hämtar
ett ”vittne” som inte ens, enligt Karpov, befann sig

i spellokalen när detta hände,
Vem var då detta vittne?
Mr Lucena. Och han garanterar att pjäsen inte

hade vidrörts. Domaren går på denna linje och
Georgiev vinner partiet.
Karpov avstod att fråga Lucena efteråt: ”Hur

kunde du..” men i Belgrad avrundade han denna
historia med moralkakan:
”Så nu ser ni vem Kasparov, trots detta, har valt

att stödja.”

Dragoslav Andrié

60 kg och efter dess dryga 5 månader var han nere

på 355 kg.

Bugojno

Vid den senaste VM-matchen var siffrorna 61
kg——57,5 kg.

rk I genomsnitt väger alltså VM-schackkronan 3,9
g!
Karpov sa också att man inte kan jämföra dagens stormästare med dåtidens men han ansåg att

tre världsmästare var vida överlägsna sina närmaste samtida konkurrenter: Aljechin, Capablan-

ca och Fischer,
Efter presskonferensen åt man lunch och då be-

rättade Karpov för sina bordsgrannar följande
historia om brasilianaren Lincoln Lucena, som
vid FIDE-kongressen i Dubai kommer att kandidera till presidentposten, en kandidatur som Kasparov stöder.
Kvällen före Sovjets viktiga match mot Bulgarien i Schack-OS på Malta 1980, rådde man Kasparöv (som spelade på bord 3) att remisera mot Krum
Georgiev, eftersom han spelade svart. Kasparov

försäkrade dock att han hade en ny idé i
Lg5-varianten i Najdorf, och då Georgiev ofta
gick in i just denna variant ville Kasparov spela på
vinst. Det visade sig dock att flera luckor fanns i

hans analyser, vilket Georgiev hittade vid brädet
och Kasparov hamnade

snart i en totalförlorad

ställning. Georgiev behövde bara göra ytterligare
två korrekta drag så kunde Garri ge upp.

Georgiev ser uppenbarligen dessa drag men han
gör standardmisstaget, nämligen att kasta om ordningen på dragen. Han griper tag i fel pjäs, och om
han utför detta drag skulle han inte bara missa
vinsten, utan till och med förlora. Någon neutral
åskådare fanns inte i närheten — endast förstabordsspelarna Karpov och Ermenkov samt Polu-

180

peln ”osund”,

börd — ”han rörde pjäsen” — balanseras av Er-

1. Karpoöv 8,5 p/14 2-3. Ljubojevit och Sokolov 7,5 p 4-6. Spasskij, Jusupov och Portisch

7 p7. Miles 6 p 8. Timman 5,5 p.
Karpov besegrade Jusupov, Ljubojevié,
Spasskijoch Timman, förlarade mot Sokolov

— resten remi. Förlustpartiet följer här, den
unge kandidatfinalisten snor Karpovs egen
gamla hit: positionell spansk kvaddning av
motståndaren.

SPANSKT
Sokolov — Karpov

1. ed €5 2. SE3 Sc6 3. LbS a6 4. Lad Sf6 5. 0-0
Le7 6. Tel b5 7. Lb3 dé 8. c30-09. h3 Lb7 10.
då Te8 11. Sg5 Tf8 12. Sf3 Te 13. Sbd2 Lf8&
14. Le25b8 15, ad c5 16. d5 Sbd?7 17. b4 cd 18.
SI Sh5 19. S3h2 g6 20. Le3 Le7 21. Dd2 Tf8
22. Lh6 5g7 23. Sg3 Kh8 24, Sg4 Sf6 25. 5 x f6
IL x f6 26. Tf1 Dd7 27. få a5? (ex f4) 28, f5!
ax bd 29. oxbs bxad 30. TE3 Ke8 31. Df2
Lh432. LX g7 L>xg333. Tx g3Kxg7 34. 61
Kh& 35. Tga3 Db5 36. De3 Tg8 37. hå! g5 38,
h x g5 Te6 39. Kf2! h6 40. Thl Kh7 41. Ldi
ag
Eller 41. — Dxb4 42. Lh5 Db21t 43. Kg3!
Txg51t 44. Dxg5 Dxa3t 45. Lf31; 44, —

Tg8B 45. Lg6T! Tx g6 46. Tx h6t! — vit vinner.
42. Dh3 Th8 43. Lh5 1-0
Referat i nästa nummer.

är riskabelt) 4, — fx e45. då exd3 6, Lxd3 Sf67.
0-0 d5 8. Telt Le7 9. Se3 (Bättre var 9. Se5) 9, —
40-010, b3 Lbd4 11. Ld2 Ldö 12, c3 5e5 13. LI Sfg4
14, få Dhdl (15, fxgå Så 16. DXf3 Lxh2t 17.
Kl Le3t 18 Kal Dh2 matt) 0-1

Entusiastiska korrspelare har använt öppningen i alla tider, och även välkända närschackspelare som Morphy, Blackburne, Potlock, Tarta-

Värmländska schackspelare
ställde upp för

kover, Matisons, Keres, Mikenas, Apsenieks,
Spasskij, Kindermann och Mestel har tillfälligtvis

Rädda livet-insamlingen

spelat varianten.

Nyligen har en fullödig bok i ämnet publicerats
av Thinkers” Press (1026 Arlington Court, Davenport, lowa 52803 USA,

$ 16.95). Boken som inne-

håller över 800 partier utvalda av korrspelaren
Kon Grivalnis (ICCF 2360) har fått titeln ”The
Latvian Gambit — Encyclopedic games collec-

tion”.

Lördagen den 19 april samlades 35 schackspelare i Värmland till en turnering till förmån
för cancerfonden.
Alla startavgifter, 25:- per spelare, samt intäkterna av kaffeserveringen gick oavkortat
till cancerinsamlingen. Evenemanget inbringade 1.260:- eftersom de priser som utdelades
var skänkta av företag och privatpersoner.

Det rör sig om en mycket bra typ av spelöpp-

Stormästaren Erik Lundin från Stockholm

nings- och partisamlingsbok, och för dem som har
dragning åt det Lettiska hållet är verket en guldgruva. Värdet av boken förhöjs också av att man
använder Informatornotation, samt de 304 diagram som återspeglar kritiska ställningar i öppningarna. För anhängare av Lettisk gambit är den

hade skickat en bok till prisbordet. Denna bok

här boken, med 198 actionfyllda sidor inbundnai
mjuk pärm, ett måste i schackbiblioteket. Noterbart är att av de 800 partierna vanns 43 procent av

svart, 37 av vit och resterande 20 slutade remi.
Från första början kallades öppningen för Grecos motgambit och spelades framgångsrikt redan
på 1400-talet. Vid sekelskiftet fick varianten dåligt
rykte, vilket dock senare rehabiliterades av Karlis
Betins och teoretiker som Keres, Gunderam, Diepstraten, Zemgalis, Ramon Crusi More, profes-

som var signerad av Erik gick till den spelare
som tagit flest poäng av gruppvinnarna. Rickard Edgren

från Årjäng hette den lycklige

vinnaren men det måste lottdragning till för
att den skulle hitta sin ägare.

Det spelades i fem grupper vilka vanns av
följande spelare: Arvid Ahrén Forshaga, Stefan Jakobsson
Karlskoga och

Karlskoga, Tommy Ölsson
Jonas Söderberg Karlstad.

Den femte gruppen såg två segrare nämligen
Rikard Edgren från
Mortensen från Kil.

Arjäng

samt

Andreas

Elof Bodgren

sor D.A. Peel för att bara nämna några.

Gambiten bygger på principen att anfall är bästa försvar. Att ett sådant aktivt spel i början av ett

parti inte alltid lyckas är självklart, men att ta
fram gambiten vid de rätta tillfällena kan ge stora
fördelar. Mitt förslag är att pröva öppningen mot
spelare som viker undan för konrplikationer, såna
som förbrukar mycken tid på att analysera intrikata ställningar eller mot dessa som inte har tid eller
lust att studera spelöppningsteori och i synnerhet
då Lettisk gambit.
Val Zemitis
Val har också skickat tidskriften ett parti som il-

lustration till sina lovord.
S. Bosbach — J. Hector
Dinard 1985
1. ed e5 2. Sf3 f5 3, SxeS Sch 4, Sc? (4. Sx06
dxe6 5. Sc3 eller 4, då är spelbart medan 4. DhSt

Stödprenumeranter
Ytterligare två som har tecknat
stödprenumeration å 195 kr
Mats Nilsland, Malmö
Åke Sjöberg, Linköping
Den sistnämnde diktar följande:
Schackspelaren skall tänka efter-före,
ett ischackvärlden gällande rättesnöre.
Men ”eftertanken” kan
Idealiteten - exempelvis!

ge ett pris i

PS) Min ”Svenn-dom” är positiv.
Jag tror på TfS nya liv.
Mera sånt!
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CS-RAPPORT
Den 26-27 april höll centralstyrelsen (CS) sitt femte och sista sammanträde under verksamhetsåret

1985/86. Man inledde mötet på förbundskansliet
I Stockholm och tågade efter några timmar till
Stadsgårdskajen och ombord på en alldeles ny
Finlandsbåt, Sammanträdet avslutades först på
återvägen i inre skärgården.

Här en sammanfattning i korthet och kronologiskt efter dagordningen:
+

UK-ledamoten Susanna Petersson presenterade ett helt nytt och egenhändigt utarbetat kursmaterial, som går I tryck denna sommar: lilla

regelboken — aktivitetshäftet — kurshandledning samt kursmaterial för nybörjare, Breddschackspengarna finansierar.

+ En motion från Kinna SK med syfte att ge plats
åt sehack i TV föreslog CS besvarad genom de
initiativ förbundsordföranden

tagit till sam-

mankomst med ”offentliga personerna” Tore
Browaldh, Harry Schein, Hans Alfredsson och

Jan-Erik Lundqvist och det därvid bildade
”Schack främjandet”.
+ Från allsvenska kommittén kunde berättas om

14675. Lars Larsen,

delning av resebidragen så att lag med sam-

Sönderborg (Danmark).

manlagt reseavstånd över 125 mil gynnas (karensen höjdes till 75 mil), dubbla w.o.-avgifter
i sista ronden samt möjligheter att lämna vakans I laguppställningen om någon oförutsett

slutade att föra frågan till kongressen utan eget
ställningstagande. En motion hade väckt frågan och kongressen skall ha möjlighet att ta
slutlig ställning i frågan.

de av kadettlag- och juniorlag-SM vann upp-

ber -86, Mängder av schackaktiviteter planeras

framgångsrika — förhandlingar

från

förbunds- och UK-ordföranden: tex domarkurs och ledarkurs, kanske distriktsledar- och -

instruktörskurser mm.
+

Riksinstruktörsarbetet omorganiseras: skiivar- och författarskapet tar Susanna Petersson
från Mörrum hand om, tävlingsbiten går till
Ingemar Eriksson i Norrköping, post och telefon fördelas från förbundskansliet,

svenska serien.
CS föreslog att vidga denna möjlighet genom att antalet utländska spelare inte skulle
begränsas under förutsättning att registrerings- och övergångsvillkor uppfyllts samt att
man under säsongen endast fick spela I ett

nadstäckning av Europacupsdeltagande
klubblag föreslog CS avslag på.

inte längre medtas utan hänvisas (vidaresänds)
till förbundsorganet Tidskrift för Schack.
+ CS beslutade föreslå kongressen oförändrade
medlems- och föreningsavgifter 1986/87.
& Motion från Upplands SF föreslog TS som

Svenska Cupen i Schack tillstyrktes med införande 19877/88,
Vid pennan
Rainer Mathiesen

+

Båda dessa motioner hänvisade CS till en liten
arbetsgrupp som skulle koppla ett gemensamt
grepp om frågor som medlemsavgifs-system,

föreningsavgifter och tävlingslicenser. Formellt innebär det förslag till kongressen om
bordläggning av Upplands motion och avslag
på Skånes motion detta verksamhetsår.

+ Inför landskampen mot Danmark fördubblades spelarersättningen

på så vis att spelarna

tillerkändes förberedelsedazar.
+ Teleborgs SK i Växjö erhöll arrangörskapet av
ÖSM 1987.
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Matt i 2 drag.
14680, Jan Knöppel,

14678. Nils G. G. van Dijk,

14679, Ramulis Juozenas,

Lidingö.

Däremot beslutade CS att fördubbla nuva-

+ En motion från Schack 08 om införandet av

+ Skånes SF föreslog i motion föreningsavgiftens
avskaffande,

Matt 12 drag.

Matt i 2 drag.

för

bantning genom att inbjudningar och resultat

bakad i medlemsavgiften.

a

lands seriesystem.
+ En motion från Stockholms SF om hel kost-

rande årliga avsättning från 4 till 8.000 kronor
per år för Enropacups-deltagande, Hälften
skulle allsvenska kommittén stå för.

prenumerationsavgiften — in-

va

14677, Espen Backe,
Hamar (Nor 2e).

skattning och skulle vidareutredas av ungdomskommittén.
+ En motion från Luleå 5S önskade möjliggöra
spel för en utländsk deltagare per klubb i all-

Några detaljer återstår, då SSF:s stadgar
hindrar förtroendevald från att vara anställd.
+ Från kansliet meddelas att ett sista Förbundsnytt planeras I nuvarande form, Därefter ned-

medlemsorgan

14676. Antonio Piatesi,
Imola (Italien).

uteblir.

+ En motion från Västerås Östra SK om införan-

efter

Flo

oförändrade startavgifter nästa säsong, omför-

> Anslutning till Riksidrottsförbundet? CS be-

+ Schackvecka i Storlien blir det den 4-11 okto-

DROBLIM

Lennart Larsson
P1 6292
5-44300 LERUM

cf RE Så

2
z cd
frame

S
(3

KREA

kw

förbundssekreterare
Matt i 3 drag.
Den mattsättande börjar.
Duplex.

Schackklubben 33, Enköping
inbjuder till
6 ronders schacktävling 15-17 aug.
Västerleds torg
Spelsystem: Nordiskt.
Betänketid: rond 1-2 2x1
tim.

tim därefter 2x2,5

Priser: L:a pris 2000 kr, 2 st ratingpriser, därefter beroende på deltagarantal.
Anmälan: senast 13 aug. 125 kr inbetalas på pg
175930-7. Ange namn och ratingtal.
Upplysningar: 0171-811 18 Arne, 0171-347 78
Peter,

Problemturnering.

Der Deutsche Schachver-

band der DDR utlyser sin 12:e internationella
problemturnering. Tema: ortodoxa tredragare
i vilka en vit pjäs flyttas till ett fält, som en
svart pläs i föregående drag limnat (Umnowtema). Exempel: E. Brunner (Skakbladet,
1919-20) Ke2 Laö Ld4 Sb4 Sc4 Bad a7 b3 c2 dé.

— Ka8 Ba5 d5 d7. 3 drag. I. c3 (dragtv.) ax bd
2. 545 1, -—dxc42. 5Sd5. Domare är D. Möller.
Problem, i obegränsat antal, kan intill 31, 5.
1987 sändas till Stefan Dittrich, Salvador-Allende-Strasse 216, Karl-Marx-Stadt, DDR
9044,

14681. A. Popovski (2 pl. Jugoslavien-Holland
1985) Vit: Kel Db5 Ta6 Td8 La2 Le5 Sb4 Sh6 Be7

f3 g5. Svart: Ke6 Db3 Lb6 Le8 Sal Ba7 c2 d7 e7 få
26. Matt i 2 drag.
14682. Herbert Hultberg, Stockholm. Vit: Ke4
Tel Ld4 Sfå Ba2. Svart: Kc2 Be7. Matt i 3 drag.
14683, A. Kusowkow (3 pr. Schackmaty 1982)
Vit: Ke4 De6 Tb2 La2 La5 Sa7 Spå Bd5 d6 e2e5 f2.

Svart: Ke5 Tel Te8 Lf Sc7 Bb5 c2 c6 d7. Matt i 3
drag,

14684, Örjan Lindberger, Bromma. Vit: Khl

Bb2 h2, Svart: Kb7 La7 Ba2 h3. Hjälpmatt i 6
drag,
Lösningsfrist 15 september.
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Bokprisen i TfS 8 och 9 gick till Öve Bergman,
Tullinge,
Gustav
Rohm,
Angered,
Leif C.

Schmidt, Rödovre, Danmark och Erik Mossborn,
Malmö,
Tvådragaren 14681 av Popovski är ett av de
främst — placerade
problemen
i
matchen
Jugoslavien-Holland, som resulteradei en klar se-

ger för jugoslaverna. Kusowkows utsökta tredragare är en fullödig representant för moderna problemidéer.
Rättelser. Hilding Fröberg har granskat miniatyrproblem publicerade i TfS under senare är och
önskar fästa uppmärksamhet på följande: 14181
av SA. Iiasov (TfS 4 1982) har efter 1. Ke6 hotet
2. Tel, g2 osv, vilket givetvis ej bör finnas. Ett en-

Problem 14041, TfS 5 1981 av H, Ling har även
varit publicerat i Expressen 4 dec, 1968.

Lösningar till problemen

5 1985, av Alf Myrhaug har en identisk föregånga-

14640 (Prins) 1. Dxb7 (2. De7) 5 x d5/T xd$ 2.
5 x f6/Sd6, Försök: 1. Da7? (2. Sd6) b6 2. De7
men 1. — Tx dS! 1. Db8? (2,5 xf6)L
x gå 2. 5g3
men 1. — 5 xd5! Tema Dombrovskis — Nietvelt.

Bo

Åkerlund meddelar att problem 14591, TfS

re av H.M. Huse (6065, TfS 8-9 1918).
Nils G, G. van Dijks bilösliga version av 14093
av H. Hultberg (1 pr. TfS 1981) kan, som van Dijk
själv påvisar, korrigeras med tillsättande av en
svart Bd7. Problemet får därmed ställningen Ka4

usprungliga versionen och kan således anses vara

2.

d7. 3 drag. I, gå osv. Har två bönder färre än den

en förbättring.

Be e7. — Kbl Bb3, 3 drag. 1, eBL b2 2. Lad I, —

Db6/Te4.

Försök:

I.

Tfxc6

(2.

Txd5)

Se7/St62. Dh8/D x fö men I. — Tx då! I, Sde5?

Fl

1969 och Z.

Kb2 2. Lg6.

14641 (Neptajev) 1. Sf8 (2. Se6) Kxc5/Txd3
(2. Te4) Kxe5 2 Db6 men 1. — Te3! 1, Db6? (2.
Texc6) Tx d3/Teå/dxed 2, Tc4/Tx d5/Tdé
men I. — Tb3! Bra försöksspel, dock utan tematiskt sammanhang.

Tb7 La6 Se6. — Ko8 Td8 Ba7. 3 drag. 1. Kg6. (B.

kig dual. Fröbergs korrekturförslag: Kd3 TaB Se2

14648,

Th4 Lb5 Ldé Bd2 f3 f4 g3, — Kd4 Th5 Bas b6 d5

3 drag. 1, Ke6. Problemet kan jämföras med Khé

Tanié, Probleemblad juli-aug. 1972).
14115, TfS 10 1981 av Ö, Lindberger har en trå-

14640 —

I tematiskt hänseende givande. Den närliggande
och brutala inledningen drar tyvärr ner helhetsintrycket.

kelt korrektur: Kf6 Tg7 Lhö Bg6. — Kf8 Ta8 Ba7.
Schlotterbeck, Mainpost, Wurzberg

TES 10.

80 år fyllde den 10
Strängnäs. FT. började
dragsförfattare men har
sammade insatser inom

april Helmer Ternblad,
som framgångsrik tvåsenare gjort uppmärkfantasiproblemområdet,

både som kaomponist och teoretiker,

14642 (Ahues) 1. Sba7 (2. Dc4) 54e5 2. Dd6
(cxd47) 1. — 5605 2, ox då. (Dd67) Försök: 1.
Sbd6 S4e51 1.5 x d4? S6e5! Herpai-temat med 1ematiska försök,
utan bivarianter.

Renodlad

temademonstration

14643 (Ahves) I. 5Se5 (2. Dg7) Tc8/LeB 2.
S/S, Försök: 1. Sh8? TcB 2. Sf7 men 1. —
Le8! I. Sh4? LeB 2. Sfå men I. — TcB! 1. Dg7?
Le! 1. LX 03? ex fS! Anti-Lewmean i lösningen
och tema B i försöksspelen.

Dom i Tidskrift för Schacks årsturnering
för hjälpmatter, självmatter och
seriedragare 1983
Av

de 46 problemen

till bedömning

har några

(14287, 14324 och 14377) visat sig vara publicerade
tidigare. Till ett av problemen (14302) fanns en
exakt föregångare, Några finns ännu inte i en korrekt version (14318, 14382 och 14399), Därmed
återstår 39 problem att bedöma. Av dessa är 235
hjälpmatter, 10 självmatter, 3 seriehjälpmatter

och en seriesjälvpatt.
1 pris kr 100:—, 14336 av Kjell Widlert, Stockholm. Kh4 Tb2 Tc8 Lal Sg6 Sh6 Bh3, — Ke6 Dd2
Ta4 Tel Ldi Lf4 Sb3 Sd5 Bb5 d3 e3 g7. Hjälpmatt
i2 drag. 1. De3 Tf2 2. Kf6 Tc6. b) Med Sg6 på ed.

1. Sd4 Tx b5 2. Ke5 Te8. Avskärning av en ännu in1e öppnad vit linje, så att svart kung kan gå dit senare. Detta svåra tema, som för övrigt var WCCT-

tema 1972-75, har Widlert lyckats utföra med två
fängslade svarta pjäser i vardera lösningen.

En

förnämlig prestation.
2 pris kr 75:—, 14347 av Christer Jonsson,
Skärholmen. Kb8 Thd Lel. — Kf3 Da5 Th7 Lb6
Lg2 Bd2 g5 g7. Hjälpmatt i 4 drag. Vit börjar. 2

lösningar, 1, — Th5 2. Kg4 T x 83 3. Kh3 Tg4 4.
Th4 Tx h4,/1,. — Lf22. dILLx b63. Kg3L xa5
4, Ldf3 Lel. Rundtur av torn och löpare i samma

problem är gjort tidigare, men Jonssons version
är helt självständig och relativt ekonomisk.
3 priskr 50:—, 14348 (v) av Bertil Gedda, Göte184

3. Dh8& 4, g8L 5. L x f7 6. Ld5 7. f7 8. f8S 9. Sd7
10. Ke8 11, b8T 12. La8 13, b7 14. Df61
x fö patt,
Ailförvandling i en sinnrik version, Särskilt moti-

1. Ta5 (dragtvång) Sc3/Sc7/
2. Dh3/Dh3/Dd5/Dd5/Te7.

Försök: 1. Tf47 (2, Lo4/Lf5) Sd4/Sc3/Se7 2.
Lo4/LfS/T xe7, men 1. — Sxd6!
1. Txa6
Sc3/SC/S xd6 2. di/dxcvTxd6 men I. =

Sd4! Omväxlande varlantspel.
14645 (Svedberg) I. Sc5 (2. Sd3) Sel 2. Lb3 (3.
Te4) 53/Lg6 3. 5Sd3/5d7. 1. — Lg62. Sd7 Kxd5
3. Lb3 (2, Lb37 LfSfyl, — Kxd52. Lb31.— Sel
osv är en betydande variant. I övrigt ej så märklig.
14646 (Fröberg) I. D x g5 (2. Dd2/De3) Sh3 2.
Sa5 (Df47) Kd3 3, Lg6 1. — Se4 2. Dd5 Kxd5 3.
Lf72.—cxd53, Lb5 1, — Sc22 Lf7 Kd3 3. ScS
1. -— Kd3 2, 505 Ke23. Del 2. — Ko4 3. Lf7 1. —
Shå 2. Dd2? Sf4! 1. — Sc2 2. Dd27 elD! I. De5?
Kd3! Det gäller att hitta rutor för svart S så att

dualer undviks, Damoffret och modellmatterna
är vackra, (C.J)

14647 (Credda) 1. Kd2! g3 2. Db7 Kf4 3. Kd3
Sxcel I — a22. DES Kd5 3. Kc2 Sd4. Spärrdrag
av vit kung följt av avdragare med samma pjäs.

Ett mycket fint problem. (O.B.) Den raffinerade
spärrningen av två vita linjer överraskande. Ett
ovanligt svårlöst problem.
14648 (Lundström) I. 5 x dö c4 2, f5 Lb2. by I.

Sf5 c3 2. Ted Sg4. Möjligen originell tematik i
oklanderlig form.

Sommartävling...

borg. Kbå Bb6 b7 c7 d7 f6 g7. — Kg5 Lal Lg4 $28
Bf7 h5. Seriesjälvpatt i 14 drag. 1. d8D 2. D x g8

14644 (Lider)
Sd4/5d6/5Sg—,

med sommarlätta problem (en och annan pikant vändning förekommer dock) lämpliga att
lösa under sensommarens åskvädersdagar. Fem prisböcker utdelas. Lösningar gärna före 15
september till Lennart Larsson, PL 6292, $S-443 00 Lerum.

veringen för löparförvandlingen är värd att uppmärksammas.
1 HO 14390 av Manne Persson, Mora. iHjälp-

matt i 2.) Vackra bindningsmatter, kombinerade
med svarta T/L och L/T — avskärningar, sk
Grimshaw.
2 HO 14429 av Toma Garai, Van Nuys. (Hjälpmatt i 3,) Svart dam slår vit löpare i den ena lösningen och vitt torn gör matt — vice versa i den
andra lösningen, Ett skickligt komponerat problem även om ställningen är tung.

3 HO 14317
(Självmatt i 3.)
svart att utlösa
4 HO 14316

av Leonid Makaronetz, Brjansk.
Elegant spelföring för att tvinga
sitt kungsbatteri.
av Zivko Ianevski, Gevgelija.

(Självmatt i 2.) Ett vackert dragtvångsproblem
med spelförändring mellan förspel och lösning.

Öman. utan rangordning:
14301 av Karl Gunnar Pettersson, Bergvik.
14308 av Lennart Larsson, Lerum. 14367 av Saturnin Limbach, Czestochowa. 14402 av Rudolf

Forsberg, Stockholm. 14417 av Bertil Gedda, Göteborg.

Domare: Anders Lundström, Vindeln.
Spärrfrist 3 månader efter domens publicering.

Matt i 2 drag.

Matt i 3 drag.

Mart id drag.

RÖTMÅNADSTÄV LINGEN
Ställningen är:
Vit — Kh2 T:3 Bönder — h3 f2 då a3 Svart — Kf8 Ta8 Bönder — g6 g7 f7 dö
Vilka spelade, när, var, hur gick det.
Tre bokpriser,
Lösningarna vill vi ha senast 5 september.
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SCHACK 08:s

TÄBY OPEN

Juniorturnering i Norrköping
Datum:

Spellokal:
Tävlingsform:

1-10 augusti 1986

Lördagen den 2 augusti — lördagen den 9 augusti 1986
Hageby-Hus, Hagebyskolan i Norrköping
9 ronder Nordiska systemet

Ett 15-årsjubileum
Täby Schackklubb inbjuder till Täby Open

Betänketid:

40 drag på 2 tim därefter 20 drag/tim

Åldersgräns:

Födda 1966 eller senare

den 1-10 augusti i Tibbleskolan,

Startavgift:

150:-

Anmälan:

drygt 1 mil norr om Stockholm

Inbetalning av 150:- på postgiro 5917 64-6 Schack 08 senast måndagen den 4
augusti, Ange ratingtal. Personlig anmälan I spellokalen senast kl. 15.00 den
2 augusti,
Rond 1 startar kl 16.00 den 2 augusti, Sista ronden påbörjas den 9 augusti kl.
10.00. En dubbelrond.

Program:

Inkvartering:
Paketpris:

Spelprogram: 8 ronder modifierad Monrad, 40 drag på två timmar osv. Den 1, 5, 7, och 8 aug kl
18.30-22.30; den 2, 3 och 10 aug kl 13 samt den 9 aug kl 15. Den 6 aug spelas Täbyblixten kl 18.30.

Priser: 3.000, 2.000, 1.000 osv samt ratingpriser I tre grupper.
Lilla Täby Open: spelas den 1-3 aug och är öppen för juniorer födda 1973 och senare. Monrad 5
ronder, 30 drag/1,5 t plus 2x30 min med hederspriser, Startavgift 50 kr. Start kl 16 fre den I augusti,
Anmälan: Sker genom att sätta in startavgiften på pg 44.41 28-3 (Täby SK) senast den 28 juli, Ange
namn, adress, rating och klubb. Spelare med Sthlms SF:s A-licens 150 och övriga 170 kr. FM-

Grupplogi i Hagebyskolan 20:-/natt. Sovsäck och liggunderlag medtages.

600:-, i det ingår startavgift, logi och mat.
Den 2 augusti lunch och kvällsmål.
Den 3-8 augusti frukost, lunch och kvällsmål
Den 9 augusti frukost och lunch.

Priser:

1:a pris 3.000:- i övrigt beroende på deltagarantalet. Ratingpriser 300:- till
den bästa i grupperna 11-20, 21-30, 31-40, 41-50 osv.
Dessutom sakpriser

Förfrågningar:

Dagtid:
Kvällstid:

Tel. 011-13 93 44
011-13 07 96

Schack 08:s kansli

Ingemar Eriksson
Frank Svensson

Intresserad av

NYINKOMMEN LITTERATUR
Reuben: Chess Openings your Cholpe

ssooserssrrerrrarädr
rs äts råd sa

h

240s

86:-

Eckert: Sicilian: Scheveningen: Keres Attack «..sossseresarer
rr ere a rna
Schiller: Sicilian: Modern Richter-Rauzer Systeffi$. ......ossecsrorssrr
rer

h
kh

126
57

5T:2

Wade: Developments in the Benko Gambit 1981-86. ,.......sesorerseos
Myers: Nimzovich Defence fö 1.04 ressrersssasresessatssrörestrasrr

h
h

33
133

36:115:-

Koltanowski: In the Dark (Blindfold Chess) -osossosssserssrs
rear orena
Beal: Advance in Computer Ches$ 4 ..ssssasserersereertrr
rar rer rr n es

h
i

190
197

104:238:-

TfS årgång 1985 msssssrserererenearsreesnerrr
Världspaket: Tio intressanta nummer av

Geisdorf: Die Kavallerie im Gefacht,....scrersosroserarsarrserörrernd
Tröger: Mein Schach-Lesebuch ...sssosssreorarsarerarersrssenrrtrr a
Bhend: Kombinieren und Angreifört db ssscssssersessaerarnsr
raser erna
Bhend: Kombinieren und Angreifen I.s.scscsssrestrsssraer
ester srrrs
Bhend: Kombinieren und Angreifen Il scossssesrsserssösrertorsrner a
Botvinnik: Schach-Erinnerungen -...s.ssrecesessrssks
sr easessers REA
Vidmar: Das zweite internationale Schachturnier in Karlsbad 1911 (Olms)
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schacktidskrifter från tio länder....... 25:Söklistor gällande TfS hela årgångar eller lös-

Kortehnoji mfl: The second, third and fourth American Chess
Congress Cleveland 1871, Chicago 1874, Philadelphia 1876. ,.........
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422

2860:-

Dimer mfl: Der zwanzigste bis dreiundzwanzigste des Deutschen
i

689

244:-

TfS årgång 1931 med januarinumret
1 fQCSIN oeosrsesessrrseersesrer
areas krsrrrer 35:

ningens tidning PLY, som ges ut fyra

TfS årgång 19506.sssvssererorrrrsenrsrasrrrsrss
TIS årgång 1957

gånger om året.

PLY ger ärlig information om de olika

TfS årgång 1965

datorernas spelstyrka. Varje nummer
innehåller en aktuell ratinglista.
Dessutom: Partier mellan datorer och
meilan datorer och människor, testartiklar och fakta om nya schackdato-

75:

:

TfS årgång 1969-1971 per stuoscsssmsuss
TfS årgång 1973-1982
TIS årgång 1983... vsssunnrss

30:-

TIS årgång 1984, ,,

i

SSDF! Testverksamheten i föreningen
är världsunik, För närvarande spelar
medlemmarna flera hundra datorpartier i månaden, Resultaten redovisas i
PLY.
Att bli medlem 1986 kostar 90 kronor.
Enklast är att betala in beloppet på
SSDE:s postgirokonto 41 87 72-0.

Information: Hans Svedbark 08/758 21 68, Börje Iohansson 08/ 768 3938.

0011-1481 91

sommarläsning!

Bli då medlem i Svenska Schackdatorföreningen — SSDF. Då får du före-

gå med

åren har drygt 500 olika spelare deltagit i Täby Open!

Intressant

SCHACKDATORER?

fer Osv.
Köp inte grisen i säcken,

mästare 100 kr och IGM- och IM-spelare ingen startavift.
Tidigare vinnare: Erik Lundin, Lars Karlsson (2 gånger), Berndt Söderborg, Johnny Ivarsson, Ralf
Åkesson, Thomas Welin, Christer Niklasson, Ingemar Kristiansson och Peder Berkell. Genom

gummer behandlas gärna till facila priser.

Allt portofritt

Tidskrift för Schack
Box 7123

40233 Göteborg 7
Postgiro 60 46 34-6

Schachbundes Berlin 1920, Hamburg

Frankfurt a.

1921, Oeyenhausen

1922,

1923 oss essersres er er rss när rer rar stek rer Kr brer a

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, 216 15 Malmö

Ordertelefon 040,/16 28 61. Postgiro 63 19 45-3
186
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