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Manus till TfS skickas till någon av nedanstående adresser:

Gösta Svenn i balsalen på Park Lane Hotel:

”Som på puben vid lunchtid”
Trivs man bäst i öppna landskap så skulle man inte befunnit sig på Park Lane Hotel, på Pica-

dilly vid Hyde Park Corner, i London när VM-matchen pågick. Dels ringlade biljettköerna

——

långa varje måndag, onsdag och fredag (speldagar med andra ord). Dels var balsalen — där

Spelarna hade installerats längst fram på podiet — ständigt välbesatt, när nu inte de nära 400
åskådarna hade avancerat upp till det överbelamrade komméntatorsrummet,

vari någon

stormästare höll låda under respektive partiers alla fem timmar. Atmosfärsskillnaden i balsalen visavi kommentatorsrummet var självfallet slående: därnere hos spelarna var det som
på puben vid lunchtid, dämpat och stilla tisslande, sobert och förväntansfullt inför kvällens
begivenheter. Två våningar upp var stämningen hög och ljudlig, som på puben timmarna efter ”eftermiddagssiestan”. Och överallt dryftades givetvis de båda kring vilka allting kretsade. ”Nu har allt lille Garri trampat i klaveret”; ”Varför böt fegisen Karpov bort sin löpare?”
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VM-matchen löper över 11 sidor, Gösta Svenn var i London sista spelveckan och satt omväxlande på

pubarna och i Balsalen på Park Lane Hotel. Han kom hem alldeles lyrisk över det 11:e Partiet, ”det
bästa parti jag sett”, sa han och demonstrerade partiet både en och två och tre gånger. Det bästa (7!)
— jä, CÖM SjÄälVÅ, sossssseereresakrrerrrrrrrer
er rrer rer kr rr rer rer R rss ers AA 239-250
På e.p, avhandlas ett danskt passantslag, en spansk tjurfäktning samt ett och annat problem red ut-

röpstecken i England. Internationellt så det förslåf s:ossessssssresssrsr
rss res rss era 251-252
Ferdinand Hellers, som blev vacker trea i JVM på Gausdal, överraskades av att cubanen Walter Aren-

eibia till sist blev årets juniorvärldsmästare (desto mer som Ferdinand slog honom i ett kort, hårt parti). Förresten höjde alla andra också på ögonbrynen, cubanen var verkligen okänd innan han kom
TIL NOT
morse reasressrarr rer rr reser ars ras Kr Arr KRA KRK LARS KK RR KRKA Sr TAKARA
253-254
Olika mästerskap berättas det om på De 4 Röda, Kan ett EM, ett SM och två VM vara något? Och
nämner vi namnen Zdravko Tomas, Stefan Solbrand, Jörgen Magnusson samt Ferdinand Hellers så
förstår ju alla vad det handlar om — åtminstone i de tre senare fallet, o..ssssssssoosa 255-258

"Den som väntar på något gott, väntar aldrig för länge”, skriver EN om Fenix internationella jubileumsturnering i Borås. För spelsugna svenskar har dock gällt att de oftast fått vänta alltför länge.
Hursomhelst, 69 trofasta svenskar (av turneringens sammanlagda 96 spelare) mötte upp och tre av
dessa placerade sig i toppen: Dan Cramling, Lars-Åke Schneider och Bengt Svensson, tillsammans
med Bilek, Forintos (Ungern) och Kruszynski (POlefi) -ssosossseersrstsrrrsare
rear rna 201-265
Därefter tog Dan Cramling med sig de tre ungrarna (Lengyel också) hem till Gästrikland för Sandvikens propagandaturnering, Danne vann även där. Lars Madebrink rapporterar om denna, i fyra avseenden, märkliga furfieflfg. coscmsserrerressrrsrrrra
rr rr rr ss er ars Kr Arr ro skr sa 2600-207

Och: Rötmånadstävlingen — 250; OHRA — 259-260; 80-procentare — 265; Täby Open — 268; Som-

— kunde det låta. Eller: ”Han har i alla fall tvättat håret idag, Karpov”; ”Var har Kasparov
Björt av sin snygga vita kostym?”

De två skulle bara veta vilka sanningar som utsägs om dem . . .
Jag var i London sista matchveckan och måste er-

känna att jag blev både förskräckt och imponerad
av den supermoderna, smått fulländade, tekniken

kring arrangemanget, Alltså: censorer under pjäserna så att dragen blixtsnabbt projiceras på en

stor elektronisk tavla i balsalen, Likadant med
analysatorns drag i koramentatorsrummet. Dess-

utom TV-monitorer strategiskt utplacerade på hotellet, en del av dessa visande den aktuella partiställningen -— med senaste draget då och då blinkande och därtill alla partiets drag uppdykande på

Ibland råkade dock något av Miles avfärdat förslag uppenbara sig på monitoren som återgav Karpovs och Kasparovs skapande därnere, varpå Miles halade fram sin vita näsduk ur byxfickan och

vinkade ”peace” med den. Förslag och frågor
småhaglade ständigt över Miles och han höll audiensen stången ganska bra, såväl schackligt som

verbalt. Och hela tiden satt han där, utom när han
hastigt lämnade mikrofonen, ursäktande sig med
ett: ”Ett ögonblick, jag har ett litet möte att passa

en textremsa längst ner — en del visande spelarna
vid brädet. Var man än befann sig gick det utmärkt att följa partiförloppet, Jag skänkte en

tanke till vårt gamla hopsnickrade demobräde i
Schackspelets Hus i Göteborg: vad det lider kommer väl elektroniken att detronisera till och med
det,

Under det dramatiska elfte partiet — vilket Karpov senare betecknade som deras bästa Londonparti — svarade den engelske stormästaren Tony

Miles för underhållningen i kommentatorsrurmmet. Med mikrofon i ena handen och en Pint i den
andra satt han därframme vid sitt bräde och avfärdade

oftast

publikens

dragförslag

med

snabba

marsidan — 269; Kongressen och CS-sammanträdet — 271-272; Problem — 272-273.

omdömen. När han analyserat fram en vederlägg-

Omslagsbilden: Den gamle och blicken. Nja, så gammal är han ju inte men blick för spelet har han.
Det IT:e, I8:e och... I9:e VM-partiet bär onekligen syn för denna sägen, Det är förstås kämpen Anatolij Karpov vi håller på och vurmar för. Foto: Bo Brännhage.

ning (vilket det inte alltid var) tog han (ännu) en
klunk öl och frågade fryntligt leende: "Vill den

personligt ansvarige för detta förslag fortsätta
analysen”.

Oftast ville denne inte det.

-=

Här har åhörarna givit Tony Miles något att tänka
på. Månne 25. Tf? eller DQ i elfte partiet.

238
239

Det elfte partiets rasande mittspel aktiverade givetvis både analysatorn och medanalysanterna,
men när damerna böts tappade Miles intresset för
partiet med samma färmitet som ölen vid det här
laget slank ner i hans strupe.
”Slutspelet är ju döremi, varför gör de inte slut
på't? Ska vi gå ner och väcka dem?”
De tidigare kommentatorerna skilde sig, enligt

utsago, ganska markant från Miles. Timiman
noggrann och tålmodig, givande även det uppenbaraste klantförslag en ingående analys. Australiensaren Rogers inte lika styv i analysen — pjäser
kunde stå svårt i slag — men desto bättre på
schackhistoria och kuriosa.

en viss roll? På frågan om han kommer att vara en

Att skjuta in mellandraget 9. — dx c4 ser riskabelt

ny människa, eller ny spelare åtminstone, i Lening-

ut: 10. L>xc4 Lxf3 1, Dxf3 Dxd4 12. Lb5 med
farligt initiativ, 9. — Sb4 kan besvaras med 10,
Telt Le? 11. Lf.

vi nu har spelat 84 VM-partier mot varandra på
ganska kort tid så känner vi varann alltför väl för

10. DXf3 Sxd4 11. De3t

står bättre men saknar åtkomliga angreppsobiekt,

En avvikelse från den andra matchens 15:e parti,
där 11. Telt Le7 12. Ddl spelades.

23. L.x bd Sx ht 24. gx hå Lxbd25. Txc7b626.
Txa7 Kg7

11. — Se6 12. exd5Sxd5S13.5xd5DXxd514. Led
Db5 15. ad Da6 16. Td1 Le? 17. bd

26, — Te2, med den frestande idén LeS, avvärjs enkeli med 27. Ta2. Däremot går det inte här att nonchalera hotet mot f2: 27. Tel LS 28, a5 L x f2129,

det!” Intervjun avslutades med följande replikskifte:
"Kommer du att vinna?”
Skarp mörk blick från Kasparov:
"Jag förstår inte frågan!"

"Kommer du att vinna matchen?”
”Jag förstår fortfarande inte frågan!

sig dock).

sing ceremony”, som sig väl bör. Det var champag-

vinjetten var en ultrasnabb genomspelning av den
förra matchens 24:e och sista parti!
Intervjuaren, som inte var särskilt insatt i själva

schacket, lyckades skapa en gemytlig stämning i
själva snacket. Karpov blev intervjuad först och
han gjorde ett avspänt intryck, log ofta. Han me-

nade att det hade spelats utomordentligt schack
och han nämnde särskilt det 5:e, 7:e, 8:e och —
framför allt — det 11:e partiet. Det senare gillade
verkligen publiken, hade han märkt. (Se kommen-

taren till hans 15. Tx c6! i detta parti — ”Karpovs
lilla publikflirt”.) Han tyckte inte om delningen av
VM-matchen, bland annat pekade han, faktiskt,

ligen på mamma Klara.
Fåfängt.
De båda huvudobjekten lämnade dygdigt och

tidigt festen och så fick den här matchens alla släktingar och bekanta bjuda upp varandra istället.

”Ödets ironi”

på sin lättflytande engelska med vacker rysk brytning.
Kasparov tillfrågades om han fortfarande vill
bli av med Campomanes vid nästa FIDE-kongress

och han svarade att, jodå, hans åsikt om presidenten kvarstår och vad som har skett i London har inte ändrat denna ståndpunkt, I likhet med Karpov

31, — Lc3 32, a7 Tf21 33. Kel Te81t 34. Kdl Lbd!
och vit är tvåfalt matthotad.)

dansen skakade igång, hoppades väl några av de

är bättre att spela hela matchen i en stad, tyckte
Karpov.

tierna, hjälper mig att vara det”, slutade Karpov

ET! Tb2 (jfr förra kommentaren) 31. Tec7! och vits
dubbelhot — 32. Tx ft, 32. a6 — är svårparerbart, (Det enkelspåriga 31, a6? tillåter kontringen

manes prata, och så vidare, Därpå thank vou och
utmärkelser till de båda spelarna och senare, när

Sjätte partiet

faktumet att jag brukar förbereda mig väl för par-

Nu är Te2 rent dåligt: 28. Tel Le5 29, a5 L x f21 30.

”talutropare” (eller vad vi nu ska kalla denna ana-

med Karpovs time-out-begäran till Leningraddelens första parti onsdagen den 3 september (båda spelarna lämnade London på söndagen). Det

koncentrerad på partiet under alla fem timmarna,
svarade Karpov att han försöker vara det, ”och det

27. Td7 TAS

kronism till människa) som dunkade med spiran i
scengolvet och förkunnade att nu var det dags för
Mir Keene att säga något och nu skulle Mr Campo-

på tidsskillnaden mellan London och Leningrad
(tre timmar). Möjligen har detta något att skaffa

”London?”
”TJa, varför inte”
Karpov berömde vidare Kasparovs spel och sa
att det givetvis blir svårt att vända matchen i Leningrad. På den lite banala frågan om han är heit

K277? pga 32, Te7t och Tf8 faller).

ne och ostbricka och en högtidligt uppskrudad

kvinnliga festdeltagarna på att få bjuda upp Garri
eller Tolja och någon av de manliga ruvade antag-

Nädvändigt och tillräckligt, nu går inte 23, Df3 för
Do, Det är en ödets ironi att det friska spelet
mynnar ut i ett ganska tråkigt slutspel, där Karpowv

Kfl bxa5! 30. Tx f7 (30. Kxe2 Lxa7) Td2! och
svart mår gott — 31. Tf5t Txd5! (men inte 31. —

Varefter skratt och leenden följde och sedan er-

röv och Karpov intervjuer i brittiska ITV (var för
Programmet var 15 minuter långt — man hade
överhuvudtaget en kvart efter varje parti — och

Sf

rad svarade han nekande, ”Ingen av oss kan plötsligt byta till en överrumplande spelstil. Eftersom

kände han på sin ryckiga, lätt otydliga engelska:
”Jag vill inte svara?
Londondelen avslutades med en officiell ”Clo-

Onsdagen den 27 augusti spelades det 12:e och
sista London-partiet, och på fredagen gav Kaspa-

22. 1c3

28. Txd8 Txd8 29. Td1 Tdé 30. Td3 h5
Kasparov har fått löparparet, fria ytor och initiativ för bonden; mer kan man inte begära i en VMmatch.

Bonden på b4 ser svårsmält ut; efter 17. —
Lxbå4 18, Db3 c5 19. Lb2 (19. Ld3 Das 20. Lb51
SET Också bra ut) 0-0 20, Dg3 har vit ett livsfarligt

Bonden på f2 är egentligen Karpovs enda ordentli-

ga angreppsmål men det går inte att kormma åt den
med alla tre pjäserna. Ett remislut ter sig därför
självklart

men

Karpov

vill försegla och

tryck,
Wirtensohn rekommenderar i die Schachwoche
18. La3 Lxa3 19. D>xa3 c5 20, Ld3 jämte Lb5t,
Svart kanske kan spela 18. — c3 19. Ld3 D-x a4 20.

31. Kf1 Td7 32, Ke2 Le 33, Kll hd 34, Led Te7 35.
Tf3 Ld6 36, Kg2 Te7 37. Lb315 38. Td3 Le5 39, Te3
Kfl6 40, Ted gå 41. Te2 Ke5

Lxbd4 Dxb4 21. Tabl Df4 22. Lb5t Kf8 och det
går att sprattla.

Här avbröts partiet. Remi utan fortsatt spel.

Kommentarer: UN Nyberg

17. — 0-0 (1) 18. Dh3
Det enkla 18. Lb2 kom starkt ifråga. Damen kommer faktiskt lite offside på h3.

RYSKT

18. — g6 19, Lb2 Ded

Kasparov--Karpov

1. ede52, SI3 ST6 3, 5 xe5 d6 4, 5ST3 Sxed5 d4 då
6. 1.d3 Sc6 7. 0-0 Lgd

På 19. — 5g5 följer inte 20. Dc3? Lf6 (1) utan 20.
Dh6.

Sjunde partiet

7. — Le7 8, Tel Lgå är en vanligare fortsättning,
som vit även nu kan länka in i. Kasparov föredrar

20. Td7 Taeå8!

Som Ali — Foreman (nästan)

en fortsättning som han prövade i den andra matchens 15:e MP.

Men inte 20. — Dx ed4 21. Txe7 TacB 22. De3 f6 23,
Tel följt av TI xe6.

8. c4 SI6 9, Sc

Lxh?7t Sxh7 23. La3 Dh4 24, Lxe7 Dxh3 25.
Bxh3 TfoR 26. Khl, angiven av Wirtensohn, föll

Det skarpaste draget, som innebär ett bondeoffer.

Det gick även att gå över i upptrampade stigar med

Varianten

20. —

Dxb4

21, Lxg6

5g5 22.

väl inte Karpov på läppen. Kungsställningen ser li-

DAMGAMBIT
Karpov-—Kasparov

1. dd d52. c4e6 3. Sc3 Le7 4, ex d5exd55; Lid c6
6. De2

te darrig ut.

gillade inte heller Kasparov uppdelningen av mat-

9. Telt Le7 10. exd5 Lxf3

chen. Han påpekade att det blir jobbigt att ställa

Dh3!? (första matchens 28:e MP).

21. Ld5 Dx bd!

ny idé på gång . . .

9, LXfå

21. — Dc2 22. Le5.

& — g6 7, €3 LIS 8, Dd2 ()

om sig till allt det nya i Leningrad, ny spellokal,
nytt bräde, nya pjäser, nytt bord osv. ”Sånt spelar
240

flyttar

fram sina positioner i avvaktan på detta,

11. Dxf3

Dxd5

12.

Detta har hittills ansetts tamt, men Karpov har en

241

. . . Istället för 8. Ld3 som ger svart ett ganska bekvärmt spel. Nu kan Lf3 drivas bort med tempo så
småningom.

16. — Kf8B

Kasparov är inne på sin sista minut.

Efter 16 minuter, Ställningen är mycket svårspelad

10. dxc5 Lxe5 11. h3 Lxf3

39. Tf1 Dxb5

li, —

för bägge parter.

Här såg 39. — Sxg5 väl så starkt ut.

L.xg6 följt av g5 och slag på d5. Det prosaiska I1.
— Left var dock tänkbart,

17. Kg2 a5 18. 23

40, DE2 Sxg5

12. Dxf3 då 13. Seq4

så 9, f3 som hotar gå jämte bondestorm, 9. — h5
kan ev. besvaras med gambiten 10. e4 dxe4 1.
Le4,

Efter 15 minuter. Tydligen anser Karpov att 18. —
ad 19. b4 Sc420. L xc4dxcot21 Sed fannars ev. 21.

Och här tycks 40. — Dd7 ge svart fördel, tex 41.

9, f3 Sh6 10, e4 Le6 11. e5

18. — Dd8

Ser fult ut men förhindrar att Sg$ kommer ut na-

Kanske för att bereda Sb6 plats på d7, kanske för

turligt.

att själv bli offensiv med g6 - 25, kanske för att
spela Db& . . .

8, — Sd7
Här grunnade Kasparov i 9 minuter, Om 8, — Sf6

11. —h5
Efter en 16 minuters lutare. Kanske lekte HH. — hé
12. Le3 (för att förbindra 12. — Lg5) h5 honom i

hågen. Skillnaden torde vara subtil

— 1Ld3) är fördelaktigt för vit.

betänketid:

Karpov

2:05,

Kasparov förseglade det enda möjliga; 41. — Kzg8.
Parterna tog dagen efter remi utan spel. Vi skall

26, b5 05 27. Se3
ce xdå 28, Lxh6f Txh629.8xd5
Dd8 30. Led hd 31. Thf1 hxg3 32. hxg3 TeB 33.
ThlI Txhl1 34, Txhl La!

13.

13, exd4 Dxd4 (med avvecklingsplanen Se5) ger
inget. Efter textdraget är svarts lugnaste alternativ

13. — Le? 14. Tad1 Da5 15. Sg3!? dxe3 16. fxe3
Dxa2 17. Sf5 De6 19. Lh6! 5e8 19. Dh5!

inte fördjupa oss för mycket i slutställningen utan
bara konstatera att publiken fick sitt lystmäte av

Uppfinningsrikedom i sådana här ställningar har

spännande tidsnödsspel,

e7 och matt på h7. Svart tvingas därför ge kvalitet.

Kommentarer: Ulf Nyberg

Kasparov

219,

12. Ld3 Dd7 13. b3

förlorar bonde efter 12. g4 Lg6

att byta springare,

41. Dxd4t

19. ShILx h31 20. Kxh3 Kg721. Kg2 Sd7 22. La3
SI8 23, Le3 Se6 24. Se2 Sh6 25. bd Db6
Förbrukad

Dföt Kg8 42. Thl d3 43. Kg2 Sg7.

Lh5

Garri aldrig saknat, Det hotar slag på g7, slag på

19, — g6 20. Dg4 Se5 21. Dg3?
Objektivt bäst — och ”allt” vad vits lysande spel

Åttonde partiet

var 21, Sxe7t

Dxe7

av dubblering

på d-linjen (Keene).

22. Lxf8!

Kxf8 23. Dg3 jämte manövern Lbl-a2 ev. åtföljd

Praktiskt spel = ruffell?

Nu är det tidsnöd på båda håll men Kasparov måste ändå ha sett sitt kommande kvalitetsoffer när

bort ge vit —

Svart skulle

sakna motspel,
21. — Lf6 22. Lb5?1?

DAMGAMBIT

Kasparov — Karpov

han spelade 30, — hå.

1. då d5 2. c4 e6 3, 5c3 Le7 4. cxd5

35. f4 TeS

Precis som i de tidigare matcherna tar de båda
”öppningstjuvarna” varandras varianter. I den
förra matchen spelades avbytesvarianten i en svit
av tre partier: 20:e, 21:a och 22:a.

4, — ex d5 5. LI4 SI6 6. e3 0-0
I det 22:a partiet förra året spelade nu Karpov, som
då hade vit, 7. Sf3 och fortsättningen blev av den

13, — Lh4T

skarpare arten: 7, — Lf35 8. h3 c69, g4 Lg6 10. 5e5
Sfå7 11. Sxg6 fxg6 osv,

Tidsförbrukningen är intressant: Karpov lade ner
16 minuter på drag 12-13, Kasparov tänkte 41 (1)

Kasparov spelar istället ett drag som Ferdinand

minuter på Lh41. Problemet för honom är att Le?
och Sgå trampar varandra på tårna. En tänkbar

Hellers ansåg naturligt i sina kommentarer till det
Ovan nämnda partiet, och Karpovs svar hittade

utvecklingsplan är Ke8 — f8 — g7 följt av Shé men
det är inte säkert att springaren skall till f5. Kanske
skall den stå på a7 (!): 13. — a6 jämte Lf& och

springarvandringen Sgå — 27 — 08 — a7, Men under tiden klämmer vit in Lg5 och Lf6.
Så Kasparov gör som Muhammad All mot Fore-

man: lutar sig bakåt mot repen för att se vad motståndaren har att komma med, Det är inte mycket,
till att börja med.

14. gå Le7 15, KT2 LfS 16. Lil
Svetin har i Pravda rekommenderat

16. Tel, kan-

ske för att köra vidare med e6 och få en pjäsutpost
på e5. Men i så fall får ju svart bla fältet f6,
Karpovs drag verkar snålt och bra; terrängför-

delen ger honom värdefulla minuter på klockan.
242

någon i redaktionen (TfS 10/85).

Exf8

36. Tx gå

Gunnar Johansson har pekat på möjligheten 36.
Da21? här, tex 36, — Txd57 37. Lxd5 Lxf4 38,
L>xe6 Dg5 39, Df2! +-. Frågan är vad som händer på 36. — då, 37. Db3 går inte p ga Tc21 38. Kfl

Timman

bondestorm (TfS 78/3). Textdraget lägger också
beslag på den andra vitala centrumdiagonalen och

(el) Sc5, och på 37, 5e3 har svart det farliga pjäs-

tvingar nästan Karpov att lite mot sin övertygelse

— Karpov,

Bugojno

Dc2! 067 (c5! — 20:e MP

1978 fortsatte 7.

-835) och vit vann med

offret 37. — Sxf41. (Keene i The Spectator: 36,

vara beredd att spela med isolani,

Kell! Txd5

7. — c5 8, Sf3 506 9. 0-0 Lg4

Dxd5

38. Dh2!

Kf& 39,

Dh81 Ke7 40. fx gå och svart är hjälplös. Han kan
dock streta med 36. — Lhö&! 37. Txhö! ((37. g47
Sxfål och Dg5y) Kxh6 38. f5t DaSt 39, Dh2t

Dh5; eller 37. Dh2 Tctt med tornbyte. RED)
36, — Txd5 37. Lxd5 Dxd5t 38, Kh2 Dxe5

23. Sd4 kan nog vit räkna på goda vinst-

chanser.

7. Ld3

37. Lxd5

Han spelar på motståndarens tid! Efter 22. L x f8

N eller TN är frågan — halv- eller helbra alltså. 9.
— CX då gav svart det sämre spelet i Löwenfisch —

Kotov 1939: 10. Sx d4! 5 x då 1. exd4 Le6 12. Tel
Se 13. Tel Ldé 14. Les.

22, — Sg7 23. LXg7
Inte 23. Tdé för Sx tå!
23. — Lxg7 24. Td6 Db3! 25. Sxg7 Dxb5 26. Sf5
Tad8
Det hotade 27, Td5! Garderingen 26, — f6 hade

mött 27. Se71 Kg7 28. Sd5 och vits ställning är Iövande,
Möjligt var dock 26. — Tae8, tex 27. Dg5 fö! 28.

Tx fö! (28, Shöt? Kg7 29. Tx fö? ST3f! med damvinst) 28. — De$! och svart tycks hålla ihop farniljen,
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Remi

fanns inom räckhåll

med återtåget 29, —

Td7: 30, Sh6t Kg? 30. T6f2 f6! (möjligen missade
Karpov detta) 31. Tx fö Txf6 32. Dxföt

Kooh6

33. Dh4t (33. Tf47 Tdlt! 34, Kh2 Sgåt med trevligt tornslutspel för svart) 33. — Kg27 34, DÉ61 Khö
och evig schack. Försöker vit 33. DIST så hittar
kungen sitt krypin till sist: 33. — Tzg7 34, Df4t gå
35. Df& T26 36. DIST Kh5 37. g4T Khd.

sjunde — en något strapatsfylid sådan, så därför
återvänder han nu, och har den här gången ett sä-

kert kort i bakfickan.
4, LI4 Lg7 5, e3 05 6, dxc5 Daf 7. Tel dxcd
Femte partiets hailabaloo inleddes ju med 7, —
Se4, Och det draget var det inget fel på men efter-

som Kasparov förlorade partiet, har han nu letat
fram säkrast möjliga variant — sådan är den, al-

30. Sdd!

lom rådande, kloka men lite trista matchtaktiken.

På springarflytt eller 30, — Te8 nu följer 31. Tx f7
varefter svart är färdig.
30. — T>xd4 31. D xe5 och Karpovs kläpp föll.
Men ställningen hans är också fallfärdig, även om
det finns några stretande drag: 31, — Td2 32. De7

Tdd8 33, Tx f7 Tx f7 34. Txf7 Kgö!

8. Lxecd 0-0 9, ST3 Dxe5 10. Lb3 Sc6 11. 0-0 Da5
12. h3 L£5 13. Sd4 Ld7 14. De2 Sxd4 15, ex då e6
16, Ld2 Db6 17. Tfd1 Le6 18. Le3 Da5 19. Ld2 Db6
20. Le3 Daå
Remi
Lika gott det, Vits ringa utvecklingsförsprång
kompenseras av att svart har kontroll över de vik-

tiga fälten kring isolanibonden.

14. — ex då 15. Sd5 b6 16. Sxd4
Efter drygt tjugo minuter (totalt 43), Karpov tänkte också I mer än tjugo på sitt 15:e drag (totalt dito). Besluten i en dylik ställning är svåra och
kräver noggrannhet: slappnar vit av, försvinner
den lilla fördelen;

tappar svart uppmärksamhe-

ten, råkar han omedelbart i klistret.
Här var 16, Sxf6f 5xf6 17. Dxd4 Lb7 18.
Dxdå Tfxd8 19. 5e5 LdS 20. Tc7 (20. Sc6 Td7)

L»b3 21. axb3 Tde8! 22, Tfel Txc7 23, Txc7
Te8! något att meditera över. Svart bör fixa det —
24. få Sd5 och slag på f4 eller 24. 5 f7 Te2.
16. — Lx dd

Den räliga fällan 16. — Lb7 17, 5xc6 Lxc6 18.
Txc6 Lxb2?

19. Tdé6!l, given av Nigel Davies och

Maxim Dlugy I bulletinen, såg säkert Karpov,
17, Dx då Sc5 18, Led Lb7 19. TAf1 TacB 20, Dg4
Lxd5
Så gott som tvunget för att inte bli alldeles and-

Försjunken i rufflarfunderingar världsmästaren
Garri Kasparov. Foto: Bo Brännhage.

Bättre 27, Txd8 Txd8 28. Dg5 Td7! 29. Shöt Kf8
30. Df6 med oklart spel. Nu har svart fördel!

35. e4l (35. Txh7 är långtifrån klart efter 35, —

Ser aktivt och bra ut men är inte det bästa. Bonderovet 27. — Dxb2! vilket indirekt kontrollerar

diagonalen al-h8, hade kraftigt ifrågasatt vits offerspel. T ex: 28. Dg5 (med hotet 29, Se7t, 30. T6f2
och 31. Df6t) 28. — Tde8! (lr förra kommenta-

ren!) 29, Sh6t Kg7 30. T6f2 Db6!

28. Dg5
Planerar 29. Sh61t Kg27 30. Tx f7T! eller 29. — Kh8

30. Khl med hotet 31. T6f5 (inte 30. T6f5 direkt
paa 30. — föl 31. Tx f67? St och damen ryker;
30, TIf5 är också för ivrigt: 30. — ST3F1 31. gxf37?
De2 osvk.

I

=

21. Txd5S De? 22. Ted1 Ded 23. D xed Sxed 24,
LaG Sf6!
Sånt har han i ryggmärgen, Springardraget, som
förhindrar torninvasion på sjunde raden, utfördes
blixtsnabbt.

DAMGAMBIT
Kasparov—Karpov

I. då

25. LXxc8 Sxd5 26. Lat Sf6 27. få

Efter tre minuter, vilket beredde på att Karpov

På 27, Tel Td8 28. Lb5 är Se8! säkrast.

kom för sent. Garri inväntade hans ankomst.

Th6t Kg27 40. Dd6 Td8! och i damslutspelet kan

1 — d52. cd 06 3, Sec3 Le7 4. St3 SIG 5. Lg5 hö 6.
Lxf6 L>xf6 7. e3 0-0 8. Tel c6 9, Ld3 Sd7 10. 0-0
dxed 1 Lxecdeå 12 h3 exdd 13. ex då

vits dam inte komma åt den ogarderade bonden på
a7) 35. — Delt (hotet var 36. €å — därför tvingas
svarts dam till passivitet) 36. Kh2 Dh6 37. e5 Tf8

(37. — 25 38, Tf6! med
38. Df6 35 39, e6 ad 40.
ner) 38. e6 25 39. Tx f81
remi) Dx f8 40. Dx g5t
De843. hd! h5 44, gå! h
rande 46. Df61—g61.

tornvinst eller 37. — Ta8
e7 a3 41, Debt! och vit vin(39. Dd7 g4! 40, e7 gåt! —
Kh8 41. e7 DbET 42. Kgl!
x g4 45. h5 jämte det avgö1-0

Kommentarer: Gunnar Johansson/G Svenn

Ställningen: Kasparov 4,5; Karpov 3,3.

27, — Te8 28. Kf2 Kf8 29. Kf3 Te”? 30. Ta8T

Ända hit är partiet en kalkering av den andra matchens 23:e parti. Det fortsatte 13. — Sbé6 (13. —
Ted 14, Db31) 14. Lb3 Te8 (14, — Lf5 15. Tel Dd7
16. Dd2 a5 17. a3 ad 18. La2 Tfe8 19. Df4 Le6!? —

Rasjkovskij-Beljavskij,

sovjetmästerskapet

Klok men lite trist matchtaktik

Karpov--Kasparov
1. då SIG 2, c4 pö6 3. Sc3 då
Efter det gränfeldska fiaskot i femte partiet, gjorde Kasparov en utflykt till Damgambiten i det

30, Lb$5 följt av gå, hd, gå var ett något hårdare test

av Karpovs försvarskunskaper.
30, — Te8 31. Txe8t SxeB 32. Ked4 Ke? 33. Led

Se7!
Därmed upprättande oforcerbar taggtråd framför
vits kung. Bondeslutspelet efter 33. — Sdeét 34.

-86)

Kd5 Sx 0435, Kxcd var givetvis inte att tänka på.

15. Tel Lf5 16. Tx e8t Dxe8 17. Dd2 Dd7 18. Tel
Td8 19. Df4 5d5 20. Sxd5 ex d5 21. Ses L xes 22,

34, KeS f6T 35. Kf5 Se8 36, Ke4 Sc7 37, hd Kdé 38.

Txe5 och Kasparov fick en liten varaktig fördel.
Självfallet har Karpov och gänget analyserat
ställningen sen dess, och resultatet av detta kommer nu (draget spelades utan betänketid):

GRUNFELD
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Noggrannhet och svåra beslut

TB! 36. Th6 Dg7 37. De61 Df7 38. Tx g6t Kh7 39.

Nionde partiet

28. — Dxh2! 29, Khl! Kn8?

täppt.

Ma

27. Tf6?

27. — Tål?

Tionde partiet

Kf5 Ke? 39. Kg6 Kf8 40. KIS Ke7 41, Ked Kd6 42.
gå Ke7 43, b4 Kd6
Kasparov förseglade 44. Kf5 och dagen därpå enades man om remi utan spel,

13. — e51? 14, L.b3
Efter en knapp

kvarts minilutare.

Han

räknade

+

förstås på olika slutspel, tex efter 14, Se4 cx då 15.
SXxI6T SXfT6 16. D xd (16. Sx då a 17. a4 Dd6)
Dxd4! (16. — Lf5 17. Df4 Les 18. 5e5 ser besvär-

ligt ut för svart) 17, Sxd4 Ld7. Vit har här en liten
fördel i sina aktivare pjäser, men svart verkar kunna hålla emot på tornlinjerna.

Med 5,5-—4,5-ledningen i ryggen gick Kasparov
istället och
med 1-0.

såg Arsenal

slå Manchester

United
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Såhär tiondelen innan handskakningen ser det tveksamt och

17. —— Db5!

Sömnigt ut, Men sen, men sen:

Slutspelet efter 17. — Dxel 18. Txel Lxb2 19.
Se7T KAB 20. L xe6 fet 21 ex få Txf4
22 Txb7

Jullständig mobilisering av Beslutsamheten, Vakenheten och
Klokheten. Hos båda! På samma gäng! Vid halvleksceremonin

kunde de kompromisslösa kämparna kvittera ut £ 10.000 som
delat skönhetspris för möästerverket, Fota: Bo Brännhage.

Le3 23, Te2 med idén 24. Sc6 är svårt för svart.

23,
Kgs!!
spela
fxel3

— hxg6 24. DX g6 De57
med det letala hotet 27.
24, — Dh7! 25. Dxh7t
27. Kg4 och efter 27, —

25. Kxh3 TI6 26,
Thl. Svart ska här
Kxh7 26. Kxh3
Le5 (TI7 är också

tänkbart) har vit, märkligt nog, bara remischac-

18. Se7t Kh8 19. LL xe6

kar med 28. Txb7 ex f229 Thlt K27 30. SIST Ke
31. Sher Kh8 32. Sf7t Ke.

Poängen I svaris spel är 19. ex f4 Sg31 20, fxg3
Dbé61T med tornvinst. Och på 19. Sd4 har svart 19,

23. — hxg6 24. Dxgö

-— De5, tex 20. Sxe6 fxe6 21. Txbl f31 22. på
Sxg3 23. fxg3 fot 24. Txf2 Dxpgåt 25 Kfl
Tx f21 26. DX f2 TB och svart vinner,
19. — fx eb

Remi fanns ju med 24, Sx g6T K28 25. Se7t KhB
(25, — KITTY 26, ST5t Kf6 27. Sxg7 De 28 Shåt!
Do h5 29, Th7) 26. Sgöt — men båda spelarna här
med all önskvärd tydlighet visat att de är på vinnarhumör i det här partiet,

19. — Db6 20. Sd5 Dxe6 21. Sxf4 Dxa2 möter

24, — De5!

22. Db4! jämte 23. Txb7 med bondevinst för vit.

Åter existerade remimöjligheter: 24. —

20. Db1! Sg5!

Dh7 25.

Txg7 Dxg7 26. Dh5t Kg8 (26. — Dh77 27, Sg6T
Kg7 28. DX h71t Kxh7 20. 5xf8 Txf830 Koxh3
Txe3 31 få! och vit har vinstchanser) 27. gxh3

[xe328. Tel ex fl 29 Txg7tKxg730 Dg6t Khö
31. Dhöt Ka 32. Dxe61 Tf7! Här förlorar 32. —
Kh7 33. D26T Kh8 pga 34. Dh6T! (men inte 34.

Elfte partiet

- . . tänkte Kasparov 6 minuter, varefter Karpov

Det makalösa, det roliga, det skarpa,

kom ut från sin loge, noterade draget, klippte reptilsnabbt till med . . .

det bästa

15. Tx cd!
GRUNFELD
Karpov— Kasparov

1. då Sf6 2. c4 g6 3, Sc3 då 4. Lfd Lg7 5. e3 c5 6.
dxc5 Da5 7, Tel dxed 8. Lxc4 0:09, Sf3 Dxc5
10. L.b3 Sc6 11. 0-0 Da5 12. h3 LfS 13. De2 Sed 14.

Sd5
Med hotet Lc7. Hittills hade det gått undan, med
ett litet undantag för Karpovs &e drag (många

väntade där Da4t: jfr Åkesson-—Welin i förra

numret). På sitt nästa drag . . .
14. —e5

. .. skrev ner det och lämnade åter scenen rättande
till slipsen och kavajslagen samt kastande en lång
förnöjd blick på Kasparov. Denna Karpovs ”enaktare” fick några ur publiken att ge ifrån sig små

förtjusta tillrop och en kort applåd.
Draget dyker upp lika hemskt plötsligt som det
upplysta Prince Albert-morumentet vid Kensington Gardens nattetid.

21. Shd

15. — ex få

Genast 21. 5 x g6t förlorar: 21. — h Xx g6 22. D x gå
Sxfåt 23, gpxf3 Te8! och i varianten 21. SxgS

Efter blott fem minuter. 15. — bx 06 16. Se7t Kh8
17. Sxc6 Dbé 18. ScxeS Le6!? var intressant.

Dxg5 22, exfå4 Tx fal (22, — Dxf47 23. Txb7
Tab& 24, Tx b8 TxbB 25. Dxg6! Dd6 26. Dg5 Te8
27. Tel! eller rentav 26. Sf51) 23, Tx b7 Te8! 24. 5c6

25. Tf7t?

Des 25, Sxa7 (25. Del Tc4) Ld4a! är svart mycket
aktiv.
Hit hade spelarna använt lika mycket, eller lite
kanske, tid som i det förra partiet, dvs I timme och

På detta lite oväntade drag kostade Karpov på sig
41 minuter, så att han nu hade 23 minuter kvar av
betänketiden. Något av följande räknade han säkert igenom:

16. Te7 Le6!
Men detta tog tid att hitta: 37 minuter. 16. — fx e3
17. Dxe3 är dåligt för svart:
17, —

Lxb2

18. Tc2! (även 18. Sd4 är starkt)

med hoten Tx b2 och g4.
17, — Sd6 18. Tc5 Dd8 19, Td1! Te 20, Df4 Te4
21. Dg3 och svart är förlägen på d-linjen.
17. Del!?

25. Txg? fxe3t 26. få! Dxg? 27. DhSt Dh7!

knappa 20 minuter.
21. — Sx hf
Remi gav 21. — fxe3 22. Sexg6t (22. fxeå?
Sxhåt! 23. gxh3 Dg5t 24. Sg2 Les! 25. TcS
Lh21") Kg8 23, Se71 (23. Sxf8 e2! 26. Tel Tx f8)

Eller är det kanske detta som är ”monumentdraget”? Allt hit var i alla fall förberett, det avslöjar
betänketiden — 19 miruter inalles.

KhB 24, Seg6T osv,

De mer iögonfallande alternativen ger inget: 17.
Txb7 Lxd5 18, Tb5 Sc3! 19. bxc3 Lxf3 20.

22. Kh2 Dh5 23. Sex p6Tt

gxf3 Dxc3 eller 17. Se7t Kh8 18. Txb7 Sdeö! 19.

23. Kxh3 var dåligt pga 23, — 25 men
Sh
x g6T var en spännande möjlighet:

Sc6 DcS 20. TC7 Db6 och vits torn har gått vilse.
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SIS? fIST! 35, Kl TxISN Ke8 35. Stå!

Med

partidraget

Dg51 23. Sg2 f3.

hoppas

svart

på 22. gxh3?

och tornslutspelet efter 28. SgöT osv är rem — ifr
kommentaren ovan! Vinstförsöket 27. — Kpgå8
ändrar inget: 28. gxh3 Dxb2f 20. Khl Tf7 30.

Telt Te7 31. Sg6! e2! 32. Se71t Kf8 33. Sg6t med
dragupprepning. Försöker vi spela på vinst så för-

lorar han: 26. De3? (istället för f4) D>xg7 27. Sg6T
KeB 28. Sxf8 Dxgåt 29. Kxg3

SKI2 30, 5Sxet

Sd3! 31. Sd4 (31. Kf3 Te8! 32. Sd4 e21 33, Sxe2
Tf81) TAB! 32. Se2 Sxb2 eller om svart vill vara
ändå hårdare: 28, — Sg5! (istället för D x gåt) 29.

23.

Sd7 Td8 30, Se5 e2 3. Tel Tdli 32. Sd3 Dh71 33.
Kgl Dxd3 34, Dxg51t Kf? och när alla schackarna är slut kan vit ge upp.
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25. TXb7?

fxe3t! (25. — Sg5? 26. DHST Kg8

27. Sg6!) 26. Koxch3 Txf2 och vit har inget,
25. DCI fx e3t! (25, — Tf6 är sämre: 26, Kxh3
fxe327 f4e228. fxesex ID 29. ex f6D>xf6 30.

Tolfte partiet

Trettonde partiet

Reaktionen

Slutspel med
med, ..

Txb7 och vit är bonde över) 26. Kxh3 Ka8 (även
26, — Dh5 27. Dg6! De5! 28, Dock! är remi) 27. få

DAMGAMBIT

29, Dh5t Kg8 30. Txe2 eller 26. — Tx 7 (ist fe2)

27, DX
f7 Df6 28, Dxf6Lxf629 fxe3Lxb230.
Tbl överlåter initiativet åt vit.

26. DXf7 Sg5!
Datorn Psion Chess föreslog 26. — Db5 men det

är klart sämre: 27. Sp6T Kh7 28. 527 De8 29, D xe6
Ses 30. DfST Khe 31. Thl! eller 28. — Dg5 29,
exhå Tf8& 30. Dxe6 fxe3 31. Dedt Kh6 32. f4!

27. Sg6T
27, Dxb7 Ddst
27, — Kh7 28, 5Xe5 Sxf7 29, 5xf7 Ka6! 30. Sd6

fxe3 IH, Scdl exfl
Små vinstchanser gav 31. — b5 32. Sxe3 L xb233.
Tbl Le5T 34, g3a6. Här är fördelen av löparen mer

påtaglig än i partiet,

SPANSKT
Kasparov — Karpov

1, dd d52. cd e6 3, Sc3 Le? 4, Sf3 Sf6 5. Lg5 h6 6.
LXf6 EL. f6 7. e3 0-08. Tel e6 9. 143 Sd7 10, 0-0
Åxed IL Lxecd es

Detta det första Leningradpartiet skulle ha börjat
onsdagen den 3 september men uppsköts till fredagen sedan Karpov visat upp ett sjukintyg. Pro-

Skillnaden mot det 10:e partiets 11. — e5 osv blir
nu att båda parterna får behålla sina e-bönder, något som gynnar svart: vits hästar får inte lika

många fält i centrum att galoppera över.
rape

a 13. Tfd1 cxdd 14. Sxd4 De? 15. Sed

Sparar löparen och hotar i förbigående bondevinsten

Dxed,

16. —

Lxh2t

17. Kxh2

Dh4t

18. Kal

15. Lb3 vore avgjort sämre: löparen har inte längre
någon framtid på den diagonalen, Eftersom svart

har spelat b5 (och avstått från e5) är nu diagonalen
hl-a8 intressantast för vitfältaren.
18. — Sf6 19. Sx fört
De vackra springardragen 19, 5d6 Ld7 (Td877 20.

37, — e5 38, 23 Tf7 hade givit respektive sekundanter en sömnlös natt. Textdraget forcerar remin.

ett olikfärgat löparslutspel med minsta möjliga
fördel för vit, Vi får se hela partiet som en naturlig

38, Txe3 Tf2 MI, b3 Txg2t 40. KJ Txa2 dl.
bxad Remi (Tid 2.26—2.26)

spel.

Remislutet följdes av stående ovationer från
publiken. Partiet — i vilket båda visade upp en
makalös uppfinningsrikedom och förmåga att
hitta dolda, fullständigt oanade, poänger — inne-

håller allt man kan begära av den här sortens skarpå spel, och utnämns här och nu till det bästa
Karpoöv och Kasparov presterat mot varandra.

say

1. ed e5 2. Sf3 Scé
I det sjätte partiet försvarade sig Karpov med
Ryskt. Men Spanskt är ju en av hans gamla söt-

nen kanske, han hade ju tidigare ogillat den alltför

hjärtan och med den hade han framgång i den

snabba flyttningen till Leningrad — man lämnade

andra matchens 5:e parti. Bland annat.

London sista söndagen i augusti — och pekat på
tidsskillnaden (3 timmar). Enligt överenskommelse räknar man inte detta som en ”vanlig” timeout. De båda har tre sådana till sitt förfogande,
varav varsin togs ut i London,

3, Lb5aG 4, Lad Sf6 5. 0-0 Le7 6. Tel b5 7. Lb3 dö
8, 030-09, h3 Lb7 10, då Te8 11. Sbd2 LfS 12. ad
h6

1. då Sf6 2. c4 på 3, St3 Lg7 d. g3 c6 5, Ly2 då 6.
exdåcxd5” Sc 00-08, Se5 e6 9. 0-0 Std7 10. f4
5eå Ld7 13. Dd2 5xe5 14, Lxe5, vilket i 35:e draget slutade remi efter tämligen odramatiskt spel.
Det här blir händelserikare men resultatet detsam-

ma.
10, — f6 11. STI 5e6 12. Le3 Sbö 13. Li2 f5 14. 5e5
Lid7 15. Dd2 Sc8 16. De3 Kh8 17, Tid1 Sd6 18. b3
Tc8 19, Tacl Le 20, Lel Lf621. Sad b6 22, Sb2 Sed
23, Sbd3 g5!? 24. SX06 Lxc6 25. 5e5 gxf4 26.
gXI4 Les 27. Dh3 Tg8 28. KfI Txcl 29. Txcl h5
30, Lbd a5 31. La3 LXe5! 32. dxe5 Tg4

I det femte partiet förra året blev det Iite trångt på
damflygeln efter 12. — Dd7 13. axb5 axb5 Id.
Txa8 Lxa8 15. då Sa5 16. La2 06 17. bd — även
om Karpov senare vann partiet,

13. Ic2 ex dd
Och i det nionde (-85) vidtog skyttegravskrig efter

13. — Sb8B 14. Ld3 c6 15. Sfi Sbd? 16. 5g3. Textdraget är aggressivare, syftar till en direkt uppgörelse
med vits centrum.

14, cxdd Sbd 15. Lbl c5 16. då Sd7 17, Tal cd 18.
axb5axbl15 Sdå TxaJ
På 19. — Db6 spelar vit 20, S2f3 och Sd7 kan inte
via e5 understödja inhoppet på d3; spelar svart
istället 20. — 5Sc5 följer 21. Le3 med röntgenkont-

roll på damen.
20. bxaJ Sd3 21. Lxd3 exd3

on på det förras gigantiska (och tröttande)

Bonden är självsagt dödsdömd men för att norpa

den tvingas vit småningom släppa sin på a3. Om
nu 22. 5xb5så Da5 23. 5d4 Dc3 och svart är aktiv.

19. — DX
f6 20. Dd4 Lb7 21. Dx f6 g>xf6
22. b3 få

23. gå Lxf3

22. Lb2 Da5 23. SÅS

Säkrast så. Ett vinstförsök i stil med Kg7, Ta7, Tc&
(alltså behållande löparparet) kan vit alltid bemö-

Det rätlinjiga 23, 5263 stöter på kvistigheter: 23,
— Dad 24. Dxd3 Lxd5t! eller 24. Teå Sc5! Efter
partidraget hotas 24, Lxg7 L x g723. Dgå4 Dec3 26.
Sxg? Dxg? 27. DXxd7, eller ännu hellre 26. e5!

ta med Sd4-c6 eller Sd4 och Lf3,
24. LX f3 Ta7 25. Tc6 Kg7 26. Le2 Les 27. h3 Lf6
28. Tdd6 Tfa8 29. Kg2 Le7 30. Td2 bd 31. på fx gå
32. hx gå a5 33, f4 TAS 34. Tx d8
Remi
+
Efter handskakningen lämnade Kasparov skynd-

samt podiet, Karpov och överdomaren

Lothar

Schmid skötte det ”sociala” med publiken: några

nickanden till höger och vänster, varefter resultatet av VM-matchens Londondel summerades till
6,5 poäng för Kasparov; 5,5 för Karpov,
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blem med andningen var det tydligen — och söm-

Det tredje partiet såg 10. Sf3 5c6 11. Lf4 Sf6 12.

16. Sf3 Lb8 17. Dd2 b5 18. Le2

Sxec8) 20. Ses visar sig ineffektiva efter 20, —
Sd! och på 19. 5c5 spelar väl svart bäst 19. — e5
åtföljt av löparutveckling.
Efter textdraget klyvs ställningen snabbt ner till

44, Ke3 Tal 45, Kd3å Th1 46. Ke2 osv. (Variantkommentarerna bygger till största delen på det styva
arbete Miles och Dlugy lade ner i kommentatorsrespektive pressrummet.)

ål. — Dd6??

Karpov — Kasparov

32. Txf2b5 33. Se3 a 34, Kg3 ad 35. Tc2 TIB 36.
Kgad Ld4 37, Te? Lxe3

Exempelvis: 41. — bxa442, Tx e6t Kf5 43. Tab aå

är lika

Kasparov — Karpov

följt av evig schack.

25, — Sg5 26, ex f4 och 25, — Ke 26. Sf3 DX b2
27. Tbl! förlorar knall och fall medan 25. —
fxe3t 26 Kxhle227. Tel Tx f7 28. DXf! Dxb2

löpare

GRUNFELD

e2 28. fxes exflD 29. Txg?t Kxg? 30. De6t
25. — Txl7

olikfärgade
"

Fjortonde partiet

Hotar Bf4 och Th4, något som Karpov löser genom att släppa f4 och istället skapa egna angreppshot.
33. Lxet dxed 34, Ld6! Tx f4t 35, Kel Ted 36.
De3 Dg5 37, DX 25 Tx g5 38, Tc8 Tg8 39. e3 hd 40.
hå ad
Remi

Svarts merbonde är inte mycket värd, de olikfärgade löparna ordnar, som så ofta, jämvikten åt

den materiellt underlägsne.

23, — Se5 24, LXxe5 dxe5 25. Sb3 Db6 26. Dxd3

TaB 27, Tel gt
För att inte störas av d-bondens eventuella framspottande.

28. Se3 L. xa3 29. Tal Tad 30. Spå LI8
Direkt gardering av hö, indirekt av e5 (31, Sxe57?
Txalt 32, Sxal Lg7 och svart vinner pjäs),

31. Tel
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Rötmånadstävlingen

vo
2

inr 5/86. Rätta svar: Rudolf Spielmann (vit), Akiba Rubinstein (svart), spelat i Sa Petersburg 1909

2

och den store Akiba vann partiet.
11 lösare deltog, varav 10 hade insänt helt korrekta svar. En, Mats Hylén (Helsingborg) hade

CÅ

förmodligen råkat ut för fapsus celami han hade
skrivit 1904 istället för 1909,
Ur redaktionskubben trollades följande tre
bokpristagare fram: Lars-Erik Ericsson (Göteborg), forma Ovaskainen (Johanneshov) samt
Björn Klasson (Lenhovda).

Ford

Örattis!

Övriga sju rätta lösare var: Eddie Karlsson (GöHH. — Dd6??
Plaskförlorar, Var det tidsnöd är draget åtminstone förklarligt. Efter 31. — fö (med tanken h5 och
”Ta8-c8) 32. Df3 Ta6! (32. — Kg7 33. Tc6!7) skulle
svart knappast stått sämre, svagheterna i ställning-

en har vit svårt att bevisa. Aven 31. — Ta2 är en tespektabel möjlighet.

32, 55 Ted
32, — Ta7 33. D>xb5 är aningen mindre tröstlöst
än partiet: lite fler pjäser — och därmed en och annan ruffelchans — finns i alla fall kvar på brädet.

teborg), Calle Erlandsson (Lund), Sven-B Nordenström — (Skärholmen),
Rudolf — Forsberg
(Stockholm), Erik Moössborn (Malmö), Jaakko
Liljarnaa (Stockholm) och Bengt Christiansson
(Malmö),
Här följer partiet i sin helhet och därmed vår
baktanke med tävlingen, nämligen an alla juniorer nu ska ta fram brädet, snabbt spela sig fram till
iornslutspelet och därefter begrunda detta.

SPANSKT
Spielmann—Rubinstein

33. Tx cd bxed 34, Sxh7 exd3 35. Sxdö L xd
36, KAL!

I. ed eå 2. Sf3 506 3, Lb5 a6 d. Lad Sf6 5. 0-0 Le7
6, Tel b57. Lb3d6 8. c3 Lpg4?! 9. h3 Lh5 10. d3! 0-0
11. Sbd2 då 12. ex d5 Sxd5 13. STI Lf6 14. gå Lat

36. Sxh6t?

Sd7 19. Tel L>g5 20. Lxg5 Dxg5t 21. Dg4 Dd8

Kg?

37. Sgå4 få! och d-bonden

kan

karska upp sig igen.
36, — Kg7 37, f3 15 38. Sf2 d2 39. Ke2 Lb4 40. Sdå
Le3 dl, Sc5
1-0
Kasparov förseglade sitt 41:a drag och Karpov gav
upp avbrottet utan spel. Vit hämtar bonden med
Sbäxd2 och sedan är såväl aktivt som passivt svart

försvar hopplöst,
En kungsmarsch till g3 besvaras med d-bondens
framryckande och därefter Sc4xe5 samt framåt
med e-bonden, Ställer sig svart passivt med kungen på dö och löparen pendlande mellan al och d4,
ser vits vinstplan sålunda ut: kungen till b5, Sc4t,
dé jämte kungen till d5, sedan svarts avvaktande
bondedrag tagit slut — löparen kan ju inte hålla
både e5 och c5.

Ställningen: Kasparov 8, Karpov 6.

Personlig intervju med Kasparov...
gjord av vännen och stormästarkollegan And-

rås Adorjån är att vänta I nästa TfS-pummer.
När sista korrekturet går iväg för tryckning
är ställningen i VM-matchen 9,5-9,5 efter att
Karpov vunnit 17:e, i8:e och 19:e partierna!
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15. p5! Le7 16. SXe5 Sxes 17. Txe5 Sb6 18. dd

22. Sgå Sf6 23. Df3 Dd7 24. Kh2 a5 25, a3 Tab 26.
Te5 Tfe8 27. Tel

(Tael) bä?!

(Ddé6) 28. Txa5l

bxe3 29. Dxc3 Sed 30. Sxed Txed 31. Td5S De7
32. Te5 Te2 33. Dp3 (Txc7) Dd6! 34. Dxd6?
(Loft exd6 35 Te7 Tx bl 36. Tecl Kf 37. Lc2
Ta2 38. LX gö hX g6 39. Tic2 Tx c2 40. Txc2 TaB
41. FTe3
Själva tävlingsställningen, alltsä. Möjligtvis skulle vit spelat 41, Ta2.

41. — Tad! 42, Td3
Aktivt torn mot passivt.

42. — Ke7 43. Kg3 Ke6 44. Kf3 KdS 45, Ke2
Aktiv kung mot passiv,

45. — g5! 46, Tb3 f6 47. Ke3 Ked 48. Td3 d5! 49.
Kd2 Ta8 50. Ke2 Ta7! 51. Kd2 Te”! 52. Te3t KX då
53. ad Ta7 54. Ta3 Ta5 55. Tal Kod 56. Ke3 d4t 57.
Kd2 Tf5 58. Kel Kb4 59. Ke2 Ka5 60, Ta3 Tf4 61.
Ta2 Th4 62, Kd3 (62. Ta3 Kb4!) Tx h34 63. Kx dd
Th4t 64. Kd3 Txad 65. Te2 Tf4 66. Ke3 Kb6 67.
Tc2 Kb7 68. Tel Tad 69. Th1 Ke6 70. Th7 Ta7 71.
Keå Kd6 72. Kf5 g6t! 73. KX 26 Txh7 74. KXh7
Ke5 75. Kg6 gå
0-1
Tålamodet och tempoöspelet i dragen 45-50 är lika

AD.

4 > Mu
MM

7

Passantslaget i Kalundborg
Två cyklande göteborgare på väg hem från SM i

Malmö navigerade fel och fick ta vägen över systerlandet i söder,
I detta land finns städer, en av dem heter Kalundborg. Och mitt i denna stad finns ett torg. Ett
typiskt danskt torg: Rader av små rödvita flaggor

frejdligt viftande i vinden, polsan hivas över disk
i raskt danskt tempo, en chokladhjulssnurrare ropar ut nummer och vinster och nya insatser.
Där finns också ett torgschackspel.
En medelålders man i blå t-shirt spelar vit mot
en äldre herre med grått skägg och promenad-

käpp, T-shirtspelaren har övertaget men sväljer i
ett känsligt läge den så ofta förgiftade testamentbonden. Den äldre herrn i grått skägg tar vara på
chansen och rycker igång ett kungsangrepp som
får t-shirtspelaren att resignera efter bara ett par

drag. De båda tar i hand och utbyter några fraser
öm partiets förlopp. Domaren, som sköter
schackklockan och sitter på sidan av damflygeln,
förkunnar att det nu är näste mans tur att utmana
den äldre herrn med grått skägg och promenadkäpp.
In på brädet träder en yngre man med mörkt hår
och solglasögon. Som utmanare får han fördelen

av de vita pjäserna. Mummel i publiken, intresset
ökar när varje nytt parti startar, På en låg mur vid
sidan av sitter några kalundborgsjuniorer och harvar blixt. De bryr sig noll om vad som händer på
det stora brädet.

Domaren ställer klockan.
En kvart var.

Nu är det dags.
Den yngre mannen med solglasögon drar iväg 1.
e4, Den äldre herrn med grått skägg svarar med 1.
— eb, Besvikelsen är stor hos de som tycker att
torgschack ska vara fyllt av fart och öppna linjer.

Nåväl, en del hände det i alla fall (till slut).
Solglasögon — Gråskägg

1. ed e6 2. d3 b6 3, Sd2 Lb7 4. Sgf3
6. Lg2 0-0 7, 0-0 d5 8, 5 Sd7 9, Tel
11. e3 De7 12, De2 Tae8 13. h4 Sd8
SIh2 LXxf3 16, Sxf3Sc6 17. Lf4 hö
Ded Se7 20, hå 15??

Sf6 5. gå
c5 10. SI
14, Lh3 då
18, c4 Ldå

fria sig.
Solglasögon går fram och ställer sig bakom sin

e-bonde, tar en sista funderare, kliar sin haka med
hela handen, böjer sig ner, fattar tag om bonden

och flyttar den ett steg snett framåt till höger.
En passant,

Gråskägas bonde på f5 tar han upp under armen och vandrar bort mot sin planhalva där han
lämpar av den bakom brädet. Så vänder han sig
mot Gråskägg, som nu försjunkit i grubblerier,

ställer sig med armarna i sidan och vaggar fram
och tillbaka på sina fötter, illustrerande något i stil
med: ”Nu har jag fixat dig”
Det blir tyst i publiken, blixtspelsrasslandet avtar, chokladhjulsdomptörens stämma mojnar i
havsbrisen, De någorlunda kunniga sänder en

medlidsam tanke till Gråskägg. En annan far genom huvudet: Kände han inte till regeln om en
passant?

Någon sekund senare skakar Gråskägg uppgivet på huvudet och småler. De tu går fram och
möts mitt på brädet där de finner varandras nävar,
Domaren ställer klockan.

Så föll ännu en glad amatör offer för det lömska
passantslaget!
Efter SM i Malmö reste Magnus Carlhammar
tll festivalen i Biel. Där spelade han i rond 4, på
sista bordet, ett parti som gav genklang ända upp

i stormästarlogerna.

Märk

damen

på a5 utan

fält... det provocerade tornet... Häng med i denna
ursinnigt vilda spanska tjurfäktning!
Baum-—Carlhammar

1.024 e5 2. SI3 Sch 3. Lb5 at 4. Lad Sf6 5. 0-0 Le7
6. id ex då ”7, Tel b5 8, e55xe59 5xe5bxad 10.
Dxd4 0-0 11. DX ad Tb8 12. Sc3 Tb4 13. Da5 Lb7
14, a3 Thdl? 15. f32! Th5 16. gå Sxg4l 17, fxga
Txh2!
Retad av vits uppstudsiga bönder löper svarts torn

Le7
Sch
15.
19.

amok likt en tjur. Inte förrån i partiets sista drag

blir det ihjälstunget av matadoren själv — efter att
bandriljärerna och picadorernas idoga försök
misslyckats. Tar vit på h2 följer 18. — ILb4l

19,

Dxb4 Dh4t och matt på g2 i två drag.

njutbara som en störstrut vid rötmånadstid.
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Var ska man sätta

utropstecknen?

Ferdinand Hellers, JVM-trea på Gausdal,
undrade i likhet med alla andra om segraren:

”Arencibia, vem sjutton är det?”
P. Dragan

Årets Junior-VM spelades på Gausdal Hoifjellshotel i Norge. Det var et starkt JVM,

Cirka tio

spelare med titlar ställde upp, däribland en GM
(Simen Agdestein). Bland de IM som deltog kan

nämnas Barejev, Sovjet, som kom tvåa i Sovjetmästerskapet och Zuniga, Peru, som väntar på att

FIDE skall ge honom GM-titeln vid nästa kongress. Det var en mycket jämn turnering, och det
är betecknande att den avgjordes på inbördes mö-

18. Sa5! Txec2

te.

Detta drag som hotar Le51 följt av Dh4 ser onekli-

I början såg det ut som Zuniga skulle ha en bra

gen starkt ut, men är förmodligen ändå inte det

chans, men han föll ihop och förlorade de sista fyra rönderna. Till sist blev det en mycket över-

bästa. Löpardragen 18. — Ld6 och 18, — Lb4 var
intressanta:

18. — Lde 19. Kxh2 (på tex 19. Sf3 kommer
helt enkelt 19. — Tx c2 med hotet Tc5, och svarts
tre bönder i kombination med vits ”gungflyställning” ger mer än kompensation för pjäsen) 19. —
Dh4t 20. Kg2 Lxd5T 21. Dxd5 Dxe (hade vit

spelat 20. Kgl så hade detta slag varit med schack)
och en kritisk ställning för 18, — Ld6 har uppkommit. Bäst ser ut att vara 22. Sd3 Dg31 23. Kfi
Dxg4

och

det svävande

omdömet

här får bli:

Oklart, möjligen med svart fördel.
18, — Lb4 19, Dxb4 Lxdå (9. — Dh4 20.
D>x f81) 20. g5 Te2T 21. Kf f6 22. Sfå och nu antingen 22. — Txc2 23. g6 hxg6 med fyra friska
bönder för pjäsen och därmed reella vinstchanser
för svart, eller 22. — Lxf3 23. Db3t Kh8 24.
Dxf3 fxg525 Dx för Dxf8t 26. Kxg2 h6. Det

sistnämnda verkar dock mindre bra; vit hotar ju
Le3 — d4 med tryck mot g7 så svart kan nog på sin
höjd hoppas på remischackar.

C, Olausson
Det är ofta svårt att sätta utropstecken på rätt
plats, tex här, Jag spelade 1. Sx hét som verkar
ganska naturligt men poängen kommer i 4:e dra-

get.
1. —gxhö2 Lxgöfxg63 Dxg6t Kh84. Thl!!

Arencibia-—S, Agdestelin

Om svart spelar 4. — b6 blir c6-springaren ogarderad vilket är en avgörande faktor för ställningen:
5. Dx h61 följer och springaren kan ej gå emellan.

Garderar svart b7-bonden med 4, -—TbB så 5.
TbsS eller 5, Lf4, i båda fallen vinner vit.
Och om svart spelar 4, — Se5 så 5. Dx höt Ke8
(5. — Sh7 6. Ld4 +-)6. Dg51t +-.
Så därför är textdraget svarts ”enda” drag.

Här var 19, — Le5t trots allt bäst: 20. D>xc5 Dh4

7,

21. Sce7t KB 21. Dxc2 Dxelt 22. Kh2 (22. Kg2?
Dxe7 och även vits andra springare får sätta livet
tillj 22. — Dh4t med remislut, Vill svart spela på

svarts dam ryker,

På 26. — Tda följer nu 27. Tx h7f Kxh7 28. Dh2
matt! Denna mattidé avgör partiet.
20. — Te8 27. Dg5 Th2 28, Kx hl

1-0

Kommentarer: Carlhammar/I1-E Johansson
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NIMZOINDISKT

4,— De7

5. Txb7! Dxb7 6. Dxf6t Kg8 7. Dett Kh8

20. Sxe7t KAR 21. Ld2 LaS 22. Te3! dö 23. Tael
Dd7 24. Db4! c5 25. Df4 Txdl 26, Th3!

poäng av 13,
Partiet dem emellan spelades i rond 3, och hade
större betydelse än vad de inblandade då kunde
tänka sig.

4, Dix hé1? Sh? — jämför partifoörtsättningen!

19, Sch! LXc67

vinst får han ge sig in 120, — Tx cS 21, Sde71 (ej 21.
Sxd8åLxd5 med hästfångst) 21. — Kh822. 5 x då
Tx d8 med tre bönder för pjäsen.

raskande vinnare, W Arencibia från Kuba. Han
vann de tre sista ronderna och tog VM-titeln på inbördes möte mot Simen Agdestein, båda 9 1/2

1. då Sf6 2. cd ec 3, Sec3 Lbd 4, f3 d5 5. a3 L xc

6. bxXC3 CST, exd5exd5
Det vanliga är 7. — Sxd5 men Simen ville kanske

undvika teori?

Nyckeldraget för kombinationen — eller standarddraget kanske någon skulle ha sagt... Härefter har vit avgörande fördel.
10. — Tf8 11. LIGT Tx fö 12. DX f6T och vit vann

(man spelar med c-bonden kombinerat med att
kungsflygelbönderna avancerar).
Eftersom

man

måste

se hela

kombinationen

fram till 10. Lg5 så kanske 1. Sxh6 ska ha alla utropstecknen trots allt , . .

Kommentarer: Claes Olausson

Vit vinner nu bonde och står på vinst, Simen försöker förgäves Tå motspel,
21. — Dd8 22, 5x f6T D Xx 1623. Dxd5 Te2 24. Td1

Td8 25, Ded Ted 20. Lel Tde8 27. Lhd g5 28, Lg3
505259, Dg4 5b3 30, Tabl Sc1 31, Th2 Dg6 32. Dd7
h5 33, Ddö fö 34. De6t Kg7 35. Ld6 Tc2 36. Dd7t
Kh6 37. ed Se21 38. KO DgB 39, Txc2 Tx 0240, d5
Sc3
1-0
På tid, men ställningen är hopplös.
Nu kommer ett okommenterat Arencibia-parti,
som helt lämnas till läsarnas fantasi.

8. e3 0-0 9. Ld3 b6 10. Se2 La6 11. Lxa6
Möjligen ett litet misstag eftersom svart ändå måste ta på d3.

11. — Sxa6 12. 0-0 Dd7 13. Sg3 exd4

Kf8 förlorar pga 8. Lx höft Ke7 9. Dg71 —

8. Dxh6t Kg8 9. Dg6t Kh8 10. Lg5!

21. Sed!

Är det verkligen bra att släppa spänningen i centrum så tidigt?

14. cxdå4 TfeB 15. Dd3 5c7 16. ad
Vit brukar spela på kungsangrepp i dessa ställningar med Lb2, Tael och ed. Här utnyttjar han
dock att svart har tagit på dd och spelar på en an-

nan plan.

16. — 5e6 17, Ld2 Tac8 18. Tfbl Ted 19, Db3 Tb8
20. Db5 p67?
En förfärlig blunder, men Agdestein var inte i
form i början av turneringen. Vit står antagligen
något bättre.

GAMMALINDISKT
Arencibia—Zuniga
1. då Sf6 2. c4 dö 3, Sc3 Sbd7 4. Sf3 e5 5. Lg5 Le7

6. €3 0-0 7. Le2 c6 8. 0-0 De7 9, h3 Tel 10, Tr1 ac
11. bå Lf8 12. Lh4 Db6 13, Tbl Da7 14. Lg3 ex dd

15, ex då då 16. c5 Sed 17. Sxed dxed 18. 5p5 hö
19, SXf7 KX 720. Db39 Te6 21. f4 Ke7 22. f5 Ti6

23, Tf4 b6 24. Tx edt Kd825. cx b6 D xb6 26. De3
1-0
Simen kom igen efter den mindre lyckade inled-

ningen men fick släcka sina segerambitioner efter
remi mot den svenska representanten i rond tolv,

Hur gick det egentligen för undertecknad?
Jag var med i toppstriden i hela turneringen
men fick glömma segern när jag förlorade mot IM

Klinger, Österrike, i rond elva.
En av mina bästa insatser gjorde jag i rond åtta

mot M, Wahls, Västtyskland.
253

SICILIANSKT
Hellers—Wahls
1. e4 052. Sf3 S06 3. d4 exdå 4. Sxd4 et 5. Sb5
Inte mitt vanliga drag, men man måste variera sig.

5. — dö6 6. c4 Sf6 7. SIc3 av 8. Sa3 Le? 9. Le2 0-0
10. 0-0 b6 11. Le3 Se5
1. — Lb7 12. Db3! är en aning obehagligt för
svart så han väljer en ”igelkott”.

Redaktör
Jan Wettfors
Fyrmästaregången

12. f4 Sed7 13. Lf3 Lb7 14. De2 Tc8 15. Tac1
15. g4 h6 16. h4 d5! var bra för svart i RodriguezPoölugajevskij, Moskva -85 så jag garderar upp mi-

na svaga punkter först.

En snyggare avslutning hade varit 38. Sb5! Dxb5
39. fx pg6T Sxg6 40, Dx g6t Kxg6 Lh5 matt.

38, — Sxg6 39. Th? Lxd5 40. exdå Kf8 41.
DX 86 TXe2t 42. SXe2 Dxe2t 43. Kg3
1-0

15, — Te8 16. Tfd1 Dec? 17. gå h6 18. h4 Sh7 19.
Dh2 Dd8&
Ett nytt drag, rekommenderat av John Nunn, Par-

Slutresultat:
1. Walter Arencibia, Kuba 9,5 p 2. Simen Agde-

tiet Nunn-P. Cramling, Zörich 1984 fortsatte 19.
— Sc5?! 20. Dh3 och vit var något bättre.

4, Jevgenij Barejev, Sovjet 9 p 3. Josef Klinger, Ös-

20. Lf2 25 21. bxg5 hxg5 22. 5 Se5 23. Kg2

terrike 9 p 6. J, Piket, Holland 8,5 7. Anand, In-

Här slutade Nunns analys med omdömet ”oklart”. Jag tyckte att vits ställning såg lovande ut.

el 8,5 10. Dimitrov, Bulgarien 8 11. Barua, Indien
812. Zuniga, Peru 7,5 osv. 60 deltagare.

stein, Norge 9,5 p 3. Ferdinand Hellers, Sverige 9 p

dien 8,5 8. Staniszewski, Polen 8,5 9. Rechlis, Isra-

23. — Lf6 24. Thl Sf8 25. Ldd!
Stoppar

effektivt svarts motspel.

Svarts nästa

drag är ett erkännande att han inte vet vad han
skall göra.

25. — La8?! 26. Tef1 De7 27. Le b5!?
Svart måste få lite motspel men han är I svårigheler.

28. Se2
28. Tf3 var mer exakt, det följer 28. — Lg7 29, Th3
f6 30. Sc2,
28, — Lg7 29. Tf3 ex f5 30. gx 5 f6
30, —

g4l!? var ett intressant försök som kunde

undvikits med 28. Tf3.
31, Th3 Sf7 32. Te3
Vit står överlägset, förmodligen på vinst.
32, — bx cd 33, Sbd Seå 34, Sbdå Db7?
34, —

DdR8 var sista chansen, nu är det forcerad

malt.
35. Th3! Dxb2 36. Th8t Kf? 37. Dh5t Seg6 38.

fxg6t
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Juntorvärldsmästaren Walter Arencibia strålande
glad, förstås, under prisutdelningen, Och trotteutten därnere hänger med i den goa stämningen.
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Sydsvenska juniorserien
I. Schack O8
2. Rockaden
3. Manhem
4, LASK
I Schack 08:s lag ingick: Per Thorén. Peter
Faverid, Al Nöorager och Thomas Arvits-
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SICILIANSKT

Jag tog inte remin, till Jan Timmans stora förtjus-

1.e4052. Sf3d63.
då cxd44, Sd
spelades många

6
&
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4
4
Inv

ning.

Hellers—Ljubojevit

I Amsterdam
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I
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565. Sc3a6

partier med

Naj-

dorfvarianten, Jag själv spelade fyra, två som vit
och två som svart. Mitt följande drag överraskade
nog Ljubo som hade väntat sig 6. Le5, vilket jag
spelade mot Ribli i rond fem.

16,
— Tr8 17. ad bx ad 18. SxadSxad 19 Dxadt
Tc6 20. Db4 Db6t
Kanske skulle svart inte bytt dam, eftersom det alltid är lättare att organisera ett tryck när man inte
behöver tänka på kungen.
21. Dxb6 Tx b6 22. b3 Ke? 23. Ld3 g6?

6, Le3 e6 7. Dd2 Le7 8. f3 d5?!

Ett positionellt feldrag. Inte bara det att svart pla-

Detta drag för till en tråkig fransk typställning där

cerar sina bönder på vita fält, han frånsäger sig
också alla möjligheter till motspel på kungsflygeln. 23. — h6 jämte g5 var en bra möjlighet.

svart har få möjligheter till motspel. I detta stadium av turneringen ledde Ljubo klart och behövde
bara två remier för att vinna turneringen. Han
spelade därför på säkerhet och ville undvika en

möjlig förstärkning efter det vanliga draget 8, —
Scb.
9. e5 Std” 10. f4 Sc6 11. 122 SXd4 12. LXxd4b513.
a3 Lb7 14, 0-0 Les?

24. Tad h5? 25. Tfal

Vit står sannolikt på vinst.
25, — TeB 26. Kf2 Tec6 27, Ke3 1c8 28. Kd2 Lb7
29. på Kd? 30, Tla3 Ke7 31, hd
Varje detalj är viktig i schack. Jag var rädd för
svarts hd i något läge, men nu blir vits bondeställ-

ning skörare.
31. — Kd? 32. c3 Ke? 33, bd Le 34, Ke3 Lb7 35.
Kd4 Kd8 36. Ta5 Ke8
Jag har nu nått den ställning jag eftersträvat sedan
länge. Tyvärr har detta tagit tid och jag har hamnat i en lätt tidsnöd.
37. Te5 Tx
Göteborgs Cup 23-26 juli samlade 162 ungdomar från hela Norden indelade i fen åldersklasser: 68-69 1) Antti Virtanen, Finland 70-71
1) Björn Andreas Hansson, Norge 72-73) DD
Stefan Smidebäck, Göteborg 74-75 1) Kirilä,
Hudiksvall 2) Viktoria Johansson, Linköping
76- D) Björn Tikkanen, Kil.
Schack 08:s Juniorturnering i augusti: 1) Robert Åström,

LASK
AS?.

Luleå

55

7,5 2) Jesper

7? 3) Tiger Hillarp-Persson,

Hall,

Malmö

Detta drag, som åtföljdes av ett remianbud, var
Ljubojevit mycket missnöjd med efteråt, Han menade att svart skulle ha spetat 14. — 0-0 och försöka genomföra

f6. Detta är säkerligen bättre än

textdraget även om vit naturligtvis står bättre.
Med

14, — Le5 blandar svart ihop två planer.

Om svart vill byta pjäser skall det göras innan han
spelat b5, är b5 spelat skall pjäserna behållas.
15. L.x05 5xe5 16. Dd4!
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En SA Fenix Jubileumsturnering

38, Kxc5

Plötsligt vaknar svart till liv.

En missbedömning och felkalkylering, 38. bxc5!

49. LX f7 Te6 50. Ta3 Tc4t 51. Ke3 Tedt 52, Kf3
Kd7 53, f5 Le2t 54. Kg?

hade vunnit: 38, — Te6 tyckte Ljubojevié var allt-

för passivt. En av vits vinstplaner är att ställa löparen på f3 och spela f5!
38. -— Th2 var det drag jag fruktade, 39. Lxa6

na, Med 54, Kf2 kan jag fortfarande försöka t ex:

54.

TAd21 40. Ke3 Tg2 41. c6 LX a642, Txa6 Txg3t 43,
Kd4 Ke7 och nu hade jag missat 44. c4! följt av
Ke5. På Ljubos förslag 43, — Kb8
Ta3! följt av Ke5 och vit vinner.

kommer

44.

ex f5 55. LXd5 Txes 56, cd!

Jag kunde också ha spelat 43. Lf3 följt av få! med
goda vinstchanser,
43, — h x gå 44, LX gå LeG 45. h5 gxh5 46. LX h5
1e8

54, — ex 555. Lxd5 fåt!

sen började fundera på hur man skulle fira sitt 80-årsjubileum, Två år senare, i augusti 1986,

56. Kf2 Tx e5 57. c4 Led 58. Txa6 Te2t 59, Kgl

Telt 60. Kf2 Te2t 61. KI Te2 62. Kel Te2t 63. Kf1

en måste jag först spela 48. Le2 och sedan flytta
ftultt törnet. Vit har då utmärkta vinstechanser.

tits, inbjudningar skickats ut, sponsorer införskaffats, kommunens välsignelse garanterats
och anmälningar hade inkommit,
Detta skrivet som en liten guide till kommande

Lxcdt 68. Ke3 Te2t 69. Kf3 Lxd5t 70. Kxe2

turneringsarrangörer,

L.xec6 71. bxc6t Kxc6

Remi

Kommentarer: Ferdinand Hellera

Jag hade nu nått mitt mål, svart har två svagheter.

Som Jan Timman påpekade under prisutdelning-

var Fenix Jubileum, en ”Open International Tournament” ett faktum, Kontakter hade knu-

'Te2 64, Te6 Le2t 65. Kel f3 66, b5 f2t 67. Kxf2

47, Ta5 Ke7 48. Tal?

48, — Lb5!

Den som väntar på något gott, väntar aldrig för länge, Detta ordspråk stämmer väl in på någon som velat spela internationellt sommar-sechack i Sverige. I alla fall har dom fått vänta länge, Men 1984 kom förhoppningsvis vändpunkten, SA Fenix i Borås med Leif Svensson i spet-

54, — Txe5 55. Lxe6t Kd6 56 Les.

Nu är det remi. Resten spelades bara för att jag
skulle inse att det var remi och lugna ner mig,

38, — Te6t 39, Kd4 Thö 40, Ta5 Kb8 41, 1e2
Tc6 42, TeS Th6 43, gå

— simsalabim!

Efter detta drag försvinner de sista vinstchanser-

All min schacklitteratur säljes
Lars Hansson Postbox 38, 864 00 Matfors
Anbudsfristen förlängd till 20 okt -86.
Se även TfS nr 6/86 sid. 196,

Leif Svensson

kan

säkert

också komma med en del goda råd och erfarenheter,

Här ska även skrivas några positiva ord (för omväxlings skull) om Sveriges Schackförbund som
gav deltagande svenska titelhållare startbidrag, ett
steg I rätt riktning.
Anledningen till att det ändå ”bara” var fyra
svenska internationella mästare (IM) som deltog
torde vara att turneringen var öppen för alla kategörier av spelare. Detta innebär att det är svårt,

nästan omöjligt, att ta någon inteckning i IM —

Missa inte årets schackfest — TUSEN MANNA
i Stockholm den 29-30 nov 1986!

— i Blå Hallen

Stockholms SF i samarbete med DN arrangerar årets Tusenmanna som vanligt med
tidshandikapp enligt följande:
Å-spelare

rating 2200 eller mer

B-spelare

rating 2199-1900

C-spelare rating 1899-1600
D-spelare rating 1599 eller mindre samt nybörjare

Tillhör spelarna samma kategori är betänketiden alltid 15-15, om det skiljer en klass 11-19, två
klasser 7-23 och tre klasser 5-25 minuter.

SPELFOÖRM: På lördag avgörs gruppspelet i 1O-mannagrupper, där vinnaren går vidare till semifinalen på söndagen som avslutas med finalspelet. För de kadetter som inte går vidare till semifi-

möta sju stycken spelare med

elo-tal, Sannolikheten är som synes inte så stor,
Schackspelare borde spela schack för att det är

intressant, kreativt, roligt, avslappnande, socialt
och vid korrekt utövande fyller det ut en varierande del av livet. Men som samhället vi lever i har
schacket fått klätterställningar att avancera i, ju

högre desto bättre. I Sveriges Schackförbund har
vi rankingtalen och de olika klasserna II, U, I, M
och SM räknat nerifrån och upp. Internationellt
—

respektive GM-titeln och

spelförstöraren i schackets historia.

Allt detta bidrar till att utövaren har svårt att
höra de 64 rutornas språk utan ord och att se de 32
figurernas osynliga mönster. Med andra ord:
schackspelets nirvana.
Tillbaka till ämnet.
Varför så få svenska toppspelare med i Fenix Ju-

Tel 08-69 36 54
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världsschackförbundet -FIDE- som sköter registreringen) utan att ”förstöra” elo-spelarnas chans

till inteckningar.
Turneringens styrka var ändå ej att förakta: 4

bredd och bekantskaper över nationsgränserna.

der så måste man

högst upp världsmästartiteln, Förutom allt detta
så har vi prispengarna som kanske är den största

STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND

spela (säg 10-15 24 av elo-spelarna) så att de får
chansen att skaffa sig ett elo-tal (elo-tal skaffar
man sig genom att spela mot andra spelare med
elo-tal och
sedan
skicka
in resultatet
till

96 deltagare varav 18 hade elo-tal, att på nio ron-

ANMÄLAN: Före den I nov till Stockholms SF genom att sätta in 100 kr på postgiro 25 79 58-9.

Välkomna till Stockholm och Tusenmanna i Blå Hallen

med elo-tal och en utan, I elo-talsgruppen får även
ett antal av de högst rankade spelarna utan elo-tal

GM, 6 IM och en spännvidd mellan 1306 och 2430
på rankingtalen varav 52 stycken översteg 2000,

finns elo-talen, IM

Uppge namn, adress, eventuell klubbtillhörighet och rating.

ring, Detta tankesätt gäller nog även utländska
spelare. Hur löser man då detta problem? Ett
exempel är att dela turneringen i två grupper. En

respektive stormästar (GM)-titeln. För att ta en inteckning krävs att man tar ett visst antal poäng
mot spelare med ett internationellt rankingtal
(elo-tal) och, här kommer kruxet, man får högst
möta två spelare sor saknar ett sådant elo-tal. Det
innebär för Fenix Jubileumsturnering, som hade

nalen anordnas en juniorturnering under söndagen.

Inbokningen i Blå Hallen sker speldagen mellan kl 09.00-10.30.

turneringen och tog en GM-inteckning. Han prisade nog sin stora lycka att han valde rätt turne-

bileumsturnering? Jo, svenska toppspelare vill ha
elotal, IM- och GM-titlar, Därför spelade dom intei Borås, T ex IM Thomas Ernst spelade i en turnering i Norge

som

gick samtidigt

som

Baorås-

Lägg därtill 27 spelare från elva olika nationer så
har vi en riktigt trevlig turnering. Med både topp,
Efter denna inledande svada låtom oss gå över
till själva turneringen. Vad kan man tänka sig att
ni, ärade läsare, skulle vara intresserade av att läsa
om Fenix Jubileumsturnering. Låt mig gissa: 1.
Vem har vunnit turneringen? 2. Några intressanta

och bra kommenterade partier att avnjuta till eftermiddagskaffet, 3. Vem har misslyckats + alla
skandaler och pittoreska detaljer som har utspelat
sig under turneringens gång. 4. Vi ”skiter” i hur

det gått i Fenix Jubileumsturnering. Låt oss få ett
slut på den här (...3 artikeln, ju förr desto bättre.

Dessa fyra punkter skulle jag kunna tänka mig att
en enkät skulle besvaras med, Vad ni i själva verket
läser, är mina personligt vinklade åsikter om vissa
företeelser och människor (punkt 3 och 4). Punkterna I och 2 kan jag inte göra så mycket åt, även
om jag gärna skulle vilja.

Tävlingen fick ett något ovanligt slut. Sex man
hamnade på slutpoängen 7 av 9 möjliga. En del
dagstidningar hade dagen efter rubriker som ”feg-

speli Borås”. Det med anledning av att de fyra som
ledde turneringen på 6,5 poäng inför sista ronden:
IM Chnailider (förlåt Schneider), IM Kruszynski,
GM

Bilek

och

GM

Forintos

mötte

våarandra
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(Schneider-Kryszynski och Bilek-Forintos) i sista
ronden och tog ganska snabba remier för att säkra
ett delat förstapris, Jag har redan nämnt prispengars inverkan på spelet och jag tycker inte att
spelarna kan klandras. Ta t ex polacken Kruszyn-

ski, om han vunnit förstapriset (10.000 kr) så motsvarar det en halv årslön om han jobbat hemma i
Polen istället. Det är då inte så konstigt att han väljer att säkra hälften mot att kanske få ingenting.
Övriga spelare som kom ikapp ”tätgquatron” var

IM D. Cramling och B. Svensson som slog IM Welin resp

IM

P. Cramling

i sista ronden.

Bengt

Svensson var den ende utan titel i tätklungan.
Dessa sex fick 4,000 kr var.
Länge såg det ut som om Dan Cramling skulle

vinna tävlingen ganska komfortabelt, Men i näst
sista ronden gick han på en mina i form av Lars-

Ake Schneider. Två drag före tidskontrollen föll
Cramlings tid i en vunnen ställning, Nyblivne Sverigemästaren Lars-Åke var turneringens ”turÖubbe”. Aven i första ronden stod fröken Fortuna

på hans sida. Han mötte J. Danielsson rankad
som nr 49 (Lars-Åke som nr 1) och med några sekunder kvar av betänketiden och törn under för

Lars-Åke missade motståndaren hans enda hot i
ställningen, vilket var, oturligt nog för Danielssön, en endragsmatt.
Vad pysslade våra vänner stormästarna med då?

Jo, Bilek och Forintos skötte sina kort väl, som vi
redan har sett. Möjligen var Förintos lite missnöjd
med ”blåtiran” han fick av göteborgaren Bertil
Westin i början av turneringen, som vann en pjäs

i svår ställning för ungraren. Övriga stormästare

hade inte lika bra läk-kött, Efter en förlust, mot
östgöten Hans Jonsson, och några remier tyckte

Och här kommer svaret på punkt två: tre rafflan-

inte GM Lengyel det var roligt att spela schack
längre, utan spelade sina partier på 20 min och
bjöd rerni efter ca 15 drag, GM Bellon började bra
med tre segrar varefter skutan gick på grund i rond
fyra mot 5, Winge, för att sedan aldrig riktigt hitta

de uppgörelser att avnjuta, till kaffet eventuellt
å
De två första är sistarondspartier kommenterade av segrarna och det tredje är ett exempel på en

rätt kurs igen.

Orn tävlingens enda kvinnliga deltagare ska jag
inte skriva så mycket, eftersom hennes namn redan är ganska missbrukat av olika medier, En sak
kan jag ändå säga, hon skulle spela mycket bättre
om man spelade schack utan namn och utan

19, exd4 b5! 20. Dd2!
20. £5 bd 21. gx f6 Dxf6 22. Db3 (22. LÄS Tod 23,
Ld3 Tc8 med dragupprepning eftersom T:7 eller
Tc6 kan besvaras med 5xd5) 22. — bxe3 23.

Dxb? Tb8 24, Dxa7

Dxf2 25. Da3 Tfe8 och

svart har fullgod kompensation för den offrade
pjäsen. Efter exempelvis 26. Kal cx bt 27. Kbl
Df21 slutar det med remischackar.

Bäckström. Vad han inte vet om svenskt schack är

DAMGAMBIT

inte värt att veta, Det enda problemet han hade var
nog att förklara för frågvisa deltagare hur det nya

Dan Cramling — Thomas Welin

lottningssystermet som användes för att para ihop
spelarna fungerade. Han fick nog dra den historien "96 gånger” (minst). Nu börjar skrivklådan
försvinna ur fingrarna, dags att avsluta artikeln.
Jag vill än en gång lovorda SA Fenix och Leif
Svenssons ”efterföljansvärda” initiativ och trevli-

20. — LX då 21. SXb5 Lb6 22. Le2
22. e5h523, Le följt av Lf3 och/eller Sd4 var också bra,

1. SE3 et 2. c4 Sf6 3. Sc3 d5 4, då Lev 5. Lg5 0—10
6, e3 hö 7, Lhd bö

22. — då 23. Thg1 D>xh4

Tartakowervarianten

23. — Dd5 24, 5a3 och hoten 25-26 följt av Lb3
respektive 25, Dd3 framtvingar kvalitetsoffret

bekämpas

enligt

min

me-

ning bäst med skarpa medel. Bondestormen gå, hå

ga turnering, bravo,

och g5 mot en med hé försvagad kungsställning

Skutresultat: 1-6 CM Istvån Bilek, Ungern, IM
Dan Cramling, OM Gyözö Forintos, Ungern, IM
Wlodzimierz Kruszynski, Polen, IM Lars-Åke
Schneider och Bengt Svensson samtliga 7 p, 7-8)
Stefan Winge och Claes-Göran Olausson båda 6,5

8. De2 Lb7 9, Lxf6 Lxf6 10. exdS exd5 11.
0-—0-—0 05 12. dxec5

har dessutom alltid tilltalat mig. Alltså . . .

p. 9-14) Nenad Beraha, Jugoslavien, Robert Callergård, IM Carsten Hei, Danmark, Johan IngBelion, Spanien, Mikael Bäckström, IM Pia
Cramling, Anders Ebenfelt, Mats Eriksson, Hans

12. — Sd7

Jonsson, Helmuth Kummer, GM Levente Lengyel, Ungern, Leif Lindström, Benny Olausson, Juan de Roda, Holland, Mikael Sundqvist, FM Radivoj Vukic, Jugoslavien samtliga 5,5 p.

Mindre populärt är 12, — bxc5. Efter 13, 5xd5

England, Andreas Gebbert, Claudius Gottstein,
Hans Harmening samtliga Tyskland 4 p Grupp 7;
Stig Andersson 4,5 p.

Och ...
ingen fåra, utan lopp
Jlyter tankar i min kropp.
Vad är tro och vad är hopp?

EN

24. Sdö

ömsesidiga chanser, I denna variant är också bon-

deoffret 15. g5 h>xg5 16. hxg5 LX g51t 16, Kbl in-

1: Winge, Olausson 6,5 p

Txec2

Ett alternativ var gå. Exempelvis som i partiet S
Agdestein — H Olafson Nordiska -85, 12. g4 Sc6
13. h4cxd414, exd4g2615 h5 gå 16. DIS Sbå med

brandt, IM Thomas Welin och Rickard Wessman
samtliga & p, 15-28) Ingvar Andreasson, GM Juan

Mikael Sundqvist 5,5 p Grupp & David Lewis,

Järgen Erich, BRD och Dan Cramling. Foto: Borås Tidning.

tier på och vid sidan av brädet.

var bönderövet ÅL x hå nu eller i nästa drag inte tillrådligt på grund av det starka svaret få.

Tolf 28, Txel bxclDtt 29, Koccl De3t 30. Kc2

rike samt Kjell vannerud 5 p Grupp 4: Benny
Olausson 5,5 p Grupp 5: Mikael Bäckström och

rattonsbrädena. Här Il första rondens möte mellan

sig själv både på det ena och andra sättet, Det kostade kanske en och annan poäng I turneringen,
men i gengäld vann han säkerligen mångas sympa-

Arrangörerna hade hittat en riktig gammal räv
att leda turneringen. Nämligen allas vår egen Lars

Rankingpris: Grupp

lan de två toppborden och manövrerade demonst-

satsade kompromisslöst i varje parti och bjöd på

kropp.

Grupp 2: Callergård, Beraha 6 p Grupp 3: Sven
Zeidler, England, Magnus Eriksson, Per Dahlberg, Vidar Taksrud, Norge, Lothar Lockl, Öster-

Jens Larsson i bakgrunden smög som en katt mel-

stormästares fall. Stormästaren Bellon, förresten,
var en trevlig bekantskap för Borås-spelarna, Han

Genast b5 var också möjligt. Eventuellt besvaras
det precis som i partiet bäst med Dd2, Däremot

tressant.

L xd 14. Le4 Sd7 15. Txd5 Tb8 16. b3 Dc7! följt
av Sb6 har svart emellertid hyfsad kompensation
för bonden, 16, — De7 är sämre på grund av 17. hd
med idén 17. — Sb6 18, TeS! De7 (18-— Lxe5 19,

24. — LI3

Sg51 19. Ted,

28. Dd3 2629, Tdel och eftersora T>h5 inte längre

13. c6 Lx 06 14, Sdd Te8
Mina kunskaper om denna variant bygger till
största delen på analyser av partiet Alexandrija —
Achmylovskaja från Interzonturneringen på Kuba förra året. Där följde 14. — Lb7 15. Kbl a6 16.

gå Se5 17, Le2b5 18. hd b4 19. Sa4 Tc8 20. Db3 Sc6
21. g5! med mycket bra spel för vit. Med 14, -— Tc8

24, — Te7 25. gå h5 26, Sxb7 Txb7 27. Thl Dg4
kan förhindras rasar svarts ställning samman.

25. Tdel d3
25,— Txc2 21, Dxc2d3 27. Dxd3 Lxf2 28. Sfs

Dh2 29. Se7t Eh8 30. DxT3 L x gl 31. Sgöt fx g6
32. D>xf8t Kh7 33. Te8 med matt, Om nu 26.
Dxd3så Txc2 27 Dxc2Dxf2 och det hela är inte så lätt.

mobiliseras de svarta styrkorna snabbare än I mitt
stamparti.

26. Sxe8 dxe2t 27. D xc LAT?

15. hd

Med kläppen hängande missar Thomas här det

15. La6 Tc7 och 16. — 5c5 vinner ett tempo på löparen. 15. Sxc6 Tx06 17. Txd5 Lxc3 är heller
ingenting.

bästa försvaret, 27. — Dxf2. Men efter 28. Sx b&
bör vits kvalitetsövervikt ändå räcka till vinst.

15, — 5c5 16. Kb1 Lb7 17. Ld3 Se6 18. g4 Sxd4

28. Se7t Kh8 29. Sf5 Dh2 30. Tefl

1-0

Kommentarer: Dan Cramling
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SICILIANSKT

TROMPOVSKI

20, Tfe2l!

Bengt Svensson — Pia Cramling
I, e4e52, Sc3e6 3. Sf3 a6 4. d4 cxd45, Sxd4 De7

Täcker det viktiga fältet e4. Det ser riskabelt ut,
men verkar hålla i alla varianter. Dåligt är 20. Kf1

6. Ld3 Sf6 7, f4 LhA4?! (Sc6 el d6) 8. Ld2 b5 9. e5

Sd6 21. 25 Sfe4 med starkt spel för svart.

1. då Sf6 2. Lg5

20, — dö

Trompovski

L.xc3 I bxc3?
Jag överskattar vits angreppsmöjligheter och tar
på mig en försvagad damflygel för en tempovinst.

Bättre 10. L.xe3 Sd5 IL Ld2 för att satsa på lång
rockad och vit har fördel då angreppet snabbare

kommer igång på kungsflygeln än svarts spel på
damflygeln.

10. — Sd5 11. Dg4 0—0 12. 0—0 f5 13. ex f6 5 x fö
14, Dh3 Lb7 15. Tael Scé 16. Sf3 Se7 17. Se5
En annan möjlighet är 17. g4!? som framtvingar
26 och förhindrar Sf5. Den största nackdelen är
förstås att svarts långa diagonal öppnas,

Nu så

märks tydligt att vits kung skulle ha stått på dam-

Olika offer för att tvinga ut vits kung på brädet
håller inte tex 20. — Sh4 21. D>xh4 Dhlt 22, Kf2

Juan Bellon — Stefan Winge

attack hör inte till dom

vanligaste

öppningarna, Men den är med i Bellons spelöppningsrepertoar,

Dg21 23. Ke3 Sd51 24, Kd4 och svarts dam är fångad.

2. -—2£5 3. LX
f6 gX 16 4, d5 Db6 5. Del f5 6. e3 Lg7
c3 est?

21. px ES dxe5 22. fxe5t!

Min teoribok säger 7. — ef 8, Lc4 Ddé6 9. Sf3 h5
10. Lxb5 Dxd5 med oklart spel.

Ger svart två intressanta möjligheter. Under partiet ägnade jag mycket tid åt varianten 22. — Sg4 23,

Dxg4

Dhlt 24. Kf2 Dxh2t

25. Kfl (25. Ke3

Dxe5t) Dhlt och enda vinstmöjligheten är nu 26.

Dgl Dh31 27. Te2 Tx f5t 28, Lxf5 Tf8å 29, Dh2

Lxg2t! 30, Dxg2 DxfSt 31. Kl Dxc2 och här

8, Sa3 Dg6!

Alla pjäser står där dom ska, dags för nådastöten.

En elegant brasiliansk cross-boll över mittfältet.
Efter att ha kittlat b2-bönden lite under fötterna
ställer sig nu den svarta damen och tittar på

27. — Txgål 28. fxg3 Txg3 29. Dd2
Att byta dam

med

29, Dec2 hjälper inte: 29. —

flygeln vilket inte gick efter 10. bxc3?

tyckte jag att svart hade tillräckligt med spel för

g2-bonden.

17. — SiS!

öppen,
Åven 22, — 5d7 som Pia föreslog är intressant,

pjäsen, vits bönder är svaga och kungsställningen

9. Sb5 Sad 10. hd dö 11. h5 DI6 12. Se2 LA713. Sg3

Dxc3 30. bxe3 Lxe3t 31, Kh2 Lf2 och inför
matthotet på g4 är vit tvungen att ge tillbaks kvalitén med förlorad ställning.

13. hö var kanske en möjlighet att aktivera vits pjä-

23, Le4 Dest 24, Le3 Dc7 25, fxet (25. Lxb7?

ser till priset av en bonde.

29. — Sg4

Ett drag som jag hade underskattat 18. 24 Sd6 19.
25 Sfe4 ger svart stor fördel. Avsikten med nästa

drag är att kunna spela gå utan att besväras av en
schack på diagonalen och för att kunna täcka fäl-

tet e4 med Tfe2,
18. Tf2 Dc5?
Möjlighet till fördel ger 18, — Tae8 med planen d5
och Se4 och vit har problem med damflygeln,

Ser självklart ut, men 19, — Sd6 är bättre då det
hotar att hoppa in på ed. Vit spelar då 20, Sxd7

Sxd7 21. Dxh7t Kf? 22. Dg61 Ke7? 23. Txe6t
Kd8 24. Tx d6 och vinner. Efter det bättre 22. —
Kg är det dock riskabelt för vit att göra vinstförsök med den försvagade kungsställningen tex 23.
Dh71T Kf7 24. Lg6t Ke7 25. Dxg7?t Kd8 och vits
angrepp är slut.

Dxb7 26, fxe6 Sxe5 och svart vinner) L.x e4 26.
exd7LI5 27. Dg3 D xd? med ungefär lika spel, eller 23. f6 5 x föl (det missade jag under partiet) 24.
Lf4! (24. ex f67 Dhlt 25. Kf2 Tx f6t 26. Ke3 TfåTt)
24, — Sh5 25. Le4 De5t 26, Le3 Dx0c3 27. Lxb7

Sf4 28. Dg45 xe21 29. Dxe2 Tad8 med intressant
spel,

I begynnande tidsnöd missar svart eller felbedömer dessa två möjligheter.
22. TX e5 följt av fxe6 hade gett vit vinstställning med två bönder mer även om svart har vissa
chanser på diagonalen. Offret 22. — Dhl11 23. Kf2
SgåT 24, Dxg4 Dxh2t 25. Ke3 exf5 26, Lyx få

13. — Lh6 14, a40-—0

30, Da5 besvaras enklast med 30. Dxb2

Svart är nu nästan färdigutvecklad medan vit har

30, — TXB3 31 gxh3 Dg3t 32. Lij2 Exe3t 33.
Txe3 Dxe3t 34, Dxe3 Sxe3 35, Lil Sxed 36.
Kf2 Sbé!
0—1

några pjäser till att flytta ut. Jag skulle vilja påstå
att svart redan här har klar fördel.

”Tvingar svart till ett bra drag, 16. Lc4 är bättre.

16. eå 17. Led Tg8 18. De2 De5!
Där ska en dam stå, oantastbar och mitt på brädett

22, — DeSt?

19. Kl

Andra gången Dc5 kommer — och den här gången är det det avgörande feldraget.

19, 0-—0-—0 besvaras med 19. — f4 20. ex f4
L.xf4t 21. Kb! Lg4 med vinst av material.

23. TI2 De6 24. KI Sd5 25, fö h6

19, — TE?)

Om 25, — g6 så vinner 26. f71 osv.

Svarts första och sista tveksamma drag.

26. Dgd

20, Tel Tz4(1)

Inte 26. Lxhé6 för 26. — Sc 27. Lh7t Kxh7
28, 1 xg7l K2829 Dh&t Kf7 30. DhST Ka8 31, f7t

Jag fick för mig att tornet ska stå på gå, vilket det

Kxg7 32. DeSt och vit måste nöja sig med remischackar,

21. De2 Tag8 22. Kg1 Sb8!

26. — Tf7 27. Dg6

Häst-stackarn börjar känna sig ensam och är nu

Kommentarer: Bengt Svensson

antagligen ska också, men I nittonde draget.

på väg till polarna på kungsflygeln.

23. 5xa7 Le8!
23. — L x ad är inte lika bra p ga 24, Dxa4 Tx g3

25. Efl! (25, fx gå Dxg3 med angrepp).
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Kommentarer: Stefan Winge

15. Dc2 Kb8 16. 1437

osv. håller inte.

1—0

30, Th3

Bulletin från Fenix Jubileum, 9 nr — 90 partier, Fem med stormästarkommentarer! Beställning genom insättande av 30:— på pg
Fenix Jubileum 5122 17-1,

Några 80-procentare
I förra numrets redovisning av nya mästare, nya
klass 1-spelare osv. glömde vi bort att nämna bla
de som erövrat 80 vinstprocent och därigenom blivit uppflyttade, De bortglömda är:

Mästare: Sture Nyman, Falkenbergs 5S (1:a veteran elit).
i
Klass 1: Peter Dalling, Ängelholms S5, Marko

Lehtovirta, AK-77 samt alla kadettfinalister (se
TS 6, sid 2127.
Klass 2: Göran Thuresson, Strömstads SK, Leif
Stenberg, SK Rockaden Sthlm, Jonas Barkhagen,

SK Rockaden Sthlm samt Magnus Johansson,
klubb okänd för red.

Som ”nya” i sina klasser skulle vi också kunna
nämna de som av en eller annan anledning trillade
ur sina grupper i Malmö , . .
Av uttrymmes- och barmhärtighetsskäl avstår vi
dock!

205

na verkligen får chansen att prova sin kapacitet

Lars Madebrink från propagandaturneringen i Sandviken:

Gratis — men alla fick pris!

mot toppspelare. Dessutom visade sandvikarna
att det går att få fram pengar även till en schack-

IM DAN CRAMLING tog en säker seger, närmast följd av de ungerska stormästarna Gyözö
Forintos, Istvan Bilek och Levente Lengyel samt Bo Bengtsson, Gävle, Åke Hellström, Sandviken och Håkan Nilsson, Gävle.

Från turneringen bjuder vi på ett parti med segra-

Så skulle man kortfattat kunna summera den propagandaturnering som Sandvikens
schackklubb anordnade den 11-17/8, möjligen med tillägget att 46 spelare deltog och att det

turnering!
ren, kommenterat av honom

handlade om sju ronder med allsvensk betänketid.
Men det vore att göra schacket en otjänst, eftersom här presenterades flera nya (nygamla?)
och djärva grepp som andra arrangörer (distrikt och/eller klubbar) kan ta efter,

FÖR VEM HAR HÖRT talas om en turnering
som;
a) är sluten (endast öppen för spelare som har

bott eller bor i Gästrikland — förutom de speciellt
inbjudna) men ändå omfattar allt från titelhållare

till glada amatörer med ratingtal kring 13007
b) inte tar ut en enda krona i startavgift, men
trots detta har nästan 10000 kronor I kontantpriser till de fem främsta och hederspriser (radioap-

parat modell större, joggingdress, kaffebryggare,
brödrostar, knapptelefoner och massor med sågar, för att ta några exempel) till alla övriga deltagare?
€) inte annonserar eller på annat sätt gör förhandsreklam i någon av våra inhemska schack-

tidskrifter?
d) har en förturnering, där priserna består i att
få möta någon av de fyra titelhållarna i första ronden?
Någon

kanske kan svara ja på en eller två av

ernas revisionsbyrå, lokalpressen (Arbetarbladet
och Gefle Dagblad), kommunen

gruppen

(köpmännen)

och Merkantil-

var budgeten

på cirka

25 000 kronor i hamn, Detta tog åtskilliga timmar.

Och sedan ett 50-tal hederspriser skaffats fram

själv och en trevlig

mattforcering.

DAMGAMBIT
D, Cramling — Lengyel
1. c4 052. SI3 Sch 3, e3 e6 4. Sc3 SI6 5. dd d5 6, a3
at 7. dxe5 Lxc5 8

b4 Ldé

Varianten kan man, om man så vill, kalla för antagen damgambit i förhand. Vits mertempo är naturligtvis inte betydelselöst. Men att tro att det

lunds minne i Örebro fick jag ytterligare lite införmation, Men att krångla med en extra semestervecka för en tävling som just ingen hade hört talas
om — det var inte att tänka på. Då ringde Gösta

Viklund. En kvart senare var jag med på deltagarlistan, vilket väl säger något om dennes förmåga

att presentera arrangemanget,
Det hela började med att Gösta Viklund fick se
en inbjudan till Fenix Jubileum i Borås (se referat
på annan plats i detta nummer). Där framgick det
att de ungerska stormästarna Bilek, Forintos och

Lengyel,
Varför
en vecka
Gösta

skulle vara med,
inte förlänga deras sverigevistelse med
i Sandviken?
Viklund kontaktade Lajos Enterfeldt,

som är personlig bekant med bl a Bilek. Enterfeldt
tände på alla cylindrar och gjorde upp de ekonomiska villkoren med ungrarna. Nu gällde det ”ba-

partiet hade jag nöjet att mot Gränfeld, Israel, i

— Vi får väl, om vi orkar, köra en gång till, Den
här turneringen var vi tvungna att begränsa. Ett
annat år tar vi gärna emot fler svenska toppspelare. Att det blev tre ungerska stormästare i år berodde på det tillfälle som uppstod i samband med tävlingen i Borås.

Summerade Lajos Enterfeldt,
I FÖRSTA RONDEN styrdes lottningen så att
juniorerna Christer Olsson, Jussi Jakenberg, Jotelhållarna. Det blev, förstås, fyra förluster, men

kvalificerat sig via en juniorturnering i Sandviken,
medan Johan och Olof kom med tack vare sina insatser i en motsvarande tävling i Gävle,
Resten av turneringen blev en säker färd mot
förstaplatsen för Dan Cramling, Han slåppte bara
remier mot Bilek (sista ronden) och Forintos, Den
sistnämnde spelade även remi mat Lengyel och
mig.
istvan Bilek spelade för många remier (fyra
stycken) för att kunna vinna och Levente Lengyel

föll tillbaka efter en förlust mot Cramling,
Av hemmaspelarna får förutom fempoängarna
Bengtsson, Hellström och Nilsson även Attila
Enterfeldt ett högt betyg. Han hängde med i top-

pen hela tiden, men fick nöja sig med 4,5 poäng efter att ha blivit ”manglad”
den,

av Forintos i slutron-

ra” att få fram sponsorer, något som inte alltid är

TILL SIST skall vi säga, att den stora fördelen

lätt när det gäller schackturneringar i Sverige, Efter enträget uppvaktande av Sandvik, Sparbank-

med denna uppläggning (fyra inbjudna titelhållare, i övrigt endast lokala aktörer) är att amatörer-
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38. Df2 Tx a6 39. Txa6 Dxa6 40, Df3 hå, och 38,

ett annat år, först ska vi sova ikapp . . .
Sade Gösta Viklund med ett trött leende,

Biel få spela mot svarts andra möjlighet I denna
ställning, 8. — La7, Det följde 9. Lb2 0-0 10. Dc2
De7 11. Tdl Td8 12. Le2 då (12, — dxed är nörmalt) 13. exd4 Sxddé 14. Sxd4 Lxd4 15, 0-0

(Sa4!) e5 16. Sad! Lg4. Nu kunde jag fått fördel
med 17, Lxg45Sxg418 Lxd4exd4
08, — Tx då
19. Sb6 Tad8 20. 5d5) 19. Df5, Bondemajoriteten

på damflygeln är stark samtidigt som d-bonden är
ett tacksamt angreppsmål, Istället kastade jag om
slagordningen, 17. Lxd4 Txd4 18, Lxg4 men
lyckades ändå efter några inexaktheter från svarts
sida vinna partiet,

Vanligare (och bättre) är 10. — Ld7 följt av 11. —
Tc8 eller 10, — De7 och 11. — Td8.

Eke-

I ömsesidig tidsnöd missar svart sin remichans.

Efter 37. — Dd6! kan vit inte vinna med merbonden på grund av den försvagade kungsflygeln efter
Kg2 besvaras med 38. — Sh5. Nu är det däremot

3, L.b2 0-0 10, De? a

Jacob

36. — e31 37. Txe3 Sg4?

Över.

mot Dan Cramling, innan den sistnämndes överlägsna rutin tog ut sin rätt, Christer och Jussi hade

snabbschackturneringen

36. Tbl med fortsatta vinstchanser.

Fast gillar man de ställningstyper som ofta uppkommer, så varför inte? Två veckor innan det här

Christer hade goda chanser ända in i slutspelet

träffliga

33, Sb3 h6 (33. — Dd5 34. Tbl) 34, a6 bxa6 35.
bxa6 DdS 36, De2?

skall räcka till fördel är nog lite väl optimistiskt.

gång på försommaren.

med den för-

ret 37. Des, Eller 33. — Dxdå4 34, Sxf6t Dxf6

samt en rad andra detaljer ordnats var det äntligen
dags för första ronden,
— Jag vågar inte såga något om vi återkommer

han Wistedt och Olof Haller fick möta de fyra ti-

I samband

32, — Dd5 hade besvarats med 33, Dod4, Nu var 33,
Sxedl bäst. Tex 33, — Sxe4 34. Dxed DXxb5 35.
a6 h6 36. 27 med vinst eftersom 36. — Db6 får sva35. Ta2 och merbonden avgör.

ovannämnda punkter, men knappast alla fyra.

SJÄLV HÖRDE JAG talas om att något var på

27, — Lxe228. Dxe2 Tfe8 29, ad Df5 30, Sd2 Td8
31, a5 Txd4 32. ex då Dd7

38, Dg2 Sxel 39, Dxd5 Sxd5 40, Ta5 Sc7 41. a7
Kf8 42. Sc5 Td8 43, Sa4 Tx dd
43, — Sa8B var inte segare: 44, Tb5 Tx d4 45. Sbé
Tilt (45. — Sc7 46, To5) 46. Kgl Tal 47. Så5!

44, Sb6 Td1t 45. Kg2 Tel 46. Sd5 Sa$ 47. TbS Te8
48. Tb8 Teå 49. Sbé
1-0
Kommentarer: Dan Cramling

11. b5 Se5 12. Sxe5 Lxe5 13. Sad!
Samma drag igen! Precis som ovan tar det sikte på
svarts försvagade damflygel, fältet bö.
13, — L x b2 14. D xx b2 d x cd 15, L x cd Sgål 16.
Td1 Dhd 17. gå Dg5 18, Le2 e5 19, h3 Sf6 20, Sb6
Th8 21. Scå e4 22. Sxa5
Till priset av en bonde har svart försvagat vits
kungsflygel och därmed kan inte rockad ske utan
betänkligheter.

22, — TaB 23, Sb3 Sd7 24. Tdd De 25. 0-0

Äntligen!
25, — SI6 20, hd Lg4 27. Tal!

Tornet bakom den presumtiva fribonden. (Dessutom krävde den ju omedelbar gardering.)

Arne Fridh, en pensionerad lärare, deltog i Sandviken i sin första turnering någonsin, om vi un-

dantar ett par lagmatcher i korpen på SO-talet. I
diagrammet ovan har han vit mot Göran Sandberg, en rutinerad och duktig spelare, Svart har
dominerat efter behag, men slappnar av för ett
ögonblick, Då händer något
glömmai första taget . . .

som

han

inte lär

1. Txg7t Kxg72 De3t Kf83. Dhd Lxe3ft 4 Khl
Kg7 5. De7t K28 6. DITT Khå 7. Sg6T hxgö 8. LeS
malt.
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Hans Svedbark

Ung segrarduo i Täby Open
Den 15:e upplagan av Täby Open i Tibbleskolan
samlade 76 deltagare, där den äldste var Helge Norén, Täby SK 84 år och den yngste Patrik Lyrberg,
SK Rockaden 9 år. De möttes i fjärde ronden med

seger för unge Patrik som till slut fick ihop fina 4
poäng av 8 möjliga, vilket gav honom eti tredelat
ratingpris.
För det internationella inslaget svarade potackerna Piotr Dukaczewski och Romuald Grzelak

samt italienske kompositören Aldo Clementi.
Ringräven Allan Werle, Rockaden, och Stig Flodmark, Danderyd, gjorde båda sin femtonde raka

start i Täby och fick för detta var sitt specialpris.
Olyckligtvis kom Täby att kollidera med Borås-

Slutresultat: 1) Göran Åström, Danderyd 2) Kari
Rinne, Södertälje båda 7/8 3) Jan-Olov Lind, Passanten 4) Peder Berkell, Wasa båda 6,5 5) Per Larsson, Bollmora 6) Robert Arnek, Jakobsberg 7)
Thore Ångqvist, Rockaden 8) Peter Karlsson,
SASS alla 6 9) Bengt Sjödin, Wasa 10) Anders
Hyllengren, Täby 11) Romuald Grzelak, Polen 12)
Lars Wikström, SASS 13) Piotr Dukaczewski, Po-

len och 14) Jörgen Magnusson, Rockaden atla 5,5
poäng.
Lilla Täby Öpen för juniorer födda 1973 elter
senare vanns av Jonas Barkhagen, Rockaden på

5/5 före Per Steneskog, Sollentuna 4 och Peter
Strömberg, Bollmora 3,5 (14 deltagare),
Något skönhetspris fanns icke i Täby, annars

hade följande miniatyr varit en stark kandidat.

turneringen och i viss mån med juniorturneringen
i Norrköping, vilket medförde ett mindre startfält
än normalt.

Topprankad

by (2240) och Jan-Olov Lind, Passanten (2215).

Per Larsson inledde förtröoendeingivande med
fyra raka segrar, men sedan gick det sämre med remier mot Grzelak och Bengt Sjödin samt en förlust möt starkt spelande Södertäljejunioren Kari
Rinne.

Kari Rinne, 15 år, som kom fyra i ISM-gruppen
i Malmö, fortsatte att plocka poäng i Täby. Efter

fyra raka segrar mot tämligen lågrankade spelare
kom en ny vinst mot spelstarke Stefan Engström

från Farsta. I sjätte ronden fick favoriten Per Larsson inkassera en nolla mot Rinne, som först i sjun-

de ronden blev stoppad av Jan-Olov Lind på topp-

bordet,
Inför sista ronden ledde Lind ensam på 6,5 av 7

och fick då möta 21-årige Göran Åström från
Danderyd som stod på 6 poäng. På det andra
toppbordet möttes synskadade Piotr Dukaczewski och Karl Rinne. Många trodde nu att Lind

Vällingbyspelaren Lars Degerman var i somras ute

i Europa och spelade två turneringar. Den ena, i
Österrikiska orten Klein-Kirchheim, vann han, i

gård och Bjarnehag, Det var fint i Pyreneérna och

I Klein-Kirchheim remiserade han i rond tre mot
jugoslaviske IM:aren Lalitg, I ronden därpå ställdes han mot Dr Dickstein, Om detta möte och

ström var den ende som fick till det och kom på de-

turneringen
själv:

i Andorra

berättar

Degerman

bäddade för ett nederlag.

Det jag kommer att minnas bäst från Andorra

FRANSKT

1. e4 e6 2. dd då 3. Sd2 at 4. Sgf3c5 5. exd5exd5
6, Le2 Sc6 7. 0-0 Ld6?
Svart har inte tid att hålla spänningen i centrum, 7.

nom i aktion bör ta tillfället i akt. Han är eu origi-

Om det inte är frågan om känd teori är det ofta en

— &4 är normaldraget, Stärkt av sitt utvecklingsförsprång öppnar vit nu upp spelet.

nal!

Lf8-27.

8, cd! dxcd

I angreppets intresse avstår vit från att försvara ed
och till sist prövar svart hållbarheten i vits taktik.

god metod, Här kan man dock misstänka att vit är
mer förberedd än svart, eftersom denne ej spelar

Degerman — Diäckstein

12. FS €5 13. Lg5 De7

Se6 fx e6 15. fx eb med många intressanta möjligheter, Nu hjälper svart till att skapa en miniatyr,

med 12. 5g5 0-0 13. Dh5. Nästan lika oaptitligt vore Hl. — Sf6 12. Telt Le7 13, De2 b5 14. Sxd4 Ld7,

Sämre vare 13. — Kxf7 14, Sg5t då 14, — D>xgå

Med det läckra hotet 17. Dxfét gxfö

Tyvärr blev det inte något spel på den gröna gräsmattan när 19:e årets ”Schack i det Gröna” gick av
stapeln i Kinna Hembygdspark söndagen den 17
augusti.

Tävlingen som samlat 152 spelare fick istället

12. Telt Kf8 13. LXF7 De7
strandar på 15. Db32t.

polacken och därmed blev det delad seger mellan
Aström och Rinne på 7/8 poäng. Prispengarna
delades men den stora pokalen togs hem av Göran
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”Sehack i det Gröna” i ösregn!

9, LX ed Sxdd 10. Sxd4 exdå 11. SE3 Lgd
Svart har hamnat snett och 11. — Se7 vederläggs

Efter 13. — Le7 hade väl fortsättningen blivit 14,

18. Lhét

flyttas in och spelas på parkens stora takbelagda
dansbana, men trots smatter av otaliga regnskurar
tycktes inte detta särskilt besvära spelarna. Det var
$:e gången tävlingen besvärats av regn, de övriga

14 har spelats på den gröna gräsmattan i strålande
solsken. Tävlingen var indelad i 19 ättamannagrupper,
Gruppsegrarna: Grupp 1) Yngve Aspström, Manhem, 2) Rickard Dahlström, Skara, 3) Lennart

16. — LXf3 17. gx 13 Dd6
efter 17. — Ldé 18. Le5 Le7 19. Tacl Dd8 20. De5.

Woigt, Kinna, 4) Gunnar Aatolainen, Borås 55, 5)
Martin Rödholm, Alingsås, 6) John Häger, Trollhättan, 7) Robert Wiklund, Götaverken, 8) Bengt

18. Dead De? 19, få

Berglund, Trollhättan, 9) Berit Andersson, Kym-

Förlorar pjäs men vits vinst är endast en tidsfråga
1-0

bo, 10) Kjell Zakrisson, Manhem, 11) Peter Eskolaa, Tanum, 12) Stefan Svensson, Fristad, 13) Ste-

14. Tx ed! Sxed 15, Sbå! ax bs

Eller 15. — Dcé6 16. Dd5! D x d3 17. Sc7 matt.

16. LTH

Lars Degerman

Dadt.

Även I detta läge var 11. — Le? motiverat.

Dg?7 och vit vinner pjäs efter slagväxlingarna.

dock dela tredjepriset med Lind.
Bäste Täbyit blev mycket överraskande lågrankade Anders Hyllengren som med sina 5,5
poäng gick in på tionde plats, vilket naturligtvis
också medförde ett ratingpris.

ton Cup i år och jag tycker att de som inte sett ho-

8. — cxd4 förlorar bonde efter 9. cxd5 Se7 10.

10, Sa4 L xe4 11. Tel Sbd7

partiet till Åströms fördel. Rinne vann lätt mot

fick han

Turneringen vanns av Bricard (Frankrike), Tem-

pone (Arg), Ochoa (Spa), och Pliester (ND samtliräckte till innan. (Jodå, stämmer. Red.) Övriga
svenskar landade längre ner i tabellen, Degerman
och Callergård 5 1/2 samt Bjarnehag 5 p.

14. Lb3 Lx häöt 15. Kh1l Sfö 16. Dx då

vinster

lad $5:e plats med 6 1/2 av 9.

känd för sin seger över Botvinnik i olympiaden
1958. En slarvigt anlagd öppning från hans sida

sin vana trogen I svår tidsnöd och i mittspelet tillfogades han en dubbelbonde som sedan avgjorde

tre avslutande

och billigt. Kanske hade vi det för bra för Berg-

ga 7 pinnar, Christers 6 1/2 räckte också till en IMinteckning men såvitt jag vet så hade han så det

svart speiade Åström lugnt och säkert, Lind kom

Genom

här

i Andorra var allting skattefritt så man levde gott

I rond fyra fick jag Dr Dickstein, Österrike på
min lott. Han har varit med ett tag och är nog mest

Dukaczewski — Mathias Barkbagen

1. e4052. Sf3 d6 3, d4 cxda4, SxddSf6 5. Sc3 a6
6. Led e6 7. Lb3 b5 8. 0-0 Lb7 9, få ha

mot Åström. I ett Sicilianskt parti med Lind som

ringen.

la ytterligare en öppen turnering. I Andorra träffade jag solnaiterna Christer Bergström, Caller-

är nog stormästare Sahovié (Jug). Han har i stort
sett åkt runt och spelat öppna turneringar i hela
sitt liv och det börjar märkas alltmer på hans hälsa. Det tar på kroppen att sova utomhus för att
spara hotellpengar, Kanske kommer han till Ril-

skulle säkra minst delad seger med ett remiparti

Åström på bättre kvalitetspoäng.
Fjolårsvinnaren Peder Berkell hann inte riktigt
upp till täten, sedan han överraskande släppt två
remier mot lågrankade spelare i början av turne-

1. Degerman 2. Khaled båda 6/7 3, Stadler 5 172
4-7. Mrdja, Kljako, Lendwai, Vujevic 5 p.
Efter Österrike reste jag till Andorra för att spe-

den andra, som spelades i Andorra, hamnade han
i det slagna fältet,

SICILIANSKT

i år var Per Larsson,

Bollmora (2333), före fjolårsvinnaren Peder Berkell, Wasa (2309), veteranen Åke Olsson, Välling-

En sommarturné

KX? 17. Dd5t Ke8 18. De6t — 1-0
Kommentarer: Berndt Söderborg
i Dagens Nyheter

Efter remi mot Cosic i rond 5 vann jag de två avslutande partierna mot Kljako och Mrdja. Jag tilldelades turneringssegern efter Sonnenborn-Berger särskiljning och slutställningen fick följande
utseende:

fan Klang, Kinna, 14) Pär Hylander, Varberg, 15)
Joacim Djurenheim, Varberg, 16) Jens Larsson,
Fenix, 17) Peter Kärrberg, Lundby, 18) Peix
Bergaoul,
Alingsås.

Alingsås,

19)

Henrik

Andersson,
Erik Fransén
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Sveriges Schackförbunds kongress
Applåder till Refaat EI-Sayed
SSF:s 70:e ordinarie kongress hölls den 12 juli 1986 i Malmös praktfulla rådhus. Delegater
na

var på sitt bästa voteringshumör — röstsedlarna tog slut efter åttonde voteringen
. Ej närvarande Refaat El-Sayed fick applåder när förbundsordföranden tillkännag
av ett bidrag på

25.000 kronor till Schackfrämjandet. Applåder fick också Sven Carlsson från Västerås,
som
ställde upp i sitt 55:e raka SM och nu blev förbundets fjärde hedersledamot. Något för
Guinness Rekordbok.

Här följer nu en mer detaljerad redogörelse för
1986 års kongressförhandlingar. I Malmö rådhus
fundstingssal infann sig 24 av våra 27 distriktsför-

und,
Förbundsordföranden förkunnade att 1985 års
Schack-Gideon hade tilldelats vår senaste IM
Christer Bergström från Stockholm och Solna SS,
Han kunde dock inte själv ta emot utmärkelsen
under kongressen, Collijnplaketter i guld utdela-

des till Carl-Erik

Erlandsson,

Lund,

och Assar

Bergdahl, Everöd, för mångårigt uppoffrande arbete i SSKK. Sven Klerstam, en av SM-arrangörerna, erhöll Collijnplaketten i silver.
Förbundsordförandens
inledningsord
knöt
ihop det avslutade verksamhetsårets väsentligaste

frågor med perspektiv på framtiden: förbunds-

Mot beviljandet av ansvarsfrihet reserverade Sig
dock Västergötlands Sf, som påpekade att SSF

anställt UK-sekreterare i strid mot gällande stadgar (anställning av förtroendevald) och att det ej
skett under ”arbetsmarknadsmässiga” former.
. Sedan var det dags för den första långa diskus-

sionspunkten — frågan om anslutning
rottsförbundet (RF),
I ett välformulerat och applåderat
den inom idrottsrörelsen verksamme
Erlandsson från Lund en provkarta på

tionsskiftet på TfS samt ekonomin och vidtagna

marknadsföringsåtgärder.
Traditionsenligt valde sedan kongressen kom-

munens representant till kongressordförande: i år

kommunfullmäktigeordföranden = Percy Liedholm, Malmö, vilken skötte klubban med ära och

skicklighet, tack vare eller trots de församlades vo-

teringsbenägenhet.
Fastställande av röstlängd höll på att resultera i
en återgång till medlemsförteckning baserad på 27
distriktsförbund men SSKK kom påpassligt med
sina medlemssiffror dagen före kongressen, var-

för även i år 75 7) av dessa inräknades i SSF:s medlemstal (reducering på grund av att Statens Ungdomsråd vid bidragsfördelning ej godkänner dub-

belansfutna medlemmar). Antalet medlemmar
var nu 19.742, varav 13,759 juniorer,
Förbundets verksamhetsberättelse och ekono-

miska redovisning diskuterades en stund och hade
lästs extra väl av Rune Emanuelsson från Västergötlands SF och Peter Bigge, Skånes SE, innan välkomponerad kongresslunch i anrika Knutssalen
tog vid,
SM-spelens huvudsponsor, Televerket, inledde

andra halvlek genom att marknadsföra några datapaket, innan revislonsberättelse, fastställande
av balansräkning

och

svarsfrihet avhandlades.

frågan om

styrelsens an-

inlägg gav
Carl-Eric
ytterligare

faktorer som kunde belysas i en fullständig utredting: PR-effekter, massmediabevakning, spon-

ten Ingvar Persson, Malmö och Eslövs SK, samt
Berndt Söderborg, Stockholm.

ring, tävlingslicenser, TfS som medlemsblad och

ryds SK, flest röster medan Peter Bigge från Lund

liknande frågor.
3, Skånes SF:s motion orm avskaffande av före-

ningsavgiften vann gehör med 17-10 (4 nedlagda
och 2 ombud

frånvarande).

Således ingen

100--

lapp 1986/87 och därmed ingen ”75-krona” till
TES.
4. Stockholms SF hade motionerat om ”full
ekonomisk täckning” till deltagande lag i Europa-

cupen för klubblag, Efter diskussion om det var
nödvändigt att ”öronmärka” pengarna — motionen talade om finansiering med allsvenska startavgifter — och att ekonomisk täckning skäligen

borde avse resekostnader vid bortamatcher och
nödvändiga arrangörskostnader vid hemmamatcher, beslutade kongressen med siffrorna
14-13 (3 nedlagda och 3 frånvarande) att anta motionen.
5, Beträffande en motion från Luleå SS om utJändskt deltagande i allsvenska serien beslutade

I fyllnadsval till en ledig plats efter Göran Hansson erhöll Göran Ohlsson, Harestad och Markaoch SK Bara Bönder erhöll flest röster till ny CSsuppleant,
Till förbundets revisorer omvaldes auktoriserande revisorn Kurt Savegren, Stockholm, och Roland Thapper, Lund, med Elof Bodgren, Karlstad,
och Jan Johansson, Uppsala, som suppleanter,
Kongressens åttonde votering ägnades åt valberedningen, varvid sittande Lars Holmstrand (sammankallande), Uppsala, Carl-Eric Erlandsson,

Lund, och Hugo Florin, Göteborg, samtliga blev
omvalda.

.. Och från CS-sammanträdet
meddelas...
Vid det konstituerade CS-sammanträdet den 12
juli-86 i anslutning till kongressen omvaldes Sthig
Jonasson, Uppsala, till förbundets I:e vice ordförande och Arne Nyberg, Hallsberg, till 2:e vice

soravtal, garanterad bidragsuppräkning, möjligheter att söka medel ur allmänna arvsfonden etc,

kongressen att ”högst tre utländska spelare per lag

ordförande, Förbundssekreteraren avsade sig för-

skulle ha rätt att delta och spela i allsvenskan, förutsatt att man är registrerad i SSF och ej deltar i

troendeuppdraget som skattmästare och funktionen återbesattes ej.

Förbundets enkät till distriktsförbunden hade

annat lands seriesystem under motsvarande säsong, I fråga om övergång och registrering gäller
samma regler som för svenska spelare.

ping,

6. En motion från Västerås Östra SK om införande av kadettlag- och junior-Iag-SM var alla

sen, Täby, som adjungerad.
Till UK omvaldes Carl Axel Ericsson (ordföran-

kansliet, arbetet i ungdomskommittén efter riks-

instruktör Lars Bäckströms pensionering, redak-

till Riksid-

2. En motion från Upplands SF angående medlemsavgifter och TfS hänfördes till en liten arbetsgrupp som skulle ta ett samlat grepp kring frågör rörande medlemsavgifter, medlemsregistre-

givit alltför magra svar för definitivt beslutsfattande om ansökan till RF eller ej, varför kongres-

sen efter dagens

första

votering

med

siffrorna

18-15 beslutade att återremittera frågan till CS
med uppdrag att allsidigt utreda och redovisa föroch nackdelar med RF-anslutning, innehållande

bl.a, förslag till bidragsfördelning till distriktsförbunden.

Efter detta övergick man till centralstyrelsens
proposition om en ratingbaserad klassindelning,

vilken föll med knappast tänkbara marginal, 16-17
(varvid dock bör erinras om SSF:s stadgar, vilka

stipulerar att ett förslag faller vid lika röstetal).
Helt enligt CS' proposition och utan votering
beslutade kongressen att SM i snabbschack
hädanefter skulle vara öppna.
Nu gjorde Sven Carlsson från Västerås entré
och inför sin 55:e raka SM-start mottog han under

stående ovationer kongressens hyllning och kallelse till förbundets fjärde hedersledamot efter Erik
Lundin, Kristian Sköld och i augusti bortgångne

Bengt Ekenberg,
Sedan stod tio motioner på programmet:

1. En motion från Kinna SK om mer schack i
TV

ansågs

besvarad

genom

förbundsordföran-

dens initiativ, vilka ledde fram till bildandet av
Schackfrämjandet. Applåder blev det vid tillkännagivandet att Refaat EI-Sayed hade lämnat ett bidrag på 23.000 kronor.

eniga om. Däremot inte om föreslagna tävlingsbestämmelsers detaljutformning och vem eller vilka som i så fall skulle ansvara för den slutliga utförmningen.

Efter dryga halvtimmen beslutade så kongressen att införa kadettlag-SM och juniorlag-SM
from 1986/87 och att samtidigt tillsätta en arbetsgrupp för utformning av detaljerade tävlingsbestärmmelser.

7. En motion från Schack 08, Norrköping, om
införande

i lagschack

antogs

med start 1987,/88.
Med undantag för föreningsavgiften

av svenska

cupen

antogs

centralstyrelsens budget

för

1986/87

samt

fast-

ställdes medlemsavgifterna till oförändrat 45 kronor per senior och 5 kronor per junior,

Val
Sittande förbundsordföranden Christer Wänéus,
Norrköping, kunde fira ett litet jubileum efter
omval för 10:e gången. Beträffande övriga val till

Till AU omvaldes Christer Wänéus, NorrköSthig

Jonasson,

Arne

Nyberg

samt

Carl

Axel Ericsson, Stockholm, med Rainer Mathiede) och Ingemar Eriksson, Norrköping samt nyvaldes Lennart

Brorson, Sollentuna,

Ulrika Ek-

lund, Örebro, och Lars Lajos Enterfeldt, Gävle.
Ansvarig för organisationsfrågor: Sthig Jonas-

son. Ansvarig för tävlingsfrågor: Arne Nyberg.
Regel- och domarkommitté: Berndt Söderborg,
Stockholm (sammankallande), Göran Abrahams-

son, Göteborg, Peter Bigge, Lund.
Allsvensk Kommitté: Nils Ake

Mualmdin,

Sundsvall (ordförande), Bernhard Karlsson, Eksjö, Rolf Lindén, Falun, Göran Ohlsson, Harestad

(nyval) samt Ingvar Persson, Malmö, med förbundssekreteraren som adjungerad. Ansvarig för
utbildningsfrågor: Öve Attefall, Haparanda. Representanter i FIDE: Rolf Littorin, Stockholm, och
Christer Wänéus. Representant i Nordiska SF:
Christer Wänéus med Sthig Jonasson som suppleant,
Representant 1 ICCE (internationella korrespondensschackförbundet): Carl-Eric Erlandsson,

Lund,

med Allan Jonasson,

Norrköping,

som

suppleant.

CS kom röstsedtar åter flitigt till användning, varvid till ordinarie CS-ledamöter omvaldes Ove At-

Till arrangör av Schack-SM 1988 utsågs tacksamt jubilerande Schack 08, Norrköping.

Sthig Jonasson, Uppsala, förutvarande supplean-

Rainer Mathiesen
förbundssekreterare

tefall, Haparanda, Nils Åke Malmdin, Sundsvall,
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PROBLEM
14685, Halvar Hermanson,
Unbyn

Lennart Larsson
Pl 6292
5-44300 LERUM

14686. Elof Wikström,
Boden

14687. Nichy Gheran,
Bukar

14694. Tapani Tikkanen, Iisalmi (Pris Suomen
Shakki 1983) Vit: Kh5 Dg3 Te2 Te8 Lb1 Lol Sd5

14660 (Stockman) 1. Ld8. De svarta springarna
blir slagna resp fängslade i 16 varianter och svart

Be6 då e6. Svart: Kf5 Tc4 Tf! La3 Lh3 Sd1 5g5
Bd6 25 f6 p4. Matt i 3 drag.
14695. Manne Persson, Mora, (2 plats Sverige-

tvingas därmed att sätta matt med 2. — h2. Alltså

Israel) Vit: Kh8& Dh1l Ta7 Lg3 Seå Sf3 Bed, Svart:
Ke6 Tb2 Th4 Lg8 Sg2 Bb4 c2 e5 IS fö g3 h7. Matt

Regas, Neue Leipziger Zeitung 1930) Kbl Db6 Tad

14696. Carl-Erik Lind, Solna (1 plats SverigeIsrael) Vit: Kb2 Th4 Sd1 Bb3 e2 f5, Svart: Kd4

Tb5 Let Le2 Sd7 Sh4 BaS c5 f6 g6 g7. — Kg5 Ta2Z2

i 2 drag, b) Sd! på aå. c) som b, Be2 på c2. d) som

1. — SPA/Se3/5 x fö/Sg4/5p6 2. De3/Ld2/Dd8/
Dg1/g8D.
14661 (Widenhbol) 1. e x f3 L-/Ke6 2. f4/TeB. 1.

c, Bb3å på aå.
Lösningsfrist I december, Bokpris i TfS 10 gick

till Olle Berglund, Gävle och Anders Mattsson,
Borås.
Författaren till 14694 avled förra sommaren i
50 års ålder. Tikkanens alltför tidiga bortgång var

en svår förlust för finskt och nordiskt problem-

14688. Kåre Andersson,

Stenungsund.

Matt i 2 drag.
14689, Herbert Ahues,

Matt i 2 drag.

Ldå, Teppo Mänttå fäster uppmärksamhet på (.

13 drag.

Då5 Te3 Th6 Ld3 Lg1 5c5 Sgå Ba6 bd. Hjälpmatt

Matt i 2 drag.

två springarhjul, van Dijk sänder en omarbetning
utan vita bönder: Kgl Dd2 Ta5 Tc4 Lc8 Lg5 Sel
Sf8 — Kh5 Lhl 505 Sd5 Bg2 g3 h3. Sj-matt i 2. L

Sd5 8e5 Ba3 b2 b3 h5 hö. Sj-matt i 2, 1. c6. Flera
pjäser men observeras bör bindningsvarianterna

ex d3I? LS! 1 e37 LX f8l I. 24? Lc7! Lösning jämte tre förförelser av vit bonde.
14662 (v. Dooren) 1. Td3! 1. Db4? Lb3! 1. Dd2?

Lc2! 1. Te47 Dal! Svårt, briljant, roligt. (G.U.)
14663 (Sola) L Le6 KXxcSZ, Da

I — Kxc4 2

schack.

De5 Oh — vad jag höll på länge med denna upp-

I problemmatchen Sveige-lsrael segrade Sverige med 91-65. Problemen 14695 och 96 är matchens främst placerade svenska uppgifter.

gift, Hur kan man hitta på någonting så raffinerat

och sinnrikt, (CU)
14664 (Gedda) I. De3 Ld7 2. Ld4 Sd2. bj t Ld3
Lad 2. Ld2 Ldl. c) 1. Td3 KhRS 2. Les Lc6, Frigör-

ningar och avskärningar. Innehållsrik och skick-

14690. Elilding Fröberg,
Handen.

ligt komponerad hjälpmatt.

+
JA”
Lösningar till problemen 14649-51
samt 14658-64, TIS 1
14649 (Widlert) 1. Da3 Tx d7 2. Dd6 Te7. by 1. DTI

Lxh72. Df5 Leg8, Svart dam går omvägar för att
släppa fram vit. Förf. påpekar att den ”mystiska”
Ba7 har med temarenheten att göra, i b) skall 1.
DIS? Lh7? bara falla på att vit L inte kommer
fram, ej på avsaknad av tempodrag för svart. Ori-

Matt i 2 drag.

Matt i 2 drag.

Matt i 3 drag.

14691. Carl-Ivar Holm,

14692. Bo Åkerlund,

Kalmar.
Tillägnat Kristian Sköld, 75 år.

Sandviken.

14693. Bengt Ingre,
Mora,
Tillägnat Lena Lisspers.

SO

ginell idé utförd
med material.
14650 (Garai)
2. Sxf4 Sed3.
(CI).
14651 (Garal)

med precision och sparsamhet
1. 5d5 5d3 2. Sf6 5ec5./1. 5d3 Sc5
Logisk och elegant spelföring
Svart blir matt, I Lxc3 Td2 2,

Lxb2Ld53. Lal La2. Vit blir matt. I Tx c5 Td1

MAR

-

GB
-

2. Txc7 Lb6 3. Tb7 Td8, Två, ej lättfunna lösningar.

228
k

JA
Hjälpmatt i 2 drag
4 lösningar

272

ER

är

gjort goda insatser för problemschacket genom
sin populära onsdagsspalt i Expressen.
Gustav Jönsson, Torsby, 70 år 16/9. Genial
tvådragskomponist och teoretiker, vars nydanande idéer haft stor betydelse för den moderna tvådragskonstens utveckling.

Kahane, I pr, le Salut Public 1929) Ke2 Dh4 Tdl

punktsspel med fortsatt försvar. Temaexempel av

E.bl Sa6 Sd8. — Ke, 2 drag, 1. Kdå. Saknar kontraväxlingstemat och kan därför ej anses som före-

F. Hofman (Mat 1972) Kg8 Df4 Le8 Sb7 Bod 25.
Keb Td5 Lgl Be7 g6h7. Matt i2 drag. 1. Lc6(2.
ex d5)j Tas 2. Sd8. I. — Te5 2, DI7. I. — TdI 2,

14659 (Hultberg) 1. Ta7 Kg8/T x b3/Lc2/L xe2
ms

hjälpmattsuppgifter.
Kristian Sköld, Stockholm, 75 år 26/9. Under
lång tid en av Sveriges främsta schackspelare. Har

1987.

gångare till Fröbergs problem.
SS

ra finaste problemkonstnärer, som komponerat
ett
flertal
minnesvärda
tvådragare
och

14658 (Fröberg) 1, Dd2 Kg5/Ke6 2, Ked4/Kf4, L
Ddi? Kg5! 1. Dci? Ke6! Kontraväxling, I sitt slag
utsökt. (Ö.L.) van Dijk erinrar om följande: (E.

2. TA2/TX b3/Txc2 1. Tb7? Lx bål 1 Te77 Lc2! I
a

Tre jubilarer
Allan Thorsson, Lindome, 80 år 27/10. En av vå-

Ta7? Kg!

Linjefrihållning. Fint utförande i mi-

niatyrförm av en intressant idé.

Problemturnering.
Tematurn.

Memorial

för 2-dragare.

Georg
Tema:

Klaus
Bränn-

Ded, IL. — Td4 2, 5Sc5, Insändningsfrist I febr.
1987. Adress: URANIA-Redaktion, DDR-1080
Berlin, Otto-Nuschke-Str. 28, Memorial Georg
Klaus. Domare Fritz Hoffman. Bokpriser.
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Datum:
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Porto tillkommer, order under 50:- exp avg 15:-.
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ÄNGLASCHACKET
.»

,

H

Schackklubben Kamraterna, Göteborg

.
Trollsländevägen

ön

-”

4

035 — 100540

Fre, 31 oktober — Söndag 2 november

”

Spellokal:

Schackspelets Hus, Haga Kyrkogata 3,

|

Tävlingsform:

9 ronder Nordiska systemet.

:

Startavgift:

Sen, [75:—

|

Anmälan:

Sker genom insättning av startavgiften på pg: 414 48-2, SK Kamraterna se-

;

L E J A

Betänketid:

Program:

2 ronder 20 min, 4 ronder 45 min, 3 ronder
2 tim.

HALMSTAD

.

Fre 31/10 ? ronder 2 min

Gävle Schackallians

schack, 30-minuterspartier med tidshandicap,

IH ronder Monrad.

Priser: Vid minst 50 deltagare: 1. 3.000 kr, 2. 2.000 kr, 3. 1.000 kr. Dessutom rating- och specialpriser, Tävlingen gäller också vandringspriset, som erövras för alltid av den som först uppnår
10
oäng. Ställning före årets spel: Lasse Karlsson 8 poäng, Ralf Åkesso , 3,5
poäng, Pia Cramlii

2,5 poäng. nn
RA
vägen 10,

Lö

1/1 3 ronder 45 min.

SÖ

Erond
2 tim.
2/11 2 ronder 2 tim

:

inbjuder till RUNE STRÖMBERGS MINNE söndagen den 23 november 1986 kl 11.00. Snabb-

pe

pons

Priser:

1:a pris 5,000:— i övrigt beroende på deltagarantal. Ratingpriser 500:— till

Jan Wettfors Fyrmästargången 16, 413 18 Göteborg tel: 031/24 45 54, hem

031/13 86 69, jobb Göteborgs schackkansli tel: 031/13 86 16

h

Borik: Budapester CanDH

122p

h

D35

83:-

h

84

71:-

103

55:-

218
158

59:49:-

oooossossssersserere
ers rr ers s rskr
ess
rrs

Andersson, Bosse: Tänk Schack!

rr esse rss ena
sivssssersrerrarerarsesr

h

du Mont: The Basis of Combination in Ch€$8,....sssesssrrsr
sr ers es dh
Richter: Schackkavalkad 11 (1950 års upplaga, antikv.) ................
i

:

Tartakower: My best Games of Chess 1905-1954 si .sssosssss>s

Open

resas

d

McCambridge: The Games of Yasser SeiräWål ssssssssesssssesssa soon
Awerback m fl: Das Schackbuck fär Meister von MOrgett —.,....sss.v.ss
Keene: London 1986, Flear, Chandler, Short, Nunn, Ribli..............
Tarrasch/Teichmann: Ostende 1907 (Olms), 1. Tarrasch/Bernstein ......

SK Passanten, Huddinge, inbjuder till Huddinge Open
den 8-9 november i Huddinge gymnasiums matsal.

Marco: Wien 190, 1. Duras/Maroczy/Schleichter (Olms)...........os
oss

+
;

.

3.000 kr i förstapris, därefter fallande. Dessutom

nast den 24/10, IM och GM fri start (anmälan per tele-

for).
Vid efteranmälan tillkommer en avgift på 20 kr.

SK Passantens kansli, telefon 08/711 2228.

194

U7:-

h = 145
228
h
h — 204p
i
4725

100:104:86:202:-

i

146:-

171

och övriga litteratur.

,

många ratingpriser å 400 kr.
Sker genom insättning av 150 kr (juniorer födda 1966
eller senare, 100 kr) på pg 64 58 23-6, SK Passanten se-

hb

143:-

Fr.o.m. 20/9 har vi övertagit Schackbulletinens Förlags sortiment av spelöppningsmonografier

45-minuterspartier, 9 ronder Schweizer.
.

162:-

Chandler/Davies: Tournament Chess, VOL 20 sosssssssrrssrserrs
ror r

Dempsery: French Winawer. Alekhine Gambit.,...ssssssesesss
res rr aa

Flygande start: Klockan 10.00

|

i

Leif Skåtar tel 026/19 55 67

Övriga upplysningar:

a

NYINKOMMEN
LITTERATUR
Muatanovie: SchackinformatOör dl srosssoeeessrsreresterrr
rr rr rs r resa
r
h

Upplysningar: Lennart Schöldström tel 026/10 34 65

Anmälan:

14.00--18.00

Raoul Abrahamsson (Förbundsdomare)

Information:

OSS0n, 5,5 poäng, Pia Cramling

senare 50 kr), Tillägg vid efteranmälning 50 kr,

Priser:

9.00-—-14.00
16.00—20.00
9,00-—13.00

var 15:e spelare fr.o.m. nr 16, Extrapris till bäste junior. Vid lika poäng delas priserna

5 min. gångväg från centralstation, senast kl 10.30.
Startavgifter: Betalas i spellokalen. Spelare anmälda före 22 nov, 120 kr (juniorer födda 1968 o

Spelform:

Start 18.30

Domare:

Namn, förening och ratingtal meddelas före 22 nov. till Lennart Schöldström, Ryttar802 28 Gävle, tel. 026/10 34 65. Personlig anmälan i spellokalen, Folkets hus,
som ligger

Huddinge

Jun, 73:--

nast 27 oktober. Ange namn och ratingtal,

.

24
30244

inbjuder till

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!
|
»

SK ÅNES

SCH ACKFÖRL

AG

AB
-

(Sven Klerstam)

Linnégatan 65, 216 15 Malmö

Ordertelefon 040/16 28 61. Postgiro 63 19 45.3
Härmed vill jag framföra mit tack till Schackbulletinens Förlags tidigare kunder, och med för-

troende hänvisa dem till Skånes Schackförlag.

ÅA. Hildebrand
275
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