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så sänder vi beställningen.
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Tillalla läsare och medarbetare —

Gösta Svangren, Johanneshov

Tidsknft för Schack kommer även 1 foörtsättningen att utkomma, trots illvilliga

Lennart Ljungqvist, Jönköping

rykten om motsatsen, vilket härmed bevi-

Elof Bodgren, Karlstad
Harry Ahman, Hägersten
Bengt Christiansen, Hyllinge
Custav Jönsson, Torsby
Harry Svenn, Göteborg

sas. Tack alla medarbetare, för att ni ställde upp med så kort varsel för detta nummer,

Problem och studie-älskare, vi har inte glömt”
bort Er, ni kommer att hitta Eder läsning under dessa rubriker i nästa nummer.

Peter Alver, Hässleholm
Göran Age, Spånga
Sven Fahlman, Sollentuna
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ioden och då främst samarbetet med Harry Schein var
synnerligen stimulerande och ledde till ett konstituerande sammanträde på Investeringsbanken den 29 okto-

ber 1986,
SCHACKFRÄMJANDET med dess styrelse,
SCHACKAKADEMIN, bildades således den 28 oktober 1986, då även stadgar för verksamheten amogs.
Dessa fastslår bl.a:
alt Schack främjandets ändamål är att genom idealitet,
kor möjlighet att uppleva glädjen schackspelet ger,

Josef Berger, Sollentuna

BOKINyYl

bjudna till dr Tore Browaldh i Stockholm för att planlägga framtiden. Det var oerhört glädjande att konstatera den respons, som förslaget hade fått och vi enades
om att under vår- och sommarmånaderna fundera på
lämpligaste sätt att realisera förslaget. Planeringsper-

kreativitet och ekonomiska resurser ge än fler männis-

Göran Malmsten, Arboga

Nr 1

Schack är som bekant ett spel med många utövare
och med många intressenter men där tiden lägger hinder för aktivt tävlingsspelande.
Sveriges Schackförbund har ca 20.000 medlemmar,
varav de flesta är juniorer, med en imponerande spelstyrka. Förbundet saknar dock de ekonomiska förutsällningarna aft i önskvärd omfattning utveckla sin
verksamhet på det attraktiva, internationella planet.
Och för an skapa dessa ekonomiska förutsättningar
krävs ökat utrymme för schacket i såväl press som
radio och TV.:
Detta var främsta orsaken till att jag för ca ett år sedan tog kontakt med några inflytelserika, schackintresserade kändisar” med avsikt att bilda en stödorganisation som hade de rätta kanalerna till näringsliv, press
och etermedia. Allt i syfte att få schacket mer uppmärksammat. Tankegången fick ett positivt mottagande av
alla som komaktades och den 17 mars 1986 blev vi hem-

1987
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att Schack främjandet särskilt skall stödja internationella kontakter, d.v.s. internationella turneringar samt
ungdomens schackspelande,
att medlemskap grundas på differentierade medlemsavgifter, där medlemsföretag erhåller marknadsförmåner för sina avgifter,
att Schackfrämjandets angelägenheter handläggs av

Schackakademin, som inledningsvis har 18 ledamöter,
att Schackakademin inom sig utser ett presidium bestående av preses samt en eller två vice preses liksom

Christer Wänéus
förbundsord förande

FRÄMJANDET
Paxigöe
200486 1

schack dels ock tre representanter från SSF, vilka har
AU-funktioner.
SCHACKAKADEMIN består av:
landshövding Lennart Sandgren, preses,
Tore Browaldh, Handelsbanken, samt Harry Schein,
Investeringsbanken, vice preses,
Christer Wäncus, sekreterare,
Rolf Littorin, vice sekreterare,

Håkan Åkvist, skattmästare,
Hans Alfredsson, allas vår Hasse,
Lf Andersson, stormästare,
Pia Cramling, stormästare,
ReTaat El-Sayed,
Uno Hedin, vår radioröst,
Lars Karlsson, stormästare,
Erik Lundin, stormästare,
Jan-Erik Lundquist, vår gamla” tennisstjärna,
Magnus Storch, AGA -chef.

SCHACKAKADEMINS AU består av:
Wänéus, Littorin, Åkvist och
Lindgren, Investeringsbanken.
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Schackförbundets

100:-

hederstitel

enl. stadgarna — förlänas den, som under ett år värvar
nya medlemmar för en avgift motsvarande åtminstone
åtta bönders avgiltsnivå.
SCHACKAKADEMIN har varit synnerligen aktiv under sina första verksamhetsmånader och många projekt på gång, vilket kontinuerligt kommer att presenteras
I TS.
Det bästa spar man ju alltid till sist och därför tänkte
jag avsluta denna presentation genom informationen
om att Schackfrämjandet rått en i sanning flygande
start, då jag tillsammans med Harry Schein undertecknade ett sponsorsavtal mellan SSF och Sveriges

ottarbetsutskott — AU — m.m, samt

Investeringsbank. Sponsorsavtalet, som löper på tre

att såsom självskrivna ledamöter i Schackakademin
ingår dels Sveriges internationella stormästare i när-

år, gör Investeringsbanken till vår huvudsponser och
tillförsäkrar samtidigt SSF 600.000...

Allsvenskan

Förbundsnytt,
Föreningsnytt,
Kanstinytt, Förbundsaktuellt är några rubriker som egentligen avser
samma slags innehåll: information från Sveriges
Schackförbund och dess kansli.

ningen beräknas bli påbörjad i februari med planerad
utbetalning mars-april 1987. Kan det vara så illa att
bara hälften av alla våra 400 föreningar har 25 sammankomster per år med minst fem närvarande deltagare Inklusive ledaren (om denne är över 23 år). El-

STÖD

någon mån konkurrent till TS bland småklubbar
som tyckte att denna information räckte och inte såg
anledning
att prenumerera på förbundsorganet.

Bli medlem
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Snabbschack-SM 7-8 mars 1987 spelas i Markaryd.
Startavgift 175 kronor, a pris 5.000:-. Möjligheter

tecknad syftet som en äre: kommande plats (läs fast
spalt) för förbundsinformation för att täcka det vaxuum som uppstått efter Förbundsnytt.
. som k

st-

till billig logi. Goda kommunikationer. Inbjudan separat till alla klubbar
i landet.
ES RE AA NK VR AE
ARK AR OVR ON SEE NR

Svårigheten är att begränsa materialets omfattning
= vilket dock är en redaktörs uppgift — samt att hålla det aktuellt, Visst kunde jag redan här redogöra för

LUC

några av det 40-tal punkter som stundar på komman-

blixt- och snabbsc

de helgs tvådagars CS-sammanträde (24-25 januari,
allra helst som bestlutsreferat kanske inte når läsaren
förrän mars-april, detta sagt med vetskap om att TIS
kan komma att ”halta” även 1987 till följd av redak-

lite schackhistorik,

vid det här laget sedan länge ha både inrapporterat

"Pärmen har ju varit följetong på sammanträdesdagordningar några år och själv vet jag inte riktigt
hur, när och varför den hamnade på ”mitt bord”,
men nu vet jag desto bättre varför så få kastar sig över
uppgilten.
Förbundets regel- och domarkommitté lovar dock
att hålla den så aktuell med utbytesblad att dylik tålmodig väntan som alla klubbledare i landet visat inte
skall behöva upprepas.

och

Begränsad telefontid
Vardagar klockan 10-12, onsdagar även kl. 17—159,

Denna neddragning är tyvärr helt nödvändig så
länge ramsan ”... och så var de bara två... ” gäller,
Framkomlhgheien blir alltså starkt begränsad och vi
rekommenderar er att fatta pennan. Många ärenden
— inte minst på tävlingssidan — kan direkt slussas vidare till sakkunniga förtroendemän i utskott och arbetsgrupper för ett snabbt och vederhäftigt svar.

4

SVERIGES
SCHACKFÖRBUND

ing.

under rubriken Förbundsaktuellt uppfattade under-

till kansli-

Rainer Mathiesen
Förbundssekreterare

aktivitetsstöd? Nästa ansökan skall vara kansliet tillhanda 15 juni -87,
innebär att lag med lite längre resvägar får det bättre
medan motsatsen gäller för lag med kortare avstånd.
Det rör sig alltså om en omfördelning och inte bespar-

Postgiro
200466-1

för TfS beställde dessa 1ader

vakta besluten, innan publicitet ges, Nu
fronten, varifrån meddelas:

utvecklats ull att vara mer politik än spel.
Tanken dök vidare upp när Garrt Kasparov återfanns som nummer fem över världens främsta idrottsmän. Schack som idrott, varför inte ändå, kanske?
Genast ”hitade” et kärt spel och dobbelprogram
(sänds lördagar) vår schackdrottning Pia,
Förbundsavtt slog igen, TIS haltar och även SSKKbulletinen bronas, men mitt i alltihop slog Schack-

ler varför söker inte 5099 av våra föreningar tokalt

SCHACKFRÄMJANDET

Huruvida material av gamla typen Förbundsnytt
behövs kan diskuteras åtskilligt, helt klart är att det
var mycket resurskrävande vad gäller såväl framställning som distribution. Lika klart är att den mängden av information, siffror, placeringar etc. omöjligen kan inrymmas ien rikstäckande tidskrift.

törsskifte. Det känns dock mera meningsfullt att av-

ier FIDE-kongressen i slutet av 1986 där schack har

Är höjt till HI kronor per sammankomst, Gransk-

ska brett register, Från beslutsreferat till resuhatrapporter, inbjudningar, elolister, tävlingskalendrar etc.
Det blev en hen ”operiodisk tidskrift” för sig och i

redaktören

Är en tanke som dyker upp ibland, Till exempel ef-

främjande ned, ”gwskelöv”.

Lokalt aktivitetsstöd

Förbundsnytt gavs under ett antal år ut från kansliet när det var fullt bemannat och täckte upp ett gan-

När tf

Schack quo vadis?

Av skäl som nåämnis ovan kan kansliet inte sända ut
ändrade laguppställningar per I januari -87, De finns
insorterade och kan vid behov kontralleras, För enkelhetens skull rekommenderar vi lagledaren at alltid ta med kopia av sin senast insända laguppställning
och/eller ratinglista.
Allsvenska resebidrag planeras bli utbetalda efter
ordinarie rond 7, bl.a. för att kunna se att bortamatcherna verkligen spelas och inte utmynnar i walkover, Observera att karensen höjts till 75 mil vilket

”

Medlemsregistreringar

;

Frågan håller på att ses Över men i avvaktan gäller

status quo, d.v.s. inga ändringar. Alla klubbar bör

På kansliet finns fu drygt 100 osorterade och icke
bladade exemplar som så at! säga utbjudes till självplockning å 75 kronor exemplaret, Det rör sig inte om

jordgubbar

utan SSF-pärm-innehåll.

Tidsåtgången

uppskattar vår sakkunnige assisten till 40 timmar,
vill säga för alla 100 pä m-seten. För undvikande
missförstånd kan man inte plocka ut ett enskilt
emplar ur högen utan måste ta itu med alla på

gång.

det
av
exen

betalat

medlemsavgifter

till sina distriktsför-

bund. Dessa skickar sedan uppgifterna och avgifterjunior 7-25 år) ill Sveriges Schackförbund, kansliet
tillhanda den 31 mars 1987.
Observera att kongressen avskaffade föreningsavgiften som alltså inte skall skickas in i år. Därmed
får klubben heller inget gratisexemplar av Tidskrift
för Schack utan måste börja prenumerera aktivt.
Ring och beställ omgående...
Däremot väntar SSF fortfarande på obetalda föreningsavgifter för 1985/86 från fyra distriktsförbund.

Se till aut medlemsuppgifterna och avgifterna kommer in I tid, annars

försenas mycket

boksluts- och

verksamhetsberättelsesarbete i onödan, Statsbidragsansökning kan inte göras i tid vilket ger ränteförluster

OSV.

SÖKER
Redaktör för

Tidskrift för Schack
SSF är ett fristående riksförbund som organliserar ca 20.000 schackspelare i 27 distriktsförbund och ca 400 föreningar. TsF
är SSF:s officiella organ och medlemsblad.
Vi söker en schackintresserad redaktör,
som
» behärskar svenska språket och har redigeringsvana
+» kan följa tidskriften från manus till färdig
produkt med typografi, korrektur, tryckerikontakter etc.
» är intresserad av svenskt schack ur många aspekter

—

tävlingar,

administration,

ungdomsschack
etc.
Vill du veta mer, ring TsF:s nuvarande
redaktör Björn Kobbel, 031-134101, etter
Tidskriftskommitténs ordförande
Göran Abrahamsson 031-18 52 27,
Södra vägen 32, 412 14 Göteborg.
Hit skalldu också ställa din skriftliga
ansökan.

I

lottningen mot så gynnsamma och rättvisa resor som
möjligt.
Hur det kommer att fungera i praktiken får vi återkomma till.
Klart är i alla händelser att allsvenska serien 1987
-—

DYR ELITSERIE

holmslag, två Göteborgslag, två Skånelag och ett Östgötalag. Även om SK Rockaden, Umeå, och 55 Luleå
lägger på var sitt kol kan det bli svårt för utomstående
alt tränga sig in I det här fina sällskapet.

Är det en utveckling på gott eller ont?
Svårt aft säga, framtiden får ge svar. Faktorer som

88 kommer att se ut så här:

Bo Plato
Det är ungefär 120 mil mellan Malmö
och Umeå. Det blir 240 mil tur och retur.

dagspris: Cirka 40.000 kr. Som en jämförelse kan
nämnas att den allsvenska säsongen 1986—87 beräk-

Är det vettigt att åka 240 mil för att spela
ett enda partischack?
De flesta, som ser timmar och tusenlappar fladdra förbi sitt inre öga, skakar nog
betänksamt på huvudet.
Men en liknande situation kan bli verklighet nästa säsong, då förslaget att inrätta

Ohlsson,

Schackförbunds
Markaryds

nybliven

ledamot

centralstyrelse,

SK, med

postadress

av

sehackligt
i Harestad

aktiv
utanför

Göteborg, är mannen som kläckte elitserieidén.
Hans argument:

En

elitserie som

pågår en hel säsong ger ett

sportsligt rättvisare utslag än ett slutspel som avver-

kas under en enda helg.
Tidpunkten för införande av en elitserie är viktig
med hänsyn till andra stortävlingar, Svenska Cupen,

kadettlag-SM och juniorlag-SM (alla tre beslutade
av kongressen I Malmö i fjol).
En elitserie kan skapa nytändning i lagserierna
som blir rörligare och ger bättre utrymme för bl.a.
Norrlandslagen,
Långa och besvärliga resor kan ha det positiva

med sig att de befordrar laganda och disciplin.
—Kompletterad

med t.ex en finalhelg med Svenska

Cupen kan en elitserie bli attraktiv för sponsorer,
Allsvenska Kommittén, i vilken Ohlsson är sekreterare, nappade och förslaget antogs efter vissa justeringar av centralstyrelsen vid dess sammanträde den
5 oktober ifjol.

Elitsertens födelse innebär att det allsvenska slutspelet våren 1987 blir det sista i sitt slag inom överskådlig tid.
Inom andra idrotter, t.ex. fotboll och ishockey,
har man infört slutspel av ekonomiska skäl. Sådana
bevekelsegrunder är som bekant inte aktuella i
schackets värld, Med en division I norra och en divi-

i

förberedelser inför matcherna. Framgångar i allsvenskan ger en klubb gott anseende och gör den attraktiv för nya medlemmar.
Bra som det är
Kort sagt, allsvenskan är, med slutspel och allt, en
bra tävling.

Varför skall man då börja peta iden?
Att försöka göra en bra tävling bättre är knappast
klandervärt och Allsvenska Kommitténs goda intentioner behöver inte betvivlas. Många röster har varit
positiva till ett försök till förnyelse men även kritiska
tongångar har hörts. Några kommer från Roland
Thapper, stark man i Lunds ASK, som är en av lan-

dets mest framgångsrika föreningar med bl.a. fem
SM-segrar under 70-talet.
Thapper är allvarligt oroad av de tänkbara ekonomiska konsekvenserna och han värjer sig för tanken
att sammankoppla elitserien med andra stortävlingar. I ett brev till Allsvenska Kommittén skriver han
bl.a.:

—Flertalet klubbar har kadetter som platsar I juniorlag och juniorer som gör detsamma i sentorlag. Vi
kommer t.ex, att med stor sannolikhet om två år

(eventuellt ett!) få två juniorer som kommer att spela
i lag I några år in på 90-talet.
— Vårt division I-lag är till största delen vanliga go-

da schackspelare. Dessvärre trör jag att många drar
sig för att åka tåg i 13 timmar för att spela ett parti
schack...

cher i förväg till och med rond 3 för att nedbringa

alisvenskan,

rese- och logikostnaderna. Man lovar också au styra

6

säsongen

1969-—70,

Dess

128 lag

en kan många givna förutsättningar förändras.
En sak är i varje fall säker:
Man ska inte betrakta det seriesystem som nu konstruerats som något statiskt.

Summa 248 lag å & spelare = 1.964 spelare.

SK

sion I södra har det helt enkelt varit nödvändigt med
slutspel för att kunna kora en svensk lagmästare.
Slutspelet har existerat lika länge som den moderna
d.v.s. sedan

16 div IV-serier

studier, arbetsmöjligheter etc, kommer att spela sina
roller i dramat. Om sponsorer skulle träda in på scen-

svenska Kommittén vill också arbeta för att få någon
form av sponsorstöd.

möjliga lag och de främsta lägger ner stor möda på

Sveriges

£lag
16 lag
321ag
64 lag

Vi har gjort on liten sammanställning baserad på
serietabellernas utseende vid juluppehållet:

kostar t.ex. nio flygbiljetter för sträckan Malmö
Umeå (åtta man plus en lagledare)?
Allsvenskan har kommit att bli en av hörnpelarna
i den nationella tävlingsverksamheten. Klubbarna
har blivit alltmer måna om att ställa upp med bästa

ramiden kommer att realiseras.

Elitserien
2 div I-serier
4 div I-serier
B div HI-serier

nas kosta cirka 160.000 kr,
Tanken är att de pengar som hittills lagts på slutspelet ska fördelas mellan lagen i elitserien. All40.000 kr på åtta lag, det blir 5.000 kr vardera, Vad

en elitserie som topp på den allsvenska pyGöran

|

Allsvenska Kommittén har lyssnat på kritiken i så
målio att man ämnar tillåta dubbelronder med mat-

Elitserien:

Rockaden,

Stockholm,

Wasa

SK, Stockholm,

Till sist ett par publicitetsmässiga synpunkter:
Har någon

funderat på möjligheten att ha skilda

speldagar för elitserien och resten av allsvenskan?
Elitserien borde vara en publikdragande företeelse

Södra/SASS, Stockholm, 5K Kamraterna, Göteborg, SS Manhem, Göteborg samt Limhamns SK.

och med hjälp av ett par demonstrationsbräden och
en kommentator kan en driftig arrangörsklubb göra
en hemmamatch till ett attraktivt arrangemang. Som

Kval till elitserien:

det fungerar nu är det knappast någon idé — många

Upsala ASS, SK Passanten, Huddinge, Solna SS,
Västerås ASK (segraren till elitserien, de övriga till

av de tilltänkta åskådarna sitter ju själva och spelar
någon annan stans.

div
I norra).

Över huvud taget ska man nog akta sig för att
Kval till elitserien:

klumpa

ihop

för många

arrangemang

och

Roland

Malmö SS, Åstorps SS, Helsingborgs SS, SS Allians,

Thappers invändningar beträffande kadett- och ju-

Skänninge (segraren till elitserien, de övriga till div I
södra).

niortävlingarna är värda att tas på största allvar.

Schack

08,

Div I norra:
Norrköping, Vällingby

SS,

Linköpings

ASS, SK Rackaden, Umeå samt Örebro 58 (de båda
sistnämnda
tvåor i div I).
Div I södra:
Lunds ASK, 5S Manhem H, Göteborg, Malmö

AS,

Markaryds SK och Slottsbron/Årjäng-Alliansen (de
båda sistnämnda tvåor i div 11).
Div I-serierna:
Två lag går upp, två flyttas ner, två flyttas upp från
div 1.
Div HI-serierna:

I princip flyttas två lag upp och ett lag ner.
Div IV-serierna:
I princip flyttas ett lag upp och ett lag ner, De åtta
platser som skapas av elitseriens tillkomst besätts av
distriktsförbunden i samråd med Allsvenska Kommittén som beslutar om eventuell dispens från nedflyttning. Stor hänsyn kommer att tas till geografiska
omständigheter.
Fyra kraftfält
Sedan ganska lång tid kan man urskilja fyra kraftfält inom svenskt schack:

Stockholm/Uppsala-regionen,

Göteborg,

Öster-

götland samt Malmö/Lund-området.

Om elitserien får leva och ha hälsan kan man förutse en utveckling som gör dessa delar av landet ännu
mer dominerande, Det är inte orealistiskt att t.ex.
1992 tänka sig en elitserie som består av tre Stock-

En final i Svenska Cupen är en stör sak.
En elitseriefinal är också en stör sak.
Liksom kadett-SM-finalen.
Men slår man samman arrangemangen får de dela
på det utrymme de hade förtjänat att få var för sig...

-
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CS-Göran Ohlsson svarar:

Allsvenska kommittén

hade under helgen 24-25

januari ett sammanträde i anslutning till CS ordinarie

sammanträde. Antal ärenden att behandla var glädjande nog mycket lågt, vilket får ses som ett bevis på
att allsvenskan kommer att fungera bra, och några
farhågor för att elitseriens införande skulle påverka
seriesystemet i negativ riktning har vi inte sett några
tecken på. Att återigen räkna upp de positiva effekter
som vi tror att elitserien skapar är inte meningsfullt,
eftersom de är uppräknade i Bo Platos artikel och

därför ber vi att få återkomma när kvalen till elitserien är färdigspelade, och då vi vet
med i det celebra sällskapet på åtta
och spelsugna lag, inför säsongen
avslutas dock med några meningar

vilka som finns
stjärnspäckade
87-88. Artikeln
som kan veder-

läggas på följande enkla sätt: Kadettlag-SM-finaten
spelas iaug. 87.
Juniorlag-SM-finalen spelas preliminärt I sept. 87.
Elitserien spelas mellan oktober 87 och mars 88.
Finalen i sv, lagcupen spelas iapril 88.
—Kan någon påstå att vi slår samman arrangemangen på detta sätt?
Göran Olsson
sekr, iallsv. kommittén

2

.

Div I Norra:

Linköpings ASS
— SK Rockaden

$—3

SK Passanten — Södra ASS

3Ja5

Upsala ASS — Schack 08
Wasa SK — Vällingby SS

5-3
552,5

Wasa SK
SK Rockaden

400
301

21,5
20

5
&

Södra SASS

301 = 18,5

&

Upsala ASS
SK Passanten

301
103

18
14,5

6
2

Schack 08

103

13

2

103

10,5

2

004

12

GQ

Linköpings ASS

Vällingby SS

Div HÖstra:
Linköpings ASS 2-— Farsta SK
Bollmöra
SK — Västerås ASK

Div I Södra:

Åstorps 55 — 55 Manhem 2
SK Kamraterna
— SS ManhemI
Malmö AS — Lunds ASK
Limhamns SK — Malmö SS

5—3
4,35 3,5
35
uppski

SK Kamraterna
55 Manhem I
Lunds ASK

400 = 22,5
301 = 19,5
202
VT.S

8
6
4

Åstorps SS

202

17.5

4

Limhamns SK
Malmö SS

204
201

12
10,5

4

55 Manhem 2
Malmö AS

004
004

11.5
9

ö
0

44
3,5—4,5

Söt a SASS 2 — Schack 082
Wasa SK 2 — Örebro 55

Je 5
Jun

5,5—2,5
SS Allians

Västerås ASK

400

195

8

Örebro 55

211

17

$

Slottsbron/ Årjäng

Wasa SK 2

121

i7

4

Schack 082

202

15

4

Farsta SK
Bollmora SK
Linköpings ASS 2

12
112
031

16
15
14,5

3
å
3

Fenix
Manhem 3
Lundby

Södra SASS 2

103

14

2

400

211

21,5

15,5

Eksjö
Skara

VAS
16
15

4
3
3

H
103

Forshaga

12
13

3
2

021

9,5

ö

LIMHAMN OPEN
För tolfte året i följd anordnar Limhamns Schackklobb en öppen internationell turnering under Kristi Himmelfärdshelgen.

toppmöten att fälla avgörandet,

Div [I Norra:
SK27/Hägersten SK — Sundsvalls SK
(från rond 2)
ASK Uppsala — 55 Luleå (från rond 2)
Solna 55 — SK Rockaden Umeå (rond &)
Kristallens SK — Sundsvalls SK
Solna
55 -— 55 Luleå
ASK Uppsala
— SK Rockaden Umeå
Gävle SA — SK 27/Hägersten SK

35
1,5—40,5
4—Å4
4,5—3,5
fen2
fen3
fe2

Här är Kamraterna i praktiken klara för final redan
mi, med full poäng, segrar mot de hårdaste konkurrenterna och bra partipoäng. Om den andra final-

platsen kommer det att bli desto hårdare. Manhems
förstalag ligger på andra plats trots finalförlusten
mot Kamraterna, och hotas främst av Limhamn och
MSS. Inget av dessa lags interna möten har ännu gått
av stapeln, och först ut blir de båda malmölagen i den

uppskjutna matchen från rond 4,

Solna 55
Sundsvalls SK

410
301

25
17.5

2
6

SK Rockaden, Umeå
SS Luleå

212
201

20
lå

å
4

Kristallens SK
Gävle SA

201
103

ITS
16,5

4
2

Karlskrona Sehack vänner

ASK Uppsala
SK 27/Hägersten SK

103
H04

13
B,å

2
0

Rödeby SK
Kirsebergs SK

g

Markaryds SK
Helsingborgs SS
Limhamns

SK

Lunds SK
Lunds ASK 2

ANMÄLAN:

isstadion, Baltiska hallen, John Erikssons väg.

Sker genom att insätta startavgiften 200:- på postgiro

53 84 93—38 (Limhamns SK) senast fredagen 22 maj!

7 ronder modifierad Schweizer

med

betåänketiden 40

drag på 2 timmar och därefter en halv timme för resten

Rond

Div H Södra:
Helsingborgs S5 -— Lunds SK
Jå
Limhamns SK 2— Karlskrona Schackvänner — 7—1
Rödeby
SK — Markaryds SK
1,5—46,5
Kirsebergs SK — Lunds ASK 2
uppskj

SPELLOKAL:
SPELFORM:

29/5

tillkommer en extra avgift på 40:-,

PERSONLIG ANMÄLAN:

SPELPROGRAM:

I spellokalen senast kl. 9 den 28/5, Deltagare som an-

10-15,

Rond 2 torsdagen

28/5 kl. 17-22, Rond 3 fredagen 29/5 kl. 10-15, Rond 4
fredagen

Ange ratingtal och klubbtllhörighet. Vid efteranmälan

äv partiet.

I torsdagen 28/5 kl.

kl.

17-22,

Rond

5 lördagen

20/5

kl.

5

121
112
112

MALMÖ DEN 28—31 MAJ 1987 (KRISTI HIMMELFÄRDSHELGEN)
Serien har efter Linköpings knall mot svenska mästarna blivit betydligt mer tillspetsad. Som synes har
tabellen tudelats och fyra lag gör upp om de två finalplatserna, en kamp som ser oviss ut. Wasa leder på
full pott, men har ett tulft program kvar med samtliga
tre huvadkonkurrenter i de tre finalronderna, Rockaden och Södra SASS har heller inte mötts, och på
papperet lättaste motståndet har alltså Upsalas jämna lag kvar, Troligtvis kommer sjätte ronden med två

&

länder senare än detta klockslag kan inte räkna med att
få spela i turneringen!
OBS! I spellokalen råder RÖKFÖRBUD!

10-15, Rond 6 lördagen 30/5 kl. 17-22, Rond 7 söndag-

INFORMATION:

en 31/5kl. 10-15.

Sven Klerstam, Castnersgatan 2, 216 16 Malmö,

PRISUTDELNING:

Tel: 040/16 28 61

Söndagen 31/5 kl. 15.30.

och Limhamns Schack klubb tel: 040/15 1891

19,5
17.5
18,5

&
&
3

PRISER:

HOTELL:

220
220
221

1. 7000:-, 2. S.000:-, 3. 3.000:-, 4. 2.000:-, 5. 1.000:-,

Malmö Hotellcentral, tel: 040/34 12 68

121
201

IAS
12

4
4

RATINGPRIS:

103

12,5

2

600:- i ratingpris till ca. var 12:e deltagare.

103
012

12,5
10

2
1

&-10500:-

VÄLKOMNA!!

Schacknyttfestivalen
Malmö Schack förbund och tidskriften Schacknytt
arrangerade för andra året Schacknytt-Festivalen
(SNF), nu tillsammans med Fritid Malmö och Sydsvenska Dagbladet. Vi startade med en målsättning

att få sex goda störmästare samt IM över 2400 i Elo till
Malmö. Vi lyckades över förväntan, Det blev till slut

Malmö Schackförbund

hela åtta IGM:
Simen Agdestein, Norge, 2545, Världens för tillfället

yngsta IGM. Kirill Georgiev, Bulgarien, 2535. Junior-

Mualmö SF bildades
1924

världsmästare 1983 och nu på väg mot 2600. Karel
Mokry, Tjeckoslovakien, 2520. Vinnare av första

V ALM 3
FE

Förbundet var från början ett korpförbund och
nyttjades därefter.
Korptävlingar
samt malmömästerskapet blev stöttestenar. Man kom senare att

upplagan av SNF. Lars Karlsson, Sverige, 2480. Ett
nöje att få se honom spela I Sverige. Vlastimil Jansa,
Tjeckoslovakien, 2475. Nikola Padevsky, Bulgarien,
2460. Jan Plachetka, Tjeckoslovakicn, 2445, Heikki
Westerinen, Finland, 2410.

ligga under Skånes SF varför någon riktig egen verksamhet inte föregick, Medlemsavpgifterna hamnade
ju ändå inte i egen ficka och landstingsbidrag har vi

aldrig fått.
Den stora förändringen kom under sjuttiotalet då

Malmö fick en halvtidsanställd konsulent. Skoölverksamheten drogs igång och medlemsantalet ökade
bland juniorerna, Vi blev starkare förhandlingspart
varför kraven gentemot Skåne ökade.
I maj 1980 höll det inte längre, varför Malmö då
bröt med Skåne och bildade ett självständigt distriktsförbund. Kongresstävlingen som skulle arrangeras i
Malmö under sommaren, flyttades hastigt men lustigt
till Ystad! Bl.a. följande schackarrangemang har sedan arrangerats i Malmö:

Kommande

ten. Glöm det! Malmö SF är i grund och botten et
breddschackförbund. Eliten har vi haft som medel
för att nå vårt mål: flera medlemmar. Helt naturligt
så uppmärksammas

pat IBM Open, för spelare under 1500 i rating, för att

kunna fånga upp nya intressenter. Skolschack-SM är

1981

Öppna SM

1983

Michael Tal—Ulit Andersson, omspel i
VM-karusellen
Limhamnsfestivalen, internationell satsning med ett flertal olika turneringar

1984
Sverige Danmark, landskamp
1985-86 = Schacknytt-festivalen, två grupper
1986

1986

1986-87

med

det största bordsarrangeman som går att få,
Vi har årligen minst tre individuella skohävlingar.
Vårt malmörnästerskap ståtar i år, som vanligt, med

över 100 deltagare. De tio högst rankade spelar en
Elo-turnerinig om titeln, Till det tillkommer ett stort
antal andra breddevenemang, både på förbunds- som
på lokalplanet. Förutom dessa finns det 13 tag i allsvenska seriesystemet.
Tre av våra föreningar spelar i högsta divisionen.
Ja, nog finns det verksamhet inom förbundet. Andra

spelare från 15 nationer.
Kandidatturneringen, VM-semifinal med
Fia Cramling. Malmö SF satsade drygt
80.000 kr av egna medel
Sveriges — Schackförbunds —- kongresstävling med nästan I .000 starter.

Bo Plato. Hans dagliga schackspalt i Kvällsposten är

Schack nytt-Festivalen, Sveriges genom tiderna starkaste öppna turnering med spelare från 15 nationer.

guld värd.
LarsGrahn, utgivare av Schacknytt.
Sven Klerstam, Skånes Schackförlag,

Dessutom arrangeras årligen de två internationella
tävlingarna Limhamn Open samt Malmö
Open!

0

kandidatturneringen mer än ett

lyckliga omständigheter för schacket i Malmö, är att
vi har:

Sveriges stör-

sta.
Tillsammans har vi byggt upp kanske Sveriges aktivaste förbund. Tack ska ni ha, alla som ställer upp.

Rond 2

Björn Ahlander och Anton Fridh, båda Malmö,
startade båda med 2 poäng, Björn spelade för övrigt
utmärkt hela tävlingen. Han mötte tre IGM och fyra
IM och tog fyra poäng mot dem. I slutändan så var

det enbart hans egna dåliga ratingtal som hindrade
honom från första IM-inteckningen. Bra gjort,
Björn! Schmittdiel— Jansa, remi, Det resultatet kunde Jansa känna sig nöjd med.
Rond3
Georgiev och Harry spelade utmärkt schack och
körde för tredje gången över sina motståndare.
Lasse-Schmittidel, remi, Tre mycket duktiga IGM
och Eckhard beklagade sig för mig över den dåliga
utdelningen! Den mentaliteten hade de flesta tyskar-

na, Tyvärr så slutade hans framfart där.

när det gällde arrangemanget.
Rondd
1.

malmörnästerskap, Följdriktigt så har vi därför ska-

TIDIGARE TURNERINGAR

1984

turneringar

Vårt nästa störa arrangemang blir i september, då
vi arrangerar skolschack-SM, med ett beräknat deltägarantal på 800-900 skolelever,
Malmö SF har idag ca 900 medlemmar, varav 600
är juniorer, från 20 föreningar. Vi har inte haft någon
nedgång av antalet medlemmar,
Utåt sett kan det tyckas att vi enbart satsar på eli-

Hela svenska landslaget, som skulle representera
Sverige i subzonturneringen, var på plats. Förutom
Lasse var det Thomas Ernst (vann i Norge), Ferdirand Hellers och Jonny Hector. När även sedan spelare som Harry Schössler och Tom Wedberg var hi ,
kunde man inte annat än bara njuta av sceneriet.
Ålta stormästare, 12 IM och spelare från totalt 15 nationer I festivalen! Att sedan SNF blev Sveriges genom tiderna starkaste öppna schackturnering gjorde
inte saken sämre, Vi hade satt upp två huvudprinciper

Rond 1
Eckhard Schmittdiel-—Simen Agdestein 1-0, Visserligen brukar Simen starta dåligt för att sedan spika
upp ett staket, men I det här starttillfället visade det
sig att han inte hade råd till det. Från Västtyskland
kom det tio lågrankade spelare som gjorde 7,5—2,5:1
första ronden. Ingen motståndare gick säker mot
dom. Ferdinand förlorade mot sin och Lasse spelade
rermi.

2.

Man ska kunna få inteckningar i IGM och IM titlar. Det är anledningen till att vi inte släpper in
orankade spelare.
Locka så många internationella spelare som möjligt till Malmö, Eftersom det finns turneringar i
mellansverige under nyårsperioden, försöker vi
marknadsföra oss I Europa, Endast 15 av 50 del-

tagare I mästargruppen kom från Sverige. 72 spelare av de totalt 168, alltså mer än 4076, kom från

Harry mot Georgiev såg länge bra ut. Plötsligt så
gör Harry en fruktansvärd felbedömning och partiet
är slut. Man börjar nu förstå vartåt det lutar. Det
kanske inte är någon rolig schack Georgiev spelar,

men otroligt effektiv och förödande, Simen har visserligen tre poäng nu, men han blev helt utspelad i
rond 3 och kan enbart tacka sin lyckliga stjärna för
att han överlevde, Tre poäng har även Lasse, Jonny
och Ferdinand.

utlandet!

Rond 5

Mästargruppen spelade med den nya betänketiden,
34 drag på två timmar och därefter 16 drag i timmen.
Sex timmars spel innan försegling innebar endast ett
fåtal avbrott. Man skulle kunna tro ati den långsammare dragserten skulle medföra ett mindre antal tids-

nödsdueller, men tji vad man bedrog sig. Flera var de
vinstställningar som

försvann när Kaisa manade

till

ökat tempo. Samtidigt som man började tappa lite av
respekten för Elo-talspelare, så satte Georgiev en på
plats. Han hamnade aldrig i tidsnöd, pressade lugnt
och metodiskt sönder och samman sina motståndare.

Jag fick en känsla av att han hela tiden hade mer att
ge.

Georgiev spelade lugnt och metodiskt ut Plachetka, Det började nu bli intressant att se om någon av
"di svenske” skulle klara en IGM-imeckning. Harry

fick sin första i förra SNF och var nu ute efter sin
andra. Efter ett bra parti slog han Ferdinand som
svart, och chansen fanns kvar. Sju poäng behövdes
för att nå normen. Lasse slog Heikki och Jonny lekte
med Mokry. Lekte så tillvida att han tedde med två
bönder och kunde lugnt ha avvecklat till ett vunnet
slutspel, men Jonny är en angreppsspelare,.. och så
gick det som det gick. Det var synd, för Jonny spelar

helt olikt alla andra och kunde därför ha rört om rejältigrytan.
11
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Rond é
Georgiev-Simen slutade remi. Harry och Lasse
vann igen och nu började det bli verkligt trevligt att
läsa tabellen, Georgiev 5,5, Harry + Lasse 5, Simen
+ Janos Tompa, Ungern, 4,5, och därefter Ferdinand och Tom på 4 poäng. Lasse hade denna rond
pressat Mokry tullar förlora på tid!

Nar jag sedan körde Georgiev och Padevsky till
tåget sa jag lite skämtsamt: ”— Nå, när tänker du bli
världsmästare?" Då svarade Padevsky: ”—Du ska
tänka på att det finns ingen som tagit så många
poäng | junior-VM och vunnit så överlägset som
Kiril. Inte ens Karpov eller Kasparov har gjört der”.
När man sedan får klart för sig att Kirit, med de senaste resultaten, år på väg över 2600, så förstår man at
det här var nog ingen tyckowäff som blir svår att apprepa, deltagarmässipgt ...

MALMO
FE

MALMÖ OPEN/IBM OPEN

a

Segraven i Festivalen: Kirit Georgiev, Bulvarien.

SCHACKNYTTFESTIVALEN I MALMÖ 1986/87

Rond 7
Lasse spelade oerhört väl i denna rond också och
testade verkligen Georgiev. Efter fyra timmars spel
ledde Lasse med kvalitet mot bonde men ställningen
var sådan att det inte gick att vinna... Harry tog en
fredlig remi mot Simen. Martin Breutigam, 2275, och
Oliver Reeh, 2265, Västtyskland, två ständiga orosmoment I toppen, spelade remi mot Tom respektive
Ferdinand,

Rond8
Tyvärr så måste Harry möta Lasse. Jag hade gärna
sett att de båda skulle ha fått stanna kvar i toppen.
Harry fick här revansch för nederlaget I somras under SM. Simen spelade här ett av turneringens bättre
partier när han slog Plachetka, Georglev säkrade indirekt segern i turneringen genom att besegra Jansa
som svart. Varför? Jo, Harry behövde nu endast en
halv poäng till för att få sin andra stormästarinieckning och inte ville han väl riskera den? Ferdinand och
Tom vann och låg nu uppe i den absoluta toppen.
Tom hade inte förlorat något parti och det riktigt lyste
av spelglädje hos honom, Det var nog tur för Harry

att de två inte möttes
i sista ronden...
Ställningen var nu CGeorgiev 7, Harry 6,5, Simen 6,
Lasse, Tom, Padevsky och Ferdinand 5,5.

Rond 9
Georgliev och Tom spelade en riktig kampremi, Ki-

ril bjöd remi i ett tidigt skede, eftersom han hade ev
tåg att passa och Harry redan tagit remi möt Padevsky, men Tom nobbade. Efter fyra timmars spel bjöd
Tom, men då nekade Kiril trots tåget. Inställningen
var klar. Inga Elo-poäng fick skänkas bort. Lasse-Stmen, femi, och Ferdinand-Mokry, remi, imnebar att
spelarna behöll den inbördes ställningen som efter
rond 8.
i2

Lennart Friberg, påpälsad TjS-medarbetare
för
Skånemetropolen.

Harry är bara att gratulera till sin andra inteckning.
Han har spelat mycket bra här i Malmö, så vi får väl
jobba på att ge honom en chans I Bergergrupp också.
Två IM-inteckningar togs av Reeh och Petr Poloch,
Tjeckoslovakien, För Polochs del var det hans sista,
I allmängruppen så startade 115 deltagare från nio
nationer. Många av dem uttryckte sin glädje över att
söm vanliga amatörspelare få möta motståndare från
olika nationer. Liksom förra året så härjade danskarna vilt här. Åt Gerver Carlssen gick inget att göra,
utan han nådde 6,5 poäng på de sju röonderna. En oväntad andraplats togs av den 15-åriga Halmstadsjunioren, Pontus Sjödahl, 6 poäng. Han var 32 rankad och förlorade inget parii. På 6 poäng kom även
Mogens Thuesen, Danmark. Tyvärr så gav inte rondantalet möjlighet till att låta dessa spelare möta
varandra i toppen. Eftersom snittratingen på de 20

främsta låg på 2180

förstår man

att en förlorad

poäng medförde stora svårigheter alt vinna
ingen. Det finns alltid någon som har lyckan
hela tävlingen igenom. Gerner Carlssen blev
segern direkt kvalificerad ull mastargruppen
års SNF.

(urnermed sig
genom
I nästa

I
2
3
4
5
&
7
8
9
10

Slutställningen:
KirilGeorgiev
BC
Harry Sehössler
s
Simen Agdestein
N
Lars Karlsson
s
Tom Wedberg
s
Nikola Padevsky
BG
Ferdinand Hellers
s
Karel Mokry
CS
Jan Plachetka
CS
Oliver Rech
BRD

gp 2538
m 2495
£2545
£ 2480
m 2475
2 2460
m 2440
22520
g 2450
2265

7.5
7
5.5
6
6
6
6
5,5
5,5
5,5

Il Vlastimil Jansa

CS

22475

5,5

12
13
13
15
16

IS
H
CS
N
SF

m 2370
m 2375
2345
m 2460
g 2410

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

Saevar Bjarnason
Janos Tompa
Petr Poloch
Jonalhan Tisdall
Heikki Westerinen

17 Björn Ablander

5

18
19
20
21
22
23
24
25
206
27
28
29

DK
m 2360
5
2465
s
2215
BRO = 2380
BRD = 2275
BRI
m 2375
BRS
2320
E
2415
BRD
2355
5
2240
BRO
2350
BRD = 2330

Carsten Höl
JoBny Hector
MikaelJohansson
Klaus Wockenfuss
Martin Breutigam
Helmut Reefschläger
Hermes Machado
Jorge Magem Badals
Enno Heyken
Arnihor Einarsson
Eckard Sehmittdiel
Klaus Busch

30 Ari Ziegler
31 Klaus Berg

5
DK

32 Thomas Erast
33 Gert iskov
34 Martin Felte
35 Stellan Brynell
36 Erling Moriensen
37 Kal Bjerring
38 Alberto Mascarenhas

5
DK
BRD
sS
DK
DK
BRS

2280

5
5
5
5
3
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4

2250
m 2355

4
4

m 2445
m 2330
— 2300
2345
m 2420
2290
2305

4
4
4
4
4
4
4

För sextonde året, mellan 19-21 december, arrangerades Malmö Open i Rådhushallen i Malmö rådhus. Turneringen som under de senare åren deltagarmässigt stagnerat, slog i år nytt rekord, 226 spelare
mot förra årets 167, tio internationella stormästare,
två kvinnliga IM samt spelare från sex nationer skapade en succtartad julstämning för oss arrangörer,
Bland deltagarna märktes Tom Wedberg (vinnare
80 + 82), Jonny Hecior (84 + 85), Thomas Ernst, Dan
Cramling samt Axel Ornstein. Från Danmark kom en
mycket stark IM kvartett i Ole Jacobsen, Erik Pedersen, Carsten Hei och Klaus Berg. Ole och Carsten är
de spelare som trivts bäst i Rådhushallen och de har
följdriktigt också fyra respektive tre tidigare segrar i
turneringen.
En långväga gäst var Rudolf Marit, som egentligen
var här för att stödja jugoslaviskt schack i Sverige.
Andra långväga resenärer var systrarna Chaves från
Brasilien, som mellanlandade hos oss på deras väg till
Riltons damturnering.
Många starka spelare medförde även en rekordjämn turnering. Efter 4 ronder fanns det endast två
fullpoängare, hemmahoppet Björn Ahlander samt
tysken C-D Meyer. Eftersam rondantalet utökades

från 6 till 7 ronder 1985, så innebar det att loppet ännu
inte var kört för de högrankade IM-spelarna. En tap-

pad halvpoäng betydde tidigare att man knappast
kunde vinna

förstapriset ensam.

En merbonde

i ett

olikfärgat löparslutspel gick inte atv utnyttja för Ahlander, varför dessa två spelare fick se sig ikappsprungna av ytterligare sex spelare. Ahlander, Meyer,
Cramling, Ernst, Jakobsen, Hoi, Berg, Marit innebar en fruktansvärd oktett, Att vi skulle hitta vinnaren bland dessa var ganska klart, men så många. ..
IH rond & spelade Marit-— Ernst remi, liksom Meyer
— Jakobsen, Cramling och Berg lyckades hålla tungOrna rätt i mun med de svarta pjäserna mot Hei res-

pektive Ahlander och vann därför sina partier, I sista
ronden skulle vi förhoppningsvis få se ett kampparti
om förstaplatsen mellan hobbyspelande Danne och
heltidssatsande Klaus, Vinnaren skulle få 6000 kronor och förloraren ett par hundralappar. Båda spelarna ställde upp i Malmö Open för att värma upp inför
de kommande turneringarna, Danne för Rilton Cup
och Klaus för Schacknytt- Festivalen, Bakom dessa
två hade Wedberg och Pedersen kommit framsmygande tillsammans med danskarna Morten Kaspersen
och Kal Bjerring, Förutom de fyra sistnämnda fanns
sedan tidigare Ernst, Marit, Jakobsen och Meyer på
Spoang.
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Wedberg släppte en halva i rond I samt en halva
mot Berg i rond 4, Pedersen hade släppt en hel poäng I

rond 1 mot Nenad Peraha, Jugoslavien, en levnadskonstnär som kom till Sverige med endast ca 400 kr.
Han hade övertygat tullen om alt han skulle vinna
prispengar och blev därför insläppt! För Pedersens
del innebar detta att han inte mötte någon spelare
bland de 22 högst rankade!
Bland de nu 10 främst placerade spelarna fanns en-

Under mina schackår har jag kommit underfund
med, att schackspelarna kan uppdelasI fyra grupper
eller kategorier, Jag tar nu tillfället i akt och definierar grupperna efter mina värderingar, som är följande:

Grupp I

dast tre svenskar. Tidigare har endast tre nationer

De,

som

spelar

vetenskapligt

och

alltid

försöker spela korrekt och med en sådan
precision, att fantasifulla skapelser aldrig

haft segrare I tävlingen, nämligen Sverige, Danmark
och Polen. Nu fanns även Jugoslavien och Tyskland
med ileken.
Lottningen blev följande: Cramling— Berg, Wedberg-— Marit, Ernst
— Meyer, Kaspersen Pedersen,
Jakobsen
— Bierring.
Eftersom Klaus bjöd remi redan efter fjörton drag,

kan eller får födas. I gengäld kan dessa
spelare, på bekostnad av mer eller mindre
fantasilösa drag, få glädjen att fröjdas åt
många vinst- och remipartier, men de
kommer aldrig att upptäcka spelets tjusning.

och Danne accepterade så gällde plötsligt de övriga
partierna en del ekonomiskt. Alla remivarlanter
packades omsorgsfullt ned i kistbottnar, slagfälten
härjades och Sankte Per öppnade porten på vid gavel.
När krutröken lagt sig kunde man finna Marit, Ernst,
Pedersen och Jakobsen med glada leenden. Rudolf

Gröpp2

medel,

ett föredrag för Malmöföreningarna. Han berättade
då att han egentligen slutat tävlingsspela och såg det
här snarare som en kul grej. Turneringsformen var
för de yngre. När han då efter turneringen även vann
en utlottad tavla trodde han inte på slumpens skördar
utan på vår gästfrihet!
Gruppå

de för det stora flertalet. Vi hade räknat med att många kadetter skulle infinna sig, men inte att så många
seniorer skulle göra det,
IBM Open blev en familjefest. Segrade gjorde
senioren Ingvar Nilsson, Kirseberg, på 7 poäng. Efter
honom följde Robert Rönnholm, Malmö AS, Johan

Hellsten, Limhamn samt Anders Lyngsjö, Bara, på
5,5 poäng.
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som

ibland

1.0o.m.

kan vara o-

De,

som

betraktar schackspelet

som

160 sid, S. Reshevsky: Meine Schachkarriere, 2 uppt.

208 sid. Ridata: Turniere, Taten und Erfolge. Die
Laufbahn des Groszsmeisters Paul Keres, 2 uppl, 116
sid. Tartakowers Glanzpartien 1905-1930. 2 uppl.
227 sid.
Ovanstående är nyutgåvor av schack boksklassiker,
söm sedan länge varit slutsålda på marknaden. Böck-

erna innehåller många välkommenterade partier. Rekommenderas.
Verlag de Gruyter, Berlin
Saldy: Kampf der Schackidéen. 213 sid.
Boken behandlar främst schackspelets utveckling

Grupp a

De, som I schackspelet ser en stor konst.
Vinst elter förlust spelar mindre roll, Det
väsentliga är, att åstadkomma något vackert, alt med fantasiens hjälp skapa sagolika ställningar. Dessa spelare är också
ganska väl bevandrade på leoriens områ-

de, men undviker ofta dessa ”bokvartanter”. Njuter av sina konstverk, som stundom kan bli ”tavlor”, men som ibland
kan ge schackvärlden verkligt praktfulla
skapelser, rena "pärlor. Gillar problem
av alla slag och är därför ofta sysselsatta
med sådana, Kan aldrig sluta mtöva detta
ärla kombinationsspel,
Ivar Norbeck

1930-talet

till

idag.

Särskilt

epoken

taren närmast lyriskt, och han för in läsaren i en värld

där idérikedomen och fantasien står på höjdpunkten,
Förlag Das Schach-Arehiv, KRattman, Hamburg
R. Schwarz: Handbuch der Eröffnungne. Band 17,
Russizche Partie. 400sid.
Utförlig teori i ryskt parti med 125 teorier. På senare tid har ryskt parti åter blivit populärt, främst genom Karpov, som använt sig av denna öppning i flera
VM-partier. Andra berömda partier är BeljauskiTimman i Bogino 1984 och Sax-Jussupov i Saloniki

1984, Ett nyttigt uppslagsverk för den som vill tränga
djupare in ispelöppningsteorien.
Schackson

inbjuder till

JÖNKÖPING OPEN
Datum
Spelform
Betänketid
Priser

Anmälan

Fischer,

Kortechnot, Karpov och Kasparov beskriver förfat-

Jönköpings Schacksällskap

ett

nationer och undviker allt som ser komplicerat ut. Vet precis det ”rätta” och
dessutom det ”enda”" vettiga draget i alta
ställningar. Eftersträvar gärna avbyten
och föreslår i regel remi på ett mycket tidigt stadium för att spara energi. På så sätt
blir de förskonade från eventucha nederlag. Funderar länge och utnyttjar för det
mesta hela speltiden.

från

Verlag de Gruyter, Berlin

M. Euwe: Eine Auswahlseiner besten Partien. 2 uppl.

bra tidsfördriv. Saknar känsla för kombi-

om följande resultat? Robert Bator, Elo 2285, remi,
Rolf Lekander, 2307, remi. Mats Andersson, 2350,
remi, Hakon Persson, 2300, vinst. Stefan Ivarsson,
2348, remi. Fem poäng och obesegrad! Vad månde
bliva? Naturligtvis så tog han som vanligt ett odelat
ratingpris.
Andra mycket goda insatser stod femtonåringarna
Tiger Hillarp-Persson samt Jesper Hall för, plus de
gamla rävarna Ingvar Jiretorn och Ove Alfredsson.
Den naturliga förklaringen till deltagarrekordet är
helt enkelt den att vi delade upp Malmö Open i två
turneringar, Malmö Open samt IBM Open. När man,
som iår, ser att 53 spelare av 160 är över 2100, inser
man att MO mer och mer börjar bli en elitturnering.
Vi ville inte ha det så. Resultatet blev häpnadsväckande väl. 66 deltagare under 1500 nappade på inbjudan,
Känslan att inte vara förlorad på förhand var befrian-

— De, som uteslutande spelar för att vinna
och därför utnyttjar alla till buds stående
sporisliga. Dessa spelare söker och letar i
litteratur och genomgår stormäåstarnas
spelade partier, för att sedan känna glädje
Över, all genom sitt goda minne efterapa
och härma, De blir med åren teoretiska
snillen, men går miste om njulningen av
tena skapelser. Slutar som regel tävlingsspela alldeles för tidigt.

Marit hade kvällen innan Malmö Open startade hållit

En fantastisk insats vid sudan om de första borden,
stod endast 14-årige Christian Jepson för. Vad sägs

BOKNYTT

27-29 mars
5 ronder Nordiskt system
Rond 1:2 tim per spelare/parti
Rond 2—5: 2 tim/40 drag, 4 tim på resten
1:a pris4.000
ratingpriser å 1.000i grupper om 15
i övrigt beroende på deltagarantal
Sker genom insättande av startavgiften 150 kr på pg 4497 25-1
(Jönköpings SS) senast 20/3, Ange namn och ratingtal

Pers. Anmälan
Logi

I klubbens spellokal Duvgatan 5 e senast 18.30 speldagen
Motell Kvarnen erbjuder följande förmånliga priser:
dubbelrum 115 kr, enkelrum 90 kr
Boka direkt 036/13 28 10 (ange schack)

Information

Robert Andersson 036/205 18, Carl Montén 036/16 24 06

—Än så länge är inget definitivt bestämt, men vi
hoppas att kunna genomföra läger varje vår och höst.

Lars-Åke Karlgren

UNGDOMSSIDORNA
ÅTERFALL
—FHijälper du mig, frågade Björn Kobbel över telefonen, när han undrade om jag med TIS i kris kunde
ställa upp och "göra" fyra ungdomssidor i två nummer, Efter en dags betänketid och några telefonsamtal accepterade jag. Man skall hjälpa gamla vänner i

nöden!
Numret innehåller en liten programförklaring i
dold form skriven av åskledarens uppfinnare år 1786.
Det är en tänkvärd text att ha med sig vid schackbrädet, och utanför!
En av mina gamla käpphästar är ett allsvenskt

Grand Prix-system. I Norge firar NGP tioårsjubileum med nya deltagarrekord. Som byggnadsarbetare i

songen. Hela landet är bra täckt, eftersom det huttitls
här arrangerats turneringar i IR av 19 fylker,
. EXtl Större och mer decentraliserat lurneringsutbud har varit nödvändigt för att öka utbredningen
av schack som fritidssysselsättning, inte mins för de
unga juniorspetarna. Tänk bora på hur många tävlingar utövare inom grenar som skidor eller orientering till exempel har att välja bland inom sin egen
tandsdel.”

jag ser avundsjukt

på utbudet

Om det nu skulle vara så illa att det finns kvalifice-

storien,ja t.o.m, i schackhistorien. År 1786 publice-

rade juniorer I distrikt som inte skickat in sin ratinglista, vad händer med dem?
—Tyvärr händer det ingenting. Juniorer vi inte
känner till kommer une att bli kallade till lägren! Men
juniorerna kan ju själva kontakta sin distriktsledning
och kontrollera om man skickat in. Och det hastar.

rade han den första schacktidskriften i USA:s historia
(undrar om Bobby Fischer har läst den, förresten).
Nu är det inga varianter Franklin ägnar sig åt, eller

PN

”Schackspelet är inte bara ett rent nöje. Många
idet mänskliga livet, uppnås och förbättras av det och
blir vanor lämpliga för alla
kanske ta I övervägande att
görande tidsfördriv istället
samma fördelar. Nu följer
bör uppträda. ...

juniorer

i dessa

tävlingar

som

gör

4, Om din motståndare tar läng tid

för klubbspelaren som sällan eller aldrig får chansen

vissla eller titta på din klocka; inte heller ta fram en
bok ott läsa, inte stampa med foten i golvet eller slå
Jingrarna i bordet; inte göra något som kan störa hans
EL
ve
Ber MEARSAENSRA GBA

SSR

FARA

dare genom att låtsas ha gjort dåliga drag och säga att
Gamia pengar och nya för klubbarna

hoppas på ett svenskt GP. Men bedöm själv de norska
erfarenheterna!

Ännu bättre fortsättning på 1987!

Det finns pengar att hämta,

Lars Åke
Norges sjäkkforbund har sedan tio år tillbaka ett
väl fungerande och populärt Grand Prix-system.
Klubbar som aldrig skulle komma på tanken att arrangera egna Öppna turneringar har kommit med i
Grand Prix-karuselen och juniorer från glesbygden
får chansen att delta i annat än klubbtävlingar. I
nummer 10/86 av Norsk Sjakkblad gör redaktören
en liten historisk tillbakablick som borde väcka en
och annan fundering också hos oss:
”I gamla dagar, som det heter, och då tänker vi i
detta fall på stenåldern före 1977 och längre tilbaka,
hade vanliga norska schackspelare inte så mycket fler
möjligheter än de fasta klubb- och distriktsturneringarna plus Landsturneringen varje sommar.
I förhållande till detta måste schacken Norges
rand Prix, nu mitt i sin tionde säsong, karaktäriseras som en överväldigande succé, Uppslutningen har
Ökat för varje år och denna höst har slagit alla rekord.
Under säsongens fyra första månader har det spelats
26 turneringar med tillsammans 1488 startande, i genomsnitt 57 spelare per turnering mot 48 förra så-
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uppmärksamhet. Allt detta skapar missnöje och det
visar inte din skicklighet i spelet, utan din slughet...
5. Du bör inte försöka roa och vilseleda din motstån-

att jag

"Före stenåldern...”

tillfällen... Vi bör därför
ägna mer tid åt detta välför andra, som inte har
några regler om hur man

på sig bör du inte skynda på honom etter uttrycka ditt
missnöje för ant han dröjer. Du får inte sjunga,

Själv har jag deltagit i några GP-tävlingar genom åren
och har många trevliga minnen. Framför allt är det
andelen

göra och vad man bör göra. Nå, låt oss nu höra vad

mycket värdefulla kvaliteter i tänkandet, användbara

att pröva sin styrkai riktiga” turneringar.

hos vårt broderfölk.

teorier om hur schack skall spelas. Han sysslar med
hur man skall uppträda vid brädet, vad man inte bör
Mr Franklin har att säga.

r

Tänk bara på... Ja, just det. Om svenskt schack
skall kunna ta upp kampen om ungdomen krävs det
extra stora lag. Och inte bara för eliten alltså, utan

Norge och ”halv” medlem i Sarpsborgs SK är jag
mycket imponerad av de norska turneringarna och

"Du får inte sjunga eller vissla...”
Benjamin Franklin är en av de stora profilerna i hi-

Det säger UK:s halv-

tidsanställde sekreterare Susanna Petersson | MörNya läger i vår
Vad händer i Ungdomskomminén? Vad är på gång
i vår? Tfs ringde upp ingemar Eriksson i Norrköping
för en liten pratstund. Han är ansvarig för juniorernas ratinglista och har alltså en viktig uppgift när det
gäller att ta ut landslaget,
—Men ratinglistan, Ingemar, vart har den tagit
vägen?
— Jodå, den finns. Men tyvärr är den inte helt komplett. Trots att distrikten skulle ha skickat in sina uppgifter senast I raaj 1986 har vi ännu inte fött in alla.
Vad skall ni göra med alla namnen nu?
Vi har ungefär 90 spelare med rating över 1800 på
listan och redan i vår kommmer alta dessa och i Norrland några till att kallas till elit juniorläger! Utav dem
hamnar 15 stycken landslagsmässiga i ett eget läger.
Sammanlagt blir det troligen fem läger i olika regio-

ner.
—Och lägerledarna kommer att våra av hög klass?
— Jajamensan!
Vi räknar med
Wiedenkeller,

Schösster och annat folk av samma kaliber.
Skall detta bli en engångssatsning eller räknar
UK med en fortsättning?

rum, Hon håller just nu på med ett gigantiskt projekt,
som kan komma alla Sveriges 425 schack klubbar till
godo. Hon undersöker nämligen vilka fonder klubbarna kan söka pengar i och vilka regler som gäller för
bidrag ide olika landstingen.
-—Men först måste ju klubbarna söka de pengar
som redan finns, säger Susanna. Bara hälften av klub-

du har förlorat partiet för att göra honom säker och
oförsiktig och ouppmärksam på dina planer; det är

bedrägeri och fusk och inte skicklighet i spelet.
6. Du får inte. när du vunnit partiet, använda några
triumferande etter förolämpande uttryck, inte heller
visa alltför mycket glädje. Du bör försöka trösta din
motståndare...
- FIN Slut, Om spelet inte spelas strängt entigt de
Ovan nämnda reglerna mildra ditt krav på seger över
din motståndare och vär nöjd med seger över dig
själv, Ta inte girigt till vara varje fördel på grund av

juniorverksamheten! För de flesta klubbar innebär
det att man slänger några hundralappar i sjön. Des-

hans oskicklighet eller ouppmärksamhet. Visa hönom Istället vänligt, att genom ett sådant drag är en
pjäs i fara och ogarderad; och genom ett annat att han

sutom delar en del kommuner

ställer sin kung

barna I landet söker till exempel aktivitetsbidrag för
också ut aktivitets-

bidrag på samma blanket. Två bidrag på en blankett,
alltså!
-—Ungdomskömmittén har gjort en resa i norr i
höstas. Vad hade ni för syfte med den?
—Det var Ingemar Eriksson och jag som bland annat var på distriktsbesök i Hudiksvall och i Skellefteå.

Vi diskuterade ekonomt och utbildning och hade
mycket givande träffar. Visste du, till exempel, att
enbart i Norrland finns det 240 olika fonder att söka
ur? I de distrikt där vi varit på besök har vi gjort
sammanställningar över dessa fonder och stiftelser.
Småningom kommer hela landet att täckas.

t ett farligt läge o.s.v.

Genom

en

sådan generositet (så motsatt de ovan förbjudna orättvisorna) kan du naturligtvis förlora partiet mot

din motståndare, men du vinner det som är bättre;
hans högaktning, hans respekt och hans tillgivenhet
och dessutom de opartiska åskådarnas tvsta gillande
och välvilja”.
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13.168
14. Dd3
med drömmar mot h7
14..a6
15.a4h6
16. Lh4p5
har man sagt A... Damen på d3 växer i styrka

18. Sxg3Te8 19. d6

Tveksamt, Vit ser endast sina egna pjäsers möjlighet-

Varför kan inte jag, din egen far,
få vinna ibland??

Sankt George går på pumpen
St George är en udda öppning med störst spridning
i England. Följande parti spelades i Oslo International Junior under nyårshelgen och på ”b5-sidan” sitter turneringssegraren, engelsmanpen Thomas, som
spelar mot hemmasonen Hielmås,

>

11. Lf4!

11. -Db6
12. SIS Kd8
13. Sd6 g5 14. Sxf7+
KB
15. Lae3 Lg7 16, Sxh8 Lxh8
17. Dh5 Dd8
18. Sd2 d6 19. Lxh7 Se5 20, Lxe5 Exe5 21, Led
Sd5 22. DI7 Sc7 23, Sf3 Lf6 24, Lxb7+ Kxb7
25. Te6ELh8
26. Td1d5
27. Te7Kbé6 28. Td7 DeR
29. Td6+ Ka5 30. Te6 Ta7 31. b4+ Kad 32, Dg6

pjäser surrar som getingar runt motståndarens försvar, och till slut ger det en vacker utdelning...
Partiet är spelat i Bohusmästerskapet, där Ulf efter
5 ronder har tagit full pott och leder med 1,5 poäng
när 2 ronder återstår. Ulf är 20 år gammal och har inte

haft den vanliga” utvecklingen som junior med en
snabb uppgång i tonåren, I stället har han varje år
sakta ökat sin spelstyrka. Just nu ligger han på cirka

2000i rating och till sommaren blir det en klass I-start
i SM i Stockholm. Ulf har en solid spelstil, som
kanske kommer

av att han spelat korrschack

i flera

år. Men i detta parti blir det envägskörning, ty motståndaren

tem"".
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fastnar

i ett

tvivelaktigt

"treraderssys-

an

Glöm inte centrum!
Ulf Svensson från Strömstad visar I detta parti att
en passiv behandling av öppningen straffar sig. Hans

NN

[5

och svart gav upp.

Kh7
Kpg6

ge.

R

>

2 MC2

in

Spela indiskt! Ja, detta är förstås ingen "indisk"
öppning, utan verkligen ett indiskt problem. Det kon-

The

efter

helt

nya

idéer

av

H

A

Loveday,

Chess

Player's

Chronicle

år

1845.

Kravet

är:

matt i fyra drag! Så här går det till:
1. Lelbd 2 Td2b5
3 Kbl(b2)Kf4 4. Tdd matt!
Först ett överraskande drag (Lcl), svart har tvångsdrag, därefter stänger vits torn av löpardiagonalen,
svart tvångsdrag igen, så tvingas vit flytta kungen till
denna diagonal och sista öppnas diagonalen med
dubbelschack och matt! Trevliga och ”juniorvänli-

gå” problemidter! Kanske du gärna konstruerar prointresserar

sig

för

schack-

datorer, Det är också vanligare nu att skaffa sig en

blem? Snygga indier mottas av redaktionen med tacksamhet. Och publicerade bidrag honoreras!

egen dator av bra klass eftersom priserna sjunker.
Blir man då en bättre spelare av att spela mot en dator? Helt säkert! En dator går inte på några dunkla

Juniorernas ratinglista 1.9.1986

kombinationer, tvärtom, den är mycket listig på att
gillra fällor. Det är heller ingen idé att chansa mot en
dator, tv den ser allt som är värt att se, Dessutom kan
den alla vanliga spelöppningar på sina fem fingrar,

förlåt

knappar,

så motståndet

för en

normal”

klubbjunior är mer än tillräckligt, Det låter förstås
som om det är omöjligt att slå någon av de bättre
schackdatorerna, men så är det inte. Den som tar ut
tiden ordentligt och är noggrann I sina analyser (det

skall man ju alltid vara, etler hur) har goda chanser att

nu får svart välja mellan damförlust och matt

ala

en brittisk präst boende i Indien, och publicerades i

TTT

Spela mot datorn!
Allt fler ungdomar

man

struerades

2.-15

MIT 41

och svart ger upp då damen går förlorad.
(Kommentarer
av Ulf Svensson)
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och förklarade motståndaren matt!
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36. h4+
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och trodde att svart satt bort ett torn och såg nöjd ut.
Men svart såg lika glad ut för det, ty nu drog han
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34, -Kxf5 35, Df2 Kxg5
liknar uppgivet. Efter 35, -Ke5 föler 36. Dxb2+
KfS 37, Df2+ KesS 38, De3+ KfS 39, Df3 Kes
40. DdS+ Kf4 41. gå+ Ke
42, Db3+ Keel
43, Lh5 + och nu antingen matt på el eller springar-
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Intet ont anande spelade vit
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9, exdå5 Sxd5

Vit omöjliggör lång rockad
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lett juniorparti uppkom denna ställning med svart

Bergman

5, c35f6
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4. Se2c5

Ad

Jm

Z
Hem
je

viddraget. Han rynkade pannan och spelade

svart chansar på ett motangrepp

25. dxe8-.S+ Txe8 26, Sd6 Td8 27. SfS5+
28. De3 Tdl+
29, Txd1 Sxd1
30. Sxg5+
31. Shd+ Kg7 32. Dd25xb2
33. 5f5+ Kp6
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svarts sista chans var Dxf$

Ett fint bondeoffer i centrum

8. -exd5

er. Sf5 hade nog varit enkelt och starkt, t.ex 19.
-Sgå 20.h35e5
21 Sxe5Sxes
22.023
19. -Sf8& 20, Sf5 Le4 21. Txed Sxed 22, Sxhö+
Kp? 23. Sxf7DF6 24.07
vit vinner tillbaka kvaliteten
24, -Sxf2
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Vit: Hjelmås, Norge
Svart: Thomas, England
1 d4b5 2. e4dLb7 3, Ld3e6
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3. e3e6
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Vit: Ulf Svensson, Strömstad
Svart: Lars Gustafsson, Tanum

sätta datorn på plats!
Men varför inte pröva

själv.

Svenska

Schack-

datorföreningen är till för intresserade schackspelare.
Föreningen ger ut en tidning, PLY, fyra gånger om
året med tester, partier, ratinglistor (på datorer), problem med mera, Men medlemmen kan också låna en

Jatör av föreningen och dela i testningen genom att
låta två datorer spela mot varandra. Låter det intressant? Pröva ett är! Sätt in 90:- på pg 41 87 72!

(alla över 21007
i. F
2.R
3, 5
4, R

Hellers, Wasa
Wessman, Wasa
Cicak, Hallunda
Winsnes, Manhem

2456
2337
2327
2293

5, R Åström, Luleå

2280

6. T Johansson, Markaryd
7.R Helgason, Kirseberg

2270
2264

8,5 Sandén, Passanten
S.K SJ Moberg, Manhem
10, CF Johansson, Passanten
11. K Rinne, Rockaden
12. P Wernersson, Linköpings ASS
13. I Magnusson, Rockaden
14, T Hellborg, Wasa

15. J Hall, LASK
16, J] Danielsson, Passanten

2230
2210
2195
2176
2148
2141
2104

2102
2100

Slutställningen:
Juan Manuel Bellon
LM

De utländska spelarna slutar aldrig förvånas

över att Sverige har en så stark bredd i toppen. Avsaknaden av elotal ger dem en falsk bild av Sveriges reella styrka,
Endast en gång tidigare har slutsegraren haft 6,5 poäng på de 9 ronderna, Det var för två år sedan, då
Carleson, Welin och Schneider delade segern.
Lars-Åke Schneider blev egentligen årets vinnare

trots att han förlorade mot Michael Wiedenkeller i sista
ronden och därmed hanns upp av tre spelare och rows
att hans kvalitetspoäng bara räckte till andraplatsen.
Det var nämligen fjärde gången han delade segern i
Rilton Cup. 1981/1982 vann han dessutom ensam.
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Efter 10 års slit lyckades han nämligen få ihop över 10
poäng i det av Dr Tore Rikon uppsatta vandringspriset, Därmed är silverskålen Lars-Åkes för evigt. Enbart silvervärdet var för några år sedan 15.000:-. Hur
mycket handarbetet ökar värdet vet jag ej.
Det fanns ytterligare några spelare som kände sig
som vinnare, Systrarna Marit, från Jugoslavien, kunde
packa ned var sin titelinteckning i packningen. Dessutom kommer minst ' I av de 12 orankade spelarna att
finnas med på elolistan I juli 1987. I de båda allmängrupperna vann Thore Ångqvist och Anneli Dalmanu
med 100 vinstprocent, De är därmed båda kvalificerade
för nästa års respektive elitgrupper.
Trots alu Kasparov inte ansåg sig ha tid att spela Rilton iår fanns det 7 världmästare med i festivalen. I den
starka datorturneringen deltog Dallas, Rebell, Plymate och Psion, som har eller har haft denna högsta
titel. Vidare såg vi juniorvärldsmästaren för synskadade, Jörgen Magnussun, i herrarnas elitgrupp och
världsmästarinnen för synskadade, Teresa Debowska,
i damernas elitgrupp. Där spelade även världsmästarinnan för fickor under 16 år, WMirjana Marit.
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Christer Hartman
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Mats Sjöberg

Peter Bjarnehag
Ho Kyhle
Ulrich Dresen
Jan-Olov Lind
Robert Åström
Rikard Winsnes
Paul Lichtenstein
Ralph Junge
Anders Lundin
Thomas Engqvist
Wolf-Dieter Psst
Jörgen Magnusson
Rolf Adebörg
Slhavko Cicak

Michael

BRD

hade

nöjet

att besegra Schneider

I sista

ronden. Förslag till nästa år:
"Samla elitgrupp, damgrupp och vissa bord i övriga

LA

Dan Östergaard
Per Larsson
Oliver Bewersdorff
Gisela Fisehdick
Magnus Carlhammar
Peder Berkell
Felix Nordström
34 Jan Przewoznik

MICHAEL WIEDENKELLER,
24år.

grupper I stora salen (MW-salen) för att öka känslan av
en festival"

un

Den gode Lars-Åke trivs tydligen mycket bra i den
kungliga huvudstaden!
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Dr Tore Rilton
En kort presentation.

|
|

Or Tore Rilton föddes i Göteborg och var till yrket
praktiserande läkare. Rilton var medlem i Stockholms
Schacksällskap, där han var en stark amatörspelare

|
i

I

och deltog flitigt I turneringarna. Han var oerhört iniresserad av schackspelet och dess verksamhet. Ett an-

I

|

nat intresse var konsten.

|

»Rilton var en mycket försynt man, som arbetade under mono att verka men inte synas. Då Sällskapet fyll-

|

|

de 105 år, donerade Tore Rilton hela prisfonden på

|
I

|

15.000 kr vid årsskiftet 1972/72. Sedan kom det pengar
varje är till Riltonturneringarna i Stockholm. Rilton

|

bevistade själv aldrig någon Rilon Cop, men höll en

I

ak

jämn.

i Rilton Cup!
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Årets upplaga av Rilton Cup blev mycket hård och

Alisa Marie
Peter Backe
Levente Lengyel

PER

.

angspokalen. Förra årets Riltonsegrare, Michael Wiedenkeller, ville också ha ett ord med i laget, MW-salen,
som användes för allmängruppen, var inte en hyllning
till Wiedenkeller utan syftade på Marcus Wallenberg.
Premiär var det också för separata damgrupper. Den
internationella toppgruppen var kvalificerande för
damernas IM-titel och den nationella damgruppen kvaHificerade sig till nästa års IM-grupp. I årets toppgrupp
försvarades de svenska färgerna av Borislava Borisova,
Christina Nyberg och Susanne Berg. Favorit var dock
den polska stormästaren Agnieszka Brustman.

Pavel Lacko
Mats Eriksson
Victor Vilchez

Vi säger bara grattis till den fyrfaldige Sverigertästaren
som äntligen har lagt rabarber på den handgjorda
stlverskålen genom att för femte(!) gången dela segern

=
=

att för alltid vinna den av dr Tore Rilton uppsatta vand-

LARS-ÅKE SCHNEIDER, 32 år.
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mA
a
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Tävlingarna samlade 178 deltagare fördelade på 6
klasser. I herrarnas elitklass startade 50 spelare, i damernas internationella turnering 12. Tolv nationer var
representerade.
Alla kategorier spelare fanns i startfältet. Bland de
10 stormästarna var Istvan Csom den högst rankade
med elotalet 2505, Svenska hopp var bland andra
Sverigemästaren Lars-Åke Schneider, som siktade på

lh lya

Györö Forintos
Stefan Winge
Lars Degerman
Robert Bator
Thomas Welin
Caspar Carleson
Dan Cramling

lod

Cup-tävlingen. För första gången spelades
tävlingen i Grand Hötels, Saltsjöbaden,
pampiga lokaler, vilket var en rejäl ansiktslyftning för derna årliga schacktävling.
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Sandgren, ordförande i det nyligen bildade
Schackfrämjandet, invigde den XVI Rilton

PILAR

Stockholms

——-

Ansiktslyftning
för Rilton Cup
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Lars-Åke Schneider

fran Raduhiv
Michael Wiedenkeller
Yentsislav Inkiov
Christer Bergström
Nils-Gustat Renman
Istvan Csom
Ralf Åkesson
Robert CaHlergård
Anders Eriksson
Pia Cramling
Peter Velikov

ständig kontakt

med

I första hand

Rolf Littorin som

|

under ID års tid ingick i tävlingsledningen,
Genom sitt testamenie kommer Or Tore Rilion att

I
I

I

för alltid bli
Rilton Cup.

I

ihågkommen

genom

schacktävlingen
I

RILTONKADETTEN

Henri Majanmaa

Rockaden

Mathias Barkhagen
Patrik Sjöbörg
Jesper Hamark
Olle Wademark
Michael Larsson

Rockaden
Västerås
Manbem Gbg
Mariefred
Solna

Johan Eriksson

Västerås
Wasa
Bålsta
Farsta
Farsta
Rockaden
Manhem Gbg
Waxholm
Wasa

26 Andreas Barkhagen

Rockaden

27 Joakim Nordemo

Farsta

4
4
4
3,5
3
3

3
3
3
3
3
3
2,5
2
(2

1
(1)

—V

GRAND HÖTEL SALTSJÖBADEN
Riltonblixten 87-01-01
A-finalen
I. IGM Istvan Csom
2. 1CM Ventzislav Inkiov
3, IGM Peter Velikav
4 1OM Györö Forintos
5, IM Dan Cramling

6, Jan-Olov Lind
7. Thomas Engqvist

8. Robert Åström
3 Victor Vilchez
10. M. Kujanpää
11. Milad Keryakes (D)

För första gången i Riltonfestivalens historia planerades det för en damturnering. Tyvärr visade de
svenska damerna ett mycket dåligt intresse inför
framtiden, Det har nämligen beslutats att permanenta damernas
inslag i detta nyårsevenemang.
I FIDE har det klagats mycket från FIDE:s dam-

schackkommitté på att störmästark valificerande bergerturneringar för damer I västvärlden är i det närmaste obefintliga. För att råda bot på detta har FIDE
t.ex gett avkall på att det fordras minst 3 WIGM för
att kunna spela om stormästarnormer, Dessa WIGM
kan nu ersättas med icke WICGM, bara deras ratingtal

är 2200 eller högre. Fr.o.m. I januari 1987 2300 eller
högre eftersom alla damer med ett undantag fått 100
extrapoäng och ingångstalet höjts från M900 tll 2000.
Undantaget är Szusza Polgar, som endast spelar herrturneringar, Motiveringen för höjningen var nämligen att de damer som ställer upp I damturneringar förlorar alltför många ratingpoäng trots goda resultat
gentemot om de spelar i manliga turneringar.
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Tine Berg
Regina Grunberg
Christina Nyberg
Fenoy Heemskerk
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12. Teresa Debowska

Den första internationella damturneringen
i Rilton Cup

1. Agniezka Brustman
2 Nina Holberg
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4,5
4,3
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Lundby Gbg
Solna
Manhem Gbg
Sollentuna
Västerås
Rockaden

XVI Rilton Cup 27 December 1986— 5] anuari 1987 på Grand Hotel, Saltsjöbaden,
Sverige. Kategori 3. IM-norm 8 poäng. Överdomare: IA Jan Berglund, VUS.
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Anton Åberg

Gabriel Bakk
Anders Jönsson
Fredrik Wijk
Mikael Severin
Tony Giraldo
Kenneth Olsson
24 Ken Larsson
25 Johan Högberg
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Johan Nakamura
Mattias Landström
Jan Peter Palmblad
Peter Nilsson
Jonas Barkhagen

RILTON CUPS
INTERNATIONELLA DAMGRUPP

me PI lr LA

Shuställningen:
Stefan Solbrand
Rockaden
Niklas Lyrberg
Raockaden
Mattias Wallerstedt
Manhem Gbg
Andreas Van der wil
Hässelby

Eftersom minst en av utelnormerna måste uppnås
i en Bergerturnering har vi beslutat satsa på minst var
sin WICM-kvalificerande och WIM-kvalificerande
lO-mannagrupp i framtiden. Vidare kommer det troligen at bli en kadetigrupp för flickor samt en öppen
2rupp för alla de som ej får plats i de titelkvalificerande grupperna,
Årets planerade WIGM-grupp föll på att det råder
en schism inom Bulgariska Schack förbundet mellan
färbundsledningen och damspelarna. Ett par dagar
före start meddelade Nikolai Padevski från BSF att
Voiska inte kunde komma. Någon ersättare ville han
ci sända, Voiska själv ville komma, berättade hon för
mig. Hon hade t.o.m, tackat nej till turneringen I iugoslaviska Jaice för att komma ull Stockholm. I och
med detta återbud räckte ej genomsnittsecloralet till
för att nå upp till kategori VIT (2101 då, numer
2201), vilket är minimum för att kanna få en WIOGMinteckning. Då vi ej skulle ha behövt berala resan för
Voiska blev det omöjligt av blixtinkalla någon av
hennes kaliber. Några pengar fanns ej kvar I vår pou
och Sveriges Schackförbund vägrade äver huvud tapet besvara vår ansökan om bidrag till turneringen,

Pia Cramling hade redan på ett tidigt stadium sagt
ifrån an hög inte ville spela i damturneringen. Tillsammans med henne spelade sedan västtyskan Gisela
Fischdick och jugoslaviskan Alisa Marit i herrarnas
elugrupp. Tolv deliagare spelade en WIM-grupp och
sex svenskor återstod för en allmängrupp. Två av dessa sex hoppade i sista stund av.

Marit siktade in sig på 9 remier vilket skulle ge cen

Svenskt glädjeämne var Solnas Susanne Berg, som
bättrade på sitt elotal avsevärt. Borislava Borisova
blev som väntat bästa svenska. Christina Nyberg gick
sämst men det skulle varit en halv poäng tll då hon
egentligen vann på tid mot Joara Chaves, den yngre
av Chavessystrarna. Eftersom ställningen var död
remi föreslog Nyberg ädelmodigt remi i den palaver
som uppstod,

WIGM inteckning. Det Ivckades hon med. Fisehdick

satsade mer friskt, men slutade på 4 poäng, d.v.s. en
halv poäng kort.

WIM-normen i WIM-gruppen blev 8 poäng på 11
ronder, En mycket tufft mål. Även om högst rankade
Brustman bytts ut mot en orutinerad spelare hade IMnormen varit densamma. Trois detta lyckades Miriana Marit uppnå denna poängsumma. I4-åriga Mirjana var I och för sig ingen överraskning då hon i alla
fall vunnit VM för flickor under 16 år, Hon har dessutom en god sparring I sin två år äldre syster Alisa,
som sin unga ålder till trots redan hunnit med att bli
tvåa I YM för flickor under 20 år samt är Fregerande
jugoslavisk dammästarinna.
Tätstriden kom att stå mellan Agniezka Brustman,
Polen, och Nina Heiberg, Danmark. Brustman spelade säkert och visade att hennes plats i senaste kandidatfinalen inte var någon tillfällighet. Heiberg är en

färgklick för alla turneringsarrangörer Hon spelar
frejdigt, Gärna gambitar. Hon är absolut inte fråmmande för av offra pjäser. Men I sista rondens finatparti mot Brusiman föll hon efter ett pjäsoffer då hon
missat alt damen kunde fångas med ett simpelt
bondedrag omedelbart efter kombinationen.

Ågniezka — rustman, Polen, segrade
den första Dam-Riltoncupen med nio vinster och

två remier.
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Tidigare under fjolåret deltog Steen med framgång
i öppna norska jumormästerskapet och så vann han
en 30-minutersturnering i USA före bl.a. engelske
stormästaren Miles, som han för övrigt slog i inbördes
möte, Sit bästa parti i Hallsberg tyckte han var det
från sjunde ronden, mot schweizaren Marcel Wildi:

Dansk segeri
Hallsberg
2

—Det var det mest korrekta partiet. Fast det mot

ja SR TEA

pt
se er
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dia

Björn Widén

7.

Bo

Första måndagen efter julhelgen drog Arne Nyberg
för 22:a året i följd igång den internationella juniorturneringen i hotell Stinsens gillestuga i Hallsberg.
Och Trettondag ful — nio dagar och lika många rönder senare — var saken klar. 19-årige dansken Steen
Larsen kunde då kliva fram och hämta förstapriset

Svenskarna, då? Nja, det utländska motståndet
var tydligen alltför tufft. Stefan Sandén, Tumba
lyckades bäst och blev som åttonde man ende svensk
bland de 10 bästa, Och Peter Laveryd, Norrköping
var faktiskt obesegrad ända fram till näst sista ronden, då han råkade ut för danske Larsen. Peter sluta-

som den mest överlägsne segraren hittills i turneringens historia.

de på 12:e plats och blev på den kuppen näst bäste
svensk.
Högst rankade svensken, Reynir Helgason från
Malmö, fick en usel start med en enda poäng på de
fyra första ronderna. Han kom på så vis aldrig med i
tälstriden, men spurtade in på 13:e plats. Turneringens allra högst rankade spelare, islänningen David
Olafsson (2340) fick nöja sig med en blygsam 21:a
plats, medan den näst högst rankade, portugisen Luis
Galego (23351 blev 10:e man.
Arrangemangen på hotell Stinsen fick högsta betyg
av nöjda deltagare. Förutom turneringens primus
mator — Arne Nyberg— har Jan Carlsson och Ulrika
Eklund all anledning att ta åt sig av berömmet. Janne
hjälpte Nyberg med turneringsbulletinen och Ulrika
ersatte Lars Bäckström söm tolk och representant för
SSF:s Ungdomskommittt, Och Bäckström | all ära,
men nog hade 20-åriga Ulrika större förutsättningar
alt gå hem hos killarna. På nyårsaftonen väckte hon

jubel, genom att ta med sig hela den internationella
skaran på musikcafé med dans i Örebro.
19-årige Steen Larsen blev den andre dansken som
vunnit i Hallsberg, men förra gången var så länge sedan som för 17 år sedan. Själv föreföll han inte särskilt överraskad av sin seger:
Sten

Larsen,

Danmark, hemförde den 22:a
bergsturneringen,

Halls-

Steen Larsen kopplade greppet redan från början
och var så tidigt som efter tre av de nio ronderna ensam i täten med full poäng. Han kom sedan bara att
släppa till tre remier. I fjärde ronden blev det remi
mot 15-årige fransmannen Jean-Luc Chabanon, i
sjätte mot 18-årige polacken Artur Pieniazek och så
avslutade han med remi mot 19-årige norrmanne Ivar
Bern.
24

-— Nej, jag siktade faktiskt på slutseger redan från
start. På mina två senaste turneringar har jag nämligen inte förlorat ett enda parti. Dessutom var jag
väldigt schackhungrig, eftersom studierna under det
senaste halvåret tagit det mesta av min tid, sa han.
Steen Larsen berättade vidare att han är bosatt i en
förort till Köpenhamn, att han studerar på gymnaslum och att han vid sidan av schacket spelar basket
samt är allmänt idrottsintresserad. Som I 1-åring kom

han i kontakt med schack och han började då täv-

Peter Laveryd i åttonde ronden var också bra, sa han.
Låt oss därför som avslutning titta på de båda paårtier, som enligt den danske slutsegraren var hans basta iden 22:a Hallsbergsturneringen.

SLUTSTÄLLNING
22:a Hallshergstorneringen 1986— 387:
1. Steen Larsen, Danmark 7,5, 2. Tom Bottema, Halland 6,3, 3. Artur Picniazek, Polen 6, 4. Marcel

Wildi, Schweiz 5,5, 5. Ivar Bern, Norge 5,5, 6. Sasa
Durovic, Jugoslavien 5,5, 7, Craig Dawson, England
5,5, 8, Stetan Sandén, Tumba 5,5. 9, Pieter Claesen,

Belgien 5,5, 10. Luis Galego, Portugal 5,5, f1. JeanLuc

Chabanon,

Norrköping

5,

Frankrike

13.

5,

Reynir

12.

Peter

Helgason,

Laveryd,

Malmö

5,

14, Ghrisiha Markovic, Västtyskland 5, 15 Teodor
Hellborg, Stockholm 5, 16. Stefan Norrman, Hallstahammar 4,5, 17. Mark van der Werf, Holland 4,5,
18. Gerhard Schroll, Österrike 4,5, 19. Patrik Rundgvist, Lindesberg 4,5, 20, Karl Johan Moberg, Göieborg 4,5, 21. David Olafsson, Island 4,5, 22. Christian Övergaard, Danmark 4,5, 23. lan Mackay,
Skottland 4, 24, Diarmuid Simpson, Nordirland 3,5,
25, Tomas Aronsson, Karlskrona 3,5, 26. Jan Clementsson, Mörrum 3,3, 27. Daniel Magnusson, Lindesberg 3,5, 28. Mats Tuvesson, Åhus 3,5, 29. Stefan
Östling, Göteborg 3,5, 30. Greger Jönsson, Klippan
3,5, 31. Lats Nordén, Malmö 3, 32. Finnbjörn
Zachariasen, Färöarna 3, 33. Krister Jönsson, Örebro 2,5, 34. Samuli Käki, Finland 2.
Den traditionella blixten kvällen före slutronden
vanns av porlugisen Galego och där fick danske Larsen nöja sig med en detad femteplats efter bl.a.
"gamla
Hellsbergs-juniorer”” som örebroarna
Peter Fransson(2:a) och Curt Gruvaeus(3:a-4:-0,
Björn Widén

Årtur

Pieniazek,

Polen, tog en odelad
turneringen,

tredjeplats

Junior-EM 1986/87
Det blev rysk seger i juniorernas EM iden holländska

staden Groningen, Vassilij Ivantjuk vann på 10 poäng
äv fretton möjliga.
Svensken Richard
plats med sju poäng,

Wessman

slutade

på

femtonde

Slutställning:

Ivantjuk IQ, Jeroen Piket, Holland 9, Gdansky, Polen,
Ivan Sokolov, Jugoslavien och Pavel Blatny, Tjecköslovakien, alla 8,5.

Peter Luveryd, Norrköping, blev näst bäste svensk
efter Stefan Sandén, Tumba,

lingsspela direkt på klubbnivå.
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ingen ensam segrare här alltså, men hur gick det då i

Elof Bodgren

Norsk dominans i

rekordstort Karlstad Open

det andra finalpartiet?
Einar Gausel-— Kurt Setterquist
I. d4e6 2.04Sf6
3 SfILb4+
4,Sc3b6
5, Legs
Lb7 6.e3h6 7. Lh4Lxc+
8 bxc3d6 9. Ld2
Sbd?7 10.ada5
IL De2De7
12 Tbl0-0-0
13.c5dxe5

14.0-0g5

17. Lxf6Dxf6
Det här referatet av mellandagarnas numerärt största tävling i Sverige, skulle egentligen ha skrivits av en
helt annan person men ödet eller Sveriges schackförbunds centralstyrelse, eller förutvarande redak-

tionsmedlemmarna i TFS såg till att så inte blev fallet.
Med bara ett fåtal dagar kvar till manusstopp kom

meddellandet att skall det bli något referat från Karlstad Öpen så måste vi be att Du gör det själv.

Okey, det är självklart att Sveriges schackspelare
måste kunna få läsa om vad som hände i Karlstad mel-

lan den 27—30 december 1986 då den åttonde upplagan av Karlstad Open spelades.
När det för något mer än ett år sedan tillkom yttertigare en stortävling i Sverige, var det många som spådde karlstadstävlingens snara undergång, men tack

som ende svensk, bland de fem bästa i toppen.
Startfältet då7 Jo, det var mycket starkt, 7 över

20, Dxe4 Sf6

2300, 24 över 2200 och hela 55 spelare över 2000 i
rating.
Men låt oss inte glömma de viktigaste av alla i
Karlstad Open, nämligen schackspelarna, i många

fall med fruar. Vi kan bara konstatera att maken till
fina människor, det finns bara inte. Och nog blir man
glad över de många lovord och handtackningar som
kommer oss till del när det är dags att bryta upp och
åka hem, Vi kan också förmedla den hälsningen från
hotellpersonalen, som säger alt schackspelarna är
våra bästa gäster.

16, 1Le5 The

19. Led Lxed

21. Dc6 Ddé

ÄVE1A
KA

o

15.Lg3h3

18.5Sd2De7

TCA

ERA

xt

Zå 2

AA

I

ÄR

BN

Zz
2

AR;

2
2

2
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Ulf Nilsson är verkligen killar som kan jobba effektivt och deras insats kan inte skattas högt nog.
Bosse med sin dator och sitt program, som det tagit
honom åtskilliga fritidstimmar att utarbeta, gör att
funktionärsarbetet numera är en ”barnlek” i förhållande till den gamla manuelta hanteringen.
202 spelare stod på startlinjen när gonggongen gick

för första ronden prick kl. 14.00 och detta var ett nytt
stiligt deltagarrekord och överträffade det gamla som
sattes 1981, med hela 26 spelare.

Ökad marknadsföring på Norge gjorde, att vi fick
besök av hela 30 norrmän, och bland dessa återfanns

som det skulle visa sig också segraren i hela tävlingen,
23-årige Einar Gausel, Men han var inte ensam från
grannländerna att kapa åt sig de finaste bitarna av

priskakan. Espen Agdestein och Petter Haugli sant
danskarna Sigfred From och Mogens Moe ville också
ha svenska kronor med sig över gränsen,
Kanske var den unge norske junioren Trond Thorstensen från Kongsvinger den fyckligaste av alla, Detta enormi fina norska löfte aktade inte för röv att lägga sig till med tre delpriser. Kadettpriset vanns efter
finalseger mot Christian Smedjeborg från K-H alltansen, så ett ensamt ratingpris och som extra påbröd
det nyinstiftade ”skördepriset” som vanns på mycket
förnämliga 99 pluspoäng. Belöningen för hela kalaset
1.600:- var den unge norrmannen väl värd.
Nu blev det Ingemar Schitz från Skänninge, som
blev bäst av de svenska deltagarna, Han kilade in sig,

26

Göran Åströ
— Sigfred
m
From, Danmark
1.edg6 2 d4Lg7
3. f4d5 4.e5h5
35. Le35hé
6, Sf3Lg4 7, Sbd2e6
8 Lf2Sfs 9 Delh4
10. SES Lhö
IK h3Lhå
12. Sb3Sbd7
13, Ld3
De7
14. Lxf5exfS
15. Lxhåf6
16,5f3Lxf3
17. gxf30-0-0-0
18, De3g5
19. fxesfxes
20. dxe5 Db4 + 21. Kdl Dxh4 22. gxh6 då
23. De2 The8 24. 5cISxes
25 Sd350c4 26. Dh2
Dxh& 27. f4Dh5+
28 Kl Df3 29, a4 Te2
30. Dg155e3
31. TaIDc6
32 Kbl5xe2
33 Ta2
Tde8
34. Dd1 De4 35 Tegl 5Sb4 36. Ta3 Te30-1
Sedan över till det unga gardet, närmare bestämt

spelare 20 år och yngre. Här fanns två förhandsfavoriter, Lars Göran Eklund från Skara och norrmannen

Fredrik Dahl. De båda turades om att leda och inför
sista ronden hade bägge 4 poäng. Dahl mötte i sista
ronden sin landsman Trond Thorgersen och det par-

tiet slutade remi. Lars Göran Eklund hade nu möjlighet att vinna ensam och som alltid när det står mycket

och lov så blev det inte så. För oss gällde det att försöka bli bättre och därför breddade vi tävlingen med en
mängd deltävlingar så att alla deltagare verkligen
skall känna att de har något att spela om.
Funktionärsstaben Bo Hedlund, Björn Flink och

blivit mycket bättre och det kan ju alla vi som närmar
0ss den åldern känna en viss förtröstan i.
Sista ronden blev en god affär därför att det också
blev ett pris i toppen av prislistan.

Beträffande tävlingsförlöppet kan sägas att första
rondens resultat inte innehöll särskilt många Överraskningar utan här vann övre halvan pliktskyldigast
de flesta partierna. Ska man tala om överraskningar
i denna rond får det bli Matti Svenns och Anders
Larssons tappade halvor mot Mikael Johansson,
Alingsås, respektive Mattias Andersson, Noörrköping.
Tävlingens jämnhet bevisas bäst av det förhållandet
att efter 4 ronder fanns endast fyra spelare kvar med
maximala 4 poäng, nämligen
Espen Agdestein,
Göran Rörvall, Mogens Moe och Thomas Marttala.
Efter 5 ronder fanns ingen fullpoängare kvar, utan
nu utgjordes ledarskaran av & spelare på 4,5 poäng
och dessa var Gausel, Agdestein, Haugli, Rörvall,
Moe, Marttala, Setterquist och Göran Åström,
Efter 6 ronder hade en ledarkvartett utkristalliserats bestående av Gausel, Agdestein, Setterquist och
Hauzgli och dessa fyra stod på 5,5 poäng varefter följ-

deett koppel spelare på 5 poäng.
Sjunde och sista ronden skulle därför bli avgörande
om det ändå till sist skulle bli någon som ensam skulle
vinna tävlingen eller om flera skulle dela förstaplatsen.

Två norrmän drabbade samman i eu av de två finalpartierna... Petter Haugli— Espen Agdestein.

1.ed46 2.d4d5
3. 5Sd2Sf6 4. e5Sld7
5. Ld3
25 6.c35Sbhe6 7, Se2cxd4
8 cxddf6 9. Sf Sxd4
10, Dh5+ Ke7
11. exf6+ Sdxf6
12.586+ hxgé
13 Oxh8Kf7
14.14 Db6
15.0-—01Ld7
16. Kh1
Lb5
7. Dh31Le5
18.b4lxbd
19. Lxb5lxd2
20, Tbl Sxb5 21. Lxd2Dc6
22. Tel Vi

mg

Z

FOR

Zz ER

på spel så lägger man väl in ett kol extra och det fick
Lars Erik Johansson erfara.
1. d4d5
2145f6
23.5Sf3g6 4.€3Lg7
5 Ld3
0-0 6.0-0 7.b35bd7
8.ade5 9, Ta2 Tec

reta

10,

22.
25.
28.
31.
35.

Txb6Dxc6
23. Txc6 cxd4 24, cxd4 Td6
TcS Td5 26, Tfel TxcS 27, Txc5 Sd7
Txa5Sb6 29. Sc4Kb7
30, 5Sxböcxb&
TbSKc6
32. Kf1f6 33. Ke2Ta8
34. Tb4 Tas
Edåh4 36.h3Tf5
37. f3Ta5
38, e4 Ta

39. Kc4 TaS

40,.d5+ exd5

41. .exd5 Ko?

42. Kda

Ta8 43. Ke4TeR+
44 KfSTe5+
45, KXfö Txd5
46. Kg6 Ta5 47, Kh5Ko6
48. Kg4Ke5
49, Ted
Kd6 50. f4gxf4 51 Txf4Ke6
52. Kxhd Kes
33 Tb4 Ta8 54. g4Tbå
35 Kg3 TaB 56. h4 Ta6
ST.hSKf6 Så Kh4Kg7
59, g5Kf7 60. Tf4+
Ke8 GIL. höTa8
62 KhSTd8
63. Kg6bs
64.h7 + Kh8 65, Kh61-0
I Karlstad Open ingår som bekant en mängd deltävlingar och som sig bör börjar vi med de äldre gentlemännen, 50 år och äldre, Beteckningen på denna
tävling är Old Gentlemen's cup och inte mindre än 34

spelare var kvalificerade att delta. Det blev nu en suverän seger för dansken Sigfred From som vann på
hela 6 poäng före 5 spelare som hade 4,5 poäng. I det
här sammanhanget skall dock ges en eloge till Bengt
Andersson från Göteborg som stod på 4,5 poäng efter
5 ronder, Då mötte han Petter Haugli och spelade upp
en ställning som borde gett full utdelning. Haugli sa

själv efter partiet att han stod på tap men i slutskedet
av partiet klarade Bengt inte av att fullfölja.
Segraren From säger att han efter pensioneringen

c4Lxd3

11. Dxdidxe4

12, bxcdexdd

13. exd48e5
14, De25ce4
15.2a55d6
16. 5bd2
Sh5
17.5Se5Sf5
18.d5Dc7
19. Lb2De+
20. Df2Dxf2
21. Txf25e3
22. g4Exes
23. fxes
Sxg4 24. TI3f6 25.e65e5
26. Lxe5fxes
27, Te3 TfS 28, Tb2 Tef8 29.05Tg5+
30. Khl
e4 31.d6Txe5
32. Sxe4 Tel +
33. Kg2exdé
33. Kg2exd6
34.67 T8c8 35. Sxdé T8c2 +
36. Txc2Txc2
37. Kf3Sf6 38.e8D
39. Txe8 Kg? 40. Te7 + Kh641. Txb7 1-0
Så till kadettklassen där 14 killar i äldern 16 år och
yngre gjorde upp om 500:-. Här kan spåras flera löften som säkert kommer att tala om sig framöver. Norge kom med Trond Thorstensen från Kongsvinger
som lär ha skördat en hel del framgångar i sitt hemland, och det tror vi säkert för gutten spelade bra och
vann tävlingen.
Bland de svenska juniorerna fanns flera fina löften
och bl.a. hade Christian Smedjeborg från K H alliansen chansen att I sista ronden snuva norrmannen på
segern, men detta misslyckades dock.

Christian Smedjeborg
— Trond Thorstensen
1.5f3d5 2.c4e6
Le6 6,5Sc35bd7
10. De2Te8

14. Sxd4Da5
I7 Tel Dxa3
då

I cxdSexds
4.a358f6 5 d4
7. Lg5Le7
8.e3h6 9. Lh40-0

II. bådas

12. bxa5o5

15. Se2bxa6
18. Lxf6SKkf6

21 exd4 Tfe8

13. a6cxdé

16. Dd2Lb4
19. f1Tx6 20. Tc2

22, Del Dxcl

23. Txcl Lxcl

27

Sxc3 Txe3
25 Txcå Txc3
26. Kd2
id3Ta2+
28 Ke3 Txg2
29 Lxa65d5
Ke4 Kf&
31. Lb7Sf6+
32 KeskKe?
h4Te2+
34 Le4Ld5
35. Tal I xe40-1

Vad finns mer att berätta, jo, ati det fanns Mer deltävlingar inlagda bl.a. den mycket populära lagpristävlingen för klubbar med minst fyra deltagare. Hela
23 klubbar kämpade den här gången om segerpremien på L.O00:- och även här var Norge värst. Lag
Drammen med CGausel, Agdestein, Thorgersen och
Ludvigsen vann ganska komfortabelt på 23 poäng
hela 1,5 poäng före närmaste konkurrent som var
Uppsala ASS. Det gäller att ha Hte ter i lottningen
också när det gäller den här tävlingen och det hade
exempelvis inte kamraterna från Göteborg som fick
se sina chanser minska genom flera inbördes möten.

Der kan också noteras att hela 31 spelare fick ratingpriser, hela eller delade, och totalt i heta tävlingen
var der 54 spelare som fick dela på prissumman
33.200:Till sist ett råd, spara tre semesterdagar till Karlstad
Open 1987, för det är inte omöjligt att det blir också
en nionde upplaga, ser vore det ju synd om det inte
blir ett 10:årsjubileum 1988.

SLUTSTÄLLNING

6,5
6

3. Ingemar Schitz, Skänninge

6

4. Sigfried From, Oderstev

6

5. Petter Haugli, Moss

&

6, Göran Rörvall, Uppsala ASK
7. Mogens Moe, Espergerde
5. Thomas Marttala, Upsala ASS

5,5
5,5
5,5

9, Anders Kling, Sundsvall

5,5

10, Jörgen Dircks, Manhem
1. Kurt Setierqvist, Luleå

5,5
55

12. Bengt Svensson, Kamr, Gbg
13. Kurt Andersson, Skänninge

5,5
5,5

16. Göran Åström, Danderyd
17. Ingemar Svensk, Upsala ASS
18. Bo Eriksson, Eskilstuna
19. Lars-Göran Eklund, Skara
Ett annat och nyinstiftat pris var ”skördepriset”
där det gällde att skörda flest ratingpoäng och denna
tävling blev mycket spännande och intressant. Segraren hämtade hela 99 poäng varefter följde plussiffror
på 93,82, 73 o.s.v.

20. Johnny Becker, Hedemora
21. Taisto Varjomaa, Fagersta
22, Anders Larsson, Upsala ASS

23.5.G. Samuelsson, Haninge
24. Anders Lundquist, Enköping
Sammantagt deltog 200 spelare.

Nabolandspriset till bästa utländska spelare kan så
här efteråt tyckas onödigt med tanke på ati förstapri-

kommer

detta

pris att ersättas

med

Old Gentlemen's Cap:
Sigfred From, Danmark

6,0

Aliädre juniorer:
Lars Göran Eklund, Skara

5,0

Kadetter:
Trond Thorstensen, Norge

SVENSKT SCHACK
Bli medlemi

4,5

FRÄMJANDET

SCHACK-

Skördepriset:

28

Postal
200468-—1

+99
ps
Pen

6,5
21,0

1987,

Lottning: Monrad, 4 ronder med I timmas betänketid.
3 ronder med 2 timmars betänketid. 1:a timman dragserte 20 drag, partiet avslutas andra timman.
Spelstart fredagen 20 kl. 18.00. Sista ronden söndagen
22 februari 14-18, OBS: Anmälan I spellokalen speldagen senast kl. 17.30.
PRISER: 3.000, 2.000, 1.500, 1.000 och 2 gånger 500.
Ratingpriser på 5001 15-mannagrupper.
Två junorpriser på 750 respektive 250.
Garanterade priser oavsett antalet deltagare,
I Västgöta Open ingår Distriktsmästerskapet för Västergötland, Bäst placerad från distriktet blir mästare.

Förutom

eventuella

priser i opentävlingen

erhålles

1.000 kronor samt DM-nålen.

Bohusgarden
STADENS HOTELL

RARE
fä
75 Egttrng

UDDEVALLA

Nordens väg &
IGM och IM betalar ej startavgift.
AVGIFT: 175 kronor. För Juniorer födda 1967 eller
senare 100 kronor.
ANMÄLAN: Sker genom insättande av startavgiften
på postgiro 86 62 37-1 senast 13 februari, Ange rating-

tal,

Upplysningar lämnas på VSF:s Kansli 0511/175 28
bost. 171 50. Logi ordnas genom Bohusgården, Uddevalla som lämnar extra förmånliga priser till deltagarna
och medföljande, Priset är 220:- p.p. för rum frukost
P.D., 300:- p.p. för helpension P.D.
I helpensionen ingår logi, frukostbuffet, lunch/dricka
/kaffe,, eftermiddagskaffe med kaka, middag (2 rätter) lättöl/vatten och kaffe.
Du kan beställa direkt Bohusgården tel, 0522/364 20
— Uppge Schacktävlingen, Önskas billigare logi som
grupplogi — tag kontakt på tel, O511/175 28.

— VFälkommen tillen trivsam schacktävling —
Västergötlands Schackförbund » VSFS UK » Uddevalla Schacksällskap

NYINKOMMEN LITTERATUR
Samarian: Int. nyckelbok för schacköppningar
(Encyklopedia, Informator, Rabar, Newin Chess) ..........-...
Estrin: Schacheröffnungsenzyklopädie IV. Indische Systettie >. ...sioscesra

h
h

102s
222s

Chandler: Tournament Chess, VOL 22.oosossersrresersrr
arr orre rr tes err ra h

7295

143:-

Mazukewitsch: Sizillanische Vert.: Scheweninger Systellt oo..osssorsesresserrs h
Schwartz: Volga-Benkö-Gambit ....os.os..s.. äre rr ers äre rs rr rs er kärra h

19038
21038

125:117:

........so. sr reerassr eran rss resa rk

O'Brien: Prag 1986. Czech Champ. 1. Smejkal

h

71:e
167:-

16s

29:-

h
h
h
h
h
h

2235
2845
52s
1203
24p
1433
1405
124 s

74:78:4T:40:20:e
41:
t2:100:-

.. frtra rr rr raser der sk resa h

1195

58:-

Mazukewitsch: Verflixte Fehleft scsssrsrersrerstsesrranerärt
rr äss rer ara
Linder: Faszinierendes ScChach sssssoseessasrsrasrrsärrerssrs
rr reser ak tkr
Nimzowitsch: Die Blockade sssssssersseesrrorresrersrrsrsrrs
raser rea terra
Wade: Wijk aan Zee 1986 (Short)-Kand, m. + Kasparov- Timman ..,s.es+o >
Taulbut:
W,. C, Champ. Kasparov-Karpov ll ooosssssesssssrss
rss arsa ra
Hecht/Treppner: Schach-WWM Revanchekampf1986.,...ssssssersrser
rara
Pfleger m, fl. Die Schach-Revanche Kasparow-Karpow 1986 —...ososs..ses
Keene/Goodman: The Centenary Match Kasparov-KarpovIl
-os.scis.ss-

någon form av nationscup till ett annat är. Varför inte
SWE-NO-DA Cupen istället?

Trond Thorstensen, Norge
Nabolandspriset:
Einar Gausel, Norge
Lagpris:
Lag Drammen, Norge

20-22 februari

Warzecha: Das Blumenfeld Gambit

set ändå gick till en utländsk spelare, men det visste vi
juintei förväg.

Måhända

till Västgöta Open

Denna gång år spelet förlagt till förnäma Bohusgården
iUddevalla.

KARLSTAD OPEN 1986

15. Mats Lindgren, Umeå

UDDEVALLA 20—22 februari
BOHUSGÅRDEN, NORDENS VÄG 6
Välkommen

1. Einar Gausel, Drammen
2. Espen Agdestein, Drammen

14. Peter Fransson, Örebro

VÄSTGÖTA OPEN

v

24
27
30,
33.

i
i

Prenumerationer ombesörjes på svenska och de flesta utländska sebacktidskrifterna, Begär pris!

Schackdatorer: viär den detal jist i Sverige som har det största urvalet. Ring eller skriv till oss och
begär upplysningar. Moms ingår. Porto tillkommer. Snabba leveranser. Begär prislista!

SKÅNES SCHACKFÖRLAG AB (Sven Klerstam)
Linnégatan 65, 216 15 Malmö, Ordertelefon 040/ 1628 61. Postgiro 63 1945—3

(13. -Kf8

14, Les ger vit

starka angreppschanser. Det finns bara en strategi för
svart. Han mäste syfta
till0-0-0.)
14. Led exdå
(Svart spelar aktivt innan han löser problemet med
kungen.)
0-0! (I gambitens tecken!) De” (Efter
15. -5beé! med baktanken Sce5 är inte
16. Txf? så
effektivt.)
16. bå (Nu finns a3 för vits svartfältslöpare.) dxc3 (16. -Sbe6!?)
17. La3 Sbe6
(17,

ROND

OS ROND 6

Bulgarien

9, Sd2

(En välkänt bondeoffer. Som vit vann Nwiiles förkrossande mot Beljavsky i 1986 års
burg efter: 9. De2 d6
10. Ld3
12 d5Sc5
13 hå gd4
14. Sd4
16. Dxd3eS
17. SXfSL0B
18.

superturnering i TilLxec3+
11. bock få
Df6
15.0-0 Sxd3?!
f4!t DxyfS
19.e4

Dh5
20. fxe5dxe$S
21 cSKdB
22. d6De8
23.dxc! ++ kxc7 24. Dd5Sc6
25 Tf + Ld7
26. Tafl! Td8 27. TIfOKeB 28, cxbbaxbé
29, Db5 1-0.) Sxg3(9.-5xc3
10. bxc3Lxc3
1. Tel
Lb4

2, hd gav vit ett starkt initiativ i partiet Stein-

14. Le2 0-0-0 (Svart kan försöka Db4 i drag 14 eller

18. Df6+ Ke8
19,06.) 17. 5e4!5Se6 18. DI6(Hotar 19.5d6+ Lxd6 20. exd6 med matt på 27.)

20. Lxc6!? dxc6 (20. -Lxc6

är bättre, t.ex, 21, 5b5 Lxb5
22. cxb5/Dxby Dao!)
21. e5t (Och vit står klart bättre. Om 21. -bxc5 så
22. Sb3 med starkt tryck på damflygeln.) e$?! (Svart
måste naturligtvis söka motspel. Vit berövas nu fältet
f4, Svart bör nu försöka genomföra hö-hå-h4, Men
vil har många bra alternativ.) 22. fxe5 LxeS
23, 5e2!
Lf6 (23. -Def)
24. Sf4 De8
25. Te3 bå
26. Del
(Med tempo.) Le&
27. a4 (En ny attackvåg.) Th7

d5

15.05 följtav Sc4 starkt.)

19. exdé ep Ld8

20. DfS (Aterupplivar matt

hotet och vinner därmed damen.) Tg8 21.56 +
Exf6 22. Dxe2 Lå7 23. Tadi 0-0-0 24. Lol Tg6
25. Td3 Tdg8 26. Tg3h5
27. Df5h4
28, Txgé
29.h3bö 30. Df3a6 31. Te4dSd8 32. Lb2c5
33. Te7 1-0,

med matt.)

24. Dh5)

24. Sg4Sfå

(Detta

25, Txf5!

ytterligare

offer

ger

vit

ett

avgörande

an

grepp.)
exf5 26. DT2!
(Et mycket skarpt drag; om nu

26, -Ixgd så

27. Dhå med mat.)

18. Txf7! Ixe5 (18, 5xe5
19. Dxe6 bör vinna. Däremil är vinsten inte så klar om svart tar tornet. Vis18. -Kxl7
serligen vinner vit svarts dam efter
21. Tdl + KoB
20, Df7 + KAR
19. Dxe6+ Ke8
22. Le6+ Kb8B
23. Ldé men
23. -Td8! avvärjer
20. Tafil Ld3 (20. -Td&
19. Lxe6c2
vits angrepp.)
21. Ld7+
22. Lf7+ är vinst för vit.)
21. Txe7+
23. DA7+).
22. Lxe6 1-0(22,-5xc6
Kd8

sag

aa
Öman
UM TLS
Le?

Jon Arnason
—

U, Adianto

Island
Indonesien
1.ede6 2. d4d5
3, Sd2dxe4 4, Sxed LiS
5.SgILg6 GG. h4h6 7. fAlle6 BB. SI3Ld6 (8. -SIAN
8, Sf.) 9, SeSt? (9. h5 Lh7
10, Ld3, somi partiet

12. Dgåså
12.-Lxcw
13. Dxg77 Tg8.)e5
(12. -ST51?) 13. Dead Tg$8

30

23. Dh5-+

27. 5St6+ Sxf6

28. exf6Lxté6

29, Dh4! Td1

(Enda sättet att hålla stånd, men otillräckligt.

39, -Tf7 är aningen bättre.) 40. Dd7 Tf8

42, Dd6 med två distinkta hot).

22, Sed Kp8

22,-Sxe5för

16, -Dxd2 men vit
17. Dxh8&+ Ke7

Brustrman-Heemskerk, Rilton Cup
genting särskilt.) Lxe5(9.-Lh7
10.
Se7 (10. De7!? med avsikten
11.
beaktande.)
11. h5 Ch7
12. 3

(41. -Db7

(inte

21. ScdSt)

15.e5! Dxc2

28. axböckb5
29.06a6
30. Tel Td6
31. Db3 Te7
32.5c4 Txe6
33. 5a$Txc3
34, Dxc3 Lb7
35, 5xb7 Kxb7
36. 5d5Tf7
37. Sxf6 Txf6
38. Dxc7 + Ka8
39. TcS Dbå (Förlorar omedelbart.

41. Te6 1-0

20.-Dxe5?

också ha försökt
10. -c6 11. c5 Le7
12. då Df4
eller 12. -0-0,.) 11. Tel e6 (11. -Sd3!? leder till
komplicerat spelefter
12.05.)
12 d4t Le?
(12.-exd4
13. e5eler
12.-d6
13,05 är båda obehagliga för svart.)
13. 5d2 Dg6
14. Le2 exd4 (Hotar Se2+ men vit är beredd att offra pjäs. På
14. -d6

16. D>xg7 Tf8? (Enda chansen är
behåller eu starkt angrepp efter

5 19.Da4g4
(19. Db4 20. Lxe6)

Sd7(inte

(Hotar

siktar på motspel på de svarta fälten.)
8. Dg35e7
2, Lb2 Sg6
I0, c4 ST4 (Ett aktivt drag, Svart kunde

(15. -Dxg3
16. hxg3 då ger bättre praktiska försvarsmöjligheter även om vit fortfarande står bättre.)

cc) DB!
18. Lf3 (Vit har mer manÖverutrymme i
centrum och på damflygeln.)

20, Lxf& är oklart eftersom

18, -Sgåf?
19. Scd5!? är en intressant möjlighet.
18. -Lec6! är ett alternativ.)
19.e5dxe5
20 fxe5

6

(5, -Lxb4 6. Sxddexd4
7. 0-0 ger vit ett gott initiativ för bonden.)
6.0-0 Sxf3+
7. Dxf3 Dfö (Svart

är

17. Ddi (Hotar 18.

19, Scd5exd$

17. 5e3Se77 (Syftar till
Sc6-€7-g6. Genast
18. Lbl Dbå? (Svart har
passiva ställning. Textangrepp.
—18.-26!7?

23. 5p5

sprängkilen e6.3

Sovjet

ställa sin kung.) 10. hxg3 LIS!?
11 få! La7 (Den
aktuella debatten är hur man skall kunna utnyttja g7löparens styrka och huruvida svart vid något tillfälle
skall kunna spela c5.) 12. Da45Sc6
—13.0-0-0De7

16. Tel Db4

19. TxfS ger vit ett starkt angrepp med

1.ede5
2. Sf3Sc6
3, Lb55dd(Birdvarianten, som
inte är så dålig som det sägs.)
4 Lad (Den vanliga
fortsättningen är
4 Sxddexd4
$5.0-0.1Le5
5, bd
(Vit spelar gambit för att få en snabb utveckling.) Lb6

Langeweg, 1969. Svart har problem med var han skall

15.) 15. Kbl Kbå

16. TaeTLf8

21. Lxh7! Kxh7

-LSS

18, SXf5 Sxf5

Krum Georgiev — Vitaly Tseshkovsky

Garry Kasparov — Anthony Miles
Sovjet
England

1.d4Sf6 2.c4de6 3.536 4, Sc3Lb4
5.LgSLb7 G6.e3h6 7. Lh4g5 8 Lg35e4

11

15. De2De7

den ofullbordade manövern
17. -Db8 borde ha spelats.)
problem att försvara sin
draget provocerar vits starka

1986—387, ger inDg4.)
10.9xe$5
-0-0-0 kommer i
(Om omedelbart

ROND 13
Krum Georgiev — loneseu
Bulgarten -C
Rumänien

T.edeS 2. 5Sf3e6 I. b3Sc6 4. Lb2d6 5, ddexd4
6, Sxdda6 7. Le2Ld7
8.c4Sf6 9, 5Sc3Le7
10.0-00-0
11. Sc2 Te8
12, 14 (Vit har den mer aktiva ställningen.)
Db6 + (12.-b5
13. cxb5axbs
14, L.xb5 Db6+
15 Khl Sxed
16. 5xe4 Dxbs
17. Sxdé är bra för vit.)
13, Kb1 Tfd8
14, Ld3 Les

30. Txe8& + följt av matt.)

29. -Lxb2 tillåter

30, Dh7+ Kf8 31. La34+ Td6 32. Lxd6+ Dxydé
33. Txe8 +! Kxe8 34, Dxf7 + Kd8 35. Seb + Dxeb
36. Dxe6 Te6 37.Dg8+ Ke7 38. Dxg6
(Vit låter nu sin matericha övervikt tala.)

Td6

39. g3Td1+

42.4 TER
Ld8

40 Kg2Td2+

41. Khå Le

43. DIT Kd?

46.b4Ke8

44. Dd5+ Ke7
45.05
48. axb5 le?
47. b5axb5
51 hxcé Td2

49, De6+ Kd8

50. c6bxe6

52. Du8 + Ke7

53. Dp5+ 1-0,
31

2

28. Ta6l hxgd
29. Txgh+ Se?
Om
30.-Kxg7så
1. Lh6+4!

2

uu
sein
AM
mn

30, Txg7

1-0

Kasparov -— Kortjnoj

”

Aunt

«

Läce:He
30, Te3 Taxad
40. bxad Txbl
41. Ta3Ke7
Th7 43. a6 Ta7 dd. Ked Ke6 45. på f6
exf5+

4B.exld

50, Kd4Kd6

48. exfåfår

51 TalKe6

42.a5
46. 03

49, pxför

52, KeS

1-0

SPANSKT
Nunn — Short

1.ede5 2.
Le7 6. Tel
10. Le205
14, SET Se8
18. Sp3 p6

5Sf350c6 3. Lb5a6 4 Lad Sfö 5.0-0
b5 7. Lb3 d6 8 c3 0-0 9. h3 Saå
11 d4 De7
12. Sbil2 Sc6
13, d5 Så8
15. ad THB
16. axb5 axb5
17. hd cd
19. Sh2 Sg7 20. TAL Ld7 2$1. få Lhd

22. Df315

23. fxe5dxe5

Sxf5
32

26. DLSh7

24. exf5Lxg3

27. Sg4h5

I. d4 St6

kesson — Bator

2 c4e6

Le?
6. L220-0
10, Se5 Sfd7

3. SI b6
7,0-0c06

4. gå La6

8, 5c3d5

5, Db3

9, oxd5exd5

TG
Jm

re

He

DAMINDISKT

& en a gån

29, TeT?
Kasparov sätter allt på en kort och avstår från

OHRA
(Briissel)
Resultat: Kasparov 7,5 poäng, Korljnoj 5,5, Häbner,
Nunn 5, Short 4, L. Portiseh 3,

BOGÖOINDISKT

47. f4exf4

PARTIAVDELNINGEN

(Die Schachwoche)

As må å K
aa så e =

26

mn

1. cd e6 2 83 då 3. Lg2 Sfö 4. Sf3 dxc4 5.
Dad+ Sbd7 6. Dxcd €5 7. då a6 8, De Ta7
9,0-0b6
10.5c3Lb7
11. TAI DaE 12. dxc LxeS
13. Sad Le7 14, Le3 Led
15. Db3 LdS
16. Sxbé
Sxb6
17, Dxb6 Tb7
18. Dd4 0-0 19. b3 Td8
20. Db2 a5 21. Selad 22. Exd5 SxdS 23. Ldd
a3 24. De2 Thd7
25. Sdå Sfö 26. Exfö ILxfö
27 Tacl Lb1l 28. Th1 De4 29. Td2 h5 30. Sxb2
Dxc2 31 Txc2 axbl 32. Texb2 hd 33. Kg2 Ta8
34, ad hyg3 35. hxg3 Tb7 36. KI3 Tb4 37, Kel
£5 38. Tel Kf8

må

Th

Är

Pr

KATALANSKT
Schneider — Inkiov

a

du

É oc
Aes
pÅef då

PARTIAVDELNINGEN

25. Dxg3

LL d4S6
20c4e6
I STI Lbd4+
4. Ld205
5.23
Dubb
6. Lp25c6
Starkt Ii betraktande kom
6. -exdd då
7. Sxd4? besvarasmed
7. -Le3!
Tal! exd5
8 cxd5xdå
9,0-0
Ett typiskt Kasparov-bondeoffer.
9, -Sde7
10. e4 dö
IL, Le3 De7
12. a3 La
13. Li4?
I efteranalyserna blev det mest tal om
13, e517 SxeS
14. Sxe5 dxe5
15. b4ecxbd4
16. axbd Lbé6
17, Sc3!

13, -Se5!
134, bi exbd
15, axbd Lxbg
16. Dad+
S7c6 17. Sd4a5
18. 5c3 Ld7
19. Sd5 Dd8
20.
$f50-0 21. Dd1LeS
22. Tecla4 23.g4a3
24.85
ar 25, Dh5
Medidén
25. -Lxf5S

26. 5f6+ gxf6
26, exf5 Ldd4!

Nu måste svart ha med
räkningarna.

28. -Te8

27. Dhö LXfS
28. exf6,
27, Lxe5 SxeS 28, Led
29. f6 586

30. Se7 + i be-

fö Sg6

29,

30, 5e7 + Txe7. Och ”svindleridraget” blir

ej bestraffat!

29,-a1D 30. TxalTxal+
31 Kg2Ta2
Även
31. -Tel!(Hort)
var möjligt.
32 TeTU Ts24+
33 Kg3 Txe7?
I högsta tidsnöd går Kortjnoj fel. Efter
33. -5g6!
34, fxg6 hxg6 ”står vit med tomma händer” enligt
Gert Ligterind i ”de Volkskrant”.
36. -Sxe7? hade
LO.m, förlorat:
37. Dh8+ Sg8
38. Dxg7+ KeR
39. Dxg8 + Kd7
40, Dxf7+ KB
41, Dxb7 matt.
37, Sxg6+ fxg6
38. Kxf2 Dbö+
39. Ka2 Db2 +
40. Kh3 Lxg$
41. Dxg6 Df6
42. Dxfé
Ett fascinerande parti!
(Die Schachwoche)
NIMZOINDISKT
WiedenkeHer — Schneider

1. d45Sf6 20406
3. Sc3Lbd
4. e3c5 5. Ld3b6
6. Se2 Lb7 7. 0-0 exdå 8. exdd 0-0 9, Lg5 Le7
H.a3d5
OM Teldxed
12, Lxcd Shd?
13. Lid at
14. ad SHS
15. Le3 Ld6
16. Sp3 St4 17. då exd5s
18. Sxd5 Sxd$5
19. Lxd5 Lxd5 20. Dxd5 Les 21.
LeS Sf6 22. Df3 Dd5
23. Dxd5 Sxd5 24, Ttdi
Sbd4 25. Sed TfcB 26. SxeS bxe5 27. Le7 Te7
28. Lxe5 Tac8 29, Te3 Sa2 30. Ted3 h6 31. Ld4
Sbå 32. TId2 Sch 33. Le3 Th7 34, få Sh4 35.
Td7 Txd7 36. Txd7Sa2
37. Ld2 Te2 38. bd 5c3
39,25 Sed 40. Let Th2 41. KU Sf6 42, Td2 Tbl
43, Tdö Kh7 44, Txa6 Sd5 45, Td6 Se3+
46,
Ke? Sxp2 47. Ld2 Shå4 48, a6 Tal 49. b5 SIS
1-0
50. Td7

a

RTR

11. Sxd5 exd5 12. Sxf7 Txf7 13. Lxds Sf6 14.
Lxf7+ Kf8 15, Les Sc6 16. Lxfö Lxf6 17. Lh5
De7 18. Dad Lb7 19. e3 De4 20. Da3+ Kg8
21. £3 DfS 22. Lgå4 Dg5 23. Le6+ Kh8 24. få
Dg6 25. Ld5 Le7 26. Db3 h5 27. Lg2 hd 28.
Tacl h3 29, Lf3 TeB 30, Tf2 Sa5 31. Ddl Lxf3
32, Dxf3 Lf6 33, Tfe2 bs 34. b3 Kp8& 35. TcS
Dd3 36, Te8 Dg6 37. Dd5+ Kh7 38. Txe8 Dxe8
39.DI5+ g6 40. Dxh3+ Kgå 41.g45c6 42,85
Lg7 43.45 5e7 44, De6+ DI7 45. Dxf7+ Kxyf7
46, e4 Ld4+ 47. Kg2 Le3 48. Te3 Ld4 49. Te
b4 —50.d6
1-0

22:a HALLSBERGSTURNERINGEN 1986-87
DAMGAMBIT
Steen Larsen — Peter Laveryd
Danmark
Norrköping
I J4Sf6
2.c4e6
3. Sc3d54, 5Sf3Le7
5. Leå
Sbd7
6.€30-0
7. Dc2b6
8.exdsexds
9 Ld3
Lb?
10.0-0-05e4
II hå Te8
12. Lxe7Dxe7
13. 5g5 Sxg5
14, hxg5g6
15. Th3 Dx25
16. Tdhl
Sf8
17.f4Df6
18.g405
19. Df2exd4
20. exdd
Tad8
21.KblLe8
22. f5Dg5
23, Dh2 Dxg4
24. Txh7 Lxl5
25. T274 1-0,

Håkan Åkvist:

SPANSKT
Brustman — Heiberg
1.edeS
2. 53506
3. L6STS
4, ScIfxe4
Sf6
60.De2d5
7. Sxf6+ gxf6
8. d4Lg7

0-0

10.

Lxc6

bxc6

11.

e6 Te8

12.

LANDSLAGET

5 Sxed
9, dxes

0-0

Txe6

13, Dd3c5
14, Tfd1 6
15. Leå Db6
16. c4 då
17. Ld2 Ld7
18. Tabl Le8
19. Shd4 Lh5
20. få
Tae8
21. bå De7
22. Tel Txel+
23. Txel
Txel+
24. Lxel De5
25. Ld2 Lh6?
26, Exhö -0

230-00 5. Lg2d6
9, h3e6 10, e4
. Normalt står löparen

I. fu Dev)
Åk do od ch
ad ST Maga
aAl
au 2
a äv JOECå
LE od
st , enNe
JA
ROR,
ÅA
RM a IR
2É
a 0 cc &
13.

Lb2 Std?

26.-De+

27. DA

ODxh4

15.Td2Db6

28.23
med damfångst.

1987 började med ett sprakande nyårsfyrverkeri för våra elitspelare.
Ulf Andersson kunde visserligen inte
upprepa fjolårssegern i italienska Reggio

Emilia, men det var ändå glädjande att han
bröt sitt långa speluppehåll. Hela den övriga eliten — både damer och herrar —

startade året med turneringsspel antingen i
Schacknytts-festivalen i Malmö eller i Rilton Cup i Stockholm. På båda platserna
fick vi nya bevis på hur väl våra spelare

hävdar sig även i hård internationell konkurrens.
Visserligen vann bulgaren Georgiev i Malmö, men
Harry Schässler tog även den här gången en stormäs-

tarinteckning. Tydligen trivs den begåvad exskåningen på sin gamla hemmaplan! I Stockholm delade Sverigemästaren Lars-Åke Schneider och Michael Wiedenkeller slutsegern med två utländska stormästare,

vilket för Lars-Åkes del innebar att han för alltid tog
hem det åtråvärda vandringspriset. Av separata artiklar framgår att även andra svenskar höll sig väl

framme, ingen nämnd men ingen glömd. Vilken fantastisk upptakt på det nya schackåret!
Efter några dagars speluppehåll var det så dags för

zonturnering, det första steget i VM-cykeln. För för-

GRUNFELD
Bellon — Wiedenkeller

1. d4Sf6 2.0c4g26 3. 5Sc30d5 4. exdåSxdå 5, ed
Sxe3 6. bxe3 Lg7 7. Led e5 8. Se2 0-0 9. 0-0
Sc6 110. Le3De7
II Tel Td8
12 få Lgd 13. h3
Lxe2
14, Lxe2 oxdd
15. exd4 Dbö6 16, e€5 Sxda
17. Led e6 18. Tf2 Lf8
19. LIT La3 20. Tc3 Lbd
24. Tc2La3
22. TeILb4
23. Tela5 24, Kh2 Td7
25. Dad Dd8 26.43 Sf5 27, axb4 Sxe3 28, bxas
Txa5
29, Db3 Sfå 30. De3 Tad5S 31. Dc8 Dxec8
32. Tsc8+ Kg7 33. Tb8 Se3 34. Tf3 Sxfl+
35. Txfi Td2 306, K23 Tb2 37. TE b5 38. Kh4
Td4 39. 23 h6 40, Tel 25+
41. KS Th2
42. Tec8 Txh3+
43. Kg4 Txg3+
44. Kxe3 Txf4
45. Txb5h5
46 Te3h4+
47. Kgl Tgd+
48, Kf2
Ted 49, Tbe5 Ta4 50. Kg2 Kg6 51. TJ på
52. Tf6+ KpS 53. Te2 Ta? 54. Tef2 h3å+
55.
Kh2 Ta3 56. TI Te3 57. Txt7 Txe5 58. Te7+
KhS
59, Tgl Te4 60. Th7+ Kg5 61. Txh3 Te2+
62. Kh1e5 63 Th&rd4 64. Te8+ Kf4 65. T8xpd+
Ke3 66. T4g2 Tf2/ xx. Fel +
1-0
34

Hotet Sed3 verkar tvinga vit till

16. Sde2, men för-

bluffande nog följde...

16. Kh2? Sedå!

17. Tbi

AY
17. Txd3 Sxd3
18, Dxd3 Dxdd4 och svart har
en sund kvalitet mer.
Bj Sde2 Sxb2
18. Txb2 Sxe4
19, Lxe4 Dxfl+
20, Lg2 Lxc3 och svart har avgörande fördel.

17.-Lxd4

18. 5ad Sxb2

Sämre vore
18. -Sxad
19, Lxdd4 Oxd4
20. bxad
Dxe4
21. Txd3å och vit har lite kompensation för
minusbonden.

19, Sxb6 Sxd1
22. Txd6 Sa6!

20, Sxa85e3

21. Tel Lg7

Stänger in älgen på a8 Nu ger
24, f5 något på grund av 24, -Lxf5!

23. Td2 Le6
Lb4

24. a3 Lf8!

27. Txa6

30. e5 Tc7
34, Lh3 Lf8

bxaG6

31. h4 Kf?
35. på Kg7

inte

32. Td8 Le7

tell i regi av Arnold I Eikrem. Vad hände? Jo, Tho-

f4 Le6
26. Tal

29, Sxe6 freö

33. Th8 hä
0-1

Anm, L. Degermani
turn, bull.

Tallin. Ytterligare ett antal inbjudningar hoppas jag

kunna

förmedla till de svenska elitspelarna under

året,

$-10 maj är det dags för den årligen återkommande landskampen mot Danmark, som den här gången
spelas i Senderse cirka 20 kom från Odense. Danskarna har utlovat revansch för fjolårets nederlag i Norr-

köping, men jag tror vi har goda möjligheter att ta en
ny seger mot våra ”ärkefiender”",

Sommarens SM

i Stockholm blir nästa officiella

storevenemang, Numera ställer våra bästa spelare
upp mangrant, vilket innebär att tävlingen återfått
den höga status ett SM bör ha.

Det riktiga elddopet för det svenska landslaget blir
lag-EM, som organiseras av den spanske schack federationen och spelas i Benidorm I növember-december, En nyhet är att tävlingen kommer att genomföras enligt olympladmodell, utan kostsamma, och
kanske också orättvisa, kvalomgångar,
Det nybildade Schackfrämjandet, initierat av Investeringsbankens dynamiske VD Harry Schein och
vår egen ordförande Christer Wänéus, kommer sannolikt betyda mycket för svenskt elitschack redan iår.
Även om informationen om verksamheten hittills varit mycket blygsam, kan jag försäkra alt vi arbetar
frenetiskt. Vi har redan klarat en hel del formalia,

medlemsrekryteringen kommer att intensifieras och
preliminärt har vi beslutat stå som ekonomisk garant
för en storrmästarturmering redan i höst.
Personligen är jag övertygad om att vi under året
får en ny svensk stormästare, Under alla omständigheter är det en realistisk förhoppning att 1987 blir et
resultatmässigt rekordår.

Håkan Åkvist

mas Ernst vann hela tävlingen och tog sin andra stormästarinteckning! Ferdinand Helers blev trea, Lars
Karlsson femma och reserven Jonny Hector — en
dags varsel efter återbud från Island — hamnade ock-

förbundskapten

så på övre halvan i det 18 man starka fältet. I damturneringen överraskade Christina Nyberg med att obesegrad belägga andraplatsen. Det är bara att önska

Christina och Thomas lycka till i interzonturneringarna, där de I höst ska försvara de svenska färgerna
tillsammmans med Pia Cramling och Ulf Andersson!

Det är relativt tunnsått med utländska inbjudning23.

25, Td3 Lxa3

28. Sc7 Tc8

sta gången var Norden egen zon och både dam- och
herrturneringarna förlades till Gausdals Haifjellsho-

1987

är till de svenska spelarna, vilket torde vara en konsekvens av att vi själva arrangerar alldeles för få internationella turneringar I Sverige. När detta skrives
funderar Harry Schässler och Tom Wedberg på an

åka fill en störmästarturnering i Bombay i februari,
Dessutom har den förstnämnde en inbjudan till
Tjeckoslovakien. I mitten av april åker Jaan Eslon
som Sveriges representam till Keres' Memorial i

SVENSKTSCHACK
Bli medlemi
SCHACK:

FRÄMJANDET
Pastgiro

200456—1
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Anordnat av Stockholms Schackförbund till förmån för förbundets
verksamhet I Stor-Stockholm. Tillstånd beviljat av länsstyrelsen
iStockholmslän 1986. 10.17.

Astrnd Törnkvist
Av länsstyrelsen | Stockholms lan
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Köp lotter!
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Beställ SM-lotter genom att sätta in | 2apns
20: x antallotter på Peja Internatio: | 3epns
nals pg 440 86 87 — 4 eller bg 804-4933. | 4:epns
Mycket pengar behövs för att ro årets

schack-SM I hamn. Hjälp till genom
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Improve Your Middle Game
Karpov- Kasparov 1988. sön
Schack-nyckelring
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— Ulf Andersson's Decisive
Karpow's Best Games
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Tänk Schack!
Junior-VM I Stockholm 19689

01Iotter — Viktor Kortjnojs Antlachack

Small Chess Dictionary
Söiotter — Valfrilnformator

Vinstvårde

Högvinster
Jorden Runt flygbiljetter med SAS/Qantas

13 574

Smgapore/ Tokyo flyg och hotell I vecka
Seychellerna flyg och hotell I vecka
Rio de Janero Ilyg och hotell I vecka

12 584
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10.626
9 284
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pris Egypten/Nilen kryssning
flyg och hotell 1 vecka
SyP
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Ge ppris Rundresa
Stora Sovjet
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SA

Aneplog

Fjällvecka hotell I vecka tagresa

10. st

Enk Lundin ”Schackmianen”

+ hokschackspel a 110:—
100 st Kristan Sköld ”Schackparlor” a 68.-

250iotter

Ohess Annual
Newin Chess3
Chess King reseschackdator
Demonstrationsbräde

1.100

6.800

Totalt vinstvarde

SSKK-Bulletinen 1987
fanlarschackklocka

5.742
3.982
3185
3047
2 244
2.092
2092

Lägvinster

Tidskrift för Schack 1987

t001otter

7.645
6237
5.770

SEDENSIN

Sm Lanka flyg och hotell 2 veckor
Flonda flyg och hotell I vecka
Rundresa :lsrael flyg och hotell bussresor
1 vecka hälvpenson
Lanzarote flyg och hotell 1 vecka
Pars flyg och hotell 1 vecka
Rom flyg och hotell I vecka
London flyg och hotell I vecka
Arneplog Fjällvecka hotell 1 vecka tagresa
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iotförsalringens

början

har

lotterna

blandats

och

vinstdragning skett, Slutlig dragning, för fördelning äv de 15
HÖGVINSTERNA. sker senast den 31 juli 1987. Resultatet
av denna fördelmngsdragning publiceras t Dagens Nyheter
den 1 august 1987,

107.900
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