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TIDSKRIFT FÖR SCHACK

VM-matchen i Sevilla

Sveriges Schackförbund
Ägare:

Sveriges Schack förtrund
Göran Abrahamsson 01/18 52 27

Ansvarig utgivare:
CS-representant:
Redaktionschef:
Ungdomsredakiör:
Ekonomiansvarig:
Prenumeration, Annonser:
Satso montage: Johannebergabladet

Sthig Jonasson O11/10 64 13
Björn Kobbel 031/13
Mats Eriksson 031/29
Rolf Pålsjö 031753 83
Bertil Nilsson 031/13

41 01
11 82
27
86 16

Tryck: Komatryck, Göteborg 87.

Prenumerationsavgiften:
Prenumerationsavgilften för år 1988 är 150:- för
till Sveriges Schackförbund ansluten medlem.
För övriga prenumeranter i Sverige är avgiften
175:-, varigenom man även blir medlem i det till
SSF anslutna ”Tidskrift för Schacks Kamratförbund”.
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SSF kvarstår som den egentlige ägaren då man sitter
på alla aktier — följden blir att vi i TfS inte kan
komma och tigga pengar hos styrelsen som vi gjort
under innevarande år, men i gengäld kan redaktiohen få en ekonomisk "morot" om vi lyckas med
utgivningen. Ett led i denna satsning är att få med

mera schack

i tidningen,

därför

kommer

TfS att

byta till Ad-format 1988, väl medvetna om att detta
beslut kommer att mottagas med ett ramaskri av alla

tidskriftssamlare, men vi hoppas kunna nå en bredare yngre läsekrets som känner sig mera hemma

med

den större serietidningsformatet. Omläggningen tillför oss också
möjligheter.

en
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Förbundsaktuellt

S23

oftast tisdagar, torsdagar och lördagar —
om det blivit avbrott), utom när någon av
dem har utnyttjat något av sina (vardera
tre) timeouts.
Publiktillströmningen i Sevilla var I början måttlig
men den har ökat efterhand. När det sjunde partiet
spelades en fredagskväll säldes samtliga biljetter slut

till teatersalongen samt ytterligare några hundra som
gav tillträde enbart till teaterns utställningshall,
söm fungerar som kommentatorskall. Den i schacksammanhang vedertagna termen kommentatorsrum
är knappast användbar på ett utrymme saom är 20
meter brett och 30 meter långt och vars tak utgörs av
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en kupol med en inre höjd på ca 15 meter! Biljettkön

INNEHÅLL
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massor

dagar från klockan 16.30 och framåt (och

inbetalningskort
150:- på postgiro
46 34-6 betyder
mycket!
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kommer säkert att bli det nya modet för vit vid bekämpandet av Grönfeld.

boulevarder

speldbordet måndagar, onsdagar och freBRSEISAEGEA

Björn Kobbet
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med

Garri och Anatolij mittemot varandra vid

bl.a. kommer tidskriften att ombildas till ett friståaktiebolag

och

behagligt klimat, perfekt avpassat för
schackspel. Själva dramat utspelar sig på
scenen i Teatro Lope de Vega; där sitter

NI
Deslerst bör Sema
å
:

Karpov har bemött detta med tre olika uppställningar. Om denna stora variation har taktiska orsa-

fast använt sig av Oränfeld-försvaret, Den variant

pampiga byggnader, och med ett svalt och

Fr bre, t GONE

som vit spelat 1. c2-c4 i alla sina fyra vitpartier,
något som han aldrig gjort tidigare mot Karpov.

som Karpov satt sin lit till i det 5:e och 7:e (och 9:e
och det ödesdigra 11:e! Red.) är nydanande och

vacker tusenårigt stad med
av palmer

kampvilja och nya spel-

nöjd med sina varianter — om detta är det ännu för
tidigt att såga något. Karpov har å sin sida spelat
1. d2-d4 som vit, och Kasparov har än så länge tro-

Spelort för hela matchen är Sevilla i
sydvästra hörnet av Spanien. Det är en
kantade

tills präglats av ömsesidig

öppningssystem från båda spelarna. Kasparov har

eller om det helt enkelt beror på att han inte varit

Ene?

Se

na ringer. Mitt tillfälliga inhopp som redaktör blev
längre än beräknat och i skrivande stund ser det ut
ant bli ytterligare ett år. Vid det sista sammanträdet
ende

ker, för att Kasparov skulle vara en ovan cd-spelare,

Tidskrift för Schack
Haga Kyrkogata 3
411 23 Göteborg

ÖOmslagsbilden: Världsmästaren Garri Kasparov
har det jobbigt med utmanaren

SSF arbetsutskott skisserades framtiden

Fy

EEDAKTIONEN

Hurra, nu är det bara julnumret kvar vilket jag
hoppas är läsekretsen tillhanda innan nyårsklockor-

med

mentarerna var, givetvis, på spanska. Ulfs fru Lourdes är ju från Kuba och spansktalande.
Matchen, som stär 4-4 när detta skrives, har hit-

Åll korrespondens, manus, annonser sändes till:

Box 7123, 402 33 Göteborg. Postgiro: 60 46 34—6, Bankgiro 424—0131

LEDAREN

När vi tog farväl av YM-kämparna Ii förra
numret av TfS hade Kasparov just vunnit
det fjärde partiet och utjämnat Karpovs
ledning. Om vad som därefter hände berättar TfS man på plats i Sevilla, LarsErik Johansson, i den första av två rapporter.
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Officiellt organ och medlemsblad för

Några veckor före matchen publicerade Kasparov
sin självbiografi Child of Change på fyra språk:
engelska, franska, spanska och tyska — just det, ni
läste rätt: tyska inte ryska.

Tydligen

innehåller

den

alltför

kontroversiellt

stoff för att komma ut i Sovjet, An så länge, kanske
ska tilläggas, Det återstår att se vad den nya glasnost-given kan göra för att rasera de murar som ännu kringgärdar den officiella tryckfriheten. Boken

innehåller bl.a. anklagelser mot det Sovjetiska
Schackförbundet och FIDE, båda dessa organisationer i maskopi med Karpov enligt världsmästaren,
samt mot Karpov själv. Utgivningen av denna bok

så tätt inpå VM-matchen är givetvis eu psykologiskt drag i akt och mening att störa Karpovs koncentration, något som synbarligen inte lyckats.
Det finns alt anledning att återkomma till boken
som tills vidare fått det inofficiella svenska namnet
""Kasparovs version”.
Kommentarerna till 5:e, 6:e och 7:e partiet har tillkommit med lite hjälp av stormästarnas analyser i
pressrummet samt med något lite mera hjälp av Ta-

till sjunde partiet ringlade iväg långt bort från Teatrö Lope de Vega och visades i spansk TV framemot

maz Georgadzes kommentarer i den officiella bulle-

kvällskröken!
Vi kan rapportera att en svensk gjort en fin insats

lagd, men till hans försvar ska sägas att partierna

här i Sevilla, Ulf Andersson nämligen. Han höll i
mikrofonen under 6:e, 7:e och 8:e partiet och kom-

har kunnat hämtas vid 12-snåret dagen därpå...

tinen. Några gånger har den senare fått se sig vederslutar 21.30 varje kväll och den

färdiga bulletinen

Vamos a el Campeonato Mundial de Ajedrez!
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Femte partiet
GRUNFELD
Karpovr — Kasparov
1. då Sf6 2. 04 26 3. Sc3 d5 4. exdå

Pos
5

Där kom draget alla väntat på sedan Kasparov för

3

Ze

Fa

första gången använde Grinfeldförsvaret, mot Karpov i VM-matchen i London 1986. Karpov signale-

k VR
Wo

rar ju härmed att han är beredd ge sig in i någon av
de skarpare varianterna.
4, -Sxd5 5. ed Sxe3 6. byc3 Lg7 7. Led c5 $, Se2 Se6

2

ROTa.
Kal

ÖwÄ

a

e

-

&

9, Le3 0-0 10. 0-0 Lgd
Vanligare är 10. -exdd 11. cxd4 Lg4
11, f3 Sa5 12. Lxf7 +

on

VORE

FIRE

Karpov — en glad utmanare efter vinst
5:e partiet,

Här steg temperaturen märkbart i Teatro Lope de
Vega. Vad menar världsmästaren, går inte 25. Txb5?

25. Kh37!

Ba

Då

Frågetecknet för att draget inte är bra, utropstecknet för att Karpov sannolikt inte vunnit partiet

Med det sjunde partiet tillgängligt är det lätt att här
föreslå 17. g5. (Förklaring till varför Kasparov där
avstod från 17. -TfE.4

En nyhet enligt Georgadze i bulletinen. Dock finns

draget, som G. påpekar, med avslaget c5xd4, c4xd4
inskjutet, omnämnt i teoriböckerna. Varianten är
vid första påseendet föga typisk för Karpov — han
söker en positionelit obalanserad ställning med
bonde mer. Kanske är Karpov ute efter en typ av
ställning där Kasparov ska tro att han står bra och
därför förbruka mycket betänketid men där det i
själva verket knappast alls går att slå igenom.
12. -Txf7 13, fxgå Txfl + 14. Kxfl

På 14. Dxfl

får svart ett farligt initiativ med

14.

-Sc4, t.ex. 15. Lf2 Sd2 16. Ddi Sxe4 17, Db3 + Kh8

En variant vore

17. g5 Df7

18. Del

Sc4

19, Sg3

Df4 20. Kgl! oxdd 21. exd4 Dxg5 22. Tbl och vit tar
över initiativet. Föga forcerat men
exempel på ställningens möjligheter.

ett

belysande

17, -Lhéö 18. hd

För att mota in löparen till 27 igen, men...

med

sig

själv; det är så det ser ut, när Kasparov tänker, han
vrider på huvudet, river sig i håret, grimaserar och
låter kroppen inta olika ställningar. Ett kroppsspråk

som talar om att här söks det verkligen efter bra
drag!

Karpov

spelar i och för sig inte mindre bra,

men hans kroppsspråk brukar inskränka sig till ett
högfrekvent darrande med ena foten!
15. e5
Ger svart kontrollen över centrumfälten d5 och e4,
men stänger i gengäld
skulle ha gjort).

inne

15, -Dd5 16. Li2 Tf8 17. Kgl
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löparen

på 27

(d.v.s.

det.
Lxe5
Dd7
Kh3

Karpov

Bäst var faktiskt 25. Txb5l Sxe5! 26. Txc5
Tf2) 26, -Sxgé+ (26. -DxcS 27, Lxe5) 27.
28. Db5! De6 29. Dc4 Sf2+ 30. Kh2 Sgå+
o.s.v. med remi. Det är rimligt anta att
såg denna variant men

...och vit kan inte fortsätta att envisas med 19. Df1,
ty det följer 19. -Ld2 20. Td1 Sc4 och det enda försvaret mot 21. -Se3, 21. Sg3, faller på 22. -Lxc3.
Alltså:
19, Lg3 Le3+ 20. Kh2 Decd!
På 20. -DdS, vilket i förstone verkar naturligare då
det inte tar springarens fålt på c4, kunde vit kontrat

med 21. dxe5 DxcS 22. Dd3 Sc 23. Td1! (23. 5Sd4?
Td8) SxeS 24. De4, och fått fördel tack vare sina
plötsligt mycket aktiva pjäser.
21. Tbl
På 21. dxc5 spelar inte svart det ”givna" 21. -Dxgå

p.g.a, 22. Dd3 Lf2 23. 5d4 och vit klarar sig bra,
utan i stället 21. -Lf2! 22. Kh3 De4! med klar fördel.
21. -b6 22. Tbh2 Dd5 23. Dd3 Scd 24. Tb1 b5!?

avstod från den då

Garri endast hade tio minuter kvar på klockan.
25, AG

Kasparov tvekar i begynnande tidsnöd, Det enkla
25. -b4! verkar ge svart klar fördel då det hotar slag
på c3 och dd.

26. 5Sg1
Karpov beslutar sig klokt nog att ge tillbaka bonden
för att aktivera sina pjäser. Förhåller han sig passiv
finns ju om inte annat framstöten b$-b4 för svart.

26, -exdd 27, 5f3 Td8 28. ad
Slutspelet efter 28. exd4

18. -DE7!

18. Dxb7 Sxf2 19. Kxf2 exda.

14. -Dd6
Efter en 68 minuters lång brottningmatch

utan
(26.
Kh3
31.

Lxd4

29. Sxd4

(29, TAI?

Sb2 30. Dxd4 Sxd1) Dxd4 30. Dxd4 Txd4 är klart
fördelaktigt för svart som hotar angripa a-bonden,
dels aktivera kungen till e6.
28, -dxc3 29. Dxc3 Det
Georgadze föreslår här 29. -Dd3 30. Dxd3 Txd3 31.

axb5 Sal! och vit har svårt att finna en bra förtsättning. Dock verkar undvikandet av dambytet, med

30. Db4, vara helt spelbart, t.ex. 30. —LeS5?! 31. Dxcå!
Dxbl1 32. Dxe7.
Det aktiva textdraget,

som

givetvis Kasparov i smaken —
också publiken
30, Kh2 bxad

vilken

nu

hotar

h7-h5,

föll

och för den delen

började

sorla märkbart.

Med en finess i åtanke, men här skulle nog världsmästaren helt enkelt valt 30. -Dxg4 31. axb5 TbB,
ty...
31. Tb4 Sd2 32. Txad
,..allt vad den tjurlikt aggressivt spelande Kasparov

stångat ihop till försvinner som en vindpust under

Kasparov —
tare.

en något deppig världsmäs-

den matadorlikt undanglidande Karpovs mantel.
32, Sfi +
Med 32. -Sxf34 33, exf3 Ld2 jämte a5 fanns fört-

farande lika spel för Kasparov.
33. Kh3 TdI
Riskabelt, svarts törn, löpare och springare hamnar
i utsatta positioner, men det är svårt att föreslå något bättre,

34. De2
Objektivt sett var 34, Txa6 Dxa6 35. Db3 + Kg7 36.
Dxd1 bättre med bonde mer och vinstchanser för vit.
Här var dock Kasparov inne på sista minuten och
det är nu svårt för honom att hålla ihop ställningen.

34, -Te1 35, De2 h5! 36. Lel Dd77
Kasparov hade bara eu fåtal minuter kvar.
37. Dxa6 Tal
Med en smash på klockan
salongen, men ett drag för
Ded (37, Txal hxg4 matt)
gxh5 exh5 40. g3 Ta2 håller

som hördes långt uppe i
sent. Med 36. -Tal! 37,
Dxc4 38. Txc4 Kf? 39.
svart remi (Georgadze).

Nu däremot, det snöpliga...
38. Dxg6 +
...och Kasparov gav omedelbart upp.

1-0
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vad han presterat och verkade i mina ögon ha väntat
sig 27. -Sb7 varpå han kan fortsätta hoppas på en
reell fördel efter 28. Lc7 jämte LbR, I vilket fall som

Sjätte partiet

ENGELSKT
Kasparov — Karpov

1.c4e5
Därmed indikerar Karpov att något nytt är på gång.
Väntat ty han kom ju sämre I både 2:a och 4:e par-

tiet.
2. Se3 Sc6 3. på
När svart använder dragföljden 2. -Sc6 måste vit
räkna med 3, 5f3 f5. Efter 3, gå är 3. -f5 mindre att-

raktivt för svart men å andra sidan finns...
3, -26
... vilket i sin tur skulle varit mindre tilltalande efter

3. Sf3 p.g.a. 423!
4, Le2 dö 5. TH1 LFS
Varianten som spelarna kommit in I är sannerligen
ingen dagligvara. Georgadze citerar i bulletinen partiet Smyslov-Kuprejtjik, 1969, där svart drog 5. -Leé
men kom i trubbel efter den överraskande vänd-

helst spelade han. ,.
28, Lb4

»» och bjöd remi vilket Karpov antög efter max tre
sekunders övervägande. Svart spelar c5, Ld7 och
håller jämvikten.

När Kasparov sträckte fram handen för att tacka
Karpov för partiet råkade han välta sin egen kung.
Några Sevilla-bor som inte var vana schackåskådare
vände sig om till mig och frågade hur partiet slutade... En fullt förståelig fråga faktiskt då det inte gick
att uppfatta spelarnas remianbud och ingen elektraonik eller FIDE-funktionär meddelade resultatet!
Vala

ningen 6. b4 Dd7 7. b5 Sd8 8, då!
6, då

Sjunde partiet

GRUNFELD

inkonsekvent vore 6. e4; i vits plan ingår givetvis att

löparen på g2 ska trycka mot c6-b7,
6. -Dd7 7. b4 Lg7 8. b5

Karpov — Kasparov

Intressant vore här att inleda vits spel på damflygeln
med 8, Dad!”? Om svart utvecklar sig normalt med 8,

1. då Sf6 2. cd p6 3. Sc3 dö 4, exd5 Sxd5 5. ed Sxcå
6, bxx3 Leg? 7. Led c5 8. Se2 5c6 9, Le3 0-0 10. 0-0
Lg4 11. f3 Såå 12. Lxf7 +

-Sge7 så finns 9. b5 Sd8 10. Sd5 och svarts befrielse-

Kasparov mottog draget med ett leende,

drag c7-06 är förhindrat tack vare det taktiska
Sd5-b6. Dock är det svårt att se hur vit ska kunna
stärka sin ställning efter det enkla 10. -0-0, då han

På detta drag och på sitt 16:e använde Kasparov

pröblem med utvecklingen av Sg1 (11. Sf3 e41).
8. -5d8 9. Sdå c6 10. bxcé bxeb6 11. 5c3
b7-06-d6,
11, -Se7 12. La3 0-0 13. Sf3 hé
14. 0-0 Le6 15. Dad

15. -f5 16. Sd2
gärna se 16. Tb3å

följt av

17. Tfbl för att hindra det kommande tornbytet på
bä.
16. -Sf7 17. Th3
Och Ulf Andersson som var entusiastisk kommentator i utställningshallen föreslog här 17. Sb3 jämte
Da6 och Sa5,
.

17. -Tfb8& 18, Tfbl Txb3 19. Txb3 Tc8
Svarts ställning är passiv men solid.
20. Da6 Sd8 21. Lb4 Tb8&
Las

spelar vit Lbd-a5xd8

finns nu 22. -Txb3

23. axb3

29. -hxg2 30. Dxg2

17. Del Dea 18, gå Df5 19. h4 Scd 20, Kg1 Dad!

21. -h6 22. Ta2 hxg5 23, Dbl! gxh4 24. Db3 Det
25, Sf4
(25, Lxhd!?7)
Df7 26. Sxg6 Dxg6 27. Dxcd + Kh8

Db7

På 22.

24. Dxb7

har förenklat ställningen och lett till

fördel för Karpov, då svarts kungsställning är svagare än vits, Ulf Andersson, dagens partikommentator, ville här spela 28. Te2, t.ex. 28. -h3 29, Le3 Dg3

22, Sad Kf7 23. Lc3 Txb3 24, axb3 Dec7 25. e3 Lc8
26. Da5 Dxaå 27. Lxa5 Se6

30. De6. Däremot går inte 28. Lxhd4 för 28. -cxd4
29. cxdd Dad! varefter e5, d4 och hd hänger. Draget

Här tänkte Kasparov en kvart. Georgadze trodde i
bulletinen att Kasparov i lugn och ro ville begrunda
situationen. Han såg dock
föga nöjd ut med

som Karpov här väljer kom som en överraskning för
störmästarna I pressrummet.

28. Tb2

31. Kxg2 exdd 32.

ställning för vit än i partiet.
ZE

Mindre lyckat var att direkt försöka befria löparen
på g7 med 20, -h6 p.g.a. 21. Dbl!
21, ad!
Karpov förbereder en subtil omplacering av dam och
torn som ser klumpig ut men är mycket effektiv.

Dxg2+

exd4 b6 33, Tc2 med stor fördel för vit,
29, exd4 Dgd 30. DF
Efter 30. De2 leder kvalitetsoffret 30. -Txdd 31,
Lxd4 Dxd4 + 32. Df2 (32. Kh1? Lxe5 33. Td2 D1T4)
Ddl+ 33. Dfi Dd4+ 34, Tf2 Lxe5 till en sämre

15, e5 Dd5 16, Lf2 Td8
På 16. -Tf8 kan vit förstärka spelet med 17. g5 (se
kommentaren till vits 17:e drag i det 5:e partiet).

Slagväxlingen

följt av Tb7,

Sxb7 25, Lc7 e4! och svart håller spelet väl uppe,
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29, -TT8 30, gå och nu t.ex. 30. -Dg4 31. Kb2 Tf5
32. De2 Dxe2 33. Txe2 Tf3 34, Tc2 cxdd 35. exd4
Ta3 36, Kxuh3 Txad 37. Tc7 med vinst för vit (Georgadzer.

för-

På 15, Sed är svart cool och drar 15. -5c8 följt av f5,
däremot stupar 15. -5b7 på kvalitetsoffret 16, Txb7
Dxb7 17. Lxd6 och vit vinner även e5-bonden.

Annars

29, -Lxe5? 30, dxe5 Td1 31. Lel!

rov-gänget givetvis analvserat ställningen under den
vecka som gick mellan 5:e och 7:e partiet (Kasparov
tog time-out efter det 6:e) så var det nog inte helt

väntat att Karpov skulle upprepa varianten.

Hindrar vits springare att komma till g5 och
bereder därmed ommöbleringen Le6, fS, Sf7.

ville man

En spännande fortsättning är att vänta i dom sista 8 VM-partierna.

14

respektive 23 minuters betänketid. Även om Kaspa-

Betänketiden: Kasparov 0.40; Karpov 0.20. Vit har
gett två tempon med springaren för att få tryck mot

I pressrummet

12. -Txf7 13. fxgå Txl1l+ 14. Kxfl Ddé

2

5

1

Le

Z

3 oo

|

28, «exddå4
Kasparov kunde här ställt partiet på sin spets med
28. -h3 varefter 29. 23? förlorar till det vackra 29.

-ExeS!

30. dxe5 Tdl+

31. Kh2 Thl +!

32. Kxhl

De6+ 33. Kal Dg2 matt. En variant som också
visades i spansk TV av Leontocho Garcia tillsam-

mans med Ulf Andersson! Förlorar gör också 29.
Lh4? Dh6! Det bästa svaret för vit vore 29, DIT
varefter svart kan pröva flera olika drag:

2

3

forcerad

möjlighet

för Kasparov alt uppnå remi, nämligen 30, -h3 31.
Df3 och först nu 31. -Txd4 (men inte 31. -Dxf3 22.

1. c4 e5 2. Sc3 dö 3, gå e5 4. Lg2 506 5, a3 gö 6, bd
Spe7

exf3 eller 31, -Dxg2 + 32. Dxg2 hxg2 33. Txb71i båda

Bra för vit är 6, -oxb4 7. axb4 Sxb4 8. Da4 + 5Sc6 9.
Lxc6+ bxc6 10. Dxc6 Ld7 11. Db7,
7. Tb1 Lg7 8. e30-09, då Tbå
Poängen med vits tidiga framryckning på damflygeln syns här tydligt: svart har problem med ut-

fallen med vunna slutspel för vit) 32. Lxd4 Dxd4+
33. Tf2 Dal + 34. Tfl Dd4+ 35. Khl hxg2+ 36.
Kxg2 Dxe5 och svart remischackar så fört vits dam

och/eller torn ger sig iväg på utflykter,
Andra alternativ fanns knappast I ställningen:
30. -Tf8 31. Dxe7 h3 32. Dh4 +:
30, -Tc8 31. Txb7,
31. Exd4 Dxyd4+ 32. Tf2 Dxe5 33. Tf5 Del+ 34.
TI Deå 35. Khl
Här missade Karpov möjligheten 35. Df4! vilket
vinner flera tempi i jämförelse med partifortsättningen om svart byter dam, och i annat fall. ligger
h4- eller b7-bonden risigt till.
35, -b6 36, Df4 Dh5

Slutspelet efter 36. -Dxf4 37, Txf4 Lf6 38. Tcd4 är
svårt för svart.
37, DIS De2 38. Tel Lfö 39. De6 De6 40. Td1
41. TAL Dd7

Här

förseglade

Karpov.

Den

allmänna

Dc8

meningen

följde:

KEB 45. DIS

Efter detta drag studerade Kasparov Karpovs ansikte noggrannt innan han förtsatte:
47. -Dxf4+ 48, Txfd
Svart har sin kung på f8 och hd-bonden garderad
jämfört med ställningen vid vits 35:e drag (35. Df4!)

48. -Ke8 49. Kgl an
Får svart bara bört bönderna
han lätt rem.

på damflygeln

håller

50, Kf2 KA7 51. Ke2 Kd6
51. -b5? foörcerar inte remi: 52. a5 Leå 53, Txh4
L.xa5 54. Th6 och ett nytt svårt slutspel har uppstått.
i pressrummet analyserade man denna ställning
och fortsatte med 54, -Lc7 55. Txa6 Ldé samt funderade över var vit skulle ha sitt torn. Keene tyckte att

ställningen såg ut som remi och av Najdorfs gestikulerande att döma instämde han. Nåja, det är lätt
att sitta I pressrummet...
52. Kd3 Ke5 53. Te4+ KAS
Med 53. -Kd6 håller svart lätt remi enligt Gcorgadze.
Poängen år 54. Tc8 Kd7 55. Ta8 Ke7! (inte 55. -Kc6

56, Ta7! och svart måste flytta nånting) och 56.
Txa6 får det näpna svaret 56. -Kb7.
54. Te7 a5 55. Ted e5!?
Kasparov väljer att försvara sig aktivt, Det är
att se hur vit ska vinna möt passivt försvar, en
vore att försöka manövrera kungen till c4,
56. Tg4 Le7 57. Tg7 ed + 58, Ke3 LeS + 59, Ke2
60, Tg5 + Ked
Här tog sig Karpov en funderare på närmare
men!
61. TIS Kol 62. Th5 KeA

318

löser detta smidigt

men strax får svart en deplacerad springare i stället.
10. Spe2 Le6 11. b5 Sa5 12. Ld2 bé
På 12, -d5 får vit en överlägsen ställning med 13.
cxd5 Sxd5 14. Sxd5 (även 14. Sad är bra) 14. -LxdS
15. Lxd5 Dxd5 16, e4 Dd8 17. Dad b6 18. Lxa5 bxaå
19. De4; vits springare har ett utmärkt fält på då
Uffe visade här följande i kommentatorshallen:
63. Kd2 Kb3 64, Txhd Le3+ 65. Kcl Kxa4 66.

Ko! och vit ser ut att vinna.
Vad Kasparov skulle spelat på 63, Kd2 är en för
tillfället olöst

var att avbrottsställningen inte gick att vinna för vit.
Men Karpov försökte givetvis dagen därpå. Det
42. Dh5+ Kg? 43. Tf4 Dd2 44. Tg4+
Hotar rått 45. De8 + och 46. Dg8 matt,
45, -Del + 46. Kb2 DeC7 + 47, D14

vecklingen av Le8. Torndraget

fråga.

Uffe

var

i full

färd

med

att

försöka hitta något för svart när Karpov spelade:
63. Tf5 Ke3
Båda spelarna drog här snabbt, Karpow(!) var i lätt
tidsnöd och Garri hängde på I samma tempo. Om
det var för att visa att han minsann visste hur man
spelar slutspel eller för att inte ge Karpov chansen

att tänka på hans tid är bäst att låta vara osvuret.
64, Teå
Så fort Uffe började analysera en variant på demonstrationsbrädet, dök ett nytt drag upp från spelarna på kommentatorshallens elektroniska demon-

strationsduk bakom honom. Publiken, som verkligen var exalterad av slutspelet och Uffes analyser,
hjälpte gärna till och här hördes det från minst tio
olika håll: el torre, el torre”
64. -Kcd 65, Th5 Lf6 66, Tb5 Ld4 67. Th5 Lf6 68.
Thö Ld4 69. Txhd4
”Eltorre, el torre”,
69, -b5 70. axbå ad 71. Txed a3 72. bö

Spelarna drog här å tempo och publiken i kommentatorshallen smått tjöt när de respektive fribönderna
närmade sig målet.
72. -a2 73, Txd4+ Kxdd 74, b7 al=D 75, aöll=
Damslutspelet är död remi.
75. -Da6+ 76. Kf2 Df6+ 77, Kg1 Ked 78. Db4+
Kf5 79, Del Dd4 + remi
4-1

och svarts bönder är dåliga.
13. e4 Sb7 14, 0-0
Öppningen är avslutad och det är dags att spela mittspel. Svarts möjligheter att få aktivt spel verkar här

begränsade till framstöten f7-f5 jämte f5xe4, Där-

svarts

ställning blir "stel" och fälten e4 och d5 blir utmärkta parkeringsplatser för vits lätta pjäser. Efter

18.

-gxfå

hade

svart

alltid

haft

den

potentiella

framstöten e5-e4 som ett motvapen.

19, 5d5 Dd7 20, Dd2
Ett fint drag som

håller ett öga på a5. 20. -Sd8 be-

svaras nu med 21. ad, och ifall 21. -5e6 så 22. a5 och
svart blir bordad längs a-linjen.
20, -Sa5
Det enda arbete denna springare uträttar på aå är att
den tvingar vit täcka rutan b3 (annars kommer Sa5-

b3-d4). Tills vidare binder den alltså vits torn på

bl,
att
att
att

och det verkar ju inte så dumt. Men föreställ er
huvuddelen av kampen i fortsättningen kommer
föras på kungsflygeln: det tar vits torn ett drag
nå dit medan det tar svarts springare tre.

21. Sec3 Tbe8 22. Sed Sb7 23. ad Sa5 24, hd Sb7
Svart kan inte företa sig något aktivt,

efter kan d6-d5 komma om vit tar tillbaka med
springare eller kiparen på e4, och på dxe4 hänger cd.
Vit å sin sida har möjligheten att spela på kungs-

25 Khl2
Vit lurar på Th1 jämte h4-h5,
25, -Tb8 26, Tal

flygeln med

Kasparov inleder en tornmanöver som han sedan
ångrar — det gör inget; vit har all tidi världen.

f2-f4 men också på damflygeln

med

a3-a4 eventuellt följt av a5. Det sistnämnda är av
stor betydelse (Ställ svarts a7-bonde på a5 och hans

läge har förbättrats avsevärt!) då svart gärna skulle
vilja föra över springaren på b7 till då via d8-e6.
Men gör han det kommer a4-a5 som ett skott.
14. -Kh8
Säkert en förberedelse till ovannämnda plan (f5,
fxed4, och på Sxe4 kommer d5, varpå Sg5 kan besvaras med Lg8). Ett annat drag med samma syfte
vore 14. -h6 men 15. Del Kh7 16. hå4 ser bra ut för
vit, då f3 jämte fxed kan besvaras med Lxedé och hdhå hänger i luften.
15, Del f5 16. Lp5 De?!

Bättre verkar här 16. -Lf6 för att behålla springaren
på €7 som garderar fältet d5.
17. Lxe7 Dxe7 18. exf5

26,
Sg5
34.
34.

-Sa5 27. Ta3 TF7 28. De3 TAB 29. Ta2 Lhö 30.
TIf8 31. Te2 Lg7 32. De2 Tded 33. Se3 Lhö
Ld5 Leg7
-Lxg5 35, hxg5 Dd8 36. Sxf5 Txf5 37. f4! och vit

följer upp med Dc3 varefter svarts ställning är myc-

ket dålig (Georgadze i bulletinen).
35. Dd1 h6 36, Se4 Dd8 37, Ta2 LeS 38. Sc
Kasparov genomför en omplacering av de lätta pjäserna för att spela f2-f4, Detta avgör så småningom
partiet.

38. -h5 39, Led Te6 40, Scd5 Lhé 41. Sg2! Kg7
Kanske skulle Karpov valt att försegla detta drag, ty

nu väntade Kasparov

gl
a

Mr

Ä

AH

RR

42. f4!

we

:

-

aa
cg 2RE

2

till dragseriens sista minut

med:

YR v ZaA
6

svårt
plan

Jama fälld
2

Ldd
tim-

det positionella feldraget 18, -LxfS7
Det är lätt att hålla med världsmästarem

RS

det här fanns en mer

sitt spel, men att han inte ville dra för stora växlar

ENGELSKT
Kasparov — Karpov

18, -Lxf5?

Frågetecknet härstammar från Kasparov som i TV-

3

HM
b

ST

Kanske

intervjun efter partiet förklarade att han var nöjd med

Åttonde partiet

30, -Txd4

HUMZR

>
h
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17. -Dxga 18. Tf1

Odl+ =/32. -Kd6 33. Dxc8) 29. De + Kfå och vit

Betänketiden: Karpov 0,18; Kasparov 0.12.
"Karpov gillar att placera sin springare på dess
bästa ruta” — Sosonko, partiets kommentator. Här
är planen tydlig: då4-d5, 5e2-d4/f4-e6.

har

gå+ Kf431. Df6+ Ke3 32, Df2+ Kd3 och svart har
allt under kontroll.

-Kh7 44. Sgxf4 Lxf4 45, Sxf4 Tef6 46. Sxh5! Men

18. -Tc8 19, h3 Dd7 20, då Sc4 21. Ld4
21. Lxa? vore en utmaning men föga ”karpovskt”

för 26. -Dxe4 är mindre bra för 27. Sf6 Des + 28.

svart spelar bättre 44, -Txe4l! 45, dxed4 Sxc4 och får

(Mera

god kompensation för kvalitén.
43. -Te5

tiet mot Spasskij). 21, -bé 22. Lb8 Sb2 23, Dg3 Db5

Sannerligen ingen rolig ställning att försegla i för
svart. Vit kommer att ha många forcerade möjligheter vad svart än spelar.
Karpov valde:

42, -exf4 43, Spxfd
Att räkna

Här

på här var 43,

räcker dock

Dal +

med

inte kvalitetsoffret:

poängen 43.

43. -Txed 44.

dxed4 Sxod 45. Taf2 Kh7 45. SXh5! Txf2+ 46. Txf2
gxh5 47. Tf7 + och vit har avgörande angrepp.
44, Sxg6l
Kasparov och hans sekundanter har, inte oväntat,
totat fram en vacker vinstvariant. Vit ger två pjäser

för torn och får i ersättning ett avgörande kungsangrepp.
44, -Txi1 45, Dxf1 Txed 46, dxed Kxg6 47. Tf2 DeB
På 47. -Lg7 avgör 48. Tf7 med hotet Se7+ jämte
Df6, t.ex. 48. -Le6 49, Se7 + Kh7 50. Df6! Lxf7 51.
Dxf7 DIS 52. Dg6+ Kh8 53, Dxh5 + Lh6 54, Sg6+
(Simen Agdestein).
48. e5! dxe5 49. Tf6+ Kg7 50. Td6
Och Karpov gav upp inför hotet 51. Df6 +.
1-0
Bondedraget
för svarts dam.

48, e5

blockerade

elegant

rutan

es

"fischerskt”

däremot,

minns

f:a matchpar-

24. Le5l och ställningen är rena gungflyet.
21. -eå
Spelat efter 33 minuters övervägande. Kasparov såg
givetvis redan här, vad han måste spela I 25:e draget.
Alternativen var å andra sidan inte speciellt muntra:

21. -Se5 22. Db3 b5 23. Db2l Sc4 24, Dal eller 21.
-Le5 22. Lxe5 Sxe5 23. Dd4, i båda fallen med klar
fördel för vit tack vare den starka damplaceringen

och hotet att få springare till e6.
22. dxe6 e.p.
Efter 22. Lf2
initiativet.

Sd6

med

idén Tc8-cd

tar svart över

inget

sätt

fortsätta

angreppet

på

t.ex.

30.

Till 26, Db4 bör också nämnas att 26, -Sd6 istället
Dxc5 Txc3 29, Tdl!

och vit tränger in på 7:e raden

med fördel i slutspelet.

25, Di3 + Kh6
Och kungen måste vpp till h6 eftersom
förlorar till 22. Se6 + Kg& 23. Dxcd!

25. -De$??

in på diagonalen ci-h6 och dessutom

Vit har absolut

29, De3 De5 30. Dd3 Dde6 31. De3 Des 32. Db3
Karpov undviker dragupprepningen men efter ytterligare bara två drag står det klart att ställningen inte
bjuder vit mer än remi.

32, -T€7 33. Dbd Tf7 34, Dxcd
gxh5

35. Txf7+

Kxf7

36, Dxc4+

placerade plus att han har möjligheten att skapa en
fribonde på damflygeln; dubbelbonden på h-linjen
saknar betydelse.

som

hindrar

vits

dam

från

att

hotar

ingenting efter 41,

Dxc4

bxc4

42,

Txa7? Tc6 43. Tf 03 44. Tf Td6!
41. -g5 42. TA2 DI + 43. Kh2 DI3
Förseglingsdraget.

Det

som

nu

följer är en serie av nästan

bara

forcerade drag som spelades så gott som å tempo.
Inte förrån efter Kasparovs 52. -h5 började båda
spelarna använda mer tid på dragen, Ett gott samarbete av de båda sekundantteamen således.

44, Dd4 Te6 45, e5 DT5 46, Te2 a51?
Här fanns också 45. -a6 med avsikten att bara ”hålla i” ställningen. Men Kasparov föredrar nästan alltid den aktivaste fortsättningen, vilket inte minst det
här partiet har visat. Här syftar draget till att förenkla ställningen genom att byta båda svarts dam-

flygelbönder mot vits centrumbonde.
47. Dd5 bd 48, Dxa5 Dd3 49. Tg2
Eiler 48. Tb2 Dc3 49. Dxb4 Dxb4 50. Txb4 Txes
med ett dött remislutspel.
49, -Ddå 50, Da&
RA
Prag

an

"iw

20045

FS

tg

> Af
2;

2

Karpov missar givetvis inte när det finns ett bra
drag till ”brädets utkanter” (Lars Falk). Minns också 22. TaZ och 23. Dbl i sjunde partiet.
50, -Dxe5
50. -Txe5?? 51, Df8 + Kp6 52, Tf2 och vit vinner.

51. Df8+
Tdö!

Kg6 52. Dxbd4 hå 53. h4 oxh4 54. Dxhd

Med hotet 55, -Tå4

2

4

TE

-Dd6.

je

ös

c

15. exdå
15, Lxd4? DC7! och svarts dam, torn och springare
uppnår full aktivitet, Partiet är nu inne i kända teoretiska banor men bara tillfälligt, ty:

Gc

oe

2 Ze

RA

pod

LV
e

15. -Db6

Onekligen en ställning för analysbrädet.

Nytt. Känt sedan tidigare är 15. -Dd6 och 15, -Dd7.
En poäng med draget (och kanske den enda) är att
16, e5 inget ger till skillnad från vad fallet varit efter

mängd olika damdrag, men inget av dem ser ut att

15. -Dd6 (16. -Lxe5). Karpov funderade här i endast
elva minuter innan han bestämde sig för att ge tillbaka bonden med:
16. Kg1 De6 17. Dd3
.. eftersom 17. Sg3 låter svart ta hand om initiativet

Tcl +; 26. Del +

Vit har en

kunna utnyttja svarts kungsställning på något kon-

kret sätt: 26. Df3? Sd2! 27. De3+

Dg5 28. Tf4?

Kg7 och vit kommer

inte vidare:

26. Del Kg7 27, Df2 Sd6 och svart har garderat sig
väl; 26. Db4 Dxe4! (Ser riskabelt ut men verkar hållbart, så varför inte?) och nu:
27. Sfé a5!

och vit har inget bättre än 28. Sxed

med 17. -TdB, t.ex. 18. d57 Lxal 19. Dxal Txd5!
(på andra drag kan vit få god komp; speciellt efter

axb4 29. Tbl med helt lika spel:

19, -Dxg4?? 20. Lh6 e5 21. Dxe5 Dd7 22. Sh5!) 20.
exd5 Dxe3 + 21. Khl Dd3 och vit är färdig,

De?+ Kg8 30. Dxh7+/30. Txh7? Ddl + 31. Kh2
Dd6 + 7/30, -KT8 31. Dh&+ Ke7 32, Th7 + !/32, Dxc8
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Kasparov 2,16) hittar Kasparov detta

40. -Tf3.
40, Kg2 Ded 41. De3 +

Enda draget,

4

Betänketiden: Karpov 0.01; Kasparov 0.08.
14, -exd4
Kasparov 0.08, I 5:e och 7:e partiet spelade han 14.

dock:

damdrag

Karpov — Kasparov

1. då Sf6 2. cd g6 3. Se3 då 4, exd5 Sxd5 5. ed
Sxe3 6, bxc3 Lg7 7, Led c5 8. Se2 Sc6 9, Le3 0-0 10.
0-0 Lgd 11, f3 Sa 12. Lxf7 + Txf7 13. fxg4 Txfl+
14. Kxfl

tidsnöd

komma

SS
&

(ingen

starka

Utjämning i matchen till 4-4,

Nionde partiet
GRÖNFELD

38, -De5 + 39. g3
På 39. Khl fanns 39. -Df4,
39. -De3!
Strax före tidskontrollen

-Kh6 befinner sig i dynamisk jämvikt.
27. Dd3 Kg7
Fel vore 27, -Sd67? 28. Sf6 Ka7 29. Sd7!
28. Sf6 Dui6

34, -Txf6 35. Td1

26. Sd5 Des

efter vit inte kan komma vidare.

Karpov 2.23;

Kf6 står svart bättre: hans dam och kung är aktivare

Damen måste hålla d7.

38. Kh2
På 38. Khl spelar inte svart 38. -Tf2? 39, Del Df8
40. Kgl! utan istället 38. -Del+ 39. Td1 DcS var-

Med dessa varlanter och partifortsättningen i åtanke kan man bedöma att ställningen efter 25.

Efter 34. Sh5+

22. -Dxeb 23. Lxg7 Kyg7 24, St4 Ddé

att

27.

Tf4

Dxd5

28.

Th4+

Ke5l

(28.

-Kg7?

29,

Kasparov har ridit ut stormen och har här nått fram
till en helt järnn ställning. 99 stormästare (måhända

också schackspelare) av 100 skulle nog ha gjort 35.
-T7 här, men Garri drog:
35, -b5?
De gånger världsmästaren gör feldrag brukar de ofta

leda till att ställningen flammar upp, självklart en
effekt av hans vilja att alltid spela aktivt. Här
släpper han Karpovs torn till 7:e raden och den ende
som får problem är, visar det sig, han själv.

55. Ded Td4 56, Dc6+
De6 + Kg7 59, Te2
Vit har ingenting

Kg7 57. Db7+

Kg6 58.

mer än det kommande

remislut-

spelet kvar då svart hotade Thd4 + och Del matt.
59, -Thd + 60. Kg2 Ded + 61. Dxed Txed 62. TcI +
Kg6 63. Ta” Te3
Här fanns direkt avveckling med 63. -h4 64. Kf3
hxg3! men slutspelet är ändå stenremi. Karpov förtsätter dock ytterligare några drag, förmodligen för
att markera att när det gäller slutspel är det minsann

han som vet bäst.
64. Kh3 Te3 65. Ta8 Ted 66, ad Kp5 67. a5 Tad
68. aö Kh6 69. Kg2 Ta3 70. Kf2 Kg7
Vis Vä
Ett underbart kampparti som ska minnas för speci-

ellt tre saker: Karpovs eleganta öppningsbehandling
vari han grundlade sitt initiativ; Kasparovs djärva
och lyckade manöver med 21. -25 i kombination med

30. Td7 + Kh6 37, De? De +
På 35. -b5 använde Kasparov 6 minuter och på detta
drag 18! Ett tecken på att han missat/missbedömt

de 35. -b5?, varefter vi också fick beskåda ett intres-

något.

sant slutspel.

25. -Kh6&; samt Kasparovs djärva och mindre lycka-
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Tionde partiet

CARO-KANN
Kasparov — Karpov

1.04
För första gången i matchen. Draget möttes av spontana applåder i pressrummet och kommentaren
”Karpov is better” (Gufeld). Kanske var dock Kaäsparov redan här så smått inställd på en snabbremi
efter veckans två tidigare nattmanglingar med natt-

liga analyser (8:e partier spelades måndagen 2/11,
3:e på onsdagen och I0:e på fredagen). Det kan tyckas

tokigt

att spekulera

i något

dyhkt

är

världs-

mästaren spelar med de vita pjäserna men varför i så
fall avstå från 1. c4 och Engelskt (bättre att spara det
tills man är fräsch!?).
Att i stället ta time-out hade varit väl tidigt i matchen. Dessutom har han ju nu blottat ett av Karpovs
försvarsvapen mot I. e4 åt sitt sekundantteam, låt
vara att det väl kommer Ryskt nästa gång...
1. «25 2. då d5 3, Sd2 dxed 4. Sxed SAd7 5. ST3 Sgf6

6. SXf6+ Sxf6 7. c3 Led
Karpov föredrar att lösa problemet med vitfältslöparen genom att helt enkelt byta av den. Efter 7. 03 är

det naturliga 7. -Lf5

förenat med

oklar ställning efter 8. Se5

att gå in i en

Dc7 (8. -<67 9. gå! Led

10. f3 Le6 11. hd och vit uppnår en klar fördel) 9,
Les 26 10. gå Le4 11. f3 Ld5
c4 är obehagligt för svart.

12. Ld3 och hotet

13.

Sedan Lars-Erik fohansson skickade iväg sitt
reportage har Kasparov för första gången i matchen tagit ledningen, Efter att återigen ha levt
farligt som svart i Grönfeld klarade Kasparov
med viss möda remi i det 9:e partiet och vann
der 11:e sedan Karpov gjort sin kanske hemskas-

te tavla I karriären.
I något som såg ut som en klart fördelaktig
ställning förbisåg Karpov ett enkelt mothot och

förlorade kvalitet. En tvåpoängsförlust! Övriga
partier t.o.m. det 13:e har varit Caro-Kann i
E-K-matcherna i det 10:e partiet — och återkom

en gammal bekant (damgambin i det korta 2:e
partiet. Båda dessa partier med Kasparov som
vit slutade remi. Ställningen i matchen är således
7-6 till Kasparov (+ 3-2 = 8), som behöver 12 p
eller summa sex vinstpartier för att behålla VM-

titeln till 1990. Karpov måste erövra 12,5 p på de
maximalt 24 partierna eller vinna ytterligare
fyra partier för att ta tillbaka den VM-titel han
förlorade 1985.
På grund äv det omfångsrika VM-matierialet
får utrikeskrönikan stå över till julnumret. Håll

ut (och håll till godo med några okommenterade
VM-partier I väntan på LEJ:s slutrapport från
Sevilla!

PRESS-STOP

8. h3 Lxf3

Karpov utjämnar!

Dåligt för svart är 8, -Lh5? 9. g4 Lg6 10. Se5 och vit
hotar HI. hd.

Efter

9. Dxf3 e6 10, Lcd Le7 11. 0-0
11. Lf4 verkar naturligare ty nu kan svart försvara
vits utveckling av denna löpare genom...

11. -SdS!
... vilket varit mindre lyckat i 10:e draget för 11.
Dg3! Nu funderade Kasparov i 24 minuter innan han
fortsatte med:

12. Le3 Db6 13. De2 0-0 14. Tad1 Ldé6 15, Lb3 Sxe3
Tydligen gillade inte Karpov ställningen efter 15.
-TaeB 16, c4 Sxe3 17, fxeå c5; kanske för 18. Lc2 och

vit kan lura på 19. b4l? Annars fanns ingen anled-

detta

parti

följde

ytterligare

remier

innan

Karpov smått sensationellt vinner det 16:e partiet
med svart efter karaktäristiskt provocerande försvarsspel, Därmed stod det 8-8 med en tredjedel av

matchen kvar!
TfS återkommer givetvis i julnumret
mentarer till dessa partier och den
fortsättningen på dramat i Sevilla.

med

kom-

nervdallrande

Aktuell intervju med
Michail Botvinnik

ning att hasta med avbytet,

16. fxe3 e5 17. Tf3 Tae8 18. TAf1 Te7 19. Df2 DE
20, Dh4
Och Kasparov bjöd och fick, givetvis, remis.
32-14
Slutställning
Kanske tyckte han att svart kunde spela 20. -e5, t.ex.

21. TfS exdå 22. ThS

Lg3!

eller 21.

Lec2 gö 22.

T167 exd4 och svarts löpare kommer till €5.
I vilket fall som helst hade det varit intressant att

se vad spelarna hade kunnat göra av ställningen under ytterligare några drag.
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Exvärldsmåstaren Michail Botvinnik har i oktober i
år låtit sig intervjuas under ett besök I Västtyskland,
Han berättar där om sin egen utveckling som
schackspelare, om den av honom ledda schackskolan för ungdomar, om schackspelets artgemen-

stil med utnyttjandet av små fördelar mot Kasparovs
mer energiska stil, angreppsspel och risktagande.
Det vetenskapliga hos Kasparov understryker han

genom

att berätta om

sitt eget parti mot

Fischer under schackolympiaden i Varna/Bulgarien
och vars slutspel denne i efterhand hade ägnat en

ambitiös och omfattande analys. Kasparov som då

ELO-ÄRENDEN

var 13 år och var elev I Botvinniks schackskola fick

.
Registrerade turneringar
1. Östergötlands Elo-turnering 1987 (18/9-11/12)

Garri till sin lärare överlämna ett kortfattat men —

10 det 9 ronder Rating. 2. AK-77:s Jubileumsturnering (16/10-22/11) 10 delt 9 ronder Rating.
3, SK Rockadens Klubbmästerskap (16/10) 6 del 5
ronder Rating. 4. Schacknyttfestivalen 1987/88 (27/
12-5/1) 10 delt 9 ronder GM (AD. 5. Schaeknytt-

sig analysen förelagd. 14 dar senare kunde den unge
enligt Botvinnik — helt korrekt bevis för att slutspe-

jet måste ge remis och alls inte den vinst för egen del

som amerikanen kommit fram till.
intervjun med Botvinnik refereras i oktobernumret av den utmärkta västtyska Europa-Rochade och
jag slutar med en del av den i en något fri översättning.
Yem kommer att vinna i Sevilla?
Vi får nog avvakta ett tag. Egendom skyddas ju
genom lagar. Kasparov känner sig som ägare av
världsmästartiteln, Kanske kommer detta ant bli
något av ett hinder för honom, Om han kan glömma

Lite

motsägelsefullt
försiktiga spel-

c 75 delt 9 ronder Schweizer, 7. Malmö-mästerskapet 1988 (21/1-17/3) 10 delt 9 ronder Rating.

8. Lunda-Mästerskapet 1988 (2/2-29/3) 12 dett 11
ronder Rating, 9. ÖSM 1988, Seniorklassen (26/33/4) 100 delt 9 ronder Schwetizer, 10. SM 1988, SMgruppen (1/7-16/7) 16 delt 15 ronder IM, 11.
ronder Rating.
Aktuellt för registrering är också Uppsala-Mästerskapet.
Rapporterade turneringar
1. SM i Stockholm 1987, SM-gruppen.
2. SM i Stockholm 1987, Mästarklassen grupp I.
3, SM i Stockholm 1987, Mästarklassen grupp 2.
4, SM I Stockholm 1987, Mästarklassen grupp 3.

I det ögonblicket

3, Europacupen (6:e), Wasa SK-Volmac,

övertog

FIDE

makten

och allt

1988, Mästarelit-gruppen (1/7-16/71 16 delt 15

Holland,

förändrades. FIDE:s president umgicks med schackets stormästare som med soldater: ett, två, ett,
två...
Han har dikterat...
Ja. För fyra år sedan varnade jag Campomanes i en

Dessutom har noll-rapporter skickats in för Göteborg 21/12-12/4 86 och Stockholm 2/9-4/11 86.
Däremot saknas det fortfarande en korrekt rapport
från damturneringen i samband med senaste Rilton

artikel, men utan resultat, En tid därefter kom Gar-

Berglund,

ry Kasparov att spela en mycket stor roll, Han grundade en stormästarnas världsförening (GMA)J. Denna förening, som understöds av alla ledande störmästare, är ekonomiskt säkrad.
År Ni medlem?

Inte än, men i Moskva ligger handlingarna på bordet
och snart ska jag skriva på.
Föreningens president är Kasparov och vice president är Karpov. Av detta kan man kanske dra den
slutsatsen att Karpov redan accepterat Kasparovs

ledande roll?
Nej, Karpov har avstått från den ledande rollen inte
med hänsyn till Sevilla-matchen men till rangord-

ningen inom organisationen. Men vad ska FIDE nu
ta sig till? Före min avresa träffade jag Campomanes i Moskva.

Han

verkar

vara helt villrådig.

Jag

detta råd och följer det.

praktiker.

festivalen 1987/88 (27/12-4/1) c 100 delt 9 ronder
Schweizer. 6. Rilton Cup XVI 1987/88 (27/12-5/1)

SM

Han ombeds att jämföra spelstilarna hos Kasparöv och Karpov och påstår då att den förre har en
utpräglat vetenskaplig läggning medan den senare

benämningen

1987

Världsschackförbundet FIDE har fått konkurrens.
Hur ser Ni på förhållandet mellan FIDE och den nybildade stormästarföreningen?
22 år efter det att FIDE grundades i Paris, alltså till
1946, var världsmästaren kung i schack världen, Han
utsåg motståndare, organisatörer, bestämde matchplatser och förhandlade om prissummor. Ar 1946
inträffade det att en världsmästare (Aljechin) dog.

gav honom rådet att verka för att FIDE och GMA
ska fredligt samarbeta — till schackspelets fromma.

klingar det när han ställer Karpovs

JULI-OKTOBER

att han är världsmästare, då tror jag att han vinner,

skap med socialismen, om sitt mångåriga arbete med
schackdatorprogrammet ”Pioneer” och om mycket
annat.

ges

AKTUELLT

LEN

Bobby

Jag hoppas att Campomanes

och Kasparov

förstår

Vem vinner maktkampen?
Den måste bli oavgjord — så att schacket vinner.

Eric Ola Forssén

Cup.

Ansvarig

för denna

nonchalans

är IA

Jan

Titelansökningar

IM-ansökningarna

för

Robert

Bator

och

Jonny

Hector kommer att behandlas vid FIDE-kongressen

i Sevilla

i slutet av

november.

FM-ansökan

har

skickats in för Anders Eriksson.

Elo-listan juli 87
Rättelser har begärts och erhållits för följande sex
spelare: Anna Benér 2055 (Ny) Steltan Brynell
2340 (+ 10), Magnus Carlhammar 2335 (-10), Anton
Fridh 2210 (Åter), Reynir Helgason 2215 (Ny) och

Ari Ziegler 2275 (+ 15),
Nya svenska spelare på Elo-listan januari

1988 och juli 1988
Idag finns det 131 svenskar på Elo-listan (se förra
numret av Tf5). Av dessa verkar det tara vara en
riskerar att försvinna till nästa lista (januari 88),
medan enligt tillgängliga uppgifter åtminstoen följande spelare har uppnått resultat som berättigar

till

inträde

på

densamma:

Ingvar

Andreasson,

Susanne Berg, Pär Hammargren, Hans Jonsson,
Mats Lindgren, Anders Nylén, Gösta Svenn och Per
Thorén, Tyvärr så räcker det inte med att uppnå
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resultat som berättigar till Elo-tal utan det krävs
också att arrangörerna rapporterar turneringarna på
ett korrekt sätt ull FIDE. Och med rapporteringen
slarvas det tyvärr ofta, t.o.m. I Sverige.
Ett vanligt sätt att komma in på Elo-listan ar att
samla på sig resultat från olika schweizerturneringar, vilka var för sig inte kvalificerar för inträde på
Elo-listan, men väl om de slås ihop (uppfyllandet
av kravet på 9 partier). Då det kan vara svårt att hålla koll på sådana Elo-resultat har jag gjort en sammanställning för spelare som äns inte kommit med
på Elo-listan. Sammanställningen omfattar ala resultat som finns i FIDE:s dataregister för perioden
10/11 B6-31/5 87, resultat uppnådda vid SM i
Stockholm, samt en del resultat som rapporterats
direkt till mig (SA Fenix Jubileum, damturneringen
vid senaste Rilton Cup samt Agria).

Eolf Adebarg
Bo Adler
Bengt Andersson
Ingvar Andreasson

Rilton Cup
SM
SM
SM

Spelare som fortfarande saknar 4-5 partier för att
komma med på Elo-listan erbjuds de närmaste månaderna 2 utmärkta spelillfällen, Först i samband
med schacknytt-festivalen i Malmö och sedan ÖSM
I Helsingborg. Utnyttja dessa möjligheter!
Sist vill jag påminna alla om an alla Elo-ärenden
mellan svenska spelare/arrangörer och FIDE skall
gå via undertecknad, Detta gäller även turneringsrapporter, vilka endast I undantagsfall accepteras
av FIDE utan mir intvgande om att rapporten är
korrekt.
Hakon Persson
Nagistratsvägen 55 B:116
222 44 LUND
Tel. 046/13 90 99

9
5
4
15

partier
partier
partier
partier

2082
2134
2282
2307

Rikard Backelin

SM

Susanne Berg
Peter Berntsen

Rilon Cup
Gausdal

5 partier

2293

11 partier
5 partier

"2082
2225

Milan Divjak

Malmö-Mästerkskapet

4 partier

2253

Dragutin Dolenec

Malmö-Måsterskapet

å partier

2178

Thomas Engqvist

Rilton Cup

9 partier

2198

Thomas Engqvist
Jörgen Fransson
Torbjörn Glimbrant

SM
SM
SM

4 partier
4 partier
3 partier

2189
2174
2191

Ralph Halleröd

SM

5 partier

2128

Gunnar Hedin

SM

7 partier

2159

Lars Hilke
Ingvar liretorn

SM
ÖSM

5 partier
4 partier

2194
1959

Eva Johansson
Cunnar Johansson
Per Johansson

Zonmurneringen
SM
Gausdal

7 partier
5 partier
& partier

2076
2296
2198

Hans Jonsson

SA Fenix Jubileum

5 partier

2383

Hans Jansson
Lennart Jönsson
Anders Kling

SM
Malmö- Mästerskapet
SM

5 partier
5 partier
f partier

2287
2101
2275

Johan Kretz
Anders Larsson

ÖSM
SM

4 partier
5 partier

2293
2290

Mats Lindgren
Franko Lukez
Lars Madebrink
Anders Nylén
Anders Nylén

Agria
ÖSM
SM
Malmö-Mästerskapet
SM

I
5
3
5
4

2233
2326
2183
2250
2295

Anders Nylén
Bo Sundell
Gösta Svenn

Agria
SM
ÖSM

11 partier
5 partier
3 partier

2363
2242
2333

Gösta Svenn
Per Vernersson

SM
SM

15 partier
& partier

2262
2145

Ake Westin

SM

4 partier

1913

Leif Ahman

SM

5 partier

2134

2282

partier
partier
partier
partier
partier

Thore Ångqvist

SM

4 partier

Stellan Öhrn

SM

6 partier
+= turneringsrapport saknas.
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2302

Christer Knutsson från Växjö
— ny Uk-ordförande
Han är spenslig och inte särskilt lång. Håret är ljust, liksom den lätt slokande mustachen. Han är 41 men ser yngre ut, och
när han talar är det med låg, ibland
knappt hörbar stämma.

Ändå är det lätt att intervjua honom:
avviker inte från ämnet, och uttrycker sig

i enkla och språkligt korrekta satser, som

kommer efter ett par sekunders betänkande,
Christer Knutsson — för så heter han
-— är vald till ungdomskommitténs nye

vrdförande. Vem är han? Vi lät frågan gå
till honom själv:
Vill sällan ta till överord. I vissa hänseenden
överdrivet pedantisk. Skulle mycket väl kunna fungera som byråkrat. Har inte läst juridik, men kunde
halft en bana där.
— Jag sväljer inte vad som står I kvällstidningarna

rakt upp och ned. Ganska kritiskt inställd till mycket,

— Jag försöker alltid vara så rättvis som möjligt,

Christer Knutsson tar gladeligen strid när
det gäller Ungdomskommitténs verksamhet.
Christer har kommit in på ett ämne som han be-

Rättvisekravet kan driva en eller annan till vansinne:
jag säger gärna ifrån om någon kommer i kläm. Jag
ger nog intryck av att vara snäll, blyg, timid — men

härskar väl, och han fortsätter att berätta om land-

kan vara ganska stridbar också.
Och han tillägger hotfullt:

smårikena inte inlemmades

i Sverige förrän ganska

verksamhet, så tar jag gladeligen strid. Det skall de

sent...
—Slutgiltigt

inte riktigt

ha mycket starka argument för att göra.

förrän på Gustav Vasas tid, avslutar han nöjt.

Om

Cs

vill

skära

ned

ungdomskommitténs

Han beskriver sig också som ”en helt genuin smålänning”. En smula utmanande frågar vi vad som
utmärker en sådan:

Han har en viss förmåga till uppfinningsrikedom och kan skaffa sig sin utkomst varhelst det begiver sig. Det är historiskt betingat: landskapet har
inte varit speciellt övergött. Naturmässigt är det i
stort sett bara sten och träd. Men den småländska
graniten har varit en bra handelsvara, även den...

skapets självständighet, om hur Växjö länge var eu
eget stift inne I Linköpings, om hur de småländska
var

vi väl

civiliserade

Det visar sig att Christers både omfattande och
brokiga studiebakgrund bl.a. omfattar lokalhistoria, ett ämne som i Sverige bara finns i Växjö. Annars började han en gång som naturvetare, men har

tagit med sig sina kunskaper in på humaniora. Nordiska språk är huvudgebitet, Här avser han att doktorera och har redan kommit ett gott stycke på väg
med avhandlingsarbetet. Attribuering av runinskrif-

ter handlar det om, ungefär ”Vem ristade Vad?'”.
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Ibland får man beröringspunkter med schack
när man studerar kulturhistoria. Jag har inte oävna
kunskaper om schackspelet under äldsta tider,
återknyter han till det tänkta huvudspåret.

Initiativet var inte mitt, men det fanns ett behov
av hjälp och jag ställde upp. Det har hela tiden varit
en ungdomsklubb, runt 9599 av hundratalet med-

lemmar är juniorer. Vi ligger i division IV efter ett
litet gästspel i trean i fjol. Då skaffade vi en del

Och här har han gjort sitt stora fynd: ett handskrivet manuskript med spelregler för schack på

erfarenhet till nästa gång vi kommer upp.

fornsvenska! Språket kan dateras till 1200-talets
mitt och fragmentet är i gott skick, med undantag

All sedan starten är Christer ordförande i klubben, som I våras stod för sitt hittills största arrange-

för ett par fuktfläckar —

mang, Öppna SM.
sådan satsning?

som

visat sig bestå av

spilld klosterlikör (1)
—Kan vara en naturlig förklaring till vissa språkliga avvikelser, anmärker Christer torrt,

TfS återger här texten, tidigare helt okänd för språkforskningen, som säkert kan ha intresse även för nu-

tida läsare, Och det är märkligt hur man känner igen
sig...
—Påföljderna

Codex scaccorum wexionensis
nu skal tafl up staeilae at kamp byria tue oc thraetighi a rutum sua marghum at rum godht gifis til

faellu

sighir kaempi

takit vitni & thinge maeth

tu hast odalmather

tolf mannum

oc gangae

lös kan han eigh flytti odalmather aeller böti tua
Örae sighir kaempi tu aest i orthom storum oc görir

mik thaer fori skadu storu uitnae a thingi maeth
tolf mannum oc gangae lös kan han eigh halli tyst oc
böt! thri örae gangae kaempi borth fran oc rath takir
thy vari han
på drag eigh
maeth huth
til tör?s oc til

får man egentligen ut av en

En massa arbete,
-—Speltullfällen på hemmaplan
mar. Ett visst nöje.
stärka klubbkänslan,
för något.

för våra ungdeo-

Dessutom bidrar det till att
när man jobbar tillsammans

Han förtsätter:
vid regelbrott kan idag tyckas oss

överdrivna men uppfyllde säkert den tidens stränga
krav, då ingen schackspelare uppträdde obeväpnad!

fins oc

Vad

i kista sat oc kamp tapathir görir kaemi laghum uarum aer plikti thaer föri
oc maeth har sithaen skal han dömae
tiaeru

Christer har gjort en ”översättning”

till nusvens-

ska:
För att börja ett parti skall bordet ställas upp med
trettiotvå pjäser på så många rutor att det fions gott

om plats för fint och fälla, Säger en spelare: Du har
tagit i bonden, skall motståndaren vittna med tolvmannaed på tinget och gå fri. Kan han inte det
skall han flytta bonden eller böta två öre. Säger en
spelare: Du är stör i orden och gör mig därför stor
skada, skall motståndaren vittna med tolvmannaed

på tinget och gå fri. Kan

SM,

även om det blir i samarbete med en annan

klubb, Vi har skaffat den nödvändiga erfarenhetsbasen.
Trots många ledaruppdrag blir det också en del
eget schackspel (man kan inte låta bli”), men då

får den

timida

leggningen

drifter...
— Helst kombinationsspel.

ge

våra regler pliktar han därför med hud och med hår
och sedan döms han till torv och tjära.
kan steget verka långt,

men herr Knutsson mäktar med även detta sjumilakliv. Ledarbanan anträddes redan 1966 med sekreterarskapet i Växjö SK. 1972-74 var han anställd som

ungdomsinstruktör och två år därefter fick han
kommunens ungdomsledarstipendium, Samma år,

vika

för

mörkare

—Jag ser gärna att så många som möjligt kan spe-

la så mycket

Håll i hatten!

möjligt, Jag tror också att det är bra med et decentraliserat klubbsystem, med om inte många klubbar
så många grupper, Små grupper befrämjar gemen-

22. Sed Sxd1 23. Ld4 Da5 24. exd6 Lf8 25, Sfe5 Les
26. Sxh7 Lxd6 27, Dg4 Kxh?7 28. Dxg7 + matt
1-0
Tyvärr är inte matten forcerad men detta är
schack i praktiken,

kommenterar

den

rufflande se-

schack

som

möjligt,

så enkelt som

skap och sammanhållning.
Som

avslutning

ber vi honom

om

några

valfria

gerherren glatt.
Och nu har alltså Christer tagit hand om Ukklubban, ”slagen av häpnad och halvt chockad”

kungsord. Efter en stunds eftertanke menar han:
—Det finns en enorm potential i svenskt schack.

över att han blev tillfrågad. Detta tillstånd varade
dock inte mer än några timmar, sedan tog han upp
handsken:
—Det hade varit svårt att avstå från en sådan utmaning. Jag får pröva på något som är ganska
nylt, men som jag tror att jag ändå har en viss
möjlighet att klara av. Det finns säkert många som

na på 70-talet har det varit ett erbarmligt kiv i per-

skulle klara det bättre, men som aldrig blivit tillfrågade,
Ett annat

skäl är att jag tyckte kontakten

var

dålig med SSF. Ett önsketänkande är att informationen

kan

nå

ut

bättre,

Atminstone

är

jag

nu

själv informerad...
På direkt fråga betecknar han sin schackideologi

Men jag har varit med i tjugo år, och sedan affärersonfrågor. Jag tycker det känns att det fortfarande
finns kvar och ett önskemål är att det upphör, ju
förr, desto bättre, Man kan ha hur mycket synpunkter som helst på Cs och dem som sitter där, men
de är faktiskt valda på kongresserna, Och där
sägs inte mycket,
Fotnot: De medeltida schackregler vi återger i artikeln är inte bara upptäckta utan även författade av
Christer Knutsson, som ger en egen illustration till
att man inte skall tro allt man läser...

—CGeck du på den lätte?, skulle han kanske ha
sagt om han varit göteborgare.
Fast han är ju smålänning.

som något diffus. Men:

Mats Eriksson

Jag är inte så förtjust

i låsta ställningar och positionsspel, det är roligare
när det hänger över hela brädet. Jag spelar gärna
Kungsgambit, vilket också har fördelen att man blir
klar tidigare...
För ledarsysslor kan man förmoda, Här följer ett

NYINKOMMEN

LITTERATUR

typiskt (7) parti, spelat i en lagmatch mellan Blekinge och det egna distriktet Södra Småland. (CN.
distriktsmästare 1974, ordförande från 19861!

SICILIANSKT PARTI

Christer Knutsson — Johan Åkerhed
1. ed c5 2. Sf3 dö 3. då exdå 4. Sxdd
ad €6 7. g3 Le? 8. La2 De7 9, 0-0 0-0
De2 $e5 12. Tadl Sc4 13. Lei Td8
Lb2 Ld7 16. Kh1 Tac8 17. f4 Sc6 18.
Db6 20. Tfd1 Spå 21, e5 Se3

e

Sf6
10.
14.
Sf3

5. Sc3 ac 6.
Le3 5c6 11.
b3 Sa5 15.
Sb4 19. Td2

oo 0)

han inte det skall han

hålla tyst och böta tre öre. Går en spelare från bordet och tar råd blir han därför satt i arrest och förlorar partiet, Gör en spelare drag som inte finns i

Härifrån till juniorschack

Vi har alltid försökt driva en utåtriktad verksamhet. Jag ser gärna att vi kan arrangera ett vanligt

Vi har nu nått den punkt där vit enligt egen utsago

”tröttnar på ”gnetet” för att övergå till kaféschack".

i
i
i
h
h

4935
154
2
118
115
190
319
40
2

349:104:41:
54:
273:198:>
244:3G:28:-

stra sr r rer h
esatssr
Scottish Chess Congress: 1, MOtwanl -.ssssseserresor
arena h
sar ers
rror
O'Brien: 74th BCF Championship 1, SHOrl s,.ssssssrse

slip
318

24:176:-

a rs rr ett n
sara
ervar
sr.se sörssörorasar
Käbel: Berlin 1907 1. Teichmann
tran ers ara h
Käbelk: Bad Pistayan 1912 1, Rubinstelt ..ssss,rsesseesasasrn
rena h
srsa
rosen rannösrra
Kibel: Aliechin-Euwe 1935 WM 1. EuwWwe sicsssss

66
144
30

34:
54:34:-

oosorsesersose restresa arr rena h

50

34:-

Kibel: Heidelberg 1949 1. Unzicker ,.s.scess er es or satsa neder rer rr rå h
en eret oh
Diemer: Östende 1937 1. Fine/Grob/Keres iscerkesreesroxesren

45
45

34:54:

Matanovic: Encyklopedia D (Damgambit, Oränfeld mm) .ccssersseresera
enar rek PARK TAR
Sehwarz: Die Eröffrnung D2-BD3 ssoscsssssessrrdsrosera
Dunne: How to become a Candidate Master (Answer Guide) ...ssssrrrers
Pileger/Treppner: 50 denkt ein Schachmelstef secsssssereeresssanerrere
Grahant: Women in Chess. Players of the Modern Åge .ssscsssersorsrrert
eo
ris erna
«..scscessresrr
Kagan: Bad Piestany 1922 1. Bogoljubow (Ölms)
Glicoric/Ragosin: Kand. turn. Bled/Zagreb/Belgrad 1959 «..sssssesessest
dörrar era rerna
BCM: Kasparov — Karpov IH oososessrsrrösessorrrrrr
er ra tärna
Sheshadri: Bhilwara 1986 1. Tukmakov s.c.csrsserrasoesssorre

Kibel: Weltmeisterschaft 1948 1. Botwitnl
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Schackdatorer: Vi är den detaljist i Sverige som har det största urvalet. Ring etler skriv till oss
och begär upplysningar. Mors ingår. Porto tillkommer, Snabba leveranser, Begär prislista!

SKÅNES SCHACKFÖRLAG

AB (Sven Klerstam)

Linnégatan 65, 216 15 Malmö. Ordertelefon 040/16 28 61. Postgiro 63 19 45—3

1976, var han med och grundade Växjö SK:s lokala

konkurrentklubb Teleborgs SK.
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I. Island

17,

2. Danmark

14

3. Sverige2

Ha

4. Sverige I

7

5. Norge

I
Ungdomskommittén

ANDERS BURMAN

har haft ett sammanträde i Gö-

teborg den 23 oktober, Den viktigaste punkten var

Organisationen av det fortsatta arbetet, då Ingemar
Eriksson avböjt anställning som riksinstruktör, En
uppdelning på ansvarsområden gjordes, som gäller
tills vidare:
+ Christer Knutsson (0470-402 41) är Uk:s ordförande, och har hand om
kurser, utbildning,

KADETTMÄSTARE

Svenskarna då? Sverige 2, som utgjordes av

Särspelet om titeln Svensk Kadettmästare gick på

Leonardsbergs kursgård samtidigt med Gymnaste-NM. Anders Burman från Nässjö SK vann

GYMNASIE-NM

ganska övertygande över Peter Nilsson, Västerås

Island kunde «som vanligt» ta hem nordiska mästerskapet för gymnasielag, Tävlingen avgjordes i
Norrköping den 15-18 oktober. I egenskap av arrangörsland fick Sverige ha med två lag, Domarhagsskolan från Avesta och Ebersteinska skolan

ÖSK, med 2-0. TfS gratulerar den nye sverigemästaren!

distriktsbesök och Cs-kontakter

+ Det administrativa arbetet — utskrifter, upptryckning, utskick, försäljningsverksamhet etc. —
ligger på ungdomskanstiet
i Norrköping under

Ingemar Eriksson (011-13 07 96)

+ Richard Wessman (08-67
ländska juniorturneringar

« Ulrika Swan

13 38) ansvarar

för ut-

(019-14 47 23) sköter Talangjak-

ten samt Skol-SM och-NM, individuellt och i lag

+ Läger, landskamper, juniorkontakter och lag-SM

för kadetter

och juniorer

29 11 82) ansvar.

är Mats

Erikssons

(031-

Schackgymnasivm
Skolöverstyrelsen har äskat 33,000:- för inrättande
av schackgymnasium i Norrköping från året 1988/

89. Detta beräknas motsvara tolv platser med fem
veckotimmar schack.
Stipendier
ur Thomas Fischers stiftelse har tilldelats Ferdinand
Hellers, Richard Wessman, Rikard Winsnes, Jesper

Hall och
5.000:-,

Pontus

Sjödahl.

Stipendiebeloppet

är

från Norrköping,

SCHACKLEKTIONER

På tretton genomförda NM hade innan årets tävling Island tagit hem inte mindre än nio, följt av
Danmark och Sverige med tre respektive en, Och
det var Danmark som svarade för det hårdaste
motståndet också i år.
På papperet såg danskarna ut som favoriter,
med alle man över 20001 ranking. Laget toppades

Det sägs ju ibland att det bästa sättet att bli bättre
som schackspelare är att studera de störa mästarnas partier. Förutsatt att handledningen är god
hpger det säkert också en god portion sanning I
det - åtminstone innan man hunnit alltför långt. I
alla händelser hur Norges Sjakkforbunds Ung-
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Der visade sig också att Danmark och Island
var Övriga helt överlägsna. Efter tre ronder delade de ledningen med 11 poäng av 12 möjliga. och
möttes då i en direkt final, Matchen stod tänge
jämn, men i tidsnöden rasade allt för danskarna.
Vid första bordet fick Larsen, som inte var riktigt
i slag, stryka på foten:

stås.

Tolv partier i en bok låter inte mycket, men i gengäld är de mycket utförligt genomgångna: upp till

GAMMALINDISKT

Ett par svagheter kan bli litet tjatigt i längen.
Bindningen är inte av bästa märke, i varje fall har
ett par av sidorna i mitt exemplar redan blivit lösa. Öch 70 kronor är förstås en del pengar för en

stör att man faktiskt läser de 80 sidorna!
Mats Eriksson

FÖRSVAR

Steen Skovlund Larsen Halldér Grétar Einarson

de variantanalyser och strategiska avvägningar,
psykologiska hänsyn och hänvisningar till andra
partier, Helmers, som själv varit Simens sekundant, har gjort ett bra arbete! Boken är lättläst
(norska är inte svårt) och enligt min bedömning
mycket väl lämpad för självstudier för juniorer
som nått ett stycke på väg (1600 kanske?).

bok på 80 sidor, Men å andra sidan är chansen
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Peter Laveryd - Halldör Grétar Einarsson

1. ed e5 2. Sf3 e6 3, då exdd, Sxd4 Sc6 5, 5b5 d6 6.
cd Sf6 7. Lp5 a6 8. Lxf6 gxf6 9, Sc3 Da5 10, Le2 f5
11. 0-0 fxed 12. Sxe4 Def 13. Sbe3 h5 14. Dd2 SdA
15. Tfel Ld7 16. Tad1 Sf5 17. 5g3 Sxg3 18, hxg300-0 19. L£3 Dg7 20, De3 Ke7 21. Da? Le 22. Tel
Dg5 23. Lxb7?

upp.
I tolv partier, uppdelade på fyra kapitel, får läsaren prov på Simen Agdesteins spel. Sedan han
för två år sedan erövrade stormästartiteln vid 15
års ålder sätter man I vårt grannland stort hopp
till hans framtidsmöjligheter, med viss rätt för-

re

Pärt-Antons Gata 53

SICILIANSKT PARTI

kunnige i de sex lag som samlades på Leonardsbergs kursgård utanför Norrköping för att göra

mA

kan sändas till:
Mats Eriksson

re:

av segraren från vinterns hallsbergsturnering,
Steen Skovlund Larsen, som var den mest namn-

dom tagit fasta på tanken och givit ut KnutJ, Hel-

mers: Sjäkkleksjoner med Simen Agdestein, häftad, 20 Nkr.

16 sidor kan en dust få i utrymme! Då ges man bå-

Bidrag till ungdomssidorna

Eberstemska skolan I Norrköping, gjorde en fin
insats. Laget anfördes av Peter Laveryd, som var
den ende som skakade Islands förstabordsspela-

=
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7

6. Finland
4
Den vinnande isländska skolan heter Menntaskolinn ved Hamrahlid och har tagit hem nio av landets tio NM-tecken! I år skattade man sig dock
lyckliga över att ha nått NM-finalen över huvud
taget: värsta konkurrentlaget innehöll två spelare
- Thorhallsson och Olafsson - som senast deltog i
islandsmästerskapets högsta klass!

1. då Sf6 2. cd d6 3. Sc3 Sbd7 4. ed e5 6. d5 5c5 6.
f3a57. Le3 Le78. Sge20-09. Dd2 Ses 10. 0-0-0 få
11. exf5 Lxf5 12. Sgå Lg6 13. LxecS dxe5 14. Sced
Sdö 15. Dec2 Lh4 16. Ld3 Lxg3 17. Sxg3 Tf4 18, b3
Lxd3 19. Txd3 ad 20. Kbl axb3 21. axb3å Ta3 22.
Se2 TI8 23, Te3 bå 24. cxb5 DaB 25. Db2 Da7 26.
bd oxb4 27. Txa3 bxa3 28. Db3 Tb8 29. Sc3 De3
30. Ka2 Df2+ 31. Kxa3 Dxg2 32. Tel Dxh2 33.
Te2 Dg1 34. Txe5 Ta8+ 35. Kb2 Tal 36. Ko2
Del+ 37. Kd3 Ta3 38, Dc2 Df4 39, Te3 Sxb5 40,
Kd2 Txe3
0-1

Island vann finalen med 3'/,-!/; och stävade vida-

re mot en klar slutseger.

I det avgörande ögonblicket (och i viss tidsnöd)
darrar Laveryd på manschetten. Bättre var direkt

23, Sd5+!

med vinstspel efter 23, - exd5 24,

exd5+ Kd7 25, Sxc8 och slag på b7 är bra. Nu ebbar fördelen ut i dragupprepning efter ett par
vinstförsök.

23, - L.xb7 24, Sd5-+ Ke8 25, Sb6+ Ke8 27.14 Dg7
28. Sbö+ Ke7 29, Sd5+ Ke8 30. Te3 h4 31. Th3
FS! 32. Sb6-+ Ke? 33, Sd5-+ Ke8 34, Sb6+ Ke7 35,
Sd5-+ Kos 36. Sb6+ Kc7
Hela

Laveryd tog 4 av 5 vid första bordet och blev
därmed delad etta där. Bäste poängplockare i finalen som helhet blev Islands tredjebordsspelare
Arnaldur Loftsson, som vann alla sina fem par-

tier.
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OLIKFÄRGADE LÖPARE? REMI?

ma

pod

För några nummer sedan berättade vi om det nya
schacklöftet Gata Kamskij, som vid 12 års ålder
blivit den yngste sovjetiske juniormästaren någonsin (Kasparov var visst 13). Vi avslutade med
ett löfte att återkomma till hans slutspelskunnan-

AR 2

Gogoladze

SR

nn
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fd
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44, Lb5
Ung slutspelsexpert: Gata Kamskij.

2

200
oc

Zz

27, Kg2 g5 28. Kh3 Lg1 29. e5 Kf8 30. Ld7 Ldå 31.
få oxå 32. gxfå L.b2

wa

EE

fo
Kamskij
I diagramställningen verkar det än klarare: vit har
bara en merbonde och saknar dessutom fribonde.
Men Kamskij spelar obekymrat vidare (kanske han
inte vet att det skall vara remi?).

20. g3!
Vits trumf i ställningen är att den svarta kungen
står dåligt. Över e-linjen kommer den inte ut, eftersom 27-e6 besvaras med d5-d6. En annan vä

är g7-f6-e5, och därför behöver vits bönder gå

fram och ta dessa fält.

Det kan se ut som om svart får upp en blockad genom 32.-f6, men 33. c6! vinner på följande vis:
1) Kungen förs över till b5. Om svarts kung försöker ta sig ut via h6, så motas den av Le8, Dessutom måste han se upp med d5-d6.
2) a2-ac spelas, varefter hotet a5 jämte Leg framtvingar b7-b6.
3) Löparen placeras på b5 och kungen på e7,

Svarts löpare måste då stå på c3,
4) Då kommer Keb! Hotet ad-a$ tvingar bort löparen längs dd-g1.
a Vit skaffar en avgörande fribonde genom d5-

Däremot ger 44.-e6! chanser. Draget ser kons-

z

RE

bonde, men poängen är att låsa vits centrumbön-

cerat blir lättare att angripa.

En annan regel lyder: «Ha inte för bråttom!». Innan Kamskij går över till «angrepp» förstärker
han sin ställning. Eftersom svart inget kan göra
sker det helt utan risk.

40.-Eb4

5!
41. hå La3 42. Le6 Lbd 43, Kd3 La3

RE

När blockaden av d-bonden släpps tar Kamskij
chansen direkt, Att f-bonden stryker med saknar
betydelse jämfört med att vits kung tränger in och

erövrar b-bonden.
51. - Lxf6+ 52. Kd5 Lg5 53. Kc6 Lf4
54, LfS Ke8 55. d7+ Kd8 56. Kxb6 Le3-+ 57. Keb
Ld2
Svart kämpar emot segt. Om

vit försöker lotsa

ned a-bonden så följer 58. Kb5 Ke7! och vinsten
försvåras.

58. Lg6!

Kxa7 ed 54, Kbbe3 55. Lb5e2 och kungen går till
hå efter att ha nafsat åt sig d-bonden.

som det brukar heta.

Lägg märke till att 51.-f5? skulle förlora! Då
hinner nämhgen vit försvara d-bonden med kungen, eftersom löparen kan stoppa f-bonden en rad
längre ned!

Bonden faller genom att svart kommer i dragtvång.
62. - Lb4 63. Kxf6 Ld2 64, Kg7 Ke7 65. Ke6 Kd8
66, aå Lxaå 67. Kxh6 Ke7 68. Kg7 Lc3+ 69. Kg6
La5 70. h7 Le3 71. Kh7 Ld2 72. Kg7 1-0

En

ny

svaghet

tvingas

fram.

46. £5 Le5 47. f6! exfö 48, exfö Ld6

mänhet två för att vinna, Orsaken är alt en ensam

SVENSKTSCHACK
Bli medlem!
SCHACKFRÄMJANDET

I det här fallet har emellertid svart - trots att det

gått över tjugo drag sedan slutspelet uppkom svart ännu inte lyckats befria sin kung, Löparen
klarar inte försvaret på egen hand, och svart mås-

Med försvarsidén 51. Ke5 Lg3+.

vägen

mat

58, - f6 59, Kd6 Lb4+ 60. Ke6 Ld2 61. Lf5 Lec3 62.
Kf”

Svart håller dö och tycks ha allt under kontroll.
Hur komma vidare?

te därför sätta sitt hopp till att vits f-bonde står på
svart.
49,Ld7 Lg3 50. Kd4 Lh4

och

kungsflygeln är fri. Nu är resten «en tekniksak»,

44,-Le1 45, Ked La3

bonde lätt blockeras av försvararens kung och löpare i samarbete, medan två fribönder oftast kan
stoppas bara genom att pjäserna står på vissa bestämda rutor. Det brukar därför lätt bli dragtvång.

37, - h6 38, Ld7 Lb2 39, Eb5 La3 40. hd!

spe

der på svarta fält. Det skulle kunna följa 45. d6
Lol 46, Kh5 Lxf4 47. Kxb6 Lxe5 48. d7 Ke7 49. as
Kd 50. aö Ld4+ 51. Kb7 e5! 52. a7 Lxa7 53,

En allmän grundregel är att en bonde som avan-

40.-h5? för att byta av h-bönderna går inte: vit
an inte 41. Le2 Lbd 42, Lxyh5? Lel utan 41.

330

som i kommentaren till svarts 32:a drag.

Äntligen har vit fått sin efterlängtade fribonde,
men i olikfärgade-löpar-slutspel krävs det i all-

En meningslös schack som bara hjälper vits kung

La3 28, f4 axf4 29. gxfå e6! och kungen kommer
ut. Vit kan visserligen vinna cn bonde titl genom

Let 45. f5 och 46. e6 leder till ungefär samma spel

dö.
DKet E.e3 34, Kf5 Lb2 35. ad b6 36. Ked Lel 37.

20. - Le3+?

upp. Det gick att spela aktivt med 26. - g5 27. Kf2

En skarpare fortsättning var 44, Ke4, men vit
måste tänka på att han «har fel färg på löparen» i
slutspel där bara hans h-bonde finns kvar, 44, -

tigt ut eftersom det frivilligt ger vit en farlig fri0, dxebt fxen 31. Lb3 KI7 32. f5 Ke 23. Lxeb,
men med sm kassaskåpssäkra blockad håller
svart lätt remi.
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de, och löften skall hållas.

För ett antal år sedan var jag åskådare till ett parti
mellan två yngre klubbkamrater. När den något
sämre av dem hade dukat under hade han litet
svårt att smälta sin förlust. På frågan varför det
borde blivit remi kom ett surt svar; Det var ju
ohkfärgade löpare!
Ait olikfärgade löpare = remi är en (miss-)
uppfattning som sitter ganska hårt hos de flesta, I
fallet ovan tog t.ex. min förlorande kamrat för givet att hans två minusbönder inte skulle ändra på
den saken.

[a

Postgiro

200456 -—1,

Per rr

SR

SK Rockaden

S5 Manhem

Michael Wiedenketior

LanvåÅke Schneider

Bo Kyhle
Christer Harman

Ove Kinamark
Hjörn Andersson

1-0
1.60

Mats Sjöberg
Victor Vilchez

Magnus Carlhammar
Gunnar Johansson
Mats Eriksson

0-1
0-1a

Robert Bator
Carl-Magnus Björk

Dan Östergsard

På

Den 25 oktober var det historisk premiär för nya
Elitserien. Fyra lag från norr och fyra från söder

drabbade samman, med facit 3-1 i nordlig favör.
Den stora knallen var väl Limhamns — utan Thomas Ernst — seger mot Upsala. TS kommer förtsättningsvis att specialbevaka Elitserien, och vi börjar med inledningsronden:
Malmö 55

Wasa SK

3.E

Björn Ahlander
Arnhor Einarsson
Julius Fridjonsson
Nejib Bowaziz
Gunnar Finalaugsson
Eroo Back
Lars Nordén

Ferdinand Hellers
Richard Wessman
Simon Webb
Maris Carlsson
Peder Berkell
Bengt Sjödin
Felix Nordström

Harald Nilsson

Recdik End

tredje

bordet

lyckades

det

för

Claes-Göran

Fam Borvander
Matti Svenn
Bertil Westin
IN Mårtensson

Peter Laveryd
Ulf Bergsten
Frank Svensson
Magnus Fäldt

Peer Östberg

Per Thorén

slutet av dragserten öppnade Mats Eriksson förhastat ställningen och blev mattsatt.
I gengäld ansträngde sig Mats Sjöberg alltför ivrigt att vaska fram fördel mot en exakt spelande
motståndare, och försatte sig I en tidsnöd som blev
för svår.
En tilt på de tre partier som återstod efter fyratimmarspasseringen visade dock vilket lag som skulle ta hem spelet. Ove Kinnmark släppte till blottör

tidsnöd

begick

kamratspelaren

Efter cirkus trettio drag och i begynnande

tids-

nöder såg det lovande ut för göteborgarna, men när
röken skingrats efter fyrtio hade 08 med ungdomlig
kämpaglöd inkasserat fyra ettor. Den avgörande
halvan togs av Peter Laveryd på följande tjusiga sätt
mot Tom Borvander:

ba

Tom Borvander

O-t
Vä

Z

vå
1-0
Ot

Seg

SET

sitt angrepp
kontrollen

I

i
i

Sd

så

i

mot

Bengt

Svensson,

avgjorde Svensson

själv med

angrepp.
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framgångsrikt.

Peter Laveryd.

1. Lxe3!
Pjäsen går inte att ta för 5g5 +, men...

1. -Df4+ 2. gå Del
..-Ser ut att vinna, då bla. fältet g5 är garderat och
vit inte kan undvika pjäsförlust men...
3. Exf6!!
och det blir remischackar efter
3. -Dxc6 4. 5p5 + Kh6 5, Sf7 + Kh7
Ej 5. -Kh$S 6. gå+ matt.
Matti Svenn/Tom Borvander

sala 4-4. Förutom en inledande stabbremi vid bord
tre hade matchen ett lugnt förlopp fram till tidsnöden,
där Limhamn drog det längsta strået.
Vid börd ett spelade Nils-Gustaf Renman alltför
optimistiskt, vilket utnyttjades föredömligt av Stellan
Brynell. Med denna seger och Kirppos vid bord åtta
var läget ljust för hemmalaget, då de fem kvarvarande partierna tycktes gå jämnt ut,
Anders Nylén kunde slutligen punktera matchen på
följande vis:
Jan fohansson

för en fieralig löpare i tidsnöden.

Mot

Bo Kyhle

fick

nöjet att avgöra med eu enklare men dock offer, och
behövde inte vänta länge in på femte timmen på sin
helpoäng.
Carl-Magnus Björk stod optiskt något sämre I ett
slutspel, men lyckades även han vända steken i motståndarens tidsnöd, Rikard Winsnes tvingades till ett

sent.

0

vid bord två försvarade sig Hans Jonsson med
CGammealindiskt på ett enkelt och sunt sätt mot Gösta
Svenn, som spelade idélöst och tappade bonde och
parti.

pressade

Sista paret ut blev Robert Bator och Lennart Liljedahl. Den senare offrade tidigt bonde och fick
efter hand kompensation, Ett överilat dambyte framtvingade dock även här ett svårförsvarat slutspel,
Stockholmaren kunde föra partiet till vinst efter nära
sex timmar, men remin fanns inom räckhåll mycket

Valt
ft
Di
1-0

och efter tids-

däremot

långt försvar, som till slut visade sig utsiktslöst.

IVredlr
F-0
01
0-1

En jämn match där Limhamn var närmare 5-3 än Up-

Tidiga dambyten blev det vid första och sista bordet, Lars-Ake Schneider hade partiet igenom en liten
fördel som han inte lyckades realisera, medan Dan

Östergaard

vå

Med spänd förväntan emotsåg SK Kamraterna premiären i Elitserien mot Schack 08 från Norrköping.
Kamratlaget saknade tre ordinarie spelare medan
08 kom med sitt starka ungdomliga tag, vilket gjorde
att Kamraternas favoritskap flög sin kos,
På toppbordet förhastade sig Johan Ingbrandt i

id

Lenny Johanssons
ett avgörande fel.

Malmö stretade emot oväntat bra mot regerande
svenska mästarna — utan Tom Wedberg och Caspar
Carleson, men Wasa är ändå Wasa, Inte förrän i
femte speltimmen kunde matchen avgöras, och det
visade sig bli just stockholmarnas inhoppare som
avgjorde.
Schack 08
Johan Ingbrandt
Hans Jonsson
Lenny Johansson

1-0
1-0

Olausson att få fördel i sitt franska försvar, men i

Ö-1

SK Kamraterna
Benga Svensson
Gösta Svenn
Claes-Göran Olausson

Väs a

Gunnar Johansson fick tidigt upp en vunnen ställning mot Victor Vilchez, och Christer Hartman hade
hela tiden ett klart övertag. I övrigt bjöd denna
match på jämna partier där avgörandet föll först efter hård kamp, och där tidsnöden kom att spela en
viktig roll.

Wasa och Rockaden
toppar Elitserien
Elitserien

ålvnä2g

Lennart Liljedahl
Rikard Winsnes

Mot bakgrund av det ovan skrivna kan det tyckas
som om matchresultatet inte motsvarar matchbilden
fullt ut. Då måste man dock hålla i minnet att 1) i ett
jämnt parti det trots allt oftast är den något starkare spelaren som drar det längsta strået och 2) Rockadens mannar hushållade betydligt bättre med den dyrbara betänketiden.
Mats Eriksson
Limhamas SK

Upsala ASS

4lrålå

Sjellan Brynett

NilCustal Renman

Anders Nylén
Bogdanr Fietrisviak

Jan Johansson
Thomas Marttala

1-0
Vrå

Conny Holst

Atidfers Larson

14

Marmi Eriksson
Perer Bernisen
Arne Bjubr
Ronny Kirppo

Torbjörn Glieirandt
Lars Holmstrand
Ingerstar Svensk
Öunnar Johanson

0-1
Våra
0-1
1-0

1:01

MA

Anders Nylén

50. -Te2 + 51. KI3 Th2 52, DF
Bonden på h6 går nu inte att ta för 353. Df4+ och
matt (eller tornvinst), men den kommande schacken
trodde de flesta att vit hade missat. Men:

52, -Th3+ 53, Ke2 Txh6 54. Ke3!

1-0

Torbjörn Glimbrandt kunde fastställa slutresultatet
gerom alt rutinerat föra hem ett slutspel.
Limhamn kunde efter bra spel överraskande ta sina

första

elitseriepoäng,

trots

avsaknad

av Thomas

Ernst. Denna kan ha legat Upsala litet i fatet.
Conny Holst

ELITSERIEN -— ANDRA OMGÅNGEN
Wasa SK

Limhamns SK

5-2

55 Manhem
Schack O8

Malmö SS
SK Rockaden

44
4 ch

Upsala ASS

SK Kamraterna

6

2

Tabellen efter två spelade omgångar:
Wasa SK

200

104

4

SK Rockaden
Schack 08
Upsala ASS

110
110
101

gå
BM
214

3
3
2

Limhamns SK
55 Manhem

101
101

7
7

2
2

Malmö SS
SK Kamraterna

002
002

64
äs

0
Ö
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Div I Norra:
Rond I
Södra SASS

Div I Södra:
Rond I

SK Passanten

Vällingby 55
Örebro 55

Linköpings ASS

7-1

Solna SS
55 Luleå

414-314
spelas 5 dec

Västerås ASK = 5

3

Rond 2

AL

Eksjö SK
Malmö AS

Lunds ASK
Helsingborgs 55

2 -6
3446-44

SS Allians

Åstorps 55

AV

55 Manhem 2

Markaryds SK

OMC

.
Vällingby 55

SS Luleå
Solna SS
SK Passanten
MN

Södra SASS

Linköpings ASS 442-34
Örebro SS
BVA-LA
Västerås
ASK
=
6AopA
SE
-

Södra SASS
ma

200

3

2

är
N
Vällingby SS

101
101

10
TA

2
2

101

64

2

55 Luleå
sd
Västerås ASK
Örebro SS

100
002
001

ål
4
DA

2
0
ö

Linköpings ASS
SK Passanten

&

-2

Lola

Moe
sSk
ekarna
Helsingborgs 55
Lunds ASK

SN NYd Schacktest
"ieeN

2

till vår

An

CT

Tid:

Spelform:

Priser:

Anmälan:

Lunds ASK
Helsingborgs 5S
.
r
Markaryds SK
:
55 Allians
oci

101

SS Manhem2
i
storps 55

002
002

Malmö AS

002

9
:
Sv
+
vi

4
4
3
3

6
&

Ö
Ö

54

0

8

3

2

HISINGEN
Tid:

.

5-6 januari 1988 (Pers. anm.

HISINGEN OPEN

Lundby Center, Wieselgrens-

platsen

10,

(FRITID).

(spår-

i spellokalen senast d. 5/1 kl

vagn

2

e

11.30)

buss

34

till Wieselgrenspl.)

Lundby Center, Wieselgrens- — Klassindelning:
platsen 10, (FRITID)

Hög-, mellan- och lågstadiegrupper. Alla kan vara med.

(spårvagn 2 el buss 5 el

Högstadiet spelar kval d. 51

Spelform:

5

el

buss 34 till Wieselgrenspl.)
Dag 1 = 4x45 min/parti
Dag 2 = 3x60 min/parti
Monrad.
1:sta pris 3000 kr, däretter
beroende på deltagareantal,

och på grundval av resultaten
där blir det olika finalgrupper
vilka spelas d. 6/1. Den som
vinner A-gruppen får titeln
HISINGSMÄSTARE.
30-min.
partier med klocka.
.

RATINGPRISER I minst 4

Tävlingarnai mellan- och låg-

grupper.

stadiegrupperna

senast d. 30 dec. genom in-

5/1 genom 7 st 15-min. parti-

bet. av 100 kr (jun. o. pens.
40:-) på pg, Lundby SS
460 37 - 8. Ange rating.

Priser:
Startavgift:

er. (klocka ej. obl.)
Bra sakpriser.
10 kr, som bet. vid anmälan

Övrigt:

d. 5/1.
POÄNGPROMENAD

priser, KAFFESERVERING.

Götaverken SK/Lundby SS,

avgörs d.

KAFFESERVERING

Arrangörer:

Götaverkens SK/Lundby SS.

Upplysningar: — Sture Hellberg 031/53 89 47

Upplysningar: = Sture Hellberg 031/53 89 47

Sven Ljungqvist O31/52 33 78

Sven Ljungqvist O31/52 33 78
-
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SÖOLSTADSTRAFFEN som spelades i Karlstad

under Allhelgonahelgen. Deltagarantalet var det
näst högsta i tävlingens historia och det hade bara
behövts fem spelare till för att nå upp till rekordsiffran från 1983 då 122 spelare var med.
Den första gruppen där Solstadsmästaren koras var oerhört stark: de 20 spelarnas medelranking läg på hela 2350 och ingen spelare hade lägre
än 2220,
Att det under sådana förhållanden skulle bli cn
hård kamp om segern behövde man inte betvivla
och så blev det också. Tom Wedberg låg efter första dagens 10 ronder i topp med 9 poäng efter att
bland annat ha vunnit mot Lars Karlsson.
Liksom ifjor var inte andra speldagen lika
lyckosam för Tom, en vågdal i ronderna 15, 16

Lars Karlssons förlust i rond två blev liksom en
våckarkloeka och efter den ronden spelade Lasse
oerhört stärkt och kampfyllt och släppte därefter
bara tre halvor ifrån sig. Jan Johansson gjorde en
fin tävling och lyckades bli tvåa och på det sättet
spränga sig in I titelhållargänget. Det kan noteras
att de fem ttelhållarna samtliga placerade sig
bland de sex främsta.
Norrmannen Petter Haugli som i fjor blev fyra
gjorde ånyo en bra tävling och hämtade 10 poäng
men detta räckte trots allt bara ull en IO0:e plats.
Andra gruppen med medel 2073 hade 19 spelare med bla. snabbschacksspecialisten Ingemar
Vulcan 2205 i fältet. Ingemar ledde från start till
mål och vann på 15 p och lade 3'/, poäng mellan
sig och närmaste konkurrenter vilka var tre spelare söm slutade på 117, poäng.
Grupp3 med medel 1961 togs hem av nofrmannen Knut E. Johansen på 15 poäng, 2 poäng före
Kenneth Karlsson från Stockholm.
Grupp 4 med medelranking 1766 blev en spännande kamp mellan Karl Lundbäck från Hägersten och norrmannen Sverre Haup, Först I sista
partiet avgjordes kampen till Lundbäcks fördel
och han vann på 14 poäng före norrmannens 134.

5-6 januari 1988. Pers. anm.
d. 511.

Lokal:

Stormästaren vann stenhård Solstadsträff
117 spelare mötte upp till den 14:e upplagan av

och 17 förstörde helt möjligheterna till slutseger.

i spellokalen senast kl. 11.30

;

Efteranm.avg: = 25kr
Övrigt:
Poängpromenad med fina
Arrangörer:

.

11544
114

200
200
110
110

Eksjö SK

Lundbylodde

CE

Lokal:

AR

ÖA
SNS
rn
SöÅstorps
Manhem2
—
4M-30
5S
SVALA

UNGDOMARNAS EGEN

bvrige
CS

2

3A

—

]
är

Rond 2

214-54

CGrupp 5 hade medel 1636 och här startade elvaårige Patrik Lyrberg från Älvsjö. Trots att han
ullhörde de lägst rankade I gruppen aktade han
inte för rov att läpga beslag på en fin tredjeplats.

I toppen var det länge hårt mettan Robert Wiklund från Göteborg och
Skoghall, men Wiklund

Lennart fohansson från
drog till stut ifrån och

vann med 2 poäng tillgodo på Johansson.

Grupp 6 går till historien som den där ett re-

körd sattes. Cato Saksgård från Norge lämnade
bara en halv poäng ifrån se och detta är väl ett
närmast oslagbart rekord. Gutten vann alltså på
I8'/ före starkt spelande Markus Aveholt från
Björklinge som tog 14'/, Värmlandsgrabben Anders Tikkanen gjorde också en fin insats och sluade trea på LÄ.
Resultatlista Solstadsträffen Karlstad
31 okt. — I nov. 1987

1. GM

Grupp I
Medelrating 2350
Lars Karlsson
Sihlm

2.1 Jan Johansson
3. IM Tom Wedberg

öv:

Uppsala
Sthlm

16
14:

4, IN Harry Schöässler

Uppsala

KR

5, IM Ferd. Hellers

Sthlm

12

6
7,
8.
9.
10.
HH.
12,

IM Chr, Bergström = Solna
Peuer Haugli
Norge
Anders Eriksson
Västerås
Peter Bjarnehag
Solna
Stefan Winge
Bollmora
Tomas Engquist
Vvallent,
Torbj. Glimbrandt = Uppsala

11
0
10
214
9
Ev
8

13. Peter Fransson

Örebro

14.
15.
16,
17.
18.

Magnus Bergström —
Nils Törnblom
5 0 Samuciksson
Rolf Bergström
R Callergård

Solna
Hägersten
V-haninge
Västerås
Solna

7
7
6
64
6

19. Jan Olov Lind

Örebro

å

20.1 G Eklund

Skara

5

8

Solstadsträffen 87 läggs till handlingarna som
en av de största och tuffaste I tävlingens historia
och helt klart är att spelformen och de många priserna uppskattas av spelarna,
Nästa begivenbet på hotell Gustaf Fröding i
Karlstad blir KARLSTAD OPEN mellan 27-31
dec, Vi hoppas och tror på samma goda gensvar
från spelarna som tidigare ar. Väl mött!
Elof Bodgren
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Efter fjolårets mycket starka startfält - byggt på
den goda 71-kullen - var det väl väntat att 1987
skulle innebära en något svagare topp. Men det
innebar inte att tävlingen saknade spänning!
a ärtom blev det den jämnaste slutstriden hitin-

tills.

Snabbast ur startgroparna var Jonas Barkhagen och ystein Dannevig, Rockaden respektive
Oslo. Med tre raka gick de upp i ledningen, och
Jonas hade på vägen hunnit med att besegra
klubbkamraten Stefan Solbrand. Stefan var med
2047 högst rankad men lyckades efter detta inte
riktigt komma tillbaka. Flera lovande ställningar

rann ut ilngenting,

Fjärde rondens möte Dannevig - J. Barkhagen
gav delad poäng som resultat, Detta parti var
startsignalen till två remirader, sor för norrmannen bara bröts av on förlust mot slutsegraren, och
för Jonas inte alls.
I stället tog nu Mikael Nouro kommandot. Två
vinster i ronderna fyra och fem förde upp till en
ensam ledning. Därefter stod tre fyrapoängare:
Jonas Barkhagen, göteborgaren Anton Åberg
och en annan norrman, Philmar Middelthon.
Denne hade gått på en 14-dragsförlust i inledningsronden men sedan brutit fram genom fältet
med fyra raka vinster. Efter dessa följde ett kop-

pel 3, - or.

Den sjätte och näst sista ronden innebar att situationen tillspetsades ännu mer. Mikael och Jo-

nas enades om en tidig remi, medan Philmar tog

sin femte skalp i räd, denna gång Antons. Så lyckat blev det alltså, att måndagens avslutningsrond kom att innehålla en direkt final på töppboördet. Philmar frestade tidigt med ett remtanbud
men fick nobben. Mikael! spelade upp en lovande
ställning, men efter överaktivt spel kunde Philmar slinka undan in I ett slutspel där en minusbönde saknade betydelse.
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För första gången i tävlingens sjuåriga historia
blev det utländsk seger när Manhem Open avjordes över Allhelgonahelgen, 15-årige Mikael
ouro från Vasa i Finland tog 5'/, poäng på de sju
ronderna och vann - men bara med en halv kvalitetspoäng!

a

Fo

2

ss

2

z

(2

=

18. - Sxed4 19. Lxed få 20. De3 Dx3+ 21. Kxe3 c5
22. Kd3 fxed+ 23, Sxed Lxdd 24, Tb3 h5 25, oxh5
axb5 26. Txb5 Txa2 27. Tb1l Les 28. Ked Tad+ 29,
bå exbd 30. TIxb4 Txbd+
Ya
> Jag borde kanske ha vunnit, men jag tror att det

räcker ändå, sade Mikael med sitt sjungande tonfall efter partiet. Ja, vem kunde blanda sig I tätstriden?

Niklas övertaget. Oförsiktigt spel gav emeHertid
motchanser, och i diagramställningen slår Viktoria till:
16. Sf6 +! gxfö
Det går inte att avböja offret, för då följer elegant

16. - Kh& 17. Dd3 p6 18. Sd5! med idén 19. LiI6+

och 20. Se7+(matt).

SK Rockaden

5

5, Mattias Wallerstedt
6, Henri Majanmaa

SS Manhem
SK Rockaden

5
414

7, Pysteln Dannevig
8. Stefan Solbrand

Oslo SS, Norge
SK Rockaden

414
415

Kirsebergs SK
En passant

414
434

— Linköpings ASS

454

försvarsförsök

räcker

inte heller:

17. -

En nyhet för I år var att några spelare från den
nyligen upprättade flickrankingen fick speciell inbjudan.
De visade också att framgången i fyrlandskampen nyligen inte var någon tillfällighet.
Två tog rankingpris, och Viktoria Johansson slog
sig t.o.m. in på ordinarie prisplats! Med all sannolikhet innebär detta att försöket kommer att upp-

på rankingtalen 1897-1896!

Mats Eriksson

Ldå!, och notet 24. Tg31 kf8 25. Lxh7 avgör (23.-

20. - Kh7 21. hxg6+ fxg6 22. Txh6+!) 21. hxg6
SKxf6 22. g7 TfeB (22. - exf4 23, Dxf4!) 23. Txhé
Sh7 24. Ld3 e4 25. Txh7! Bästa chansen är nog 22.

kraft av fler vinster! Ibland sitter det hårt åt!

Olle
+13=12-10
Inför sjätte året är ställningen alltså 20-19 i Matti-

Dxf6-+ Kgö 22. Th3 Tfeå! (på andra torndrag följer 23. Dhé!, som nu besvaras med 23, - Te6l) 23.

Men ändå var det detta parti som slutgiltigt avgjorde turneringen! Tack vare Mathias” vinst blev
Mikaels kvalitetspoäng en halva bättre än Phil-

mars - vid en remi i det partiet hade «kvallen» bli-

femte gången! Mattias Wallerstedt och Olle Wa-

demark (Mariefreds SK) debuterade båda 1983,
och har på sina vardera 35 partier följande facit:
Mattias
+ll=18— 6

Lxf5 18. Dh5 Sd7 19. DT5 Sxf6 20. Dg5+! Kh821.

17. - Tc8 18. Dh5 Lxb5 (18. - d5 19. Dhö Lf& 20.
Dg5+) 19. Dh6 Da5+ 20, Kf2 Dd2+ 21. Le2 är
hopplöst.
18. Df3?!

vit helt lika, och Philmar hade tagit hem segern I

dal (SK av 1911, Norge) 3'/.. Priserna under 1500
gick till Conny Olsson (AK 77) 3 '/; och Mimmi
Throne-Holst (Västerås SA) 3.
Några «Stoör-grabb-priser» - till spelare som deltar för fjärde gången - delades inte ut i år, I brist
på kandidater, Däremot spelade två man med för

as” tavör, men det är väl bara naturligt med tanke

17. Lxfö hé

Andra

Största intresse tilldrog sig partiet vid andra
bordet, där Jonas stod mot hemmasonen Mattias
Wallerstedt. Båda dessa låg halvan efter tätmännen, men hade i gengäld bättre kvalitetspoäng.
Efter hård kamp blev det dock remi, och medtävlarna kunde andas ut. Vid bord tre kämpade en
annan Barkhagen, äldre brodern Mathias, framgångsrikt mot Ånton, En vinst i turneringens sista
parti förde upp till 5'/+ poäng, men med sämre
kvalitet än de båda andra.

En partiställning:

514

4, Jonas Barkhagen

[599-gruppen kom efter Viktoria Johansson Finn
Björnulfson (SS Manhem) 3 '/, och Nikolai Enge-

SL

repas nästa År.

514

= SK Rockaden

Rankingpriser delades ut i två kategorier. I 1500-

Efter en ganska misslyckad öppning från vit fick

a

54

11. Viktoria Johansson

A

ssp EKAREERPr

Vasa 55, Finland

Berum SS, Norge

9. Kent Ölsson
10, Christer Carlsson

vå
Al

1. Mikael Nouro

2. Philmar Middelthon
3. Mathias Barkhagen

må

MANHEM
OPEN

Resultat:

I, c4 g62. g3 Lg7 3. Lp2 d6 4, då Sf6 5. Sc3 0-0 6.
eå Sbd7 7. Le3 c6 8, Tcl a6 9. Sge2 Sg4 10. Sf4
Sxe3 11, fxe3 e5 12, Sfe2 Dg5 13. Dd3 SI6 14. Sd1
Lets. Te3 Tfe8 16, Sf2 Lxe2 17, Kxe2 exdå 18.
ex

ed eller 23.-exf4 24. Tg5+)3), Eller kan någon av läsarna hitta en räddning för Niklas?

Ännu starkare var 18. Dh5!

18. - exf4?

Efter det segare 18. - LfS! måste vit hitta rätt I
variantdjungeln: 19. Dg3+ Lg6 20, h5 Sd7 (inte

+ SeB! 23. exfö=D+
vinna.

Kxf8 24, Txh6, men vit bör

Svart kan också pröva 20. - exf4 21. Dxf4 Sd7,
och då verkar det fantastiska 22, Lh8! (22. hxg6
fxg6 23, Dxh6 Sxf6 24. Dh&+ Kf7 25. Th7+ Ke6!
26. Dxf8 Dxh7 27. Dxa8 Dh4+ ger svart motspel)
vara bästa draget, eftersom löparen inte vill bli
utestängd genom 5d7-e5. Det hotar 23. Dxh6 och
varken 22. - Kxh8 (23. hxg6) eller 22, - Se5 (23,
Df6) går, så 22. - fö 23. hxg6 måste nog prövas.
Men inte går väl det att hålla? Det hotar t.ex. 24.

Dxhö Se5 25. p7 och 26. Dh7+.
19. Dxfå d5 20. Dxc7 Te8 21. Dp3+

1-0

Kombinationer: LÖSNINGAR
1) 1. Dxhé6 +! 1-0 (Rosin-förgens, Hamburg

1980)

|, -Lxh6 2. Txh6 + Kg83. La2 + Kfl84. Thå + matt.
2) 1. Te5! 1-0 (Solja-Bergman, Helsingfors 1986)
Mindre klart är 1, Txe7 +; vit ligger ju pjäs under i

diagramställningen!
3) 1. 05+ då 2. Lxd5 +! exd5 3. Sxd5 1-0 (DemenyPapp, Ungern 1986) En gammal hederlig kvävis: 3,
-Dxe5 4, Sfö+ Kh8 5. Dg8 +! Txg8 6. Sf7+ matt!
matt!

4) 1, TxeSl Td5S IL. -Dxc5 2. Tb&+ Kh7 3. Th8+!
Kxh8 4. Dh6+ Kg8 5. Dg7
+ matt 2. Tc8+ 1-0
(Horn-Dintheer,

som
Tb8
SL.
Kh8

I varianten
är inte fullt
Txfö! oxf6ö
5. Dxf6+

Zörich

1986) p.g.a. samma

matt

ovan. 2. Dh6 med idén 2. -Df& 3.
så bra: 2. -Tg5 + o.s.v.
2. De + Kh8 3. Dh5 Kh7 4, DIS+
Kh? 6. Se7! Hotar Sf5 med matt på

g7 eller h6, samtidigt som Tf8 binds till försvaret av

f7. 6, -T28 ”Förtvivlan”. 7. Dxf7+ Kg? 8. DIS+
Kh8 9. Dxc + 1-0 (Fernschach, spelarna okända)
6) Trollkarlen från Riga höjer sin stav: 1, Lb6!!
Dxb6 Eller 1. -axb6 2, Dd8
+ matt 2. Dhd+ Tf6 2.
-f6 3, Dh7 + 3. Dxbd+ med matt (tal-N.N., Sovjet
1964). En originell avlänkning!
Mats Eriksson
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Ernst Ahmans
minnesturnering
Floran av turneringar under Allhelgonahelgen
fick ett nytillskott i år när Manhem, som redan
förut står bakom juniorturneringen Manhem
Open, hade premiär för Ernst Åhmans minnesturnering. Ett gott deltagarantal - 72 st » och en
oväntad segrare - 15-årige Christian Jepson - blev
facit av drabbningen.
Trots sina unga år har Christian Jepson redan meriterat sig som en snabbspelare av format. I augusti segrade han i Bengt Ekenbergs minnesturnering i Helsingborg, och här slog han till på nytt.
Men det får ändå betraktas som en överraskning
när en så lågt rankad spelare - strax över 2000strecket - tar hem en så välbesatt tävling. Storslam för LASK blev det i och med att Ludvig
Sandström tog samma poäng men blev tvåa efter
särskiljning.
Resultat:
I. Christian Jepson

7

7
LR

4. Bengt Svensson

SK Kamraterna

6

5. Magnus Carlhammar

58 Manhem

Stellan Brynell
Bojko Cankulovski
Helge Wademark
Björn Andersson

10. Ari Ziegler

Limhamns SK
= Lundby SS
Strängnäs 55
55 Manhem

AK 77

6
ö
€
54
514

5

Rankingpriser togs förutom av Jepson och Cankulovski även av Bengt Andersson (Majornas
55) 5, Bertil Westergren (Lerums SK) 5, Eddie
Karlsson (SK Kamraterna) 5, Björn Johansson

AS

Sås 55) 4 och Petter Folkelind (Alingsås

Tävlingen, som spelades över åtta 45-minuterspartier, gick lördag-söndag. Men redan på fredagskvällen tjuvstartade arrangemangen med
blixtturneringen «Åskbollen», som lockade 30
deltagare.
Resultat:

Den här boken gör ett försök att förklara de grundläggande idéerna och ge några varianter i Spanskt,
Sicilianskt, Franskt, Damgambit, Benoni, Nimzo-,
Dam- och Kungsindiskt och en del öppningar till.

mnehållande historia kring öppningen och vits och
svarts huvudplaner. Sedan följer några lagom långa
varianter (för den som vill ha mer kött på benen rekommenderas ECO),
En synnerligen bra och (troligen) ny idé är att också
illustrera öppningen med tre typer av diagram: vit
står bättre, svart står bättre, balanserad ställning. Under diagrammen motiveras omdömena.
För att helt ”växa ur” den här boken bör man ha
det svårt att säga vem som
Algebraisk notation, såklart.

inte har nytta

av den.

Rikard Winsnes

Matanovic (red):
Schackinformator 43,
häftad.
Hur

recenserar

man

Informator?

det

halvårsvis

ut-

kommande verket har blivit en institution, där mycket
litet skiljer den nya utgåvan från den gamla —

bort-

sett från det schackliga innehållet förstås, 43:an omfattar det första halvåret 1987, med Karpovs match

871226-871230 Schachfestival Saarlouis (Tysklands
hårdaste Open) i den vackra Saar-Stadt. Uppl. Peja
International (se ovan).
871227-880103 Porz Open, Prispott 45.000:-. Uppl.

Uppl,

i TIS
>

,

871227-880105

Schacknyttfestivalen

Uppl. 040-15 03 88,
B71227-880106 Rilton Cup,

Stockholm,

i

00949-2218902492,

-Å An

880123-880220 World Chess Festival, Saint John,
New Brunswick, Canada, Kandidatmatcher, två
starka internationella turneringar. (Övr. detaljer se

Malmö,

TIS nr 7/9187).

880223-880306 Reykjavik, Island. Internationell turnering. Utl. spelare med minst Elo 2200 kan få spela
(inhemska 2200), Uppl. Icelandic Chess Federation,
PO. Box 1674, 121 Reykjavik, Island,
380226- Bermuda Open, Stor prispott. Uppli. Peja

Int. turn.

m.m, Uppl. Stockholms SF 08-69 36 54,
880102-880103 Helgblixten Göteborg, Berger
60 deltagare. Uppl. Obg:s 5F tel. 031-13 86 16.

max

850105-880106 Hisingen Open, Lundby SS, Götaverkens SK,
I-timmes och 45-minuterspartier.
Uppl. S. Hellberg 031-53 89 47, Antero Tikkanen
031-55 62 42,
880109-880110 Svenska Lagcupen Regionsfinaler,
tillsammans 32 lag fr. hela Sverige är kvar. Uppl.
Sveriges Schackförbund tel. 08-58 29 90.

International (se adr. ovan).
1988 maj vecka 21 Pulafestivalen, Pula Jugoslavien.

Fyrmannalag.

PS. Om

880117 Allsvenskan, rond 4.
80207 Allsvenskan, rond 5.

880220-880221 Västgöta Open,
lands SF tel. 10511-175 28,

Uppl.

IHdad till Tidskrift för Schack, Haga Kyrkogata 3,
NONS Göteborg. ÄNNU BÄTTRE ÄR EN AN-

Västergöt-

?

880320 Allsvenskan, rond 7 (sista ronden).
880325-880327 Jönköping Open. Uppl. Peter

763 kompletta
gången.

lov tel. 036-11 53 02.
880326-880403 Öppna SM för seniorer och juniorer i

har

man

fått

med

den

här

s

330228 Allsvenskan, rond 6,

Som vanligt ingår också avdelningar för kombinationer och slutspel, samt en med FIDE-information,
partier

ni inte hittar ert arrangemang i den här

översiklen, så skriv ett par rader eller sänd ert info-

850312-880313 Arne Berglunds minnesturnering
Falköping. Uppl. A. Kjöllander 0515-332 95.

I

Pav-

Felsingborg.
Informator har numera fäst på prånt den princip
man även tidigare hyllat, nämligen att lägga huvud-

Limhamns SK

6

vikten på partier mellan stormästare.

Lunds ASK
Lunds ASK

SA
4

spelarna medarbetar ju också med få undantag. Här
märker man en skillnad mot ”konkurrenten” New in
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871205-871213 Lag-EM i Palma de Mallorca.
871218 Kerst-Tornooi, Deurne, Belgien. Uppl. Peja
International (se ovan).

mot Sokolov och den nya cykelns kvalturneringar.

1. Magnus Eriksson

Mats Eriksson

Utländska turneringar

Kort sagt, lite om varje öppning — och det lyckas!
Varje öppningskapitel inleds med en introduktion

2 Ludvig Sandström
3. Christian Jepson

B-finalen vanns av Fredrik Nordlund (SK Passanten) och C-finalen av Lars Andersson (Lundby
55).

SVENSKA
TÄVLINGAR

häftad.

tagit en del rejäla skutt på rankingstegen. Annars är

Lunds ASK

2. Ludvig Sandström = Lunds ASK
3, Lennart Liljedahl
Så Manhem
&,
7.
8,
9,

Barden & Harding:
Openings for the Club player,

De starkaste

Chess, som har en avsevärt större andel korrpartier
och

duster

mellan

mindre

kända

spelare

—

vilket

spelöppningsmässigt kan vara väl så intressant.
båda

systemen

kompletterar

därför

varandra

De
väl,

och kan mycket väl innehas parallellt.
Mats Eriksson

B80415-880417

Svenska

Lagcupen,

Kvartsfinal,

semifinal och final. Uppl. SSF 08-58 29 90.
880501 Växjö Blixt Open, Teleborgs SK, Växjö.
Uppl. C. Knutsson tel, 0470-402 41.
380521-880523
Göteborg
Open,
Göteborgs
SF,
Uppl. Göteborgs SF 031-13 86 16, Claes R. Nils-

heden 031-53 61 04.
B80618-880619 = Växjöspelen,
Långpartier-klasssystern. Uppl, Rune Idlinge, tel. 0470-631 27.
880701-880717 SM
i Norrköping.
Uppl.
Frank

Svensson tel. 011-14 81 91.

SVENSKTSCHACK
Bli medilemi
SCHACK.
FRÄMJANDET
Pöstgira
200466 1

hull

il

3

"tl

Hjul]

AA, Krylbo 1988
Juniortävlingar
5—56 januari 1988

Klass A

å

S

f. 1968-71

E

Klass B

f. 1972-75

3

Klass C

f. 1976Upplysningar:
Olle Ekengren,
0220-106 42

18-20 DEC. 1987
Rådhushallen i Malmö Rådhus

Danska

Årets turneringar spelas i 7 ronder Schweizer. Betänketiden i
rond 1-4 har begränsats till I timme per spelare och parti.

Schackböcker

Rond 5-7 spelas med 2 timmar per spelare och parti. Första

ronden startar fredagen den 18/12 kl 20.00.
MALMÖ OPEN
Priser: 10.000, 6.000, 3.000, 1.500, 2x500 samt 4x250 kr.
Ett ratingpris å 800 kr per ca 14 deltagare. Extrapris på 1.000 kr
il spelare som vinner alla sina 7 partier. Startavgift 200 kr.
IBM OPEN
Max rating är 1500 för deltagande. Priser: 1.000:- 500, 200 kr.
Ett ratingpris å 200 kr per ca 14 deltagare. Startavgift 50 kr.
MALMÖ OPEN/IBM OPEN
. Bäste poängplockare, född 1974 eller senare samt bästa vete-

| ran, född 1937 eller tidigare, erhåller 200 kr oavsett startgrupp.

Ange ålder vid anmälan. Vi lottar ut en tavla.

ANMÄLAN
Sker genom att startavgiften 200 respektive 50 kr insättes på
postgiro 184 90-3 (Malmö Open) senast den 11 december.
Rating och klubb anges vid anmälan. Vid efteranmälan tillkommer
en extra avgift på 30 kr, IGM och IM fri startavgift. IGM fri logi.
Personlig anmälan i spellokalen, senast den 18/12 kl. 19.00.
340

5

Thorbjern Rosenlund:
=

2:a Europamästerskapet

för Veteraner
Ålder:

Minst 60 år 1988-01-01

Spelplats:
Speltid:
System:

Grand Hötel, Saltsjöbaden
1987-12-27 — 1988-01-05
7 ronder Schwelizer

Speltempo:

36 drag/134 timme
sista kvarten.

Startavgift:

100:-

Priser:

600:-, 400:-, 200:-, IxTO0:-

Arrangör:

Peja International

färdig

Domare:

IA Gerhard Heynen, Belgien

Spelledigt:

30/12, 1/1, 4/1

Utflykter:

30/12, 4/1.

Övrigt:

Se annons om Rilton Cup!

Anmälan &

Stockholms Schackförbund

Information:

| Nimzowitsch Memorial 85 - stormästarturnerin-

+

Hornsgatan 82 B

117 21 Stockholm

gen I Neestved. 1. Bent Larsen, Vaganjan (USSR)
och Browne (USA) 615, 7, Ulf Andersson 54.

S

Mycket

fin bok med alla 66 partierna,

många

bilder och tabeller. 72 sidor. Priset är endast Skr,
50 inkl. porto.

Novrups spelböcker:
Karpov — schack världsmästare i otid. Korehnoi
|

= schackets löpare. Schackets Tio i Topp - 1976,
Sloth — världsmästare i korrespondensschack.
YM-matchen 1978 Karpov — Korchnoi. Vesterhavsturneringen 1978 — 1. Larsen I1 p. 10.
Lars-Åke Schneider 54 p.
Fritt val mellan 4 böcker — endast Skr 30 inkl.

porto.

Novrups böcker:
Palitiken Cup 1980: 1. GM Smyslov.
Politiken Cup 1981: 1. IM Wedberg.
Politiken Cup 1982: 1, IM Wedberg,

Politiken Cup 1983: 1. GM Csom.
Lux Time Cup 1983: 1. GM van Wiel.
Massor med spännande läsning och många partier. Välj mellan 4 böcker — endast Skr. 60
inkl. porto.
Beställning sker genom

Schack-Parad 2
Kommer före jul!
Aktuell protit:
Tartakower
En så underhållande och tankeväckande schackbok går inte att uppbringa
(före jul), anser utgivaren och han bör
ju veta..
Utökat sidoantal, hård pärm. Format
160x240. Fortsatt lågpris: 95 kr.
Mams och porto ingår.
Del I, som wikom före juli, kan förmånligt beställas samtidigt för 83 kr.
Här medföljer minst 100 sidor exira
tfin) juli-lasning i form av utvalda
häften TfS före 1958,

inbetalning av beloppet

till vårt svenska postgiro 54 84 60-9.
Snabb leverans!

DANSK SKAKSALG ApS
Semarksvej 230, DK-S471 Senderse Danmark
Tel. 00945-989 14 77

Snar inbetalning rekommenderas.
Utsändning av del 2 beräknas

15/12.
Postgiro 35 68 40-9

ske

(Lundins schackförlag).
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4759, Stefan Mileski, Gdansk.
at

Vit: Kd4 Db4 Ta5

Lar Sbå Boch få f6 5 hå. Svart: KS

Lh5 Bc7 då

3 K7 gå. Matti? drag,
14759,

Dh

Bidrag och lösningar till Lennart Larsson, PL 6292,
S-443 00 Lerum.
14753. Valentin Lider

Leningrad

Byljevskij,

Uljanovsk.

Vit:

Kfö

drag.
14700. Kåre Andersson, Stenungsund. Vi: Kbé Da2
Tull fe Sc2 Bb5 Svart: Ko Lal Sdå3. Matti 2 drag.
4761, Grörgi Baksi, Budapest. Vit: Khl Te2 TIS
Lu Ldå4 Sel Bel gl Svart: KSL Be e4 f2. Man i 3
strug.
14762. Herbert Hultberg, Stockholm. Vit: Ke2 Sbd
Bel Svart: Kal Bal f7, Maia drag.

14754, Fladimir brochin

AMosksa

Alexander

156 Thi Lgl Spå. Svart Kd5 Led BoS, Matti 2

14763. Örjan Lindberger, Bromma. Vit: KaS Db7

segra

år

20

Man i2 drag

Mat iz drag.

14755. Anatolij Slesarenko
Dubna

14756. Hilding Fröberg
Haninge

sShå Bb6, Svart: Kel Dd8 LT Sh Bh3, Svart börjar
och hjälper +H au göra matt I 2 drag.

Mat

14758 Bengt In
Mora

Lösningar till problemen
14721-147 30, TfS 3.

De5/De4/Dxe5/Sxc6.

Försök:

1.

De67

d6/d5/

fö

342

störande.

Lustig

schackprovokation,

spalt med en samling bra uppgifter. Backes
Rn bjuder kanske på den roligaste strategin.

(ES)

Fyra na lösare, Bertil Liljequist, Knut Andersson,
välkomna!

De två sistnämmda

har varit med

men

gjort ett flerårigt uppehåll. K.W. är Sveriges ende
IM I problemlösning.

Dom i Tidskrift för Schacks
årsturnering för tredragsproblem 1983.
I pris

l00:-

Problem

14344

av

Hilding

Fröberg,

Handen. Ke8 Da5 Ld1l Sd5 Be2 e5 f5. -Kx4 Sa8 Sh7
BaG c7 f6 25. 3 drag, 1. Le2 hot 2. e4 1. -Sb6 (Kd4/
c6) 2. Dc3 Kxd5 3. e4. 1, -fxe5 2, Db4 Kxd5 3, Led.
1. 252,

Dad

Kxd5

3. Ded. Försök;

I. La4?

hot 2.

De3 Kxd5 3, Le6. IL -fxe5 2. Db4 Kxd$ 3, e4, Parad:
i, -Kda4. En skickligt komponerad uppgift med tre

e3. 3 drag. 1. Dh7 (dragtvång) Lb2 2. Ke5 5Sd2/Sc3

Har

Ke5 Sd2! 1. Kg4? Lb2! 2, Kf4 Sc Ett mycket bra
problem med ovanlig och givande tematik: lösningen kan vit två gånger hindra sig själv, därför att
svart har möjliggjort en ersättningsmatt på b2 resp,
ch
å pris 50:- 14419 av Andrej Lubusov, Moskva. Kh2

rikt variantspel

i lösningen,

men

saknar

för-

turnering. (K.W)

(God Julull kabellet)

något

Tg4 Lb6 Lh7 Sas Sf4 Bb2 c5 då, -Kd4 Da Tb4 Th3
Le7 LoB Sb5 Bd7 h2. 2 drag. 1. Tg5 (2. 5e6) d6/d5/
Ld6/De4/Te3/Dd5 2. De5/De4/Dxe4/Dxb4/Txd5.

slat sig och en annan lockats bort. Välgjord framställning av detta tema från en gammal WCCTMatt i3 drag.

Dd2

(G.N)
14730 (Hultberg) 1. Kd8 c6 2. Te8 Td7./1. Tf6 gxfå
2. Td8 Td7,/1. KT8 g6 2. TeR Tf7.

modelimatter i lösningen och två I försöksspelet.
2 pris 75:- 14345 av Rudolf Forsberg, Stockholm.

1. -Sgl 2. Lxgl Försök: 1. Le5? (Sxg3) SxeSt 1. Lal?
Sxel (Sf2)! Matt på d6/25 sedan en gardpjäs fäng-

3 drag.

(Hultberg) 1. La2 Sb3 2. Lbl 1. Ld3? Sf!
terna kallas bortledning.
(Backe) 1. Ked (2, Ke3j då 2. Kd4 Ej 1. Kd4?
7 Tempoduell Dualen 1, -d6 2, Ke3 3. Dc3/

var tydligen svår att få ögonen på. Lars Larsen sänder till jämförelse en egen uppgift, belönad med 5
HO i Christian Science Monitor 1948: Kgå Del Tdå

söksspelet i Sjodonjans problem.
14723 (Weissauer) 1. Te? (2. Df3) Dxe5 2. Lgl
Sxgl (ST2) 3. Sxg5 1. -Lxe5 2. Le5 Sxe5 3, Sdé6,

Mai

14728
Detta
14729
då! 2.

IRFS

Le5/Le6 2. Df6/De4/Db6/Sxc6. men 1. -Dh5! Ej
mindre än 6 fellösningar vilket kanske är rekord för
en tvådragare, Den väl dolda paraden på försöket

i3 drag.

14727 (Olausson) 1. Ld2 (2. LI4) Tyckte jag om.
(C.N) Svarta damens brännpunkiställning utnyttjas, Inte oävel nybörjaralster. (K.W.)

Arne Damström och Kjell Widliert, hälsas hjärtligt

14722 (Sjodonkan) 1. Tg5 (2. Sb5) d6/d5/Le5/Lc6

14757 Lars Larsen
Senderborg

se.

TIS gratulerar Bertil Gedda, Göteborg, som den 6
dev. fyller 75 år. Gedda debuterade 1962. Under de
25 år som förflutit sedan dess har han publicerat en
rad problem av mycket hög klav och han räknas
med ratta som en av vårt lands främsta problemis-

2.
;

Le”!

En

gjorts tidigare,

[Cd

1, Sc2 (2. Sa3) I. Te?

1. Sxc6? c21
14726 (Grudzinski) 1. Des (2. 525) I Df6? Dest 1.
Dxg3? Sxfå! Trevliga varianter och en god förförel-

Lösningsfrist 20 januari -88.
Bokpriserna I TIS 2 och 3 gick ull Gerhard Naujoks,
Fagersta resp, Knut Andersson, Edsvalla.

14721 (Åkerlund) 1. Ta6 (2. Lc6) Tc2/Tg6 2, Sf6/
Sc3. Försök: Te3/Te6/Tf6/THh6Y/Tg6/Txg5/To2/
Lg6! Två frigörningar av vit S med dualförhindring och tematiska försök. Bra, även om det säkert

Man i2 drag.

14725 (Popa & Gheran)

14724 (Knöppelj 1. F8D e3 (Se37) 2. Db4 Duplex:
1. f15 Sg6 (267) 2. Sg3. Färgassymmetri.

Kf5 Dg6 Ldl Sc4 Se2 Bbl. -Kd3 La3 Sbl Sed Bbd d4
3. Sxb2/Sf4. 1. -Lel 2. Kf4 Sd2/Sc3 3. Ses/Sxcl,
Försök: 1. Ke5? Sd2! 1, Kf4? Sc3! 1. Ked6é? Lei! 2.

Dfi Tf5 Th4 Ld1 Sc6 Sg7 Bd2 då f4, -Ked4 Tas Tf6
Lhl Sa3 Sc6 Bf2 f3, 3 drag. 1. Lb3 (2. Dbl) Taxfs
2. Sc5 TxucS 3, f5, 1. -TTxfS 2. Spå TxgS 3. fxgå.
1, -Txef 2. Te5 Sxe5 3, fxeå, I. Dcd? fiSt Bra, utan
att dock vara helt lyckad. Tre modellmatter med Bf4

343

är utmärkt, men dualerna efter 1. -Txe6 2. Te5 Txeå
eller Kxd4 är mindre tilltalande, Att svart måste slå

tillbaka med just springaren

för att den avsedda

matten skall bli entydig är inte alls bra.
I Hedersomnämnande 14330 av Herbert

Stockholm,

Pickaninny (fyra drag med svart bon-

fått ett smakTullt utförande.
14343

av

Lars

Larsen,

Sönderborg.

Dual-

förhindring genom att vit måste undvika att frigöra
den

nyss

fängslade

svarta

damen

är ett intressant

tema, Ställningen är dock rätt tung och hotets dualmatter (3. fxeå, f3, f4) verkar störande.
3 HO

14396 av Herbert Hultberg, Stockholm. Char-

merande mattbildsuppgift.
I omnämnande

14300 av Claude Goumondy,

Paris.

2 Ömn. 14314 av Vitalij Stoljarov, Zaporozije.
3 Omn. 14409 (v) av Claude Goumondy, Paris.
Av årets 37 originaltredragare är 2 (14373 och 14418)

behäftade med fel och har ej korrigerats.
Den i viss mån beaktansvärda 14298 (med v. Df&
och v. 115) av Ismo Lindström brister tyvärr i ori-

ginalitet och har alltför tung ställning. fämförelse
kan t.ex. göras med följande uppgift av Norman
Macleod (10 pl. VCCT 1981-83) Kh3 De2 Td6 Tf3

LbIi Ld2 Sa5 Sb5 Bed e7 f7 gå. -Ke5 Da7 Tad Tc8
La8 Lh8 Sd1 Bb6 e6. 3 drag. 1. 23 (2. Tf5) Led 2.
f8D (3. Df4) Txf8 3. Sc6. (2. f8S? Se3l) 1. -Txed 2,

f85 (3. 526) Txf8 3. Sc4,
(2. f8D7 Se31)
Domare: Kjell Widlert och Lennart Larsson.
Spärrfrist 3 månader efter domens publicering.

3 pris 50:- 14490 av Hilding Fröberg,

Handen.

Kgl

Ded Tal Le5 Sa6, -Ka7? Te7 Ld7 Lf8 Se6 Sf7 Bb5 cd
g7. 3 drag. 1. Lp3 hot 2. Lf2 Sc5/Sd4 3, Lxc5/Lxdd4.
I, -5c5 (Sd4) 2, Da5 Kxa8 3. Sc5. 2. -Kb6 3, Lc7, 1.
-Te8 2, Sc5 Kbé6 3. Sxd7, 1, -Le6 2. Sb3/Sb4 Domarna tvekade om en prisplacering för denna eleganta
mattbildsuppgift. Då denna typ av randställningar
säkert bearbetats tidigare har författaren
kunnat åstadkomma något nytt.

knappast

I Hedersomnämnade 14519 av Ramutisk Juozenas,
Kaunas. Vacker böhmare med fina diagonalmatter,
speciellt den som uppstår efter 1, -Lg3. Det är utmärkt att förspel finns efter 1. -Kf4/Lg3. Men även

här är det tveksamt om originaliteten.
2 HO

14521 av Bengt Ingre, Mora. Svarts T-drag

byter ut dödande L-schackar mot nya men otillräckliga parader av tornet. Konstruktionen är mycket
sobert.
3 HO 14450 av Herbert Hultberg & Hilding Fröberg,

Stockholm/Handen.

Den

välbekanta Siers-Rössel-

mekanismen utmynnar på ett harmoniskt sätt i fyra
modellmatter, notabelt: två gånger av Bd2.

I Omnämnande 14439 av Claude Goumondy, Paris.
En svart garderingskedja ger cykliska vita drag efter

Stocchi-blockader på d5. Problemet skulle placerats
högt om inte författaren gjort nästan samma sak tidigare: (2 pr The Problemist 1980). Ka4 Da3 Td3

Dom i Tidskrift för Schacks
årsturnering för tredragsproblem 1984
I pris 100:- Problem 14520 (v) av Lars Larsen, Sönderboörg, Kc5 De2 TaS Tb3 Lf8 Lg4 Sa3 Sf2 Ba3 25.

-Ke5 Df5 Tel Th4 Lh3 Sbl Sh6 Ba7 b7. 3 drag. 1.
Txb7 Txgå4 2, Te7 (hot) De6 3, Lg7. i. -Dxf2/Dxf8/
De8/Dxc2/Ke6/Dxg5 2. Ko4/Ko6/Kbq/Sc4/Dxf5/
Db2 Klar segrare med en dramatisk duell mellan vit
K och svart D. Den öppna ställningen och det icke
symmetriska spelet är fördelar. Oparade schackar
före inledningen måste man tolererar i detta fall.
2 pris 75:- 14449 av V. Melnichenko & V. Archakov,

Kotovsk. Kb6 Db4 Tad Td7 Lg1l Lh3 Sb3 Sc5 Be2.
-KAd5 Df4 TaB Td3 La6 Lei Sd6 Se6 Bb? c3 eh e5 f7.
3 drag, I. Sd2 hot 2. Db3 1. -Td4 2. Sd3 Txbé 3.
Sxb4 I. «23 2. Sc4 La3 3, Txdé 2. -Td& 3, Dd6. 1.
Sd4 2. Se6 ST 3. Sc7. (Ej 2, Sd3/Se4? SIS!) It. -cxd2
2. €4. Sedan svart avskurit linjen e3-b6 kan vit 5
flytta och måste alltid gå till just den ruta svart läm-
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KOMBINATIONER

att vit 5 mäste följe efter är oenhetliga.
Lösningar på sidan 337

Hultberg,

de), som parader mot förförelser har I denna uppgift
2 HO

nat — alltså Umnov-temat tre gånger. En ambitiös
idé, men ställningen är något grötig och motiven till

Tf7 L.c3 Sg2 Sh7 Bb2 b7 c4 e2 gå. -Ked Da? Td5S Tf4
Lb8 Lc8 Sc6 Sf3 Ba5 g5 g7. 3 drag. 1. Le5 (2. Te3)
Txe5/Lxe5/Scxe5 2. Txf4/exf3/5xg5. 14439 är kanske bättre (korthotet uppvägs av utmärkt ekonomi),

men alltså inte originell nog.
2 Omn, 14469 av Gustav Rohm, Angered. Utomordentlig inledning (1. -Kh4 2. Df4 lockar) och ett
rikt variantspel med flera poänger, Så vitt vi kan se
är dock Lb8 överflödig och man borde nog ta bort
även Laå och Be7 som medverkar endast i en matt.
3 Omn. 14485 av Herbert Hultberg, Stockholm,
God dragpliktare med flyktfältsgivande inledning
och den oväntade matten Df2,
25 originaltredragare deltog i turneringen, Tre av

dessa (14445, 14499 och 14539) är felaktiga och ej
korrigerade,

Goda

problem,

(någonstans

måste

som

ej fick plats på prislistan

gränsen

sättas)

är

14460

14531 och 14532.
Domare: Kjell Widlert och Lennart Larsson.
Spärrfrist 3 månader efter domens publicering.

(v),

Diagram I

Diagram 2

[294000

RILTONCUP
Sveriges största årliga
internationella schacktävling

XVII Rilton Cup
27.12.1987- 511988
GRAND HÖTEL SALTSJÖBADEN, STOCKHOLM
27/12-5/1 9 ronder Schweizer.

ELITGRUPP
IGM, IM ingen avgift, FM 250:-

Övriga med ELO 500:- (Ej ELO 1000:-)
ALLMÄNGRUPP, DAMGRUPP 300:2-5/1 7 ronder Giljotin 250:Helpension dubbelrum 700:- (enkelrum 850:-)
27/12-3/1 7 ronder Schweizer.
KADETTER 100:1/1 Rockadenblixten.
6/1 Vällingby-Viktorian

Kadett-EM
Europeiska Schackunionen I samarbete
med Stockholms SF, Stockholms 3S
(pojkar) och Nacka SK (flickor) arrangerar
det första Europamästerskapet
för kadetter födda 1971 och senare.
27/12-5/1 9 ronder Schweizer

Sammanlagd prissumma ca 65.000:Anmälan senast den 10 december,
Vid efteranmälan tillkommer 200:-.

STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND
RILTONKOMMITTEN
Hornsg. 82 B, 117 21 Stockholm tel 08-69
36 54
pa 25 7958-9
.
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