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(1 Här hemma blev regionfinalerna i Svenska Cupen en rumphuggen historia. Einsenelagen
ställde mangrant upp - men hälften blev utslagna. Sammansättningen av grupperna blev
kritiserad och förändringar av olika slag är att vänta till nästa år.

O

Thomas Ernst kommenterar

37, Holland,

Jonathan Speelman, 32, England.
Semifinalerna kommer liksom 1983 att spelas i London,
Några överraskningar? Nja, det skulle i så fall vara Speelmans avancemang på bekostnad
av Nigel Short.
I Quebec hade Jusupov oväntat stort besvär med Kevin Spraggett, som stod tiden ut och
väl det. Avgörandet föll i ett entimmesparti. Det är märkligt att sådana tillåts 1 något så
viktigt som ett VM-kval. Utvecklingen har gått mot snabbare spel, det är sant, men någon
måtta får det väl ändå vara.

....o0o.o0o......

75

Ungdomssidöorna .osssssosses
soo ss res
Allsvenskäll sosrosorosererer
resor ers
Distriktsfyft osossosssssesres
rss ers re
Problem sosoosoosers
ers rrre reser srt
Tävlingskalender o.ssossosssrorsesrs
— Döttloppi Hisingen Öpen ....cooc00.
oo.

76
82
85
86
87
58

—
—
—
—

Omslagsfoto: Christer Olesen

Nästa nummer
beräknas vara ute i brevlådorna kring månadsskiftet mars — april. Manusstopp 7? mars!

I det berättar vi bl a om IM-turneringen i Göteborg och om de första skol-SM-tävlingarna för flickor. Vi summerar den allsvenska säsongen och hoppas kunna presentera de
första partierna från Linares, en kategori XVI-turnering.

OC I Sundsvall förbereds sommarens SM-tävlingar till vilka man väntar omkring 900 startande, Spelplats blir Sundsvalls Hotel, där Nordiska mästerskapet ägde rum 1979. Detaljerad
inbjudan kommer i nästa nummer av TfS.
0 Apropå SM har Uno Hedin, ansvarig för Schackmagasinet i radion, fätt avslag på en
begäran om extra sändningstid med anledning av Haninge-turneringen, SM och World Cup
i Skellefteå. Det räcker, anser Riksradions ledning, med de futtiga fem minuter han har till
sitt förfogande på söndagkvällarna.
Programdirektör Ingvar Lundin:
= Att därutöver öka schackrapporteringen till priset av tablårubbningar som drabbar
väletablerade program är inte något som vi eftersträvar.
Tablårubbningar? Nej, det har väl aldrig hänt att t ex en tennismatch har dragit över tiden.
Och att planera ett halvår i förväg är ju inte så enkelt.
Till och med TV vaknade inför Haninge i fjol. SM har de senaste åren bevakats av radion
och World Cup är det största som har hänt svenskt schack sedan Stockholmsolympiaden
1937.
Berörda arrangörer borde kanske slå sig ihop och uppvakta Öve Joansson. I motsats till
sin programdirektör är radiochefen kompetent att göra en journalistisk bedömning.
C Till sist en påminnelse till dem som ännu inte har förnyat prenumerationen på TfS. Och
om du vet med dig att du har betalat men ändå inte får tidskriften — kontakta Lennart
Friberg, Då är du sannolikt med bland dem som har glömt att skriva både namn och adress
på inbetalningskortet...
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ANDRA MATCHPARTIET
RETIS SPELÖPPNING (A 07)
Kevin Spraggett

La

Klara för VM-semifinal, fr v Speelman, Timman, Jusupov och Karpov.
Speelman och Timman samt Jusupov och Karpov i London i höst.

Enligt FIDE möts

Thomas Ernst kommenterar:

KANDIDATPARTIERNA
Upp som en sol i väster steg Kevin Spraggett i fjol då han på vägen mot
VM överraskande slog ut den sovjetiske stormästaren Andrej Sokolov.

Och visst såg det fint ut för kanadensaren även i år, när han i kvartsfinalen mot Sokolovs landsman Artur Jusupov tog ledningen med en

vacker seger i det andra partiet.
Stämningen dalade betydligt bland suppoörtrarna i Quebec när Jusupov omgående
utjämnade. Inte många var villiga att satsa
på Spraggett, ty Jusupov hade slagit hål på
Tarrasch-försvaret - föremål för kanadensiska specialstudier inför just denna match.
Men Spraggett klarade remi i de båda
återstående partierna och höll spelet uppe
även I de båda förlängningspartierna. Vid
ställningen 4-4 visade sig Jusupov ha de
bästa nerverna. I det första entimmespartiet
offrade han damen och efter ett par grova
misstag tvingades Spraggett ge slaget förlorat.

CI det vintriga Seattle var det aldrig någon
diskussion om vart segern skulle gå. Därtill
var exvärldsmästaren
Anatoly
Karpov
alltför överlägsen. Efter förlust i det andra
partiet förlorade Jöhann Hjartarson som vit
även det tredje och sedan var kampen i praktiken över.
Matchen i Antwerpen blev en thriller som
50

Jan

Timman

till slut

vann.

Eller,

rättare

sagt, som Lajos Portisch till slut förlorade.
Timman grep initiativet i inledningen men
de båda första partierna slutade med remi,
det ena efter avbrott och mer än tio timmars
spel. Det tredje vanns av Portisch och när
det fjärde blev remi såg det ut som om de
holländska VM-förhoppningarna skulle grusas även denna gång.
I det femte spelade Portisch upp en överlägsen ställning. Men så började, som så
mänga gånger förr, nerverna spöka för den
Sl-årige ungraren; Timman kunde vända
partiet och utjämna.
Med 3—3 inför det sista partiet satsade
Portisch på remi för att få en förlängning till
stånd. Några tveksamma drag räckte emellertid för att Timman skulle få övertaget och
efter 64 drag kunde han ta emot motståndarens gratulationer.
Fler kandidatpartier följer i nästa nummer
TiS.

Artur Jusupov

1. Sf3 då 2. gå Sf6 3, Lg2 LIS
Laskers uppställning. Den användes för
första gången I det berömda vinstpartiet mot
Réti i New York 1924,
4, c4 e6 5. 0—0 Le7 6. b3 0--0 7, Lb2 h6 8. d3
Lh7 9, Sbd2 Sc6 10. a3 a5
Förhindrar vits expansion på damflygeln.
Svart har utan svårighet fått utjämning och
kan lugnt se framtiden an.
11. exd5 exd$5 12, De2 Sd7 13. Lh3 Te8 14.
Tfel Sf8 15. Tacl Se6 16. Db1l Lf6 17. Dal
L.xb2 18. Dxb2 Dd6 19. Tbl Sc5 20. Lfi LfS
21. Tecl Sa6
Därmed förhindrar svart en gång för alla
framstöten b3å—bd, men samtidigt står
springaren något passivt på 26.
22. Te2 Te7 23. Thel Tac8
Vit kan inte uträtta något på ce-linjen och
svart kan inte uträtta något på e-linjen, så
spelarna fortsätter skyttegravskriget.
24, e3 Lh7 25. Sbl Td8 26. Le2 d4!?
Nu blir det liv i kampen. Vit kan inte undvika att e-linjen öppnas.
27, €4 £5 28, exf5 Exf5 29, Lfi Dd7 30. Sbd2
Tf8
Därmed tillåter svart det följande chansrika kvalitetsoffret, men det var svårt att finna
bättre drag. T ex hade avbytet 30. — Lh3 31.
Exh3 Dxh3 32. Txc6! (ett chansrikt kvalitetsoffer) bxc6 32. Sxdd inte varit någon fördelaktig affär för svart.
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Artur Jusupov
Kevin Spraggett
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31, Txe6! bxe6 32. Sxd4 Sb8 33, Sxf5 Dxf5
34, Se4 Sd7
Svart offrar ytterligare en bonde för att få
den passiva springaren i spel.
35. Txc6 Se5 36. TS SI3t 37. Khl Dg6 38.
Txas
Läget har klarnat. Vit har både materiell
och positionell övervikt, Men svart tror sig
ha sett en vacker kombination,
38. — Db6 39. b4 Sxh2? 40. Db3t!
Naturligtvis inte 40. Kxh2 Txe4 41. dxed
Txf2t med damvinst. Den enkla damschacken vederlägger svarts kombination.
40. — Kh7 41. Kxh2 Txf21 42. Lg2!
Kanske hade Jusupov bara räknat med 42.
Sxf2 Dxf21t 43, Lg2 Te3 som vinner för svart.
42. — Tf8 43. Te5 Kh8 44, ad Dg6 45. a5 Dg4
46. De2 c6 47. a6 Tb8 48, Txc6 Dh51 49. Kgl
Txb4 50, Tc8t Kh7 51. d4
Hotar matt.
51. — Df5 52. gå! Dg6 53. Sf61T!
Vinner damen, 53. Sg51 leder till samma
damvinst.
53, — axfö 54. Th8&r
Med idén 54. — Kg? 55. Tg5t.
54, — uppgivet,

TREDJE MATCHPARTIET
DAMGAMBIT (D 34)
Artur Jusupov

Kevin Spraggett

1. dd då 2, Sf3 c5 3. cd e6 4. exd5 exdå 5, Sc3
Sch 6. 23 Sf6 7. Lg2 Le7 8. 0-0 0—0 9. Lg5
LeG 10. dxe5 Lxc5
Den andra huvudfortsättningen är 10.
Tc1, som leder till intressant spel efter 10. —
Se4 11. Lxe7 Dxe7 12. dxe5 Tfd8.
H. Lxf6
En annan möjlighet är 11. Sa4 Lb6 12.
Sxb6 axb6 13. Sdd som i partiet Tal — Keres,
Belgrad 1959. Med textdraget spelar vit på
en liten slutspelsfördet.
11. — Dxf6 12. Sxdå Dxb2 13, Sc7 Tad8 14,
Del Dxcl 15. Taxcl Le7 16. Sxe6 fxe6 17.
Tc4 Lf6 18. e3 Td6
Den vita fördelen består i att svart har tre
bondedöar mot vits två. Dessutom kan den
5

svarta kungsställningen bli svag längre fram i
slutspelet.

kan svart inte förbindra de förbundna friböndernas framryckning.
32. — Tbö6 33. Se7t Kh8 34. Sxf5 Ta6 35. Tc1
Svart ges givetvis inga chanser till motspel.
35, — Ta2 36. h3 Th2 37, e4! Txbd 38. gå h5
39. e5 hxgd
Desperation, men 39. — Spå 40. e6 var
också hopplöst.
40. exf6 gxh3 41. Lxh3 Txf6 42, Tc8T Kh7 43,
Tc7t Ke6
Den svarta kungen går självmant in i matt-

19. h4 hö 20. Ted Tfd8 21. Lh3 Kf? 22. Kg2

TeB 23. Tel Te7 24. Tc2 b6
Detta drag kunde svart ha undvikit;
springaren behövde så väl en extra gardering.

SR

od

Sd

25. Tf4 Kg6 24. på! Lal 27. Tel Lb2 28. Tc2

Lal 29, ad Se5 30. Sxe5 Lxe5 31. Tf8
Nu hotar vit att storma fram med bönderna på kungsflygeln.
31. — Tdd7 32. f4 Te7 33, Td2 Le3 34. Td6
Kh7 35. g5 hxg5 36. hxg5 Lbd!
Tack vare denna taktiska finess räddar sig
svart tills vidare.
37. Tdd8 Kg6 38. Kf3 Tf7
Svart kan inte längre finna någon konstruktiv spelplan.
1
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Efter 42. — Lelt 43. Kh3 finns det inget
försvar mot matthotet Lh5t.
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Jöhann Hjartarson
Anatolij Karpov
1. e4 e52. Sf3 5c6 3, Lb5 a6 4, Lad Sf6 5. 0—0
Le7 6. Tel b5 7. Lb3 d6 8. c3 0—0 9. h3 Te8
10. då Lb7 11. Sbd2 Lf8 12. a3
Den teoretiskt starkaste fortsättningen är
12. ad. Textdraget ger svart fler valmöjligheter.

12, — h6 13. Lec2 Sb8 14, b4 Sbd?7 15. Lb2
al?
Ett ovanligt drag, som spelades första
gången I partiet Penrose — Wade, England
1968. Andra outforskade möjligheter i denna ställning är 15. — Sb6 och 15. — Db8.
16, Ld3 c6 17. Sb3
Ett intressant alternativ var 17. dxe5 dxe5
18, Sb3 axbd 19, cxb4 med goda utsikter för
vit.

då ger vit klar fördel.
16. Lxd4 exd4 17. Dee!

axbd Sd7

På 17. Sxd4 fanns paraden 17. — Sxb4,
Karpov förbereder i stället ett vinstgivande
kvalitetsoffer som baserar sig på svarts svagheter på de vita fälten.

; Vit hotade att vinna b-bonden med 29.
Te5.
29. då g5 30. Sxb8 Txb8 31. Tc7 Sf6 32. Sc6
Slutet närmar sig. Sedan f5-bonden fallit
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Vit hade förmodligen underskattat styrkan i detta drag. Centrum öppnas fullständigt och de svarta pjäserna får fullt spelrum.
20. bxc5 dxe5 21. Sxb5 Sxed 22. De2 Sdf6 23.
Sc) Sg5 24, Lb5 Txelt 25. Txel Dc7 26. Lil
Den svaga punkten g2 mäste garderas.
26, — De6!
Med hotet 27. — Sxh31.
27. Te3 Ldé 28. h4
Denna försvagning är nödvändig för att
bemöta hotet Lf4.
28, — Se6 29. Sd1 Sg4 30. Txe6?
Nödvändigt och förmodligen tillräckligt

TREDJE MATCHPARTIET
SPANSKT PARTIE (C 93)

41. TAd5! fxe3t 42. Kg3 uppgivet

19. Sxdd!
Poängen. Vit får en överväldigande positionell övervikt som kompensation för kvaliteten.
19, — Lxe6 20. Sxc6 Tce8 21. Tel!
Med hotet 22. Sd2. Svart hinner inte gardera sin a-bonde.
21. — f5 22. Sd2 SI6 23. Sxa7 Ldé 24, e3 c5
Hjartarson vill inte bli långsamt manglad,
men detta påskyndar förlusten,
25, Se4 LbB 26. Sc6 b5 27, Sda5 cxbd 28.

För till forcerad förlust, men 15. — Sd& 16.

2a

44. Te7t Kh5 45, [3 uppgivet.

Johann Hjartarson

1. cd e5 2. Sc3 Sf6 3. 23 då
Hjartarson har någon gång sagt att draken
inte är korrekt. I det här partiet får han en
lektion I hur giftig draken i förhand är.
4, exd5 Sxd5 5. Lg2 Sb6 6. Sf3 Sc6 7. 0—0
Le7 8. a3 Le6
Partiet Gheorghiu — Wade 1968 fortsatte
8. — 0-—0 9, bd LfS 10. då Lf6 11. Tbi Dd7
12. Tel Sd4 13, Sxd4 exd4 14, Sed Lxe4 15.
Lxe4 Sd5 16, Ld2 c6 med lika spel.
9. b4 0—0 10. Tb1 f6
Detta drag ser passivt ut, men 10. — f5
strandade på 11. b5 och då faller bonden på
e5. Lägg också märke till att på den omedelbara framstöten 10. b5 fanns paraden 10. —
Sd4 11. Sxe5? Lb3 12. Del Sc2.
11. då Dd7 12. Sed Sd5 13. Dc2 b6?
Detta drag i kombination med fö leder till
en allvarlig försvagning av de vita fälten.
14. Lb2 Tac8 15. Tbel Sd4?
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ANDRA MATCHPARTIET
ENGELSKT PARTI (A 29)
Anatolij Karpov
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Jan Timman
Lajos Portisch
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FÖRSTA MATCHPARTIET
SLAVISK DAMGAMBIT (D 46)
Lajos Portisch

Jan Timman

1. Sf3 då 2. då Sf6 3. c4 c6 4. Sc3 e6 5. €3
Sbd7 6. Le2

Tidigare spelades oftast 6. Ld3, Textdraget leder in seglatsen i okända farvatten och
är nog lika bra.
6. — dxcd 7. ad
Fortsättningen 7, Excéd leder till Meranerförsvaret.
7, — Ld6 8. Sd2 0—0 9. Sxe4 Le7 10, b3 Sd5

var 30. Th3, t ex 30. — Sf4 31. Tp3 h5 32.

5e3. I stället offrar vit desperat kvalitet.
30. — Lh2t
uppgivet.

31.

Khl

Dxe6

32.

f3 Det

33.

Det följer 33. fxg4 Dxh4 34, Le4 Lg3t 35.
Kgl Dh21t 36. Kfl Dhit 37. Ke2 Dxg2t 38.
Kd3 Ledt.
a
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Här vore 10. — e$ 11. La3 Te 12. Sd6
fördelaktigt för vit.
Hl. Lb2 b6 12. 0—0 Lb7 13. Lf3 Tb8
Spelöppningen har gett vit en klar terrängfördel, som enklast skulle ha kunnat behållas genom 14. ed Sxe3 15. Lxc3. Men Portisch tvekar vilket ger Timman chansen att
överta initiativet.
14, Dd2 De5 15, Tfd1 Tfd8 16. De2 Sxc3 17.
L.xc3 e5!
Svart lyckas äntligen befria sin trånga
ställning och han spelar från och med au på
vinst.
18. dxe5 Sxe5 19. LxeS Lxe5 20. hå De7 21.
5
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Anatolij Karpov
Jöhann Hjaärtarson

exd4 19. Stxdå
KELA

Sxe5 Dxe5 22. Txd8j Txd8 23. Td1 Txd1'1 24.
Dxd1 De7
Svart har en minimal fördel tack vare sin
bondemajoritet på damflygeln. Men remimöjligheterna är alltid stora i damslutspel.
25. b4 h6 26. De2 c5! 27. Lxb7 Dxb7 28, bxcå
Dcé 29. Dd3 bxc5 30. Dd8t Kh7 31. Dd3t
Kg 32. Dd8t Kh7 33. Dd3t 26 34. DcA Kg7
35. Kfl Db6 36. Dc3t Kg8 37. a5 Db5t 38,
Kel c4 39, 23 Dd5 40. Db4
Det är svårt att se hur svart ska komma
vidare efter 40. Ke2. Textdraget leder till
komplicerade vändningar.
40. — Kg7 41. a6 Dd3 42, Db5 Dc3t 43. Kd1
h5 44. Ke2 De2t 45, Kf1 c3 46, De5T Kh7 47.
DådS!
Vit försvarar sig kallblodigt. Den svarta

damen kan inte samtidigt understödja fribondens framryckning och skydda den egna
kungen.
47, — Dblt 48. Ke2 DfS 49, Dead!
Om nu 49, — c2 så 50, ed och fribonden
faller.
49, — De6
Svart väljer att byta sin c-bonde mot vits
a-bonde, men vinstchanserna är små.

50. Dxc3 Dxa6 51. Db3 Kg7 52. Db21t Df6 53,
Da3 Db6 54. De3t Kh7 55, Dc4 Db77 56. e4
aå 57. Kgl Da7 58. Dad Db6 59, Da2 Kg8 60.
Da4 Kf8

Garrt Kasparov,

I denna ställning, som troligen är rem,
avbröts partiet.
Viss optimism rådde emellertid bland de
holländska supportrarna i Antwerpen och
Timman gjorde sitt bästa för att erövra hela
poängen. Men efter 104 drag och drygt tio
timmars spel inställde han vinstförsöken och
bjöd remi,
Vi återger fortsättningen utan kommentarer och påminner den intresserade läsaren
om att ett liknande slutspel förekom1 partiet
Aljechin — Reshevsky i AVRÖ-turneringen
1938:
61. Dal Db5 62. Dh8&t Ke7 63. Dc8 Db 64.
Kh2 Db6 65. De2 Da7 66. Db2 Ke6 67. Db3t

Ke5 68. Dd5+t Kl6 69. Dd61 Kg7 70. Kgl ad

71. Da3

Da2t

Kf8 74.

Da3t

Kg7 75. Kgl

f6 72.

Kg2

Kf7 76. Da2t

Kf7 73.

Kf8 77.

Da3t

Kf7 78. Da2t

Ke7 79,

Ke8

Da3t

80,

Da2 Ke7 81. Da3t Kd? 82. Dd3t Ke6 83.
Dd51t Ke7 84. e5 fxeå 85. Dxe5t Kf? 86, Dh8
Dc5 87. Dh7+ KI6 88. Dh8t Kf? 89. Dh7t Kf6
90. Dh8rt Kf5 91. Dh6 Dc2 92. De3 Dblit 93,
Kh2 Dead 94, Dg51t Ke6 95. DcS Kd7 96. Da7t
Kd6 97. Db6t Dc6 98, Dd4t Ke6 99, De3t
Kd5 100. Dd3t Ke5 101. De3t Ded 102. DeSt
Keb 103, Dc8t Kd6 104. Dd8t Ke 105. remi.
54

ett geni som älskar schack.

(Foto: APN)

ÄR VÄRLDSMÄSTAREN
EN LJUSGESTALT?
— Man behöver inte beundra människan Aljechin för att uppskatta den
överflödande mångfalden i hans skapande vid schackbrädet...
Så skriver Garri Kasparov i sin bok ”Child of Change” som nu har
utgetts på svenska under titeln ”Barn av min tid” (Prisma).
Citatet skulle utan större ändringar kunna användas om Kasparov

själv.
En genial schackspelare, en skarp inteltligens, en dynamisk och impulsiv personlighet, javisst, Men inte odelat sympatisk som
människa.
Kasparovs bok, skriven tillsammans med
den brittiske journalisten Donald Trelford,
utkom samtidigt som den fjärde VM-matchen mot Anatolij Karpov inleddes i Sevilla
hösten 1987. Uppståndelsen blev stor. Den
växte ytterligare när några av de mest spektakulära textbitarna publicerades i ansedda
tidningar i England och Västtyskland. Der
Spiegel, t ex, köpte tre avsnitt.
Vissa recensenter ansåg att ingenting un-

der Karpovs karriär hade förmått ge exvärldsmästaren så många sympatier som
denna bok. Det var naturligtvis inte Kasparövs avsikt, tvärtom. Men för en gångs skull
hade mästaren räknat fel.
Kasparov var ute för att döda. Därför
överskred han, mer eller mindre medvetet,

anständighetens gränser. Sådant gagnar offret, inte förövaren.
Enligt Kasparov symboliserar Karpov förstelningen, stagnationen och korruptionen
under Brezjnev-epoken, Karpov lierade sig
med de konservativa krafterna. Han regerade som en tsar och tillgrep alla tricks för att
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hindra oppositionen, dvs Kasparov, från att
nå fram till köttgrytorna.
FIDE-presidenten Florencio Campomanes utmålas som Karpovs handgångne man.
Den 15 februari 1985 — ”en skammens dag I
schackets historia” — ingrep han för att rädda
sin skyddsling genom att bryta den första
YM-matchen,
Schackligt sett, anser Kasparov, är Karpov en dunklets riddare som stängde in
schackvärlden i ett litet kvavt rum. Det krävdes en fjusgestalt som Kasparov för att föra
ut den i solskenet igen.
Sin egen sekundant anklagar Kasparov för
att ha förrått analyshemhigheter under den
tredje VM-matchen. Världsmästaren framlägger inga bevis, endast indicier.
De anklagade har, inte oväntat, svurit sig
fria. Reaktionerna från schackvärlden i
övrigt skulle kunna sammanfattas på detta
sätt:

- OK, kanske är Karpov en ful fisk, därom vet vi intet, men så som Kasparov har
burit sig åt gör man bara imte...
Detta är, kan man säga, den etiska aspekten på Kasparovs bok.
Oavsett vad man har för inställning kan
ingen förneka att intrigspel är fascinerande.
Det blir inte sämre för att bakgrunden är
autentisk. ”Barn av min tid” är således bitvis
spännande läsning, även om det kan bli
tröttsamt att tugga sig igenom de talrika citaten till Kasparovs ära.
Man kan inte låta bli att göra jämförelser
med Viktor Kortehnoi. Hans ”Antischack”

men styrkan t hans känslor kan knappast
missuppfattas, Och hos Kasparov kan man
spåra samma drag av misstänksamhet och
samma

fallenhet

för

konspirationsteorier

som kommer till uttryck hos Kortehnot.
Världsmästaren är öppenhjärtig och frispråkig i alla avseenden. Han redogör detaljerat för sina familjeförhållanden, sin
uppväxt, sin ekonomi, sina erfarenheter av
Botvinnik-skolan, sitt förhållande med en
berömd skådespelerska etc, Och han kan givetvis förmedla många Intressanta uppgifter
om matcher, turneringar och enskilda partier samt, inte minst, om den samhällsomdaning som pågår I Sovjet.
Fram tonar slutligen en bild av ett brådmoöpet geni med bestämda åsikter om sig
själv och den värld han lever i. Det är viktigt
att tillägga att det rör sig om ett geni som —1
likhet med Aljechin — älskar schack.
”Barn av min tid” är enligt uppgift på väg
alt utges även i Sovjet, Det ryktas att Kasparov kommer att mildra sin kritik i ätminstone några avseenden. Det är inte troligt att en
sådan form av glasnost får Karpov att falla i
hans armar.
I den svenska utgåvan har man av okänd
anledning uteslutit ett antal bildsidör som
publicerades I bl a den tyskspråkiga versionen. Det är synd. Boken, som omfattar 359
sidor, avslutas med ett tiotal betydelsefulla
partier, varav ett par har kommenterats av
Kasparov själv.
Bo Plato

VM-

På de följande sidorna bjuder TfS på ett ut-

matchen mot Karpov, är en rasande uppgörelse med motståndaren och allt som denne
representerade. Kasparov år inte lika hätsk

drag ur Kasparovs bok, publicerat med till-

(1981),

som

skrevs

efter

den

första

stånd från bokförlaget Prisma, Lars G Warne står för översättningen.

TACK
För allt det vänliga deltagande som vi fått mottaga I sorgen vid vår älskades

ERIK LUNDIN
bortgång och för den hyllning som i form av blommor, gåvor och tankar ägnats
hans minne, framföra vi vårt varmaste tack.

Ingrid, Berndt, Henrik, Arvid, Berit

sq

e I nedanstående utdrag ur boken ”Barn av min tid” berättar Garri
Kasparov bl a om sina första resor till Västeuropa och om sitt genombrott som elitspelare vid 15 års ålder.

e Han skriver också om Bobby Fischer, som får många erkännsamma
ord för sina insatser även

utanför själva schackbrädet.

Fischer var,

anser Kasparov, förebilden för det moderna schacket.

Garri Kasparov:

BARN AV MIN TID
Den första resan till väst gjorde jag i juli
1976 när jag deltog i VM för juniorer i Wattigny nära Lille i Frankrike. En trettonåring
hade aldrig tidigare representerat Sovjet vid
ett sportevenemang utomlands. Resan var
en besvikelse I mer än ett avseende.
Jag delade tredjeplatsen i turneringen
bland 32 juniorer men kände att jag spelat
dåligt mot de bästa spelarna. Det var också
tråkigt att partierna knappt gav mig tid att se
något av Frankrike. Jag hade förberett mig i
skolan för resan genom att läsa allt jag kunde komma över om fransk historia och kultur, men vi formligen rusade förbi alla historiska minnesmärken jag hade hoppats att få
se. I 64, schacktidskriften som utkommer
varannan vecka i Sovjet, fick jag slutbetyget
”nje plocha” (inte dåligt) men mitt eget omdöme var ”onöjaktigt”.
Innan jag reste hade jag studerat en stor
karta över Frankrike som hade tillhört morfar Kasparov. Jag kunde genast se skillnaden
i livsföring hos folk i väst men jag var för
liten för att förstå vad det innebar politiskt.
Tydligt var att Sovjetunionen i vissa ävseenden var ganska efterblivet, men jag tog det
som ett faktum, en följd av vårt hårda förflutna. När jag som fjortonåring besökte
Frankrike för andra gången skrev jag vid
hemkomsten en uppsats som jag diskuterade
med lärarna. Jag stod faktiskt på bättre fot
med mina lärare på den tiden än med mina
skolkamrater, för jag kunde tala mer fritt
om mina upplevelser. En självklar samhörighet med äldre på jämnårigas bekostnad har
varit ett ständigt problem i mitt liv och det är
fortfarande inte tillfredsställande löst.

Oleg Romanisjin, den ukrainske stormästaren, var hedersgäst i Baku senare det året
vid Komsomolskaja Pravdas zonturnering.
Han spelade simultan mot 16 juniorer och
förlorade mot två av dem. Jag var den ene
och slog honom som svart i ett parti som
kännetecknades av flera djärva drag, Den
amerikanske mästaren Eric Schiller sade följande om mitt spel vid det ullfället: Grab-

bens

Chutzpah

(jiddish

med

betydelsen

”fräckhet”, ”att ha mage”) är ganska imponerande.
Jag lyckades försvara titeln som sovjetisk
juniormästare i Riga i januari 1977. Det är
alltid knepigt för man kan så lätt förlora och
ramla ner från Olympen. Petrosjan lyckades
två gånger vinna titeln som 16- och 17-åring
och Alexander Chalifman lyckades också
upprepa triumfen vid 16 och 18 års ålder,
men jag var bara 13 och de senaste resultaten hade inte vari så lysande. Och det fanns
flera starka spelare i fältet: Tjernin, Jusupov
och min ärkefiende Sturua.
Men det hände sig att jag lyckades samla
flest poäng i mästerskapets historia — 8 av
9 möjliga, två hela poäng före Tjernin. Ingen visste att jag kunde spela så briljant.
Kommentatorerna noterade att jag flitigt använde mig av varianter ut Botvinniks öppningsrepertoar, vilket jag lyckades fint med
vid detta tillfälle. Det var min mest förkrossande seger dittills och stimulerade mig efter
det första misslyckade besöket i Frankrike.
Snart kom jag emellertid tillbaka till Frankrike för 1977 års junior-VM i Cagnes-surMer på Rivieran, vilket påminde en del om
Baku sommartid med sina breda boulevar57

der av olivträd vid stranden, Trots att det var
ett mycket starkare fält än föregående år och
deltagarna var mycket äldre än jag, kom jag
trea igen. Botvinnik ansåg att det var ett bra
resultat, särskilt som jag slog segraren,
16-årige Jön Arnason från Island. Nigel
Short spelade sin första turnering, två år
yngre än jag och två poäng efter. Resultatet
var i själva verket en ganska stor personlig
besvikelse för mig. Jag hade spelat bra och
hade utsikt att vinna, men slutade med tre
remier mot svagare motståndare. Det var en
brist i mitt temperament som gjorde att jag
inte kunde ta fram storsläggan när det verkligen behövdes.

””Om jag misslyckades skulle jag
förbereda mig för en utbildning
till ingenjör likt pappa...”
Artur Jusupov, som var sjutton år, tre år
äldre än jag, segrade med en halv poäng i en
match i Leningrad om rätten att representera Sovjet i VM för juniorer yngre än 20 åri
Colombia i Sydamerika, en tävling som han
senare vann. Jag remiserade i båda partierna
mot honom och jag tyckte att jag spelade
energiskt.
Det var en kritisk period i mitt liv, ett av
de avgörande ögonblicken. Det nya året
1978 hade gått in, Jag skulle snart fylla 15
och visste att om jag inte kunde kvalificera
mig för mästartiteln snart så skulle jag bli
tvungen att slå in på en annan bana. Mamma
och jag hade beslutat att det skulle bli eldprovet. Om jag misslyckades skulle jag förbereda mig för en utbildning till ingenjör likt
pappa, till matematiker med data som specialitet eller till lärare i språk och litteratur.
Jag hade visat lovande anlag, men nu fordrades det resultat.
Ingen av oss insåg klart att jag nu stod och
balanserade på gränsen till det stora genombrottet, den verkliga toppnivån. Det var nu

jag hittade min egen stil, den riktiga Kasparöv-stilen.
Av Botvinnik hade jag lärt mig hur man
skall! studera schack, hitta på nyheter, leta
efter sunda idéer i alla ställningar, Det är en
vetenskaplig metod, att lära sig gamla drag
och sedan försöka förbättra berömda ställningar, hitta nya öppningsdrag, nya varian58

ter, nya vägar i mittspelet, nya spelplaner
osv. Alla studerar gamla partier, det är ungefär som att lära sig språk. Men när man
tillägnat sig en vokabulär måste man använda den till att själv skapa något eget — och
om man ska bli mästare måste det verkhgen
vara en egen kreativitet, som ett utflöde av
en kraftfull individuell särprägel. Detta insåg Jag plötsligt. Det var som när en fågel lär
sig flyga, en stor frigörelse.
Framstegen skedde i två jättekliv. Först
vann jag ÅA P Sokolskijs minnesturnering i
Minsk före 14 internationella mästare, med
hela 13 poäng av 17 möjliga. Det behövdes
bara 94 för mästartiteln. Därefter vann jag
två månader senare i den lettiska staden
Daugapils över 64 mästare och stormästare I
en kvalificering till Sovjets högsta serie, vilket självklart innebar världens starkaste serie. Med två kliv likt katten i sjumilastövlar i
morbror Leonids barnopera ”Mästerkatten i
stövlar” hade jag gått från jumor till senior,
från grundskola ull universitet, från nationell till internationell klass. Nu behövde jag
inte längre tänka på någon framtid utanför
schacket. Jag kände mig enormt stark och
spelade underbart. Jag hade äntligen nått
ända fram. Alla tvivel om min framtid var
eliminerade. Från den stunden var mitt liv
schack och schack skulle bli hela mitt hiv.
Den här kometartade framgången har
jämförts med Capablancas seger över amerikanen Frank Marshall år 1909, en förbluffande seger som med ens förde den okände
kubanen upp till framgång och lycka eller
Tals marsch mot VM mellan 1957 och 1960,
Men Capablanca var 20 år och Tal något
äldre. Jag var fortfarande bara 15. Den enda
giltiga historiska parallellen är den med
Bobby Fischer som blev USA-mästare vid 14
och stormästare vid 15. Fischer blev trots det
inte världsmästare förrän han fyllt 29 år, sju
år äldre än jag är nu.
Man frågar mig ofta om Fischer, förmodligen därför att det är den ende spelaren i
schackhistorien med högre Elo-tal än jag.
För icke-schackspetare kanske jag skall tilllägga att det är ett internationellt graderingssystem som bygger på uppnådda resultat
med andra spelare i rankade turneringar och
som utarbetats av professor Arpad Elo i Milwaukee år 1971. Det är på intet sätt perfekt
och kan ibland missbrukas, men det utgör

|

ett acceptabelt hjälpmedel att jämföra spelare världen över.
Människor frågar mig alltid om jag skulle
ha velat möta Fischer, eller om jag skulle
vilja spela mot honom nu, eftersom han bara
är 44 år och således yngre än många av våra
nu aktiva stormästare — tolv år yngre än Viktor Kortinöj som fortfarande vinner turneringar, Ingetdera är tänkbart och det är ingen mening att spekulera över de frågorna.
Jag tillhör en efterföljande generation av

det går att utnyttja det kommersiellt via
massmedia och skapa intresse och spänning
hos allmänheten för matchen som ett möte
mellan två giganter, Aven i det avseendet
var han många år före sin tid. Inte förrän nu
börjar vi hinna ikapp.
Fischer skulle säkert ha vunnit över Karpov om de mötts 1975 och Karpovs hela liv
skulle ha blivit förändrat som en följd av det.
Nu är han kanske en helt annan spelare, Så
inflytandet från Fischer har på det viset på-

schackspelare. Fischer kan omöjligt mäta sig

verkat även mig,

med den nuvarande toppen efter 15 års frånvaro från spelet. Botvinnik hävdar att Fischer hade en formlig fobi mot att börja en
match och att det var därför han ställde upp
så omöjliga villkor. Om han inte kunde

Indirekt har vi också på ett annat sätt stött
ihop, via Botvinnik, som mötte Fischer vid
ett enda tillfälle, under OS 1962 i Varna i
Bulgarien. Det var ett historiskt parti som
slutade i en omdiskuterad remi, som kommentatorer har undersökt i åratal efteråt.
Det gick till avbrott med Botvinnik en bonde
under och Fischer visade genom sitt uppträdande att han väntade att Botvinmk skulle
ge upp. Under natten föreslog Geller ett listigt motspel som skulle kunna rädda partiet.
Det innebar en fälla och Fischer som då
bara var 19 är gick i den när spelet återupptogs. Han fick tårar i ögonen när han insåg
vad som hänt.
Botvinmik gick till lagledaren, Abramov,
för att ge besked om att partiet skulle bli
remi. När Fischer såg det rusade han utom
sig av ilska till tävlingsdomaren och protesterade mot att det ryska laget gav Botvinnik
förslag till drag. (Det är en anklagelse som
ofta riktas mot sovjetlag vid OS, senast I
Dubai 1956 av engelsmännen som helt oberättigat hävdade att vi hade hjälpt det spanska laget att besegra dem). När allt slutligen
lugnat ner sig lämnade Fischer hallen vit som
ett lakan. Han har alltid ansett att han borde
ha vunnit partiet.
Senare publicerade Botvinnik en detaljerad analys av tornslutspelet som visade att
även om inte Fischer gått i fällan skulle partiet ändå ha varit remi. Men Fischer kunde
inte acceptera den slutsatsen och i sin bok
My 60 Memorable Games ifrågasatte han
Botvinniks analys och lade fram sin idé om
hur han borde ha vunnit. Många är senare
fick vi i Botvinnikskolan till uppgift att analysera ställningen. Jag hittade då ännu ett
sätt för Botvinruk att remisera och bevisade

”Fischer var enligt min uppfattning den förste verkligt professionelle schackmästaren...”
komma över sin fobi då, när han stod på
toppen, skulle han självklart inte kunna det
nu. Han är ett spöke från det förgångna.
Fischer är intressant ur historisk synvinkel. Han tillhör schackmyterna. Det vore illa
om han uppträdde nu och fördärvade myten.
Jag anser att han skall ihågkommas inte endast för sin ursprungliga brådmogna begåvning, som verkligen var remarkabel, utan för

saker som inte har med schack att göra.
Andra stormästare har liksom Tal varit briljanta schacktalanger. Men Fischer var enligt
min uppfattning den förste verkligt professionelle schackmästaren. Han fick t o m oss
ryssar att bli rena amatörer ifråga om förberedelser. Han absorberades totalt av schack,
Han uppfann nya metoder för turneringsförberedelser. Hans analyser var utförligare
och mer kompletta. Han tänkte sig djupt in i
ställningarnas innersta kärna. Hans hela in-

ställning till spelet var femton år före sin tid.

Han innebar en helt ny sida I schackets historia, en ny era. Han var förebilden för det
moderna schacket.
En annan av Fischers bestående insatser
bestod i att göra schack populärt. Det kunde
hän som den ende världsmästaren från väst
sedan andra världskriget — faktiskt sedan
Max Euwe 1939.” Han gjorde imte bara spelet mera populärt i väst utan visade också att

") Tryckfel.
1935-1937.

Max Euwe

var världsmästare
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att Fischer trots sina fixa idéer 1 just detta
parti hade fel. Jag tror att han innerst inne
hade ett behov av att inför historien bevisa
att han kunde besegra den store Botviannik
precis så som han i förväg sagt att han skulle
göra. Så det amerikanska geniet var trots allt
inte ofelbart.
Leonid Sjaämkovitj, en exilrysk stormästare, som nu lever i Förenta Staterna, har på
ett annat sätt förknippat mig med Fischer i
en historta kring ett schackproblem, Han
hade visat detta problem för en rad världsmästare, Petrosjan, som var ganska lat. log
och sade: ”Jag vill inte få huvudvärk, visa

mig lösningen i stället”. Smyslov sysselsatte
sig med det i tio mmuter och bad sedan även
han om svaret,
En gång visade Sjamkovitj Bobby Fischer
det under en lunchpaus 1 Pasadena och erbjöd sig att tala om lösningen. ”Nej, jag hittar den själv”, sade Fischer och löste problemet på sitt fickschack efter ett par minuter. Enligt Sjamkovitj är undertecknad den
ende utöver Fischer som har lyckats knäcka
det. Jag löste det i huvudet vilket föranledde
Misja Tal att säga till Sjamkovitj: ”Du hade

väl ingen aning om vad den här grabben går
för?”

Andrås Adorjån:

Black is OK!
rianten i Sicilianskt samt Damindiskt, Nimzoindiskt och Hedgehog. Med inträngande
och utförliga kommentarer visar han många
egna nyheter i dessa öppningar, vilka har
skördat otaliga offer.
På 165 sidor med 54 kompletta partier tar
han oss med på en njutbar resa i schackets
fascinerande värld, där kontentan är:
Alt vilja vinna är att våga.
De flesta som spelar svart gör tyvärr inte
ens ett försök, Kanske kan ett studium av
denna utmärkta bok bli början till något
m

ut

Rolf Lekander

Jensen/Purser/Pape: Elephant Gambit
Blackmar Press, 53 sidor, häftad.
En synnerligen angenäm liten broschyr av
en dansk-amerikansk trio.
Öppningsdragen är 1. ed e5 2. Sf3 d5, Att
denna öppning döpts sålunda har bla att
göra med en anknytning till det gamla indiska chaturanga, där våra löpare var... just
det, elefanter!

Ett litet smakprov på ett par dansande elefanter:

1. e4 e5 2. ST3 då 3. exd5 e4 4. De2 Sf6 5.
c4? Le 6. 503? 0—0 7. Sg1 Lg4 B, f3 exf3 9.
Dd3 f2t matt!
.
Kjell Krantz
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Samtliga åtta elitserielag ställde upp i regionfinalerna i Svenska Cupen
men endast hälften lyckades ta sig till finalen på Solvalla den 21—23
april. Längst i söder tog Malmö SS (div D) den plats som Limhamns SK
hade bespetsat sig på, i Göteborg fick SS Manhem vika för SK Kamraterna (div D, i Gävle förslog inte 3—3 för fjolårsmästarna Wasa SK i

den avgörande matchen mot SK Rockaden och i Gävle tog Södra/SASS
hem spelet mot Upsala ASS.

Nya böcker
Batsford, pris 9,95 pund, algebraisk notation, häftad.
Brukar du ha problem med spelöppningen
när du spelar svart? Tar du de flesta poängen
med vit? Då skall du veta att du är i gott
sällskap.
All statistik från turneringar visar att det
är mycket lättare och mer poänggivande att
spela vit I stället för svart i ett parti, Men så
borde det naturligtvis inte vara.
Ätminstone
inte enligt den ungerske stormästaren och
analytikern Andrås Adorjån, som menar
att man egentligen spelar alldeles för fegt
och passivt när man har svart och därför går
miste om många möjligheter till poäng.
För att råda bot på detta har han i en bok
samlat ihop en mängd partier, mest egna,
och ger goda råd hur man skall spela aktivt
som svart för att lyckas lika bra som vit.
Själv tycks han ha lyckats alldeles utmärkt
med detta 1 sin karriär.
De öppningar han behandlar mycket
ingående är Keresangreppet och Alapinva-

FYRA ELITSERIELAG
FÖRSVANN UR CUPEN

36 lag hade anmält sig men sju ställde inte
upp till spel. Flera återbud var sena, i något
fall lämnades inget besked över huvud taget.
Den geografiska planeringen skedde innan anmälningarna förelåg. Det ledde till en
snedfördelning som blev ännu mer markant
på grund av återbuden, I Göteborg, Norrköping och Luleå spelades en enda match, i
Gävle sex. Rockaden måste utkämpa tre
matcher innan finalbiljetterna var klara.

Lennart Örnmarker och Bo Aurehl, lagledare i Rockaden respektive Wasa, hade
många kritiska synpunkter på sammansättningen av grupperna, på seedningen och på
särskiljningsreglerna, Och visst kan man ha
åsikter om det faktum att av Sveriges två
bästa lag kommer bara ett att vara med i
finalen.
Cupgeneralen Göran Ohlsson, ordförande i allsvenska kommittén, säger:
- Ett skäl till att det blev på det här sättet
var att det visade sig vara

svårt att få ar-

rangörer. I Stockholm t ex var det ingen som
visade intresse. Lottningen står jag för, även
om man med facit i hand kan hålta med om
att fördelningen blev olycklig. Men om vi
börjat ändra när återbuden droppade in
hade vi förstås fått kritik för det i stället.
Vad kan förbättras till nästa år?
> Jag tror att tidpunkten för regionfinalerna bör flyttas. Anmälningstiden är i kortaste
laget och programmet i år var mastigt. Regonfinalerna bör spelas först när serierna är
slut.
« Vi blir nog tvungna att införa någon

form av anmälningsavgift. I alla händelser
måste det kosta att lämna återbud.
= Prispengarna är nu koncentrerade till finalen på Solvalla. En omtördelning är tänkbar så att även regionfinalerna får en del av
kakan. Man kan tänka sig priser till bästa
division IH-lag, bästa division I-lag osv.
- För att ytterligare stimulera intresset
bland klubbar i de lägre divisionerna kan
någon form av handikappsystem bli aktuellt.
En modell är att ge en poäng per division, så
att ett diviston U-lag får starta med 2—0 mot
ett diviston I-lag. Däremot är jag ingen vän
av tidshandikapp i partierna.
Har cupen över huvud taget någon framtid?
- Ja, det tror jag, säger Göran Ohlsson.
Den ska vara till för både toppen och bredden. Och visst kan det väl vara roligt för ett
gäng från division IV att få möta ett topplag i
ärlig kamp även om chanserna att vinna inte
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är stora!

Så över till tävlingarna:
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:

Malmö
Solhedens SK, Trelleborg - Limhamns SK
0—6
Kirsebergs SK — Malmö SS 1-5
Solheden hade som väntat inga möjligheter att rubba Limhamn. Men så skiljer det
också hela fem divisioner I seriesystemet.
Däremot trodde nog de flesta att Kirseberg, topplag i division II och med Jonny
Hector på första bord, skulle vara kapabelt
att ge Malmö SS en ordentlig match, Så blev
inte fallet. Och

Björn

Ahlander

visade att

han är en svårknäckt nöt för vem som helst:
DAMGAMBIT
Björn Ahlander

(D 38)
Jonny Hector

16. Lxcd4 dxcd 17. Sxe4 b5 eller 14, Sf3 LfS
15. Tacl Db2 och svarts dam står förvånansvärt säker på b2.
14. Lxad4 LfS 15. f3 Ld3 16. Tfel The8 17.
Le2 Lxe2 18. Txc2 Tc6 19, Th!
Det är viktigt att tvinga b-bonden till bö
eftersom alla motspelsmöjligheter längs alinjen då tas bort. Dessutom kan en senare
frammarsch med a-bonden bli en tänkbar
angreppsplan.
19, — Tb8 20. Tcb2 b6 21. ed Te6 22. e5 Shå

23. g3 g5 24. Sf!

För att hålla tillbaka vits bönder har svart
blivit tvungen att deplacera sin springare och
försvaga sig med draget g7—g5. Springarens
”försvinnande” gör att d5 blir svårgarderat
medan 23. — gå försvagade fältet f5. En
springare på e3 skulle alltså inte vara så
dumt.
24. — [6 25. Te2

Malmö SS
Kirsebergs SK
1. då d5 2, cd e6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 Lb4 5. LeS
Sbd7 6. e3 c5 7. exd5 exdå
Detta är utgångsställningen I den sk
Westphalia-varlanten, Huvudvartanten förtsätter med &. Ld3 Da5 9. De2 cd 10, Lf5 0—0
11. 0—0 Te8 och nu kan vit välja mellan det
minimalt bättre slutspelet efter 12. a3 Lxc3
13. Dxc3 Dxc3 14. bxc3 eller fortsatt mittspelskamp efter 12. Sd2.
Det drag Ahlander väljer har en viss Överraskningseffekt men är egentligen ganska
harmlöst.
8. Lxf6!? Sxf6 9. Lb5t Ke7?!
Jugoslaven Kovatevic, som för övrigt är
en av Westphalia-variantens största förkämpar, spelade det ”självklara” 9. — Ld7 mot
Hernåndez i Luzern-OS 1982 och hade bra
spel efter 10. Lxd7t Dxd7 11. 0—0 0—0 12.
dxc5 Lxe3 13. bxc3 Tac8 14. Ddå4 Tfe8 15.
$d2 Dc?7 16. Tabl Te7 17. c6 b6l. Det märkliga 9. — Ke7 har dock spelats tidigare.
10. 0-—0 c4 11. Sd2!
Partiet Levitina — Aleksandrija, Sovjet

Listigt spelat i svår ställning, Vit hotar helt
enkelt att dubblera på e-linjen och sedan slå
på f6. Dessutom finns alltid möjligheten att
skaffa nya angreppsmål på damflygeln med
a2-—a4—a5. Nu lockas vit i stället att ta en
bonde, men samtidigt kommer hans torn på

1983, fortsatte 11. Se5 Da5 12. Sxd51t?! Sxd5

avvägar.

13. Lxc4 med oklart spel. Ahlanders drag
verkar bättre eftersom han nu hotar att öppna centrum med e3—2e4,
1, — Exe3 12. bxc3 Da5 13. Dad Dxad
Man kan förstå att Hector vill byta damer
med kungen placerad på 27, men det slutspel
som uppkommer är obekvämt för svart. Den
halvöppna b-linjen plus möjligheten till
frammarsch i centrum ger vit alla chanser.
13. — Dxc3 ser livsfarligt ut men går kanske att spela, t ex 14, Tfdl a6 15. Tacl Db2

26. Tb5?! Kc6 27. Txd5 Tbe8
Efter 27. — Kxd5 28. Se3t Kc6 29. d51
Kd7 30. dxe61 Kxe6 31. exföt Kxf6 32. SAST
har vit vinstställning. Hector försöker utnyttja det faktum att tornet inte kan ta sig
från d5 och förstärker lugnt sin ställning.
28. Kf2 5?
Det var dags att ta tornet. Efter 28. —
Kxd5 29. Se3t Kc6 30. d5t Ke5 31. dxe6
Txe6 har svart ingenting att frukta. Efter
textdraget tappar svart trycket mot vits cen-

trum, Samtidigt står bonden och hänger i
många varianter.
29, ad a6 30. Td2 få 31. TeST!
Vit får nu ett fördelaktigt slutspel med i
praktiken en merbonde. Ahlander visar i
förtsättmngen prov på fin slutspelsteknik
och ger inte Hector någon chans att slinka ur
greppet.
31, — bxc5 32. d51t Ke7 33. dxe6 Txe6 34. Te2
Kc6 35. Sd2 fxg3t 36. hxg3 Kd5 37. Se4 hö
På 37. — Txe5 följer 38. Td21t Kc6 39,
Td&r.
38, Tel Tb6 39, Tel a5 40. Sd6 5g7
Tidsnöden är över och därmed är också
svarts sista hopp ute, även om han lyckas
kämpa emot 1 ytterligare nästan 20 drag.
41. Td2t Ke6 42. Sxe4 Tb3 43. Td6t Kf7 44.
Tf6t Ke? 45, Se3 Tb21 46. Kel Ta2 47, SAST
Kd? 48. c4 5Se6 49. Txh6 Sd4 50, f4 Tg2 51.
Td6t Kc8 52. Ta6 Txg3 53. e6 Tg2 54, e7
Te2t 55. Kd1 Kb7 56. Tb6t Ka7 57. Tb2 Ted
58. fxgå Sf3 59. Te2 uppgivet.

(Kommentarer: Stellan Brynell)

25, — Kd7!?

Malmö SS gick till final tack vare lägre
medelranking:
Malmö SS - Limhamns SK 3—3
Finalen blev en spännande historia som
avgjordes på första bord. Där höll Ahlander
remi mot Stellan Brynell med tre lätta pjäser
mot dam i ett parti som Brynell förgäves
gjorde sitt yttersta för att vinna.
Bogdan Pietrusiak tog en av Limhamns
två segrar efter en kombination mot Johan
Sigeman:

samt av Gunnar Finnlaugsson mot Anders
Nylén,

Lund
Åstorps SS — Lunds ASK 1—5
Kristianstads SK - Markaryds SK 542-34
Visst är det skillnad mellan elitserien och
division I, det fick habila division I-laget
storp erfara. Enda segern togs av Mikael
Johansson som på andra bord vann mot
Ludvig Sandström. Division III-laget Kristianstad borde normalt inte ha stora chan-

ser mot division I-kollegan Markaryd. Laguppställningarna gav förklaringen tll de
oväntade siffrorna — av Markaryds ordinarie
A-lagsbesättning deltog endast en spelare.
Kristianstads SK — Lunds ASK '4—544
Mot LASK hade nordskåningarna dock
ingenting att hämta. Enda poängen erövrades av Jörgen Wiala på andra bord,

Göteborg
SK Kamraterna - SS Manhem 4—2
Här blev det final direkt och ytterligare ett
elitserielag åkte ut till förmån för den klubb
som gör upp med Malmö SS om seriesegern i
division I södra. Kamraterna hade högre

ranking på de fyra främsta borden och det

hjälpte inte att Lars-Åke Schneider slog
Thomas Ernst på första.
Bengt Svensson vann mot Björn Andersson och Ingvar Andreasson mot Ove Kinnmark medan Gösta Svenn och Lars-Erik Johansson spelade remi mot Magnus Carlhammar respektive Mats Eriksson. På sista bord
fullbordade Matti Svenn triumfen med seger
mot Joakim Engsner.
Men helt utan möjligheter var Manhem
inte — i komplicerad ställning hade Kinnmark pjäs mer mot Andreasson när han blev
matt.

Hjo

26, SXf7! Txf7 27. Dxe6 Df8 28. De5 uppgivet.
Reynir Helgason slog Julius Fridjonsson
medan Malmö 59” fullpoängare erövrades av
Arnthor Einarsson mot Magnus Eriksson

SA Fenix, Borås — Tibro SK V2—3!4
Tibro SK — Skara SS 2—4
De två matcherna i Hjo gav inte utrymme
för överraskningar. Sedan Skövde SS stannat hemma blev det genast final för Skara,
som en vecka tidigare tagit en komfortabel
seger mot just Tibro med 5V2—235 i division IL. Den här gången blev motståndet
hårdare även om det aldrig var någon tvekan
om vart segern skulle gå.

f
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Norrköping

Sabå De7 33, De3 Kh7 34. Tf1 Sd6 35. Sxd6

Schack 08 — Finspångs SK 6—0
Både SS Allians. Skänninge och KH-Allansen -72 uteblev, I deras frånvaro fick
Schack 08 en lätt uppgift mot division 11laget från Finspång.

Dxd6 36. Tbl Tb8 37. Sb5 Dd7 38. Sc3 Dd6
39, Sb5 De7 40. Sc3 Tec8 41. KA De5 42. Df3

Tb7 43. Ke2 Tg7 44. gå Th7 45, Dh5 Df8 46,
Kd2 Da7 47. Ke2 Dp5 48. Df3 h5 49. hå Dh6
50, d6?! Td8 51. Td1 Tbd7 52. Sb5 Kh8 53.
Ke3 Dh7 54. De3 Tg8 55. uppgivet.

Resten av Upsalas poäng erövrades av
Börje Jansson och Thorsteimn Thorsteinsson
som spelade remi mot Axel Ornstein respektive Ralf Åkesson.

Uppsala
Wattholma SS -— Hässelby SK 2!4-—3!4
Hässelby SK - Upsala ASS Vi-—52
Schack 78, Uppsala — Södra/SASS 0—6

Vällingby SS var inlottat i denna grupp
men uteblev. Wattholmas ungdomliga sextett gjorde förbluffande bra motstånd mot
Hässelby som är ett av topplagen i division
II. På sista bord vann blott 11-årige Andreas Lindström (cupens yngste?) sitt parti.
Som framgår av siffrorna i övrigt hade elitserielagen inga problem med att ta sig till
final:
Upsala ASS-Södra/SASS 2-4
Tidigare under säsongen vann stockholmarna mötet I serien med 5-3. Aven nu höll
de ställningarna trots att Jan Johansson bidrog med en stormästarskalp:

Gävle
Hudiksvalls SK — Gävle SA 2/:—3'4
Wasa SK — Gävle SA 54-142
Horndals SK — SK Rockaden 09—6

Överhärde SK — Sandvikens SK 1—5
Sandvikens SK -— SK Rockaden 1—5
Inga överraskningar inträffade i de inledande omgångarna även om division 1V-laget Hudiksvall faktiskt bara var en halv
poäng från att slå ut division H-baserade
Gävle. Sandvikens Åke Hellström var den
ende som lyckades ta full pott mot någon av
stockholmarna. I partiet mot Mats Sjöberg
hittade han ett lurigt bondeoffer:

ITALIENSKT PARTI (C 50)
Lars Karlsson

Ferdinand Hellers
Wasa SK

Michael Wiedenkeller
SK Rockaden

1, e4 e5 2. 53 Sc6 3. Lb5 a6 4, Lad Sf6 5. 0—0
Le? 6. Tel bä 7. Lb3 0—0 8. c3 då 9. exd5
Sxd5 10. Sxe5 Sxe5 11. Txe5 c6 12. då Ldö
13, Tel
På sistone har man börjat experimentera
med 13, Te2, t ex partiet Sax —- Nunn, Bryssel 1988.
13. — Dh4 14. g3 Dh3 15. Le3 Lgd 16. Dd3
Tae8 17, Sd2 fö 18, DFI DhS 19, få Kh8 20.
Exd5 exdå 21. ad bxad
I Bryssel i fjol spelade Nunn 21. — g5 1
partiet mot Timmean och fick tillfredsställande spel efter att ha låtit vit slå på b5.
22. Txad g5 23, Taal! a5 24. DT2 hé 25. cd!
Ted 26, c5 Le7 27. fxg5 Te6 28. Lf4! Txelt

29, Txel Lxf4 30. Dxf4 hxg5 31. De5t Kh7
32. Dxd5 Le2 33. c6 Dg4 34, c7 La6 35. Te7t
Kg6 36. De6t Tfö 37, Dg8T uppgivet.
Carl-Magnus Björk och Simon Webb delade poängen varefter Mats Sjöberg och Dan
Östergaard utjämnade efter segrar mot Caspar Carleson respektive Manny Rayner.
Östergaards parti var mycket skarpt:
SICILIANSKT PARTI (B 87)

Jan Johansson

Södra/SASS

SPANSKT PARTI (C 89)

Dan Östergaard

Upsala ASS

SK Rockaden

1. ed e5 2. Lea Sf6 3. d3 Sc6 4, St3 Les 5. 0-—0
dö 6. c3 0—0 7. b4 Lb6 8. ad a5 9, b5 Se7 10.

Manny Rayner
Wasa SK

1. e403 2, SM3 då 3. då exdd 4. Sxd4 St6 5, 5c3
26 6. Led e6 7. Lb3 b5 8. 0—0 Le7 9, Df3 Db6
10. Le3 Db7 11. Dg3 Ld7?!

Lg5 Kh8 11. Sa3 Sg6 12. Sc2 Le6 13. Sd2 hé
14. Le3 Lxe3 15. fxe3 Lxecd 16. Sxcd b6 17.
Sd2?! d5!

TiS 19. Dd5 Tb8 20. TadI Lxe2 21. Td2 hå
22. Dxd6 Kf7? 23. De6t Kg7 24. Lxe7 Sxe7
25. Td7 uppgivet.
Matchhjälte blev Christer Hartman som i
ett kampparti till sist ordnade den nödvändiga halvpoängen mot Richard Wessman.
Efteråt konstaterade Bo Aurehl, som deltogi matchen mot Gävle, att om han tagit ut
sig själv även till matchen mot Rockaden
hade medelrankingen blivit tillräckligt låg
för att Wasa skulle ha avancerat...
Men sådana tricks var honom främmande.
Lite plåster på såren fick han för övrigt några
dagar senare när Rockaden avfärdades med
61541 lag- DM.
I egenskap av serie- och cupvinnare förra
året har Wasa också uttagits att representera
Sverige I årets Europacup för klubblag. Sveriges Schackförbunds sonderingar för att få
med ytterligare ett lag har hittills varit förgäves.

Luleå
Bodens SK -— SS Luleå 1—5
Av fem anmälda lag uteblev tre — Skellefteå SK, Sundsvalls SK samt SK Rockaden,
Sundsvall. Och där stod arrangörerna med
sina hyrda lokaler...
En match blev det i alla fall och utgången
av den får sägas vara programenlig, både
med avseende på serietillhörighet och rankingtal. Bodens poäng togs av Roland Eriks-

son på första bord sedan Kurt Settergvist
förivrat sig i remibetonad ställning.

I finalen får vi således se fyra elitserielag,

tre division I-lag samt ett lag från division IL.

Zå
28

Å

18. Txf6!? oxf6 19. Dh5 Kg7 20. då c6
bxe6 Tc8 22. c4 dxcd 23. då Txe6! 24.
Te5 25. Sc3 Dd7 26. Sa3 Se7 27. TI Tp8
Df3 f5 29, exf5 fö 30. ed Sc8 3. Tbi Dc7
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32, fe! Lxf6 33. Ti Te7 34, Sg3 Leå 35. SfS
b4 36, h4 Lf6 37, 25 hxgå 38. Dh5t Kg8 39.
hxg5 Lxg$ 40. Th3 Lh6 41. Sxh67 exh6 42,
LhAa! f6 43. Lxf6 Dd7 44. Tg3t Kf8 45. Dxh6T
Kl7 46. Tg71T uppgivet.
13 poäng lägre I medelranking kom att
räcka för Rockaden:
Wasa SK — SK Rockaden 3—3
Fjolårsmästarna tog snabbt ledningen se21.
Sbl
28.
32,

dan Robert Bator i jämn ställning satt bort
sig Ii tidsnöd mot Tom Wedberg och Ferdinand Hellers vunnit en teoriduell mot Michael Wiedenkeller:

TIDSKRIFT FÖR SCHACKS
KAMRATFÖRBUND
kallar till

Årsmöte
12. SIS!
En rekommendation av John Nunn som
Rayner uppenbarligen inte kände till.
12. — exf5 13. Dxg7 Tf8 14, Lg5 Spå 15. exf5

lördagen den 1 april kl 11.00
i Schackspelets Hus, Haga Kyrkogata 3

Göteborg

Ixf5 16. Tfel Sc6 17. Lxf/1! Txf7 18. Dxg8T
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Kjell Krantz kommenterar:

MÅNADENS PARTIER

Enda rutan,
18. Tb3 De 19, Sad Da7
Stort bättre är inte 19. — Dh5. Vit kan
vinna en kvalitet även då: 20. Lxc6 Ta7 21.
Lb6Lb8.

och John van der Wiel, Holland 654, 9—11)

I januari avverkades Hoogoven-turneringen i Wijk aan Zee, Holland
för 51:a gången med sedvanlig hög spelstyrka — kategori 13. För ovanlighets skull fanns ingen svensk bland deltagarna. I elitgruppen var det
ungdomliga inslaget starkt med 1987 års juniorvärldsmästare Viswanathan Anand, 19, Indien som yngst bland de 14 spelarna. Omkring
hälften av dessa var omkring 20 eller strax däröver.
En annan juniorvärldsmästare (1983), Ki-

ril Georgiev, 23, svarade för ett par uppmärksammade partier. Här är ett av dem:
20. Sbö!
Avgörande.
20. — Dxc7 21. Sxa8 Da7 22. Sb6
Resten är en tekniksak. Georgiev tar det
lilla lugna vid avvecklingen av det svarta
dödsboet.

SICILIANSKT PARTI (B 80)
Kiril Georgiev

Bulgarien

Zoltån Ribli

Ungern

1. ed e5 2. Sc3 Sc6 3. SM3 e6
Varför inte 3. — eål?.

22. — Lb7 23. Sc4 La8 24. Sb6 Lb7 25. Dbi

4. då exdå 5. Sxd4 Dec7 6. 23 a6 7. Lg2 Sf6 8.

0—0 Le7 9, Tel d6?!
Det förvånar att Ribli går in I denna posttionellt suspekta variant, Sundare är t ex 9.
— Sxd4 10. Dxd4 Ee5 11. Ddl dö.
10. Sxc6 bxe6 11. e5! dxe5 12. Txe5 0—0

Av alternativen är 12. — Lb7 det bästa.
Vit kan då svara 13. Lf4/Tei/Te2!?. Det sistnämnda draget, som inte finns i boken, har

kommentatorn använt flera gånger med gott
resultat. Ett exempel: 13. Te2!? Td8 14. Del
0—0 15. Sa4 Sd5 16. Ld2 DbB 17. c4 5c7 18.
Lb4 Tfe8 19. Lxe7 Txe7 20. Db4 Kf8 21. Sc5
La8 22. Sd71! uppgivet (Krantz - Supp, korr
1975—76).
13, Lf4 Db7
Inte 13. — Ldö? 14. Txe6! Lxf4 15. Txcé
med avgörande fördel för vit.
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14, Te2!
Som det kommer att visa sig står tornet
perfekt på andra raden. Sämre är 14. FTe3
Le5! 15. Td3 Sd5 16. Sxd5 exd5! (Pachmann). Likvärdigt (och mindre riskabelt)
med textdraget är 14. Sad. Som typparti väljer vi Keres — Martin Johansson, Stockholm
1966/67 (nyårsturneringen): 14. Sad! Td8 15,
Ld2 Tb8 16. Del Ld6 17. Te3 Db5 18. b3
Lev 19. Te3! Ld7 (19. — Le5 20. Lxc6 och
vinner) 20. Sc5 Sd5 21. a4 Dbé6 22, a5 Da7
(22. — Db5 23. Lf! och vinner) 23. Sxd7
Txd7 24. Txc6 Tbd8& 25. Lg5 Tb8? 26. Txe6!
uppgivet,
14. — Td8 15. Del
Fullgott är även 15. Td2. Ett bulgariskt
opus fortsatte: 15. — Ld7 16. Sa4 Le8 17. c4
Txd2 18. Dxd2 Td8 19. Da5 med bättre spel
för vit (Padevski - Bobotsov, Sofia 1972).
15, — Dxb2?
Härefter förlorar svart nästan foörcerat.
Han kunde ha testat 15. — Lb4 eller 15. —
a5. Dåligt är däremot 15. — 5Sd5? 16. Sxd5
exd5 17. cat
16. Tbl Da3 17. Le7! Tf8

hem blott två remier - Vaganilan något bättre med fyra.
Slutställning: 1-4) Viswanathan Anand,
Indien, Predrag Nikohé, Jugoslavien, Zoltån Ribli och Gyula Sax, Ungern 7146, 5-6)
Kiril Georgiev, Bulgarien och Jeroen Piket,
Holland 7, 7-8) Anthony Miles, England

€5 20. Sd7! Lxg2 27. Sxf6t Lxf6 28. Kxg2 cd
29. Tb7 Dd4 30. Tb8 gå 31. Txf8t Kxf8 32.
Db7 €e3 33. Dxa6
Här borde partiet ha avslutats.
33, — Dd51 34, f3 Kg7 35. ad h6 36. Dd3 Da2

37, Del Ld8 38. Tel Le7 39. Td1 f5 40. Dd4t
Kf7
Eller 40. — Lf6 41. Dd7t Kg6 42, De8&t.
41. Dxc3 Dxad 42, Tal DbS 43. Dd3 Db7 44,
pål?
Lite riskabelt,
44, — fxgå 45. Dh7t Ke8
Inte 45, — Kf8 46. Ta8T!.
46. Dg6t Kd7 47. Td11t Ke7 48. DF gxf3t 49.

Dxf3 Db4
Varför inte dambyte? Det förlorar ganska
lätt, t ex 49.

— Dxf3t

50. Kxf3 h5 51. Ked

Ld6 52. h3 g4 53. hxg4 hxg4 54. Tf1.
50. Td3 gå 51. Te3t Le5 52. Df7t Kd6 53.
Td3r Ke5 54, Dh5t Klö 55. Dxh6T KfS 56,
Dh7T Klf6 57. Td7 uppgivet.
Inledningen av turneringen gick I sovjetisk
favör. Valeri; Tjesjkovskij öppnade med 5
poäng på de sex första ronderna, en mer än
landsmannen Rafael Vaganian. Men sedan
kroknade Sovjetspelarna; under de sju följande omgångarna spelade Tjesjkovskij

Joel Benjamin, USA, Valerij Tjesjkovskij
och Rafael Vaganian, Sovjet 6, 12—133 Julio
Granda Zuniga, Peru och Ivan Sokolov, Jugoslavien 54, 14) Rudy Douven, Holland,
5.
B-turneringen vanns av nybakade sovjetiske stormästaren Jurij Dochojan och holländaren Friso Neijboer med 74/11 före John
Fedorowicz, USA och Rinie Kuijf, Holland
7.
Parti nr 2 är hämtat från en annan anrik
turnering — Hastings.
Årets tävling var av
kategori 14, den starkaste någonsin. Den
fick en oväntad upptakt i det att dess ende
IM, Anthony Kosten, tog ledningen med
23 efter att bla ha vunnit ett rafflande
parti mot exvärldsmästaren WVassilij Smyslov:
NIMZOINDISKT FÖRSVAR
Vassilij Smyslov
Sovjet

(E 14)

Anthony Kosten
England

I. då Sf6 2. Sf3 e6 3. c4 Lb4t 4. Shd2
Kanske Kosten hade planerat Smyslovs
eget favoritsystem 4, Ld2 a5!?
4, — b6 5. €3 Lb7 6. Ld3 c5 7, aå
Därmed försäkrar sig vit om löparparet.
Efter 7. 0-0 finns möjligheten 7. — oxdå 8.
exd4 9. a3 Le7.
7. — Exd21 8. Lxd2 dö 9. 0—0 Sbd7 10. Le3
0—0 11. b4
Enligt Raymond Keene i turneringsbulletinen är denna ställning gynnsam för vit (löparpar och terrängfördel). ECO (E 14, fotnot 21) däremot anser spelet tika, såväl efter
11, — De7 som efter 11. — Dc7. Intressant är
dessutom

11.

— Sed, tex

12. Lb2 De7

13.

De2 f5 14. Tfd1? Sdfö 15. dxe5 bxe5 16.
De2? Spå! med stor fördel för svart (Kelecevié — Ivkov, jugoslaviska mästerskapet
1983).
Rent allmänt får man vara extra försiktig
med partikommentarer från turneringsbulletiner. De är skrivna snabbt och lätt, ofta med
skumma efteranalyser som källa.
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13. Lfi! Tac8 14. Sd2 Lb7 15. e4

Nu kan man börja hålla med Keene.
15. — exdå 16. Lxd4 e5?!
Komprometterande, men på sätt och vis
draget som vinner partiet.
17, Lb2 Tc7 18. f3 De6 19. Tc1 Tfc8 20. Db3
Sh5 21. De3 Sf4 22. gå Dg6 23, Khl Se6 24.
Dd3
Det här draget kritiseras skarpt av Keene
(han har ?). Dels hotar det inte på dö, dels
står damen på en farlig diagonal (samma
Dg6). Man måste invända mot detta. Här
finns ännu inte en tillstymmelse tll något
diagonalhot och hotet mot d6 kan bli aktuellt lite senare, Keene anger i stället 24.
Lh3, vilket väl i och för sig är riktigt, men
det spelade damdraget

(med

idén Sf1—e3)

kan inte utdömas. Smyslovs fel kommer om
några drag.
24. — Sf6 25. Lg2
Inte 25. Dxd6?? Td8 26. Dxe5 Txd2 och
svart vinner.
25,— h5 26. Sfi TAS
Annu inga diagonalhot i stil med 26. — d5.

27. hå?
Alltför ambitiöst! Vit vill eliminera allt
tänkbart svart motspel (h5—h4). Keene anmärker också på draget och föreslår den intetsägande reträtten 27. De3 h4 28. Df2.
Man blir konfunderad. Det naturliga draget
är ju 27. Se3!. Det nämner han inte. Ett par
varianter:
a) 27. — d57? 28. exd5 Txel 29. Txcl Sxd5
30. Sf5! med avgörande fördel.
bj 27. — h4 28. St5 hxg3 29. hxg3 Sh5 30.
Kh2 Sef4 31. De3/Dfl (men inte 341.
exf4? Dxg2t!).
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ker på räddningsplankan 37. Se3!. Var verkligen Kostens 36. — FTd5 optimalt? Jag tror
han hade bättre, nämligen 30. — fåt.

€) 27. — b5!? är intressant men inte alls av
samma dignitet som det i partiet förekommande: 28. Sf5 bxcd 29, Txc4 La6?
30. Txc7l.
27. —b5
Gör att vit inte hinner med Kh2 och Se3,
Draget känns igen från liknande igelkottsställningar.
28. exb5 Txel 29, Txcl då 30, De3 dxed 31.
fxed L.xe4 32. Lxed
Om 32. Lxe5 Td3 33. Lxe4 Sxe4l
32, — Sxed 33, Tel f5 34, Lxe5 Tdå!
Partiet går nu in i sin intressantaste fas.
”Tyvärr” är båda spelarna redan i tidsnöd.

0088

É

nuelsson

35. Dxa7 Dg4 36. Dgl1

Motangreppet 36. De7 kan besvaras på
flera sätt. Vackrast är kanske 36. — f4 37.
Txe4 Dh3t 38. Kgl f3 39. De8t Sf8.
36, — Td5
Ett lämpligt tidsnödsdrag. Löparen har ju
mänga fält att välja mellan. Eller?

37, Lal?
Dåligt var likaså 37. Lb8? Txb5. Vits bästa
chans är att offra löparen genom 37. Se3l.
Keene fortsätter: 37. — Dh317 38. Dh2 Sf2t
(eller 38. — Dxh21t 39. Kxh2 Txe5 40. Sxf51)
39. Kgl Dxh21t 40. Kxh2 Txe5 41, böt och
svarts vinst börjar bli problematisk. Efter
textdraget är det raka rör. . .
37, — Stf4l! 38, Dh2
Om 38. gxf4 Dxh41t 39. Sh2 Sg3t 40. Kg2
Td2t etc (Keene).
38. — Df31 39. Kgl Sh3t! 40. Dxh3 Df2t 41.
Kh1 Dxel 42. uppgivet.

”A wonderfully ingenious display of pyrotechnics by Kosten” (Keene).
Är KR

FOTNOT: Är det ändå inte något som irriterar med det här partiet? Jo visst. Jag tän-

Stort intresse för
träffen med
distriktsledare
Sedan mitten av 80-talet har Sveriges
Schackförbund (SSF) inte arrangerat någon
distriktsledarträff. Men sista helgen i januari
var det dags i Hjo, där Västergötlands distriktsförbund med idésprutan Rune Ema-

oo Å

mm

11. — De7 12. Tel Led?!
Klart tvivelaktigt (löparen får strax återvända). Naturligt är 12. -- Se4.

Offret måste antagas:
37, Txe4 Dhåt! 38, Sh2 f3!!
Det hotar 39, — Tdl.
39, Tel Td2
Nu hotar 40. — f2. Två varianter:
a) 40, TI Txh2t! 41. Dxbh2 Dxflt 42. Dgl
De2 och svart vinner.
b) 40. Tc1 Tg2 (oklart är 40. — f2 41. Df1
Df5 42. Dg2 Dxe5 43. Sf3) och svart
tycks vinna, t ex 41. b6ö Txglt 42. Txgl
Df5 43. L.e3 Dd5 etc.
Kostens framgång blev kortvarig och de
garvade stormästarna övertog snabbt kommandot. Fem ronder före slutet blev Murray
Chandler sjuk. Han måste bryta turneringen
och ge walk over I de sista ronderna. Nigel
Short, som skulle mött Chandler i finalronden hade redan säkrat en topplats då han
tagit ledningen med en poäng före Viktor
Kortchnoi.
Denne gjorde som vit ett försök att spela
på vinst mot Smyslov men exvärldsmästaren
överraskade med ett pjäsoffer i sjuttonde
draget. Om offret antagits skulle Kortchnoi
ha utsatts för ett förödande angrepp. Men
Smyslov bjöd ännu mer överraskande remi
vilket naturligtvis omgående accepterades.
Slutställning: 1) Nigel Short, England 9
(av 143, 2) Viktor Kortchnoi, Schweiz 82,
3—5) Jonathan Speelman, England, Vasstli)
Smyslov,

Sovjet

och

Boris

Gulko,

USA

TW, 6-7) Anthony Kosten, England och
Bent Larsen, Danmark 6, 8) Murray Chandler, England 4.

och

ordföranden

Arne

Svensson

stod som lokal arrangör. Vid Vätterns västra
strand blev diskussionen livlig men positiv
och framåtblickande.
Ordförande Christer Wänéus konstaterade inledningsvis att bla de senaste årens
kongressförhandlingar visat ett behov av
bättre distriktskontakter från SSF:s sida.
Den allmänna information han gav följde
Ingemar Eriksson upp med att berätta om
förbundskanstiet i Norrköping. Att kansliet
sedan ett drygt halvår är placerat i Östergötiland hade, noterade han, visst inte alla
schackledare registrerat,
Ekonomin tyckte skattmästaren Ingvar
Persson var värd några allvarsord innan ungdomskommitténs ordförande Sthig Jonasson
berörde sitt viktiga fögderi. Berndt Söderborg från regel- och domarkommittén
(REDO) samt Göran Ohlsson från allsvenska kommittén avrundade förbundsinformationen.
Uppfattningen att SSF ska ha kalenderåret som verksamhetsår var allmän sedan en
utredning av Peter Bigge och Hakon Persson
hade presenterats, I frågan om särskilda
medlemmars rättigheter var tongångarna
mer
olikartade
och = utredningsmannen
Berndt Söderborg och centralstyrelsen får
allt ta sig en funderare.
I fråga om medlemsavgifterna förordade
distriktsfolket ett fasthållande vid den måttfulla linjen med låga avgifter. Det blir knappast aktuellt med en återgång till en junioravgift.
Christer Wänéus ställde i utsikt en upprepning av distriktsledarkursen, något som
onekligen ger bättre chanser till en mera
samlad och kraftfull handlingslinje.
Nära 20 distrikt var representerade 1 Hjo
vilket vittnar om att intresset var stort för
denna nygamla kontaktform.
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nan visat mindre begåvning I fråga om abstrakt tänkande, t ex på musikens, matematikens och schackets område.
Så här skriver världsmästaren Garri Kasparov I sin självbiografi. Tillsammans med
sin högt värderade lärare, exvärldsmästaren
Michail
Botvinnik,
uttrycker
han
en
manschauvinistisk

kvinnosyn

som

inte

är

ovanlig i schackvärlden, den kanske mest
mansdominerande av världar.
Kvinnovärldens svar är Judit Polgår som
vid 12 års ålder presterat resultat som
Fischer nådde vid 14 och

Kasparov vid 15.

Hennes halsbrytande framfart under det
gångna året har på sina håll fått pendeln att
slå över — man ser I Judit redan en framtida
utmanare till Kasparov. Tills vidare får man
nöja sig med att konstatera faktum; Judit
Polgårs framträdande på schackarenan är
en exceptionell historisk bändelse.

0 Nedlåtande syn
En slappt nedlåtande inställning till kvinnoschackets företrädare har gamla anor
bland manliga schackspelare. Årtiondena
före andra världskriget gjorde dåvarande
världsmästarinnan Vera Menchik — död vid

38 års ålder 1944 under ett tyskt luftangrepp

Två tredjedelar av systrarna Polgår deltog i Ungerns match mot Sverige i OS i Thessaloniki,
tv Esuzsa och Judit, t h Pia Cramling. I mitten står den svenske förbundskaptenen Håkan
Åkvist.

(Foto: Rolf Lekander).

Flickorna som skriver
SCHACKHISTORIA
- Botvinnik hävdar att det finns fysiologiska skäl till att kvinnor alltid
kommer att spela sämre än män, att kvinnans nervsystem är skapat
för att fullgöra hennes uppgifter som mor, vilket skulle innebära säm-

re naturlig fallenhet för beslutsfattande.
— Naturligtvis är detta ett kontroversiellt — dagar. Men låt mig säga att jag tycker att
ämne, i synnerhet i dessa kvinnofrigörelsens — Botvinnik har rätt. Historiskt sett har kvin70

mot London — de första allvarliga inbrytningsförsöken i den dåvarande kompakta
manliga schackmuren.
När hon inviterades till den stora turneringen i Karlsbad tillsammans med den tidens stora väckte detta munterhet och den
österrikiske mästaren Albert Becker föreslog hånfullt att alla som förlorade mot henne skulle nlda en särskild Menchik-klubb.
Becker själv blev den förste medlemmen i
denna fiktiva klubb, som senare skulle räkna
en rad av tidens ledande spelare, t ex Max
Euwe, Samuel Reshevsky, Mir Sultan Khan,
Edgar Colle och Frederick Yates.
Efter andra världskriget har kvinnoschacket breddats kvantitativt och kvalitativt. Bobby Fischer lovade på sin tid att ge
springare i förgåva mot alla kvinnor i världen och ändå vinna. Kasparov skriver i sin
bok att Fischer överdrev; själv skulle han
förmodligen kunna ge bonde i förgåva mot
vilken kvinna som helst och ändå ha chans
att vinna. Alltså ett litet men dock vittnesbörd om ökad respekt för senare tiders
kvinnliga schackgenerationer.

Men ännu lever mycket av den gamla surdegen kvar. Inför t ex Bilbao 1987, en störmästarturnering av kategori 12 som vanns av
Anatolij Karpov, ansåg Jugoslaviens toppstjärna Ljubomir Ljubojevic att världsmästarinnan Maja Tjiburdamdze och Zsuzsa
Polgår inte borde få deltaga. Båda vann sina
partier mot Ljubojevié!

3 Pia pionjär
Den sovjetiska dominansen på kvinnosidan var länge enorm med Nona Gaprindasjvili och Maja Tjiburdanidze som tongivande
spelare och världens enda kvinnor med manlig stormästartitel. Med 80-talets ingång
hårdnade den kvinnliga konkurrensen. Pia
Cramling var pionjären som oförfärat tog
upp kampen med sina manliga sehackkamrater i Öppna turneringar.
Att ingen kunde gå säker för henne visade
hon från tidigaste stund i några uppmärksammade partier mot dåvarande världstvåan
Viktor Kortchnoi. Vid första mötet i London 1982 klarade Kortchnoi med nöd och
näppe remi och året därpå vann Pia en förkrossande seger. Samma år fick Pia Cramling som första västliga spelare manlig IMtitel.
Ungefär samtidigt dök en annan kvinnlig
stjärnspelare upp på den internationella
schackarenan, ungerskan Zsuzsa Polgår,
som 1984 vid blott 15 års ålder kvalificerade
sig för den manliga IM-titeln, Zsuzsas tidigare karriär var förlagd till Östeuropa, och hon
gjorde sin debut i väst 1 London 1982. Sedan
dröjde det till 1985 innan hon deltog i en
västlig turnering, New York Open, där hon
delade 22:a plats med Pia bland 139 deltagare.
Zsuzsa har från början konsekvent vägrat
delta i kvinnliga turneringar. Könsuppdelningen i turneringsverksambheten anser hon
som en diskriminering av kvinnan. Hon har
också tidvis kommit på kant med det ungerska schackförbundet.
1986 fick hon dock äntligen chans att ställa
upp i det ungerska mästerskapet för män.
Zsuzsa blev tvåa och därmed var hon klar för
den kommande zonturneringen i Warszawa,
Man vädrade sensation —- en kvinna i kamp
om den manliga VM-tronen.
Men Zsuzsa blev bortmanövrerad och
sensationen uteblev. Förra året gjorde den
n

ungerska schackbyråkratin en eftergift och
tillät Zsuzsa Polgår delta i juntor-VM i Adelaide, Australien. Hon gick där in i toppgarnityret, obesegrad och en poäng efter tielvinnaren, 15-årige fransmannen Joel Lautier. Tidigare under 1988 hade hon tagit ett
första steg mot den manliga stormästartiteln
vid en stormästarturnering i Royan, Frankrike där hon blev tvåa efter Kortechnoi.
Zsuzsa Polgår har jämte sina två yngre
systrar

Szofia,

född

1974,

och

Judit,

född

1976, skrivit schackhistoria under senare år:
man kan faktiskt tala om ett slags Polgår-

där den yngste vinnaren någonsin I en internationell turnering och med segern följde
också titeln som kvinnlig stormästare.
Sedan följde turneringssegrar slag i slag. I
augusti vann Judit VM för pojkar under 12
år, och följande månad toppade hon en turnering av kategori 41 Varna, Bulgarien med
12/15, vilket gav ännu en IM-norm.
Inom en månad hade hon hemfört ännu
en turneringsseger, nu i London. Där vann
Judit Duncan Lawrie World Mixed, obesegrad med 7/9 före bl a den israeliske stormästaren Yair Kraidman.

era.

OD OS-triumfen
CO Fina ambassadörer
Flickorna har utbildats i hemmet — föräldrarna Läszlå och Klara är båda pedagoger och schackspelet har blivit en central punkt i
deras uppfostran. Det sägs att utbildningen
är ett försök att vederlägga uppfattningen att
kvinnor är underlägsna männen som schackspelare. Några drivhusprodukter är systrarna på intet vis. De förenar hög spelskicklighet med bildning, och de har under sina,
världsomfattande turnéer blivit stora publikattraktioner samt uppskattade ambassadörer för Ungern.
1988 blev som nämnts för yngsta systern
Judit, nu 12 år, ett år av exempellösa framgångar. Redan tidigt på våren visade hon sin
mångsidighet i Reykjavik Open. Där placerade hon sig på delad elfte plats tillsammans
med Szofia bland 54 deltagare med 6/13,
en halv poäng efter Zsuzsa. Hon mötte också flerfaldige USA-mästaren Walter Browne
i ett tio minuters blindparti som Browne
vann efter 40-talet drag.
I den avslutande 5-minutersblixten tog Judit 4/6 mot stormästare med en medelranking av 2580. Hon slog Sergej Dolmatov och
Larry Christiansen med 14:—-14 och spelade 1-1 mot Michail Gurevitj. Efter 14 partier låg hon tvåa efter Gurevitj men tröttnade inemot midnatt och föll tillbaka.
I april spelade hon i New York Open där
hon fick sin första inteckning i den manliga
IM-titeln. Två månader senare var hon tillbaka på Island, där hon tillsammans med
Zsuzsa vann en turnering av kategori 7 i Eigilsstadir. Redan två ronder före slutet hade
Judit sin andra IM-norm i hamn. Hon blev
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I november kom så den stora triumfen vid
schackolympiaden i Thessaloniki, där systrarna Polgår tillsammans med Hdikö Madl,
alia under 20, erövrade guldmedaljerna. För
första gången förvisades det sovjetiska damlaget till silverplats.
Judit hade det bästa bordsresultatet i hela
olympiaden med 124/13.
I december återfann vi henne i Mazatlån i
Mexiko där man spelade om VM i snabbschack (en halvtimme per spelare och parti).
Judit kom på den övre halvan i prislistan
med 72 poäng, 14 efter vinnaren Anatolij
Karpov. Här spelade hon sitt första parti
mot Maja Tjiburdanidze (remi).
Vid årsskiftet följde så den senaste etappeni segerkavalkaden. I Hastings vann Judit
Challengers” Tournament före fyra stormästare och elva internationella mästare

i ett

fält på 102 deltagare. Hon tog 8/10 och var
en halv poäng före 14-ärige engelske IM
Matthew Sadler. Därmed kvalificerade hon
sig för en plats i nästa års stormästarturneringI Hastings.
Judit Polgår har nu gått upp på första plats
på FIDE:s rankinglista för damer, Hennes
rankingtal 2555 ger henne en delad 55:e
plats bland de manliga spelarna.
Lennart Hansson

Hur spelar Judit Polgår? En jämnårig
svensk junior skulle nog uttrycka sig så här:
— Hon går på kross direkt!
Sista partiet från turneringen

visar vad det handlar om:

i Hastings

Pappa Laszlé och mamma Klara tillsammans med Judit och Szofia. Meltanflickan Szofia är
också mycket stark men har hamnat något i skuggan av sina systrar. (Foto: Christer Olesen).
KUNGSGAMBIT
Judit Polgår
Ungern

(C 33)
Glenn Flear

England

1. e4 e5 2. fåt?
Vilket öppningsval för sista rondens avgörande parti —- 1800-talets romantiska favoritgambit. Kanske inspirerades Judit av att
Szofia slog Flear i en Kungsgambit i Bryssel
1987.
2. — exf4
I Bryssel-partiet spelade Flear 2. — LS.
3. Led!?
Kanske den mest romantiska varianten
som spelades av Adolf Anderssen mot Lionet Kieseritzky i det odödliga partiet 1 London 1851. Det finns för övrigt en imponerande stilmässig likhet mellan Judit och Bobby
Fischer, Fischer besegrade Larry Evans med
just Kungsgambit i 1964 års USA-mästerskap, i vilket Bobby tog 11 poäng av 11 möjliga.
Judit har berättat att hon ännu inte har
studerat Fischers partier ordentligt. När hon

väl gör det kommer hon av allt att döma att
bli ännu starkare.
3. — Sf6 4. d3
Vanligare är 4. De2 och 4, Sc3.
4,—- då
Enligt Estrin & Glaskov: Play the King's
fCrambit leder detta till bra spel för svart.
Författarna ger dock inga analyser. 4. — Sc6
5. Lxf4 då 6. exdå5 spelades av Tjigorin i två
partter, mot Alapin, St Petersburg 1891 och

mot Spielmann, Närnberg 1906. Över huvud

taget är det brist på modernt material i denna Öppning.
5. exdå Sxd5 6. Sf3 Sb6 7. Lb3 Ld6 8. De2t!
Dambyte är bästa sättet att återvinna bonden på f4,
8. — De7 9. Sc3 Lga 10. Dxe7t Kxe7 11. Se4
Svart kan i det långa loppet inte hindra vit
från att spela Sed eller Sb5 och attackera den
löpare som försvarar f4.
11. — Lxf3 12. pxf3 Sc6 13. Sxd6 ecxd6 14.
Lxf4

Vit har kommit ur öppningen med en
mycket behaglig ställning. De splittrade
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bönderna på kungsflygeln är inte viktiga och
löparparet hotar att bli farligt. Flear skyndar
sig att byta av en av löparna.
14, — 5d4 15. Kf2 Sxb3 16. axb3 a6 17, Ta5
Judit gör omedelbart bruk av den halvöppna linjen som hon har erhållit 1 kompensation för löparen. Planen är att spela
b2-b4-b5 och sätta damflygeln under
Tess.
17. — Kd? 18. b4 TheB 19. c4 Te6 20, b5 axb5
21, Txb5 Ke6 22, Tel Ta2
Svart har försvarat sig segt och står inte

särskilt mycket sämre. Här kunde han också
ha övervägt att dubblera törnen med 22. —
Tae8. Textdraget förefaller emellertid vara
förnuftigt om han vill gå till motattack.

Som vanligt spelar Judit med en kolossal
teknisk skärpa, något som också kännetecknade Bobby Fischer. Värt att notera är också att löparen maskerar vits svagheter på
kungsflygeln samtidigt som den exponerar
ihåligheternai svarts ställning.
23, — Sd7
Kanske var 23. — Sa4 ett alternativ.
24, då Tf6 25. Lg3 b6 26. Tel
Vit tar genast hand om den öppna linjen,
26. — då 27. exd5t Kxd5 28. Te7 Ked 29.
Tc3t Kb4 30, Tc2
Här vore givetvis 30. Txd7? fel på grund
av 30. — Txb2t.
30. — Kb3 31. Td2 Ta? 32. d5
Bonden avancerar med raffinerad lätthet
och Judit har redan sett hur hon ska bryta
blockeringen på d7. Också spelbart, men
mindre klart, vore 32. Te3t Kb4 33, Lh4,
32, — bå5 33. dé Tf5 34. Td3t Ke2 35, Te3t
Nyckeldraget. Det gick inte att spela 34.
— Kxb2 på grund av 35, Te2t Kol (annars
blir det matt) 36. Tc3t jämte 37. Te7.
35, — Kxh2 36. Te? uppgivet.
Denna eleganta seger tilldelades priset
söm turneringens bästa parti.
(Kommentarer efter IGM Raymond Keene

i turneringsbulletinen)

23. Th3!!
Ett otroligt svårfunnet drag. Poängen är
att vit måste spela då utan att tillåta Sxc4.
Efter textdraget hotar d4—d5 och svarts
kung befinner sig plötsligt i eldlinjen.

"Sk till hedersledamot. 2

PASSA PÅ!
BEGRÄNSAT ANTAL!
Ännu finns möjlighet att köpa Erik Lundins
populära böcker

SCHACKPARAD

1

Pris: 65:—

SCHACKPARAD

2

Pris: 85:-

Beställning kan göras på postgirokonto 356 8B40-9 Lundin
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Vem känner

Läsarbrev

Maja-Lisa?

Två skickliga studieförfattare, Goskill och
Zytogorskij, har misskrediterats i min artikel i Tidskrift för Schack nr 8/1987, i det att
deras studier förklarats felaktiga.
Men studierna är korrekta och det är i stället lösningarna i Chérons slutspelsverk som
är felaktiga. Det gäller följande situation:

Chéron anger 29. Te7 Tg61 30. Kc7t Ka7
31. Le4 Th6 30. Tg7 och diagram 5 i min
artikel i TfS uppstår (numren på diagrammen hade tyvärr fallit bort). Men vit spelar
bättre 29. Th7 Tg6t 30. Kc7t Ka7 31. Lcd
och diagram 6 uppnås.
Rätt dragserie har jag hittat i ett datakonstruerat slutspel på 59 drag, som gjorts av
Ken Thompson vid Bell Laboratories, New
Jersey. Jag är tack skyldig Lars Falk för erhållande av detta slutspel.
I Fries studie (diagram 3) leder 6. — Tc2t
inte till remi men vägen till vinst är lång och
sammanfaller delvis med lösningen till Goskills studie. Lösningen är inte så enkel som
den anges i Chérons och Ståhlbergs böcker.
I diagram 5 skall svart spela 1. — Th1 och
inte 1. — Th2 på grund av svaret 2. Ld3. I
diagram 6 skall svart på 1. Ld3 spela 1. —

Har ni hört talas om Maja-Lisas
Kaffehus?
Det var en imrättning som på 1750-talet
fanns vid Gamla Norrbrogatan I Stockholm.
Kaffehuset var en föregångare, den äldsta
kända, till Erik Lundins schacksalonger.
Lennart Mattsson, Stockholm hittade för
en tid sedan i ett antikvariat en bok med
titeln ”Svenska ordnar, sällskaper och föreningar mm”, utgiven av P G Berg och
tryckt 1873. I den berättas under rubriken
”Sällskaper för nöjen” om schacksällskap i
Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.
Om Göteborg står det lakoniskt:
”Om detta sällskap veta vi endast, att det
spelat
flera — korrespondenspartier
med
Stockholmarne”.
Berg säger inledningsvis att schackspelets
öden i Stockholm inte är närmare kända före
1780-talet. Under detta decennium började
tydligen schackspelare samlas i Maja-Lisas
Kaffehus.
Maja-Lisa själv hedrade stundom de närvarande med sin uppmärksamhet, "hvarvid
hon ofta nog försummade sin stickstrumpa,
som alltid troget följde henne”. Denna hedervärda näringsidkerska upplät sina lokaler
åt schackentusiasterna under nära 30 år.
Omkring 1808 drog de vidare till det s k Johannas Kaffehus i Storkyrkobrinken.
Maja-Lisas Kaffehus nämns i korthet i
Eric Carléns minnesskrift ”Schackspelet i
Sverige”, utgiven 1942 med anledning av
Sveriges Schackförbunds 25-årsjubileum.
Kaffehuset var, säger Carlén, den första
kända samlingsplatsen för svenska schackspelare.
Nu är frågan:
Finns det någon bland TfS-läsarna som vet
mer om Maja-Lisa och hennes öden?

Te6 och inte 1. — Tf6, som ju leder till Zyto-

gorskijs studie.
Såväl diagram 4 som diagram
tvångsställningar. Vit vid draget
få remi men kan vinna, om svart
get!
Gerhard

6 är drägkan endast
är vid draArfwedson
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Ungdomssidorna
REDAKTÖR:

Mats Eriksson,

Drejev säkrade titeln i sista ronden på följande sätt:

6

van Wely (Holland)

Pärt-Antons Gata 33, 421 79 Västra Frölunda

oo

At

Richard Wessman rapporterar:

JUNIOR-EM I ARNHEM
Det blev, som TfS i korthet berättade i nr 1, sovjetisk dubbelseger i
junior-EM. Den svenske representanten Richard Wessman, Wasa SK
gjorde en god insats och delade fjärde plats bland 32 startande från 30
nationer. I förra numret utlovade vi en rapport från Wessman. Här är
den:
Europeiska mästerskapet för juniorer spelades för andra året i rad i staden Arnhem i
mellersta = Holland. — Försäkringsbolaget
ÖOHRA, i schacksammanhang tidigare känt
för bl a den stjärnspäckade OHRA-turneringen, var liksom föregående år sponsor.

Gelfand

Spellokalen låg i OHRA:s stora kontorsbyggnad, en bit utanför Arnhems centrum.
Deltagarna tog varje dag buss från hotell
Haarhuis,

ett utmärkt

ställe med god

mat,

till spellokalen där ronderna startade vid 12tiden.
Förhandsfavoriter var naturligtvis i första
hand de båda sovjetiska spelarna men även
Michael Adams, England, Matthias Wahls,
Västtyskland och en handfull andra namn
förekom i diskussionerna.
I början av tutneringen hade både Boris
Gelfand och Aleksej Drejev vissa problem.
Gelfand satte bort pjäs mot Thröstur Thorhallsson, Island och Drejev förlorade ett
slutspel med merbonde mot Rune Djurhuus,
Norge! Men sedan satte de ordentlig fart och
kampen om turneringssegern blev en intern
sovjetisk uppgörelse. Kombinationen som
visade sig bli avgörande eftersom slutsegraren korades på inbördes möte följer här:
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Drejev
Vit har skaffat sig en merbonde men har
vissa problem att komma vidare. Han beslutar sig för att ge tillbaka den materiella fördelen för att få fart på c-bonden:
32, Le3! TxeS 33, c5 Txed 34, Kxed Tb8 35,
c6 KOB 36. c7 Te8 37. Lb6 f5T 38. KJ LeS
Öch nu vinner vit tematiskt med...
39, Td2! Txc7
Poängen var naturligtvis 39. — Lxc7 40.
Tc2.
40. Lxc7 och med kvalitet mer vann vit
snabbt.
Samtidigt höll Gelfand på att krossa
Wahls. Västtysken kom ut dåligt som svart i
Benoni och fick sedan aldrig någon chans.
Så här elegant och kraftfullt slutförde Gelfand partiet, därmed fullbordande den sovjetiska styrkedemonstrationen:
Wahls

6
32. Lb5!
Vit tränger nu in med tornet på åttonde
raden. Svart kommer att bli tvungen att placera löparen på f8 och sedan har vit för avsikt att ställa upp ytterligare en bindning på
diagonalen al-—h8. Detta förklarar vits nästa
drag.
32. — Df6 33. Te6! Df7 34. Te8t Lf8 35. Dc3!
Dxd5 36, Le6!
En sista finess med vilken vit avvecklar till
ett vunnet slutspel.
36. — Dcedt 37. Dxcd Txcd 38. Txf8t Kg7 39.
Tf7T! Kl? 40. Ld51t uppgivet.

Gelfand

42. e5!
Nu bryter vit igenom i centrum och på
kungsflygeln.
42, — Tb51?
Svart försöker organisera ett sista motspelsförsök.
43. Tbdl1 a5 44. bxa5 Dxa5 45. Dd4
Vit tänker sikta in sig på ett kungsangrepp
och vill därför behålla damerna.
45. — Sa6!? 46. f5!
Inledningen till ett pjäsoffer.
46. — Sbd 47. txg6! fxg6
Efter 47. — Sxe2 48, gxh7t Kxh7 49. Dh4t
Ke28 50. Dg5t Kf8 51 Dhét Kg 52. Ted
hade svart snabbt blivit matt.
48. Dga! Td8 49, exd6! Sxc2 50. Te7
Trots att han är pjäs under vinner vit lätt
tack vare svarts däliga kungsställning.
50. — LI7 51. Se5 Txd5 52. Sxf7 Txdit 53.
Dxd1 Tf8 54. d7 Se3 och svart gav samtidigt

upp.
Ronen Lev, Israel lade beslag på bronsplatsen genom att rutinerat bjuda remi i
bättre ställning I sista ronden och därigenom
komma upp I ointagliga 8V2 poäng.
Av de nordiska spelarna lyckades jag och
Rune Djurhuus bäst. Liksom ELus Comas
Fabrego, Spanien och Csaba Horvåth, Ungern, fick vi 5 poäng och delade sålunda fjärdeplatsen. Rune fick även skönhetspriset för
sitt parti mot Kontié, Jugoslavien:
FRANSKT PARTI (C 13)
Rune Djurhuus

Norge

Djordjie Kontic

Jugoslavien

1. ed e6 2. d4 då 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7 5. e5
Sfd7 6. h4!?
En gambitvariant som en gång i tiden populariserades av Aljechin,
6. — ab
Svart väljer att avböja offret och siktar in
sig på motspel med c7—c5,
7. Dg4 Lxg5 8. hxg5 c5 9. g6!? f5 10.Dg3 hö
1. 0--0--0 exdd 12. Sce2!
Medan tornet hade stått klumpigt på då
står springaren utmärkt där.
12. — Sc6 13. Sf3 Sc5 14. Sfydaå Ld7 15. De3
Sxd4 16. Txdd!
Nu är det däremot bättre att ta med tornet
på dd; springaren har siktat in sig på f4.
16. — De7 17. Sf4 TeB?!
Svart borde förmodligen ha försökt rockeT

ra långt. Nu är den svarta kungen dömd att
råka i svårigheter.
18. c3 0—0 19. Kb1l b5

Svarts angrepp är rätt uddlöst och vit kan i
lugn och ro planera ett angrepp på kungsflygeln.
20. Le2 Sed
Följande manöver försvagar bara svarts
ställning. Efter att ha bytt av sin springare
mot vits löpare ser hans löpare på d7 verkligen illa ut i jämförelse med vits springare på
f4.
21, f3 Sg3 22. Th3 Sxe2 23. Dxe2 Dh6 24. Dd2

26. — Sa3t! 27. bxa3 bxa3t 28. Kel De3!
Svart hotar att spela 29. — Tbi+ jämte 30.
— Db2t matt. Enda sättet för vit att skydda
sig lämnar damen ogarderad på g3.
29, h77 Kh8 30. Ld4 Dxg3 31. Sxf8 Dxh2 32.
L.xc8 Dxf4t 33. Td2 DfUt 34, Td1 och vit gav

upp utan att invänta 34, — Tbl1t.
Resultatlistan publicerades i förra numret
av TIS. Den kan kompletteras med följande:
22) Thröstur Thorhallsson, Island 6, 24)
Mads Smith

Hansen,

Danmark

6, 30) Sami

Hämäläinen, Finland,
Richard Wessman

Tc4

Juniorallsvenskan
Sveriges Schackförbund bjuder in till Juniorlag-SM 1989. Tävlingen spelas i sex kvalregioner på följande platser:
Nord: I Hudiksvall. För Norrbotten, Norra
och Södra Västerbotten,
ngermanland,

Medelpad,

Hälsingland,

Jämtland.

Åke

Mattson, 0650/112 84.

25. Txhé6!
Nu avgör vit kraftfullt. Slutet är forcerat.
25. — Txd4 26. exdd gxh6 27. Sxd5! Db7 28.
Dxh6 Le8 och svart gav samtidigt upp.
Efter 29. Sföt är svart chanslös.
Själv lyckades jag också kombinera i mitt
parti mot den belgiske spelaren:

Stockholm: I Stockholm (!) Olof Eleby, 08/
45 36 24.
Mellan: I Avesta. För Gästrikland, Dalarna,
Värmland,
Mälardalen/Örebro-Västmanland. Siewert Relefors, 0226/559 10.

Öst: I Norrköping. För Roslagen, Uppland,

Mälardalen/Södermanland, Gotland, Östergötland, Blekinge. Frank Svensson, O11/
13 93 44,
Väst: I Fristad. För Västergötland, Göteborg, Södra Småland, Småland och Halland.
Rune Emanuelsson, 0511/175 28.

Wessman

vo
i

Frankrike och Polen bäst
i ECU:s kadettmästerskap
För andra gången spelades den Europeiska Schackunionens (ECU)
kadettmästerskap under Rilton Cup. Tävlingen hade i år dragits samman till sex dagar som rymde sju ronder, Den blev en framgång så till
vida att de flesta europeiska länderna utanför östblocket deltog.
I pojkklassen hette Sveriges hopp Christian Jepson (Lunds ASK) och Henri Majanmaa (SK Rockaden, Stockholm), Henri hittade inte riktigt det vinstgivande spelet och
slutade i mittfältet efter sex remier och en
förlust, Däremot låg Christian länge bra till.
Här är ett parti från den andra ronden. Lägg
märke till vits pjäsplaceringar 1 slutställringen:

Arnaud Payen. Denne bjöd remi flera gånger, men Christian avböjde, offrade bonde —
och förlorade. Efter ytterligare en förlust i
slutronden hamnade han på 50 procent, trots
allt med en viss mersmak.
Det blev också fransmannen som vann
turneringen klart, Här är hans kubbning
med den slutliga trean, partiet spelat i fjärde
ronden:

SICILIANSKT PARTI (B 82)

SICILIANSKT PARTI (B 78)

Laurent Castellano

Luxemburg

Christian Jepson

Sverige

1. ed c5 2, Sf3 d6 3, då exdd 4. Sxd4 Sf6 5, Sc3
e6 6. Le3 Le7 7. Dd2 Spå 8. 0-—0—0 a6 9.Le2
Sxe3 10. Dxe3 0—0 11. Kbl b5 12. Sb3 Ld7
13. a3 Sc6 14, hd Saå 15, Sxa5 Dxa5 16, f4 bd
17. axbd4 Dxbd 18, Sa2 Da5 19. Td3 TIb8 20.
Tb3 Lad 21. Txb8t Txb8 22. De3 Db6 23,
Th3 då 24, b3 dxed 25. Tg3 Lf8 26. Sc Le6
27, h5 aå 28, Tg5 he 29. Tg3 ad 30. Df6 axb3
31. exb3 Df2 32. Tgå

Vit har just slagit på e6 men svart tar inte
tillbaka:
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England

Arnaud Payen

Frankrike

1. ed c5 2. Sf3 d6 3. då exd4 4, Sxda Sf6 5. Sc3
26 6. Le3 Lg7 7. 13 0—0 8. Dd2 Sc6 9. Led
Ld7 10. 0—0—0 Da5 11. Kbi Tfe8 12. Lb3
Se5 13. hd h5 14. Lg5 Dd8 15. gå hxg4 16. h5
Sc4 17. Lxcd Txcd 18. Sf5 pxf5 19. h6 LS 20.
e5 Le6 21. b3

Syd: Spelas I form av Sydsvenska Juniorserien.
Kvalet spelas den 22-23 april och de sex
finalisterna gör upp den 1-—3 september,
Anmälan jämte laguppställning (fyra spelare per lag) skall vara kansliet till handa
senast den 22 mars.

Talangjakten
Meessen

Oliver Worsfold

Finalen för Talangjakten spelas i år i
Stockholm söndagen den 23 april. Den är
öppen för spelare födda 1979 eller senare.
Senast den 5 april skall kvaltävlingarnas representanter vara insända till kansliet. Du
har väl klart för klubbens tävling?

32. — Txb31 33, Sxb3 Dxe2 34. Tg6 Dd3t 35.
Kh2 Ld5 36. Sc5 DbSt 37. uppgivet.
Efter 3 poäng på fyra ronder var det dags
för toppbordet och ledande fransmannen

21. — Sd7 22. h7t Kb8 23. exd6 fö 24, De3
Se5 25, bxcd Sxcd 26. dxe7 Dxe7 27. Sd5
Lxd5 28. Dxe7 Lxe7 29. Txd5 fxg5 30. TxfS
gxf3 31. Tf7 LeS 32. Td1 f2 33. uppgivet.
Tidskontrollen låg vid 30 drag efter 1 1/2
timmes spel.
Också i flickklassen hade Sverige två del79

Till minnet av
Yngve Pettersson

tagare med, Victoria Johansson (Linköpings
ASS) och Christin Andersson (SK Bara
Bönder). De tog båda 50 procent med mittplaceringar som följd. Vi visar ett nordiskt
derby:
UNGERSKT
Kristin Halvorsen

PARTI (C 41)
Christin Andersson

Norge

Sverige

1. eå4 e5 2, ST d6 3, Led Le7 4, 03 Sf6 5. d3
0-—0 6, h3 c6 7. bd då 8, exd5 exd5 9. Lb3 då
10. Ld2 dxe3

11. Lxc3 ed 12. Se5 exd3

13.

Sxd3 LfS 14. Le2 Se4 15, Df3 Lg6 16. Lb2
Db6 17. a3 Dc6 18. Lb3 Lf6 19, 0-—0 Lxb2 20.
Sxb2 Sd7 21. Sc4 Tad8 22. Tel

b5 23. Sa5

Db6 24. Ta2 Se5 25. De3 Sd3 26. Tee2 Sdxf2
27. Dxb6 axbé 28. Sc6 Tdé6 29. Se7t Kh8 30.
Sxg671 fxg6 31. Le2 Tdå 32. Tb2 Tc8 33. Th3
Txc2 34, Txl2 Txf2 35. Te3 Tdit 36. Kh2
Txbl

37. Txed4 Tf8 38. uppgivet.

För en fin nordisk insats svarade Johanna
Paasikangas, Finland, som slutade tvåa bara
en halv poäng efter Krystyna Dabrowska,
Polen.
NIMZOINDISKT FÖRSVAR
Johanna Paasikangas
Finland

(E 38)

Cathy Haslinger
England

1. då Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. De2 c5 5, dxc5
L.xe$ 6. Lg5 Sc6 (6. — Lxf21!) 7. Sf3 0—0 8.
ed Le7 9, a3 Sg4 10. hd Sgeå 11, Sxe5 Sxe5 12.
f4 Sc6 13. e5 h6 14. Lxe? Dxe7 15. 0—0—0 fé
16. Ded fxe5

Svenskt-norski derby: Kristin (1 v) mot Christin. (Foto: Hans Svedbark)

Ett par tävlingar
från senhösten som vi tyvärr inte haft utrymme till:
Skånska skolmästerskapet spelades i Vanneberga den 12—13 november. Inte mindre än
230 spelare ställde upp, verkligen inte illa för
en regional tävling!
Nya Skånemästare blev Rickard Persson
(Söderslätt, Trelleborg, 1968-72), Andreas
Meyer (Fågel, Lund 1973-74), Toni Dimovski (Norrevång, Eslöv 1975-76), Stefan
Schneider (Geijer, Malmö 1977-78) och
Fredrik Olofsson (Villa, Åhus 1979-81).
Manhem Open spelades den 4—7 november
med deltagande från Finland och Norge och
med 38 spelare. Henri Majanmaa (SK Rockaden) segrade på 6 poäng (av 7) före Jesper
Hamark (SS Maohem) 52, Zeljko Kostelac
(Västerås ÖSK) 5, Johanna Paasikangas
(Finland) 5, Olle Tidblad (Täby SK) 5 och
Nikolai Engedal (Norge) 5.

Kadettallsvenskan

a

br
öd e t a

h

17. Ld3 Df6 18. Dh7t Kf7 19. fxe5 Dxe5 20.
Thf1t Ke7 21. Sd5t Kdö 22. Txf8 exdå 23.
cxd5 Sd4 24. Dg61 Ke7 25. Le4 uppgivet.
I pojkklassen deltog 18 spelare, i flickklassen 11. Beträffande resultatlistan hänvisar vi

till TES ar 1.
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Mats Eriksson

Sveriges Schackförbund bjuder in till Kadettlag-SM 1989. Tävlingen spelas på två
kvalplatser.
Enköping: Peter Sandorf, 0171/347 78.
Helsingborg: Erik Ohlsson, 042/14 35 43.
Lag får själva välja spelplats och de sex
finalplatserna fördelas efter var de starkaste
lagen spelar (för detaljer se utsänd inbjudan).
Kvalet spelas den 20—21 maj och finalspelet äger rum den 18—20 augusti.
Anmälan skall vara kansliet till handa senast den 21 april, laguppställmingar (sex spelare per lag) senast den 10 maj.

Yngve Pettersson, 71, Stockholm avled —
som vii korthet meddelade i TfS nr 1/1989-— 1
början av januart efter en tids sjukdom. Han
var en av de utåt osynliga männen bakom SK
Rockadens otaliga framgångar och under en
följd av år uträttade han ett enormt arbete.

med dess schackpjäser är ett bevis för att han
lever med Rockaden t vått och torrt...

Pettersson var född i Åkers Styckebruk.
Han gick till sjöss i unga år, avlade styrmansexamen och befordrades sedan till kapten.
Han verkade även som lärare vid flottan och
satt i styrelsen för Sjöunderofficerssällska-

elever i regelbunden verksamhet vid olika
skolor.

pet i Stockholm.

Schack var hans stora fritidsintresse och
redan 1933 vann han ett kårmästerskap.
Men det var inte som spelare han kom att
göra sina mest minnesvärda insatser utan
som ledare och organisatör. Det är till stor
del hans förtjänst att SK Rockaden idag är
en av landets största och mest välskötta
klubbar.
Pettersson blev medlem sedan han ett tag
tillhört Schack 27. I Högdalen fick man
snabbt upp ögonen för hans organisatoriska
talanger och 1964 utsågs han till klubbens
ordförande. Denna post upprätthöll han I
sju år.

Idag är SIA ett avslutat kapitel. Andra
duktiga och tramsynta ledare inom Rockaden för Yngve Petterssons verk vidare och
för

närvarande

sysselsätter

man

250--300

1976 utsågs Yngve Pettersson till hedersmedlem, Han hann också engagera sig i distriktet och var vid sin bortgång hedersledamot även i Stockholms Schackförbund.
Yngve Pettersson var en utmärkt talare
och hade förmågan att umgås med människor av alla slag. Han hade omfattande kunskaper, goda pedagogiska insikter samt besatt en naturlig auktoritet som gjorde att han
sällan behövde höja rösten.
En av hans gamla styrelsekamrater sammanfattade hans gärmng på detta sätt:
- Vi får inte en sådan ledare igen på de
närmaste 50 åren...

Under denna tid inleddes en målmedveten
satsning på ungdomsschacket och 1969 startade Yngve Pettersson schackundervisning
bland ett 90-tal elever vid Bäckahagens sko-

la. Året därpå kom den s k SIA-verksamhe-

ten i gång och inom kort var ett par hundra
elever engagerade i ett flertal skolor. Ledare
var Yngve Pettersson och Vidar Sjöberg,
Vid sidan av detta krävande arbete fungerade Yngve Pettersson som tävlingsledare,
lagledare och allt-i-allo. En av hans efterträdare på ordförandestolen, Jan Wikander,
skrev i en historik som utgavs till Rockadens
60-årsjubileum är 1981:
- Yngve gör förutom sitt tävlingsledarjobb ett enormt arbete med våra ätteläggar
såväl i skolan som i klubben. Att han sedan
hinner fixa kaffe, ställa upp stolar och bord
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Allsvenskan

SK,

Västerås ASK

samt

SK

Rockaden

IH,

Stockholm. Västerås möter Umeå i sista
ronden och har dessutom en uppskjuten
match mot Rockaden II.

Division II södra har i praktiken redan

TRE STOCKHOLMSLAG
TOPPAR ELITSERIEN
Stockholms dominans i elitserien blir allt eftertryckligare. Då endast

en omgång återstår är det redan klart att både guld, silver och brons
kommer att hamna i huvudkommunen. Wasa SK och SK Rockaden
gör upp om seriesegern i en med spänning emotsedd final medan

tredjeplatsen är vikt för Södra/SASS.
I nedflyttningsstriden är det desto mera
spännande med tre lag inblandade - Schack
08, Limhamns SK och SS Manhem. Ostgötarna knep överraskande en poängi den svåra bortamatchen mot Rockaden i sjätte ronden och den kan komma att visa sig betydelsefull. Limhamn och Manhem var båda nära
att ta poäng mot Wasa respektive Södra/SASS.
Samma

helg avverkades

den

uppskjutna

matchen mellan Manhem och Wasa, sedan
speldatum efter en mängd olika turer måst
fastställas av Sveriges schackförbunds centralstyrelse. Wasa vann med SVi—24 sedan Ferdinand Hellers vunnit mot Lars-Åke
Schneider i några och tjugo drag.
Tabellen:
Wasa SK
SK Rockaden
Södra/SASS
Upsala ASS
Lunds ASK
Schack 08
Limhamns SK
55 Manhem

Slutomgången:

6
6
6
6
6
6
6
6

6 0 0
5 1 0
4 0 2
213
213
I 14
I DS
1 0 5

Lunds

ASK

hem, Schack 08 — Upsala ASS,

MA
35
2
2
23
1714
19
iska

— SS

DR
uu
8
5
5
3
2
2

Man-

Wasa SK —

SK Rockaden, Södra/SASS — Limhamns SK.
Rapporteringen beträffande den av Allsvenska kommittén utlysta tävlingen ”Bäste
poängplockare” lämnar mycket övrigt att
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önska. Vi har i alla händelser fått fram namnen på tre spelare som har vunnit samtliga
sex partier:
Sven Johansson, Jönköpings SS (div
[1:5), Johnny Becker. Hedemora SK (div
[V:2) samt Johan Haag, Olands SS (div
1V:13).
I Elitserien är Rockadens ankare Michael
Wiedenkeller bäst med 54/6. Andra plats
delas av Stellan Bryneltl, Limhamns SK och

Ralf Åkesson, Södra/SASS med 5/6.

Tre lag är inblandade i toppstriden i division I norra —- Solna SS, 55 Allians, Skänninge och KH-Alliansen -72. Femte rondens
uppskjutna match mellan KH-Alliansen och
Solna vanns av Solna med hela 6—2. Sedan
stod Solna på näsan och föll hemma mot
Linköpings ASS med 1-7. Förklara det den
som kar...
Åv någon anledning blev sjätte rondens
möte SS Luleå — KH-Alliansen också
uppskjutet. Matchen spelas dagen före sista
rönden.
Division I södra har dominerats av de tidigare elitserielagen SK Kamraterna. Göteborg och Malmö SS. De inledde med vardera fem segrar, varpå Malmö oväntat miste en
poäng mot Markaryds SK, Final i slutronden
med Malmö som hemmalag men med Kamraterna som knapp favorit.
I division II norra slåss fyra lag om förstaplatsen — SK Rockaden, Umeå, Farsta

vunnits av Kirsebergs SK medan Örebro SS
ser ut att ta hem division II östra.
Det är desto jämnare i division II västra
med fem lag i tätstriden —- Lundby SS, Skara
SS, AK -77 och Växjö SK på 8 poäng samt
Linköpings ASS II på 7. Göteborgsderbyt
Lundby — AK -77 i sista ronden kan avgöra.
Den gångna säsongen har präglats av ett
stort antal uppskjutna matcher i de högre
serierna. Allvenska kommittén har därför
beslutat följande inför säsongen 1989/90:
Rondlistan SKALL följas avseende spelda-

8, De2 hö 9,
Se6 12. 0—0
Hade inte
lägga beslag

Lxf6 Lxfö 10. Sge2 c5 HH. dxe5
Le6 13. a3 De7 14. TadI Tad8
svart här haft en möjlighet att
på bonden c5? Nej, 14. — Dxc5

hade besvarats med

15. Sxd5! ODxc2 (15. —

Dxd5? 16. Lh7t Kh8 17. Txd5) 16. Sxf6t
axfö 17. Lxe2 med avgörande fördel för vit.
15. Sbå Le5 16. f4?!
Detta drag förefaller skapa stora svagheter i vits ställning. Ett alternativ var 16. b4.
16. — Lb8 17. Tf3?
Bättre var 17. Sed4,
17. — Loa 18. Tg3å Lxe2! 19, Lxe2

gar. Enda undantagen är force majenr och
seniorlandskampsuppdrag för lagmedlem,

varefter annan speldag fastställs av AK.
ar

Dubbelronder eller helgsammandragninggodtas därmed inte heller, AVEN om

klubbarna skulle vara överens,
Seriesystemets mest överlägsna lag återfinns i division IV, Det är Ölands SS som i
div IV:13 ståtar med denna tabellrad:
6 & 0 037 12
Nästan lika bra då det gäller partipoäng är
Södra/SASS Id 1 div IV:S, Trots att man
förlorat en match har man 3614 poäng. Ytterligare två division IV-lag har utmärkt sig —
Slottsbrons
SK
oi
div
IV:7
med
6 6 0 0 36 12 samt Kristianstads SK Hi
div IV:14 med & 6 0 0 36 12.
Till sist några partier från allsvenskans
fjärde rond. De har valts ut och kommenterats av Bo Aurell, på 1960-talet toppman i
Sverigemästargruppen.
Han
har
ägnat
många timmar åt att försöka tyda de hieroglyfer som går under beteckningen schackprotokoll.
Det första spelades i matchen Södra/SASS
—- Schack OS, på andra bord. Sedan svart missat en lovande fortsättning i mittspelet hemförde vit vinsten på ett mycket skickligt sätt:
DAMGAMBIT
Axel Ornpstein
Södra/SASS

(D 35)
Johan Ingbrandt
Schack 08

1, då Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 d5 4. cxd5 exd5 5.

Lg5 Le7 6. e3 0—0 7. Ld3 Te8
Andra drag som har provats i denna ställning är 7. — Sbd7, 7. — c5 och 7. — Le6.

19, — Lxl4?
Leder till ett slutspel med fördel för vit.
Det rätta hade varit att spela 19. — dd!t,
20. exf4 Dxe2 21. Dxe2 Txe2 22. bd aå 23. 5c3
Th2 24. b5 5e7 25. Ted3 Kf8 26. TId2 Tb3
27. ad TcB
Vit hade kunnat besvara 27. — d4 med 28.
Txsd4 Txd4 29. Txd4 (hotar matt) SIS 30.
Td3.
28, Sxd5 Txd3 29, Txd3 Txe5 30. Sb6ö! Ke8
31. Td4 Sc8 32. Sc4 b6 33. Kf2 Ke7 34, Ke3
h5 35. Kd3 g6 36. Te4t Kf6 37. Te5! Tc7
Aven efter tornbyte hade vit haft de bästa
utsikterna.
38. Kd4 Td71 39, Td5 Ke7
Efter 39. — Txd51t 40. Kxd5 Kf5 41. Ke6
vinner vit förstås lätt. Inte heller håller det
att gå undan med tornet, t ex 39. — Te7 40,
Sxb6! Sxb6 41. Td6t eller 39, — Tb7 40. Td8
Tb8 41. Sxbél.
40, Txd7t! Kxd7 41. Ke5 Ke7 42. KdS Kd7
43, Se5t Ke? 44. Ke6 Ke6 45. Sca Kf5S och
svart gav samtidigt upp.

Vit promoverar en fribonde på damflygeln
mycket snabbare än svart på kungsflygeln.
Denna ställning uppstod på andra bord i
matchen Lunds ASK — Limhamns SK:
83

Ludvig Sandström
Lunds ASK

e5 6. Le2 Lg7 7. 0—0 0—0 8. Tel c6 9. Lf1

Sg4?!

Inleder en mycket tidsödande manöver
samtidigt som svarts damlöpare förblir outvecklad.
10, h3 Sh6 11. Tbl fö 12. b4 St 13, Lb2
I partiet Keene— Angantysson, Reykjavik
1976, följde 13. b5 f5 14, bxc6 bxc6 15. La3
exd4?! (15. — Te8!?) 16. Sxd4 Df6 17. Sxc6!
med utmärkt spel för vit (17. — Dxc3? 18.
Lb2! och damen är fångad).
13, — f5?1
Leder

Reynir Helgason
Limhamns SK

Efter en inledning då inget mera spektakulärt inträffat griper svart initiativet:
19, — Sdå!
Att med 20. exd3 ELxdd skaffa sig själv en
dubbelbonde och motståndaren löparparet
tilltalar nu inte vit. Han finner att om han
offrar kvalitet, så tycks det finnas vissa möj-

ligheter att senare erövra en lätt pjäs. Alltså:
20. Lxg7 Sxel! 21. Lh6 Sxe2t 22. Kh1 Dbé
23, ad La6 24. b4
Hur ska svart nu kunna rädda löparen?
24, — Te8! 25, b5 Telt 26. Lf1
Här stupar 26. Sfi naturligtvis på 26. —
Dxf2.
26. — Txfli 27. Kg2
Efter 27. Sxf1 Dxf2 måste vit offra damen
för att undgå omedelbar matt.
27. — Tglt 28. Kh3 Sd4 29. Db2
Med avsikten 30. Sc2.
29, — DeS 30, bxa6 bö 31. aå b5 32. Sc2
Vit hoppas att svart ska slå springaren.
32, — Dxd5! 33, uppgivet.
Fortsättningen hade kunnat bli 33. Dxd4
Dh5t 34, Dh4 Df5t 35. Dg4 Dxc2 36. Dd4
Df51 37. gå Df31 38, Kh4 Df6T 39. Dxf6 exf6
40, Le3 Tal med lätt vinst för svart.
I matchen mellan KH-Alliansen -72 och
SK Passanten, Huddinge, spelades ett par
underhållande partier. Nedanstående utkämpades på första bord:
KUNGSINDISKT FÖRSVAR
Thomas Engqvist

KH- Alliansen -72

(E 95)

Dan Cramling
SK Passanten

1. då Sf6 2. cd dö 3. $c3 Sbd7 4. S£3 på 5. ed
öd

till att spelet öppnas och

förveck-

lingar uppstår. I dessa är svart handikappad
på grund av sin sämre utveckling.
14, exf5 gxf5 15. dxe5 dxe5 16. Se2 e4 17.
Lxg7 Kxg?7
Efter 17. — exf3 18. Sf4 fxg2 19. Exg2 Te8
20, Lal med bl a hotet Dd4 funnes det inte
mycket att göra mot vits angrepp.
18. Sfd4 Sb6 19. Sf4 Te8 20. Te3 SeS
För att proppa igen g-linjen.
21. Tg3t Sg6 22. Dh5 Df6 23, Tbb3 Td8
Vits kommande kvalitetsoffer på g6 går
inte att förhindra.

24. Txg6t! hxg6 25. Te3 Txdd 26. Txg6t
Dxg6 27. Dxg6t uppgivet.
Vit schackar till sig svarts torn.
På femte bord i samma match briljerade
Leo Liljeståhl, som ett par veckor senare
vann allmängruppen i Rilton Cup:
CARO-KANN
Leo Liljeståhl
KH-Alliansen -72

(B 10)
Fredrik Nordlund
SK Passanten

I. ed c6 2, d3 då 3, Sd2 g6 4. Le2 Lg7 5, hå h5
6. Sh3 dxed 7. dxed Sd7 8. Sc4 b5 9. Se3 Db6
10. 24
Vit har med sitt originella variantval gjort

spelet svårt inte bara för motståndaren utan
även för sig själv, Frågan är vem som kommer att lösa problemen bäst.
Med textdraget tycks svart få en extra
chans. Han kan spela en springare till c5 och
angripa två vita bönder. Han kan sedan slå
vits outvecklade springare på h3 med en icke
utvecklad löpare på c8 (sådant är i allmänhet
god tempoekonomi). På detta sätt får han
tid att med Td& hota vits dam.
10. — Se5 11. axbå Lxh3
Vit hade kunnat besvara 11. — cxb5 med
12. Sd5 Db7 13. Lxb5t! och 11. — Sxe4 med
12. bxc6 Dxc6 13, Sd5 (med hotet 14. Lb5).
12. Sc4! Db8?

Både 12. — De7, 12. — Db7 och 12. —
Dd8 hade gett svart möjlighet att fortsätta
kampen med komplicerat spel, Däremot
hade naturligtvis inte 12. — Dxb5? 13.
Sd6Tt! dugt. Felet med textdraget är att
Nordlund stänger in sitt torn och går miste
om möjhgheten att spela Td8. Efter svarts
feldrag fortsätter vit mycket skickligt och går
mot en förkrossande seger.
13, Txh3 exb5 14. Dd5 Sf6?
Endast 14, — bxcd 15. Dxc5 (med bondevinst för vit) hade gett möjlighet till fortsatt
motstånd,

4

Distriktsnytt CN
Gotland
Lennart Olsson, Visby SK vann för tredje
året i rad Gotlandsmästerskapet vid tävlingar i Öja och Visby. På fjärde plats placerade
sig veteranen K E Gannholm som — tro det
eller ej - har deltagit i samtliga 52 tävlingar
om mästerskapet.
I allmängruppen tändes en ny stjärna. Det
var 13-årige Mattias Jacobsson, Visby SK
som trots att han var lägst rankad slutade
som fjärde man före en rad etablerade
namn.
Klass M: 1) Lennart Olsson, Visby SK
514 (av 7), 2) Verner Larsson, Alva SK 5, 3)
Ingvar Gannholm, Burs SK 4:56, 4) KE
Gannholm, Burs SK 4, 5) Tore Gannholm,
Burs SK 32 (8 deltagare).
Allmängruppen: 1) Tomas Pettersson,
Visby SK 5
(av 7), 2) Knut Carlqvist,
Burgsviks SK 4'4, 3) Bo Ericsson, Klinte
SK 40, 4) Mattias Jacobsson, Visby SK
412 5) Björn Andersson, Burgsviks SK 4 (16
deltagare).
De två främsta får nästa år spela i klass M,
som alltid består av åtta spelare.

Småland
84 spelare deltog när DM för juniorer, kadetter, ungdomar och knattar spelades i Eksjö I början av februari. Mästare 1989 blev:
Björn Johansson, Jönköpings SS, Mats
Ericsson, Vaggeryds SK, Rolf Lindgren,
Västerviks ASK respektive ferry Svensson,
Hultsfreds SK.
15, Dc6T! Std? 16. Sb6! 0—0
Förlorar omedelbart en springare, Emellertid var 16. — Dxbé6 17. Dxaöt Sb8 18.
Dxa7 lika hopplöst.
17. Sxd7 Sxd7 18. Dxd7 Td8 19, Dxb5 Dc7
20. Ded Db6 21. Ta6 Db7 22. Txg6 KISS 23,
Txg7! Kxg7 24. Tg3t uppgivet.
Matten är omedelbart förestående, t ex
24, — KIf8 25. Lhöt Ke8 26. Da4t Td7 27.
Te8T matt.
(Kommentarer:

Bo Aurell)

Skåne
Junior-DM 3 Anderslöv samlade 85 delta-

gare, varav hela 46 kom från Eslövs SK. En
av Eslövs ledare avbröt sin skidsemester för
att kunna vara med!

Segrare i de olika klasserna blev Tom
Österström, SS Springaren, Kävlinge, Andreas Meyer, Lunds ASK (med 9/01), Christin Andersson, SK Bara Bönder, Toni Dimoövski, Eslövs SK (med 9/9!) samt Kristian
Glans, Eslövs SK.

Sö

Bidrag och lösningar till Lennart Larsson,
PL 6292, S-443 91 Lerum

14778. Erik Svedberg

AT)

14779, Gunnar Holmqvist,

Älta

4—

5 mars:

4—- 5 mars:

4—13 mars:
185-26 mars:
22-30 mars:
24-27 mars:
I

4

h

Matt i 3 drag.

Matt : 3 drag
14780.

Michael

Olausson,

Göteborg.

(Ny-

version av 14727) Vit; Kh8& Te8 Th2 La5 Chi

Sh5 Be5 f5 på. Svart: Ke5 Da2 Lad Scl Bdå
dö c6. Matt I 2 drag.
Problem 14779 är tillägnat Richard Unelus, Bromma.
Lösningsfrist 20 april. Först öppnad rätt
lösning belönas med bokpris. Dessutom årstävling med priser för bästa lösarresultat under 1989.

Lösningar till jultävlingen

(grötmånadstävling) i TfS 10 1986
1. R Gevers (Die Schwalbe 1930) 1. De2. 1.
Db3? strandar på exd4! 4 fel,
2. G. Rinder (Schach

19614 1. Dd5.

1, La?

Sf drar! 1. b6? Sb drar! Schack i inledningen
en överraskning. 8 fellösningar.
3. A Möller (Die Schwalbe 1930) 1. dxcé e.
p. & fel. Analyser visar att c7—0c5 måste
varit svarts sista drag. Tre av lösarna anser
att de närmast föregående dragen ej kan
fastställas.

Följande bevisparti,

förtjänstfullt

kon-

struerat av Åke Andersson, Fagersta, torde
dock garantera ställningens legalitet. 1. Sc3
gb 2. Sad Lg7 3, Sbö6 axbo 4, cd Ta5 5. gå Tb5
6. cxb5 Sab 7. bxab Le 8. a7 Kf 9. 14 Kg7
10. ST3 Kf6 11. Tal h5 12. Te3 h4 13. Sd h3
14, Sc6 Keb 15. Sb4 Df8 16. Sa6 Dg7 17.
86

Matt i 9 drag

Txh3 Sfö 18. c4 Td8 19. Th8& Dh7 20. Te8 Sg8
21. Ke2 Lg7 22. Kd3 Lf8 23. Ko4 Dg7 24, f5
Kd6 25. fö Keb 26. fxg7 15 27. gå Stö 28.
exfö Kdö 29. Ld3 Keo 30. Dh Kdö6 31. Le2
Keb 32, Kb5 Ke5 33. d4 Kdé6 34. Lg5 Ke6 35.
Tel Kd6 36. e5 Ke6 37. Lb3 då 38. exd6 ce. p.
Kd? 39, då c5.
Dragen I partiet kan givetvis varieras men
svarts sista drag måste vara c7-—0c5 varför vit
har rätt till ep-slag. Alltså är lösningen 1.
dxcb e. p. med matt i nästa drag. Ett strålande problem, tillägger Ake Andersson.
4, H Hultberg (Eskilstuna-Kuriren 1935) 1.
Te2 d5 2. Te2 1. —Kb5 2. Te5 2 fel. Ett
problem som varmt uppskattats av lösarna.
Några entusiastiska omdömen:
- Det kändes skönt att finna 2. Tc2 — lika
skönt som det bästa 1 Nils Ferlins poesi.
Tack! (Bärje Skogsberg, Falun).
- När jag efter avsevärd tid fann 2. Tc2
blev jag lycklig. Ett härligt problem. (Bertil
Liljequist, Harplinge).
— Detta problem tog tid att lösa: ca 30 min
faktiskt. (Martin Alvebring, Sala).
5. J Albarda (Problemblad 1976) 1. Lb7 a6/
a 2. 27, Däremot ej 1. exd6 e. p, då det ej
framgår av ställningen att d7—-d5 måste varit svarts sista drag. Positionen kan nämligen
upplösas med KcäxTbbö, Tb7-—b5. Det tredje vita tornet är en promoverad bonde. 11
fellösningar. Uppgiften publicerades ur-

24-27 mars:

SM i snabbschack i Helsingborg (se annons i TfS 1/29),
Arne Berglunds Minnesturnering i Falköping. Upplysningar; Jan-Ola Leifler 0515/
168 18 och Sten Johansson
0515/169 97,
Lugano
Open
i Lugano,
Schwerz.
Öppna SM i Karlstad (se annons I TfS 1/89).
New York Open.
Gustav Laneryds Minnesturnering i Malmö.
Skandia Open i Kristianstad.
Upplysningar: Arne Andersson 044/11 59 83, Paul Olsson

315 maj:

Swedish Chess Tournament
Il i Haninge.
4- 7 maj:
Limhamn Open i Malmö.
13-14 maj: — Schackrutans vårturnering i
Mariehamn, — Upplysningar:
Christer
Karlsson,
Gustaf
Erikssons Gränd 2, 5F-22100
Mariehamn,

20-21 maj:

1-27 april:
21—23 april:

009358/

1—27 jun:
30 juni
16 juli:
SM i Sundsvall,
21-23 jul: = Borås Open. Upplysningar:
Leif Svensson 033/691 14.
22-30 juli:
Nordiska — mästerskapet = i

044/22 72 58, Sven Folkunger

044/12 35 17.
World Cup IV i Barcelona.
Final i Svenska Cupen, Sol-

Åland

2815384.
Landskamp Danmark — Sverige i Malmö.
World Cup V i Rotterdam.

Esbo, Finland.

10 aug—
4 sept;

World Cup VI i Skellefteå.

valla.

sprungligen som tvilling med B: Vit B tillsättes på a2. Lösningen i B är då 1. exdé e. p.
6. W Pauly (D Schachblätter 1924) 1. 5e4
Kdda 2, Sc3 Ked 3, Sxb5 Kxb5 4. Ld3.
Ett ganska stort antal fellösningar tyder på
att tävlingen var svår. Av 38 insända lösningar var endast 10 korrekta. De fem först öppnade rätta lösningarna var insända av Anders Norgren, Sala, Björn Backlund, Avesta, Christer Jonsson, Skärholmen, Björn
Persson, Ystad och Jorma Övaskainen, Johanneshov, Dessa har var sin schackbok att
vänta som belöning. Övriga fem lösare med
alla rätt var Bo

stav

Rohm,

Åkerlund, Sandviken,

Angered,

Martin

Gu-

Alvebring,

Sala, Anders Mattsson, Borås och Kåre An-

dersson, Svenshögen.
Tre extrapriser utlottade bland lösare med
minst 3 rätt tillföll Paul Ekman, Linköping.
Sebastian Wärmländer,
Stockholm
och
Knut Andersson, Edsvalla.
Problemred. tackar för det visade intresset, gratulerar prisvinnarna samt beklagar
det långa dröjsmålet med tävlingsresultatets
publicering.

QI

OoPEn

= Öppna Mälardals-Mästerskapet +
sanktionerade klass I, Ii, II 24—27
mars i Västerås.

ratingpriser, minnespriser övrigt beror
på deltagarantal.
Allsvensk betänketid.
Klass M: 6 ronder Monrad.
Sanktionerade: 7 ronder Berger.
Anmälan

senast 16/3.

Startavgifter: 170:-. Junior 8B5:—,

Pg 688684-0 Västerås Östra SK.
Info: André Nilsson 021-14 49 87
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Dött lopp

Örebro SS inbjuder till

i Hisingen Open
Det blev delad seger när åttonde upplagan
av Hisingen Open avgjordes i Lundby Center
på Hisingen i Göteborg i början av januari.
Trefaldige vinnaren Bengt Svenssom och
Ludvig Sandström slutade på samma poäng
och kunde inte skiljas åt.

Resultat: 1-2) Bengt Svensson. SK Kamraterna och Ludvig Sandström, Lunds ASK
6 (av 7). 3) Ingvar Andreasson, SK Kamra-

JEPSONS UR AB

Upplysningar: Curt Gruvaeus tel 019/

Stora Södergatan 29

24 0B 93, Björn Widén 019/12 65 83,
Per Sundelius 019/25 25 66.

Välkomna till Örebro

222 23 LUND

Tel 046/11 201 9, 046/15 07 13

(kvällstid)

terna 5!0, 4, Rikard Winsnes, SS Manhem
SA, 5) Anton Åberg, Lundby SS 55 (62
deltagare).
Samarrangörerna Lundby SS och Götaverkens SK anordnade också för andra året i
rad "Ungdomarnas eget Hisingen Öpen”. I
fjol kom 17 deltagare, i år ställde 107 (1)
ungdomar upp till spel i Lundbys eleganta
klubblokaler.
Arrangörerna fick mycket beröm, Inte
mindre än 83 priser delades ut i de tre klasserna, som alla spelade sju ronder monrad.

NYINKOMMEN

LITTERATUR

Melchior, SS Manhem 514, (51 deltagare).
Högstadiet: 1) Daniel Ronneland, AK-77

Schackdatorer: Vi är den detaljist i Sverige som har det största urvalet, Ring eller skriv till
oss och begär upplysningar. Moms ingår. Porto tillkommer. Snabba leveranser. Begär

Resultat, lågstadiet: 1) Tommy Tillander,
Angereds S$ 6, 2) Jonny Wallin, Angereds
SS

514,

3) Tomas

Hansson,

Angereds

SS

514, 4) Mikael Arnelind, Lundby SS 5,
(25 deltagare).
Mellanstadiet: 1) Henrik Enström, Majornas 55 6, 2) Joel Eriksson, SK Kamraterna

&, 2) Anders Adolfsson, SS Manhem

514, 3)

Henrik Axelsson, SS Manhem 52, 4) Björn
Rundqvist, AK-77 5, 5) Vasko Chuknev, 11
Oktomvri 5, 6) Jesper Aampiainen, AK-77 5
(31 deltagare).

153

IT

359 s
204
125
220
150
57
57
61
50
222
32
159
106
203
440

IT

6, 3) Gustav Trolle, 55 Manhem 6, 4) Jakob

Kasparov: Barn avimnih ll ooososssscssresressrsss
rise r rr ee rer r sea
Euwe: bd Xl/1. Zweispringerspiel. italienisch. Schottisch =. .........
Kuligowski m fl: Caro-Kann-Der Panov-Angriff sisssirss
sera ers ra
Watson: Symmetrical ENnglisft T...0S sisssosesrresrressrrs
rer sea
Flear: The Slav för the Tournament PläYyet sssossosrors
ess reses ers
Kuligowski: Developments in the English Öpening —..ssososossese>
Kuligowski: Developments in the French Defence s.ssosssssssssrs
Kuligowski: Developments in the Kings-Indian-Defence ...........
Nunn m fl: Chess Base Magazin nr 7/88 ossosssersrresirrs
reser
Neistadt: DamenOplel ooossrssrsrrrrr
ers sirerrr rar reas rer sera rs
Suetin: Modernes Mittelspl&l =ossossoossroosrerssrrsrs
era rer e sr ra .
Opfermann: Mit Schwarz gewinnerim Schach oosooossssess
oss es
Z Polgar: Schach matt in 2Z0ÖQGeEÅ ocrossrosrsseserssrre
rss isens
Posthoftf m fl: Computerschach-Schachcompuler ssscsssseerserse
Levy: Computer Chess Compendlufft ssssossssssresrrsrererarsness
Plato: Norrköping 1988 SM ÖIIstellt oososossressrrs
ser rr rirsrrnar a
Wade: Moscow 1988 55th USSR Champ 1. Karpov, 2. Kasparov .....

IT

2)

se ovan.

I

å

snabbschack med tidshandikapp lördagen den 17 juni 1989. Anmälan 100 kr —

225 kr inklusive moms.
Portofritt vid beställning av minst tio ur.

IT

- Resultat: 1 Carsten

JACOB
EKELUNDS
MINNE

I

> första stormästarinteckning genom att
vinna/Tröll Mastersi Gausdal ijanvari,

157675-0 (Örebro SS turneringar).

IT

SK.

sanktionerade tävlingar i klass I, I och
ill. Anmälningsavgift 200 kr (juniorer
100 kr) insändes senast 1/6 på postgiro

ITA

tävlingsledaren Sture Hellberg, Götaverkens

TORNURET

III

Ludvig Sandström (i minen) och Bengt
Svensson skakar hand under överinseende av

Till arrangörernas fasa visade det sig att
de särskiljningsregler som fanns inte gav något utslag och de båda spelarna fick därför
dela på prissumman, 5 300 kr.
Men dubbelsegern var långt ifrån given.
Före slutronden ledde nämligen Rikard
Winsnes med en halv poäng och i mötet med
Sandström hade Rikard skåningen i den s k
säcken. Förstapriset om 4 000 kr försvann
plötsligt då manhemiten drabbades av
schackblindhet och blev matt i ett drag.

ÖREBROTURNERINGEN

h

189:103:
8143:
114:
50:-50:—
50:—
Be
78:78:>44:
40:—

58—
36060:50:-

prislista!

SKÅNES SCHACKFÖRLAG AB (Sven Klerstam)
Linnégatan 65, 216 16 Malmö, Ordertelefon 040/16 28 61. Postgiro 63 19 45-3

Det är i

SCHACKNYTT
de skriver
I årets första nummer av Schacknytt (64
sidor) kommer en del av våra partikommentatorer till tals. Här finns namn som Pia

Cramling, Jonny Hector, Judit Polgar,
Zsuzsa Polgar, Harry Schössler, Tom
Wedberg
och
Michael
Wiedenkeller.
Dessutom dyker stormästarna Ferdinand
Hellers, Lars Karlsson, Bent Larsen och
Yasser Seirawan upp med jämna mellan-

rum i våra spalter.
En prenumeration på Schacknytt ger dig
en årgång till brädden fylld av roande och
intressant läsning. Du finner bland annat:

Ferdisang

Helierg

linen

CO Expertkommentarer skrivna för klubbspelare i gemen.

—V

VV

0 Schackkavalkad med halsbrytande och nästan omöjliga drag. Uppseendeväc-

kande uttalanden och en inblick i schackets bakgårdar.
0] Teoriartiklar som röjer mark i oländig terräng.
0 En bred internationell utblick med punkitmarkering av Garri Kasparov och hans

stormästarkolleger. Fylliga turneringsreferat.
2 Pristävlingar av det annorlunda slaget.
Prenumerationspriset för Schacknytt 1989 är 205 kronor, och beloppet insättes
på postgiro 65 03 03-1 (Schacknytt).

SCHACKNYTT
Box 7103, 200 42 MALMÖ

