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Mobiltelefonen skördade ett nytt offer vid elitseriens
avslutning i Göteborg. AK:s ordförande Göran Ohlson (bilden) hade redogjort för vad som gällde strax
före nionde rondens start: att ta med mobiltelefonen
in i spellokalen, av eller påslagen, innebar förlust av
partiet. Det är samma hårda linje som FIDE har börjat
driva.
Nästa dag hade Evgenij Agrest inte ens hunnit
besvara Rune Djurhuus 1.e4 förrän Agrests mobil gav
ifrån sig en signal. Så var det partiet kört.
Någon skämtade och sa att det förmodligen var
Ruslan Ponomariov som ringde för att berätta att
ställningen nu var 1-1. Agrest vann ett parti mot
Ponomariov i fjol sedan ukrainarens mobil hade spelat
en trudelutt.
Ett tankeexperiment: hade Djurhuus inkasserat elopoäng för sitt 1.e4 om elitserien varit elogrundande
som exempelvis tyska Bundesliga? Eller hade det varit
elogrundande först om motståndaren hunnit spela
exempelvis 1...c5?
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Linares 2004
Vem är världens starkaste schackspelare? Om man får tro elolistan
så är det Garri Kasparov, men på presskonferensen efter Linaresturneringen framförde förstapristagaren Vladimir Kramnik en annan
uppfattning. Om detta och annat berättar Ian Rogers i sin rapport
från den spanska schackmetropolen. Trots en hög remiprocent har
Rogers vaskat fram en rad spännande partier, och som vanligt har
han fått intressanta analyser av spelarna själva.
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Elitserieavslutning i Göteborg
När det drar ihop sig till det avslutande sammandraget i elitserien brukar världsstjärnorna dyka upp. Till Göteborg kom bl.a. Vassili Ivantjuk och Ivan Sokolov, som
då låg på 13:e respektive 16:e plats på världsrankingen. När deras lag, SK Rockaden
respektive Limhamns SK, drabbade samman i sista ronden i en spännande finaluppgörelse, då satt de inte vid samma bord. Båda vann sina partier och matchen slutade
oavgjord. Det innebar att SK Rockaden tog hem elitserien på bättre partipoäng.

160

Livesändningar på internet
Det blir allt vanligare med direktsändningar på internet. Robert Ericsson och Peter
Halvarsson har gjort en sammanställning över de etablerade systemen och förklarar
hur de fungerar. Förhoppningsvis kan bruksanvisningen inspirera fler att ge sig in på
detta spännande område. Artikelförfattarna betonar: schack är som gjort för internet.

166

Schack på universitetet
Sedan ett år tillbaka undervisar Johan Hellsten schack på Universidad de Tarapacá i
Arica, Chiles nordligast belägna stad. Ibland använder han sina egna partier som
studiematerial och då kan eleverna komma med intressanta idéer. Hellstens parti mot
Solochenkin i fjolårets Europacup fingranskades på universitetet och läraren berättar
vad man kom fram till.
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Linares
Av Ian Rogers

M

Ian Rogers har besökt Linares, där
“schackets Wimbledon“ arrangeras sedan
många år tillbaka. Han berättar bland annat
om Vladimir Kramniks ekonomiska spel och
om Garri Kasparovs problem med att vinna
utmärkta ställningar.
Det fanns en tid när turneringens grundare
Luis Rentero förbjöd korta remier och
bötfällde dem som inte la manken till.
En del spelare kom till Linares en gång
och aldrig mer. Nu har Rentero lämnat
över turneringen till andra, men det
räckte att han uppenbarade sig i spellokalen
för att den höga remiprocenten plötsligt
skulle dala betydligt.
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an hade bara hört det viskas
tidigare, men Vladimir
Kramnik tog nu mod till sig och
sa det högt – kanske är Garri
Kasparovs tjugoårsperiod som
världens bäste spelare över. På
presskonferensen efter årets Linaresturnering skrädde han inte
orden:
– Jag vet inte om Kasparovs
nedgång har börjat eller inte, men
enligt min mening är han inte
längre världens starkaste spelare,
hävdade Kramnik. Anand, Lékó
och jag är alla starkare än honom
nu. För mig är det mycket svårare
att spela mot Anand eller Lékó
än mot Kasparov. Den enda anledningen till att han fortfarande
är världsetta på rankinglistan är
att han inte spelar så många elorankade turneringar. Om han
gjorde det skulle hans ranking
snart börja dala.
Kramnik uttalade sig efter att
ha vunnit Ciudad de Linares,
“schackets Wimbledon“. Det var
första gången han stod som ensam segrare och sättet han gjorde
det på fördömdes allmänt. Kramnik spelade tio remier och i sju av
dem inleddes fredsförhandlingarna inom 25 drag, men hans två
vinster räckte för att han skulle
sega sig förbi Peter Lékó och
Kasparov med en halva. På
presskonferensen skakade dock
Kramnik av sig kritiken mot hans
försiktiga spel.
– I Ryssland har vi ett talesätt –
“Kritisera aldrig formen hos en
vinnare“. Om två relativt jämbördiga motståndare spelar bra

ares 2004 – slutet på en epok?
Översättning Ola Winfridsson

är det svårt att få till ett avgörande. Tyvärr var mina öppningsförberedelser som vit långt ifrån
perfekta. Om jag förbättrade mitt
öppningsspel skulle ni få se mer
kampschack från min sida.
En sådan förklaring torde
knappast tillfredsställa alla de
schackentusiaster som följde turneringen på plats och det faktum
att spellokalen på Anibal Hotel
för det mesta endast var halvfull
tycktes ge syn för sägen. Det
motsägs dock av det faktum att
det var fler än någonsin tidigare
som följde spelet via internet. En
dag kunde Linares presschef stolt
tillkännage att den officiella hemsidan (som utgör en del av sporttidningen Marcas webbplats)
dagen innan hade haft 70 000
besökare, vilket till och med
överglänste den populära Real
Madrid-sektionen. Det var nog
ingen slump att den dagen (rond
11) bjöd på två lysande partier –
dels det nervkittlande mötet
mellan ledarduon Kramnik och
Lékó, dels den utdragna kampen
mellan lokalfavoriterna Shirov
och Vallejo.
Det ska dock sägas att Kramnik inte var den ende som led
av remisjukan, eller “kycklingsjukan“ som en av de spanska
kommentatorerna uttryckte saken. Nästan 80 procent av
partierna slutade remi och en
tredjedel efter 25 drag eller färre.
I sju av de 14 ronderna slutade
alla tre partierna fredligt. Ingen
spelare mäktade med mer än fyra
avgörande resultat på sina tolv

partier och Tejmur Radjabov var
den ende som lyckades vinna två
partier i rad.

Fallet Kasparov
Det fanns dock en som kämpade
i nästan varje parti, Garri
Kasparov. Trots det blev han
turneringens remikung. För hans
vidkommande blev Linares en
stor besvikelse. Medan Kramnik
korkade upp champagnen undrade en nedslagen Garri vad det
egentligen var som gick snett.
I förra årets Linaresturnering
klagade världsettan över att han
gjorde grova fel i vart och vartannat parti, men många ansåg att
han överdrev och att det endast
rörde sig om en tillfällig formsvacka. I år var felen grövre och
istället för att bli arg på sig själv
och andra – vi minns väl alla hans
famösa utbrott vid avslutningsceremonin i fjol – verkade Kasparov närmast resignerad inför
sitt öde.
Den åttafaldige Linaressegraren gick förvisso igenom turneringen obesegrad, men mäktade
endast med att vinna ett parti
och slarvade bort ett antal utmärkta ställningar (två av dem
var till och med lätt vunna). Mot
både Lékó och Shirov balanserade han på randen till avgrunden.
Kasparov var i tidsnöd i nästan
varje parti och hans så välbekanta aggressiva stil och attityd vid
brädet hade fått ge vika för något
som närmast liknade nervositet.
Alla hade naturligtvis sina egna
teorier om anledningen till Kas-

parovs skrala form: My Great
Predecessors-böckerna eller hans
inblandning i rysk politik har
tagit upp för mycket tid, för lite
klassiskt schack de senaste två
åren (han spelade endast Linares
2003), han var dåligt uppdaterad
i öppningarna eller – utan tvekan
den grymmaste förklaringen – att
det bara var för honom att inse
att livet som elitspelare slutar vid
40. Samtliga dessa förklaringar
har naturligtvis ett visst mått av
sanning i sig, men vi får inte
glömma att precis som i förra
årets Linaresturnering gick Kasparov i mål en halva från förstaplatsen. Knappast ett tecken på
en spelare stadd på hastig tillbakagång.
Vidare kommer man osökt att
tänka på sten och glashus när
man hör Kramnik ondgöra sig
över Kasparovs inaktivitet, inte
minst när man betänker att han
själv inte spelade en enda turnering med klassisk betänketid
2002. Det må vara att Kasparov
undvikit två av de andra “Grand
Slam-turneringarna“ – Wijk aan
Zee och Dortmund – på senare
år, men till skillnad från Kramnik
och Anand spelade han OS i Bled
2002 och har dessutom deltagit i
Europacupen för klubblag. Det
ska inte förnekas att Kasparov
spelar betydligt slarvigare än den
närmast maskinmässiga perfektion som vi vant oss vid, men att
som Kramnik i princip hävda att
Garri numera endast är världsfyra är kanske att dra lite väl stora
växlar.
TfS nr 3/2004
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et viktigaste partiet i Linares
2004 spelades i elfte ronden.
Lékó hade varit i ledning från
start och låg fortfarande en halva
före Kramnik och Kasparov när
han satte sig vid brädet för partiet mot Kramnik. Med en lugn
och säker remi hade antagligen
Lékó stått som segrare i Linares
för andra året i följd, men
ungraren, som aldrig förlorat
ett tävlingsparti mot Kramnik,
bestämde sig för att spela hårt.
Resultatet blev följande dramatiska parti:
Peter Lékó
Vladimir Kramnik
Sicilianskt (B 33)
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4
Spelat först efter några minuters
betänkande. I årets Linares signalerade 3.Sc3 blygsammare intentioner medan de spelare som
valde 3.d4 och därmed tillät
huvudvarianten i Lasker-Pelikan
tydligt visade att de inte räddes
ett riktigt rallarslagsmål.
3...cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 e5 6.
Sdb5 d6 7.Lg5 a6 8.Sa3 b5 9.Lxf6
gxf6 10.Sd5 f5 11.Ld3 Le6 12.
0-0 Lxd5 13.exd5 Se7

14.Dh5!?
Inte nytt, men 14.c3, som ger
löparen en reträttpost på c2 efter
e4, är vanligare.
14...e4 15.Le2 Lg7 16.c3 Tc8
Ett mycket exakt drag. Planen
Tc8-c5 har testats tidigare, men
då först efter 16...0-0.
17.Sc2 Tc5 18.Se3 f4 19.Sf5
0-0 20.a4 Sxf5 21.Dxf5 De7 22.
axb5
Lékó lade en halvtimme på att
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försöka hitta en mikroskopisk
fördel, men efter att ha undersökt 22.f3 (med eller utan byte
på b5) 22...b4! 23.cxb4 Tc2
bestämde han sig för att ta det
säkra före det osäkra.
22...axb5 23.Dxf4 Txd5 24.Tfd1
Svart håller enkelt vit stången
efter 24.Ta5 De5 25.Dxe5 Lxe5.
24...Te5

25.De3!?
– Jag visste att det här var farligt, men jag tänkte att det skulle
vara okej så länge jag bara höll
tungan rätt i mun. Min ursprungliga tanke var 25.Ta6, sa Lékó
efteråt.
– Ja, men då är 25...b4 solklar
remi, svarade Kramnik och visade varianten 26.Taxd6 bxc3 27.
bxc3 e3 28.fxe3 Txe3.
25...f5! 26.Db6
Efter 26.Ta7 fruktade Lékó
26...f4! 27.Txe7 (båda tyckte att
27.Db6! Dg5 28.Kh1 f3 såg alltför riskabelt ut, men det verkar
som om vit kan framtvinga remi
med 29.gxf3 exf3 30.Lxf3! Df4!
31.Db7! Dxf3+ 32.Dxf3 Txf3
33.Tg1 Tf7 34.Ta8+ Tf8 35.Ta7
o.s.v.) 27...fxe3 28.Txe5 exf2+
29.Kf1 Lxe5. Ungraren trodde
visserligen att det skulle gå att
hålla remi efter 30.g3, men insåg
samtidigt att det endast är svart
som har vinstchanser.
26...f4 27.Dxd6 Dg5 28.f3
Det här kom snabbt, men Kramnik ansåg att 28.Kh1!? var ett bra
alternativ. Efter partiet analyserade spelarna 28...Kh8 29.Dc6
f3 30.Lf1 och var överens om att
30.gxf3 Dh4 31.Ta8 Th5 32.
Txf8+ Lxf8 33.Dc7 Dxf2 vinner

för svart, men de hade missat att
34.Df4! är mycket starkt för vit.
28...e3

29.Ta7
Efter partiet var de båda överens
om att textdraget inte är bra,
men alternativen ger svart starkt
motspel. I efteranalysen tittade
de på 29.Kh1, 29.Dc6 och
29.Dd7, men i samtliga fall ser
svarts angrepp lovande ut efter
29...Dh4.
– Jag kunde inte tänka mig att
jag inte stod bättre, sa Lékó. Jag
menar, jag har en merbonde och
mina torn står på öppna linjer.
– Jo, svarade Kramnik, men
mina pjäser är väl samlade. Jag
hade förväntat mig att jag skulle
ha ett visst spel, men inte att mitt
angrepp skulle bli så farligt som
det faktiskt blev. Det är möjligt
att en dator kan försvara vits ställning, men för en människa är den
obehaglig.
29...Kh8! 30.Dd7?!
Lékós sekundant (och svärfar),
Arsjak Petrosjan, trodde att Lékó
kunde bryta udden av angreppet
med 30.Td7 Tg8 31.Td8, men
som båda spelarna påpekade i
kör under efteranalysen vinner
svart omedelbart efter 31...Lf8!.
I efteranalysen undersökte
kombattanterna lite snabbt även
Lékós intuitiva plan 30.Kh1 Tg8
31.Tg1, men avfärdade den på
grund av att svart har Dh4xh2+!
i diverse utföranden. Men
kanske Lékó var på rätt väg ändå
– i stället för 31.Tg1 har vit
nämligen 31.Tf7! (vilket de båda
missade) varefter alla svarts löpardrag tillåter 32.Df6+, medan

31...Dh4? strandar på 32.Txg7!.
Det är klart att om svart bara
spelar förståndigt kommer hans
e-bonde att utgöra en god förlustförsäkring, men angreppet har
gått i stå och det är vit som sitter
med alla chanser.
30...Tg8 31.Dh3
Efter att ha lagt tolv av sina återstående 28 minuter trodde sig
Lékó ha funnit ett snillrikt försvar i form av ett kvalitets- eller
damoffer, men han hade missat
Kramniks häpnadsväckande 34:e
drag. I efteranalysen trodde de
båda att vits sista chans låg i
31.Kh1 Dh4 32.Dh3 med hopp
om 32...Df2? 33.Ld3 h5 34.Lf5!,
vilket Kramnik hade missat. Svart
kan dock förstärka genom
31...Dh6! och svarts uppgift är
alltjämt ytterst besvärlig.
31...Dg6 32.Tad7?
Kramnik trodde inte det fanns
något tillfredsställande försvar
mot hotet 32...Th5 eftersom 32.
Ld3 faller på 32...e2!. Emellertid
tycks datorförslaget 32.Kf1! Th5
33.Td6! Txh3 (efter 33...Dxd6
34.Dxh5 Dd2 35.Ta1 Dxb2 36.
Td1 byts damflygelbönderna av
med sannolik remi) 34.Txg6
Txh2 35.Kg1 ge hopp om räddning även om vit står klart sämre.
32...Th5 33.T7d6 Lf6!

Vladimir Kramnik, för första gången ensam segrare i Linares.

34.Txf6! Dc2!!
Lékó hade räknat på dels
34...Txh3 35.Txg6 Txg6 36.Td4!
med vissa vinstchanser för vit,
dels 34...Dg7 35.Dg4 (35.Td7 är
ännu starkare) 35...Tg5 36.Txf4!
och återigen är vit utom fara.
Olyckligtvis hade han missat textdraget. Med fem minuter kvar på

klockan tänkte han upp i princip
all tid och kunde inte förmå sig
att svara förrän det återstod tio
sekunder av betänketiden.
35.Dxh5 Dxe2 36.g4
Lékó funderade på att försöka
36.Dxh7+!? Kxh7 37.Td7+, men
“oturligt nog kan du spela
37...Tg7“, sa Lékó med ett besviket leende.
36...Df2+! 37.uppg.
Tag plats! Avgång för
Kasparovs berg-och-dalbana!
För Kasparov gick det som sagt
både upp och ner och det ska

sägas att han stod för det mesta
av underhållningen. Vi börjar
med ett axplock av missar:
Tejmur Radjabov
Garri Kasparov
Skotskt (C 45)
1.e4 e5
Ett oväntat beslut och spelat först
efter tio minuter. I ungdomlig
lättvindighet bestämmer Radjabov sig för att testa Kasparov i en
öppning som den senare populariserade för över tio år sedan.
2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sxc6 bxc6 6.e5 De7 7.De2 Sd5
TfS nr 3/2004
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vladimir Kramnik
Peter Lékó
Garri Kasparov
Tejmur Radjabov
Veselin Topalov
Alexei Shirov
Francisco Vallejo

g RUS
g HUN
g RUS
g AZE
g BUL
g
ESP
g
ESP

8.c4 La6 9.b3 g6 10.f4 f6 11.exf6
En idé av Beljavskij som nyligen
har ersatt det mer självklara
11.La3 som Kasparov spelade
mot Karpov i VM-matchen 1991
– det känns onekligen som en
avlägsen forntid nu ...
11...Dxe2+ 12.Lxe2 Lb4+ 13.Ld2
Lxd2+ 14.Sxd2 Sxf4 15.Tf1
Hittills har man följt partiet
Rublevskij–Tsesjkovskij, Ryska
mästerskapet 2003, där vit vann
snabbt efter att svart hade slagit
g-bonden. Kasparovs enkla svar
visar att vit verkligen inte har
någonting att hämta i den här
varianten.
15...Sxe2! 16.Kxe2 Kf7 17.Kd3
Tae8
Kasparov funderade i 20 minuter på sitt nionde drag, men
därefter drog han de följande åtta
i mycket rask takt – en tydlig
signal att Radjabov hade gått i en
klassisk Kasparovprepp. Vits fbonde visar sig vara en allvarlig
svaghet.
18.Tae1?!
Ett bondeoffer i hopp om att
forcera remi, men Kasparov
hittar ett sätt vidmakthålla vinstchanserna. Bättre var 18.Se4 även
om vit fortfarande har problem
efter 18...Te5.
18...Txe1 19.Txe1 Kxf6 20.Se4+
Kg7 21.Sc3 Kf7 22.Tf1+ Ke7 23.
Te1+ Kf7 24.Tf1+ Ke7 25.Te1+
Kd8! 26.Tf1 Lb7! 27.Se4
Inte riktigt vad vit hade tänkt sig,
men tyvärr strandar 27.Tf7?! Ke8
28.Tg7? på 28...Lc8! och tornet
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är fångat.
27...Ke7
Kasparov lade ner åtskillig tid på
att beräkna 27...c5!? 28.Sxc5
Lxg2 29.Tf7 Lh3, men valde att
inte tillåta vits pjäser att komma
så aggressivt.
28.Te1
På 28.Sg5 följer 28...h6!.
28...Kf7
Svarts kungsmanöver är mycket
imponerande, men trots det har
vit kompensation för bonden tack
vare sina aktiva pjäser. Med elinjen blockerad av springaren är
29.Tf1+ Kg7 30.Te1 d6 meningslöst och Radjabov försöker därför begränsa aktionsradien för
svarts löpare.
29.Kd4 h6 30.b4 d6 31.c5 Td8
32.Te3 g5 33.Ta3 a6 34.Tf3+
Kg7 35.Te3 Lc8 36.Tc3 dxc5++
37.Kxc5 Le6 38.Kxc6 Lxa2 39.
Sc5 Tb8 40.Ta3
Det sista draget före tidskontrollen tillåter svart att förnya sitt
vinstförsök. Kasparov hade väntat sig 40.Tc2 Lf7 41.Kxc7 Txb4
42.Sxa6 med snar remi.
40...Lc4 41.Ta4 Te8! 42.Kxc7
Te2 43.g4?!
Genom att ställa bonden på ett
vitt fält binder Radjabov ris åt
egen rygg. 43.g3 är bättre.
43...Txh2 44.Sxa6 Tb2 45.Kb6?
Vit sätter sitt hopp till ett motspel som slår väl ut i partiet, men
vid korrekt spel inte riktigt
räcker till. Han borde ha spelat
45.Sc5 Le2 46.b5 Lxb5 47.Td4
och trots den svaga g-bonden
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7
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6
5
5

torde vit kunna få med sig en
halv pinne hem.
45...Le2 46.Sc5 Lxg4 47.b5 Le2
48.Se6+ Kf6 49.Sd4 h5 50.Kc5
g4 51.b6 g3 52.b7 g2! 53.b8D
Txb8 54.Sxe2 Tb2 55.Sg1

55...Tf2??
Ett otroligt misstag. Efter
55...Tb1 56.Sh3 g1D+ 57.Sxg1
Txg1 är slutspelet en tekniksak
eftersom vit inte hinner tillbaka
till kungsflygeln i tid.
56.Ta6+ Kf5 57.Kd4 Tf1 58.Ke3!
remi
Garri Kasparov
Tejmur Radjabov
Sicilianskt (B 30)
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3
Ett tecken i tiden. Kasparov, de
senaste tjugo årens störste teoretiker, visar sig vara ovillig att ge
sig in i Lasker-Pelikan-variantens
huvudstråk.
3...e5 4.Lc4 Le7 5.d3 Sf6 6.Sd2
d6 7.Sf1 Sd7!? 8.Se3
8.Sd5 Sb6 9.Sxb6 axb6 10.c3 var
den förnuftiga men skickelse-

digra plan som Anand valde när
han eliminerades av Ivantjuk i
FIDE-VM 2001. Det var också i
det partiet som idén med 7...Sd7
såg dagens ljus.
8...Sb6 9.Sed5
En exakt dragföljd. 9.0-0 Lg5 har
föga att ge vit.
9...0-0 10.0-0 Sxd5 11.Sxd5 Tb8
12.a4 Le6 13.f4 exf4 14.Lxf4
Lg5 15.b3 Lxd5
Inledningen på en likvideringsplan som nästan, men bara
nästan, leder till utjämning för
svart.
16.Lxg5 Dxg5 17.Lxd5 Sb4 18.
Lc4 d5 19.exd5 Sxd5 20.Df3!
De3+ 21.Tf2 Dxf3 22.Txf3 Sb6
23.Lb5!
Kanhända var det detta som
Radjabov hade underskattat när
han inledde avbytesmanövern i
15:e draget. Nu står svart i valet
och kvalet mellan att rädda
löparen eller att försvara ett besvärligt tornslutspel. Den unge
azerbajdzjanen väljer, antagligen
korrekt, det senare.
23...a6 24.a5 axb5 25.axb6 Tfc8
26.Ta5 c4 27.Txb5?!
Det här ger svart möjlighet att
utjämna. Ubilavas förslag 27.
bxc4! bxc4 28.d4 bibehåller vits
fördel.
27...cxd3 28.c4 Td8 29.Td5 Txd5
30.cxd5 Td8?!
Planen att angripa b-bonden ger
bara svart problem och borde,
om den överhuvudtaget ska utföras, åtminstone ha föregåtts av
30...d2. Som Kasparov påpekade efter partiet kan svart enkelt
hålla remi med 30...Kf8 31.Txd3
Ke7 eftersom bondeslutspelet
efter 32.Tc3 Td8 33.Tc7+ Td7
34.Kf2 Kd6 35.Txd7+ Kxd7 är
remi.
■ Nummer 4 beräknas utkomma i mitten av maj. Ur
innehållet: Ingemar Johansson skriver om Cambridge
Springs 1904. Ian Rogers
rapporterar från Reykjavik
Open och Reykjavik Rapid.

31.Txd3 Td6 32.Kf2 Kf8 33.Ke3
Txb6 34.Kd4 Ke7 35.Kc5

35...Th6?
Radjabovs uppenbara rädsla för
bondeslutspel leder till ett avgörande fel. Även om Kasparov
visade att denna rädsla förvisso
är befogad efter 35...Tg6? 36.
Tg3!, har svart en smal räddningsplanka i det oförvägna
35...Tf6! 36.d6+ (36.Tf3 Txf3
37.gxf3 g5 är inte mer än remi
enligt Kasparov) 36...Kd7 37.
Kb6. Nu kan svart visserligen inte
gå in i bondeslutspelet med
37...Txd6+?, men spelar istället
det enkla 37...Tf2 och inleder ett
motangrepp på kungsflygeln.
Poängen är att svarts kung hindrar den vita kollegan från att lämna sin plats framför b-bonden.
36.h3 Tg6 37.g4 Tg5 38.b4!
I tidsnöd litar Kasparov på sin
intuition och undviker med rätta
38.Kb6 Kd6 39.Kxb7 Txd5 40.
Txd5+ Kxd5 och svart kan trots
det optiskt besvärliga läget hålla
remi.
38...h5

39.Td4?
Men den här gången visar sig det

nyttiga draget vara felaktigt. Först
efter tidskontrollen insåg Kasparov vikten av att först skjuta in
39.gxh5! Txh5 40.b5. Nu håller
inte försvaret längs sjätte raden,
40...Th6 (vilket svart använde
sig av i partiet), utan fallerar
fatalt efter 41.d6+ Kd7 42.Kb6
Th5 43.Tb3 Kxd6 44.Kxb7.
Kruxet är att sjunde raden nu är
blockerad och att svart inte
hinner likvidera vits h-bonde
innan han måste offra tornet på
b-bonden.
39...hxg4 40.hxg4 f5 41.gxf5
Txf5

42.b5?!
Efter partiet grämde Kasparov
sig över att han inte spelade
42.Tg4! g5 43.Te4+ i hopp om
43...Kd7 44.Te6 med goda vinstchanser för vit. Det är dock troligt att Radjabov hade hittat
43...Kf7! 44.b5 Tf4 45.Te1 g4!
(45...Tf2?! 46.d6 är mycket farligt för svart) 46.d6 Tf5+! 47.Kb6
Td5 48.Kc7 Tc5+! (48...Txb5
49.d7 Td5 faller på 50.Te4! g3
51.d8D) 49.Kxb7 Txb5+ 50.Kc6
Tb2 och svart håller med nöd
och näppe ihop det.
42...Tf6! remi
Till publikens häpnad bjöd Kasparov – antagligen i frustration
över att inte ha förvaltat sitt pund
med någon vidare ordning – remi,
vilket omedelbart accepterades.
Visst kan svart hålla den här ställningen, men det fanns ingen anledning att låta Radjabov komma
undan så här lätt. Garri borde ha
testat svarts teknik i några drag
till, t.ex. genom 42...Tf6 43.d6+
Kd7 44.Kb6 Tf5! (44...Txd6+?
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45.Txd6+ Kxd6 46.Kxb7 är ett
sätt för svart att köra i diket)
45.Tb4 Kxd6 (45...g5! 46.Kxb7
Tf4 ser exaktare ut) 46.Kxb7 g5!
47.b6 Tf7+ 48.Ka6 Ke5 och svart
hinner precis offra tornet och
rycka fram med g-bonden innan
vits kung hinner komma tornet
till undsättning.
Garri Kasparov
Veselin Topalov
Spanskt (C 88)
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.
La4 Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3
0-0 8.a4
Kasparov är ovillig att upprepa
det andra Anti-Marshallsystemet,
8.h3, som orsakade honom så
mycket besvär mot Shirov i rond
8.
8...Lb7 9.d3 d6 10.Sbd2 Sd7 11.
c3 Sc5 12.axb5 axb5 13.Txa8
Dxa8
I VM-matchen mot Nigel Short
1993 vann Kasparov övertygande efter 13...Lxa8 14.Lc2 Lf6
15.b4 Se6 16.Sf1. Det är dock
oklart om vit efter 16...g6! (istället för Shorts 16...Lb7) kan göra
anspråk på någon fördel.
14.Lc2 b4 15.d4 bxc3 16.bxc3
Sd7 17.Sf1 Lf6

Goda miner före partiet. Sedan missade Garri Kasparov en
gyllene chans mot Veselin Topalov.

18.d5!
På 1960-talet gjorde ungraren
Peter Dely på egen hand sitt
bästa för att popularisera den här
varianten. Textdraget avviker
från partiet Dely–Szily från 1965
där vit vann snabbt efter 18.Se3
exd4 19.cxd4 Da1?! (19...Sb4!
är mycket starkare) 20.Sf5 Se7?
21.e5!. Efter att ha tänkt i över
en halvtimme insåg Kasparov att
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han inte kunde tillåta 19...Sb4
och valde istället en annan plan,
även den utarbetad av ungraren.
Idén med bondeframstöten såg
dagens ljus 1964 i partiet Dely–
Pogats. I varianten 14...Lf6 15.
Sf1 Se7 16.Sg3 Sg6 17.d4 Se6
18.Sf5 Te8 fortsatte han nu starkt
med 19.d5! Sef8 20.h4! med klar
fördel. Kasparov följer Delys
exempel.
18...Scb8 19.h4!
– När Kasparov [här nästan
med en timme sämre tid] spelade det här draget trodde jag först
att det bara var en bluff, erkände
Topalov efteråt. Jag insåg dock
snart att med mina pjäser fast på

andra flanken var det här angreppet ytterst illavarslande.
19...Sc5 20.Sg3 Lc8 21.Sg5 h6
22.Sh5! Le7! 23.Sh3
Svart kan inte slå på h3 eftersom
det tillåter vits dam att komma
till g4. Nu spelade Kasparov
snabbt och självsäkert och det
var istället Topalov som tog sig
flera rejäla lutare.
23...Da2 24.Te3 g6?
Ett förbiseende. Topalov hade
missat mellandraget 26.Dd2 (se
kommentaren till 25...Sbd7).
– Jag försökte beräkna
24...Lxh4! 25.Sxg7! Kxg7 26.
Dh5 Dxc2, men det såg alltför
riskabelt ut, sa Topalov. Som

Kasparov dock påpekade för sin
motståndare efter partiet har vit
inte mer än evig schack efter
27.Tg3+ (på 27.Dxh4 håller svart
ihop ställningen med 27...Dxc1+
28.Kh2 f6!) 27...Lxg3 28.Lxh6+
Kh8.
25.Tg3 Sbd7
Här insåg Topalov att det tilltänkta försvaret 25...Lxh3 förlorar efter 26.Dd2!!, t.ex. 26...Sbd7
27.Dxh6 Lf6 28.Lg5! Lh8 29.
Le7! och hotet 30.Txg6+ avgör.
26.Lxh6 Lxh4!
Topalov försvarar sig med näbbar och klor och det fick Kasparov, som grimaserade precis som
på den gamla goda tiden, att förbruka tolv minuter i jakten på en
forcerad vinst. Med tio minuter
kvar på klockan spelade han till
slut
27.Tg4
Han ville inte ta risken att ge sig
in på komplikationerna efter
27.Txg6+ fxg6 28.Dg4 och nu
ser 28...Kf7 oerhört rörigt ut.
27...Le7! 28.Lg5!
Klart bättre än 28.Lxf8 Kxf8
29.Sg3 Sb6 och vits torn är
fångat.
28...Lxg5 29.Sxg5

Nu var det Topalovs tur att tänka
upp det mesta av sin kvarvarande
betänketid. Det gäller att hitta
ett försvar mot hotet 30.Se6!.
Med fem minuter kvar drog han
det minst sagt överraskande
29...f5!
och så var det åter Kasparovs tur
att ta sig en lutare. Efter fyra
minuters pannrynkande och grimaserande spelade han
30.exf5 gxh5 31.Tg3 Sf6

Spelat i blixttempo av Topalov
som nu hade fem minuter mot
två på klockan. Vid det här laget
hade bulgaren insett att vit har
en forcerad vinst, men frågan var
om herr K. skulle hitta den?
32.Se6+?
Topalov behövde bara vänta i en
halv minut på svaret. Som han
påpekade för motståndaren omedelbart efter partiets slut vinner
32.Se4+!. Det kan följa 32...Kf7
(32...Sg4 33.Txg4+ slutar också
i katastrof) 33.Sxf6 Kxf6 34.
Dxh5! och här trodde Topalov
ursprungligen att han skulle kunna spela 34...Dxc2, men insåg att
35.Tg6+ Ke7 36.Tg7+! leder till
ogarderbar matt.
32...Kf7 33.Tg7+ Ke8 34.Sxc7+
Kd8 35.Se6+ Ke8 36.Sc7+ Kd8
37.Se6+ Ke8
Kasparov förbrukade större delen av sina återstående 30 sekunder på att bestämma sig huruvida
han skulle spela på vinst (eller
förlust) med 38.Sxf8?! innan han
bestämde sig för att det fick vara
nog med spänning för en dag.
38.Sc7+ remi
Det ska dock sägas att Kasparov långt ifrån alltid var den som
stod för målsumpandet. Flera
gånger dansade även han på
betänkligt slak lina utan att bli
bestraffad för det. Vi börjar med
partiet mot Lékó:
Peter Lékó
Garri Kasparov
Sicilianskt (B 90)
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le3 e5

7.Sb3 Le6 8.f3 Sbd7 9.g4 Sb6!?
I Bled-OS utjämnade Kasparov
med det mer naturliga 9...b5 mot
samme motståndare, även om
ungraren sedan missade en forcerad vinst i slutspelet (partiet
slutade remi).
10.g5 Sh5 11.Dd2 Le7 12.Df2!?
Sc4 13.Lxc4 Lxc4 14.h4 0-0
15.Sa4
Vit måste hålla ångan uppe; 15.
0-0-0 f5 leder till bra spel för
svart.
15...f5!
Inledningen på ett mycket ambitiöst och synbarligen sunt kvalitetsoffer. 15...Le6 16.Sb6 Tb8
var naturligtvis också spelbart
eftersom 17.0-0-0 f5 18.Sc5 helt
enkelt kan bemötas med
18...Lc8!.
16.Sb6 Lxb3 17.axb3 fxe4!
17...Tb8 18.Dd2, som ger vit
fullständig kontroll över d5, är
överhuvudtaget inte att tänka på
svart.
18.Sxa8 Dxa8
Vid det här laget låg Kasparov
efter på klockan efter att ha
räknat på varianter som 18...d5
19.0-0-0 d4 20.Lxd4 exd4 21.
Txd4 Dxa8 22.Txe4 och svart
har problem.
19.Dd2! b5
Återigen var Kasparov ytterst
frestad av 19...Txf3!?, men han
förkastade slutligen det p.g.a.
20.Dd5+ Kh8 21.Dxe4! Df8 22.
Kd2! Sg3 23.Dd5!. Nu låter
23...Txe3 24.Kxe3 Df4+ 25.Kd3
e4+ 26.Kc4 den vita monarken
slippa undan och efter 23...Sxh1
24.Txh1 är det vit som håller i
rorkulten trots minusbonden.
20.fxe4 Sg3
20...Dxe4 21.0-0-0 är klart bättre för vit.
21.Tg1 Sxe4 22.Dd3 d5!?
22...Tf3! ser säkrare ut, t.ex.
23.Tf1 Sg3 24.Txf3 (24.Tf2 Sf5
25.0-0-0! var den variant som
Kasparov oroade sig mest för,
även om han senare insåg att
25...g6! håller) 24...Dxf3, och
nu tillåter 25.Txa6 evig schack:
25...Dh1+ 26.Kd2 Se4+!.
23.Txa6! Dxa6 24.Dxd5+ Kh8 25.
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37.Dd7+ Kg8 38.De6+ Kg7 39.
Dh6+ Kg8 40.De6+ Kg7 41.Dh6+
Kg8 remi

Dxe4

25...Da1+?
Ett naturligt drag i begynnande
tidsnöd. Det var först efteråt som
Kasparov hittade rätt försvar:
25...b4! med den dubbla poängen 26.h5 Lxg5!! (det var detta
han hade missat) och 26.Dc4
Da1+ 27.Ke2 Da8! med ett våldsamt angrepp för svart. Vit kan
naturligtvis också ta e-bonden,
men då får svart lätt tillräckligt
med motspel för att hålla partiet.
26.Ke2 Dxb2 27.Dc6! Lb4 28.Tf1!
Plötsligt framstår svarts problem
mycket tydligt; torn- eller dambyte ger vit ett vunnet slutspel
tack vare hans fina kungsställning. Svart måste därför hålla
kvar så många pjäser som möjligt
på brädet, även om det tillfälligt
innebär passivitet.
28...Tg8 29.h5 Lc3 30.De4 Da2
31.h6?
Till Kasparovs enorma lättnad
spelade vit inte 31.g6! b4 32.Kf3!
med idén Kg2, varefter kungen
står säkert och vit har all tid i
världen att tränga in i motståndarens ställning. Med kungen
instängd på h8 var spelarna överens om att svart i det långa loppet
är dödsdömd.
31...b4 32.Tf7
Ett underförstått medgivande om
att vit inte längre kan vinna.
Spassky, som analyserade partiet
under Aeroflot Open i Moskva,
försökte få 32.hxg7+ Txg7 33.
Tf6?! att fungera, men efter
33...Da1 torde svart inte ha
något att frukta.
32...Da1 33.hxg7+ Txg7 34.Tf8+
Tg8 35.Txg8+ Kxg8 36.Dd5+ Kg7
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Garri Kasparov
Alexei Shirov
Spanskt (C 88)
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4
Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3
0-0 8.h3 Lb7 9.d3 d6 10.a3 Sb8
11.Sbd2 Sbd7 12.Sf1 Te8 13.La2
Efter det omedelbara 13.Sg3 kan
svart försöka utjämna med
13...Sc5 14.La2 Se6, vilket Svidler spelade som svart mot Shirov
2002. Det är dock troligt att
Shirov hade valt att åter ta till
13...c6!? 14.Sg5 d5 som han använde mot Svidler (remi) i Wijk
aan Zee tidigare i år.
13...c6 14.Sg3 Lf8 15.Sf5 d5
16.d4 c5 17.dxc5 Sxc5 18.exd5
e4 19.Sh2
Hittills hade vit bara använt
fem minuter, att jämföra med
Shirovs timme. I förra årets
Linaresturnering lät Kasparov
Kramnik enkelt komma undan
med remi efter 19.S3d4 Lxd5
20.Lxd5 Dxd5. Efteråt hävdade
Kasparov att 19.Sh2! var den
rätta vägen för vit att ernå fördel.
Shirov låter gladeligen världsettan försöka bevisa detta påstående. Efter partiet medgav
Kasparov att det rörde sig om “en
oförklarlig miss i min hemanalys“.
19...Sxd5 20.Sg4?!
I efteranalysen till deras parti
2003 var Kasparov och Kramnik
överens om att textdraget ser rätt
farligt ut för svart med tanke på
att hot som 21.Sgh6+! hänger i
luften. Med partifortsättningen
visar Shirov dock att svart på ett
enkelt sätt kan undvika dessa hot
och samtidigt gripa initiativet.
Vit har antagligen inget bättre än
20.Dg4 här, även om springaren
på h2 ser rätt malplacerad ut
efter 20...Df6.
20...h5! 21.Sge3
21.Sgh6+ gxh6 22.Dxh5 Df6!
(22...Te6 23.Td1) 23.Lxh6 Te5!.
21...Sf4 22.b4?!
Ett desperat försök att behålla

initiativet. Efter 22.Dxd8 Taxd8
23.Sf1 skulle vit endast stå något
sämre.
22...Sa4 23.g3 Dxd1
23...Df6!? 24.gxf4! Dxa1 25.
Lxf7+! är inte en variant Shirov
skulle bry sin hjärna med någon
längre stund med tanke på
styrkan i textdraget.
24.Txd1 Sxh3+ 25.Kg2 Sg5 26.
Ld5 Lxd5 27.Sxd5

27...Te5?!
– Ett enda misstag, beklagade
sig Shirov efter partiet. Efter
27...Sf3! eller 27...Se6 står jag
nära nog på vinst. I stället får
Kasparov nu tillräckligt mycket
spel för bonden.
Men kanske var Shirov för
pessimistisk, även textdraget ställer vit inför svårlösta problem.
28.Lxg5 Txf5 29.Lf4 Tc8 30.Se3
Tf6 31.Td5 g6 32.Tad1 Tfc6 33.
Td8 Sb6 34.g4!?
Kasparov hade även möjlighet
att här gå över i ett springarslutspel med 34.c4! bxc4 35.Lh6
Txd8 36.Txd8 Tc8 37.Txc8 Sxc8
38.Lxf8 Kxf8 39.Sxc4 Ke7 40.
Sd2! Sd6 41.Sb3! och vit har
hyggliga remichanser (även om
Kasparov, som hade sett detta,
ställde sig tveksam till vits
överlevnadsmöjligheter). Istället
bestämmer han sig för att spekulera med en aktiv plan. Ett beslut
som eventuellt betingades av hans
överlägsna statistik mot Shirov.
34...Kh7?
I ömsesidig tidsnöd vågar Shirov
inte ge sig in på 34...hxg4!
35.Sxg4 Txd8 36.Txd8 f5!, även
om svart här har utmärkta vinstchanser, t.ex. 37.Se5 Te6 38.Lh6

blev gradvis knuffad av brädet i
Barejev–Radjabov, Enghien 2003
(även om Radjabov senare gick
fel och förlorade).
16...Sxe4 17.Txe4 d5 18.cxd5
cxd5 19.Txe5 Lxe5 20.Lxe5 Db6

Jurij Dochojan (Kasparovs sekundant), Garri Kasparov och
Vladimir Kramnik i efteranalys utan bräde.
Kh7! 39.Lxf8 Txe5 med stor fördel för svart eftersom försöket
att vinna tillbaka bonden genom
40.Td6 Sc4 41.Txa6 tar en ände
med förskräckelse efter 41...f4!.
35.T8d4 Te6 36.gxh5 gxh5 37.
Th1 Kg6 38.f3!
Nu får svart endast isolerade
bönder på kungsflygeln och dessutom en utsatt kung. Hans fördel
är nu endast försumbar.
38...exf3+ 39.Kxf3 Tc3 40.Tg1+
Kh7 41.Td3 Txd3 42.cxd3 Tf6
43.Ke4 Te6+ 44.Kf3 Sd7 45.d4
Tc6 46.Tg5 Tc3 47.Txh5+ Kg6
48.Tg5+ Kh7 49.Th5+ Kg6 50.
Tg5+ remi
Du tycker kanske det blir för
många remier? Det må vara att

Alexei Shirov hamnade långt ner
i det slagna fältet, men man kan
verkligen inte anklaga honom för
att inte kämpa. Han spelade i
genomsnitt fler drag per parti än
någon annan och stod dessutom
för turneringens enda skönhetspris:
Alexei Shirov
Tejmur Radjabov
Kungsindiskt (E 97)
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4
d6 5.Le2 0-0 6.Sf3 e5 7.0-0 Sc6
8.d5 Se7 9.b4 Sh5 10.Te1 f5
11.Sg5 Sf6 12.Lf3 c6 13.Lb2 h6
14.Se6 Lxe6 15.dxe6 fxe4 16.
Sxe4
Betydligt starkare än 16.Lxe4 d5
17.Ld3 e4 18.Lf1 Db6 och vit

I Budapest 2000, när han var en
ung och relativt okänd junior på
jakt efter stormästartiteln, slog
Radjabov ungraren Szeberenyi
övertygande efter 21.Dd2 Kh7
22.Te1 a5. Shirov bryr sig dock
inte om att rädda b-bonden.
21.Lb2!
En idé som Shirov förberedde
redan 1997:
– Det är inte varje dag man får
hålla en nyhet hemlig i sex och
ett halvt år, påpekade Shirov.
Vid första anblicken ser kompensationen för kvaliteten rätt
oklar ut, men lettens hemanalys
visar att svart har grava problem.
21...Kh7 22.De2 d4 23.h4 Tf6
24.Te1 Dxb4 25.a3 Dd6?!
Ett fel enligt Shirov som ansåg
att 25...Db6 var ett betydligt
segare försvar.
26.h5 Taf8 27.De4 Sc6 28.hxg6+
Kg7

29.Lc1! De7 30.Lxh6+!! Kxh6 31.
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Veselin Topalov i samspråk med vår reporter Ian Rogers.

Dh4+ Kxg6 32.Lxc6! bxc6 33.
Te5!

33...Dxe6?
Klubbslagen formligen regnar
över svart och till slut kan inte
Radjabov stå emot pressen längre. Shirov oroade sig betydligt
mer för 33...Txe6! 34.Dh5+ Kg7
35.Tg5+ Dxg5 36.Dxg5+ Tg6
37.De5+ Kh7 38.Dxd4 Tf7 39.g3
Tfg7! och “jag är inte alls säker på
att vit kan vinna. Även om jag
ställer bonden på a6 kan jag
aldrig flytta f-bonden utan att
tillåta ett bondeslutspel som är
remi.“
34.Txe6 Txe6 35.Dg4+ Kf7 36.
Dxd4 a6 37.g4!
Nu samarbetar inte svarts torn
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så väl och han kan därför inte
hindra vit från att långsamt
avancera med de förbundna fribönderna.
37...Tg8 38.f3 Tf6 39.Kf2 Te8
40.Dc4+ Kg7 41.Dxa6 Tef8 42.
Dd3 c5 43.a4 Ta8 44.Dc3 Kg6
45.Dxc5 Tfa6 46.Kg3 Txa4 47.
Dd6+ Kf7 48.g5 T8a6 49.Dd7+
Kg6 50.f4 Ta1 51.Dd3+ Kg7 52.
Dd4+ Kg8 53.Kg4 T1a2 54.Dd8+
Kg7 55.Dc7+ Kg8 56.f5 Ta7 57.
Dd8+ Kg7 58.f6+ Kh7 59.Dd3+
Kh8 60.Kf5 Ta8 61. Dh3+ Kg8
62.Kg6 T2a7 63.De6+ Kf8 64.
Dd6+ Kg8 65.Dd5+ Kh8 66.Dh1+
uppg.

Handslaget
Fejden mellan Garri Kasparov
och Alexei Shirov tycks vara över.
Inför deras förstarondsmöte i
Linares 2004 skakade de hand
för första gången på över tre år.
Dispyten har sina rötter i 1998
när Shirov slog Vladimir Kramnik och därmed vann rätten att
utmana Kasparov i en VMmatch. Förhandlingarna bröt
dock samman efter att Kasparovs team inte lyckats hitta
någon seriös sponsor och Shirov

vägrat att spela enbart för äran.
Två år senare fick Shirov till sin
stora förvåning se Kasparov förhandla fram och spela en VMmatch mot Vladimir Kramnik,
just den spelare som han själv
slagit i en match om rätten att
utmana världsmästaren. I detta
läge fällde den lettiskfödde spanjoren några oförsiktiga kommentarer som gick ut på att Kasparov
föredrog att möta Kramnik eftersom utgången av en sådan
match skulle vara given. Kasparov tolkade detta som en antydan
om att matchen mot Kramnik
skulle vara uppgjord i hans favör
och förklarade (efter att han hade
förlorat mot Kramnik) att han
inte tänkte ta Shirov i hand förrän den sistnämnde hade bett
Kramnik och honom själv om
ursäkt.
Denna psykologiska krigföring
tycktes ha förödande konsekvenser för Shirovs bräckliga psyke
och han har sedan dess varit
oförmögen att bjuda Kasparov
ordentligt motstånd – blott två
remier på åtta partier sedan handslagsbojkotten inleddes talar sitt
tydliga språk (det ska dock påpekas att Shirovs resultat mot
Kasparov alltid varit skrala, han
har faktiskt aldrig slagit honom).
Kasparovs brott mot schacklig
vett och etikett har dock rönt
honom allt kraftigare kritik och
när han kom några minuter för
sent (något som blivit till en vana)
till deras möte i första ronden
valde han därför att sträcka
fram handen. Efter ett ögonblicks
tvekan tog Shirov emot denna
olivkvist och de skakade hand.
Det gav upphov till följande spännande parti:
Alexei Shirov
Garri Kasparov
Sicilianskt (B 90)
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.
Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le3 e5 7.
Sb3 Le6 8.f3 Sbd7 9.Dd2 b5
Ett förpliktigande drag som tillåter vit att spela den forcerade
varianten i partifortsättningen.

Det ska dock sägas att 9...h5!?,
huvudalternativet till textdraget,
inte är mindre radikalt. Svart förhindrar vits expansion på kungsflygeln, men om det skulle visa
sig att svarts kung måste ta sin
tillflykt till denna flank kan hbondeframstöten bli en huvudvärk.
10.a4 b4 11.Sd5 Lxd5 12.exd5
Sb6 13.Lxb6 Dxb6 14.a5 Db7 15.
Lc4
Nu är svarts b-bonde extremt
svag, även om det tog en stund
för spelarna att komma fram till
att vanliga utvecklingsdrag som
Le7 och 0-0 inte ger tillräckligt
motspel.
15...g6 16.Ta4 Tb8

17.Dd3 Ta8 18.Dd2 Tb8 19.Sc1
Ett modigt beslut av Shirov, inte
minst med tanke på hans urusla
statistik mot Kasparov. I ett
snabbschacksparti för tre år
sedan uppkom samma ställning
och då tog han snabbt ut dragupprepning. Den här gången är
han dock ute efter mer och väljer
därför en plan som Judit Polgar
lanserade mot ... Shirov!
19...h5!? 20.Sd3 Lh6
20...Sxd5 21.Lxd5 Dxd5 22.
Sxb4 Db5 23.b3 är komplicerat,
men vit torde kunna räkna med
fördel tack vare kontrollen över
fältet d5.
21.De2
Polgar spelade 21.Dxb4 Dc7 22.
Da3 mot Shirov och vann, men
vidare praktiska tester har gett
för handen att svart har hygglig kompensation för bonden.
Eftersom b-bonden hursomhelst
är dömd till undergång står da-

men bättre på e2.
21...0-0 22.Sxb4 Dd7
En nyhet och en förstärkning
jämfört med 22...e4 23.0-0 Dd7
24.Sc6 Txb2 25.fxe4 Sg4, Gelfand–Topalov, Cap d’Agde 2003.
Shirov började nu förbruka
mycket tid och han medgav
senare att hans dåliga resultat
mot Kasparov kanske kan förklaras av att han sällan kommer bra
ut ur öppningen mot världsettan: “hans förberedelser är
bättre än mina“.
23.Sc6
23.b3 föreslogs som en förstärkning, men varianterna efter
23...Dxa4!? (23...e4 är också
mycket rörigt) 24.bxa4 Txb4
25.Lb3 Ta8 26.0-0 Sd7 ser fullt
spelbara ut för svart, trots det
materiella underläget.
23...Txb2 24.0-0 h4!
Svart har inget val, han måste
låta tornet bli fångat på b2 eftersom den enda reträttrutan ger
bort a-bonden gratis.
24...e4 leder genom dragomkastning till Gelfand–Topalov
ovan.
25.Lb3 h3 26.g3 e4! 27.fxe4

Ytterligare ett viktigt beslut. För
att spela på vinst måste vit pröva
27.f4, men efter 27...Te8 kan
svarts e-bonde visa sig bli mycket
farlig.
27...Dg4!?
Shirov hade väntat sig 27...Sg4!?
med idén Te8 (före eller efter att
fältet e3 tagits i besittning). Då
har vit antagligen inget bättre än
28.e5! Le3+ 29.Kh1 Sf2+! 30.
Kg1! med dragupprepning. Istället prövar Kasparov ett alterna-

tivt drag som lägger ut en rad
otrevliga fällor för vit.
28.Dd3!
Exakt spelat. Vit måste undvika
såväl 28.De1 Tb1!! som 28.
Dxa6? Le3+ 29.Kh1 Tb1! med
vinst för svart.
28...Dg5 29.e5!
Med Sg4 på ingång söker Shirov
aktivitet, och nu är det svart som
måste vara försiktig.
29...dxe5 30.Th4
Kasparov oroade sig mer för
30.d6, även om han trodde sig ha
tillräckligt motspel efter 30...e4
31.Dd4 Lg7!? eller 31...Sg4!?.
Det är emellertid möjligt att det
var 31...De3+ (även föreslaget
av Goljubov) som fick Shirov att
undvika den här varianten, inte
minst med tanke på att vit förlorar kvalitet efter 32.Dxe3 Lxe3+
33.Kh1 Sg4. Det går nämligen
inte att forcera remi med 34.d7
p.g.a. 34...Sf2+ 35.Kg1 Sd1+ 36.
Kh1 Tb1!! (Kasparovs taktiska
favoritidé i det här partiet).
30...e4 31.Dd4
31.Txe4 Sxe4 32.Dxe4 De3+ ger
inte vit något. Kasparov ansåg att
om vit vill undvika den forcerade
remin i partifortsättningen måste han sätta sitt hopp till 31.
Dd1!?.
31...Sg4

Experterna i pressrummet föreslog 31...De3+ 32.Dxe3 Lxe3+
33.Kh1 Kg7 för att försöka fånga
tornet på h4 genom g5, men
efter 34.Se5 med idén Sc4 står
vit okej. Kasparov förstärkte varianten med 33...Ld2, men även
här torde vit kunna hålla sig i
sadeln genom 34.d6! Kg7 (vit
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klarar sig även efter 34...e3 35.
Lc4 Txc2 36.Txf6) 35.g4 Lf4
36.g5 Lxg5 37.Txh3.
32.Txh6!
Med lite tid kvar på klockan undviker Shirov ytterligare en av
Kasparovs dödliga fällor. Utan
tvivel såg han 32.Te1 De3+!!
omedelbart, men 32.Se7+ Kh7
33.Dxe4 ser vid första ögonkastet bra ut för vit. Skenet bedrar
emellertid eftersom svart kan
vända på steken med 33...Dxh4!!
– damen är tabu p.g.a. 34...Le3+.
Vit måste därför gå till motangrepp med 34.Txf7+, men
34...Kh8! 35.Dd4+ (35.Sxg6+
Kg8 36.d6 Tb1+ 37.Tf1+ Kg7
38.Txb1 Dg5 med vinst för svart
var en annan variant som
Kasparov hade sett) drar svart
ner rullgardinen med det häpnadsväckande 35...Df6!!: svart
vinner i alla varianter.
32...Sxh6!
32...Dxh6? 33.d6! utfaller till vits
fördel.
33.Dxb2
Nu strandar däremot 33.d6 på
33...Sf5 34.Dxb2 Sxg3!.
33...De3+ 34.Tf2 De1+
34...Sg4 är inte tillräckligt för att
undvika remi p.g.a. 35.Dd4.
35.Tf1 De3+ remi

Renteros återkomst
Efter sex ronder av årets turnering låg Alexei Shirov i delad
ledning och verkade vara på god
väg att sudda ut det smärtsamma
minnet av debaclet i 2002 års
turnering (han kom sist). Men
inför sjunde ronden fick han se
en illavarslande syn på podiet,
nämligen turneringens grundare
Luis Rentero. Denne man, som
hade för vana att betala ut bonusar till spelarna för att försäkra
sig om att de inte spelade
några snabbremier, är inte längre
officiellt inblandad i turneringen
(den arrangeras numera av
Linares stad), men man tog dit
honom för att påminna deltagarna att det fortfarande var
kampschack som gällde. Planen
lyckades – inga remier alls i rond
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När Luis Rentero anlände minskade remiprocenten.

sju – men Shirov blev trots det
oerhört upprörd och klagade till
domarna utan resultat. Några
dagar senare kunde man åter se
Rentero, denna gång tillsammans
med Luis Rentero junior (som
nu driver Anibal Hotel), leende
posera framför kamerorna just
före rondstart.
Det här låter kanske trivialt,
men saken är den att Rentero och
Shirov inte pratat med varandra
sedan 1998 när Shirov vann utmanarmatchen mot Kramnik i
Cazorla (precis som Linares ligger denna stad i Jaen-provinsen).
Rentero stod som arrangör för
matchen, och till skillnad från
förloraren fick Shirov aldrig
några prispengar ... När så VMmatchen mot Kasparov inte blev
av vände sig Shirov till Rentero
för att inkassera de utlovade
pengarna (200 000 dollar) – utan

framgång (“Rentero har en förmåga att få alla kopior av
[Cazorla-]kontraktet att försvinna“, kommenterade Shirov
bittert 2000).
– Jag vet att det låter som en
dålig ursäkt, men det är ingen
tillfällighet att mina två förluster, mot Lékó och Topalov, kom
när Rentero bevistade turneringen, sade Shirov efter turneringens slut. Jag accepterade naturligtvis inbjudan till årets Linares
med glädje, men jag förväntade
mig inte att han skulle vara där
och göra mig upprörd inför
rondstart.
Veselin Topalov
Alexei Shirov
Spanskt (C 97)
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4
Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 d6
8.c3 0-0 9.h3 Sa5 10.Lc2 c5 11.

d4 Dc7 12.d5!?
Helt logiskt efter 11...Lb7 eller
11...Sc6, men mycket ovanligt
här. Topalov spelar draget minst
lika mycket av psykologiska orsaker som rent schackliga. Han
räknar helt enkelt med att Shirov
kommer att trivas sämre i en låst
ställning.
12...Sc4
Det hotade 13.b3, vilket skulle
göra springaren dålig med endast
b7 och d8 till pållens förfogande
utöver a5. Nackdelen med textdraget är dock att manövern
spiller tid och 12...g6 är därför
ett tänkbart alternativ.
13.b3 Sb6 14.a4 Ld7?!
Nu tvingas springaren till en ruta
där den har få utsikter. Svart
måste därför spela 14...g6 omedelbart.
15.a5! Sc8 16.c4!?
16.b4 är vanligare. I bägge fallen
försöker vit fixera damflygeln
innan han går till angrepp på den
andra flygeln. Fördelen med
16.b4 är att a-bonden får ett bättre skydd, vilket frigör tornet på
a1 för aktioner på kungsflygeln.
16...g6 17.Sc3 Sh5 18.Se2 Te8?
– Jag står antagligen redan lite
sämre, men det här draget är
otvivelaktigt ett grovt fel. Jag
borde ha följt planen 18...Sg7
följt av f5, påpekade Shirov.
19.Ta2 Lf8 20.g4 Sg7 21.Sg3 f6
22.Sh2 Te7 23.h4 Tf7

e5. Det följande dussintalet drag
är ren och skär tortyr; svart kan
inte göra någonting, bara vänta
och se på när Topalov organiserar det vinnande genombrottet.
25...Dd8 26.Tf1 De7 27.h5 Se8
28.Ld3 Lg7 29.Kg2 Df8 30.Dc1
bxc4 31.bxc4 Tb8 32.Taf2 Tb3
33.Tf3 Se7 34.Ld2 Lc8 35.Dc2
Tb8

24.f4! exf4 25.Lxf4
Nu måste ställningen anses strategiskt vunnen för vit eftersom
svart har små möjligheter att
bryta med f5 och inget hopp om
att en springare ska nå utposten

Kanske trodde Shirov att han
hade stoppat hotet 38.e5, men i
så fall torde han nu ha fått en
ordentlig chock:
38.e5! dxe5
38...Sxe5 39.Lxh7+ Kh8 40.Th3

36.Kh1!?
36.e5 dxe5 37.hxg6 hxg6 38.
Lxg6 Sxg6 39.Dxg6 med total
kontroll över ställningen ser väldigt starkt ut, men Topalov ville
antagligen nå tidskontrollen vid
drag 40 innan hann tog några
avgörande beslut.
36...gxh5?!
Med endast tre minuter kvar på
klockan (Topalov hade mer än
20) förlorar Shirov tålamodet och
tvingar vit att hitta det vinnande
genombrottet.
37.Sxh5 Sg6

är ännu värre för svart.
39.Lxg6 hxg6 40.Dxg6 e4
Spelat med bara några sekunder
kvar på klockan. Inte för att det
spelar någon roll i det här läget.
41.Th3 Tfb7 42.Sf4 Tb1 43.Dh7+
Kf7 44.Dh5+ Kg8 45.Sg6 uppg.

And the winner is ...
Den spanske journalisten Leontxo Garcia beskrev Vladimir
Kramnik som “en vetenskapsman
som råkar vara toppidrottsman“,
en spelare som vid brädet tycker
det är viktigare att hitta det bästa
draget än att faktiskt vinna
partiet.
Trots att han endast är 28 har
Kramnik i princip uppnått allt en
elitspelare (med undantag för
Kasparov) kan önska sig: världsmästartiteln, ensam eller delad
förstapristagare vid sina tre senaste Linaresbesök och en till
synes outsinlig ström av segrar i
superturneringen i Dortmund.
Han har vidare varit topp tre i
världen ända sedan tonåren och
tog t.o.m. över förstaplatsen från
Kasparov under en kort period
1996.
Det har dock inte hindrat
att Kramnik sedan år 2000, då
han slog Kasparov, har utsatts för
en nära nog outsinlig ström av
kritik. När han slog publikfavoriten Kasparov ur brädet i VMmatchen hävdade belackarna att
hans defensiva matchtaktik var
ovärdig en världsmästare. Till
yttermera visso började även
den detroniserade mästaren ge
honom kängor; han hävdade
bland annat att Kramnik inte
skulle bli erkänd som världsmästare om han inte gick med på en
returmatch. Kramnik tog inte
upp den kastade handsken utan
insisterade istället på en kvalificeringscykel i syfte att få fram en
utmanare. Kasparov vägrade att
delta i denna cykel, vilket öppnade vägen för Peter Lékó som slog
sig fram till utmanarvärdigheten.
Under 2003, när matchen mellan Kramnik och Lékó upprepade gånger sköts upp i brist på
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sponsorer, anklagades ryssen för
att medvetet förhala processen
genom att sätta värdet på en
titelmatch överdrivet högt.
Kramnik anklagades dessutom för
att dra sig undan utmaningar och
istället delta i en rad lukrativa
snabbschacks- och uppvisningsevenemang – år 2002 spelade
han inte i en enda klassisk turnering (det faktum att Kasparov
gjorde ett treårigt upphåll från
turneringsspel 1983–86 och att
det hann gå fem år mellan hans
två sista VM-matcher gjorde
inget intryck på dessa kritiker).
Det främsta felet med Kramnik anses dock vara spelstilen,
den är för konservativ, för exakt.
Dessa röster höjdes åter i Linares
när Kramnik remiserade sina
första fyra partier på strax under
80 drag totalt. Utslaget på hela
turneringen spelade han i genomsnitt knappt 27 drag per parti
och, vad värre är, vann turneringen. “Vad är det för en förebild får unga spelare?“, undrade
kritikerna. På den avslutande
presskonferensen bemötte Kramnik kritiken:
– Jag är mycket glad över att ha
vunnit turneringen. Det finns
kanske vissa som inte tycker
om formatet, men enligt min
mening är Linares den mest prestigefyllda turneringen i världen,
till och med större än Wijk aan
Zee. Hursomhelst är jag beredd
att spela alla typer av turneringar
oavsett format; 7 spelare, 14
spelare, utslagning.
Garri Kasparov
Francisco Vallejo
Damgambit (D 45)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3
e6 5.e3 Sbd7 6.Dc2 b6!?
En idé som utarbetades av den
israeliske stormästaren Boris Alterman för användning av Deep
Junior i matchen mot Kasparov
efter att datorn hade råkat illa
ut i varianten 6...Ld6 7.g4!?.
Tanken är att förhindra 7.g4, men
de ställningar som uppkommer
passar inte Vallejos aktiva spel142
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stil särskilt bra.
7.Ld3 Lb7 8.0-0 Le7 9.b3 Tc8
10.Lb2 Dc7 11.Tad1 h6
Svart skulle helst vilja spela det
enkla 11...0-0, men efter 12.Se5!
(vid behov följt av 13.f4) erhåller vit utmärkta angreppschanser.
12.e4 dxe4 13.Sxe4 0-0

14.c5! Sxe4 15.Lxe4 a5
Nu får vit mycket fina angreppschanser utan att han behöver
investera något material. Trots
omfattande analyser var Vallejo
inte säker på att han skulle överleva 15...bxc5 16.dxc5 Sxc5 17.
Le5. Denna känsla bekräftas av
följande variant som Kasparov
angav: 17...Da5?! (17...Db6 18.
Ld4 Db5 ser rasande riskabelt ut
men håller faktiskt) 18.b4! Dxb4
19.Td4 Da5 20.Lh7+ Kh8 21.
Tg4 med vinnande angrepp, t.ex.
21...Lf6 22.Lxf6 gxf6 23.Db2.
16.Tfe1 Tfd8 17.Lh7+ Kh8 18.
Ld3 Kg8 19.Lh7+
Kasparovs dåliga form i den här
turneringen tog sig ofta uttryck i
dragupprepningar. Här, mot en
motståndare som har en än
större förmåga att försätta sig
i tidsnöd än han själv, tar
Kasparov ut en dragupprepning
innan han börjar spela på vinst.
19...Kh8 20.Ld3 Kg8 21.La3 Db8
Kasparov ansåg att Vallejo borde
ha skjutit in 21...bxc5 22.dxc5
innan 22...Db8, men han var
antagligen rädd för att skapa nya
angreppsmöjligheter för vit, t.ex.
genom 23.Dc4!? som hotar att
offra på e6.
22.Dc1
22.Dc4!? var återigen en intres-

sant möjlighet, det kan följa
22...b5 23.Dc1 med en bättre
variant av partifortsättningen.
22...bxc5 23.Lb1! Da7 24.Dc2
Sf6 25.Se5 Td5?
Med bara sex minuter kvar för
att nå drag 40 var det knappast
att vänta att Vallejo skulle klara
att ta sig igenom de trassliga
komplikationerna, men textdraget är ett av svarts minst lovande
alternativ. Det är sant att 25...Ld6
inte är någon förstärkning med
tanke på 26.Sc4 Lf8 27.dxc5
Lxc5? 28.Lxc5 Dxc5 29.Sd6!,
men Kasparov oroade sig mest
för 25...Kf8. På det hade han
planerat att spela 26.Lxc5 Lxc5
27.dxc5 Td5 28.Tc1 med klar
positionell fördel, men ingen
omedelbar vinst i sikte.
26.Sg4! Tf5 27.Sxf6+ gxf6 28.h4
En av många vinstvägar. Det är
knappast förvånande att vit inte
var sugen på att spekulera i
28.Dxf5!? exf5 29.Txe7 cxd4 30.
Lxf5 Td8 31.Td3 med ett häftigt
angrepp, men ingen dam.
28...Kh8 29.De2 La6 30.De3 Th5
31.Lxc5 Lxc5 32.dxc5 Dxc5?
Det slutgiltiga felet. 32...De7
hade åtminstone hållit svart kvar
i ringen.
33.Df3 Kg7 34.Dg4+
Datorerna i pressrummet formligen skrek efter 34.Txe6!, men
Kasparov tar inga risker.
34...Kh8 35.Td7 Tg8 36.Df3 Te5
37.Dxf6+ uppg.
Veselin Topalov

Alexei Shirov
31.Txf8+ Dxf8

0-0-0 h5 11.Sd5 Lxd5 12.exd5
g6 13.Kb1 Sb6!?
Ytterst provokativt, men 13...Lg7
14.Sa5 ger vit en liten fördel.
14.Dc3! Le7
Knappast ett drag svart vill spela,
men 14...Tc8 15.Lxb6 och
14...Sbxd5 15.Txd5! förlorar på
fläcken.
15.Dc6+ Sbd7

Leontxo Garcia bakom monitorerna.

Svart har haft problem med sin
svartfältslöpare i hela partiet och
nu, i begynnande tidsnöd för båda
parter, börjar Shirov laborera
med taktiska finter som bygger
på den svaga löparen på b7.
32.Dd7 Lh6?
32...Db8 är nödvändigt även om
vit fortfarande har fördel efter
33.Kg2.
33.Se6! Dc8
Svarts bästa chans eftersom
33...Lxe3+? 34.Kh2 Df2+ 35.
Lg2 Dg1+ 36.Kh3 trasslar in svart
in i ett mattnät.
34.De7?
Rätt idé, fel ruta. Efter 34.Df7!
är svart försvarslös mot hotet 35.
Sg5, t.ex. 34...d4 35.Sg5! Dc1+
36.Lf1 Dxe3+ 37.Kh2 Dd2+
38.Kh3 Lc8+ 39.g4 De3+ 40.Kg2
och schackarna tar snart slut:
40...Dd2+ 41.Kh1 eller 40...Lg7
41.Lc4! Dd2+ 42.Kh3 och svarts
situation är hopplös.
34...d4!
Plötsligt vaknar den dåliga löparen till liv och nu är det vit som
måste vara försiktig.
35.e4
35.Df6+ Kg8 36.Dxd4 är säkrare, varefter vit kan tvinga fram

remi genom 36...Dc1+ 37.Kf2
Dc2+ 38.Kg1.
35...Lxe4 36.Sc5 Dxh3
36...Lf5 37.Lxf5 gxf5 38.Sd3 är
inte ett realistiskt vinstförsök på
grund av superspringaren på d3.
37.De8+ Kg7 38.De7+ Kg8 39.
De8+?
39.Dd8+ Lf8 40.Sxe4 vinner dbonden forcerat med omedelbar
remi. Nu måste Shirov jobba hårt
för halvan.
39...Lf8 40.Sxe4 Df5 41.b3 d3
42.Dc6 Kh8 43.Kg2 h6 44.Dc4
Dd7 45.Sf6 Dg7 46.Se4 Db2+
47.Kf3 De2+?!
47...Dxa2 48.Dxd3 a4 är ett
bättre vinstförsök.
48.Kf4 Lg7
Nu är det för sent för 48...Dxa2
eftersom 49.Dc8! remiserar direkt.
49.Dc8+ Kh7 50.Dd7 Df1+ 51.
Ke3 De2+ 52.Kf4 Df1+ 53.Ke3
De2+ remi
Vladimir Kramnik
Veselin Topalov
Sicilianskt (B 90)
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le3 e5 7.
Sb3 Le6 8.f3 Sbd7 9.Dd2 b5 10.

16.Lb6!! Dxb6!
Topalovs bästa chans. 16...Dc8
17.Lc7 förlorar bonde utan någon som helst kompensation.
17.Dxa8+ Sb8 18.Sa5! Sfd7! 19.
Sc6 Lg5 20.Da7 Sxc6 21.Dxb6
Sxb6 22.dxc6 Ke7 23.Td3

23...Tc8?
Topalov har sett att 23...d5 förlorar efter 24.Ta3 Ta8 25.c7! Kd7
26.Txa6!, men missar ett annat
lur. Efter 23...Sc4! har svart
hyggliga chanser att eliminera
c-bonden och hålla partiet.
24.Ta3 Sa4 25.c4! Txc6 26.Le2
Tb6 27.cxb5 axb5 28.Lxb5! Txb5
För sent inser Topalov att
28...Sxb2 strandar på 29.Tb3!.
29.Txa4 f5 30.Td1 Le3 31.a3 d5
32.b4 d4 33.Ta5! Txa5 34.bxa5
Kd6 35.Kc2 e4 36.fxe4 fxe4 37.
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Te1! uppg.
Det finns inget försvar mot
38.Txe3 med övergång till ett
vunnet bondeslutspel.
Alexei Shirov
Vladimir Kramnik
Sicilianskt (B 33)
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.
Sxd4 Sf6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 d6 7.
Lg5 a6 8.Sa3 b5 9.Lxf6 gxf6 10.
Sd5 f5 11.c3 Lg7
Svart måste hålla tungan rätt i
mun när det gäller dragföljden
i den här varianten: såväl
11...Le6?! 12.exf5 Lxf5 13.Sc2
som 11...fxe4?! 12.Lxb5! leder
till bekvämt spel för vit.
12.exf5 Lxf5 13.Sc2 0-0 14.Sce3
Le6 15.Ld3 f5 16.0-0 Ta7
Svarts 16:e drag förklaras delvis
av 16...Se7? 17.Sxe7+ Dxe7 18.
Lxf5! Lxf5 19.Sxf5 Txf5 20.
Dd5+, en fälla som många har
fallit offer för.
17.a4 Se7 18.Sxe7+ Txe7 19.
axb5 axb5 20.Lc2
20.Lxb5 d5 har fungerat fint för
Kramnik tidigare.

Alexei Shirov har aldrig lyckats besegra Garri Kasparov.

20...Kh8!?
Ett nytt drag. I Anand–Kramnik
spelades 20...d5 21.Lb3 f4
22.Sxd5 Td7 23.Sb4 Txd1
24.Lxe6+ Kh8 25.Taxd1 remi,
Dortmund 2003. Ingen förstod
dock riktigt varför de inledde
fredsförhandlingar så tidigt med
tanke på att Topalov i IstanbulOS 2000 plågade Lékó i ytterligare 60 drag innan poängen
delades.
Efter textdraget försjönk Shirov i djupa tankar och det dröjde
hela 45 minuter innan han
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svarade.
21.Ta6
Huvudalternativet är 21.Lb3,
även om svart då kan gå över
i något som liknar Anand–
Kramnik genom 21...d5 22.Lxd5
Td7.
21...e4! 22.Sd5!?
22.Txd6 var mer följdriktigt
trots att 22...Db8 med hotet Le5
ger svart utmärkt kompensation
för bonden. 22.Dxd6 f4 eller
22...Dxd6 23.Txd6 f4 24.Sd5
Le5 ser ännu värre ut.
22...Tee8
Nu hotar svart åter att inleda ett
kungsangrepp med Le5 och vit
har därför inte råd att vänta
längre.
23.Sf4
23.f4? håller inte taktiskt p.g.a.
23...Dc8! med idén att schacka
på c5, men 23.Ta7 ser säkrare ut

än textdraget.
23...Lc4 24.Te1
24.Dh5 besvaras bäst med
24...Lf7!.
24...Le5 25.g3 Dg5!? 26.Sg2 f4
Det här ser väldigt starkt ut, men
komplikationerna utfaller inte
riktigt till svarts fördel. Aktioner
på damflygeln som involverar b4
borde dock ha förberetts med
25...Dc8 följt av Dc5.
27.Lxe4! fxg3 28.fxg3 Df6 29.Ta1
b4 30.Ld5! Df2+
Vid första ögonkastet ser
30...Lxd5!? 31.Dxd5 Lxc3! ut
som en elegant bondevinst, men
vit kan helt enkelt spela 32.Txe8
Ld4+ 33.Kh1 Txe8 34.Sf4 Lxb2
35.Ta7 med tillräcklig kompensation för bonden. Kramnik
väljer därför att likvidera damflygeln och bjuda remi.
31.Kh1 Lxd5 32.Dxd5 bxc3 remi
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Ett slags seriefinal
Av Lars Karlsson

åttonde ronden möttes SK
Rockaden och Sollentuna SK i
en tidig seriefinal. Trots att SK
Rockaden vann med 6-2 i förra
årets match lyckades Sollentuna
vinna serien med minsta möjliga
marginal. Rockaden var naturligtvis sugna på revansch och förutom att Peter Heine Nielsen
saknades så hade SK Rockaden
lyckats samla i det närmaste starkaste laget.
Ivantjuks vinst på första bordet är instruktiv.

I

Evgenij Agrest, Sollentuna SK
Vassili Ivantjuk, SK Rockaden
Engelskt (A 17)
1.Sf3 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.
g4?!
Ett modigt drag. Tanken är att
vinna ett tempo på springaren på
f6 och därefter få terrängfördel.
Samtidigt kan vit vid lägligt tillfälle starta ett direkt kungsangrepp. Försvagningen av den egna
bondestrukturen är emellertid
påtaglig.
4...0-0 5.g5 Se8 6.Tg1 b6 7.Dc2
Lb7 8.a3 Lxc3 9.Dxc3
Det finns en viss logik i vits uppställning. Tornet på g1 blickar
indirekt mot svarts kung på g8.
Samtidigt förbereder vit en uppladdning längs diagonalen a1-h8.
9...c5 10.Lg2 d5 11.d3 d4
Svart har lyckats stänga den långa
diagonalen.
12.Dc2 Dc7
Ivantjuk ville inte tillåta vit att
utveckla löparen till f4.
13.Ld2?!

Ställningen är fortfarande svårbedömd. En intressant plan är
13.e4 följt av en bondestorm med
h4 och senare f4.
13...Sd7 14.0-0-0 Sd6 15.Lf4
Tfe8 16.Se5
Mer eller mindre tvunget eftersom svart hotade att spela fram
bonden till e5.
16...Lxg2 17.Sxd7 Dxd7 18.Lxd6
Ett nödvändigt byte eftersom
18.Txg2 e5 ger svart klar fördel.
18...Dxd6 19.Txg2 Tab8
Ivantjuk döljer inte sina planer.
Han vill öppna b-linjen och
starta ett direkt kungsangrepp.
Vits problem är att han saknar
ett effektivt motspel.
20.Td2 b5 21.e3 b4 22.axb4 Txb4
23.exd4 cxd4 24.Tg4 Dxh2 25.f4
Dh1+ 26.Dd1 Db7 27.Th4
Vits förhoppningar är ett kungsangrepp längs h-linjen.
27...Tb8
Ett drag som tvingar vit till passivitet.
28.Thh2 Da6 29.Dc2

ningen i centrum öppnas och vits
kung har nu ingen säker plats.
30.fxe5 Ta4 31.Kd1 Ta1+ 32.Ke2
De6 33.Kf3 Df5+ 34.Kg3 Dxg5+
35.uppg.
Ulf Andersson hade ett spännande kampparti mot Sergej
Ivanov. Båda spelarna stod omväxlande på vinst och av ren
utmattning gjorde Ivanov ett
grovt fel i slutspelet.
Sergej Ivanov, Sollentuna SK

Ulf Andersson, SK Rockaden
35...Lxg4?
Det är svårt att förstå detta grova
feldrag.
36.Kxg4 f5+ 37.Lxf5 gxf5 38.Kxf5
Kf7 39.Lg5! h6 40.d7 uppg.

29...e5!
Ett elegant angreppsdrag. Ställ-

Mitt parti mot Emanuel Berg
har klart underhållningsvärde. Jag
blev glatt överraskad när det
visade sig att jag blev Rockadens
sämste poängplockare i denna
match vid de sex första borden –
trots att partiet slutade remi!
TfS nr 3/2004
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Foto: Robert Bator

Lars Karlsson, SK Rockaden
Emanuel Berg, Sollentuna SK
Larsens öppning (A 01)
1.b3 e5
Ett populärt svarsdrag mot 1.b3.
2.Lb2 Sc6 3.c4
Svart får en bekväm ställning
efter 3.e3 d5.
3...g6 4.e3 Lg7 5.Sc3 f5?!
Emanuel var inte riktigt nöjd med
detta drag och föreslog 5...d6 som
en förstärkning.
6.d4!
Vit utnyttjar att löparen står ogarderad på g7. Det är intressant att
svart kan använda denna lilla
kombination som en resurs efter
1.b3 Sf6 2.Lb2 g6 3.Sf3 Lg7 4.c4
d6 5.d4 0-0 6.e3 e5! 7.dxe5 Sg4.
6...exd4 7.Sb5 Sf6 8.Sxd4 De7
Svart hotar att få klar fördel med
9...f4 eller 9...Db4+.
9.Le2!
Vit försvarar sig mot hotet 9...f4
och får samtidigt ett flyktfält på
f1 för kungen.
9...Db4+
En lockande damschack. Det är
inte helt säkert att denna fortsättning är den starkaste.
10.Kf1 Sxd4 11.Lxd4
Efter 11.Dxd4?? vinner svart
vackert med 11...Se4! (11...Sh5!)
12.Dxg7 Sd2+ med en känd
kvävmatt.
11...De7
Damen retirerar. Frågan är vem
som vann mest på damschacken
i nionde draget.
12.Lf3 d6 13.Se2 0-0 14.h4 c6
15.Sf4 Le6
Svarts plan är att dubblera tornen på d-linjen för att därefter
stöta i centrum med c5 eller d5.
En alternativ plan är framryckning med bönderna på kungsflygeln med Lf7, h6 och g5.
16.Tc1 Lf7 17.Tc2 Tfd8 18.Td2?!
Tornet står inte speciellt bra på
d2. Ett intressant alternativ var
18.Da1 följt av 19.h5 och vit
har vunnit ett viktigt extra
tempo i jämförelse med partifortsättningen.
18...Td7 19.Da1 Tad8 20.h5 g5
Jag var mer orolig för att svart
skulle försöka skapa motspel i

Evgenij Agrest mot Vassili Ivantjuk vid första bordet.
centrum utan denna försvagning.
21.h6 Lh8

22.Sd3!
Ett svårt drag. Tanken är att
löparen på f7 står i vägen för
försvaret av fältet g7. Därmed
kan vit vinna viktig tid i angreppet längs diagonalen a1-h8. Det
naturliga 22.Sh5 faller på
22...Lxh5 23.Lxh5 g4 och löparen har hamnat fel på h5. Jag
funderade lite på kvalitetsoffret
22.Sh5 Lxh5 23.Txh5 men efter
23...Sxh5 24.Lxh8 g4 kan svart
spela 25...De6 följt av 26...Dxh6.
22...g4!
Berg inleder ett mycket farligt
angrepp i centrum.
23.Le2 c5 24.Lb2 d5!

Ställningens karaktär har ändrats
markant. Svart hotar att öppna
linjer i centrum och därefter
skulle vits kung på f1 och torn på
h1 stå mycket dåligt.
25.Se5!
Efter 25.Sxc5 Tc7 kan vit inte
undvika att ställningen öppnas i
centrum. Efter partidraget hotar
vit 26.Sxf7 följt av cxd5 och
löparen på e2 får en stark utpost
på c4.
25...Se4
Berg har en bra känsla för taktiska komplikationer. Han inleder
ett farligt kungsangrepp.
26.Td1 d4! 27.Sxd7 Sxf2!

Efter 28.Kxf2 Dxe3+ 29.Ke1
Df4+ 30.Ke1 Dg3+ 31.Kf1 (31.

Kd2 De3+ 32.Kc2 Dxe2+ vinner för svart.)
31...Df4+ måste vit ta ut remischackar. Jag kunde
emellertid inte låta bli att starta ett motangrepp.
28.Txd4! Sxh1 29.Txg4+!
Lägg märke till att löparen fortfarande står i vägen
på f7 för försvaret av fältet g7.
29...fxg4 30.Lxh8 Sg3+ 31.Ke1 Lg6 32.Sf6+!
Båda spelarna var här i svår tidsnöd men ställningen
är klar remi.
32...Kf8 33.Sd5 Txd5 34.Dg7+ Ke8 35.Dxe7+ remi
Efter 35...Kxe7 36.cxd5 Sxe2 37. Kxe2 Le4 38.g3
är ställningen helt utjämnad. Ett spännande parti.
Matchen slutade även i år med vinst för SK
Rockaden med 6-2. Skillnaden är att vi även vann
serien den här gången.
Ett närmare titt på partierna i den här matchen
ger vid handen att segersiffrorna blev högre än vad
vi kanske förtjänade. Vi har emellertid – för tillfället? – ett mycket starkt lag och med lite medgång
kan segersiffrorna lätt bli stora.
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Division 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Södra
Åstorps SS
SS Manhem II
Majornas SS
Limhamns SK II
Lundby SS
Malmö AS
Helsingborgs ASK
Kirsebergs SK
SK Kamraterna II
Halmstads SS

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
7
5
4
4
3
3
1
0

1
2
0
0
0
0
1
1
1
0

0
0
2
4
5
5
5
5
7
9

49
50½
40
37½
33
33
33½
31½
29½
22½

17
16
14
10
8
8
7
7
3
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mellersta
Eksjö-Aneby-Alliansen
Västerås SK
Linköpings ASS
Västerviks ASK
Karlstads AS
KH-Alliansen -72
Örebro SS
Rödeby SK
Uddevalla SS
Västerås ASK

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
7
5
4
4
4
2
2
2
1

0
0
1
3
2
1
3
1
1
0

0
2
3
2
3
4
4
6
6
8

50
39½
45½
37
35½
33½
35
33½
30½
20

18
14
11
11
10
9
7
5
5
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Norra
Wasa SK
SK Rockaden, Umeå
Sollentuna SK II
SK Rockaden, Sthlm II
SS Luleå
Upsala ASS
Caissa SK
Kristallens SK
Eskilstuna SK
Horndals SK

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
5
4
4
2
2
3
3
1
2

1
2
3
2
5
4
2
1
3
1

1
2
2
3
2
3
4
5
5
6

47
38
39
40
37
36½
33½
36½
29½
23

15
12
11
10
9
8
8
7
5
5

Rond 8 (28 februari 2004)
Skara SS - Schack 08

4½-3½

Rikard Winsnes - Samir Lejlic
Rune Djurhuus - Nils-Gustaf Renman
Ari Ziegler - Peter Laveryd
Lars-Göran Eklund - Tomas Karlsson
Hans Friberg - Per Thorén
Amir Mohammadi - Ingemar Schütz
Göran Andersson - Niclas Ottenklev
Niclas Cederqvist - Magnus Fäldt

1-0
1-0
1-0
0-1
0-1
½-½
1-0
0-1

SS Manhem - SK Kamraterna

3-5

Karl Johan Moberg - Gösta Svenn
Claes-Göran Olausson - Anton Åberg
Joel Åkesson - Bengt Svensson
Johan Hultin - Matti Svenn
Lars-Åke Schneider - Anders Wengholm
Ove Kinnmark - Lars Madebrink
Kim Nygren - Tom Borvander
Philip Landgren - Leif Svensson

0-1
½-½
½-½
0-1
½-½
1-0
0-1
½-½

SK Rockaden - Sollentuna SK

6-2

Vassili Ivantjuk - Evgenij Agrest
Ulf Andersson - Sergej Ivanov
Eric Lobron - Tomi Nybäck
Lars Karlsson - Emanuel Berg
Emil Hermansson - Luis Couso
Jonas Barkhagen - Johan Eriksson
Anders Olsson - Pontus Carlsson
Carl-Magnus Björk - Jonas Eriksson

1-0
1-0
1-0
½-½
1-0
1-0
0-1
½-½

Lunds ASK - Limhamns SK

2-6

Jesper Hall - Stellan Brynell
Christer Niklasson - Christian Jepson
Linus Olsson - Björn Ahlander
Daniel Semcesen - Reynir Helgason
Borislav Ikonic - Magnus Eriksson
Björn Johnson - Conny Holst
Tomas Olsson - Osmani Penalver
Jens Riis - Lars Månsson

0-1
0-1
1-0
0-1
0-1
½-½
0-1
½-½

SK Passanten - Södra SASS

4-4

Ludvig Sandström - Ralf Åkesson
Dan Cramling - Axel Ornstein
Mats Andersson - Johan Furhoff
Per Larsson - Thomas Welin
Stefan Sandén - Eero Raaste
Malte Burwick - Håkan Alm
Ove Nilsson - Stefan Winge
Carl Fredrik Johansson - Jonas Lundvik

½-½
0-1
½-½
1-0
½-½
½-½
0-1
1-0

Farsta SK - Solna SS

4½-3½

Bengt Lindberg - Christer Bergström
Lars Degerman - Mikael Jonsson
Niclas Hjelm - Robert Callergård
Rikard Backelin - Per Steneskog
Björn Jäderberg - Gunnar Johansson
Kezli Ong - Peter Bjarnehag
Sven Lindeman - Andreas Landgren
Alexander Brontz - Niclas Solin
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0-1
1-0
½-½
1-0
0-1
½-½
1-0
½-½
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Elitserieavslutning i Göteborg
Text och foto: Lars Grahn

tt par timmar efter fredagsrondens start släntrade Vassili
Ivantjuk in i spellokalen på
Scandic Hotel Opalen i Göteborg. Det var slutsammandrag
i elitserien och SK Rockaden
hade ställt över sin världsstjärna
i nionde rondens möte med
Lunds ASK. Rockadens utlänningskvot fylldes av Peter Heine
Nielsen och numera i Stockholm
bosatte Eric Lobron.
Lagkaptenen Ulf Andersson
stod också över och han fick
uppleva en del svettiga stunder
under kvällens lopp. Det slutade
med en knapp seger för Rockaden.

E

Emil Hermansson, Rockaden
Björn Johnson, Lunds ASK
Franskt (C18)
Rond 9, bord 5
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5
c5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 Dc7
Detta är mitt favoritdrag i ställningen och leder till mindre
utforskade ställningar än huvuddraget 6... Se7.
7.Dg4 f5 8.Dg3 cxd4 9.cxd4 Se7
10.Se2!?
I matchen Lunds ASK-SK Passanten i andra ronden spelade
Stefan Sandén 10.h4? mot mig,
men efter 10...Dxc2! 11.Ld2
Sbc6 12.Sf3 De4+ 13.Le3 0-0
stod svart överlägset, och efter
14.Sg5 kunde jag snabbt ha avgjort med 14...Dc2!. Istället drog
jag 14...Dg4?!, men vann ändå så
småningom.
Det vanligaste draget efter
9...Se7 är annars 10.Ld2 med
den möjliga fortsättningen 10...
0-0 11.Ld3 b6 12.Se2 La6 13.Sf4
148
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Dd7 14.Lxa6 Sxa6 och svart har
utjämnat, t.ex. 15.Dd3 Sb8 16.h4
Tc8!. Emils drag syftar till att
byta vitfältslöparen på a6 direkt,
utan att den behöver ta omvägen
via d3. I tredje upplagan av John
Watsons klassiker “Play the
French“ (2003) anses Emils drag
vara det klart farligaste för svart.
10...0-0 11.c3
I efteranalysen föreslog Emil
11.Lg5!?, men efter 11...Tf7 är
12.Sf4?! dåligt på grund av
12...Dxc2! och svarts ställning är
att föredra.
11...b6 12.Sf4 Dd7 13.h4
Alternativet 13.a4 La6 14.Lb5
är svagare: 14...Lxb5 15.axb5 a5!
med utjämning.
13...La6 14.Lxa6 Sxa6 15.h5

Spelet har utvecklat sig logiskt
efter 10.Se2!?, och nu har partiets första kritiska ställning uppkommit. Det står klart att vit
avser att angripa på kungsflygeln,
medan svart får söka sina chanser
på den motsatta flygeln. Det profylaktiska 15...h6 kan bemötas
starkt med 16.Sg6! och vit står
bättre. Bäst är 15...Sb8! med syftet att först blockera vits a-bonde
innan svart angriper på c-linjen,

t.ex. 16.h6 g6 17.a4 Sbc6! följt
av 18...Sa5 och först därefter
19...Tac8. Svarts chanser är därefter på inget vis sämre än vits.
Jag spelade dock sämre.
15...Tac8?! 16.h6 g6 17.0-0?!
Tc4?!
Efter vits inexakthet var 17...Sb8!
återigen möjligt. Bättre för vit
var därför 17.a4!.
18.a4! Kh8?
Svart vill spela Tfc8, men i så fall
är draget Dg5 obehagligt. Idén
med partidraget är att kunna
bemöta Dg5 med Sg8. En viktig
nackdel är dock att kungen står
“på matt“ på h8. I partiets senare
del blir detta som vi snart ska
få se ett återkommande tema.
Frågan är vad svart ska försöka
med istället ...
19.La3 Tfc8 20.Tfc1 Sb8 21.a5!
Efter detta starka drag har vit nu
uppnått klar fördel (notera dock
att 21.Lxe7 Dxe7 22.Dxg6??
vore en svår blunder på grund av
22...hxg6 23.Sxg6+ Kh7 24.Sxe7
T8c7 och springaren är fångad).
Efter partidraget står svart
inför det obehagliga valet mellan
att tillåta ett öppnande av ställningen med 21...bxa5 eller
21...Sg8, eller försöka bevara dess
slutna karaktär med 21...b5 och
därigenom släppa kontrollen över
fältet c5. Efter 21...Sg8 22.axb6
axb6 23.Tab1 T4c6 föreslår Fritz
24.c4! Txc4 (24...dxc4 25.Dc3
Sxh6 26.Ld6 med hotet d4-d5)
25.Txc4 dxc4 (25...Txc4? 26.
Lf8! och vit vinner) 26.d5 b5 27.
Ld6 Db7 28.Dc3 Sxh6 29.Dd4!
följt av 30.Sxe6 med fördel för
vit. Den varianten såg jag inte,
men min självbevarelsedrift sa

Efteranalys i hotellreceptionen: Lars Karlsson, Jonas Barkhagen, Einar Gausel och Eric Lobron.

bättre, men det är mycket kvar
att spela om. Jag spelade dock:
26...Dc6? 27.Tb7! a3

33.e6) 32.Txd5 och vit vinner.
b) 28...Sd7 29.Dg5 Te8 30.Sh5!
(Peter Heine Nielsen) 30...a2 31.
Tb8!! (Jesper Hall)
analys

mig att det vore rena självmordet
att öppna ställningen. Därför:
21... b5 22.a6!? Ta4?
Bättre vore 22...T4c6, t.ex.
23.Tab1 Sg8 24.Txb5 Sxa6 och
vit står utmärkt. Efter partidraget kan vit avgöra partiet direkt
med det tematiska 23.Sd3! Tac4
(23...Sxa6 24.Sb2!) 24.Sc5 Dc6
25.Sb7 med det dubbla hotet
Sa5 och Sd6 och kvalitetsvinst.
Emil spelade emellertid sämre:
23.Lxe7? Dxe7 24.Dd3 De8?
Vits 24:e drag hotade 25.Dxb5
och förhindrade samtidigt 24
...Sxa6 (25.Txa4 bxa4 26.Dxa6).
Svart kunde dock ha spelat
24...Tcc4!, varefter blockaden på
damflygeln gör det svårt att
påvisa någon vit fördel.
25.Txa4 bxa4 26.Tb1
Alternativet 26.Db1!? är kanske
ännu bättre, för efter partidraget
kunde svart ha prövat att komplicera spelet ytterligare med
26...a3!? 27.Ta1 g5 28.Dg3 De7!
29.Sh5 Sd7 20.Ta2 f4. Vit står

En spännande ställning! Vit hade
nu kunnat avgöra partiet på ett
mycket vackert sätt, vilket framkom i efteranalysen: 28.Dg3!
(hotar 29.Txh7+! Kxh7 30.
Dxg6+ Kh8 31.Dg7 matt). Det
finns bara två drag:
a) 28...De8 29.Dg5! Sd7 (29
...Df8 30.Dxg6!! och svart blir
matt) 30.Sxd5!! exd5 31.Txd7!
Df8 (31...Dxd7 32.Df6+ Kg8

Svart blir matt i som längst sex
drag: 31...Txb8 32.De7 a1D+
33.Kh2 Tg8 34.Sf6 Sf8 35.Df7!
Dh1+ 36.Kxh1 och 37.Dxg8
matt! Det hade varit en passande
avslutning på partiet. Men vit,
som liksom svart var i tidsnöd,
hann inte räkna på varianterna
och spelade istället ett drag förlänger partiet.
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analys

28.Tb3(?) Da4 29.Db5 Dxb5 30.
Txb5 Sc6(?)
Efter 30...a2! 31.Ta5 Txc3 32.
Txa2 Tc6 33.Tb2 Sxa6 uppkommer ett intressant slutspel där vit
måste finna rätt vinstidé (notera
att svart också hade kunnat uppnå samma slutspel med 28...a2!
29.Ta3 Dxc3! 30.Dxc3 Txc3 31.
Txa2 Tc6 32.Tb2 Sxa6).

Sollentunaspelarnas färdskaffning inför varje parti.

Klart är att svart inte kan tränga
igenom med tornet på damflygeln: 34.Tb7 bemöts bara med
34...Tc7 och vits torn får backa.
Vit kan inte heller tränga in med
kungen via g5 och f6, svart spelar
bara Kg8-f7. Den enda aktiva
planen jag kan hitta består i att
spela upp kungen till f4, därefter
spela g2-g4 och tvinga svart att
byta, ta tillbaka med kungen och
därefter tränga in med tornet på
f-linjen, t.ex. (från diagramställningen) 34.Sh3 Kg8 35.Ta2 (för
att binda upp svarts pjäser)
35...Kf7 36.Sg5+ (36...g5! hotade) 36...Kg8 37.Kh2 Kh8 38.Kg3
Kg8 39.Kf4 Kh8 40.g4! fxg4
(40...Kg8 41.gxf5 exf5 42.e6)
41.Kxg4 Kg8 42.Ta3 Kh8 43.Tf3
Kg8 44.Tf6 Sc7 45.Tf7 Se8 46.
Te7 och vit vinner. Efter partidraget är det dock betydligt
enklare för vit.
31.Tb3 a2 32.Ta3 Sxd4 33.Txa2
Txc3 34.Tb2 Tb3 35.Txb3 Sxb3
36.Sxe6 d4 37.Kf1 Kg8 38.Ke2
Kf7 39.Sg5+ Kg8 40.e6 d3+ 41.
Kd1 uppg.
(Kommentarer av Björn Johnson)
Det är en lustig kurragömmalek när lagen samlas till säsong150
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ens två stora sammandrag. Vilka
kommer, vilka kommer inte? Den
här gången kunde man lätt räkna
bort ett par spelare som var med
i samtidigt pågående Reykjavik
Open: Jan Timman, Limhamns
SK och Tiger Hillarp-Persson,
Skara SS. Nu är det inte säkert att
Timman hade kallats in om han
hade varit tillgänglig. Ivan Sokolov är högre rankad och Jacob
Aagaard har varit lagets bäste
poängplockare under säsongen.
Och hur var det egentligen med
Peter Heine Nielsen? Han spelade visserligen inte med i Reykjavik Open men han skulle vara
med i efterföljande Reykjavik
Rapid. Skulle han dyka upp i
Göteborg? Det gjorde han.
Helgen började dystert för
nämnde Sokolovs del med förlust mot Pia Cramling. Det är
första gången han förlorar ett parti
för sin svenska klubb. Efteråt blev
det samtalsterapi i receptionen
med klubbkompisarna. Full av
revanschlust vann han sedan två
fina partier mot Sergej Ivanov,
Sollentuna SK nästa dag och mot
Peter Heine Nielsen i den avslutande finalmatchen.
Ivan Sokolov, Limhamns SK
Peter H Nielsen, SK Rockaden
Damgambit (D 27)
Rond 11, bord 2
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3
dxc4 5.e3 a6 6.a4 c5 7.Lxc4 Sc6

8.O-O Le7 9.dxc5 Dxd1 10.Txd1
Lxc5 11.Ld2 b6 12.Ld3 Sb4 13.
Le2 O-O 14.a5!
Ett fint litet drag som skapar
svagheter för svart. Stödjepunkten på c5 försvinner. Snart visar
det sig också att det bäddar för
taktiska möjligheter på damflygeln.
14...b5 15.Tac1 Le7 16.Se5 Ta7
Det till synes naturliga 16...Lb7
kan besvaras med 17.Sxb5! axb5
18.Tc7 varpå vit vinner tillbaka
pjäsen med bra spel.

17.Sxb5!
Trots allt. Det visar sig att vit
även i denna variant återerövrar
pjäsen med klar fördel.
17...axb5 18.Lxb4 Lxb4 19.Sc6
Txa5 20.Sxb4 Ld7 21.Tc7 Tfa8
22.g4!?
Det var förmodligen möjligt att
slå två gånger på d7, för efter
22.Tcxd7 Sxd7 23.Txd7 Ta1+
24.Ld1 Tb1 25.Td2 kan svart
inte spela Taa1 direkt på grund

Rond 9 (12 mars 2004)
SS Manhem - Sollentuna SK
Kim Nygren - Evgenij Agrest
Lars-Åke Schneider - Sergej Ivanov
Joel Åkesson - Emanuel Berg
Ove Kinnmark - Miralem Dzevlan
Karl Johan Moberg - Johan Eriksson
Claes-Göran Olausson - Pontus Carlsson
Johan Hultin - Jonas Eriksson
Björn Andersson - Bo Lindberg
Limhamns SK - SK Passanten
Ivan Sokolov - Pia Cramling
Stellan Brynell - Jevgenij Solochenkin
Jonny Hector - Dan Cramling
Jacob Aagaard - Juan Bellon
Christian Jepson - Ludvig Sandström
Björn Ahlander - Mats Andersson
Stefan Schneider - Stefan Sandén
Magnus Eriksson - Malte Burwick
Lunds ASK - SK Rockaden
Leif Erlend Johannessen - Peter Heine Nielsen
Jesper Hall - Jonas Barkhagen
Christer Niklasson - Eric Lobron
Linus Olsson - Lars Karlsson
Björn Johnson - Emil Hermansson
Borislav Ikonic - Michael Wiedenkeller
Jens Riis - Anders Olsson
Tomas Olsson - Robert Bator
Skara SS - Farsta SK
Rune Djurhuus - Lars Degerman
Einar Gausel - Tapani Sammalvuo
Ari Ziegler - Bengt Lindberg
Rikard Winsnes - Niclas Hjelm
Sven Svensson - Rikard Backelin
Amir Mohammadi - Björn Jäderberg
Lars-Göran Eklund - Kezli Ong
Göran Andersson - Sven Lindeman
SK Kamraterna - Södra SASS

Rond 10 (13 mars 2004)
1½-6½

Sollentuna SK - Limhamns SK

3½-4½

0-1
0-1
½-½
0-1
0-1
0-1
1-0
0-1

Sergej Ivanov - Ivan Sokolov
Evgenij Agrest - Stellan Brynell
Emanuel Berg - Jonny Hector
Pontus Carlsson - Christian Jepson
Bo Lindberg - Jacob Aagaard
Miralem Dzevlan - Björn Ahlander
Luis Couso - Stefan Schneider
Johan Eriksson - Magnus Eriksson

0-1
½-½
1-0
1-0
0-1
1-0
0-1
0-1

SK Rockaden - Skara SS

5-3

Vassili Ivantjuk - Rikard Winsnes
Ulf Andersson - Rune Djurhuus
Emil Hermansson - Einar Gausel
Jonas Barkhagen - Ari Ziegler
Eric Lobron - Lars-Göran Eklund
Michael Wiedenkeller - Sven Svensson
Anders Olsson - Amir Mohammadi
Robert Bator - Göran Andersson

½-½
½-½
½-½
½-½
1-0
½-½
½-½
1-0

Solna SS - SS Manhem

1-7

Mikael Jonsson - Claes-Göran Olausson
Andreas Landgren - Karl Johan Moberg
Peter Bjarnehag - Philip Landgren
Gunnar Johansson - Joel Åkesson
Per Steneskog - Lars-Åke Schneider
Niclas Solin - Ove Kinnmark
T Johansson - Kim Nygren
Anneli Dalmau - Lennart Liljedahl

0-1
½-½
0-1
0-1
0-1
½-½
0-1
0-1

4½-3½
0-1
½-½
1-0
½-½
1-0
½-½
½-½
½-½
3½-4½
½-½
1-0
½-½
0-1
0-1
½-½
0-1
1-0
4½-3½
1-0
1-0
0-1
½-½
0-1
1-0
1-0
0-1
2½-5½

Södra SASS - Lunds ASK

3½-4½

Nick deFirmian - Leif Erlend Johannessen
Kaido Kulaots - Jesper Hall
Ralf Åkesson - Linus Olsson
Axel Ornstein - Hans Tikkanen
Johan Furhoff - Christer Niklasson
Thomas Welin - Daniel Semcesen
Håkan Alm - Borislav Ikonic
Gunnar Holmqvist - Björn Johnson
SK Passanten - Schack 08

0-1
½-½
½-½
1-0
0-1
½-½
1-0
0-1
3½-4½

Bengt Svensson - Nick deFirmian
Anton Åberg - Kaido Kulaots
Gösta Svenn - Ralf Åkesson
Ingvar Andréasson - Axel Ornstein
Matti Svenn - Johan Furhoff
Anders Wengholm - Thomas Welin
Tom Borvander - Stefan Winge
Lars Madebrink - Jonas Lundvik

½-½
0-1
0-1
1-0
1-0
0-1
0-1
0-1

Pia Cramling - Mirjam Petrov
Jevgenij Solochenkin - Johan Ingbrant
Ludvig Sandström - Nils-Gustaf Renman
Juan Bellon - Samir Lejlic
Dan Cramling - Peter Laveryd
Malte Burwick - Tomas Karlsson
Stefan Sandén - Per Thorén
Anders Lundin - Ingemar Schütz

1-0
½-½
0-1
0-1
1-0
½-½
½-½
0-1

Schack 08 - Solna SS

7-1

Farsta SK - SK Kamraterna

5-3

Mirjam Petrov - Mikael Jonsson
Johan Ingbrant - Gunnar Johansson
Nils-Gustaf Renman - Per Steneskog
Peter Laveryd - Andreas Landgren
Samir Lejlic - Peter Bjarnehag
Tomas Karlsson - Niclas Solin
Ingemar Schütz - Anneli Dalmau
Per Thorén - T Johansson

1
1
1
1
1
0
1
1

Tapani Sammalvuo - Gösta Svenn
Bengt Lindberg - Bengt Svensson
Lars Degerman - Ingvar Andréasson
Niclas Hjelm - Matti Svenn
Kezli Ong - Tom Borvander
Rikard Backelin - Anders Wengholm
Björn Jäderberg - Olle Häggström
Sven Lindeman - Lars Madebrink

1-0
½-½
½-½
½-½
0-1
1-0
½-½
1-0

-

0
0
0
0
0
1
0
0
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av matt på åttonde raden. Det
ger vits kung chansen att skynda
upp till e2. Men Sokolov tar sig
tid att ge kungen ett lufthål, och
dessutom måste ju svart räkna
med g4-g5.
22...T8a7?
Ett grovt fel, han får inte överge
åttonde raden. Men vit står klart
bättre även efter exempelvis
22...Ta1 23.Txa1 Txa1+ 24.Kg2
h6 25.h4 osv.
23.Tc8+! uppg.
På 23...Le8 följer 24.g5, och
23...Se8 24.Txd7 är lika illa.
För Limhamns del var sista
ronden annars som en mardröm
i repris. Förra säsongens avslutande match mot SK Rockaden
slutade 4-4. En halv poäng mer
där och Limhamn hade vunnit
elitserien. Nu upprepades mönstret: en halv poäng för lite mot
Rockaden i sista ronden och en
ny guldmiss.
Låt det då genast vara sagt att
Rockadens elitserieseger trots allt
framstår som mycket rättvis.
Stockholmslaget hade till slut ett
antal tunga partipoäng i övervikt. Men visst är det hårt för
Limhamn att vinna tio matchsegrar i följd, avsluta med en
oavgjord match och sedan få nöja
sig med andraplatsen.
Fjolårsmästarna Sollentuna SK
kom till Göteborg med en förlust
mot SK Rockaden i bagaget. Den
betydelsefulla matchen skriver
Lars Karlsson om på annan plats
i det här numret.

E

n och annan upptäckte inte
att Ivantjuk fanns med bland
åskådarna under fredagen. Rikard
Winsnes, Skara SS fick veta det i
ett sent skede. Då hade han redan inför lördagsmatchen mot
Rockaden ägnat tid åt att kartlägga Peter Heine Nielsen. Men
Winsnes kom ut bra mot Ivantjuk,
som bjöd remi efter 18 drag som
svart i en sicilianare. Winsnes
grunnade länge på remianbudet
alltmedan Ivantjuk nervöst kollade andra partier med täta ögon152
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kast mot sitt eget bord. Till slut
stannade Winsnes uret och signerade protokollet: “Hade han
haft 200 ratingpoäng mindre än
jag i stället för tvärtom så hade
jag fortsatt spela.“
Med några av Sveriges främsta
juniorer i laguppställningen börjar Lunds ASK framstå som ett
solitt elitserielag. Linus Olsson
visade ingen överdriven respekt
för stormästaren Ralf Åkesson.
Det blev en härlig fight.
Linus Olsson, Lunds ASK
Ralf Åkesson, Södra SASS
Grünfeld (D 87)
Rond 10, bord 3
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.cxd5
Sxd5 5.e4 Sxc3 6.bxc3 Lg7 7.Lc4
c5 8.Se2 Sc6 9.Le3 0-0 10.Tc1!?
Polgajeskijvarianten var populär
i början på 90-talet, men anses
idag vara farligare för vit än för
svart. Alternativen är 10.0-0 Lg4
11.f3 Sa5 12.Ld3 (12.Lxf7+,
Sevillavarianten, 12...Txf7 13.
fxg4 Txf1+ 14.Dxf1 och nu antingen 14...cxd4 15.cxd4 e5 eller
som Kasparov spelade mot
Karpov i VM-matchen 1997:
14...Dd6 15.e5 Dd5) 12...cxd4
13.cxd4 Le6 14.Tc1 (14.d5 har
blivit populärt nyligen, bl.a.
brukar danskarna spela den varianten. Men den är i dag nästan
utanalyserad och anses vara remi
vid korrekt spel: 14...Lxa1
15.Dxa1 f6 16.Lh6 Te8 etc.)
14...Lxa2 15.Da4 Lb3 16.Db4.
10...cxd4 11.cxd4 Da5+ 12.Kf1
Nu har vi fått en obalanserad
ställning. Vit vill spela h2-h4-h5
och angripa på kungsflygeln och
räknar med att tornet på h1 kommer att komma i spel. Svart vill
istället byta någon pjäs och komma in bakom vits pjäser med
damen och utnyttja att kungen
har förlorat rockadrätten och står
på f1. Här finns det naturligtvis
många olika drag för svart, men
Åkesson spelar det som anses vara
bäst.
12...Da3
Svart vill spela Lg4 och efter Da3
kan vit inte besvara det med f3

för då kommer Dxe3. Detta
måste vit hindra. De allra bästa
spelarna gillar inte vits ställning
här och brukar spela 13.Db3 och
söka ett jämnt slutspel. Men man
spelar ju inte Kf1 frivilligt bara
för att få ett jämnt slutspel.
13.Tc3 Dd6 14.h4

Mitt eget drag. Vits problem är
att han har svårt med koordinationen. Till exempel står damen
ogarderad och tornet på c3
dåligt.
14...Td8?!
Det ser naturligt ut, men är
alltför farligt för svart. Winsnes
spelade 14...Sxd4! mot mig i elitserien den gångna säsongen och
det är ett kritiskt drag. I det partiet följde 15.e5 (15.Sxd4 e5
16.Ld5 är rätt jämnt om vit följer
upp med h5.) 15...Lxe5
(15...Sxe2? 16.exd6 Sxc3 17.Dc1
exd6 18.Lh6 Lxh6 19.Dxh6 och
vit står bättre.) 16.Lxd4! (16.
Sxd4? Lxd4! 17.Dxd4 Dxd4 18.
Lxd4 Td8 19.Td3 Lf5 20.Thh3
[20.Td2 Tac8] 20...Lxh3 21.
gxh3 svart står bättre.) 16...Lf5!
och svart har bra kompensation
för pjäsen i och med att vits alla
pjäser är uppbundna. Svart vann
partiet så småningom.
Även 14...h5 är tänkbart. Då
blir det lite lugnare spel.
15.h5 Sxd4!?
Farligt för svart, men jag ser inget
sätt för vit att vederlägga det. I
Grünfeld (precis som i Modern
Benoni) måste svart ofta ge sig in
i de skarpaste varianterna, annars
kommer han sämre. Fast jag kan
tänka mig att 15...Le6 också är
spelbart. Sämre är 15...Lxd4?!

Linus Olsson och Ralf Åkesson försöker reda ut vad som hände.
16.Sxd4 Sxd4 17.hxg6 hxg6 18.
Td3 e5 19.Lg5 Tf8 (19...Te8 20.
Df3 Sxf3 21.Txd6 Sxg5 22.
Txg6+ Kf8 23.Txg5 och vit står
bra.) 20.Df3! Sxf3 21.Txd6 Le6
22.Txe6 fxe6 23.Lxe6+ Kg7
24.gxf3 och vit vinner.
16.hxg6?
Alternativet är 16.Sxd4. Om vit
tar på g6 direkt kan svart inte slå
tillbaka på g6 med damen, men
han har däremot chansen att ta
på e2. Jag trodde att 16...Sxe2
var dåligt, men hade underskattat 17...Sc3.
Efter 16.Sxd4! är det på håret
att svart klarar sig: 16...Lxd4
(16...e5 17.Df3) 17.Td3 e5 18.
hxg6 Dxg6! (Nu ser svart ut att
klara sig precis om han spelar
exakt. 18...hxg6? [Den här varianten hoppades jag på att länka
in i om svart hade spelat
16...hxg6.] 19.Df3 följt av Lg5f6 och svart är förlorad, t.ex.
19...Tf8 20.Lg5 Kg7 21.Lh6+
Kg8 22.Lxf8 Dxf8 23.Df6 Dg7
24.Dd8+ Df8 25.Th8+ Kxh8 26.

Dxf8+) 19.Lxd4 (19.Lh6 Lg4 20.
Db3 är oklart, vit hotar Tg3 följt
av f3. 20...Df6 [20...Dxe4 21.Tg3
Lc3 22.Kg1 vit vinner.] 21.Lxf7+
Dxf7 22.Th4 Td6 23. Txg4+ Tg6
lika spel.) 19...Txd4 20.Txd4
exd4 21.Dxd4 Le6 (21...Lg4!?
22.f3 Dg7! 23.Dxg7+ Kxg7 24.
Ke2 med lika spel, men inte 24.
fxg4 Tc8.) 22.Lxe6 fxe6 23.Th3
Tf8 24.Kg1 och vit vinner.
16...Sxe2 17.Td3

17...Sc3!
Jag hade underskattat det här
draget och hoppades på 17

...Sd4?. Då vinner vit snyggt:
18.Txd4!! Lxd4 19.Lxf7+ Kf8
20.Lh6+ Lg7 21.Lxg7+ Kxg7 22.
Txh7+ Kf8 23.g7+ Kxf7 24.
Dh5+ Kg8 25.Th8+ Kxg7 26.
Th7+ Kf6 27.Tf7+ Ke6 28.Df5
matt.
18.Df3?
Jag missade att svarsdraget
18...Le6 var så starkt, annars hade
jag spelat 18.Txd6! och siktat
mot remi, t.ex. 18...Txd6 19.
gxf7+ Kf8 20.Dxd6 exd6 21.
Txh7 Ld7 (Enda draget) 22.Lh6
(22.Txg7? Kxg7 23.Ld4+ Kf8
24.Lxc3 Tc8) 22...Lxh6 23.Th8+
Ke7 24.Txa8 Sxe4 och det borde
bli remi.
Efter 18.Db3 Dxd3+ 19.Lxd3
hxg6 står svart bättre, Le6 följt
av Tac8 är på gång.
18...Le6!
Nu får svart två lätta pjäser och
torn för damen. Efter 18...Dxd3+
19.Lxd3 hxg6 är det stor skillnad
om vits dam står på f3 i stället för
på b3. Då är det snarast vit som
står lite bättre.
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19.gxf7+
Enda chansen.
19...Kf8 20.Txd6 Lxc4+ 21.Kg1

Rond 11 (14 mars 2004)

21...Txd6??
Nu är det svarts tur att inte spela det
bästa draget. Efter mellanschacken på
e2 hade vit varit tvungen att ställa kungen på h2 vilket förhindrar Txh7. Efter
21...Se2+ 22.Kh2 Txd6 hade svart stått
på vinst.
Partidraget får två frågetecken eftersom det förvandlar en vinstställning till
en förlustställning. Fast under partiet
trodde jag fortfarande att jag stod sämre.
22.Txh7 Se2+ 23.Kh1?
Det är mer naturligt att spela 23.Kh2,
men jag ville inte att svart skulle få
möjlighet till Le5+. Men det finns en
viktigare anledning till att vit ska spela
kungen till h2: vit vill spela f2-f4 och
det går inte om kungen står på h1, för
då kommer Sg3+. Precis som i partiet
måste svart svara med Tg6: 23.Kh2 Tg6
24.Dh5 Kxf7. I efteranalysen trodde vi
att 25.f4 inte gick för 25...Sg3, så vi
kollade på 25.g4 för att sedan göra f4.
Men 25.f4! fungerar: 25...Sg3 26. Txg7+!
Kxg7 27.Ld4+ och vit vinner minst torn
och står på vinst.
23...Tg6 24.g3?!
Jag visste inte vad jag skulle göra. Vit har
remi med 24.Dh5 Kxf7 25.Df5+ (25.Lh6
Tg8 26.Df5+ Tf6 27.Dg5 Tg6 28.Df5+
och remi) 25...Tf6 26.Dh5+ (På 26. Dg4
följer 26...Tg6 och inte 26...Tg8 27.e5
Tc6 28.e6+ och vit vinner pjäs. Det blir
ännu värre efter 28...Kf8?? 29.Dxg7+
Txg7 30.Th8+ Tg8 31.Lh6+ Ke8 32.
Txg8 matt.) 26...Tg6 med remi.
24...Td8 25.Dh5 Tdd6
Nu behövde svart inte ens ta på f7 med
kungen.
26.Df5 Lxf7
26...Tc6 hade varit bättre om svart hade
154
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Skara SS - Sollentuna SK

5-3

Einar Gausel - Sergej Ivanov
Rune Djurhuus - Evgenij Agrest
Rikard Winsnes - Emanuel Berg
Ari Ziegler - Johan Eriksson
Hans Friberg - Miralem Dzevlan
Göran Andersson - Luis Couso
Sven Svensson - Bo Lindberg
Lars-Göran Eklund - Jonas Eriksson

0-1
1-0
1-0
1-0
½-½
1-0
0-1
½-½

Limhamns SK - SK Rockaden

4-4

Stellan Brynell - Vassili Ivantjuk
Ivan Sokolov - Peter Heine Nielsen
Jonny Hector - Ulf Andersson
Björn Ahlander - Anders Olsson
Christian Jepson - Lars Karlsson
Stefan Schneider - Emil Hermansson
Magnus Eriksson - Michael Wiedenkeller
Jacob Aagaard - Jonas Barkhagen

0-1
1-0
½-½
1-0
½-½
½-½
½-½
0-1

SS Manhem - SK Passanten

3-5

Joel Åkesson - Jevgenij Solochenkin
Philip Landgren - Pia Cramling
Johan Hultin - Dan Cramling
Claes-Göran Olausson - Juan Bellon
Lars-Åke Schneider - Ludvig Sandström
Ove Kinnmark - Malte Burwick
Karl Johan Moberg - Stefan Sandén
Kim Nygren - Mats Andersson

½-½
0-1
½-½
0-1
½-½
½-½
½-½
½-½

Lunds ASK - Farsta SK

4-4

Jesper Hall - Tapani Sammalvuo
Leif Erlend Johannessen - Lars Degerman
Linus Olsson - Bengt Lindberg
Hans Tikkanen - Niclas Hjelm
Daniel Semcesen - Kezli Ong
Christer Niklasson - Björn Jäderberg
Borislav Ikonic - Rikard Backelin
Tomas Olsson - Sven Lindeman

½-½
1-0
½-½
1-0
0-1
½-½
0-1
½-½

Schack 08 - Södra SASS
Mirjam Petrov - Nick deFirmian
Johan Ingbrant - Kaido Kulaots
Peter Laveryd - Ralf Åkesson
Nils-Gustaf Renman - Axel Ornstein
Samir Lejlic - Håkan Alm
Ingemar Schütz - Johan Furhoff
Tomas Karlsson - Jonas Lundvik
Per Thorén - Stefan Winge
SK Kamraterna - Solna SS
Ingvar Andréasson - Mikael Jonsson
Bengt Svensson - Gunnar Johansson
Gösta Svenn - Per Steneskog
Anders Wengholm - Andreas Landgren
Matti Svenn - Peter Bjarnehag
Tom Borvander - Niclas Solin
Olle Häggström - Anneli Dalmau
Lars Madebrink - T Johansson

2½-5½
0-1
0-1
0-1
1-0
1-0
0-1
½-½
0-1
5½-2½
1-0
1-0
½-½
½-½
1-0
½-½
½-½
½-½

hade han vid tidskontrollen fått
upp diagramställningen.
41.b6 Le4
Minnesgoda läsare kommer ihåg
att Lindberg i förra numret besegrade mig i en ställning snarlik
den som uppstår efter 41...Lxb6
42.Txb6 Kf7 43.h4!. Hinner svart
däremot med att ställa bönderna
på g5 och h6, löparen på diagonalen b1-h7 och kungen på g7
eller g6 så kan vit inte förstärka
ställningen. Chansen fanns att
uppnå remiställningen med
41...Ld4! 42.Tb8+ Kf7 43.b7 Le5
44.Ta8 Le4 45.b8D Lxb8 46.
Txb8 g5!.
Men hur går det med en svartfältslöpare?
42.Tb8+ Kf7 43.b7 Lxb7 44.
Txb7+ Kg6

Ulf Andersson mot Rune Djurhuus i näst sista ronden.

velat spela på vinst.
27.Dc8+ Le8 28.Dc4!
Springaren är fångad!
28...Sd4
28...Td1+ 29.Kg2 Te1 är okej
för svart. Springaren är bara
nästan fångad (29...Sg1? 30.
Th1).
29.Txg7 Txg7 30.Lxd4

Vit ska ut med kungen.
37...Ke8 38.Dh8+ Kd7 39.Lf4 Te2
40.Kg3 Td1 41.Le3 Tg1+ 42.Kf4
Txa2 43.Dd4+ remi
Vit har remischackar. Båda var
nog rätt nöjda med remi efter
den här holmgången.
(Kommentarer av Linus Olsson)
I ett av lördagspartierna uppkom en typ av slutspel som
kanske varje trägen TfS-läsare
känner igen:
Bo Lindberg, Sollentuna SK

Nu är ställningen jämn, det
borde bli remi. Vit får se upp
bara så att svarts löpare och torn
inte kommer igång mot vits kung.
30...Tg4 31.Dc5?!
Förlorar e4-bonden. Den kunde
ha räddats med 31.Kh2!?.
31...Txe4 32.Df5+ Kg8 33.Le3
Lc6 34.Dg5+ Kf7 35.Kh2 Td5 36.
Dh6 Tee5 37.g4

Jacob Aagaard, Limhamns SK
Bo Lindberg studerar verkligen
slutspel seriöst. I tionde ronden

Om svart nu får spela h5 så
bygger han en ointaglig fästning
med bönderna på g6-h5, löparen
på långa diagonalen och kungen
på g7-g8.
45.g4! Ld4 46.Tb5! Kf6
Nu ska vit avancera med kungen
och spela fram h-bonden.
47.Th5?! h6 48.Tf5+ Ke6 49.Kg2
g6 50.Ta5 Lf6
Hur ska vit nu få fram sin hbonde? En idé är 51.Ta7. Efter
51...h5 52.gxh5 gxh5 53.Th7 h4
54.Th5 tycks vit kunna tvinga
bort löparen från diagonalen d8g5 och ta bonden.
51.Kf3?!
Efter vits tempoförlust är ställningen oklar igen. Bent Larsen
höll för många år sedan remi med
vits bonde på h3 och svarts kung
på g8 (F Olafsson-Larsen, Las
Palmas 1974). Han ställde löpaTfS nr 3/2004
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66.Te7!
Den som utnyttjar alla chanser
brukar få bra betalt. 66.h5 vinner också, men efter hårt arbete.
66...Lb6?!
Det rätta är 66...La5 för att kunna återvända till diagonalen. Då
vinner vit alltså genom att spela
67.h5 (67.Kf6 Ld8), och sedan
driva den svarta kungen tillräckligt långt bort för att kvalitetsoffret på h6 ska vinna.
67.Td7 Lf2 68.Kf6 h5 69.Kxg6
Lxh4 70.Ta7 Kf8 71.Ta8+ Ke7
72.gxh5 uppg.
Vilken typ av slutspel får vi se
nästa gång?
(Kommentarer av Axel Ornstein)
Schack 08 Norrköping, SS
Manhem och Solna SS tar steget
ner till division I och ersätts av
Eksjö-Aneby-Alliansen, Wasa SK
och Åstorps SS.
I nästa nummer blir det en
efterskörd med fler partier från
elitserien. Vi ber aktörerna höra
av sig med säsongens godbitar.
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Foto: Christer Olesen

ren på h4, där den inte gick att
komma åt.
Här kan vit antingen spela runt
kungen till h3 eller tornet till h7,
men 51...Lh4! hade i alla fall
hållit ställningen vid liv.
51...Lg5? 52.Ta6+ Kf7 53.Ta7+
Kf6 54.Th7! Lc1 55.h4! Ld2
56.Ke4 Ke6 57.Kd4 Lf4 58.Ke4
Ld2 59.Th8 Kf6 60.Kd5 Kg7
61.Te8 Kf7 62.Te2 La5 63.Tf2+
Kg7 64.Ke6 Ld8
Ett f örsök, men vit har läget
under kontroll. Enklast var
64...Lc3.
65.Tf7+ Kg8

Michael Wiedenkeller gjorde
en stark elitseriecomeback i
SK Rockaden

Elitserien 2003-2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SK Rockaden
Limhamns SK
Sollentuna SK
Skara SS
Lunds ASK
Södra SASS
SK Kamraterna
Farsta SK
SK Passanten
Schack 08
SS Manhem
Solna SS

11 10
11 10
11 8
11 8
11 4
11 5
11 4
11 3
11 2
11 3
11 1
11 0

1
1
0
0
3
1
1
2
3
1
2
1

0
0
3
3
4
5
6
6
6
7
8
10

63
58
56½
50
46½
43½
38
38
38½
37
36½
22½

21
21
16
16
11
11
9
8
7
7
4
1

I korta drag
Hur många vetekorn
skulle prinsen
egentligen få?
I denna elektriska tid får jag ofta
frågan om datorn är bättre än
människan i schack. Jag svarar då
att om hon inte är omsprungen
redan är det bara en tidsfråga. I
samma andetag brukar jag dock
förklara att människans intuition
är ett synnerligen vasst vapen
mot datorns kalkylerande och att
det är därför som vi hållit
Plåtniklas stången så pass länge
som vi gjort. För att åskådliggöra
datorns svårigheter brukar jag
berätta en saga som jag hörde
som liten:
En prins räddade ett land från
en hotande katastrof och kungen
lät honom önska sig vad han
ville. Prinsen förklarade då att
han ville ha betalt i vetekorn. På
ett schackbräde placeras ett vetekorn på den första rutan, två på
nästa, fyra på tredje och så vidare
så att antalet vetekorn fördubblas för varje ruta upp till 64:e
rutan. Kungen tyckte att det lät
som en blygsam önskning ända
tills han skulle betala. Det blev
9223372036854775808 stycken. Det är mer vete än vad som
finns i hela världen och motsvarar att England skulle täckas med
ett enmeterstjockt vetetäcke.
Genom åren har jag läst olika
versioner av sagan, alltifrån att
det var den som uppfann schackspelet som skulle få betalt, till en
trollkarl som räddade ett rike
undan en hotande gräshoppesvärm. Det jag aldrig fäst mig vid
var detaljen om hur många vetekorn det egentligen var som prinsen skulle få, men i samband med
att jag skulle publicera sagan i
min senaste bok ville jag få det
hela rätt. Jag kontaktade matematikprofessor Arne Meurman
och bad honom beräkna hur

många vetekorn det skulle bli på
sista rutan. Han kom fram till
svaret jag nämnt ovan.
Ett halvår senare såg jag en
version av sagan på Malmö Allmänna Schackklubbs hemsida,
med ”fel” antal vetekorn. Jag
kontaktade webbmastern och
påtalade att de begått ett misstag. Till min förvåning fick jag
snabbt mothugg av Lunds Akademiska Schackklubbs tidigare
ordförande Calle Erlandsson.
Han menade att det rätta svaret
skulle vara 18 446 744 073 709
551 615, vilket utgör summan
av samtliga vetekorn på de 64
rutorna. Han tillade även att flera olika felaktiga lösningar ofta
presenterades. Den vanligaste var
att det fanns 18 446 744 037 709
551 616 stycken vetekorn, då en
av de tidigaste skribenterna fått
med ett skrivfel i sin lösning.
Efterföljande skribenter orkade
av naturliga skäl inte räkna ut
antalet vetekorn själva utan
kopierade sin föregångares svar.
Den andra felaktigheten var att
skribenterna glömde att dra bort
ett vetekorn. Ruta 1 har ju
20 vetekorn, alltså ett vetekorn,
och ruta 64 263 vetekorn. Sammantaget blir det 264 – 1 stycken.
Jag kunde bara instämma i
Erlandssons beräkningar, men
den springande punkten var om
hela brädets vetekorn skulle beräknas eller bara sista rutans. Jag
började leta efter sagans versioner igen, denna gång inte för att
finna stordådet bakom belöningen utan formuleringen om hur
stor belöningen skulle vara. Det
visade sig att de flesta versionerna var öppna för tolkningar,
medan en version otvivelaktigt
talade mot min lösning och en
annan otvivelaktigt talade för. Jag
bestämde mig då för att konsultera den hårdaste av alla mina
kritiker – min sambo – för att få
klarhet i om ett misstag begåtts

eller inte. Hon läste igenom ordväxlingen på hemsidan, läste de
olika versionerna av sagan och sa
till slut:
- Ja, ett misstag har begåtts. Det
var att du trodde att det bara
fanns en tolkning av, och sanning
om, hur många vetekorn prinsen
skulle få.
Jesper Hall

Stormästarskalp
Junioren Sebastian Nilsson ställde till med en liten skräll i en
julturnering i Zürich. På andra
sidan brädet satt holländske
stormästaren Dennis de Vreugt.
Sebastian Nilsson
Dennis de Vreugt
Sicilianskt (B 42)
Zürich 2003
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.
Sxd4 a6 5.Ld3 Lc5 6.Sb3 Le7 7.
c4 d6 8.0-0 Sf6 9.Sc3 b6 10.De2
Lb7 11.Le3 Sbd7 12.f4 h5
I stället för att sätta kungen i
relativ säkerhet med rockad skickar han fram h-bonden för att
försöka skapa oreda kring vits
kung. Det är tveeggat.
13.Ld4 Sc5 14.Tad1 h4 15.Lc2
Dc7
Damen stod obekvämt på dlinjen. Det hotade 16.Sxc5 bxc5
17.Lxc5.
16.e5 Sh5
Med springaren på h5 kan framstöten h4-h3 bli lite obehaglig
eftersom g2-g3 då kan besvaras
med ett springaroffer på g3. Vit
måste neutralisera svarts spel på
diagonalen a8-h1.
17.Se4 d5
Avigsidan med det här draget
visar sig snart.
18.cxd5 Lxd5 19.Sbxc5! bxc5 20.
La4+
Svart får betala priset för att ha
lämnat kungen kvar i centrum.
20...Kf8
Efter 20...Lc6 21.Lxc6+ Dxc6
22.Tc1 är c-bonden fallfärdig.
TfS nr 3/2004
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21.Tc1 c4 22.b3 Da5
Svart har åtminstone tillfälligt
lyckats rädda c-bonden, men det
kan bli svårare att rädda kungen
när spelet nu övergår till kungsflygeln.
23.f5! La3
Nilsson ställs inför ett mycket
svårt val: ska han offra ett drag på
att rädda tornet eller ska han gå
till angrepp direkt? Han väljer
det djärvaste alternativet.
24.fxe6!? Lxc1 25.Lc5+ Kg8 26.
exf7+ Lxf7

27.Txf7!
Båda tornen offras och hjältesagan får ett lyckligt slut. Men
vägen dit är inte spikrak.
27...Kxf7 28.Dxc4+ Kg6 29.Dxc1
Det ser ut som om Nilsson har
fått god utdelning på sitt dubbla
tornoffer, men här finns en smått
mirakulös parad: 29...Sf4!! hade
gjort det betydligt svårare för vit.
30.Dxf4? De1+ 31.Df1 Dxe4
och vits angrepp håller på att
rinna ut i sanden. Vit hade fått
smyga runt springaren med 30.
Dd1 följt av Dg4+. Då hade det
varit en helt öppen historia.
29...Dd8? 30.Sd6 Tf8 31.Lc6
uppg.

■ Lag-EM för veteraner i
Dresden: 1) Tyskland 12 (19);
2) Schweiz (med Viktor
Kortchnoi) 12 (18); 3) Ryssland 11 (19); 4) Sankt Petersburg 10 (17,5); 5) Leipzig 9
(18,5). Det deltog inget lag
från Sverige.
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Sebastian Nilsson spelade bara
ett parti för Lunds ASK den gångna elitseriesäsongen, men det kan
bli fler nästa säsong. Efter att ha
varit bosatt i Schweiz några år
flyttar han tillbaka till Lund i
sommar.

En lyckad svindel
När jag hade införskaffat ChessBase gjorde jag små utflykter i
den stora partibas som följde med
på köpet. Minsann om de inte
fått med partierna från IM-turneringen i Slupsk 1978 där jag
var en av tio deltagare. Härliga
minnen väcktes till liv.
Anledningen till att jag fick en
inbjudan till den turneringen var
att jag hade härbärgerat ett par
polacker, Jacek Bednarski och
Henryk Dobosz, under Malmö
Open. Det återgäldades rikligt.
Jag fick goda villkor under mitt
besök i Polen.
Under en av de första dagarna
råkade jag göra ett svårt etikettsbrott. En av turneringsdeltagarna, Jan Adamski, kom fram och
undrade om jag ville växla till
mig zloty till svartkurs. Det lät
som en bra idé och vi bytte sedlar. När Bednarski fick nys om
det så gav han mig en avhyvling.
Det kom som en överraskning. I
min aningslöshet föresvävade det
mig inte att även min välgörare
Bednarski suktade efter västvaluta. När jag spelade mot honom
dagen efter blev jag krossad. Det
kändes som en straffexpedition.
Tre poäng på de nio ronderna
var ändå ett resultat bättre än det
som professor Elo hade förutsagt
med alla sina formler.
Det mest minnesvärda partiet
spelade jag mot Stefan Witkowski. Han hade varit Polenmästare
en gång i tiden och spelat med i
en del större turneringar mot
världsstjärnor som Tal, Spassky,
Kortchnoi, Portisch, Geller, Timman osv. Det var en intressant
utmaning.

Stefan Witkowski
Lars Grahn
Engelskt (A 17)
Slupsk 1978
1.c4 b6 2.Sc3 e6 3.Sf3 Sf6 4.e4
Lb7 5.Ld3
En av Kortchnois gamla specialare.
5...d6 6.Lc2 c5 7.d4 cxd4 8.Sxd4
Le7 9.0-0 0-0 10.b3 a6 11.a4
Året därpå uppkom samma ställning i partiet Kortchnoi-Trois i
fjärran Buenos Aires. Där följde
11...Sc6 12.Sxc6 Lxc6 13.Dd3
Dc7 14.Lb2 g6. Kortchnoi lyckades så småningom dribbla bort
brasilianaren.
11...Dc7 12.Lb2 Sbd7 13.Tc1
Tac8 14.Kh1 Db8 15.f4 Da8 16.
De2 Sc5 17.Tce1 Tfd8 18.Tf2
Tc7 19.b4 Scd7 20.e5 dxe5 21.
fxe5 Sxe5!?
Det sätter i gång en malström av
komplikationer. Det var lätt att
avskriva alternativet 21...Se8
22.Lxh7+! Kxh7 23.Dh5+ Kg8
24.Dxf7+ Kh8 25.Dxe7 och vit
vinner.
22.Dxe5 Sg4 23.Dxc7 Sxf2+ 24.
Kg1 Lxg2!?

Jag hade naturligtvis inte några
allvarliga förhoppningar om
25.Dxe7?? Sh3 matt, men hade
räknat lite på 25.Kxf2 Lh4+
26.Ke2 Txd4 och kommit fram
till att jag skulle få bra kompensation för pjäsen. Så vitt jag minns
fanns Witkowskis svar inte med i
mina beräkningar.
25.Sd5!!
Den kulan visste var den tog.
Efter 25...Lxd5 26.cxd5 Sh3+
27.Kf1 eller 25...exd5 26.Txe7
dxc4 27.Kxf2 såg jag inte någon

möjlighet att komma åt hans
kung. Ur resignationen växte en
obetvinglig lust att vilja ruffla. Ju
vildare desto bättre.
25...Txd5!??
Det draget hade jag nog skämts
för att göra i dag, men på den
tiden var jag uppenbarligen skrupelfri. Det är kanske därför jag
inte vinner lika många partier
nuförtiden?
Det skulle inte förvåna mig om
jag förde fram tornet med spelad
självsäkerhet, som om det var ett
seriöst menat drag. Det kräver
en del skådespelartalang. Andra
deltagare kom förbi, hejdade sig
och betraktade misstroget ställningen. I ögonvrån kunde jag
se stormästaren Wlodzimierz
Schmidt stillsamt skaka på huvudet. De förstod ingenting och
ändå allt. Jag försökte hålla god
min i elakt spel.

Vad ska man säga om den här
ställningen? Svart har fyra pjäser
i slag av fem möjliga. Är det en
dåre eller ett geni som sitter
bakom de svarta pjäserna? Visserligen är både Tal och Grahn
barrträd, eller tall och gran om vi
ska vara petiga, men den likheten ska man nog inte hårddra.
En objektiv bedömning av ställningen utfaller sålunda: svart står
på kanontorsk. Jag minns inte
längre vad jag hade planerat på
26.cxd5 och har ingen aning om
varför Witkowski inte spelade
det.
26.Dc6??
Witkowski trodde kanske att han
slogs mot ett taktiskt monster
och att han skulle kunna tämja

odjuret om han bara fick till ett
dambyte. Det är först nu som jag
med ett analysprograms hjälp
inser att dambytet vinner för
svart. Efter 26...Dxc6 27.Sxc6
står fortfarande fyra svarta pjäser
i slag, men lustigt nog finns det
en genial lösning: 27...Td2!!. Förutom att det hotar Sh3 matt gör
tornet underbar nytta på andra
raden, t.ex. 28.Sxe7+ Kf8 29.
Kxg2 Sd3+ 30.Kf1 Sxe1 31.Kxe1
Txc2 och svart vinner.
26...Tg5!?
Det näst bästa draget och alltför
originellt för att jag skulle ägna
tankar åt något annat. Jag var på
det humöret.
27.Dxa8+ Lxa8+ 28.Kxf2 Tg2+
29.Kf1 Txh2
Fyra förbundna fribönder är bra
kompensation för pjäsen. Nu
måste vit ta itu med hotet mot
b4, men Witkowski var i tidsnöd
och gjorde det mycket enkelt för
mig.
30.Te2? Th1+ 31.Kf2 Lxb4 32.
Le4? Lxe4 33.uppg.
På 33.Txe4 följer 33...Th2+ och
Txb2.
“Schkandal!“ utbrast Witkowski innan han skyndsamt lämnade spellokalen. Bednarski kom
fram och log med hela ansiktet.
Han blinkade med ena ögat och
klappade mig på axeln. Det kändes som om han hade förlåtit mig
för den nedriga fadäsen med
valutaväxlingen.
Vid en pampig prisutdelningsceremoni hämtade ryssen Michail
Tseitlin förstapriset. Själv fick jag
ett specialpris av något slag. Jag
vet inte varför jag fick det, en
summa pengar som jag inte hann
göra av med innan jag lämnade
landet och inte tilläts föra med
mig över gränsen. Kanske en
dusör för turneringens mest
skamlösa svindel? Det var väl
inte mer än rätt att de pengar
som deponerades vid tullstationen efter en tid konfiskerades av
den polska staten och förhoppningsvis på något sätt kom
Witkowski till del.

Sigemanturneringen
Sigemanturneringen i Malmö och
Köpenhamn startar den 30 april
i Spegelsalen på Hipp med följande startfält: Alexander Beljavskij, Slovenien, Peter Heine Nielsen, Danmark, Curt Hansen,
Danmark, Eduardas Rozentalis,
Litauen, Evgenij Agrest, Sollentuna SK, Tiger Hillarp-Persson,
Skara SS, Nick deFirmian, USA,
Jonny Hector, Limhamns SK,
Magnus Carlsen. Norge och
Jacob Aagaard, Danmark.

Jersey Open
Tiger Hillarp-Persson var en av
tre stormästare i en öppen turnering på kanalön Jersey. De andra
var Alon Greenfeld, Israel och
Chris Ward, England. Det var
rätt uppenbart att det var någon
av dem som skulle åka hem med
förstapriset.
Turneringen avgjordes i praktiken i fjärde ronden:
Chris Ward

Tiger Hillarp-Persson
Hillarp-Persson avslutade med
det eleganta 1.Tg5+!. Det bäddar
för matt eller damvinst så det var
bara för Ward att tacka för sig. I
ronden därpå spelade HillarpPersson en rätt snabb remi med
Greenfeld.
Hillarp-Persson vann övriga
fem partier och med 6½ poäng
säkrade han förstaplatsen en
poäng före Greenfeld och ytterligare en halva före Ward.
TfS nr 3/2004
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Livesändningar på internet
När en tävlingsarrangör tar på sig att erbjuda livesändningar på internet finns det
gott om snubbelhinder, men det finns hjälp att få för den som har lust att ge
matchen eller turneringen ett liv på webben. Här får den intresserade en
grundläggande genomgång. Sveriges två främsta experter på området, Robert
Ericsson och Peter Halvarsson, redovisar de etablerade system som finns och
redogör för hur de fungerar.
Av Robert Ericsson och Peter Halvarsson

S

chack är som gjort för internet. De flesta andra sporter,
som till exempel ishockey, fotboll, golf, tennis och cykel, tampas fortfarande med problem att
enkelt direktsända sina evenemang i realtid på nätet. Den
stora stötestenen stavas “tredimensionellt“. De flesta av dessa
sporter får istället nöja sig med
att endast uppdatera resultaten i
realtid. Golfsporten ligger möjligen närmast till hands för att
kunna direktsända bilder i strömmande media. Men surfare utan
bredbandsuppkoppling gör sig
förstås inte besvär att försöka följa
den typen av direktsändningar
av den enkla anledningen att det
blir för segt att ladda hem bildsekvenserna.
Till schackets fromma och till
schackspelarnas lycka kan vårt
ädla spel, till skillnad från många
andra sporter, presenteras tvådimensionellt utan att det försämrar upplevelsen. Just denna lilla
skillnad har gjort att vi sedan
flera år tillbaka är bortskämda
med att kunna bänka oss framför
datorerna för att följa schacktävlingar live från när och fjärran, stormästarturneringar som
klubbturneringar. Som sagt:
schack är som gjort för internet.
I denna artikel ska vi titta lite
närmre på vilka olika webblösningar som hittills har använts
för att direktsända från tävlingar
160
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i Sverige. Det blir helt enkelt en
liten genomgång av vilka programvaror och system som har
använts, vilka för- och nackdelar
som de olika systemen har samt
lite teknisk information för den
som är intresserad av det. Men
först, låt oss göra en historisk
återblick över livesändningar i
Sverige.

Livesändningar i Sverige
När sändes den första svenska
schacktävlingen live på internet? Oss veterligen gjordes det
första seriösa försöket med SMgruppens partier från SM i Ronneby 1998. Henrik Lukkarila och
Stefan Hildingstam, drivande
krafter bakom den svenska
schackservern SICS, erbjöd SMarrangörerna att visa partierna
via SICS. Lukkarila och Hildingstam matade in partidragen manuellt vilket gjorde att partierna
därför visades med viss fördröjning på SICS. Vi var nog bara en
handfull entusiaster som satt
uppkopplade mot SICS för att
följa denna pionjärinsats. En
livesändning i dess egentliga
bemärkelse var det förstås inte
frågan om, men Lukkarila och
Hildingstam hade onekligen satt
bollen i rörelse.
I äldre TfS kan man hitta information om att det sändes live
från Elitserien under säsongen
1998/1999 men det är inte med

sanningen överensstämmande.
De refererade “livesändningarna“
var i själva verket eftersändningar. Vad som skedde var att den
arrangerade klubbens webbmaster i efterhand la ut några partier
på hemsidan som besökaren
sedan kunde spela igenom i sin
webbläsare med hjälp av Chess
Tutor.
I TfS nummer 10/1999 finns
en historiskt intressant intervju
med Dan Östergaard. Han var
vid denna tid en av svenskt
schacks största entusiaster på internet och han drev bland annat
nättidningen Schacknyheter. I
intervjun avslöjade Östergaard
att ett av hans kommande
projekt var att erbjuda livesändningar på internet. Idén blev
senare till verklighet när han fick
förtroendet att sköta livesändningen av Elitserieslutspelet i
Skara våren 2000. Detta är så vitt
vi kan förstå den första riktiga
livesändningen i Sverige.
När det första historiska steget
väl var taget fick vi under de
påföljande åren snart se fler livesändningar i Sverige. Förutom
återkommande direktsändningar från Elitseriesammandragen
kunde vi även koppla upp oss på
internet för att på senvårarna
följa Sigemanturneringarna i
Malmö. Vi var förstås många som
hade hoppats på att Örebro-SM
skulle hoppa på tåget och bli de

första som sände live från SMgruppen, istället fick vi vänta till
2001 års SM-tävlingar i Linköping innan detta blev verklighet.
I och med att Linköping vågade
ta språnget blev plötsligt direktsändningar från SM-gruppen legio och såväl Skara 2002 som
Umeå 2003 har fortsatt på den
inslagna vägen och sänt live från
SM. De senaste tillskotten i
raden av svenska tävlingar som
har direktsänt partier på webben
är Malmö Masters och Rilton
Cup.
Under de dryga fem år som har
förflutit sedan SM i Ronneby
1998 har utvecklingen gått stadigt framåt. De flesta arrangörer
med självaktning ser idag till att
sända sina turneringar live på
webben. Till sin hjälp har de
tidigare arrangörers erfarenheter
och kunskaper att falla tillbaka
på. Dessutom utvecklas befintliga programvaror för livesändning
samtidigt som nya program
lanseras på marknaden. Det är
därför lättare än någonsin att
direktsända schackpartier på internet.

Partiets väg ut på internet
Innan vi fortsätter med att presentera de olika webblösningar
som finns för direktsändning av
schackpartier på internet är det
på sin plats med en kortare
utvikning av mer teknisk natur.
De allra flesta vet att i ena
änden av den tekniska kedjan
finns spe-larna, sensorbrädena
och digitalklockorna. I den andra
änden finns surfaren med sin
dator och webbläsare. Surfarens
upplevelse av livesändningen
begränsar sig till vad denne ser
på datorskärmen. Det som presenteras på datorskärmen benämns i denna artikel som
webblösningen.
Vad som kanske inte är uppenbart för alla är vad som sker
mellan dessa båda ändpunkter i
livesändningskedjan. I en något
förenklad form ser det ut som på
denna bild:

Partiets väg ut på internet
Digitalklockan är ihopkopplad
med sensorbrädet. Ifrån sensorbrädet dras en kabel till serieporten på arrangörens dator. På
arrangörens dator har den ansvarige för livesändningen installerat den programvara som behövs
för att direktsända partier på
internet. Denna programvara gör
i huvudsak tre saker.
I steg ett kommunicerar programvaran med sensorbrädet som
skickar digital information till
datorn. Programvaran mottar och
omvandlar denna information till
en partifil som innehåller partidragen. Klockdata bearbetas på
samma sätt och sparas antingen i
samma fil som partidragen eller i
en separat klockfil. I steg två bearbetar programvaran parti- och
klockfilen och genererar därefter
de filer som behövs för publikation på internet. I det tredje och
avslutande steget ser programvaran till att dessa webbfiler laddas
upp till turneringens hemsida via
ett filöverföringsprogram. Dessa
filer kan sedan surfaren se på sin
datorskärm i form av den valda
webblösningen.

Tekniska lösningar
Följande avsnitt är avsett för den
tekniskt intresserade. Den som
vill kan lugnt hoppa över denna

lilla utvikelse utan att det
nämnvärt påverkar det fortsatta
läsandet av artikeln. Det som
kommer att behandlas här är de
tre tekniska lösningar som finns
för handen när en arrangör ska
direktsända från flera sensorbräden.
Den enklaste lösningen är att
använda sig av en dator per sensorbräde. Varje sensorbräde
kopplas då till respektive dators
serieport. Samtliga dessa datorer
kopplas sedan via en hub ihop
med en central huvuddator (som
kan likställas med arrangörsdatorn i avsnittet ovan). Detta
alternativ är enkelt så länge som
du endast tänker använda dig av
5-10 sensorbräden. Datorer och
skärmar lånar du enklast från skolor eller sponsorer. Behöver du
använda fler än tio sensorbräden
börjar det dock bli omständligt
eftersom alla datorer är utrymmeskrävande. Det blir förstås
även frågan om att dra en ansenlig mängd kablar mellan varje
dator och sensorbräde.
Ett annat alternativ är att utnyttja det faktum att de flesta
datorer är utrustade med två
serieportar. Då kopplar du in
sensorbräden på respektive serieport och vips har du halverat
mängden datorer som du behöTfS nr 3/2004
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ver. Vi har själva testat detta på
en dator utrustad med fyra serieportar och det fungerade utmärkt. Det finns även möjlighet
att köpa extrakort till datorn som
då gör att du får ännu fler serieportar tillgängliga. Men extrakorten kostar dock en slant så ska
du ha fler än fyra sensorbräden
inkopplade till en och samma
dator ligger kostnaden på knappt
1000 kr per extra serieport.
Ett tredje alternativ för att
koppla in flera sensorbräden till
en och samma dator är att använda sig av en så kallad busslösning.
Busslösningen tillhandahålls av
DGT Projects, företaget som
producerar sensorbrädena. Denna lösning kostar initialt 750 kr
och därutöver cirka 250 kr per
sensorbräde. Men med hjälp av
busslösningen kan du å andra
sidan ansluta enda upp till tolv
sensorbräden per serieport på din
dator. Ifall du har två serieportar
på din dator kan du sålunda koppla in hela 24 sensorbräden till en
och samma dator. Vad busslösningen tillåter är nämligen att du
längs med vägen till datorn kopplar ihop varje sensorbräde till en
huvudkabel, en så kallad buss.
Bussen ansluts sedan till datorns
serieport.
Avslutningsvis bör poängteras
att beroende på vald programvara så stöds en, flera eller alla av
ovannämnda tekniska lösningar.
En dator per sensorbräde stöds
givetvis av alla programvaror.
Att koppla sensorbräden till en
dators samtliga befintliga serieportar stöds av de flesta programvaror. Vill du däremot använda
dig av busslösningen är du idag
tvungen att använda dig av ToMa
(se nedan). I dagsläget finns det
nämligen inte någon annan fungerande programvara för just
busslösningen.

CPS Light
När det sändes live från elitserieslutspelet i Skara våren 2000
användes programmet CPS
Light. Programmet kommunice162
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I elitserieslutspelet i Stockholm 2000
användes CPS Lights webblösning.
rar direkt med sensorbrädet och
sparar automatiskt undan partidragen på filformaten html, pgn,
rtf samt som en intern cps-fil.
Som synes av de producerade
filformaten är CPS Light ett helhetsprogram som kan användas
såväl för webbpublicering som
för att producera rondbulletiner.
Det bör emellertid noteras att
CPS Light endast kan hantera att
bevaka ett parti åt gången. Ifall
du har två serieportar på din
dator och väljer att ansluta ett
sensorbräde på vardera serieporten, måste du därför starta två
sessioner av CPS Light på datorn
för att kunna direktsända båda
partierna samtidigt. Vi har provat detta och kan konstatera att
just den biten fungerar.
En nackdel med CPS Light är
att den inte innehåller något
filöverföringsprogram för att
automatiskt skicka upp förändrade webbfiler på internet. Det
finns dock ett sharewareprogram
som heter FTP Upper som klarar
av att känna av när filer förändras
och som då automatiskt skickar
upp dessa filer till internet. En
annan lite irriterande sak med
CPS Light är att den har ett inbyggt kopieringsskydd som kräver att du hela tiden har cd:n
instoppad i cd-spelaren.
När det gäller webblösningen
presenterar CPS Light partiet på
en statisk webbsida. Utseendet
av sidan följer ett givet standardformat för såväl diagram som
partidrag. Tyvärr går det inte att

påverka storleken på diagrammen. Däremot är det möjligt att
i CPS Light redigera och infoga
sidhuvud och sidfot på varje sida
vilka då kan innehålla såväl text
som bild.
En stor fördel med CPS Light
är att den i webbsidan inkluderar
tidsförbrukningen för båda spelarna. En stor nackdel är däremot
att det inte sker någon automatisk uppdatering av webbsidan
när nya drag har utförts. Nu får
istället surfaren manuellt uppdatera webbsidan i webbläsaren i
tid och otid.
Vi har inte sett något program
som har lyckats producera en
fullständigt korrekt livesändning
utan det är mer regel än undantag att det ibland förekommer
dragomkastningar i partierna.
Vad detta beror på varierar
säkert i olika fall. När det gäller
CPS Light finns det dock en
inbyggd “intelligens“ där programmet försöker tolka ordningen på de drag som den mottar
från sensorbrädet.
Erfarenhet har som tur är visat
att det via manuella ändringar i
en inställningsfil är fullt möjligt
att skruva ner programmets intelligens till ett minimum och
därmed är problemet med dragomkastningar nästintill eliminerat. Oavsett detta så är det i
CPS Light fullt möjligt att gå in
och enkelt redigera felaktigheter
i partiet. När ändringarna är
utförda uppdateras förstås webbsidan med den korrigerade drag-

följden.
CPS Light är ett kommersiellt
program och kan inhandlas för
49 USD hos DGT Projects. Förutom att det med CPS Light är
möjligt att sända partier live på
internet lämpar sig programmet
även väldigt bra för att visa partier lokalt i spellokalen på tvapparater.

Palive och Palview
Vid SM i Linköping 2001 användes en helt ny webblösning baserad på gratisprogrammen Palive
och Palview. Denna webblösning
har fram till i höstas varit det
mest använda alternativet för
svenska livesändningar och har
bland annat använts vid SM
2001-2003.
Det bör emellertid noteras att
varken Palive eller Palview själva
kan kommunicera med sensorbrädet. Sålunda krävs det ett tredje program som sköter denna
kommunikation och som dessutom skapar partifiler. Just detta
är den stora nackdelen med att
använda Palive och Palview för
livesändning. Vid ovanstående
turneringar användes därför CPS
Light för att skapa partifilerna.
Men det finns inget som hindrar
att du använder ett annat program för att skapa partifilerna.
DGT Projects gratisprogram
Queen 5 är ett möjligt alternativ.
Givet att du har ett tredje program som genererar partifiler
fungerar Palive och Palview
mycket bra. De två programmen
har dock helt skilda uppgifter.
Palive är programmet som ligger
och bevakar alla partifiler som
skapas. När nya drag skrivs till
någon av partifilerna konverterar Palview dessa till webbfiler.
När webbfilerna är genererade
skickar sedan Palive upp dem till
internet via ett inbyggt filöverföringsprogram.
Rent tekniskt är det således
Palive som är livesändningsprogrammet. Palive skickar sedan
kommandon till Palview för att
det senare programmet ska ska-

pa webbsidorna. Palview kan
därför mer ses som ett insticksprogram till Palive, även om det
är Palview som står för den slutliga webblösningen.
Till skillnad från CPS Light är
Palviews webbsidor dynamiska.
Webbsidan innehåller funktionalitet som gör det möjligt att
stega sig fram och tillbaka genom
partiet direkt i webbläsaren.
Webbsidan innehåller även funktionalitet som gör att sidan uppdateras automatiskt med jämna
mellanrum. Du kan hela tiden se
hur många sekunder som återstår till nästa uppdatering och
den automatiska siduppdateringen kan slås av/på av surfaren. När
partiet är avslutat inaktiveras den
automatiska uppdateringen av
webbsidan per automatik.
En av de största fördelarna med
Palview är att det är möjligt att
presentera den aktuella ställningen i samtliga partier på en översiktssida. Från översiktssidan kan
surfaren sedan stega in i respektive parti för att till exempel spela
igenom partidragen.
Arrangören kan själv välja hur
Palviews webbsidor ska se ut.
Genom att ändra i en inställ-

ningsfil kan du styra storlek, utseende och färger på diagram,
pjäser, text med mera. Det är
dock inte gjort i en handvändning så om du inte är en erfaren
webbredigerare är det bättre att
köra med standardinställningarna.
Vi har ovan nämnt att Palive
och Palview måste förlita sig på
ett tredje program som skapar
partifilerna. Det är även detta
programval som styr ifall Palview kommer att kunna visa
spelarnas tidsförbrukning på
webbsidorna. Palview stöder den
utökade pgn-standarden (ett
standardformat för partifiler) och
dess definition av klocktider. Om
klocktiderna skrivs in i partifilen
kommer Palview att visa den
informationen på webbsidorna.
CPS Light skriver till exempel
inte in klocktiderna i partifilen
medan däremot Queen 5 gör det.

ToMa
För något år sedan släppte DGT
Projects en ny programvara för
livesändning. Deras programvara ToMa är en helhetslösning
som lämpar sig för att direktsända partier både på internet som

I Malmö Masters 2003 användes Palviews webblösning med en
översiktssida.
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på tv-apparater. Liksom CPS
Light klarar programvaran av
att på egen hand kommunicera
med sensorbrädet, producera
material för webbpresentation
samt skicka upp dessa filer till
internet via ett filöverföringsprogram. ToMa har snabbt vunnit
marknadsandelar och användes
under fjolåret i till exempel Sigemanturneringen och vid senaste
Rilton Cup.
ToMas webblösning är mycket
snygg och funktionell, bland annat är brädet skalbart. Surfaren
väljer själv vilket parti denne vill
följa utifrån en lista med pågående partier. I partilistan framgår
även det senast gjorda draget i
samtliga partier samt eventuellt
slutresultat. Vill du spela igenom partierna så går det utmärkt
att göra det direkt på skärmen.
Men till skillnad från Palview
så finns det i ToMas webblösning
tyvärr ingen möjlighet att simultant visa aktuell ställning i alla
partier. ToMa visar emellertid
hur mycket tid spelarna har kvar
till nästa tidskontroll. Men det är
endast möjligt att se tidsangivelserna för det parti som visas på

brädet. Programmet uppdaterar
automatiskt partierna med nya
drag och tidsangivelser.
En liten nackdel med ToMa är
att surfaren måste installera en
flashspelare i sin webbläsare. Om
du inte har en flashspelare installerad, eller av någon anledning
inte kan eller får installera en
sådan, kan du inte följa livesändningen på din dator.
En stor fördel med ToMa är att
den kan användas för att sända
flera partier live från en och samma dator. Detta är möjligt tack
vare den så kallade busslösningen som beskrivs ovan. Med busslösningen kan arrangören koppla
in ända upp till tolv sensorbräden på en serieport. Det är
möjligt att ha åtta serieportar på
en dator. Om en arrangör har
rätt utrustning går det således att
koppla in hela 96 sensorbräden
till en och samma dator! Den
extra kringutrustningen kostar
förstås några kronor men för
den investeringen slipper man å
andra sidan att tänka på att skrapa ihop mängder med datorer.
Dessutom blir det inte speciellt
utrymmeskrävande. Men för att

kunna direktsända flera partier
från samma dator krävs även att
du har införskaffat en licens som
tillåter ToMa att visa flera partier i samma flashspelare.
Programmet innehåller en
hjälpfil som arrangören kan följa
för att administrera livesändningen. Hjälpfilen är dock i knapphändigaste laget så du bör prova
både en, två och tre gånger innan
du sänder live i skarpt läge. Inte
heller ToMa är förskonat från
dragomkastningar och just på
detta område har man ingen hjälp
att finna i manualen. Det blir
därför till att prova sig fram för
att hitta rätt metod för att återställa partiet.
ToMa är ett kommersiellt program som är avsevärt dyrare än
CPS Light. Med tanke på den
stora prisskillnaden bör man
kunna kräva en bättre och mer
heltäckande manual. Om du vill
prova programmet kan du ladda
ner en gratisversion från DGT
Projects hemsida. Om du vill
använda programmet för livesändningar måste du emellertid
köpa licenser. Priset beror på hur
många sensorbräden du vill kunna använda. En användarlicens
för ett bräde kostar 525 USD.
Om du vill använda 2-9 bräden
kostar det ytterligare 25 USD
per tillkommande bräde. Om du
vill ha licenser för än fler bräden
bör du konsultera DGT Projects
hemsida.

Avslutning

I Sigemanturneringen 2003 användes ToMas
webblösning med flashspelare.
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Vi har genom denna artikel försökt sammanställa vad som har
hänt under de senaste årens livesändningar i Sverige. Den historiska återblicken är givetvis inte
fullständig och det har inte heller
varit vår mening. Vi har däremot
haft en önskan om att objektivt
försöka presentera de tre programvaror som har använts för
de svenska direktsändningarna på
internet. Det var egentligen
meningen att fokus skulle ligga
på en genomgång av respektive
programs fördelar och nackdelar

CPS Light
Hemsida
www.dgtprojects.com
Pris (1 licens)
ca 360 kr
Pris (10 licenser)
ca 3 600 kr
Helhetslösning
Ja
Kan kombineras med
Palive & Palview
Flerpartistöd
Nej
Stöder en serieport per dator
Ja
Stöder flera serieportar på en dator
Ja
Stöder busslösningen
Nej
Skriver partifil
Ja
Skriver webbfil
Ja
3
Inbyggt ftp-program
Nej
Visningsläge i webbläsaren
html
Skalbart bräde i visningsläge
Nej
Kan spela igenom partiet online
Nej
Stöder visning av klocktider
Ja
Automatisk uppdatering
Nej
Visar partier på en översiktssida
Nej
Möjligt att layouta webblösningen
Delvis
Förekommer dragomkastningar
Ja
Möjligt att redigera dragomkastningar
Ja
Manual/hjälpfil till programvaran
Ja
1
Kräver tredje program som skriver partifil, t.ex. CPS Light
2
Ja, om program enligt not 1 stöder detta
3
Kräver externt ftp-program, t.ex. FTP Upper
4
Ja, om program enligt not 1 skriver in klocktiden i partifilen
5
Visar endast tidsförbrukning för det aktiverade partiet
6
Nej, men senaste draget i alla partier visas i textform i partilistan

i webblösningen. Men när artikeln väl tog form blev det ofrånkomligt att inte beröra även den
tekniska sidan som arrangören
har att brottas med.
Vi har valt att presentera programmen kronologiskt utifrån
den ordning som de har tagits i
bruk för svenska livesändningar.
Det visade sig även att detta innebar att programmen presenterades i alfabetisk ordning. Om
någon har funderingar på att skriva en egen programvara för livesändning bör ni sålunda blicka
bortom ToMa i alfabetet innan
ni döper er skapelse.
Vilket av programmen är då
bäst? Det beror helt och hållet på
vem du frågar. Är du turneringsarrangör har du säkert preferens
för endera programvaran. Idag
finns det nämligen ingen färdig
skräddarsydd lösning som gör det
enkelt för arrangörer att genomföra en livesändning. För att ro i
land en livesändning krävs det
dels en rejäl hink teknisk kompetens, dels kunskap om programmens egenheter.
Som framgår av tabellöversikten ser kostnadsbilden för pro-

Palive & Palview

ToMa

www.enpassant.dk/chess/palview/

www.dgtprojects.com

gratisprogram
gratisprogram
1
Nej
CPS Light
n/a
Ja
2
Ja
1
Ja
1
n/a
Ja
Ja
html/javascript
Nej
Ja
4
Ja
Ja
Ja
Ja
n/a
n/a
Ja

grammen helt olika ut. Det finns
två budgetalternativ samt ett
dyrare alternativ. Här hänger
valet dels på budgeten för turneringen, dels på om turneringen kommer att vara årligt återkommande eller inte.
Om du sedan ställer ovanstående fråga till dem som följer
livepartierna ifrån kammaren

ca 3 900 kr
ca 5 500 kr
Ja
n/a
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
flashspelare
Ja
Ja
5
Ja
Ja
6
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja

kommer du säkert att få högst
varierande svar. Alla värdesätter
olika egenskaper i respektive
webblösning. Det finns nog de
som till och med kommer att
lyfta fram ett fjärde alternativ
som de har sett någon annanstans på internet. Men en sak är i
alla fall klar: schack är som gjort
för internet.

Domarkurs i Göteborg
den 5-6 juni
Det kommer att behövas omkring 50 domare till lag-EM i
Göteborg med start den 29 juli 2005. Med anledning av det
arrangerar Sveriges SF en specialdomarkurs i Göteborg den
5-6 juni 2004. Tanken är att utbilda domare till en sådan nivå
att de kan arbeta som hjälpdomare under Lag-EM men även
tjänstgöra under SM-tävlingarna i Göteborg 2004 och/eller
2005.
Anmälningstiden utgår den 28 maj. Mer information från
Sveriges Schackförbund, Slottsgatan 155, 602 20 Norrköping.
E-postadress: kansliet@schack.se
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Schack på universitetet
Av Johan Hellsten

mars 2003 började jag undervisa schack vid Universidad de
Tarapacá i Arica, Chiles nordligast belägna stad. Rektorn är
inbiten schackspelare och sitter
gärna ett par timmar framför
Ajedrez21
(spanskspråkig
schackklubb på internet) om
kvällarna. Han är också mån om
att sprida schacket och stärka
dess roll i regionen, och så uppkom idén att skapa ett projekt i
vilket stadens mest lovande ungdomar får regelbunden träning
av en stark spelare i universitetets regi.
För närvarande har jag åtta
elever. Sex av dem studerar också andra ämnen vid universitetet
och två gymnasister är med ”på
dispens”. Vi träffas tre gånger i
veckan och varje pass varar cirka
två och en halv till tre timmar.
Materialet i undervisningen
skriver jag själv, och omfånget är
redan över 200 sidor. Vi får se
hur långt det blir till slut. Elevernas spelstyrka varierar någonstans
mellan ratingtalen 1800 och
2200. Det gör att lektionerna
blir meningsfulla även för mig
eftersom de kommer med många
intressanta kommentarer och inte
räds att utmana mig emellanåt.
Dessutom är partiexemplen jag
går igenom ofta nya även för mig.
Arbetet att välja ut, förstå och
kritiskt granska vad andra har
skrivit är nyttigt för en som
under sin karriär har läst relativt
lite (men spelat desto mer) och
fått sin schackliga fostran snarare
i ”Schackkavalkad” än i ”Mitt
system”.

I
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Under det första läsåret gick vi
igenom skilda teman inom mittspelsstrategi, slutspel och spelöppningen. Vi hann också med
ett par praktiska moment, som
att åka på två turneringar tillsammans och spela en match via
internet mot en schackskola från
Jugoslavien. Här i Sydamerika är
bristen på turneringar ett allvarligt problem och varje tillfälle att
spela tas tacksamt emot. Det kan
nämnas att mellan Arica och
huvudstaden Santiago, där den
övervägande delen av turneringarna i Chile arrangeras, är det
cirka 2000 km eller 25-30 timmar i buss, till Lima något
mindre. Här avverkar schackspelarna ibland sådana sträckor
för att spela en endags snabbschacksturnering!
Då och då tar jag med egna
partier i undervisningen. Här
kommer ett färskt exempel och
på ett par ställen i kommentarerna kan även elevernas tankegångar skönjas.
Jevgenij Solochenkin, J-Shakki
Johan Hellsten, Limhamns SK
Damgambit (D 15)
Rethymnon 2003, rond 6
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3
a6 5.c5
Den kanske mest principiella
reaktionen mot a6-systemet i
slaviskt.
5...Sbd7 6.Lf4 Sh5 7.e3 g6 8.Ld3
Senaste modet här är 8.h4!? (Gelfand-Bacrot, Cap d’Agde 2003).
8...Lg7 9.O-O Sxf4
9...O-O 10.Lg5 är en annan viktig variant. Jag valde slaget på f4

efter att ha sett en intressant plan
för svart i ett par partier av den
moldaviske stormästaren Dorian
Rogozenko.
10.exf4 O-O 11.Te1
Ett utmärkt exempel på hur svart
kan få aktivt spel i den här varianten är partiet de RooijRogozenko, Hertogenbosch
2003, som fortsatte 11.b4 Dc7
12.g3 Te8 13.Dc2 Sf8 14.Sa4
Lg4 15.Se5 Lh3 16.Sb6 Tad8
17.Tfe1 f6 18.Sf3 Lg4! 19.Sd2
e5 med en fantastisk ställning för
svart, som har fått samtliga pjäser till attraktiva fält medan det
saknas harmoni i det vita lägret.
11...Te8 12.Dc2!?
Jag hade hoppats på något i stil
med följande: 12.Tc1 Sf8 13.Dd2
Dc7 14.g3 f6 15.Te3 Lg4 och
man enades om remi i partiet
Babula-Rogozenko, Tyskland
2000, även om jag tycker att det
är svart som står bättre, eftersom
det är svårt för vit att stoppa
framstöten e7-e5, t.ex. 16.Tce1
Lxf3 17.Txf3 e5 och vit har
problem på de svarta fälten.

12...Dc7
Vits tolfte drag fick mig att inse

att han kanske ville spela aktivare än vad man gjort i de föregående två partiexemplen, skjuta fram
f-bonden i stället för att ödsla tid
på att gardera den och tillåta
Rogozenkos plan (eller vem det
nu var som kom på den). Så i
valet mellan 12...Dc7 och
12...Sf8 föll jag för det förstnämnda draget då det bibehåller
möjligheten att spela e7-e5.
Efter 12...Sf8?! 13.f5! måste
svart försvaga kungsflygeln för
att få någon form av motspel:
13...Lxf5 14.Lxf5 gxf5 15.Dxf5
e6 16.Dg4 Df6 17.Se2! med idén
att föra över springaren till kungsflygeln. Vit borde ha viss positionell fördel här på grund av sin
fördelaktigare bondeställning.
Det är värt att notera att om svart
någon gång skulle få igenom f7f6 och e6-e5, så lär vit knappast
slå utan i stället besätta f5-rutan
med en springare, där den skulle
stå mycket starkt medan f6-bonden begränsar Lg7 och kan bli en
last för svart senare (för övrigt är
h5 ett annat intressant fält för en
vit springare). I partiet ger sig
svart in i taktiska förvecklingar
men slipper ta ”positionella risker” som dessa.
13.f5!
Vit spelar konsekvent. Det lugnare alternativet var 13.g3 och
efter 13...Sf8 spelar svart på den
vid det här laget bekanta planen
f7-f6, Lg4, Lxf3 och e7-e5.
13...e5!
13...gxf5?! 14.Lxf5 Sf8 15.Se2
med vit fördel; ställningen påminner om den som avslutade
analysen av 12...Sf8?!.
13...Sf6?! är ett schablondrag
som inte medför någon aktivitet.
Vit kan besvara det med 14.Se5
och det är oklart vad svart gör
härnäst.
13...g5?! är ett konstigt drag
som en av mina elever hittade
vid en genomgång av detta parti.
Svart vill helt enkelt byta sin gbonde mot vits d-bonde varefter
c5-bonden blir svag och svarts
inflytande i centrum stärks. Samtidigt räds han inte ett eventuellt

vitt angrepp. Det var svårare än
väntat att hitta ett bra svar. Ett
försök: 14.h3 (14.Sxg5?! Lxd4
15.f6 Sxf6 16.Sxh7? Sg4 eller
14.g4? Df4. Men 14.De2!? är en
intressant möjlighet.) 14...h5 15.
Da4!? g4 16.hxg4 hxg4 17.Se5
Sxe5 (17...Lxe5?! 18.dxe5 Sxe5
19.Sxd5! Db8 20.Df4 och vits
angrepp slår igenom (20...f6 21.
Txe5!); 17...g3 18.f4 och svart är
helt passiv.) 18.dxe5 Lxe5 19.
Dxg4+ med angrepp.
14.fxe6
Angreppsförsöket 14.fxg6?! leder ingenstans efter 14...hxg6 15.
Lxg6 fxg6 16.Dxg6 Te7.
14...fxe6 15.Sa4
Det verkar vara vits bästa drag.
Alltför ambitiöst är 15.h4?! e5
16.h5 e4 17.Db3 Kf8! 18.Sg5
Sf6 och vits angrepp har kört
fast, och 15.Sg5 Sf8 ger inget.
På 15.Db3!? är 15...Tf8! ett
inte helt uppenbart drag. Svart
går ur bindningen på e-linjen och
garderar även f7 som kan bli en
öm punkt i vissa varianter.
(15...e5 16.Sxd5!? cxd5 17.
Dxd5+ Kf8 [17...Kh8 18.Sg5 Sf6
19.Dd6! med oklara följder.] 18.
Sg5 Sf6 19.Df3 med oklart spel.)
16.Sg5 (16.Txe6? Sxc5) 16...Sf6
(16...Lxd4 17.Sxe6 är inte klart,
svart kan slå på f2 men frågan är
vad han gör sedan.) 17.h3
(17.Sxe6? Lxe6 18.Txe6 Sg4)
17...Sh5! 18.Se2 e5 och svart har
lyckats ta över initiativet utan att
ha tillåtit alltför stora förvecklingar.

15...e5!
Svarts nyckeldrag upprepas.
Under partiet hyste jag inga tvi-

vel om att detta var svarts bästa
möjlighet. Men eleverna i Chile
ville spela ett annat drag:
15...Tf8!? för att utföra e6-e5
utan besvärande bindning på
e-linjen, och med kvalitetsoffret
på f3 som extra möjlighet. Jag
försökte försvara vit och resultatet blev följande fortsättning:
16.Txe6 Sf6 (16...Sxc5? 17.
Sxc5) 17.Tee1 (17.Td6?! Se8 18.
Sb6 Tb8) 17...Sg4 18.h3 Txf3
19.hxg4 Tf4 20.Sb6 Tb8 21.g3
Txg4 22.Te8+ Kf7 23.Tae1
Txg3+ (23...Lxd4 24.T1e7+
Dxe7 25.Txe7+ Kxe7 26.Sxc8+
Txc8 27.De2+) 24.fxg3 Dxg3+
25.Dg2
(25.Kh1
Lg4!)
25...Lxd4+ 26.Kh1. Här slutade
vi analysen med bedömningen
”vit vinner”, svarts motangrepp
är ju avvärjt. Tur för mig – datorn
fortsätter gärna med svart:
26...Dxg2+ 27.Kxg2 Lh3+! 28.
Kxh3 Txe8 med ett ovisst slutspel; hur mår egentligen vits damflygel? Varianten är långt ifrån
självklar men det är uppenbart
att svart har resurser också efter
15...Tf8!?.
16.dxe5?!
Vit löser upp spänningen i
centrum och tillåter svart att
utveckla sig smärtfritt. Inget
vidare verkar 16.Sb6 Sxb6
17.cxb6 Dxb6 18.Sxe5 (18.dxe5
Lg4) 18...Dxd4 19.Sxc6 (19.
Sxg6 Le6; 19.Sf3 Txe1+ 20.Txe1
Dxb2 21.Sg5 Lg4!) 19...Txe1+
20.Txe1 bxc6 21.Dxc6 Lb7!
22.Dxb7 Tf8 23.Te3 Lh6 och vit
får ge material.
Det kritiska draget var 16.Db3!
varefter svarts bästa replik verkar vara 16...Tf8!. Idén bakom
detta drag är vi redan bekanta
med. (Alternativen: 16...Kf8?!
går ur bindningen på diagonalen
och garderar samtidigt tornet,
men efter 17.Sb6 får svart en
sämre version av varianten
16...Tb8!?, se nedan. 16...Tb8!?
som profylax mot Sa4-b6, t.ex.
17.Sb6 (17.Sg5?! Dd8 18.Se4
exd4 19.Sd6 Txe1+ 20.Txe1
Sxc5!) 17...Sxb6 18.cxb6 Dd6
19.dxe5 Lxe5 20.Sxe5 Txe5
TfS nr 3/2004

167

21.Dc3 Th5 22.h3 Lf5 med ganska lika chanser.) 17.Sg5 (17.Sb6
Sxb6 18.cxb6 Df7! 19.dxe5 Lg4)
17...Sf6! 18.Sb6 Tb8 19.dxe5
(19.Txe5 Sg4; 19.Sxc8 Dxc8 20.
dxe5 Sg4 21.e6?! Dc7) 19...Sg4
20.Sxc8 Dxc8 21.Te2 Sxe5 22.
Tae1 Sxd3 23.Dxd3 Df5 24.
Dg3!. Vit har ett visst initiativ
tack vare sina pjäsers aktivitet,
även om remislutet inte känns
långt borta.
16...Sxe5 17.Sxe5 Txe5 18.Dd2
Efter 18.Sb6 Tb8 19.Sxc8 Txc8
står svart skönt och kan spela
riskfritt på vinst.
18...Lf5!
Utveckling med tempo.
19.Txe5 Dxe5 20.Lxf5
På 20.Te1? följer 20...Dd4. Kanske missade vit detta drag när
han spelade 16.dxe5?!.
20...Dxf5 21.Te1 Tf8

Svart står klart bättre och för att
hålla emot måste vit nu spela
exakt, vilket han inte gör.
22.b3?
22.Sb6 d4 23.b4 d3 påminner
om partifortsättningen. 22.b4
h5!? och nu kan vit inte fortsätta
med 23.Sb2? p.g.a. 23...Lc3 med
kvalitetsvinst eller matt.
22.Sc3! är draget som erbjuder
remichanser. Svart kan testa
22...Df6!? med idén Dd4 och
efter 23.Sd1 behåller han trycket
med 23...Dh4.
22...d4!
Det kändes lite konstigt att börja
röra på en garderad fribonde, men
jag antog att den kunde komma
långt på kort tid i den här ställningen och avleda vits tunga pjäser från försvaret av kungen. Den
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felande länken i vits ställning är
förstås springaren. Med den på
till exempel d3 hade det blivit en
annan historia.
23.b4 d3 24.Td1
24.Sb2? Lc3 eller 24.f3 Dd5 25.
Sb6 Dd4+ 26.Kf1 Le5 är inte
heller roligt för vit.
24...Ld4 25.Dxd3?
I lätt tidsnöd missar vit en
mindre taktisk finess. Men vit
förlorar även efter 25.Tf1 De4
(25...De5!? 26.Dxd3 Txf2 27.
Kh1 De2 var min ursprungliga
tanke. Även här är svarts utsikter
ljusa.) 26.Sc3 (26.Sb2 De2)
26...De5 27.Sd1 De2 28.Dg5
Lxf2+! 29.Sxf2 d2 och inget kan
stoppa bondens kröning.
25...Lxf2+ 26.Kh1 Dxd3 27.Txd3
Lxc5! 28.g3 Lxb4
Två bönder under och med
damerna bortbytta finns det inte
längre något hopp för vit. Partiet
fortsätter tills strax efter tidskontrollen.
29.Tb3 a5 30.a3 b5 31.Sb6
Även i tornslutspelen är två bönder en för mycket för att det ska
bli intressant.
31...Lc5 32.Sd7 Tf1+ 33.Kg2
Tf2+ 34.Kh3 Ld4 35.Sb8 Tf6 36.
Sa6 c5 37.Sc7 b4 38.axb4 cxb4
39.Tb1 Tf5 40.Td1 Lc3 41.Sd5?
Okej, det var ändå jobbigt för
vit.
41...Txd5 42.Txd5 b3 43.uppg.
Som planerna är nu kommer
jag att stanna ett-två år på universitetet. Att undervisa schack
på hög nivå är roligt och stabilare
än att åka omkring och spela året
om. Dessutom kan det ha en
positiv effekt på det egna kunnandet, som jag antydde i
inledningen. Vid terminens början gick det pinsamt nog upp för
mig att elevernas kunskaper om
de klassiska partierna (Capablanca, Aljechin, Fischer etc.) var
betydligt större än lärarens! Nu
har jag fått lägga manken till och
upptäcker att det finns massor av
guldkorn från dessa tider som
passar utmärkt i undervisningen,

medan nutidens partier, om än
mer korrekta, är rörigare. Att gå
igenom tornslutspel är inte heller direkt skadligt för någon av
oss ...
Nästa termin ska vi försöka
utöka undervisningen att omfatta även lägre nivåer och få med
fler lärare i projektet. När folk på
universitetet frågar vad jag gör
här – de flesta gissar på utbytesstudent! – och jag berättar att jag
undervisar schack, är det många
som blir intresserade och vill veta
mer eller rentav delta. Arica har
sommarväder året om och när
det blir för varmt på eftermiddagen söker man svalka inomhus,
och då är det inte omöjligt att
brädet åker fram. Det handlar
med andra ord om att ta vara på
detta intresse.
Till sist en liten vardagsepisod.
När jag häromdagen skulle ge
lektioner på schackklubben kom
det fram en señora och frågade
om jag var ”el profesor de
ajedrez”, schackläraren. Hon berättade att elvaåriga dottern och
dennas kompis tyckte mycket om
schack. Kunde hon inte lämna
dem på ”schacket” medan hon
själv avverkade sitt aerobicpass?
(Klubben är belägen i en stor
sportanläggning.) Jag svarade att
nivån nog är lite väl hög men okej
– det ordnar sig nog, som man
brukar resonera kring det mesta
här.
En stund senare, medan eleverna slet med några uppgifter, satt
jag själv med flickorna och gick
igenom matt med två torn, som
ett eko från 20 år tillbaka i tiden
och de egna första, stapplande
stegen på Geijersskolan under
Conny Holsts tålmodiga ledning.
Flickorna lärde sig snabbt knepet
och jag fick själv en tankeställare
när de frågade hur man kunde
förvandla bonden till en pjäs som
ännu inte hade lämnat brädet,
för varifrån ska man hämta den i
så fall? Nästa gång får jag väl
övertala mamman att köpa ett
bräde till. Om hon nu ska på
aerobic igen, vill säga.

Livaktigt i Spanien
Av Pia Cramling

et arrangeras många schacktävlingar i Spanien, men där
jag bor i Malagatrakten finns det
bara en enda internationell turnering under hela året. I år var
det dessutom mycket nära att
Malaga Open ställdes in, men i
sista stund fann man en lösning
genom att flytta tävlingen till den
lilla staden Campillos uppe i
bergen, med 9000 invånare, och
en timmes bussresa från Malaga.
Det sades att det var ett politiskt drag. Båda städerna styrs av
PSOE, det socialdemokratiska
partiet, och bara några veckor
efter tävlingen hölls riksdags- och
regionvalet.
Själv tror och hoppas jag att
nödlösningen leder till att en ny
tävling arrangeras. Campillos
borgmästare var mycket entusiastisk och önskade en upprepning nästa år. Men Malaga vill,
som man kan förstå, ha tillbaka
sin turnering.
Fem spelare tog flest poäng,
7 (av 9). Den unge uzbeken
Ibragim Chamrakulov hade bäst
särskiljning och knep segerpokalen. Min sambo Juan och jag
kunde glädjas åt att en av hans
före detta elever, 20-årige Enrique Rodriguez, var en i segerkvintetten och belönades med
sin första stormästarinteckning.
Efter en helsvart söndag var
det svårt för mig att reparera
skadan. Andra dagen var det
nämligen en dubbelrond och
efter att ha förlorat ett slutspel
med merbonde på tid, trots att vi
hade 30 sekunder extra per drag,
förlorade jag även nästa parti av

D

bara farten. Det var mot norrmannen Halvard Ådnøy, som
spelade utmärkt. En tröst var den
goda maten och sällan har jag ätit
så bra som i Campillos!
När jag för ett och ett halvt år
sedan kikade i Harmen Jonkmans
utmärkta tävlingskalender blev
jag lika förvånad som överväldigad av att se en schackfestival i
Gibraltar bara ett stenkast, nåja
två tre timmars bilresa från min
bostad, utannonserad.
Sagt och gjort. Kontakt togs
med Stewart Reuben, arrangören bakom t.ex. Lloyds Bank i
London, en tävling som jag har
ett mycket kärt minne av från
1982, då jag och Gunnar Johansson klarade IM-normen. Gibtelecom, Gibraltars regering och
turistnäring samt hotellorganisation är huvudsponsorer för festivalen och ambitionerna är stora.
Gibraltar ska synas på schackkartan, och barnen i Gibraltar
ska lockas att spela schack.
Jag tycker att de har lyckats bra
med båda sakerna. Efter den
första tävlingen i fjol undervisas
det i schack i tre skolor. I år
arrangerades en ungdomstävling
på Hotel Caleta samtidigt med
festivalen.
Mitt första intryck när jag spelade i fjol, var att Gibraltarborna
är lika karga som den enorma
klippa som sträcker sig upp mot
sundet mellan Spanien och
Marocko och upptar en stor del
av de sex kvadratkilometer som
Gibraltar utgör.
Flygplatsen har under årens
lopp varit oumbärlig. På Francos

tid var gränsen till Spanien stängd
långa tider. För att flygplan ska
kunna landa måste en stor gata
stängas av för trafik och gående.
När man passerar gränsen hamnar man direkt i den spanska
staden La Linea, som i avsaknad
av klippan känns soligare. ”De
får vad de förtjänar” skojar spanjorerna.
Sedan 1704 hör Gibraltar till
Storbritannien och lär så göra i
folkmun så länge de cirka 300
aporna, som lever fritt uppe på
klippan, finns kvar. ”Spanjorerna
tycker inte om mig” förklarade
en av Telecomcheferna vid middagen under avslutningsbanketten, som skäl till att han så sällan
reser till Spanien. Han sa det på
engelska men han kunde likaväl
ha pratat spanska med andalusisk accent, som är så typisk för
Gibraltarborna.
Gibraltar är en röd fläck för
Spanien, som vill införliva kolonin. Men i Gibraltar svarade
medborgarna, 30 000 bor i kolonin, med ett rungande nej i en
folkomröstning i fjol. För några
år sedan råkade en spansk parlamentariker beröra Gibraltarfrågan med att nämna att
Spanien inte är bättre. Två
spanska enklaver i Marocko finns
ju kvar. Det sågs inte med blida
ögon och alla, oavsett partifärg,
var överens. Enklaverna Ceuta
och Melila har inget gemensamt
med Gibraltar.
Spelplatsen, fyrstjärniga Hotel
Caleta, där spelarna också inkvarteras, ligger vackert vid
vattnet med en vidunderlig utTfS nr 3/2004
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sikt över havet. Det är det enda
hotellet på ”andra sidan” av klippan och cirka två kilometer från
centrum. På förmiddagarna såg
man många av spelarna ta en
promenad in till staden, men det
går också bussar ett par gången i
timmen.
Datumen för festivalen i slutet
av januari hade valts med tanke
på Wijk aan Zee i Holland, som
slutade dagen innan. Tävlingen
ska vara stark men också gemytlig. I år hade närmare 40 stormästare bjudits in – och även
många starka kvinnliga spelare.
Problem med visum medförde
att några, som till exempel världsmästarinnan Zhu Chen och hennes make Al Modiakhi, Qatar,
uteblev.
Amatörturneringarna (upp till
2000 i elo) - två arrangerades
efter varandra - spelades på förmiddagarna med fem ronder
under fem dagar. Några utnyttjade möjligheten att spela hela
dagen, det vill säga i både amatörturneringen och Masters. Men
det kan bli för mycket för vem
som helst. Manuel Matto, som är
en av Gibraltars främsta spelare,
råkade ut för den här fadäsen i
Masters:

SM-gruppen
i Göteborg
Evgenij Agrest, Sollentuna SK
Tom Wedberg, Wasa SK
Tiger Hillarp-Persson, Skara SS
Emanuel Berg, Sollentuna SK
Jonas Barkhagen, SK Rockaden
Lars Karlsson, SK Rockaden
Stellan Brynell, Limhamns SK
Ralf Åkesson, Södra SASS
Thomas Ernst, Sandvikens SK
Emil Hermansson, SK Rockaden
Anders Olsson, SK Rockaden
Per Vernersson, Eksjö SK
Luis Couso, Sollentuna SK
Kezli Ong, Farsta SK
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Campillos 2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ibragim Chamrakulov
Roberto Cifuentes
Oleg Kornejev
Enrique Rodriguez
Salvador Del Rio Angelis
Didier Collas
Mihai Suba
Manuel Perez
Dragan Paunovic
Ivan Cheparinov

21. Pia Cramling

Francisco Carame
Manuel Matto
Caro-Kann (B 18)
Gibraltar Masters 2004
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sd2 dxe4 4.
Sxe4 Lf5 5.Ld3 Lg6 6 De2 Sd7??
7.Sd6 matt!
Man kan nästan förstå att
Matto behövde vila upp sig med
en bye (frirond) dagen efter.
Det är ett annat plus med tävlingen. Under någon av de tio
ronderna (utom sista ronden) kan
man ta en vilodag med en halv
poäng. Baktanken är att man även
ska ha tid att turista.
I fjol delade Vasilios Kotronias
och Nigel Short segern. De är
”grannar” i Aten men inte heller
Kotronias respresenterar Grekland. För några år sedan bytte
han till den cypriotiska flaggan.
I år kom Short nästan direkt
från Indien, där han strax innan
blivit Commonwealth Champion. Engelsmannen startade lite
försiktigt i Gibraltar men sedan
kom vinstmaskinen i gång. I år
såg han till att ta hem tävlingen
ensam med en avslutande seger
mot den unge Ernesto Inarkiev,
om jag inte misstar mig enda
stormästaren från Kalmuckien.
Short trivs i Gibraltar, det syns
på hans resultat. Med vit blev det
dessutom imponerande 5 poäng
av 5.

m
g
g
m
g
m
g
m
m
m

UZB
ESP
RUS
ESP
ESP
FRA
ROM
ESP
SCG
BUL

2452
2505
2566
2391
2504
2436
2522
2504
2517
2550

7
6½
6½
6½
6½
6
6
6
6
5½

g

SWE

2488

5½

På tävlingens hemsida kunde
man rösta på tävlingens bästa
parti. Short fick klart flest röster
för sin seger över ukrainaren
Ruslan Pogorelov.
Nigel Short
Ruslan Pogorelov
Sicilianskt (B 48)
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.
Sxd4 Dc7 5.Sc3 e6 6.Le3 a6 7.
Dd2
Skarpt och, tycker jag, därför
lite överraskande att se i Shorts
repertoar. Engelsmannen brukar
inte vilja ge sig in i teoridueller.
Men ”engelska angreppet” i Sicilianskt har Short varit med att ge
namn åt. Det är dock bara de
senaste åren som uppställningen
har blivit populär mot Taimanovvarianten. När svart fortfarande har bonden på e6 har
varianten inte ansetts speciellt
giftig.
7...b5 8.0-0-0 Sxd4 9.Lxd4 Se7
10.Kb1 Sc6 11.Le3 Se5 12.f4
Sc4 13.Lxc4 Dxc4
Svart har en sund ställning med
löparparet, men han saknar utveckling av kungsflygeln. Där
lockar Short fram en försvagning
som han sedan kan angripa.
Ställningen har uppkommit
tidigare. I partiet Navarro-Oms,
Andorra 2003, valde vit den
konstiga fortsättningen 14.e5.
14.Ld4! f6 15.g4 Le7 16.g5 0-0

Gibraltar International 2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nigel Short
Surya Ganguly
Aleksej Drejev
Pentala Harikrishna
Peter Wells
Tejas Bakre
Murray Chandler
Salvador Del Rio Angelis
John Emms
Vladimir Episjin

16. Pia Cramling

17.b3
Short följer sin plan. Det är viktigt att få bort damen från c4 för
att undvika dambyte.
17...Dc6 18.gxf6 Lxf6 19.Thg1
Med svarts dam kvar på c4 hade
svart nu kunnat slå två gånger på
d4.
19...b4
Logiskt. 19...Lb7 20.Lxf6 Txf6
21.Dxd7 hade förlorat en bonde.
Det hotar ju matt på g7.

Vad ska vit nu spela?
20.Sd5!
Starkt och vackert. Svart har
inget val.
20...exd5 21.e5 Le7 22.e6 Tf6
22...Lf6? 23.e7! Te8 24.Lxf6
Dxf6 25.Dxd5+ hade förlorat
direkt. 22...g6 var däremot ett
alternativ, men liksom i partiet
ser vit ut att få bra press. Två
tänkbara fortsättningar är:
A) 23.Dd3 för att direkt hota
kungen.

g
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g
g
g
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ENG
IND
RUS
IND
ENG
IND
ENG
ESP
ENG
RUS

2702
2541
2682
2582
2493
2446
2508
2504
2501
2633

8
7½
7
7
7
6½
6½
6½
6½
6½

g

SWE

2488

6

Aa) 23...g5 24.fxg5 dxe6 25.g6
h6 26.Dh3 (eller De3) och vit
vinner.
Ab) 23...dxe6 24.Txg6+ är inte
lika klart. Kungen undkommer:
24...Kf7 25.Tg7+ Ke8 26.Dxh7
Dd6. Vit har dragupprepningen
27.Le5 Dc5 28.Ld4 Dd6 29.Le5
om han vill men kanske inget
mer.
Ac) 23...Dxe6? går däremot inte:
24.Tde1 Df7 25.Txe7! Dxe7 26.
Txg6+ Kf7 27.Tg7+ Ke8 28.
Txe7+ Kxe7 29.Dxh7+ och vit
vinner på angrepp.
Vit kan också, som i partiet,
öppna vägen för damen till kungsflygeln med
B) 23.f5, som jag tycker ser starkare ut. Efter 23...Txf5 24.
Dh6 Tf6 (på både 24...Lf8 och
24...Lf6 avgör t.ex. 25.Txg6+)
kan vit spela det lockande:
Ba) 25.Lxf6 Lxf6 26.Txg6+ hxg6
27.Dxg6+ Lg7 (Men här ser jag
bara remischackar. Vit har ju trots
allt offrat två pjäser.) 28.Df7+
Kh7 29.Dh5+ Kg8 30.e7 Lb7
räcker då inte.
Bb) 25.Tdf1 är ett annat alternativ: 25...Dxe6 26.Txf6 Lxf6 27.
Tf1 De2 28.Df4 De6 (Att ge
damen med 28...Dxf1+? 29.Dxf1
Lxd4 är dåligt. Efter 30.Dd3!
vinner vit löparen, eftersom svart
inte får tillåta Dxd5+.) 29.Lxf6
med spel på de svarta fälten.
Bc) 25.Tgf1! lovar betydligt mer.

25...dxe6 (Svart måste släppa
tornet. 25...Dxe6? 26.Lxf6 Lxf6
27.Tde1 skulle förlora direkt
liksom 25...Lf8 26.e7 Lxe7
[26...Lxh6 27.e8D+ Tf8
28.Txf8+ Lxf8 29.Tf1] 27.Txf6!
Lxf6 28.Te1 Lb7 29.Te7! med
matt.) 26.Lxf6 Lf8 27.Df4. Planen Lb2 följt av De5/d4 e5, med
matthot längs diagonalen, är
stark. Svarts två bönder för
kvaliteten räcker inte.
23.f5 dxe6

24.Txg7+! Kxg7 25.Dg5+ Kf7 26.
Tg1 Lf8
Hotet Dg8 matt måste förhindras. Efter 26...Ke8 27.Lxf6 Lxf6
28.Dxf6 Kd7 29.Tg7+ Kd6 30.
De7+ Ke5 31.f6 skulle vits fbonde vara mer värd än löparen.
27.Dxf6+ Ke8 28.Tg8 Dd6 29.
fxe6 De7
Om 29...Lxe6 så 30.Txf8+ Dxf8
31.Dxe6+ De7 (31...Kd8 32.Lb6
matt) 32.Dc6+ och tornet faller.
30.Dh6 Tb8
Rutan b6 måste garderas för
att undvika matt. 30...Lb7 31.
Dh5+ Kd8 32.Lb6+ Kc8 33.
Dxh7! skulle ha varit en trevlig
väg till matt.
31.Lf6 Dxe6
Svarts försvar rasar ihop. 31...Dc5
32.Sh5 matt var inte att tänka
på.
32.Txf8+ Kd7 33.Dg7+ Kc6 34.
Le5 Tb7
34...Ta8 35.Dc7+ Kb5 36.Ld4
hade låtit vit fånga kungen, t.ex.
36...Dc6 37.c4+ bxc3 38.a4+
följt av Dxc6.
35.Dh8! uppg.
Dubbelhotet Txc8+ och Tf6 är
för starkt.
TfS nr 3/2004
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Foto: Christer Olesen

Ett par dagar innan hade
engelsmannen fått in en publikvänlig avslutning mot skotten
Andrew Muir.
Andrew Muir

Nigel Short
35.Dxh7+! Sxh7 36.Txh7+ Kxh7
37.Th1+ uppg.
Det blir matt.
Short anser, kanske lite överraskande, att Indien kommer att
bli den ledande schacknationen
på sikt. Med tanke på landets
enorma folkmängd – en tredjedel av hela världens – och den
satsning som görs förvånar det
egentligen inte. Målet – jag tror
det är att ha över 100 stormästare inom åtta år – låter mycket
men kan mycket väl vara realistiskt. Till Gibraltar kom en stor
trupp på tolv indier och flera av
dem höll sig väl framme. Till slut
blev det Surya Ganguly som kom
tvåa.
Short lovordade Pentala Harikrishna, som han hade tränat ett
par veckor i sitt hem i november.
Att tävlingen är stark fick Juan,
som mötte sju spelare över 2500
på de tio ronderna, erfara. Just
därför är Gibraltartävlingen en
så bra genomkörare.
I år provade man att spela med
60 sekunder extra per drag, i
stället för de 30 sekunder som
FIDE stipulerat. Det är mycket
bättre, anser jag.
Jag gjorde ett normalresultat
men efter bottennappet i fjol
kändes det som en stor fram172
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Pia Cramling och Juan Bellon.
gång.
Engelsmannen Stuart Conquest, bosatt i vindistriktet la
Rioja, kommenterade partierna
för publiken på engelska och vid
behov även på spanska. Nästa år
hoppas man kunna sända ut bilder live från spellokalen, för att
det ska vara ännu mer underhållande att följa partierna direkt på
nätet.
Redan nu finns det paketpris
för amatörtävlingarna om man
reser från England eller tar sig till
Gibraltar själv. Arrangörernas
vilja att tillmötesgå spelarnas
önskemål har varit stor. Datumen kan dock ändras. Alternativet blir i så fall att tävlingen
arrangeras i samband med schackOS på Mallorca i oktober.
Både 2003 och i år har ett stort
antal norrmän deltagit. I fjol tog
Simen Agdestein med flera av
sina schackelever från Norska
schackgymnasiet. En av dem,
Simens brorson Emil Agdestein,
vann amatörtävlingen i fjol. De
blev bitna och kom tillbaka i år,

dock utan sin lärare. Även om de
inte vann första priset blev det
mycket norskt i toppen.
Om schacktävlingar i Europas
sydvästra hörn kan låta lockande, kan den som vill och orkar(!)
spela fyra tävlingar i sträck.
Sevilla Open startar strax efter
Rilton Cup. Sedan går Gibraltar
(om datumen ej ändras) och därefter kommer Coria Open, även
den i Sevilla, och till sist Malaga
Open. Men det är bara för att
Linares Open i början av mars
har lagts ned. Annars hade man
kunnat spela två till. I andra halvan av mars hålls nämligen en
festival i Dos Hermanas, som
ligger precis utanför Sevilla. I
resten av Spanien arrangeras det
också tävlingar under vad som
får räknas som lågsäsong. Då är
det kanske inte överraskande att
Spanien efter Tyskland och Ryssland har flest elorankade spelare,
cirka 2700, att jämföra med Sveriges cirka 600. För drygt tio år
sedan fanns det fler svenskar än
spanjorer med elotal.

Aeroflot Open, Moskva 2004

Kasinomentalitet
Viktor Bologan vann Aeroflot
Open i fjol. För att ställa upp i
denna turnering, där stormästare
och andra själva betalar sina
omkostnader, krävs enligt honom
en “kasinomentalitet“. Och det
är inte många av Moskvaresenärerna som hamnar på plus.
Den här gången bröt Bologan
turneringen när en rond återstod.
Då var han långt från prispengarna. Det var ytterligare ett tiotal
stormästare som bröt under turneringens lopp.
Evenemanget, som omaffat tre
öppna turneringar, lär åtminstone vara en lysande affär för flygbolaget Aeroflot. Turneringarna
försiggår på bolagets hotell och
det är där deltagarna bor. Spelarna erbjuds ett paketpris som
omfattar resa, hotellboende och
en saftig startavgift. Prissumman
ligger på 150 000 dollar.
Magnus Carlsen fick en inbjudan till Moskva under dagarna i
Wijk aan Zee. Han tog chansen
och klarade en andra stormästarinteckning av bara farten. Nu har
han chansen att fullborda verket
i Malmö/Köpenhamn, det kan
bli en slutgiltig inteckning i Sigemanturneringen.
Bobby Fischer var tretton när
han fick skönhetspriset för sitt
klassiska parti mot Donald Byrne
i New York 1956. I samma ålder
har Carlsen spelat flera partier
som kommer att finnas med i
hans framtida biografier, som den
följande miniatyren från Moskva. Motståndaren, förre VMkandidaten Sergej Dolmatov,
lämnade skyndsamt spellokalen
när han hade gett upp. Det blev
ingen efteranalys.
Magnus Carlsen
Sergej Dolmatov
Oregelbundet (A 04)
1.Sf3 f5 2.d3 d6 3.e4 e5 4.Sc3
Sc6 5.exf5
Det blir ett slags Kungsgambit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Sergej Rublevskij
Rafael Vaganian
Valerij Filippov
Loek van Wely
Aleksej Drejev
Pavel Tregubov
Darmen Sadvakasov
Tomasz Markowski
Sjachrijaz Mamedjarov
Ferenc Berkes
Krishnan Sasikiran
Alexander Graf
Konstantin Sakajev
Alexander Motylev
Aleksej Fedorov
Pavel Kotsur
Semen Dvoiris
Etienne Bacrot
Sergej Karjakin
Wu Wenjin
Tigran Petrosian
Joel Lautier
Anton Korobov
Andrej Charitonov
Helgi Olafsson
Artjom Timofejev
Ilia Smirin
Maxim Sorokin
Igor Chenkin

med omvända färger.
5...Lxf5 6.d4!
Vit är ute efter att öppna centrum. Det motiverar ett dubbelskutt med d-bonden. På 6...Sf6
är 7.Lb5 starkt. Efter 6...Sb4
7.Lb5+ c6 8.La4 händer ingen
olycka på c2.
6...Sxd4 7.Sxd4 exd4 8.Dxd4 Sf6
På 8...Lxc2 kan vit förmodligen
stila med 9.Lb5+ c6 10.0-0! cxb5
11.Te1+. Svarts dåliga utveckling fäller honom, t.ex. 11...Kf7
(11...Se7 12.Sxb5!) 12.Dd2 Lf5
13.Dd5+ Kg6 14.Se2 Dd7 15.
Sf4+ Kf6 16.b4 Sh6 17.Lb2+
Kg5 18.Se6+ Kg6 19.h4 (hotar
Sf4 matt) 19...Kf7 20.Sd4+ Kg6
21.Sxf5 Sxf5 22.Te6+ med snar
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RUS
ARM
RUS
NED
RUS
RUS
KAZ
POL
AZE
HUN
IND
GER
RUS
RUS
BLR
KAZ
RUS
FRA
UKR
CHN
ARM
FRA
UKR
RUS
ISL
RUS
ISR
RUS
GER

2655
2623
2609
2617
2682
2628
2611
2603
2646
2602
2654
2629
2656
2640
2601
2569
2594
2664
2566
2548
2477
2676
2552
2561
2504
2578
2670
2574
2611

7
7
7
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

matt.
9.Lc4!
En ny idé i denna sällsynta öppning. Det förhindrar kort rockad.
Tidigare har 9.Ld3 spelats med
ungefär lika spel.
9...c6 10.Lg5 b5
Den ursprungliga idén med
c7-c6 var nog att spela d6-d5,
men efter 10...d5 11.0-0-0! Le7
(11...dxc4 12.De5+ De7 13.
Dxf5 är ännu värre.) 12.The1
0-0 13.De5 Dc8 14.Lxd5+ vinner vit bonde.
11.Lb3 Le7 12.0-0-0 Dd7 13.
The1
Det hotar två slag på f6.
13...Kd8
Kungen lägger på benen på
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ryggen men hinner inte långt.
Försöket 13...0-0-0 faller på 14.
g4! Lxg4 15.Txe7! Dxe7 16.
Dxg4+.

Ungdomssidorna
Redaktör: Jonas Eriksson

jonas@penquake.com

Svenska framgångar
i Skol-NM
en 19–22 februari spelades
Nordiska Mästerskapen för
skolungdom på Hotell Gustaf
Fröding i Karlstad. Tävlingen
spelades över sex ronder i fem
klasser om 12 deltagare.
De svenska spelarna gjorde
överlag jämna och fina resultat,
något som man lätt kan utläsa av
segern i nationskampen, där den
totala poängen från de olika grupperna räknas ihop. Individuellt
lyste Lukas Wickström klarast
med en guldmedalj i grupp D.
Tvåa i samma grupp kom Alfred
Krzymowski och silver tog även
Nils Grandelius i grupp E.
Sveriges enda brons bärgades av
Nicolaj Zadrozny i grupp C.

D
14.Txe7!! Dxe7
På 14...Kxe7 följer 15.Lxf6+ gxf6
16.Te1+ Kd8 17.Dxf6+ Kc7 18.
Te7 och vit vinner.
15.Df4 Ld7 16.Se4 d5
Det tjänar ingenting till att hålla
i springaren, t.ex. 16...Tf8 17.
Sxd6 h6 18.Db4 a5 19.Dc5 Ta6
20.Le3! (med idén Db6+!)
20...Sd5 21.Txd5 cxd5 22.Db6+!
Txb6 23.Lxb6 matt.
17.Sxf6 h6
Om 17...Tf8 så 18.Sxd5!.
18.Lh4 g5 19.Dd4! uppg.
Det är helt kört efter 19...gxh4
20.Sxd5!, t.ex. 20...Df8 21.Sb6
eller 20...cxd5 21.Dxh8+ De8
22.Dxh6. Lite segare men i
längden lika hopplöst är 19...Tf8
20.Sxd7 Dxd7 21.Lg3 osv.
29-årige ryssen Sergej Rublevskij utropades till turneringsetta
efter särskiljning. Det gav honom en friplats till sommarens
superturnering i Dortmund.
Genom att vinna i sista ronden
höstade han in 25 000 dollar.
Om han förlorat hade han fått
nöja sig med 800 dollar. Det blev
följaktligen bingo i kasinot.
Emanuel Berg fick nöja sig med
3½ poäng och en blygsam placering i det tuffa sällskapet.
Air France lär vara intresserat
av att gå in som medsponsor i
Moskva eller att arrangera en egen
turnering. Flygbolagen har upptäckt en lukrativ bransch. Kommer det ett motdrag från SAS?
174
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får oftast en terrängfördel, men i
gengäld har svart en högst flexibel struktur och en stark löpare
på g7.
4.d4 cxd4 5.Sxd4 Sc6 6.Le3 Sf6
7.Sc3 0–0 8.Le2 d6 9.0–0 Ld7
10.Dd2 Sxd4 11.Lxd4 Lc6 12.f3
Sd7 13.Le3 a5 14.b3 b6?!

Dansk dominans
I de två äldsta grupperna blev det
inga svenska medaljer, utan där
var det dansk dominans. Christian Kyndel Pedersen känner säkert några igen från Hallsbergs
juniorturnering och hans seger i
A-gruppen kan inte ha kommit
som någon större överraskning.
Hans spelstil kan beskrivas som
aktivt positionell med en relativt
välutvecklad slutspelsteknik. Han
fick en god möjlighet att öva
på slutspel i detta mästerskap,
eftersom i stort sett inget av hans
partier var kortare än femtio drag.
Här är hans seger mot Sveriges
Dennis Wallin i rond 1:
Christian Kyndel Pedersen
Dennis Wallin
Sicilianskt (B 38)
1.Sf3 g6 2.c4 Lg7 3.e4 c5
Wallin har inget emot att spela
Maroczyställningar som svart. Vit

Partiet har följt de vanliga teorivägarna, men här gör Wallin ett
positionellt misstag som han
kommer att få lida för under resten av partiet. Svarts vanliga spelidé brukar vara Sc5, Db6, Tfc8
och Dd8, där svarts ställning
bibehåller maximal flexibilitet.
Med 14...b6 drar svart på sig en
svaghet och tar också bort ett
viktigt manövreringsfält (b6) för
damen. I partiet Satyapragyan–
Bu, JVM i Goa 2002 följde
14...Sc5 15.Tab1 Db6 16.Tfc1
Tfc8 17.Kh1 Db4?! (Här är det
bättre att fortsätta med det vanliga Dd8. Även stormästare med
2600 i rating kan göra fel. Nu
håller Xiangzhi Bu remi ändå,
men varför han valde Db4 istället för Dd8 är svårt att förstå.)
18.Sd5 Lxd5 19.cxd5 Sd7 20.
Txc8+ Txc8 21.Dxb4 axb4 22.

Tc1 (Vit har en liten fördel här,
men lyckades inte omsätta den i
vinst.) 22...Sc5 23.Ld2 Ta8 24.
Tc2 f5 remi.
15.Tab1 Db8
Damen vill släppa fram tornet
till c8, men hamnar väldigt konstigt på b8. Här ser vi återigen
nackdelen med 14...b6.
16.Tfc1 Tc8 17.a3 Tc7?
Svart står trångt och det är svårt
att hitta lämpliga drag, men det
här spelar vit rakt i händerna.
17...Te8 är ett s k profylaktiskt
(förebyggande) drag mot 18.Sd5.
Vill man lära sig mer om profylaktiskt spel så rekommenderas
den världsberömde tränaren
Mark Dvoretskijs böcker eller
exvärldsmästaren Anatolij Karpovs partier.
18.Sd5 Lxd5 19.cxd5 Txc1+ 20.
Dxc1
Svart står passivt, har en irriterande svaghet på b6 samt svaga
vita fält. Dessa svagheter är ingen match för vits starka löparpar.
20...Sc5 21.Lb5 Da7 22.Dc4 a4
Ett desperat försök till motspel.
Att vänta och se med 22...Tb8 är
förstås inte roligt, så partidraget
är fullt förståeligt. Dock verkar
det inte hjälpa situationen särskilt mycket. 22...Tb8 23.b4 axb4
24.axb4 Sd7 25.Tc1 och svart
står miserabelt.
23.bxa4 Da5 24.Lc6 Ta7 25.Tb4
Försvarar bonden, men 25.Db4
tvingar svart till ett omedelbart
dambyte och var följaktligen
bättre.
25...h5 26.Kf1

När man har den typ av statisk
(långsiktig) fördel som vit har

Skol-NM i Karlstad
Grupp A (1984-86)
1. Christian K Pedersen, Danmark
2. Halldór B Halldórsson, Island
3. Olag Berg, Färöarna

4½
4
4

Grupp B (1987-88)
1. Nikolaj Mikkelsen, Danmark
2. Øystein B Fossum, Norge
3. Rauno Järvinen, Finland

5
4
3½

Grupp C (1989-90)
1. Jon Ludvig Hammer, Norge
2. Atli F Kristjánsson, Island
3. Nicolaj Zadruzny, Sverige

4½
4½
4

Grupp D (1991-92)
1. Lucas Wickström, Sverige
2. Alfred Krzymowski, Sverige
3. Mika Laitinen, Finland

5½
4
3½

Grupp E (1993 och senare)
1. Hjörvar S Grétarsson, Island
2. Nils Grandelius, Sverige
3. Frode O Urkedal, Norge

5
4½
4

Det finns en komplett resultatlista från tävlingen på
http://hem.passagen.se/schackvarmland/indexnm.html

här så är det viktigt att inte förivra sig och försöka forcera spelet. Det är svarts jobb att skapa
komplikationer/motspel. Vit kan
i lugn och ro förbättra sin ställning.
26...Le5 27.h3 Kh7 28.Ke2 Lg7
Det är inte lätt för svart att hitta
en vettig plan, så han bestämmer
sig för att vänta.
29.Ld2 Lh6 30.Lc3 Lg7 31.Ld2
Lh6 32.Le1 Da6 33.Dxa6 Txa6
34.Lb5 Ta7 35.Le8 Lc1 36.Txb6
Sxa4 37.Tb1
En finessrik liten fälla.
37...Lxa3 38.Lxa4 Txa4 39.Ta1
Svarts löpare är dödligt bunden.
Flyttar tornet längs a-linjen så
spelar vit Lb4.
39...f5 40.exf5 gxf5 41.Lc3 Kg6
42.Lb2 Te4+

I en hopplös ställning är det bara
att välja mellan pest eller kolera.
43.fxe4 Lxb2 44.Ta7 Lf6
I vissa liknande slutspel kan svarta ha remichanser, men här är
bönderna alltför splittrade.
45.Kf3 h4 46.Ta8 Le5 47.Ta4
Lg3 48.exf5+ Kxf5 49.Te4 Kf6
50.Te6+ Kf7 51.Kg4 Lf2 52.Kf5
Ld4 53.Th6 Lf6 54.Th7+ Kg8 55.
Kg6 uppg.
Svart är i dragtvång och gav därför upp. Det kan följa 55...Kf8
56.Tf7+ följt av Txf6 och Kxf6
med ett vunnet bondeslutspel.

Se upp för på Mikkelsen!
I grupp B var segraren inte heller
någon stor överraskning, i alla
fall inte för mig. När jag följde
med som lagledare till den NorTfS nr 3/2004
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diska ungdomslandslagstävlingen
Fyranationers förra året så fick
jag upp ögonen för en ung dansk
talang vid namn Nikolaj Mikkelsen, och han vann gruppen med
fem poäng av sex möjliga.
Mikkelsen fick nöjet att demonstrera sin taktiska blick och
känsla för initiativet mot det
svenska löftet Anton FriskKockum. Anledningen till att jag
väljer ännu ett svenskt förlustparti är helt enkelt att svenskarna
bjöd på det mest intressanta motståndet.
Nikolaj Mikkelsen
Anton Frisk-Kockum
Kungsindisk attack (A 08)
1.e4 e6 2.d3 d5 3.Sd2 c5 4.Sgf3
Kungsindisk attack är en populär

Skol-SM för flickor
i Falkenberg
Åtta ronder i grupp A, B och C.
Elva ronder i grupp D.
Grupp A (17-20 år)
1. Julia Almer, Göteborg
6½
2. Hanna Svensson, Borås
6
3. Nina Blazekovic, Stockholm 5½
(11 deltagare)

fortsättning med, som vi snart
ska se, en hel del gift i sig om
svart inte är försiktig.
4...Sc6 5.g3 Sf6 6.Lg2 Le7 7.
0–0 Dc7
En relativt vanlig uppställning.
8.Te1 b6 9.e5 Sd7 10.c4!?
Ett ovanligt men för den skulle
inte helt obehagligt drag för
svart att bemöta. Svart har inte
hunnit utveckla sig ordentligt
och vit passar då omedelbart på
och angriper centrum. Ett annat
alternativ är 10.De2 då vit lugnt
försvarar e5-bonden och fortsätter utvecklingen.
10...dxc4 11.Sxc4 b5?!
Lite för hårt, lite för snabbt. Ställningen innehåller dolda hot och
svart måste därför kvickt se till
att utveckla sig genom exempelvis kort rockad eller 11...Lb7.
Nu får vit omedelbart ett mycket
farligt initiativ.
12.Sd6+!
Poängen.
12...Lxd6 13.exd6 Dxd6 14.Lf4
De7
Efter 14...e5 15.Sxe5 Sdxe5 16.
Dh5 0–0 17.Lxe5 Sxe5 18.Dxe5
Dxe5 19.Txe5 Tb8 20.Txc5 har
svart förlorat bonde och löper
därmed också stor risk att förlora
partiet.
15.d4

Grupp B (14-16 år)
1. Nada Gjoreska, Malmö
7
2. Amelia Krzymowska, Sthlm 6½
3. Nathalie Chahoud, F-berg 5½
(28 deltagare)
Grupp C (11-13 år)
1. Ragna Löfgren, Göteborg
2. Shu Sheng, Lund
3. Inna Agrest, Stockholm
(46 deltagare)

7
7
6½

Grupp D (10 år och yngre)
1. Liuba Dvinskikh, Stockholm10½
2. Caroline Nyberg, Vinslöv
8
3. Malin Tjärnemo, Malmö
7½
(22 deltagare)
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Ställer svart inför en del jobbiga
problem, men troligtvis var
15.Sh4 ännu starkare. Det är
enkelt att se hur ödesdigert ett
misstag som 11...b5 kan vara,
speciellt om vit är lika alert som
Mikkelsen att utnyttja det.
15...Lb7 16.d5
Svart ges inte en lugn stund.

Slappnar vit av så kan nämligen
motståndaren slinka ur greppet.
16...Sd8 17.Sg5
Man avundas verkligen inte svarts
passiva ställning, men han försvarar sig efter omständigheterna bra.
17...e5 18.d6 Df6 19.Lxe5!

Mikkelsen fortsätter att spela
kraftfullt. Svart är satt under
maximal press.
19...Sxe5 20.f4 0–0 21.Txe5
Lxg2 22.Kxg2 Sb7
Tack vare fint försvarsspel har
svart kommit undan vits angrepp
med blotta förskräckelsen. Men
även om svarts kung nu är säkrare så behåller vit initiativet med
järnhand. Fribonden på d6 är
dessutom ett vasst horn i sidan
på svart.
23.Se4 Dd8 24.Dd5
Full dominans!
24...Db6 25.Te7 Tab8 26.f5 h6
27.Td1 c4 28.h4 Da6 29.a3 Db6
30.f6 g6 31.h5 g5 32.Df5 De3
33.Sf2 Db3 34.Td2 c3 35.bxc3
Dxc3 36.Dd5
Ställningen är hopplös och svart
bestämmer sig för att få bort den
obehagliga fribonden på d6 till
priset av en pjäs.
36...Sxd6 37.Dxd6 Tb6 38.Dd4
Dxd4 39.Txd4 Txf6 40.Txa7 Tc8
41.Tad7 Kg7 42.T7d6 Tc6 43.
Txc6 Txc6 44.Tb4 Tc3 45.Txb5
Txa3 46.Tb6 f5 47.Tb7+ Kg8 48.
Tb5 f4 49.g4 Tg3+ 50.Kf1 Te3
51.Tb6 Kg7 52.Td6 Kh7 53.Td3
Te6 54.Kg2 Kg7 55.Kf3 Kf6 56.
Se4+ Ke5 57.Ta3 Tb6 58.Ta5+
Kd4 59.Sxg5
Avvecklar till ett vunnet torn-

slutspel.
59...hxg5 60.Txg5 Tf6 61.Tf5 Th6
62.Kxf4 Th8 63.Tf6 Kd5 64.h6
Ta8 65.h7 Th8 66.Th6 uppg.
En mycket imponerande insats
av den unge dansken som aldrig
släppte taget efter svarts 11...b5.
Ingen skugga ska dock falla över
Anton Frisk-Kockum som försvarade sig mycket bra.

Hammer? Can´t touch this!
Nej, den gamla rapparen MC
Hammer får inte ställa upp I skolNM, men Norge hade en stark
ersättare i Jon Ludvig Hammer.
Hammer var säkerheten själv,
förlorade inte ett parti och vann
C-gruppen på 4½ poäng. Oftast
verkade det som han helt enkelt
hade bättre tålamod än motståndarna. Följande diagramställning
är ett typiskt exempel på hur
viktigt det är att alltid vara fullt
koncentrerad, även i s k “tråkiga“
ställningar.

Vit har spelat relativt harmlöst
med den numera populära spelfortsättningen 1.e4 c5 2.Sf3 d6
3.Lb5+ (ingen drake där inte),
och svart har lyckats utjämna.
Remi är ett troligt slut på partiet,
men även om ställningen ser
relativt död ut så är det viktigt att
inte förivra sig.
Detta var tyvärr just vad
Nicolaj Zadrozny gjorde när han
omedelbart försökte byta pjäser
med 26...Db4??.
Vit svarade med den lilla, men
effektiva kombinationen 27.
Txc6! och efter 27...Dxa4 28.Td6+
förlorade svart både pjäs och
parti.

Lucas Wickström
Nordisk Mästare
Lucas Wickström var alltså Sveriges enda guldmedaljör i detta
NM. Han spelade vågat, hade
bra flyt i spelet och lyckades kämpa sig ur flera förlustställningar.
En egenskap som är oerhört viktig för att lyckas som schackspelare är att man är alert när det
gäller möjligheter som uppstår
även i riktigt dåliga positioner,
en egenskap som Wickström
verkligen visade att han besitter.
Att han inte heller är särskilt
rädd av sig kan ni se här:
Lucas Wickström
Kasper Bek Aagaard
Budapestgambit (A 52)
1.d4 Sf6 2.c4 e5
Budapestgambit. En av de bästa
gambitöppningarna för svart,
men man kan sällan hoppas på
mer än utjämning.
3.dxe5 Sg4
Vildare men sämre är Fajarowiczvarianten med 3...Se4.
4.Sf3 Sc6 5.e4?!
Alldeles för optimistiskt. Vit får
omedelbart problem med f2bonden. Bättre alternativ är 5.Lf4
eller 5.e3, då vit kan hoppas på
en liten fördel.
5...Lc5
Obehagligt. Svart står redan
bättre. Lärdomen är att det ofta
är bra att ta lagom mycket tid på
sig i öppningen, även om man
tror sig kunna teoridragen. Då
kan man undvika liknande kallduschar och man kommer på så
vis också in i en behaglig rytm för
resten av partiet.
6.Lg5 f6
Svart borde självklart slå på f2
med schack först, men trodde
troligtvis att det inte spelade
någon roll i vilken ordning han
gjorde dragen.
7.exf6
Vit hade chansen att skydda sin
f2-bonde med Lh4, men visar att
han inte bryr sig om en oskyddad
kungsställning. Kom an bara!
7...Lxf2+ 8.Kd2
Uttrycket aktiv kung brukar hän-

visa till slutspel av olika slag,
men i schack är det viktigt att
man är ”open-minded”!
8...gxf6 9.Lh4 h5 10.h3
Nu är det fullt kaos på brädet.
Flera pjäser står i slag och båda
kungarna står relativt osäkert. En
kvalificerad gissning är att Wickström trivs som fisken i vattnet.
10...Se3 11.De2
Damen står som vi snart ska se
bättre på b3.
11...Lxh4 12.Sxh4?

Ett drag som ser naturligt ut men
har en allvarlig brist. Kan ni se
vad den består i?
12.Dxe3 och mycket kamp
återstår. Svart borde dock stå
något bättre tack vare löparparet.
12...Sxf1+?
Svart missar sin chans: 12...Sc2!.
En snygg finess som illustrerar
hur outvecklad vit är, eftersom
tornet är instängt på a1 och
13.Kxc2 tillåter 13...Sd4+ med
gaffel på kung och dam. Hade
vits dam stått på b3 så hade
12...Sc2 självklart inte fungerat
på grund av 13.Dxc2.
13.Txf1
Nu är det vit som står bäst tack
vare bättre utveckling och säkrare kungsställning(!). Det kan
svänga snabbt i schack!
13...Kf7?
Svart vill kanske visa att det inte
bara är vit som kan ta promenader med kungen. Dock står den
svarta monarken väldigt utsatt
här.
14.Sc3 Se5 15.Sd5 Th6 16.Tf5
Vit vill dubblera tornen mot
svarts kung, men 16.Sf5! med
TfS nr 3/2004
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två fantastiska springare i centrum hade varit än mer effektivt.
16...Kg7 17.Taf1
Svarts ställning är alltför outvecklad och har för många svagheter
för att vara hållbar i längden. Nu
förlorar svart snart bonden på f6
och med den partiet.
17...c6 18.Sxf6 Da5+ 19.Kc1
Dxa2 20.Se8+ Kh7 21.Txe5 Da1+
22.Kc2 Da4+ 23.Kc3 uppg.
Ett inte felfritt, men underhållande parti.
Sammanfattningsvis kan sägas att
Sverige ligger relativt bra till gentemot våra nordiska konkurrenter i de yngre åldrarna, men att vi
inte är riktigt lika starka i de
äldsta klasserna. Det beror i mitt
tyckte inte alls på brist i talang,
utan snarare på en brist i Sverige

att ta hand om talang.
Spelarna behöver stöd genom
hela ungdomsperioden, annars
kommer de att tröttna när de
kommer upp i den kritiska högstadieåldern (ca 13–16 år) och då
mister Sverige varje gång ofelbart ännu ett schacklöfte. Detta
händer inte allt för sällan och om
Sverige ska kunna överleva som
schacknation behövs det en förbättring av träningssystemet.
Enkelt formulerat så krävs det
fler utbildade tränare och fler
strukturerade träningspass runt
om i landet. Att det här handlar
om en resursfråga behöver man
inte vara något geni för att räkna
ut, men om pengar finns i förbund och klubbar så borde de
prioriteras till förmån för ungdomarna, inget annat!

Recension av
Lär dig Schack med Fritz och Felix

N

ya pedagogiska schackmaterial på svenska ser man inte
särskilt ofta, speciellt inte i
formen av en cd-rom. “Lär dig
Schack med Fritz och Felix“ är
en översättning av det väldigt
populära programmet “Fritz and
Chesster Learn to Play Chess“
som schackmediajätten ChessBase gav ut för något år sedan.
Den engelska upplagan fick strålande recensioner i USA och har
sålt i väldigt stora upplagor för
mjukvaror av det här slaget.
Syftet med “Lär dig Schack ...“
är helt enkelt att lära ut schack
till barn i form av en digital
sagobok med en del pedagogiska
småspel och möjlighet att spela
mot en schackdator. Grafiken är
i charmig serieform och storyn är
helt fri från våld, något som
många föräldrar verkligen borde
uppskatta i dessa tider av virtuellt massmördande. Det handlar
kort och gott om en sagoliknande
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värld där Kung Vit och Kung
Svart brukar utkämpa dueller
genom att spela schack. En dag
bestämmer sig Kung Vit för att
åka på semester och hans son
Fritz (med hjälp av kusin Bianca)
får vikariera i rollen som monark.
Då passar den elake Kung Svart
på att utmana det vita kungadömet på en duell och Fritz
måste nu lära sig att spela schack.
Som tur är har han råttan och
tillika schackmästaren Felix från
Råtterdam till hjälp, och Felix
förklarar hela tiden saker på ett
väldigt pedagogiskt sätt.
Innan man träffar Felix så får
man promenera runt i kungadömet och spela några småspel för
att lära sig pjäsernas gång. Dessa
spel ser på ytan ut att ligga väldigt långt från att spela schack,
men efter att ha spelat de
olika spelen inser man att den
Pacmanliknande uppgiften ger en
grundläggande känsla för schack-

tornet och att hästhoppningen är
ett roligt sätt att förstå springarens L-formade hopp i schack.
Smart, effektivt, och framför allt
väldigt roligt!
Efter att ha promenerat runt i
kungadömet och lärt sig pjäsernas gång kan man gå till hjärngymmet för träffa Felix och lära
sig olika sätt att göra matt, varför
vissa partier slutar remi, vad patt
är för något, de olika pjäsernas
styrkor och mycket annat. Allt är
väl förklarat och det finns tre
olika nivåer att klara av. Dessutom får man en pokal att ställa
in i det digitala prisskåpet efter
varje avklarad uppgift. Min personliga favorit är schackmaskinen som slumpar fram ett antal
poäng som man sedan får köpa
pjäser för och använda i spel mot
datorn (som har tillgång till samma antal poäng).
Spelet har förstås hela tiden en
stark anknytning till schack, men
på ett avslappnande och trevligt
sätt. Även om jag själv lärde mig
passantregler och tornmatter för
ganska länge sedan, så kunde jag
inte låta bli att själv gilla de olika
spelen och figurerna med deras
skojiga röster och bra formuleringar. Här finns det verkligen
många pedagogiska finesser att
lära sig för schacktränare på olika
nivåer!

Programmet är helt enkelt så
trevligt att det är svårt att hitta
saker att anmärka på, men tyvärr
går det ibland lite väl långsamt
och jag lyckades inte hitta något
bra kommando att hoppa över
sådant som jag redan hört och
sett flera gånger tidigare. Dock
överskuggas denna nackdel av att

det är en fantastisk bra och pedagogiskt cd-rom till ett överkomligt pris. Det är svårt att hitta
bättre sätt att få barn intresserade av schack och man önskar
nästan att varje förstaklassare
fick det här programmet vid
skolstarten!

Landet runt
SK Rockaden

Sveriges största
schackklubb

Programinfo:
“Lär dig spela Schack med Fritz
och Felix“ finns för både PC och
Mac och ges ut av Gammafon
(www.gammafon.se). Programmet kostar ca 280 kr.
Jonas Eriksson

SCHACK 64
HAPARANDA
40 ÅR
Jubileumsturnering
med tidshandikapp
8-9 maj 2004

Totalt 30 minuter
per parti
11 000 kr i
prispengar

Se vidare på vår
hemsida, under
Schackklubbar på
www.schack.se

Av Lars Karlsson

ag började spela i schack Hässelby SK i slutet av 1960-talet.
Klubben hade tidigare bara haft
seniorverksamhet, men efter en
kampanj i skolorna startades det
snabbt flera juniorgrupper. Den
stora schackklubben i västra
Stockholm var under den här
tiden Vällingby SS. Vi i Hässelby
blev imponerade av de starka
juniorerna från den klubben.
Samtidigt hade vi naturligtvis en
dröm om att slå storebror.
Tack vare att vår familj flyttade i början på 1970-talet började
jag spela för Vällingby SS 1973.
Det blev en stor förändring i min
schackutveckling. Här fick jag
möjlighet att analysera och mäta
mina krafter mot starka landslagsspelare som Dan Uddenfeldt
och Åke Olsson. En dröm för en
ambitiös junior.
Organisationen i Vällingby SS
var utmärkt med en väl arbetande styrelse, bra juniorledare samt
mycket engagerade lagledare.
Om Vällingby SS var den stora
klubben på västra sidan av Stockholm så hade SK Rockaden minst
lika bra verksamhet på den södra
sidan. Matcherna mot SK Rockaden blev alltid spännande och en
hel del prestige stod på spel mellan klubbarna.
Mycket har hänt sedan dess
och efter en allt mer tynande
tillvaro har Vällingby SS upphör
att existera. De få ledare och
spelare som fanns kvar under de
sista åren är numera engagerade

J

i andra klubbar.
SK Rockaden har under de
här åren däremot byggt upp en
imponerande verksamhet. Några siffror är intressanta. I år
registrerar SK Rockaden 1502
medlemmar, 128 av dem är födda 1977 eller senare (äldre än 25
år). Drygt 30% av medlemmarna
är kvinnor/flickor.
Förutom att SK Rockaden har
verksamhet i tio skolor så har
klubben tre spelkvällar: tisdagar,
onsdagar och fredagar. På fredagar brukar det delta 200-250
personer, onsdagar 100-150 och
tisdagar 20-50.
Mellan 40 och 50 föräldrar hjälper till under en spelkväll och
cirka 100 olika föräldrar är
engagerade under ett år. Det är
åtskilliga aktiva föräldrar men i
jämförelse med idrottsföreningar är siffran inte speciellt stor.
Styrelsen består av sju ledamöter med två suppleanter plus
ständigt adjungerade Olle Eleby.
Att sköta en så stor verksamhet på helt ideell basis är omöjligt och klubben har tre anställda
på bidrag.
Verksamhetens ekonomi bygger på fyra hörnpelare: medlemsavgifter, bingoalliansen, kommunala bidrag och statliga bidrag via
Sveriges Schackförbund.
SK Rockaden har bara en
ytterst liten försäljning av Bingolotto. Bingoalliansen är däremot
spännande. De åtta största föreTfS nr 3/2004
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Foto: Lars Karlsson

Full rulle i Rockadens klubblokal i Hägerstensåsens Medborgarhus.

ningarna i söderförort får utdelning från Farsta Bingoallians. SK
Rockaden pendlar mellan andra
och tredje plats på denna lista.
De största utgiftsposterna är
registreringsavgifter, allsvenskan,
juniorstimulans, löner och administrativa kostnader.
Den ekonomiska biten känns
trygg och enligt Jonas Sandbom
ser det ut som om budgeten i år
går 20 000 kronor plus. Helt
säkert vet vi inte förrän i augusti.
En så stor verksamhet kan
naturligtvis vara omöjlig att
genomföra på mindre orter.
Samtidigt tror jag att många
underskattar schackets kraft i
konkurrens med till exempel
180
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idrottsföreningar. Varför ska inte
en schackklubb kunna vara den
största föreningen på orten?
Efter en snabb analys med
Lennart Örnmarker kom vi fram
till att det behövs ungefär 300
juniorer för att en klubb ska ha
råd att halvtidsanställa en juniorledare. Här kan bidragen skilja
mellan olika kommuner.
Det går att finansiera juniorverksamheten på många olika
sätt. Vi har säkert något att lära
av Renjuklubben (luffarschack) i
Katrineholm. De hade en överenskommelse med ett snabbköp
om att en junior från klubben
varje lördag spelade luffarschack
mot kunderna. Tanken var att de

som slog junioren fick matkassen
gratis. Renjuspelarna förlorade
inte ett parti på ett år(!) och tack
vare denna inkomst kunde de

Nya förlustsignaler
I Aeroflot Open, grupp B, förlorade en spelare sitt parti på
grund av en mobilsignal. En
åskådare fick lämna spellokalen av samma orsak men var
välkommen tillbaka nästa dag.
En åskådare vars mobil störde
två ronder i rad blev dock
utvisad för resten av turneringen.

Allsvenskan 2003-2004

Ovanligt många bönder
Av Sture Olsson

– Det var ovanligt många bönder
på Stadsbiblioteket i lördags!
Så inledde Upsala Nya Tidning
ett stort uppslaget reportage om
lagseriematchen i division 1 norra mellan UASS och gästande
ledarlaget SK Kristallen från
Stockholm. Matchen utkämpades nämligen inför förvånade men
intresserade biblioteksbesökare
mitt i värsta lördagsrusningen.
På nära håll (inga avgränsningar!) kunde man följa kampen på
de åtta brädena, men därtill också i en angränsande publikhörna
ta del av expertkommentarer och
analyser på en storbildsskärm.
Spelet pågick under hela öppethållandetiden och blev av
publikintresset att döma ånyo en
framgång.
Det var nämligen inte första
gången något liknande utspelade
sig i Uppsala utan innebar faktiskt ett femårsjubileum. Vid
sekelskiftet och inför det första
lokalderbyt på 30 år i allsvenskt
division I-spel kläckte Upsala
ASS:s idérike dåvarande ordförande Bo Nyberg den ljusa idén
att uppvakta Stadsbiblioteket
med ett förslag om att anordna
“århundradets match“ mellan
UASS och Schack 78. Förslaget
togs väl emot och eftersom
arrangemanget blev en stor framgång var man från Stadsbibliotekets sida mycket angelägna om
en fortsättning. Det blev sammanlagt fyra spännande lokalderbyn innan Schack 78 i fjol
tvingades ta steget ned till division 2. Från UASS:s sida räknade
man kallt med att SK Kristallen

skulle leva upp till favoritrollen i
gruppen, och därför borde inbjudas att vara gästande lag i jubileumsupplagan av‘“Schackfesten
på biblioteket“, traditionsenligt
den tredje lördagen i januari.
UASS har all anledning att tacka
Kristallen för deras villighet till
samarbete, att inte bara acceptera en svår bortamatch under särskilt ovana förhållanden, utan
också att komma till spel i fjärde
ronden som obesegrat ledarlag.
Matchen fick även i år stort
utrymme i lokalpressen, ja faktiskt större än vid något tidigare
tillfälle. En helsida i UNT (med
inte mindre än tre färgbilder)
åtföljdes av ett stort allmänreportage samt därtill ett matchreferat av undertecknad. Allmänreportern som infann sig aningen
förundrad inför sitt udda uppdrag blev riktigt begeistrad över
vad han fick uppleva och lämnade en livfull skildring av evenemanget, sett förstås med den
okunnige betraktarens nyfikna
ögon.
Matchen blev spännande och
jämn, först i sjätte speltimmen
kunde UASS säkra en viktig seger med siffrorna 5-3. Från gästernas håll hördes inget gny över
att de ovana spelförhållandena
skulle ha påverkat slutresultatet.
I själva verket torde inspirationen att få spela inför publik motverkat eventuella olägenheter.
Sådana finns förstås och är oundvikliga, framför allt en allmänt
högre ljudnivå från omgivande
verksamheter. Ett eller annat
gallskrikande småbarn får man

räkna med. Till de mera udda
störningsmomenten hörde denna gång en högljudd kvinna som
insisterade på att framföra frälsningssånger i schackspelarnas
omedelbara närhet. När hon med
milt våld avvisades ur biblioteket
ondgjorde hon sig över de stackars schackspelarnas förtappade
själar.
I sitt näst sista nummer som
TfS-redaktör tog Bo Plato på
ledarplats upp problemet att man
på många håll i Schacksverige
tvingas uppleva en minskande
aktivitet på klubbnivå. Samtidigt
ställde han frågan varför på vissa
håll klubbarna ändå förmår hålla
medlemstalet intakt eller rent av
ökar det. Han tog UASS som
exempel, med närmare 80
startande under höstens olika
KM-turneringar. Den nye TfSredaktören Lars Grahn vill belysa ämnet och har bett mig om
synpunkter, som försök till svar
på frågan. Jag har visserligen själv
snart 40 år bakom mig som
schackintresserad Uppsalabo,
men faktiskt aldrig som medlem
i denna så förträffligt skötta
förening, så jag passade på i
samband med “Schackfesten på
biblioteket“ att bolla vidare till
Bo Nyberg (numera f.d. ordförande) och Thomas Franzén,
UASS:s nuvarande ordförande.
Inte oväntat fick jag en rad
tänkbara svar på min fråga, vilka
tillsammans säkert alla i olika
grad bidragit till att göra Uppsala
till en “schackstad“. Det mest
uppenbara svaret av alla fick jag
dock inte från dessa båda herrar,
något som deras blygsamhet
säkerligen förbjöd dem att yttra.
Därför ska jag själv på första plats
nämna det självklara att utan en
välskött verksamhet – liktydigt
med dugliga och besjälade ledare, som förmår sprida en känsla
av sammanhållning, kamratskap
och gemensamt ansvar – kan
ingen förening fortleva, mycket
mindre utvecklas och växa. Som
utomstående observatör kan jag
vittna om att så i hög grad varit
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fallet åtminstone de senaste fyra
decennierna, och av samtal med
oldtimers att döma även långt
dessförinnan.
Vilka kan de övriga faktorerna
då vara som vi enades om kunde
förklara det fortsatt höga schackintresset i Uppsala? Låt oss lista
dem:

Tradition/Historia
Kanske den enskilt viktigaste
faktorn, åtminstone i Uppsalas
fall. UASS fyller 100 år nästa år
och klubben kan se tillbaka på en
i det närmaste obruten period av
livaktig och bred verksamhet. Till
en sådan klubb återvänder man
gärna, även efter ett eventuellt
avbrott i det egna hobbyspelandet, eller lockar med sig några
nya medlemmar, för man “vet“
att verksamheten består och att
man är välkommen.

Verksamheten
I Uppsala finns “sedan urminnes
tider“ ett brett utbud av allehanda schackliga aktiviteter, de flesta direkt eller indirekt i UASS:s
regi. Det finns som regel något
för varje smakriktning vid olika
tidpunkter under säsongen. Från
den traditionstyngda Uppsalakorpen för tremannalag tidigt på
hösten till snabbschackets Grand
Prix-final sent på våren. Man har
också varit klok nog att utveckla
tävlingsverksamheten, det vill
säga att stegvis införa nyheter i
den lokala tävlingskalendern, vilka som regel slagit väl ut. Bland

annat har Upplands DM, huvudsakligen ett evenemang i UASS:s
regi, förvandlats till en öppen
turnering, som i två klasser
numera samlar närmare 100
deltagare. Vidare har man infört
nyheter som tematurneringar
samt en Grand Prix-stege med
olika former av snabbschack. På
senare tid har tillkommit en årlig
simultan mot Ulf Andersson. Alla
dessa skilda aktiviteter verkar
sammantaget för att höja intresset och klubbkänslan.
Ett lyckokast var det säkert
också att införa en högsta
“Elo-grupp“ i KM-spelet. Innevarande spelår blev det faktiskt
både “Elo Elit“ och “Elo allmän“
för-utom de traditionella klassturneringarna. Elitspelare med
anknytning till Uppsala i någon
form lockas på detta sätt att ställa
upp även i KM, vilket i sin tur
säkert lockar flera vanliga pjäsknuffare att spela, då ju spelkvällarna på klubben ökat i intresse
och status.

Framgångar
Det gamla talesättet att “framgång föder framgång“ gäller
säkert också, i varje fall i modifierad form – “framgång föder
intresse“. Uppsalaklubbarna har
genom åren, främst hos UASS
och i viss mån även saligen avsomnade ASK, i sina led haft
spelare av speciell lyskraft (ingen
nämnd och ingen glömd), till
exempel några Sverigemästare.

Uppmärksamhet
Tidskrift för Schacks
kamratförbund
Medlemmarna kallas till
årsmöte i Göteborgs
Schackcentrum, Vegagatan
20, Göteborg tisdagen den
11 maj 2004 kl 18.00.
Välkomna!
Styrelsen
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Ett viktigt kapitel; Uppsalas
schackliv har genom åren haft
stor glädje av framför allt UNT:s
generösa attityd. En schackspalt
varje vecka de senaste 50 åren,
och förvisso regelbunden schackbevakning även under seklets
första hälft, har helt säkert bidragit till att göra uppsaliensare med
latent intresse för schack medvetna om de lokala alternativen.
Alexander Hildebrands 29 år som
schackredaktör kan inte nog prisas sett ur just detta perspektiv.

Junior- och
ungdomsverksamhet
Självklart ett viktigt, närmast
oundgängligt inslag för den förening som vill undgå sotdöden.
Det märkliga i Uppsalas fall är en
i det närmaste obefintlig aktivitet på detta område. Salig ASK
hade väl inte en enda gång under
sina cirka 30 år en junior i sina
led, och i ärlighetens namn har
det tidvis varit mycket klent även
med UASS:s ungdomsverksamhet. Det uppsaliensiska schackintresset har blivit vad det
är trots sina brister härvidlag.
Verkligen inget efterföljansvärt
exempel!

Nyrekrytering
Förklaringen på gåtan ovan ligger förstås i Uppsalas karaktär av
utbildningscentrum på allehanda plan. Först och främst universiteten, men förstås också alla de
övriga utbildningsinstitutionerna, lockar årligen stora skaror
främst unga människor till Uppsala, varav säkert många kan vara
potentiella klubbmedlemmar.
Några kan rent av ha sökt sig till
Uppsala just av skälet att här
spelas mycket och bra schack!?
Listan på tänkbara svar på
redaktör Platos undran blev lång;
i sammanfattning blev alltså svaret följande inte särskilt originella ledord: hängivna ledare, lokal
tradition, varierad verksamhet,
framsynt rekrytering.
Det är lätt att säga tulipanaros ...
■ MARKARYD. SM för synskadade samlade tjugo deltagare.
Håkan Thomasson, Tierp segrade på 3½ poäng (av 5), en halv
före junioren Patrik Berggren,
Stockholm.
■ GNARP. Norrlandsmästerskapet för ungdomar samlade 74
juniorer i sex åldersgrupper.
Mästare blev Joel Färlin, Sandvikens SK (A), Andreas Rönnqvist,
Härnösand (B), André Westman,

Sandvikens SK (C), Vartan
Alexan, Iggesunds SK (D), Erik
Vaarala, Sandvikens SK (E) och
Simon Lindmark, SK Rockaden
Umeå (F).
■ GÖTEBORG. Götaverkens
SK och Lundby SS har arrangerat Hisingen Open för 23:e
gången i följd. Det blev den 8:e
lokalen i ordningen.
Efter en dubbelbokning räddade kyrkoherden Alf Österman
tävlingen genom att upplåta församlingshemmet åt schackspelarna. Genom denna malör kom
det sig att en kyrkoherde för första gången höll välkomsttalet. Det
var ett uppskattat initiativ som
rönte stora applåder.
Tävlingen samlade 47 deltagare, en något låg siffra delvis beroende på att första dagens spel
gick på en arbetsdag (5 januari).
I sista ronden ställdes sensationsmannen Mats Welin mot
stormästaren Mihail Marin och
det blev en fight helt i publikens
smak med tidsnöd, ömsesidiga
angrepp och förvridna anletsdrag.
Welin vände ett underläge till ett
starkt anfall mot Marins nakna
kung. När man hade 15-20 sekunder kvar satte Welin damen i
slag. Där rök chansen till förstapriset all världens väg.
Ingvar Andréasson och Rikard
Winsnes remiserade vilket innebar att favoriten Marin var ensam kvar i topp.
Slutställningen: 1) Mihail Marin, Rumänien 6 (av 7); 2) Ingvar
Andréasson, SK Kamraterna 5½;
3) Joel Åkesson, SS Manhem 5;
4) Rikard Winsnes, Skara SS 5;
Mikael Arnelind, Lundby SS 5
poäng.
Stig Hellberg
Mihail Marin
Joel Åkesson
Engelskt (A 14)
1.c4 e6 2.Sf3 Sf6 3.g3 d5 4.b3
Le7 5.Lg2 0-0 6.0-0 b6 7.Lb2
Lb7 8.e3 Sbd7 9.De2 c5 10.d3
Tc8 11.Sc3 a6 12.Tad1 Lc6 13.
Se1 Dc7 14.f4 dxc4 15.bxc4 Sb8

16.a4 Tfd8 17.g4 Lxg2 18.Sxg2
Sc6 19.g5 Sd7 20.Se4 Sb4 21.f5
exf5 22.Txf5 Dc6 23.Tdf1 Tf8
24.Sf4 Dxa4

25.Lxg7! Kxg7 26.Db2+ f6
Eller 26...Kg8 27.Sh5 f6 28.gxf6
Dc2 29.Da1 Da2 30.fxe7 osv.
27.gxf6+ Lxf6 28.Sxf6 Dc2 29.
S6h5++ uppg.
■ MALMÖ. Stellan Brynell,
Limhamns SK är ute efter ett
rekord. Inge Johansson vann Malmömästerskapet tretton gånger,
en gång mer än Anton Fridh.
Med sin seger i årets MM kom
Brynell upp jämsides med Fridh.
När det gäller att välja ett
partiexempel från senaste MM
väljer vi ett med Lennart Friberg
i huvudrollen. Här låter han motståndarens kung löpa gatlopp.
Lennart Friberg
Osmani Penalver
Sicilianskt (B 52)
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.Lb5+ Ld7 4.
Lxd7+ Dxd7 5.c4 Dg4
Med bondevinst. Men det är
lugnt. Vit får kompensation för
bonden i form av klart bättre
utveckling. Vi följer för övrigt
upptrampade stigar ett tag till.
6.0-0 Dxe4 7.d4 cxd4 8.Sxd4
Sc6 9.Sb5 0-0-0 10.Da4 a6 11.
Sbc3 axb5
Partifortsättningen antyder att
det hade varit bättre att låta
damen maka på sig.
12.Da8+ Kc7 13.Sxb5+!
Svart hade kanske bara räknat
med 13.Dxd8+ Sxd8 14.Sxe4
bxc4 med utjämnat spel.
13...Kb6 14.Da4

Nu måste hotet 15.Le3+ avvärjas.
14...d5 15.Le3+ d4

16.b4!
Löparen neutraliserades men
matthotet c4-c5 kräver större
uppoffringar.
16...Sxb4
Inte 16...Se5 17.Da5+ Kc6 18.
Dc7 matt. Efter 16...e5 17.c5+
Lxc5 18.Tfc1+ Kb6 19.Tfc1+
Kb6 20.Tab1 har svarts kung inga
flyktvägar.
17.c5+!
17.Dxb4 e5 är inte lika hårt.
Kungen ska fram i ljuset.
17...Kxc5 18.Tac1+ Kd5 19.Dxb4
Det duger bra men efter direkt
19.Lxd4 hade svarts kung varit
ännu mer kringskuren. Men gatloppet fortsätter för svarts kung.
19...Ke5 20.Lxd4+ Kf5 21.Tfe1
e6 22.Dc3 Dh4 23.Lxg7 Lxg7
24.Dxg7 f6 25.h3 Sh6 26.Tc5+
e5 27.Tcxe5+ fxe5 28.Txe5+ Kf4
29.g3+ uppg.
Slutställningen: 1) Stellan Brynell, Limhamns SK 6½ (av 7); 2)
Daniel Carlsson, Limhamns SK
6; 3) Lennart Friberg, SK Bara
Bönder 4½ poäng.
Vårens stora schackhändelse i
Malmö är Sigemanturneringen,
som startar den 28 april i Spegelsalen på Hipp.
■ HJÄRARP. Hjärarps SK
(Nordvästra Skånes SF) bjöd in
till en simultanföreställning med
Jesper Hall när klubben firade
30-årsjubileum. Hall släppte en
remi mot Sonny Colin och vann
övriga 22 partier.
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Problem

Lösningar till jultävlingen i TfS
nr 10/03

Lösningar till problemen i nummer 10/03

Problem 1 av F.M.Lindeberg (6
ho Problemisten 1949) Matt i tre
drag.
1.Dg8 hot 2.Sg5 1. – Te6 2.Sd6.
Problem 2 av J.Hartung (1 pr
Problemisten 1949) 2 drag.
1.Sf3.
Problem 3 av S.Limbach (3 pr
Arbejder–Skak 1950) 3 drag.
1.K5 hot 2.2.Kh4 3.Th2. 1. –
fxe6 / f6 2.2.Kg4 / Kg6.
Problem 4 av W.B. Rice (1915)
2 drag
1.Sf4
Problem 5 av J. Berger (1883)
2 drag
1.Db1
Problem 6 av S.Magner (före
1920) 3 drag
1.Sa1 Kf5 2.Sc2.

16351 (Larsen) 1.Sd5 (2.Sf6)
Lxd5/Kxd5/Txd5/Sxd5/exd5
2.Dxb4/Sd6/Dh7/exd3/Tf4.
God inledning och trevligt variantspel.
16352 (Bruch) 1.Lc5 (2.Dh7)
Dxc6 2.Db4. Försök: 1.Le –
(2.Dh7) Dxc6! 1.Lf6? och Dxc6
är utan verkan, men 1. – gxf4!.
16353 (Ahues) 1.Ld3 (2.Db8)
Dxc3 2.Dh2. Försök: 1.L – ?
(2.Db8) Dxc3! 1.Lc4?/Lc6? och
Dxc3 är utan verkan, men 1. –
Lb7! resp. Lb3!. Samma idé som
i den föregående uppgiften och
komponerad med samma förlaga.
16354 (Makaronez) 1.Tg4 hot 2.
Sxd3 1. – Kd4 2.Sg2 Ke5 3.Dg5.
1. – Sd4 2.Ld8. 1. – Se5 2.Se6
Kxd5 3.Td4. 1. – Sxd5 2.Dg5.
1.De6+? c2!. En intressant trea
med komplicerade vändningar.

Sc3 3.Ta2. 1. – Sg6 2.Txg6 3.Tg1.
1. – Sf5 2.Kh3 3.Ta8. En pärla
bland tredragsminiatyrer.
16359 (Knutsson) 1.Kd3 Sh5 2.
Ke4 Sf7 3.Ld6 Sxd6 4.Ke5 f4.
Bilösning: 1.Kd3 Kb4 2.Kd3 Sd5
3.Ke5 Kc4 4.Kd6 Sf7.
16360 (Knutsson) 1.Sh8 Se3 2.
d1L Sf5 3.Lh5 Sg4 4.Lg6 Sf6.
Ove K. med flaggan i topp och en
fin avslutning på spalten! (K.A.S.)
Lösarpriser går till S. Turlej,
Warszawa och Ingvar Andersson, Bollebygd.
Problem av
Lars Larsen, Sønderborg
(Korrektur till 16330,
TfS nr 8/03)

16355 (Kozhakin) 1.Lb2 Kd2 2.
Sg3 Kd3 3.Td5. Beklagligtvis
råkade här betingelsen b bli utelämnad vilket fick en konfunderad löpare att utbrista: Vadå
Problem!? Alltså b) med Te5 på
c5: 1.Te1 Kc2 2.Sd4 Kd3 3.Te3.
Försök: 1.Sh4? Ke4? 2.Td1 Kf4
3.Td4, men 1. – Ke2!. 1.Le1?
Ke2? 2.T5c3 Kf1 3.Sg3, men 1. –
Ke4!. Rätt utskriven således en
helt betagande miniatyr.

Tidskrift
för
Schack
Matt i 2 drag
1.Dg5.

16356 (Knuppert) 1.La3 hot
2.Sc6 1. – Sce4 2.Df8 (Dd8?) 2.
– Sf6 3.Db8. 1. – Sde4 2.
Dd8)Df8?)Sd6 3.Dh8. 1. – f2 2.
Sc6. Finslipat mästerverk!
16357 (Petrovic) 1.Da4. 1.Da6?
e5!. 1.Kd6? Kb7!.
16358 (Nielsen) 1.Lh7 Sxg8 2.
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I en tävling som kan betecknas
som medelsvår var det uppgifterna 1 och 6 som vållade störst
svårigheter.
Slutligen ett stort Grattis(!) till
följande, genom lottens hjälp,
utsedda pristagarna: Sonny Colin, Örkelljunga, Linus Eriksson,
Haparanda, Indrek Aunver, Uppsala, Ingemar Wincent, Bjurholm
och Christer Jonsson, Skärholmen.

Med lösningarna till TfS nr 10/
03 uppnådde Josip Vrabec, Brunflo och Kent Larsson, Täby 250
poäng. Med detta kan de löpande lösningstävlingen anses som
avslutad. Vi gratulerar prisvinnarna och tackar samtliga lösare
för visat intresse.

Vi har alla årgångar
Inbundna 1906-1994
Många lösnummer.
Köper-Säljer. Hela samlingar
schackböcker. Humana priser.
S E Consult, Box 48095,
418 23 Göteborg.
Tel. 031-91 04 44,
fax 031-91 46 55.
Tala med Stellan Persson.
E-mail: chesshou@algonet.se

Förbundsaktuellt

Tävlingskalender
April
Vallentuna 17 april
Talangjakten, final.

■

Styrelsen
● Vi påminner om kandidater till

ungdomsledarstipendiet.

Maj
Norrtälje 8 maj
Schackfyran, final.

■

Kansliet
● I år har alla distrikt verkligen

skött insändandet av medlemsregistreringen bra. Jag har fått in
från alla distrikt och bara en del
kompletteringar av namn ska till.
Hoppas nu bara att medlemsavgifterna också kommer in lika bra.
Före den 1 april ska vi ju ha dem.

AK

Haparanda 8-9 maj
Snabbschack med tidshandikapp – se annons sidan 179!

■

Hägersten och Göteborg 15-16 maj
Kadettallsvenskan, kval.

■

Laholm 20-22 maj
Deltalift Open – se annons sidan 187!

■

Sandviken 20-23 maj
Gästrikland Open – se annons sidan 186!

■

● Vi påminner om att distrikten ska

skicka in sluttabeller för distriktsserierna så snart de är klara, och
kolla då gärna om segrande lag är
intresserad av att spela i division IV
nästa säsong.

PK
● Notera datumet 4 september

2004. Då är det dags för Schackets Dag igen. Det har ännu bara
kommit in intresseanmälningar från
ett fåtal klubbar.

Linköping 20-23 maj
Sanktionerad turnering. lass.no-ip.com/lass

■

■ Mölndal 22-23 maj
Skollags-SM, finaler.
■ Göteborg Cup 29-31 maj
Ungdomsturneringar - se annons i förra numret!

Göteborg Open 29-31 maj
Öppen turnering, entimmespartier, 9 ronder schweizer.
wwwgoteborgschack.com/gopenifo.htm

■

Juni

RK
sen i Göteborg den 5-6 juni 2004.

Tripoli, Libyen 18 juni - 13 juli
VM-turnering med bl.a. Evgenij Agrest.

TK

Juli

● Missa inte specialdomarkur-

■

● Finalen i Talangjakten spelas i
Vallentuna den 17 april 2004. Diplom kan beställas från kansliet.

■

UK

■

● Sommarlägret är i år i Fiske-

boda kursgård cirka tre mil norr
om Katrineholm den 21-24 juni. En
anmälningsblankett kommer ut i
början av april.
Ingemar Eriksson

Esbjerg, Danmark 3-10 juli
Vesterhavsturneringen. Öppen turnering, 9 ronder schweizer. www.northseacup.dk/nsc2004/index.htm
Göteborg 10-25 juli
SM – se inbjudan i nr 2/04.

■ Pardubice, Tjeckien 10-27 juli
Schackfestival, flera öppna turneringar. www.czechopen.net

Dortmund, Tyskland 22 juli - 1 augusti
Schackfestival med superturnering och öppen turnering.
www.schachfreunde-brackel.de

■
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Gästriklands SF och Sandvikens SK
inbjuder till

Gästrikland Open
20-23 maj 2004
Spelplats:

Folkets Hus, Resturang Bolaget, Köpmanatan 5, Sandviken.

Tid:

20-23/5 2004. Personlig anmälan senast 12.15 den 20/5.

Spelform:

Sju ronder Nordisk Schweizer (modifierad).
Rond 1-3, 1 timme för hela partiet. Rond 4-7, 2 timmar för 40 drag
och därefter 1 timme för resten av partiet.

Preliminärt

Rond 1 20/5 13-15, rond 2 20/5 16-18, rond 3 21/5 10-12, rond 4
21/5 14-20, rond 5 22/5 9-15, rond 6 22/5 16-22, rond 7 23/5 10-16.

Startavgift:

350 kr för seniorer, 250 kr för juniorer och kadetter. GM och IM
fri startavgift.

Priser:

12000, 7000, 4000, 2000, 1500 kr.
Prispengar delas vid lika poäng. Ratingpriser à 1000 kr i grupper om
tio spelare. Dessutom massor med sakpriser. Priserna är garanterade
vid minst 120 deltagare.

Anmälan:

Anmälan sker genom att startavgiften insättes på postgiro 590135- 0
Gästriklands Schackförbund, senast den 10 maj. Notera din förening
och rankingtal. Anmälan efter den 10 maj i mån av plats. Kontakta
arrangören.

Logi:

Stadshotellet Princess erbjuder följande priser: enkelrum 500 kr,
dubbelrum 700 kr, flerbäddsrum 3-5 pers 350 / pers.
Bokas tel 026-254550, referera till Gästrikland Open.
Alsens hotell bokas Ulla Blomberg tel 026-279900.
Övrig logi Per Åkerman: Grupplogi, lägenheter, m.m.

Information: Per Åkerman 026-216012, 070-3125680, 026-274951
Hans-Ove Sjödin 0290-24843
E-mail: sandvikensschackklubb@swipnet.se
Info.sida: home.swipnet.se/Sandvikens-schackklubb
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Harplinge SS
inbjuder till 1:a upplagan av

på Stadshotellet i Laholm
Kristi himmelsfärds helgen 20-22 maj 2004
SPELPLATS

Stadshotellet Laholm, Hästtorget 3.
Om du åker tåg, boka hämtning vid Laholms järnvägsstation genom Taxi på
0430-155 00. För att undvika väntetider och ordinarie Taxikostnad ring senast
18 maj. Pris 16 kr/pers.

SPELFORM

7 ronder schweizer
Rond 1-3: 1 timme. Rond 4-7: 40 drag/2 tim därefter 30 min
Huvuddomare: IA Johan Berntsen

HÅLLTIDER

Torsdag:
Fredag:
Lördag:

PRISER

1:a 12.000 kr, 2:a 6.000 kr, 3:a 3.000 kr, 4:a 1.500 kr & 5:a 1.000 kr.
Rankingpriser 1.000 kr, i grupper om 12 spelare

LOGI

Stadshotellet, tel: 0430-128 30, www.laholmsstadshotell.se
Vandrarhem "Parkgården", tel: 0430-133 18, www.laholm.se/turist/stf_lah.htm

STARTAVGIFT

300 kr, IM och IGM fritt deltagande

ANMÄLAN

På postgiro 37 16 01-6, Harplinge SS tillhanda senast 13 maj.
Ange klubb, rating och telefonnummer på talongen. Personlig anmälan senast
kl 13.00 i spellokalen. Vid efteranmälan utages en extra avgift på 50 kr

INFORMATION

www.lovskog.net/HarplingeSS/
Magnus Filipsson 070-680 90 14, Thorbjörn Andersson 035-17 81 86

Rond 1. kl 14.00
Rond 4. kl 10.00
Rond 6. kl 09.00

Rond 2. kl 16.30
Rond 5. kl 16.00
Rond 7. kl 15.00

Rond 3. kl 19.30

Bland de anmälda finns:
GM Jonny Hector, GM Nick de Firmian,
GM Stellan Brynell

Sponsor: GalvanoService

Arrangör: Harplinge Schacksällskap
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Avsändare: Sveriges Schackförbund, Slottsgatan 155, 602 20 Norrköping.

Svenska Schackbutiken AB
”Allt i Schack”
New in Chess Yearbook 70 av GM Sosonko (redaktör), 2004, 242s, 240 kr
Årsboken är som vanligt uppbyggd med läsarnas forum och Sosonkos hörna följt av 35 teoretiska
översikter, av vilka merparten är författade av stormästare. Ett axplock:
Fyra stycken Najdorf-artiklar om 6.Lg5 och om 6.Lc4, Pirc, KungsFianchetto, Tre artiklar om
Franskt, en vardera om Caro-Kann (4.Le3) och Skandinaviskt (3...Dd6) och tre artiklar om
Spanskt, vilka behandlar Neo-Steinitz, Neo-Archangelsk samt Anti-Marshall, en vardera i
Tvåspringarspel, Traxler och Evansgambit. I halvslutna öppningar har vi Fajarowicz-varianten i
Budapest (3...Se4), Blackburne-varianten 5.Lf4 i Damgambit följt av två artiklar om Slaviskt,
accepterad Damgambit, Öppet Katalanskt 6...dxc4 och två artiklar om Nimzoindiskt, Damindiskt med 5.Da4 vilken också den är döpt efter Nimzowitsch, 8.Dd3 i Fianchetto-varianten i
Kungsindiskt. Slutligen avhandlas olika engelska system. Först har vi symmetriskt med 4.e4 och
sedan Anti-Grünfeld 4.Da4 i Engelskt och sist men inte minst Benoniliknande uppställningar i
engelska look-alike-öppningen Réti. Boken avslutas som brukligt med några recensioner. Den
här gången synas John Watsons Play the French 3rd ed. och French Defence 3 Nd2 av Psakhis,
där även båda författarnas upplägg jämförs, följt av Queens Gambit Accepted av Sakaev och
Semkov.
How to Get the Edge Against the Gruenfeld, av GM Konstantin Sakaev (2656), 2004,
166s, 220 kr
Idag finns det ingen stormästare med högre ranking än Sakaev som ägnar sig åt att analysera och
publicera sina egna öppningsanalyser. Matthew Sadler sa i NIC för något år sedan att det var så
skönt att sluta som professionell eftersom man slapp tänka på vad man skulle spela mot Grünfeld
innan man föll i sömn...hoppas bara att det inte blev för många sömnlösa nätter. Sakaev sticker
här ut hakan och säger att vit kan uppnå fördel genom följande drag: 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3. Sc3 d5
4.cxd5 Sxd5 5.e4 Sxc3 6.bxc3 Lg7 7.Lc4 0-0 8.Se2 Sc6 9.Le3 0-0 10. 0-0 Lg4 11.f3 Sa5 och nu
kan vit välja mellan 12.Lxf7 och 12.Ld3 cxd4 13.cxd4 Le6 14.Tc1 båda med utsikter till fördel
för vit. Sakaev har analyserat ställningen tillsammans med bl.a. Kramnik och Dolmatov mfl. Här
avslöjar han allt han vet om den variant han själv spelar. Boken riktar sig till alla 1.d4-spelare över
2000. För säkerhets skull bör man nog ha den om man har Grünfeld på sin repertoar.
Winning Chess Endings, av GM Yasser Seirawan, 2003, 240s, 240 kr
“Att studera slutspel är som att fuska.“ Citatet är hämtat från Michael Franett, trefaldig
schackmästare i Washington State och redaktör för Inside Chess Magazine. Ett uttalande som
fastnade hos Seirawan och allt eftersom vi läser den här boken skulle författaren vilja att det
fastnade även hos oss. Varför? Det förklaras i boken. I princip ingen gillar ju att studera slutspel.
Arbetet är ofta ensamt och mödosamt och man vet inte vilka böcker man skall studera för att
få ut mesta möjliga. Dessutom är böckerna man hittar ofta långtråkiga och totalt utan humor.
Den här boken är lite annorlunda... och har fått mycket bra recensioner runt om i världen!
Perfekt för dig mellan 1300-1700!
Chess Research Database 2003, 2,7 miljoner unika partier. Världens “renaste“ bas,
1 CD 230 kr

Behöver du schackböcker, schackprogram eller spel? Vi har allt en schackspelare behöver. Har vi varan hemma
skickas den samma dag. Beställningar under 1000 kr skickas mot faktura. Du lägger bara till för portot. Inga mystiska
tilläggskostnader. Vår styrka är gedigen produktkompetens och mycket hög servicenivå. Prislista för säsongen
2003-2004 ute nu! Ring och beställ den!
Hemsida: www.schack-kompaniet.com e-brev: order@schackbutiken.com
I Svenska Schackbutiken AB arbetar Gunnar Fredin, Michael Göransson, IM Karl Johan Moberg och IM Ari Ziegler.
Besök vår välsorterade butik! Vi har Nordens största lager av schackartiklar, öppen mån-fre 09.30-18.00,
Vegagatan 18, 413 09 Göteborg, Tel/fax: 031-24 47 14.

Besök gärna www.schacknytt.com!
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