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456 Lagtävlingar har sin speciella charm
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Det blev åtminstone en svensk medalj vid Lag-EM
i Göteborg. Johan Hellsten fick en bronsmedalj för
tredje bästa resultat vid bord två. Här berättar han
om det svenska förstalagets nio drabbningar. Det
började mot lägst rankade Cypern och slutade mot
topprankade Ryssland. Det blev en utmärkt avslutning
för förstalaget i ett lovordat Lag-EM.

476 En modern klassiker
Emanuel Bergs vinst i Lag-EM mot världsstjärnan
Jevgenij Barejev väckte genljud i schackvärlden.
“En modern klassiker“ skrev Lubosh Kavalek i Washington Post. Berg tar med läsarna genom
det fantasieggande partiförloppet.

486 En hemsk avslutning
Pontus Carlsson bidrog starkt till underhållningen i SM-gruppen. Och det gick länge bra för
honom genom tidsnöder och dråpliga förvecklingar. Han var i hög grad inblandad i tätstriden
när olyckorna kom slag i slag. Carlsson beskriver nedförsbacken.

508 Sensationen i Dortmund
I sitt reportage från superturneringen i Dortmund anger Ian Rogers tio skäl för att Arkady
Naiditschs förstaplats ska betraktas som en sensation. Skäl 1: Han var den ende i startfältet
som var rankad utanför topp 100. Rogers har kommenterat de mest intressanta partierna.
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Lag-EM i Göteborg
Av Lars Grahn

G

eorgien dök upp lagom till
kaffet. Kontroversielle Zurab
Azmajparasjvili banade väg mellan borden i schackrestaurangen
på Svenska Mässan i Göteborg.
Det var invigningsceremoni för
Lag-EM och ovisst in i det sista
om Georgien skulle ställa upp
med lag i herr- och damklassen. I
Azmajparasjvilis följe fanns bland
andra exvärldsmästarinnan Maja
Tjiburdanidze i sin oglamorösa
hatt.
Det fanns hård konkurrens om
uppmärksamheten denna dag i
Göteborg: U2 uppträdde på
Ullevi. Bonos intresse för schackspelet är välbekant, men han dök
så vitt jag vet aldrig upp bland de
många åskådarna på Svenska
Mässan. Strömmen gick åt andra
hållet. Det irländska laget tog sig
till Ullevi men stod utanför och
lyssnade på konserten tillsammans med hundratals likasinnade.
Azmajparasjvili har ett skamfilat rykte som affärsman och
misstänkt elo-mäklare. När han
fick en blåtira under avslutningsceremonin vid olympiaden i
Calvià, så gjorde de spanska
säkerhetsvakterna enligt vår
medarbetare Ian Rogers bara
något som många i schackvärlden
länge velat göra. Nåväl, Azmajparasjvilis många gånger tvivel-
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aktiga agerande tycks inte ha
påverkat hans ställning i världsschackförbundet Fide där han är
vicepresident.
Azmajparasjvili försökte förhandla med arrangörerna i Göteborg om startavgiften, det vill
säga kostnaden för uppehället
på Hotel Gothia Towers. Det
hänvisades bland annat till instabiliteten hemma i Georgien och
stridande falanger inom schackförbundet. Tävlingsledningen i
Göteborg lät sig inte bevekas
och så småningom fanns önskat
belopp på rätt bankkonto.
Det hade behövts mer pengar
på det kontot. Sponsorintäkterna
nådde inte upp till den nivå som
man hade hoppats på. Och med
tanke på att arrangörerna, med
Niklas Sidmar och Göran Terninger i spetsen, svarade för ett
Lag-EM som fick beröm från
många håll, kunde man naturligtvis också ha önskat ett betydligt
större massmedialt genomslag.
Tv-bolagen lyste med sin frånvaro – med ett undantag. Det
armeniska statliga tv-bolaget hade
ingen kamera på plats, men
kom i alla fall med rapporter i
nyhetssändningen varje kväll. Nu
är schackkulturen i Armenien
något alldeles speciellt sedan Tigran Petrosians dagar som världsmästare. Det finns två stående

sportprogram på armenisk tv
varje vecka. Det ena handlar om
fotboll, det andra om schack. Ett
sådant engagemang finns ingen
annanstans.
Svenska tv-bolag har på senare
år kommit med sporadiska rapporter från exempelvis Sigemanturneringen och Malmö Masters.
Nu var det dukat för ett av de
största schackevenemangen genom tiderna på svensk mark och
tv-kamerorna fanns inte där. TT,
Sveriges största nyhetsbyrå, visade föga intresse för tävlingen. Själv
levererade jag dagliga rapporter
till Sydsvenskan, och Krister Berg
gjorde detsamma för GöteborgsPosten. Så vitt jag vet var det inga
andra tidningar som hade motsvarande bevakning. Om det
saknas schack i din dagstidning
så skadar det inte att påpeka för
redaktionsledningen att det borde finnas med. Och för att tala i
egen sak: om det finns schack i
din dagstidning så skadar det inte
att påpeka för redaktionsledningen att det uppskattas. Det är numera långt ifrån självklart att
schack har sin plats i spalterna.
Konkurrensen om spaltutrymmet
har hårdnat betydligt.
I och med att Georgien ställde
upp tilläts Sverige att mönstra ett
tredjelag i öppen klass för att
utjämna antalet lag till fyrtio.

Foto: Lars Grahn

Guldmedaljer till Holland – från vänster: Sergei Tiviakov, Erik van den Doel, Ivan Sokolov, Jan
Timman, Loek van Wely och lagkaptenen Herman Hamers.

En tanke i den svenska laguttagningen var att ge ungdomarna
chansen att spela mot tufft
internationellt motstånd. Anders
Olsson, Pontus Carlsson och Bo
Lindberg placerades i andralaget
tillsammans med “mentorerna“
Ulf Andersson och Lars Karlsson,
medan Kezli Ong, Hans Tikkanen och Linus Olsson fick chansen i tredjelaget tillsammans med
Stellan Brynell och Jesper Hall.
De flesta av de svenska spelarna, femton av tjugofem, presterade bättre än vad deras elotal
pekade på. Ungdomarna gjorde
fint ifrån sig med två topprestationer: Pontus Carlsson tog en
första stormästarinteckning och
Hans Tikkanen klarade IMnormen. Pontus berättar själv

om sina EM-äventyr i nästa
nummer.
Pieter Claesen, Belgien

Hans Tikkanen, Sverige C
Det pågår angrepp och motangrepp längs de halvöppna g- och

h-linjerna. Tikkanen slår till först.
28.Txg6+! Kf8
Alternativet att slå tillbaka på g6
kan avskrivas: 28...fxg6 faller på
29.Dxg6+ Kf8 30.Lh6+ Txh6
31.Dxh6+ Kf7 32.Lg6+ Kg8 33.
Dh7+ med matt.
29.Th6
Bra nog. Fritz vill excellera:
29.Lh6+! Ke8 30.Txe6! och svart
kan packa ihop.
29...Txh6
Det underlättar för vit, men det
hade varit kört även efter 29...Tg8
30.Lxd4.
30.Lxh6+ Ke8 31.Sxd4 Lh4
32.Sxe6!
Vi har sett det förut: svart tål inte
en schack på g6.
32...fxe6 33.Dg6+ Ke7 34.Dg7+
uppg.
TfS nr 6/2005
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Förbundsordförande Ingvar Carlsson har funnit rätt kameravinkel när han fotograferar sonen Pontus.
Sverige A mot Sverige B står på programmet.

Tikkanen säkrade IM-inteckningen med en fallseger i sista
ronden:

Efter 15...Ld4 16.Sxd4 Dxd4
17.Lb2 är löparparet mycket
starkt, medan kantspringaren
hänger löst.

Ponziani (C 44)
Hans Tikkanen, Sverige C
John Trevelyan, Wales

1.d4 Sc6 2.Sf3 d6 3.e4 e5 4.c3
Efter en ovanlig dragföljd har man
kommit in i Ponziani.
4...Sf6 5.Sbd2 Le7 6.Ld3 0-0
7.0-0 h6 8.Tb1 Sh7 9.b4 Sg5?
Nu ryker bonden på e5 och den
andra springaren tvingas ut i ödemarken. Svart får visserligen tillbaka bonden men han får betala
ett högt pris. Sedan kommer ett
motoffer som måste ha fått
Trevelyan att längta hem till
hedarna i Wales.
10.b5 Sa5 11.dxe5 dxe5 12.
Sxe5 Lf6 13.Sdf3 Sxf3+ 14.Sxf3
Lxc3 15.Dc2 Df6
450
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16.e5!
Ett bondeoffer som bäddar för
vits löparpar.
16...Lxe5 17.Sxe5 Dxe5 18.Lb2
Dg5 19.f4!
Det är Dc3 med dubbelhot mot
a5 och g7 som hänger i luften.

Efter partidraget börjar den
svarta damens möjligheter att
hålla ett öga på g7 förblekna. På
19...Dg4 följer just 20.Dc3, t.ex.
20...b6 21.h3 Dg3 22.Tf3 och
svart tvingas släppa taget. Trevelyan försöker i stället att indirekt
angripa löparen på d3.
19...De7 20.Dc3 f5 21.Tfe1
Kort och gott. Springaren går
ingenstans. Naturligtvis inte
21.Dxa5? De3+ och slag på d3.
21...uppg.
21...Dd7 22.Tbd1 förändrar inte
mycket.
De svenska lagen placerade
sig något bättre än de kunde förväntas sluta vid normalresultat.
Johan Hellsten berättar om förstalagets öden och äventyr med
start på sidan 456.
Vi skriver om damgruppen i
nästa nummer.

N

är jag anlände till Hotel
Gothia Towers i första
vändan stötte jag på två klubbkamrater – formellt sett – vid
ankomsten till hotellet. Vi är alla
tre medlemmar i Limhamns SK:
Ivan Sokolov, Jan Timman och
jag. De holländska stormästarna
spelar ibland, men ingenting
under den senaste säsongen, för
Limhamn i elitserien och vad
gäller mitt eget tävlingsspelande
så är det ytterst sporadiskt. Vi har
tidigare talat om Timmans nytändning och han hade stor andel
i Hollands triumfatoriska framfart i Göteborg.
Holland erövrade guldmedaljerna och det får betraktas som
rättvist med tanke på att man
hade det starkaste motståndet.
Man besegrade de tre medaljörerna från olympiaden i Calvià,
det vill säga Ukraina, Ryssland
och Armenien. I laget spelade
Loek van Wely, Ivan Sokolov,
Sergei Tiviakov, Jan Timman och
Erik van den Doel. När de återvände med flyget till Schiphol
togs de emot av styrelsen i holländska schackförbundet med
flera. Det jublades i den stora
schacknationen Holland.
Några holländska delikatesser:

bestämde sig van den Doel för ett
till synes mycket äventyrligare sätt
att bana väg för fribönderna. Han
tyckte att det var värt en del att få
bort damerna från brädet.
21.Dc2!!??
Uppspärrade ögon i kommentatorrummet. Sedan talades det till
och från om det här draget i ett
par dagar.
21...Sxe3 22.Dxc8+ Lxc8 23.
Tc1 Le6 24.b6 Lh6 25.b7 Kg7
Det har redan kommit till en
punkt där desperationen kan ta
vid. 25...Sd7 26.Lb5 Sb8 27.Tc8+
är ju lika hopplöst. Guseinov gör
ett sista försök att kasta alla sina
pjäser mot motståndarens kung.
26.b8D Sxg2 27.Tc3 Sf4 28.Lc4
d5 29.exd5 Ld7 30.a5 Sh3+
31.Kh1 Lf4 32.Db6 Le5 33.a6
Lf5 34.De3 Lf4 35.Dd4 uppg.
Holland slog Ryssland med
3–1 och det var faktiskt bud på
en ännu större seger. Jevgenij
Barejev lyckades rädda remi i en
förlorad ställning mot van den
Doel. Men Alexei Drejev lyckades inte slinka:
Alexei Drejev, Ryssland

med en vinst mot unge Alexander Motylev.
Spanskt (C 75)
Alexander Motylev, Ryssland
Jan Timman, Holland

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 d6 5.0-0 Ld7 6.c3 Sge7
7.d4 Sg6 8.d5 Sb8 9.c4 Le7
10.Sc3 h6
Det fungerar utmärkt efter
11.Le3 Lg5, men ser mest ut som
en tidsförlust efter vits nästa drag.
11.b4!
Det är en bondestorm på gång,
det banas väg för c-bonden.
11...a5 12.a3 0-0 13.Le3 Lxa4
14.Sxa4 Sd7 15.c5 axb4 16.
axb4 Sh4 17.Sxh4 Lxh4 18.f3
Svarts motspel bygger till stor
del på framstöten f7-f5. Det är
en anledning till att 18.Dg4!? är
intressant. Med partidraget undviker Motylev avbyte av löparna,
stagar upp e4 och koncentrerar
sig på damflygeln.
18...Lg5 19.Lf2 f5 20.c6
Frestande med tanke på att svarts
springare inte har något bra fält.
Men det finns en poäng med att
först slå av på f5, som fortsättningen visar, även om det hade
gett springaren fältet f8.

Gadir Guseinov, Azerbajdzjan

Sergei Tiviakov, Holland

47.Dh6! Te2+ 48.Kf1 Lxh6 49.
h8D+ uppg.
Erik van den Doel, Holland
I ett läge där väl långt de flesta
hade spelat 21.Lxc4 Dxc4 22.b4

Jan Timman blev bäste poängplockare i Hollands lag och i
matchen mot Ryssland bidrog han

20...fxe4!?
Pjäsoffret var praktiskt taget
tvunget, enligt Timman.
21.cxd7 exf3 22.gxf3 Dxd7
Vits offensiv på damflygeln har
kommit av sig och svart har fått
TfS nr 6/2005
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två bönder för pjäsen.
23.Kg2 e4!?
Bonden på f3 är en viktig försvarare, och lika betydelsefullt: svart
tänker påvisa att vit har problem
på a-linjen.
24.fxe4 Lf6 25.Ta2
Bindningen på a-linjen innebär
att vit måste ge tillbaka pjäsen.
Sämre är 25.Ld4? Lxd4 26.Dxd4
Txf1 följt av 27...Txa4 med klar
fördel för svart.
25...b5 26.Sc5 dxc5 27.Txa8
Txa8 28.bxc5 Te8 29.Te1 Lc3
30.Te3 b4 31.Lg3?!
Det hade varit bättre att spela
31.c6 för att fixera svagheten på
c7. Motylev var nu i svår tidsnöd.
31...c6 32.Da4?!
Här står damen dåligt. Det tjänar
inte mycket till att pressa mot c6.
Bättre var 32.Ld6 och partiet hade
varit en öppen affär.
32...Tc8 33.d6 De6 34.Dd1 Ta8
35.e5?!
I en besvärlig ställning gör Motylev ett drag som ytterligare försämrar hans möjligheter.
35...Ta2+ 36.Te2 b3 37.Txa2
bxa2 38.d7

Viktor Kortchnoi kollar namnskylten för motståndarlaget Wales :
Richard Jones – vem är det?

I förstone ser det ut som om vit
håller på att vinna kapplöpningen: 38...a1D 39.d8D+ Kh7
40.D1d3+ Dg6 41.Dxg6+ Kxg6
42.Dd6+ och det är vit som spelar på vinst. Men det finns ett
drag som ställer allt i en annan
dager:
38...La5! 39.d8D+?
I tidsnöd satsar Motylev på pjäs452
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vinsten, vilket kanske är förståeligt. Enda chansen är att sitta
lugnt med 39.Dd4, men den avlägsna fribonden lär ändå ordna
vinsten till svart.
39...Lxd8 40.Dxd8+ Kh7 41.Da5
Db3 42.Lf2 Dd5+ 43.Kh3 Df3+
uppg.
På 44.Lg3 följer 44...Df1+ och
promoveringsfestligheterna kan
börja.
Judit Polgar fanns med i Ungerns ursprungliga laguppställning
men dök aldrig upp i Göteborg.
Nu var det världssjuan Peter
Svidler som var topprankad bland

spelarna i Lag-EM. Rysslands lag
var högst rankat i herrklassen,
men trots Svidlers medverkan fick
laget nöja sig med fjortonde plats!
En placering före Sverige A.
Maken till magplask har sällan
skådats. På den gamla tiden hade
det orsakat räfst- och rättarting
vid återkomsten till Moskva, men
nu tycktes ryssarna inte alltför
nedslagna. En vecka senare spelade Svidler snabbschack i Mainz.
Bland profilerna i Lag-EM fanns
den oförtröttlige kämpen Viktor
Kortchnoi, som 74 år gammal
förmodligen var tävlingens äldste
deltagare. Han spelade som så

ofta med hustrun Petra Leeuwerijk strax utanför avspärrningsrepet.
Det bjöds på en del dramatik
när Kortchnoi satt med ett
mycket besvärligt tornslutspel
mot Richard Jones i första ronden. Motståndaren kan behöva
en kort presentation: Jones är 22
år och är rankad sjua i Wales. Han
har en rätt glanslös FM-titel.
När Kortchnoi började slå på
det stackars digitaluret, uppenbart irriterad över att behöva försvara sig mot en okänd spelare
från en obetydlig schacknation,
förstod hustrun att något var på
tok. Hon la ifrån sig boken, Ken
Folletts “Die Pfeiler der Macht“
(En äventyrsroman som finns på
svenska: “Svärdet och spiran“,
Albert Bonniers förlag 2000), och
försökte tränga sig fram till repet.
Säkert konstaterade hon att
hennes man hade en bonde för
lite och att det kunde bli problem
med nattsömnen.
Mot slutet kunde Kortchnois
suckar, kroppsspråk och agerande när han hela tiden slarvigt
placerade sina pjäser i framkant
av fälten uppfattas som om han
var irriterad över att motståndaren hade fräckheten att försöka
vinna tornslutspelet.

Jones remi, möjligen påverkad av
Kortchnois uppträdande. Om
Kortchnoi suttit med merbonden hade partiet sannolikt fortsatt ett tag till även om det lutar
starkt åt remi när svart har fått
fram bonden till h5.
Kortchnoi valde att stå över
matchen mot Sverige B. Han ville inte spela mot Ulf Andersson,
som han säkert kunde ha fått en
snabb remi mot – om han hade
varit ute efter det. Det var han
inte. Kortchnoi vill ha kamp, och
i den kampen tycks nästan alla
medel vara tillåtna. Jones kommentar efter partiet antydde dock
att det inte var den väldige
motståndaren som på något sätt
påskyndat remianbudet. Enligt
honom var det en mer närliggande orsak: “Jag är en lat jävel.“
Nästa dag satt Jones åter med
ett tornslutspel, men nu med lika
bönder:
Ulf Andersson, Sverige B

vinner bondeslutspelet.) 46...Td1
47.g5 Txe1+ 48.Kxe1 Kd3 49.
Kf2 Kd2 och svart vinner.
43...Kxe3 44.Tf7 e4 45.Txh7
Ke2 46.Te7
Eller 46.Tg7 Td6 47.g4 e3 48.Te7
Td1+ 49.Kg2 Kd2 50.Td7+ Ke1
51.Te7 e2 52.Kf3 Td3+ 53.Kg2
Kd1 54.Kf2 Td2 och svart vinner.
46...e3 47.h4 Kd3 48.g4 Td1+
49.Kg2 e2 50.uppg.
I pressrummet blev jag bekant
med serbiske journalisten Josip
Asik. “Vi ses väl vid olympiaden
2010?“ sa han när det var dags
att bryta upp och åka hem. Med
tanke på att Göteborg har uttryckt intresse att arrangera olympiaden det året, utgick jag ifrån
att han avsåg ett återseende där.
Senare har jag förstått att Asik
nog hade en annan stad i tankarna. I samband med ungdoms-EM
i Herceg Novi propagerades hårt
för att Serbien-Montenegro ska
få olympiaden 2010 i denna idylliska semesterort vid Adriatiska
havet. Om Göteborg får de ekonomiska garantier som krävs från
stat och kommun för att ta hand
om olympiaden om fem år så
finns en mycket stark konkurrent
på sydligare breddgrader.

Viktor Kortchnoi, Schweiz

Richard Jones, Wales
Efter att ha spelat 42.Te5-a5 bjöd

Richard Jones, Wales

EM-notiser

Det här är ett utmärkt exempel
på hur viktigt det är att ha en
aktivare ställning i ett tornslutspel.
42.h3 Ke4 43.Tf1
Ett aktiveringsförsök. Han ger
upp bonden utan kamp. Ett försök att hålla den är också ganska
hopplöst, t.ex. 43.Kf1 Kd3 44.h4
e4 45.g3 Kc2! 46.g4 (46.Ta1
Td1+ 47.Txd1 Kxd1 och svart

■ I sjätte rondens parti mot
ryssen Alexander Motylev fick
Jan Timman ett par timmars hjälp
med förberedelserna av Ivan
Sokolov. När Timman väl kom
till det kritiska vägskälet i spelöppningen kom han på andra
tankar. Efter att ha grunnat på
saken i tio minuter valde Timman att frångå förberedelserna.
Det är inte fel att vara flexibel.
TfS nr 6/2005
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■ Ivan Sokolov hade före tävlingen synpunkter på den holländska laguttagningen: “Jag vill
ha mina frironder i början, för när
det drar ihop sig mot slutet måste
jag spela.“ Sokolov fick sin enda
frirond i sjätte rondens match
mot Ryssland.
■ Flera svenska domare fick
chansen att uppträda i ett större
internationellt mästerskap. Det
var få ingripanden. Johan Berntsen påpekade för fransyskan
Marie Sebag att hon inte fick
notera sina drag i protokollet
innan de utfördes, och fick en
irriterad armviftning till svar. Det
visade sig att fransmannen Etienne Bacrot också höll fast vid sin
gamla numera förbjudna skrivrutin. Franska sjukan?
■ Vid prisutdelningen var Johan
Hellsten den ende svenske spelaren med medalj om halsen. Han
fick en bronsmedalj för tredje
bästa resultat vid bord två. Som
bekant arbetar Hellsten som
schacklärare på universitetet i
Arica, Chile, och dagen till ära
bar han en tröja med universitetets diskreta logga.
■ Flera starka stormästare saknades i laguppställningarna av
olika skäl. Jaan Ehlvest, Estland
föredrog exempelvis en turnering
i Curacao. Det finns tydligen en
och annan som tycker att det
är trevligare i Västindien än i
Göteborg. Arkady Naiditsch
nobbade tyska schackförbundets
ekonomiska bud. Hans attraktionsvärde har naturligtvis ökat
efter den mycket överraskande
turneringssegern i Dortmund.
■ Det var samma rutiner varje

dag under Lag-EM. Laguppställningarna skulle lämnas in senast
klockan tio på speldagen. Ronden startade klockan tre. Spelarna
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fick fem timmar på sig att kartlägga motståndaren.
De svenska lagkaptenerna bestämde laguppställningarna kvällen innan. Det blev en aning komplicerat när som i åttonde ronden
Sverige A skulle möta Sverige B.
Förstalagets kapten Björn Ansner
fick andralagets uppställning av
dess kapten Ulf Andersson kvällen innan och lovade att inte
avslöja den för sina spelare i
förstalaget före tio nästa dag.
■ Av de spelare som var med i
Lag-EM i Skara 1980 var det bara
fyra som var med även i Göteborg: Ulf Andersson, Lars Karlsson, Jon Speelman och Rafael
Vaganian.
■ Stellan Brynell var med och
förberedde tredjelaget mot
Armenien. I kommentatorrummet kom han med ett avslöjande:
“Armenien lämnade våra förberedelser efter tre minuter.“

larp-Persson har en rymdpenna,
utvecklad av NASA, som kan
skriva under vatten! Det är detaljerna som gör stormästaren.
■ När Emanuel Berg besegrade
Jevgenij Barejev i sista ronden så
var det den elostarkaste spelare
han slagit. Partiet har publicerats
i många schackspalter världen
runt.
■ Under Lag-EM var det ofta
Nick deFirmian Show i kommentatorrummet på eftermiddagarna. På förmiddagarna spelade
amerikanen med i en öppen turnering, Gothenburg Open. Där
var han topprankad bland 45 deltagare och visade sin klass: 1.
Nick deFirmian, USA 6½ (av 7);
2. Vladimir Zjuravlev, Ryssland
6; 3-4. Fredrik Andersson, Sollentuna SK och Axel Smith,
Lunds ASK 5 poäng.

■ Ulf Andersson efter att ha
förlorat mot polacken Robert
Kempinski i sjätte ronden: “Jag
spelade väldigt lojt. Den ställningen skulle jag kunna hålla remi
även om jag spelade blint mot
Kasparov.“

■ Irländaren Sam Collins har
skrivit en bok med titeln “An
Attacking Repertoire for White“.
I matchen mot Italien använde
han sig av en rekommendation
från sin egen bok som vit mot
Bruno Fabio – och blev utspelad.
Det lär bli en kraftig revidering
till nästa upplaga.

■ Stormästare som Jan Timman
gästspelade i kommentatorrummet, medan Nick deFirmian tillhörde den fasta personalen vid
demobrädet. Amerikanens kommentar när Tiger Hillarp-Persson
hade försatt sig i vanvettig tidsnöd med en minut kvar för arton
drag: “Vem tror han att han är?
Pontus?“

■ Inför Norges match mot Luxemburg i rond två förklarade den
norske lagkaptenen Torsten Bae
att om det inte blev 4–0 så skulle
det bli aktuellt med namnbyten
och plastikoperationer. Det blev
2–2 och det kom genast tips från
Eirik Gullaksen om vart lagmedlemmarna kunde vända sig för
kosmetisk kirurgi.

■ Vem hade tävlingens mest
originella penna? Ulf Anderssons
guldfärgade mikropenna ligger
bra till. Den kunde med hölje
också fungera som slipsnål! En
annan stark kandidat: Tiger Hil-

■ Det var svenskt in i det sista i
spellokalen på Svenska Mässan.
Tävlingens sist avslutade parti
utkämpades mellan Bo Lindberg
och Arnar Gunnarsson, Island
(remi).

1. Holland
2. Israel
3. Frankrike

15
14
13
4. Grekland
13
5. Ukraina
12
6. Polen
12
7. Georgien
12
8. Tyskland
11
9. Azerbajdzjan
11
10. Tjeckien
11
11. Serbien-Montenegro 11
12. Armenien
10
13. England
10
14. Ryssland
10
15. Sverige A
10
16. Rumänien
10
17. Ungern
10
18. Kroatien
10
19. Schweiz
10
20. Slovenien
10
21. Danmark
9
22. Spanien
9
23. Sverige B
9
24. Finland
8
25. Norge
8
26. Makedonien
8
27. Estland
8
28. Österrike
7
29. Litauen
7
30. Island
7
31. Italien
7
32. Irland
7
33. Turkiet
7
34. Sverige C
7
35. Bulgarien
6
36. Luxemburg
6
37. Belgien
6
38. Skottland
5
39. Wales
4
40. Cypern
0

Damklassen
22
23½
21½
21½
23½
21½
19½
20
19½
19½
19
23
21
20½
20
19
19
19
19
18
21½
19
18
18
17
17
15
17
16½
16½
15½
15
15
14½
17½
15
14½
13½
11
3½

1. Polen
2. Georgien
3. Ryssland

15
14
12
4. Bulgarien
12
5. Rumänien
11
6. Armenien
11
7. Ukraina
11
8. Ungern
10
9. Serbien-Montenegro 10
10. Holland
10
11. Grekland
10
12. Israel
10
13. England
9
14. Tyskland
9
15 Litauen
9
16. Frankrike
9
17. Sverige A
9
18. Slovenien
9
19. Tjeckien
8
20. Turkiet
8
21. Spanien
8
22. Kroatien
8
23. Schweiz
6
24. Sverige B
4
25. Island
1
26. Österrike
1

23
21½
22
21
21½
21
20½
20
19½
19½
19
18
20½
19½
19½
19
18½
17
19
19
17½
16
11
11
7
7

Foto: Susanne Karlsson

Öppen klass
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"Lagtävlingar har sin
speciella charm"
Sverige A ledde Lag-EM efter första ronden och
avslutade med en oavgjord match mot topprankade
Ryssland. Det inträffade en hel del även i ronderna
däremellan. Johan Hellsten bjuder på en guidad tur.

L

agtävlingar har sin speciella
charm, oberoende av om det
gäller Skollags-DM, allsvenskan
eller olympiaden. Förtroendet,
äran och ansvaret att representera och försvara sitt lag, samhörigheten och de gemensamma
ansträngningarna att uppnå ett
visst resultat är något av det som
mest tilltalar mig i tävlingsschack.
Extra starka brukar upplevelserna bli när man spelar på
hemmaplan. Så för mig var årets
höjdpunkt i schackkalendern
given: Lag-EM i Göteborg i slutet
av juli.
Förbundskapten Björn Ansner
hade flera månader tidigare tagit
ut följande spelare till Sverige A:
Evgenij Agrest, Johan Hellsten,
Emanuel Berg, Tiger Hillarp-Persson och Jonny Hector. Alla tackade vi ja omgående inför detta
speciella och historiska uppdrag,
att försvara svenska färgerna på
hemmaplan. Med det här starka
och jämna laget, vars medelranking uppgick till cirka 2550, hade
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vi goda förhoppningar om att ta
en plats bland de tio främsta.
Genrepet mot Norge i Karlstad
hade slagit väl ut med en knapp
seger mot ett nästan ordinarie
motståndarlag.
Tre dagar före spelstart slöt vi
i laget upp i Göteborg för att
studera schack, utöva idrott och
helt enkelt umgås för att stärka
lagkänslan. Dagtid blandades slaviska och franska varianter med
serveess och stoppbollar, medan
kvällarna ägnades åt samvaro med
fokus på matchstrategi inför det
kommande spelet. Vi var alla
mycket nöjda med upplägget
och jag hoppas att denna typ av
träningsläger går i tradition inför
tävlingar som OS och Lag-EM.
En del toppnationer arbetar så
sedan många år tillbaka.
Inför första ronden var vi förvissade om att vår medelranking
skulle ge oss en seedning i mitten
av fältet, vilket med en enkel
schweizerlottning betyder att den
första motståndaren blir anting-

en mycket stark eller mycket svag.
Startspår tjugo av totalt fyrtio lag
gav oss glädjande nog det sistnämnda. Just i rond ett är det
skönt med en lite lättare motståndare, för att spela in sig och ta
några inledande poäng.

ROND 1
Sverige A – Cypern

4–0

Hellsten – Antoniou
Berg – Kassinopoullos
Hillarp-Persson – Kyriakidis
Hector – Florentiades

1–0
1–0
1–0
1–0

Till skillnad från i OS finns det
traditionellt sett inte många
blåbär i Lag-EM. Men ett klart
sådant är Cypern, som i årets
upplaga inte ens hade någon
spelare över 2200. Under sådana
omständigheter är det önskvärt
att ta full pott för att ge bordspoängen en bra skjuts framåt.

Jonny angav tonen på bord 4:

deras lag en hel del om vårt.
Mycket riktigt blev det en jämn
affär med balanserade partier på
tre av fyra bräden. Undantaget
stod Emanuel för:
Franskt (C 05)
Milos Perunovic,
Serbien och Montenegro
Emanuel Berg, Sverige A

Florentiades–Hector
Ställningen efter 28.Le8-b5
Vit är på väg att avveckla till ett
remiaktigt tornslutspel genom
slag på c4, men Jonny hinner
före.
28...d3! 29.cxd3
På 29.Lxc4 avgör 29...Txc4!
30.bxc4 d2 och vit får plikta med
hela tornet.
29...cxd3 30.f3
Det är svårt att föreslå någonting
bättre.
30...d2! 31.uppg.
Vid åsynen av 31.Lxe2 Tc1+ gav
Florentiades slaget förlorat.
Snart hade även vi övriga ordnat
samma resultat, och med denna
fullpoäng gick Sverige A upp i
ensam ledning i turneringen!

ROND 2
Serbien-M. – Sverige A 1½–2½
Markus – Agrest
Ivanisevic – Hellsten
Perunovic – Berg
Solak – Hillarp-Persson

½-½
½-½
0–1
½-½

Den legendariska schacknationen
Serbien har mängder av stormästare men ingen riktig världsstjärna, och med samtliga spelare
mellan 2500 och 2600 påminner

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 Sf6 4.e5
Sfd7 5.Ld3 c5 6.c3 Sc6 7.Sgf3
g6
Att spela så här kan till en början
se lite märkligt ut, men det finns
en klar och logisk plan bakom
det hela. Vits uppställning bygger på att han ska få öppna spelet
antingen genom att offra d4-bonden eller att bryta upp centrum
med c3-c4 eller dxc5. I samtliga
fall kommer e5-bonden att bli
svag och om svart har en löpare
på g7 som trycker mot e5 blir det
svårare för vit att genomföra sin
plan. Jag har tidigare spelat
7...Db6 i flera partier, men efter
8.0–0 har jag hamnat i svårigheter efter såväl 8...cxd4 som 8...g6.
I partiet Emms-Berg, Gausdal
1995, spelades 7...Db6 8.0-0
cxd4 9.cxd4 Sxd4 10.Sxd4 Dxd4
11.Sf3 Db6 12.Da4 Db4 13.Dc2
Sc5 14.Ld2 Da4 15.b3 Dg4
16.Lb5+ Ld7 17.Lxd7+ Kxd7
18.b4 De4 19.Dd1 Sd3 20.Da4+
med ett avgörande angrepp för
vit. I Bundesliga 2002 mot
Joseph Gallagher spelade jag i
stället 8...g6, varpå följde 9.dxc5
Dc7 10.Lb5 Lg7 11.b4 0-0
12.Db3 Sdxe5 13.Lb2 med en
intressant ställning som vit senare lyckades vinna. Jämför man
denna variant med partiet så har
vit här tjänat ett tempo på att
svart gått ut med damen till b6
för att sedan backa till c7. Det är
inte heller säkert att damen står
så bra på c7 och det verkar därför
bättre att börja med 7...g6.
8.h4

Vit spelar aktivt och försöker utnyttja svarts försvagning på kungsflygeln. Några ronder senare fick
jag istället möta 8.0–0 när jag
spelade svart mot Pontus Carlsson. Efter 8...Lg7 överraskade han
mig med det intressanta 9.Lb5!?
0–0 10.Te1 Db6 11.Da4 a6
12.Lxc6 bxc6 13.Sb3 c4 14.Sa5
och fick bra spel. Svarts löpare
på c8 har blivit instängd bakom
de egna bönderna och har stora
problem att komma ut.
8...h6! 9.a3 Db6
Svart hotar bonden på d4 och det
är inte längre någon poäng med
att spela b2-b4. I första ronden av
Lag-EM mellan Timofejev–Dizdar spelades istället 9...a5?. Det
hindrar i och för sig vit från att
spela b2-b4, men det försvagar
också fältet b5 allvarligt. Vit kom
snabbt bättre efter 10.0-0 g5
11.hxg5 hxg5 12.g4! (Det stoppar upp allt svarts motspel på
kungsflygeln.) 12...Db6 13.Da4
Le7 14.Te1 Dc7 15.Sf1. Bonden
på g5 hotas samtidigt som springaren är på väg till en utmärkt
utpost på h5. Vit står redan klart
bättre och pressade senare fram
vinsten på ett instruktivt sätt.
10.0-0
Vit ställer kungen mitt i blickfånget för svarts kommande
angrepp. Kanske var det bättre
att spela lite mer avvaktande med
10.Da4. Även om damen hamnar en aning offside på a4 så garderar den ändå d4-bonden. Vits
idé är att fortsätta med springarmanövern Sd2-f1-e3. Eftersom
svart står trångt och har svårt att
bryta sig loss verkar det faktiskt
som om vit har tid till detta.
10...g5!
Bättre än 10...cxd4 11.cxd4 Sxd4
12.Sxd4 Dxd4 13.Sf3 som spelades i partiet Boguszlavszkij–
Simonsen, Budapest 2004. Vit
får ett mycket farligt initiativ för
den offrade bonden. Det följde
13...Dg4 14.Ld2 g5 15.Le2 gxh4
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16.Sg5 Dd4 17.Sxe6! med en
förkrossande ställning för vit.
11.hxg5 hxg5 12.Sxg5 cxd4
13.cxd4
Det lockande offret 13.Sxf7 fungerar inte på grund av 13...Kxf7
14.Df3+ Ke8!. Den svarta kungen smiter undan och han behåller
en sund merpjäs. Men inte
14...Ke7 15.Sc4! och vit vinner,
t.ex. 15...Scxe5 (15...dxc4 16.
Lg5+ Sf6 17.Dxf6+ Kd7 18.Dxh8
med avgörande fördel för vit.)
16.Lg5+ Ke8 17.Lg6+! Sxg6
18.Sxb6 axb6 19.cxd4. Vit har
dam och bonde för tre lätta pjäser
och står på vinst även om det
kvarstår vissa praktiska problem.
13...Dxd4
Att slå med damen är mer logiskt
än att ta med springaren. Nu
behåller svart trycket mot e5bonden samtidigt som damen är
på väg över till kungsflygeln för
att sätta vits kung matt. Efter
13...Sxd4 14.Sdf3 håller vit i e5bonden och har ett bra grepp om
ställningen.
14.Sdf3 Dg4

15.Sxf7
Det är svårt att hitta något bättre.
Bonden på e5 var hotad samtidigt
som Dh5 med matthot var på
gång. 15.Lb5 Dh5 16.Sh3 Sdxe5
17.Sxe5 Dxe5 18.Te1 Dh5 är bra
för svart.
15...Tg8!
Förutom matten på g2 hotar svart
även att slå springaren på f7, för
efter 16...Kxf7 kan 17.Sg5+ be458
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mötas med 17...Txg5!.
16.S7g5
16.S3g5 bemöts enklast med
16...Dxd1 17.Txd1 Sdxe5
18.Sxe5 Sxe5 med ett trevligt
slutspel för svart. Efter 19.Lh7
(Efter 19.Lb5+ Ld7 är 20.Sxe6
dåligt på grund av 20...Sf3+ och
den vita kungen blir satt matt
inom kort.) 19...Tg7 20.Te1 Ld6
fungerar inte 21.Lf4 (21.f4 är
dåligt på grund av 21...Sg4
22.Sxe6? Txh7 23.Sc7++ Kd8
24.Sxa8 Lc5+ 25.Kf1 b6 och
springaren kommer snart att falla
och svart har dessutom ett livsfarligt angrepp.) på grund av
21...Sf3+! 22.Sxf3 Lxf4 med fördel för svart.
16...Sdxe5
16...Le7 med hotet Lxg5 kan
bemötas med 17.Le2! och svarts
dam får problem.
17.Le2
Vit väljer att undvika dambyte,
vilket knappast är till någon fördel för honom. H-linjen är öppen
och vits kung är mycket utsatt.
17.Sxe5 Dxd1 18.Txd1 Sxe5 leder till en tidigare nämnd variant
– se kommentar till 16.S7g5.
17...Sxf3+ 18.Lxf3 Dh4

19.g3??
Vit hade redan problem, men nu
sätter han bort partiet i ett drag.
Istället borde han ha spelat
19.Lh5+ följt av Dg4 för att
forcera fram dambyte med
remichanser. Det spektakulära
19.Lxd5 ser däremot inte ut att

fungera. Efter 19...exd5 20.Dxd5
Tg7 21.Te1+ Le7 är det vita angreppet lite för magert.
19...Txg5! 20.Lxg5 Dxg5 21.b4
Ld7 22.Tc1 Ld6 23.Te1
Om vit försöker skapa motspel
på h-linjen med 23.Kg2 kan svart
svara med 23...Ke7! 24.Th1 Tg8
25.Th7+ Kd8 och svart har lyckats genomföra en konstgjord
rockad. Kungen står säkert på
d8 medan vits kung har större
problem att klara sig.
23...Kf7
Svart går ur spiken på e-linjen
och förbereder att svinga över
tornet till kungsflygeln.
24.Lg2 Th8 25.Db3 Dh5 26.Tcd1
Vit hade chansen att länka in i ett
slutspel med 26.Df3+ Dxf3 27.
Lxf3 men efter 27...Sd4 står svart
överlägset.
26...Se5
En intressant möjlighet var
26...Sxb4!? 27.axb4 Dh2+ 28.
Kf1 Lb5+ 29.Td3 Lxg3!! med
vinstspel för svart. (29...Dh7
30.Te3 Tc8 ger svart merbonde
och klar fördel.) Men det kändes
onödigt att krångla till det hela.
27.a4 Sg4
Springaren är på väg till f6 där
den skyddar kungen och även kan
stötta den kommande framstöten e6-e5.
28.Td3 Kg7 29.Dc3+ Sf6 30.b5
Th6
En onödig profylax. 30...e5!
direkt var enklare och bättre.
31.Da5
Vit tar en chans i tidsnöden, men
svart är långt före i sitt angrepp.
31...e5 32.Dxa7 e4 33.Tc3 Lb4
34.uppg.
Vit skulle snart ligga pjäs under
och gav därför upp.
(Kommentarer av Emanuel Berg)
Efter denna fina seger av Emanuel kunde vi övriga tillsammans
säkra matchsegern genom remier, även om poängen delades
under olika omständigheter.

Foto: Calle Erlandsson

Tiger hade kommit lite sämre i
öppningen men sedan påpassligt
bytt ner till ett slutspel där de
olikfärgade löparna garanterade
delad poäng. Evgenij fick in en
stark kontring i mittspelet men
tidsnöden och matchläget gjorde
att han gick med på dragupprepning i trolig vinstställning. Själv
hade jag fått ett slutspel med
merbonde efter slarv från motståndarens sida i mittspelet. Men
i något läge gick jag fel och en del
av fördelen försvann, varvid jag
ställde in vinstförsöken för att
inte äventyra matchsegern i
begynnande tidsnöd. Vinstvägen
förklarade sedermera Ulf för mig
i efteranalysen. Genom denna
seger med mersmak behöll vi lite
oväntat vår förstaplats i turneringen.
Ulf Andersson och Evgenij Agrest i analystagen.

ROND 3
Sverige A – Tyskland

1–3

Agrest – Lutz
Hellsten – Gustafsson
Berg – Graf
Hector – Dautov

½-½
½-½
0–1
0–1

Tyskland har ett meriterat lag
med nästan samtliga spelare över
2600. De fick således betraktas
som knappa favoriter i denna
match, som utkämpades på toppbordet. Först klar var jag själv
som lyckades läsa svenskättlingen Gustafssons öppningsförberedelser rätt och undvika en farlig
variant i Katalanskt. Missnöjd
bjöd han remi redan i drag
tretton och som svart i lagspel såg
jag ingen anledning att avböja. I
vårt andra svartparti fick Jonny
emellertid problem på ett tidigt
stadium. Ett fingerfel i slaviskt
gjorde att hans ställning blev nästintill strategiskt förlorad, och
Dautov förvaltade sedan precist

sin fördel. I de två återstående
partierna hade både Evgenij och
Emanuel visst initiativ som vit.
Tyvärr gjorde Lutz inga misstag
i försvarsspelet och Evgenij
tvingades acceptera remi i ett
utjämnat slutspel. Vårt hopp var
således att Emanuel skulle svara
för ännu en avgörande insats.
Spanskt (C 95)
Emanuel Berg, Sverige A
Alexander Graf, Tyskland

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 Sb8
Breyervarianten. Detta kom en
aning oväntat, eftersom min motspelare normalt brukar gå in i
Tjigorin med 9...Sa5 10.Lc2 c5.
10.d4 Sbd7 11.Sbd2 Lb7 12.Lc2
Te8 13.Sf1 Lf8 14.Sg3 g6 15.b3
Det här draget verkar inte ge vit

någon nämnvärd fördel efter
svarts svarsdrag. Istället ska 15.a4
spelas för att sätta lite press på
svarts damflygel. Bara en rond
senare spelade Graf återigen denna variant, då mot fransmannen
Fressinet: 15.a4 c5 16.d5 c4
17.Lg5 Lg7 18.Dd2 med en liten
fördel för vit som senare lyckades
föra partiet till vinst.
15...d5!
Med detta drag utjämnar svart
direkt. Eftersom spelet är på
väg att öppnas och vit ännu inte
hunnit med att spela Lb2 så har
draget b3 bara skapat svagheter i
vits ställning.
16.dxe5
På 16.Sxe5 svarar svart 16...Sxe4
med en jämn ställning. 16.Lg5
har provats i några partier, men
efter 16...h6 17.Lh4 g5 18.Sxg5
hxg5 19.Lxg5 exd4 har vits
kompensation visat sig vara otillTfS nr 6/2005
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Foto: Calle Erlandsson

Dansken Davor Palo fick visa sina öronproppar för en undrande domare – ingen mottagare här,
ingen mottagare där.

räcklig.

16...Sxe5?
Ett misstag. Nu ges vit chansen
att få ett litet övertag. Istället
borde svart ha spelat 16...dxe4
17.Sxe4 Sxe4 18.Lxe4 Lxe4
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19.Txe4 Sxe5! med ett jämnt slutspel. Jag hade planerat att fortsätta med 20.Lf4 Dxd1+ 21.Txd1
Sxf3+ 22.gxf3 och vits aktiva pjäser kompenserar dubbelbonden
fullt ut.
17.Sxe5 Txe5 18.f4
Alternativet var 18.Lf4 men det
kan svart bemöta med 18...Te6
19.e5 Sd7 och det är svårt att se
hur vit ska komma vidare. Då blir
e5-bonden också lättare att angripa eftersom den enbart är
garderad av pjäser.
18...Te8
Nu är 18...Te6 dåligt på grund av
19.f5! och vits anfall är i full gång.
19.e5 Sd7 20.Dg4
Vit börjar så smått få igång ett

anfall på kungsflygeln. Det kan
bli aktuellt med e5-e6 i något
läge och dessutom understödjer
damen en bondeframstöt till h5.
20...Lg7
Svart skyddar kungen med hjälp
av löparen samtidigt som han sätter press mot e5, vilket omöjliggör framstöten f4-f5. Dessutom
riktar löparen in sig mot c3 och
a1 och framstöten e5-e6 blir därmed också svårare att genomföra.
21.La3!
Vit tar tillfället i akt och övertar
den fina diagonalen ner mot f8,
som svarts löpare just har lämnat.
21...c5
Svart blockerar diagonalen för vits
löpare och tar dessutom kontroll

i centrum. Samtidigt börjar svarts
ställning se en aning skakig och
ihålig ut.
22.Tad1
Vit ökar pressen. Tornet skjuter
ner mot d7 och d8 och drag som
Se4 eller Le4 ligger i luften.
22...Lc6
Garderar springaren på d7 och
frigör damen på d8 som nu är på
väg ut till a5 för att bli kvitt vits
irriterande löpare på a3.
23.h4!?
Vit ignorerar svarts hot och satsar
istället helt och hållet på det egna
angreppet. Vit kunde också ha
valt ett lugnare, mer positionellt
spelsätt genom att spela 23.b4
med idén 23...c4 24.Lc1 för att ta
kontroll över de svarta fälten.
23...Da5

24.h5!
Poängen: vit offrar pjäs för ett
förkrossande angrepp.
24...Dxc3!
Istället för att ta pjäsen väljer
svart att ta en bonde för att
damen ska kunna vara med i
försvaret. Här hotar den åt alla
håll och stör vits koordination. På
samma gång riskerar den att bli
instängd av de vita pjäserna.
24...Dxa3 är alldeles för girigt.
Vits angrepp slår snabbt igenom
efter 25.hxg6 hxg6 26.Lxg6! fxg6
27.Dxg6. Vit har offrat två pjäser
för två bönder, men det dödliga
hotet Sf5 tvingar svart att genast
ge tillbaka en av pjäserna med
27...Sf8 28.Dxc6. Vit har då två

bönder och ett mycket farligt
initiativ för den offrade pjäsen.
Dessutom är d5-bonden på väg
att falla och svarts dam har hamnat offside och har svårt att ta sig
tillbaka till försvaret. Jag har svårt
att tro att svart skulle kunna
överleva.
25.hxg6 hxg6 26.Te2
Vit garderar löparen på c2 och
förbereder pjäsoffret Lb2 följt av
Lxg6, och även Td3 är på gång.
Tyvärr fungerar inte 26.Lxg6
på grund av 26...fxg6 27.Dxg6
Sf8 28.Dxc6 Dxg3 och vit har
viss men inte tillräcklig kompensation för en pjäs. Svarts pjäser är
mycket aktivare till skillnad från
i föregående variant. Speciellt
damen är bra med både som angripare och försvarare.
Ett annat intressant drag är
26.Lb1!? med idén 26...Sf8 27.
Se2 De3+ 28.Kf1 och svarts dam
är på god väg att bli fångad efter
Lc1. Svart kan dock slingra sig ur
det hela någotsånär helskinnad
med hjälp av 28...Ld7 29.Dh4
g5! 30.Dxg5 Txe5! men vit får
ett trevligt slutspel efter 31.
Lxc5! Dxe2+ (Om svart spelar
31...Txg5 32.Lxe3 Tg4 33.g3 så
får han sitt torn instängt på g4.
Dessutom är bonden på d5 svag
vilket ger vit klar fördel.) 32.Txe2
Txg5 33.fxg5 Lg4 34.Txd5 Lxe2+
35.Kxe2. Vit har merbonde och
löparparet och bör rimligtvis stå
på vinst. Svart bör därför istället
försöka offra sig loss direkt med
26...Lxe5! 27.fxe5 Sxe5 28.Txe5
(28.Df4 faller på 28...Sf3+ och
tornet på e1 går förlorat)
28...Txe5. Nu har svart hela tre
bönder och torn för två lätta
pjäser. Taktiken med 29.Lxg6
fungerar inte på grund av
29...De3+ följt av 30...Tg5 och
svart vinner.
26...Sf8
Svart måste försvara sig till varje
pris. Nu är g6 garderat och svarts
kung är inte fullt lika sårbar som

tidigare.

27.Lb2?
Alternativet var 27.Td3 Da1+ och
här kan vit välja mellan 28.Td1
Dc3 med dragupprepning eller
den mycket intressanta fortsättningen 28.Kh2 som hotar bonden på c5 och efter 28...b4 följer
29.Td1 Dxa2 30.Lxg6 Dxa3
31.Lf5!. Vit har ett mycket farligt
initiativ för den offrade pjäsen.
Det hotar direkt med 32.Sh5 och
det är inte lätt att hitta något bra
försvar. (31.Lxf7+ är lite för hårt.
Efter 31...Kxf7 32.Sf5 Se6
33.Sd6+ Ke7 34.Sxe8 Txe8 35.f5
Dxb3! kommer svarts kung
undan och vit har offrat alltför
mycket material.) 31...Te6 (På
31...Se6 följer 32.Sh5 Ta7 33.
Te3! och den svarta kungen är
chanslös mot det kommande
angreppet. 31...Dxb3 ser också
tungt ut för svart efter 32.Sh5
Sg6 33.Td3! med ett kraftfullt
angrepp för vit. Sämre är 33.Lxg6
fxg6 34.Dxg6 Te7 35.Td3 Db1
och vit tvingas ta ut remischackar
med 36.Sf6+, för efter 36.Sxg7
Txg7 37.De6+ Kf8 fungerar inte
38.Th3?? på grund av 38...Tg6!
och svart vinner.) 32.Lxe6 Sxe6
(Vit vinner efter 32...fxe6 33.Sh5
Ta7 34.Te3 följt av Tg3 med
avgörande angrepp.) 33.f5. Vit
vinner tillbaka en pjäs med materiell fördel och ett fortsatt farligt
angrepp.
27...Ld7!
Ett starkt försvarsdrag som stör
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avgör direkt för svart.
33...Lxf6 34.exf6 Kf7! 35.Txd5?
35.Te5 Th8 tar död på allt hopp
för vit och 35.Dh7+ Kxf6 36.
Dxd7 (36.Te5 Sxf4!) 36...Dg3
37.Txd5 Dg4 ger inte heller vit
några större chanser.
35...Dc1+!

Rysslands förstabordsspelare Peter Svidler tycktes ta lagets
motgångar med jämnmod.

vits koordination. Efter 27...Dxb2
28.Lxg6 Dxe2 29.Lxf7+ Kxf7
30.Dxe2 har svart torn och
löparparet mot dam och bonde.
Min uppfattning är att vits
angrepp med dam och springare i
kombination med de förbundna
fribönderna bör leda till vinst.
28.Dg5
Efter 28.Dxd7 Dxg3 29.Dxd5
Se6 är ställningen åter i materiell
balans, men vit har inget bra försvar mot hotet Sxf4 och svart står
därför klart bättre. 28.Lf5 leder
till ett vunnet slutspel för svart
efter 28...Lxf5 29.Sxf5 gxf5 30.
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Dxg7+ Kxg7 31.Lxc3 d4.
28...Dxb2 29.Lxg6 Dc3 30.Lxf7+
30.Lf5 är inte mycket bättre.
Efter 30...Lxf5 31.Sxf5 Se6 är vit
förlorad, även om det fortfarande
finns vissa praktiska chanser.
30...Kxf7 31.Sh5 Se6 32.Df5+
Kg8 33.Sf6+
När jag spelade detta trodde jag
att jag hade lyckats lura in min
motståndare i en snygg mattkombination, men jag hade tyvärr
missat en liten detalj. Vit är förlorad i vilket fall, men 33.Dg6 Tf8
34.Txd5 hade nog gett bättre
praktiska chanser. 33.Td3 Sxf4!

Draget jag hade missat i tidsnöden. Nu forcerar svart fram dambyte med Dxf4+ i nästa drag. Jag
hade endast räknat på 35...Da1+
36.Kf2 och vit vinner, t.ex.
36...Dxf6 37.Txd7+ Te7 38.
Dh7+ Kf8 (38...Ke8 förlorar också efter 39.Txe7+ Dxe7 40.Dg8+
Kd7 41.Dxa8 med kvalitet över.)
39.Txe7 Sxf4 40.T2e3 med vinstspel för vit.
36.Kh2
36.Kf2 Dxf4+ 37.Dxf4 Sxf4
38.Txd7+ Kxf6 ger svart ren merpjäs och lätt vinst.
36...Th8+
Snabbaste vinstvägen. 36...Dxf4+
vinner naturligtvis också enkelt.
37.Kg3 Tag8+ 38.Kf2 Txg2+! 39.
Kxg2 Dh1+ 40.Kf2 Th2+ 41.Kg3
Eller 41.Ke3 Txe2+ 42.Kxe2
Sd4+ 43.Txd4 Lxf5.
41...Dg1+ 42.Kf3 Sd4+ 43.
uppg.
(Kommentarer av Emanuel Berg)
Genom denna oturliga förlust
fastställdes slutsiffrorna till 3-1 i
Tysklands favör. Nesligt nog åkte
vi samtidigt ner till femtonde plats
i tabellen. Det var bara att ladda
om batterierna inför nästa rond.

ROND 4
Tjeckien – Sverige A
Navara – Agrest
Hracek – Berg
Babula – Hillarp-Persson
Stocek – Hector

2½–1½
½-½
½-½
½-½
1–0

Tjeckien kändes som en något
enklare motståndare än Tyskland,
även om rankingen var ungefär
densamma. Jonny fick som vit i
Sicilianskt upp en ytterst komplicerad ställning, som åtminstone
på ytan verkade lovande för oss.
Men Stocek försvarade sig kallblodigt och kunde sedermera
lägga in en avgörande kontring.
Att förlora två partier i rad är
mycket olustigt i lagschack och
Jonny var inte sig själv under
resten av turneringen. Vårt andra
vitparti bjöd även det på Keresangreppet i Sicilianskt:
Sicilianskt (B 81)
Emanuel Berg, Sverige A
Zbynek Hracek, Tjeckien

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.
Sxd4 Sf6 5.Sc3 e6 6.g4 h6 7.g5
Den gamla huvudvarianten i
Keresangreppet. Numera brukar
vit förbereda denna framstöt med
7.h4 Sc6 8.Tg1.
7...hxg5 8.Lxg5 Sc6 9.Dd2 Db6
10.Sb3
Vit vill undvika dambyte. Efter
10.0-0-0 Dxd4 11.Dxd4 Sxd4
12.Txd4 a6 har svart en bättre
bondestruktur i slutspelet.
10...a6 11.0-0-0 Ld7 12.f4
Vit tar kontroll i centrum och
hotar nu att spränga med e4-e5.
12...0-0-0 13.Lg2 Le7
I partiet Sulskis–Graf, Moskva
2001 spelades 13...Kb8? 14.e5!
Le7 15.exd6 Lc8 16.Lxf6 Lxf6
17.Se4 Le7 18.Dc3 Lf8 19.Sbc5
med stor fördel för vit.

14.Kb1?!
14.h4 ser bättre ut med idén att
bemöta 14...Se8 (14...Sg4 15.
Lxe7 Sxe7 16.Dxd6 Dxd6 17.
Txd6) med 15.f5.
14...Se8?!
En liten inexakthet. Svart hade
chansen att ta över initiativet med
14...Sg4! 15.Lxe7 Sxe7 16.Dxd6
Dxd6 17.Txd6 Sg6! med goda
vinstchanser för svart (efter
17...Txh2 18.Txh2 Sxh2 19.e5!
är ställningen i jämvikt). Partiet
Razuvajev–Tal, Moskva 1982
fortsatte 18.f5 exf5 19.exf5 Lxf5
20.Txd8+ Txd8 21.Sd5 Le6 22.c4
Sh4! med klar fördel för svart,
som senare också vann partiet.

15.Sd5!
Ett skenoffer. Vit trasar sönder
svarts fina bondecentrum till priset av en bonde. Efter 15.Lxe7
Sxe7 har svart full kontroll över
ställningen. Svart har en sundare
bondestruktur, medan vit inte har
något direkt motspel. 15.f5 var
däremot ett intressant alternativ.
Vit har en viss terrängfördel, men
samtidigt börjar löparen på g2 se
lite tråkig ut eftersom den har
blivit inlåst bakom e4-bonden,
och svart har fått ett fint fält för
sin springare på e5.
15...exd5 16.exd5 f6
Min motståndare hade ursprungligen planerat att spela 16...Lxg5
17.dxc6 Lg4 18.cxb7+ Kb8
19.fxg5 Lxd1 20.Txd1 Sc7, men
efter 21.c4 med idén c5 står vit
överlägset.

17.dxc6 Lxc6 18.Lxc6 Dxc6
Löparen på g5 är fångad, men vit
kommer undan med hjälp av
taktiska medel. 18...bxc6 försvagar svarts kungsställning, t.ex. 19.
De1 fxg5 20.Dxe7 gxf4 21.Dg5
och vit har god kompensation för
den offrade bonden.
19.De1
Löparen på e7 är hotad samtidigt
som vits löpare är på väg att slinka undan till h4.
19...fxg5 20.Dxe7 gxf4
När jag spelade 15.Sd5 bedömde
jag denna ställning som chansrik
för vit och att det i värsta fall
skulle mynna ut i lika spel.
21.Sd4 Dg2
Svart gör helt rätt i att spela
aktivt. Efter det lite lugnare
21...Dd7 följer 22.De4 med
dubbelhoten Dxf4 och Se6 med
kvalitetsvinst. Svart tvingas därför släppa ifrån sig f4-bonden och
vit har en liten men klar fördel.
22.Df7 g5
22...Txh2? är dåligt. Vit vinner
kvalitet efter 23.Txh2 Dxh2
24.Se6 De2 25.Tc1 och tornet på
d8 går inte att rädda eftersom
svarts springare hänger löst.
23.Se6
23.Thg1 Dxh2 24.Txg5 Kb8
25.Tg4! Dd2 26.Tgg1 Dh2 27.
Tgf1 vinner tillbaka den offrade
bonden med en liten fördel för
vit. Svart bör dock kunna hålla
remi utan alltför stor ansträngning.
23...Td7 24.Df5
Nu hotar vit förutom bonden på
g5 även att vinna kvalitet med
antingen Sf8 eller Sc5.
24...Dh3 25.De4?!
Ett lite tveksamt vinstförsök. Nu
tar svart över initiativet. 25.Dxh3
Txh3 26.Sxg5 forcerar i princip
remi direkt. Vit står möjligtvis
fortfarande en aning bättre, men
det är alltför lite för att kunna
vinna.
25.Da5!? var däremot en intressant fortsättning. Springaren
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på e6 är indirekt garderad eftersom damschacken på c3 vinner
tornet på h8. Bonden på g5
kommer snart att gå förlorad och
vit har en liten fördel.
25...Sf6 26.Dc4+ Kb8 27.Sxg5
Df5 28.h4 Sg4!
Svart hotar att gaffla både på f2
och e3 samtidigt som springaren
är på väg till e5 där den har en fin
utpost.
29.Td5 Se5 30.De4
Vit forcerar fram ett slutspel med
lika bönder där svarts fribonde
på f-linjen blir mycket farlig.
Alternativet 30.Df1 ser inte
mycket bättre ut. 30.De2?? förlorar direkt efter 30...Dxg5 31.
hxg5 Txh1+ 32.Td1 f3 33.Dd2
Sc4 34.Dd4 Txd1+ 35.Dxd1 f2
och f-bonden går i dam.
30...Dxe4 31.Sxe4 Tdh7!
Svart överger d-bonden och
satsar allt på sin andra fribonde.
Vit står för tillfället lite klumpigt
med sina pjäser och har svårt att
stoppa f-bondens framfart.
32.Sxd6 Txh4 33.Tf1
Kanske var det bättre att spela
33.Txh4 Txh4 34.b3 med idén
34...f3 35.Txe5 Th1+ 36.Kb2 f2
37.Tf5 f1D 38.Txf1 Txf1 39.a4
och vit har uppnått en teoretisk
remiställning. Svart kan naturligtvis undvika att ge bort sin
springare, men då tappar han ett
viktigt tempo och vit bör hinna få
stopp på bonden.
33...Sg4 34.Sf5 Th1 35.Tdd1
Txf1 36.Txf1 f3!
Svart utnyttjar återigen vits
problem på första raden. Nu
kommer bonden obehindrat till
f2 och vits ställning börjar bli
kritisk.
37.Kc1 f2 38.Sg3!
Enda draget. Om vit i stället
spelar 38.Kd2?? följer 38...Tf8
39.Sg3 Sh2 40.Ke2 Sxf1 41.Kxf1
Td8! och svart byter bort sin
f-bonde mot en av vits damflygelbönder och uppnår ett
tekniskt vunnet slutspel.
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38...Th3?
Svart forcerar fram kvalitetsvinst,
men tillåter också vit att uppnå
en teoretisk remiställning. Bättre
var 38...Td8! med fortsatt goda
vinstchanser. Det hotar direkt
med Se3. Vit är därför tvungen
att spela 39.b3 (På 39.Td1 följer
39...Te8 40.Kd2 Se3 41.Th1
Sc4+! 42.Kc3 b5! med avgörande
fördel för svart.) 39...Kc7. Svart
har ett fast grepp om ställningen
och vit har stora problem, t.ex.
40.Td1 Se3! 41.Txd8 Kxd8 och
f-bonden går i dam.
39.Se4 Te3 40.Sxf2 Tf3 41.Sxg4
Txf1+ 42.Kd2

Vits plan är att ställa damflygelbönderna på a4, b3 och c2 för att
sedan föra kungen till b2 och
springaren till c3 eller a3. Lyckas
vit med detta så är svarts vinstchanser så gott som borta.
42...Kc7 43.Se5
Här går inte 43.a4 på grund av
43...Tf4 och svart vinner bonde.
Vit för därför först springaren i

säkerhet.
43...Kd6
43...b5 var en intressant möjlighet. Vit kan då inte uppnå idealställningen med a4 och b3 utan
måste försvara sig på annat sätt.
Ställningen är fortfarande remi,
men svarts vinstchanser är större
än i partiet.
44.Sd3 Kd5
Återigen borde 44...b5 ha spelats.
45.Kc3
Vit hindrar svarts kung från
att komma till d4. Nu går ändå
inte 45...b5 eftersom vit har en
springargaffel på b4.
45...Tf3 46.a4 Tg3 47.b3 a5
48.Kb2
Vit har nästan uppnått den eftersträvade ställningen. Nu ska bara
springaren hoppa runt till c3 eller
a3.
48...Kd4
Svart å sin sida vill tränga in med
kungen till d2 eller d1 för att
sedan attackera c2-bonden med
tornet.
49.Sf4 Te3
Svart blockerar vägen för springaren. Efter 49...Ke3 50.Sd5+ Kd2
51.Sb6 följt av 52.Sc4+ hittar
springaren hem till a3.
50.Sd3
Vit kan inte forcera fram idealställningen och måste därför
spela avvaktande och vänta på
svart.
50...Te7 51.Sf4 Te8 52.Sd3 Tc8

Svart har spelat listigt och vit har

hamnat i ett slags dragtvång.
53.Kc1!
Vit släpper tillfälligt in svarts kung
till c3. Om vit istället fortsätter
med 53.Sf4 kommer 53...Ke3
följt av 54...Kd2 och vit tvingas
försvaga sin ställning genom att
flytta fram c-bonden.
53...Kc3 54.Sf2
Svart står för tillfället mycket
aktivt med sin kung, men han kan
inte hindra att vit motar bort den
med 55.Sd1+.
54...Te8 55.Sd1+ Kd4 56.Kb2
Tc8 57.Kc1

Evgenij fick till sist nöja sig med
remischackar. Kvar var bara
Tiger, som hade kommit lite
avigt som svart i Kungsindiskt.
Med tiden nere under tio minuter och en positionellt sett suspekt ställning räknade jag inte
våra chanser som alltför höga. Då
började Tiger placera pjäserna
nära vits kung, och plötsligt klippte han till:

Babula–Hillarp
Ställningen efter 34.Td2-c2

57...Ke4
Nu tillåts vit att uppnå sin försvarsbox. Istället kunde svart ha
försökt utnyttja vits passiva
springarplacering genom att spela 57...Tf8! 58.Kb2 Tf3 59.Kc1
Tf1 60.Kd2 Tg1 61.Kc1 Kc5
62.Kd2 Kb4 med fortsatt press.
Vit håller remi vid korrekt
försvarsspel, men det finns fortfarande möjlighet att gå fel.
58.Kb2 Kf3 59.Sc3 Ke3 60.Sb5
Tc6 61.Sa3
Svart har inte längre någon möjlighet att komma åt c2-bonden
och ställningen är remi.
61...Kd4 62.Sb5+ remi
(Kommentarer av Emanuel Berg)
Evgenij å sin sida uppnådde i
princip utjämning efter öppningen och lyckades i mittspelet rycka
åt sig initiativet. Men Navara
kunde genom ett kvalitetsoffer
hålla undan ganska enkelt och

34...Txf2!
Ett härligt offer i den ömsesidiga
tidsnöden.
35.Txf2 Dg3 36.Tf4!
Pressad av klockan hittar Babula
enda räddningen: en dammanöver till h3.
36...Sxf4
Efter 36...Lxf4 37.De6+ Kh7
38.Dd7+ (tvingar kungen till en
osäkrare ruta) 38...Kh6 39.Dh3
verkar vit klara sig, t.ex. 39...De1
40.Kg1. Den svarta kungens placering på h6 gör att 39...Df2??
stupar på avdragaren 40.Sf5+.
37.Sf5 Sxf5 38.Dxf5 Sxd5
Svart forcerar fram ett slutspel
med merbonde, men motståndarens löparpar och de egna splittrade bönderna gör det svårt att få
ut någonting speciellt.
En viktig variant är 38...De1!?
39.Dg5+! (efter 39.Dc8+? Kg7
40.Dxb7+ [40.Dc4 Se2! leder
till samma sak] 40...Kh6 41.Da6
Se2! 42.Le3+ [42.Dxe2 faller på

42...Dh4+] 42...Kg7 43.Db7+
Kg6 är schackarna slut och svart
vinner; detta visade Tiger för oss
senare på kvällen) 39...Kh7 (eller
39...Kf8 40.Df5+ Ke7 41.Dh7+)
40.Df5+ Kh6 41.Df8+ Kg6
42.De8+ Kg5 43.Dg8+! Kf5 (inte
43...Kh4?? 44.Ld8+) 44.Dh7+
Kg4 45.Dg8+ med remischackar.
Kanske hade 38...De1 ändå varit
chansrikare i praktiken.
39.Lg1 Dh4+ 40.Dh3 Dxh3+
41.gxh3 Sf6 42.Kg2 Kf7 43.Le2
Babula kunde så småningom byta
svartfältslöparen mot springaren,
med ett remislutspel som följd.
Åter missflyt i sista partiet, alltså.
Den här uddamålsförlusten gjorde att vi halkade ned två
placeringar, till sjuttonde plats.
Förhoppningarna var nu att få en
lite enklare motståndare och ta
igen tappad mark, men de kom
på skam ...

ROND 5
Sverige A – Georgien 1½–2½
Agrest – Azmajparasjvili
Hellsten – Jobava
Berg – Pantsulaia
Hillarp-Persson – Mchedlishvili

½-½
1–0
0–1
0–1

Georgien saknade i Göteborg
flera av sina bästa spelare men var
ändå rankat åtskilliga placeringar
över oss och vi visste att det skulle bli en tuff match. På bord tre
spelade Emanuels motståndare
Caro-Kann i raketfart. Vår man
förbrukade en hel del tid på att
hitta någon fördel som vit, och
blev än mer provocerad när georgiern i mittspelet valde att helt
enkelt avvakta med Td8-d7-d8.
Det följande svenska vinstförsöket slog tyvärr helt fel ut och
Emanuel gav slaget förlorat strax
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före tidskontrollen. Även Tigers
motståndare verkade mycket välförberedd och gav inte riktigt
några chanser till motspel för
svart. Ett idérikt damoffer till
trots gick partiet inte att rädda
och Georgien ökade ledningen i
matchen.
Evgenij offrade ett par bönder
i öppningen utan att få särskilt
tydlig kompensation, men i mittspelet kunde han röra till det för
Azmajparasjvili och så småningom även återställa den materiella
balansen. Slutspelet var emellertid omöjligt att vinna och till sist
var det bara två kungar kvar på
brädet. Bra kämpat i alla fall av
Evgenij. Själv gjorde jag min bästa
insats i turneringen.
Damindiskt (E 12)
Baadur Jobava, Georgien
Johan Hellsten, Sverige A

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Lg5
En lite märklig dragföljd, som
troligen syftar till att ställa damspringaren på d2 istället för på
c3 om svart schackar på b4. Jag
väljer istället att gå över i en igelkottsuppställning.
4...Lb7 5.Sc3 h6 6.Lh4 Le7 7.e3
0-0 8.Ld3 c5 9.0-0 d6

10.Lc2!?
Frukten av Jobavas förberedelser. Genom Dd3 och Tad1 ska
han snabbt sätta press på d6, och
samtidigt skapa hot mot h7.
Här har jag tidigare fått emot
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mig 10.De2 Sbd7 11.Tfd1 a6
12.Tac1 Te8 13.a3 Tc8 14.h3,
García Palermo–Hellsten, Mendoza 2004. Som jag nämnde i TfS
1/05 vore nu 14...Dc7 15.Lg3
Db8 ett intressant alternativ med
idén att öka kontrollen över långa
diagonalen med 16...Da8. Efter
16.d5 exd5 17.cxd5 b5 har svart
visst motspel i Benonistrukturen.
10...Sbd7 11.Dd3 Te8 12.Tad1
cxd4?!
Det verkade logiskt att släppa
spänningen i centrum nu när vit
har bullat upp mot d6, men jag
borde ha löst en detalj först.
Bättre var 12...a6! 13.a4
(poänglöst vore 13.dxc5 Sxc5,
och inte heller 13.d5 exd5 14.
Sxd5 [eller 14.cxd5 b5] 14...Lxd5
15.cxd5 g6 följt av 16...Sh5 ger
svart några problem) 13...cxd4
14.exd4 Sf8 och svart har idéer
såsom 15...Sg6 16.Lg3 Sh5, och
även det direkta 15...Sh5. Ställningen borde vara nära utjämning.
Däremot skulle 12...Sf8?! tillåta 13.dxc5 dxc5 (13...bxc5?! faller på 14.La4! S8d7 15.Lxf6 gxf6
16.Se4, med klar fördel) 14.De2
och vit står klart aktivare.
13.exd4 Sf8 14.La4!
Ett starkt drag för att öka trycket
och undvika avbyten. Med a7-a6
och a2-a4 inskjutet (se bivarianten 12...a6) vore det inte möjligt
att störa svart på detta sätt.
14...S6d7 15.Lg3! a6
Vit var redan på gång att angripa
d6 med 16.Sb5.
16.b4 Dc8
Damen lämnar plats åt tornet för
att stärka kontrollen över d6, och
eftersom både 16...Dc7 och
16...Db8 bjuder in till 17.c5 är
rätta rutan c8.
17.Tc1
Jobava förbereder 18.Se4 och
även skenoffret Sd5 i vissa lägen.
17...Td8 18.Tfe1
På 18.Se4 hade jag tänkt mig
18...Sf6 och svart håller emot.

18...Sg6
Enda draget för att gardera löparen på e7 inför hotet 19.Sd5.
19.Sd2
Både 19.h4? Lxf3 20.Dxf3 Sxh4
och 19.Txe6? fxe6 20.Dxg6 Sf8
vore otillräckligt för vit.
19...Sf6 20.De2
Vit förhindrar 20...Sh5 för att
inte bli av med löparparet.
Här gillar jag 20.d5!? e5 21.Ld1
följt av Sa4, med spel på damflygeln. Från d1 kastar löparen ett
öga på kungsflygeln och förhindrar bland annat Sh5. Framstöten
c4-c5 kan senare bli aktuell.
20...Lf8 21.Lc2 Te8!
I sämre ställningar får man ibland
vara lite pragmatisk och gå med
på till exempel ett par dubbelbönder. Det till synes solidare
21...Se7?! skulle tillåta 22.Lh4!
med initiativ för vit.

22.La4?!
Jobava ville kanske med en dragupprepning visa att det är han
som bestämmer, men jag har
ingen anledning att dra tillbaka
tornet till d8. Efter 22.Lxg6 fxg6
23.Dd3 g5 24.Sde4 Sxe4 25.Sxe4
Dd7 tror jag att svart står okej.
Möjligt var det profylaktiska 22.
a3!?, t.ex. 22...e5 23.d5 och vit
står nog lite bättre.
22...Lc6 23.h4?!
Efter löparavbytet leder detta bara
till försvagningar. Inte heller ger
23.b5?! Ld7 någonting för vit,
men 23.a3 var återigen tänkbart
med chanser för båda sidor.

23...Lxa4 24.Sxa4 Dc6 25.Sc3
Efter 25.b5 axb5 26.cxb5 Db7
27.Sc3 d5 28.h5 Se7 kan svart
inte gärna stå sämre, med tanke
på den sundare bondeställningen
och de försvagade fälten på vits
damflygel.
25...Se7!
Med vitfältslöparna avbytta och
h2-h4 spelat blir f5-rutan förstås
perfekt för springaren.
26.Dd3
Vit förbereder en framstöt i
centrum. Här kan 26.b5 besvaras
med antingen 26...Dd7 27.Sa4
Dd8 eller 26...axb5!? 27.cxb5
Dd7 28.Sc4 Sed5, i bägge fallen
med utmärkt spel för svart.
26...Sf5 27.d5 Dd7 28.dxe6 fxe6
29.Sde4 Sxe4 30.Sxe4 Tad8
31.Ted1 Df7
De sista två säkringsdragen gjorde jag utan större betänkande.
Samtliga pjäser är nu mobiliserade, d6-d5 hänger i luften och vit
har svårt att hitta något spel.

32.Df3?
Ett märkligt misstag för att vara
från en så stark spelare som Jobava. Bättre var 32.a3 d5 33.cxd5
exd5 34.Sc3 och vit står endast
något sämre. Nu ryker en bonde.
32...d5! 33.cxd5 exd5 34.Sc3
Sxg3
Möjligt var även det direkta
34...d4, men eftersom partidraget tvingar vit att slå tillbaka på
g3 med bonden, tror jag att det är
starkare. En variant som 35.Sa4
Lxb4?! 36.Lc7! Tc8 37.Lxb6

visar att svart hur som helst bör
byta av vits löpare.
35.fxg3 Lxb4?
En frestande avveckling till ett
klart bättre slutspel, men objektivt starkare var 35...d4! 36.Sa4
(efter 36.Dxf7+ Kxf7 37.Sa4
Lxb4 38.Sxb6 d3 ser det mörkt
ut för vit) 36...Dxa2 37.Sxb6
Lxb4 och med lite precision bör
svart ta hem hela poängen.
36.Dxf7+ Kxf7 37.Sxd5 Lc5+
38.Kf1
Efter 38.Kh2 Te2 (även
38...Te4!? är intressant) 39.a4
Ta2 står svart bättre tack vare
den starka löparen och den
sundare bondställningen, men i
partiet blir vits kung utsatt på f1.

38...g5?
Ett drag på känsla för att ta f4
från springaren, men att denne
nu hittar ett annat intressant fält
undgick mig i tidsnöden. Mycket
bättre var 38...Te5 39.Sf4 Tf8!
40.Te1 (40.h5 faller på 40...Kg8!
och h5-bonden går förlorad)
40...Tf5 följt av 41...g5, och vit
har uppenbara problem.
39.Sc7! Txd1+ 40.Txd1 Tf8
41.hxg5?!
Större remichanser ger nog 41.
Sxa6 Kg6+ 42.Ke2 Tf2+ 43.Kd3
Txa2 (eller 43...Ld6 44.Tb1!)
44.Sxc5! bxc5 45.Ke4.
41...Kg6+ 42.Ke1
Efter 42.Ke2 Tf2+ 43.Kd3 hxg5
44.Sxa6 Txa2 45.Sxc5 bxc5
46.Ke4 Kh5! 47.Kf3 Ta3+ 48.Kf2
Tc3 kan svart spela vidare på vinst

ett tag till.
42...Lf2+
Detta inleder en forcerad dragsekvens.
43.Ke2 Lxg3 44.Sxa6 Tf2+
45.Kd3 Txa2 46.Sb4 Tb2 47.Kc3
På 47.Sd5 spelar svart helt enkelt
47...hxg5, och vit har ingen given
försvarsplan. Jobavas drag är
ambitiösare.
47...Le5+ 48.Kc4 hxg5
Svart gör sig påpassligt av med
kantbonden.
49.Sd3 Tc2+ 50.Kd5?!
Bättre var 50.Kb3! Tc3+ 51.Kb4
Lf6 52.Kb5! Tc2 (52...Tb3+
leder ingenstans efter 53.Ka4 Tc3
54.Kb5) 53.Kxb6 Txg2 54.Kc5
och vit bör klara sig med ett
springaroffer på bonden som försvarsresurs.
50...Lf6 51.Tb1 Tc3 52.Se5+?
Nödvändigt var 52.Sf2, även om
svart efter 52...Tc5+ 53.Ke4 b5
har vissa vinstchanser. Jobava
tänkte nog att det skulle bli
enklare att hålla remi i ett tornslutspel, tack vare det knappa
materialet och den aktiva kungen, men svart har en mycket stark
plan till sitt förfogande.
52...Lxe5
Givetvis inte 52...Kf5?? 53.Tf1+.
53.Kxe5

53...Kh5!
Aktivitet före material, som så
ofta i tornslutspel. Svart ger bbonden för att koncentrera sig
helt på kungsflygeln nu när den
vita monarken är långt borta från
TfS nr 6/2005
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analys

den egna bonden.
Både 53...Tc6? 54.g4! och
53...Tc5+? 54.Kd4 Tc6 55.g4!
ger vit remi nästan på direkten
tack vare svarts passiva pjäser.
54.Txb6 Kg4?
Rätt idé men i fel utförande. Jag
förkastade 54...Tc2 på grund av
55.Ke4 (55.g3 Tc3 är också hopplöst för vit) 55...Txg2(?) 56.Kf3
med elementär remi. Men som
Stellan uppmärksammade vinner
svart om han istället spelar
55...Kg4!. Mer om denna ställning i slutet av nästa bivariant.
55.Kf6!
Den korrekta placeringen för
kungen, i närheten av den svarta
bonden. Efter 55.Ke4? Tc2 går
g2-bonden förlorad och med den
partiet. När den svagare sidans
kung inte står framför bonden är
springarbonden den kraftfullaste
av samtliga bönder, eftersom
dess korta sida (i det här fallet,
h-linjen) är alltför snäv för att
kungen ska få plats där.
55...Tc5 56.Te6?!
Vit söker tornbyte, men detta är
inte rätt försvarsidé. Enklast var
56.Tb4+ Kg3 57.Kg6 g4 (inte
57...Kxg2? 58.Tg4+) 58.Ta4 Kh4
(efter 58...Tc2 59.Kg5 kommer
svart inte vidare) 59.Ta2!.

Planen är att hålla tornet på andra
raden, aldrig röra g2-bonden samt
att närma sig svarts bonde med
kungen ifall det svarta tornet ger
sig på g2-bonden. Det kan följa
59...Tc4 60.Kf5 Kg3 61.Tb2 Kh2
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(eller 61...Tf4+ 62.Kg5!) 62.Ta2
g3 63.Tb2 Tc8 64.Kg4 Tg8+
65.Kh4 Tf8 66.Ta2 Tf4+
(66...Tf2 67.Ta3! övergår till
huvudvarianten) 67.Kg5 Tf2
68.Ta3 Txg2 (eller 68...Kxg2
69.Kg4 och vit tar bonden i nästa
drag) 69.Kh4 Tg1 70.Tb3 med
en välkänd remiställning, som jag
för övrigt hade uppe en gång i
Kadett-EM för fjorton år sedan.
På grund av tornets olycksaliga
placering kommer svart inte
vidare, t.ex. 70...g2?? 71.Th3
matt! Men att se så långt framåt
var förstås inte lätt i tidsnöden.
56...Kh4
Här hade jag tänkt spela kungen
till f4, men i själva dragögonblicket var hjärnan och handen
uppenbarligen inte synkroniserade. Lustigt nog var partidraget
troligen det smartaste ur ett
psykologiskt perspektiv, för efter
56...Kf4 skulle Jobava ha blivit
tvungen att leta efter en ny plan,
och då hade han kanske hittat
57.Kg6 g4 58.Te2! med remi som
i förra varianten. Nu får han i
stället chansen att fortsätta med
sina försök att byta torn.
57.Te5
Återigen, 57.Te2 g4 58.Ta2 var
snabbaste sättet att ordna remi.
57...Tc6+ 58.Kf5 g4 59.Kf4?
Det avgörande misstaget. Inte
heller duger 59.Te3? Tc2 60.g3+
Kh3 61.Kf4 Tf2+ 62.Ke4 Kg2
följt av 63...Tf3 och svart vinner;
det blir liknande ställningar i
partiet.
Enda draget var 59.Te2! för att
övergå till rätt försvarsuppställning. Efter till exempel 59...Tc4
60.Ta2! Kg3 61.Kg5 Tc5+ 62.Kg6
Kh2 63.Tb2 g3 64.Ta2 Kg1!?
(eller 64...Tc1 65.Kg5 Tg1
66.Kh4 Txg2 67.Ta3 med den
där remiställningen igen) 65.Tb2
Kf1 66.Kf6! (inte 66.Ta2? Te5
följt av 67...Te2 med vinst)
66...Tc8 67.Kg5 kommer svart
inte vidare.

59...Tc4+!
Den här mellanschacken passiviserar vits torn. Det direkta
59...Tc2? tillåter 60.g3+ Kh3
61.Th5+.
60.Te4
Övriga drag besvaras på samma
sätt som i partiet.
60...Tc2 61.g3+ Kh3 62.Te3
Med den egna bonden på g3 kan
vit inte längre rädda slutspelet.
Rent konkret beror detta på att
efter 62.Kg5 Tc5+ 63.Kf4 Tc3
64.Kg5 Txg3 65.Kh5, har svart
en extra rad för sina pjäser jämfört med den snarlika remiställningen från tidigare bivarianter.
Det följer 65...Tg1! 66.Ta4 g3
och eftersom det inte längre finns
någon matt på h-linjen kan vit
lugnt ge upp.
62...Tf2+ 63.Kg5
Efter 63.Ke4 Kg2 följt av 64...Tf3
går g3-bonden förlorad, och med
den partiet.
63...Tf3 64.Te1

64...Ta3!
Innan bonden slås ska det finnas
möjlighet till en sidoschack med
tornet. Efter 64...Kxg3? 65.Tg1+
eller 64...Txg3? 65.Th1+ Kg2
66.Ta1! Kh2 67.Kh4 Tg2 68.Ta3
slutar partiet remi.
65.Kf4
Ett väntedrag i brist på bättre
alternativ. På 65.Te4 följer
65...Txg3 med övergång till bivarianten 62.Kg5.
Efter 65.Kh5 undviker svart
65...Kxg3? 66.Tg1+ med remi

Foto: Calle Erlandsson

och vinner istället genom att
föregå slaget på g3 med 65...Ta5+.
Inte heller hjälper 65.Tb1 Kxg3
66.Tg1+ Kh3! och medan
67.Txg4 förlorar tornet efter
67...Ta5+ 68.Kf4 Ta4+, leder
67.Th1+ Kg2 till snar vinst för
svart. Slutligen faller 65.Tg1 på
65...Kh2!.
65...Ta4+ 66.Kg5 Kxg3 67.Te3+
På 67.Tg1+ spelar svart återigen
67...Kh3! (det är inte för sent att
göra bort sig; efter 67...Kf3?
68.Kh4 g3+ 69.Kh3 blir det bara
remi) 68.Th1+ Kg2 69.Th4 Kf3
med vinst.
67...Kf2
Inför det obevekliga 68...g3 gav
vit upp partiet.
68.uppg.
Det var roligt att överraska positivt på det här viset, men lite
snöpligt att det inte hade någon
effekt på vår matchpoäng. Tre
raka förluster, tjugosjätte plats
och sist bland de tre svensklagen;
nu kan det väl ändå inte bli värre,
tänkte vi ...

ROND 6
Belgien – Sverige A

2–2

Dutreeuw – Hellsten
van der Stricht – Berg
Claesen – Hillarp-Persson
Docx – Hector

0–1
½-½
½-½
1–0

Målsättningen mot svaga Belgien,
rankade 37:a i turneringen, var
att vinna och helst stort. Matchutvecklingen blev dock en helt
annan efter att samtliga i laget
spelat under sin nivå. Jonnys turneringsresultat förvandlades till
en mardröm efter ett konstigt
parti där belgaren tog material
varje gång det stod någonting i
slag och sedan försvarade sig.
Tiger kom efter en oortodox öpp-

Johan Hellsten och Tiger Hillarp-Persson betraktar en svart
löpare.

ning ett tempo under som svart i
Engelskt, och sedan var det svårt
att hoppas på mer än utjämning
mot den solitt spelande motståndaren. Det var snarare denne
som fick chanserna, men efter
bra försvarsspel kunde halvpoängen bärgas. Emanuels motståndare utjämnade enkelt som
svart genom en mindre taktisk
finess, och efter en rad pjäsavbyten uppkom ett lika slutspel.
Emanuel gjorde tappert ansträngningar att förändra ställningen till
sin fördel, men belgaren höll
emot och poängen delades så
småningom. Själv klarade jag av
öppningen bra men sedan ledde
en grov missbedömning till ett
slutspel med obalanserat material, där min motståndare hade
de bättre chanserna. Han behandlade emellertid inte denna
spelfas på bästa sätt och strax

efter tidskontrollen var ställningen denna:

Dutreeuw–Hellsten
Ställningen efter 42.Kh3-g4
När ett torn kämpar mot två lätta
pjäser är det viktigt att det får
ytor och angreppsmål på båda
flyglar. Här har svart lyckats med
bägge ting och dessutom är vits
springare passiva. Med mina fölTfS nr 6/2005
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En oturlig lottning: Sverige A mot Sverige C i sjunde ronden.

jande drag sätter jag in en stöt
mot kungsflygeln.
42...Tc2 43.g3 Te3!
Givetvis inte 43...Tg2?? 44.Kf3
med en hemsk avslutning på partiet (och matchen). Mitt första
infall var annars det studieartade
43...f3+ 44.Kxf3 Ke5 för att sätta
matt eller vinna tornet, men efter
45.Tf2! g4+ 46.Kg2 går båda
idéerna i stöpet och det är vit
som spelar på vinst.
44.Tf3
Bästa försvaret. Poängen med
svarts föregående drag var att
44.gxf4 skulle falla på 44...Tg2+
45.Kh5 Th2+ 46.Kg4 Th4 matt.
Inte heller duger 44.Sf3 Tg2
45.Sxg5 Texg3+! (inte 45.
...Tgxg3+?? 46.Kxf4 följt av
47.Sf3!, med en lustig kvalitetsvinst) 46.Kxf4 Txg5 och svart
står på vinst.
44...Tg2
Detta dubbelhot mot g3 och g1
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genererar en stark fribonde.
45.Txe3 fxe3 46.Sf3 Tc2!
Innan bonden rycker fram bör
tornet försäkra sig om sin tidigare
räckvidd, varigenom springaren
på a4 begränsas. Mindre övertygande vore 46...e2? 47.Sc5 följt
av 48.Sd3 och fribonden kommer inte längre. Men starkt
verkar även datorns förslag
46...Td2!? 47.Sc5 Txb2 (inte
47...e2?? 48.Se4+) och nu faller
48.Sxa6 Txa2 49.Sxb4 på
49...Ta4, medan övriga drag ger
svart två förbundna fribönder på
damflygeln.
47.b3
Efter 47.Sb6 e2 48.Sd5+ Kg6 är
b4-bonden immun, till exempel
49.Sxb4 Tc4+ eller 49.b3 Td2!
50.Sxb4 Td4+! och svart vinner.
47...e2
Onödigt vore 47...Txa2?! 48.Sc5,
kanske följt av schack på e4 och
slag på g5, med en del motspel för

vit.
48.Sb6

48...Td2!
Ett bra drag för att hålla springaren utanför spelet. Nu hotar helt
enkelt 49...Td1 följt av fribondens avancemang.
49.Kh3 Td3
Vinner ett tempo.
50.Se1 Td1 51.Sf3 Kf5!
Kungen aktiveras och hotet
52...g4+ möjliggörs. Efter

51...e1D 52.Sxe1 Txe1 53.Sd5+
skulle vit få en bonde. Partifortsättningen är enklare.
52.g4+ Kf4 53.Kg2 e1D
Bra var även 53...Tf1 54.Sd5+
Ke4.
54.Sxe1 Txe1 55.Sd5+ Kxg4
56.Sxb4 a5 57.uppg.
Dutreeuw gav upp inför åsynen
av 57...Te2+ följt av 58...Txa2.
Slutresultatet blev således 2-2 och
det kunde ha gått ännu värre.
Ironiskt nog gick vi med detta
bottenresultat upp ett par placeringar, till plats tjugofyra. Med
tre ronder kvar var det hög tid att
inleda slutspurten.

ROND 7
Sverige A – Sverige C 2½–1½
Agrest – Brynell
Hellsten – Hall
Hillarp-Persson – Ong
Hector – Tikkanen

1–0
½-½
1–0
0–1

En oturlig lottning ledde till att
två av svensklagen ställdes mot
varandra! Detta gladde knappast
någon, och det kändes ganska
märkligt att sitta och luncha tillsammans med sina kommande
motståndare någon timme före
spel. Att hjälpas åt med öppningsförberedelserna kom naturligt nog inte på tal den dagen.
Matchen fick en för oss lyckad
öppning genom Evgenijs starka
insats mot Stellan på bord 1:
Damgambit (D 27)
Evgenij Agrest, Sverige A
Stellan Brynell, Sverige C
När Sveriges första- och tredjelag
lottades ihop fick jag det tvivelaktiga nöjet att bakom de svarta
pjäserna ta mig an Evgenij Agrest.
I SM vann jag mot Evgenij, men

då var jag vit. Att vara svart mot
honom är en helt annan sak.
1.Sf3 d5
I SM 2004 spelade jag 1...Sf6
mot Evgenij. Efter 2.c4 b6 3.g3
c5 4.Lg2 Lb7 5.0-0 g6 6.Sc3 Lg7
7.d4 cxd4 8.Dxd4 d6 var vi inne
i en vanlig engelsk variant. Jag
blev helt utspelad, men i tidsnöden skedde mirakulösa saker och
jag kunde helt orättvist vinna
partiet.
2.d4 Sf6
I förra årets elitserie hade jag också svart mot Evgenij. Då provade
jag 2...Sc6. Jag blev inte helt utspelad utan bara nerpressad. Ett
något mindre mirakel i tidsnöden
gav mig en halva. (I årets elitserie
var jag också svart. Remi i
Franskt.)
3.c4 dxc4 4.e3
I SM i Skara spelade Evgenij 4.Sc3
mot mig. Jag valde det lite udda
4...Sc6 som kan leda till Tjigorins
försvar. Partiet följde samma
mönster som tidigare möten. Till
sist lyckades jag slinka in i ett
tornslutspel som jag lyckades
hålla.
4...e6 5.Lxc4 c5 6.0-0
Här tog min alltför snabba förberedelse slut. Jag hade av någon
anledning fått för mig att Evgenij
skulle spela 6.De2.
6...a6 7.a4 Sc6 8.De2 cxd4
Här kan man också välja att
behålla spänningen med 8...Dc7.
Efter till exempel 9.Sc3 Ld6
10.Ld2 0-0 11.Tac1 står dock
svarts dam lite utsatt på c-linjen.
9.Td1 Le7 10.exd4 0-0 11.Sc3
Sb4
Alternativet 11...Sd5 är också
utmärkt.
12.Se5
Här kunde jag omöjligt komma
ihåg teorin, vilket är pinsamt
eftersom jag själv har spelat
varianten som vit. I Rilton Cup
2003-04 spelade jag 12.Lg5 Ld7
13.Se5 Lc6 14.Sxc6 bxc6 15.a5!
mot Anders Livner och stod

lite bättre. Han hade dock inga
problem med att fixa en halva.

12...Sfd5
Här avgörs partiet i praktiken.
Jag är inte säker på att partidraget
är så dåligt, men det var inte det
drag jag ville spela. Allting sa mig
att 12...Ld7 var det rätta, men
min variantberäkning efter 13.d5
var katastrofal. Ställningen efter
13...Sbxd5 14.Sxd5 Sxd5 15.
Lxd5 exd5 16.Txd5 ser inte bra
ut för svart, men jag såg faktiskt
idén 16...Lg4! men inte vad jag
skulle göra på 17.De4. Det är för
dåligt! Efter den lilla finessen
17...Dxd5! 18.Dxd5 Tad8 är det
vit som får fundera på hur han
ska utjämna. Lärdom: jag borde
ha litat på min instinkt och helt
enkelt fortsatt räkna tills jag
”räddat” mitt drag. Jag gissar att
Agrest hade besvarat 12...Ld7
med 13.Lg5 och då är vi inne i
mitt parti mot Livner.
13.Se4
Obehagligt. Vits springare börjar
se hotfulla ut, men det som verkligen skrämde var planen Ta1-a3
och sedan med expressfart över
till kungsflygeln.
13...Sf6
Det kändes inte helt rätt, men på
det drag jag ville spela, 13...Ld7
(igen!) kommer 14.Sc5 och jag
ser inget acceptabelt för svart.
Efter 14...Lc6 15.Sxc6 vinner vit
helt enkelt bonde, och spelar man
14...Lxc5 står man bara sämre.
14.Sxf6+ Lxf6 15.Ta3
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15...De7
Jag insåg att vits brutala plan var
att tvinga fram h7-h6 genom att
spela tornet till h3 och damen till
h5 och sedan offra svartfältslöparen. Min idé var att snabbt få
tornet till d8 för att få lite tryck,
men också för att kungen skulle
få ett flyktfält på f8. Låt oss se vad
som hade kunnat hända på det
naturliga 15...b6. Efter 16.Th3
Lb7 17.d5! (På 17.Dh5 har svart
17...Le4) 17...Lxd5 18.Dh5 h6
19.Lxh6! slår vits angrepp igenom.
16.Sg4!
Ett drag som jag inte alls förstod
idén med. Det hela bygger på
konkreta taktiska varianter.
16...Ld7
Intet ont anande gör jag mitt
önskedrag.
17.Sxf6+!
Jag fattade fortfarande ingenting.
17...Dxf6 18.Tg3!
Poängen. Det hotar 19.Lg5 följt
av 20.Le7 eller 20.Lh6.
18...Lxa4?
Min tanke hade varit att spela
18...h6 men det är just här som
finessen i Agrests spel visar sig.
Det enkla dubbelhotet 19.Dd2!
hade jag inte uppfattat i tid.
Bästa försöket var 18...Tfc8
men jag gillade inte åsynen av de
svaga svarta fälten efter 19.Lg5
Df5 20.Lh6 g6. Här kan man
dock kämpa, vilket inte är fallet
efter mitt självmordsdrag.
19.b3 Lc6 20.d5!
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När löparen träder in i handlingen via b2 så är det slut.
20...Sxd5 21.Lb2 Dh6 22.Lxg7
Dxg7 23.Txg7+ Kxg7 24.De5+
f6
Tvunget. Efter 24...Kg8 25.Lxd5
Lxd5 26.Dg5+ Kh8 27.Df6+ Kg8
28.Td4 har vit ett avgörande
angrepp.
25.Dxe6 Tae8 26.Dh3 Sf4
27.Dg3+ Sg6 28.f3 Te7 29.Td6
Tfe8 30.h4
Allt hopp är ute. Här kunde
(borde?) jag ha gett upp. Men
med tanke på tidigare mirakel
kämpade jag på. Några kommentarer är dock inte de resterande
dragen värda.
30...Te1+ 31.Kh2 T1e5 32.Dg4
a5 33.Ld3 Kf7 34.f4 Tc5 35.h5
Sf8 36.Lc4+ Ke7 37.Td2 Sd7
38.Le6 Sf8 39.Lg8 Sd7 40.Lxh7
Tf8 41.Lf5 uppg.
Väldigt effektivt spelat av Agrest.
Jag är speciellt imponerad över
att han med taktiska varianter får
den, i mina ögon, lite ologiska
planen Se5-g4xf6 att fungera. Jag
får nog också medge att det var på
tiden att jag fick mig ett ägg mot
Evgenij.
(Kommentarer av Stellan Brynell, ursprungligen publicerade
på www.schackforum.se)
Tiger valde som vit Rubinsteinvarianten i Nimzoindiskt och
partiet kom snart att präglas av
strategisk komplexitet med svårt
spel för båda sidor. Kezli hanterade ställningen bra men förbrukade mycket tid, och strax efter
drag trettio kom ett grovt taktiskt
misstag som Tiger inte underlät
att utnyttja, och en helpoäng till
var säkrad. Själv kom jag passivt
mot Jesper, som hade förberett
sig utmärkt mot Kanvarianten i
Sicilianskt. Men efter ett par trevande drag från hans sida kunde
jag kontra och partiet ebbade
sedermera ut i remi, vilket också
säkrade vår matchseger. I det

andra svartpartiet tog Jonny
tidigt initiativet och fick så
småningom en fantastisk löpare
på långa diagonalen. Under den
eviga tidsnöden inträffade följande:

Tikkanen–Hector
Ställningen efter 50...De3-c3
Vit har länge haft problem med
sin utsatta kung, och för att lätta
på pressen erbjöd han precis dambyte med 51.Dd4. Vid åsynen av
det parallella hotet 52.Td8 såg
Jonny inget bättre än 51...Dxd4
och efter 52.Lxd4 Le8 53.Tb6 var
det bara vit som kunde vinna,
vilket Hans mycket riktigt lyckades med 25 drag senare. När
Jonny efter kvällsmaten lät Fritz
examinera partiet, blev han snart
varse om vad han (och Hans)
hade gått miste om: 51...Ta1+
52.Kh2 Th1+! 53.Kxh1 Dh3+
54.Kg1 Dxg2 matt.
En hemsk upptäckt för Jonny,
som ytterst sällan, om än i stark
tidsnöd, förbiser dylika kombinationer.
Genom den här knappa segern
klättrade vi upp ett par pinnhål,
till plats tjugo, tillika vårt ursprungliga startspår. Som om det
vore för att testa vår legitimitet
som Sveriges förstalag, lottade
ödet nu ihop oss med andralaget,
en av de stora positiva överraskningarna i turneringen, åtminstone rankingmässigt. På

Foto: Lars Grahn

kvällskvisten sågs de båda lagens
förbundskaptener samtala under
avslappnade former i baren,
och vi började så smått spekulera
i vad de egentligen hade på
agendan ...

ROND 8
Sverige B – Sverige A

1–3

Karlsson – Agrest
Olsson – Hellsten
Carlsson – Berg
Lindberg – Hillarp-Persson

½-½
0–1
½-½
0–1

Det visade sig att Ulf inte var pigg
på att spela mot den egna flaggan,
och därför hade lämnat över
förstabordet till Lasse. Affären
på detta bräde blev kort: när
Evgenij gjorde sig av med sin isolanibonde utjämnades spelet helt
och det var lika bra att sluta fred
direkt. Övriga partier präglades
emellertid av hård och lång
kamp. Tiger upprepade gårdagens variantval och idag resulterade det i angreppsspel. Låt oss
se en intressant ställning från det
partiet:
Armeniens Vladimir Akopian och Rafael Vaganian utanför Hotel
Gothia Towers.

Hillarp–Lindberg
Ställningen efter 17...Kg8-h8
Tiger valde här att spela 18.Sa4
för att fördriva tornet från femte
raden, och sedan skulle 19.Th3
bli möjligt med starkt angrepp.

Men efter 18...Txg5! 19.Txg5 g6
20.Sxf6 Dxf6 21.Tg3 Lh6 fick
Bosse en hel del kompensation
för kvaliteten. Svarts lätta pjäser
dominerar centrum och springaren på a4 är ganska offside. Tiger
kunde så småningom vända på
steken, typiskt nog genom att återlämna kvaliteten, och i tidsnöden
var det slutligen han som drog
det längsta strået. Under hela
turneringen hade vi som rutin att
efter kvällsmaten gå igenom rondens partier tillsammans, och här
skulle jag vilja visa den kvällens

vackraste analysvariant:
18.b4!
Detta tror jag var Tigers ursprungliga idé, men draget valdes bort
vid åsynen av följande skenoffer:
18...Txg5 19.Txg5 Sd5
Nu hotar det på både g5 och c3,
och 20.Se4 faller på 20...Sc3!. Vi
var på väg att döma ut hela vits
angrepp som sådant, när Evgenij
försynt frågade vad som hände
om man helt enkelt fortsatte
angreppet ...
20.Dg4!! Sxc3
Övriga drag förmår inte att
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analys

ifrågasätta vits spel, till exempel
20...S7f6 21.Sxf6 Sxf6 22.Dh3
med angrepp och materiellt överläge på samma gång.
21.Txg7!
Med dubbla matthot mot h7 och
g8.
21...Sf6
Enda draget. Vad händer egentligen nu med angreppet?
22.Sxf6 Lxg7 23.Dh5!
Svaret på den frågan.
23...Se2+
Efter 23...h6 24.Dg6! har svart
inte tjänat någonting, till exempel 24...Le4 25.Lxe4 Sxe4 26.
Dh7 matt.

sig bra och vore det inte för hans
grova bortsättning i tidsnöden så
hade jag knappast vunnit det
partiet. Emanuel å sin sida blev
återigen lite överraskad i öppningen, och tog god tid på sig för
att avslöja ställningens hemligheter. Detta lyckades han uppenbarligen med, för snart var det
trots någon minusbonde bara
han som kunde vinna partiet. Jag
antar att det fanns goda vinstchanser i slutspelet, men Pontus
försvarade sig bra i tidsnöden och
vid drag 80 delades poängen. Med
det utmärkta slutresultatet 3-1
slungades vi ända upp till fjortonde plats i tabellen. Framåt
kvällen började det surras om att
väldigt få lag hade samma matchpoäng som vi, samt att ett av dem
var Ryssland. Farhågorna besannades.

ROND 9
24.Kf1!
Medan slagen på e2 skulle avleda
en pjäs från angreppet, varvid
24...Lxf6 vinner för svart, vore
24.Kh1?? en riktig blunder med
tanke på 24...Lxg2+! 25.Kxg2
Sf4+ och damen går förlorad.
24...Lxg2+ 25.Ke1! Lh6
Nu när schackarna har tagit slut
är det här uppenbarligen enda
draget.
26.Dxh6
Inför hoten mot h7, e8 och e2
kan svart kan ge upp med gott
samvete. En härlig variant i Tals
anda.
Själv spelade jag slappt som vit i
Kungsindiskt och Anders kunde
enkelt utjämna. I mittspelet fick
jag visserligen en del praktiska
chanser genom en avlägsen fribonde, men Anders försvarade
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Sverige A – Ryssland

2–2

Agrest – Svidler
Hellsten – Drejev
Berg – Barejev
Hillarp-Persson – Timofejev

0–1
0–1
1–0
1–0

Det är alltid kul och inspirerande
att möta storlag som Ryssland,
här med samtliga spelare över
2650, men inte just i sista ronden! Ett eventuellt nederlag går
ju inte att kompensera i någon
nästarond. Det var bara att bita
ihop, förbereda sig väl och tänka
på att ryssarna med en usel turnering så långt var de som hade
mest att förlora.
Matchen kom att bli en fantastisk historia. Emanuel levererade
tävlingens kanske vackraste parti
– se sidan 476. Den förkrossande
segern gjorde att vi andra fick
vind i seglen medan ryssarna

började se lite nervösa ut. Med
fördelaktiga ställningar på både
första- och sistabordet verkade
inte segern mot Goliat helt avlägsen. I sin favoritvariant i
Moderna försvaret fick Tiger
snabbt initiativet och kunde
senare avveckla till följande
slutspel:

Timofejev–Hillarp
Ställningen efter 31.Tf1-e1
Svart har den klart fördelaktigare
bondeställningen, och den perfekt placerade springaren försvarar e5 på samma gång som den
skapar taktiska teman mot vits
kungsställning. Frågan är hur
dessa positionella fördelar bäst
omsätts i någonting mer konkret.
31...Le7!
Ett starkt drag med flera finesser.
Bonden på h4 hotas indirekt, byte
på f8 följt av Tb1 avvärjs och sist
men inte minst, kungen får ett
tempo på vägen mot centrum
tack vare den vita springarens
utsatta placering.
Efter 31...Sxf2? 32.Kxf2 Lxc5+
33.Kf3 Ld6 34.Te2 följt av
Sg5-e4 skulle vit trots materiellt
underläge ha goda remichanser,
tack vare att fribonden är under
kontroll. Inte heller övertygar
31...Tc6?! 32.Sxf8 Kxf8 33.Tb1
Sxf2 34.Kxf2 Txc5. Svart kommer återigen bonde över men
efter 35.Ke3 Ke7 36.Kd3 tror jag
inte att tornslutspelet vinner av
sig självt med tanke på de isolera-

På mina lektioner brukar jag tjata
om vikten av aktiv kung i slutspelet, och det här exemplet ska
eleverna nog få bekanta sig med
vid tillfälle. Svarts kung inte bara
avlastar övriga pjäser från försvarsuppgifter, den gör sig även
beredd att attackera svagheterna
på g5 och c5.
35.Ld4
Eller 35.Td1 Sxf2 36.Kxf2
(36.Td6+ Kf5) 36...Txc5 37.Td2
Kf5 och svart får en bonde för
mycket för att tornslutspelet
ska vara av intresse. Genom att
behålla löparen undviker Timofejev denna typ av slutspel, men
han får snart andra problem.
35...Kd5 36.Lb2 Txc5 37.Te2
Ke6!
Med kurs mot g-bonden.
38.Lc1 b4
Det visar sig taktiskt omöjligt att
behålla löparen på diagonalen
c1-h6, varför även g5-bonden går

förlorad.
39.Lb2 Kf5 40.Td2 Kxg5
Partiet är i princip redan över.
41.Kg2 Kf5 42.Kf3 e4+ 43.Ke2
e3 44.Ld4 Tc4! 45.Lxe3 Te4
46.Td5+ Ke6 47.Td3 g5 48.Kf3
Txe3+
Inför ett hopplöst bondeslutspel
gav vit slaget förlorat.
49.uppg.
Med denna starka insats säkrade
Tiger oavgjort som minimiresultat i matchen, och fullbordade
samtidigt en fin spurt med tre
av tre. En enda remi skulle nu
vara tillräckligt för att ge den här
matchen en hedersplats i landslagshistoriken.
Evgenij hade fått upp en lovande ställning efter öppningen och
Svidler tvingades offra kvalitet
för att hålla sig kvar på mattan.
I tidsnöden missade Evgenij troligen flera vinster och sedan kunde
Svidler plötsligt vända till ett klart
fördelaktigare slutspel, som han
omsatte till vinst strax före drag
50.
Matchens längsta men samtidigt mest ensidiga parti var mitt
eget. Drejev lade in en intressant
nyhet som vit i Nimzoindiskt och
vid brädet förmådde jag inte hitta
rätt svar. Flera inexaktheter i
kombination ledde till ett förlorat damslutspel, i vilket jag under

många drag försökte lura av
motståndaren en halva, men han
var obeveklig. Strax efter att en
andra vit dam hade gjort entré på
brädet, närmare bestämt i drag
82, sträckte jag vapen.
Genom det här oavgjorda
resultatet med klar mersmak halkade vi ned ett snäpp i tabellen,
till en slutgiltig femtonde plats.
Ett klart godkänt resultat tycker
jag själv, med tanke på att vi var
rankade som nummer tjugo.
Flera starka lag kom efter oss,
såsom Ungern och Rumänien.
Samtliga nordiska konkurrenter
distanserades med Danmark som
närmaste konkurrent på tjugoförsta plats. Det kan nämnas att
den där extra halvpoängen i Rysslandsmatchen, som Evgenij var
så nära att ordna, skulle ha fört
upp oss på en åttonde plats. Så
nära var vi alltså att uppfylla den
ursprungliga och högt satta målsättningen, trots att spelet emellanåt inte var det bästa.
Avslutningsvis ett stort grattis
till arrangörer och funktionärer i
Göteborg för ett mycket lyckat
och minnesvärt evenemang. Samtidigt vill jag tacka alla de
personer som hejade på och
stödde oss i ur och skur. Blir det
OS i Göteborg 2010 så lovar
jag att ryssarna inte ska komma
undan ...
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de bönderna.
32.g3
Timofejev väljer att säkra hbonden. I detta läge skulle 32.
Tb1 Sxf2 33.Kxf2 Kf7 (även
33...Lxh4+ 34.g3 Le7 35.Txb5
Kf7 36.Tb6 Txc5! verkar starkt)
34.Sg5+ Lxg5 35.hxg5 Txc5 ge
svart en klart förbättrad version
av det föregående tornslutspelet
– svagheten på g5 kan lätt angripas genom Ke6-f5.
32...Kf7
Kungen aktiveras med tempo.
33.Sg5+ Lxg5 34.hxg5 Ke6
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v alla partier som spelades i
Lag-EM är det kanske det
mellan Emanuel Berg och Jevgenij Barejev i sista ronden som fått
mest uppmärksamhet ute i den
stora schackvärlden. Det har fått
symbolisera Rysslands fall.
Partiet i sig är en modern
klassiker. Uppstickaren kvaddar
världsstjärnan med ögonfägnande offer. Emanuel Berg har dissekerat sitt mästerverk och bjuder
här på djuplodande kommentarer.

A

Franskt (C 11)
Emanuel Berg, Sverige A
Jevgenij Barejev, Ryssland

“Det var en av de främsta prestationerna i
Göteborg den här månaden, en modern klassiker.“
Lubosh Kavalek i Washington Post den 15 augusti 2005

“Det här partiet var höjdpunkten i den ryska
katastrofen vid Lag-EM i Göteborg“
Leonard Barden i The Guardian den 27 augusti 2005
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Efter en bra start på turneringen
med vinster i de två första matcherna halkade vi sedan ner i tabellen. Men efter fiaskot 2–2 mot
Belgien i rond sex tog vi oss i
kragen och vann övertygande mot
de två andra svenska lagen i rond
sju och åtta. I finalronden blev vi
lottade mot högst rankade Ryssland som spelat klart under sin
förmåga. Alla spelarna i svenska
laget var taggade och hoppades
på att få revansch för mötet i
fjolårets OS där vi förlorade med
4–0. Naturligtvis en mycket tuff
uppgift, men samtidigt var vi
extra inspirerade. Själv fick jag
spela vit mot världsstjärnan
Barejev.
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Sf6 4.Lg5
Här spelar jag vanligtvis 4.e5, men
eftersom jag visste att Barejev
med största sannolikhet skulle slå
bonden på e4 valde jag att gå in i
denna variant.
4...dxe4
En mycket solid variant för svart
som ger vit en liten men stabil
fördel.
5.Sxe4 Le7
5...Sbd7 är huvudalternativet,
vilket min motståndare också
spelat i några partier.
6.Lxf6 Lxf6

En modern klassiker
Emanuel Berg kommenterar sitt mästerverk
Det mest solida draget. Alternativet 6...gxf6 är intressant och
skapar mer obalanserat spel, men
det är inte riktigt Barejevs stil.
7.Sf3 0-0 8.Dd2
Vit börjar med att förbereda den
långa rockaden. 8.Ld3 är dåligt
på grund av 8...Lxd4 och svart
vinner bonde. 8.Lc4 är dock ett
intressant alternativ.
8...Le7
Svart väljer att genast backa med
löparen. 8...Sd7 9.0-0-0 Le7
10.Ld3 leder till partiet.
9.Ld3 Sd7 10.0-0-0 b6 11.h4
Lb7
Här någonstans började mina
förberedelser ta slut. Jag hade
bläddrat igenom några partier på
min dator ett par timmar före
partiet, mest för att få lite idéer
och kunde inte vid brädet
komma ihåg några konkreta
varianter. Istället för att försöka
memorera och kopiera något
tidigare parti valde jag att sätta
mig in i ställningen på egen hand
för att om möjligt få ett grepp om
vad som var i görningen och vilken plan jag skulle spela på. Det
var till en början många drag som
fladdrade förbi i mina tankebanor såsom Seg5, Sfg5, Df4,Th3
och g4. Men efter att ha dämpat
min attackiver något insåg jag att
det skulle behövas mer förberedelser innan mitt angrepp skulle
bli riktigt farligt. Jag började

därför istället koncentrera mig på
hur jag skulle kunna förhindra
svarts plan c7-c5, vilket dels ger
svart mer utrymme men också
öppnar för hans löparpar, som
blir betydligt starkare i en öppen
ställning.

12.De2!?
Damen lämnar d-linjen för att
c7-c5 ska kunna bemötas med
dxc5 med röntgenattack ner mot
d8. Dessutom står damen mycket bra placerad på e2 där den
trycker mot e6 samt försvarar
springaren på f3, vilket kan vara
nödvändigt i händelse av ett kommande g2-g4. Damen är också
beredd att i någon variant sticka
ut till h5 för att starta ett mattangrepp.
Det mest konkreta draget i det
här läget är 12.Seg5. I partiet
Anand–Barejev, Wijk aan Zee
2004 följde 12...Sf6 13.c3 Lxf3
14.gxf3! och vit fick ett mycket

lovande angrepp längs g-linjen
och vann senare partiet. Istället
bör svart spela 12...h6! vilket
skedde när Barejev mötte Tjesjkovskij i ryska mästerskapet
senare samma år. Svart utjämnade utan problem och vann senare
partiet.
12.Th3 är ett annat intressant
drag med mycket goda resultat
för vit. Förutom att springaren på
f3 garderas så är också Tg3 på
gång i vissa varianter och en dubblering på h-linjen med Tdh1 kan
bli aktuell vid en senare öppning
av h-linjen, t.ex. 12...c5! (Efter
12...Sf6 13.Sxf6+ Lxf6 14.Sg5
har vit en förkrossande statistik
med 89 vinstprocent. Naturligtvis kan statistiken bedra, men det
står ändå klart att vit har ett mycket starkt och farligt initiativ.)
13.dxc5 (13.Tg3 har spelats i fem
partier, men här har svart klarat
sig bra efter både 13...Dc7 och
13...Kh8.) och partiet Ristic–
Kovacevic, Budva 2004 fortsatte
13...bxc5 14.Sfg5 h6 15.Sd6
Lxd6 16.Lh7+ Kh8 17.Dxd6
Lxg2 med en mycket oklar ställning. Vit vann till slut. Min känsla är att svart bör kunna hålla
balansen, men det är möjligt att
han borde hitta någon förstärkning tidigare, t.ex. 13...Dc7 i
stället för 13...bxc5.
Även 12.c3 är ett tänkvärt drag.
Idén är att ställa damen på c2 för
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att pressa ner mot h7 och skapa
försvagningar runt svarts kung.
Efter 12...c5 13.dxc5 fungerar
inte 13...Sxc5 på grund av
14.Sxc5 Lxc5 15.Lxh7+ Kxh7
16.Dc2+! och svarts dam hänger.
Istället får svart offra bonde med
13...Dc7 14.Dc2 h6 15.cxb6 axb6
16.Kb1 Ta5. Vit har vunnit en
bonde, men har tappat sin aktivitet. Svart har bra kompensation i
form av löparparet och ett farligt
angrepp. Det är svårt att säga
vem som står objektivt bäst, men
svart har i varje fall det lättare
spelet.
12...c5
Detta kom som en överraskning
eftersom jag trodde mig ha förhindrat det här draget. Jag förstod ganska snart att min motspelare hade planerat att offra en
bonde, men draget såg ändå inte
särskilt sunt ut, i varje fall inte
i mina ögon. 12...Sf6 hade jag
planerat att bemöta med 13.Seg5
och efter 13...h6 (13...Lxf3 ger
bort svarts enda trumf, löparparet. Vit har en liten fördel efter
14.Sxf3 men även 14.gxf3 är
intressant.) är 14.Se5! starkt.
13.dxc5
Nu är 14.Lb5 ett allvarligt hot
och svart tvingas därför lämna
d-linjen med damen.
13...Dc7 14.Seg5!
Det är viktigt för vit att behålla
initiativet och undvika att ge svart
motspel. Efter 14.cxb6? axb6 har
svart ett starkt initiativ för den
offrade bonden.
14...Sf6
14...h6 ser lite väl utmanande
ut, men kanske var det ändå ett
bättre alternativ, t.ex. 15.Sxe6!
(Det är också intressant att först
lägga in 15.c6!? för att störa
svarts pjäskoordination: 15...Lxc6
[15...Dxc6 16.Lb5 vinner för vit.]
16.Sxe6 fxe6 17.Dxe6+ Tf7
18.Lc4 Df4+ 19.Kb1 Lxf3! 20.
gxf3 Sc5 21.Dg4. Vit kommer
att ha två bönder för kvaliteten
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när han har slagit tornet på f7,
men han har en tråkig bondeformation på kungsflygeln. Efter
21...Df6 ser svart ut att klara sig
bra.) 15...fxe6 16.Dxe6+ Tf7
17.Lh7+ (17.Lc4? fungerar inte
på grund av 17...Df4+ 18.Sd2
Sxc5 19.Dxe7 Dxc4! 20.Dxb7
Sd3+ 21.Kb1 Txb7 22.Sxc4 Sxf2
och svart vinner kvalitet för bonde med vinstspel.) 17...Kxh7
18.Dxf7 Sxc5 19.The1 (Efter
19.Kb1 Tf8 fungerar inte 20.Sg5+
Kh8 21.Dg6 Lxg5 22.hxg5 på
grund av 22...Le4! och svart
kontrar och vinner.) 19...Ld6
(19...Tc8?? vinner för vit efter
20.Txe7 Sd3+ [20...Sb3+ 21.
Dxb3 ger vit två merbönder och
vinstställning.] 21.Kd2 Dxc2+
22.Ke3 Dxf2+ 23.Kxd3 La6+
24.Ke4 och kungen glider
undan.) 20.Df5+. Vit har en liten
materiell fördel med torn och två
bönder mot svarts löparpar, men
det är fortfarande mycket kvar
att spela om.
15.Se5!
Vit vann snabbt i partiet Vehi
Bach–Almeida Toledano, Badalona 2004 efter 15.Kb1 h6
16.cxb6 axb6 17.Sxe6 fxe6
18.Dxe6+ Kh8 19.Se5 och svart
gav upp eftersom han saknade
försvar mot Sg6+. Istället för
15...h6 kunde svart dock ha spelat 15...Lxf3 varpå vit inte kan
räkna med någon större fördel.
15...h6
Svart är svårt pressad och tvingas
försvaga sig framför kungen. Efter
15...Lxc5 följer 16.Sxh7! Sxh7
17.Lxh7+ Kxh7 18.Td7 (Med ett
livsfarligt initiativ för vit som i
sämsta fall har remischackar, men
troligtvis mer än så.) 18...Db8
(Här står svarts dam bättre än på
c8 ur försvarssynpunkt. Nu hotar
den in mot centrum och Sxf7
fungerar inte på grund av Df4+.
18...Dc8 19.h5! ger däremot vit
ett vinnande angrepp.) varpå
19.h5!! är ett mycket enkelt sätt

att genomföra det slutliga angreppet på. Vit hotar med 20.h6,
vilket svart inte har något bra
försvar mot.

16.Lg6!! hxg5
Jag hade planerat att bemöta
16...fxg6 med 17.Sxg6 (Även
17.Sxe6 är intressant och bör
också ge vit fördel.) 17...Lxc5
(17...hxg5 18.Dxe6+ Tf7 19.
hxg5 Sh7 20.f4! – se kommentar
till svarts 18...Se4; 17...Lc8 ser
lite väl passivt ut, men ska för den
sakens skull inte underskattas.
Vit verkar dock få klar fördel
vid korrekt spel: 18.Sxe6 Lxe6
19.Dxe6+ Tf7 20.cxb6 axb6
21.Se5 Lc5 22.f3 Txa2 [Efter t.ex.
22...Te8 23.Dxf7+ Dxf7 24.Sxf7
Kxf7 25.The1 har vit ett vunnet
slutspel.] 23.Td8+! Lf8 24.
Txf8+! Kxf8 25.Sg6+ Kg8 26.
Dxa2 Kh7 27.Db3!. Vit räddar
springaren på g6 med hjälp av
taktiska medel och har därmed
två rena merbönder och vinstställning.) 18.Dxe6+ Tf7 19.Se5
Tf8 (Efter 19...Te8 20.Dxf7+
Dxf7 21.Sgxf7 Ld5 har vit flera
vinstvägar att välja mellan. Det
enklaste tycks vara att spela
22.Sd7 [Självklart vinner även
22.Txd5 Sxd5 23.Td1 Sf6 24.Td2
liksom 22.Sxh6+ gxh6 23.Sd7
Sxd7 24.Txd5 Sf6 25.Tf5]
22...Lxf7 23.Sxc5 bxc5 24.The1
med ett tekniskt vunnet slutspel
för vit. Svart har svårt att hålla i
alla sina svaga bönder efter det
forcerade tornbytet. 19...hxg5??

18...Se4?
Det här draget tvingar vit att forcera fram vinsten. Alternativet
18...Sh7 var bättre, men inte
tillräckligt: 19.Dxe6+ Tf7 20.f4!
(Hotar 21.Txh7. Svarts enda försvarsresurs är att offra tillbaka en
av de två merpjäserna.) 20...Lxg5
21.fxg5 (Förnyar hotet Txh7.)
21...Lxg2 (Återigen enda draget.
Om svart försöker med 21...Td8
så kan vit glänsa lite extra med
tornoffret 22.Td4 Txd4 23.De8+
Tf8 24.Se7+ Dxe7 25.Dxe7 med
en totalt vunnen ställning. Svart

kan inte försvara sig mot de många
hoten, t.ex. 25...Ld5 26.De5 bxc5
27.g6 med avgörande fördel.)
analys

förkortar lidandet drastiskt efter
20.hxg5 Te8 21.Sg6! Df4+ 22.
Kb1! Sh7 23.Txh7 Kxh7 24.Th1+
Kg8 25.Th8 matt.) 20.Sgxf7 Txf7
21.Td7! Dxd7! (21...Sxd7 22.
Dxf7+ Kh7 23.Sxd7 är hopplöst
förlorat för svart.) 22.Sxd7 Sxd7
23.f3!. Vit har klar materiell fördel och står på vinst, men svart
kan fortfarande kämpa.
Istället kunde svart ha undkommit den kommande attacken genom att spela det luriga 16...La6.
Efter den forcerade varianten
17.Lxf7+ Txf7 18.Dxa6 Dxe5
19.Sxf7 Kxf7 (19...Dxc5? 20.
Sxh6+ gxh6 21.The1 ger vit en
överlägsen ställning utan några
motspelschanser för svart.)
20.cxb6 Tb8 21.Dxa7 Sd5 är svart
visserligen i klart materiellt
underläge, men han har aktivt
motspel och vit måste bevisa sin
fördel.
17.hxg5 fxg6 18.Sxg6!

22.Txh7!! (Ett mycket konkret
drag som kräver exakt variantberäkning, men det är också det
starkaste draget i ställningen och
forcerar fram vinsten för vit.)
22...Kxh7 23.Se5 Tf2 (Efter
23...Tf1 följer 24.Txf1 Lxf1
25.g6+ Kh6 [På 25...Kh8 följer
26.Sf7+ Kg8 27.Sd6+ Kh8
(27...Kf8 28.Df5+ Kg8 29.Dd5+
och tornet faller.) 28.De4! och
vit vinner. Svart kan inte försvara
sig mot alla hoten, t.ex. 28...Tb8
29.Dh4+ Kg8 30.Sf5! och matt
följer inom kort.] 26.Df5! och
svart kan inte försvara sig mot
både Sg4 matt och Sf7+ och tvingas därför ge damen och vit har en
enkel vinst.) 24.Td4 Tf1+ (Efter
24...Txc2+ fortsätter vit iskallt
med 25.Kd1 Tc1+ 26.Kd2 Th1
[26...Tc2+ 27.Ke3 Le4 28.g6+
Kh6 29.Dh3+ Kg5 30.Dg4+ Kf6
31.Sd7+ med damvinst och avgörande fördel för vit.] 27.g6+
Kh8 [27...Kh6 28.Sf7+ Kh5 29.
Df5 matt] 28.Td7 Dxd7+ 29.
Dxd7 och trots materiellt underläge så står vit på klar vinst tack
vare svarts miserabla kungsplacering. En tänkbar fortsättning är
29...bxc5 [Att låta vit behålla
c5-bonden är knappast något
alternativ. Om svart försöker skapa motspel med 29...Tf8 följer
bara 30.De7 och svart tvingas gå
tillbaka med tornet igen.] 30.Sf7+

Kg8 31.Sd8 Tf1 32.Se6 med snar
matt.) 25.Kd2 Td8 (25...Tf2+
26.Ke1 Tf1+ 27.Ke2 Th1 28.g6+
Kh8 29.Td7 Dxd7 30.Dxd7 leder till tidigare nämnd variant
sånär som på att den vita kungen
nu står på e2 istället för d2, vilket
inte är av någon större vikt.
25...Th1 26.g6+ Kh8 27.Td7
Dxd7+ 28.Dxd7 och vit har även
kvar c2-bonden till skillnad från
ovan nämnd variant. Klar vinst
för vit!) 26.g6+ Kh6 (26...Kh8
bemöts med 27.Ke2! Le4 28.
Txe4 Tf2+ 29.Ke1! och vit vinner.) 27.Sf7+ Txf7 28.gxf7+ g6
(28...Kh7 29.Td6) 29.Td6 Le4
30.Dh3+ Kg7 (På 30...Kg5 följer
31.Dg3+ Kh5 32.f8D! Txf8
33.Dh2+ Kg5 34.Txg6+ och vit
vinner.) 31.f8D+! Txf8 32.Td7+
Dxd7+ 33.Dxd7+ Kh6 34.c6 och
c-bonden avgör.
Det bästa draget i ställningen
tycks vara 18...Kf7!. Svart garderar e6-bonden och ställer samtidigt sin kung i en säkrare
position. Visserligen hänger det
en massa pjäser för svart, men å
andra sidan har han redan roffat
åt sig två så det finns en del att gå
på, t.ex. 19.gxf6 (19.Se5+ Kg8
ger inte mer än dragupprepning
för vit.) 19...Lxf6 (Efter 19...Kxg6
följer 20.fxe7 Dxe7 21.Dh5+ Kf6
22.Td4! [22.Th4? är sämre på
grund av 22...Dxc5! 23.Tf4+ Ke7
24.Dh4+ Ke8 25.Txf8+ Dxf8 26.
Da4+ Kf7 27.Td7+ Kg8 28.Txb7
Dxf2 och svart har utjämnat.]
22...Dxc5 [22...g5? förlorar efter
23.Dh6+ Kf7 24.Dh7+ Ke8
25.Dd3! med avgörande angrepp
för vit, t.ex. 25...Ld5 26.Te1 Td8
27.c4 och svart tvingas ge tillbaka
merpjäsen medan vits angrepp
fortfarande är i full gång.]
23.Dh4+ g5 [23...Kg6 24.Td7
forcerar fram ett vunnet tornslutspel för vit efter 24...Th8
25.Dg4+ Dg5+ 26.Dxg5+ Kxg5
27.Txh8 Txh8 28.Txg7+ följt av
29.Txb7 och vit har två sunda
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20.Se5+!
Vit offrar nu en tredje pjäs för att
kunna fortsätta sitt angrepp mot
svarts kung.
20...Dxe5 21.Dh5+ g6 22.Th7+
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merbönder.] 24.Dh6+ Ke7 25.
Dg7+ Tf7 26.Td7+! Kxd7
27.Dxf7+ De7 [Tvunget. Efter
27...Kc6 28.Td1 måste svart
ändå släppa pjäsen med 28...Kb5
eftersom 28...Lc8 29.Df3+ förlorar tornet.] 28.Dxe7+ Kxe7
29.Th7+ Kd6 30.Txb7. Vit har
uppnått ett tornslutspel med ren
merbonde och bör rimligen stå
på vinst, men det är fortfarande
lite att spela om.) 20.Dh5 (Efter
20.Sxf8 Txf8 har vit torn och två
bönder mot svarts löparpar. Det
är svårt att göra en korrekt bedömning av ställningen, men jag
tycker det känns som om svart
har klarat sig bra här. Vits
angrepp är så gott som borta och
de svarta löparna börjar bli
hotande.) 20...Tfd8! (Svart räddar tornet och hindrar Td7+ som
hotade.) 21.Sf4+ (Efter 21.Se5++
Kf8 riskerar vit att förlora. Då får
han spela exakt för att hålla
balansen.) 21...Kg8! (Efter
21...Ke7 22.Dg4 Txd1+ 23.Txd1
har vit två bönder och ett starkt
initiativ för den offrade pjäsen.
Jag bedömer det som mycket goda
vinstchanser för vit.) 22.Dh7+ Kf7
23.Dg6+ Kg8 24.Txd8+ Dxd8 25.
Dh7+ Kf7 26.Dh5+ med remischackar.
19.Th8+ Kf7

Sverige A mot Ryssland i sista ronden.

Dg7
Svart tvingas ge damen för att
undvika matt, men han får torn
och tre lätta pjäser för den, vilket
är långt mer än tillräckligt materiellt sett. Svarts pjäskoordination och kungsställning är dock
inte den bästa vilket också visar
sig snart.
23.Txg7+ Kxg7 24.Dh6+ Kf7
25.Dh7+ Ke8 26.Dxg6+ Tf7

27.c6!!
Ett genialt drag, som också
verkar vara det enda vinstdraget i
ställningen. Denna till synes
oskyldiga bonde kommer nu till
stor nytta.
27...Lxc6
Det objektivt bästa hade varit att
spela 27...Lxg5+ 28.Kb1 Lxc6
29.Dxe6+ Kf8 30.Dxc6 Te8 och

svart kan kämpa vidare lite till.
Men resultatet skulle ha blivit
detsamma i slutänden. Efter 31.f3
har vit avgörande fördel. Med
dam och tre bönder mot torn och
två lätta pjäser samt en ihålig
kungsställning är slaget förlorat
för svart.
28.Dxe6 Lb7 29.g6!
Inte 29.Dd7+ Kf8 30.Dxb7??
Lxg5+ och damen ryker.
29...Tg7 30.Th1!
Tornet har gjort sitt jobb på dlinjen och kastar sig nu över till
den öppna h-linjen för att sätta
svarts kung matt!
30...Sf6
Efter 30...Kd8 31.Th8+ Kc7
32.De5+ går tornet på g7 förlorat
och g-bonden avgör.
31.Th8+ Tg8
31...Sg8 är inte mycket bättre.
Vit har många vinstvägar, men
det snyggaste och enklaste är helt
klart att spela 32.c4! (32.Th7 Kf8
33.f4! är en annan vinstväg.) och
efter 32...Tc8 33.Txg8+ Txg8
34.Dxg8+ Kd7 35.Dxc8+! Lxc8
36.g7 är det omöjligt för svart att
stoppa g-bonden från att gå i dam.
32.g7! uppg.
Barejev är hopplöst förlorad och
gav därför upp.
(Kommentarer av Emanuel Berg)
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SM i Göteborg 2005

Efterskörd
från SM

Det var många som hade hoppats att Cramling skulle bli den
första kvinna att vinna SM-gruppen. Med tre ronder kvar hade
hon redan besegrat ett par av sina
huvudkonkurrenter, Emanuel
Berg och Tiger Hillarp-Persson. I
elfte ronden stod fjolårsmästaren
Evgenij Agrest på tur.
Evgenij Agrest

Av Lars Grahn

homas Ernst kan ibland verka
en aning ointresserad när han
sitter vid brädet. Men under
första SM-veckan var det full
koncentration och stor kampvilja
från hans sida. Till skillnad från i
fjol blev det en joggingtur varje
dag och Ernst menade själv att
han var bättre förberedd den här
gången.
På kvällen efter femte ronden
satt vi ett gäng och spekulerade
i vem som skulle ta hem SMtiteln. Stellan Brynell trodde på
Ernsts chanser: “Ernst vinner. Han
har fått en bra start och ser
beslutsam ut.“ Vid bordet på
sushirestaurangen satt två andra
spelare som säkert hade andra
tankar om utgången – Emanuel
Berg och Tiger Hillarp-Persson.
Vid denna tidpunkt var Tiger,
kvällens kunnige sushiguide, för
övrigt turneringens remikung
med fem raka remier. En invändning mot Brynells profetia formulerades av en av de initierade
medtävlarna: “Ernst har en benägenhet att säkra andraplatser i
stället för att satsa på förstaplatsen.“
Det blev ännu en remi för
Tiger innan förbannelsen bröts,
och den halva poängen tillkom
efter ett ganska mystiskt partislut. Hans Tikkanen är en av dem

T
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som har inspirerats av Tiger att
spela Moderna försvaret à la
Tigern. Men kunde Tikkanen
tänka sig att göra det mot inspiratören i sjätte ronden? Det blev
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 b5 i stället.
Efter den vimmelkantiga fortsättningen 4.Sd2 bxc4 5.e4 Lb7 6.Lxc4
e6 7.dxe6 fxe6 8.De2 Da5 9.Sf3
Lxe4 10.0-0 Lb7 11.Lxe6? dxe6
12.Dxe6+ Le7 13.Te1 Dc7 14.Sc4
Ld5 15.Sd6+ blev det ett abrupt
slut där Tikkanens stora respekt
för motståndaren spelade nog in:
Hans Tikkanen

Tiger Hillarp-Persson
Här följde 15...Kd8 16.Sf7+ Ke8
17.Sd6+ Kd8 18.Sf7+ Ke8 remi.
Efter 15...Kf8 16.Sb5 Db7 hade
det nog krävts mer än en trollkarl
för att rädda vit.

Pia Cramling
Cramling skulle göra fyra drag på
ett par minuter. Agrest hade just
spelat De8-b5 med hot mot
springaren. Efter 37.Txd4 behåller vit en klar fördel, men så fick
Cramling syn på en i hennes tycke
intressantare fortsättning. Hon
tyckte sig i hastigheten kunna
gardera springaren genom
37.Dxg6 och besvara bindningen
37...Tg8 med motbindningen
38.Td8 varpå 38...Txd8 39.Te7!
skapar ett avgörande matthot.
37.Dxg6?? Tg8 38.Td8 Dxd3+!
39.uppg.
Binder bäst som binder sist.
Efter partiet kommenterade
Cramling: “Typiskt mig. Jag trixar till det i stället för att göra
enkla drag.“ Hon hade chansen
att erövra SM-titeln ända in i sista
ronden, men den avslutande
remin med Brynell stäckte sådana planer.
Det var springarnas dag i första
ronden:

Foto: Lars Grahn

Kring sushibordet: Stellan Brynell, Emanuel Berg, Tiger HillarpPersson och Ingemar Johansson.

Tiger Hillarp-Persson

Evgenij Agrest
För Hillarps del gällde det att
hålla remi med bonde under. Han
var vid draget i denna ställning.
Grundplanen i en räddningsaktion går ut på att offra springaren
på de förbundna fribönderna,
alternativt ordna en svartfältsblockad.
56...b2!
Bonden offras direkt för att tvinga
bort den vita kungen från kungsflygeln.
57.Kc2 Sd4+ 58.Kxb2 Se2
59.g4
Om springaren nu stått på f2 så

hade svart genast säkrat remi genom att slå på g4. Men den alternativa planen duger lika bra: han
låter springaren pendla mellan f4
och något annat fält.
59...Sf4 60.Kc3 Sh3 61.Kd4 Kf4
62.Kd5 Kg5 63.Ke5 Sf4 64.Lf5
Sh3 65.Ke4 Sf4 66.Ke3 Sh3
67.Ld3 Sf4 68.Lc4 Sh3 69.Lf1
remi
I nästa partiställning var det
också en svart springare som spelade hjälterollen:
Hans Tikkanen

Anders Olsson

Olsson har hela fyra bönder för
springaren. Det är egentligen mer
än vad springaren rimligen kan
förväntas klara av, men det krävs
exakt spel från vits sida för att
bärga vinsten. Det är inte lätt.
36.a5
I partifortsättningen tillåts
springaren inta en försvarsposition på a8 via b5. Partidraget
äventyrar inte vinsten, men 36.b5!
är bättre. Det kunde ha följt
36...Sf5 37.e6 Kd6 (37...Sxh4
eller 37...Sd4 besvaras med
38.b6+! och kungen klarar inte
ensam av vits fribönder.) 38.b6
Sd4 39.b7 Sc6 40.a5 Sb8 41.b4
Kxe6 42.b5 Kd6 43.a6 Kc7 44.a7
Kxb7 45.axb8D+ Kxb8 46.Kd3
och vit vinner bondeslutspelet.
36...Sf5 37.e6 Sd4 38.e7 Kd7
39.a6?
Efter det håller svart remi.
Olsson borde genast ha tagit
hjälp av kungen i bondestormen.
Det hänger på ett tempo. Efter
39.Kc3 Sc6 (39...Sb5+ 40.Kc4
och bönderna får god hjälp av
kungen.) 40.a6 Sxe7 (40...Sa7
41.Kc4 Kxe7 42.b5 och vit vinner.) 41.a7 Sd5+ 42.Kd4 Sb6 43.
Ke5 får vit chansen att genomföra f4-f5 i ett fördelaktigt läge.
Då vinner vit.
39...Sb5
Nu hinner svart med att både slå
e-bonden och ordna en bombsäker blockad av fribönderna.
40.Kd3 Kxe7 41.Kc4 Sc7 42.b5
Kd6! 43.a7 Sa8 44.Kb4
Efter 44.Kd4 Sb6 45.Ke4 får svart
inte tillåta f4-f5. Han spelar följaktligen 45...Ke6 och håller remi.
44...Sb6 45.b3 Sa8 46.Ka5 Kc7
47.Ka6 Sb6 48.b4 Sa8 49.b6+!
Och inte 49.Ka5? Kb7 och svart
vinner, t.ex. 50.Ka4 Kxa7 51.Kb3
Sb6 följt av Sb6-d5xf4.
49...Sxb6 50.Kb5 Kb7 51.Kc5
Kxa7 52.Kd6 Sc4+ 53.Ke6 Se3
54.Kf6 Sg2 55.Kxg6 Sxf4+
56.Kg5 Sg2 57.Kxh5 Kb6
58.Kg5 Sxh4 remi
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I förra numret visade Johan
Eriksson ett av sina mest intressanta partier från Mästarelitgruppen. Vi låter avslutningsvis även
tvåan Joel Åkesson komma till
tals:
Franskt (C 00)
Jan-Olov Lind
Joel Åkesson
Mästarelitgruppen
Jag har valt att visa mitt parti
mot Jan-Olov Lind, inte för att
det var ett av mina mest välspelade under SM, utan för att det var
en oerhört spännande och svår
kamp.
1.e4 e6 2.d3 d5 3.Sd2 Sf6
4.Sgf3 b6 5.g3
Denna ställning har jag haft i tävlingssammanhang i Karlstad
Open 2003 mot Dan Ljungström.
Vad jag mindes av det partiet var
att jag tog på e4 (som också är
huvuddraget), kom dåligt men
var lyckosam i tidsnöden och vann
partiet. Men jag mindes också att
någon hade sagt att man kunde
spela löparen till a6 i den här
ställningen.
5...La6 6.Lg2
Jaha, den enda poängen med mitt
förgående drag är att nu slå på e4
för att löparen ska komma till liv.
6...dxe4 7.Sg5
Oj då, detta naturliga drag hade
jag helt glömt bort att kolla. Det
ser starkt ut. Jag får väl fortsätta
utvecklingen.
7...Sbd7
Glek har spelat 7...Le7. Den stora poängen med det draget ligger
i att efter 8.Sdxe4 Sxe4 9.Lxe4
offrar svart helt enkelt en kvalitet
med 9...Lxg5 10.Lxg5 (Både jag
och Fritz tycker att 10.Lxa8
verkar betydligt bättre. Varför ska
vit hjälpa svart att utveckla sin
dam? Efter slaget på a8 ser jag
inte kompensationen för kvaliteten, t.ex. 10...Lxc1 11.Dxc1 c6
[idé: Dc7, 0-0, Sbd7 och löparen
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är fångad] 12.Df4 0-0 13.0-0 f6
14.De4 Dd6 15.Tae1 e5 16.f4
med fördel för vit) 10...Dxg5 11.
Lxa8 De5+ 12.De2 Dxb2 13.0-0
c6 med oklart spel enligt Glek.
8.Sdxe4 Tc8
Det var inte något roligt drag att
behöva göra men jag såg inget
bättre. Den indiske stormästaren
Harikrishna har spelat 8...Le7 och
efter 9.Sxf6+ Sxf6 10.Lc6+ Kf8
vann han så småningom mot en
2200-spelare, men det var nog
inte på grund av öppningen. Jag
ser för övrigt inte kompensationen efter 11.Lxa8.

9.Sxf7!?
Ett härligt drag som ställer allt på
sin spets. Trots cirka tre timmars
analys har jag fortfarande inte
kommit till en slutsats om dragets objektiva värde. 9.Sxf6+ är
draget för försiktigare generaler,
jag tyckte att vit har en liten
fördel efter 9...gxf6 10.Se4, men
Jan-Olov tyckte att svart då hade
klarat sig.
9...Kxf7 10.Sg5+ Kg8
Spelat efter en hel del kval. Efter
detta drag får vit in löparen i
angreppet med tempo, men
alternativen bedömde jag som
sämre. Efter 10...Kg6 11.h4 h5
såg jag inget vinnande för vit,
men rent intuitivt kändes denna
ställning mycket farlig. Den
svarta kungen kan inte fly och
motspelet lyser med sin frånvaro.
10...Ke7 spärrar vägen för löparen, och kungen blir väldigt ut-

satt efter 11.De2 Sc5 12.Le3 Dd6
13.Lh3 Sfd7. Datorn bedömer
denna ställning som klart bättre
för svart men jag är osäker.
11.Lh3 Ld6
Jag slösade onödigt mycket tid
på 11...Lb4+ 12.c3 Sc5; efter 13.
0-0 står vit bättre, t.ex. 13...Lxd3
14.cxb4 Lxf1 15.Dxf1.
12.Lxe6+ Kf8 13.0-0 De8!
Damen söker en fristad på g6,
samtidigt som Sf7 förhindras.
13...Sc5 var min första idé, men
problemet med det draget är att
det inte hotar något. Efter t.ex.
14.Te1 har vit kvar hela angreppet, och svarts dam börjar få lite
ont om fält.
Om 13...h6 så 14.Sf7 De7
15.Te1 och vit vinner.
14.Te1
14.Lf7 är ett intressant alternativ. Då hade jag tänkt spela
14...De5 (14...Dxf7 var anledningen till att Lind inte spelade
löparen till f7. Efter 15.Sxf7 Kxf7
uppstår en intressant materialfördelning: svart har tre pjäser för
dam och två bönder och är nästan
färdigutvecklad, samtidigt som vit
är svag på de vita fälten runt sin
kung. Jag tror inte att svart har
tillräcklig kompensation men är
väldigt osäker på denna ställning.)
15.Te1 (Efter 15.Lf4 Dxb2
16.Tb1 Da3 17.Lc1 Da5 18.Lb3
[hotar det dödliga Se6+] 18...Sc5
ser jag inte någon lovande fortsättning på angreppet.) 15...Df5
16.Le6 Dg6 17.Lf7 med remi.
Här är 16...Da5!? ett intressant
försök, men vit verkar komma
bättre efter 17.Sf7 Tg8 18.Sxd6
cxd6 19.Lxg8 Kxg8 20.Te7.
14...Dg6 15.Df3
Det är nog inte det bästa draget.
Nu kommer avlastningsmanövern
Sd7-e5 med tempo. Efter 15.g4!?
Te8 16.Lf7 Txe1+ 17.Dxe1 Dh6
18.Se6+ Kxf7 19.Lxh6 gxh6 uppkommer en mycket intressant
ställning där jag hellre är svart.
Men datorn föredrar vit, så ställ-

ningen är kanske jämn.
15...Te8 16.Ld2
16.Lf4 Se5 17.Lxe5 (17.Txe5
Lxe5) 17...Dxg5 och svart har
klarat sig.
16...Se5 17.Txe5 Lxe5 18.Lf7
Dxf7 19.Sxf7 Kxf7

Efter diverse taktiska förvecklingar har det uppkommit en mycket
ovanlig materialsituation: svart
har torn, löpare och springare
mot vits dam och två bönder.
Min bedömning under partiet var
att det är gynnsamt för svart så
länge det inte finns några direkta
hot i ställningen. Det tar väldigt
lång tid innan vits två merbönder
blir riktigt farliga. Dessutom har
vit inga fribönder som kan passivisera svarts pjäser på något sätt,
samtidigt som damen på egen
hand inte kan göra alltför mycket
skada. På sikt kan den vita
kungen komma i blåsväder, dels
för att de vita fälten är svaga, dels
för att svart på grund av materialkonstellationen alltid kan ha fler
pjäser som angriper en punkt än
vit kan försvara sig med. Partifortsättningen ger stöd åt detta
omdöme.
20.d4 Ld6
Inte 20...Lxd4? 21.Db3+ Kg6
22.Da4 och vit vinner.
21.Db3+ Kg6 22.c4
Vit gör vad han kan för att försöka skapa motspel. Efter 22.Da4!
Lb7 23.Dxa7 Le4 24.Da4 Lf5
har vit vunnit en bonde jämfört
med partifortsättningen men

förlorat några tempon, så ställning kan vara jämn.
22...Lc8 23.a4 Lf5 24.a5 Te2
25.Le3 Te8 26.Kf1 Tc2?
26...T8xe3! 27.fxe3 Txh2 och
svart vinner.
27.axb6 axb6 28.Te1 Sg4 29.h3
Sxe3+ 30.Txe3 Lxh3+ 31.Kg1
Txe3 32.Dxc2+ Lf5 33.Dd2 Te7?
33...Td3 borde ha spelats.
34.b4 Td7 35.Dc3 Le7 36.d5
Lf6 37.Df3 h5 38.c5 Te7?
38...Ld4 för att tvinga bönderna
att förklara sig var betydligt
starkare.
39.Db3 Te1+ 40.Kg2 Te2 41.Kf1
Tb2 42.Dc4 Tc2 43.Db5 bxc5
44.bxc5 Kh7?
Ett dåligt drag spelat med idén
att undvika De8+. Den svarta
kungen kommer i fortsättningen
att stå mycket dåligt på kanten.
En ensam dam kan inte sätta matt,
därför var 44...Kf7 ett betydligt
bättre drag.
45.d6 cxd6 46.cxd6 Lg6 47.Dd5

Här står damen optimalt, samtidigt som den svarta kungen är
utsatt. Den har svårt att ta sig ur
sin box på kanten. Det krävs en
hel del teknik för att svart ska
vinna detta slutspel. Till att börja
med ska tornet ställas på d-linjen
där det håller koll på vits farliga
fribonde, och här precis som i de
flesta andra slutspel står tornet
bäst bakom fribonden.
47...Tc3 48.d7 Td3 49.De6 Td4
Nu är svarts önskan att försöka få
ut kungen, men det måste ske

med lite omsorg så att vit inte får
in De3+ följt av Dxd4.
50.De8 Ld3+ 51.Kg1 Lg6 52.Kf1
52.f4!? är ett intressant alternativ.
52...h4 53.gxh4?
Vit förstör sin enda kvarvarande
dynamiska möjlighet, att avancera med kungsflygelbönderna. Nu
vinner svart lätt. 53.f4 är kanske
sista försöket att sprattla. Svart
måste då vara lite försiktig, men
efter 53...Kh6 54.f5 (54.De3
Td1+ 55.Kg2 Lf5) 54...Td1+ vinner svart på liknande sätt som i
partiet.
53...Lxh4 54.Kg1 Lf6 55.De6
Td3 56.f4 Kh6
Nu är blockaden mot kungen
bruten och svart vinner.
57.Kf2 Lh5 58.Kg2 Td4 59.f5
Td3 60.De8 Kg5 61.Kh2 Lg4
62.d8D Txd8 63.De3+ Kh5
64.Kg2 Lxf5 65.Df4 Kg6 66.De3
Td3 67.De8+ Kg5 68.De2 Lc3
69.De7+ Kf4
Alla pjäserna kommer med i
mattangreppet.
70.Dh4+ Lg4 71.Kg1 Ld4+ 72.
Kg2 Td2+ 73.Kh1 Lf6 74.uppg.
(Kommentarer av Joel Åkesson)

■ Förra året arrangerades
SM samtidigt med fotbollsturneringen Gothia Cup. På
förmiddagarna kunde man
kolla fotbollsmatcher på
Heden. I och med att SM
låg tidigare på sommaren
den här gången fick man
hålla till godo med Partille
Cup och handboll på
Heden. Ett nedköp.
■ Äldste SM-deltagaren
var Eskil Rudefalk, Ystads
SS, 92 år gammal. Han tog
2½ poäng (av 7) i Veteran
Allmän, vecka 1.
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SM i Göteborg 2005

En hemsk
avslutning

han till slut förlorade på tid i
fyrtionde draget i en ställning som
inte längre var så klar. Jag kan
inte låta bli att tycka lite synd om
Anders som spelade bort många
bra ställningar under SM.
Inför rond tio låg jag alltså på
plus ett och hade vit mot Emanuel. En vinst där var ett måste
för oss båda om vi ville hänga på
täten.
Franskt (C 05)
Pontus Carlsson
Emanuel Berg
SM-gruppen, rond 10

Av Pontus Carlsson
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neringen var jämn såg jag min
chans att bli historisk.
Tyvärr lurade Tiger skjortan av
mig i ronden därpå. Han hade
enligt egen utsago spenderat natten med att preparera Franskt,
vilket jag också hade gjort. När
han sedan kom till brädet och
tänkte nästan tio minuter på drag
ett anade jag vad som var på gång.
[Tiger valde Moderna försvaret.
SB]
Givetvis visste jag att Tiger har
skrivit en bok om Moderna försvaret. Jag försökte vara smart
och sätta mig in i hans situation.
Mina tankegångar gick som så att
Tiger skulle tro att jag hade suttit
hela natten och förberett mig på
hans Moderna försvar och därför
skulle han spela Franskt istället.
När jag så spelade fel dragordning i drag åtta hade han vunnit
öppningskampen. Tiger spelade
sedan mycket bra och den förlusten var inget att snacka om.
Mitt andra vita parti mot
Anders Olsson var ännu värre.
Jag spelade hemskt långsamt och
dåligt – ingen bra kombination.
När jag hade trettiosju sekunder
kvar för tio drag i en helt förlorad
ställning mot Anders arton
minuter hände något. Anders
började darra och begick det ena
misstaget efter det andra innan

1.e4 e6 2.d4 d5
Franskt – vilken överraskning ...
3.Sd2 Sf6 4.e5 Sfd7 5.Ld3 c5
6.c3 Sc6 7.Sgf3 Le7
Tidigare har Emanuel här spelat
7...g6 och det var det draget som
jag huvudsakligen hade förberett
mig mot. Textdraget hade jag
också tittat lite på men inte alls
lika mycket.
Vits idé efter det logiska
7...Db6 är att offra en bonde för
ett starkt initiativ med 8.0–0 cxd4
9.cxd4 Sxd4 10.Sxd4 Dxd4
11.Sf3 Db6
analys

är jag lätt irriterad vaknade på
morgonen inför den tionde
ronden, var jag fast besluten att
det skulle ske en förändring. Orsaken till min irritation var att jag
inte längre hade ens en teoretisk
chans att ta en stormästarinteckning. Den chansen hade försvunnit dagen innan när jag inte lyckades utnyttja en fördelaktig ställning mot Bosse Lindberg.
Min SM-turnering dittills hade
varit mycket upp och ner. Säkra
remier som vit mot Cramling och
som svart mot Agrest. En remi
mot Stellan där jag var illa ute vid
ett tillfälle, men eftersom han
bara spelade på tiden förstod jag
att han skulle missa det ...
Två remier till mot Kezli och
Bosse där jag misslyckats med att
utnyttja fördelaktiga ställningar.
En teoretisk remi mot Hermansson där han hade förberett nästan
hela partiet. Får trösta mig med
att jag var den enda vitspelaren
som lyckades ta poäng av honom.
Jag spelade ett bra parti mot Ingvar Andréasson där jag vann efter
ett fint angrepp.
Katastrofen var dock mycket
nära. I rond sex och sju hade jag
min dubbelvit, det vill säga två
vita partier i rad. Inför de ronderna låg jag på plus ett och eftersom Agrest var ur form och tur-

N

För bonden har vit fått ett klart
utvecklingsförsprång och en
öppen c-linje som han kommer
vara först att besätta. Svart
kommer även att få problem
med sina konstigt placerade
pjäser. Springaren på d7 skulle
till exempel gärna vilja stå på c6.

Foto: Jörgen Elfström

Berg har just spelat 13...Ld7? och Carlsson laddar upp för slaget på c6.

Den största problempjäsen är som
vanligt löparen på c8 som saknar
fält: 12.Da4! (Ett viktigt drag för
att binda upp svart. Alternativet
är 12 Dc2.) och efter 12...Db4
(12...Le7 besvaras med 13.Dg4
för att tvinga fram g6 eller Kf8
varefter vit har klar kompensation för bonden.) vann jag ett
snyggt parti mot Parkin i 2001 års
junior-VM i Aten: 13.Dc2 Dc5
14.De2 Le7 15.Le3 Da5 16.Tfc1
0–0 17.Tc3 Te8? 18.Lxh7+!
Kxh7 19.Sg5+ Lxg5 20.Dh5+!
Kg8 21.Lxg5 Dxc3 (21...Sxe5 22.
Th3 Sg6 23.Dh7+ Kf8 24.Dh8+
Sxh8 25.Txh8 matt; 21...Tf8
22.Lf6!) 22.bxc3 Sxe5 23.f4 Sg6
24.Tf1 Se7 25.Tf3 g6 26.Dh3 e5
27.f5! f6 28.Lxf6 Lxf5 29.g4 Le4
30.Dh8+ Kf7 31.Lxe5+ Sf5 och

samtidigt uppgivet.
8.0–0 g5

Ett drag som ser väldigt konstigt
ut men faktiskt är tematiskt i
Franskt. Den positionella idén är
djup. Svart resonerar som så att
vits centrumbonde på d4 är
viktigare än svarts g-bonde på

flanken. Hotet nu är g5-g4!
9.dxc5 g4
En annan möjlighet är 9...Sdxe5
efter vilket jag faktiskt inte hade
bestämt mig om jag skulle följa
Hracek eller Rublevskij. (Varför
tänka själv när man har en databas ...) Hracek spelade 10.Sxe5
Sxe5 11.Sb3 (Även Rublevskijs
11.Lb5+ är intressant. Partiet
Rublevskij–Morozevitj, 2003
fortsatte 11...Ld7 12.Lxd7+ Sxd7
13.b4 b6 14.c4! dxc4?! [Här bör
svart försöka med 14...bxc5
15.cxd5 exd5 16.Sb3 cxb4
17.Dxd5 varefter vit har komp
för bonden, men det är osäkert
om han har mer. Vit har alltid
komp tack vare svarts svårigheter
att hitta en säker plats för kungen. Bonden på g5 är ju inte direkt
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idealiskt placerad.] 15.Sxc4 bxc5
16.Sd6+ Lxd6 17.Dxd6 Db6
18.Dg3 med ett starkt initiativ
för vit som sakta men säkert kommer att bygga upp en attack mot
svarts kung.) 11...Ld7 12.f4 och
efter 12...Sxd3 13.Dxd3 h6 14.
Le3 Dc7 15.Ld4 Tf8 16.fxg5
hxg5 17.Tae1 0–0–0 18.Dh7! Le8
19.Tf2 med idén Lg7 hade vit
klar fördel i partiet Hracek–Stellwagen, Bundesliga 2005.
10.Sd4 Sdxe5 11.Lb5
Efter 11.S2b3?! Sxd3 12.Dxd3
e5 13.Sxc6 bxc6 anses svarts
bondecentrum ge honom goda
chanser. Partiet Gazanov–Izoria,
2003 fortsatte 14.Lh6 f6 15.f4
gxf3 16.Dxf3 Tg8 17.Dh5+ Tg6
18.Le3 Dd7! 19.h3 Ld8 med en
bra ställning för svart som på
sikt kommer att utnyttja sitt
bondecentrum, g-linjen samt
löparparet. Vit har ett utvecklingsförsprång men saknar idéer
för att utnyttja detta.
11...Lxc5?
Det spelade Emanuel snabbt. I
mina förberedelser hade jag bara
tittat på 11...Ld7 och efter
12.S2b3 uppkommer en ställning
där jag föredrar vit, som har det
friare spelet.
Min första tanke efter partidraget var att spela 12.Te1 Ld7 13.
Lxc6 Sxc6 14.Dxg4 och stå bättre. Efter att ha tänkt lite valde jag
istället en mer direkt idé.
12.f4! gxf3
På 12...Sg6 kommer 13.S2b3 Lb6
(13...Lxd4+ 14.Sxd4 0–0 15.
Lxc6 bxc6 16.Sxc6 Db6+ 17.Sd4
med vit fördel.) 14.Dxg4 med
klar vit fördel.
13.S2xf3 Ld7?
Efter partiet föreslog Emanuel
13...Sxf3+ 14.Dxf3 De7 vilket
hade varit en bättre möjlighet,
men vit får fint spel med 15.Kh1
Ld7 16.Dh5! varpå svart nästan
befinner sig i dragtvång! 16...Sxd4
(16...Lxd4 17.Lg5 Df8 18.cxd4
med vit fördel.) 17.Lg5! med klar
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fördel för vit.
14.Lxc6! Sxc6 15.Sg5
Så enkelt var det. Nu har vit
vinstspel.
15...Tf8
Alternativen var inte heller roliga, t.ex. 15...Db6 16.Sxf7 Tg8
17.Dh5 Sxd4 18.cxd4 Lxd4+ 19.
Kh1 Lb5 20.Se5+ Ke7 21.Tf7+
Kd6 22.Lf4 och vit vinner, eller
15...Se5 16.De2! (Efter 16.Lf4?!
klarar sig svart hyggligt med
16...Tg8 17.Dh5 Df6! 18.Sgxe6
Lxe6 19.Lxe5 Dg6 och vits fördel har reducerats.) 16...Dc7
(16...Ld6 17.Lf4 Tg8 18.Sxh7
eller 16...f6 17.Dh5+ Ke7 18.
Txf6! Kxf6? [18...De8 19.Dh4
med en grym attack.] 19.Se4+
dxe4 20.Lg5+ och vit vinner.)
17.Lf4 f6 18.Sf7!.
16.Sxh7 Dh4

Nu börjar det som genom åren
har varit min svagaste punkt som
schackspelare: konsten att vinna
vunna ställningar. Medvetet eller
undermedvetet har jag alltid
slappnat av när jag står på vinst.
På sista tiden har jag dock blivit
bättre på att spela hem de vunna
ställningarna och inte bara sitta
och vänta på att motståndaren
ska ge upp. Mot Emanuel är det
extra viktigt att hålla uppe koncentrationen eftersom han aldrig
ger upp utan fortsätter att jobba
stenhårt vid brädet genom hela
partiet oavsett hur han står. Emanuels kämpaglöd har inte bara
räddat många poäng åt honom

genom åren utan även ingivit en
viss respekt hos hans konkurrenter. När jag under Lag-EM i partiet mot Emanuel hade klantat
bort en klart fördelaktig ställning
med ren bonde mer och en timmes(!) fördel på klockan (min
SM-prepp!) och beklagade mig
för Hans Tikkanen sa han: “Jag
vet, det är alltid jobbigt när man
ska börja spela mot Emanuel.“
17.Sf6+!
Inte 17.Sxf8? Sxd4 18.cxd4 (18.
Le3? Ld6!) 18...Dxd4+ 19.Kh1
Dxd1 20.Txd1 Lxf8 och även om
vit har en liten fördel har svart
bra chanser med sitt mobila centrum som understött av löparparet kommer att bli farligt.
17...Ke7?!
Det hade varit besvärligare att
bemöta 17...Kd8. Då hade jag
behövt spela några starka drag:
18.Tf4! Dh8 (Enda draget.
18...Dg5?? 19.Sxd7 Kxd7 20.
Txf7+ och vit vinner.) 19.Tf2!
(Ett konstigt men väldigt starkt
drag. Vit måste blockera diagonalen g1–a7 samtidigt som han
vill ta bort svarts hot att spela
Ld6.) 19...Ld6 (19...e5 20.Db3!
exd4 [20...Sxd4 21.cxd4 Lxd4
22.Le3 med avgörande fördel för
vit.] 21.Dxd5 och vit vinner.)
20.Lf4 Lxf4 21.Txf4 e5 22.Db3!
exf4 23.Dxb7 Dxf6 24.Dxa8+
Kc7 (24...Ke7 25.Sxc6+ Dxc6
26.Te1+ och vit vinner.) 25.Dxf8
o.s.v.
18.Le3?!
Ännu starkare var 18.Tf4 Dh8
19.Tf2! med idén Lg5 och vit har
avgörande fördel.
18...Sxd4
På 18...Ld6 avgör 19.Sf3! med
idén Lg5.
19.Lxd4 Tac8
Med idén Ld6. Inte direkt 19.
...Ld6? på grund av 20.Sxd5+!
exd5 21.Lf6+ Dxf6 22.Txf6 Kxf6
23.Dxd5 Ke7 24.Td1.
Efter 19...Lxd4+ 20.cxd4 har
svart svårt att hitta något bote-

Foto: Jörgen Elfström

Jesper Hall analyserar partiet i kommentatorrummet.

medel mot vits plan att få in
damen på diagonalen a3-f8 med
hjälp av manövrarna Dd3-a3
eller Dd2-b4.
20.Dd2 Th8
20...Ld6 21.g3 Lxg3 (21...Dh3
22.Dg5!) 22.hxg3 Dxg3+ 23.Dg2
Dd6 24.Dg5 och vit vinner.
21.h3
21.g3 var också möjligt men
eftersom tiden började gå neråt
kändes 21.h3 säkrare.
21...Le8
Inte 21...Dh6? 22.Lxc5+ Txc5
23.Sg8+!.
22.Tf4 Dg3
22...Dg5 23.Lxc5+ Txc5 24.Sd7!
med idén Txf7+ och vit vinner.
23.Tf3?
23.Lxc5+ Txc5 24.Dd4 Tc4

(24...Kd8 25.Tg4 Dc7 26.Se4 och
vit vinner.) 25.Sxd5+ exd5
26.De5+ vinner lätt.
23...Dh4
För att täcka fältet g5. Vit vinner
efter 23...Dd6 24.Dg5 eller
24.Taf1 Lb5 25.Dg5!.
24.Taf1?!
Nu har vi cirka två minuter var.
24.Sxd5+! fungerade redan, t.ex.
24...exd5 25.De3+ Kd6 26.De5+
Kd7 (26...Kc6 27.Tf6+ Kb5
28.De2+ Ka4 [28...Ka5 29.b4+]
29.Ta6+ bxa6 30.Dxa6 matt)
27.Df5+ med vinst.
24...Lb5
24...Lxd4+ 25.cxd4 Tc7 26.Tf4
Dg3 (26...Dg5 27.Db4+ Kd8 28.
Dd6+ Kc8 29.Sxe8 Txe8 30.Txf7
Txf7 31.Txf7 Dd8 32.Dxd8+

Txd8 33.g4 med lätt vinst.) 27.
Tg4 Dd6 28.Dg5 och vit vinner.

25.Sxd5+! exd5 26.Lxc5+ Txc5
27.De3+ Kd8 28.Dxc5
Här kände jag mig rätt segersäker. Emanuel har nu förutom
en förlorad ställning endast
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tjugo sekunder kvar mot mina
hundra ...
28...Lxf1 29.Txf1
Här vann 29.Dxd5+ Kc8 30.Txf7
Lxg2 31.Dd7+ Kb8 32.Dd6+
direkt, men i lägen som detta
väljer man ofta att spela enkelt.
29...Dh5 30.Tf6
Resten är bara tidsnödsdrag och
den enda anledningen att kommentera dessa skulle vara att
Emanuel i TfS nummer 5/05 inte
nämnde att den starka nyheten
18...e5 i Franskt (Nordberg–Berg,
sidan 427) kommer från det Carlssonska labbet, men så långsint
ska jag inte vara. Istället måste jag
berömma Emanuel som i vårt
parti lyckades med den otroliga
bedriften att göra nio drag på fem
sekunder med digitalur. Inte illa!
30...Dd1+ 31.Kh2 Txh3+
En fälla.
32.gxh3
Efter 32.Kxh3?? Dh5+ 33.Kg3
Dg5+ är svart med i matchen
igen.
32...De2+ 33.Df2 De5+ 34.Kg2
De4+ 35.Df3 Dc2+ 36.Kg3 Dd2
37.Tf5 De1+ 38.Kg2 Dd2+
39.Df2 Dh6 40.Txd5+ Kc7
41.Dg3+ Kc6 42.Td4
Och när tidsnöden var avklarad
gav Emanuel upp.
42...uppg.
Stärkt av den här segern kaxade
jag upp mig under den sedvanliga
middagen med Stellan Brynell och
lovade att jag skulle vinna mina
tre sista partier och sluta på nio
poäng, vilket skulle räcka för att
ta titeln.
Stellan lät måttligt imponerad
och påtalade att han hade hört
det där snacket förr och att det
alltid slutar på samma sätt.
Tyvärr fick han rätt igen. Min
effektivitet i de tre sista ronderna
påminde om Marcus Podes förvaltning av sina tre frilägen mot
FC Thun ...
I rond elva hade jag det parti
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som på förhand verkade tuffast:
svart mot Ralf. Han är en stark
spelare som dock inte är så stark
i tidsnöderna.
Min taktik var därför att spela
lite snabbare än vanligt, se till att
klara mig fram till tidsnöden, och
där skulle jag rycka ut honom.
Behöver jag nämna att min taktik
misslyckades kapitalt och att jag
spelade ännu långsammare än
vanligt. Det blev ett spännande
parti där jag först stod bra sedan
sämre och när vi kommer in i
handlingen efter mitt fyrtioförsta
drag på förlust.

Lägger ut en liten fälla som vid
korrekt spel från vits sida inte är
tillräcklig.
45.Kc3?
Åkesson går i fällan.
45...Sc6!
Enda chansen.

Pontus Carlsson

Ralf Åkesson

42.Kd1 Tb1+!
För att förhindra Kc1 följt av Tb3
varefter jag hade varit förlorad.
43.Kd2 f4!
Ytterligare ett bra drag. Svarts
enda chans är att han lyckas spela
fram sina bönder så pass långt att
vit måste försvara sig mot dem.
44.Ta3?
Spelat med en felaktig idé.
Åkesson kände sig nog ganska
segersäker i det här läget och såg
inte upp tillräckligt, vilket kunde
ha kostat honom hela poängen.
44.h4! hade varit ett starkt
väntedrag. Svarts problem är att
han saknar drag. 44...g5? (44...h5
45.Tc5 och vit står på vinst.)
45.Tc7+ är inte ett alternativ.
44...h5

46.Kc2?
Skärrad av att ha missat mitt förra drag begår Ralf ett misstag.
46.Lxc6! var det rätta och vit
vinner, t.ex. 46...Tc1+ 47.Kb4
Txc6 48.Kb5 Tc8 (48...Tc2 49.
Ka6 Tb2 50.Lxf4) 49.a5 g5
(49...Kg6 50.Kb6 Taxb8+
51.axb8D Txb8+ 52.Kc7)
50.Kb6 Taxb8+ 51.axb8D Txb8+
52.Kc7 Ta8 53.a6 g4 54.Kb7 Tf8
55.a7 Kg6 56.a8D Txa8 57.Txa8
gxf3 (57...Kf6 58.Kc6 Ke5
59.Ta5+ Kd4 60.fxg4 hxg4 61.e5
f3 62.Kd6 f2 63.Ta1 Ke3
64.Kxe6) 58.Kc6 f2 59.Ta1 Kg5
60.e5 o.s.v.
46...Sxa7
46...Txb5?? fungerar inte:
47.axb5 Sxb8 (47...Sd4+ 48.Kd3
Sxb5 49.Ta5 och vit vinner.)
48.b6 och vit vinner.
47.Lxa7 Th1
47...Tb4 48.Lc5 Tc8 49.Tc3 och
vit vinner.
48.Lb6 Txh2+
Här var jag nöjd. Jag hade lyckats
byta karaktär på ställningen och
skapa motchanser. Den irriterande a7-bonden som höll mitt torn
på a8 sysselsatt hade också försvunnit.
49.Kd3 Tb2!

När Åkesson spelade det här
draget blev jag positivt överraskad. Vit släpper kontrollen över
g1. 57.Lb6 var det rätta med vit
fördel.
57...Tc7?!
Efter 57...Tg2! 58.Kxe6 Tcc2 59.
Le8+ Kh7 60.Kf5 Tg1 61.Txh2+
Txh2 har svart vinstchanser.
57...Tcc2! 58.Kxe6 Tg2 leder till
samma ställning. Det här var faktiskt enda gången under alla mina
grava SM-tidsnöder som min
dåliga tid verkligen störde mig.

Foto: Jörgen Elfström

Utrymmer h2 för bonden. Min
idé var att så snabbt som möjligt
köra ner h-bonden till h2 för att
tvinga vit på defensiven. Det är
dessutom aldrig fel att kombinera detta med en barnfälla ...
50.Tc3
50.Ld4? Txb5! var barnfällan.
50...h4 51.Kd4
Åkesson väljer att centralisera
kungen. Efter partiet trodde jag
att det här var ett misstag, men
när jag nu åter tittar på ställningen har jag svårt att hitta något
bättre för vit. Misstaget som sätter bort fördelen kommer senare.
Svarts h-bonde börjar redan bli
en maktfaktor. 51.Lc6 Tc8 är bra
för svart.
51...h3 52.Ke5 h2 53.Tc1 Tb8
54.Ld4 Td2!
Ett starkt drag som faktiskt binder upp vit lite.
55.Th1
Med hotet 56.Lg1!
55...Kg6 56.Lc5 Tc8 57.Le7?

Ralf Åkesson mot Pontus Carlsson i ett omväxlande parti.

Jag såg 57...Tcc2 och skulle just
spela det när jag fick syn på klockan, och stressad av denna beslöt
jag mig för att lägga in mellandraget 57...Tc7?!.
58.Lh4?
Åkesson återgäldar tjänsten.
58.Kxe6! Tcc2 59.e5! Ta2 60.Lc5
och vit står på vinst.
58...Kh5?
Eftersom jag såg att jag skulle få
in Tg2 och därmed tvinga vit att
offra material på min h-bonde
förstod jag att vit skulle få min f4och e6-bonde också. Jag letade
därför efter ett sätt att få in g7-g5,
så att jag skulle kunna behålla
f4-bonden och på så sätt få en lätt
vunnen ställning. Det rätta var
58...Tg2 59.Kxf4 Tcc2 60.Lg3?
(60.Le8+ Kh7 61.Ke5 Tg1
62.Txh2 Txh2 63.Le7 och svart
har vinstchanser.) 60...e5+
61.Kg4 Tg1 och svart vinner.
58...Tcc2! går också, t.ex. 59.Lf1
Td1 60.Kxe6 Kh5 61.Le7 Tf2
62.Txh2+ Txh2 och svart står på
vinst.
59.Le1

Efter 59.Le1 fick jag för mig att
jag hade missat mina bästa chanser. Skärrad av detta spelade jag
ett reflexdrag utan att ha räknat
ordentligt.
59...Tc1?
Efter det här draget är partiet
över. Istället skulle jag ha varit
lite mer kylig och spelat 59...Tg2
60.Lf1? (På 60.Kxf4 kommer
60...Tcc2 följt av Tg1, t.ex. 61.
Lg3? e5+! eller 60.La5 Tcc2 61.
Lb6 Tg5+! 62.Kd6 Td2+ 63.Ke7
Kh4! med aktiv kung! Svart har
då goda vinstchanser, t.ex. 64.La5
Ta2 65.Le1+ Kh5 följt av Tg1.)
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60...Tg5+ 61.Kxf4 Tc2 och vit
kan inte förhindra Tg1.
60.Le8+ Kg5
Nu var tidskontrollen avklarad.
61.Lxd2 Txh1 62.Lxf4+ Kh4
63.Kxe6
Mitt problem är att jag inte kan
flytta tornet. Därför måste kungen hjälpa till och när den gör det
avgör e-bonden.
63...Kh3
63...g5 hjälper inte, t.ex. 64.Ld6
Kh3 (64...g4 65.fxg4 Kxg4 66.a5
Ta1 67.Lxh2 Txa5 med teknisk
vinst för vit eftersom svarts kung
är avskuren. Det är bara att lotsa
ner e-bonden med hjälp av kungen och löparna.) 65.Kf6 Kh4
66.Kg6 g4 67.fxg4 Kxg4 68.Lb5
Kf3 69.Lxh2! Txh2 70.e5 Ke4
71.e6 Tg2+ 72.Kf7 Tf2+ 73.Ke8
Ke5 74.e7 Td2 75.Ld7 följt av
Kd8 och vit vinner.
64.e5 Te1 65.Lxh2 Kxh2 66.Kd6
Kg3 67.Lc6 Kf4 68.e6 Td1+
69.Ld5 Kf5 70.e7 uppg.
70...Te1 besvaras med 71.Le4+
och vits bonde går ner i dam. En
tung förlust som förstörde min
SM-turnering.
En god nattsömn är a och o för
en schackspelare. Ni som inte
tror mig kan fråga Ivan Sokolov ...
Min nattsömn inför nästa parti
var allt annat än god. När jag
vaknade på morgonen hade jag
förbättrat mitt spel mot Åkesson
ett antal gånger. Mina grodor hade
resulterat i två hemska uppvaknanden klockan tre och fem. När
chansen att vinna turneringen
dessutom försvunnit hade jag en
lång startsträcka inför preppen
mot Ernst. Thomas är en mycket
principfast spelare som kör sina
varianter oavsett motstånd. Därför kollade jag snabbt fram en
förstärkning i hans parti mot
Hermansson, spelat tidigare
under SM. Resten av tiden gick åt
att försöka glömma Debaclet mot
Åkesson – vilket inte gick så bra.
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Jag kom på mig själv i öppningen
med att sitta och tänka på hur jag
kunde undgå att spela Tc2 mot
Åkesson. Nåväl, efter en timme
började partiet bli intressant och
Åkessonpartiet försvann ur mina
tankar.
Sicilianskt (B 66)
Pontus Carlsson
Thomas Ernst
SM-gruppen, rond 12

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Lg5
Richter-Rauzer, en variant som
alltid leder till intressant spel.
6...e6 7.Dd2 a6 8.0–0–0
Vits plan i den här varianten är
helt enkelt att rockera långt och
köra över svart.
8...h6 9.Sxc6!?
9.Lf4 eller 9.Le3 är alternativen.
Att behålla bindningen med
9.Lh4 är dåligt på grund av
9...Sxe4! 10.Df4 (10.Lxd8 Sxd2;
10.Sxe4 Dxh4 11.Sxc6 Dxe4
med svart fördel.) 10...Sg5
(10...g5!?) och vit anses inte ha
tillräcklig kompensation för
bonden.
9...bxc6 10.Lf4 d5 11.De3

Första gången jag såg den här
varianten trodde jag att det var
ett skämt. Vit byter frivilligt på
c6 och ger svart ett starkt bondecentrum. Nu är det hela dock
inte så enkelt, för vit får ett utvecklingsförsprång som man inte
ska underskatta. Generellt för

varianten är att det brukar uppstå
ställningar där vit har initiativet
och svart en trång ställning med
ett starkt bondecentrum som gynnar honom i längden.
11...Da5
Ernst avviker från sitt parti mot
Hermansson. Där spelade han
11...Lb4.
12.Le2
Ett viktigt drag som tar bort möjligheterna Sg4 och Sh5.
12...dxe4
En variant som ser ut att vara i
kris efter min nyhet längre fram.
Alternativet är 12...Lb4 som vit
besvarar med 13.Le5 och nu syns
poängen med Le2: 13...Lxc3 (Inte
heller 13...dxe4 som Bu Xiangzhi
har spelat ett par gånger imponerar på mig. Vits enklaste väg till
fördel är 14.Lxf6 [Intressant är
även Ponomariovs 14.Dg3!? Lxc3
15.Lc7! Lxb2+ 16.Kxb2 Db4+
17.Ka1 med ett farligt initiativ
för vit i partiet Ponomariov–Bu
Xiangzhi, 2001] 14...gxf6
15.Dxe4 Ke7 16.Td3 Ta7 17.a3
Lxc3 18.Txc3, Degraeve–Lerner,
Koszalin 1999.) 14.Lxc3 Dxa2
och nu bara Balasjovs enkla
15.Ld3 som ger svart alla möjliga
problem, eftersom han saknar
utveckling och inte kan placera
kungen på en säker plats. Damen
nere på a2 är inte heller med i
matchen. Vit hotar dessutom att
ta sig in på de svarta fälten med
manövern Dg3-d6. Partiet Balasjov–Makarov
fortsatte
15...dxe4 16.Dg3! exd3 17.Dxg7
Tg8 (17...d2+ 18.Kxd2 Se4+
19.Ke3 Tf8 20.Td8+ Kxd8
21.Dxf8+ Kc7 22.Le5+ Kb7
23.Db4+ Ka7 24.Lc7 och vit vinner.) 18.Dxf6 d2+ 19.Kxd2 Dd5+
20.Kc1 Dg5+ 21.Dxg5 hxg5
22.Lf6 Lb7 23.h4! med en uppenbar vit fördel.
12...Dc5 är ett annat försök.
Vit vill naturligtvis inte byta dam
eftersom svarts ställning redan
skulle vara att föredra tack vare

hans starka bondecentrum. Efter
13.Dg3 d4 14.Sa4 Db4 (14...Sxe4
15.Df3 Dd5 16.c4! och inte
16.Sb6? Dxa2 17.Dxe4 Da1+
18.Kd2 Da5+) 15.Db3 Dxb3 16.
axb3 Sd7 17.Txd4 e5 18.Txd7!
Lxd7 19.Lxe5 Le6 20.Td1 Le7
(20...Td8 21.Lxa6) 21.Ld6 a5
22.e5 h5 23.Lf3 hade vit solklar
fördel i partiet Balasjov–Kiselev,
2000.
13.Dg3
Med hotet Lc7.
13...Sd5
För att blockera d-linjen.
14.Sxd5 cxd5
14...exd5 har bara spelats en gång
enligt mina databaser. Vits spel i
det partiet imponerade: 15.a3!
(Ett bra drag som tar bort fältet
b4 för svarts dam och förbereder
f2-f3.) 15...Le6 16.f3 exf3
17.Lxf3 (Vit har underbar komp
för bonden med utvecklingsförsprång och öppna linjer för
tornen.) 17...Tc8 18.The1 g5,
Gershon–Kelecevic, Biel 2000.
Vits enklaste sätt att få fördel är
19.Le5 Tg8 20.Lg4 och svart är
pressad, t.ex. 20...Dc5 (20...Kd7
21.Df3! Le7 22.Lc3 Dd8
23.Lxe6+ fxe6 24.Df7 och vit
vinner.) 21.Dd3 Kd7 22.Dxa6!.
15.Kb1
Nu är det viktigare att förbereda
c4 för att bryta upp svarts ställning än att täcka b4.
15...Ld7 16.c4!

Konstigt nog en nyhet. Ibland
är det bra att inte kunna teorin,

eftersom det är lätt att bara
slentrianmässigt följa det som
har spelats förut eller rekommenderats. Tidigare har 16.f3 och
16.Td4 spelats. 16.f3?! bemöts
med 16...Lb5! 17.The1 Lxe2
18.Txe2 exf3 19.Dxf3 Be7 20.c4
0–0 21.cxd5 Tfd8 22.Ted2 exd5
23.Txd5 Db6 och vit hade absolut ingenting i partiet Zaragatski–
Rau, 2003.
16...Lc6
16...Tc8 17.cxd5 exd5 18.Tc1
eller 18.Lg4 med ett grymt initiativ för vit.
17.Lc7! Db4
17...Dc5 18.cxd5 Lxd5 19.Tc1
De7 20.Lc4 med underbar kompensation för bonden.
18.cxd5 Lxd5 19.Txd5! exd5

Här hade jag cirka tjugofem
minuter kvar, vilket är en oändlighet för min del, och dessutom
en vunnen ställning. Nu börjar
dock debacle nummer två! Jag
tänker bort femton minuter och
spelar
20.Td1?
Ett dåligt drag. Min idé var att
göra alla varianter där svart spelar
Kd7 efter De5+ ospelbara. Helt
idiotiskt eftersom de redan var
ospelbara. Draget förlorar dessutom ett viktigt tempo. Det rätta
var 20.De5+ De7 (20...Le7 21.
Dxg7 Kd7
[21...Tf8 22.Tc1! och här har
svart inget tillfredställande försvar mot vits angrepp, till exempel:

a) 22...Db7 23.Ld1! Db5 24.Dd4
och vit vinner.
b) 22...Tc8 23.Lxa6 Ta8 (23.
...Txc7 24.Txc7 Kd8 25.a3! Dd6
26.Tc8+ Kd7 27.Txf8 Lxf8
28.Dxf7+ Kd8 29.Lb7 och vit
vinner.) 24.a3 Da4 25.Lb7 Ta6
26.Lf4! och vit vinner. Det som
är lärorikt är att det starkaste draget sällan är att inkassera material
utan att fortsätta angreppet med
löparna. Jämför man svarts torn
på f8 och a8 med vits aktiva löpare så är det lätt att förstå varför.
c) 22...d4 23.De5 d3 (23...Tg8
24.Dxe4 Tc8 25.Lxa6 och vit
vinner.) 24.Dd5 med vinst.
d) 22...e3! 23.Dxh6 De4+ 24.Ka1
Dg6 (24...De6 25.Ld1! Lc5! 26.
Dg5 f6 [26...Dc6 27.Ld6 och vit
vinner.] 27.Dh5+ Ke7 28.Txc5
exf2 29.Df3 och vit vinner.) 25.
Dxe3 med klar vit fördel.]
22.Tc1 Thf8 (22...Thb8 23.Lg4+
Ke8 24.Dh8+ Lf8 25.a3 De7
[25...Dxa3 26.Lxb8 Txb8 27.
De5+] 26.Dc3 med idén Dc6
och vit vinner.) 23.De5 Dd2
(23...Db7 24.Lg4+ f5 25.Lxf5+
Txf5 26.Dxf5+ Ke8 27.Dg6+
Kd7 28.Lb6 Tc8 29.Txc8 Dxc8
[29...Kxc8 30.De8+] 30.Df5+
med vit vinst.) 24.Lg4+ f5
25.Lxf5+ Txf5 26.Dxf5+ Ke8
27.Lf4. De här varianterna ville
jag förbättra. Hur korkad får man
egentligen vara?!) 21.Dxd5 Tc8
(21...Ta7 22.Lb6 Tb7 23.Td1!
och vit vinner.) 22.Lxa6! Dxc7
(22...Txc7? 23.Lb5+ Td7 24.Td1
och vit vinner.) 23.Lb5+! Ke7
24.Dxe4+ Kf6 (24...Kd6 25.Dd4+
Ke6 26.Te1+ Kf5 27.Ld7+ Kg6
28.De4+ Kg5 29.Df5+ Kh4
30.Dg4 matt) 25.Df3+ Kg6 (Efter
25...Ke7 26.Te1+ Kd6 skulle
en människa spela 27.Dd3+
[Datorerna som är lite mer kyliga
än oss människor spelar 27.La4!!
som vinner direkt i alla varianter.] 27...Kc5 28.Tc1+ med lätt
vinst.) 26.Ld3+ Kg5 27.h4 matt.
20...Db7
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Ett drag som jag hade underskattat.
21.De5+?!
Vits starkaste drag är 21.Tc1! och
efter 21...Le7 (21...Tg8 22.De5+
Le7 23.Ld1 Kf8 24.Lb3 med klar
vit fördel; 21...Th7 22.Ld1 Le7
23.La4+ Kf8 24.Lc6 Da7 25.Lxa8
Dxa8 26.Lb8! Db7 27.Ld6 med
idén Tc7. 27...Dd7 28.Lxe7+ och
vit vinner.) 22.Dxg7 Tf8 har vit
tjänat in ett tempo genom att inte
spela De5 först utan Dxg7 i ett
drag. Men vem gör Tc1 när man
precis har spelat Td1 ...
21...Le7 22.Dxg7 Tf8 23.De5?
Bästa draget var nog 23.Lf4 och
bara spela ställningen. Det är
viktigt att låta damen stå kvar på
g7 för att stänga in tornet på f8.
23...Tg8
Nu kommer svarts torn ut och
fältet f8 frigörs för kungen.
24.Tc1?
24.Txd5 var ett måste, t.ex.
24...Tc8 25.Tc5! Kf8 26.Tc1 och
vit behåller initiativet, men svart
är med i matchen. Tyvärr hände
något som inte får hända. När
ställningen började glida mig ur
händerna dök partiet mot Åkesson upp i tankarna och när jag
stod sämre efter 24.Tc1? försvarade jag mig väldigt dåligt.
24...Tc8 25.Ld1 Db5 26.a4
26.Df5 Txc7 27.Txc7 Dd3+ och
svart vinner.
26...Dd7 27.Lb3 Tg5 28.Dh8+
Lf8 29.h4?
29.Lf4 var enda sättet att fortsätta kämpa. Tyvärr hade jag svårt
att ställa om mentalt och acceptera det uppkomna läget.
29...Txg2
Nu står svart på klar vinst och
Thomas för hem det hela säkert.
30.De5+ De6 31.Dh5 Lg7!
Riktat mot b2.
32.Lxd5 Df6 33.De2 Txf2 34.
Dxe4+
Sista fällan.
34...De7
34...Kf8?? 35.Ld6+ och det är vit
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som vinner.
35.Dxe7+ Kxe7 36.Te1+ Kd7
37.Le5 Lxe5 38.Txe5 Kd6 39.
Th5 Tc5 40.uppg.
Ytterligare en hemsk förlust
som kostade mig en hel del elopoäng. Turneringen hade gått från
bra till kass på två ronder.
Som tur var mötte jag Hans
Tikkanen i sista ronden. Hans var
en av få i lokalen som ville åka

hem snabbare än jag. Oddsen för
en remi var ungefär lika höga som
de skulle ha varit inför ett parti
mellan Harry Schüssler och Ulf
Andersson, om ett sådant parti
över huvudtaget hade varit spelbart på något spelbolag.
Remin gav mig 6½ poäng och
nionde plats, vilket jag av förklarliga skäl inte var nöjd med.
En trist avslutning på en lovande
turnering, men livet går vidare ...

Sveriges SF:s
kongress
Av Lars Grahn

F

örre riksdagsmannen Johan
Lönnroth och Sverigemästerskapens tävlingsledare Anders
Pettersson hälsade välkommen till
Göteborg och kongressen.
Det hölls en tyst minut för de
medlemmar som avlidit under det
gångna året: Sven Folkunger, Kristianstad, Arthur Illerbrand, Uppsala, Simon Webb, Stockholm,
Albin Rosén, Göteborg, Rune
Berggren, Göteborg och Frits
Mårtensson, Uddebo. Rosén var,
92 år gammal, den äldsta deltagaren i fjolårets SM.
Berndt Söderborg från Riltonfondens styrelse delade ut Riltonmedaljer; guldmedaljer till
Lennart Brorson, Gunnar Wahlberg och Jan Wikander; bronsmedaljer till Bo Frick, Anders
Lundquist, Sven-Åke Eliasson,
Rasmus Myklebust och Sten Dillén.
Det fanns inga ansökningar till
Sveriges SF:s ungdomsledarstipendium. Arne Nyberg, Halls-

berg tilldelades Rogardplaketten
i guld och Göran Ström, Göteborg Rogardplaketten i silver. Ulf
Norevall, Uppsala och Ingvar
Carlsson, Linköping fick Collijnplaketten i guld. Emanuel Berg,
Sollentuna SK tilldelades SchackGideon 2004 för sina insatser
under fjolåret.
Ingvar Carlsson förklarade att
kongressförhandlingarna i huvudsak kunde förväntas kretsa kring
de rapporter som initierades under kongressen 2004. Han talade
om en stabil ekonomi med ett
eget kapital på omkring tre miljoner kronor. Budgeten för LagEM var på omkring fem miljoner
kronor. Tillträdande kanslichefen Kent Vänman presenterades.
Därefter vidtog kongressförhandlingarna.
Efter upprop av kongressombud, fastställande av röstlängd och
stadgeenlig kallelse uppstod en
diskussion om dagordningen.
Stockholms SF fick igenom att

hela punkten om nya stadgar var
en beslutspunkt.
Johan Lönnroth valdes till kongressordförande och Mats Eriksson till protokollförare med Bo
Nyberg och Jonas Sandbom som
justeringsmän/rösträknare.
Föregående års kongressprotokoll godkändes. Till verksamhetsberättelsen framförde Gunnar
Berg och Jonas Sandbom kritik
mot ideliga överdrag gentemot
budget. Sven-Olof Andersson
menade att det fanns fog för kritiken, att förbundet i stort måste
bli bättre på att koppla ihop verksamheten med budgeten. SvenGunnar Samuelsson efterlyste en
analys av medlemsutvecklingen,
som med undantag av Stockholms
SF (+1600 medlemmar) visar en
negativ tendens.
Ingvar Carlsson refererade till
handlingsprogrammet 2001 och
menade att det bör formuleras
ett nytt handlingsprogram där
förbundet tar ett steg tillbaka.
Antalet schackföreningar har
minskat från cirka 400 år 1992
till nuvarande 257. Antalet lag i
allsvenskan har minskat från 376
år 1995 till 306 i år.
Johan Lönnroths slutkommentar till denna punkt var att vad
gäller budgetöverdrag så slår riksdagen SSF med hästlängder.
Efter revisionsberättelse och
fastställande av ansvarsfrihet för
cs vidtog en livlig diskussion om
förslagen till ändringar i stadgarna som utmynnade i tre förslag:
1. 20%-regelns underlag. Ändringen togs enhälligt.
2. Borttagande av tvåveckorsgränsen för motförslag till valberedningens nomineringar. Förslaget
röstades ned med 18-15 (2/3
majoritet behövdes).
3. Rekommendation att nästa års
kongress behandlar förslag till nya
stadgar. Antogs enhälligt.
Stadgegruppen fortsätter sitt
arbete.

Nästa punkt gällde kontakten
med Ungdomsstyrelsen (tidigare
Statens ungdomsstyrelse). Ingvar
Carlsson redogjorde för sina kontakter med Ungdomsstyrelsen,
som önskar 15 procents ungdomsrepresentation i cs, 22 procent
kvinnor i medlemsantalet. Anders Pettersson menade att Ungdomsstyrelsen har för stort inflytande på cs sammansättning och
att förbundet borde driva frågan
vidare i samarbete med LSU
(Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer).
Lars Borgström menade att
Ungdomsstyrelsen blandar ihop
ideologi och förvaltningsfrågor.
Bo Berg förordade att SSF borde
ta bort medlemsavgifter för juniorer och lyfte fram Sverok (Sveriges Roll- och konfliktspelsförbund) som ett positivt exempel
på medlemsvärvning. Sven-Gunnar Samuelsson ifrågasatte
Sveroks metoder med medlemskap genom ett klick på organisationens hemsida.
Göran Terninger rapporterade
om förberedelserna inför Lag-EM.
Det var ursprungligen budgeterat ett underskott på 132 000 kr.
I april beräknades underskottet
till 188 900 kr, och vid tiden för
kongressen var prognosen ett
underskott på 395 606 kr. Inget
tv-bolag hade visat intresse av att
rapportera från tävlingen.
Sven-Gunnar Samuelsson redovisade de enkäter som gjorts
beträffande förbundets verksamhet i stort. Samtliga ordförande i
förbundets nio kommittéer hade
besvarat enkäten. Åtta av dem
var nöjda med respektive kommittés arbetssätt. Skolkommittén
önskade betydligt mer pengar.
Kent Lindgren skulle vilja ha
distriktsstyrelsernas synpunkter.
Lars Borgström var inne på samma linje när han efterlyste både
distriktsstyrelsernas och klubbarnas synpunkter i enkäter.

Mälardalens
Schackförbund
uppdelas
Vid en extrainsatt kongress
för Mälardalens SF fattades
beslut om en uppdelning av
förbundet i tre delar. De nya
distriktsförbunden är Örebro Läns Schackförbund
(namnet ej klart), Södermanlands SF och Västmanlands
SF. Uppdelningen förenklar
distriktens kontakt med
landstingen, eftersom de nya
förbunden följer länsindelningen.
Sveriges SF:s centralstyrelse har godkänt förändringen, som kommer att innebära ändringar i till exempel
representationen i SkollagsSM och vid Sveriges SF:s
kongress.
I samband med extra årsmötet gjorde Sveriges SF
distriktsbesök hos de nya förbunden. Rapport från dessa
finns att läsa på UK:s hemsida.
För mer information om
SSF:s engagemang i frågan,
kontakta Erik Degerstedt
(erik.degerstedt@schack.se).

Gunnar Lundberg uttryckte oro
för det minskade intresset för allsvenskan och ville tillsätta en
grupp som skulle utreda hur man
undkommer klubbdöden. Roland
Thapper avvisade den idén och
ville i stället ha ett förslag från
AK att ta ställning till vid distriktsledarkonferensen i Stockholm 2006.
Det beslöts att den grupp som
Sven-Gunnar Samuelsson lett
fortsätter sitt arbete att se över
förbundets verksamhet. Till övriTfS nr 6/2005
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ga medlemmar i gruppen valdes
Gunnar Lundberg och Gunnar
Johansson, Göteborg. Gruppen
kommer med en delrapport till
nästa års distriktsledarkonferens
i Stockholm.
Medlemsavgiften till Sveriges
Schackförbund fastställdes: seniorer 70 kr och juniorer 10 kr.
Valberedningen redogjorde
genom Gert Brushammar för sitt
arbetssätt. Man vill jobba med
och utveckla “kandidater“.
Valen utföll enligt följande:
Ordförande: Ingvar Carlsson (omval).
Styrelsemedlemmar: Mats Eriksson (omval), Emilia Horn (omval), Susanne Karlsson (omval),
Adriana Krzymowska (nyval),
Johan Sigeman (omval) och Håkan Winfridsson (nyval).
Styrelsemedlemmar valda till
2006: Sven-Olof Andersson,
Björn Ansner, Erik Degerstedt,
Jonas Eriksson, Lars Karlsson och
Göran Terninger.
Revisorer: Roger Björkholm (omval) och Sverker Thulin (omval).
Revisorsuppleanter: Anders
Wengholm (omval) och Jörgen
Karlsson (omval).
Valberedning: Gert Brushammar
(sammankallande), Jan Wikander, Ronny Andersson och Per
Åkerman.
Det diskuterades en ny verksamhetsplan och budget för nästa verksamhetsår. Sven-Olof Andersson förklarade att förbundet
eftersträvar ett eget kapital (för
närvarande 3,1 miljoner kr) som
är ungefär hälften av omsättningen (7 miljoner kr). Det egna kapitalet borde följaktligen vara cirka
3,5 miljoner kr. Det kommer att
naggas av Lag-EM.
I samband med avslutningen
avtackades Johan Lönnroth, avgående cs-medlemmarna Jonas
Burman och Daniel Johansson
samt SM-arrangörerna (Anders
Pettersson).
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Schackhistoriska strövtåg
Redaktör: Calle Erlandsson, Nyckelkroken 14
226 47 Lund. E-post: callena@telia.com

Strövtågen fortsätter och som vanligt ber vi läsekretsen att bistå med
förslag till notiser och sakupplysningar. TfS kommer också att
utanför denna spalt då och då presentera schackhistoriskt material
i artikelform, exempelvis spelarbiografier. Det behöver väl inte
påpekas att vi även här gärna tar emot läsekretsens bidrag och tips.

14. Hugo W. Langborg
(SHS 7)
Vi har tidigare i SHS 7 berört att
Hugo Langborgs grav nummer
C76 på Nacka norra kyrkogård
vanvårdas. Förhoppningsvis tar
Stockholms Schacksällskaps styrelse ansvar för sin forne viceordförande, som avled 1919.
Kläppen faller slutgiltigt den 8
november – därefter går gravplatsen förlorad. Vid ett besök i
juli kunde konstateras att gravstenen var mycket svår att finna
under den ymniga växtligheten,
men efter ingående detektivarbete kunde stenen till slut
återfinnas.
Langborg är representerad i
ChessBase med 38 partier spelade 1897–1912. I Swebase Pro
finns ytterligare ett parti, där den
tjugoårige Langborg möter baron
von Hierta i en Kungsgambit.
Kungsgambit (C 39)
von Hierta
Hugo W Langborg
Stockholm 1893

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Sf3 g5 4.h4
g4 5.Sg5
Flera av 1800-talets stora mästare spelade Allgaiergambiten, så
von Hierta följde bara den tidens
mode. Numera dyker väl varianten bara upp på kaféer.
5...h6 6.Sxf7 Kxf7 7.d4 d5 8.Lxf4
Sf6 9.e5 Se4 10.Sd2 Sxd2
11.Dxd2 Sc6 12.0-0-0 Lf5 13.a3
Han ville förhindra Sb4. Det tog

nog emot att byta av pjäser, men
med tanke på att vit måste försöka skapa motspel på f-linjen hade
13.Ld3 varit bättre. Von Hierta
hade andra planer för sin vitfältslöpare.
13...a6 14.c4 b5! 15.cxb5 axb5
16.Lxb5

16...Txa3!
Matthotet på a1 gör att vit inte
hinner slå på c6, och det är ju inte
heller lämpligt att slå tornet.
17.Df2 Da8 18.bxa3 Lxa3+ 19.
Kd2 Da5+ 20.Ke3 Dxb5 21.Dd2
Efter 21.Lxh6 får svart inte slå
tillbaka på h6 och tillåta 22.
Dxf5+. Men efter 21...Se7 är vits
motspel neutraliserat.
21...Sxd4! 22.Kf2 Lc5 23.Le3
g3+!
Avklädningen fortsätter. Efter 24.
Kg1 Se2+ undkommer kungen
inte sina förföljare, t.ex. 25.Kf1
Sf4+ 26.Kg1 Db6! 27.Te1 Lxe3+
28.Dxe3 Se2+! 29.Txe2 Ta8
30.Kf1 Ta1+ 31.Te1 Ld3+ 32.
Dxd3 Df2 matt.
24.Kxg3 Tg8+ 25.Kh2 Le4

Foto: Calle Erlandsson

Gravplats C76, Nacka norra kyrkogård.

26.Thf1+ Ke8 27.Tf2 Txg2+!
28.uppg.
Svart har ju en gaffel på f3 på
gång.
(Kommentarer av Lars Grahn)
I den internationella turneringen
i Stockholm 1912, som vanns av
den lovande ynglingen Alexander Aljechin, lyckades Langborg
dribbla bort Gustaf Nyholm i en
inte helt rumsren variant i Skotskt.

Hugo W. Langborgs familjegrav.

än medveten historieförfalskning.
9.Se3 Lg4?!
Löparen borde ha gått direkt till
e6, för här kunde vit ha kontrat
med 10.Sxg4 Dxg4 11.Db5+ och
slag på b7.
10.f3?! Le6 11.f4

15. Gösta Stoltz’ odödliga

Skotskt (C 45)
Hugo W Langborg
Gustaf Nyholm
Stockholm 1912

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4
4.Sxd4 Sf6 5.e5?
Det fanns en uppenbar inspirationskälla till det här bondeoffret. Några ronder tidigare hade
Aljechin spelat draget mot Erich
Cohn, som inte vågade slå bonden. Efter 5...De7 6.f4 d6 7.Lb5
Ld7 8.Lxc6 bxc6 9.0-0 dxe5
10.fxe5 Sg4 11.Sc3 Dh4 12.Sf3
hade vit klar fördel.
5...Sxe5
Rätt svar och anledningen till att
varianten inte spelas idag.
6.De2 De7 7.Sf5 Db4+ 8.Sc3 d6
Fjärde upplagan av Encyklopedin (Belgrad, 2000) ger svart fördel efter dessa drag med hänvisning till partiet Aljechin–Cohn.
Vart tog Nyholm vägen? Det
handlar naturligtvis mer om slarv

17.a3 dxe3 18.axb4 Lxb4+ 19.
Ke2 0-0 20.Lxe3 e5 21.fxe5
Tae8 22.c3 Lc5 23.Lxc5 Txe5+
24.Le3 Tfe8 25.Kd2 Txe3 26.
Lc4+ uppg.
(Kommentarer av Lars Grahn)

11...Se4?
Vid första anblicken ser det väl
farligt ut att slå på f4 och utsätta
sig för en avdragare, men det finns
en läcker finess som ger svart
fördel. Efter 11...Dxf4 12.Sed5
med dubbelhot mot c7 och f4
finns 12...Sf3+!!, t.ex. 13.Dxf3
(13.gxf3? Dh4+ 14.Kd1 Sxd5
15.Sxd5 Dd4+ och slag på d5.)
13...Dxf3 14.Sxc7+ Kd7 15.gxf3
Kxc7 och svart har en merbonde.
Även 11...Sc6 är bra för 12.f5
kan besvaras med 12...Sd4.
12.Db5+ Sc6 13.Dxb4 Sxb4 14.
Sxe4
Nyholm har inte mycket till
kompensation för pjäsen.
14...d5 15.Sg5 d4 16.Sxe6 fxe6

I New in Chess nr 5/2005 intervjuades Ruslan Ponomariov. En
av frågorna var vilket parti som
han ansåg vara det bästa han sett,
och för oss svenskar är det naturligtvis mycket hedrande att världsstjärnan valde Gösta Stoltz’ odödliga vinst som svart mot Rudolf
Spielmann i det femte matchpartiet, Stockholm 1930. Partiet
finns naturligtvis i Eero E. Bööks
förnäma bok “Schackmästaren
Gösta Stoltz“ (1:a uppl. 1947;
2:a uppl. 1968), men vi noterar
också Spielmanns generösa kommentarer från TfS 1930 sid.
273-274, varifrån vi återger ett
urval nedan. Som kuriosum kan
nämnas att Böök skriver: “Enligt
Stoltz’ egen uppgift var detta
första gången som han spelade
franskt i ett turneringsparti.“ Vän
av ordning frågar: Var det inte ett
matchparti? Det är också intressant att notera Bööks kommentar
1947 efter 3...Sf6: “Efter partiets
slut ansågs detta drag genom analyser slutligt vederlagt. Detta
stämmer också, men bevisföringen var felaktig, som vi snart skola
se.“ I andraupplagan av boken
TfS nr 6/2005
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Foto: Calle Erlandsson

Antti Favéns oljemålning

tjugoett år senare tvingades Böök
stryka den kommentaren och var
i övrigt betydligt mer positiv till
Stoltz’ geniala spel i partiet: “Ett
ovanligt livligt och kombinationsrikt parti, som väckte stort uppseende och av kritiken ansågs vara
en av alla tiders vackraste taktiska
prestationer.“
Det kan tilläggas att tidskriften
Schackvärlden (red. Karl Berndtsson) publicerade partiet, men
inte ansåg det värt att slösa
särskilt många kommentarer på.
Den schackliga striden mellan
Göteborg och huvudstaden var
intensiv på den tiden, och inte
minst då olympiadlagen skulle
nomineras var det sällan göteborgarna fick vara med.
Franskt (C 06)
Rudolf Spielmann
Gösta Stoltz
Stockholm 1930,
5:e matchpartiet

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 Sf6
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Här visar det sig att min motståndare åtminstone än så länge förfogar mera över ursprunglig kraft
än över spelöppningsteori.
4.e5 Sfd7 5.Ld3 c5 6.c3 Sc6
7.Se2 Db6 8.Sf3 cxd4 9.cxd4
Lb4+ 10.Kf1 f6!
Utmärkt! Svart måste ovillkorligen ta initiativet. Kanske
föresvävade honom redan här
det senare damoffret. På det
schablonmässiga 10...0-0 vinner
vit genom 11.Lxh7+!.
11.Sf4 fxe5 12.Sxe6 e4 13.Lf4
exf3!!
Ett praktfullt damoffer, som dock
var nödtvunget. Ty efter t.ex.
13...exd3 14.Sc7+ eller andra drag
kommer vit i avgörande fördel.
14.Lc7 Sf6 15.Sxg7+ Kf7 16.
Lxb6 Lg4 17.g3
Nu förstod jag hur allvarlig situationen var trots min stora materiella övervikt. Draget, som tyvärr
för långliga tider spärrar in tornet
på h1, skedde ej i övermod, utan
var resultatet av en halvtimmes
intensiv tankeansträngning. Jag

hade nämligen intet gott damdrag. Också på det ännu relativt
bästa, 17.Dc1, vore min belägenhet föga avundsvärd: 17...Thg8!
18.Lc7! Txg7 19.Lg3 Sxd4. Men
i nödfall var detta kanske ännu
spelbart, under det att g2-g3 ger
vit ett förlorat spel i alla varianter.
17...Lh3+ 18.Kg1 Kxg7 19.Lc7
The8! 20.Le5 Sxe5 21.dxe5
Txe5 22.Db3

22...Lc5!!
Det ena offret avlöser det andra!
Efter tornvinsten 23.Dxb7+ Te7!

24.Dxa8 vinner 24...Sg4 25.Tf1
Sxf2! genast, och på 23.Lf1 följer
offermatten 23...Lxf2+ 24.Kxf2
Sg4+ 25.Kxf3 Tf8.
23.Lf5 Lxf5 24.Dxb7+ Kg6
25.Dxa8 Te2 26.h4 Lxf2+ 27.Kf1
Ld3 28.h5+ Kg5
Uppgivet, ty avdragsmatten är
oparerbar. Ett parti som låter
som en saga från flydda tider och
erinrar om det odödliga partiet
Anderssen–Kieseritzky. Det väckte entusiastiskt bifall hos åskådarna och även jag vill instämma
i jublet, ehuru jag denna gången
är den lidande parten. Ty skönhet i schack betyder för mig mer
än allt annat, mer än ett tillfälligt
nederlag [Rudolf Spielmann].

under Favéns vistelse i Paris och
det lär ha tagit mer än tio år att
färdigställa den fantastiska tavlan
som mäter 340 x 220 cm. Favén
medförde troligen konstverket då
han bosatte sig i Stockholm 1939
och det kom så småningom i Erik
Lundins ägo. Den finns numera
på Stockholms Schacksalonger.
Det finns också en pappersreproduktion av tavlan (cirka 100 x 70
cm) som återger ungefär halva
originalet – den vänstra delen.
Motivet är hämtat från klassiska Café de la Régence. Trettiotre
mer eller mindre kända spelare
förekommer på tavlan. Siegbert
Tarrasch i bakgrunden till vänster är lätt att identifiera, liksom
Frank Marshall, Ossip Bernstein,
Amos Burn och David Janowski,
men vi tar gärna emot förslag om
de andra tjugoåtta – eller åtminstone tjugosju, eftersom spelaren
längst fram till höger kanske kan
vara knepig i överkant.
Antti Favén avled i Stockholm
den 16 oktober 1948.

16. SSK-nålar

DEN ANDRE TIMMAN

Ungefär var tjugonde svensk
schackklubb förr och nu har ett
klubbnamn som förkortas SSK.
Det innebär att inte mindre än
60–80 klubbar kan komma ifråga
för klubbnålarna ovan. Vi ber läsekretsen om hjälp med identifieringen. Fortfarande har vi inte
fått några tips om klubbtillhörigheterna för de fyra nålarna som vi
avbildade i SHS 3 och SHS 8.

17. Antti Favéns oljemålning
Stockholms Schackförbund äger
en unik oljemålning av den finske
konstnären Antti Favén, född i
Helsingfors 1882. Den kom till

Ivan Sokolov trodde knappt sina
ögon. Vid en öppen turnering i
somras i Amsterdam angavs att
han skulle spela svart mot
Timman i första ronden. Det
vanliga är ju att högrankade får
betydligt lägre rankade motståndare i första ronden.
Så småningom gick det dock
upp för Sokolov att han inte
skulle spela mot kompisen Jan
Timman utan mot dennes storebror Ton Timman. Sokolov vann
partiet men inte turneringen. Det
gjorde den unge ukrainaren Pavel
Eljanov genom att besegra just
Sokolov i sista ronden.

Läsarbrev
Schack och
matematik
I ett i övrigt trevligt och
välskrivet referat av årets
Uppsalamästerskap (TfS 5/
2005, sid 420) reproduceras en ofta förekommande
vanföreställning om matematiken. Om Thomas Ernst
(som för några år sedan doktorerade i matematik vid
Uppsala universitet) sägs
nämligen att hans spel präglas av ”en räknekapacitet
värdig en yrkesmatematiker”. Detta kan tyckas vara
en naturlig jämförelse för
den som med matematik i
första hand associerar skolmatematikens evinnerliga
räknetragglande. Men den
högre matematiken – den
som vi yrkesmatematiker
sysslar med – är mycket
annorlunda till sin karaktär:
här handlar det snarare om
att kunna förstå och visualisera abstrakta strukturer och
fenomen, något som jag vill
mena påminner långt mer
om avancerat positionsspel
än om utpräglat räkneschack. Typiskt för en matematikers verksamhet är att
(likt mången positionsspelare) söka efter vägar som
undviker omfattande beräkningar. I lägen där dessa
beräkningar till slut är oundvikliga, överlåter vi dem i
görligaste mån på våra
datorer.
Olle Häggström
ordförande i Svenska
matematikersamfundet
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Boknytt

Krister Fredéns nyutkomna roman Offret (Albert Bonniers förlag) utspelar sig i schackvärlden,
till yttermera visso på elitnivå.
Därmed inte sagt att den i första
hand är en beskrivning av denna
speciella miljö. Fredén har större
ambitioner än så – djupast sett
gestaltar hans bok en sjukligt
självupptagen människas, en
narcissists om man så vill, yttre
framgång och inre förfall i en
värld där skenet är förmer än
verkligheten. Och den världen är
inte specifikt schackmiljön, eller
ens dagens Ryssland, utan den
globala, marknadsstyrda kultur
som den franske filosofen Guy
Debord träffande har kallat “skådespelet“.
Huvudpersonen är alltså rysk,
till hälften georgier och med ett
armeniskt efternamn – redan där
finns ett spel med identiteter som
löper boken igenom. Han heter
Lev Gasparjan och den schackhistoriskt bevandrade tänker genast på Genritj Kasparjan (19101995), internationell mästare och
uppburen studiekompositör,
liksom Fredéns huvudperson född
i Tblisi och släkt med Garry Kasparov. Handlar Offret kanske om
just Kasparov? Och varför dyker
i så fall denne i lätt förklädnad
upp under sitt pojknamn som
den ständigt osynlige, vakande
före detta världsmästaren Garry
Weinstein?
Sådana grepp ökar romanens
mångtydighet, och i stort sett
lyckas Fréden balansera på den
egg av fakta och fiktion som han
500
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Foto: Linn Sandgren

En mångtydig balansakt

vässar romanen igenom. Här
dyker schackpersonligheter av
kött och blod (Karpov, Andersson, Kortchnoi) upp tillsammans
med lätt maskerade storheter
(Nigel Long, Vishnavatan Shukur) och rena fantasiskapelser
(som Gasparjan själv och hans
vedersakare världsmästaren Vladimir Vezjinskij). Ibland blir det
förstås lite parodiskt som när en
dansk mästare vid namn Larsen
porträtteras som en lätt försupen, övervintrande hippie. Han
kunde väl ha fått heta Olsen så
hade man sluppit att tänka på
den Bent det alls inte föreställer.
Men det är en randanmärkning.
Lite mer störande blir det när
Fredén råkar vilse i schackterminologin. Misstanken att författaren bara studerat anglosaxisk
schacklitteratur växer sig stark.
Varför skulle han annars till
exempel lägga ord som “nekad“
och “accepterad“ damgambit i
huvudpersonens mun? Och inför
följande passus blir man smått

konsternerad: “I stället för sitt
vanliga ryska försvar valde Vezjinskij det mer mångfacetterade
damindiskt försvar“. Nåja, det
visar sig vara 2...Sc6 (efter de
tidigare angivna dragen 1.e4 e5
2.Sf3), men lapsusen är i grövsta
laget. Är författaren så okunnig?
Eller skojar han med oss?
Ja, kanske det. Offret är nämligen bara på ytan en rättfram
historia. Till det undanglidande i
dess karaktär bidrar att den bara
skenbart är självbiografisk (alltså
som det tycks berättad av Lev
Gasparjan) – i själva verket låter
Fredén boken – mot huvudpersonens vilja, måste man anta – vara
spökskriven av Gasparjans gamle
lumparkompis, den måttligt
framgångsrike författaren Vladimir Timosjenko. Ja, ni ser. Det
blir lätt lite rörigt. Är det Fredén
eller Timosjenko som låter Gasparjan redogöra för händelser,
känslor, tankar, drömmar, intima
relationer i sitt liv? Och i vilken
avsikt? Och vad är subjektivt och
objektivt i denna framställning?
Offret är berättelsen om Lev
Gasparjans väg från tidiga år som
underbarn till tillvarons mening
och mål: en VM-match i schack.
Och måste målet erövras till priset av människoliv, så må det vara
hänt (vilket ger upphov till en
raffinerad och thrillerartad upplösning). Den stora matchen äger
rum på Malta i september 2001,
strax efter att annat än schacktorn har rasat i New York. Författaren (vem det nu är?) försöker
att ge denna tillfällighet ett symbolvärde – utan att lyckas över
hövan, måste jag tycka. Gasparjans känslokyla vid det tillfället är
ett intet mot den som genomsyrar hans dagliga liv. På sin väg
mot slutgiltig personlig triumf har
han lämnat syskon, vänner, älskade bakom sig i trasor. Ende
sonen står i tur. De förtrogna han
har är devota rövslickare (en av

dem i närmast bokstavlig bemärkelse) och trots att han – i likhet
med många andra narcissister –
älskar att glänsa med bildning och
beläsenhet, så blir det mest bara
tröttsamma uppvisningar i namedropping. Det är inte svårt att
tycka hjärtligt illa om Lev Gasparjan.
Men inte måste personerna i en
roman vara sympatiska för att
man ska tycka om den. Fredén
har skrivit en stilsäker och intelligent studie över en människotyp
som bara blir allt vanligare i vår
tid: den känslomässigt snöpta
mediastjärnan. Att han har lyckats genomföra ett sådant projekt,
och därtill förlägga det till och
trovärdigt skildra en så apart
miljö som schackvärlden, är en
prestation.
Ingemar Johansson

■ Alexei Shirov: Brädet brinner
II (Quality Chessbooks, 2005)
När jag under SM såg hur Ari
Ziegler staplade upp högar med
Alexei Shirovs nya bok blev jag
naturligtvis intresserad. När jag
fått fatt i ett exemplar och började bläddra var det något som inte
stämde. Det tog ett tag innan jag
fattade att det som “störde“ var
att boken var på svenska. Det hör
verkligen inte till vanligheterna
att en ny bok översätts och kommer ut på svenska så snabbt. Personligen har jag mycket svårt att
tro att det kan vara ekonomiskt
förnuftigt, men förlaget vet
säkert vad det gör. Eller kanske
är de lika tvivlande som jag, men
vill ha klarhet och ser detta som
en lämplig testballong. Hur som
helst – en schackbok på svenska
är alltid trevligt.
Brädet Brinner II är en direkt
fortsättning på Fire on Board från
1996. Tvåan innehåller 54 välkommenterade partier spelade

mellan 1996 och 2005. De flesta
partierna har man sett tidigare i
till exempel New in Chess eller
Informator, men Shirov har
arbetat igenom och förbättrat
kommentarerna så det är ändå
intressant läsning. Shirov har
rykte om sig att spela aggressivt
och kreativt och partierna i
boken uppfyller verkligen alla
förväntningar man kan tänkas
ha. Skarpa öppningsvarianter
(mycket Sicilianskt), komplicerade mittspel – gärna med ojämn
materialfördelning och när så
krävs kirurgisk precision i slutspelet. Vad som förvånar är att en
spelstil som är så komplicerad går
att förklara med så få varianter.
Shirov flyter nästan aldrig ut i de
där förfärliga Hübnerträsken av
varianter som gör en så trött. I
stället nöjer han sig med det
absolut nödvändiga och försöker
förklara tankegångarna med ord i
stället. Jag föredrar i alla fall det
sättet att kommentera.
I en mycket öppenhjärtig inledning beskriver Shirov vad som
hänt i hans liv sedan 1996. Det är
uppenbart att den uteblivna VMmatchen mot Kasparov och de
ekonomiska konsekvenserna
därav fortfarande gör honom uppriktigt förbannad, och detta med
all rätt om man ska lita på hans
version. Det finns som bekant
alltid två sidor av samma mynt.
Shirov väjer heller inte för att
berätta om personliga problem,
som skilsmässor exempelvis,
och om hur de påverkat hans
schackform.
Det som slår en efter att man
har gått igenom boken är Shirovs
stora ärlighet, både i texten och i
schackkommentarerna. Misstag
redovisas utan betänkande. En
härlig kontrast till andra toppspelare. Shirovs nya bok kan
varmt rekommenderas.
Stellan Brynell

■ Tiger Hillarp-Persson:
Tiger’s Modern
(Quality Chessbooks, 2005)
Tiger Hillarp-Persson står som
författare till “Tiger’s Modern“,
en engelskspråkig bok om hans
specialare i Moderna försvaret
med grundställningen efter 1.e4
g6 2.d4 Lg7 3.Sc3 d6 4.Le3 a6.
Det är inte hans egen uppfinning. Den har spelats sedan decennier tillbaka, men ingen stormästare har spelat den så ofta
som Hillarp. Det är han som har
systematiserat variantkomplexet,
plockat fram det väsentliga, förklarat grundidéerna och tillfört
nya idéer. I boken har han inte
brytt sig om att påpeka vilka drag
som är nyheter, för de är så pass
många att det kunde bli en smula
tjatigt.
De nya idéerna behöver testas
i praktiskt spel. Det är en sak att
pröva dragen i ett analysprogram,
en annan att testa dem mot tufft
motstånd. Under Lag-EM i Göteborg kom världssjuan Peter
Svidler med sitt strå till stacken.
Det var skotten Colin McNab
som bjöd upp.
Svidler–McNab
Moderna försvaret
1.e4 g6 2.d4 d6 3.Sc3 Lg7 4.Le3
a6 5.Sf3 b5 6.Ld3 Lb7 7.e5 Sd7
8.e6 fxe6 9.Sg5 Sf8 10.0-0

Här rekommenderar boken
direkt 10...Sf6. Det är lustigt nog
ett drag som Svidler själv spelade
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när han satt på andra sidan brädet
mot Viswanathan Anand i Linares 1998. Svidler förlorade det
partiet, vilket möjligen inte hade
med öppningen att göra. Senare
har svart haft goda resultat med
10...Sf6, så det är kanske trots allt
det draget som bör spelas.
Man kan under alla förhållanden vara övertygad om att
Svidler är mycket förtrogen med
diagramställningen. Det kunde ha
varit mycket intressant att se vad
han hade på lager mot 10...Sf6.
McNab, som spelade varianten
med 4...a6 redan på 70-talet, kom
med en nyhet i Göteborg som
kunde ha fört tillbaka till boken
om Svidler hade varit mer samarbetsvillig. Efter 10...h6 11.Lxg6+!
Sxg6 12.Sxe6 Dd7 13.Sxg7+ Kf7
14.Sh5 Sf6 15.Sxf6 (Med 15.Te1
kunde man efter dragomkastning
ha kommit in i en ställning som
omnämns i boken, och där
Hillarp menar att svart får kompensation för bonden.) 15...exf6
16.Dh5 lyckades svart inte bygga
upp något angrepp som kompen-

serade att han var bonde under.
McNab förlorade.
Senare i turneringen använde
Hillarp själv sin specialare mot
ryssen Artjom Timofejev och
vann elegant, så visst sprudlar
varianten av liv.
Det börjar dyka upp allt fler
som är beredda att kasta sig ut
i Tigerland, speciellt bland
de svenska elitjuniorerna. När
Victor Nithander pressade
engelsmannen Gawain Jones i
ungdoms-EM i Herceg Novi nyligen var det uppenbart att göteborgaren hade hämtat inspiration
från “Tiger’s Modern“, som fanns
med i bagaget. Ett kapitel ägnas
åt “The Hippopotamus“ (Flodhästen). Nithander visade att
besten inte är att leka med.
Jones–Nithander
Moderna försvaret
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Sc3 d6 4.Le3
a6 5.a4 b6 6.Sf3 e6 7.Dd2 h6
8.Ld3 Se7 9.Se2 Lb7 10.Sg3
Sd7

KARPOVS VALUPPTAKT
“Till och med en idiot
kunde ha gjort det bättre
än Iljumsjinov.“ Det är ett
påstående som exvärldsmästaren Anatolij Karpov
kastade fram under en intervju i somras. Det kan ses
som upptakten till hans
egen valkampanj. Han lär
vara intresserad av att efterträda Kirsan Iljumsjinov
som Fides president i maj
nästa år. En lustig detalj i
sammanhanget är att det
var Karpov som introducerade Iljumsjinov som
presidentkandidat en gång
i tiden.
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Det är svarts uppställning som
kallas Flodhästen. Den ligger lågt
i vattnet och ser nästan beskedlig
ut. Men skenet bedrar ibland.
11.a5 b5 12.c4 bxc4 13.Lxc4
Sf6 14.Dc2 d5 15.Lb3 0-0 16.e5
Se4 17.Sxe4?!
Tanken måste ha varit att svart
efter avbyte ska få problem att
hålla e4-bonden, men i själva
verket blir d4-bonden väl så
utsatt. Alternativet är 17.0-0 och

spel på c-linjen.
17...dxe4 18.Sd2 Sf5 19.Dc3
c5!?
Svart hugger innan vit har satt
kungen i säkerhet med rockad.
Efter 20.Dxc5 Sxe3 21.fxe3 Dg5
har svart bra spel för bonden.
20.dxc5 Sxe3 21.Dxe3 Lxe5
22.Sc4 Ld4 23.Dxh6
Man skulle vilja utnyttja att vit
inte har rockerat. Löparoffer på
f2 kan avskrivas, men bondeoffret 23...e3 är intressant. Efter
24.fxe3 (24.Sxe3 Lxb2 är helt
okej för svart) 24...Lg7 är kanske
den naturliga instinkten att försvara g2-bonden med 25.Dh3,
men då är vit illa ute efter
25...Dd3, t.ex. 26.La2 Lxb2! och
svart vinner. Vit måste finna
25.Df4!. Efter 25...Lxg2 26.Tg1
Ld5 27.Td1 Db8 28.Dxb8 Taxb8
ser svart ut att återställa den
materiella balansen, men vit kan
konstra med 29.Txd5!? exd5
30.Sb6 Lxb2 31.Lxd5 med oklart
spel. Nithander fann ett säkrare
sätt att behålla initiativet.
23...Lxc5 24.0-0 Ld5
En viktig del i svarts strategi är nu
att bearbeta den svaga b-bonden.
Det är bäddat för Tb8. 24...Df6
tjänar samma syfte.
25.Tac1 Ld4 26.Dd2 Lg7 27.La4
Dh4?!
Det får det att mullra lite på
kungsflygeln, men svart kunde
ha vunnit bonde med 27...Lxc4!
28.Dxd8 Tfxd8 29.Txc4 Lxb2,
t.ex. 30.Txe4 Lc3 och slag på a5.
i partifortsättningen lyckas vit
sätta b-bonden i säkerhet.
28.De2 Tab8 29.b3 Tfc8 30.Tfd1
Lxc4 31.Txc4 Td8 32.Tcc1 Ld4
33.Tf1 Kg7 34.g3 Dg5 35.Dxe4
Dxa5 36.Tc6 Tb6 37.Tc7 De5
38.Dxe5+ remi
Den som önskar tillsätta nya
smaker i sitt svartspel, pröva
exotiska kryddor, har mycket att
hämta i “Tiger´s Modern“.
Lars Grahn

Stormningen
Av Christer Brundin

S

enast A spelade simultan hade
det varit mot en hyperaggressiv rysk stormästare vid namn A.
Shakarov. Den ryske slagbjörnen
hade rivit ner A:s usla koja till
rockadställning och tvingat honom att med kronan i hand flykta
ut på brädet med den vrålande
besten hack i häl. Upphunnen
blev han svald hel i en enda
munsbit. Chockartat hade det
varit men kort och knappt ens
plågsamt.
Denna vinterkväll var simultangivaren en stormästare av
annan natur. Det är sant att han
också åt köttet rått med frisk
aptit men såsom finsmakare
föredrog han det egentligen
genomstekt. B hade i en utländsk
tidskrift sett honom omnämnas
som “den svenska fästningen“,
med hänsyftning på hans ultrasolida spel och extrema svårslagenhet; Fort Knox skulle te sig
som ett korthus och ruckel i
jämförelse med “Fästningen“ som
han nu kallades i Carlsvik redan
före sin ankomst. Han hade också
rykte om sig att med vetenskaplig
precision och innerligt intresse
kunna knåda, kavla, baka ut och
grädda sina motståndare i långa
slutspel, ju längre desto bättre.
“Detta slutspel må vara remi eller
förlust, men mot Fästningen är
det förlust“, hette det.
A och B som annars var oense
om det mesta hade utarbetat en

strategi för hur man skulle få bukt
med den ryktbare slutspelsartisten. För det första föreskrev ett
gammalt häxrecept att dambyte
måste undvikas. Det var bättre
att göra ett överrumplingsförsök
redan i öppningen och hellre gå
under med pukor och trumpeter
på slagfältet än att dö sotdöden
i ett utdraget slutspel. För det
andra, tipsade B, skulle man byta
av mästarens springare för annars
skulle en eller båda i ett eventuellt slutspel hoppa omkring
och plocka bönder och likt gräshoppor på ett egyptiskt sädesfält
inte lämna något levande efter
sig. För det tredje, ja, mer fanns
inte att göra än att möjligen sjunga
psalmer.
Klockan 18.03 hämtade Ordförande E stormästaren vid järnvägsstationen. “Välkommen till
Carlsvik“, sa han. Fästningen hade
landat.
Förutom carlsvikingarna satt
allsköns lycksökare, masochister
och självmordskandidater från
andra klubbar i distriktet nu
bänkade i en fyrkant i vars mitt
den bepansrade Fästningen stod
uppställd, förskansad bakom taggtråd, dubbla vallgravar och
murverk som kunnat befästa
Babylon. Tagna av stundens
allvar lyssnade gladiatorerna med
pirrande magar till Ordförandens
lilla välkomsttal och därefter gick
stormästaren sin första runda

varvid han skakade stenhand
med var och en och gjorde
sitt första drag.
Till sin förvåning såg A att det
spränglärda schackoraklet inte alls
som han brukade bara öppnade
med 1.d4, c4 eller Sf3. Tvärtom
drog han vid flertalet bord 1.e4,
tydligen för att från första stund
förvirra fienden och dessutom få
lite omväxling i dieten. För A
blev det naturligtvis kungsbonden och han började oroligt skruva sig. Han hade mot 1.e4 prövat
alla seriösa försvar och även alla
oseriösa men det nyktra franska
partiet hade alltid legat honom
varmt om hjärtat och ... Längre
hann han inte tänka förrän mästaren tornade upp sig framför
honom och han brådskande fick
iväg 1...e6 vilket denne besvarade med 2.d4 och så var han borta
igen. Lika snabbt var han tillbaks
och spelade på A:s 2...d5 3.e5. A
hade hoppats på 3.Sc3 för att
med 3...Lb4 kunna byta bort en
vit springare och bestulen på
denna möjlighet började han åter
skruva sig i stolen. A:s 3...c5
bemöttes med 4.c3 och i nästa
runda gjorde han, för att få ut
mästaren ur hans bibliotek,
4...Ld7, ett drag som han sett
framstående franskspecialister
spela i stället för det gängse
4...Sc6, oklart för A varför. Överraskningseffekten uteblev för vid
sin återkomst spelade Fästningen
utan betänkande 5.Sd2 och nu
var det A som var ute ur sitt
bibliotek. Villrådig skruvade han
sig fram och tillbaka i stolen
under rykande friktion. Till sist
lyckades han få ihop till något
som liknade en plan: eftersom
springaren på d2 skar av vits dam
från skyddet av bonden på d4
beslöt han sig för att ofördröjligen anfalla denna punkt med
största möjliga insatsstyrka och
spelade 5...Sc6 och efter 6.Sgf3
fortsatte han med 6...cxd4 varpå
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följde 7.cxd4 Db6 och Fästningen
garderade d-bonden med 8.Sb3.
A studerade springaren på b3.
Stod den inte lite avigt till? Om
han varit i Fästningens rustning,
tänkte han, så skulle han ha fruktat antingen 8...a5 med hotet a4
eller 8...Tc8 med hotet Sb4. Mästarens silhuett tornade åter upp
sig och A drog 8...Tc8 med tanken att besvara 9.Ld3 med 9...Sb4
och att på 10.Lb1 förhindra vits
rockad genom 10...Lb5. Detta
stannade vid en vacker tanke för
Fästningen spelade 9.Le2 och på
A:s 9...Sb4 med planen Sc2+ drog
han tillbaks kungen till den inre
borggården med 10.0-0.
Den ettrige Kassören hade nu
fått upp ångan och det var som
om en ilsket skällande liten terrier hade vaknat inom honom. Han
kunde inte dölja sin upphetsning
när han darrande av jaktiver i
nästa drag drog 10...La4 varmed
han tyckte sig nagla fast mästaren
med en dödlig spik. Dödlig eller
inte, denne fortsatte obekymrat
med 11.Ld2 och så var han borta.
A kunde knappt tro sina ögon.
På ett genialt sätt hade han löst
problemet med den franska vitfältslöparen och sannerligen, var
han inte på väg att rulla upp den
vita damflygeln! Terriern inom
honom transformerade till en
människoätande kamphund då
han med fladdrande näsvingar och
glödande ögon tyckte sig urskilja
att han efter 11...Sxa2 12.Txa2
Lxb3 skulle vinna en bonde och
dessutom kvalitet. Redan såg han
med en rysning av välbehag
hur hans första stormästarskalp
hängde på en spik hemma i vardagsrummet.
Då Fästningen återkom drog
Kassören sålunda det sturska
11...Sxa2 på vilket stormästaren
utan att röra en min gjorde 12.La5!
De kringsittande kunde inte
undgå att höra hur det anryckande kampmonstret ylade till av
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överraskning då Fästningen med
detta drag försåg den med munkorg. Desarmerad på sina huggkäftar blåste den slokörad och
ynkligt gnällande till reträtt och
transfigurerade tillbaks till den
lilla terriern som, mest rädd själv
över att ha vågat anfalla, hade
slutat skälla och sökte skydd hos
husse.
A hade fått sig en första näsbränna och insåg, något mindre
upprymd, att han inte kunde
undvika dambyte. Han spelade
12...Dxb3 och efter 13.Dxb3 Lxb3
14.Lb5+ trodde han för en fasansfull sekund att de samspelta vita
löparna hade satt honom matt
men lyckligtvis hade han det enda
men något obekväma 14...Ke7.
Omtumlad av den oväntade händelseutvecklingen räknade han
pjäserna på fingrarna tre gånger
och mopsade på nytt upp sig.
Hans ursprungliga plan hade
visserligen lidit bakslag men han
hade trots allt inkasserat en pjäs
och en bonde, hur det nu gått till,
och kunde med förtröstan se framtiden an, även om det hela för
tillfället såg lite skakigt ut.
Mästaren var på ingång och efter
Kassörens 14...Ke7 visade Fästningen varför han är Fästningen:

Genom skottgluggarna i sin
ringmur hade fästningskommendanten hela tiden spionerat på
fienden och bevakat och förutsett hans minsta rörelse och från
murkrönet hällde han med

15.Sd2! ett fat kokande tjära över
den arme Kassören där han stod
på en stormstege och denne, som
i detta läge blev dubbelt svart,
snuvades på sin merpjäs. Det följde 15...a6 16.Sxb3 axb5 17.Txa2
och för att få ut sin löpare såg sig
A tvungen till 17...Ke8 och vit
avslutade sina löparräder med
18.Ld2.
Svart såg vid det här laget allt i
svart. Allt han jagat var hägringar
och kattguld. Den kuppartade
stormningen av fortifikationsexpertens vallar hade slutat med fiasko och det som väntade var just
det som han velat undvika: den
gastkramning som ett slutspel
skulle innebära. När han spetsade öronen kunde han mycket riktigt höra det skrapande ljud som
uppstår när Fästningen skyfflar
fram kol till sin utegrill. Det var
tydligt att A nu skulle stekas och
grillas över sakta eld. Det grillparty som följer ska man vara
glad att man bara är åskådare till:
18...Se7 A försöker mobilisera
de fega hundar som legat kvar i
skyttegravarna. 19.Ta7 Fästningen antänder grillen. 19...Tb8 20.
Sa5 b6 21.Sb3 Tc8 22.Tb7 Grillproffset har fått fart på elden
genom att framtvinga b6 och
besätta den sjunde raden med
tornet. 22...Tc6 23.Tc1 Mästerkocken fräser A genom att byta
av dennes enda aktiva pjäs samtidigt som han omdirigerar springaren för att trakassera honom via
en annan rutt. 23...Txc1+ 24.Sxc1
Sc8 25.Tc7 Se7 26.Se2 f6 27.Tb7
fxe5 28.dxe5 Sc6 29.Sf4! Sxe5
30.Sxe6 Med detta förlamande
springardrag skruvar grillmästaren upp värmen ett par snäpp.
30...Sd3 A roterar sprattlande på
spettet. 31.Le3 Förhindrar att
springaren eller löparen går till
c5. Likt en vandrande blåsbälg
ökar Fästningen för varje varv han
går hettan. 31...Sxb2 Den vilsne
springaren antar bondeoffret.

32.Ld4 Sd3 33.Lxg7 Lxg7 34.
Sxg7+ Kf8

35.Sf5! Grillningen kulminerar och den genomrostade och
spetsade A fastnar till råga på allt
i en rävsax. Det svarta tornet är
förlorat! 35...Tg8 36.Tb8+ Kf7 37.
Sh6+ Kf6 38.Sxg8+ Ke5 39.Txb6
uppg.
Under hela detta parti hade A
haft en känsla av att vara styrd
liksom av en osynlig hand som via
ett likaledes osynligt koppel manipulerade honom efter behag
och ledde honom mot hans säkra
undergång. Han försjönk allt
djupare i svartsyn. Led vid sig
själv och led vid själva solen
funderade han på alltings fåfänglighet och futtighet och det
skulle han ha fortsatt med ett
bra tag till om inte bakblåsarna D
och E dykt upp och undrat varför
han inte rockerat i stället för att
irra omkring med springaren.
Frågan fick A att vakna upp ur sin
apati:
“Rockerat?“, gläfste han, “Jag
hade ju redan flyttat kungen! Är
ni fullständigt blinda?“ “Ja, långt
menar jag förstås“, hackade E förskräckt. “Jaså, kan man rockera
utan torn nu också!“, trumpetade
den temperamentsfulle Kassören
och svavelosande slog han näven
i bordet så att pjäserna flög iväg
för en dynamitgubbe som satt
bredvid och fortfarande höll Fästningen stången. Dynamitgubben,
en pensionerad artillerigeneral,

började mullra och A kom av sig
i sin vrede när han blev tvungen
att krypa omkring på golvet och
leta pjäser.
Segast av alla var B. Han hade i
ett damindiskt parti inte fått ett
uns av angrepp och när han
genomlidit ett nittio drag långt
slutspels alla hemska kval och
gruvliga tortyr och äntligen gav
upp, så kunde A, inte utan en viss
tillfredsställelse, konstatera att
han såg ut som en halvt förkolnad
strömming. Kanske hade Fästningen lagat till en fiskrätt på
honom, spekulerade han maliciöst. B själv sa att nästa gång
skulle han ha en giftampull
mellan tänderna.
Gladiatorerna hade fallit. Vikingar, knasar, dubbelbönder och
schack och mattare, alla hade de
som inför en urkraft fallit som
druckna käglor. Bara Fästningen
stod kvar.
I en sorts schacklig after-ski
fick sig stormästaren lite till livs,
på riktigt så att säga, och A fick
tillfälle att fråga honom vad han
egentligen tänkt göra på 8...a5.
Pjäserna ställdes upp och det som
började som en analys övergick i
ett lättare parti där värdarna A,
B, D och E förde de svarta pjäserna. De angivna varianterna illustrerar tendensen i partiet:
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Ld7
5.Sd2 Sc6 6.Sgf3 cxd4 7.cxd4 Db6
8.Sb3 a5 9.a3 a4 10.Sc5 Lxc5 11.
dxc5 Dxc5 Har vit verkligen komp
för bonden? Ja, mot dessa usla
kockar har han det! 12.Ld3 d4?!
12...f6 13.Le3 Da5+ 14.Ld2 Dc7
15.Lc3 fxe5 16.Sxe5 Sf6 17.Sxc6
bxc6 18.Tc1 c5 19.0-0 Dd6 20.
Lxf6 gxf6 21.Dh5+ Kd8 22.Df3
De7 med liten fördel för svart.
13.Lf4 Sge7 14.0-0 Sd5 15.Lg3
Db6 16.Dd2 f5 17.exf6 gxf6 18.Le4
Sde7 19.Dh6 Kf7 20.Tad1 Dxb2?
Kocklaget tillreder en förgiftad
ärtsoppa à la Erik XlV men råkar
tyvärr själva äta av den. Efter

20...Tag8 21.Tfe1 Dc5 22.Tc1
Db5 23.Lh4 Sg6 24.Lxc6 bxc6
25.Sxd4 Dd5 26.Sf3 Sxh4 27.
Sxh4 Dg5 28.Dxg5 Txg5 29.f4
Td5 står svart lite bättre. 21.Tb1
Dxa3 22.Txb7 Ta7 23.Txa7 Sxa7

24.Le5! Sportigare än 24.Lh4 som
också vinner. 24...Sg8 24...fxe5
25.Sxe5+ Ke8 26.Dh5+ Kd8 27.
Sf7+ Kc8 28.De5 Te8 29.Sd6+
Kd8 30.Da5 matt. 25.Sg5+! fxg5
25...Ke8 26.Dh5+ Kd8 27.Sf7+
Kc8 28.Lxd4 Sb5 29.De2 Sxd4
30.Da6+ Kb8 31.Db7 matt.
26.Dg7+ Ke8 27.Dxh8 Df8 28.Lg7
Df7 29.Lxh7 och de konsulterande uppgav kampen.

Innan han började skälla på sina
allierade för att de velat slå testamentsbonden ägnade A en stund
åt att begrunda de vita löparna.
Samma kusliga radarpar nu igen,
tänkte han. Hur skulle det vara
om man, förutom springarna,
även bytte av Fästningens löpare?
Jo, då skulle man hamna i ett
slutspel ...
TfS nr 6/2005
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NM i Vammala 2005

Evgenij Agrest
revanscherade sig
Av Lars Grahn

fter sommarens SM och LagEM i Göteborg kändes Nordiska Mästerskapet i Vammala
något avslaget.
Toppgruppen bestod av tolv
spelare. Det var tänkt att vara två
spelare från varje medlemsnation
i Nordiska Schackförbundet, det
vill säga från Danmark, Finland,
Färöarna, Island, Norge och
Sverige. Danmark brydde sig inte
om att utnyttja sin kvot, man
nöjde sig med att skicka Nicolai
V Pedersen. Inte heller Island
skickade någon stormästare.
Norge annonserade efter två
spelare på internet, och ingen
av landets trettio bästa spelare
ställde upp.
Det var strängt taget bara
arrangörslandet Finland och
Sverige som tycktes ta det här
mästerskapet på allvar. Sverige
representerades av Evgenij
Agrest och Tiger Hillarp-Persson. Det fanns en tredje stormästare i startfältet, Finlandsettan Tomi Nybäck.
Man kunde förvänta sig att
topprankade Agrest var sugen på
att revanschera sig efter sjundeplatsen i SM. Det var ändå
Hillarp-Persson som ledde en
halv poäng före Agrest när två
ronder återstod. Hillarp spelade
upp en vinstställning mot norrmannen Stig Tjomsland i näst
sista ronden:

E
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Tiger Hillarp-Persson

Stig Tjomsland
Hillarp kunde ha slagit på h3,
men valde ett till synes säkrare
springardrag med samma grundidé.
34...Se6 35.Lxf6+ Txf6 36.
Dxg8+
Enda chansen. Annars kommer
Sxf4 utan prut.
36...Kxg8 37.Txf6 Dd5
Med springaren på h3 i stället
för på e6 finns 37...Dxc5, för då
faller 38.gxh3? på 38...Lxh3+
39.Ke2 (39.Kg1 Dg5+ med matt)
39...De5+ och slag på f6. Det var
svårt att förutse i tidsnöden.
38.Td1
Det lutar åt en avdragsschack
på h7.
38...Kg7 39.Tf5 Dxa2
och Tiger överskred samtidigt
betänketiden! Han står på vinst,
till exempel 40.Lb1 Dc4+ 41.

Kg1 Le8 och svart har tillräckliga försvarsresurser. Bittert. Det
avgjorde toppstriden.
Agrest passerade och säkrade
NM-titeln med en vinst mot just
Tjomsland i sista ronden. Det
var ingalunda spel mot ett mål i
det partiet.
Engelskt (A 26)
Evgenij Agrest
Stig Tjomsland

1.Sf3 Sf6 2.c4 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2
0-0 5.0-0 d6 6.Sc3 e5 7.d3 Sc6
8.Tb1 a5 9.h3 h6 10.e4 Se8 11.
Sd5 Ld7 12.b3 Sd4 13.Sxd4
exd4 14.Sf4
Vit bör retirera med springaren
innan det är för sent, för g6-g5
följt av springarfångst med c7-c6
låg i luften.
14...c6 15.La3 c5
Vits springare får tillbaka fältet
d5. Å andra sidan får den vita
svartfältslöparen svårare att
komma med i spelet.
16.Dd2 Sc7 17.Tbe1 Sa6
18.Sd5 Sb4 19.f4 Sxd5 20.cxd5
Agrest slår tillbaka med c-bonden eftersom han vill behålla
möjligheten e4-e5.
20...Te8 21.e5!?
En djärv framstöt som i förlängningen får vits svartfältslöpare att
vakna till liv, men det ger också
svart motspel på c-linjen.
21...dxe5 22.Lxc5 Tc8 23.La3
Tc3 24.fxe5 Txe5 25.Txe5 Lxe5
26.Dxh6

Nordiska Mästerskapet, Vammala 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Evgenij Agrest
GM
Tiger Hillarp-Persson GM
Nicolai V Pedersen
IM
Tomi Nybäck
GM
Tapani Sammalvuo
IM
Espen Lie
Robert Hardarson
Stig Tjomsland
Heini Olsen
Bragi Thorfinnsson
IM
Heikki Lehtinen
IM
Hans Kristian Simonsen
Remiprocent: 23

SWE
SWE
DEN
FIN
FIN
NOR
ISL
NOR
FAI
ISL
FIN
FAI

2592
2511
2488
2571
2441
2300
2361
2257
2325
2448
2402
2305

■

½
½
0
0
½
0
0
0
0
0
0

½½
■ ½
½ ■
0 0
0 ½
0 ½
0 1
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0

1 1 ½ 1
1 1 1 1
1 ½½ 0
■ 0 1 1
1 ■ ½½
0 ½ ■ ½
0 ½½ ■
0 0 ½ 0
0 0 0 1
0 1 1 ½
0 0 ½ 1
0 0 0 0

1
0
1
1
1
½
1
■

1
1
1
1
1
1
0
0

1
1
1
1
0
0
½
1
½

1
1
1
1
1
½
0
1
1
½

1 ■
0 ½ ■
0 0 ½ ■
0 ½ 1 0

1
1
1
1
1
1
1
1
½
0
1
■

p

prest

9½
9
8
7
6½
5
4½
4½
4
3½
3
1½

2709
2670
2585
2504
2479
2391
2356
2366
2323
2280
2243
2117

Röd markering: parti eller partiställning återfinns i artikeln.

Ett jättesvårt val för Tjomsland:
ska han slå på d3 eller g3? Efter
26...Lxg3 27.Le4 hotar avgörande offer både på f7 och g6. Svart
kan parera med 27...De8, och
om vit ändå slår på g6 med en
tornschack på f8 i sikte så förenklar svart ställningen med
28...De3+ och dambyte. Vit kan
åtminstone tillfälligt undvika ett
eventuellt dambyte på e3 med
28.Kg2 Lb8 29.Lxg6, men då
måste han räkna med mothugget
29...Tc2+. Det verkar mycket
komplicerat. Det blir det också
efter slaget på d3.
26...Txd3 27.g4 Tg3!?
Svart vill bädda för Lb5 följt av
Dxd5. Det försiktigare alternativet var 27...Te3 för att ta bort
möjligheten Le4.
28.Te1 Lg7?
Det ser förnuftigt ut ur försvarssynpunkt, men det spännande
28...d3!? hade varit bättre, t.ex.
29.Txe5 Db6+ 30.Kh1 Df2
31.Df8+ Kh7 och vit måste finna
32.Th5+! gxh5 33.Le4+ f5 34.
Df7+ Kh8 35.Dxh5+ med remi-

schackar. Mer kan vit inte
hoppas på i den varianten.
29.Df4 Dh4?
Förutom att det garderar tornet
så hotar draget såväl Dxh3 som
Txg2+ följt av slag på e1.
Problemet är att vit kan kontra
järnhårt. Det minst onda var att
ge en bonde med 29...Te3, men
Agrest hade sannolikt kört hem
slutspelet med merbonde.
30.Te7! Lf5
Det går inte att slå löparen, men
den möjligheten kan aktiveras på
ett fiffigt sätt.
31.Ld6!
Med dubbelhot mot f5 och g3.
Det är mer än svart klarar av.
31...Txg2+ 32.Kxg2 uppg.

Slutställningen:
1. Lenka Ptacnikova, Island 6
(av 9); 2. Viktoria Bashkite, Estland 5½; 3. Svetlana Agrest,
Sverige 5½; 4. Ellen Hagesæther,
Norge 5½; 5. Sheila Barth Berntsen, Norge 5½; 6. Leili Piarnpuu, Estland 5; 7. Tuulikki Laesson, Estland 5; 8. Oksana Vovk,
Danmark 5; 9. Johanna Paasikangas-Tella, Finland 5; 10. Viktoria Johansson, Sverige 4½; 11.
Sandra de Blecourt, Danmark
3½; 12. Paivi Walta, Finland 3;
13. Laura Savola, Finland 2; 14.
Sari Rautanen, Finland 2 poäng.

Så kom turneringens lägst rankade spelare, Stig Tjomsland, att
indirekt avgöra var NM-titeln
hamnade. Tvåan Hillarp-Persson kunde trots allt också vara
mycket nöjd med sin turnering.
Det var inte långt ifrån en
dubbelseger för familjen Agrest.
Svetlana Agrest kom tvåa i

Det var bara fyra deltagare i
veteran-NM, som var tänkt som
en öppen turnering, varav en estländare utom tävlan: 1. Heikki
Westerinen, Finland 5½ (av 6);
2. Aarne Hermlin, Estland 3½;
3. Rolf Lundquist, Sverige 2½;
4. Derik Lardot, Finland ½
poäng.

dam-NM, en halv poäng efter
Lenka Ptacnikova från Island.
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Sensationen i Dortmund
Av Ian Rogers

Foto Cathy Rogers

P

en nittonårige Arkady Naiditschs seger i 2005 års upplaga av Sparkassen Chess Meeting
i Dortmund har beskrivits som
den största sensationen i modern
tid. Hemmaspelaren mot ett urstarkt startfält som innehöll fem
av världens tio högst rankade stormästare. En seger mot alla odds.
Naiditsch var inte bara den
yngste och lägst rankade i fältet,
han var också den ende som låg
utanför topp 100-listan (när man
frågade honom om hans största
turneringsframgång före segern
i Dortmund var Naiditsch tyst en
stund före han svarade “Tja, jag
har väl vunnit några öppna turneringar.“).
Icke desto mindre låg den
lettiskfödde tonåringen i ledning
under större delen av turneringen och fick, trots att han var
pressad i flera partier, endast inkassera ett nederlag på vägen till
förstapriset på 5 000 euro. “Det
var först efter att ha slagit [Peter
Heine] Nielsen i sjunde ronden
som jag verkligen trodde att jag
skulle kunna göra det [vinna turneringen]“, sa Naiditsch. “Jag låg
i delad ledning och hade ett vitt
och ett svart parti kvar och tänkte
’Varför inte?’“
I sista ronden hade tre av Arkadys rivaler möjlighet att hinna
ikapp eller förbi, men Svidler
kunde inte utnyttja fördelen av
de vita pjäserna mot Naiditsch
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Översättning Ola Winfridsson

och eftersom varken Loek van
Wely eller Vladimir Kramnik
lyckades vinna i sista ronden stod
den unge tysken som segrare med
en halv poäng till godo. Detta
utlöste översvallande glädjescener från familjen Naiditschs sida
(föräldrarna och hans tre systrar)
som hade kommit för att bevittna
det historiska ögonblicket.
Naiditsch själva verkade något
överväldigad: “Det är fantastiskt
för mig att vinna en sådan här
turnering, särskilt som den spelas
i min hemstad. Alla var överraskade – jag också, givetvis!“
Naiditschs största bekymmer
tycktes vara att bestämma sig
för hur han skulle fira segern.
“Turneringen tog slut på söndagskvällen och då är allt stängt i
Dortmund. Så jag gick till Dortmunds kasino med Etienne [Bacrot] som precis hade slagit [Kramnik]. Vi hoppades att lyckan skulle
hålla i sig, men så blev inte fallet
även om vi inte förlorade särskilt
mycket.“ De två kom inte tillbaka från kasinot förrän på fram
på småtimmarna, dock med ett
leende på läpparna båda två.

med en prestation som ingen av
turneringsexperterna hade kunnat förutse – en positionell utspelning av Peter Leko i tredje
ronden, ett parti där ungraren såg
oväntat nervös ut.
Det kan emellertid ha varit de
tre remier som sedan följde som
fick den unge tysken att inse att
lyckan skulle stå honom bi i
Dortmund 2005. Efter att ha
hållit en något sämre ställning
mot Michael Adams i fjärde
ronden blev han utspelad av
både Vladimir Kramnik och Loek
van Wely, men lyckades i bägge
fallen få till ett par fantastiska
räddningar när allt verkade förbi.
Vinsten i sjunde ronden mot
en Peter Heine Nielsen i fritt fall
förde upp Naiditsch i delad ledning med van Wely. Två solida
remier mot Etienne Bacrot och
Peter Svidler senare och han låg i
ensam ledning eftersom van Wely
tappade mark när han förlorade
mot Topalov i näst sista ronden.

Naiditschs väg till seger

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.Sd5 Le7
10.Sxe7!?
Det är först nyligen som Sutovsky har börjat spela Lasker-Pelikanvarianten i Sicilianskt och

Naiditsch inledde turneringen
med en övertygande vinst mot
Emil Sutovsky, bara för att följa
upp detta med ett än mer förkrossande nederlag mot Veselin
Topalov. Han kom dock tillbaka

Sicilianskt (B 33)
Arkady Naiditsch
Emil Sutovsky

denna lite udda variant är därför
ett bra val för att få israelen ur de
vanliga hjulspåren. Huvudvarianten 10.Lxf6 har gett vit bra
utdelning på sistone, även om
teorin håller på att svälla bortom
alla bräddar efter det spännande
partiet Ponomariov–Kramnik i
Wijk aan Zee 2005.
10...Sxe7 11.Ld3 Lb7 12.Lxf6
gxf6 13.Dh5!?
Naiditschs nya idé. 13.Dd2 är
annars standard.
13...d5 14.0-0-0 d4
Ett drag som kritiserades hårt
efter partiet, men Sutovsky var
rätt nöjd med sitt beslut att låsa
centrum, inte minst med tanke
på att det fick Naiditsch att börja
tänka för första gången i partiet.
15.Sb1! Da5 16.a3 b4 17.Dh6
Sg6 18.g3 Tb8! 19.f4

Tio skäl till att Arkady Naiditschs seger i
Dortmund 2005 är en sådan sensation:

19...b3?
Efter att ha placerat tornet på
b-linjen borde svart ha öppnat
denna linje med 19...bxa3! 20.
Sxa3 Db4. Vit gör då bäst i att
gardera b2 genom 21.Sc4 (21.f5
strandar nämligen på det lysande
21...Lxe4! 22.Lxe4 Dxb2+
23.Kd2 Dxa3 24.fxg6 hxg6!!
25.Dxh8+ Ke7 26.Dh6 Th8!!
27.Dxh8 De3 matt). Svart kan
då vinna en bonde med 21...Lxe4
22.Lxe4 Dxc4 varpå vits angreppsmöjligheter inte tycks leda
till mer än remi, t.ex. 23.f5
(23.Lxg6 fxg6 24.Dg7 Tf8
25.Dxh7 Da2 ger också svart
tillräckligt motspel) 23...Ke7!

1. Naiditsch var den ende i startfältet som var rankad utanför topp
100.
2. Ingen rankad under 2650 har någonsin tidigare vunnit en turnering av kategori 19 eller högre.
3. Före Dortmund hade Naiditsch aldrig vunnit en turnering över
kategori 12.
4. Före Dortmund hade Naiditsch aldrig slagit någon av sina nio
medtävlare.
5. I Dortmundturneringens långa historia har en tysk medborgare
aldrig tidigare stått som segrare (Stefan Kindermann delade förstaplatsen 1985, men kom tvåa på särskiljning medan Vlastimil Horts
seger 1982 kom innan han beviljades tyskt medborgarskap).
6. Den lägst rankade spelaren har aldrig tidigare vunnit Dortmundturneringen (Bologan, som vann 2003, var seedad femma utav sex).
7. Ingen tonåring har någonsin tidigare vunnit Dortmund-turneringen.
8. Naiditsch var rankad 64 poäng under den näst lägst rankade
spelaren, “kvalspelaren“ Emil Sutovsky.
9. Före Dortmund hade Naiditsch inte vunnit en större turnering
sedan 2002.
10. Viktigast av allt: Veselin Topalov har varit i strålande form i år
– hur kunde Naiditsch överflygla mannen som ligger delad etta på
världsrankingen?
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Dortmund, Tyskland 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Arkady Naiditsch
Veselin Topalov
Etienne Bacrot
Loek van Wely
Peter Svidler
Vladimir Kramnik
Michael Adams
Peter Leko
Emil Sutovsky
Peter Heine Nielsen
Remiprocent: 53

Damgambit (D 39)
Veselin Topalov
Arkady Naiditsch

1.Sf3 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 d5 4.d4
dxc4 5.e4 Lb4 6.Lg5 c5 7.e5!?
cxd4 8.Sxd4
Textdraget har nyligen upplevt
en renässans efter att det skarpa
8.Da4+ Sc6 9.0-0-0 visat sig ge
svart motspel i en rad varianter,
TfS nr 6/2005

GER
BUL
FRA
NED
RUS
RUS
ENG
HUN
ISR
DEN

2612
2788
2729
2655
2738
2744
2719
2763
2674
2668

■

1
½
½
½
½
½
0
0
0

0 ½
■ ½
½ ■
0 1
½ ½
1 0
1 0
0 ½
½ 0
½ 1

½ ½ ½ ½
1 ½ 0 0
0 ½ 1 1
■ ½ ½ 1
½ ■ ½ ½
½ ½ ■ ½
0 ½ ½ ■
1 0 ½ ½
0 ½ 1 ½
½ ½ 0 0

1
1
½
0
1
½
½
■

1
½
1
1
½
0
½
½

½ ■
0 ½

1
½
0
½
½
1
1
1
½
■

5½
5
5
5
5
4½
4½
4
3½
3

2799
2743
2749
2758
2748
2705
2707
2660
2632
2588

Röd markering: parti eller partiställning återfinns i artikeln.

24.fxg6?! hxg6 25.Dd2 Da2 med
riklig kompensation för pjäsen.
20.c4! dxc3 21.Sxc3 Tc8 22.f5!
Se7
22...Txc3+ räcker inte heller till.
Efter 23.bxc3 Dxa3+ 24.Kd2 sätter sig vits kung i säkerhet medan
svarts kungsflygel håller på att
rasa samman.
23.Dxf6 Txc3+ 24.Kb1! Tg8
25.bxc3 Dxa3 26.Db6!
Prickfritt ända in i kaklet. Naiditsch täcker alla hot på damflygeln och förbereder mattangreppet som inleds med 27.Lb5+!
– dödshjälp för en Sutovsky som
redan var i tidsnöd.
26...Da2+ 27.Kc1 Kf8 28.f6
uppg.
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IGM
IGM
IGM
IGM
IGM
IGM
IGM
IGM
IGM
IGM

bl.a. 9...Ld7 10.Se4 Sxe4!? 11.
Lxd8 Txd8. Det ska också påpekas att 8.exf6 gxf6 9.Lh4 inte
leder någonvart efter 9...Sc6!.
8...Lxc3+ 9.bxc3 Da5 10.exf6
Dxg5 11.fxg7 Dxg7 12.Dd2 0-0
13.Lxc4 a6
13...Td8 14.De3 (14.Df4 Sc6!
15.Sxc6 Dxc3+ 16.Ke2 Db2+
17.Kf3 Dc3+ är lika) 14...Ld7
gav Topalov lätt remi när han
spelade det mot van Wely i
Monaco 2005. Textdraget bör
dock också vara helt okej för svart.
14.0-0 Td8?!
Inkonsekvent med tanke på svarts
förra drag. 14...b5 15.Lb3 Lb7
16.f3 Sc6 torde vara ungefär lika.
15.Df4! b5
Med tanke på det rättframma
hotet Tfe1-e3-g3 måste svart spela aktivt, men tyvärr strandar
15...e5 på 16.Dh4 (16.Lxf7+!?
Kh8 17.Dh4 är inte lika klart
p.g.a. 17...Tf8! – 17...Td7?
18.Lh5!! exd4 19.Tae1 vinner för
vit – 18.Se6 Dxf7 19.Sxf8 Dxf8
20.Tae1 Sc6 21.f4 och vit har
endast en liten fördel) 16...Tf8
17.Sf3 och svart har problem med
att hålla e-bonden.

16.Dc7! Df8 17.Ld3! Td7
Naiditsch hoppades kanske på att
framtvinga dambyte med
17...Dd6, men upptäckte för sent
att vit vinner efter 18.Lxh7+!
Kxh7 19.Dxf7+ Kh6 (19...Kh8
20.Tad1) 20.Sf3!.
18.Df4 Lb7 19.Tae1 Dg7 20.Le4
Kh8
På 20...e5 följer 21.Lxb7!.
21.Te3 Lxe4 22.Dxe4 Td5?
En blunder i besvärlig ställning.
22...Taa7 23.Df4! är omedelbar
ridå, vilket innebär att 22...Tda7
är tvunget. Svart kan då knappt
flytta en pjäs och efter 23.f4 bör
vits angrepp slå igenom.

23.Sxe6!! fxe6 24.Dxe6 Td7

24...Td8 är inte bättre med tanke
på 25.Tg3 och svarts dam sparkas
bort från den långa diagonalen.
25.Tg3 Df8 26.Te1 Taa7
26...Tg7 förlorar också efter
27.Txg7 Kxg7 (27...Dxg7
28.Dc8+ Dg8 29.Te8) 28.Dg4+
Kh8 29.Dd4+ Kg8 30.Dd5+.
27.Df6+! uppg.

att med 32.Dxc6!! avgöra på ett
liknande sätt som i föregående
kommentar.
29.c4
och Naiditsch omsatte merbonden till vinst trettio omsorgsfulla
drag senare.

stället ett avbyte som blott hjälper vit eftersom svarts h-bonde
nu blir mer sårbar för angrepp.
45.Lb3 Lxb3+ 46.Kxb3 Te4 47.
Tf5! Db6+ 48.Kc2

Vladimir Kramnik

Peter Leko

Arkady Naiditsch
Arkady Naiditsch
Det råder inget tvivel om att svart
är under visst tryck, men Leko
kan knappast ha trott att hans
ställning skulle kollapsa efter bara
ett par drag ...
25.Dd5! Td7
Det anti-intuitiva 25...Te6 var
enda chansen även om vits fördel
efter 26.g3! är fullkomligt odiskutabel.
26.Lxa6!! Sa5
För sent inser Leko att 26...bxa6
strandar på 27.Dxc6!! Dxc6
(27...h5 28.Tb6 är hopplöst) 28.
Tb8+ Lf8 29.Lh6 med matt.
27.Lf1 Lf8 28.g3 Td8
Vid det här laget var Leko
medveten om mattmotivet på
sista raden och undvek därför
28...Dxc3 29.Tc1 Db4 30.Tc8
Sc6 31.Lh6 Td8, vilket tillåter vit

■ Ryska Tomsk 400 segrade
i Europacupen. Mer om det i
nästa nummer.

Naiditsch har haft siktet inställt
på ett ambitiöst angrepp sedan
det tidiga mittspelet, men Kramnik har försvarat sig med is i
magen och nu är tiden inne för
Kramnik att göra slut på sin unge
motståndare. Den klassiske
världsmästaren spelade emellertid ...
36...Te7?
Han hade missat 36...Ld1!! 37.
Dh2 (37.Dh1 bemöts likaledes
med 37...Txd4! 38.Lxd1 – såväl
38.cxd4 Lxb3+ 39.Kxb3 De3+
som 38.Dxb7+ Te7 39.cxd4 Txb7
40.dxe5 Lxb3+ är hopplöst för
vit – 38...Dd5+ och slutspelet är
en smal sak för svart) 37...Txd4!
38.cxd4 Lxb3+ 39.Kxb3 Dd5+
40.Kc2 Dc4+ med forcerad matt.
Nu är Kramnik tvungen att börja
om vinstföringen från början.
37.Dh2 Te1 38.Tf4 Te4 39.Tf2
Dg5 40.Lc2 Dd5+ 41.Lb3 Dc5
42.Lc2 Te1 43.Tf5 T1e5 44.Tf4
Le6+?!
Kramnik är ovillig att rycka fram
med bönderna på damflygeln och
öppna linjer och framtvingar i

48...Txd4
Det var denna kombination
Kramnik hade förlitat sig på, men
nu bjuder Naiditsch på en överraskning.
49.Txh5!! Td6 50.Th7+ Kf8
51.Th8+ Kf7 52.Dh5+ Ke6
53.Dg4+ f5 54.Dc4+
Poängen. Svart är tvungen att
tillåta remischackarna eftersom
en reträtt till d7 strandar på Dc8
matt.
54...Ke5 55.Df4+ Ke6 56.Dc4+
Ke5 57.Df4+ Ke6 58.Dc4+ remi

Övriga fältet
Efter en händelserik slutrond –
där vi bland annat fick se Topalov
besegra Leko i ett 106-drags
maratonparti och Bacrot sensationellt slå Kramnik – delade en
blandad kompott på fyra man
andraplatsen.
En typisk sen spurt gav
Topalov andraplatsen, men för
bulgaren som nu tillsammans med
Viswanathan Anand rankas som
de bästa spelarna i världen måste
resultatet ha varit en besvikelse.
Efter segrarna i Linares och Sofia
var Topalov storfavorit till segern
i Dortmund, men två förluster i
de första tre ronderna och några
missade chanser visade sig bli
kostsamma.
TfS nr 6/2005
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Sicilianskt (B 46)
Veselin Topalov
Peter Svidler
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.
Sxd4 Sc6 5.Sc3 a6 6.Sxc6 bxc6
7.Ld3 d5 8.0-0 Dc7 9.Te1 Lb7
10.Df3!? Ld6
“Komna så här långt hade jag sett
vad som var på färde“, sa Svidler,
“men jag kunde inte se något bättre än detta.“
11.e5! Lf8
11...Lxe5 tillåter 12.Dh5! (12.
Txe5!? Dxe5 13.Lf4 Df6 14.Dg3
Sh6! är inte alls klart) 12...Lxc3
13.bxc3 med utmärkta angreppsmöjligheter för vit.
12.Se2 Se7 13.Sf4?
Efter det här draget kände Svidler att han var med i partiet igen.
13.Sg3! hade ställt svart inför
betydligt större problem. Vit
hotar att spela c4 och det kan
svart inte bemöta genom att byta
av d-bonden eller låta den rycka
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fram eftersom det skulle frigöra
e4-fältet för den vita springaren.
13...g6! 14.c4 Lg7 15.De2 0-0
16.Ld2 dxc4! 17.Lxc4 c5
18.Tac1 Tfd8 19.Sd3 Sf5 20.f3
Td4 21.Lg5 a5 22.Df2 h5 23.b3
Db6 24.a4 Tc8 25.Tc3 Ld5
26.Lb5 Db8 27.Db2

I det här läget förivrar Svidler sig.
“Detta var den bästa ställningen
jag hade i hela turneringen“,
berättade ryssen senare. Svidler

insåg att om han kunde spela
c4 och byta av vitfältslöparna så
skulle vits ställning kollapsa. Men
istället för att omsorgsfullt förbereda denna framstöt med drag
som 27...Kh7 valde han ett särskilt olycksaligt tillfälle för sitt
genombrott.
27...c4?? 28.bxc4 Txd3!
28...Lxc4 29.Lxc4 Da7! och svart
vinner var Svidlers ursprungliga
intention, men så upptäckte han
30.Df2! och plötsligt är det svart
som förlorar. Efter att ha funderat i ett par minuter på att ge upp
tog dock Svidler sig samman och
fortsatte med ett kvalitetsoffer i
hopp om att lura Topalov att tro
att det hela var planerat.
29.Txd3 Txc4 30.Dd2 Tb4 31.
f4?!
Topalov kan ännu inte förmå sig
själv att ge tillbaka kvaliteten med
31.Txd5 exd5 32.Dxd5 – vilket
utan tvivel är bra för vit – och gör

istället livet svårt för sig själv
genom att skära av reträttvägen
för löparen på g5.
31...Lf8 32.Kh1 Db6 33.Tc1 Sd4
34.Df2 Da7! 35.Le8 Lc5 36.
Tdc3?!
Sjipovs idé 36.f5!? var kanske vits
sista möjlighet att spela på vinst.
Poängen är att vit efter 36...exf5
37.Tdc3 Sb3 kan spela 38.Txc5
Sxc1 39.Lb5 eftersom löparen på
g5 täcker c1. Svart kan bjuda
segare motstånd genom 37...Se6
38.Txc5 Tg4 (38...Sxg5 39.
Lxf7+!), men efter 39.Lxf7+!
Kxf7 40.Tc7+ Dxc7 41.Txc7+
Sxc7 42.Da7 bör vit ta hem
spelet.
36...Sb3! 37.Txc5 Sxc1 38.
Lxf7+ Kxf7 39.Txd5
39.Dc2 Le4! 40.Tc7+ Kg8! ger
inte heller något för vit.
39...Dxf2 40.Td7+ remi

byta av tornen och gå över i ett
slutspel som kanske, men inte
säkert, är remi. Vad skulle du
göra i diagramställningen med
begränsat med tid på klockan?
Skulle du behålla tornen eller
chansa på bondeslutspelet?
39...Txe5?!
Ett olyckligt val. I tidsnöden var
det omöjligt för Kramnik att beräkna bondeslutspelet exakt, men
det visar sig vara förlorat och rent
objektivt borde svart därför ha
spelat 39...Tf7 40.Ke3 Kc6 och
svart håller sig alltjämt vid liv
efter t.ex. 41.Kd4 Td7+ 42.Td5
Te7.
40.fxe5 g5!
Med planen att besvara 41.e4 med
41...f4 som verkligen skulle hålla
remi.
41.c5 h6 42.c4

Bacrot hämtade sig också från
två tidiga förluster. Hans mogna
positionsspel gav en fin slutspelsseger i sista ronden mot Kramnik
efter att även ha varit nära mot
Topalov tidigare i turneringen.

Bacrot har pressat hela partiet
och till slut lyckats omvandla sin
fördel till två merbönder på clinjen. Vi kommer in strax före
tidskontrollen. Fransmannen har
precis gett Kramnik möjlighet att

49.e3! Kc6 50.Ke5!
Genom att behålla f-bonden
skaffar den vita kungen sig ett
skydd i det kommande damslutspelet.
50...g3 51.e7 Kd7 52.Kf6 g2
53.c6+ Kc7 54.e8D g1D 55.
Dd7+ Kb6 56.c7 uppg.
Schackarna tar slut efter 56.
c7 Da1+ 57.Kf7 och om nu
57...Da2+ så 58.De6+.
Svidler var den ende som gick
igenom turneringen obesegrad,
men han var långt ifrån nöjd
med formen. Han ägnade första
halvan åt att rädda dåliga ställningar – hans utbrytning mot
Sutovsky var den mest dramatiska:

Vladimir Kramnik

Etienne Bacrot

står längst fram.
47.c7! Kd7 48.e6+ Kxc7

42...h5
Nu får vit möjlighet att bita sig
fast på f4, men å andra sidan
räcker det inte att bara passa med
42...Kd8 43.Ke3 Kd7 (43...h5
44.h4) för då hinner vit spela
44.Kd4 h5 45.Kd5 g4 46.c6+ Kc7
47.e6 med vinst.
43.h4! g4+ 44.Kf4 Ke6 45.c6
Ke7 46.c5 Ke6
46...Kd8 förlorar omedelbart
efter 47.e6. Nu ser det ut som om
vit kommit in i en återvändsgränd, men Bacrot hittar ett sätt
att “flytta om“ bönderna på och
se till att det är e-bonden – som
är lättare att understödja med
kungen – och inte c-bonden som

Sicilianskt (B 31)
Peter Svidler
Emil Sutovsky
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 g6
4.Lxc6 bxc6 5.0-0 Lg7 6.Te1!?
Sf6 7.e5 Sd5 8.c4 Sc7 9.d4
cxd4 10.Dxd4
Normalt brukar man hitta Sutovsky bakom de vita pjäserna i
den här ställningen. Han har bra
resultat som vit i varianten, men
här får han emellertid tillfälle att
visa att svart vid bästa spel inte
har mycket att frukta.
10...0-0 11.Dh4
Vits farligaste drag i praktiken.
För tiotalet år sedan vann SutovTfS nr 6/2005
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Michael Adams mot Arkady Naiditsch.

sky som vit ett övertygande parti
med 11.Sc3, men Svidler föredrar att inte tillåta 11...d6 eller
11...d5.

11...f6! 12.exf6
Avviker från partiet Sutovsky–
Tibensky, Kaskady 2002, där vit
erhöll en bekväm positionell fördel med 12.Sc3 Se6 13.exf6 exf6
14.Le3 Tb8 15.Te2 Da5 16.Td1.
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Sutovsky var dock beredd att ge
sig in i den här varianten som
svart p.g.a. förstärkningen 14...f5!
varefter svart inte torde ha några
problem.
12...exf6 13.Dd4!?
En märklig idé som knappast lär
vinna några anhängare. Huvudvarianten lyder 13.Sc3 med något bättre spel för vit.
13...Se6 14.Dd6 f5! 15.Sbd2?
Svidler uttalade sig föraktfullt om
textdraget och citerade ett ryskt
ordspråk om att folk som spelar
sådana drag borde utsättas för
fysiskt våld. Det förnuftiga 15.Sc3
leder till ungefär lika spel.
15...c5!
Plötsligt har Svidler råkat i allvarliga svårigheter. Svarts löparpar
vaknar till liv.
16.Sf1 Lb7 17.Dd1 Tb8 18.Se3
Lxf3! 19.Dxf3 Sd4!

Betydligt starkare än 19...Lxb2
20.Lxb2 Txb2 21.Dd5 och svarts
merbonde är inte värd mycket.
20.Dd5+

20...Kh8?!
Efter partiet var Sutovsky arg
på sig själv för att inte ha tittat
närmare på 20...Tf7!. “Intuitivt
kändes det fel att ställa tornet i en
spik, men jag hade fyrtio minuter

på klockan och det hade räckt
med tjugo för att räkna fram konkreta varianter som ser bra ut för
svart“, sa Sutovsky omedelbart
efter partiet. Huvudpoängen med
20...Tf7 är att vit inte kan spela
21.Dxc5 som i partifortsättningen eftersom 21...f4 22.Sd5 d6!
tar alla bra fält för damen. Dessutom hotar torndraget f4 och på
21.g3 får svart ett kraftfullt
angrepp genom 21...f4! 22.gxf4
Dh4. Vit kan försöka sig på ett
väntedrag som 21.Kf1 (i hopp
om att komma in i partiet igen
efter 21...f4? 22.Sg4 Sc2 23.
Lxf4!), men efter 21...Da5! kvarstår vits problem och är rentav
olösliga. Svidler föreslog 21.Td1
som en räddningsplanka, men det
vederlades av Sutovskys 21...f4
22.Sg4 De7! och springaren på
g4 är i trångmål. Med hjälp av
datorn upptäckte Sutovsky senare att vit kan hålla sig kvar i ringen
med 21.b3!, även om Svidler bara
skrattade när han tillfrågades om
han hade övervägt denna försvagning av den långa diagonalen.
21.Dxc5! f4 22.Sd5 Dg5
På 22...Sc2 löser 23.Lxf4 de flesta av vits problem. Springaren på
d5 utgör en ordentlig förlustförsäkring.
23.De7!
Svidler funderade ett kort ögonblick på 23.Te4 innan han insåg
att svart krossar allt motstånd med
23...Sf3+ 24.Kh1 Sh4.
23...Sf3+ 24.Kh1 Dh5 (0.18)
25.gxf3 (0.31) 25...Dxf3+ 26.Kg1
Dg4+
Sutovsky lade nu det måste av sin
återstående betänketid på att försöka hitta ett sätt att spela på
vinst, men eftersom 26...Tbe8
tillåter 27.Dxe8 tyckte han det
var bäst att forcera remin omedelbart.
27.Kh1 Df3+ 28.Kg1 Dg4+ 29.
Kh1 Df3+ remi
Efter förlusten mot Leko i första
ronden kan det hända att van

Wely väntade sig en lång och tuff
turnering, men holländaren kämpade sig tillbaka och låg ett tag i
ledningen innan Topalov grusade
hans förhoppningar.
Den återstående kvintetten lär
inte ha varit särskilt nöjda när de
lämnade Dortmund. Adams
började med en väloljad vinst mot
Topalov, men spelade två dagar
senare ett fruktansvärt parti mot
van Wely, något som sedan verkade tynga honom för resten av
tävlingen.

dambyte och då är det långt ifrån
säkert att vits positionella trumfkort – fältet e5 – kan omsättas till
vinst.
25.Le5 Dg6 26.Df4 Tae8
Nu faller 26...Dg4 på 27.Dxg4
Lxg4 28.f3 Lh5 29.g4.

Ryskt (C 43)
Michael Adams
Veselin Topalov

1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.d4 Sxe4
4.Ld3 d5 5.Sxe5 Sd7 6.Sxd7
Lxd7 7.0-0 Ld6
På 1980- och det tidiga 1990talet brukade svart spela den här
varianten med lite mer aggressiva
intentioner: 7...Dh4 8.c4 0-0-0,
men efter 9.c5 visade det sig att
svart inte kan genomföra några av
sina angreppsidéer vid korrekt
spel från vits sida. Kasparov–
Ivantjuk, Debrecen 1992, är ett
av de nedslående exempel som
fick anhängarna av Ryskt att inse
att lång rockad kanske är väl
optimistiskt.
8.Sc3 Sxc3 9.bxc3 0-0 10.Dh5
f5 11.Te1 c6 12.Lg5 Dc7 13.c4
Le8 14.Dh3 h6?!
Orsaken till svarts kommande
problem enligt Adams. 14...dxc4
15.Lxc4+ Lf7 med endast minimal fördel för vit har förekommit
tidigare.
15.Ld2 Df7 16.c5 Lc7 17.Tab1
Dd7 18.Df3 Lg6 19.h4 Df7 20.Lf4
Vit uppnår ett av sina första stora
strategiska mål i den här varianten – kontrollen över e5-fältet.
20...La5 21.Tec1 Lh5 22.Dg3
b5 23.cxb6 Lxb6 24.c3 Kh7?
En olycksalig ruta för kungen.
Efter 24...Dg6! gör hotet Dg4
det svårt för vit att undvika

27.Te1!
Exakt spelat. Det omedelbara
27.f3 skulle tillåta 27...Txe5!
(inte 27...Lxf3? 28.Dxf3 Txe5
29.Txb6!) 28.Dxe5 Lxf3 med
utmärkt kompensation för kvaliteten.
27...Kg8 28.f3! Df7 29.Ld6!
Txe1+ 30.Txe1 Te8 31.Txe8+
Dxe8 32.Le5!
Därmed förlorar svart bonde utan
skuggan av motspel.
32...Lg6 33.Lxf5 Df7 34.Lc8
Dxf4 35.Lxf4 La5 36.Lb8! a6
37.Lxa6 Lb1 38.a3 Lxc3 39.La7
Lc2 40.h5 Kf7 41.Kf2
Dragserien är fullbordad och
resten är bara en fråga om teknik
för Adams.
41...Lb2 42.Lc5 Lc1 43.Ke1 Lf4
44.Le2 Lb3 45.g4 La4 46.Ld1
Lg3+ 47.Ke2 Lb5+ 48.Ke3 Lc7
49.a4 Lc4 50.Lb4 Lh2 51.Kf2
g6 52.hxg6+ Kxg6 53.Le2 Lg1+
54.Kxg1 Lxe2 55.Kf2 uppg.
Både Kramnik och Leko verkade vara ur slag, även om turneringens jämnhet gjorde att vinst
istället för förlust i sista ronden
hade fört upp dem till första
respektive andra plats.
Sutovsky, som kvalificerade sig
TfS nr 6/2005
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till turneringen genom att vinna
Aeroflot Open i Moskva i februari, fick beröm för sin kompromisslösa spelstil men hans slutgiltiga poängsumma speglade inte
de många vinstställningar han
spelade upp. Före turneringen
hade Sutovsky aldrig nått ens
femtio procent i en kategori 15eller 16-berger, men i Dortmund
visade han att han kan slå vem
som helst när spelet stämmer.
För Nielsens vidkommande förvandlades turneringen till en
tragedi när han rasade från första
till sista plats genom fyra raka
nollor i rond 5–8. Precis som
Sutovsky såg Nielsen bra ut i några
partier, men hade anledning att
känna ruelse över de chanser han
försatte.
Etienne Bacrot

Peter Heine Nielsen
Vit har en angreppsställning, men
om han inte kan hitta ett sätt att
bryta igenom kan d-bonden bli
sårbar. Nielsen löser problemet
med en oväntad kombination.
27.Db1! h6
På 27...g6 vinner 28.Sxd6 Txd6
29.Se4 Td8 30.Sxc5 material.
28.Sxd6 hxg5 29.Sxf7!! Kxf7
30.Df5+ Kg8 31.d6+ Ld5
32.Lxd5+
Enkelt schack. 32.Txd5! Sxd5
33.Dxe5 var en annan förkrossande möjlighet.
32...Sxd5 33.De6+ Kh7 34.Txd5
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Txb5 35.Tdxe5 Tf8 36.Txg5
uppg.
Emil Sutovsky

Peter Heine Nielsen
En utmärkt nyhet i avbytesvarianten i Grünfeld gav Nielsen
möjlighet att nästan direkt länka
över i ett ytterst fördelaktigt
slutspel och nu kunde dansken
ha krönt sitt arbete, men drog
istället:
36.Ke2?
Efter 36.a4! Ke6 37.Lxc3 Sxc3
38.a5 bör den avlägsna fribonden
vinna, t.ex. 38...Kd5 39.Kf2 Kc5
40.Ke3 Kb5 41.Kd4 Se2+ 42.Ke5
Kxa5 43.Ke6 Sf4+ 44.Kxe7 Sxg2
45.Kf6 Kb5 46.Kg7 Kc5 47.Kxh7
Sf4 48.Se5 och svarts sista bonde
faller.
36...Lxd4 37.Kxd1 Lb6 38.Ke2
Ke6 39.g4 Kd5 40.Kd3 Lc7
41.a4 Lf4!
Poängen med svarts försvar.
Springaren naglas fast på f3 och
nu hotar e-bonden att rycka fram.
Vits a-bonde kan inte störa svarts
plan, det fattas ett tempo.
42.h4 Lg3 43.a5 e5! 44.Sd2
Lxh4 45.Se4 Kc6 46.Kc4 Le1
47.a6 Lh4! 48.a7 Kb7 49.Kd5
Lxg5! 50.Sxg5 h5 51.gxh5 gxh5
52.Kxe5 Kxa7 53.Sh3 Kb7
54.Kf5 Kc6 55.Kg5 Kd5 56.Kxh5
remi

Tillfälligt avbrott
De flesta toppevenemang har

med stor entusiasm gått in för
direktsändning av partierna via
internet, men Dortmundarrangörerna ansåg att dessa livesändningar på senare år hade påverkat
intäkterna från inträdesavgifter
negativt. I år valde man därför att
förbjuda publicering av dragen
förrän partierna var färdigspelade. Schackälskare världen över
klagade våldsamt, men det verkar faktiskt som om arrangörernas strategi lyckades med tanke
på att Dortmund Schauspielhaus
var fyllt till bristningsgränsen på
helgerna och cirka 300 åskådare
(= halvfyllt) på vardagar.
Till skillnad från superturneringarna i Wijk aan Zee och Linares, tar Dortmund inträde för
publiken – 6 euro per dag – men
då får man å andra sidan en schacklig totalupplevelse på köpet:
partierna visas på storbildskärmar, två tyska stormästare
kommenterar samtliga partier
(vilket åskådarna kan följa via
hörlurar) och diverse andra kringarrangemang, bl.a. en utställning
av konst med schackanknytning.
Tyska ChessBase drog också sitt
strå till stacken genom webbsändningar direkt efter partiernas slut
där kombattanterna gick igenom
och kommenterade partiet för
den världsomspännande publiken. I slutet av turneringen lyckades ChessBase och arrangörerna
till sist komma överens ekonomiskt och de tre sista ronderna
direktsändes på internet. En
sådan överenskommelse innebar
vissa risker för ChessBase eftersom rivaler som ICC kunde
vidaresända partierna utan några
som helst ekonomiska åtaganden.
ChessBase verkade emellertid
nöjda med detta arrangemang och
åskådarantalet på plats tycks inte
ha påverkats och det finns förhoppningar om att partierna i
nästa års Dortmundturnering ska
direktsändas redan från rond 1.

Ungdomssidorna
Redaktör: Jonas Eriksson, Frankegatan 9,
724 65 Västerås. E-post: jonas@penquake.com
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Katastrof-VM
i Belfort
ere i lobbyn på det fantastiska
franska lyxhotellet, som av
någon märklig anledning belönats med hela två stjärnor, skakar
en fet dam på huvudet och pratar
franska. Jag vet inte vad hon säger
eftersom jag inte själv talar hennes språk, vilket borde ha framkommit när jag ställde henne en
fråga på engelska. Men både fransmän och fransyskor verkar, milt
uttryckt, ge blanka fan i att jag
inte är utbildad i deras “världsspråk“, utan skrattar oftast bara
när de märker att jag gärna pratar
flera språk, men inte deras. De
tänker säkert: “Hahahaha! (tänk
skrattet på filmskurkar som vill ta
över världen) Vilken idiot, nu
kommer han aldrig att få hjälp
med någonting!“
Och de har förstås rätt. Här i
Belfort, en cirka 80 000 invånare
stor håla i västra Frankrike, kan
man inte få hjälp med någonting
om man inte talar franska. Ingen,
och då menar jag ingen, pratar
något annat än franska. Frågar
man något på engelska, tyska,
eller spanska (tre ganska stora
språk om, mot förmodan, någon
fransman skulle vilja eller kunna
läsa det här) får man antingen
franska eller en hatisk guldfiskblick tillbaka. Eftersom min

N

franska är begränsad till “bon
baguette“ – vilket betyder “bra
baguette“ och säkerligen är väldigt användbart om man är bagare – så var det tur att Kamelia
Tadjerbashi i Flickor U18 kunde
en del franska och därmed klarade oss genom de värsta språkliga
passagerna. Stort tack för det!
Varför är jag då så arg på fransmännen? Jo, de har nämligen
arrangerat den sämsta internationella ungdomstävlingen någonsin – i alla fall av dem som jag har
varit på och det är ganska många.
Nu kanske en del läsare tänker att
jag har blivit bortskämd med lyxhotell, högklassig mat och luftkonditionering under liknande
evenemang i länder som Grekland eller Spanien. Det är förstås
sant, men då har man inte heller
insikt i till vilken grad fransmännen misslyckades med UVM i
Belfort.
För att framgångsrikt arrangera
en tävling med 1100 deltagare
och med 900 tillkommande ledare och föräldrar krävs mer än bara
resurser. Det krävs kompetens,
tålamod, många ideellt arbetande, stark problemlösningsförmåga och omfattande förberedelser.
Arrangörsstaben måste vara näst
intill övermänniskor, kan tyckas,

men i exempelvis Spanien,
Grekland och Turkiet har arrangemangen gjorts fullt tillfredsställande, och det är ingen vild
gissning att arrangörerna har varit
vanliga, dock kanske för stunden
ovanligt hårt arbetande, människor. Visst tjänar dessa länder på
att de har tillgång till säsongstomma turistparadis där det går
att få tag i hotellrum till bra priser, men om inte Belfort beräknades ha en chans att ens vara i
närheten av tidigare arrangemang
borde Fide ha sagt “non“ istället
för “bon“!
På ett sätt var det dock ingen
vanlig människa som ledde årets
arrangörsstab. Det var en stor
aggressiv padda vid namn Jean
Paul Touze som betonade allt
han sa ett par decibel för högt
och som verkade se det som sitt
största uppdrag att prata tydlig
franska. Engelska kunde han förstås inte, men det hade jag tyckt
varit okej om bara någon annan
kunnat tolka. I början av tävlingen fanns det en förvirrad, försynt,
liten man som var tänkt som tolk.
Problemet var bara att han knappt
kunde någon engelska, och efter
åtskilliga klagomål såg man inte
till honom mer. Det hade dock
varit på sin plats med en ersättare.
Touze saknade alla viktiga egenskaper som turneringsledare:
självkritik, tolerans, finess och
fantasi. Alla fel som uppstod skyllde han på de olika delegationerna, spelarna, vädret, ja alla utom
han själv och hans team hade
ansvaret. Frågade man exempelvis snällt varför vi fått vänta en
timme på en buss som skulle ta
oss tillbaka till vårt hotell, kunde
han göra ett oväntat motangrepp
genom att med sin höga och tydliga franska stämma påpeka att
spelarna måste lära sig att passa
tider. Då spelade det ingen roll
om man förklarade att vi varit på
TfS nr 6/2005

517

plats en halvtimme före avtalad
tid.
Med Grodan Boll som överledare skulle man kunna tro att i
alla fall maten skulle prioriteras.
Icke sa Nicke! Här var det smaklösa gråbiffar, varvade med potatisklyftor som smakade som om
någon hade rullat dem i en sandlåda före servering. Det var inte
ovanligt att de som vågade prova
maten fick ont i magen. Dessutom serverades den av medelålders fransmän som uppenbarligen kände sig tvungna att flirta
med sofistikerade repliker som
“vad söt du är“ så fort en tjej – allt
från U14 till U18 – skulle hämta
mat.
Med flirtande franska föredettingar som mattanter var det
förstås bara naturligt att man
också hade missat att en matsal
med hundratals gäster borde ha
luftkonditionering. Var man så
hungrig att man ville äta trots
att maten smakade dåligt eller
ingenting, fick ändå värmen
(fyrtio grader i matsalen de sista
dagarna) en att hellre sätta sig i
skuggan utanför med en kall flaska vatten och mumla ”merde”.
Eländet slutar dock inte där.
Till spelartoaletter hade man ställt

■ I Grundfos Young Masters
i Århus fick tre unga danska
talanger chansen att mäta sina
krafter med sju utländska
spelare, däribland fyra stormästare. Topprankade Alexander Aresjenko, nittonårig
stormästare från Ukraina, segrade på hela 7½ poäng (av 9).
Han var en poäng före dansken Davor Palo och polacken
Kamil Miton.
Palo tog sin tredje stormästarinteckning i Montpellier i
somras och är Danmarks
nionde stormästare.
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ut bajamajor utanför lokalen.
Dessa rengjordes sällan och det
gjorde att många spelare drog sig
för att dricka vatten för att slippa
gå på de ”äckliga” toaletterna.
Detta får förstås katastrofala följder när det är fyrtio grader varmt
i lokalen.
“Hotellen“ var också av klart
sämre klass än brukligt och många
delegationer hade långa bussresor (uppåt en timme) bara för att
ta sig till och från spellokalen.
Dessutom var det uppenbart att
de flesta hade betalat alldeles för
mycket för rum som saknade det
mesta utom små, hårda sängar
och toalett i garderobsstorlek.
Exempelvis kunde några av hotellen ha skyltar utanför hotellet
där det stod 27 euro natten, men
arrangörerna tog likväl ut tre
gånger det beloppet. Många
delegationsledare kallade det
stöld – fransmännen kallade det
säkert “bon!“.
Och det fortsätter. Jag kan
säkert skriva en roman uppbyggd
på klagomål från tävlingen. Om
kaoset kring alla bussturer, om
den tre timmar försenade öppningsceremonin, om bristen på
information, om den totala avsaknaden av aktiviteter för spelarna, om överpriserna i kafeterian
(tjugo spänn för en fingerborg
kaffe!), om fransmännens bakvända pollettsystem, ja det skulle
bli en tegelsten av misär. Och
fransmännens totala arrogans
och ovilja att kompromissa skulle
vara den röda tråden genom hela
historien.
Men jag vill ändå avsluta rapporteringen om arrangemanget
med att säga att de svenska spelarna betedde sig mycket moget,
klagade lite och höll huvudet högt
– trots alla missöden. Vi hade god
sammanhållning i truppen och
försökte göra det bästa av lite.
Eftersom fransmännen inte hade
ordnat så att man kunde spela

tennis, fotboll eller något annat
avkopplande, fick vi och danskarna som bodde på vårt hotell
själva leta upp en fotbollsplan.
När vi efter några om och men
äntligen hittade en så var det roligt
att få spela boll, och med lite
fantasi kunde man föreställa sig
att det var Jean Paul Touze man
sparkade på vilket genast gjorde
det lättare att trycka till extra på
bollen.
Förberedelserna inför partierna fungerade på det stora hela
bra, trots att det enda stället att
vara på var i vårt (mitt, Drazens
och Kezlis) lilla trebäddsrum,
utan ordentliga bord och med
mikroskopisk yta för schackbräde och dator. Att spelarna sedan
lyckades prestera hyfsat vid brädet var ett smärre mirakel under
omständigheterna och de ska ha
all heder av detta. Jag hoppas att
det inte var en alltför avskräckande upplevelse för Nada och Carl
som spelade UVM för första
gången. Det kan ju inte bli sämre
nästa gång!
PS. För att ytterligare poängtera
att det inte bara är artikelförfattaren som var missnöjd med
arrangemangen har Fide, till följd
av tolv nationsförbunds klagomål,
publicerat ett pressmeddelande
där de i korthet skriver att arrangörerna inte lyckats uppnå Fides
högt uppsatta kvalitékrav och att
åtgärder kommer att följa efter
en mer ingående utredning. En
åtgärd är för övrigt redan bestämd,
nämligen att överledaren Jean
Paul Touze inte får arrangera
något Fide-evenemang under
fem års tid. DS.
ill slut har vi då kommit till
själva tävlingsresultaten, där
jag vill inleda med att upprepa att
svenskarna, speciellt med tanke
på förhållandena, gjorde en mer
än godkänd insats.

T

Franskt (C 00)
Drazen Dragicevic
David Larino Nieto
Pojkar U16

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ld3
Drazen är en giftig spelare med
bra taktisk blick, vilket han visade i Ungdoms-VM, men också
tidigare i sommarens Mästarelitgrupp. Dock lämnar hans öppningar en del övrigt att önska,
men förhoppningsvis orkar han
lägga ned lite mer tid på det
i framtiden. Utan en hyfsad
”serve” är det svårt att komma
riktigt långt i schack.
Angående vits ovanliga tredjedrag kan man säga att 3.Ld3 via
dragomkastning kan leda in i
flera andra franska varianter, men
att öppningen också kan få lite
egen karaktär. Den unge, lovande, kanadensaren Marc Bluvshtein har använt sig av varianten
med hyfsad framgång. Men den
får nog ses mer som ett överraskningsvapen än en öppning
som man använder regelbundet.
3...Sf6
Svart försöker komma in i vanliga
franska varianter. Rent objektivt
är det nog bättre att slå på e4,
men det finns en del lurigheter i
ställningen. Bluvshtein har visat
det på ett vackert sätt. Bluvshtein–Hoang Thanh Trang,
Budapest 2003: 3...dxe4 4.Lxe4
Sf6 5.Lf3 c5 (Svart får inte vara

för passiv, utan bör angripa centrum på en gång.) 6.Se2 Sc6 7.Le3
(Det här är något av en huvudställning efter 3...dxe4.) 7...cxd4
8.Sxd4 (Det brukar lukta lite remi
när bönderna i centrum försvinner så här tidigt, men Bluvshtein
lyckas skapa bra spel med pjäserna.) 8...Se5 9.0–0 Sxf3+ 10.Dxf3
e5 (Svarts vitfältslöpare är ett
problem så det här är ett sätt att
ge den lite svängrum, ett säkrare
alternativ är 10...Dd5 och svart
står okej.) 11.Sb5 a6 12.Td1 Ld7
(Med tanke på partifortsättningen kan det här draget vara tveksamt. Bättre är 12...Da5, men
svart hade säkert missat vits överraskande femtonde drag. Efter
12...Da5 13.S5c3 har vit inte
mycket till fördel, men 13.Sa7!?
är inte så tokigt som det ser ut.
Det hotar Sxc8 och Sc6, men
efter 13...e4 [13...Txa7 ser lovande ut först, men förlorar faktiskt ganska snyggt: 14.Lxa7 Lg4
15.Dxb7! Lxd1 16.Sc3 Lg4
17.Lb6 Db4 18.Dc6+ Ld7 19.
Dc7 och vit vinner.] 14.Df4 Lg4
15.Td2 Le7 16.Sc3 Le6 är ställningen oklar, men vits springare
på a7 ser lite löjlig ut.) 13.Sd6+
Lxd6 14.Txd6 Dc7 (Svart har spelat logiskt och enkelt; utvecklat
pjäserna och därmed mer eller
mindre utjämnat. Eller?) 15.Txf6!
gxf6 16.Dxf6
analys

Bäst lyckades Drazen Dragicevic som nästan presterade lika
bra som hans förhandssnack.
Skämt åsido, Drazen (eller ska vi
kalla honom Lill-Zlatan?) är en
frisk fläkt med både gott självförtroende och schackkunnande,
som har en tendens att prestera
bra i internationella ungdomsmästerskap. Den här gången blev
det 6½ poäng av 11 och en meriterande seger mot David Larino
Nieto, en spanjor med elo 2350.

Det här förstör svarts rockad och
utnyttjar svarts svaga svarta fält.
Olikfärgade löpare är lite av ett

tema för partiurvalet från årets
Ungdoms-VM och i det här fallet
är det till fördel för vit eftersom
han har initiativet. Trots materiell övervikt är det en mycket
obehaglig ställning att spela för
svart eftersom han inte har något
att sätta emot vits svartfältslöpare. 16...Tg8 17.Lg5 Lc6 18.Sc3 h6
(Svart har svårt att hitta på något
för att förhindra 19.Te1.)
19.Dxh6 b5 20.Td1 Tb8 21.Df6
(Nu sitter svart i en tvångströja.)
21...Kf8 22.Lh6+ Ke8 23.Sd5
Txg2+ 24.Kf1 Lxd5 25.Txd5 Dc4+
26.Td3 De4 27.Dh8+ Ke7 28.
Dxb8 Tg6 29.Lg5+ uppg. Ett parti
som inte går av för hackor. Svart
blir matt i två. Det går alltså att
lyckas med lite ovanliga öppningar, men då måste motståndaren
hjälpa till.
4.e5 Sfd7 5.f4 c5 6.c3 Sc6 7.Sf3
Db6 8.Lc2 cxd4 9.cxd4 Lb4+
9...Sb4 ser ut att vara ett smidigt
sätt att bli av med vits starkaste
angreppspjäs. 10.0–0 Sxc2 11.
Dxc2 Dc6 12.Tf2 Le7 är exempelvis helt okej för svart.
10.Sc3 f6
10...Da5 för att kunna spela
springaren till b6 ser bättre ut.
11.0–0 fxe5?
Det här verkar kanske naturligt,
men är faktiskt ett ganska allvarligt fel. Problemet är att vits
svartfältslöpare blir bättre och att
springaren får ett fint fält på g5.
Det är som om svart inbjuder vit
till angrepp.
12.fxe5 0–0 13.Kh1
Drazen vill slippa slag på e5 i
något läge och ha svartfältslöparen till annat än att gardera
bönder. 13.Dd3 är mer direkt,
men leder sannolikt bara till
dragomkastning.
13...Le7 14.a3
Ett litet väntedrag som också tar
hand om fältet b4. Om inte vit
själv avancerar med b-bonden så
kan det vara till hjälp att stoppa
svarts kommande b5-b4.
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14...Dd8 15.Dd3 g6 16.Lh6 Tf7
17.g3?!
Det här är lite tamt. Vit står bra
och har en del tid på sig, men
17.Sd2 är betydligt vassare:
17.Sd2 Txf1+ 18.Txf1. Då har
vit också tagit hand om f-linjen
och som åskådare kan man inte
mer än lida med svart som står
som en burk konserver. Pjäserna
är helt hoppackade och försöker
man öppna förpackningen kan
det leda till avgörande svagheter
(man skär sig – om man nu ska
följa metaforen fullt ut). Vit har
dessutom gott om tid att föra
över styrkorna till kungsflygeln
med Sf3 och Se2-f4.
17...b5
Det här brukar kallas desperation, men det är inte svårt att
förstå att svart gör vad som helst
för att få lite spel. Det här verkar
rentav vara svarts bästa chans ...

18.Se2?!
Drazen tyckte det var onödigt att
gå och fiska bönder när han ändå
stod så bra. Det är alltid svårt att
avgöra om man ska följa den linjen eller om man ska lyssna på
Fischer som sa att om han inte såg
en stark anledning att inte ta bonden, skulle han göra det. I detta
fall känns det som att vit kan ta
bonden och komma undan med
det. Jag ser i alla fall inget större
motspel för svart.
Efter 18.Dxb5 Sa5 (Att först
offra en bonde och sedan göra ett
drag som 18...Sdb8 brukar inte
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vara ett tecken på en frisk ställning och det är det inte här heller:
19.De2 La6 20.Ld3 och även om
svart får ut pjäserna är det vit som
står bättre. Och har en merbonde.) 19.De2 Tb8 20.b4 Sc4
21.Ld3 a5 22.Lxc4 dxc4 23.d5
står vit klart bättre.
18...b4 19.Sf4 Sf8 20.h4 a5
Om svart vill öppna för löparen
på a6 är 20...Db6 ett aktivare
alternativ. Då står svart helt okej.
Sedan vit fick stor fördel efter
svarts 12...fxe5 har spelet varit
lite för avvaktande. Det är lätt att
en fördel springer bort om man
inte agerar snabbt. När vit dessutom fick chansen att ta en bonde borde han ha gjort det.
21.De3 bxa3?!
Det känns som om svart ger bort
chansen att själv skapa något på
damflygeln. Med ett drag som
21...Db6 kunde han själv ha bestämt när det var som mest gynnsamt att slå på a3. Han är fortfarande inte riktigt utvecklad.
22.bxa3 a4
Svart vill förbereda Sa5-c4.
23.Sh3
23.Sg5 är hårdare. Svart tvingas
då att byta bort svartfältaren vilket öppnar för den vita motsvarigheten: 23...Lxg5 24.Lxg5 Db6
25.Se2 och svarts svagheter på
kungsflygeln placerar honom i en
kraftig uppförsbacke.
23...La6 24.Ld3?!
Vit vill helst inte byta pjäser i den
här ställningen. Vitfältslöparen
pekar ju ner mot svarts kungsställning och det är därför bättre
att flytta tornet, exempelvis
24.Tfd1.
24...Lxd3 25.Dxd3 De8
Svart har haft det jobbigt i stort
sett hela partiet, men nu verkar
det värsta vara över. Det gäller
dock att vara på alerten hela tiden.
26.Sfg5 Tf5?!
Det är bättre att slå direkt på f1.
27.g4

Drazen missar en svårberäknad
möjlighet till stor fördel. En dator ser kanske att läget är mörkt
för svart efter 27.Lxf8, men för
de flesta människor ser det alltför
oklart ut, speciellt med begynnande tidsnöd. Kasparov, Topalov och Anand är bland de undantagna. 27.Lxf8 Txf1+
(27...Lxf8 28.Sf4; 27...Dxf8
28.Sxe6) 28.Txf1 Lxf8 29.Tf6!
(Ett mycket starkt kvalitetsoffer)
29...Sd8 30.h5 Lg7 31.hxg6 Lxf6
32.gxh7+ Kg7 33.exf6+ Kxf6
34.Df3+ Ke7 (34...Kg7 35.Sf4
Tc8 36.g4 Tc1+ 37.Kg2 Tc2+
38.Kg3 Tb2 39.h8D+ Dxh8
40.Sfxe6+ Sxe6 41.Sxe6+ Kg8
42.Df8+ Kh7 43.Df7+ Kh6
44.Dh5 matt) 35.De2 följt av
De5 med vinst.
27...Txf1+ 28.Txf1 Sd8
Snacka om deeee-fence! Men det
är inte lätt att se hur vit ska komma igenom svarts försvar.
29.h5
29.Sf4 Ta7 30.h5 är ett intressant alternativ, men efter 30...Tb7
ser jag ingen direkt fortsättning,
t.ex. 30...Tb7 31.Da6 Dd7
32.Lxf8 Lxg5 och vit står lite mer
aktivt, men det är full kamp om
poängen.
29...Tb8 30.Dc2
30.Lxf8 Tb3 31.Da6 Lxf8 32.Sf4
De7 33.Sfxe6 Sxe6 34.Dxe6+
Dxe6 35.Sxe6 Lxa3 36.hxg6
hxg6 verkar oklart.

30...Lxa3?
Det här ser oskyldigt ut, men är

Foto: Jonas Eriksson

Inna Agrest, Carl Eidenert och Drazen "Lill-Zlatan" Dragicevic.

faktiskt det avgörande misstaget.
Svart tillåter nu en farlig kombination som inte hade varit möjligt efter det mer aktiva 30...Tb3,
t.ex. 31.Lxf8 Lxf8 32.hxg6 Dxg6
33.Dxg6+ hxg6 med troligt remislut. Med textdraget får vit
tillbaka sin tidigare fördel.
31.Lxf8 Lxf8 32.Sxh7! Kxh7
33.Dc7+ Le7
Inte heller 33...Sf7 34.Txf7+ Kg8
35.Sg5 är roligt för svart, t.ex.
35...Tc8 36.Txf8+ Kxf8 37.Sh7+

Kg8 38.Sf6+ Kf8 39.Sxe8 Txc7
40.Sxc7 a3 41.Sxe6+ Kf7 42.Sc5
och vit hinner upp bonden.
34.hxg6+ Kh8 35.g7+
Det här vinner, men det är enklast att bara ta på b8 direkt.
35...Kxg7 36.Dxb8 a3 37.Da7
Kg8 38.Sf4 Df7 39.Kg2 Dg7
40.Kf3 Dh7 41.Da4 Lf8 42.Sh5
Förutom att vit har torn mot löpare är springaren på h5 ett monster. Svart kan bara hoppas på
misstag i tidsnöden.

42...Dd3+ 43.Kg2?
Det här var onödigt, vit ger bort
en viktig bonde och då får svart
lite chanser.
43...De2+ 44.Tf2 Dxg4+ 45.Sg3
Dg6 46.Tf6 Dg7 47.Kf3
Svart står klart sämre och har
problem att aktivera pjäserna. Det
lutar därför åt förlust. Nu snabbar han dock på händelseförloppet.
47...Sf7? 48.Dc2!
49.Tg6 är inget roligt hot.
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48...Sg5+ 49.Ke3 Kh8 50.Sh5
Dg8 51.Sf4 Se4 52.Dh2+
med matt i sju.
52...uppg.
Mycket bra lyckades även Inna
Agrest som tog 6 poäng och visade sig vara hälsosamt allergisk
mot remier. Det blev några stycken, men sällan har jag sett någon
så arg efter ett remiparti. Det
visar på bra kämpaglöd som kan
räcka långt i framtiden. Efter följande holmgång var hon dock inte
helt missnöjd med resultatet. Hon
hjälper själv till med kommentarerna:
Italienskt (C 54)
Inna Agrest
Ana Isabel Guadamuro
Flickor U14

1.e4
”Okej! För två år sedan mötte jag
Ana Isabel som svart i EU-mästerskapet. Jag vann partiet efter
att hon hade satt bort ett torn.”
1...e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4
4.Lc4
Skotsk gambit är inte det objektivt bästa, men en chansrik
öppning som kan leda till väldigt
roligt spel.
4...Lc5
”Aha! Det blir Italienskt!”
5.c3 Sf6
Det var för sent för svart att anta
gambiten och nu blir det alltså
Italienskt istället. 5...dxc3 6.
Lxf7+ Kxf7 7.Dd5+ Ke8 8.Dh5+
g6 9.Dxc5 och svart vare sig kan
eller vill rockera in i den trasiga
kungsflygeln. Vit har mycket bra
spel.
6.cxd4 Lb4+ 7.Sc3 Sxe4 8.0–0
Lxc3 9.bxc3?!
Det här är väldigt skarpa varianter och det är därför viktigt att
kunna teorin exakt. Här spelar
Inna ett litet sämre drag. 9.d5 är
kritiskt.
9...d5
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Nu löser svart alla tänkbara
problem och får en väldigt
behaglig ställning med smidig
utveckling.
10.Lb3?!
”Nyhet! Tidigare har man spelat
10.La3 och 10.Ld3. Vet inte riktigt varför jag valde 10.Lb3”. Nej,
Inna har rätt i att 10.Lb3 inte är så
bra. Löparen står bättre på d3 där
den inte blockerar b-linjen och
där man kan tänka sig c3-c4 med
press på e4. Nu lutar det åt att
löparen snart får flytta igen. Efter
10.Ld3 Sxc3 (10...0–0 11.Dc2
Te8 12.Te1 Lf5 13.Lf4 ger vit en
del kompensation i form av pressen på svarts damflygel.) 11.Te1+
Se4 12.Lg5 f6 13.Lxe4 dxe4 14.
Txe4+ Kf8 15.Lf4 Dd5 16.De2
Lf5 står svart väldigt behagligt.
10...0–0
10...Sxc3 11.Te1+ Se4 12.La3
Le6 är förstås också helt okej för
svart, men lite onödigt eftersom
vit har motspel på grund av svarts
svårigheter att komma till rockad.
11.c4
Det känns förstås rätt att omedelbart försöka störa svart och öppna ställningen för löparparet, men
risken är förstås att vit får en
isolerad bonde som svart kan
blockera och sedan utöva tryck
på.
11...Lg4
Det hade känts mer naturligt
att slå på c4 först. Som det nu
är lyckas vit skapa motspel.
11...dxc4 12.Lxc4 Lg4 och vit
har ingen direkt kompensation
för bonden.
12.cxd5 Sc3 13.Dd3 Sxd5 14.
Sg5
14.Se5!? är ett intressant drag
som kan röra till det lite för svart,
t.ex. 14...Sxe5 15.dxe5 Sf4!
16.Dc4! Se2+ 17.Kh1 Sd4 18.Le3
Sxb3 19.axb3 och tack vare de
olikfärgade löparna och trycket
på damflygeln har vit relativt god
kompensation för bonden. Att ha

de mer aktivt placerade pjäserna
i en ställning med olikfärgade
löpare är ett stort plus eftersom
man har fritt spelrum för löparen.
14...Sf6 15.La3
Det här är frestande, men tyvärr
har svart ett smart motdrag.
15.Le3 h6 16.Se4 (16.Sxf7 Txf7
17.Lxf7+ Kxf7 18.Db3+ Le6
19.Dxb7 Ld5 är lite lagom halvdesperat. Den som hittar spel åt
vit här vinner årets fantasipris!)
16...Lf5 17.Sxf6+ Dxf6 18.Db5
a6 19.Dc5 och vit kämpar på,
men det är svart som står klart
bättre.
15..Sxd4 16.Db1 Sxb3 17.axb3?
”Många kanske tycker att 17.axb3
var ett mycket konstigt val, men
min tanke var att låta damen stå
kvar på diagonalen b1–h7.” Inna
är mycket riktigt för inriktad mot
h7 och borde istället ha bytt
angreppspunkt till f7. Nu har vit
inte så mycket till kompensation
för två bönder. 17.Dxb3 Te8
18.Dxf7+ Kh8 19.Lb2 h6 är dock
inte heller så kul för vit, men
bättre än partiet.
17...Dd5
Här tar antingen svart ett onödigt
praktiskt beslut och försöker närma sig slutspelet till priset av en
kvalitet, eller så missar hon helt
enkelt ett smart mellandrag.
18.h4?
”Jag ville inte riktigt backa med
springaren och förstöra kungens
försvar.” Inna missar också det
luriga mellandraget. 18.Lxf8
Dxg5 19.Lb4 Lh3 med vinst för
svart var varianten Inna hade beräknat, men här har vit istället
19.f4 Db5 20.La3. Det känns
fortfarande som om det är vit
som står sämre, men chanserna är
betydligt bättre än i partifortsättningen.
18...Tfe8 19.Lb2
”Löparen har nu inget mer på a3
att göra så då står den bättre på
b2”. Instämmer!

Foto: Jonas Eriksson

Kezli Ong, Kamelia Tadjerbashi och Inna Agrest i spellokalen.

19...Lf5 20.Dc1 Se4 21.Sxe4
Txe4
Det var bättre att slå med löparen. 21...Lxe4 och vit är helt förlorad.
22.f3
Vit kunde och borde ha ryckt åt
sig en bonde med 22.Dxc7.
22...Te2
22...Txh4? 23.Dg5 Td4 24.Lxd4
Dxd4+ 25.Kh1 går att spela för
vit.
23.Dc3 f6 24.Tad1 De5?!
Eftersom det är olikfärgade löpare ska svart se upp med att byta
pjäser, i alla fall när hon har
initiativet.
25.Dxe5
”Olikfärgade löpare kan ibland
vara remi även om man är två
bönder under”, skriver Inna och

jag kan bara hålla med.
25...fxe5 26.La1 Te3?
Trots att svart har stått överlägset
under i stort sett hela partiet behövs det inte många misstag för
att jämna ut chanserna. 26...Le6
var bättre.
27.Tfe1
Nu får vit byta ännu fler pjäser
och helt plötsligt finns det goda
räddningschanser.
27...Txe1+
27...Txb3 var betydligt mer logiskt, men svart oroade sig säkert
för att vit skulle komma ner på
sjunde raden med tornet. Löparen på a1 har då tillgång till en
ganska jobbig diagonal. Efter
27...Txb3 28.Txe5 Lc2 29.Tde1
har svart har tre fribönder, men
vit kommer ner på sjunde raden

och kan ha förhoppningar om
delad poäng.
28.Txe1 e4 29.g4
29.fxe4 Te8 30.e5 borde också
ge hyfsade remichanser.
29...Le6 30.Txe4 Lxb3 31.Te7
Lf7 32.Txc7 b5

Svart har en merbonde och två
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fribönder, men i kompensation
har vit ett aktivt torn och en
brutal löpardiagonal. Om vit bara
kan hindra svarts bönder från att
springa för långt borde partiet
sluta remi.
33.Tb7 a6 34.Kf2
Vikten av aktiv kung i slutspelet
går det inte att tjata nog om ...
34...Kf8 35.Kg3
35.h5 för att ta mer terräng och
skrämma svart lite med en bondestorm på kungsflygeln var nog
ingen dum idé.
35...Tc8 36.Le5 g6 37.Tb6 Ta8
38.Tb7 Te8 39.Ld4 Tc8 40.Le5
Tc6 41.Ld4 Ke8 42.Le5 Te6
43.Ld4
Vit har inte fått så mycket uträttat de senaste dragen utan verkar
istället ställa frågan till svart: ”Hur
ska du vinna det här?”. Det kan
förstås också vara tidsnöd, då det
kan vara gynnsamt att ”samla tid”
genom att spela snabba och enkla
drag (med den här tidskontrollen
får man ju trettio sekunder extra
för varje drag man gör). Efter g6
hade jag nog gärna försökt spela
lite mer aktivt och försöka få med
den vita monarken i ett angrepp
på den svarta. Varför inte en liten
promenad i stil med Kf4-g5-h6?
43...Te7 44.Tb6 Td7 45.Lc5 Td5
46.Lb4 Td4 47.Lc5 Tc4 48.Ld6
Kd7
Det är ganska uppenbart att svart
inte heller kommer någonstans
och nu ger hon tillbaka en bonde.
49.Txa6 b4 50.Tb6 b3 51.Le5
Nu när vit har lyckats stoppa den
skenande bonden känns det som
om man kan tacka varandra för
en god match, men svart vill försöka ett tag till och det är ju aldrig
fel ...
51...Tc5 52.Lf6 Lc4 53.Lb2 Lb5
54.La3 Td5 55.Tb7+ Kc6
56.Txh7 Td2
Svart gör ett ambitiöst (läs: dumdristigt) vinstförsök med stora
risker. Om vit får g6-bonden kan
hon offra löparen på b-bonden
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och på så vis ha tre fribönder och
torn mot löpare, vilket faktiskt
ger goda vinstodds.
57.Th6 Ld3 58.h5
Nu är det istället Inna som kan
börja spela för vinst! Ett tufft och
svängigt parti, precis som det ska
vara.
58...Ta2 59.hxg6 Lxg6 60.
Txg6+ Kb5

Så det kan bli! Nu är det vit som
vinner. Eller?
61.Le7?
Varför inte till c1? 61.Lc1 Tc2
(61...b2 62.Lxb2 Txb2 63.f4 och
vit vinner lätt) 62.Le3 b2 63.Tb6+
med vinst.
61...b2 62.Ld8 Ta6!
Hoppsan! Black is back.
63.Tg7 Tb6 64.Lxb6 Kxb6
Vit kan inte hindra svart från
att gå i dam, men har fribönder
och ett säkert sätt att garantera
remin. Frågan är bara om man ska
springa med bönderna och kämpa för seger eller om man ska
placera tornet på e4, där det helt
skär av svarts kung, och sedan
invänta remianbud.
65.Tg6+
Att försöka komma framåt med
bönderna ser lovande ut, och om
svart inte är på alerten kan vit
vinna. Säkrast är å andra sidan
65.Te7 b1D 66.Te4 och svarts
kung kan inte hjälpa till i angreppet. Remi. 65.g5 b1D 66.Tf7 Kc5
67.Kg4 Dg6 68.Tf6 Dg7 69.f4 är
ett exempel på en ställning där
det lutar åt vit seger, men det är

möjligt att svart har bättre drag
än i texten. Svårbedömt är det
minst sagt.
65...Kc5 66.Tg5+ Kc4 67.Tg8
b1D 68.Tc8+ Kd5 69.Td8+ Ke6
Det är ingen vidare taktik att
hjälpa svarts kung till ett bättre
fält, men det bör ändå vara remi.
70.Te8+ Kf7 71.Te4 Dg1+ 72.
Kf4 Kf6 73.Te8
Man får se upp med att placera
torn och kung för långt ifrån varandra. Damen har ju ganska god
räckvidd och är bra på gafflar,
bindningar och andra tricks.
73...Dh2+ 74.Ke3 Dh6+ 75.Kf2
Dd2+ 76.Kg3 Dd6+ 77.Kf2 Dd5
Det här förenklar situationen för
vit. Svart borde ha försökt komma in med kungen via g5, då det
ser ut som om det finns vinstchanser. 77...Kg5 78.Te4 Kh4
79.g5+ (79.Ke3 Kg3 ser jobbigt
ut för vit.) 79...Kh3 (79...Kxg5
80.Tg4+ och svarts kung är avskuren.) 80.Tg4 (80.Ke2 Dh2+
81.Ke3 Dg1+ 82.Kf4 Dg3+
83.Kf5 Dxf3+ 84.Tf4 Dd5+
85.Kg6 är svårbedömt, men går
kanske att hålla för vit.) 80...Dd2+
81.Kf1 De3 förlorar.
78.Tf8+ Kg6 79.Tf5
Äntligen!
79...Dd4+ 80.Kg2 Dd2+ 81.Kg3
De1+ 82.Kg2 De2+ 83.Kg3 Df1
84.Kf4 Dg2 85.Ke3 Dg3 86.Ke2
Dg2+ 87.Ke3 remi
En riktig holmgång med chanser
fram och tillbaka. Bra kämpat av
Inna, även om det var synd att
hon missade vinsten i slutet ...
Bra lyckades även Carl Eidenert som spelade i den yngsta
gruppen och där slutade på 5½
poäng. Det var hans första Ungdoms-VM och han visade stor
mogenhet, såväl på som utanför
brädet. Ungdomssidorna hade
anledning att presentera Carl
(som Talangjaktsvinnare) redan i
TfS nr 4/05, så han får vara utan
partier den här gången. Dock vill

vi återge en rolig incident i den
yngsta pojkklassen som Carl
berättade om. Under en av
ronderna räckte Carls motståndare upp handen för att tillkalla
domaren. Sedan pekade han mot
sidan av huvudet. Hade han
huvudvärk? Nej, han hade fastnat med tuggummit i håret!
Kezli Ong som spelade i den
äldsta pojkklassen hade inget lätt
program under schacksommaren.
Det började med en månads
semester i Malaysia, men den
vilan kanske kostade dyrt då SMgruppen blev jobbig utan några
ordentliga förberedelser. Efter
tretton hårda ronder med dålig
utdelning är man inte direkt
sugen på att spela ett UngdomsVM, men trots att den sviktande
formen höll i sig höll Kezli
huvudet uppe. Själv hade jag nog
”tiltat” och i ren desperation
börjat spela Blackmar-Diemergambit och liknande trams, men
Kezli forsatte med sitt positionellt sunda och mogna schack.
Tyvärr handlade många förlorade poäng om hans vanliga akilleshäl – klockan – och han hamnade
i tidsnöd parti efter parti. Att han
sedan repade sig poängmässigt i
Lag-EM var skönt att se. Kezli är
värd mer än de 5 poäng han tog i
Belfort.
Nada Gjoreska i Flickor U16
spelade Ungdoms-VM för första
gången och hade en tuff start.
Motståndet är betydligt hårdare
än i exempelvis Skol-SM för flickor – som hon har vunnit två gånger i rad – men mot slutet började
spelet stämma bättre och hon
plockade till slut ihop klart
godkända 4½ poäng.
Vår fransktolk, Kamelia Tadjerbashi, var trött efter att ha
avslutat ett hårt studieprogram
på Internationellt Gymnasium (IB
– International Baccalaureate)
och det märktes tydligt i de inledande ronderna. Hon spelade

upp goda ställningar, men tappade koncentrationen för något drag
med ett och annat misstag som
följd. Hennes bästa parti mot
kvalificerat motstånd var mot
Sabrina Rölli (elo 2044) och ger
en bra bild av Kamelias turnering. Stundtals bristande koncentration, men över lag bra spel.
Spanskt (C 64)
Sabrina Rölli
Kamelia Tadjerbashi
Flickor U18

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Lc5
Kamelia spelar så kallat klassiskt
Spanskt som också används av
bland annat Jonny Hector och
superstormästaren Ivan Sokolov.
Det vanligaste är förstås 3...a6.
4.0–0
Det i särklass populäraste draget
som dock ger svart många alternativ. Man kan också spela 4.c3
som direkt riktar in sig på att ta
ett grepp om centrum.
4...Sd4
Eftersom Kamelia inte var hemma i varianterna, men har lätt för
att memorera, så resonerade vi
under förberedelserna att det var
smartast att spela ganska direkt
då det begränsar vits möjligheter.
5.Sxd4 exd4
Att ta med löparen förlorar förstås både kampen om centrum
och tempo efter 6.c3 följt av 7.d4.
6.d3 c6 7.Lc4 d5 8.Lb3
Det här är ovanligt. Oftast brukar vit ta på d5 för att sedan
schacka på b5 med förhoppningen att förstöra svarts rockad. Svart
kan då spela Kf8, vilket ställer
frågan till vits löpare på b5 vad
den egentligen sysslar med där på
kanten. Det finns till och med en
risk att den snabbt blir instängd,
t.ex. 8.exd5 cxd5 9.Lb5+ Kf8
10.Sd2? (Ett naturligt drag som
faktiskt är ett stort misstag.)
10...Da5 11.a4 a6 12.Sb3 Dc7
13.Sxc5 Dxc5 14.De1 Sf6 (Det

är ingen brådska att ta löparen,
vit är förlorad.) 15.b3 Kg8 16.Da5
b6 17.La3 Dxa3 18.Dxb6 Df8
19.Lc6 Dd6 20.a5 Tb8 21.Da7
h5 22.Ta4 Sg4 23.g3 Se5 24.Lxd5
Dxd5 25.uppg., Kedyk–Najer,
Philadelphia 2004.
8...dxe4?
Det här var kanske vad vit hade
hoppats på. Detta var annars ganska typiskt för Kamelias tävling,
med små koncentrationslapsusar
som förstörde goda ställningar.
Efter 8...Se7 har svart inga problem och vit måste ta en allvarlig
funderare på vad hon ska göra
med vitfältslöparen.

9.Lxf7+
Vit förivrar sig och väljer det sämre av två alternativ. Det gäller att
ha tålamod och försöka spela bra
i öppningen (förstås utan att
tänka alltför länge). Det kan helt
enkelt vara värt att lägga ned lite
energi på öppningarna – en dålig
öppning får man ju oftast leva
med hela partiet. Rätt var 9.Dh5
De7 10.Lxf7+ Kf8 (10...Dxf7
11.Dxc5 är jobbigt för svart.
Kungen är kvar i centrum och vits
torn är på väg till e-linjen.)
11.Lxg8 Kxg8 12.Te1 och vit har
en behaglig fördel.
9...Kxf7 10.Dh5+ g6 11.Dxc5
Dd5?
Ett lärorikt ögonblick. Här är
Kamelia för ivrig med att byta
dam och ser inte att det förlorar
en bonde. Med kungen på f7 är
det förstås lätt att börja oroa sig,
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men när vit bara har damen utvecklad finns det för lite angreppspotential. Svart borde istället bara
spela normalt med 11...Sf6 och
har då utjämnat.
12.Dxd5+ cxd5 13.dxe4 dxe4
14.Td1 d3 15.cxd3 exd3 16.
Txd3
Efter ett par misstag har vi hamnat i en ställning där vit har en
bonde mer, men där svart kan
hoppas på remi tack vare olikfärgade löpare och den relativt symmetriska bondestrukturen. Svart
vill nu sikta på att byta så mycket
pjäser som möjligt, men inte någon av löparna eftersom chanserna till remi är högre med dem
kvar på brädet.
16...Lf5 17.Td1 Sf6 18.Sc3 The8
Här är det viktigt för svart att
spela naturliga drag och relativt
snabbt, eftersom det är betydligt
jobbigare att sköta försvaret med
sämre tid på klockan. Ställningen
är dessutom inte så känslig för
exakt spel, så det svart kan göra är
att spela enkelt, undvika att någon av löparna byts av, och hoppas på det bästa.
19.Sb5 Tad8?!
19...Te2 hade varit mer aktivt
och undvikit eventuell bondeförlust, men det här draget gillrar en
liten fälla ...
20.Lg5
... som vit inte går i. Bättre var
dock 20.Le3, då vit får bonden på
a7. 20.Txd8 Te1 matt hade varit
pinsamt.
20...Txd1+ 21.Txd1 Se4 22.Le3
a6
Nu när svart håller gaffelfältet d6
har inte Le3 samma effekt som i
det tjugonde draget.
■ Vid Fide-kongressen i
Dresden i augusti tilldelades Pontus Carlsson titeln
Internationell mästare
(IM).
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23.Sd4 Ld7 24.Tc1 Tc8
Det kan ibland vara svårt att veta
vilken pjäs man ska byta av och
varför. Speciellt krångligt blir det
med avbyten av torn i slutspel
eftersom det alltid känns som om
det finns chanser till remi i slutspel med bara var sitt torn och ett
par bönder (tänk på vad Tarrasch
halvt skämtsamt sa: ”Alla tornslutspel är remi”). Men tornet
kan också vara ett vinstvapen och
här gör Kamelia rätt som inte
låter vits torn aktivera sig på clinjen. Närvaron av olikfärgade
löpare blir allt mer tydlig för varje byte.
25.Txc8 Lxc8 26.Kf1 Kf6 27.Ke2
Ke5
I slutspelet är det okej att ha en
motionerande kung. I mittspelet
kan det dock leda till hjärtattacker och det är därför bäst att låta
honom ligga på sofflocket, väl
skyddad av en mur chipspåsar.
28.Kd3 Kd5 29.b4
Det är viktigt att begränsa svarts
springare. Det här draget tar bort
fältet c5 för springaren och ger
offensiva signaler. Det är dock
svårt att se hur vit ska kunna
omvandla extrabonden till vinst.
Här gäller det att ha tålamod och
vara beredd på att vit kommer att
”ta ett varv till”, som Sverigemästaren Stellan Brynell brukar uttrycka det. Tålamodet är dock
lika viktigt hos vit som hos svart,
men vit har genom merbonden
råd att göra fler små misstag.
29...Ld7
Nackdelen med att avancera med
bönderna är att det blir lättare för
motståndarlöparen att slå en kil
mellan dem. Nu känns a4 ganska
avlägset.
30.f3 Sd6 31.g4
Vit tar fler fält från den svarta
hästen.
31...Sb5
Får jag fresta med ett hästbyte?
32.Se2
Nej tack! Byter vit pålle är det

förstås snart dags för en fredlig
handskakning.
32...Sd6 33.Sc3+ Ke5 34.f4+
Ke6 35.Lc5
Får vit byta bort sin löpare ökar
hon chanserna till seger.
35...Sb5 36.Se4 h5 37.h3 hxg4
38.hxg4
Varje bonde som byts av är ett
steg närmare remi.
38...Kf7 39.Sf2
39.a4 Sc7 40.Sd6+ Ke6 41.Sxb7
Sd5 42.Ke4 Sf6+ 43.Kd4 Lxa4
byter av ännu fler bönder.
39...Le6?
Med betänketiden som användes
under Ungdoms-VM (90 minuter + 30 sekunder per drag) är det
lätt att kvalitén sjunker när man
kommer in i den eviga tidsnöden.
Den innebär ofta att man bara
har någon minut kvar för resten
av partiet, men att man alltid har
minst 30 sekunder för att utföra
ett drag. Det är oftast slutspelen
som blir lidande, vilket är en bra
anledning att träna in god teknik
och lägga typställningar på minnet så att man slipper tänka så
mycket själv. Här är det ont om
tid för båda spelarna och då kommer det oftast misstag.
39...Sa3 hade varit ett intressant sätt att försöka låsa fast a2bonden, t.ex. 40.Kc3 Le6 41.Sd3
Sb5+ 42.Kb2 Sc7 och vit får börja om igen. Efter partidraget blir
vits kung väldigt aktiv.
40.a4 Sc7 41.Kd4

Vikten av att ha en aktiv kung i

slutspelet talar man om redan på
nybörjarnivå och det blir inte
mindre viktigt när man kommer
upp i spelstyrka. Här har vit fått
mycket goda vinstchanser tack
vare just den aktiva kungen. Med
press både på klockan och på
brädet är läget inte helt lätt för
Kamelia.
41...Lb3 42.a5 Se6+ 43.Ke5 Lc2
44.Se4 Sd8
Svart måste inta försvarsposition
”mucho defensivo” för att kunna
klara sig. Det är dock bra att
bönderna står på vita fält, där de
är lättare att försvara.
45.Sd6+ Kg7 46.f5 gxf5 47.gxf5
Det här var nog precis vad svart
hoppades på. Om vit ska försöka
ett tag till bör hon behålla springarna på brädet med 47.Sxf5+, men
det luktar fortfarande remi.
47...Sf7+ 48.Ke6 Lb3+ 49.Ke7
Sxd6 50.Lxd6
Vit har i och för sig en vältränad
kung (den har trots allt promenerat ända till motståndarsidan),
men på grund av de olikfärgade
löparna är vinstchanserna borta.
50...Lc4 51.f6+ Kg8

Ungdoms-VM, Belfort 2005
Pojkar under 18
1. Ildar Tjairullin, Ryssland
2. Radoslaw Wojtaszek, Polen
3. Jacek Stopa, Polen
..........

8½
8½
8

64. Kezli Ong, Sverige
(11 ronder, 105 spelare)

5

Pojkar under 16
1. Alex Lenderman, USA
2. Ian Nepomniasjtsji, Ryssland
3. Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike
..........

9
8½
8½

44. Drazen Dragicevic, Sverige
(11 ronder, 153 spelare)

6½

Pojkar under 10
1. Sahaj Grover, Indien
2. Ivan Bukavsjin, Ryssland
3. Ulvi Bajarani, Azerbajdzjan
..........

9
9
8½

58. Carl Eidenert, Sverige
(11 ronder, 123 spelare)

5½

Flickor under 18
1. Maka Purtseladze, Georgien
2. Bathuyag Mongontuul, Mongoliet
3. Joanna Majdan, Polen
..........

8½
8½
8½

66. Kamelia Tadjerbashi, Sverige
(11 ronder, 75 spelare)

4

Flickor under 16

För dem som är intresserade av
datorns bedömning av den här
stendöda schackställningen kan
jag rapportera att det enligt Fritz
8 är avgörande fördel för vit,
+1.91. Men det skulle jag ta med
ett badkar salt.
52.Kd7 Kf7 53.Le7 Lb5+ 54.Kc7
Lc6 55.Kd6 Lh1 remi
Bra jobbat!

1. Anna Muzychuk, Slovenien
2. Miranda Mikadze, Georgien
3. Yulduz Hamrakulova, Uzbekistan
..........

9
8½
8½

78. Nada Gjoreska, Sverige
(11 ronder, 96 spelare)

4½

Flickor under 14
1. Jelena Tairova, Ryssland
3. Anastasia Bodnaruk, Ryssland
2. Mariya Muzychuk, Ukraina
..........

9
9
9

33. Inna Agrest, Sverige
(11 ronder, 102 spelare)

6
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Intervju med

Axel Smith
ung slitvarg och ordförande i
Lunds Akademiska Schackklubb
Det är ingen slump att Ungdomssidorna har profilerat ett gäng
LASK-ungdomar den senaste
tiden, eftersom Lund har några
av Sveriges bästa juniorer. Vad
beror det på, tror du?
– Bra spelare inspirerar varandra på tävling och träning, antar
jag. De juniorer som syns nu är
frukten av de juniorsatsningar och
den stora schackskola som drogs
igång av Calle Erlandsson med
flera för 6-8 år sedan.
Att vara schackspelare i Lund,
bra eller dåligt?
– Det är bara bra. Att Lund är
en studentstad hjälper naturligtvis till, många nya spelare har
kommit via universitetet. Klubbturneringen är den starkaste i
Sverige och har samtidigt över 50
deltagare. Det enda som saknas
är att fler visar intresse för blixtoch analyskvällar.
Hur ser framtiden ut för LASK?
– Vi har precis lyckats skaffa en
egen permanent klubblokal –
Schackhuset. Lokalen är relativt
centralt belägen, ligger på markplan och är drygt 160 kvm stor. I
en intervju i TfS nr 8/04 hade
Linus Olsson en vision om ett
schackkafé som i princip skulle
vara öppet dygnet runt. Vi försöker göra Schackhuset till detta
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och har för tillfället öppet fyra
fem eftermiddagar och kvällar i
veckan. Med egen lokal ska vi
naturligtvis dra igång en satsning
på vår schackskola för att öka
antalet juniormedlemmar. Vi
håller för tillfället på att dela ut
broschyrer i alla Lunds grundskolor. I den handfull skolor som
ligger inom två kilometer försöker vi få prata fyra fem minuter
per klass om schack och vår
verksamhet. De flesta lärare och
rektorer är positivt inställda till
schack. En annan viktig rekryteringskälla är Lundamästerkapen
för skollag som Johan Sigeman
med flera arrangerar varje. Om
det sedan blir så många nya
juniormedlemmar – det återstår
att se.
Hur många timmar lägger du
ner på schackrelaterade saker i
veckan?
– Finns väl ingen idé att räkna
timmarna, men det är ganska
många.
Hinner du med andra fritidssysselsättningar också?
– Jodå, jag och några kompisar
följer MFF och har även en
hemsida med drygt tusen unika
besökare om dagen. Annars spelar jag gärna fotboll, tennis eller
pingis – dock inte något organi-

En som är så aktiv inom svenskt
schack måste ha en hel del synpunkter?!
– Jag har inte varit med särskilt
länge, utan kan mest försöka förstå vad andra tycker. I LASK
märktes det till exempel tydligt
att division I tappat i status, det
fanns inget intresse för att åka på
bortamatcherna i Göteborg. Det
har även visat sig att en hel del
andra klubbar funderat i samma
banor och därför nyuppväcktes
allskånskan, med anor från 1950talet. Även om det allsvenska
seriesystemet är ett nollsummespel syns det tydligt var breddens
pengar går. I allskånskan har vi
kunnat hålla nere startavgiften
till 500 kronor per lag och säsong
men ändå spela en hel serie med
ett avslutande sammandrag. Visst,
elitserien skulle inte fungera ifall
alla tänkte så, men egentligen
tycker jag nog att elittävlingar
borde ha de externa inkomsterna
som gör att det inte känns betungande för de vanliga medlemmarna att betala. Så lär det inte
vara med elitserien.
Vad menar du med “externa
inkomster“?
– Jag menar sponsorpengar/
åskådarintäkter. Eftersom det är
otroligt svårt att få tag på sådana
har jag svårt att se framtiden för
elittävlingarna.
Har du några idéer kring hur
vi ska kunna marknadsföra
schacket i Sverige?
– Nu när Lag-EM kostar en hel
del får man hoppas att det får
tillräckligt med medieutrymme
för att nå ut till allmänheten.
Sedan är det upp till klubbarna
att försöka spinna vidare på det.
Annars är väl schack ingenting
som går att marknadsföra – vem
vill följa en tyst sjutimmars match
där de inte förstår någonting?

Foto: Calle Erlandsson

Axel Smith
Född: 1986
Rating: 2206
Elo: 2130

Men bör man då göra partierna
kortare, eller ska man ge upp
hoppet om att schack ska hänga
med i det fartfyllda mediesamhället?
– Visst kan man säkert locka
ett klart större antal spelare än
idag, men inte genom att försöka
exploatera schacket till någon
sorts medieprodukt. Att få folk i
gemen intresserade är nog ganska
hopplöst, men har damfotbollen
kunnat så kanske ...
Schack har fått en stark anknytning till internet. Tror du att kanske de flesta tävlingar kommer
att spelas över internet om tjugo
år?

– Det hoppas jag verkligen inte.
Att spela mot folk man inte kan
se ansiktet på känns inte särskilt
lockande. Själv spelar jag knappt
något på internet.
Vad har du för målsättning när
det gäller ditt eget schackspelande?
– Egentligen spelar jag schack
bara för att ha kul, men känner
att jag måste bli lite bättre för att
kunna vara nöjd. Nu retar jag mig
för mycket på alla enkla misstag.
Som schackspelare är jag en
praktiker, byter gärna ner till lika
slutspel och försöker skapa något
därifrån. Mycket ruffel, inga
remier och spel på klockan ingår.

Har som mål att snitta över sextio
drag per parti.
Hinner du träna något? Och hur
tränar du då?
– Jag försöker hinna med att
analysera mina partier utan
dator, men för tillfället är det
dåligt med träningen. Får säga
som de flesta alltid säger – ska ta
tag i det om någon månad.
Och så en klassisk fråga: den
bästa schackboken i dina ögon?
– Har två favoriter, "Mitt System" av Aron Nimzowitsch och
"Masters of The Chess Board" av
Richard Réti. Framförallt är det
fantastiskt kul att försöka förstå
schackutvecklingen på den tiden
TfS nr 6/2005
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med den hypermoderna skolan
o.s.v.

Kadettallsvenskan

Varför är schack fantastiskt?
– Svår fråga. Antar att det är
kampen mellan två spelare och
de enorma variationsmöjligheterna som fascinerar. Den kreative kan tävla mot praktikern och
försvarsspelaren mot angreppsspelaren.
Över till mer ”vardagliga ting”.
Vad gör du vid sidan av schacket?
– Jag har läst naturvetenskaplig
linje på gymnasiet. Har dock tröttnat rejält på skolan sista tiden och
nöjer mig med en halv termins
halvtidskurs i höst, “Fotboll i
samhället“.
Fotboll i samhället?
– Fotboll i samhället är en
5-poängskurs där man förklarar
fotbollens historiska utveckling i
Sverige samt vilken roll den har
haft i samhället under olika
perioder. Kursen är säkert inte
användbar till något, men det ska
bli kul att läsa eftersom jag är
väldigt intresserad av fotbollshistoria, i synnerhet MFF:s historia.
Du är en flitig skribent, vilket
man kan se på LASKs utmärkta
hemsida. Är inte journalist ett
framtidsyrke för dig?
– Jo, seriös sportjournalist eller
något liknande är drömmen.
Slutligen vill jag återknyta till
schacket med att du beskriver
din schacksommar.
– Min schacksommar var väl
resultatmässigt okej med en bra
första hälft i JSM och en tredjeplats i Gothenburg Open, men
spelmässigt var den en katastrof.
I princip tog jag mina vinster
genom att tråka ut motståndaren
i slutspel, ruffla i tidsnöd eller
hoppas på misstag. Har äntligen
börjat spela lite mer på egna
planer nu i höst.
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SK Rockaden Stockholm
försvarade mästartiteln
Av Lars Grahn

ntusiastiska ungdomsledare talar om Kadettallsvenskan som
en av årets höjdpunkter. Juniorerna i de olika finallagen brukar
förläggas på vandrarhem, där de
umgås som en enda stor familj.
Finalen är undanstökad på en helg
med sex deltagande lag.
Den här gången hade finallagen kvalificerat sig via kvaltävlingar i Stockholm och Göteborg.
Skara SS med Lars Eklund i spetsen såg till att det blev en lyckad
final. Lagen bodde på STF:s
vandrarhem i Skara och spelet
försiggick i den närbelägna scoutgården.
Resultatet i toppen var ganska
givet. Storklubben SK Rockaden
från Stockholm har vunnit de tre
senaste åren. Den här gången blev
det idel matchsegrar och tjugosex partipoäng av trettio möjliga.
Tvåan SS Manhem distanserades
med hela tio partipoäng.
SK Rockaden fullbordade
verket genom att besegra Malmö
AS med 5–1 i sista ronden. På
fjärde bordet blev det ett mycket
underhållande parti:

E

Italienskt (C 54)
Martin Alarik, SK Rockaden
Martin Silwer, Malmö AS
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5
4.c3 Sf6 5.d4 exd4 6.cxd4 Lb4+

7.Sc3
En gambitfortsättning som var
mycket populär för hundra år
sedan. VM-matchen mellan Steinitz och Lasker i Moskva 189697 bidrog starkt till den saken.
På den tiden gav man gärna en
bonde för angrepp. Partifortsättningen antyder att Alarik är på
samma våglängd som de gamla
mästarna vad gäller offensivt
tänkande.
7...Sxe4 8.0-0 Sxc3
På 8...Lxc3 är det så kallade Møllerangreppet 9.d5!? fortfarande
det mest gångbara. Møllers analyser publicerades första gången i
denna tidskrift, eller närmare
bestämt i Tidsskrift for skak år
1898. (Tidskriften bytte namn
när redaktionen flyttade från
Danmark till Sverige.)
9.bxc3 Le7
Det anses vara dåligt att anta gambiten. I partiet Corte-Bolbochan,
Mar del Plata 1946, fick vit fördel
efter 9...Lxc3 10.La3!? d5 11.Lb5
Lxa1 12.Te1+ Le6 13.Da4 med
idén 14.Se5. Här är naturligtvis
även 10.Lxf7+!? Kxf7 11.Lg5 följt
av 12.Db3+ jämte slag på c3 frestande.
Møllers grundtanke med d4d5 (se föregående kommentar)
var att han ville förhindra “befrielsedraget“ d7-d5. Det är det

draget som bör spelas i det här
läget, det vill säga 9...d5 i stället
för partidraget 9...Le7. Men Alarik tar inte tillfället i akt.

Kadettallsvenskan, Skara 2005

1.
2.
3.
4.
5.
6.

10.Te1
Visst är e-linjen intressant, men
redan 1896 experimenterade
Carl Schlechter med en betydligt
skarpare möjlighet: 10.d5 Sa5
11.d6! cxd6 (11...Sxc4?? 12.dxe7
och svart förlorar pjäs, eller
11...Lxd6 12.Te1+ Kf8 13.Lxf7!
och vit vinner. 13...Kxf7 faller på
14.Dd5+ Kf8 15.Lg5.) 12.Lxf7+!
Kxf7 13.Dd5+. I partiet Schlechter–Walter, Wien 1896 följde
13...Kf8 14.Sg5 De8 15.Dxa5
med klar fördel för vit. Flyktförsöket 13...Ke8 faller på 14.Lg5,
t.ex. 14...Sc6 (14...Lxg5? 15.Sxg5
Df6 16.Tae1+ och vit vinner utan
problem efter 16...Kf8 17.Te3
eller 16...Kd8 17.Dxa5+ b6
18.Dd5.) 15.Tae1 Tf8 16.Sd2
(med idén Sd2-c4xd6) 16...Se5
17.Sc4 Sxc4 18.Txe7+ o.s.v.
Den typen av varianter finner
få vid brädet. I det här fallet är det
väl bara teoristudier som gäller.
10...d5
Efter det kan svart vara rätt nöjd
med spelöppningen.
11.Ld3 0-0 12.Lf4 Te8 13.Tb1
Tb8 14.Te3 Lg4 15.Dc2 g6 16.
Tbe1 Lxf3 17.gxf3!?
Vit vill behålla trycket på e-linjen
och är beredd att acceptera en
dubbelbonde för att inte tappa
tid. Priset känns en aning högt.
17...Dd7 18.De2 a6

SK Rockaden Sthlm
SS Manhem
Linköpings ASS
Malmö AS
Ervalla SS
Skara SS

1

2

■

4

2
½
1
½
0

3

4

5

6

5½ 5 5½ 6
■
3 2½ 5 3½
3
■
3½ 3½ 4
3½ 2½ ■
3 4½
1 2½ 3
■
3½
2½ 2 1½ 2½ ■

Det finns en poäng i att förhindra
Lb5, men det var också angeläget
att lätta på trycket på e-linjen.
Det kunde ha gjorts med 18...f6
följt av Kf7 och Ld6.
19.Lg5 Kf8 20.Lh6+ Kg8 21.f4
Vit är inte intresserad av 21.Lg5
med eventuell dragupprepning
och remi. Han satsar i stället på
att rycka fram med f-bonden,
något som Silwer kunde ha satt
stopp för med 21...f5.
Det finns också möjlighet att
lätta på trycket med det svårfunna 21...Lf8! med poängen
22.Txe8 Txe8 23.Dxe8 Dg4+!
och svart bör klara remi, t.ex.
24.Kf1 Dh3+ 25.Ke2 Dh5+
26.Kd2 Dxh6 och svart får tillräcklig kompensation för kvaliteten.
21...b5?

pp

mp

26
10
16
5
14½ 7
14½ 5
10½ 3
8½ 0

23.fxg6 hxg6
Efter 23...fxg6 24.Te6 Dd7 avgör 25.Lxg6!, t.ex. 25...hxg6 26.
Txg6+ Kh7 27.Dd3 Kh8 28.Tg7
med matt.
24.Dg4 b4
På 24...Df6 följer 25.f4 med idén
Lg5.

25.Te6! uppg.
Svart klarar inte av beskjutningen mot g6. 25...fxg6 26.Dxg6+
leder genast till matt.
I det segrande laget spelade:
Nicolaj Zadruzny 3½ av 5
Erik Blomqvist 5 av 5
Christopher Lissäng 4½ av 5
Isak Revelj 2 av 3
Martin Alarik 3½ av 4
Joakim Isheden 4 av 4
Jonathan Berggren 3½ av 4

22.f5! Dd6
Det förhindrar f5-f6, men det
finns fler hot i ställningen.

Det hade blivit ett och annat
bordspris till Rockaden om sådana stått på spel. Tre av de sju
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Rockadenspelarna, Zadruzny,
Blomqvist och Lissäng, var med
även i fjolårets guldlag.

30.Lg6+ Kg8 31.Th8+! uppg.

I första ronden försvarade sig Simo
Panas elegant mot Anton Skoog,
men det kostade tid ...

Manhem säkrade andraplatsen
efter en övertygande seger mot
Ervalla i sista ronden. Erik Karlsson genomförde ett kraftfullt
angrepp vid andra bordet.

Simo Panas, SS Manhem

Ludvig Forsberg, Ervalla SS

Anton Skoog, Skara SS

Erik Karlsson, SS Manhem

Svart vid draget är pressad. Det
hotar 27.Th3 varpå 27...Dxg5
faller på 28.Lg8+! med matt på
h7. Men Panas finner ett sätt att
rädda kungen.
26...f6!!
Kungen får en flyktväg via f7.
Därigenom blir hoten på h-linjen
hanterbara.
27.Th3
Det kunde ha förberetts med
27.Sf7+, men efter 27...Txf7
28.Th3 f5! 29.Txh6 gxh6 30.Lxf5
Sxf5 har svart riklig kompensation för damen.
27...Dxg5
Det visar sig att vit saknar en
giftig avdragsschack. Efter 28.
Lg6+ Kg8 29.Th8+ Kxh8 30.
Dh3+ finns ju räddningsplankan
30...Dh6.
28.f4
Ett sista desperat försök att rycka
undan plankan. Panas hade sannolikt svår tidsnöd.
28...Dxf4 29.Tf1 De5??
Efter 29...Dg5 har vit inga tricks
kvar. Svart hotar bland annat med
30...Lg2.

26.e6!
Hotet mot tornet är uppenbart,
men det hotar framför allt matt i
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två genom 27.Dxh6+!. Svart
måste ge en kvalitet för att hänga
kvar i partiet.
26...Td4 27.exf7 Lxf7 28.Lxd4
Txd4 29.Sg3 Lf6?
Svart kunde ha vunnit tid genom
att gå direkt till g5.
30.Sf5!
Det handlar åter om punkten h6.
Springaren riktar hot mot både
d4 och h6. Svarts bästa försök att
lindra skadan är 30...Dd7!?, för
efter 31.Sxd4 Dxh3 32.gxh3 cxd4
har han åtminstone ställt till med
lite oreda i vits bondestruktur,
och löparparet gör att han kan
kämpa vidare ett tag till. I partifortsättningen går det snabbt
utför.
30...Lg5? 31.Sxd4 cxd4 32.Df5
Vits dam är kvar på brädet och
skapar nya matthot.
32...Lg8 33.Tcd1 Sc4 34.Txd4
Sd6 35.Dg6 Lf6 36.Txd6! uppg.
Om svart slår tillbaka på d6 så
följer 37.Te8 med hotet 38.Dh7
matt.

Skollag-NM i Oslo
Mälarhöjdens skola vann skollag-NM för mellanstadielag
som spelades i idyllisk omgivning på Haraldsheim i Oslo
den 9–11 september. Det svenska laget vann alla sina
matcher. Bäste poängplockare var Alfred Krzymowski som
tog maximala 5 poäng på förstabordet.
1. Mälarhöjdens skola, Sverige
2. Korsvoll barneskola, Norge
3. Rimaskoli, Island
4. Kvaleberg skole, Norge
5. Jetsmark skole, Danmark
6. Kertullin koulu, Finland

14½ 10
13
6
12½ 6
11
6
7
2
2
0

I det segrande fyrmannalaget spelade i bordsordning:
Alfred Krzymowski 5 av 5
Albert Krzymowski 4½ av 5
Martin Lundstedt 2½ av 5
Leo Brodin 0 av 2
Pontus Echardt 2½ av 3

28.Dxf6+ Kh7 29.Dxg6+ Kh8
30.Dh6 matt. Det går inte heller
att gardera g6 med 27...Sf4, för
då slår vit bara på f4, faktiskt bäst
med damen: 28.Dxf4! exf4 29.
Txf4+ Kh7 30.Th4 matt. Johansson fann ett bättre försvar:
27...Lf5! 28.exf5 Sxf6 29.fxg6
Vit måste slå på g6, med bonden
eller löparen. Efter 29.gxf6+?
Kxf7 är det bara för vit att packa
ihop.
29...Sh5 30.Df3 Th8
Ett svårt beslut. Efter 30...exd4
31.Dxh5 Th8 32.Df3 är svarts
kung hårt utsatt på g7, men det
ser ut som om svart skulle kunna
rida ut stormen efter 32...Dd8
33.Dg4 De7. Det är inte en önskeställning när tidsnöden tränger
sig på.
31.Lf2?
Vit blinkar först. Det fanns en
möjlighet att hålla trycket uppe
med 31.De4!. Det hotar 32.
Lxe5+! dxe5 33.Dxe5+, och
31...exd4? 32.Dxd4+ förändrar
inte saken. Svart hade fått stötta
upp e5 med 31...Dc7. Den ställningen är oklar.
31...Dxc2
Plötsligt har luften gått ur vits
angrepp.
32.Db7 Dc1+ 33.Kh2 Df4+ 34.
Kg1 Dxg5+ 35.Kh2 Df4+ 36.Kg1
Dc1+ 37.Kh2 Df4+
Faktum är att vit saknar en giftig
avdragsschack efter 37...Dd2 varefter 38...Sf4 är på gång. Svart
står på vinst.
38.Kg1 Dg5+ 39.Kh2 Kh6 40.

Landet runt
Damallsvenskan

Kristallen
fick revansch
Av Lars Grahn

ntresset för Damallsvenskan
tycks inte ha ökat sedan premiären i fjol. Det var än en gång
sex lag som kom till start på
Schacksalongerna i Stockholm,
samma fem föreningar som i fjol
på startlistan. Mölndals SK var
det enda lag som inte kom från
Stockholmstrakten. SK Rockaden
ställde upp med två lag.
Det var åter upplagt för ett
finalmöte i sista ronden mellan
Sollentuna SK och Kristallens SK.
Den här gången var det Kristallen
(först nämnda) som triumferade:
Viktoria Johansson–Svetlana
Agrest remi, Jelena Miloradovic–
Viktoria Bashkite 0–1, Emilia
Horn–Inna Agrest 1–0, Eva Jiretorn–Maria Berg 1–0.
Eva Jiretorn och Emilia Horn
blev bästa poängplockare i
mästarlaget med maximala fem
poäng.
Viktoria Johansson började
med tre vinster och avslutade
med två kampremier. I näst sista
ronden klarade hon med de
svarta pjäserna av en första
anfallsvåg från motståndaren
Susanne Eriksson, Mölndals SK.
Det såg riktigt illa ut för Johansson redan efter spelöppningen.
Så kom andra vågen:

I

Viktoria Johansson, Kristallen

Susanne Eriksson, Mölndal

27.Tf6!
Till att börja med kan vi konstatera att det hotar hemskheter av
typ 28.Txg6+ Kh8 29.Txd6! exd4
30.Dxd4+ med matt. Och det
går inte att slå tornet: 27...Sxf6?

Damallsvenskan, Stockholm 2005

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kristallens SK
Sollentuna SK
Mölndals SK
Solna SS
SK Rockaden Sthlm
SK Rockaden Sthlm II

1

2

3

■

2½

1½
1
½
0
0

■

3
2

2
0
1
1

■

1
½
0

4

5

3½ 4
4
3
3 3½
■
3
1
■
0
1

6

4
3
4
4
3
■

10
7
7
4
2
0
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13½
13½
8½
5½
2
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Foto: Johan Walén

Lg8 Df4+ remi
Det är möjligt att Johansson
accepterade remi av matchtaktiska skäl. Det gällde att säkra
matchsegern, och hon ville kanske inte ta några risker. Det var
förmodligen också en svår psykologisk omställning. Johansson
hade varit pressad hela partiet
och i det läget kan det vara svårt
att plötsligt börja spela på vinst.
Slutställningen är i varje fall
vunnen för svart, t.ex. 41.Kg1
Dc1+ 42.Kh2 Dd2 43.Kg1 Sf4
44.Lb3 Sxh3+ o.s.v.
Sollentuna SK hade förstärkt sitt
lag med Viktoria Bashkite från
Estland. Hon deltog i dam-NM
i Vammala utom tävlan och kom
trea efter Lenka Ptacnikova och
Svetlana Agrest. Men det räckte
alltså inte för att Sollentuna
skulle kunna försvara mästerskapet.
Svetlana Agrest avslutade med
stor kraft mot Adriana Kryzmowska, SK Rockaden I:
Adriana Kryzmowska,
SK Rockaden I

Övre bilden: Viktoria Johansson med Jelena Miloradovic vid sin
sida. Undre bilden: Kristallens SK med segertrofé – Emilia Horn,
Eva Jiretorn, Jelena Miloradovic och Viktoria Johansson.

Svetlana Agrest, Sollentuna
Bonden på c6 är svag och en
strategi skulle kunna vara att försöka öka pressen mot den. Men
det finns fler svagheter i svarts
ställning.
29.g4!
Den svarta kungen saknar försva534
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rare. De är fullt upptagna på damflygeln.
29...hxg4 30.Sxg4 Le7 31.Dh3+
Kg8
Kungen kommer inte undan.
Efter 31...Kg7 32.Dh6+ Kg8
33.Sf6+ Lxf6 34.exf6+ väntar
matt på g7.
32.Dh6

Nu hotar 33.Sf6+ med snar matt.
32...Dd8 33.Sd7!
Springaren vill förstås vidare till
f6, och om svart slår den så dyker
det genast upp en annan springare på detta fält.
33...f6 34.Dxg6+ Kh8 35.Tc3
uppg.
Tornet var på väg till h3.

Rödeby Open

är naturligtvis inte intresserad av
ett avbyte på e5. Nu ska d4-bonden grillas.
25...Tfd8 26.g3

Repris i Rödeby
Av Sten Bernhardsson

ycket upprepade sig i årets
Rödeby Open. Den topprankade trion Vernersson, Hedman och Poley var samma som
förra året. Deltagarantalet var 89,
men en drog sig ur så att det blev
88 liksom förra året. Segrarens
resultat var också samma som
2004, 6½ av 7. Framför allt blev
det samma segrare: Per Vernersson vann både 2004 och 2005.
Det var sjätte gången som Per
Vernersson deltog i Rödeby Open
och i år var det bara Efraim Laksman som höll honom stången med
en remi i tredje ronden. Det var
egentligen ingen diskussion om
vem som var bäst.
Per Vernerssons resultat i
Rödeby Open förtjänar att visas
upp:

M

1998: 4 vinster, 3 remier
1999: 3 vinster, 4 remier
2002: 4 vinster, 3 remier
2003: 3 vinster, 4 remier
2004: 6 vinster, 1 remi
2005: 6 vinster, 1 remi
Med årets turnering har han
alltså 26 vinster,16 remier och
ingen förlust.
Caro-Kann (B 14)
Lennart Wahlström
Per Vernersson
Rödeby Open 2005
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5
4.c4 Sf6 5.Sc3 e6 6.Sf3 Lb4

7.cxd5 Sxd5 8.Ld2 0-0 9.Ld3
Sc6 10.0-0 Sf6 11.Lg5 Le7
12.a3
Vits högsta dröm är att få spela
Lc2 och Dd3, slå på f6 och sätta
matt på h7.
12...b6 13.Lc2?!
Det finns fördelar med att spela
13.Tc1 följt av 14.Lb1, som till
exempel att ett eventuellt Sf6d5xc3 kan bemötas med Txc3.
13...La6!
Vit kan avskriva planen med Dd3.
14.Te1 Tc8 15.Dd2 Sd5 16.Sxd5
Dxd5 17.Lxe7 Sxe7 18.Le4 Dd6
19.Tad1 Lc4!
Löparen har spelat ut sin roll på
diagonalen a6-f1 och gör bättre
nytta på d5. Vi har en typställning där vit måste försöka kompensera den isolerade d-bonden
med aktivt pjässpel. Men vits
pjäser samarbetar dåligt i det
stundande angreppet.
20.Dg5
Det hotar ett avgörande löparoffer på h7, men det är lätt avvärjt.
20...h6 21.Dh5 Ld5 22.Lb1 Lxf3
23.Dxf3 Sd5 24.De4 Sf6
Springaren parerar matthotet och
jobbar samtidigt mot blockad
fältet d5. Om vit inte får fräs på
angreppet kan han bli sittande
med ett stort problem på d4.
25.De5
Med en vädjan om hjälp att trolla
bort den isolerade bonden. Svart

26...Kf8?
Vernersson krånglar till det i
onödan. Han kunde ha höstat in
bonden direkt med 26...Tc4. Det
finns inga tricks med d4-d5 och
åttonde raden inblandade.
Efter partidraget kan den isolerade bonden andas ut, men bara
tillfälligt. Den blir svår att hålla
på sikt.
27.De3 Dd5 28.Dd3 g6 29.De3
Kg7 30.De5
Kungsmanövern Kg8-f8-g7 har
bara lett till en bindning av
springaren.
30...Td7 31.Le4 Dd6 32.h3?!
Det hade varit bättre att förbereda en dubblering på d-linjen med
32.Td3.
32...Tcd8?!
Det fanns åter möjlighet att inkassera med 32...Tc4.

33.Lc2?
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Det hotade avslag på e5, så det
var nödvändigt att låta löparen
hjälpa till att gardera tornet på
d1. Men det hade den gjort
mycket bättre från f3. Nu får
svarts dam chansen till aktivering
via d5.
33...Dd5 34.Df4 Dc4
Det är i första hand svarts torn
som ska ha den nu fallfärdiga dbonden i blickfånget,
35.Lb1 Txd4 36.Txd4 Txd4
37.Df3 Td2 38.De3
Vit sätter bort en bonde men
ställningen var ändå förlorad.
38...Txb2 39.uppg.
(Kommentarer av Lars Grahn)
Slutresultat:
1. Per Vernersson, Eksjö SK 6½;
2. Håkan Östling, Kristallens SK
6; 3. Dennis Miskulin, Eksjö SK
5½; 4. Vladimir Poley, 4 springare 5½; 5. Ingemar Schütz, Schack
08 5½; 6. Lennart Wahlström,
Varbergs SK 5; 7. Efraim Laksman, EP Svedala 5; 8. Jörgen
Eriksson, SK Rockaden Umeå
5; 9. Lars Madebrink, SK Kamraterna 5; 10. Christoffer Krantz,
Eksjö SK 5; 11. Alf Isaxon, Växjö
SK 5; 12. Erik Hedman, SK
Rockaden Stockholm 5; 13. Josef Ask, Västerviks ASK 5; 14.
Peter Vas, SS Manhem 5; 15. Lars
Blomström, Örebro SS 5 poäng.
(7 ronder, 88 spelare)

Tävlingskalender
Oktober
■ Gladsaxe, Danmark 19–23 oktober
Det öppna Gladsaxemästerskapet för juniorer födda 1996
eller senare. Info: Helge Neesgård-Madsen,
helge_nm_2005@yahoo.dk
■ 23 oktober
Allsvenskan division I-IV, rond 1.

November
■ Stockholm 5–6 november
Veteran-SM i snabbschack.
Info: Stockholms Schackförbund, tel 08-669 36 54.
■ Göteborg 5–6 november
Ernst Åhmans minnesturnering. Info: www.ssmanhem.se
■ Umeå 5–6 november
Björkstadsschacket. Öppen turnering, sju ronder schweizer.
Info: www.rockaden.nu
■ 12–13 november
Elitserien rond 4, Allsvenskan rond 2.
■ Hägersten 25–27 november
Juniorallsvenskan, division I.
■ Hägersten 26–27 november
Juniorallsvenskan, division II.

December
■ 3–4 december
Elitserien rond 5, Allsvenskan rond 3.

Tidskrift
för
Schack
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

536

TfS nr 6/2005

■ Täby 10–11 december
SCT Grand Prix – se annons på sidan 538!
■ Malmö 16-18 december
Malmö Open och MSF Open.
■ Stockholm 27 december – 5 januari
Rilton Cup – se annons på sidan 539!

Januari
■ 21-22 januari
Elitserien rond 6-7, allsvenskan rond 4.

Gamla årgångar av TfS
Den då artonårige Bobby Fischer vann interzonturneringen i Stockholm 1962. Gideon Ståhlberg skriver
om det under rubriken "En överlägsen seger" i TfS nummer 3/62. I detta nummer finns också en intervju
med amerikanen. I nummer 7/62 skriver Eero Böök en intressant artikel under rubriken "Är det möjligt
för en maskin att spela högklassig schack?" Idag vet vi så mycket mer om den saken.
Vi har fortfarande TfS 1962 och många andra gamla årgångar på lager. Priserna nedan gäller häftade,
kompletta årgångar. Portofritt! Vi levererar också i mån av tillgång enstaka exemplar à 25 kr.
Postgiro 60 46 34-6.
1954
1956
1957
1958
1959
1960
1962
1963
1964
1965

150 kr
150 kr
150 kr
200 kr
200 kr
200 kr
200 kr
150 kr
150 kr
150 kr

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

200 kr
200 kr
200 kr
120 kr
120 kr
120 kr
200 kr
100 kr
100 kr
100 kr

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

100 kr
100 kr
100 kr
140 kr
140 kr
140 kr
140 kr
140 kr
140 kr
140 kr

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

140 kr
140 kr
140 kr
140 kr
140 kr
140 kr
140 kr
140 kr
140 kr

Special: Tio TfS-nummer från olika årgångar 50 kr

Sveriges Schackförbund, Slottsgatan 155, 602 20 Norrköping.

Hur många extra spelare krävs i
er turnering för att betala en
turneringsannons i TfS?
En? Två? Tre?
Helsida: 1000 kr
Halvsida: 600 kr
Kvartssida: 350 kr
Vi hjälper till att utforma annonsen. Ett tips: anpassa textmängden till
annonsens storlek. För mycket text kan göra annonsen svårläst.
Uppgift om manusstopp finns på sidan 446.
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SCT DELTÄVLING 3

TÄBY, Stockholm 10-11 december 2005
Speldagar

Lördagen den 10 och söndagen den 11 december 2005.

Spelform

9 ronder Schweizer. Betänketid 25 min vardera för hela partiet (50 min).

Spelschema

Lördagen den 10 december kl 11.00-12.30 personlig anmälan i spellokalen.
Första ronden börjar kl 13.00. Under lördagen spelas 5 ronder. Sönd. den
11 december spelas 4 ronder med början kl 10.00. Kl 14.45 prisutdelning.
Lördagen den 10 dec 2005
Kl 12.30
Öppningscermoni
Kl 13.00
Rond 1
Kl 14.05
Rond 2
Kl 15.10
Rond 3
Kl 16.15
Rond 4
Kl 17.20
Rond 5

Söndagen den 11 dec 2005
Kl 10.00
Kl 11.05
Kl 12.10
Kl 13.15
Kl 14.45

Rond 6
Rond 7
Rond 8
Rond 9
Prisutdelning

Galamiddag

Söndagen den 11 december avslutas SCT 2005 med en galamiddag
med dans, underhållning och prisutdelning för GP kl 19.00-24.00.

Spelplats

Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 i Täby.
Tel växel 08-506 483 00. www.tabypark.se

Priser

12.000, 8.000, 6.000, 4.000, 2.000, 1.500, 1.000 och 500 SEK.
Juniorer f 1985 eller senare: 1.250, 750 och 500 SEK.

Speciella
Villkor

De 20 först anmälda stormästarna har gratis logi och fri startavgift.
Fri startavgift för IM.

Startavgifter

400 SEK. Veteraner (f -45 el tidigare) o juniorer (f -85 el senare) 300 SEK.

Logi

Se info under sommaren på SCT:s hemsida www.scandinavian-chess.se

Färdsätt

Roslagsbanan (Hägernäs-Österskärslinjen) från Stockholm Östra
till hpl Galoppfältet.

Anmälan

Till Jan Engfeldt tel +46 8 - 98 45 58, GSM/mobil +46 70 772 17 19
eller via e-post jan.engfeldt@swipnet.se eller till viking.ab@telia.com

Postgironr

44 41 28 – 3 Täby Schackklubb.
Reservation för eventuella ändringar.
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XXXIV RILTON CUP
27 december 2005 – 5 januari 2006
Rilton Cup är Sveriges största och mest kända, årligen återkommande internationella schacktävling. Sedan 1971
spelas den i Stockholm kring nyårshelgen. Tävlingen initierades med en donation av doktor Tore Rilton. Sedan 1985
är tävlingen ekonomiskt säkrad genom hans testamente, där ett stort belopp har avsatts till schackets fromma.
Vandringspriset, donerat av Skandinaviska Enskilda Banken, är en Riltonmedalj i äkta guld. Segraren i turneringarna
får, förutom en inteckning i den, en medalj i silver. Tävlingen har genom åren haft en mycket stor betydelse för de
svenska juniorerna. De har fått möjlighet att utveckla sig, genom att spela mot starka svenska och utländska spelare.
Turneringarna, med en total prissumma på mer än 200 000 kronor, spelas i tre grupper: Rilton Cup, Rilton Open
och Rilton 1600.
Stockholms Schackförbund hälsar alla välkomna till årets Rilton Cup, den 35:e i ordningen, som spelas på Mälarsalen
i Stockholm Telefon till spellokalen 08-668 21 35, mobil 073-613 19 73.
Mobiltelefoner och datorer är förbjudna att ha påslagna i spellokalen.
Spelplats:
Rondstart:
Spelsystem:
Anmälan:

Mälarsalen. Münchenbryggeriet, (T-bana Mariatorget). Torkel Knutssonsgatan 2. ö.g. Stockholm.
1:a ronden, den 27 december (Rilton 1600 28 december klockan 11.00), startar klockan 13.00.
Övriga ronder klockan 11.00. Nyårsdagen inget turneringsspel.
9 ronder Fide-Schweizer.
Anmälan och betalning görs senast den 16:e december till Stockholms Schackförbund. Startavgiften
betalas på postgiro 25 79 58 - 9 eller bankgiro 822 - 1301. Vid anmälan, ange namn, adress,
födelsedatum, klubb, nationell och elo-rating. De 300 först anmälda spelarna garanteras plats i
tävlingen. Spelare som ej befinner sig vid spelbordet 5 minuter efter första rondstart placeras på
reservlista.

Rilton Cup
Öppen för spelare med ett ratingtal på minst 2000 (Elo eller nationellt), juniorer kan få dispens.
Betänketid: 40 drag på 2 timmar, därefter 20 drag för nästa timme och partiet avslutas på 30 minuter.
Startavgifter: IGM, IM ingen avgift. Spelare födda 1985 eller senare 250 kr, FM 400 kr. Övriga spelare 600 kr
Priser:
1:a 18 000
2:a 14 000
3:e 12 000
4:e 10 000
5:e 9 000
6:e 8 000
7:e 7 000
8:e 6 000
9:e 5 000
10:e 4 000
Rankingpriser: 3 000, 2 000 och 1 000 per ratinggrupp.
GM och IM deltar ej i spel om rankingpriser.

Rilton Open
Öppen för alla spelare med ett ratingtal under 2000 (Elo eller nationellt).
Betänketid: 40 drag på 2 timmar, därefter avslutas partiet på 1 timme.
Startavgifter: Spelare födda 1985 eller senare 250 kr. Övriga spelare 500 kr
Priser:
1:a 6 000
2:a 4 000
3:e 3 000
4:e 2 000
5:e 1 000
Rankingpriser: 3 000, 2 000 och 1000 per ratinggrupp. De högst rankade spelarna deltar ej.

6:e 500

Rilton 1600
Öppen för alla Nordiska spelare med ett nationellt tal lägre än 1600 (LASK).
Rondstart:
1:a ronden, den 28 december, startar klockan 11.00. (anmälan senast 10.30).
Övriga ronder klockan 11.00. Nyårsdagen inget turneringsspel. Sista ronden 4 januari 2006.
Spelsystem: 7 ronder Fide-Schweizer
Betänketid: 40 drag på 2 timmar, därefter avslutas partiet på 1 timme.
Startavgifter: 200 kr för spelare födda 1985 eller senare. Övriga spelare 400 kr
Priser:
1:a 4 000
2:a 3 000
3:e 2 000
4:e 1 000
5:a 500
Rankingpriser: 2 000, 1 000 och 500 per ratinggrupp. De högst rankade spelarna deltar ej i ratinggrupperna.

Stockholms Schackförbund, Hornsgatan 82B,118 21 Stockholm
Tel 08-669 36 54 Fax 08-669 64 44
E-mail:stockholms.schackfrbund@telia.com
Hemsida: www.stockholmschack.nu
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Avsändare: Sveriges Schackförbund, Slottsgatan 155, 602 20 Norrköping.
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