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4 Flygande holländare och stormästarfall
Det är väl inte utsikten över Riddarfjärden som gör att
många spelare återvänder till Rilton Cup år efter år, men
visst ger den en fin inramning. Den här gången lockade den
traditionella nyårsturneringen en stor del av svenska eliten,
men när det var dags att kora en turneringsvinnare fick de
stå tillbaka för Eduardas Rozentalis från Litauen (bilden).

18 Paul Keres Memorial
Snabbschack är tidens melodi och Paul Keres Memorial
är årets första stora internationella snabbschackturnering.
En kvartett världsstjärnor var direktkvalificerade till finalen
och det fanns många prominenta hedersgäster på
åskådarplats. I en av de bakre bänkraderna satt Viktor
Kortchnoi, förmodligen småsur för att han inte fick vara
med och leka i finalen, något som arrangörerna i ett svagt
ögonblick hade lovat honom.

24 Mer eller mindre lyckade kombinationer
Ralf Åkesson gjorde en höstturné till Tyskland och Belgien. Det blev en och annan kombination i kurorten Bad Wiessee och hans gamla hemstad Leuven, och det är temat i hans artikel.

69 En del av julfirandet
Det var inte en borgmästare som öppnade Malmö Open i stadens rådhus, inte heller
landshövdingen från det närbelägna residenset. Den som i praktiken öppnade tävlingen var en
försenad elektriker. Vi berättar om den dramatiska starten och andra begivenheter i landets
äldsta veckoslutsturnering.
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Medarbetare i det här numret:
Emanuel Berg, Martin Bosak, Stellan
Brynell, Jonas Eriksson, Calle Erlandsson,
Johan Furhoff, Valery Golubenko, Mats
Leden, Kristoffer Nilsson, Cathy Rogers,
Ian Rogers, Johan Sigeman, Hans
Svedbark, Johan Walén, Jan Wikander,
Håkan Winfridsson, Ola Winfridsson,
Ralf Åkesson.
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Rilton Cup

Foto: Johan Walén

Flygande holländare
och stormästarfall

Det är väl inte utsikten över Riddarfjärden som gör att många spelare återvänder till
Rilton Cup år efter år, men visst ger den en fin inramning. Den här gången lockade den
traditionella nyårsturneringen en stor del av svenska eliten, men när det var dags att
kora en turneringsvinnare fick de stå tillbaka för Eduardas Rozentalis från Litauen.
Det här är en tillställning som ger goda möjligheter att erövra inteckningar i de
internationella titlarna. Göteborgsjunioren Victor Nithander gjorde en fin turnering
men var en halv poäng från en IM-inteckning. Lars Karlsson blev bäste svensk.

T

re holländare i tjugoårsåldern
reste tillsammans från Utrecht
till Stockholm för att spela med i
Rilton Cup. De hade ungefär samma ambitionsnivå. Jelmer Jens
har redan IM-titeln men skulle
vilja komma över elo 2400 igen.
Thomas Willemze och Alexander van Beek drömde båda om
IM-inteckningar och har också
målet att försöka passera 2400gränsen.
De flög från Amsterdam och
anlände dagen före turneringen
till ett snöklätt Stockholm.
Hotellet var helt okej. De
rapporterade hem att rummen
visserligen var lite små, men
sängarna var prima och det fanns
4
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gott om restauranger i närheten.
Det fanns goda förutsättningar
att uppfylla drömmarna.
Det här var 35:e upplagan av
Rilton Cup. Vid premiären 1971/
72 fanns det två unga holländare
i startfältet. Men de flög inte till
Stockholm och de bodde inte på
något ombonat hotell. De kom i
en skraltig Volkswagen-buss. Den
stod parkerad utanför spellokalen på Hornsgatan och de lär ha
övernattat i bilen. Trots dessa
umbäranden vann Jan Timman
den första Rilton Cup, eller Stockholm Open som var turneringens
ursprungliga namn. Timman var
då tjugo år och hans kompis Hans
Böhm två år äldre.

Sedan dess har Timman varit
uppe och vänt i världseliten,
medan Böhm har blivit känd för
holländare i gemen som programledare på tv. Böhm har också
varit med i ett par filmer av
tvivelaktig kvalité. Det är möjligt
att han inte vill bli påmind om att
han medverkade i en svensk film
med titeln “Privatdeckarna: Uppdrag Gran Canaria“ (1984). Böhm
spelade en gangsterboss. Brasse
Brännström, Lill Lindfors och
Björn Skifs figurerade som privatdeckare. Det lär vara en av
de värsta kalkonrullar som har
producerats.
Det är tveksamt om Jan
Timman och Hans Böhm av i
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Sicilianskt (B 81)
Jelmer Jens
Tiger Hillarp-Persson
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 d6 6.Le3 a6
7.g4 h6 8.Lg2 Sc6 9.h3 Se5
10.De2 g5 11.0-0-0 Dc7 12.f4
Vit vill öppna f-linjen där det kan
finnas intressanta möjligheter.
12...gxf4 13.Lxf4 Le7 14.Thf1
I partiet Bologan-Timofejev,
Moskva 2002, spelade vit preventivdraget 14.Kb1 innan han
drog 15.Thf1. Jens går rakt på
sak. Svarts naturliga motplan blir
att jobba på c-linjen och köra på
med sin b-bonde.
14...Ld7 15.Sf3 Tc8
Efter 15...0-0-0 16.Sxe5 dxe5
17.Le3 ligger g4-g5 i luften.
16.Sxe5 dxe5 17.Lg3 b5

18.Sd5!?
Damen angrips men dessutom
hotar 19.Sxe7 Kxe7 20.Lh4, så
svart måste slå bort inkräktaren.

18...exd5 19.exd5 Sxg4!?
En bra kontring. Vit får inte utan
vidare spela Lxe5.
20.hxg4 Lxg4 21.Lf3
Naturligtvis inte 21.Dxg4?? Dxc2
matt. Det är den typ av hot som
vit får leva med när han inte har
spelat säkringsdraget Kb1.
21...Lf5 22.Le4 Lxe4?!

32.Th1+.
Efter det partiet låg Jens i delad
ledning på 3½ poäng. Sedan kom
motgångarna slag i slag med
förluster mot Leif Erlend Johannessen och Pia Cramling. Och
Hillarp hämtade sig aldrig riktigt
från den här smällen. Hans försök
att reparera skadan gjorde att han

22...Lh3 hade gett tillfällig lättnad i trycket mot e5, men svarts
kungsställning är hur som helst
bräcklig.
23.Dxe4 Dc4
Ett dambyte skulle lätta på trycket. Efter 23...Ld6 24.Tf6! finns
det inte något hållbart försvar
mot hotet att slå på d6, t.ex.
24...Td8 25.Txd6! Dxd6 26.Lxe5
De7 27.Te1 Tg8 28.Dh1 Kd7
29.Lf4 Df6 30.Dh3+ med mattangrepp.
24.Df5 Lg5+
24...e4 aktiverar matthotet mot
c2, men vit avvärjer lätt med
25.Kb1, t.ex. 25...Dxc2+ 26.Ka1
0-0 27.Tg1 Lg5 28.Lf4 med
avgörande motangrepp.
25.Kb1 0-0 26.Lxe5 De2 27.Th1
uppg.

tog stora risker och åkte på fler
förluster.

Foto: Johan Walén

dag hade nöjt sig med det hotell
som ungdomarna från Utrecht
tog in på. Här finns inga cirklar
som kan slutas.
Höjdpunkten i turneringen för
Jelmer Jens del inträffade i rond
fyra den 30 december. Motståndare denna dag var Tiger HillarpPersson och Jelms gick friskt till
verket. Ute var det snöstorm och
inne i värmen i Mälarsalen var
Jens föredömligt kall när det var
dags att sätta in den avgörande
stöten.

Det hotar framför allt 28.
Dxg5+ hxg5 29.Th8 matt. Efter
27...De3 fyller vit bara på med
28.Tdg1, och på 27...f6 följer
28.Dg6+ Kh8 29.Txh6+ Lxh6
30.Dxh6+ Kg8 31.Dg6+ Kh8

Rilton Cup är landets viktigaste
öppna turnering. Svenska juniorer får en gyllene chans att möta
tufft motstånd i internationell
konkurrens. Ur den synvinkeln är
turneringen väl så viktig som de
internationella juniormästerskapen. Artonårige Victor Nithander gjorde som bekant fint ifrån
sig i senaste ungdoms-EM. Det
var något riktigt stort på gång
även i Stockholm. I andra ronden
fick han en stormästare på fall.
Sicilianskt (B 43)
Victor Nithander
Ralf Åkesson
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 a6 5.Sc3 b5 6.Ld3 Db6
7.Sf3 Dc7 8.0-0 d6 9.a4 b4
10.Se2 Sc6 11.Ld2 a5?
Det är inte oproblematiskt att
släppa fältet b5. Ett utvecklingsdrag à la 11...Sf6 är bättre.
12.c3 bxc3 13.Lxc3 Ld7 14.Tc1
TfS nr 1/2006

TfS 1.06.pmd

5

06-01-27, 07.47

5

Rilton Cup
Db6 15.Lb5
Vit har vunnit spelöppningen.
15...Sf6 16.Sd2
Springaren ska till c4, vilket är en
utmärkt plan. Men vit kunde ha
utnyttjat sitt utvecklingsförsprång
till en ännu starkare manöver:
16.Lxf6 gxf6 17.Sed4 och svarts
kung tvingas till d7 där den blir
kraftigt exponerad, t.ex. 17.
...Sxd4 18.Lxd7+ Kxd7 19.Sxd4
följt av Sb5, eller 17...Tc8?
18.Sxc6 Lxc6? 19.Txc6 Txc6
20.Sd4 och vit vinner.
16...Se5 17.Lxe5 dxe5 18.Sc4
Db8 19.Lxd7+ Sxd7 20.Sc3 Lb4
21.Sb5 Sf6 22.Scd6+ Lxd6

23.Tc8+!
Hårdare än 23.Sxd6+ Ke7.
Åkesson fick aldrig chansen att
rockera.
23...Dxc8 24.Sxd6+ Ke7 25.
Sxc8+ Thxc8 26.f3
Om springaren stått på d4 hade
det funnits visst hopp för svart,
men nu tycks den springaren
dömd att trampa omkring i
vattengraven.
26...Tab8 27.Dd2 Tb4 28.Tc1
Td8 29.Tc7+ Ke8 30.Dc2 Sd7
31.Tc8 h5 32.h4 Txc8 33.Dxc8+
Ke7 34.Dc2 g6 35.b3 f5 36.exf5
gxf5 37.Dc1 f4
Han försöker spärra vägen till
kungsflygeln, men Nithander
kommer så småningom in köksvägen. Vit är ute efter att skapa
en fribonde på h- eller a-linjen.
38.Dc2 e4 39.fxe4 e5 40.Dc7
Txb3 41.Dxa5 Tb1+ 42.Kh2 Tb2
6
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43.Dc3 Tf2 44.Kg1 Ta2 45.Db4+
Ke8 46.Dd6 Txa4 47.Dg6+ Kd8
48.Dxh5 Txe4 49.Dg5+ Kc7 50.
h5 Te1+ 51.Kf2 Th1 52.h6 Kd6
53.Dg6+ Kd5 54.Dg8+ Ke4
55.h7 uppg.
I de närmaste ronderna därpå
spelade Nithander remier med
stormästarna Stellan Brynell och
Florian Handke. I det senare partiet kunde Nithander utan vidare
ha fortsatt kämpa med bonde
över. Sedan en skön nyårsafton
med vinst mot Petr Velicka.
I sjunde ronden gick Nithander
i Kasparovs fotsteg utan att veta
om det. Det var när han ofrivilligt
släppte Kasparovs hand som det
började gå illa.
Efter ronden gick Nithander i
sällskap med Stellan Brynell till
Schackbutikens bokbord och
kollade teorin. Nu vet han bättre.
Kungsindiskt (E 76)
Ilya Khmelniker
Victor Nithander
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7
4.e4 d6 5.f4 0-0 6.Sf3 c5 7.dxc5
Redan här var Nithander ute i för
honom okänd terräng.
7...Da5 8.Ld3 Dxc5 9.De2 Lg4
10.Le3 Da5 11.0-0 Sc6 12.Tac1
Sd7 13.Df2 Lxf3 14.gxf3 Sc5
15.Lb1 Sa4 16.Sxa4 Dxa4 17.b3
Db4?!
En avvikelse från partiet Topalov–Kasparov, Linares 1994, som
kylde ner anhängarna av 7.dxc5
en aning. Där följde 17...Da3
18.c5 dxc5 19.Lxc5 Dxc5
20.Txc5 Ld4 och det slutade så
småningom med remi. En viktig
poäng med att ställa damen på a3
är att den kan aktiveras i försvaret
via b2. När Topalov spelade 18.c5
spekulerades det i om han i stället
kunde ha agerat på kungsflygeln i
stället för att forcera spelet på
damflygeln. Den alternativa planen blir än mera intressant efter
17...Db4.

18.Tfd1 Tfd8 19.Kh1
Vits plan är att luckra upp framför svarts kung med f4-f5 eller
h2-h4-h5.
19...e6?!
Det förhindrar inte f4-f5 och snart
blir försvagningen av f6 märkbar.
20.f5 Da5 21.Dh4 Td7
Tanken är att 22.f6 ska besvaras
med 22...Dd8 23.Lg5 h6, men
som partifortsättningen visar finns
det ett listigt svar på den planen.
Med tanke på det kommer
21...exf5 22.exf5 Te8 i betraktande, men även då har vit ett
klart initiativ. I den varianten ska
svart i varje fall undvika 22...gxf5?
på grund av 23.Tg1 Kh8 24.Txg7!
Kxg7 25.Lh6+ med matt.
22.f6 Dd8 23.Lg5 h6

24.f4!!
Bonden på f6 cementeras. Efter
24...hxg5 25.fxg5 väntar en invasion på h-linjen, t.ex. 25...Df8
(25...Lf8 26.Td3 och svart är
försvarslös.) 26.Td3 Lh6 27.Th3
Tad8 28.Dxh6 Dxh6 29.Txh6
d5 30.exd5 exd5 31.Tc3! dxc4
32.Tch3 Td1+ 33.Kg2 T1d2+
34.Kg3 T2d3+ 35.Lxd3 Txd3+
36.Kf2 Txh3 37.Txh3 och vit
vinner.
24...Lf8 25.Tc3
Strategin är enkel: fullt blås på
h-linjen.
25...e5
Svart kan försöka undergräva
svartfältsblockaden, men tiden är
knapp med tanke på vits h-linjesatsning. Sprängningsförsöket
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25...d5 faller på 26.cxd5 exd5
27.e5 med en massiv blockad.
26.Th3 h5
Eller 26...exf4 27.Lxh6 Lxh6
28.Dxh6 Dxf6 29.Dh7+ Kf8 30.
Dh8+ Dxh8 31.Txh8+ och Txa8.
27.f5 Kh7 28.Tg1!
Var god skölj. Det finns inte något
försvar mot slutforceringen 29.
Dxh5+! med snar matt.
28...uppg.
På det hela taget måste Nithander ändå vara nöjd med sin insats.
I slutändan var han bara en halv
poäng från en IM-inteckning.
Jelmer Jens hängde mot repen
i sjunde ronden, men Kim
Nygren lyckades inte få in det
avgörande slaget.
Sicilianskt (B 87)
Kim Nygren
Jelmer Jens
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lc4 e6
7.Lb3 b5 8.Lg5 b4
Det är 8...Le7 som är det vanliga.
9.Sa4 Ld7 10.Lxf6 gxf6?
Han ville väl inte slå tillbaka med
damen och släppa in springaren
på b6, men med tanke på de hot
som nu skapas framstår hans
beslut som mindre välbetänkt.
11.Dh5!

Det hotar helt enkelt att hugga in
på e6. Det blir ett stående tema
under mittspelet. Nu är det absolut inte tillrådligt att släppa in
springaren på b6: 11...De7?

12.Sb6 Ta7 13.Sxd7 och hotet
mot e6 avgör.
11...Ke7!?
Ett hedersomnämnande för originaliteten.
12.Sf5+!
Det går ju inte att slå springaren
för matt på f7.
12...Ke8 13.0-0-0 Dc7 14.Td2
Trycket växlar från e6 till d6.
Svart måste naturligtvis klamra
sig fast vid d-bonden. 14...exf5?
15.Dxf7+ Kd8 16.Dxf6+ och slag
på h8 är inte att tänka på.
14...a5 15.Thd1 Ta6 16.f4 h6
17.Sd4
En gammal favorit, hot mot e6,
och Jens får förlita sig till en
beprövad lösning.
17...Ke7

18.e5?
Det är frestande att öppna dlinjen, men här kunde Nygren ha
utnyttjat det indirekta hotet mot
f7 till att öka pressen mot nyckelfältet e6 med 18.f5!, t.ex. 18...Le8
19.fxe6 fxe6 20.Df3 Lf7 21.Sb5
Dc6 22.Sxd6 och vit bryter igenom.
18...dxe5 19.Sf5+ Ke8
Vits uppladdning på d-linjen ser
barsk ut, men svart tycks ha hyfsad kontroll över de vitala fälten.
20.fxe5 Dxe5
Jens börjar mopsa sig. Nygren
tvingas vinna partiet en gång till.
21.Df3!
Att flytta på springaren och tillåta dambyte skulle underlätta
svarts uppgift väsentligt. Tanken

är att besvara 21...Dxf5 med
22.Db7 Db5 23.Txd7!.
21...Dc7 22.De2 Ta7 23.Lc4
Det handlar om d-linjen. Det
hotar 24.Lb5, ett drag som avgör
direkt om svart slår på a4.
23...Tb7 24.De4
Nu kan 24...Lxa4 besvaras med
25.Dxb7!. Nygren har ett koger
fyllt med taktiska giftpilar, men
Jens lyckas ducka.
24...Kd8!
Fräckt och starkt. Kungen står
något säkrare på c8 än på e8. Det
finns gradskillnad i det lilla helvetet. Det är anmärkningsvärt att
svart fortfarande har pjäser på
b8, f8 och h8 som stått blickstilla
sedan partiet startade. Och ändå
håller han ihop ställningen hjälpligt.
25.Sd4
Jodå, 26.Lxe6 är ett hot. Det ser
i förstone ut som om Jens avvärjer hotet.
25...Kc8?
Det korrekta försvaret är 25...f5
26.De2 Kc8. Skillnaden mellan
det och direkt 25...Kc8 är väsentlig.

26.Sb5?!
Det var ändå möjligt att slå på e6:
26.Lxe6! fxe6 27.Sxe6 Dc6
28.Dxc6+ Sxc6 29.Txd7 Txd7
30.Sb6+ Kb7 31.Sxd7 med klar
fördel för vit.
26...De5?!
Misstag från båda håll. Det var
möjligt att slå springaren. Inte
26...Lxb5? 27.Td8+ utan
TfS nr 1/2006
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26...Txb5 27.Txd7 Sxd7 28.Lxb5
Ld6 och svart har näsan över
vattenytan.
27.Txd7!
Bästa sättet att öppna ett nytt
kapitel. Till att börja med hotar
det ju matt på d8.
27...Txd7?
Efter 27...Sxd7 28.Dc6+ Kb8
29.Txd7 Txd7 30.Dxd7 ser det
ut som om vit håller på att komma åt svarts kung, men efter
30...De1+ 31.Dd1 Dxd1+ 32.
Kxd1 är det inte så lätt.

S

venska eliten var bättre representerad den här gången
jämfört med närmast föregående
Rilton Cup. Ändå var det ganska
glest med svenskar i tätstriden.
Bäst av dem klarade sig Lars Karlsson, som kom på sjätte plats. Det
kunde ha gått ännu bättre om
han inte gått på en mina i näst
sista ronden mot slutlige turnerings-vinnaren:
Lars Karlsson

med 32.Sxe7 för 32...Kxe7 kan
besvaras med 33.Dxg5+ Kf8
34.Df6+ Kg8 35.Dg6+ Kf8
36.Dd6+ Kf7 37.Dxd5+ osv. Men
det, eller ännu hellre 31...Th6
32.Sxe7 Kxe7 33.Dxg5+ Kf7!
(34.Dxh6? Dg8+ 35.Kf2 Dg3+
36.Ke2 De3+ 37.Kd1 Dxd3+
38.Ke1 Db1+ 39.Ke2 Lc4+ och
svart vinner), ger svart räddningschanser. Men det är alltså inte
något som man snyter fram i
tidsnöd.
32.Sxe5 Lf6 33.Te1 Tg7 34.
Dh5+ Ke7 35.Lc3 Le6 36.Dh6
Lxe5 37.Txe5 Dg8 38.Txe6+
Dxe6
och svart gav upp.
Rozentalis avslutade med en
fjortondragsremi mot Sergej Ivanov och blev turneringsvinnare
efter särskiljning.
Ett av Karlssons ljusare ögonblick i den här turneringen:

Med tanke på partiets oerhört
komplicerade förlopp är det rimligt att tro att båda parter var i
tidsnöd. Här kunde Nygren ha
fått klar fördel med 28.Sb6+ Kd8
29.Sxd7! Dxe4 30.Sxf6+ Dd5
31.Sxd5 exd5 32.Txd5+ osv.
28.Txd7? Sxd7?
Efter 28...Kxd7 29.Db7+ Kd8
30.Db6+ Ke8 har luften på något
märkligt sätt gått ur vits angrepp.
Sällan såg fyra pjäser så hjälplösa
ut. Men en sådan vändning hade
med tanke på partiförloppet
naturligtvis varit ytterst ologisk.
Nu belönas Jens ändå för sin förmåga att hålla sig flytande och
Nygren blir inte lottlös.
29.Sa7+ Kc7 30.Dc6+ Kb8
31.Dc8+ Kxa7 32.Dxd7+ Kb8
33.Dd8+ Kb7 34.Dd7+ Kb8
Vid det här laget hade Jens
uppenbarligen inte lust att blåsa
nytt liv i partiet med 34...Dc7.
35.Dd8+ Kb7 36.Db6+ Ka8
37.Dd8+ remi
8
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Eduardas Rozentalis

Lars Karlsson

Karlsson hotar att slå på h3 med
tornet varefter löparparet och
bondearmén kan krossa vit.
Rozentalis hittade ett halmstrå
och grep tag i det.
28.Sxe5!?
Efter 28...Dxf3 29.Sxf3 Lxh3
30.Tf2 g4 31.Tfe2 Th7 är det
svart som har de bättre chanserna. Men Karlsson fann något som
han tyckte såg ännu starkare ut.
28...Ld5?
Går inte vits springare förlorad
utan kompensation?
29.Sg6!!
Ack nej, springaren reder sig själv.
Det hotar ju matt på e7.
29...Se5 30.Txe5!
Det hotar fortfarande matt.
30...fxe5 31.Dg4 Tg8?
Det är inte precis en ställning
som man önskar sitta med när
tiden håller på att rinna ut. På
31...Dxa5 håller vit sig skadefri

Veronika Minina

25...Txg3!
Även om svart har massor av
slagkraft mot g3, så är vägen till
matt inte uppenbar efter detta
pjäsoffer.
26.fxg3 Sxg3+ 27.Txg3 Dxg3
28.Lg2
Matthotet på h-linjen är avvärjt
men svart har ett sista trumfkort.
28...Se4! 29.De1 Sf2+ 30.uppg.
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rrangörerna öppnade smyckeskrinet på glänt genom att
låta publicera en bulletin/fil med
25 partier från varje rond. Förhoppningsvis får vi se resten så
småningom. Med reservation för
att vi inte sett allt utnämner vi
Juan Bellons grandiosa tornflytt
mot Emanuel Berg till turneringens vackraste drag.

Foto: Johan Walén

A

Emanuel Berg

Eduardas Rozentalis mot Lars Karlsson. Rozentalis har just
placerat sin springare på c6. Nästa destination e5 ...

Juan Bellon

27.Tg6!!
Ett hejdundrande sätt att ta
kontroll över de vita fälten. Berg
får inte chansen att bygga ett
försvar med g7-g6.
27...b3
Svart måste dra i gång ett motangrepp och det är inte uppenbart
hur vit ska komma vidare på de
vita fälten.
28.cxb3 a4 29.Ld3 Dd7
Vits dam ska helst hållas borta
från f5 med indirekta hot mot h7.
Efter 29...axb3 30.Df5 f6 (30.
...bxa2 31.Txh6+!) 31.a3 måste
svart till att börja med bemöta
hotet mot f6, t.ex. 31...De7
32.Tg4 g6 33.Txg6 Txg6
34.Dxg6 fxe5 35.fxe5 c5 36.Tf1
med avgörande angrepp.
30.e6!
Det avgörande genombrottet.
Svarts försvar rämnar direkt.
30...De7
På 30...fxe6 följer 31.De5! och
det finns inte någon parad mot

matthotet på h6: 31...Kh7
32.Txh6+ Kxh6 33.Dg5 matt.
31.exf7 axb3
Om 31...Dxf7 så 32.Txh6+.
32.Dxh6+ gxh6 33.Txg8 matt
Om vi talar om turneringens mest
spännande parti skulle jag vilja
nominera en nervkittlande uppgörelse från sista ronden:
Maxim Rodshtein

Igor Kurnosov
Den stora frågan är förstås: har

vit något genombrott på kungsflygeln? Vit tycks ha investerat
allt i angreppet. Det är det som
gör ställningen så explosiv. Om
Kurnosov inte hittar stubinen kan
han bli kvaddad på damflygeln.
27...Sa1!
En springare som tar sats i hörnet
är ett klassiskt motiv. På c2 får
den koll på a3, d4 och e3. Kurnosov flyttar fram ett tilltänkt angreppsmål, oförmögen att finna
något direkt dräpande på andra
flygeln.
28.a4 Sc2 29.Lf2 a6
Svarts plan är uppenbar: han vill
skapa en fribonde på b-linjen.
30.Sh5 b5 31.Sf6+ Kh8 32.axb5
axb5 33.gxf5
Enda sättet att försöka komma
vidare. Dödläget bryts.
33...b4!
Bevisbördan ligger hos Kurnosov.
Hur ska han komma igenom?
34.fxg6 Sxg6 35.Dc1
Ett försvarsdrag i väntan på bättre tider.
35...Da7 36.Kh2 b3 37.Tg1 Da6
TfS nr 1/2006
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Foto: Johan Walén

Rilton Cup

Finlandsettan Tomi Nybäck mot israeliske junioren Maxim Rodshtein.

Fokus har flyttats från kungsflygeln till damflygeln. Rodshtein
har tagit över initiativet och Kurnosov får sätta sitt hopp till en
eller annan kontring. Förutom slag
på d3 måste vit ta hänsyn till
hotet 38...Sxd4.
38.Dg5
Hotet 39.Sxh7 är rätt uppenbart
10
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och det finns en mycket naturlig
parad.
38...Dxd3 39.Sxd5
Och det finns en lika naturlig
reaktion på hotet 40.Df6+.
39...Dxf3
Dubbelhot mot d5 och f2 tvingar
vit att byta dam.
40.Df6+ Dxf6 41.Sxf6 Sa3
Det ser ut som om Rodshtein har
rullat ut röda mattan för b-bonden. Nu ska det till ett litet under
för att rädda vit.
42.d5!
Vit tar tillvara sina sista resurser
på bästa sätt i en till synes hopplös ställning. Efter 42...exd5? 43.
e6 får vits fribonde inte underskattas och det är någonting med
löparen och den långa diagonalen.

42...b2 43.d6

Kurnosov har trollat fram motspel. Efter 43...b1D? 44.Txb1
Sxb1 45.d7 Tb8 46.Lb6 har vit
ridit ut stormen. Svart måste
finna något bättre.
43...Ta8!
43...Sxe5 öppnar möjligheter för
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löparen på diagonalen a1-h8, men
44.d7 Ta8 länkar över till partifortsättningen. Här bör svart
undvika 44...Td8 45.Lb6 Sf3+
46.Kg2 Sxg1 47.Lxd8 b1D
48.Le7 Dg6+ med remischackar,
och sky 44...Sxd7? 45.Sxd7 Tc2
46.Tg2 e5 47.Sxe5 Tc7 48.Ld4
med matt.
44.d7 Sxe5 45.Sg4!
Det bäddar för en sagolik vändning. Det är möjligt att även
45.Se4 fungerar som räddningsplanka, t.ex. 45...b1D 46.Txb1
Sg4+ (46...Sxb1 47.Ld4 gynnar
bara vit.) 47.Kg3 Sxf2 48.Te1
Sxe4 49.Txe4 eller 45...Sf3+
(45...Sc6?? 46.Lh4 leder till
matt.) 46.Kg2 Sxg1 47.Ld4+ Kg8
48.Lxb2 Sc4 49.Lf6, i båda fallen
med trolig remi.
45...Sc6
Inte 45...Sxg4+?? 46.Txg4 e5 47.
Lh4 med matt.

50...e5 51.d8D+ Txd8 52.Sf7+
Kg8 53.Sxd8 Sd2 54.Kg3 Kf8
55.Sc6 Sc4 56.Kg4 e4 57.Kf4
e3 58.Kf3 remi
När vit har bäddat för och genomfört Sxe3 blir svart sittande
med en värdelös kantbonde.
Så finns det folk som tycker att en
vinst borde vara mer värd än två
remier.
Maxim Rodshtein är en sextonårig IM från Israel, Igor Kurnosov en tre år äldre stormästare
från Ryssland.
Kurnosov måste hyllas för sin
påhittighet. Mot den bakgrunden känns hans slarv dagen innan
mot tjugoårige israelen Ilya
Khmelniker rätt förvånande.
Igor Kurnosov

Ilya Khmelniker
Nu verkar det än en gång kört för
vit. Svart har full kontroll över
d8, löparen kan inte gå till d4 och
b-bonden verkar klar för promovering. Då dyker det upp ett nytt
mattema ...
46.Ld4+! Sxd4 47.Se5
Just det, kvävmatten.
47...Sf3+!
Svart vinner den tid som krävs för
att slingra sig ur mattgreppet.
48.Sxf3 b1D 49.Txb1 Sxb1
50.Sg5
Bonden på d7 är fortfarande vid
liv och ser till att vit får en välförtjänt halva.

Svart har två merbönder och ska
bara se till att få i gång sina pjäser.
Men som det snart visar sig är det
viktigt att plocka ut dem i god
ordning.
27...Sd7?
Närliggande, men det kostar en
halv poäng. Efter 27...Lf5 kunde
springaren stå på tur.
28.Txe6! Kxe6 29.Lxg4+ Kd5
30.Lf3+
Det är viktigt att inte gapa över
för mycket. Efter 20.Lxd7? e6 är
vitfältaren fångad och klar att
hämtas. Svart vinner.
30...Ke6 31.Lg4+ remi

Partier kommenterade
av EMANUEL BERG
och JOHAN FURHOFF
Franskt (C 02)
Eduardas Rozentalis
Emanuel Berg
Efter att ha vunnit de tre första
ronderna skulle jag spela svart
mot försterankade Rozentalis. En
mycket tuff lottning, kan man
tycka, men när jag förstod att jag
skulle få chansen att bemästra
det franska försvaret än en gång
kände jag mig genast mycket
lättad. Jag förlorade visserligen
mot honom som svart i Franskt i
en turnering i Polen år 2000, men
det var inte på grund av öppningen utan snarare därför att han då
var en klart starkare spelare än
jag.
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5
Jag hade väntat mig 3.Sd2, som
är Rozentalis standardsvar mot
Franskt. Men som han nämnde
efter partiet har jag spelat långt
fler partier än han med 3.Sd2
Sf6. Han valde därför framskjutningsvarianten, som han också
använder sig av regelbundet med
bra resultat.
3...c5 4.c3 Sc6 5.Sf3 Db6
Vanligtvis spelar jag 5...Ld7, men
jag hade förberett en annan
variant denna gång för att om
möjligt kunna överraska min
motståndare något.
6.a3 Sh6
Troligtvis var det här som
Rozentalis blev mest överraskad,
åtminstone efter vad man kunde
utläsa av hans kroppsspråk och
användning av betänketiden.
7.b4 cxd4 8.Lxh6?!
Vit passar på att göra ett mellanslag innan han tar tillbaka på d4.
TfS nr 1/2006
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Svart får en lite tråkig bondestruktur med dubbelbonde på hlinjen, men å andra sidan ger vit
nu bort löparparet, vilket jag
anser är bra kompensation för de
strukturella försvagningarna. Vit
bör i stället följa huvudvarianten
8.cxd4 Sf5 9.Lb2 Ld7 10.g4 Sh6
11.h3 (11.Tg1!?) 11...f6 med
intressant spel. Den varianten fick
jag för övrigt möjlighet att använda i snabbschacksturneringen
Paul Keres Memorial i Tallinn
strax efter Rilton då jag besegrade världsstjärnan Alexei Shirov.
8...gxh6 9.cxd4 Lg7
9...Ld7 är antagligen en mer
exakt dragföljd eftersom det förhindrar 10.Sc3? som bemöts med
10...Sxb4! 11.axb4 Lxb4 12.Db3
Tc8 13.Tc1 Da5 14.Kd2 0-0 och
svart står överlägset. Med två
bönder för den offrade pjäsen
och ett ruskigt initiativ med det
direkta hotet att slå på c3 är vit
chanslös i det långa loppet.
10.Sc3 0-0 11.Lb5

Vit spelar kreativt. Idén är att
byta bort löparen mot springaren
på c6. Lyckas han genomföra
detta i lugn och ro får vit bra
kontroll över de svarta fälten. Det
gäller därför för svart att genast
skapa motspel. Eftersom svart har
ett litet utvecklingsförsprång och
vit dessutom inte har hunnit
rockera har svart goda möjligheter att sätta käppar i hjulet för
vit.
11...a5!
12
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Eduardas Rozentalis.

Ett starkt drag som bryter upp
vits bondemur. En öppning av
ställningen ger också mer spelrum för svarts löparpar som
växer i styrka för varje bondeavbyte.
12.bxa5 Dxa5 13.Dd2 Ld7
Svart utvecklar sig med tempo.
Nu hotar Sxe5 med bondevinst
och vit tvingas därför slå av på c6
för att inte förlora ännu mer tid.
14.Lxc6 bxc6!
Svart slår in mot centrum för att
kunna spränga vits bondecentrum
med c6-c5. Vit får en avlägsen
fribonde på a-linjen, men en
sådan är av stor vikt bara i
slutspelen. Nu är den endast en
svaghet som förr eller senare går
förlorad.
15.0-0 c5 16.De3 Tfc8!
Svart behåller spänningen i
centrum för att ha kvar möjligheten att spela c5-c4 vid ett
senare tillfälle. Genom att flytta
tornet ges också möjlighet för
svartfältaren att ta sig in i spelet
via f8.
17.Se2
Springaren är på väg till h5 för att
starta ett anfall.
17...Lb5!
Svart spikar springaren och planerar att slå av den. Efter det
avbytet har han en liten men klar
fördel.
18.dxc5

Med detta drag bjöd Rozentalis
remi. Eftersom jag redan uppnått
en liten fördel och dessutom var
revanschlysten efter förlusten i
Polen för fem år sedan fanns
det anledning att spela vidare.
Risken att jag skulle förlora partiet var minimal.
18...Lxe2 19.Dxe2 Txc5 20.Se1!
Rozentalis insåg begränsningen
i sin ställning och valde att ge
bort a-bonden utan kamp för att
i stället bygga upp ett fort med
springaren på d3 och bönder på
f4 och e5. Att försöka försvara abonden skulle kosta för mycket
tid och i slutänden skulle den
ändå gå förlorad.
20...Tc3 21.Sd3 Db5 22.Tfd1

22...Taxa3
Ett intressant alternativ var
22...Lxe5 för att bli av med vits
viktiga centrumbonde. Men detta tillåter också avbyte av de lätta
pjäserna, vilket gynnar vit. Jag
valde därför istället att behålla
löparen och spela vidare med
bonde mer. En möjlig fortsättning efter 22...Lxe5 är 23.a4 Dc4
(23...Txa4? 24.Tab1 Te4 25.
Dxe4 dxe4 26.Txb5 Txd3 27.
Txd3 exd3 28.Kf1 med fördel för
vit.) 24.Dxe5 Txd3 25.Txd3
Dxd3 26.Dg3+ Dxg3 27.hxg3
Ta5 28.Kf1 och vit bör hålla remi
vid korrekt spel. Vits idé är att
springa bort med kungen till b4
för att sedan svinga över tornet
till h-linjen och plocka h-bönderna.
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23.Txa3 Txa3 24.f4 Dc4
Sätter press på vit. Nu hotar Txd3
följt av Dxf4.
25.g3 Lf8
Kanske var det bättre att börja
med 25...h5 för att locka fram
ytterligare svagheter på vits
kungsflygel.
26.Td2 Ta1+?
Med det draget tappar svart
mycket av sin fördel. I stället borde 26...Le7 ha spelats med idén
h6-h5 och fortsatt fördel för svart.
Inte 26...h5 27.Dxh5 Txd3
28.Dg5+ med remischackar.
27.Kg2 De4+
Det forcerar spelet och leder till
ett remiaktigt slutspel, men det
är inte längre så lätt för svart att
komma vidare.
28.Dxe4 dxe4 29.Sb2
Enda draget. Springaren hamnar
en aning offside, men det finns
inget bra sätt att utnyttja detta
för svart. 29.Sf2 e3 förlorar pjäs.
29...Lc5 30.Te2 Tc1
På 30...Ta2 med hotet Ld4 följer
31.Kf1 och svart kommer ingen
vart.
31.Sa4 Ld4 32.Txe4 Tc2+
33.Kf1!
33.Kf3 leder också till remi, men
ger svart onödiga chanser.
33...Tc4
Det går inte längre att hålla
springaren utestängd på a4, och
jag valde därför att forcera remin.
34.Sc3!
Även 34.Ke2 är tillräckligt för
remi.
34...Txc3 35.Txd4 Tc2
Här bjöd jag remi. Vit har en liten
strukturell fördel, men eftersom
hans kung är avskuren på första
raden finns det inga reella vinstchanser. En fullt acceptabel remi
som svart mot slutlige turneringssegraren. Naturligtvis vill man
alltid få ut maximalt resultat av
sina ställningar, men med sin
enorma kämpaglöd förtjänade
Rozentalis den uppnådda remin.
(Kommentarer av Emanuel Berg)

Rilton Cup, Stockholm 2005/06
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Eduardas Rozentalis
Sergej Ivanov
Tomi Nybäck
Evgeny Postny
Normunds Miezis
Lars Karlsson
Leif Erlend Johannessen
Emanuel Berg
Slavko Cicak
Mikael Nouro
Stellan Brynell
Robert Fontaine
Maxim Rodshtein
Igor Kurnosov
Viorel Iordachescu
Ilya Khmelniker
Pia Cramling
Pawel Jaracz
Juan Bellon
Csaba Berczes
Alexander van Beek
David Berczes
Ralf Åkesson
Dietmar Kolbus
Bengt Lindberg
Josef Ask
Petr Velicka
Jelmer Jens
Vassilij Gagarin
Olli Sisatto
Thomas Ernst
Barbara Jaracz
Santul Kosmo
Øyvind Bentsen
Thomas Flindt
Victor Nithander
Thomas Willemze
Tiger Hillarp-Persson
Kjetil Stokke
Jonas Eriksson

GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
IM
GM
GM
IM
GM
GM
IM
GM
GM
GM

IM
GM
IM
IM
IM
IM
IM
GM

GM

LTU
RUS
FIN
ISR
LAT
SWE
NOR
SWE
SWE
FIN
SWE
FRA
ISR
RUS
MDA
ISR
SWE
POL
ESP
HUN
NED
HUN
SWE
GER
SWE
SWE
CZE
NED
RUS
FIN
SWE
POL
FIN
NOR
DEN
SWE
NED
SWE
NOR
SWE

2585
2538
2563
2571
2469
2501
2564
2540
2496
2349
2496
2507
2457
2523
2583
2430
2492
2492
2401
2389
2334
2475
2486
2413
2420
2236
2441
2366
2422
2250
2475
2281
2232
2161
2177
2243
2363
2534
2293
2285

(9 ronder, 126 spelare)
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7
7
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6
6
6
6
6
6
6
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6
6
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Rilton Cup
Caro-Kann (B 10)
Emanuel Berg
Petr Velicka
Inför den nionde och sista ronden
stod jag på 5½ poäng och för att
ha chans till ett pris var det bara
vinst som gällde. När jag skulle
förbereda mig kvällen innan upptäckte jag att min motståndare
spelade i princip alla sorters öppningar och att göra någon vettig
förberedelse verkade därför omöjligt. Jag bestämde mig därför för
att i stället försöka lokalisera mina
egna svagheter och brister i öppningsspelet. Efter en kort resumé
kunde jag fastställa att det var
Caro-Kann som hade ställt mig
inför de största svårigheterna
under det senaste året. Att läsa in
någon ny variant var knappast
tänkbart, så jag valde att repetera
lite av en sidovariant som jag ursprungligen hade tänkt använda
mot Barejev, men ännu inte fått
tillfälle att spela i något långparti.
1.e4 c6
Mycket riktigt blev det CaroKann och mitt resonemang visade sig i alla fall inte vara helt fel.
2.Sf3 d5 3.exd5
En liten överraskning. Troligen
hade Velicka väntat sig 3.Sc3,
vilket jag har använt mig av ett
antal gånger.
3...cxd5 4.Se5!?
Ett paradoxalt drag. Vit flyttar
springaren för andra gången på
fyra drag och bryter därmed mot
en av schackets grundregler. Min
tjeckiske motståndare hade tidigare under året kort diskuterat
just denna variant med sin vän
Slavko Cicak, men hade utan
några djupare analyser ansett den
vara dålig för vit. Måhända finns
det flera sätt för svart att uppnå
utjämning, men nu blev svart
åtminstone satt inför vissa praktiska problem. Efter åtta minuters betänketid kom
4...Sd7
4...Sc6 ser en aning naturligare
14

TfS 1.06.pmd

ut, men leder oftast till samma
ställning efter 5.d4 Sxe5.
5.d4 Sxe5 6.dxe5 e6
Svart låser in löparen på c8 och
hamnar i en franskliknande ställning. Vit hotade 7.Lb5+ med
bondevinst, så det är inte lätt att
hitta något bättre för svart.
7.Ld3 Dc7?!
Ett försök att vinna tempo genom att hota e5-bonden, men i
partifortsättningen visar det sig i
stället vara vit som tjänar tid på
detta. Det direkta 7...Se7 verkar
bättre.
8.0-0!
Ett bondeoffer, men knappast en
bonde som är värd att slå.
8...Se7
Efter 8...Dxe5 9.Lb5+ tvingas den
svarta kungen ut på okänd mark
och vit får kraftig kompensation.
9.Sc3!
Istället för att gardera bonden
fortsätter vit att utnyttja situationen och lockar svart än en gång
att ta bonden.
9...Ld7
Att slå bonden med 9...Dxe5
verkar nu en aning bättre än i
föregående variant, men även här
har vit bra kompensation efter
10.Lb5+ Ld7 (10...Sc6? 11.Te1
Dd6 12.Sxd5 och vit vinner tillbaka bonden med utmärkt spel.)
11.Lxd7+ Kxd7 12.Te1 och svart
står inför ett långvarigt lidande,
som knappast ens en dator skulle
känna sig nöjd med.
10.f4
Nu är f4-f5 på gång, så svart tvingas försvaga sig på kungsflygeln.
10...g6
10...Db6+ 11.Kh1 och först nu
11...g6 verkar mer exakt eftersom Le3 då inte längre är möjligt.
11.Le3 h5?
Svart vill gardera sig mot g2-g4,
men man har inte tid med allt.
Nu åker han istället på en kontring på damflygeln. Bättre var
11...Sf5 12.Lf2 med liten fördel
för vit.

12.Sb5 Lxb5 13.Lxb5+ Sc6

14.c4!
Nyckeldraget. Nu bryts svarts
ställning upp och han får stora
problem.
14...a6
14...0-0-0!? var ett intressant
alternativ. Men det verkar lite för
vilt och jag har svårt att tro att det
ska hålla. Om inte annat så kan
vit spela 15.cxd5 Txd5 16.Da4
Lc5 17.Lxc5 Txc5 18.Lxc6 bxc6
19.b4! med ett starkt initiativ och
en stabil fördel.
15.Lxc6+
Vit har flera andra lovande fortsättningar, men efter långa övervägningar kom jag fram till att
detta var den säkraste och bästa.
Efter 15.cxd5 axb5 16.dxc6 bxc6
17.Df3 Le7 18.Tfc1 Ta6 verkar
svart hålla ihop ställningen och
det är inte lätt för vit att påvisa
någon fördel.
Bondeoffret 15.La4 dxc4
16.Df3 b5 17.Lc2 var också en
intressant möjlighet med kompensation i form av löparparet,
men jag såg ingen anledning att
släppa till detta.
15...bxc6 16.cxd5 cxd5 17.Tc1
Dd7 18.Tf2!
Tornet är på väg över till c2 för
att sedan gå in på c7 med dödliga
hot på sjunde raden.
18...Le7?!
Jag hade väntat mig 18...Lh6
19.Lc5 Lf8, som jag tror är ett
bättre försvar. Min motståndare
var också inne på detta, men gil-
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lade inte ställningen efter 20.Lb6.
Här verkar 20...Le7 21.Tc7 Db5
följt av Ld8 vara fullt spelbart för
svart.
19.Tfc2 0-0 20.Tc7 Dd8
20...De8 kan bemötas med 21.f5!
och om inte annat så vinner vit
åtminstone kvalitet med Lh6 i
nästföljande drag.
21.Da4!

Nu hotar Td7 och svart har inte
så många drag att välja på.
21...Te8 22.Td7 Db8 23.Tcc7
Vit tar över sjunde raden med
förödande konsekvenser för svart.
Han tvingas till ett pjäsoffer som
är hans sista chans.
23...Dxb2
Efter 23...Lf8 följer 24.Tb7! Dc8
25.Tdc7 Dd8 26.Txf7 och svart
har inte en suck till motspel.
24.Txe7 Txe7 25.Txe7 De2
Ett lurigt drag som vit endast har
ett bra försvar emot, men som tur
var så var allt planerat i förväg.
26.Lf2
Svart är förlorad eftersom
26...Tb8 kan bemötas med
27.Te8+ med tornbyte och leken
är över för svart. I tidsnöden gör
svart några sista kämpaförsök,
men partiet är redan över.
26...Dd2 27.h3 Kg7 28.Lh4 g5
29.Lxg5 De1+ 30.Kh2 h4
31.Txf7+! Kxf7 32.Dd7+ Kg6
33.Dxe6+ Kg7 34.Lf6+!
och svarts tid gick ut. Det kan
följa 34...Kh6 35.Le7+ Kg7
36.Df6+ Kh7 37.Df7+ Kh6
38.Lg5 matt. I och med denna

seger kom jag upp till 6-11:e plats
och blev nummer 8 efter särskiljning.
(Kommentarer av Emanuel Berg)

Sicilianskt (B 42)
Johan Furhoff
Benjamin Skjoldan
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 a6 5.Ld3 Lc5 6.c3!? Sc6
7.Le3!
I partiet Luis Couso–Benjamin
Skjoldan från rond 5 följde 7.Sxc6
dxc6 och remi i artonde draget i
något bättre ställning för svart.
7...Db6?
Här är 7...Df6 mer solitt. Visserligen är damen i princip felplacerad på f6, men det verkar inte gå
att utnyttja konkret.
8.Sd2!
Teoriböckerna anger 8.Db3 och
hänvisar till Mark Taimanov, vilket verkar vara ungefär likvärdigt
med Cousos fortsättning. Intuitionen har under många år sagt
mig att det borde gå att offra b2bonden, men det var först under
morgonen före partiet som jag
fick klart för mig hur det skulle
göras.
8...Dxb2

9.Tc1!
Det var så här Luis hade velat
spela, men han vågade inte.
Tidigare har jag stirrat mig blind
på 9.0-0 Dxc3 10.Sc4, men det
fungerar inte. Bonden på c3 kämpar om de svarta fälten och är väl

värd att kosta på en gardering,
medan a2-bonden saklöst kan
lämnas åt sitt öde.
9...Db6?!
Det här förefaller förnuftigt
men ger i själva verket vit ett
lätt spel. 9...Sxd4 besvaras starkt
med 10.Sc4, och 9...Se5 10.Le2
förbättrar inte svarts läge, men
något annat måste prövas.
10.Sc4 Da7 11.0-0!
Det var möjligt att spela direkt
11.Sd6+ Ke7 12.Sxf7 Kxf7
13.Sxc6+ dxc6 14.Dh5+ g6
15.Dxc5, men efter 15...Dxc5
16.Lxc5 e5! står vit endast lite
bättre. Partidraget å andra sidan
ger svart ett vanskligt val. 11...d5
öppnar ställningen alltför snabbt
och 11...Sf6 ger vit möjlighet att
hugga mot f7 med 12.e5 Sd5 13.
Sxc6 dxc6 14.Sd6+ Ke7 15.Lxc5
Dxc5 16.Dh5.
11...b5?
Detta ger vit tillfälle till en riktig
straffspark.
12.Sxc6 dxc6 13.Sd6+ Ke7

14.Sxf7! Lxe3
Efter 14...Kxf7 15.Dh5+ g6
16.De5! Sf6 17.Lxc5 kommer vit
att segra i mittspelet, men nu
sitter springaren hårt och otagbart i högra hörnet.
15.fxe3 Dxe3+ 16.Kh1 Sf6
17.Tf3! Dc5 18.Sxh8 e5 19.Txf6
Naturligtvis. Svart skulle få en
helt rimlig ställning om han i lugn
och ro fick inkassera springaren
på h8.
19...gxf6 20.Dh5 Kd6 21.De8
TfS nr 1/2006
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Rilton Cup

Johan Furhoff har lagt in nyckeldraget 24...Lc8! och försvarslöse Drazen Dragicevic våndas.

De3 22.Td1 Kc5 23.a4 Kb6
På 23...Lg4 förfogade vit över
den lilla resursen 24.Dxa8 Lxd1
25.Da7+. Därmed har svart
ingenting att komma med.
24.Sf7 uppg.
(Kommentarer av Johan Furhoff)
Preussiskt (C 57)
Drazen Dragicevic
Johan Furhoff
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6
Staten Preussen är sedan länge
försvunnen, men det är för den
skull ingen som under åren
kommit på att döpa om öppningen till Västpolskt eller DDRspringarspel. Då jag var junior
förknippades öppningen främst
med de knivskarpa förvecklingarna i Traxlervarianten (4.Sg5
Lc5). I dag bör man först och
främst förbereda sig genom att
hitta det allra solidaste systemet
16
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mot 4.d3.
4.Sg5!? d5 5.exd5

5...b5!?
Ulvestadvarianten. Huvudvarianten med 4...Sa5 känns en aning
uttjatad; det är svårt att hitta nya
goda idéer. En sådan idé fick jag
för ungefär tio år sedan i den av
teoretikerna mycket uppskattade varianten 5...Sd4 6.c3 b5 7.Lf1
Sxd5 8.Se4 Se6 9.Lxb5+ Ld7

10.Lxd7+ Dxd7 11.0-0. Nu förväntas vit få viss fördel med
11...Le7 12.d4, men svart spelar
starkare 11...f5! 12.Sg3 g6! och
står utmärkt, eftersom vit har
svårt att få springaren på g3 och
löparen på c1 till effektiva positioner. Sedan ett par år tillbaka
har jag förlorat hoppet om att
själv få använda detta i ett parti
eftersom alla spelar 4.d3.
Om vit efter 5...b5 snällt
fortsätter med 6.Lf1 Sd4 7.c3
uppstår samma ställning genom
dragomkastning, men det finns
ett par andra möjligheter för vit i
sjätte draget. Dock är fortsättningen 6.Lxb5 Dxd5 7.Sc3 Dxg2
8.Df3 Dxf3 9.Sxf3 Ld7 10.0-0
överskattad. Istället för 10...Ld6
11.Lxc6 Lxc6 12.Sxe5! kan svart
förstärka med 10...Sd4!?
11.Lxd7+ Kxd7! 12.Sxe5+ Ke6
12.Te1 Sxc2 med lika spel, eller
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med 10...Sb4.
6.dxc6!? bxc4 7.De2!
7.Sc3 har spelats i ett ofta citerat
parti Andersen-Carstensen, Danmark 1959. Avsikten tycks vara
att förebygga svarts Dd5, men
efter 7...Lc5 (Gligoric) får svart
rockera och står gott.
7...Dd5 8.f4!?
Detta är helt i linje med 4.Sg5
och 7.De2, men stillsammare
naturer skulle kunna komma på
att spela något i stil med 8.0-0
Ld6 9.Sc3 Dxc6 10.b3 med en
helt förnuftig ställning.
8...Le7!?
Svart försöker komma till rockad. Av alternativen är 8...h6 9.Sf3
e4 10.Se5 säkert svagt, eftersom
vit kan fullborda utvecklingen
med b3 och Lb2, men 8...Lg4 är
kanske tänkbart. En poäng visar
sig efter 9.Dxe5+ Le7 9.0-0? 0-0!
10.Dxe7 Tae8 11.Da3 Dd4+
12.Kh1? Df2, men vit ska naturligtvis byta dam.
9.Sc3 Dxc6 10.fxe5
Nu leder 10...Sg4 11.d4 bara till
att springaren senare måste slå in
på en ärolös reträtt. Svart är hårt
pressad att bevisa riktigheten i
sitt tidigare spel. Det är hög tid
att planera för rockad.
10...Lg4 11.Df2 Lc5
En annan tänkbar dragföljd är
omedelbart 11...0-0, och på
12.exf6 Lc5.
12.Dg3
Alternativet 12.d4 cxd3 13.Le3
är tämligen oklart. Vit var i det
här läget mycket nöjd med att
svart lät hota sina egna pjäser.
12...0-0! 13.exf6 Tfe8+ 14.Kf1
Dxf6+ 15.Sf3 Dg6!
Genom hotet Dxc2 följt av matt
på d3 visar svart äntligen sitt rätta
ansikte.
16.d4 cxd3 17.Lf4 dxc2 18.Se5
Nu leder 18...Txe5!! till vinst för
svart (19.Lxe5 Td8! med mattspel), vilket Drazen såg. Lustigt
nog är även 18...Lc8 möjligt.
18...Da6+ 19.Dd3 Dxd3+?

Alldeles för snabbt spelat!
19...Lc8! är starkt.
20.Sxd3 Ld4

I det här damlösa mittspelet har
svart mycket god kompensation
för pjäsen, eftersom vit inte har
några närliggande möjligheter
vare sig att sätta kungen i säkerhet eller att eliminera c2-bonden. Svart, som var helt omedveten om sina tidigare underlåtenheter, gladde sig åt den förment
logiska utvecklingen, medan
vitspelaren tyckte sig ha skäl att
räkna med en vändning i partiet.
21.Te1
Vit kan försöka ge en kvalitet för
att befria sig med 21.Sf2 Lc8
22.g4. Om svart tar den direkt får
vit övertaget (22...La6+ 23.Kg2
Lb7+ 24.Kg3 Lxh1 25.Txh1 Tab8
26.Lc1, och pjäserna börjar snart
samarbeta). Men mellandraget
22...Tb8! vinner ett viktigt tempo vare sig vit svarar 23.Te1 eller
23.Kg2.
21...Lf5 22.Sf2?
Förlorar direkt. 22.Sc1 var ett
segt försvar, även om svart alltjämt har hyfsade chanser efter
22...Tad8.
22...Txe1+ 23.Kxe1 Te8+ 24.
Kf1 Lc8!
Äntligen kommer detta nyckeldrag till utförande. Vit är fullständigt försvarslös.
25.g3 La6+ 26.Kg2 Lb7+ 27.
Sfe4 Txe4 28.Kh3 Txf4 29.Te1
Lc8+ 30.g4 h5 uppg.
(Kommentarer av Johan Furhoff)

■ ISRAEL. Lag-VM 2005 i Beer

Sheva: 1. Ryssland 22; 2. Kina
21½; 3. Armenien 18½; 4. Ukraina 17½; 5. USA 16½; 6. Israel
14½; 7. Georgien 13½; 8. Kuba
13; 9. Kina, damlag 7 poäng.
■ ARGENTINA. Mendoza: 1.
IM Alfredo Giaccio, Argentina
7½; 2. IM Jose Fernando Cubas,
Paraguay 7; 3. IM Jorge Rosito,
Argentina 7; 4. IM Emilio Cordova, Peru 7; 5. Juan Pablo Demaria, Argentina 7; 6. GM Pablo
Ricardi, Argentina 6½ poäng. (9
ronder, 122 spelare).
Johan Hellsten kom på trettonde plats med 6 poäng. Det var
en av hans sämsta turneringar på
många år. I sista ronden satte han
till exempel en pjäs i slag i en
remiställning, vilket avgjorde
kampen om förstaplatsen. Hellstens lycksalige motståndare
Alfredo Giaccio vann ensam.
■ SPANIEN. I en öppen turne-

ring i Las Palmas delade Ole
Jakobsen förstaplatsen på sju
poäng av nio möjliga med stormästarna Bojan Kurajica, Bosnien,
Fernando Peralta, Argentina och
Salvador del Rio de Angelis, Spanien. Kurajica kom etta efter särskiljning, Jakobsen fyra. Pia Cramling kom på åttonde plats, en halv
poäng efter tätkvartetten.
■ TYSKLAND. Malmöjunioren

Mladen Gajic svarade för ett strålande resultat i en öppen turnering i Travemünde. Han kom på
femte plats bland 302 spelare.
Före sig hade han bara fyra stormästare. Leonid Kritz, Tyskland
kom etta på 6½ poäng (av 7), en
halv poäng före Robert Rabiega.
Gajic hade också 6 poäng men
sämre särskiljningspoäng. Han
förlorade mot Rabiega och vann
övriga sex partier. Den högst rankade av de besegrade var elfterankade Harald Schmidt (2368).
TfS nr 1/2006
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Tallinn

PAUL KE

Paul Keres 1916–1975
Det har sagts om Paul Keres att han är
den starkaste spelare som aldrig fått
chansen till en VM-match. Han slog
igenom internationellt vid olympiaden i
Warszawa 1935, där han noterade fler
vinster än någon annan på förstabordet.
De närmaste 25 åren betraktades han
som en av världens åtta främsta spelare,
som bäst världstvåa. Keres vann
turneringen i Margate 1939 före
Capablanca och Flohr. Han var redo för
en VM-utmaning. Kriget kom emellan.
Under andra världskriget tillbringade
han en del tid i Sverige men återvände
hem till Estland efter krigsslutet. Han
vann Sovjetmästerskapet i sitt andra
försök 1947 och kvalificerade sig sju
gånger till kandidatomgången i VMcykeln. Men han blev alltså aldrig en
VM-utmanare.
Keres vann en öppen turnering
i Vancouver 1975 och avled i en
hjärtattack på hemvägen vid en
mellanlandning i Helsingfors.

18
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P

aul Keres har utnämnts till 1900-talets störste
idrottsman i Estland. Han har avbildats på
sedlar och frimärken. Det har arrangerats minnesturneringar för honom inte bara i hans hemland
utan också i Kanada, där Keres spelade sin sista
turnering (Vancouver 1975).
Sedan 1991 arrangeras Paul Keres Memorial i
Tallinn. Det handlar numera om snabbschack, femton minuters betänketid plus tio sekunder per drag,
enligt ett mycket intressant turneringskoncept. Man
viker en helg i närheten av Keres födelsedag, den
7 januari. De främst placerade i en öppen turnering
kvalificerar sig till en finalgrupp där ett antal speciellt inbjudna världsstjärnor ansluter sig. Den här
gången firade man att det är nittio år sedan Keres
föddes.
Det var fina spelförhållanden i Paul Keres
Schackhus. I denna byggnad finns bland annat ett
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UL KERES MEMORIAL
Evgenij Agrest, Emanuel Berg och Pia Cramling finalspelade i Tallinn
Av Lars Grahn

Foto: Valery Golubenko

Keresmuseum med foton, partiprotokoll, andra
dokument och minnessaker samt en vaxfigur av
huvudpersonen i naturlig storlek. Likheten är inte
slående.
Årets minnesturnering låg direkt efter Rilton
Cup och det var många som fortsatte direkt från
Stockholm till Tallinn, bland dem Emanuel Berg.
Engelskt (A 17)
Viorel Iordachescu
Emanuel Berg
Efter Rilton flög jag direkt till Tallinn för att delta
i Paul Keres minnesturnering. Jag var sjunderankad
i kvalturneringen och de sex främsta kvalificerade
sig till finalgruppen. Det såg inte alls omöjligt ut.
Men å andra sidan var det drygt tjugo deltagande
stormästare och flera starka IM, så konkurrensen
var hård. Efter att ha inlett första dagens spel med
tre raka vinster och en remi såg det hela än mer
lovande ut. Även nästkommande dag flöt spelet på
bra och redan före sista ronden var jag klar för
finalspel efter följande parti.
1.c4 e6 2.Sc3 Sf6 3.Sf3 Lb4 4.Dc2 b6 5.a3 Lxc3
6.Dxc3 Lb7 7.e3 0-0 8.Le2 d6 9.b4 Se4 10.Dc2 f5
11.d3 Sf6 12.Lb2 Sbd7 13.0-0 De7
Här bjöd jag remi. Detta eftersom jag hade ett
mycket bra läge i turneringen och om han accepterade skulle jag kunna säkra en finalplats med remi
som vit i sista ronden. Min motståndare hade däremot klart sämre särskiljning och valde att spela
vidare, eftersom det annars skulle krävas vinst med
svart för honom i sista ronden för att han skulle ha
chans att nå finalen.
14.Tac1 Tac8 15.d4 Se4 16.Tfd1 Tf6 17.c5 Ld5
18.cxd6 Sxd6 19.Se5 Th6 20.Lf1 Sxe5 21.dxe5
Se4 22.f3 Dh4 23.h3??
Det var bättre att acceptera pjäsoffret med 23.fxe4
Dxh2+ 24.Kf2 Lxe4. Svart har naturligtvis bra
kompensation med sina två bönder och angrepp för
den offrade pjäsen. Men det finns inget avgörande
och vit har klart bättre chanser än i partiet.

Kvalturnering, herrar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vassilij Jemelin
Emanuel Berg
Evgenij Agrest
Vladimir Kosyrev
Nikita Vitiugov
Riho Liiva

RUS
SWE
SWE
RUS
RUS
EST

GM
GM
GM
GM
IM

5½
5½
5½
5
5
5

Sune Berg Hansen
Normunds Miezis
Viorel Iordachescu
Michail Brodski

DEN
LAT
MDA
UKR

GM
GM
GM
GM

5
5
4½
4½

SWE
SWE
SWE

IM

4
3½
1½

24. Pontus Carlsson
28. Jan Johansson
48. Torbjörn Glimbrant
(7 ronder, 50 spelare)

Kvalturnering, damer
1.
2.
3.
4.
5.

Ilse Berzina
Tatjana Grabuzova
Tatjana Fomina
Valentina Golubenko
Dagne Ciuksyte

LAT
RUS
EST
EST
LTU

6
5½
5
5
4½

6.
7.
8.
9.
10.

Tuuli Vahtra
Christin Andersson
Zivile Sarakauskiene
Irina Lymar
Inna Agrest

EST
SWE
LTU
UKR
SWE

4½
4½
4
4
4

(7 ronder, 27 spelare)
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Tallinn

Längst till höger: Viktor Kortchnoi, åskådare.

23...Lb3! 24.De2
24.Dxb3 förlorar omedelbart
efter 24...Df2+ 25.Kh1 (25.Kh2
Txh3+ 26.Kxh3 Dg3 matt)
25...Txh3+ 26.gxh3 Sg3 matt.
24...Lxd1 25.Txd1 Sg3 26.Da6
Td8 27.Td4 Dg5!
Svart tvingar fram ytterligare
svagheter framför vits redan
mycket sårbara kung.
28.f4 Dh4 29.Dxa7 Se4
Nu hotar svart återigen med det
dödliga Df2+, och vit tvingas till
sist genomföra det oönskade tornavbytet på d8. Det fanns dock
något ännu starkare för svart:
29...Txd4! 30.Lxd4 Se4 31.Db8+
Kf7 32.Dxc7+ Kg6 33.Dc2.
Under partiet hann jag snabbt
överblicka denna variant, men såg
inte något avgörande för svart
och valde i stället att spela lite
mer avvaktande. Men om svart
bara följer upp med 33...Dg3 så
har vit inte något bra svar mot det
fruktansvärda hotet Txh3 följt av
Dh2 matt, t.ex. 34.Da2 Kf7! 35.
Dc2 Txh3 36.Lc4 De1+ 37.Lf1
Sg3 38.gxh3 Dxf1+ 39.Kh2 Se2
och svart vinner. Det var visserli20

TfS 1.06.pmd

gen en ganska lång variant som
kanske är lite för avancerad för
ett snabbschackparti, och dessutom är det stor risk för svart att
trampa fel på vägen.
30.Txd8+ Dxd8 31.Ld4 Tg6!
Svart planerar nu att säkra sin
kungsställning med h7-h6 för
att skapa ett lufthål för kungen.
Sedan är det fritt fram att fortsätta angreppet med Dh4 etc.
31...Dh4 leder till den diskuterade varianten ovan.
32.Ld3 h6 33.b5 Dd5 34.Dxc7

34...Sf2!!
Det här draget avgjorde i praktiken partiet. Med dubbelhoten

Dxg2 matt och Sxd3 med pjäsvinst ser det ganska dystert ut för
vit.
35.Lf1??
Nödvändigt var 35.Kxf2 Txg2+
36.Ke1 Df3 och det verkar
faktiskt som om vit turligt nog
kommer undan med remischackar efter 37.Dc8+ Kh7 (37...Kf7!?)
38.Lxf5+! exf5 39.Dxf5+ Kg8
40.De6+ Kf8 41.Dc8+ Kf7
42.Dd7+. Svart kan inte gå upp
med kungen till g6 på grund av
Dc6+ och vit tar över. I stället för
mitt planerade 36...Df3 ska svart
därför spela 36...Da2! 37.Dc8+
Kh7 38.Lxf5+ exf5 39.Dxf5+
Kg8 40.Dc8+ Kf7 och svarts kung
undkommer remischackarna genom att glida upp till h4. Därefter blir de fruktansvärda hoten
på andra raden avgörande.
35...Df3!
35...Sxh3+? 36.Kh2 ger vit onödiga överlevnadschanser.
36.Dd8+ Kh7 37.Dh4 Sxh3+ 38.
Kh2 Dxf1 39.Dxh3 Dxb5 40.Df3
Db3 41.e4 Dxf3 42.gxf3 fxe4
43.fxe4 Tg4 44.Le3 b5 45.Kh3
h5 46.Ld2 Kg6 47.Le3 Kf7
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Paul Keres minnesturnering, Tallinn 2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Vassilij Ivantjuk
Anatolij Karpov
Rustam Kasimdzjanov
Emanuel Berg
Vladimir Kosyrev
Nikita Vitiugov
Vassilij Jemelin
Riho Liiva
Evgenij Agrest
Alexei Shirov

GM
GM
GM
GM
GM
GM
IM
GM
GM

UKR
RUS
UZB
SWE
RUS
RUS
RUS
EST
SWE
ESP

2748
2672
2670
2540
2530
2538
2529
2411
2571
2710

■

½
½
½
0
0
0
0
½
0

½ ½
■ ½
½ ■
0 ½
½ ½
½ 0
0 0
0 0
0 0
0 0

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

1
1
1
½
½
½
1
■

0 ■
0 ½

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Ilse Berzina
Pia Cramling
Valentina Golubenko
Viktoria Cmilyte
Tatjana Grabuzova
Dagne Ciuksyte
Monika Tsiganova
Tatjana Fomina

48.Ld2 Ke8 49.Le3 g6 50.uppg.
(Kommentarer av Emanuel Berg)
I sista ronden spelade Berg remi
med klubbkompisen Evgenij
Agrest. Som framgår av tabellen
på sidan 19 gick båda vidare till
finalspel.
Den ursprungliga planen var
att sex spelare skulle gå vidare
från den öppna turneringen. Där
skulle de möta fyra speciellt inbjudna spelare: Vassilij Ivantjuk,
Alexei Shirov, Anatolij Karpov
och Rustam Kasimdzjanov. Bland
hedersgästerna fanns Paul Keres
hustru Maria och dotter Kadrin,
Jurij Averbach, Viktor Kortchnoi med hustrun Petra, Lothar
Schmid, Genna Sosonko, Boris
Spassky, Mark Taimanov och
Wolfgang Unzicker.

GM
IM

LAT
SWE
EST
LTU
RUS
LTU
EST
EST

2278
2515
2146
2475
2355
2370
2282
2196

■

½
½
0
0
0
½
0

½ ½
■ ½
½ ■
½ 1
0 ½
1 0
0 0
0 0

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

När Kortchnoi uttryckte önskemål om att få spela med i
finalen ruckade arrangörerna på
reglerna och bestämde att bara
fem spelare skulle gå vidare från
kvalturneringen. I de estländska
tidningarna meddelades att det
skulle bli ett nytt prestigeladdat
möte mellan Karpov och Kortchnoi. Men när estländaren Riho
Liiva kom sexa återgick arrangörerna till de regler som hade
annonserats i förväg. Kortchnoi
fick stå tillbaka för Liiva. Man
ville gärna ha med en spelare från
Estland i finalfältet. Kortchnoi
fick en ursäkt och garanterades
en plats i nästa års final.
Bland dem som inte gick vidare
från den öppna turneringen fanns
Pontus Carlsson, Jan Johansson
och Torbjörn Glimbrant.

½
1
1
1
½
1
1
1

1
1
1
1
½
0
½
■

1
1
1
1
1
1
1
1
½
■

p

7
7
7
5½
4½
4½
4
3½
1½
½

p

5½
4½
4½
4
3
2½
2
2

Berg tog ledningen i finalgruppen genom att vinna sina två
första partier.
Franskt (C 02)
Alexei Shirov
Emanuel Berg
Finalspelet gick alldeles utmärkt.
I första ronden fick jag en flygande start med vinst som vit mot
Agrest efter att han hade gjort en
grov bortsättning i tidsnöden i en
klart vunnen ställning. I andra
ronden var det Shirov som stod
på tur.
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3
Sc6 5.Sf3 Db6 6.a3 Sh6 7.b4
cxd4 8.cxd4
Shirov avviker från mitt parti mot
Rozentalis i Rilton Cup.
8...Sf5 9.Lb2 Ld7 10.g4 Sh6
11.h3 f6 12.exf6
TfS nr 1/2006
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Tallinn

23.b5
Här bemöts 23.Sd2 med 23.
...Sxb4! 24.Sxa6 Dd6 (Det är
också möjligt att ta material med
24...Dxc2 25.Txc2 Sxc2 med en
fullt spelbar ställning för svart.)
25.Txc8 (25.Sxb4 Dxb4 är inte
heller särkilt lyckat för vit.)
25...Sxa6. Vit har c-linjen men i
övrigt står hans pjäser ganska
22
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bedrövligt. Jag anser därför att
svart har de bättre chanserna.
23...axb5 24.axb5 Lxc1 25.Lxc1
Sa5 26.Sa6 Dd6 27.Txc8 bxa6
28.Lh6
28.bxa6 kan bemötas med
28...Sf7 29.Txe8 Txe8 med fördel för svart.
28...Tf7 29.bxa6 Sc4 30.Da2
Ta7 31.Da4 Kf7 32.Dc2 Kg8
33.Da4 Tee7

34.Lf1??
Fram hit har partiet varit intressant och efter 34.Db5 är det
fortfarande oklart hur svart ska
förvalta sin fördel. Men nu sätter
vit bort partiet i ett drag varefter
svarts fördel går från klar till
avgörande.
34...Sb6 35.Lf4 e5 36.dxe5 fxe5
37.Lxe5 Txe5 38.Df4 Sxc8
39.Sxe5 Sf7 40.Df5 Dxe5
40...Sxe5 hade varit ännu lite
bättre och undvikit de kommande tidsnödskomplikationerna.
41.Dxc8+ Kg7 42.Dc5 Tc7
43.Da5 d4
43...Sg5! 44.a7 Sf3+ 45.Kg2 Tf7
hade avgjort partiet direkt.
44.Da2 Tc1
Återigen 44...Sg5!.
45.Db2
Eller 45.a7 Db5 46.a8D Dxf1+
47.Kh2 Dg1 matt.
45...De1?
Detta släpper till onödiga chanser för vit. Bättre var 45...Td1
46.a7 Da5 47.Db7 Ta1 och vit
saknar motspel.
46.Dxd4+ Se5 47.Kh2

Kg6 48.Ld3+ Sxd3
49.Dxd3+ Kf6 50. Dd6+
Kf7 51.Df4+ Ke7 52.
Kg3 Dc3+ 53.Kg2
53.Kh4 Df6+ eller
53.Kh2 Dc7 med dambyte vinner enkelt för
svart.
53...Dc6+ 54.f3 Tc2+
54...Dc2+ 55.Kg3 Dc7
med dambyte och lätt
vinst.
55.Kh1 Tc1+ 56.Kg2
Tc2+ 57.Kh1 Ta2 58.a7
Ta1+ 59.Kg2 Ta2+
60.Kh1 Ta1+ 61.Kg2
Dc2+ 62.Kg3 Tg1+
63.Kh4 Df2+ 64. Kh5
Dxa7 65.De5+ Kd8
66.Dh8+ Kc7 67.Dxh7+
Kb6 68.Dxa7+? Kxa7
69.g5 Kb7 70.g6?
Vit har uppnått en remiställning, men nu går
fördelen återigen över till
svart. Efter 70.f4 bör vit
hålla remi.
70...Kc7 71.Kh6 Kd7
72.Kg7 Ke7
Den vita g-bonden har
gått för långt och h- och
f-bönderna hänger inte
med.
73.h4
73.f4 Th1 74.f5 Tf1 75.h4 Txf5
och svart vinner.
73...Th1 74.f4 Txh4 75.f5 Tf4
76.f6+ Txf6 77.Kh7 Tf1 78.g7
Th1+ 79.Kg8 Tg1 80.uppg.
Bonden går förlorad.
(Kommentarer av Emanuel Berg)
Foto: Valery Golubenko

Ett drag som jag endast fått möta
i blixt och som i övrigt är ganska
ovanligt. Mina analyser gick
12.Sc3 fxe5 13.dxe5 Le7 14.Sa4
Dd8 15.Tc1 0-0 16.Sc5 Lxc5
17.Txc5 De7 med lika spel enligt
boken.
12...gxf6 13.Sc3 Sf7 14.De2!?
Ett lurigt drag. Vit hotar att slå
bonden på d5 och d4-bonden är
immun.
14...Le7
14...Sxd4? är dåligt på grund av
15.Sxd4 Dxd4 16.Lg2 och svart
har stora problem.
15.Sa4 Dc7 16.Sc5 0-0 17.Lg2
Tae8 18.0-0 Ld6 19.Tac1 a6
Det hotade b4-b5.
20.Tc2 Lc8 21.Tfc1 Sfd8!
Ett starkt försvarsdrag. Svarts idé
är att föra över damen till g7 för
att komma undan det obehagliga
trycket på c-linjen.
22.a4?
Vit går in för att straffa svarts
spelsätt och satsar allt på angreppet. Men svart har bra täckning
och det är i stället vit som får
taktiska problem.
22...Lf4!

Shirovs poängskörd var turneringens stora överraskning. I
nästa rond fick han med viss möda
remi mot Agrest, men det var
också det enda som Shirov kunde
räkna in på pluskontot. Han vann
minnesturneringen 2004 och
2005. Den här gången kom han
sist.
Berg var obesegrad tills sista
ronden, då han snubblade och
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Uppladdning inför rondstart. I mitten: Emanuel Berg mot världsåttan Vassilij Ivantjuk.

förlorade mot Anatolij Karpov.
Berg lyckades rädda en besvärlig
ställning mot världsåttan Vassilij
Ivantjuk:
Vassilij Ivantjuk

Emanuel Berg
Ivantjuk hotar att ta över helt

och hållet via d-linjen.
28.Td1! b5
Det krävs en del förberedelser för
att kunna slå på d4.
29.Dxb5 Dd7 30.Db3 b5 31.Td2
Vit hotar att spela Sf3 så det är nu
det ska ske. Men vit får flera
bönder för pjäsen.
31...cxd4 32.Txd4 De8 33.Txd8
Dxd8 34.Dxb5 Dd1+ 35.Kg2 Dc2
36.De8+ Kh7 37.Dxf7 Sxb2
38.Df3
Om svart ska ha en chans att
vinna så får han inte tillåta dambyte eller remischackar.
38...Sa4 39.Dc6 Sxc3 40.a4
Dd3 41.a5 Sd5 42.De6 Sb4
43.h4 Db5
Efter 43...Dd5+ och dambyte är
det remi. Springaren tvingas hålla a-bonden i schack och kan inte
hjälpa till på andra flygeln. Som

det visar sig är alternativet att
tillåta evig schack.
44.De4+ Kg8 45.Da8+ Kf7
46.Df3+ Kg8 47.Da8+ remi
Det var ändå Ivantjuk som vann
turneringen efter särskiljning och
Emanuel Berg kom på en fin
fjärdeplats.
Pia Cramling var speciellt inbjuden till damfinalen och kom
som framgår av tabellen tvåa efter
Ilse Berzina, Lettland, som också
vann kvalturneringen. Christin
Andersson var nära att kvalificera
sig till finalturneringen, men fick
stå tillbaka efter särskiljning. Inna
Agrest klarade inte heller av att ta
sig vidare.
Som sig bör var det direktsändning på internet från finalerna.
Det fungerade för det mesta.
TfS nr 1/2006
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Mer eller mindre
lyckade kombinationer
Av Ralf Åkesson

höstas beslöt jag mig för att
kombinera två turneringar till
en liten turné. Just kombinationer, mer eller mindre lyckade,
blev också ett sorts tema för
resan.
Min första anhalt var Bad Wiessee i Bayern, en kurort en timmes
resa söder om München, berömd
för sitt hälsobringande jod- och
svavelbad. Här avgjordes under
tiden 29 oktober–6 november
Tysklands största öppna turnering, som i år samlade hela 509
deltagare. Den stora majoriteten
är naturligtvis tyskar som vill kombinera schack med en avkopplande semester. Platsen vid sjön Tegernsee är verkligen lugn och idyllisk, samtidigt som det kändes
lite som en oas för de välbesuttna. Biltrafiken var överraskande
livlig och jag häpnade över lyxfaktorn. De enklaste bilmärkena
som syntes var BMW och Mercedes.
Tävlingen fick en angenäm start
för artikelförfattaren. I rond tre
kom följande miniatyr.

I

Colle (A 47)
Helmut Reefschläger
Ralf Åkesson
1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.e3 b6 4.Ld3
Lb7 5.Sbd2 c5 6.0-0 Le7 7.b3
Sc6 8.Lb2
Om vit vill ha en standardställning utan konstigheter kan han
spela 8.a3.
8...cxd4 9.exd4 Sb4!? 10.Le2
Sbd5 11.a3 Sf4 12.Lc4 Dc7 13.
24
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Te1 Tc8
Direkt 13...g5!? kan besvaras med
14.d5!?. Nu borde vit kanske ha
spelat 14.Tc1.
14.c3
Härmed kändes förutsättningarna uppfyllda för en rejäl flankattack.
14...g5! 15.Lf1
Försvaret mobiliseras. Bonden
kunde naturligtvis inte slås:
15.Sxg5? Tg8 med katastrof.
15...g4 16.Se5 Tg8
Med det tunga hotet 17...Sh3+!.
17.Sd3?
Det kritiska är 17.g3! Sh3+ 18.
Lxh3 gxh3 19.c4 h5 med en skum
ställning där jag hoppades att vit
så småningom skulle lida av att
vitfältslöparen är borta. Svart har
dock problem med sin kung.

Dxh2+ 22.Ke3 Sd5+ med matt i
högst fyra drag. Vits alternativ
förlorar direkt: 18.f3 gxh2+
19.Kh1 S6h5 eller 18.Sxf4 gxf2+
19.Kxf2 Dxf4+ och 20...Sg4(+).
Slutligen kan nämnas att svart
hade stått klart bättre även efter
17...Lxg2.
18.Kh1 g3! 19.hxg3
På 19.fxg3 hade jag planerat det
destruktiva 19...Txg3! 20.hxg3
Dxg3 med det förödande hotet
21...Sg4. Vits bästa försvar (som
hade varit omöjligt efter dragomkastningen 17...g3!!) är 19.f3
gxh2 20.Te5! (förhindrar
20...Sh5 eller 20...Dg3) men efter 20...Sd5!? 21.gxh3 f6 vinner
svart kvalitet med överlägset spel.
19...Sxf2+!
Eller alternativbombardemanget
19...Txg3!?.
20.Sxf2 Dxg3 21.uppg.
Svart kommer kvalitet och bonde över efter 21.Sfe4 Lxe4
22.Txe4 (22.Sxe4 Dh4+ 23.Kg1
Sg4 kostar damen) 22...Sxe4
23.Sxe4 Dh4+ 24.Kg1 Dxe4.
Senare i tävlingen kom ett antal
bakslag efter tveksamt spel. I slutronden var jag tvungen att vinna
för att få en skärv av den – i
relation till drygt tjugo stormästare – inte alltför omfångsrika
prispotten.
Peter Meister

17...Sh3+!?
Ett hyfsat flytt. Det allra hårdaste
angreppsdraget är dock 17...g3!!.
Om bonden slås följer 18...Sh3+!
som i partifortsättningen. En kul
variant är 18.fxg3 Sh3+! 19.gxh3
Txg3+! 20.Kf2 Txd3! 21.Lxd3?!

Ralf Åkesson
Motståndaren med det schack-
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ligt förpliktande namnet är en
tysk IM. Jag fick tidigt positionell
vinstställning tack vare en mäktig
springare på e5. Vi kommer in
framåt tidsnöden då läget har
komplicerats och jag har cirka
åtta minuter mot en.
33.Db3!
Ett lurigt taktiskt drag med hotet
34.Th3 följt av 35.Txh6+! och
36.Dg8 matt. Dessutom finns
idéer på g-linjen. Jag är mycket
nöjd med draget bortsett ifrån att
jag spelade det, och fortsättningen, alldeles för snabbt.
Partiet är på väg att bli ännu ett
pinsamt exempel på min oförmåga att spela i motståndarens tidsnöd. För mig själv, och andra, vill
jag nu lyfta fram följande gamla
visdomsord som gäller om man
står bra och motståndaren är i
tidsnöd: Ta det lugnt, spela inte
på klockan! Chansen att förkorta
vinsten uppvägs inte av risken att
spoliera hela partiet.
33...Df5
Efter 33...Txf2 34.Th3 Tf3
35.Dxf3! Dxf3 36.Txf3 exf3
37.d5 får vit en mycket gynnsam
avveckling.
34.Txg7!
Ett vackert tornoffer som var värt
ett bättre öde ...
34...Kxg7 35.Tg3+ Sg6
Enda draget.

36.Txg6+??
Det givna och multifunktionella
draget var 36.Dxb6!, som tar en
bonde, garderar c6, och hotar

37.Db7+. Slaget på g6 försvinner
inte och svart hade varit helt
chanslös. Jag borde givetvis ha
sett 36.Dxb6! innan mitt tornoffer, eller snarare innan 33.Db3!.
36...Dxg6 37.Sxg6 Txc6+

Hjälp, vad händer? Hux flux får
svart två torn för damen med lika
bönder.
38.Kb1 Txg6 39.d5
Denna fribonde ger fortfarande
vissa förhoppningar men inom
kort tvingas jag dra i nödbromsen.
39...Tff6
Eller 39...Txf2 40.Dc3+ med snar
remi.
40.De3 Tg1+?!
En typiskt onödig tidsnödsschack.
Bättre var 40...Tg2.
41.Ka2 Tg2 42.Dd4?!
Här kunde jag ha prövat 42.Dc3!?
men det är förvisso utanför artikelns tema.
42...Kf7 43.d6 Tfxf2 44.Kb3 b5
45.Dd5+ Kf6 46.Dd4+ Ke6
47.Dxe4+ Kxd6 48.Dd4+ Kc6
49.De4+ Kc5 remi
En trist avslutning för egen del.
Turneringen vanns efter särskiljning av favoriten GM Alexander
Delchev, Bulgarien, som numera
har det imponerande elo-talet
2669. Den unge norrmannen
Jon Ludvig Hammer tog en IMinteckning.
Slutresultat:
1. GM Alexander Delchev, Bul-

garien 7½; 2. GM Evgeny Postny,
Israel 7½; 3. GM David Baramidze, Tyskland 7½; 4. GM Spartak
Vysotjin, Ukraina 7½; 5. GM
Leonid Kritz, Tyskland 7½ poäng.
27. GM Ralf Åkesson, Sverige
6½ poäng.
(9 ronder, 509 spelare)
Några dagar senare var det dags
för en fyradagarsturnering i min
gamla hemstad Leuven i Belgien.
Jag bodde där å yrkeskarriärens
vägnar under 1994 och är fortfarande medlem av klubben Lustige Vrijpion (Glada fribonden).
Tävlingen arrangerades av konkurrentklubben Desperados och
samlade 158 deltagare, vilket är
jämförbart med de största svenska weekend-tävlingarna. Ganska
snart syntes tecken på att jag inte
var i bästa form.
Tom Wiley

Ralf Åkesson
En ställning från antagen Damgambit. Svart har just spelat det
tvivelaktiga 17...Tfd8?, vilket
bäddar för ett tematiskt offer ...
18.Sxe6! fxe6 19.Lxe6+ Kf8
Svart garderar löparen på e7 eftersom 19...Kh8 besvaras trivialt
med 20.Lxd7.
20.Txd7!
Hårt och resolut! Att spela med
T+2B mot L+S är långtifrån klart,
t.ex. 20.Lxf6 Sxf6 21.e5 Sg8
TfS nr 1/2006
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22.Dh5 Sh6 23.Lxc8 Txc8.
20...Sxd7
Bättre än 20...Txd7 21.Lxf6
Df4!? 22.Tc2 då vit behåller minst
en merbonde.
21.Dh5 Se5 22.Lf4!

Bindningen och det indirekta
matthotet på f7 tvingar svart att
ge tillbaka material.
22...Txc3! 23.Txc3
Inte 23.Lxe5? Txc1+ 24.Kh2
Dxe5+! 25.Dxe5 Ld6.
23...Dd6 24.Dxe5 Dxe5 25.Lxe5
Lxe4
Svart har försvarat sig på bästa
sätt men utvärderingen av kombinationen är ändå positiv. Vit
har en sund merbonde i slutspelet som måste betraktas som tekniskt vunnet, trots att merbonden är långtifrån idealt placerad
på f-linjen. Det kanske kan ta
fyrtio drag att vinna, men så småningom ska det gå. En vettig start
var 26.f3.
När ställningen just har genomgått en radikal förändring så kan
det ofta vara värt att tänka lite
extra för att ställa om tankebanorna. Detta gjorde jag inte ...
26.Tc7?
Aj! Ytterst slarvigt spelat. Det
ytliga hotet 27.Lxg7+ pareras
övertygande med en motattack.
26...Td1+! 27.Kh2 Ld6
Plötsligt har vit stora problem
med att försvara andra raden.
Svarts motspel räcker till remi
såvitt jag ser.
28.Lxd6+ Txd6 29.Tf7+
26
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Formellt bättre är 29.Lg4 även
om svart efter 29...Td2 kan likvidera hela damflygeln med lätt
remi.
29...Ke8 30.Lb3 Td2 31.f3 Txb2
32.Le6 Lc6 33.Txg7 Lxf3 34.Lc8
a5 35.Ld7+ Kd8 36.Lxb5 Lxg2
37.Txg2 remi
Vid ett par tillfällen hördes våldsamma hostattacker från foajén
(det vill säga rökrummet) utanför spellokalen. Övriga spelare
lyssnade förundrat. Någons andningsorgan verkade utkämpa en
kamp för livet. Senare fick jag
veta att det var storfavoriten Vladimir Epishin som hade hostat,
och någon livsfara var det uppenbarligen inte.
En annan gång hördes plötsligt
glad musik mitt under spelet.
Spelarna lyssnade förvånat men
började sedan skratta när tonerna
fortsatte. Det visade sig vara en
musikant med dragspel som hade
förirrat sig in i spellokalen i hopp
om att tjäna några extra euro.
Han tvingades dock inse att valet
av tid och plats inte var helt lyckat.
Inför avslutningsdagen verkade läget dystert men jag hoppades åtminstone på en hyfsad spurt.
Shahin Mohandesi

Ralf Åkesson
De senaste dragen var 33.Lf6h8!? Tf7-e7?. (Svart borde ha

spelat 33...Tde7 34.Txe7 Txe7
35. f3 med en skum ställning där
vit bör stå bättre.) Med fem minuter kvar på klockan hittade jag
en intressant kombination.
34.Lxd5!
Det ser ut som ett antipositionellt avbyte men inleder i själva
verket en kombination som
demonstrerar att flera av svarts
pjäser står olyckligt.
34...cxd5 35.c6!
Idén var naturligtvis inte 35.
Txh6? d4.
35...Txe6
Med förhoppningen 36.cxd7 Td6
och svart klarar sig.
36.Ld4+!
Hörnlöparen vaknar med en
betydelsefull mellanschack.
36...Kb8 37.cxd7 Td6 38.Tc6!

Slutpoängen. Den numera ogarderade löparen på a6 faller. Innan
jag gav mig in i detta äventyr var
jag naturligtvis tvungen att
kontrollera att svarts fribönder
kunde stoppas.
38...Txd7 39.Txa6 c5!?
En chansning i tidsnöden. Efter
39...Te7 vinner vit efter såväl
40.Kf1 som 40.Ta4 (med poängen 40...c5?! 41.Lxc5 b2 42.Tb4+
Tb7 43.Lb6!).
40.Tb6+
Men absolut inte 40.Lxc5?? b2
41.Tb6+ Tb7 och svart vinner.
40...Tb7 41.Le5+
Ett säkerhetsdrag före tidskontrollen.
41...Ka7
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Här kom en domare och skruvade fram femton minuters KOtid. Strax efteråt fick han ett nytt
uppdrag: min motståndare, vars
protokoll var fullständigt i oordning, krävde nämligen tidsvinst!
Efter en något pinsam rekonstruktion kunde partiet fortsätta.
42.Txb7+ Kxb7 43.Lb2 Kc6 44.
f4 d4 45.Kf2
Även 45.f5 duger. Vits a- och fbönder avgör kampen.
45...gxf4 46.gxf4 Kd5 47.Ke2
Ke4 48.a4 c4 49.Kd2 h5 50.a5
uppg.
Lite senare samma dag kom finalronden med en angenäm lottning.

30.Txa7+ Sf6 31.Th3! Sd3+ 32.
Kb1
Ett småleende på Wims läppar
avslöjade att han hade sett det
kommande slutet. Med tanke på
publiken följde dock:
32...Dg5 33.Taxh7+! Kg8 34.
Th8+ Kg7 35.T3h7 matt!
Vackert, originellt eller bara
brutalt? En trevlig avslutning var
det i alla fall. Jag fick därmed 6
poäng av 7, vilket gav ett pris (24:e) som gjorde att resan i stort
sett gick jämnt upp ekonomiskt.
Dessutom fick jag ett specialpris
som bästa spelare i Vlaams Brabant! Detta är en region i centrala
Belgien. Det kan tyckas egendom-

ligt att priset var tillgängligt för
utlänningar men mitt klubbmedlemskap räckte uppenbarligen.
Turneringen vanns övertygande av Epishin, trots hostan således. I slutronden kunde han kosta
på sig en snabbremi mot orankade Alexander Kukush, en matematikprofessor från Ukraina.

Slutresultat:
1. GM Vladimir Epishin, Ryssland 6½; 2. Stephen Berry, England 6; 3. GM Ralf Åkesson,
Sverige 6; 4. Alexander Kukush,
Belgien 6; 5. GM Vadim Malachatko, Ukraina 5½ poäng.
(7 ronder, 158 spelare)

Wim Maes

Fides nya VM-cykel

Ralf Åkesson
En ruffelvariant i Kungsindiskt
har gett en härlig angreppsställning. Trycket mot g7 är mäktigt
och att svart nyligen har slagit
bort en springare på e6 gav bara
tillfällig lindring.
28.Te3!
Hotar 29.Teg3 eller 29.Th3 med
diverse angreppsidéer. Svart gör
ett förtvivlat försök att befria sig.
28...Se8 29.Txg7!
Ett närliggande damoffer. Faktum är att det nästan leder rakt
fram till matt.
29..Dxh4
Alternativet 29...Sxg7 30.f6 är
föga attraktivt.

Tanken var att den nya VM-cykeln skulle leda fram till en VMmatch 2007, men som så ofta ändrade Fide förutsättningarna
under resans gång. VM-turneringen i San Luis fick mycket
lovord och som en följd av det bestämde Fide att den tilltänkta
VM-matchen ska ersättas av en ny dubbelrondig VM-turnering med åtta deltagare.
Närmast väntar en kandidatomgång från vilken fyra spelare
går vidare till VM-turneringen 2007. Direktkvalificerade
dit är Veselin Topalov, Peter Svidler, Viswanathan Anand
och Alexander Morozevitj, det vill säga de fyra främsta från
San Luis.
Kandidatmatcherna spelas den 20–31 oktober 2006 enligt
följande:
Levon Aronian – Magnus Carlsen
Peter Leko – Mikhail Gurevich
Ruslan Ponomariov – Sergej Rublevskij
Boris Gelfand – Rustam Kasimdzjanov
Etienne Bacrot – Gata Kamsky
Alexander Gristjuk – Vladimir Malachov
Judit Polgar – Jevgenij Barejev
Alexei Shirov – Michael Adams
Fide förbehåller sig rätten att arrangera alla matcherna på
en spelort eller på skilda ställen. Anbud till Fide senast den
24 mars.
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Fide-VM 2005 i Potrero de los Funes, Argentina

Topalovs sju
medtävlare
Av Ian Rogers

Foto Cathy Rogers

A
I förra numret berättade
Ian Rogers om Veselin
Topalovs väg mot VMtiteln. Men det fanns sju
medtävlare i San Luis och
den här gången sätter
Rogers deras insatser i
fokus. Vår reporter fanns
på plats i Argentina och
fick spelarnas egna
kommentarer till en del
partier. Det här var
fjolårets starkaste och
mest betydelsefulla
turnering. Nästa VMturnering är planerad
till 2007.
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v turneringstabellen kan man
kanske få intrycket att Topalovs sju medtävlare endast agerade statister, men faktum är att
samtliga spelare bidrog till att
göra VM-turneringen i San Luis
2005 till en av de mest kompromisslösa turneringarna på senare
år.
Anand vann ett antal enastående partier, men det är följande
sensation han kommer att minnas längst:

Översättning Ola Winfridsson

Kasimdzjanov–Anand
Rond 4

novs kraftfulla partifortsättning.
33.Lh5!! Sg6
Efter 33...Txg2+ 34.Kh1 är svart
hjälplös mot en invasion på sjunde raden.
34.Lxg6 Txd1 35.Txd1 Kxg6 36.
De4+ Kg7
Svart kommer inte undan. På
exempelvis 36...Kh5 följer 37.
De8+ Kh4 38.Kh2! och matt i
släptåg.
37.Td7+ Kg8
Förkortar pinan (men 37...Kf8
38.De5! med matthot på b8 är
också hopplöst).
38.Dh7+ uppg.

Efter en solid öppning har Anand
tagit för många risker och hans
utsatta kung är nu en ständig
huvudvärk. I diagramställningen
har Kasimdzjanov precis utfört
en dragupprepning med 31.Dc7+
Tf7 32.De5+ Tf6, men om Anand
hyste några förhoppningar om att
vit skulle nöja sig med remi så
slogs de i spillror av Kasimdzja-

Spanskt (C 92)
Viswanathan Anand
Michael Adams
Rond 3
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 Lb7
10.d4 Te8 11.Sbd2 Lf8 12.a4
h6 13.Lc2 exd4 14.cxd4 Sb4
15.Lb1 c5 16.d5
En variant som populariserades
av Anatolij Karpov trots de smällar han fick med den i VMmatcherna mot Garri Kasparov
på 1980-talet.
16...Sd7 17.Ta3 c4
Det mer ambitiösa försöket
17...f5 ser man sällan nuförtiden
på grund av svaret 18.Sh2!.
Tanken är att tornet ska ta traversen till g3.
18.axb5 axb5 19.Sd4 Db6 20.
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San Luis 2005
1

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

Veselin Topalov
Peter Svidler
Viswanathan Anand
Alexander Morozevitj
Peter Leko
Rustam Kasimdzjanov
Michael Adams
Judit Polgar

2788
2738
2788
2707
2763
2670
2719
2735

2

■

■

0
½
0
0
0
0
0

½
½
½
½
½
½
½

3

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

4

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

5

6

1
1
½
½

½
½
1
1

■

■

1
½
0
½
½

½
½
1
1
1

7

1
½
1
½
1
½

8

½
½
½
½
½
½

½ 0 ■ ■
0 ½ ½½ ■ ■
0 ½ 1 0 ½½

1
1
1
½
1
0
½
■

p

½ 10
½ 8½
1 8½
½ 7
½ 6½
1 5½
½ 5½
■
4½

2889
2818
2811
2743
2706
2668
2661
2606

Röd markering: parti eller partiställning återfinns i artikeln.

Sf5 Se5
Svarts ogarderade pjäser skapar
många taktiska möjligheter om
han skulle få för sig att försöka
byta av några angreppspjäser, t.ex.
genom 20...Txa3 21.bxa3 Sd3
22.Lxd3 cxd3 23.Sxh6+! eller
20...g6 21.Sf1 Kh7 (21...gxf5
strandar på 22.Tg3+ Kh7 23.Dh5
med avgörande angrepp) 22.
Sxh6! och den här gången är det
springaren på b4 som hänger när
svart slår på h6.
21.Tg3 g6 22.Sf3 Sed3 23.Dd2!

En sensationell nyhet som Anand
förberedde inför kandidatmatchen mot Gata Kamsky 1995 och
sedan återanvände i VM-matchen
mot Karpov 1998. Eftersom
indiern inte hade förväntat sig att
Adams skulle spela Zaitsevvarianten hade han inte förberett

denna variant inför partiet och
blev därför tvungen att förlita sig
på sitt (förvisso fenomenala) minne.
23...Lxd5?
Detta drag kostade Adams mer
än 30 minuter och kan mycket
väl redan vara det avgörande
felet. Att räkna igenom alla
möjligheter i den här ställningen
överstiger de flesta människors
förmåga, men det verkar som om
svart kan forcera remi vid bästa
försvar efter 23...Sxe1! 24.Sxe1
(24.S3h4!? är för extravagant och
straffas med 24...Sbd3!) 24...Ta1!
25.Sxh6+ Lxh6 26.Dxh6 Te5!
(26...Txb1 faller på 27.Txg6+
fxg6 28.Dxg6+ Kf8 29.Lh6+ Ke7
30.Lg5+ Kf8 31.Dh6+! Kg8
32.Lf6, men 26...Sxd5 tycks inte
heller ge vit mer än evig schack
efter offret på g6) 27.Sf3 Txb1
28.Txg6+ fxg6 29.Dxg6+ Kf8 och
nu ser det ut som om vit kan slå
på e5 och vinna på grund av sidledsspiken, men varken 30.Sxe5
Txc1+ 31.Kh2 Dxf2! eller 30.
Df6+ Ke8 31.Sxe5 Txc1+ 32.Kh2
Lc8!! leder till mer än dragupprepning för vit eftersom vinstförsöket 33.Sg6? strandar på
33...Sxd5! 34.exd5 Te1 och svarts
kung är redo att skynda över till
damflygeln. Det är naturligtvis

övermänskligt att begära att man
ska se allt det här vid brädet och
Adams väljer förståeligt nog en
variant som bibehåller möjligheterna till motspel mot f2.
24.Sxh6+! Lxh6 25.Dxh6 Dxf2+
26.Kh2 Sxe1
Enda chansen. Såväl 26...Sxc1
27.exd5! Scd3 28.Te6!! som
26...Lxe4 27.Sg5 Sxe1 28.Lxe4
ger vit ett överväldigande angrepp.
27.Sh4!!
Spelat efter Anands första och
enda långa betänkande i partiet –
strax över tio minuter. Hoten mot
g6 tvingar svart att ge damen.
Den enda frågan är om det pjäsknippe han får i utbyte räcker till
för att göra motstånd.
27...Sed3
Nu löper det som smort för
Anand, men alternativen är också dystra. T.ex. 27...Te7 28.Sf5
Dxg3+ 29.Kxg3 gxf5 30.exd5
Te2 31.Lxf5 Txg2+ 32.Kh4 Tg7
33.Kh5 och vits kung hjälper till
i mattangreppet eller 27...Sf3+
28.Txf3 Dd4 29.exd5 Dg7
30.Sf5! och vits angrepp avgör
även utan damerna. Det segaste
försvaret var kanske 27...Ta7,
men efter 28.Sf5! Dxg3+ 29.Kxg3
gxf5 30.Df6!! är vits angrepp alltjämt starkt, t.ex. 30...Te6 31.
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Rustam Kasimdzjanov med hustru.

Dd8+ Kg7 32.exf5 Tee7 33.
Lh6+! Kxh6 (33...Kh7 34.f6+
Te4 35.Df8 är inte ett dugg bättre) 34.Dh8+ Kg5 35.h4 matt.
28.Sxg6 Dxg3+ 29.Kxg3 fxg6
30.Dxg6+ Kf8 31.Df6+ Kg8
32.Lh6 uppg.
Sicilianskt (B 90)
Viswanathan Anand
Rustam Kasimdzjanov
Rond 11
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.f3 e5
7.Sb3 Le6 8.Le3 Sbd7 9.Dd2 b5
10.0-0-0 Sb6 11.Df2 Sc4 12.
Lxc4 bxc4 13.Sa5!?
“Jag hade sett att det här draget
var möjligt“, sa Kasimdzjanov,
“men tog det inte på allvar.“
13...Tc8?!
13...Dxa5?? strandar på 14.Lb6,
men textdraget är logiskt eftersom det håller springaren på a5
offside. Trots det var Kasimdzjanov extremt kritisk mot sitt val
efter partiet: “Jag spelade 13...Tc8
snabbt och under de nästföljande
dragen önskade jag att hade ställt
tornet på vilken annan ruta som
30
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helst, bara inte c8!“ Under sina
förberedelser hade Anand inte
närmare beaktat 13...Tc8 på
grund av att svarts dam nu får ont
om fält. Det tog honom nästan
en halvtimme att hitta ett effektivt motgift. 13... Sd7 har spelats
tidigare, men efter 14.Sc6 Dc7
15.Sb4 ger vits kontroll över d5
honom en fördel.
14.Lb6 Dd7 15.g3!
Förbereder f4–f5 i syfte att
utnyttja oordningen i det svarta
lägret.
15...g6 16.Td2 Lh6 17.f4 Sg4
18.Df3 Tb8

19.h3!

Anands ursprungliga intention var
19.Lc5, men efter 19...exf4!
20.Lxd6 fxg3! verkar komplikationerna utfalla till svarts fördel,
t.ex. 21.Lf4 Se5! 22.Dxg3 Lxf4
23.Dxf4 Dc7! och vit är i trångmål.
19...Sf6?
Varianten i föregående kommentar hade Kasimdzjanov förbisett.
Ett klart fall av schackblindhet
där han helt enkelt inte insåg att
vits löpare kan gå tillbaka till c5.
Hade Kasimdzjanov varit mer
uppmärksam hade han med all
sannolikhet hittat 19...Sh2!
20.De3 Sf3! och den tappra
springaren överlever: det kan följa 21.Tf2 exf4 22.gxf4 Se5!.
20.Lc5! exf4 21.gxf4
21.Lxd6 var lika starkt.
21...Tc8 22.Lxd6 Dd8 23.Lb4
Db6 24.a3 Sh5
Ett desperat försök till motspel
eftersom svart inte har något sätt
att få bort kungen från centrum
och 24...Lf8 tillåter vit att bryta
igenom med 25.f5!.
25.Kb1! Lxf4
25...Sxf4 är ett bättre försvar även
om vit efter 26.Td6 Dc7 27.Sd5
vinner åtminstone en kvalitet.
26.Sd5! Lxd5 27.Txd5 Lb8
28.Thd1 c3 29.Td7 uppg.

Ryskt (C 42)
Peter Leko
Viswanathan Anand
Rond 12
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6
4.Sf3 Sxe4 5.d4 d5 6.Ld3 Sc6
7.0-0 Le7 8.c4 Sb4 9.Le2 0-0
10.a3 Sc6 11.cxd5 Dxd5 12.Sc3
Sxc3 13.bxc3 Lf5 14.Te1 Tfe8
15.Lf4 Tac8 16.h3
Ett sofistikerat väntedrag som
både Leko och Anand använt
tidigare. Idén är att 16.c4 inte
fungerar omedelbart, men om
svart nu spelar schablonmässigt
med exempelvis 16...h6 följer
denna bondeframstöt extra starkt.
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Anand spelar 12...Sxc3 och Leko noterar.

16...Le4 17.Sd2!?
Ett förslag av Huzman som aldrig
tidigare har prövats på högsta nivå
(det är känt att 17.Le3 Sa5 18.Se5
Lf6 inte ger vit mycket). Att slå
på g2 ser fruktansvärt riskabelt
ut, men Anand var säker på att
hans förberedelser inte var sämre
än Lekos – och det visade sig att
han hade rätt.
17...Lxg2 18.Lg4 Lh1!?
Det omedelbara 18...f5 är
måhända också spelbart. Det
inbegriper ett temporärt pjäsoffer efter 19.Le2! b5 (19...Sa5 är
sämre på grund av 20.Da4! [20.c4
Dxd4 21.Le3 Dd6 22.Kxg2 f4 är
oklart] 20...Lf8 [20...Kh8? 21.c4
eller 20...b6 21.f3! Lxh3 22.La6
med initiativ för vit] 21.Lf3 med
initiativ för vit) 20.c4 Dxd4

21.Le3, men den enkla idén
21...Dd6 22.Kxg2 f4 ser bra ut
för svart.
19.f3 Lh4!? 20.Tf1
Vit kan försöka vinna material
med 20.Txe8+ Txe8 21.Db3!?
(21.Kxh1 är sämre på grund av
21...Te1+ 22.Dxe1 Lxe1 23.Txe1
f5 24.Lh5 g6 och löparen faller)
även om vits blottade kung efter
21...Lxf3! 22.Lxf3 Df5 ger svart
utmärkta motchanser. Lekos
hemanalys hade uppenbarligen
lett till samma slutsatser eftersom de båda kombattanterna
fortsatte att spela denna komplicerade ställning extremt snabbt.
20...f5 21.Lh5 g6 22.Kxh1 gxh5
23.Tg1+ Kh8 24.Df1
Vit kämpar fortfarande om fördel. 24.Db3 Dxb3 25.Sxb3 Lf6

ser helt utjämnat ut.
24...Lf6

25.Tb1?
“Jag hade förberett den här
varianten“, sa Leko, “men här
blandade jag helt enkelt ihop
dragen – faktum är att jag tog tag
i fel pjäs.“ Anand och Leko var
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oense om vits chanser efter det
korrekta 25.Lg5: Leko ansåg att
vit kan hoppas på en liten fördel
medan Anand bedömde ställningen som lika rätt och slätt.
25...Se7! 26.Lg5
“Här var jag tvungen att lägga
nästan en hel timme på att komma fram till hur ställningen ska
spelas“, berättade Leko. “Jag
tittade på 26.Db5 c5 27.Dxb7
cxd4 28.cxd4 Dxb7 29.Txb7 Sg6
30.Lh6 (30.Ld6 Te2) 30...Te7
och insåg att det inte var trevligt.
Jag kände att 26.Lg5 var min
bästa praktiska chans, men jag
fruktade det som Vishy spelade.“
26...Lxg5 27.Txg5 Tg8! 28.
Txg8+ Txg8 29.De2 Sg6 30.Tb5
“Om jag inte försöker vinna tillbaka bonden kommer jag förr
eller senare att förlora“, resonerade Leko.
30...Dc6!
“Men nu kändes det som om jag
lika gärna kunde ge upp“, medgav Leko. “Svart har idéer som
Te8 också.“
31.Txf5 Dxc3 32.Td5 Dxa3
33.Kh2 Df8! 34.De6 Df4+
35.Kh1 Tf8 36.De2
Det finns ingen räddning i 36.
Txh5 Dxd2 37.Dxg6 eftersom
37...De1+ 38.Kg2 De2+ 39.Kg1
De3+ 40.Kh2 Df4+ leder till att
svart vinner minst en bonde med
schack.
36...h4 37.Td7 Tf7 38.Td8+ Kg7
39.Se4 Dxf3+ 40.Dxf3 Txf3
41.Sc5 b6 42.Se6+ Kf6 43.Sxc7
Txh3+ 44.Kg1 Td3 45.Sb5 Kg5!
Den klaraste vinstvägen. “I något
läge bestämde jag mig helt enkelt
för att jag borde gå på med hbonden,“ berättade Anand som
ursprungligen hade tänkt sig
damflygelmajoriteten som den
avgörande trumfen.
46.Sxa7 h3 47.Sc6 Kg4 48.Ta8
Kg3 49.Ta1 h2+ 50.Kh1 Sf4
51.Se5 Te3 52.Td1 Kh3! 53.Sf7
Tg3! 54.uppg.
54...Se2 avgör.
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Svidler kan tacka två tuffa vinster
mot Morozevitj för sin höga placering, men det enda parti som
han kan vara hundraprocentigt
nöjd med är den positionella överhalningen av Peter Leko.
Spanskt (C 88)
Peter Svidler
Peter Leko
Rond 3
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5
7.Lb3 0-0 8.h3 Lb7 9.d3 Te8
10.a4 h6 11.Sc3 b4 12.Sd5
Sa5!? 13.La2!?
En ny men inte särdeles farlig idé
som låter svart behålla svartfältslöparen. 13.Sxe7+ Dxe7 14.La2
är det normala och nu fick korrpartiet Gruzman–Marcussi från
1972 ett snabbt slut: 14...c5?!
(14...d6! 15.Sh4 Lc8 är endast
något bättre för vit) 15.Sh4 Lc8?
16.Sf5 Df8 17.Df3 Sh7 18.
Sxh6+! gxh6 19.Lxh6! uppg.
13...Lc5 14.Ld2 Lxd5 15.Lxd5
Sxd5 16.exd5 Df6 17.c3 bxc3?!
Lekos första felsteg. 17...Db6!
torde räcka för utjämning.
18.Lxc3 Db6 19.Txe5! Lxf2+
20.Kh1 d6?
Ett fruktansvärt drag varefter
svarts springare hamnar utanför
spelet för återstoden av partiet.
Efter 20...Sb7 21.De2 Sd6 har
vit endast en blygsam fördel.
21.Txe8+ Txe8 22.b4! Sb7
23.Ta2! Lg3 24.Te2

24...Td8?!

Leko har inte någon av sina bättre
dagar. Tornbytet leder till katastrof efter 24...Txe2 25.Dxe2 Kf8
26.Sd4 Le5 27.Sc6!! Lxc3 28.
De7+ Kg8 29.De8+ Kh7 30.Se7
med mattangrepp, vilket innebär
att 24...Tf8 var nödvändigt även
om vit då vinner bonde och antagligen partiet efter 25.Sd4 a5
(annars följer 26.a5) 26.Sf5 Le5
27.bxa5 Sxa5 28.Lxe5 dxe5
29.Txe5.
25.Sd4! a5 26.Sc6 Tf8 27.Ld4
Da6 28.b5 Da8 29.Te7!
Med svarts dam fast i hörnet är
det föga överraskande att vit nu
kan piska upp ett avgörande angrepp. Hotet Dg4 kan fördröjas
men inte förhindras.
29...Le5 30.Sxe5 dxe5 31.Lxe5
uppg.
Morozevitj är en mästare i att
överleva tvivelaktiga ställningar.
Hans remi mot Topalov (se ovan)
var remarkabel, men följande
vinst mot Leko är nästan lika
otrolig.
Sicilianskt (B 33)
Alexander Morozevitj
Peter Leko
Rond 9
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.Lxf6 Lxf6 11.c4!?
En gammal idé som nuförtiden
nästan helt ersatts av 11.c3.
11...b4 12.Sc2
12.Da4 vinner bonde, men lämnar också över initiativet till svart
efter 12...Ld7 13.Sxb4 Sd4 14.
Dd1 Tb8.
12...Tb8 13.b3 Lg5 14.g3 0-0
15.h4 Lh6 16.Lh3
Idén bakom vits nyhet i femtonde draget. Om vit börjar jaga
svartfältaren med 16.g4 tillåter
det 16...Lf4! – vit kan eventuellt
vinna en bonde i slutändan, men
kommer då att upptäcka att kungen inte längre har något säkert

TfS nr 1/2006

32

06-01-27, 07.52

gömställe.
16...Le6 17.Kf1 a5 18.Kg2 Tb7
19.Lf5!?
“Ett märkligt drag“, medgav
Morozevitj, men om vit inte kan
provocera fram g6 har han inte
många konstruktiva idéer.
19...Kh8 20.Dd3 Sb8 21.Tad1
Sa6 22.Df3 g6 23.Lh3 f5 24.h5?
“Jag trodde jag stod bättre“, sa
Morozevitj, “men jag är arg för
att jag spelade h5 så tidigt. Jag
blev snabbt tvungen att hitta
många ’enda’ drag enbart för att
undvika omedelbar förlust.“
24...fxe4 25.Dxe4 Sc5 26.De2
Lxd5+ 27.Txd5 Tbf7 28.Tf1 gxh5
29.Dxh5 Df6 30.Lg4 Se4 31.f3
Dg7! 32.Tdd1

Psykologiskt riktigt. Efter 32.Dh3
hade svart otvivelaktigt spelat
32...Tf6 med fortsatt angrepp.
Nu ställs svart inför en rad frestande alternativ.
32...Sf6?
Leko spelar på säkerhet i tidsnöden. Morozevitj var rädd för
32...Sd2! 33.Tf2 Tf6! med idén
34.Tfxd2? Lxd2 35.Txd2 Th6
och vits dam är fångad.
32...Sxg3!? 33.Kxg3 Tf6! med
liknande idéer är också lovande.
33.Dh3 Sxg4 34.Dxg4 Df6
35.De4 Lf4! 36.Kf2!
Ett drag som Leko hade underskattat. Han hade lagt en halvtimme av sin återstående tid på
att säkerställa att svarts angrepp
efter 36.gxf4 Dh4! 37.Tf2 Txf4
var avgörande.

36...Dh6?
En allvarlig felräkning. “Jag håller
remi med 36...Lxg3+!“ sa Leko,
“men jag vägrade tro att det inte
också fanns en vinst. Faktum är
att svart inte har något bättre än
36...Lxg3+ 37.Kxg3 Dg5+ 38.
Dg4 (38.Kf2 Txf3+ 39.Dxf3
Txf3+ 40.Kxf3 Df5+ är bra för
svart) 38...Dxg4+! 39.Kxg4 Tg8+
40.Kh5 Tf5+ 41.Kh4 Tf6 som
framtvingar en ovanlig dragupprepning.
37.gxf4 Txf4 38.Th1! Dg7
Vid det här laget hade Leko
knappt någon tid kvar och var
dessutom förkrossad över att ha
missat Morozevitjs enkla trick:
38...Dxh1 39.Dxf4! och vit vinner.
39.Dd5 e4?!
39...Txf3+ 40.Dxf3 Txf3+ 41.
Kxf3 e4+! var sista chansen även
om slutspelet efter 42.Kxe4 Dg6+
43.Ke3 Dxc2 44.Txd6 inte är lätt
för svart (44...Dxa2? är omöjligt
på grund av 45.Tg1! med ett överraskande mattangrepp).
40.Tdg1 Txf3+
“Efter 40...Df6 är jag fortfarande
med i partiet“, hävdade Leko på
presskonferensen efter partiet,
men det var bara ett utslag av att
han projicerat sin optimism om
svarts utsikter några drag tidigare
lite väl långt – 41.Sd4 Txf3+
42.Sxf3 Dxf3+ 43.Ke1 och svart
har bara en schack eller två innan
det är dags att ge upp. Leko undvek åtminstone 40...Dc3?
41.Txh7+! med matt i nästa drag.
41.Ke2 Tf2+ 42.Kd1 De5 43.Th5
Tf1+ 44.Txf1 Txf1+ 45.Ke2 Df4
46.Dd4+ Kg8 47.Tg5+! Dxg5 48.
Kxf1 Dc1+ 49.Se1 Df4+ 50.Kg1
Dg5+ 51.Sg2 Dc1+ 52.Kh2 Dh6+
53.Kg3 Dg5+ 54.Kf2 uppg.
Leko å sin sida var turneringens
mästare i att misslyckas med att
omsätta bra ställningar. Den enda
ljuspunkten kom mot hans landsmaninna i första rundan.

Sicilianskt (B 48)
Peter Leko
Judit Polgar
Rond 4
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sc6 5.Sc3 Dc7 6.Le3 a6
7.Dd2 Sf6 8.0-0-0 Lb4 9.f3 Se7
10.Sde2 b5
I Sofia i somras plockade
Polgar många poäng med den
här varianten, men i San Luis gick
det ordentligt galet. 10...d5, en
variant som hon också hade förberett inför VM-turneringen,
betraktas som ett mer tillförlitligt val.
11.g4 h6 12.Tg1
Ett nytt drag som verkade ta
Polgar på sängen.
12...Sg6 13.a3 Le7 14.f4 b4
Spelat omedelbart, men här
(eller i tolfte draget för den
delen) förtjänade Lb7 allvarlig
uppmärksamhet.
15.axb4 Lxb4 16.Dd4 Da5
17.Kb1

17...Tb8?
Med tanke på Lekos fallseger i
det här partiet är det lätt att vara
kritisk mot svarts drag, men Polgars gamle tränare Laszlo Hazai,
som hade återupptagit samarbetet med henne innan San Luisturneringen, ansåg att det var först
här som svart gick riktigt fel.
Efter 17...d6! 18.g5?! hxg5
19.Txg5 e5! tar svart kontroll över
några av centrumfälten och kan
rentav göra anspråk på fördel.
18.g5 Sh5?
TfS nr 1/2006
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Nu förlorar svart forcerat. 18.
...La3 var tvunget för att först
efter 19.b3 spela 19...hxg5 20.
Txg5 Dc7.
19.gxh6 Txh6 20.Tg5! Dc7
21.Sb5! Txb5 22.Txb5 axb5
23.Dxb4 Shxf4
Materialrovet påskyndar slutet,
men det finns heller inget försvar
mot 24.Sc3 och 25.Sxb5.
24.Sc3 Txh2 25.Lg1! uppg.
25...Th5 26.Sxb5 Txb5 27.Lxb5
är hopplöst för svart.
Av bottentrion var Kasimdzjanov VM-turneringens mest underhållande spelare oavsett om
han vann eller förlorade. Förlusten mot Polgar utgjorde
turneringens största skönhetsupplevelse medan den räddande
kombinationen mot Svidler var
närmast mirakulös:
Sicilianskt (90)
Judit Polgar
Rustam Kasimdzjanov
Rond 3
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le3 e6
7.g4!?
En extremt riskabel variant som
lanserades av Polgars landsman
Bela Perenyi och senare utvecklades av de ungerska elitspelarna
samt Alexei Shirov. Polgar analyserade varianten första gången
som talangfull 14-åring – redan
då världens högst rankade dam –
men att använda varianten i ett
VM-parti är ett tecken på utomordentligt mod.
7...e5
Den skarpaste varianten som mer
eller mindre tvingar vit att offra
material. Det blygsammare 7...h6
är också spelbart.
8.Sf5 g6 9.g5! gxf5 10.exf5!
10.gxf6? f4 är inte alls vad vit vill
ha.
10...d5 11.Df3 d4 12.0-0-0
Sbd7 13.Lxd4!?
Polgar krossade Anand i huvud34
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varianten (13.Ld2) i Dos Hermanas 1999. Kasimdzjanov hade
kanske förväntat sig att hon skulle följa det partiet. Istället väljer
Polgar en bivariant som inte står
högt i kurs hos teoretikerna, men
som ingick i hennes analys från
1990.
13...exd4 14.Txd4
En typisk ställning för Perenyivarianten – vit är två pjäser under,
men har en överlägsen utveckling
och ett lätt angreppsspel med drag
som Lc4. Svart skulle hemskt
gärna ge tillbaka av sitt materiella
överflöd, men vit tänker inte vara
behjälplig genom att slå på f6
förrän hon har något konkret att
vinna på det.
14...Lg7!?
Kasimdzjanov kände säkert till
att teorin rekommenderar 14.
...Lc5 15.Td2 Dc7 med stor fördel för svart, men närde ingen
önskan att få veta varför detta
omdöme är felaktigt.
15.Tg1! Kf8 16.De3 De7 17.Dd2
h6?!
Svarts första misstag och ett
allvarligt sådant. Kasimdzjanov
ville förhindra en invasion på h6,
men 17...Tg8 var nödvändigt. Vit
fortsätter då antagligen med 18.
Lc4.
18.gxf6

18...Sxf6?
Det var inte lätt att välja vilken
pjäs han skulle slå tillbaka på f6
med. Efter 18...Lxf6 19.Sd5 De5
20.Sxf6 Dxf6 21.Tg3!? bibehål-

ler vit utmärkta angreppschanser, men svart borde ha prövat
18...Dxf6! 19.Txd7 Lxd7 20.
Dxd7 Dd4 och vit kan inte slå bbonden utan att tillåta att svart
tar över angreppet med 21...Td8.
19.Td8+ Se8 20.Lb5! axb5
21.Te1 b4
Detta leder till omedelbar förlust, men även efter 21...Lf6 22.
Txe7 Lxe7 23.Dd4! f6 (23...Lxd8
24.Dxh8+ Ke7 25.Dxh6 är också
obehagligt för svart) 24.Sxb5
Lxd8 25.Dxd8 är svarts fördel
betydande – svarts okoordinerade pjäser har stora problem att
försvara sig mot vits radarpar i
form av damen och springaren.
22.Sb5?
Vit förstör därmed så när ett
underbart angreppsparti. Det
logiska slutet var 22.Txe8+! Kxe8
23.Txe7+ Kxe7 24.Sd5+ Kf8 25.
Sb6 och ställd inför tornförlust
måste svart sträcka vapen.
22...Lxb2+?
Direkt efter att han spelat textdraget insåg Kasimdzjanov att han
med 22...Le5! hade varit ordentligt med i partiet igen. Vit kan
inte bemöta detta med 23.f4 på
grund av 23...Txa2!, vilket innebär att Polgar hade varit tvungen
att ödsla tid på 23.Kb1 och om vit
då efter 23...Kg7 försöker vinna
löparen på e5 genom 24.Td5 kan
svart svara med 24...Dg5! med
goda utsikter att konsolidera den
materiella fördelen och ta hem
spelet.
23.Kxb2 Df6+ 24.Dd4! Kg7
25.Texe8 Txe8 26.Txe8 Dxd4+
27.Sxd4
Med en merbonde och svarts
pjäser fastlåsta på åttonde raden
behöver vit endast iaktta ett visst
mått av försiktighet för att säkra
fullpoängaren.
27...Kf6 28.f4 b6 29.Td8 Lb7
29...Ke7 hjälper inte på grund av
30.Th8.
30.Txa8 Lxa8 31.Kb3 Ld5+
32.Kxb4 Lxa2 33.Kb5 Lb1 34.c3!
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Judit Polgar kom med i VM-turneringen som reserv.

34.Kxb6 Lxc2! skulle förstöra allt.
34...Ke7 35.Kxb6 Kd6 36.c4 Ld3
37.c5+ Kd5 38.Sc6 Ke4 39.Se7
Lc2 40.c6 La4 41.c7 Ld7 42.Kc5
uppg.
Sicilianskt (B 90)
Peter Svidler
Rustam Kasimdzjanov
Rond 9
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.f3 e5
7.Sb3 Le6 8.Le3 Le7 9.Dd2 0-0
10.0-0-0 Sbd7
Huvudalternativet 10...b5 leder
till en helt annorlunda ställning
efter 11.g4 b4 12.Sd5.
11.g4 b5 12.g5 b4 13.Se2 Se8
Enligt normal siciliansk teori har
svart anledning att vara missnöjd
om han tvingas retirera med
springaren till e8 (istället för till
d7), men i den här ställningen
kan svart leva med en dålig spring-

are i utbyte mot ett automatiskt
angrepp på damflygeln.
14.Sg3 a5 15.Kb1 a4 16.Sc1
Db8 17.f4
Svidler spelar den fortsättning
som rekommenderas av teoretikerna, men vit bör även överväga
17.Sf5!? som tvingar svart att
prisge antingen vitfältaren eller
d-bonden.
17...exf4 18.Lxf4 b3 19.cxb3
axb3 20.a3 Db7!
Kasimdzjanovs förstärkning jämfört med 20...Ld8 21.Sf5 som ger
vit en liten fördel.
21.Sce2 Ld8 22.Sd4 La5 23.De2
Sc5 24.Lg2 Lc3!!
Svidler medgav att han inte hade
räknat på det här draget på allvar
förrän han hade spelat 24.Lg2,
men då “insett att det var lysande.“
25.e5!?
Spelat först efter en halvtimmes

betänkande – och då var Svidler
ändå inte säker på att han slagit in
på rätt väg. Han kom snabbt fram
till att 25.bxc3? Txa3 var ospelbart. Det kan t.ex. följa 26.Lc1
Ta2 27.Td2 Sa4! 28.De3 b2! och
svart slår igenom.
25.Sxe6 fxe6 26.Lxd6 Sxd6
27.e5 såg inte längre så tilltalande ut efter det att Svidler upptäckt Kasimdzjanovs briljanta idé
27...Dxg2!! 28.Dxg2 Sc4! och att
svarts angrepp räcker minst till
remi. Så valet låg mellan textdraget och en lugn idé som 25.Lc1. I
slutändan kom Svidler fram till
att 25.e5 “kändes säkrare.“
25...d5 26.Db5 Dc7?!
Svidler var mer orolig för
26...Dc8, men ingen av spelarna
insåg styrkan i 26...Da7! med det
tilltänkta damoffret 27...Dxa3!!.
Efter partiet var Kasimdzjanov
extra irriterad på sig själv för att
han inte spelade detta, vilket förklaras av att han efter textdraget
hade hoppats på varianten 26.
...Dc7 27.Dc6? Da5! 28.Db5
Dxa3!!. Svidler hade tänkt besvara 26...Da7 med 27.Lc1, men de
var båda eniga om att svart efter
27...Sc7 har ett ytterst farligt
angrepp.
27.Sge2 Ld7

28.e6!
Tvunget men också mycket starkt.
“I sådana här ställningar kan man
normalt säga att om man kommer till dambyte utan att förlora
material så är slutspelet bättre för
TfS nr 1/2006
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vit“, förklarade Svidler efteråt.
28..Lxb5 29.Lxc7 Lxd4 30.Sxd4
“Först trodde jag att ställningen
efter dambytet var mycket farlig
för svart“, påpekade Kasimdzjanov, “men sedan insåg jag att jag
kunde framtvinga remi med en
berömd torn-och-springarmekanism.“
30...fxe6! 31.Sxb5 Sxc7!!
“Jag trodde att jag stod på randen
till vinst“, förklarade Svidler,
“eftersom jag hade sett 31...Tf2
32.Lb6! – det fanns naturligtvis
ingen anledning att analysera
31...Sxc7 32.Sxc7, den varianten
var ju uppenbart hopplös ...“
32.Sxc7 Tf2! 33.Sxa8 Sa4!
34.Td3 remi
Det går inte att hindra svart från
att ta ut evig schack längs andra
raden: 34.Le4!? dxe4 35.Td8+
Kf7 36.Tc8 Txb2+ 37.Kc1 Ta2
och vit kommer inte undan
remin trots mertorn.
“Vi är inte bara schackspelare,
vi är schackentusiaster också“, sa
Kasimdzjanov efter partiet, “så vi
har all anledning att vara nöjda
med denna skapelse. När två
människor spelar starkt, ambitiöst schack görs givetvis misstag,
men jag anser att Peter och jag
kan vara stolta över vad vi åstadkom idag.“
Adams–Svidler
Rond 8

Vits senaste drag, 36.a4? (istället
för 36.b3) har gett Svidler en
36
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oväntad chans att ta in en halva
på turneringsledaren – det gillar
bara att hitta rätt drag ...
36...b3?
Nu kan Adams vinna tillbaka bbonden och forcera remi. Om
Svidler däremot hade spelat
36...Th2! skulle vit ha råkat i
ordentliga svårigheter eftersom
det enda drag som räddar h-bonden, 37.Tf5, tillåter 37...b3!
38.Kc1 d5! och om nu 39.Txd5?
så sätter svart upp ett mattangrepp med 39...Lb4 40.Kd1 Td2+
41.Kc1 Te2. Inte heller det starkare 39.Tf1 kan rädda vit efter
39...Th3! som vinner a-bonden
utan att släppa den viktiga bbonden.
37.Sd4! Lf6!? 38.Sxb3! Txb2+
39.Kc1 Txb3 40.Txf6 Txd3 remi
Leko–Adams
Rond 7

lös eller 22...b6 23.cxb6 axb6
24.Tc1 Dd5 25.Dc2 med pjäsvinst.
23.Txb7 Sxd4 24.Sxd4 Dxd1
25.Txd1 Lxd4 26.Le3! Lxe3
27.fxe3
Ställningen som Leko siktade på.
Svart kan inte undgå att förlora
bonde och parti.
27...c6
27...Tfe8 28.Kf2 Te7 är inget
försvar på grund av 29.Txa7!.
28.Td6 Tae8
28...Tfc8 29.Tdd7 Tf8 30.Txa7
är precis lika obehagligt.
29.Kf2 Te5 30.Txc6 Tfe8
31.Tcc7 Txe3 32.Txf7 Te2+
33.Kg3 T8e3+ 34.Tf3 Txf3+
35.Kxf3
Med kontroll över sjunde raden,
en fri c-bonde och kungen redo
att stötta den är vits uppgift
enkel.
35...Tc2 36.Tc7 h5 37.c6 Kh7
38.h3 Kh6 39.Ke4! Kg6 40.Kd5
uppg.
Anand–Svidler
Rond 6

Kombattanterna har knappt kommit ur teorin i Ryskt, men Leko
har redan en vinstfortsättning –
antagligen förberedd hemma på
kammaren.
19.Ld2! Sc6
19...Dxd4? förlorar pjäs efter
20.Sf3! Dxc5 21.Lb4.
20.Te1! Dh4
Om svart ställer damen på en
annan ruta följer 21.Sxc6 och 22.
Txe7.
21.Sf3! Dh5 22.Tb1! Lf6
Alternativen är också oaptitliga,
t.ex. 22...Tab8 23.Lf4 Tfc8 24.d5
Td8 25.Ld6!! och svart är hjälp-

Svidler arbetade som sekundant
åt Vladimir Kramnik när Kramnik försvarade sin VM-titel mot
Peter Leko år 2004 och i det här
partiet väljer Svidler att använda
ett recept från Team Kramniks
förberedelser – en variant i
Marshallangreppet där Leko som
svart vann ett viktigt matchparti.
Anand tappade dock inte fattningen utan reagerade korrekt
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vits en gång så mäktiga ställning
är nu en enda röra. Vit förlorar
bonde forcerat och många anade
att kampen snart skulle vara över.
Det hade de rätt i, men inte på
det sätt de trott ...
41.Tbb1! Txd5 remi
När Morozevitj spelade 41...Txd5
bjöd han remi eftersom han insåg
att spiken 42.Db3! och det
efterföljande hotet Tbd1 tvingar
honom att byta dam med Dd3
varefter vit vinner tillbaka bonden och remin är oundviklig.
Anand–Leko
Rond 5

Veselin Topalov klarade säkerhetskontrollen.

och i diagramställningen har han
chansen att konsolidera sin fördel.
34.Txb2?!
Indiern missar 34.Lb3! Txb1
35.Sxb1 Kf8 36.Kf3 där vit kan
spela på vinst utan risk. Textdraget tillåter Svidler att forcera remi
omedelbart.
34...Txb2 35.Sc4 Txa2 36.Lb3
Om tornet nu retirerar vinner vit
springaren på d5 med 37.Se3,
men olyckligtvis för Anand “hindrar schacken allt!“
36...Txf2+! 37.Kxf2 Lxd4+
38.Se3 Lxe3+ 39.Kf3 remi

Polgar–Morozevitj
Rond 5

Tidskontrollen är avklarad och

Leko har blivit utspelad sedan
öppningen och den fria b-bonden
borde räcka till vinst för vit.
Anands lösning är dock inte optimal:
30.Tc4?! Txc4 31.Dxc4 Sc3!
32.Ld3 Dxc4 33.Lxc4 d5! 34.Lxd5!
Sxd5 35.b7 e4! 36.b8D Txb8
37.Sxb8 e3 38.fxe3 Lxe3+ 39.Kh1
Kg7 och vit kunde inte göra några
framsteg i det uppkomna slutspelet. remi
I diagramställningen övervägde Anand med all säkerhet 30.b7
Sxf2! 31.Db6, men beslutade sig
klokt nog för att avstå eftersom
31...Dxb6 32.Txb6 Le3! ger svart
ordentligt motspel, t.ex. 33.b8D
Txb8 34.Txb8+ Kg7 35.g3 (35.
Txf2? Ta1+ 36.Lf1 Ta2 är ännu
värre) 35...Ta2! och vits extra
torn spelar ingen roll på ett bra
tag. Indiern missade dock det
TfS nr 1/2006
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Leko och Anand möter pressuppbådet.

lugna 30.Dd3! (föreslaget av
Sergej Sjipov) 30...Db2 31.g3!
följt av 32.Db5. Vits kung står
säkert och förr eller senare kommer b-bonden att avgöra partiet.
Adams–Polgar
Rond 2

Vit har här en reell möjlighet att
utnyttja svarts intrasslade pjäser
38
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på kungsflygeln, men det kräver
omsorg ...
43.Td6?!
43.Tb3! hade ökat pressen drastiskt. Om svart plockar c-bonden
förlorar han efter 44.Tc3 och
sprängningen 43...d5 44.exd6 e5
slår också tillbaka på svart efter
45.Td2 Sxc4 46.Tc3!. Det kan
hända att det inte finns något
bättre än 43...Tc8 även om cbonden fortfarande är tabu efter
44.Le3 och svart fortfarande
kämpar för sin överlevnad.
43...Da4! 44.Dxa4 Sxa4 45.Ta3
Sc5 46.Ta7 Tc8 47.Le3 f4!
48.Lxc5 remi
Vit erkänner motvilligt att svart
har räddat partiet. Även 48.Ld4
Se4! leder till liknande ställningar eftersom vit inte kan rädda cbonden efter 49.Tdxd7 Txd7 50.
Txd7+ Kg8.

Polgar–Anand
Rond 1

34...Sc3+! 35.bxc3 Lxc3 36.Kc1
Da3+
Svart missar förvånansvärt nog
att det enda rimliga försvaret efter
36...b2+ 37.Kc2 Da2! – 38.Tb1 –
tillåter 38...Db3 matt.
37.Kd1 Da1+ 38.Lc1 b2 39.De3
Lxd4 40.Dd2 bxc1D+ 41.Dxc1
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Morozevitj–Kasimdzjanov
Rond 1

mot g7 måste svart tillåta ett
tornslutspel där merbonden inte
kan omsättas till vinst.
41...Dxd4 42.Txd4 g5 43.Kg3
h5 44.Tc4 Kh6 45.Tc6+ g6
46.Ta6 Tc5 47.Kh2 Kg7 48.g3
g4 49.hxg4 hxg4 50.Kg2 Te5
51.Kf2 Kf7 52.Ta7+ Kf6 53.
Ta6+ Kf5 54.Tc6 Te4 remi

Dxe5 28. Dh5 g6! 29.Dxg6+ Tg7
30.Txg7+ Dxg7.

analys

Da2 42.uppg.
Tidskontrollen är avklarad. Det
finns inget försvar mot 42...Tb2
och 43...Tgb8.

Anand–Morozevitj
Rond 13

Partiet har i sakta mak närmat sig
remin när Morozevitj plötsligt får
en snilleblixt ...
36.Ld3? Dxb3 37.Lxg6 fxg6
38.Tf8+ Kh7 39.Td8 Tf5!
Den enkla vederläggningen.
Morozevitj hade antagligen förväntat sig att kunna spela Df8.
40.Dd4

40...Dxd5?
Tillåter vit att smita undan. Efter
40...Tg5! vinner svart minst en
andra bonde och partiet, t.ex.
41.Dd2 Dxd5 (41...Dg3+!? är
också lovande) 42.Txd6 Txg2+!
43.Dxg2 Dxd6+ 44.Kh1 Dd1+
och vit kan med gott samvete ge
upp.
41.Txd6
Med tanke på de möjliga hoten

Anand offrade en löpare på h7
utan någon större eftertanke, men
efter en serie forcerade drag försjönk han i diagramställningen i
djupa tankar. Efter en timmes
betänkande och med mindre än
20 minuter kvar till 40:e draget
gjorde han sitt drag:
23.Tff3!?
Ett drag som i praktiken tar kål på
Anands titelambitioner. Efter
textdraget kan vit forcera remi,
men det är inte klart varför Anand
förkastade 23.Dg6!. 23...Tb7
verkar forcerat eftersom huvudpoängen med vits idé visar sig
efter 23...Lxd4 24.Th7! Tb7
25.Dh5! och 23...Tf7 24.Th7 Dc7
25.Tf3! ger också vit avgörande
angrepp efter t.ex. 25...Kf8
(25...Lxd4 26.Txg7+!) 26.Tfh3
Lxd4 27.Txg7! Txg7 28.Th8+
Ke7 29.Dxg7 matt.
Efter 23...Tb7 ser 24.Lxc5 (inte
24.Th7? De8! och svart vinner)
24...Dxc5 25.Th7 förkrossande
ut tills man upptäcker försvaret
25...De3+ 26.Kb1 Sxe5! 27.fxe5

Anand kom antagligen fram till
den här ställningen under sina
funderingar och ansåg att svarts
starka centrum skulle ge honom
fördel, men denna bedömning är
antagligen pessimistisk i överkant:
efter 31.Dh5 Ld7 32.Tf3 Le8
33.Dh4 är svarts kung fortfarande utsatt och trycket kan ökas
med hjälp av en springarmanöver
till f4. Kanske omdömet endast
kan bli “oklart“, men det borde ha
varit tillräckligt för Anand – för
att vinna VM-titeln måste man
vara beredd att ta risker. Tyvärr
för åskådarna är Anand inte
någon gambler och han seglade
istället rakt in i den säkra remihamnen – förvisso med ett damoffer på vägen, men icke desto
mindre blott remi.
23...Lxd4 24.Tfg3 Tb7! 25.Dh7+
Kf7 26.Dxg7+! Ke8 27.Dxf8+!
och man kom överens om remi
eftersom vit har evig schack men
inte mer.

Glöm inte
att förnya
prenumerationen!
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spelare i världscupen i ChantyMansiysk, Evgenij Agrest, slogs
ut i första omgången av ryssen
Artjom Timofejev. Efter två
remier i långpartierna vann Timofejev särspelet (snabbschack)
med 1½–½.
Topprankade Vassilij Ivantjuk
tvekade att åka till Sibirien eftersom han var sjuk med hög feber.
Han kom inte till invigningsceremonin men dök upp till första
matchen, som han lyckades vinna. Sedan slogs han ut av Ivan
Cheparinov i andra omgången.
Magnus Carlsen var den som
ägnades störst uppmärksamhet.
I första omgången slog han ut
Zurab Azmajparasjvili. Efter 1–1
vann Carlsen båda snabbschackpartierna. I sista partiet fick han
till ett vackert slutangrepp:
Zurab Azmajparasjvili

Magnus Carlsen

31.e6! fxe6 32.Sf6+! Kh8
På 32...exf6 eller 32...Kf7 följer
33.Dxe6+ med samma slutresultat.
33.Td8+ Kg7 34.Tg8+! uppg.
Sedan vann Carlsen även mot
Faruk Amonatov och Ivan Cheparinov innan han gick på
pumpen mot Jevgenij Barejev.
Carlsen sjabblade bort en vinstställning i första särspelspartiet.
Med den matchförlusten försvann
40
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■ RYSSLAND. Sveriges ende

Världscupvinnaren Aronian.

chansen att vinna världscupen,
men det återstod matcher som
gällde placeringarna bland de
sexton främsta. Carlsen besegrade Joel Lautier och Vladimir
Malachov innan han förlorade
i sista omgången mot Gata
Kamsky.
Carlsen slutade på tionde plats
och därigenom kvalificerade han
sig till kandidatomgången i nästa
VM-cykel. Femton år gammal lär
han vara den yngste VM-kandidaten genom tiderna.
Slutställningen i
världscupen 2005
1. Levon Aronian
2. Ruslan Ponomariov
3. Etienne Bacrot
4. Alexander Gristjuk
5. Jevgenij Barejev
6. Boris Gelfand
7. Sergej Rublevskij
8. Mikhail Gurevich
9. Gata Kamsky
10. Magnus Carlsen
11. Vladimir Malachov
12. Paco Vallejo
13. Aleksej Drejev
14. Loek van Wely
15. Joel Lautier
16. Konstantin Sakajev

■ RYSSLAND. Bara ett par
dagar efter världscupen i Sibirien
började Rysslandsmästerskapet i
Moskva. Det var en och annan
utmattad spelare som dök upp i
den ryska huvudstaden.
Garri Kasparov vann mästerskapet 2004. Han har som bekant
lagt av med tävlingsschack. Det
mest uppseendeväckande den
gången var väl att Vladimir Kramnik och Anatolij Karpov lämnade
sena åtrerbud. Den förstnämnde
för att han var trött, den senare
på grund av affärsåtaganden.
Nu var Kramnik med bland de
tolv utvalda och han hade något
att bevisa. Kasparov bekräftade
sin position som världsetta när
han vann mästerskapet, och för
Kramniks del gällde det att visa
att han är något slags världsmästare. Kramnik menar själv
att han är den rättmätige världsmästaren, men de flesta är nog
mer benägna att placera Veselin
Topalov på VM-tronen efter hans
seger i San Luis.
Kramnik hade det svårt i
Moskva. Han förlorade mot sina
tidigare sekundanter Jevgenij
Barejev och Peter Svidler. Efter
vinster mot de två sist placerade
slutade Kramnik i mitten av
tabellen. Förlusten mot Barejev i
sjätte ronden kan tyckas onödig:

Jevgenij Barejev

Vladimir Kramnik
Efter 38.Td2 gör svart bäst i att

TfS nr 1/2006

40

06-01-27, 07.53

Rysslandsmästerskapet, Moskva 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.

Sergej Rublevskij
Dmitri Jakovenko
Alexander Morozevitj
Jevgenij Barejev
Vadim Zvjaginsev
Peter Svidler
Vladimir Kramnik
Alexander Motylev
Aleksej Drejev
Alexander Chalifman
Jevgenij Tomasjevskij
Sergej Volkov

GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM

2652
2644
2707
2675
2659
2740
2739
2632
2694
2653
2564
2614

■

0
½
0
½
½
½
0
0
½
½
½

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

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

1
1
1
0
½
½
½
■

1
½
1
0
½
½
½
½

½
½
1
½
1
½
½
½
½

½
1
½
½
0
1
1
½
½
½

½ ■
½ ½ ■
½ ½ ½ ■
0 1 ½ 1

½
½
1
1
1
½
1
1
0
½
0
■

p

prest

7½
6½
6½
6
6
6
5½
5
4½
4½
4
4

2798
2731
2725
2699
2700
2693
2657
2631
2596
2600
2571
2567

Röd markering: parti eller partiställning återfinns i artikeln.

avveckla med 38...hxg3+ 39.fxg3
Th8 40.h4 Txh4+ 41.gxh4 Df4+
42.Kh1 Dxd2 43.a6 och svart
kan rädda sig med remischackar.
Men Kramnik var inte tillräckligt
uppmärksam.
38.Ta2? Txa5! 39.Txa5 Dxf2+
40.Kh1 hxg3 41.Dg1 g2+ 42.
Kh2 Df4+ 43.Kxg2 Dd2+ 44.Kg3
Dxa5 45.De3 Dc7+ 46.Kg2 Dd6
47.uppg.
Efter turneringen meddelade
Kramnik att han under en längre
tid har lidit av ledinflammation
och att han tänkte söka vård och
avstå från tävlingsschack under
konvalescenstiden. Till att börja
med lämnade han återbud till
Wijk aan Zee. Kramnik kunde ha
fått en plats i höstens kandidatmatcher, men han har inte visat
något intresse för Fides VMevenemang sedan han slog Kasparov för sex år sedan. Det kommer sannolikt bli allt svårare för
honom att anordna VM-matcher
på egen hand.
Barejev var en av dem som
kom direkt från Sibirien och han
inledde med att förlora mot topp-

rankade Peter Svidler. Men efter
skänken mot Kramnik följde en
mera övertygande vinst mot
Alexander Morozevitj.
Nimzoindiskt (E 38)
Jevgenij Barejev
Alexander Morozevitj
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.
Dc2 c5 5.dxc5 Dc7 6.Sf3 Lxc5
7.g3 a6 8.Lf4 d6 9.Lg2 h6
10.Tc1
Ett nytt drag. Här har man tidigare mest spelat 10.0-0 e5 11.Ld2.
10...Sc6 11.0-0 e5

12.Sd5!?
Med springaren på c6 blir detta
drag möjligt. Det var ju inte möj-

ligt efter 10.0-0 e5. Det är den
typen av nyanser som kan vara
luriga, åtminstone när man
möter dem första gången.
12...Sxd5 13.cxd5 exf4
Morozevitj övervägde säkert också att spela 13...Sb4. Barejev hade
förmodligen förberett något starkt
på det också.
14.dxc6 fxg3 15.hxg3 Dxc6 16.
b4! Lxb4
Vits plan är inte att ta tillbaka en
bonde med det primitiva 17.
Dxc6+? bxc6 18.bxc6 0-0 varefter svart är bonde över med klar
föärdel. Han vill i stället utnyttja
att svart inte har hunnit sätta sin
kung i säkerhet med rockad.
17.Db2!
Med trippelhot mot b4, c6 och
g7. Morozevitj måste ha känt sig
mycket illa till mods i det här
läget. Han måste ha insett att han
hamnat mitt i Barejevs förberedelser. Frågan är hur långt de
sträckte sig.
17...Lc5 18.Sg5!
Ännu starkare än direkt slag på
g7. Vits pjäser aktiveras med tempo. Det är ett grymt skådespel.
18...Dd7 19.Dxg7 hxg5
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19...Tf8 faller på 20.Sh7 De7 21.
Sf6+ Kd8 22.Sd5 De8 23.Df6+
Kd7 24.Lh3+ Kc6 25.Txc5+!
Kxc5 26.Dc3+ Kxd5 27.Td1+
Ke4 28.De3 matt. Det är inte
omöjligt att den varianten fanns
med på Barejevs ritbord hemmavid.
20.Dxh8+ Ke7 21.Tc4
Det hotar en dödlig schack på e4.
21...Dd8
Damen är tillbaka där den började sin ganska misslyckade karriär. Barejev är naturligtvis inte
intresserad av dambyte. Nu är
det bara mattsättning som gäller.
22.Dg7 Le6 23.Tb1!
Varför inte? På 23...Lxc4 följer
24.Txb7+ Ke6 25.Dxf7+ Ke5 26.
Te7+ Kd4 27.Df6 matt.
23...Tb8 24.Dxg5+ Ke8

25.Lc6+!
Löparen anmäler sig till tjänstgöring i angreppet på ett spektakulärt sätt. 25...bxc6 besvaras
med 26.Txb8 Dxb8 27.Dg8+ följt
av slag på b8.
25...Kf8 26.Dh6+ Ke7
På 26...Kg8 följer 27.Th4.
27.Dh4+
En skönhetsfläck. 27.Txb7+ Txb7
28.Dg5+ med snar matt var ett
strå vassare.
27...Kf8
Han kunde ha förlängt lidandet
med 27...f6 28.Dh7+ Kf8 29.Te4
osv.
28.Txb7
Matthotet på h8 gör att svart inte
ges chansen att slå på c4.
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28...Kg7 29.Txb8 Dxb8 30.Dg5+
Kf8 31.Dh6+ Kg8
Eller 31...Ke7 32.Dh4+ f6 33.Te4
och svarts ställning rasar ihop.
32.Th4 Db2 33.Dg5+ uppg.
Det är helt slut efter 33...Dg7
34.Dd8+ Df8 35.Th8+ eller
33...Kf8 34.Dd8+ Kg7 35.Dh8+.
Tidigare i turneringen råkade
Alexander Morozevitj försova sig
till partiet mot Dimitri Jakovenko. Ronderna startade klockan
tre. Det gäller väl att vara utvilad
om man ska kunna ta beskedet
att man råkat lämna walk over.
Nu delade dessa båda andraplatsen och Jakovenko dömdes som
tvåa efter särskiljning.
De båda var en poäng efter
mästerskapsvinnaren Sergej Rublevskij, som inkasserade förstapriset på 40 000 dollar efter en
gedigen insats. Han vann partier
utan större åthävor och förblev
obesegrad.
När det spelas mästerskap i
Ryssland handlar det om dollar,
massor av dollar, och inte om
rubel. Det låg 130 000 dollar i
prispotten, det vill säga drygt en
miljon kronor.
Alexander Gristjuk var missnöjd med storleken på förstapriset och gav det som orsak till sitt
återbud. Jevgenij Najer fick stå
över på grund av sjukdom. De
ersattes av Vadim Zvjaginsev och
artonårige Jevgenij Tomasjevskij.
■ ENGLAND. Efter en del
experimenterande har huvudnumret i den traditionella
nyårsfestivalen i Hastings blivit
en ordinär öppen turnering. Det
är ingenting som lockar Englands
bästa spelare.
Det fanns ändå en nyhet i
arrangemanget. I stället för att
använda vanliga partiprotokoll
fanns möjligheten för varje spelare att registrera dragen i en typ av
handdator. Därigenom behövdes

inte sensorbräde för att sända
partierna direkt på internet. Det
uppstod ett och annat fel, men
denna typ av dragförmedling
borde ändå ha en framtid. Det
var valfritt att notera dragen på
handdatorn eller på sedvanligt
sätt. Ungefär hälften av deltagarna valde att vara pionjärer.
Valerij Neverov från Ukraina
vann turneringen. Den mest uppseendeväckande prestationen svarade tolvårige indiern Parimarjan
Negi för. Han erövrade IM-titeln
och tog samtidigt sin första
GM-inteckning.
I vår jakt på vackra partier fann
vi en redig holmgång från nyårsdagen.
Stauntongambit (A 83)
Erik Zude
Nicholas Tavoularis
1.d4 f5 2.Sc3 Sf6 3.Lg5 e6 4.e4
fxe4 5.Sxe4 Le7 6.Sg3 c5?
Det verkar upplagt för 7.Lxf6
Lxf6 8.Dh5+ och Dxc5. Men det
var nyårsdagen och möjligen hade
spelarna ägnat sig åt nyårsfirande. Zude upptäckte i alla fall inte
Tavoularis tavla.
7.Sf3? cxd4 8.Dxd4 Sc6 9.Dh4
Da5+ 10.c3 Sd8?
Springaren hinner aldrig till f7.
10...Se5 11.Sxe5 Dxe5+ 12.Le2
0-0 är ett bättre försök.
11.Sh5! 0-0
Våghalsigt men det fanns just ingenting att välja på. 11...Sxh5
12.Lxe7 hotar bland annat Lb4
med matt eller damvinst, och
12...Sc6 13.Ld6 Sf6 14.Ld3 leder till ett avgörande angrepp.
12.Ld3 h6 13.0-0-0!
Nu tycks i alla fall Zude ha piggnat till. Tavoularis beslutar sig för
att syna offret.
13...hxg5 14.Sxf6+ Lxf6 15.Dh5
Han spärrar kungens flyktväg och
hotar 16.Lh7+ med matt i ett
par drag. Tavoularis får ordna en
annan flyktväg.
15...Tf7 16.h4
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Svarts ogarderade dam gör det
enklare för vit att öppna h-linjen.
Tavoularis måste snabbt ordna
motspel.
16...Lxc3!
Även vits kung får anledning att
svettas. Efter 17.bxc3 Dxc3+
18.Lc2 Da3+ 19.Kb1 Db4+ finns
remischackar. Ett försök från vits
sida att slingra sig ur dem med
20.Lb3 De4+ 21.Ka1 bemöts
med 21...g4! och vit kan sluta att
drömma om spel på h-linjen.
17.hxg5 Kf8 18.bxc3 Dxc3+
19.Lc2 Da1+?
Tavoularis underskattar motståndarens angreppsmöjligheter.
Det hade varit bättre att aktivera
sig med 19...Sc6 med idén Sb4.
20.Kd2 Dxa2 21.g6!
Nu faller g7 och det är allvarligt.
21...Tf5 22.Dh8+ Ke7 23.Dxg7+
Kd6 24.Ke3+
En avgörande aktivering av vitfältslöparen. Kungarnas kamp
kring centrumfälten kan bara
sluta på ett sätt.
24...Td5
Eller 24...Kc7 25.Lxf5 exf5 26.
De5+ Kb6 27.Tb1+ Kc6 28.Sd4
matt.
25.De5+ Kc6 26.Le4 uppg.
■ HOLLAND. När det här

numret lämnas till tryckning är
festivalen i Wijk aan Zee i full
gång. Magnus Carlsen har fått en
utmärkt start i C-gruppen.
Det blir ett större reportage
från den holländska schack-

Rymdtema i Wijk aan Zee 2006.

metropolen i nästa nummer. Här
en liten försmak, ett parti från
första ronden.
Spanskt (C 91)
Magnus Carlsen
Erwin L’Ami
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.d4 Lg4 10.Le3
exd4 11.cxd4 Sa5 12.Lc2 c5
Carlsen har haft den här ställningen förut – både som vit och
svart. Kanske hade L’Ami en idé
om att Carlsen skulle få spela
mot sig själv ...
13.h3 Lxf3 14.Dxf3 cxd4
15.Lxd4 Tc8 16.Dd1 Sc6
Nu slipper Carlsen spela mot sin
egen skuggbild. Han drog 16...Sd7
mot ryssen Timofejev i somras.
Uppenbarligen fanns det en gräns
för hur långt L’Ami önskade driva sin lustiga öppningsstrategi.
17.Sc3 b4 18.Se2 Sxd4 19.Sxd4
g6
Springaren får inte komma in på
f5. Försvagningen av de svarta
fälten kring svarts kung är inte så

allvarliga när vits svartfältslöpare
har lämnat brädet.
20.Dd2 Db6 21.Tad1 Sd7 22.Lb3
Sc5 23.Ld5 Lf6 24.Sf3 Kg7
25.Sh2 h5!?
Springaren hindras att komma
till g4 och om vit vågar sig på
g2-g4 kan svart eventuellt få spel
på h-linjen.

26.g4!? Th8
Svart ska undvika att öppna hlinjen direkt, för efter 26...hxg4
27.Sxg4 hotar damen att smyga
in till h6 med förödande verkan.
Det hotar Dh6+ följt av Sxf6
matt, och svart är förlorad efter
TfS nr 1/2006
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27...Th8 28.Sxf6 Kxf6 29.Dd4+
Ke7 30.e5! eller 27...Le5 28.
Dh6+ Kg8 29.Dxg6+ Kh8 30.
Dh6+ Kg8 31.Kh1 följt av Tg1
med mattangrepp.
27.Kg2 hxg4
Man kan förstå L’Amis heta önskan att öppna h-linjen, men det
fanns också en poäng i att ha
springaren kvar i viloläge på h2.
28.Sxg4 Sd7

29.Lxf7!
Cirkus Magnus har kommit till
stan. Det är en njutning att se hur
han bryter ner L’Amis försvar.
29...Kxf7 30.Df4
Ingenting med att slå på d6 med
dambyte. Damen ska vara med i
slutangreppet.
30...Ke6
Det ser vid första anblicken ut
som om kungen hjälper till att
gardera d6 och f6 och reder sig
själv. Men Carlsen har en murbräcka i bakfickan av modell
e4-e5.
Alternativet 30...g5 31.Df5
Dc6 32.Kh2 Kg7 33.e5! förändrar inte mycket i grunden, t.ex.
33...Le7 34.Txd6!! Lxd6 35.
Dxg5+ Kf7 36.Df5+ Kg7 37.Tg1
med avgörande angrepp, eller
33...Lxe5+ 34.Sxe5 Sxe5 35.
Txe5! dxe5 36.Dxg5+ Kf7
(36...Dg6 37.Td7+ med matt)
37.Df5+ Ke7 38.Dxe5+ Kf7
39.Df4+ Ke7 40.Te1+ Kd8
41.Dd4+ Kc7 42.Te7+ med matt.
Strategin i den andra varianten är
att låta damen sopa rent innan
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det kvarvarande vita tornet kommer in och assisterar i mattsättningen.
31.Sxf6 Sxf6 32.e5!
Bonden avslöjar att kejsaren på
e6 inte har några kläder på sig.
32...Db7+ 33.Kg1 dxe5 34.
Txe5+ Kf7 35.Td6 Txh3
Mattsättning på h1 är svarts sista
hopp. Efter 35...Kg8 36.Txf6 Kh7
37.Tc6! Txc6 38.Te8+ Kh7
39.Dh4+ Dh6 40.Txh8+ är det
kokta fläsket stekt.
36.Dxf6+ Kg8 37.Td8+ uppg.
Ett välgrundat beslut med tanke
på 37...Txd8 38.Dxd8+ Kf7
39.De8+ Kf6 (39...Kg7 40.Te7+)
40.Te6+ Kf5 41.Dxg6+ Kf4 42.
Dg6+ Kg4 43.Dd4+ Kg5 44.
De5+ Kg4 45.Tg6+ Kh4 46.Dg5
matt.
■ ITALIEN. När Simen Agdestein då och då ställer upp i utländska turneringar, så ger han
sig gärna ut och kollar staden och
omgivningarna i stället för att ägna
massor av tid på hotellrummet
tillsammans med en sprängfylld
laptop. Som när han vann
den öppna turneringen i Arco i
höstas. Efter en snabbremi mot
Thomas Luther i femte ronden
företog Agdestein en fyratimmars
bussresa till Venedig. Där övernattade han och gjorde en
rundtur i staden nästa förmiddag.
Sedan bar det i väg tillbaka till
Arco, där han anlände tio minuter före nästa rond. Han hade inte
förberett sig speciellt till detta
parti, han visste över huvud taget
inte vem han skulle spela mot.
Det var GM Michail Ivanov som
väntade – och Agdestein vann
partiet.
Det skulle vara intressant att
vara med på en lektion på Norges
Topidrettsgymnas när Agdestein
lär ut hur man bäst förbereder sig
för ett tävlingsparti. Kanske går
praktik och teori inte hand i hand
i det fallet ...

Elo-listan
1 januari 2006
Garri Kasparov ligger kvar i topp
men kommer sannolikt att sälla sig
till de inaktiva när det är dags för
nästa lista.

Topp 100
Kasparov, Garri
Topalov, Veselin
Anand, Viswanathan
Svidler, Peter
Aronian, Levon
Kramnik, Vladimir
Leko, Peter
Ivantjuk, Vassilij
Gelfand, Boris
Ponomariov, Ruslan
Morozevitj, Alexander
Gristjuk, Alexander
Bacrot, Etienne
Polgar, Judit
Mamedjarov, Sjachrijaz
Shirov, Alexei
Adams, Michael
Akopian, Vladimir
Radjabov, Teimur
Barejev, Jevgenij
Drejev, Aleksej
Malachov, Vladimir
Nisipeanu, Liviu-Dieter
Sokolov, Ivan
Kamsky, Gata
Lautier, Joel
Short, Nigel
Harikrishna, Pentala
Karpov, Anatolij
Sasikiran, Krishnan
Aresjtjenko, Alexander
Kasimdzjanov, Rustam
Tiviakov, Sergei
Efimenko, Zahar
Rublevskij, Sergej
Volokitin, Andrej
Zvjaginsev, Vadim
Smirin, Ilia
Jakovenko, Dmitri
Delchev, Aleksander
Bologan, Viktor
Karjakin, Sergej
Chalifman, Alexander
Navara, David
Azmajparasjvili, Zurab
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2812
2801
2792
2765
2752
2741
2740
2729
2723
2723
2721
2717
2717
2711
2709
2709
2707
2704
2700
2698
2697
2694
2693
2689
2686
2682
2676
2673
2672
2670
2670
2670
2669
2666
2665
2665
2664
2662
2662
2661
2661
2660
2660
2660
2658

2657
2657
2655
2654
2653
2653
2652
2652
2650
2650
2650
2649
2649
2647
2646
2646
2646
2645
2645
2644
2644
2642
2638
2638
2638
2638
2636
2635
2635
2634
2633
2633
2633
2632
2632
2632
2631
2630
2629
2629
2629
2627
2626
2625
2625
2625
2625
2624
2622
2619
2619
2619
2619
2618
2618
2618

Sverigetoppen
Agrest, Evgenij
Hellsten, Johan
Andersson, Ulf
Hillarp-Persson, Tiger
Berg, Emanuel
Cramling, Pia
Hector, Jonny
Karlsson, Lars
Wedberg, Tom
Cicak, Slavko
Åkesson, Ralf
Brynell, Stellan
Hall, Jesper
Ernst, Thomas
Barkhagen, Jonas
Hermansson, Emil
Wiedenkeller, Michael
Lyrberg, Patrik
Johansson, Jan
Carlsson, Pontus
Ornstein, Axel
Lindberg, Bengt
Olsson, Anders
Vernersson, Per
Eriksson, Johan
Bator, Robert
Ahlander, Björn
Svensson, Bengt
Lindberg, Bo
Åberg, Anton
Jepson, Christian
Engqvist, Thomas
Tikkanen, Hans
Olsson, Linus
Furhoff, Johan
Larsson, Per
Eriksson, Magnus
Hedman, Erik
Jansson, Börje
Couso, Luis
Åkesson, Joel
Sjöberg, Mats
Moberg, Karl Johan
Eriksson, Anders
Ziegler, Ari
Helgason, Reynir
Hjelm, Niclas
Kinnmark, Ove
Silseth, Simon
Andréasson, Ingvar
Jonsson, Mikael
Johansson, Lars-Erik
Magnusson, Jörgen
Rylander, Dennis

2591
2574
2562
2548
2540
2515
2514
2509
2501
2500
2494
2493
2485
2473
2468
2467
2443
2432
2432
2430
2426
2420
2419
2406
2403
2397
2396
2388
2385
2383
2383
2366
2359
2358
2354
2353
2352
2350
2349
2347
2346
2346
2336
2335
2335
2333
2330
2328
2327
2326
2320
2318
2315
2311

Evgenij
Agrest är
tillbaka som
Sverigeetta

Näslund, Mikael
Åstrom, Göran
Backelin, Rikard
Lundin, Jan
Schneider, Stefan
von Bahr, Oskar
Carlsson, Daniel
Carlhammar, Magnus
Tairi, Faruk
Berkell, Peder
Glimbrant, Torbjörn
Rörvall, Göran
Winge, Stefan
Eriksson, Jonas
Olsson, Krister
Livner, Anders
Johansson, Gunnar
Malmstig, Erik
Ong, Kezli
Marttala, Thomas
Nithander, Victor
Fäldt, Magnus
Greiff, Håkan
Sagit, Rauan
Burwick, Malte
Andersson, Tommy
Rygaard, Michael
Agrest, Svetlana
Aurell, Bo
Friberg, Hans
Hultin, Johan
Karlsson, Tomas
Engström, Kaj
Malmdin, Nils-Åke
Lundvik, Jonas
Nygren, Kim
Lindgren, Fredrik
Hellborg, Teodor
Lindberg, Henrik
Grujic, Matej
Lundin, Anders
Andersson, Björn
Henriksson, Jakob
Ask, Josef
Tetenkina, Irina
Backe, Peter
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Naiditsch, Arkadij
Moisejenko, Alexander
Eljanov, Pavel
Kobalia, Michail
Timofejev, Artjom
Aleksandrov, Aleksej
Izoria, Zviad
Najer, Jevgenij
Vallejo, Paco
Bruzon, Lazaro
Onischuk, Alexander
Kornejev, Oleg
Sakajev, Konstantin
van Wely, Loek
Miton, Kamil
Asrian, Karen
Almasi, Zoltan
Georgiev, Kiril
Bu, Xiangzhi
Nakamura, Hikaru
Nielsen, Peter Heine
Tkachiev, Vladislav
Motylev, Alexander
Zhang, Pengxiang
Milov, Vadim
Dominguez, Lenier
Krasenkow, Michal
Ibragimov, Ildar
Seirawan, Yasser
Aleksejev, Jevgenij
Vescovi, Giovanni
Gurevich, Mikhail
Avrukh, Boris
Sokolov, Andrei
Movsesian, Sergei
Hübner, Robert
Granda Zuniga, Julio
Timman, Jan
Volkov, Sergej
Zhang, Zhong
Sadvakasov, Darmen
Bauer, Christian
Beliavsky, Alexander
Carlsen, Magnus
Gasjimov, Vugar
Fressinet, Laurent
Cheparinov, Ivan
Sutovsky, Emil
Kotronias, Vasilios
Ehlvest, Jaan
Mirosjnitjenko, Jevgenij
Kempinski, Robert
Hjartarson, Johann
Atalik, Süat
Istratescu, Andrei
Paragua, Mark
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2310
2308
2306
2305
2303
2299
2298
2295
2290
2290
2286
2286
2285
2285
2284
2281
2276
2275
2275
2269
2269
2267
2266
2265
2264
2263
2258
2257
2257
2256
2252
2249
2249
2245
2243
2242
2241
2240
2239
2239
2238
2238
2236
2236
2235
2234
45

Återblickar på
SCT Grand Prix
2005
Av Hans Svedbark

Foto: Martin Bosak

fter åtta års uppehåll återkom
Peter Hlawatsch och Scandinavian Chess Tournament (SCT)
under fjolåret. Det blev ett Grand
Prix-system med turneringar i tre
länder. Tävlingsformen var ny,
men Hlawatschs grundkoncept
detsamma som tidigare, det vill
säga en blandning av etablerade
stormästare, satsande juniorer och
damer. Det var som vanligt hård
kamp vid brädena, men på fritiden träffades spelarna och åskådarna under gemytliga former.
Totalt deltog 170 spelare från
fjorton nationer, varav femton
stormästare.
Första deltävlingen genomfördes i Tallinn den 26-27 mars och
samlade 72 spelare. Turneringen
anordnades i Paul Keres schackhus, och den perfekta organisationen leddes av IM Iivo Nei och
Viktoria Lehtmets. Inkvarteringen var något utöver den vanliga
standarden. Vissa lägenheter hade
bastu och champagne på kylning.
Det ordnades även biljetter till
La Traviata.
Det kämpades friskt i det charmiga schackhuset på Venegatan
29. Snabbschack gynnar kanske
de yngre spelarna, men efter nio
ronder stod GM Evgenij Agrest,
Sollentuna SK som ensam segrare på 7½ poäng. Sedan följde GM
Nick deFirmian, USA 7; GM
Tomi Nybäck, Finland, IM Mee-

E
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lis Kanep, GM Kaido Kulaots,
Juri Krupenski och Andrei Sjikov, alla Estland, 6½ poäng.
Hässelbyspelaren Andreas van
der Wal blev något överraskande
näst bäste svensk på 6 poäng och
en nionde plats.
Den andra deltävlingen spelades i Mariehamn på Åland den
1-2 oktober med 73 deltagare.
Ålänningarna höll fast vid sitt tidshandikappsystem som gav de
lägre rankade spelarna större
vinstmöjligheter. Dramatiken
ökade med digitaluren, där man
ser varje sekund försvinna. GM
Agrest vann igen, denna gång på
10 (av 11) poäng. Sedan följde i
tur och ordning GM Stefan
Djuric, Serbien-Herzegovina 9½;
GM Emanuel Berg, Sollentuna
SK, GM Pia Cramling, Linköpings ASS, IM Pontus Carlsson,
Sollentuna SK och GM Sergej
Ivanov, Sollentuna SK, alla 8
poäng. Andreas van der Wal
gjorde en ny stark insats, denna
gång som B-spelare, och en sjundeplats med 7½ poäng.
Förväntningarna var höga inför
den tredje deltävlingen i Täby
den 10-11 december, som vi
trodde skulle locka minst 100
deltagare. Marknadsföringen var
det inget fel på, annonser var
införda i alla schackdrakar. Ändå
blev det bara 61 deltagare.
Arrangemangen var utmärkta

Slutställning
GM Evgenij Agrest 119
GM Tomi Nybäck 90
GM Stefan Djuric 61
Juri Krupenski 60
GM Emanuel Berg och
GM Vladimir Burmakin 50
GM Kaido Kulaots 48
Andreas van der Wal 43
GM Nick deFirmian 40 och
IM Pontus Carlsson 38 GPpoäng
Damtävlingen vanns av
GM Pia Cramling 25,
veteranpriset av Hillar
Kärner, Estland 12, och
juniorpriset av Samu
Ristoja, Finland 18 GPpoäng.

och priserna var ovanligt höga.
De som deltog fick säkert ett
minne för livet. Det hela inleddes
med en flaggparad och den svenska flaggan bars in av Emanuel
Berg. Efter nationalsång och
SCT-hymn kunde spelet inledas
sedan en flicka gått runt i spellokalen på boxningsmanér med
en skylt som talade om att första
ronden kunde börja. Denna procedur upprepades sedan inför
varje ny rondstart. I hotellets
kaféavdelning kunde publiken
följa förstabordspartiet både live
och på ett jättebräde.
Täbyturneringen blev den starkaste deltävlingen med tolv
stormästare och sex IM. Eftersom GM Agrest vunnit de båda
inledande deltävlingarna och stod
på 100 GP-poäng, kunde ingen
peta bort honom från den totala
förstaplatsen, som gav 30 000
kronor. Agrest hade därför svårt
att motivera sig till hundra
procent, avslöjade han efter sin
blygsamma placering i Täby, där
han hamnade utanför prispallen.

TfS nr 1/2006

46

06-01-27, 07.54

Ryske stormästaren Vladimir
Burmakin vann ensam obesegrad
på 7½ (av 9). Sedan följde GM
Tomi Nybäck, Finland och GM
Vladimir Epishin, Tyskland, båda
7; GM Normunds Miezis, Litauen, GM Kaido Kulaots,
Estland, IM Patrik Lyrberg, Wasa
SK, GM Lars Karlsson, SK Rockaden och GM Stefan Djuric, Serbien-Herzegovina, alla 6½ poäng.
Prisutdelare var kommunalrådet
Filippa Reinfeldt (blivande statsministerfru 2006?) med hjälp av
Täby Schackklubbs ordförande
Jan Engfeldt, som också var utmärkt speaker under tävlingen på
Täby Park Hotel. Den rutinerade
huvuddomaren Lembit Vahesaar,
Estland (känd som VM-domare
1985 i matchen mellan Karpov
och Kasparov) med sina datormedhjälpare Igor Krupenski och
Aleksander Sablinski gjorde ett
utmärkt jobb i alla tre deltävlingarna, som avlöpte utan en enda
incident.
Turneringen i Täby avslutades
med en galamiddag och prisutdelning för hela GP-serien.
Kvällen var späckad med diverse
uppträdande och underhållning.
Inna Agrest var lucia i det
stämningsfulla luciatåget. Vikingar demonstrerade vikingalekar
och spel. Dansgruppen Sway bjöd
på en halsbrytande sångshow. Ulf
Ekenberg, Täby SK spelade musik ur Chess och demonstrerade
den omtalade partiavslutningen.
Sveriges SF representerades av
Göran Terninger, som önskade
lycka till med den planerade
SCT-landskampen Kina–Sverige
sommaren 2006. SCT-grundaren
Peter Hlawatsch delade ut jättepokaler och välfyllda kuvert till
de framgångsrikaste spelarna.
På galamiddagen uppvaktades
Täbyiten Hans Svedbark, en av
grundarna av Täby SK 1962, som
dagen före turneringsstarten passade på att fylla 60 år.

Avslutning i Täby

TfS nr 1/2006
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I korta drag
FEL OFFER
Teoridueller mellan toppspelare
är ett kapitel för sig. Frågan är
vem som kan presentera den
första överraskningen, och den
ska helst vara så stark att den får
motståndaren på knä.
Loek van Wely hade en nyhet
i beredskap i den skarpa Botvinnikvarianten i slavisk Damgambit. Den var ämnad för Alexei
Shirov. Men så kom holländska
mästerskapet emellan, och van
Wely kunde inte avhålla sig
från att avslöja sina hemligheter.
Den som kom i kläm var hans
träningskompis Jan Smeets. Verksamt gift – fel offer. Nu är nyheten förbrukad, Shirov är naturligtvis förvarnad. Loek van Wely
kan åtminstone glädjas åt att han
fick ytterligare en poäng i Leeuwarden, och han vann så småningom mästerskapet. Det gjorde han för sjätte året i följd, en
tangering av Max Euwes rekord.
Damgambit (D 44)
Loek van Wely
Jan Smeets
Leeuwarden 2005
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3
e6 5.Lg5 dxc4 6.e4 b5 7.e5 h6
8.Lh4 g5 9.Sxg5 hxg5 10.Lxg5
Sbd7 11.exf6 Lb7 12.g3 c5
13.d5 Db6 14.Lg2 0-0-0 15.0-0
b4 16.Tb1
Numera framkallar Uhlmanns
pjäsoffer på sin höjd en gäspning.
16...Da6 17.dxe6 Lxg2 18.e7
Lxf1 19.Dd5
När van Wely och Shirov senast
diskuterade den här varianten
över ett bräde (Monte Carlo, mars
2005, snabbschack) spelade holländaren 19.Kxf1.
19...Lh6 20.Lxh6 Ld3 21.Da8+
Sb8 22.exd8D+ Txd8 23.Te1
48
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Loek van Wely

bxc3 24.Lf4 Db6
Det är välbekant att 24...Db7?
faller på det läckra 25.Te7!.
25.bxc3 Lf5
På 25...Db7 spelar vit nu inte
26.Te7?? Db1+ med matt, utan
26.Dxb7+! Kxb7 27.Te7+ och
slag på f7.

En känd teoriställning. 26.h4 har
prövats utan större framgång,
exempelvis i partiet Azmajparasjvili–Shirov, Madrid 1996 (remi).
Van Wely och hans sekundant

Vladimir Chuchelov har fördjupat sig i ställningen och fyndat.
26.f3!
Nyheten. Det gäller att bereda
väg för bondestormen på lämpligt sätt. En viktig poäng med det
nya draget är att löparen berövas
fältet e4.
26...Le6
Efter 26...Db7 27.Dxb7+ Kxb7
28.Te7+ Td7 29.Lxb8! Kxb8
30.g4 Le6 hade van Wely hemmavid koncentrerat sig på 31.
Txe6!? (31.Txd7 Lxd7 32.h4 Lc6
[32...La4 33.g5 Lc2 34.h5 och
36.g6] 33.g5! följt av 34.g6 vinner också.) 31...fxe6 32.g5 Td5
33.h4 Tf5 34.Kf2 Kc7 35.g6! Txf6
36.h5 och vit vinner.
27.g4!
Van Wely hade också analyserat
27.Kf2 och kommit fram till att
efter 27...Td3 28.g4 Ld5 har vit
inte något bättre än 29.Te8+ med
evig schack. Vid det här laget var
Smeets säkert på det klara med
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att han råkat ut för en hemsk
prepp.
27...Ld5
Efter att ha grunnat på ställningen i en timme.
28.Dxb8+ Dxb8 29.Lxb8 Kxb8
30.Kf2 Kc7 31.h4 Td6
Lite segare är 31...Kd6 32.Kg3
Le6 33.h5 Th8 men vit vinner
efter 34.Kf4 a5 35.Td1+ Ld5
36.Th1.
32.Te7+ Td7
Det underlättar för vit, men efter
32...Kb6 hade van Wely säkert
funnit 33.g5 Td8 34.Kg3 a5 35.h5
följt av Kg4 och f4-f5 med lätt
vinst.
33.h5 uppg.

verklighetsfrämmande. Det gäller exempelvis följande avslutning från sommarens UngdomsVM i Belfort, gruppen flickor
under 16. Som Jonas Eriksson
tidigare har berättat i TfS var det
ju inte mycket som stämde i den
tävlingen.
Nath Saheli

DE SISTA DRAGEN
Det ultimata beviset för att båda
parter har kämpat till sista blodsdroppen är en ställning där bara
kungarna är kvar. En sökning på
den ställningstypen i de stora partibaserna ger en hel del träffar.
Vid en turnering i Zürich sommaren 1959 drev Bobby Fischer
den bevisföringen ett par steg
vidare – om man får tro Garri
Kasparov. I “My Great Predecessors - part 1“ berättas att partiet mellan Gideon Barcza och
Bobby Fischer hade gått till avbrott tre gånger. Den ungerske
stormästaren, turneringens äldste deltagare, var utmattad.
I en ställning efter hundra drag
med bara kungarna kvar på brädet ska den sextonårige Fischer
ha spelat ett par drag till innan
han accepterade det ofrånkomliga remislutet. När Bobby föreslog en efteranalys fick han ett
vänligt nej från Barcza: “Jag har
fru och barn. Vem ska försörja
dem om jag dör i förtid?“
Det är förmodligen en ren
skröna. Den officiella turneringsboken från Zürich 1959 och

Anna Muzytjuk
Gedeon Barcza

många andra källor anger följande slutställning efter 95 drag:
Bobby Fischer

Om man får tro partifilen så
följde det burleska 28.Tb7 Ke8
29.Lf1?? Lf8?? 30.Dd1?? 1–0
Handlar det om ett defekt
sensorbräde eller två defekta
hjärnor? Eller finns det en enklare förklaring?
Min teori: när ett parti är färdigspelat ombeds spelarna i regel
att låta slutställningen vara intakt
på sensorbrädet. Det verkar troligt att partiet tog slut i och med
28.Tb7 och att spelarna sedan
började ställa tillbaka pjäserna på
sina utgångsfält.
För schackhistorikerna är partifilerna en glädjekälla med giftiga tillsatser.

Gideon Barcza
Det sista som hände var ett
avbyte på a4. Det verkar vara ett
fullständigt rimligt slut. Ville
Kasparov inte förstöra en bra historia med en kvarts källforskning?
En del nedslag i de stora
partibaserna kan kännas lika

KRAMNIKSYNDROMET
Vi minns åttonde VM-partiet
mellan Vladimir Kramnik och
Peter Leko – se TfS nr 8/2004.
Kramnik hade förberett sig bland
annat med hjälp av ett analysTfS nr 1/2006
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program, men stängt av datorn
för tidigt. Hade den fått jobba
några minuter till så hade han fått
omvärdera sina förberedelser
rejält. Så gick det som det gick:
Kramnik dukade under i det
partiet.
Något liknande inträffade i
Hollandsmästerskapet. Sipke
Ernst hade förberett sig med hjälp
av Fritz, men avslutat analysen
för tidigt.
Kungsindiskt (E 92)
Sipke Ernst
Daniel Stellwagen
Leeuwarden 2005
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7
4.e4 d6 5.Sf3 0-0 6.Le2 e5
7.Le3 Sg4 8.Lg5 f6 9.Lh4 g5
10.Lg3 Sh6 11.h3 Sc6 12.dxe5
dxe5 13.Dxd8 Sxd8 14.Sd5 Se6
15.h4 g4 16.Sh2 Sd4 17.Sxc7

Den här ställningen hade Ernst
på sin datorskärm på morgonen.
Materialistiske Fritz signalerade
+0,8 och Ernst lät sig nöjas med
det. Han skulle ju hinna med
frukost och vila också. Så här
långt hade Ernst spelat à tempo.
Det ringde uppenbarligen inte
några varningsklockor.
17...Tb8 18.Ld1 f5! 19.exf5
Shxf5 20.Sxg4?!
Det kostar en kvalitet. 20.Sf1 är
möjligen nödvändigt men ack så
tråkigt att utföra.
20...Sxg3 21.fxg3 e4!
Löparen på g7 får en intressant
diagonal och springaren på g4
50
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springer ingenstans. Om den drar
i väg följer 22...Le5!. Svart kan
alltså vänta med att inkassera
kvaliteten. Efter 21...Lxg4 22.
Lxg4 Sc2+ får vit en gnutta motspel på de vita fälten.
22.Sd5 Lxg4 23.Lxg4 Sc2+ 24.
Ke2 Sxa1 25.Txa1 Kh8 26.Ke3
På 26.Tb1 följer 26...Ld4 med
hotet Tf2+.
26...Lxb2 27.Tb1 Le5 28.Kxe4
Lxg3 29.h5 Tf2 30.a4 b6 31.Lf3
Med tanke på att a4-bonden är
svag kunde det vara en god idé
att ge bort den på bästa möjliga
villkor med 31.a5. Bonden på g2
var inte i akut behov av hjälp, för
om tornet slår på g2 är Kf3 förödande.
31...Ta2 32.Sc3 Ta3 33.Kd4 Te8
34.Sb5 Txa4 35.Lc6 Lf2+ 36.
Kd5 Td8+ 37.Sd6 Ta2 38.Ke6
Te2+ 39.Se4 Lc5 40.Ld5 Te8+
41.Kf5 Tf8+ 42.Ke6 Te8+ 43.
Kf5 Txg2 44.Sxc5 Tf2+ 45.Kg5
bxc5 46.Tb7 Te5+ 47.Kg4 h6
48.Txa7 Tg5+ 49.Kh3 Txh5+ 50.
Kg3 Td2 51.Tc7 Tg5+ 52.Kh3
Td3+ 53.Kh4 Td4+ 54.Kh3 Te5
55.Kg3 Te3+ 56.Kf2 Ta3 57.
Txc5 Td2+ 58.Ke1 Tb2 59.Tc8+
Kg7 60.Ta8 Txa8 61.Lxa8 Tc2
62.Lf3 Txc4 63.Kf2 Kf6 64.Kg3
Ke5 65.uppg.

OLIKA MOTVAPEN
Bobby Fischer hade en klar uppfattning om hur man ska bemöta
Kungsgambit. I sin berömda artikel “A Bust to the King’s Gambit“
förklarade han att efter 1.e4 e5
2.f4 exf4 3.Sf3 är 3...d6 det enda
raka. Artikeln publicerades ursprungligen i första numret av
tidskriften “American Chess
Quarterly“ som utkom sommaren 1961. Med den artikeln fick
tidskriften en flygande start.
Det var ett smärtsamt nederlag
mot Boris Spassky i denna öpp-

ning som fick Fischer att fördjupa
sig i Kungsgambit. Partiet, som
utkämpades i Mar del Plata 1960,
har kommenterats av Fischer i
hans klassiker “My 60 Memorable Games“. I artikeln sätter
han ett utropstecken efter 3...d6
och påstår att det vinner “forcerat“. Fischer menade att han hade
gjort en vetenskaplig undersökning av öppningen till skillnad
från de romantiker som tidigare
uttalat sig.
Trettio år tidigare var Gideon
Ståhlberg lika tvärsäker på ett
annat motvapen. I TfS juni-juli
1931, sidan 114, propagerade han
för 2...Lc5: “Textdraget är enligt
min mening det enda som kan
tänkas leda till fördel för svart.“
Nu för tiden är Kungsgambit
en mycket sällsynt gäst i stormästarpraktiken, men det beror
nog inte på Ståhlbergs och
Fischers analyser.

DET ÄR OKEJ
Sätt dig in i följande situation: du
har fått chansen att möta en stormästare i en öppen turnering och
hamnar i ett slutspel där du sitter
med ensam kung mot hans eller
hennes kung, löpare och springare. Skulle det kännas pinsamt att
fortsätta spela, det vill säga att
indirekt förklara att du har vissa
tvivel om stormästarens kunskaper när det gäller att sätta matt
med detta material? Ger du upp
eller fortsätter du att spela?
Med tanke på att Vladimir
Epishin, stormästare med nuvarande elotalet 2553, inte klarade
av att sätta matt med löpare plus
springare inom stipulerade femtio drag, så får väl svaret bli att
det är helt okej att kolla stormästarens kunskaper utan att
skämmas. Det är okej. Och för
att stärka dig i ett sådant beslut
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Vi uppmanar Macek och andra
att leta fram TfS nr 4/2005 (sidan
317) och studera mattsättningstekniken.

STORMÄSTARSKALPEN
I den senaste turneringen i
Gausdal tog veteranen Felix
Nordström en stormästarskalp i
andra ronden när han besegrade
fransmannen Arnaud Hauchard.
Tidsnödsnarkomanen Nordström
klarade dragkontrollen vid 40:e
draget med en sekunds marginal.
Nästa dag väntade en ny stormästare och minsann – i ett skede
öppnade sig chansen till en ny
seger:
Ketino Kachiani-Gersinska

Vladimir Burmakin

ger vi ett exempel från Lag-EM i
Göteborg, damklassen.
Ketino Kachiani-Gersinska,
Tyskland

Det kunde ha blivit Nordströms
mest fantastiska turneringsstart
med tre av tre, men plötsligt tog
normaliteten över. Nordström
mötte en tredje stormästare i femte ronden, Heikki Westerinen,
och förlorade åter. En förlust i
näst sista ronden mot fransmannen Jean-Luc Seret släckte alla
förhoppningar om en IM-inteckning. Nordström höstade i alla
fall in en hel del friska elopoäng.

HEMLIGA DRAG
I november förra året spelade
Anatolij Karpov en match mot
kazaken Darmen Sadvakasov i
Kazakstans huvudstad Astana.
Karpov kom med ett uppseendeväckande krav: de tjugo första
dragen i varje parti skulle hemlighållas. Karpov skulle vara med i
Rysslandsmästerskapet några
veckor senare och ville inte avslöja sitt öppningsspel.
En och annan partiställning
sipprade i alla fall ut. Matchen
inleddes med fyra långpartier och
vid ställningen 1½–1½ råkade
Karpov ut för en ordentlig smäll:
Anatolij Karpov

Felix Nordström

Vlasta Macek, Kroatien
Ketino Kachiani-Gersinska testade Vlasta Macek, som gav upp
vinstförsöken efter ytterligare 41
drag. Kachiani-Gersinska blev
slutligen fjärde bästa spelare på
bord 2. Macek var inte i närheten
av ett bordspris.

Det var ömsesidig tidsnöd.
Efter 69...Sd1?? missade Nordström att han helt enkelt kunde
slå springaren. Efter trettio sekunders funderande lyfte han
springaren från b2 och placerade
den på c4! Denna halva minut
måste ha varit fylld av skräck för
Burmakin. Och lättnaden när
springaren tog mark på c4 måste
ha varit underbar. Ryssen vann
så småningom det remiaktiga
slutspelet. Han lär ha skakat på
huvudet upprepade gånger
under de sista tjugofyra dragen.

Darmen Sadvakasov
Efter 39.Dxg6+!! var det bara
att ge upp. På 39...Kxg6 följer ju
40.T1e6+ Kh7 41.Th6 matt. ParTfS nr 1/2006
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Foto: Valery Golubenko

Alexei Shirov–Vassilij Ivantjuk och Emanuel Berg–Anatolij Karpov i Paul Keres Memorial – och inget
krav från exvärldsmästarens sida att partierna skulle hemlighållas.

tiet har sedermera publicerats i
dess helhet.
Dagen innan Rysslandsmästerskapet skulle starta lämnade
Karpov återbud på grund av
“brådskande affärsåtaganden“.
Karpov försvann till Tula för att
vara med och presentera en ny
bilmodell.
Efter matchen mot Sadvakasov måste Karpov ha förstått att
mötet med Garri Kasparov och

de andra tuffa grabbarna kunde
sluta riktigt illa. Bättre fly än illa
fäkta.
Nu tänker, som vi tidigare
meddelat, Karpov utmana Iljumsjinov i maj nästa år om presidentposten i Fide. Det har dykt
upp fler kandidater; den mest
kände av dem Bessel Kok, som
var den starke mannen i GMA en
gång i tiden. Han var med om att
ge Skellefteå en världscupturne-

ring 1989 och har även vid ett
tillfälle lämnat ekonomiskt bidrag
till Sigemanturneringen.
Om Karpov drar slutsatsen att
han inte har någon chans att ta
över Fide, så kan vi förvänta oss
att han drar sig ur presidentvalet
och anger nya affärsåtaganden
som skäl. Det kan vara en eller
annan ny brödrostmodell som ska
lanseras, och då är Karpovs prioritering klar.

NILSSONS PJÄSER
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inte har något att uträtta och gör
sina krumsprång i stället för att
mobilisera damflygeln med 11.d3
eller 11.d4. Naturligtvis hamnar
vit i en beklagansvärd situation
och den grova lapsusen i 27:e
draget (27.Df5+ var på sin plats)
kastade honom genast i fördärvet.“

SCHACKHISTORISKA
STRÖVTÅG
Redaktör: Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14, 226 47 Lund
E-post: callena@telia.com

25. Målarmästare
A. H. Pettersson
Den tredje nordiska kongressturneringen i Stockholm, 11–24 juni
1905, såg A. H. Pettersson,
Stockholms Schacksällskap som
överlägsen segrare. Sexmannagruppen spelades dubbelrondigt
och AHP inledde med 3 av 5 i
första omgången för att avsluta
med 4½ av 5 i returmötena.
AHP:s +7 =1 –2 innebar två poängs marginal till Hugo Wilhelm
Langborg (se SHS 7 & 14).
På avslutningsbanketten erhöll
AHP förstapriset på hela 250
kronor. Där utbringades också en
skål för konung Oscar II, som fick
ett telegram från deltagarna med
följande inledningstext: “Eders
Majestäts hederspris vid Schackkongressen eröfrades af hr A. H.
Pettersson från Stockholms
Schacksällskap med 7½ points.“
Två månader senare tog Fritz
Englund med AHP till den stora
turneringen i Barmen, Tyskland.
Över hundra spelare deltog i
Meisterturnier A och B, Hauptturnier A, B1, B2, B3, C1, C2 och
Nebenturnier 1 och 2. Kringarrangemangen var omfattande.
Operetten Sjökadetten gavs
onsdagen den 16 augusti liksom
Schackvalser av C. Noack. Den
stora festbanketten påföljande
söndag innehöll ett omfattande
konsertprogram och vinnarna i
problemturneringen offentliggjordes. C. E. Lindquist i Värnamo hade skickat in flera bidrag,

bland annat en tredragare med
rubriken “Der Kaiser ist gross“.
Pettersson deltog i näst högsta
gruppen, Meisterturnier B, och
Englund prövade lyckan i Hauptturnier A. Englund tog femtio
procent och fick där möta blivande storheter som Akiba Rubinstein, Oldrich Duras och Milan
Vidmar. I Meisterturnier A delades segern mellan Géza Maróczy
och David Janowski. Pettersson
misslyckades totalt i B-turneringen. Han startade med åtta raka
förluster. Slutfacit blev en remi
mot Dawid Przepiórka samt en
överraskande vinst mot Julius
Perlis – en spelare som anses ha
haft en historisk rating på cirka
2500. Partiet finns i Stockholms
SS:s jubileumsskrift 1906, tillika
TfS 1906 sid. 418-420. Men AHP
förlorade övriga femton partier
och kom sist i gruppen.
Aron Nimzowitsch hade ännu
inte visat framfötterna. Han kom
på delad femtonde plats. I den
magnifika 640 sidor omfångsrika
turneringsboken konstateras att
ömsesidiga misstag begåtts i
deras inbördes parti. AHP får en
lektion av Nimzowitsch i detta
parti som spelades med betänketiden 30 drag på två timmar och
därefter 15 drag i timmen. Bokens kommentator är inte nådig i
sin kritik: “Hela partiet spelas i
sämsta kaféschackstil. I tionde
draget kunde vit ha vunnit en
bonde (med 10.Dxe5) men i stället drar han damen till a6 där den

Jänischgambit (C 63)
A. H. Pettersson
Aron Nimzowitsch
Barmen, Meisterturnier B
Rond 4, 17 augusti 1905
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 f5
4.Sc3
För att komma i rätt stämning för
det här partiet plockade jag fram
en spelöppningsbok från 1895,
Eugen von Schmidt: “Systematische Anordnung der Schacheröffnungen“. Där erbjuds några
alternativ för vit i fjärde draget
men inte det valda 4.Sc3. Då
talade man om den här öppningen som Schliemanngambit, och
det namnet har gambiten fortfarande på sina håll.
4...Sf6 5.De2 fxe4 6.Sxe4 De7
7.0-0 d5
En omodern spelöppningsvariant? Jag levde i den tron tills jag
gjorde en sökning i partibasen.
Det visar sig att samma ställning
uppkom i partiet deFirmian–
Almeida, spelat i klubbmästerskapet i Marshall Chess Club,
New York den 9 december 2005.
Nick deFirmian slog av på f6,
men Petterssons val är knappast
sämre.
8.Sg3 Lg4 9.Lxc6+ bxc6 10.Da6!
Kommentaren till detta drag i
turneringsboken – se ovan – är
ohyggligt dum. Pettersson såg
naturligtvis att han kunde slå
bonden på e5, men räknade
säkert längre än kafékommentatorn i fråga. I stället tvingar han
Nimzowitsch att kompromettera sin kung. Sedan gäller det att
öppna centrum för att kunna
TfS nr 1/2006
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nita monarken, och där blir
Pettersson lite omständlig. Men
partidraget förtjänar ett utropstecken, inte minst för att Pettersson ratar den enkla och sämre
lösningen.
Efter 10.Dxe5 Lxf3 11.Dxe7+
Kxe7 12.gxf3 Kd7 har vi en ställning som uppkom efter annan
dragföljd i partiet Tsesjkovskij–
Bronstein, Vilnius 1975. Bronstein laddade upp mot den svaga
f3-bonden men hade lite för
bråttom att slå den. Att han
förlorade hade inte med öppningen att göra, det handlade om
bristande tålamod i mittspelet.
10...Kd7 11.Se1! h5

12.Se2?
Här kunde Pettersson ha framtvingat en öppning av e-linjen
med 12.d4!, t.ex. 12...exd4
13.Sd3 h4 14.Te1 Se4 15.Sxe4
dxe4 16.Lf4 Th5 17.f3 och vit
vinner. Svart kan försöka hålla
linjen stängd med 12...e4 men då
spränger vit med 13.f3.
12...De6 13.c3
Pettersson vet att han måste
öppna centrum men han väljer
en långsam metod.
13...Ld6 14.Sc2 c5 15.f3 Lf5
16.d3 h4 17.b4 Tab8 18.Te1
18.bxc5?? kostar damen efter
18...Lxc5+.
18...Sh5
Det förhindrar Se2-f4, och från
h5 kan springaren aktiveras i ett
kommande angrepp.
19.Da4+ Kc8 20.bxc5
54
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Det var möjligt att spela 20.Dxa7
och hota med bxc5, men Pettersson var nog osäker på konsekvenserna av 20...Lxd3.
20...Lxc5+ 21.d4 Lxc2 22.Dxc2
exd4 23.Kf1
Och inte 23,Kh1?? Sg3+ 24.hxg3
hxg3+ 25.Kg1 d3+ med matt i
två.
23...Te8 24.Lg5 dxc3 25.Sxc3
Da6+ 26.Se2 La3 27.Lxh4?
Med tre drag kvar till tidskontrollen kan man förmoda att Pettersson var i tidsnöd. När svart
spelade löparen till a3 kan man i
brådskan uppfatta det som att
han ville undvika ett torn på c1,
men det finns ännu en funktion
med löpardraget. Pettersson
borde ha spelat 27.Df5+ följt av
slag på d5 med oklart spel.
27...Tb2 28.Df5+ Kb8 29.Dxh5
Texe2 30.Lf2 Txe1+ 31.uppg.
(Kommentarer av Lars Grahn)
Efter debaclet i Barmen provade
AHP ånyo lyckan i den internationella turneringen i Stockholm
11–25 februari 1906. Carl
Schlechter och Ossip Bernstein
delade segern på 9 poäng och
dessvärre blev det ett nytt bakslag för Pettersson som kom sist i
tolvmannagruppen. Han förlorade de fyra första partierna innan
han lyckades sätta engelsmannen
Loman matt. Därefter följde fyra
nya förlustpartier och i rond 10
lyckades han besegra klubbkamraten Sven O. Svensson – segraren i 1897 års nordiska kongress.
I sista ronden blev det ännu
en förlust mot tredjeplacerade
Jacques Mieses. Efter dessa motgångar tycks Pettersson endast ha
ägnat sig åt schack på klubbnivå.
Som vi nämnde i SHS 11 finns
inte mycket information om
AHP. Oraklet Jeremy Gaige har
inga uppgifter om förnamn,
födelsedatum eller dödsdatum. I
Boken om Schack (1948) finns
upplysningen att AHP var Nor-

denmästare 1905 och att han
dessutom var medlem i Stockholms Södra SS. Följande citat
bör inte undanhållas TfS läsare:
“A. H. Pettersson och S. O. Svensson hörde trots sina enkla namn
till svenskt schacks aristokrati.“
(SOS avhandlades i SHS 22.)
AHP avled 1932. Om detta
informerar ett par rader i TfS:s
sommarnummer och en något
längre notis under rubriken “Hänt
och Känt“ i Schackvärldens julinummer 1932 (sid. 164): “Sveriges förste officielle nordiske
schackmästare, målaremästare A.
H. Pettersson, Stockholm har
nyligen avlidit. P. erövrade sin
nordiska mästaretitel år 1905 vid
kongressen i Stockholm. Efter
denna tid har han hållit sig borta
från större tävlingar. Under senare år har han dock varit aktiv
medlem av Stockholms Södra
schacksällskap.“ Detta ger oss i
alla fall en värdefull ledtråd i den
fortsatta spaningen om AHP:s
identitet.
Vi har faktiskt en ledtråd till:
AHP är spelare nr 85 på bilden i
Barmenboken, men upplösningen på fotot är ju inte den allra
bästa. Vad finns om AHP i
Sällskapets eller Södras arkiv? Var
hittar vi en matrikel med text och
bilder över landets målarmästare
omkring 1910–20?

26. Schackkultur nr 13
Schackets Kulturhistoriska Sällskap har åter presenterat en
värdefull utgåva av sitt medlemsblad. Anders Öhman bidrar med
Fischeriana del 2, Roald Berthelsen har på Stockholms Stadsmuseum hittat ett unikt flipperspel
med schackmotiv. Peter Holmgren refererar Stockholms SF:s
propagandaturnering i Blå hallen
hösten 1924, då fyra kvinnliga
och 452 manliga spelare deltog
– “surely a world’s record“ enligt
British Chess Magazine. Stefan
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Deltagarna i Stockholmsturneringen 1906. A. H. Pettersson står som andre man från vänster.

Diebitz sågar C. D. Yaffes
“Alekhine’s Anguish – a Novel of
the Chess World“ som kom ut
1999. Bladets höjdpunkt är Arne
Johanssons listning av unika
schackfilmer i svensk teve.

27. Peter Holmgren
segrade i Chess Café
Holiday Quiz
Den amerikanska hemsidan
Chess Café har under jul- och
nyårshelgen avhållit sitt nionde
inofficiella schackfrågesportVM. Den här gången vann
SKS-kassören Peter Holmgren,
Tyresö, denna prestigefyllda
kamp för schackhistoriker och

övriga kalenderbitare genom att
erövra imponerande 87 poäng av
100 möjliga. Ett par av frågorna
hade svensk anknytning:
Fråga 5: At the 1962 Stockholm
Interzonal, Bobby Fischer overslept and did not attend the pretournament drawing of lots. Who
drew for Fischer instead?
Rätt svar var den amerikanske
miljonären Isaac Turover, som
också var Fischers sponsor.
Fråga 18: Who wrote: “Actually,
if Black does not find a way
to strike back at those Three
Musketeers, he will find himself
nicely wrapped and ready for the

trashcan by move 15.“
Det kan noteras att ingen av de
cirka hundra tävlande från tjugotalet länder prickade in att detta
citat hämtats från fjolårets utgåva “Tiger’s Modern“ (sid. 15) av
Tiger Hillarp-Persson.
Samtliga frågor och svar
(Answer and Winners 2005) finns
på http://www.chesscafe.com/
archives/skittarch.htm

28. Schack-Ronden
I februari 1967 utkom första
numret av en ny schacktidskrift,
Schack-Ronden. En årsprenumeration omfattande sex nummer
TfS nr 1/2006

TfS 1.06.pmd

55

06-01-27, 08.24

55

under 1968 till oförändrat pris,
och ännu en världsstjärna, Bent
Larsen, medverkade i nr 2 och 3
med referat och kommenterade
partier från Monte Carlo.
Martin Berglund redigerade
Problemsidan. I nr 1/1968 ställs
frågan: Hur har de spelat? Förutsättningarna var 1) Svart “mattade“ sin motståndare i fyra drag; 2)
Svart flyttade en pjäs i tredje draget; 3) Vit gjorde ett löpardrag
mer än svart; 4) Svart flyttade
aldrig sin dam; 5) Vit gjorde ett
bondedrag mindre än svart och
6) Svart placerade aldrig någon

betingade 20 kronor. I sin anmälan skriver Berthold Nyberg
och Hans-Ove Hålén att man i
möjligaste mån ville försöka fylla
den stora brist på nyhetsförmedlande, lärorik och intressant
schackpress, som råder i Norden.
Affischnamnet var Paul Keres
som man kontrakterat som medarbetare. Övriga schackprofiler i
redaktionen var Martin Berglund,
Rolf Berner, Bo Göransson, Alexander Hildebrand, Bo Jonsson,
Allan Werle, Jan-Erik Westman
och Roland Willborg. Fasta avdelningar var exempelvis Hildebrands teoretiska nyhetskrönika,
Partiet i rampljuset, Kombinationsövningar, Testa Dig själv och
Nya böcker. Omslaget lockade
nog inga extra läsare, men däremot teoriartiklarna (ofta översatta från ryskan) och turneringsreferaten.
Andra årgångens första nummer talar om att tidskriften utges
på “Idéförlaget“. Man erkänner
att korrekturläsningen under premiäråret varit allför bristfällig och
utlovar bättring. Jefim Geller
besökte Sverige vid årsskiftet och
Schack-Ronden passade på att
köpa in ett antal originalartiklar.
Sju nummer skulle utkomma
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pjäs på sjätte raden. Skicka gärna
ditt förslag till lösning till SHS.
Nummer 3/1968 blev SchackRondens sista utgåva och därmed
trycktes 296 sidor totalt, varav
200 under premiäråret. Det lovvärda initiativet avbröts knappast
på grund av förlagets brist på
idéer utan snarast beroende på
höga produktionskostnader och
brist på prenumeranter. Två år
senare skulle en ny privat svensk
schacktidskrift födas. Pionjären
som startade Schacknytt år 1970
råkade vara den nuvarande TfSredaktören!

Läsarbrev
“Vem minns
Hugo Andersson?“
Apropå frågan i TfS nr 8/05: Jag
minns Hugo Andersson mycket
väl och hade förmånen att få spela i samma lag som han i Ronneby
Schackklubb under 50- och 60talet. Han satt oftast vid första
bordet men i hård konkurrens
med Ronnebys två andra storspelare vid den tiden, Tage Sjöström
och Franz Steinbrecher. Jag var
oftast reserv och fick ibland hoppa in vid sjunde bordet. (Laget
bestod av sju spelare.)
Hugo Andersson var till yrket
Skomakarmästare. Han var en
gentleman. Som så många andra
schackspelare hatade han att
förlora. Remi kunde han aldrig
förlika sig med, det var som han
själv uttryckte det “en halv förlust“. Hugo var en fruktad angreppsspelare med Kungsgambit
som specialité som vit, och gärna
Budapestgambit som svart som
svar på 1.d4. Om partiet inte var
avgjort före tidskontrollen var han

nästan alltid i tidsnöd. Jag har
som åskådare fått uppleva många
hisnande tidsnödsdueller med
Hugo som ena kombattanten.
Som kuriosa kan nämnas att
han vid hemmamatcherna ville
använda sitt eget schackur. (Det
berodde nog mest på klubbens
brist på klockor.) Detta schackur
finns fortfarande i klubbens förvar.
Hans mest fruktade motståndare i Blekinge vid den tiden
var Alvar Johnsson, Mörrum,
Bertil Andersson, Schackvännerna Karlskrona, Lennart “Jätten“
Johansson, Kamraterna Karlskrona, Tage Sjöström och Franz
Steinbrecher, Ronneby SK. Vid
ett av Ronneby Schackklubbs
jubileumsår tilldelades Hugo
Andersson Collijnplaketten av
Sveriges Schackförbund. Denna
plakett finns också förvarad i
klubben.
Hugo Andersson gick bort
1969, och var bara några år över
sjuttio vid sin bortgång.
Gunnar Jönsson
Ronneby
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Red: När medlemmarna i Ronneby SK fick veta att Hugo
Andersson avlidit hade hans anhöriga hunnit göra sig av med det
mesta av hans tillhörigheter. Man
lyckades i alla fall rädda fyra
schackprotokoll. Dragen var
nerplitade med blyerts- eller
anilinpenna, inte alltid lätta att
dechiffrera. Vi återger ett av partierna utkämpat i Blekingeserien
1958 och en partiställning från
Blekingeserien 1961.
Fajarowiczgambit (A 51)
Alvar Johnsson, Mörrum
Hugo Andersson, Ronneby SK
1.d4 Sf6 2.c4 e5 3.dxe5 Se4
4.Sf3 Sc6 5.Dd5 Sc5 6.Ld2 d6!?
Nu blir det en riktig gambit. Som
kompensation för bonden får svart
ett kraftigt utvecklingsförsprång.
7.exd6 Lxd6 8.e3 Le6 9.Dg5
Det hade varit bättre att spela
9.Dh5.
9...Le7!
Vits dam blir ett jagat villebråd.
Det var inte någon god idé att
försöka ge sig på g7-bonden, för
nu är 10.Dxg7? dåligt på grund
av 10...Lf6.
10.Df4?
Det hade fortfarande varit bättre
att ställa damen på h5.

10...g5!
Med chockverkan. Damen har
plötsligt fått mycket begränsat
svängrum.
11.Sxg5
Det fanns inte mycket att välja

på. 11.Dg3 Se4 med damfångst.
11...Lxg5 12.Df3 Se5 13.Dd1
Hemma igen efter en skräckfylld
turné. Svarts utvecklingsförsprång är överväldigande, och
dessutom har vit blivit av med en
pjäs. Johnsson tyckte kanske att
det var en smula pinsamt att ge
upp redan efter ett dussin drag,
men resten är ganska ointressant.
13...Scd3+ 14.Lxd3 Sxd3+
15.Kf1 Lxc4 16.Kg1 Tg8 17.Dg4
Le6 18.Dh5 Dd7 19.h4 Lf6
20.Lc3 Dc6 21.f3 0-0-0 22.Lxf6
Dc1+ 23.Kh2 Txg2+! 24.Kxg2
Dc2+ 25.uppg.

19...Da5! 20.Td1 Txd1 21.Dxd1
Db6 22.Dd2 Lf4 dukar vit
under.
20.Th3
Så blir det lätt för svart. Det hade
blivit besvärligare efter 20.Td1,
men det går inte att stoppa svart
från att på sikt ta över d-linjen,
t.ex. 20...Td6 21.Txd6 Dxd6
22.Db4 c5 23.Dd2 Df6 24.Dc3
Le5 25.Dc2 Lf4 26.e4 Td8
27.Dc3 Dd6 28.Dc2 Dd4 med
mattangrepp.
20...Txe3+! 21.Dxe3 Dxc4+ 22.
uppg.

Hugo Andersson, Ronneby SK

SLUTDATUM
28 februari
Medlemsregistrering från
distrikten (SSF stadgar, § 9)
31 mars
Medlemsavgifter från
distrikten (SSF stadgar, § 9)
1 april
Motioner till SSF:s
kongress 2006.

Karl-Erik Nilsson, Rödeby SK

17...Lg3!! 18.Ke2
Nu går det raskt utför för vit, men
slutspelet efter 18.Le2 Txe3
19.Dc2 Te6 går inte heller att
hålla, t.ex. 20.fxg3 De3! 21.Tf1
Dxg3+ 22.Tf2 Tde8 (med hotet
Tf6) 23.Kf1 Dh2 24.Ke1 Dh1+
25.Tf1 Dxg2 26.Tf2 Dg1+ 27.Tf1
Dg4 28.Tf2 Tf6, eller 20.0-0 Td2
21.Df5 g6 22.Dh3 Dxh4 och svart
kommer bonde över med överlägsen ställning.
18...Dh5+! 19.f3
På 19.Ke1 följer en vacker pendelrörelse: 19...Da5+ 20.Db4
Txe3+ 21.Le2 Dh5!.
19...Dc5
Bra nog för att ge svart klar fördel, men inte det bästa. Efter

7 april
Anmälan från klubbarna
till allsvenskan 2006/07.
7 april
Synpunkter och önskemål
från klubbarna inför
säsongen 2006/07, till
exempel om gemensam
hemmamatch för klubbar
med mer än ett lag i
allsvenskan.
24 maj
Anmälningsavgifter för
allsvenskan 2006/07 till
pg 65227.
30 juni
Ombudsfullmakter till
kongressen.
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Redaktör: Jonas Eriksson
Frankegatan 9, 724 65 Västerås
E-post: jonas@penquake.com

Sverige dominerade
i Trenationers

F

örra årets rubrik löd “Fyrnationers blev Trenationers, men
Sverige vann ändå“. Den kunde
gott ha stått kvar eftersom både
Finland och Island tycker att
tävlingen är för dyr (man syftar
sannolikt på resekostnaderna,
eftersom arrangörerna står för
det andra). Finland erbjöd sig att
delta via internet, men nekades.
Med det isländska fiaskoförsöket
från förra året färskt i minnet så
var det ett logiskt beslut. Matchspel över internet leder än så länge
ofta till krångel för både arrangörer och spelare, och dessutom
förlorar man till stor del den
sociala aspekten.
Man hade försökt få med Lettland i sista stund, men de tackade
nej och därför fick Sverige ställa
upp med ett andralag. Förhoppningsvis kan man locka till sig ett
fjärde land nästa år. Det är svårt
att se att Sverige, Danmark eller
Norge kan ställa upp med ett
tillräckligt starkt andralag. Många
svenska spelare faller för åldersstrecket nästa gång.
Den färgstarke norske lagledaren Hans-Olav Lahlum hade fått
intrycket att engelsmännen var
positiva till liknande tävlingsformer och att det kunde vara värt
att göra en framstöt. Hur som
helst vore det tråkigt om en täv-
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ling med fin tradition måste
ändra form eller läggas ned.
“Fyrnationers“ årgång 2005
blev hur som helst en stor svensk
framgång, mycket tack vare en
stor bredd i årskullen 1985
(Hans Tikkanen, Johan och Erik
Norberg, Dennis Wallin, Amir
Mohammadi, Sebastian Nilsson,
Viktor Forsberg och Axel Smith
skulle säkerligen ha mycket goda
chanser att som lag hänga med i
elitserien om man spekulerar
fritt). Utan dem kunde Sverige
aldrig ha ställt två så pass starka
lag på benen, två lag som kom att
ta hem både guldet och silvret
framför näsan på snopna danskar
och norrmän.
Tävlingarna spelades i Lunds
Akademiska Schackklubbs nya
Schackhus. LASK hade hittat
lokalerna efter att tidigare ha drivit sin verksamhet på olika kaféer
runt om i staden. Linus Olsson,
huvudansvarig för evenemanget,
sa att det var skönt att äntligen få
permanenta lokaler. Man slipper
tänka på annan verksamhet i
lokalen, plocka undan bräden
efter varje klubbkväll etc. LASK
har för övrigt hundraårsjubileum
i år och kan som en bonus glädjas
över ett pulserande schackliv med
ett lag i elitserien, många starka
juniorer och nya schacklokaler.

Lokalerna är cirka 160 kvadratmeter, vilket låter väldigt rymligt
i schacksammanhang, men dock
är planlösningen korridorlik och
det kan bli lite trångt när det är
många åskådare, lagledare och
spelare som ska samlas. Arrangemangen var trots detta väldigt
bra och det fanns egentligen
ingenting att klaga på. Spelarna
bjöds på god mat av duktige
kocken Nejib Bouaziz (tillika
förstalagsspelare i LASK) och det
fanns smörgåsar, frukt, dricka och
choklad i lokalen så att spelarna
slapp gå hungriga under ronderna.
Spellokalen hade dessutom en
egen maskot i fårhunden Freja
(tillhörande domare Anders
Sandström) som är en utmärkt
förebild när det gäller förmågan
att vara tyst i schacklokaler.
Första och enda gången man hörde Freja skälla var när hon stötte
på en katt utanför spellokalen,
men det var inte högt nog för att
störa spelarna.
Landskampsturneringen spelades som vanligt över tio bord
med sex juniorbord och fyra
kadettbord. Sverige II hade med
sig en reserv i Nils Grandelius
som vi porträtterade i förra
numret. Lagledare för lag I var
undertecknad, lagledare för lag II
var Erik Hedman medan Mats
Eriksson följde med som administratör/överledare.
Redan på tågresan från Stockholm plockades schackbrädena
fram och partier analyserades
flitigt. De som ville fick visa
sina alster och Nicolaj Zadruzny
demonstrerade ett fantastiskt
minne när vi diskuterade olika
sicilianska varianter. Till hjälp
hade vi boken “Experts versus
the Sicilian“, vilken hela fem
spelare hade tagit med sig på
resan. Något som bör vara ett
gott betyg åt nystartade schackförlaget Quality Chessbooks.
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Toppborden i den tippade finalmatchen mellan Sverige I och Danmark. Från vänster: Hans Tikkanen,
Johan Norberg, Victor Nithander, Nikolaj Mikkelsen, Jakob Vang Glud och Christian Kyndel Pedersen.

Johan Norberg hade lite mer
ovanlig uppladdningslektyr i form
av FHM-magazine (For Him
Magazine), men det verkar ha
fungerat bra eftersom han tog
2½ poäng av tre mot ett snitt på
cirka elo 2250. Han räddade en
viktig halvpoäng i den tippade
finalmatchen mot Danmark:
Johan Norberg, Sverige I

Jakob Vang Glud, Danmark

Om vit var vid draget skulle han
spela h3-h4 och sedan Ke4 och
f4-f5 med goda vinstchanser. Det
han måste se upp med är att svart
i något läge kan spela c5-c4 och
skapa en snabb fribonde, men om
vit är beredd att backa hem med
löparen ska det inte vara något
problem. Vit har ju all tid i världen att förbereda sig eftersom
svart inte kan göra något aktivt.
Men nu var det ju inte vits tur
utan svarts. Vad gör man för att
ta död på vits vinstchanser?
1...Lxg5!!
Med en så pass låst bondeställning borde vit ha anat att sådana
finesser hängde i luften. Om svart
bara garderar d6-bonden kan vit
inte komma vidare. En viktig
ingrediens är förstås återigen
framstöten c5-c4 om vit exempelvis skulle spela något som
Lxd6 Kxd6, Ke4 Kd7, Ke5 då
c5-c4 vinner för svart.

2.fxg5 Ke7 3.Ke4 Kd7 4.h4 Ke7
5.Lh2 Kd7 6.Lg1 Kc7 7.Lxd4
Om svarts kung hade stått på
e7 skulle det här vinna, men nu
hinner svart täcka enda inbrottsfältet (b5).
7...cxd4 8.Kxd4 Kb6 9.Kc4 Ka6
10.d4 Kb6 remi
Spelare och ledare bodde på det
fyrstjärniga Hotel Lundia vilket
är ett ypperligt hotell så när som
på att en av de anställda betedde
sig mycket oförskämt mot spelarna. När några av dem skulle gå till
rummet frågade han exempelvis
“Och vart tror ni att ni är på väg?“
och liknande dumheter. Han
tänkte kanske att det inte var
särskilt sannolikt att unga människor hade råd att bo på hotell
eller så tänkte han inte alls (vilket
jag lutar åt). Det var hur som
helst en frapperande brist på
respekt och han lär inte bli
TfS nr 1/2006
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långvarig där om han fortsätter
på den linjen.
Efter incheckning på hotellet
var det dags för en gemensam
promenad till spellokalen. Det
var många som stånkade och stönade över den femton minuter
långa promenaden, men det
brukar ju aldrig vara fel att röra
sig lite innan man ska sätta sig
vid ett schackbräde. För ett par
spelare räckte det dock med att
promenera en gång, de valde
sedan att åka taxi under resten av
tävlingen.
Lagledarmötet, som alltid äger
rum före första ronden, var kort
och utan tvistigheter. Alla var
överens om att Sverige I och
Sverige II skulle mötas i första
ronden för att undvika taktikspel
i slutet av tävlingen.
De var förstås frestande att
spekulera i att ett förstalag ska slå
ett andralag ganska enkelt, men
lagschack har sin egen form av
logik och det såg verkligen inte ut
att bli någon lätt seger för Sverige
I efter de första timmarna. Förstalaget stod sämre på flera bord
och det var nagelbitande ovisst.
Men som så ofta förr brukar det
vända till det starkare lagets fördel i slutändan (tidsnöden?!) och
förutom Mohammadis lyckade
kontring mot Nithander blev avslutningen svag för lag II. Rasmus
Janse missade en vinst mot
Mladen Gajic på sista bord och
förlorade istället ett remislutspel
när han var hårt pressad på klockan. Axel Smith såg länge ut att
kunna vinna mot Anton FriskKockum, men tillät livsfarligt
motspel i ett tornslutspel och
förlorade istället.
Det var en lyckad start för
förstalaget som stärkta av framgången gjorde en övertygande
insats i den på förhand tippade
finalen mot Danmark och vann
matchen. Sverige II gjorde också
en stark insats och slog ett Norge

Rasmus Janse, Sverige II.

som nog saknade Magnus Carlsen. Carlsen satt och spelade
skjortan av starka stormästare i
världscupen vid den tidpunkten.
Middagen på lördagen serverades inte i spellokalen, utan på
den asiatiska restaurangen Spicy
House. De flesta spelarna verkade nöjda med den buffé som
erbjöds, men det var inte bara
Mats Eriksson som klagade lite
försynt över att ordet efterrätt
(av många förknippat med
bananer och glass) förvandlats till
druvor och apelsinklyftor.
Under middagen trollband Erik
Hedman några av sina bordskamrater när han berättade om en
bok som han höll på att läsa. I
boken berättade en holländare
(dock inte schackspelare) hur han
hade prövat att tillbringa åtta
veckor i ett Zen-kloster. I någon
av de sällsynt disciplinerade
ritualerna ingick väckning 02:30

av en Zen-mästare. Denne Zenmästare var man sedan tvungen
att tacka (Jo, tack du!). Därefter
blev man upprepade gånger slagen med en stor träpinne för att
man inte skulle somna om. Något
man förstås sedan skulle tacka
för (jag hade tackat med en rak
höger, jag har tyvärr inte Zenutövarnas tålamod). Denna ritual kanske vore något att införa
i svenskt ungdomsschack på läger
och tävlingar? Den femton timmar långa meditationen i lotusställning skulle förstås kunna
bytas mot femton timmars
schackträning i valfri typställning.
Eftersom både Sverige I och II
hade spelat väldigt bra tyckte jag
inte det var någon bra idé att
väcka spelarna med en träpinne.
Istället fick de sova ut för att
komma utvilade till morgonronden på söndagen. Oddsen för
Sverige I var inte så tokiga med
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tanke på att vi hade vunnit båda
våra matcher och skulle möta
Norge som förlorat båda sina. Men
att ta ut segrar i förskott är ett
klassiskt misstag och det kändes
nervöst att vara lagledare för förstalaget under sista ronden. Men
förutom någon enstaka fadäs lyckades Sverige I knyta till säcken
och därigenom bärga guldet genom tre välförtjänta segrar. Som
grädde på moset besegrade lag II
något överraskande ratingfavoriten Danmark och tog silvret.
Svenskarna kunde alltså avnjuta
avslutningsmiddagen med maximalt antal matchsegrar, ett
imponerande facit som visar att
det finns gott om potential bland
de svenska juniorerna.
Tre spelare tog full pott (även
Anton Frisk-Kockum och Alexei
Hansen) och den mest anmärkningsvärda insatsen gjorde nog
Amir Mohammadi som slog tre
högre rankade spelare, bland dem
den angreppsvillige dansken
Nikolaj Mikkelsen:
Sicilianskt (B 81)
Nikolaj Mikkelsen, Danmark
Amir Mohammadi, Sverige
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 d6 6.g4
Det så kallade Keresangreppet
förekommer ofta på alla nivåer
och är ett mycket farligt vapen
som svart måste se upp för. Dock
blir det lätt så att vit går på för
hårt, blottar sig, och svart kan
kontra. Mikkelsen kör sin vana
trogen hårt på angrepp, men
en allt-eller-inget-attityd leder
ibland till just inget.
6...h6 7.h4 Sc6 8.Tg1 d5 9.Lb5
Ld7 10.exd5 Sxd5 11.Sxd5 exd5
12.Le3
Allt detta har spelats förut, men
är långt ifrån en av de vanligaste
varianterna.
12...Lb4+
Det här verkar vara Mohammadis egen idé. De flesta brukar

spela 12...Le7 direkt, men det
giriga 12...Dxh4 finns också. Den
starkaste spelaren som haft ställningen som svart i min bas, ryske
stormästaren Sergej Sjipov, spelade 12...Le7 mot Krnan och bjöd
remi. Motståndaren accepterade
så det gav ju oss inte så mycket
information. Mohammadi har
dock själv spelat 12...Le7 mot
Robin Edlund i Hallsbergsturneringen 2001/02 och vann efter
51 drag.
13.c3 Le7
Nu får man omedelbart fråga sig
om c3 är ett bra drag för vit eller
något som gynnar svart. Om det
är nyttigt för vit så kan man fråga
sig varför Mohammadi skulle
schacka med löparen först. Fördelarna med draget är att vit befäster den viktiga punkten d4 och
samtidigt får möjlighet att spela
damen till b3. En av nackdelarna
är att fältet d3 blir svagt och att
svart kanske kan få nytta av den
öppna diagonalen h7-b1 i framtiden. Eller så kanske Mohammadis tanke rent av var att locka
fram vits kommande tvivelaktiga
idé med b4 och Tb1?
14.Sf3
Mikkelsen avviker från partiet
Murariu-Mohammadi från Hallsbergsturneringen 2004/05. Jag
tycker att draget verkar lite märkligt eftersom en stark springare
spelas till en sämre ruta. Mer
logiskt var Murarius 14.Dd2 eller
exempelvis 14.Db3 som förberedelse för lång rockad. I partiet
Murariu–Mohammadi följde
14.Dd2 Se5 (14...a6 är bättre, nu
får vit ett kraftigt initiativ) 15.De2
och vit vann efter 36 drag.
14...a6 15.La4 Da5
Mohammadi försvarar d-bonden
samtidigt som han förbereder lång
rockad.
16.b4?!
Mikkelsen söker ständigt aktiva
lösningar i sina partier, men här
känns det som om han går lite

över gränsen. Var är det tänkt att
den vita kungen ska ta vägen nu
när även damflygeln försvagas
kraftigt? En bättre idé var exempelvis 16.Lb3 följt av Dd2 och
längre fram lång rockad.
16...Dc7 17.Tb1?!

Uppföljningen av en tvivelaktig
plan. Vit vill angripa på båda
flyglar. Idén måste vara b4-b5,
men svart behöver ju inte rockera
långt.
17...0–0
Ett intressant alternativ var att
vänta ytterligare med rockaden
med 17...Le6. Det är inte helt
klart vad vit kan göra.
18.g5 h5 19.Lc2
Mikkelsen vill inte öppna ställningen med 19.Dxd5 eftersom
han har kungen kvar i centrum.
Det är klokt, men vit får redan
sota för dragen b4 och Tb1, t.ex.
19...Tad8 20.De4 (20.g6 Lg4 21.
De4 Lxf3 22.Dxf3 Se5 23.Dxh5
Dxc3+ 24.Kf1 Dd3+ 25.Kg2
Sxg6 är inte heller särskilt muntert för vit.) 20...g6 21.Lf4 Ld6
och vits dam är minst sagt olyckligt placerad på e4.
19...g6
Svart har ingen brådska här. Vits
ställning är vidöppen och svart
står säkert.
20.Kf1?
Vit vet inte vad han ska göra (och
inte jag heller för den delen, vit
står för uselt) och försöker kanske få kungen i säkerhet på kungsflygeln. Men svart kan ju helt
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enkelt spela:
20...Lh3+ 21.Ke1
En irriterande tempoförlust i en
redan kämpig ställning. Vits
pjäser är nästan komiskt overksamma.
21...Tfe8
21...Lg4 var annars en underbar
bindning av springaren, men att
ställa ett torn på samma linje som
motståndarens kung är sällan fel.
22.Tg3 Ld7
22...Lg4 var återigen något mer
mördande.
23.Lb3 Ld6
Här fanns en dödlig kombination, vilket är logiskt när vits pjäser står så dåligt: 23...Lxb4! 24.
cxb4 Txe3+ 25.Kf1 Lf5 är dock
inte svarts enda sätt att vinna på.
24.Tg1 Se5 25.Lxd5 Dxc3+
26.Sd2
Förlorar direkt, men 26.Kf1 var
ju inte heller någon höjdare:
26...Lh3+ 27.Ke2 Lg4. Här snackar vi bindning med stort B!
26...Sd3+ 27.Kf1 Lb5 28.Kg2
De5

Lund 2005
1

1.
2.
3.
4.

Sverige I
Sverige II
Danmark
Norge

2
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förstnämnda hör Keresangreppet
till, men de två sistnämnda passar
bättre någon annanstans!
Amir Mohammadi, Sverige II

I stället för att lugnt inkassera
med 27.exd5 krånglade Nithander till det:
27.Lc5? Txb3!
Plötsligt är det omvända roller.
Vits vitfältslöpare tryckte på diagonalen a2-g8. Nu är det svarts
vitfältslöpare som kan ställa till
med oreda på diagonalen a8-h1.
28.cxb3?
Det till synes naturliga svaret,
men det var nödvändigt för vit att
söka sin räddning med 28.Lf2
och efter t.ex. 28...Dxg5 29.cxb3

Dennis Wallin
Sebastian Nilsson
Amir Mohammadi
Viktor Forsberg
Amir Tadjerbashi
Axel Smith
Simon Rosberg
Inna Agrest
Markus Örndahl
Rasmus Janse
Nils Grandelius

pp

20
14½
16
9½
½
1
3
2
1½
2
1
½
1
1
1

av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av

3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2

Sxe4 30.Sxe4 dxe4 31.Dxg5 Lxg5
lutar det åt remi.
28...d4!
En kalldusch. Hotet mot e4 ger
svart övertaget. 29.Lxd4 besvaras med 29...Sxe4 varpå springaren hotar att dra vidare till g3,
t.ex. 30.Kg1 Sxc3 31.Dxc6
Dxd4+ 32.Kh1 Dd5+ 33.Dxd5
Sxd5 och chanserna är på svarts
sida. Efter 29.Lxd6 Lxd6 har svart
bara skjutit upp problemen. Nithander väljer en tredje väg.
29.Sd5 exd5 30.exd5 Lb7 31.
Td1 Sf5 32.Lxe7 Se3 33.Tf1 g6
Förmodligen i tidsnöd fruktade
Mohammadi troligen 33...Sxf1
34.Dxf1 med matthot på f8, men
då finns 34...Lxd5+ 35.Kg1 Dg4+
36.Kf2 Df4+ 37.Kg1 De3+
38.Df2 Dxe7.
34.Tf8+ Kg7 35.Dg3 De4+ 36.
Kg1 Dxe7 37.Tb8 Lxd5 38.Tc8
Lf7 39.Tc7 De4
Nu hotar 40...Db1+ med snar
matt.
40.Tc1 Sf5 41.Df2 Ld5 42.Tc7+
Kg8 43.Tc8+ Kf7 44.Kf1
Efter 44.Tc7+ Ke6 står svarts
kung hur säkert som helst – till
skillnad från vits.
44... Ke7 45.De2 Se3+ 46.Ke1
d3 47.uppg.
(Kommentarer av Lars Grahn)
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1½
2½
1½
2
1
3
2
2½
2
2

Victor Nithander, Sverige I

Jag lider med vit.
29.Lxb7 Dh2+ 30.Kf3 Dh3+ 31.
Tg3 Se5+ 32.Ke4 Df5+ 33.Kd5
Sd3+ 34.Kxd6 Dd7 matt
En vacker matt och ett väl
genomfört parti av Mohammadi.
Det är sällan man ser någon göra
ett sådant positionellt självmord,
men gapar man över mycket så.
Man ska ha väldigt goda skäl för
att spela dragen g4, h4, Tg1, b4
och Tb1 i samma parti. De tre

4

■
7½ 5½ 7
2½ ■ 5½ 6½
7
4½ 4½ ■
■
3 3½ 3

Sverige I
Hans Tikkanen
Johan Norberg
Victor Nithander
Daniel Semcesen
Erik Norberg
Anton Frisk-Kockum
Drazen Dragicevic
Nicolaj Zadruzny
Erik Blomqvist
Mladen Gajic
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Sjachrijaz
Mamedjarov

e6.
25...Dc4 26.Dh3 Tc6

- världsmästare
två gånger om

Av Lars Grahn

är en spelare har vunnit
junior-VM en gång brukar han
eller hon inte ställa upp i den
tävlingen fler gånger. Det finns
andra utmaningar som då lockar
mer.
Sjachrijaz Mamedjarov från
Azerbajdzjan hade andra idéer.
Han blev juniorvärldsmästare
2003, men bestämde sig för att
försöka vinna en andra gång två år
senare. Man anade att det fanns
ännu ett skäl för honom att vara
på plats i Istanbul i november.
Hans lillasyster Turkan var med
och kämpade om VM-titeln i
flickgruppen.
Storebror Sjachrijaz öppnade i
furiöst tempo med åtta vinster
med en remi insprängd. Sedan
kunde han säkra titeln med fyra
stillsamma remier.
I tredje ronden skapade den
tvåfaldige juniorvärldsmästaren
ett mästerverk.

N

Benoni (A 43)
Sjachrijaz Mamedjarov
Bartlomiej Heberla
1.d4 c5 2.dxc5 Sa6
Båda spelarna undviker gängse
spelöppningsteori.
3.e4 Sxc5 4.Sc3 d6 5.Le3 e6
6.Sf3 a6 7.Dd4 Se7 8.Td1 Sc6
9.Dd2
Det liknar Sicilianskt med sed-

vanligt tryck mot d6.
9...b5 10.a3 Le7 11.Lf4
Han provocerar fram e6-e5 varefter vit får kontroll över fältet
d5. Det gör d6-bonden mer sårbar.
11...e5 12.Le3 Le6 13.Le2 0-0
14.0-0 Tc8 15.h3 Dc7 16.Tfe1
Tfd8 17.Sg5 Lxg5 18.Lxg5 f6
19.Le3 Se7
Får svart chansen att spela befrielsedraget d6-d5 så är hans
grundproblem löst. Vit måste följaktligen försvåra den framstöten.
20.Lg4 Lxg4 21.hxg4 Dc6
22.Lxc5 Dxc5
Efter 22...dxc5 23.Dxd8+ Txd8
24.Txd8 Kf7 25.Ted1 är tornen
vassare än damen.
23.g5
Svart har fortfarande en svaghet
på d6, men det kan han nog leva
med. Det gäller för vit att skapa
en svaghet till med tanken att
kombinera hoten mot två eller
flera svagheter.
23...f5 24.Dd3 fxe4
Frestande – för vit kan väl inte
slå tillbaka med springaren och
släppa c2-bonden?
25.Sxe4!
Jodå! Efter 25...Dxc2 26.Dh3 ser
man vad vit har i kikaren: fältet
e6, t.ex. 26...Sg6 27.De6+ Kf8
(27...Kh8 28.Sxd6) 28.Txd6 osv.
Svart får inte släppa nyckelfältet

27.g6!!
Ett mästerligt drag, som säkert
uppskattas av alla finkännare. Det
behövs inga braskande offer för
att skapa en skönhetsupplevelse.
Det kan räcka med ett litet
bondeflytt. Vit utnyttjar i det
följande att svarts dam har ont
om fält och inte får släppa e6 ur
sikte.
27...Sxg6
Enda draget. 27...hxg6? 28.Sg5
skapar avgörande hot kring svarts
kung, t.ex. 28...Tdc8 29.Te4
Dxc2 30.De6+ Kh8 31.Th4 matt.
Eller 27...h6 28.b3! Dxc2 29.
De6+ Kh8 30.Dxe7.
28.b3! Df7
Det var ju inte mycket att välja på
med tanke på kontrollen över e6.
29.Sg5 Df6 30.Dxh7+ Kf8
31.Se4 De6 32.Td3 d5
Svarts kung är ute och jumpar på
isflak. Risken att den ska dratta
i vattnet är uppenbar. Efter
32...Sf4 33.Tf3 hotar bland annat g2-g3.
33.Tf3+ Ke8
Heberla försvarar sig så gott han
kan. 33...Sf4 faller på 34.Sg5,
t.ex. 34...Df6 35.Txf4! Dxf4 36.
Dh8+ Ke7 37.Dxg7+ Kd6 38.
Sf7+ Kc7 39.Sxe5+ Kb6 40.Sxc6
Kxc6 41.Da7 med avgörande
angrepp.
34.Sg5 De7 35.Tf5 Tf6 36.Dg8+
Kd7
Det är naturligtvis inte skoj att
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släppa d5-bonden, men vad ska
han annars göra? 36...Df8
37.Dxf8+ Kxf8 38.Txf6+ gxf6
39.Se6+ och vit inhöstar en
kvalitet (torn för springare).
37.Dxd5+ Kc7 38.Df3 Tdf8
39.Txf6 gxf6
Eller 39...Txf6 40.Da8 och vit
har både merbonde och initiativ.
Försöket att återställa den materiella jämvikten med 40...Dxa3
ger vit ett rasande angrepp, t.ex.
41.Se4 Tc6 42.Td1 De7 43.c4
bxc4 44.bxc4 Txc4 45.Da7+ Kc8
46.Dxa6+ o.s.v.
40.Se4 f5 41.Dc3+ Kb8 42.Dc6
uppg.
Efter 42...fxe4 43.Db6+ Db7 44.
Dxg6 är vit två bönder över.
Hans Tikkanen spelade sitt sista
juniormästerskap och var inte
nöjd med sina femtio vinstprocent. Julia Almer rosade inte
precis marknaden i flickgruppen.
Slutresultat
1. GM Sjachrijar Mamedjarov,
Azerbajdzjan 10½; 2. GM Ferenc Berkes, Ungern 9½; 3. GM
Jevgenij Aleksejev, Ryssland 9; 4.
GM Vugar Gasjimov, Azerbajdzjan 9; 5. GM Jan Smeets, Holland
8½; 6. Li Chao, Kina 8½; 7. GM
Daniel Stellwagen, Holland 8½;
8. GM Tomi Nybäck, Finland 8½
poäng.
52. Hans Tikkanen, Sverige 6½
poäng.
(13 ronder, 92 spelare)
Flickgruppen
1. IM Elisabeth Pähtz, Tyskland
10; 2. Gu Xiaobing, Kina 9½; 3.
Beata Kadziolka, Polen 9; 4. Turkan Mamedjarova, Azerbajdzjan
9; 5. Dronavalli Harika, Indien 9;
6. Natalija Pogonina, Ryssland
8½; 7. IM Nana Dzagnidze,
Georgien 8½; 8. IM Irina Vasiljevitj, Ryssland 8½ poäng.
65. Julia Almer, Sverige 3½ p.
(13 ronder, 68 spelare)
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Schackgymnasium
i Stockholm
Schacklinjen på Norges
Toppidrettsgymnas i Bærum
har låtit tala om sig i olika
sammanhang och har haft en
och annan svensk elev. Till
hösten finns en möjlighet för
schackintresserade att börja
på ett schackgymnasium i
Stockholm. Det nya gymnasiet välkomnar elever från
hela landet. Sveriges Schackförbund har uttalat sitt stöd
Arina Mossiaguine
för skolan.
Metapontum är en fristående gymnasieskola som har sina
lokaler på Kungliga Tekniska Högskolans Campusområde. Sedan
tidigare finns det ett samarbete mellan KTH och utbildningsföretaget Metapontum för undervisning på högstadiet (Sonja Kovalevsky-skolan). Samarbetet kommer att utvecklas och även gälla
gymnasiet.
Metapontum erbjuder Naturvetenskapligt program där det
förutom schack handlar om inriktningarna programmering,
matematik och juridik. Den som väljer schacklinjen kan räkna
med femton timmar schack i veckan. Bland lärarna finns stormästaren Lars Karlsson. Det blir kvalificerad undervisning och
fyra fem utlandsresor till internationella turneringar varje år.
Utbildningen innehåller de kärnämnen som ingår i alla nationella
och specialutformade program.
Vi ställde några frågor till skolans grundare Arina Mossiaguine.
Hur många elever räknar ni med att ta in på schacklinjen till
höstterminen?
– Vi har 100 platser med följande fördelning: 10 till Schacklinjen, 20 till Matematik, 30 till Juridik och 40 till Programmering.
Så vi hoppas att tio duktiga schackspelare tar chansen.
Finns det minimikrav på elevernas ratingtal?
– Inte första året. Vi måste vara flexibla och se vilka som söker.
Blir det terminsavgifter?
– Nej, till skillnad från schackgymnasiet i Bærum, där årsavgiften är 25 000 norska kronor, har vi inga planer på att ta ut
terminsavgifter.
Finns det några inspirationskällor till det nya schackgymnasiet?
– NV-programmet ligger som grund och är basen för fortsatta
studier. Vad gäller schackundervisningen så vill vi blanda två
pedagogiska kulturer, den svenska och den ryska, och skapa en
unik studiemiljö för dem som älskar schack.
LARS GRAHN
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Allsvenskan

Foto: Håkan Winfridsson

MATCHEN: Uddebo SK - SK Framåt

Toppborden: Lars Svensson, Franko Lukez (skymd),
Jörgen Svenningsson och Håkan Knutsson.

dare Jörgen Svenningsson har
en IM-titel i samma disciplin.
Och visst var deras uppgörelse
lite korrmässig med positionellt
manövrerande. Lukez grep initiativet och det blev så mycket
enklare när Svenningsson tappade en viktig bonde i tidsnöden.
När man spelar korrespondensschack finns knappt tidsnöd, men
här handlade det alltså om den
brutalare formen närschack.
Håkan Winfridsson satte bort
en kvalitet redan i elfte draget,
men sedan började motståndaren
Rikard Unelius spela alltför passivt. Han tycktes vilja vinna utan
att riskera något. Det blev ödesdigert.
Håkan Winfridsson, Uddebo SK

Korrmästarnas
sammandrabbning
Av LARS GRAHN

I

Uppsala har man arrangerat
flera allsvenska matcher på
stadens stadsbibliotek. Det har
visat sig vara ett utmärkt sätt att
intressera en bredare krets för
schackklubbens verksamhet.
Vid allsvenska premiären i
höstas prövade SK Framåt
samma idé på Kalmar stadsbibliotek. Klubbens ordförande Mats
Leden slog på trumman för
arrangemanget. Det skickades ut
pressinformation och det ordnades en del sidoarrangemang när
SK Framåt tog emot Glasrikets
SK i division II, grupp 5.
Lokalpressen nappade. Nästa
dag fanns det artiklar om
matchen i både Barometern och
Östra Småland.
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Fler klubbar borde naturligtvis
anamma den här idén. Biblioteken brukar vara mycket positiva
till den här typen av evenemang.
Det sägs att schack är som gjort
för internet. Det är också som
gjort för den tysta miljön på ett
bibliotek.
SK Framåt förlorade matchen
med 2–6. Ambitionen är att hänga
kvar i division II. Efter ytterligare
en förlust lyckades man stoppa
fallet när man besökte Uddebo
SK i tredje ronden. Resultatet
blev 4–4 efter en hel del tidsnödsdramatik.
På första bordet blev det på sätt
och vis ett korrmöte. Franko
Lukez, SK Framåt är stormästare
i korrschack, och hans motstån-

Rikard Unelius, SK Framåt
Vad är vits kontroll över d-linjen
mot monsterlöparen på e5? Trippelbonden är en smula komisk.
Chanserna är jämnt fördelade.
34...a4
Svart är ute efter att skapa en
fribonde, som kan få ett värdefullt stöd av den allsmäktige
löparen.
35.Tf1 Tf8 36.Kf3 Kg6 37.h3
Db6 38.Tb1 Tb8 39.Dd1 b3
40.axb3 axb3 41.Td3 b2 42.Dc2
Dc7
Ett smålurigt drag vars poäng snart
visar sig. I det här läget måste
Unelius ha funderat över att offra
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kvalitet för att få bort b-bonden.
43.Tb3
Bonden på b2 avleder vits
uppmärksamhet, annars hade
han kanske kommit på idén att
spela 43.Kg2. Vi återkommer till
finessen med det draget.
43...Txb3 44.Dxb3

Division II, grupp 5, rond 3
Uddebo SK
1. Jörgen Svenningsson
2. Håkan Knutsson
3. Håkan Winfridsson
4. Slobodan Fazlinovic
5. Lennart Ulvhagen
6. Bo Rylander
7. Roland Hagberg
8. Ingvar Stark

SK Framåt

4–4

Franko Lukez
Lars Svensson
Rikard Unelius
Paul Gröning
Peter Lindén
Einar Ljungström
Björn Bäckström
Chrillo Lindholm

0–1
1–0
1–0
½–½
1–0
0–1
0–1
½–½

Uddebo SK
Bildad: 1929
Antal medlemmar: 21
Distrikt: Västergötlands SF

44...Lh2!
Matthotet på g3 är mycket reellt.
Om vi vevar tillbaka filmen några
rutor: efter 43.Kg2 fungerar inte
43...Lh2? på grund av 44.e5! och
löparen är inlåst. Med damen kvar
på c2 faller då 44...Dxe5 på 45.
Td5+ och 44...Lxe5 på 45.Td7+.
Med damen på b3 försvinner de
hoten.
45.e5
Enda draget.
45..Lxe5
Nu kan vit knappast slå på b2:
46.Txb2 Lxb2 47.Dxb2 Dh2 och
vit sitter med ett ganska hopplöst
damslutspel.
46.Dc2+ f5 47.Txb2?
Unelius tappar tålamodet. Enda
chansen är att spela 47.Da4 och
försöka operera bakom svarts
linjer.
47...Dc6+?!
Winfridsson är inställd på det fördelaktiga damslutspelet. Det
fanns ännu mer att hämta med
ett förnyat matthot på g3:
47...Lh2! 48.gxf5+ exf5 osv.
48.Kf2 Lxb2 49.gxf5+?
Nu får svarts kung en gyllene
ingång på h5. Efter 49.Dxb2 kan
vits dam sikta på h8 eller andra

destinationer på andra sidan mittlinjen. Det kunde ha blivit svårt
för svarts kung att undfly ett
remiangrepp.
49...exf5 50.Dxb2 Dd6 51.Kg2
De6 52.Dc3 De4+ 53.Kh2 Kh5
54.Dd3 De5+ 55.Kg2 Kh4
Det hotar Dg3+. Vinstföringen
vållar inga större problem.
56.Kf1 h5 57.Dd5 Dxe3 58.Ke1
f4 59.Kd1 Dg1+ 60.Kc2 Kxh3
61.Df5+ Kh4 62.Dd5 De3
63.Dh1+ Kg3 64.Dxh5 g4
65.Kb1 De4+ 66.Ka1 Dxc4
och svart vann.
Uddebo SK har gamla anor. Klubben bildades den 14 december
1929 och Gillis Elfstrand, en av
grundarna, var dess förste ordförande. USK anslöt sig till Kinds
Schackförbund och kämpade på
30-talet i lagmatcher mot klubbar från Tranemo, Svenljunga,
Strömsfors och Limmared. Då
som nu hade man ett tjugotal
medlemmar.
De första åren drog man in
pengar på samma sätt som många

SK Framåt
Bildad: 1976
Antal medlemmar: 40
Distrikt: Smålands SF

andra föreningar vid den tiden:
Uddebo SK var medarrangör vid
danstillställningar i Folkets Park.
År 1948 anslöt sig USK till
Västergötlands Schackförbund
och det blev lite tuffare motstånd
i lagmatcherna och de individuella distriktsmästerskapen. Nu
kunde motståndarna komma från
Borås, Kinna, Fristad, Brämhult,
Dalsjöfors, Rydboholm och Bollebygd.
År 1951 avancerade USK till
distriktsserien division II och
det berättas inte utan stolthet i
klubbens historik att man hade
“ett av de bästa lagen i Sjuhäradsbygden“ och att man fick “god
uppmärksamhet i lokaltidningarna“. Det berättas också att när
Gideon Ståhlberg gav en simultan 1933 mot 52 spelare från
Kinds så var femtonårige Göran
Svenningsson från Uddebo SK en
av de tre som lyckades besegra
Ståhlberg. Göran Svenningsson
blev sedermera sekreterare och
en drivande kraft i klubben. Det
är för övrigt sonen Jörgen som
TfS nr 1/2006
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sitter på förstabordet i dagens
lag.
På 1980-talet flyttade USK från
Fritidsgården till sin nuvarande
klubblokal i Tranemo. I allsvenskan har man aldrig spelat högre
än i division II. En höjdpunkt i
klubbens historia var när man
kvalificerade sig till finalspel i
Svenska Cupen år 2000, en tävling med bonuspoäng till lag från
lägre divisioner för att ge dem en
reell chans att vara med och leka.
Uddebo SK, då ett division IIIlag, slutade på åttonde plats.
Vad gäller SK Framåts historik
hänvisar vi till följande artikel av
Mats Leden.

SK Framåt
Schackklubben Framåt bildades
1976 och firar följaktligen 30årsjubileum i år. Klubben är
sprungen ur en nykterhetsorganisation i Smedby strax utanför
Kalmar, där initiativtagaren Josef
Andersson var aktiv och drivande
för aktiviteter som inte främjade
alkohol. Logen inom NTO som
Josef företrädde hette Framåt.
Därav klubbens namn. Det har
dock aldrig funnits något nykterhetskrav för att vara medlem i
föreningen.
Föreningslokalen var under en
längre period fram till 1996
belägen i källaren under scoutkåren. Sedan dess har vi haft
utomordentligt fina och ändamålsenliga lokaler invid Ebbetorps Gård, som är ortens servicehem. Flytten dit och ett hela
tiden växande engagemang från
medlemmarna har inneburit en
fantastisk utveckling. Klubben
har gått från kvartersklubbsnivå
med växtverk till en av de sex
största och spelmässigt starkaste
klubbarna i Småland.
Vi gör vår tredje säsong i divi68
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sion II och har fortfarande fullt
upp med att hänga kvar, men det
finns en ambition att på lite sikt
nå ännu längre. Idag är vi cirka 25
seniorer, varav 20 regelbundet
aktiva. På juniorsidan svänger det
dessvärre ganska snabbt i antal.
Det är relativt lätt att rekrytera
ungdomar men oerhört svårt att
behålla dem någon längre tid på
grund av en mördande konkurrens från andra aktiviteter. Framför allt fotbollen är stor i lilla
Smedby. Antalet juniorer kan
svänga mellan 10 och 25.
Börje Jansson var en spelare av
rang som representerade klubben under 70-talet. Allra starkast
var han i korrespondansschack
där han nådde SM-gruppen.
Sedan ett par säsonger tillbaka
har vi Franko Lukez hos oss. Han
representerade Eksjö SK i elitserien med stor framgång under
många säsonger. Han har hjälpt
oss på olika sätt under flera år,
men har nu valt att varva ner och
hjälpa vår strävsamma klubb
genom att spela med i seriematcherna.
Vår unika uteschackturnering
måste också nämnas. Vi har tillgång till fjorton uppsättningar
pjäser och fram tills i fjol hade vi
också en stor spelplan. Den har
dessvärre försvunnit på grund av
nybyggnation på området. Vi
söker därför med ljus och lykta
efter en ny plats för turneringen,
som varje år lockat många av
sydöstra Sveriges bästa spelare.
Vi har även vid ett par tillfällen
gästats av Lasse Karlsson, som vi
har fortsatt mycket god kontakt
med. Hans gode vän och vapendragare Ulf Andersson har också
gjort oss den äran i samband med
vårt 25-årsjubileum. Vi hoppas
att få se dem båda vid kommande
jubileum på en ny spelplan. Förhoppningsvis kan vi få hjälp med
finansieringen av all målarfärg.

■ DANMARK. I årets

Danmarksmästerskap,
som arrangeras i Aalborg,
kommer turneringstabellen i högsta gruppen att
få ett ganska märkvärdigt
utseende. Det blir inga
halvpoäng. Mästerskapet
kommer att anordnas
enligt något som man kallar “Gladiatorsystemet“. I
händelse av remi i det
ordinarie partiet går man
vidare med snabbschack
med omvända färger. Blir
det också remi fortsätter
man med blixtpartier tills
man har en vinnare. Det
blir följaktligen bara ettor
och nollor i tabellen.
■ MALMÖ. Sigemanturneringen arrangeras den
28 april–6 maj i Spegelsalen på Hipp. Det har inte
varit möjligt att ordna
sponsorer på andra sidan
Sundet, så hela turneringen spelas i Malmö den här
gången. Det blir en tiomannaturnering av traditionellt snitt.

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: contact@chesshouse.se

MATS LEDEN
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Peter Berntsen

Landet runt
Malmö Open

En del av
julfirandet
Av Lars Grahn

är jag tog initiativet till
Malmö Open 1971 ville
Skånes Schackförbund inte ställa
sig bakom tävlingen. Det var den
första internationella weekendturneringen i Skandinavien och
distriktsförbundet ville inte ge sig
ut på för dem okänt vatten.
Det var när jag spelade med i
Islington Open i London 1969
som jag bestämde mig för att
pröva idén på hemmaplan. Så
kom det sig att Skånes Schackförbunds ungdomskommitté, där
jag var sekreterare, kom att stå
som huvudarrangör till premiärföreställningen av Malmö Open i
Latinskolans matsal. Efter några
år såg Malmö kommun till att
vi fick flytta in i Rådhushallen.
Det var en mycket välkommen
uppgradering. En mera centralt
belägen spellokal, i stadens rådhus vid Stortorget, finns inte att
uppbringa.
Vid det här laget är turneringen väletablerad och många ser
den som en del av julfirandet.
Malmö Open har alltid spelats
veckändan före jul. Jag minns inte
om Ole Jakobsen var med i första
turneringen, men jag vet att han
vann den andra 1972. Och han

N

har blivit stamgäst. Senast var
han åter med och kämpade om
prispengarna i sista ronden. Om
någon förtjänar ett stambord i
Rådhushallen är det den danske
veteranen.
Starten av senaste Malmö Open
och avknoppningen MSF Open
(för spelare med rating på max
1500) blev en smula skräckfylld
för arrangörerna. Ljuset i Rådhushallen slocknade halv fem fredag eftermiddag när man höll på
att ställa ut brädena. Den ansvarige på kommunen kontaktades
men hade tydligen lite problem
med att få ändan ur vagnen. Efter
påstötningar och tal om skandalunge började det i alla fall hända
saker. Elektrikern anlände klockan åtta, det vill säga lagom till
rondstart. Det tog ytterligare 25
minuter innan ronden kom i gång.
Peter Berntsen verkade inte
riktigt nöjd med parningen i första ronden. Han förklarade för
lillebror Johan, turneringsledaren,
att han Johan kanske skulle se sig
om efter ett annat natthärbärge.
Planen var att Johan skulle ligga
över hos Peter, som bor nära spellokalen, under turneringen. Och
så blev det, trots allt.

Stellan Brynell
I det här läget hade Brynell tjugoen sekunder kvar, Berntsen trettiofem. Förutsättningarna för att
finna djupsinniga drag var med
andra ord ganska dåliga.
Utan torn på brädet kan svarts
kung kila in i hörnet och avvakta
remianbudet. I bondeslutspelet
gäller det då bara att undvika
småfällorna, till exempel om vit
är vid draget, har kungen på e7
och bönderna på g6 och h5 mot
svarts kung på h8 och bonde på
g7. Om då 1.h6 så inte 1...gxh6?
2.Kf7 utan 1...Kg8!.
Vit måste följaktligen undvika
bondeslutspel. Brynell fann den
bästa vinstchansen:
1.h6! Tf6+
När Brynell visade partiet efteråt
kom han plötsligt på ett fantastiskt alternativ: 1...Kf8!!. Det är
patt som är räddningstemat. Både
2.hxg7+ Kxg7 och 2.Ta4 gxh6 är
stenremi, så vit får försöka med
2.h7. Då kliver “tokiga tornet“ in
på arenan: 2...Tf6+ 3.Kd5 Td6+!
4.Kc4 Td4+! osv. Kungen kommer inte undan tornets närgångna uppvaktning. Det är remi.
2.Kd5+ Kd7
Där försvann sista patträddningen. Har man inte sett remiidén i
förra draget, så är det knappast
troligt att man gör det med ännu
mindre tid kvar. Efter 2...Kf8!!
kan vit försöka bryta remiförbanTfS nr 1/2006

TfS 1.06.pmd

69

06-01-27, 08.28

69

nelsen med 3.Te6 (3.h7 Td6+).
Då kan 3...Tf1? besvaras med 4.
Te8+!! Kxe8 5.hxg7 Tf8!? 6.Ke6
Tg8 7.Kf6 Tf8+!? 8.Kg5! (Självfallet inte 8.gxf8D+ Kxf8 med
remi.) 8...Tg8 9.Kh6 följt av 10.
Kh7 och vit vinner. Svart spelar i
stället 3...Tf5+! 4.Ke4 Tg5 5.h7
Te5+! och remin är säkrad.
3.h7 Td6+
Eller 3...Tf8 4.Th5 Th8 5.Tf5
följt av Tf7 osv.
4.Ke4 Txg6 5.h8D
och vit vann. En del skönhetsupplevelser inträffar under partierna, andra i efteranalysen.

GRYMMA LÖRDAGEN

Osmani Penalver

Lars Karlsson
Ett centraliserat löparpar i en
ganska öppen ställning och kon-
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Den långa dagen skulle inte
sluta lika behagligt för Karlssons
del.
I ronden därpå försökte Eskil
Nilsson dribbla bort Tiger Hillarp-Persson:
Tiger Hillarp-Persson

Lördagen i Malmö Open är
svenskt schacks verkliga styrkeprov. Det handlar om fyra
ronder. De hårdast drabbade blir
sittande från nio på morgonen till
tio på kvällen med tre livsuppehållande matkontroller inlagda. I
det ursprungliga konceptet var
det bara tre ronder på lördagen,
men det var alltså i en tidsålder då
det ansågs vara smått löjligt att
hålla sig i trim.
Lars Karlsson fick en bra start
på dan:

70

troll över f-linjen. Och svarts
pjäser samarbetar inte. Det måste finnas något – och Karlsson
fann det.
36.Tf7+! Sxf7 37.Txf7+ Kd8
38.Lb6+ Tc7
Efter 38...Sc7 39.Lc6 väntar
40.Td7+ och en dödlig avdragsschack.
39.Lc6 axb3 40.axb3 Tf5 41.
Lxe8 uppg.

Eskil Nilsson
Svarts kung står ganska säkert
och löparparet är på gång. Svarts
merbonde är inte oväsentlig. Vit
försökte sig på en till synes finurlig kombination.
20.Dc1 Dxb5 21.Df4
Med ett uppenbart dubbelhot
mot b8 och f7.
21...Tf8
Nu måste det ha gått upp för
Nilsson att 22.Dxb8 skulle besvaras med 22...Lxf2+. Så han
försöker köra bort damen från
b-linjen.
22.a4 De2
Det dyker upp ett nytt problem.
23.Dxb8 bemöts med 23...La6.
Så nu gäller det att peta bort

damen även från diagonalen mot
f1.
23.Sc1 Da6 24.Dxb8 Dxf1+!
Ooops. Det blev ändå en hotande avdragsschack som avgjorde.
25.uppg.
På ett bord inte långt därifrån
uppstod också gnistbildning,
fast i ett tidigare skede. Amir
Mohammadis vitfältare hamnade på ett udda fält för den variant
som spelades, men motståndaren
Robert Franzén såg till att den
kom alldeles rätt för ett förkrossande genombrott.
Franskt (C 13)
Amir Mohammadi
Robert Franzén
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Sf6 4.Lg5
dxe4 5.Sxe4 Le7 6.Lxf6 gxf6
7.Sf3 b6 8.Lb5+ c6 9.La4
Normaldraget är 9.Ld3. Svart
skulle kunna utnyttja att löparen
inte står på d3 genom att försvåra
rockaden med 9...La6 eller att
angripa den ogarderade springaren med 9...Dd5.
9...f5 10.Sg3 Lb7 11.Se5 b5?
Det visar sig att löparen jagas i
väg till en ännu giftigare diagonal.
12.Lb3
Nu verkar det inte särskilt frestande för svart att rockera, men
det är kanske hans bästa chans.
12...Sd7

Betrakta bondekonstellationen
f5-e6-f7. Snart är den utplånad.
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13.Sxf7!!
Efter det här får svarts kung inte
en lugn stund.
13...Kxf7 14.Dh5+ Kg7 15.Lxe6
Te8
Kungen måste beredas plats i
hörnet. Det är det enda tänkbara
gömstället.
16.0-0

Vit kan ta sig tid att säkra sin kung
och mobilisera tornen. Svarts
pjäser har svårt att skapa ett hållbart försvar.
16...Sf6 17.Df7+ Kh8 18.Sxf5
Lf8
Det finns inte något bättre sätt
att hålla g7 under uppsikt, och
det är ju inte intressant för vit att
slå på b7 om svart kan kompensera sig på e6.
19.Tae1 a5?
En bortsättning – i en förlorad
ställning. Det tjänar ändå inte
mycket till att rädda löparen, t.ex.
19...Tb8 20.g4 med hotet g4-g5
och springaren tvingas överge
kontrollen över g8, eller 19...La6
20.Lb3 Sd5 21.Txe8 Dxe8 22.
Lxd5 cxd5 23.Df6+ Kg8 24.Dxa6
osv.
20.Dxb7 uppg.
När svenska juniorlag är ute och
spelar finns Erik Hedman ofta
med som ledare. Som medlem i
SK Rockaden känner han många
av juniorerna från klubbsammanhang.
I femte ronden lördag kväll
lottades Hedman mot en av lan-

dets mest lovande juniorer, tolvårige Nils Grandelius från SK Bara
Bönder. Om någon undrar över
klubbnamnet: Bara är en förort
till Malmö.
Den här gången kunde Grandelius inte få någon hjälp med
förberedelserna av Hedman. Det
fick bli instruktion genom praktiskt spel i stället.
Sicilianskt (B 99)
Erik Hedman
Nils Grandelius
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 Sf6 4.Sc3
cxd4 5.Sxd4 a6 6.Lg5 e6 7.f4
Sbd7 8.Df3 Dc7 9.0-0-0 Le7
10.Ld3 b5 11.The1 Lb7 12.Dg3
Samtidigt med att Erik Hedman
spelade mot Viktoria Johansson i
Salongernas IM-turnering i somras pågick JDM-partiet Zadruzny–Lindbom i samma lokal. Där
valde Zadruzny att spela det
vildare alternativet 12.Sd5 och
efter 12...Sxd5 13.exd5 Lxg5
14.Txe6+ Kd8 15.fxg5 lyckades
han vinna. Friskt vågat och satsningen gick hem, men det går att
förstärka svarts spel i den fortsättningen. Hedman ger sig inte
in på ett sådant vågspel.
12...h6
Huvuddraget är 12...b4.
13.Lxf6 Sxf6
På 13...Lxf6 fruktade Grandelius
nog ett standardoffer på b5 följt
av slag på d6.
14.e5 dxe5 15.fxe5 Sd5

16.Sxe6!?

Det har prövats förut men det
finns inte någon klar uppfattning
om styrkan av pjäsoffret. Det
blåser snålt kring svarts kung,
men det finns hyfsade vindskydd.
16...fxe6 17.Dg6+ Kd7 18.Lf5
Lg5+
I partiet Vouldis–Soltanici, Bled
2002, följde 18...exf5 19.Sxd5
Lxd5 20.Txd5+ Kc8 21.De6+
Kb8 22.Td7 Lg5+ (22...Te8! är
ännu bättre.) 23.Kb1 Dc5 och
det var vit som fick slita lite för
remin.
19.Kb1 exf5 20.Dxf5+
Efter 20.Sxd5 Lxd5 21.Txd5+
Kc8 22.Dxf5+ Kb8 23.Td7 Dc5
har vi en ställning som skiljer sig
från partiet i föregående kommentar genom att vits dam där
står på e6 med bonden kvar på
f5.
20...Ke7 21.Txd5 Tad8 22.Td6
Dc8 23.Dg6 Thf8
Inte 23...Thg8 24.Txd8 Dxd8 25.
Tf1 Ld5 26.Td1 eller 23...Txd6
24.Dxg7+! (24.exd6+? Kf8 och
vit får vara yacksam att det finns
remischackar efter 25.Tf1+ Lf6
26.Txf6+ osv.) 24...Ke6 25.
exd6+ Kxd6 26.Td1+ Ke6 27.
Dg6+ Ke7 28.h4 Lxh4 29.Dg7+
Ke6 30.Dg4+ följt av Dxh4 och
angreppet fortsätter.
24.Ted1!
Efter 24.Dxg7+ Tf7 25.Dg6 Df5
tycks svart ha bra koll på läget.
24...Txd6 25.Dxg7+ Ke8?
Det visar sig att det är svårare
att snärja kungen om den flyr inåt
centrum, men det går, till exempel 25...Ke6 26.Txd6+ Kf5 27.h4!
Tg8 (27...Lxh4? 28.Txh6 Lg5
29.Th5 och en av löparna går
förlorad.) 28.Df7+ Kxe5 29.Td1
Lxh4 30.Sd5! Txg2 31.Df4+ Ke6
32.Dxh6+ Kf7 33.Dh7+ Ke6
34.De4+ osv. Slutet antyder att
Grandelius var i tidsnöd.
26.exd6 Df5
Det är kört. 26...Tf7 faller på
27.Te1+.
27.Te1+ Kd8 28.Dc7 matt
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MINNEN AV JACEK
Inte heller den här lördagen var
det någon som bokstavligt talat
stupade vid brädet. Brynell ordnade en god natts sömn i den sena
ronden:
Stellan Brynell

Lars Karlsson
Brynell spelade upp en klart fördelaktig ställning, men Karlsson
lyckades kämpa sig in i partiet
igen. Här hade Karlsson ungefär
tio sekunder kvar, Brynell ungefär tjugofem.
I den ömsesidiga tidsnöden följde 1...Txf3 2.Dxf3 och ställningen
var stenremi, men Brynell lyckades lite senare vinna på tid. Vinstdraget är 1...Dxf3+!! eftersom
2.Dxf3 kan besvaras med 2...h5+!
och svart kommer torn över.
Det var Johan Franzén, en av
domarna i turneringen, som följde slutfasen och genast efter
partiet berättade för Brynell vad
han borde ha spelat. Poängen fick
Brynell i alla fall, och det var
Karlssons enda poängförlust i
turneringen.
Karlssons tidsnödsduell väcker
en del minnen till liv. När jag var
turneringsledare för Malmö Open
på 70-talet gick jag in och dömde
ett av hans partier remi. Den gången visste jag inte vem Karlsson
var, men hans motståndare kän72
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Jacek Bednarski (1978)

de jag mycket väl. Det var polacken Jacek Bednarski, som då
var inkvarterad hos mig i min
stora lägenhet på Smedjegatan 1.
Det hade uppstått ett slutspel
med olikfärgade löpare och det
var rätt uppenbart att Bednarski
försökte vinna partiet på tid. Han
var kedjerökare och ibland hamnade askan rätt, det vill säga i
askkoppen. Han gungade nervöst
i stolen och strök sig frenetiskt
över skulten. Jacek var tidsnödsnarkoman och när det drog ihop
sig var det ofta folksamling vid
hans bord.
Det fanns inga rimliga vinstplaner så jag bröt och förklarade
partiet remi. Jag minns inte vad
reglerna föreskrev den gången,
men det kändes rätt att avsluta
spektaklet.
Bednarski blev mycket arg.
Möjligen var han irriterad över
att jag hade ställt mig vid just
hans bräde och dessutom tyckte

han kanske att vår vänskap borde
ha påverkat mitt omdöme. Bednarski skrynklade ihop sina tomma cigarettpaket och lämnade
Rådhushallen i vredesmod.
När jag kom hem på kvällen
föresvävade det mig att Jacek
kunde stå dold bakom en dörr
med en kökskniv i högsta hugg.
Fullt så illa var det inte. Men när
jag klev in i hallen gick han genast
till angrepp. Han tvingade mig
ner i en fåtölj och krävde att jag
skulle hjälpa honom att skriva en
protest till Fide. Han protesterade mot mitt domslut och ville att
jag skulle hjälpa honom att bättra
på hans engelska. Det fick inte
råda något tvivel om att jag, i
hans ögon, hade betett mig som
en idiot. Jag förstod att helhjärtat
uppskatta det absurda i situationen och hjälpte honom gärna att
formulera utfallet mot mig själv.
Jag fick stå för frankeringen och
fick lägga brevet på postlådan.
Jacek var en schackkonstnär och
befattade sig inte med sådana
trivialiteter.
Vad som sedan hände med
protesten vet jag inte. Jag förmodar att den hamnade i Fides
papperskorg innan den förpassades till en sopsäck. Jacek nämnde
aldrig protesten igen. Förmodligen fick inte heller han något svar
från högsta myndigheten.
Det är Jacek Bednarski som har
lånat drag till Sobra Nikotinskij i
Christer Niklassons roman “Den
tomma spelplatsen“. Läs den. Så
vitt jag minns ställde Jacek aldrig
mer upp i Malmö Open. Förhoppningsvis har han kommit
över remin mot Karlsson vid det
här laget.

STAUNTONGAMBIT
Ibland spelar jag kafé- eller
krogblixt med ett par kompisar.
Anmärkningsvärt är att vi aldrig
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har blivit utslängda från något
ställe när vi har ställt fram bräde,
pjäser och schackur. Tvärtom, på
ett av Malmös inneställen har
krögaren skaffat ett bräde, så att
vi slipper släpa det med oss.
Hur som helst, en av mina
motståndare i dessa blixtdueller
envisas med att försvara sig med
Holländskt. När jag gick omkring
och kollade partier under tredje
ronden fick jag inspiration att
pröva något nytt mot 1...f5, nämligen Stauntongambit. Inspirationskällor: Lissäng & Thiborg.

1.d4 f5 2.e4 fxe4 3.Sc3 Sf6 4.
Lg5 (A 83)

Christopher Lissäng–Lars
Karlsson: 4...d5? 5.Lxf6 exf6
6.Dh5+ g6 7.Dxd5 Lb4 8.Dxe4+
Kf7 9.Lc4+ Kg7 10.Sge2 Lxc3+
11.bxc3 Te8 12.Dd5 (Bättre är
12.Df3 följt av kort rockad.) och
att svart så småningom vann hade
inte med öppningen att göra.
Ett stycke därifrån – Jesper
Thiborg–Thomas Johansson:
4...Sc6 5.Lc4 (Det är 5.d5 som är
huvuddraget.) 5...d5 6.Lxf6 exf6
7.Dh5+ g6 8.Dxd5 Dxd5 9.Sxd5
Kd8 10.Sxf6 Lg7 11.Sxe4 Te8 12.f3
Sxd4 13.0-0-0 med klar fördel för
vit, som också vann partiet.
Så långt allt väl. Men ett parti i
sjunde ronden ställde gambiten i
ett nytt sken – Jesper Thiborg–
Nicolaj Zadruzny: 4...Sc6 5.Lc4
e6 6.Sxe4 (6.f3 har prövats och
kan vara värt fler försök.) 6...d5

7.Sxf6+ gxf6 8.Dh5+ Ke7 9.Lb5
fxg5 10.Sf3 Lg7 11.Dxg5+ Lf6
12.De3 Dd6 13.c3 Ld7 14.0-0-0
Tae8 15.The1 Kd8 16.g3 Kc8
17.Se5 Thf8 18.f4 a6 19.Ld3 Lxe5
20.dxe5 De7 21.uppg.
Men som överraskningsvapen
kan det nog fungera. Något säger
mig att Zadruzny inte blev överraskad i öppningen.

med remi var inte aktuellt.
21.Le1 Da1+ 22.Kd2

SÖNDAGSALLVARET
Det är naturligtvis under de två
söndagsronderna som allt avgörs.
Pontus Carlsson fick en smakstart söndag morgon. Drakexperten behövde inte anstränga sig
över hövan för att besegra
norrmannen Torbjørn RingdalHansen.
Sicilianskt (B 76)
Torbjørn Ringdal-Hansen
Pontus Carlsson
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 g6 6.Le3 Lg7
7.f3 0-0 8.Dd2 Sc6 9.0-0-0 d5
10.exd5 Sxd5 11.Sxc6 bxc6
12.Sxd5 cxd5 13.Dxd5 Dc7
14.Dc5 Db7 15.Da3 Lf5 16.Ld3
Tab8 17.b3 Dc6
Damen vill helt enkelt in på den
långa diagonalen via c3 eller f6.
Vits till synes naturliga reaktion
verkar vara 18.Lxf5 gxf5 19.Dc5
och det går att täppa till den
kritiska diagonalen. Ringdal-Hansen var också inne på den linjen.
18.Lxf5 Dc3!
Trots allt. Det handlar om ett
pjäsoffer.
19.Ld3 Tbc8
Snaran dras åt. Det hotar Tfd8
följt av slag på d3 och matt på c2.
Ringdal-Hansen försöker köra
runt löparen till e1 med förhoppningen att ge kungen ett lufthål
på d2.
20.Lf2 Tfd8
Carlsson har blodvittring. 20.
...Lh6+ 21.Kb1 Lg7 22.Kc1 Lh6+

Det var Tiger Hillarp-Persson som
tipsade mig om att ta en titt på
det här partiet. Han visste inte
om Pontus Carlsson var pionjär i
den här ställningen eller om det
hade spelats förut.
22...Txd3+!!
Det visar sig att det här förkrossande draget har spelats flera
gånger förut. Kungen får inte
chansen att springa och gömma
sig.
23.cxd3
Eller 23.Kxd3 Dxd1+ 24.Ke3
Dd4+ 25.Ke2 Txc2+ 26.Kf1
Dd3+ 27.Kg1 Ld4+ med matt.
23...Lh6+
Nu är det rejält bett i löparschacken.
24.Ke2 De5+ 25.Kf1 Tc2
Svart ligger torn under men har
ett avgörande angrepp.
26.Ld2 Lxd2 27.Dxa7 Le3 28.
Da8+ Kg7 29.uppg.
På exempelvis 29.De4 döljer
29...Tf2+ 30.Kg1 (30.Ke1 Dc3+)
30...Txf3+ 31.Dxe3 Dxe3 matt.
Numera är väl Torbjørn RingdalHansen mest känd för att vara
Magnus Carlsens förste tränare.
I jämförelse med det förbleknar
hans stormästarinteckning i
Rilton Cup för två år sedan. I
Malmö hade Ringdal-Hansen två
funktioner. Förutom att spela var
han en av tre ledare för den norska
“jentebrigaden“. Flickbrigaden
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ställde upp med sjutton flickor i
MSF Open och en i Malmö Open.
Magnus Carlsens lillasyster Ingrid var med i MSF Open. Landslagsspelaren Silje Bjerke var med
som ledare.
Tre spelare delade förstapriset och
Stellan Brynell placerades i topp
efter särskiljning. För att komma
dit var han tvungen att besegra
Erik Hedman i sista ronden.
Franskt (C 07)
Erik Hedman
Stellan Brynell
Tack vare att remin mot Jonny
Hector i rond sex var ganska kort
hann jag ta cykeln hem för en
kombinerad lunch och prepp inför sista ronden. Lunchen blev
den enklaste av pastavarianter och
förberedelsen bestod i att konstatera att Hedman numera spelar
nästan bara 1.e4 och att Franskt
bemöts med 3.Sd2. Jag friskade
upp mitt minne och trampade
sedan tillbaka till Rådhushallen.
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 c5 4.Sgf3
a6
Jag gillar den här lite udda varianten. Man avvaktar för att se hur
vit tänker ställa upp sig samtidigt
som man tar kontroll över b5.
5.dxc5
En annan vanlig fortsättning är
5.exd5 exd5 6.dxc5 med spel mot
den isolerade bonden. Hedman
undviker dock att byta på d5.
Poängen med det är att svart får
problem med att utveckla sin
vitfältslöpare. Som van franskspelare är det inget som bekymrar mig över hövan. Det är ett rätt
återkommande problem ...
5...Lxc5 6.Ld3 Sc6 7.0-0 Sge7
8.a3
Genom att utveckla löparen till
b2 kan vit behålla springaren på
d2 och därigenom avskräcka svart
från att slå på e4.
8...0-0 9.b4 La7 10.Lb2 Sg6
11.e5 Sf4
74
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Här är 11...f6 ett intressant alternativ.
12.Sb3 Sxd3
I partiet Svidler–Sakajev från
1996 spelades 12...Ld7 13.Dd2
Sxd3 14.cxd3 f6!?. Efter 15.Tac1
Tc8 16.Sc5 Lxc5 17.Txc5 stod
vit lite bättre. Att slå på d3 och
sedan spela fram bonden till d4 är
ett förslag till förstärkning från
Psakhis.
13.cxd3 d4
Tanken med detta är helt enkelt
att vit inte ska kunna utnyttja
fältet d4 till sina pjäser. Svarts
löpare ser inte roliga ut, men
genom att spela f7-f6 kan svart
öppna spelet och förhoppningsvis få fart på dem.
14.Tc1 f6 15.Te1
Så här långt har vi följt partiet
Tairi–Brynell från Malmö Masters 2003. Där följde 15.exf6
Dxf6 16.De2 e5 17.Sfd2 Lf5
18.Tce1 Dg6 19.Se4 Tae8. Jag
fortsatte med att omdirigera
springaren till d5 och stod bra.
15...Sxe5
Kanske var det bättre att spela
15...fxe5. Jag fick för mig att vit
kanske kunde offra en kvalitet
med 16.Txc6 bxc6 17.Sxe5, men
så här i efterhand verkar det helt
osunt.
16.Sxe5 fxe5

17.Sd2
Jag hade lagt min kraft på varianten 17.Txe5 Txf2! 18.Kxf2 Df6+
19.Kg1 Dxe5 20.Df3. Här kan
det se ut som vit har bra kompen-

sation för bonden eftersom svart
har svårt att utveckla sig, men jag
hade kommit fram till att
20...Ld7! 21.Dxb7 Tf8 var bra
för mig. Vit kan inte slå någon av
löparna på grund av De5-e3+xc1
följt av plaskmatt. Efter Hedmans
drag gick det dock upp för mig att
det inte var någon brådska att slå
bonden. Jag kan inte gardera den
på något vettigt sätt.
17...Ld7 18.Txe5 Lb8
Nu fungerar 18...Txf2 dåligt på
grund av 19.Kxf2 Df6+ 20.Sf3.
19.Te4
Hedman var missnöjd med det
här draget efteråt men jag tror
inte det är så dåligt. Efter 19.Te2
Df6 står svart okej.
19...Lc6?!
Jag borde ha spelat 19...e5 först.
20.Dg4!?
Ett intressant kvalitetsoffer, men
jag tror det hade varit ännu bättre
att offra andra tornet. Efter
20.Txc6! bxc6 21.Db3! gillar jag
inte svarts ställning. Det känns
som de tre bönderna i centrum
kan ryka allesammans inom en
snar framtid.
20...Lxe4 21.Dxe6+ Kh8 22.
Sxe4 Lf4 23.Tc5 De8 24.Dc4?
Överraskande nog borde vit ha
bytt dam. Efter t.ex. 24.Dxe8
Taxe8 25.g3 Le5 26.f4 Lf6 är
partiet en öppen affär.
24...Le5 25.g3 b6!
Plötsligt har vit fått problem med
tornet.
26.Td5?
Sämsta alternativet, men även
efter 26.Tc6 Tc8 27.Txc8 Dxc8
står svart bättre. Det är väldigt
bra för honom att han har lyckats
byta av vits torn.
26...Tc8! 27.Db3
Kanske hade Hedman missat att
han inte kunde slå på a6. Efter
27.Dxa6 Tc2 28.Lxd4 Lxd4
29.Txd4 Tfxf2! 30.Sxf2 De1+
31.Kg2 Dxf2+ 32.Kh3 Df5+ blir
det matt.
27...Df7
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Sista ronden, toppborden: Jonny Hector mot Lars Karlsson och Erik Hedman mot Stellan Brynell.

femtio kronor och var lite orolig
för hur det skulle påverka deltagarantalet. Det visade sig att det
inte fanns någon grund för oron.
Har man något bra att erbjuda
och marknadsför det väl så
kommer också schackfolket. Deltagarantalet, sammanlagt 216, var
det högsta på många år.

Vit har hamnat i en hemsk bindning. Svart hotar Kg8 följt av
Tcd8.
28.f4
Tillåter en elegant avslutning.
28...Lxf4 29.gxf4 Dxf4 30.Dd1
Tc2! 31.uppg.
(Kommentarer av Stellan Brynell)
Arrangören Malmö Schackförbund hade höjt startavgiften med

Slutresultat:
1. IGM Stellan Brynell, Limhamns SK 6; 2. IGM Lars
Karlsson, SK Rockaden 6; 3. IM
Pontus Carlsson, Sollentuna SK
6; 4. IGM Jonny Hector, Limhamns SK 5½; 5. Drazen Dragicevic, Limhamns SK 5½; 6. Bo
Lindberg, Sollentuna SK 5½;
7. IGM Tiger Hillarp-Persson,
Skara SS 5½; 8. Sven Svensson,
Skara SS 5½; 9. Erik Hedman,
SK Rockaden 5; 10. Christian

Unmack, Lunds ASK 5; 11. IM
Ole Jakobsen, Danmark 5; 12.
Nils Åke Malmdin, Sundsvalls SS
5; 13. Nicolaj Zadruzny, SK
Rockaden 5; 14. Jens Riis, Lunds
ASK 5; 15. Johan Norberg, Västerås SK 5; 16. Tom Österström,
Kristianstads SK 5; 17. Linus
Olsson, Lunds ASK 5; 18. Tord
Lindvall, Markaryds SK 5; 19.
Axel Smith, Lunds ASK 4½; 20.
Torbjørn Ringdal-Hansen, Norge 4½ poäng.
(7 ronder, 133 spelare)
MSF Open: 1. Viet Hoang, Helsingborgs SS 6; 2. Sten Wilhelmson, Limhamns SK 6; 3. Erik
Töger, Lunds ASK 5½; 4. Emanuel Borg, Uddevalla SS 5½;
5. Adam Scheid, Visby SK 5½
poäng.
(7 ronder, 83 spelare)
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■ KARLSTAD. Karlstad Open

2005: 1. Mikael Jonsson, Solna SS
7; 2-4. Simon Silseth, Skoghalls
SK, Andreas Backman, Västerås
SK och Lennart Fransson, Örgryte SK 5½; 5-7. Jan Persson, Osby
SK, Silje Bjerke, Norge och Peter
Vas, SS Manhem 5; 8-16. Carl
Peter Kirkebø, Norge, Mikael
Arnelind, Lundby SS, Tommy
Andersson, Karlstads AS, Gunnar Andersson, Säffle SK, Mikko
Niemi, Finland, Kenneth Fahlström, Majornas SS, Anton
Åberg, Örgryte SK, Jan-Olov
Lind, Ervalla SS och Dan Ljungström, SA Fenix 4½ poäng.
(7 ronder, 64 spelare)
■ SUNDSVALL. Januariturne-

ringen: 1. Viktor Forsberg Rockaden Umeå 4½; 2. David Nygren
Rockaden Umeå 4½; 3. Nils Åke
Malmdin Sundsvalls SS 3½; 4.
Arne Wahlström Sundsvalls SS
3½; 5. David Johansson Rockaden Umeå 3; 6. Ruben Fuentes
Fagerviks SK 3; 7. Eric Carlsson
Sundsvalls SS 3 poäng.
(5 ronder, 25 spelare)
■ GÖTEBORG. Hisingen Open:

1. Ingvar Andréasson, SK Kamraterna 6½; 2. Mikael Arnelind,
Lundby SS 6; 3. Anton FriskKockum, Uddevalla SS 5½; 4.
Jesper Hamark, SK Kamraterna
5½; 5. Sven Svensson, Skara SS
5½; 6. Thomas Ernst, Sollentuna
SK 5; 7. Lennart Wahlström,
Varbergs SK 5; 8. Robert Wiklund, Götaverken 5; 9. Kaj Andersson, SS Manhem 4½; 10.
Hans Svedberg, SK Kamraterna
4½ poäng
(7 ronder, 70 spelare)
■ STOCKHOLM. Den 25 mars

blir det en gigantisk schackfest i
Globen-annexet. Arrangörerna av
Schack4an är oroliga för att de
3 000 platser som kan erbjudas
inte räcker till! Härligt.
76
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Tävlingskalender
Februari
■ 12 februari
Allsvenskan rond 5.
■ Skara 18–19 februari
Västgöta Open. Info: www.skaraschack.se
– se annons i nummer 8/05!

Mars
■ 4–5 mars
Elitserien rond 8, allsvenskan rond 6.
■ Norrtälje 10–12 mars
Skol–SM för flickor – se annons nästa sida!
■ 17–19 mars
Elitserien rond 9–11,
■ 24–26 mars
Allsvenskan, division I, rond 7–9.
■ 26 mars
Allsvenskan rond 7.

April
■ Stockholm 1–2 april
Tusenmanna.
■ Landskrona 7–9 april
Öppen turnering – se annons nästa sida!
■ Oslo 8–16 april
Påskschackfestival – se annons nästa uppslag!
■ Norrköping 14–17 april
Påskturneringen – se annons nästa uppslag!
■ Hägersten 22 april
Talangjaktens final.

Maj
■ 6–7 maj
Kadettallsvenskan, kval.
■ Västerås 13 maj
Schack4an, final.
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Skol-SM för flickor
Norrtälje den 10-12 mars
Skol-SM för flickor arrangeras i Amorinen på Kaserngatan i Nordrona, Norrtälje i fyra åldersklasser:
Klass A
Klass B
Klass C
Klass D

Gymnasium
Högstadium
Mellanstadium
Lågstadium

födda
födda
födda
födda

1986-89
1990-92
1993-95
1996 o senare

Åtta ronder
Åtta ronder
Åtta ronder
Elva ronder

Anmälan senast den 1 mars genom att betala in startavgiften 140 kr till SS Gambits pg 37 76 27-5.
Det är personlig anmälan senast 16.30 fredagen den 10 mars. Prisutdelningen är planerad till 13.30
söndagen den 12 mars. Alla får minnesplakett och en tredjedel får ett större pris.
Anmälan/Information: Sven-Olof Enlund, Solvägen 5, 761 64 Norrtälje. Telefon 0176-157 89,
mobil 0730-37 82 51. E-post: s-o.enlund@strangbetong.se
Mer information: www.gambit.schack.se
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Oslo påskesjakkfestival
8.-16. april 2006
Hjertelig velkommen til påskesjakkfestival
i Oslo sentrum! Hovedturneringa Det åpne NM
(gruppe A) er en internasjonal, FIDE-ratet,
GM-kvalifiserende open med 9 runder på 9 dager.
Hjemmeside
folk.uio.no/vahansen
Premiering
Gruppe A:
1.-6. plass
l kr 6000
l kr 4000
l kr 3000
l kr 2000
l kr 1000
l kr 500
kr 1000 til beste
l u/2300
l u/2200
l u/2100
kr 500 til beste
l senior
l junior
l kvinne
Gruppe B
(v/ 60 delt.):
1.-3. plass
l kr 2000
l kr 1200
l kr 800
kr 500 til beste
l u/1500
l junior

Det åpne NM
Gruppe A: 8.-16. april
Gruppe B: 12.-16. april
Det åpne NM spilles i to grupper:
Gruppe A: GM-kvalifiserende, FIDE-ratet open
Gruppe B: Stengt for spillere over 2000
9 runder etter Sveitser-systemet
Tenketid
Gruppe A: 2 timer på 40 og 1 time på resten
Gruppe B: 1 time på hele partiet og 30
sekunder tilleggstid pr. trekk fra trekk 1
Spilleplan
Gruppe A:
Registrering lørdag 8. april kl. 1400-1500
1.-5. runde lørdag til onsdag kl. 1600-2200
6.-9. runde torsdag til søndag kl. 1100-1700
Premieutdeling søndag ca. kl. 1715

Startavgift
Gruppe A:
GM, IM, WGM, WIM
Rating 2300+ eller FM, WFM
Rating 2000-2299
Rating 1800-1999
Rating 0-1799
Kvinner/jr./student 1800-2299
Kvinner/jr./student 0-1799
Gruppe B:
Ordinær startavgift
Kvinne/junior/student
Lilleputter

gratis
kr 400
kr 800
kr 1000
kr 1200
kr 600
kr 900

kr 450
kr 350
kr 300

NB! Det gis kr 100 i rabatt ved påmelding og
betaling seinst tirsdag 4. april. (For B-gruppa
er fristen mandag 10. april.)
Innkvartering på spillestedet!
Hotellet tilbyr spesialpris til påskefestivalens deltakere,
enkeltrom kr 490 pr. pers. pr. døgn, dobbeltrom kr 320,
trippelrom kr 280, firemannsrom kr 247,50.

Gruppe B:
Registrering onsdag 12. april kl. 1730-1830
Bestilling: Victor Hansen, se under for kontaktinfo.
1. runde onsdag kl. 1900-2200
Torsdag-søndag runder kl. 10-13 og 1330-1630
Premieutdeling søndag ca. kl. 1715

Tigersjakken
8.-12. april
- turneringa FIDE-rates.
Cupturnering i første halvdel av påska.
l 5 runder (etter sveitsersystemet)
l Tenketid: 1,5 time på hele partiet samt
30 sekunder tilleggstid pr. trekk fra trekk 1
l Premiering og startavgift som i gruppe B i Det åpne NM
(med unntak av premie til beste u/1500 som her er til u/1750)
l Registrering «palmelørdag» 8. april kl. 1630-1730,
1. runde lørdag kl. 1800-2200,
2.-4. runde søndag-tirsdag kl. 1630-2030
5. runde onsdag kl. 1100-1500, premieutdeling tidligst 1500

Sidearrangementer
l Tiger hurtig-GP 13.-14. april
8-runders hurtigsjakkturnering (tenketid 25 min.)
over to kvelder. Siste frammøte kl. 1800.
l Påskelyn 15. april
Forgrupper og finalegrupper.

Påmelding og info
Victor Hansen
e-post vahansen@student.hf.uio.no
tlf. (+0047) 957 99 891m

Spillestedet
Turneringa spilles på Scandic
hotell KNA i Oslo sentrum.
Adresse: Parkveien 68

Hjemmeside
Adresse: folk.uio.no/vahansen
Med direkte Internett-påmelding og betaling!
Her finnes oppdaterte deltakerliste og all
info.
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PÅSKTURNERINGEN
14–17 april i Norrköping
Spelplats:

Grand Hotel i Norrköping. Tyska Torget 2.

Spelform:

9 ronder FIDE schweitzer. Rond 1-4, 45 minuter/spelare.
Rond 5-9, 40 drag/2 timmar, färdigt 30 minuter.

Hålltider:

Priser:

DM:

Fredag
Rond 1
Rond 2
Rond 3
Rond 4

15.00-16.30
17.00-18.30
19.30-21.00
21.30-23.00

Söndag
Rond 7 10.00-15.00
Rond 8 17.00-22.00
Måndag
Rond 9 09.00-14.00
Prisutdelning ca 14.30

Lördag
Rond 5 10.00-15.00
Rond 6 17.00-22.00
10 000, 5 000, 2 500, 1 000, 1 000, 750, 750, 500, 500, 500 kr.
DM-mästaren för Östergötland: 1 000 kr
Rankingpriser: 1 200 kr i grupper om 12 spelare.
Seniorpris: 500 kr, fyllda 60 år när tävlingen startar.
Kadettpris: 500, 300, 200 kr, födda 1990 eller senare.
Priserna garanteras vid minst 130 startande.
DM för Östergötland: Bäst placerade spelare från klubb i
Östergötland blir Distriktsmästare.

Startavgift: 350 kr. IM ingen avgift. GM ingen avgift och fri hotellogi.
Anmälan:

350 kr på postgiro 18 04 41-8, Schack 08, senast den 7 april.
Ange klubb, rating och telefonnummer. Personlig anmälan i
spellokalen senast 14.15. Du kan även anmäla dig via internet.

Information: www.schack08.nu Frank Svensson 011-13 80 29, skicka mail
till mig: schack08@hotmail.com Under tävlingen kan du nå
oss på 0701 - 422 747 (Frank Svensson)
Vandrarhem

Hotell
Grand Hotel, 011-36 41 00
Centric Hotell, 011-12 90 30
Hotell Drott, 011-18 00 60
Pronova Hotell, 011-442 45 20

Strand Hotell, 011-16 99 00
Best Western, 011-19 72 20
Hotell Isabell, 011-16 90 82
Scandic City, 011-492 52 00

Turistgården, 011-10 11 60
Abborreberg, 011-31 33 94
Hörnan, 011-16 82 71
Södra Ringen, 011-14 37 00
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POSTTIDNING

B

Avsändare: Sveriges Schackförbund, Slottsgatan 155, 602 20 Norrköping.
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