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Morelia-Linares

Aronian herre
på täppan i
Morelia-Linares
Av Ian Rogers

Foto Cathy Rogers

L

inaresturneringen – även känd
som schackets Wimbledon –
har stolta anor, men har alltför
ofta förvandlats till remikungarnas paradis när världseliten har
luftat sina öppningsförberedelser
för att sedan snabbt inleda fredsförhandlingar. Förändringens vindar hade dock blåst inför årets
turnering, den första upplagan
sedan Garri Kasparov drog sig
tillbaka (han tillkännagav ju som
bekant beslutet på en presskonferens efter slutronden i förra årets
turnering). Man hade i sedvanlig
ordning bjudit in världseliten till
årets upplaga, men endast tre
spelare ur 2005 års startfält var
tillbaka när det var dags för start.
Därtill gjorde två unga stjärnor,
Levon Aronian (världsfemma)
och Etienne Bacrot (tolva) debut
i Linares. I syfte att öka turneringens dragningskraft hade man
i år dessutom valt att förlägga
första halvan till Morelia i Mexiko. Därmed fick Nordamerika sin
första superturnering sedan den
legendariska Montrealturneringen 1979.

4
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Översättning Ola Winfridsson

Arrangörerna brydde sig inte
om att följa Sofias exempel från
maj förra året och förbjuda explicita remianbud, men receptet att
inte erbjuda några startpengar för
att istället lägga alla pengar i prispotten (totalt 380 000 euro) slog
väldigt väl ut. Samtliga stormästare tog så stora risker att alla
deltagare förlorade minst två partier. Turneringens förlopp blev
också något alldeles extra med en
av de mest spännande avslutningarna i Linares långa historia.
I den första halvleken fick vi se
Peter Leko segla upp i klar ledning efter att Peter Svidler, också
snabbt uppe ur startblocken, fallit tillbaka efter två förluster. Den
verkliga chocken i Morelia var
dock Veselin Topalovs katastrofala spel: Fide-världsmästaren
lämnade Mexiko på delad sistaplats med Bacrot efter att ha lidit
hela tre nederlag. Det extremt
skarpa spel som gett bulgaren så
stora framgångar på sistone slog
fel i Morelia där Topalov först
blev utspelad av Svidler i inledningsronden och därefter förlo-

rade mot de två lägst rankade
spelarna i turneringen, Tejmur
Radjabov och Paco Vallejo, trots
att han förde de vita pjäserna.
Den entusiastiska mexikanska
publiken fick endast se sju partier
sluta remi innan den första tidskontrollen vid 40:e draget. De
satt till och med kvar långt in
på kvällen för att följa maratonpartiet i tredje ronden mellan
Topalov och Aronian. När världsmästaren och världscupvinnaren
efter sju timmar och 123 drag
till sist skakade hand hälsades
remislutet med våldsamma applåder.
När turneringen återvände till
dess traditionella hemvist i
centrala Spanien blev spelet mer
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Webbkommentatorer som Konstantin Sakajev hade precis sagt
att spelarna med gott samvete nu
kunde skriva under protokollen
och ta remin när Lekos nerver
svek honom:
54...Td4??
54...Kd7! leder direkt till remi på
grund av den lilla finessen 55.
Kxg6 Sc4 56.Td3 Sxd6! 57.
Txd6+ (57.Sxd6 Txf4 58.Sxb5+
är teoretisk remi) 57...Ke7 och
springaren står inte att rädda,
varefter det endast återstår torn
och bonde mot torn och bonde.
55.Sf6! Txd6 56.Te8+ Kc7
57.Te2!
Nu kan svart inte undgå minst
kvalitetsförlust. Leko kämpade
vidare, men resultatet var ställt
utom allt tvivel.
57...Td1 58.Txb2 Tg1+ 59.Kh6
Kc6 60.Se4 Kd5 61.Tb4 Kc6
62.Td4 Tg4 63.Sf2 Kc5 64.Td1!
Tg2 65.Sd3+ Kc4 66.Se5+ Kc3
67.Tc1+ Kb2 68.Tc6 Kb3 69.
Txg6 Tf2 70.Tg3+ Kc2 71.Sd3
uppg.

fridfullt, vilket inte minst passade mannen i ledartröjan, Peter
Leko, och hans ledning tycktes
inte vara allvarligt hotad. Men
medan övriga fältet vilade på
lagrarna började Topalov bygga
staket. Först spelade han ut Svidler och malde sedan ner både
Bacrot och Aronian i slutspelet.
Efter att ha legat hela 2½ poäng
efter täten när spelarna anlände
till Spanien var bulgaren plötsligt
bara 1 poäng efter Leko, ett försprång som ungraren höll tills de
två möttes i näst sista ronden.
Kampen blev lång och hård, men
trots att Topalov i sedvanlig stil
försökte stampa något ur marken
tycktes jämvikten omöjlig att
rubba. När vi kommer in i hand-

lingen har spelet pågått i fem och
en halv timme.
Peter Leko

Veselin Topalov

53...Sb2! 54.Te3

Plötsligt var turneringen vidöppen. Med en rond kvar låg fyra
spelare i delad ledning – Topalov,
Leko, Aronian (som legat i rygg
på Leko under större delen av
tävlingen) och Radjabov som i
den andra cykeln hade slagit både
Ivantjuk och Svidler efter vackert
kombinationsspel. Lottningen
hade utfallit så att slutronden
nästan blev så raffinerad man bara
kunde tänka sig med Leko som
vit mot Aronian, Topalov svart
mot sladdande Vallejo och Radjabov svart mot Bacrot.
Den artonårige Radjabov har
betraktats som en stjärna i vardande i princip ända sedan han
besegrade Kasparov i Linares
2003, men detta var första gången han hade chansen till en riktig
topplacering i en superturnering.
Tonåringen från Azerbajdzjan
skulle ha vunnit turneringen på
TfS nr 3/2006
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Morelia-Linares
bättre särskiljning vid en seger i
slutronden, men verkade nöjd
med att låta de andra kämpa om
förstaplatsen och bjöd tidigt remi
mot Bacrot, vilket denne tacksamt accepterade.
Topalov, vars upphämtning
redan jämfördes med Bobby
Fischers fantastiska resultat i
andra halvan i Santa Monica 1966,
försökte skapa förvecklingar mot
Vallejo. Oturligt nog för Topalov
var Vallejo väl insatt i teorisvängarna och valde en säker variant
där han hela tiden hade remi inom
räckhåll. Efter att två gånger ha
undvikt att ta ut remischackar
valde spanjoren till slut att ta det
säkra före det osäkra när han för
tredje gången fick möjlighet att
ta ut evig schack. Därmed fick
Topalov nöja sig med att titta på
när Leko och Aronian kämpade
vidare om förstapriset på 100 000
euro.
Leko är en spelare som sällan
förlorar mer än ett par tävlingspartier per år som vit, men han
verkade ha tagit blundern mot
Topalov ronden innan mycket
hårt. Ungraren spelade geistlöst
och förlorade i stort sett utan
kamp. Därmed stod en något
omtumlad Aronian som segrare i
turneringen.
Spanskt (C 88)
Peter Leko
Levon Aronian
Linares, 2006
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5
7.Lb3 0-0 8.a4
Leko tillhör själv Marshallanhängarnas skara – vilket han visade
med ett fint vinstparti i VMmatchen mot Kramnik – och på
senare år har han sällan tillåtet
denna berömda gambit som vit.
8...b4 9.d3 d6 10.a5 Le6 11.
Sbd2 Dc8 12.Sc4 Tb8!?
Svart undviker standarddraget
12...h6 som Svidler spelade mot
6
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Leko i VM-turneringen i Argentina förra året och Aronian
använt två ronder tidigare mot
Svidler här i Linares. Partiet Leko–
Svidler fortsatte 13.c3! (skarpare
än 13.h3 som spelades i Svidler–
Aronian) 13...Tb8 14.d4 Lg4
15.La4 Db7 och istället för 16.d5
kunde Leko nu genom 16.Se3!
ha skaffat sig en stor fördel.
13.Lg5!?
Ett försök att utnyttja det faktum
att svart har underlåtit att spela
h7-h6, men Aronian har förberett en kraftfull ripost. Det lugna
13.h3 är måhända bättre.
13...Kh8!
För ett ögonblick övervägde
Aronian det extravaganta 13...h6
14.Lh4 Tb5!? 15.La4 Tc5, men
kom sedan fram till att tornet
skulle se ganska bortkommet ut
efter 16.b3.
14.h3
Roten till vits bekymmer enligt
Leko. Efter partiet försökte han
påvisa en liten fördel med 14.d4,
men efter 14...Lg4! 15.dxe5 dxe5
ställer hotet 16...Td8 till problem
för vit. Leko tittade på damoffret
16.h3 (Lekos sekundant Arsjak
Petrosian föreslog idén 16.Scd2,
men han lät denna idé bero när
han fick se 16...Sd4 17.Lc4 Td8
och svart är för snabb) 16...Td8
17.Scxe5 Sxe5 18.Sxe5, men
kunde inte hitta någon bra uppföljning efter 18...Txd1 19.Sxf7+
Kg8.
14...Sg8!
Plötsligt är svart redo att genomföra f7-f5 och vit är tvungen att
börja leta efter en väg till utjämning.
15.c3?!
Spelarna var överens om att vit
borde ha försökt med 15.Lxe7
Sgxe7 16.Sg5 (efter 16.d4!? exd4
17.Sxd4 Sxd4 18.Dxd4 Sc6 är
vits a-bonde lite svag, men det
var kanske trots allt det minst
onda), men efter 16...Sd4 “står
jag bra“, sa Aronian, och indike-

rade att springaren på e7 snart
skulle hamna på c6. Det räckte
att få se 17.La2 b3! för att Leko
skulle tappa intresset för en
vidare analys av den varianten.
15...bxc3 16.bxc3 f5! 17.La4
Vit försöker lösa problemen på
taktisk väg. 17.exf5 Txf5 18.Lxe7
Sgxe7 19.Ta3 ser inte lovande ut,
men är eventuellt hållbart.
17...fxe4 18.Lxc6 exf3 19.Lxe7
Sxe7 20.Lxf3 Sg6 21.Lg4 Sf4
22.Ta2?
Ett fruktansvärt drag, vit har helt
enkelt förbisett svarts simpla svar.
22.Se3 Lxg4 23.hxg4 De6 är bättre för svart, men fördelen är ännu
inte avgörande.
22...Db7!

Här satt Leko och stirrade på vad
han hade ställt till med i en hel
kvart utan att kunna hitta något
sätt att hålla ihop ställningen.
23.Lf3 Db3!
Leko hade hoppats på 23...Sxh3+
24.Kf1! och hotet 25.Tb2! tvingar svart att offra material. Det
ska inte förnekas att svart står
mycket bra efter 24...Db3 25.
Dxb3 Txb3 26.Ld1 Txc3 27.gxh3
Txd3, men en sådan tveeggad
variant måste ha förefallit fullständigt onödig för Aronian som
endast la några få minuter på att
välja det enkla textdraget – svart
vinner bonde forcerat.
24.Tc2 Sxd3! 25.Dxd3 Dxc4
26.Dxc4
Leko är inte van vid att försöka
svindla sig ur tekniskt förlorade
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Peter Leko förlorade i stort sett utan kamp.

ställningar. Utan damer är vit helt
chanslös varför 26.De3 var hans
enda hopp. Med tanke på att Leko
endast hade tolv minuter kvar
mot Aronians femtio, så var dock
inte heller det mycket till hopp.
26...Lxc4 27.Lc6 Tb3 28.g3 g5!
Eliminerar alla motspelsmöjligheter baserade på f4 innan han
plockar a-bonden.
29.Te3 Ta3 30.Le4 Txa5 31.g4
Ld5 32.f3 Lxe4 33.fxe4 Ta1+
34.Kg2 Tff1 35.Tee2 Tg1+ 36.
Kh2 Th1+ 37.Kg3 Tag1+ 38.Tg2
Te1 39.Tgf2
39.Tge2 Txe2 40.Txe2 Tc1
41.Te3 a5 är också hopplöst.
39...Te3+ 40.Kg2 Texh3 41.
uppg.

Levon Aronian
Efter en medioker insats i Wijk
aan Zee i januari undrade somliga
om världscupvinnarens pragmatiska stil endast var effektiv mot
svagare motstånd och i tävlingar
med direkteliminering. Den
oberäknelige Aronian gav dock
kritikerna svar på tal med råge.

Under hela turneringen kämpade han med Leko om ledningen
och krönte sin insats genom att
i slutronden fullkomligt iskall
besegra ungraren som legat i ledningen större delen tävlingen.
Det finns två saker med Aronians resultat som visar att hans
beskrivning av sig själv som lat
inte längre stämmer. Aronians
öppningsförberedelser var de
bästa i hela startfältet och det
faktum att han efter 199 knallhårda drag i de två partierna mot
Topalov endast släppte en halva
visar att armeniern inte längre
fruktar någon.
Nimzoindiskt (E 55)
Levon Aronian
Veselin Topalov
Morelia, 2006
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.
e3 0-0 5.Ld3 c5 6.Sf3 d5 7.0-0
dxc4 8.Lxc4 Sbd7
En subtil variant som syftar till
att undvika angreppssvängarna
efter 8...cxd4 9.exd4 b6 10.Lg5
Lb7 11.Se5. Topalov hade emellertid spelat textdraget förut och
Aronian var väl förberedd.

9.a3 cxd4 10.axb4 dxc3 11.
bxc3 Dc7 12.Le2
Ett till synes märkligt drag med
tanke på att löparen i nästa drag
gör helt om och landar på d3,
men det omedelbara 12.Ld3 bemöts starkt med 12...e5.
12...Sd5
12...Dxc3 är spelbart, vilket Kasparov visade i VM-matchen mot
Kramnik år 2000. Partiet fortsatte 13.La3!? Sd5 14.Db1 Df6
15.Ld3 h6 16.b5 Td8 17.Lb2 De7
18.Ta4 Sc5 19.Lh7+ Kh8 20.Th4
med ett skräckinjagande angrepp
som i slutändan dock inte ledde
någonvart. Topalovs val betraktas som säkrare, men Aronian
hittar ett sätt att bygga upp en
liknande angreppsuppställning
som den som Kramnik åstadkom.
13.Ld3!?
Aronians nya idé, vidareutvecklad av honom själv och hans
sekundant Vladimir Potkin (en
anhängare av denna variant som
vit) på morgonen innan partiet.
13...Dxc3 14.Ta3 Df6
Spelarna tittade kort på 14...Dc7,
men kom fram till att vit efter
15.Db3 följt av 16.Lb2 har utmärkt kompensation för bonden.
15.Dc2 h6 16.b5 Sb4 17.Lh7+
Kh8 18.Db1 a5!
Så här långt hade Aronian endast
använt fyra minuter medan Topalov förbrukat närmare en timme,
men här lyckas han till slut hitta
ett drag som inte varit uppe
på Aronians och Potkins analysbräde några timmar tidigare.
Aronian väljer dock att inte lägga
någon större möda på att hitta en
vederläggning av svarts idé, utan
spelar ett sunt (men otillräckligt
beräknat) drag redan efter åtta
minuters betänkande.
19.Le4
Aronian inser att vit efter 19.bxa6
Txa6 20.Le4 Sd5 visserligen skulle ha tillräckligt med tryck för
remi, men det är också allt och
han väljer därför att undvika förTfS nr 3/2006
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enklingar i syfte att försvåra för
Topalov. Efter partiet tittade de
på 19.Ld2 och kom fram till att
vit efter 19...Sd5 20.Le4 b6 inte
har något för bonden.
19...Sc5

20.Ld2
Det här draget (som förbereder
det kommande kvalitetsoffret)
tänkte Aronian på i tjugofem
minuter och ändå analyserade han
knappt alls den plan som Topalov var mest orolig för, nämligen
20.Lb2!? De7 21.Da1!. Topalov
var här beredd att underkasta sig
försvararens grannlaga uppgift
med 21...Tg8 eftersom han med
rätta fruktade att vit efter 21.
...Sxe4 22.Lxg7+ Kh7 23.Lxf8
Dxf8 24.Txa5 Txa5 25.Dxa5 Sd3
26.Dc7 skulle sitta med alla trumf
på hand. Efter 21...Tg8 förväntade han sig 22.Txa5! Txa5 23.
Dxa5 Sxe4 24.La3, men det visar
sig att svart – trots sina underligt
placerade pjäser – inte har något
att frukta efter t.ex. 24...Sg5!
25.Sxg5 Dxg5 26.Lxb4 Ld7.
Svart står något bättre även om
ett remislut är sannolikt.
20...Ld7! 21.Lxb4 axb4 22.Dxb4
Txa3 23.Dxc5!?
Vit jagar fortfarande fördel, en
fördel som kanske inte längre står
att finna. Det var inget fel på det
säkra 23.Dxa3 Tc8 24.Db4.
23...Tfa8 24.Se5?!
Vit förivrar sig. 24.Lxb7 T8a4
25.Le4! ger bonde och initiativ
för kvaliteten, tillräckligt för att
8
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orsaka några nervösa ögonblick
för Topalov.
24...b6!
Aronian hade glömt att detta var
spelbart. Svart ger tillbaka kvaliteten och säkrar åtminstone temporärt en merbonde, vilket är
betydligt bättre än att framtvinga
remi genom 24...Lxb5 25.Dxb5
T3a5 26.Sxf7+ Dxf7 27.Dxb7.
25.Dc7 Lxb5 26.Lxa8 Txa8
27.Td1 La4
Topalov försmådde 27...Le8
eftersom han ansåg att damslutspelet som uppkommer efter
28.f4 b5 29.Db7 Td8 30.Txd8
Dxd8 31.Sxf7+ Lxf7 32.Dxf7
Db6 33.Kf2 b4 34.De8+ Kh7 35.
h4 gav vit tillräckliga (läs alltför
goda) remichanser. Han kunde
emellertid ha besparat sig en hel
del analysmöda om han hade
upptäckt 31.Dxb5! Dd1+ 32.Df1
och remin är oundviklig.
28.Td4?!
Vit drömmer om Tf4, men det
rätta var 28.Ta1! varpå antingen
f- eller b-bonden faller.
28...Le8
Topalov var frestad av 28...Lc6!
som syftar till att försvaga vits
kungsställning. Han ratade till slut
denna fortsättning på grund av
29.f3 Le8 30.Tf4. Han skulle dock
ha litat på sin intuition: efter
30...Dg5! är f-bonden förgiftad
och svart sitter fortfarande med
en sund merbonde.
29.g3 Kh7! 30.Kg2
Vit hinner inte plocka f-bonden
med 30.Tf4 på grund av 30...Dd8!
31.Dxd8 (31.Txf7 Lxf7 32.Dxf7
strandar på 32...Dd1+ 33.Kg2
Dd5+ och vits angrepp är tillända) 31...Txd8 32.Sxf7 Td1+
33.Kg2 g5 34.Tf6 Kg7 och svart
vinner pjäs.
30...Ta5!
Topalov hade ursprungligen
planerat 30...Kg8, men insåg att
offret i föregående kommentar –
31.Tf4 Dd8 32.Txf7! – här ger vit
utmärkta utsikter till remi.

31.Sc4 Ta2!
Topalov ville spela 31...Tc5
32.Dxb6 Lc6+ 33.Kf1 Df5, men
insåg sedan att vit efter 34.g4!
Dc2 35.Dxc5 Lf3 kan parera
mattangreppet genom 36.Da5!
som tvingar svart att forcera remi
med 36...Dc1+ 37.De1 Lg2+ 38.
Ke2 Lf3+.
32.Tf4 Dc3 33.Dxb6 Ta1! 34.Db7
Plötsligt har vit enorma svårigheter att värja sig mot svarts angrepp längs första raden. “Jag hade
tänkt spela 34.Db2, men glömde
att du hotade att tränga in inte
bara med Dc1 utan också med
De1“, sa Aronian efter partiet.
34...Dc1 35.Kh3

35...f6?
Dagen efter partiet kunde Topalov inte dölja sin frustration över
att ha spelat textdraget istället
för 35...f5! – “ett drag jag skulle
ha spelat utan att tänka i blixt“.
Kombattanterna analyserade 36.
Se5 Df1+ 37.Dg2 Lb5 38.g4,
vilket är rörigt (“Min kung står
aktivt“, deklarerade Aronian optimistiskt) men fortfarande bra
för svart. Först senare upptäckte
Topalov idén 37...Db5! som vinner pjäs (springaren har inga fält,
på 38.Sf3 följer 38...g5).
36.Tg4! Lg6 37.Txg6!! Kxg6
38.De4+ Kf7 39.Sd6+
Draget Topalov hade förbisett när
han spelade 35...f6.
39...Ke7?!
“Varför? Du har ju remi med
39...Kg8 40.Dxe6+ Kh7“, fråga-
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de Aronian. “Men jag var inte
helt säker“, svarade Topalov, “du
har schack, schack ...“ “Det räcker inte“, påpekade Aronian med
stor övertygelse och han hade rätt.
40.Sf5+ Kd7?
Sista draget före tidskontrollen
och ett grovt fel. I tidsnöden tyckte Topalov att 40...Kf8 var för
riskabelt, men efter 41.Dxe6 Ta7!
kommer vit inte vidare, t.ex.
42.Sh4 Df1+ 43.Kg4 Dd1+ 44.f3
Da4+ 45.e4 De8!.
41.Sxg7 Df1+ 42.Kh4 Dxf2!
43.Dxe6+!
Vit låter sig inte nöja med remin
efter 43.Dd4+ Ke7 44.Dxa1
Dxh2+ 45.Kg4 h5+! och det med
rätta.
43...Kc7 44.Dc4+ Kb7 45.De4+
Kb8
45...Kc7 undviker det slutspel
som nu uppkommer, men efter
46.h3 har svart fortfarande problem att lösa.
46.Df4+! Dxf4+ 47.exf4 Ta2?
Skakad av händelsernas utveckling klarar Topalov inte att ställa
om sig till den nya situationen.
Svart har råd att förlora en bonde
så länge hans kung hinner tillbaka
till kungsflygeln i tid. Peter Svidler, som följde partiet i pressrummet, var den som först hittade
rätt plan för svart: det gäller att
binda vits kung till h-bonden
genom 47...Th1! 48.h3 och nu
48...Kc7! 49.Se8+ Kd7 50.Sxf6+
Ke6 51.Sg4 h5 varefter svarts
kung når g6 i tid och vit är tvungen att nöja sig med ett slutspel
med springare och två bönder
mot torn liknande det som uppkommer i partiet.
48.h3 Kc8 49.Kh5 Ta3 50.Sf5
Kd7
Svidler trodde även att detta var
ett fel, men i själva verket är
det kanske svarts bästa chans
eftersom det av Svidler föreslagna 50...Ta5 51.Kg6 h5 (51...Kd7
52.Sxh6 Ta3 53.Sf5 Ke6 54.h4
leder till liknande vändningar som

i partifortsättningen) 52.Kxf6
Kd7 faller på 53.Kg6 Tc5 54.h4!
och springaren plockar h-bonden.
51.Kxh6 Ke6 52.Kg6! Ta5
53.Sg7+ Ke7 54.h4

54...Ta6!
“Storartat försvarsspel“, medgav
Aronian som hade förväntat sig
att det skulle bli enkelt att hitta
en forcerad vinst. Efter långt betänkande kom han dock fram till
en imponerande lösning:
55.Sh5!
Efter partiet var Aronian till en
början arg på sig själv för att han
ratade 55.h5 Kf8 56.f5!? (efter
56.h6 f5+! 57.Kg5 Kg8 58.Sxf5
Kh7 59.g4 Ta5 60.Kh5 Tb5 kommer vit inte vidare) 56...Ta4
57.Kxf6 Tg4 58.Se6+ Kg8 59.Sg5
Txg3 60.Kg6 och vits bönder går
inte att stoppa. Armeniern drog
dock en lättnadens suck när Topalov visade att svart kan spela
60...Tg1 61.h6 Kh8! 62.f6 Th1!!
och rädda sig genom pattfällan.
55...Ta8 56.Sg7?!
Vit ändrar sig i sista ögonblicket.
Både vit och svart hade fått för sig
att svart skulle kunna hålla ihop
det efter 56.Kg7! f5! (56...Ke6
57.g4 f5 58.g5 är hopplöst), men
vit har 57.Kg6! Ta5 (efter
57...Ta6+ 58.Kxf5 Ta5+ 59.Kg4
Kf7 60.f5 kan vit krångla sig ut)
58.Sg7 Ta6+ 59.Kg5 Kf7 60.Sxf5
Tg6+ 61.Kh5 och bönderna börjar snart röra på sig.
56...Ta6 57.g4?
Tillåter svart att forcera remi på

ett häpnadsväckande sätt. Det var
ännu inte för sent att återgå till
vinstvarianten med 57.Sh5!.
57...f5+!! 58.Kxf5 Kf7 59.Sh5
Ta5+ 60.Ke4 Ta3!
Draget som Aronian hade missat.
Nu vinner svart h-bonden och de
två återstående bönderna räcker
inte till vinst.
61.g5 Th3 62.Kf5 Txh4 63.g6+
Kg8 64.Kg5 Th1 65.Sf6+ Kf8
66.Sh5 Tg1+ 67.Kh6 Th1 68.f5
Kg8 69.Kg5
Vit kan naturligtvis spela bonden
till f6 omedelbart, men Topalov
hade inte mer än en dryg kvart
kvar för resten av partiet och i
äkta Ulf Andersson-stil ser Aronian ingen anledning att fatta
några förpliktande beslut förrän
alla andra alternativ har uttömts.
69...Tg1+ 70.Kf6 Tg4 71.Sg7
Ta4 72.Se6 Ta5 73.Sc7 Kf8
74.Ke6 Ta7 75.Sb5 Te7+ 76.Kf6
Td7 77.Sc3 Td6+ 78.Kg5 Kg7
79.Sb5 Td5 80.Sc7 Te5 81.
Se6+ Kg8 82.Kf6 Ta5 83.Sc7
Tc5 84.Se8 Tc1 85.Sd6 Kf8 86.
Se4 Tc6+ 87.Kg5 Tc4 88.Sg3
Tc3 89.Se4 Tc4 90.Sf6 Tc1
91.Sd7+ Kg8 92.f6
Till slut. Topalov hade nu bara
fyra minuter kvar.
92...Tf1 93.Se5 Tg1+ 94.Kf5
Tf1+ 95.Ke6 Te1 96.Kd6 Te2
97.Sc6

97...Tg2! 98.Ke6 Te2+ 99.Kd7
Kf8!
Aronian hade hoppats på den
automatiska dragupprepningen
TfS nr 3/2006
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99...Tg2? som förlorar efter
100.Ke8!.
100.Kd6 Tg2 101.Se5 Td2+
102.Ke6 Te2 103.Kf5 Tf2+ 104.
Kg5 Tg2+ 105.Kh4 Tf2 106.Sg4
Tg2 107.Se5 Tf2 108.Kg5 Tg2+
109.Kf4 Tf2+ 110.Sf3 Tf1! 111.
Ke3 Kg8 112.Kf4 Kf8 113.Ke4
Kg8 114.Ke3 Ta1 115.Kf4
Eftersom 115.Sg5 strandar på
115...Tf1 116.f7+ Kg7 117.Se6+
Kxg6 är det uppenbart att Aronian nu har slut på idéer. Topalov
hade dock mindre än två minuter
kvar för resten av partiet och han
väljer därför att spela ytterligare
några drag. Bulgaren ökade dock
takten och började nu dra varannan sekund varefter det inte
dröjde länge förrän Aronian gav
upp hoppet om att vinna på tid.
115...Tf1 116.Kg4 Tf2 117.Kg3
Tf1 118.Kf4 Tf2 119.Ke4 Tf1
120.Ke3 Ta1 121.Kd4 Tf1
122.Ke4 Tf2 123.g7 Tg2 remi
Nimzoindiskt (E 20)
Etienne Bacrot
Levon Aronian
Morelia, 2006
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4
4.Sf3 c5 5.g3 Se4 6.Dd3 Da5
7.Dxe4 Lxc3+ 8.Ld2 Lxd2+
9.Sxd2 Sc6 10.dxc5 b6 11.Lg2
Lb7 12.Df4 bxc5 13.Dd6
Bacrot har prövat 13.0-0 två gånger tidigare, efter 13...Sd4 utan
någon som helst framgång.
13...Db6 14.Se4

22.Ke4
Ett modigt beslut, inte minst med
tanke på att Bacrot vid det här
laget inte hade mycket mer än
tjugo minuter kvar till 40:e dra-

14...Sd4!?
10
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En ny idé som går utöver det
vanliga. Svart väljer att offra en
hel pjäs istället för att gå in i det
något sämre slutspelet efter
14...Db4+ 15.Dd2. Efter långt
betänkande bestämmer sig Bacrot för att ta upp den kastade
handsken.
15.Dxb6 axb6 16.Sd6+ Ke7 17.
Lxb7
Bacrot funderade inte länge på
17.Sxb7 Sc2+ 18.Kd2 Sxa1 19.
Txa1 eftersom 19...Ta7 försätter
springaren i trångmål. Vit klarar
sig efter 20.a4 Tb8 21.a5 bxa5
22.Sxa5 på grund av hotet
23.Sc6+, men efter 23...Kf6 är
det långt ifrån klart att vit kan
omsätta fördelen.
17...Sc2+!
17...Kxd6? 18.Lxa8 Sc2+ 19.Kd2
Sxa1 20.Lf3 vore katastrofalt för
svart.
18.Kd2 Sxa1 19.Sxf7! Txa2!!
Vid det här laget hade Aronian
nästan en hel timmes försprång
på klockan och Bacrot måste ha
undrat om han spelade mot en
galning eller ett geni. Istället för
att plågas i ett slutspel med bonde under har Aronian alltså valt
att ge sig in i en ställning där han
i utbyte mot en hel pjäs endast
har en bonde och lite aktivitet.
20.Sxh8 Txb2+ 21.Kd3 Tb3+

get. Vit kan forcera remi genom
22.Kd2 Tb2+ 23.Kd3, men fransmannen är ute efter mer.
22...Sc2 23.e3 b5! 24.Kf4
Nu var inte Bacrot längre lika
nöjd med sitt beslut två drag tidigare. Det närliggande draget är
24.cxb5, men efter 24...Txb5
börjar fälten ta slut för löparen,
t.ex. 25.Lc8 (på 25.La6 vinner
25...Tb8 springaren) 25...d5+!
26.Ke5 Tb6 och det hotar matt
med Sb4-d3!
24...bxc4 25.Le4 Sb4 26.Lxh7
Sd3+ 27.Kg5!?
Bacrot spelar på den föga subtila
planen att vandra upp med kungen, plocka g-bonden och valla ner
h-bonden i dam.
27.Kf3 Se5+ 28.Kg2 Kf6 skulle endast leda till att springaren
på h8 stod sämre än någonsin,
men 27.Lxd3!? cxd3 28.h4 ser
mer nyktert ut. Idén är att försöka få till ett mattangrepp på
sjunde raden efter 28...c4 29.Sg6+
Kf6 30.Se5 d5 31.Ta1.
27...Sxf2 28.Tf1 Tb2 29.h4 d5
30.Ta1 Kd7?!
Aronian strävar efter att orsaka
maximal förvirring i motståndarens tidsnöd (30...c3 var det
naturliga draget).
31.Sf7 c3 32.Kg6 Sg4 33.Tg1!
Bacrot spelar fortfarande hårt på
vinst. Efter 33.Kxg7 Tg2 34.Ta7+
Kc6 35.Sd8+ leder både 35...Kd6
och 35...Kb5 36.Tb7+ Kc4 37.
Sxe6 Sxe3 38.Tc7 till remi.
33...Te2 34.Kxg7 Txe3 35.h5
d4 36.h6 c4 37.Lc2?!
Bacrot tyckte kanske att 37.Td1!
d3 38.Lxd3! cxd3 39.h7 c2 såg
farligt ut för vit, men efter det
enkla 40.Th1 Te1!? 41.h8D! vinner han enkelt.
37...Sxh6! 38.Sxh6?
Detta tillåter svart att vända på
steken. Med 38.La4+! Kc7 39.
Sxh6 vinner vit ett viktigt tempo
jämfört med partifortsättningen.
38...d3 39.La4+ Kd6 40.g4 Kc5
Tidskontrollen är avklarad och
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Bacrot är två pjäser över, men
svarts bönder är ohyggligt starka.
Resten av partiet utgör en vansinnig kapplöpning mellan bönderna där Aronians ställning är
betydligt mer lättspelad.
41.g5 Kb4 42.Sg4 Te4 43.Sf6?
Senare analyser visade att vit kunde ha hållit remi med 43.g6! Kxa4
44.Kf7 d2 45.g7 d1D! 46.g8D!,
men det är möjligt att Bacrot
ännu inte hade insett att det var
han som var tvungen att spela på
remi.
43...Te5 44.Ld1 d2! 45.g6
Vits bästa chans. Löparen kan
inte utnyttja fältet c2 som svarts
kontraintuitiva framryckning
precis har frigjort: efter 45.Tg4
Te1 46.Lc2 Tc1 47.Td4 Txc2
48.Se4 hinner svart mobilisera
sina bönder med 48...Ta2 49.Kf6
e5! 50.Kxe5 c2 51.Sxd2 Ta5+!
(inte 51...c1D 52.Txc4+ Dxc4
53.Sxc4 Kxc4 54.g6 och vit håller remi) 52.Kf6 Tc5! och bonden går i dam.
45...Te1 46.Kf7 Txg1 47.g7 Ka3!
48.Lg4! Txg4 49.Sxg4 d1D
50.g8D

Bacrot har nått ett slutspel liknande det i kommentaren till drag
43, men olyckligtvis för fransmannen kan Aronian nu centralisera damen med schackar och
valla ner även c-bonden.
50...Dd7+! 51.Kf6
51.Kg6 Dd3+ 52.Kf7 c2 leder till
liknande vändningar, efter t.ex.
53.Da8+ Kb2 54.Db8+ Db3 55.

De5+ Ka2 56.De2 Db7+ 57.Kg6
Kb1 och c-bonden går i dam i
nästa drag.
51...Dd4+ 52.Kxe6 c2 53.Da8+
Kb2 54.Db8+ Kc1 55.Dg8
Det finns inte längre någon räddning: efter både 55.Dg3 Kb1
56.Db8+ Db2 och 55.Se5 Kd1
får svart en merdam.
55...Kd1! 56.uppg.

Veselin Topalov
Efter ett fantastiskt år 2005 var
förväntningarna höga på Topalov, men den första halvleken i
Mexiko blev katastrofal för Fidevärldsmästaren. Han visade dock
sin klass genom en sensationell
upphämtning under andra halvan av tävlingen och efter en vinst
mot Peter Leko i näst sista
ronden stod han på randen till
en osannolik turneringsseger.
Världsmästaren blev dock inte
alltför besviken när han inte
lyckades vinna ännu en superturnering: “Jag är inte missnöjd
schackligt sett. Man vill ju alltid
vinna, men ibland går det inte.
Jag spolierade den här turneringen i Mexiko.“
Damgambit (D 15)
Vasilij Ivantjuk
Veselin Topalov
Morelia, 2006
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3
a6 5.cxd5 cxd5 6.Db3!?
En välkänd idé från den traditionella avbytesvarianten i slavisk
Damgambit – syftet är att hindra
svart att utveckla sin vitfältslöpare. Damen står emellertid inte
optimalt på b3 och Topalov är
därför fullt nöjd med att låsa in
löparen och utveckla sig lugnt.
6...Sc6 7.Lg5 e6 8.e3 h6 9.Lxf6
Dxf6 10.Ld3 Ld6 11.0-0 0-0
12.Tac1 b5! 13.Lb1
Det är redan svårt för Ivantjuk att
hitta en vettig plan. Vit kan inte

vinna bonde genom 13.Sxd5? på
grund av 13...exd5 14.Txc6
Lxh2+!, och 13.a4 b4 14.Se2 Ld7
skulle bara ge vit ytterligare en
svaghet på a4 att försvara.
13...Ld7 14.Dc2 g6 15.Dd2 Tac8
16.Tfd1 Tc7 17.De1
Vit är äntligen redo för en aktiv
plan – 18.e4 – men Topalov har
allt under kontroll.
17...b4! 18.Se2 a5 19.Dd2 Tfc8
20.Se1?!
För passivt, även om man skulle
kunna säga det om många av vits
drag i det här partiet. Vit är tvungen att skaffa sig lite svängrum
genom 20.e4! dxe4 21.Lxe4 varefter svarts fördel är minimal.
20...a4 21.Sd3 Sa5! 22.Txc7
Txc7 23.Tc1 Sc4 24.De1 Dd8
25.g3
Vit har endast pest och kolera att
välja på, exempelvis i form av
25.Sxb4 Sxb2 eller 25.b3 Sa3, i
bägge fallen med en avsevärd
positionell fördel för svart.
25...Lb5 26.h4?!
Precis vad Topalov hoppades på:
en möjlighet att öppna en ny front
på kungsflygeln.
26...g5! 27.hxg5 hxg5 28.Kg2
Dc8 29.Sg1
Fem av Ivantjuks sista sex minuter gick åt för detta passiva drag.
Han hade antagligen planerat
29.Dh1 Sd2? 30.Dh6! med tillräckligt motspel för remi, men
insåg sedan att vit efter det enkla
29...f6! 30.Dh6 Df8 om möjligt
står ännu sämre än tidigare.
29...f6 30.Dd1 Le8!
Topalovs positionsspel i det här
partiet är fläckfritt. Textdraget
parerar inte bara hotet 31.Dh5
utan inleder också en kraftfull
omgruppering av den redan välplacerade löparen på b5.
31.Sf3
Ivantjuk la otroliga femtiotre
sekunder av sina återstående sextio på det här draget och hade nu
alltså endast sju sekunder kvar
för nio drag.
TfS nr 3/2006
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om några ströschackar. Efter en
lutare på tjugo minuter insåg han
att det var frågan om det senare
och chansade med det optimistiska textdraget. Därefter får partiet ett snabbt slut.
41...Txe1 42.Dg6+ Ke7 43.Dg5+
Kd7 44.dxe6+ Kc6 45.e7 e3!
46.Dxf5 Dxf5 47.e8D+ Dd7
48.De4+ Kc7 49.uppg.

Tejmur Radjabov
När Radjabov slog Garri Kasparov i Linares 2003 såg vi en ny
stjärna tändas. Radjabov är fortfarande inte mer än arton år
gammal, men visar gång på gång
att han är av det rätta virket. Efter
en fruktansvärd start med 0 av 2
slog han Topalov som svart i fjärde ronden. Därmed fick Radjabov en nystart på turneringen och
mot slutet var denne tonåring
från Azerbajdzjan faktiskt med
och kämpade om förstapriset.

Bulgariens motsvarighet till Blues Brothers: Veselin
Topalov och hans manager Silvio Danailov.

31...Lh5 32.Tc2
32.Dxa4 förlorar efter 32...Lxf3+
33.Kxf3 Sd2+.
32...Lg6
Trots att Topalov hade nästan
en halvtimme kvar på klockan
verkade han ganska omtumlad
av Ivantjuks tidsnöd. Det råder
inget tvivel om att han under
normala omständigheter omedelbart hade sett den lilla minikombinationen 32...Lxg3! 33.Kxg3 e5
med avgörande angrepp.
33.Te2 g4
33...Le4 34.Sc5 var lite för rörigt
för Topalovs smak.
34.Sh4 Le4+ 35.Kh2 f5 36.Se1?
Vid det här laget utförde Ivantjuk
två drag i sekunden och Topalov
12
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insåg att han inte skulle vinna
partiet på tid och beslöt sig därför
för att lägga lite tid på att hitta
det bästa draget. Han valde precis rätt ögonblick att börja tänka
eftersom textdraget har möjliggjort en ny kombination. Vits
enda chans var 36.Dxa4, även
om den är bra liten efter 36...Th7!
37.Kg1 Le7 38.Sg2 Kf7! med
hotet 39...Dh8.
36...Sxe3! 37.Txe3 Tc1 38.Dd2
Txb1 39.Txe4 dxe4 40.Dg5+ Kf7
41.d5
Tidskontrollen är avklarad med
två sekunder till godo och Ivantjuk
har äntligen tid att kontrollera
om hans angrepp är av seriös
kaliber eller om det endast rör sig

Kungsindiskt (E 70)
Veselin Topalov
Tejmur Radjabov
Morelia, 2006
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7
4.e4 d6 5.Ld3 0-0 6.Sge2
Vit väljer en variant i vilken Radjabov råkat ut för ett smärtsamt
nederlag mot Ivan Sokolov. Den
här gången var emellertid Radjabov väl förberedd.
6...c5 7.d5 e6 8.h3 exd5 9.exd5
Sfd7 10.f4 f5 11.0-0
Ftacnik kom en gång undan med
det extravaganta 11.g4!? Dh4+
12.Kd2!, men försöket har aldrig
upprepats.
11...Sa6 12.Le3 Sc7 13.Dd2 Te8
14.Lf2 Sf6 15.a3 a5!
Ett förträffligt beslut. Normalt är
svart ovillig att låta damflygeln
blockeras, men Radjabov bedömer att svarts starka kontroll över
e-linjen och kungsflygeln uppväger det faktum att han frånhänt
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sig sprängningen b7-b5.
16.Lh4 Ld7 17.Kh1
I syfte att spela 18.Sg1-f3.
17...De7 18.Tae1 Df7 19.a4
Vit tröttnade till slut på att räkna
på om b7-b5 ännu blivit ett hot.
19...Sa6 20.g4!?
Spelat snabbt för att sätta press
på en motståndare som endast
hade en halvtimme kvar på klockan till tidskontrollen. Topalov är
ovillig att flytta springaren på
e2 och tillåta tornbyten längs elinjen med sannolik remi, men
det hade under alla omständigheter varit betydligt säkrare än
den halsbrytande plan som inleds
med textdraget.
20...Sb4 21.Lb1 fxg4 22.f5 Lxf5
Först nu började Topalov tänka,
antagligen insåg han att angreppet inte var så starkt som han
hade trott.
23.Lxf5 gxf5 24.Txf5 Dg6
25.Tef1 Tf8 26.Sg3
Topalov la sju minuter på det
här, men av hans reaktion att
döma hade han förbisett Radjabovs svar. Topalov förkastade
26.Df4 Sd7 27.Dxg4, kanske på
grund av 27...Dxg4 28.hxg4 Se5,
men efter 29.b3 Sxg4 30.Se4 utövar vit ett tillräckligt starkt tryck
mot d6 för att hålla jämvikten.

26...Sh5!! 27.Sce4
Än en gång undviker Topalov att
likvidera till ett hållbart slutspel
genom 27.Txf8+ Txf8 28.Txf8+
Lxf8 29.Sxh5 Dxh5 30.De1!
gxh3 31.De6+ Df7 32.Se4 för att

istället sätta sitt hopp till nebulösa angreppschanser.
27...Sxg3+ 28.Sxg3 gxh3 29.b3
Vit försöker hålla sig kall trots
den uppenbart negativa händelseutvecklingen. Den potentiella
svagheten på d6 ger vit viss positionell kompensation för det
förlorade materialet.
29...Tae8 30.Kh2 Txf5
Vid det här laget öste Radjabov
på ordentligt. På de senaste fyra
dragen använde han mindre än
en minut (och endast två minuter
på 26...Sh5!!). Topalov tycks ha
lockats med i det höga tempot
och slog nästan omedelbart tillbaka med tornet.
31.Txf5
31.Sxf5 förtjänar allvarligt beaktande med tanke på att 31...Le5+
32.Kxh3 Kh8 33.Dg5! ger vit
goda remichanser.
31...Te5!
Först här började Topalov tänka
och han var inte nöjd med vad
han såg. Hans första slutsats (som
han kunde ha dragit flera drag
tidigare) var att hans egen kung
står lika osäkert som motståndarens, vilket ledde fram till rätt
plan – dambyte.
32.Dg5! Dxg5
Till slut slår Radjabov av på
tempot: för det nära nog tvungna
textdraget använde han elva av
sina återstående sjutton minuter.
Förvånansvärt nog svarade Topalov återigen nästan omedelbart.
33.Lxg5?!
33.Txg5! förtjänade en betydligt
noggrannare undersökning. Svart
kan förvisso byta av flera pjäser
med 33...Txg5 34.Lxg5 Le5, men
efter 35.Kxh3 Lxg3 (35...Sd3
36.Se4) 36.Kxg3 vinner vit tillbaka en bonde med trolig remi
efter t.ex. 36...Kf7 37.Ld8 Sd3
38.Lxa5 och nu kan 38...Sc1 besvaras med 39.b4 Sb3 40.Lc7.
33...Sc2! 34.Ld8?
Det slutgiltiga misstaget på en
dålig dag för Topalov. Efter det

uppenbara 34.Lf4 kan svart framtvinga ett springarslutspel med
bonde över: 34...Sd4! 35.Lxe5
Sxf5 36.Lxg7 Sxg7 (36...Sxg3 37.
Lc3!) 37.Kxh3 Kf7, men det är
långtifrån klart huruvida svart kan
göra framsteg efter 38.Kg4 Kg6
39.Se4.
34...Sd4! 35.Tf4 Te3 36.Tg4 Kf7
37.Te4 Txb3 38.uppg.
Damgambit (D 45)
Tejmur Radjabov
Etienne Bacrot
Morelia, 2006
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.e3
a6 5.Sf3 e6 6.b3 Lb4 7.Ld2 0-0
8.Ld3 Sbd7 9.0-0 Ld6
Genom en lite märklig dragföljd
har spelarna nått en relativt
typisk halvslavisk ställning där
svart har petat in a6 medan vit
har fått göra de något nyttigare
dragen b3 och Ld2.
10.Dc2 Te8?!
Bacrots tränare Iosif Dorfman
(som följde partiet från Frankrike) var mycket missnöjd med det
här draget och föreslog istället
10...h6 11.Tad1 e5 med tillfredsställande spel för svart.
11.Tad1 h6 12.e4 dxe4?!
Oavsett om det var farligt eller ej
så var Bacrot tvungen att försöka
med 12...dxc4 13.Lxc4 b5!
(13...e5 14.dxe5 Sxe5 15.Sxe5
Lxe5 16.Lxh6! Dc7 17.f4! är fruktansvärt för svart) 14.Le2 e5, och
även om svart förlorar bonde
efter 15.dxe5 Sxe5 16.Sxe5 Lxe5
17.Lxh6 kan han åtminstone
hoppas på att generera lite spel
genom 17...Da5 18.Ld2 b4 19.
Sa4 Sxe4 20.Dxc6 Lf5.
13.Sxe4 Sxe4 14.Lxe4 c5
Enda möjligheten att vinna lite
terräng, men på grund av de förslösade tempona (a6 och Te8)
kan vit bibehålla trycket.
15.dxc5 Lxc5 16.b4! Lf8 17.c5
Dc7 18.Lc3 a5 19.a3 axb4 20.
axb4 f5
En desperat åtgärd som strandar
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taktiskt. Det ska dock sägas att
svart knappt har några drag. Efter
t.ex. 20...Sf6 21.Le5! De7 22.Ld6
kan han i princip ge upp.
21.Ld3 b6

22.Tfe1! Lb7
22...bxc5 23.Lxf5 cxb4? förlorar
damen efter 24.Lh7+.
23.Lc4!
Plötsligt är bönderna på e6 och f5
försvarslösa.
23...Le4 24.Db3 Kh8 25.Lxe6
Sf6 26.Sh4?!
Bacrot ges en tillfällig respit. Efter
26.Lxf6 gxf6 27.Sh4 är svart bortom all räddning, t.ex. 27...Tad8
28.cxb6! Dxb6 29.Sg6+ Kg7
(29...Kh7? 30.Lg8+!) 30.Dg3 och
angreppet avgör.
26...bxc5 27.Lxf6 c4! 28.Dxc4
14
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Efter en stunds funderande inser
Radjabov att någon forcerad vinst
inte står att finna och han fattar
därför ett praktiskt beslut och
styr in i ett ytterst fördelaktigt
slutspel. 28.Lxc4 gxf6 29.Sg6+
Kg7 30.Sxf8 Kxf8 31.b5 leder
också till vinst.
28...Dxc4 29.Lxc4 gxf6
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8
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32.Tf1 Tg7 33.Txg7 Kxg7 34.
fxe4 Lc5+ 35.Kh1 fxe4 36.Sf5+
De olikfärgade löparna erbjuder
inte Bacrot några utsikter till
räddning och det är därför något
av en gåta att partiet fortsätter
ytterligare femton drag efter tidskontrollen.
36...Kg6 37.Sg3 e3 38.Ld3+ Kf7
39.Se2 Ke7 40.g3 Ta2 41.Kg2
Td2 42.Lc4 Lb6 43.Kf3 Kd6
44.Ke4 Ke7 45.Tb1 Td6 46.Kf3
Tc6 47.Ld5 Td6 48.Le4 Ke6
49.Tb5 Kd7 50.Sf4 Ld4 51.Td5
La7 52.Txd6+ Kxd6 53.Sg2 Ke5
54.Sxe3 h5 55.h4 uppg.

Peter Leko
30.f3! Lxb4?!
Draget Radjabov hoppades på.
30...Lc6 var enda möjligheten att
bjuda vidare motstånd, även om
svart efter 31.Sg6+ Kg7 32.Sxf8
Kxf8 33.b5 torde vara förlorad i
långa loppet.
31.Td7! Tg8
31...Lxe1 32.Sg6 matt skulle
ha besparat bägge spelarna viss
möda ...

Efter att ha tagit täten från start
hyste Leko säkert förhoppningar
om att få se slutet på en serie
mycket skrala resultat. Det verkade dock som om Leko brände
allt sitt krut i Mexiko: inledningen med 3½ på 4 följdes nämligen
av åtta raka remier för att slutligen “krönas“ med två katastrofala
förluster. Det får nog sägas vara
ursäktligt att han inte kunde
hålla en sammanbiten Topalov
stången i näst sista ronden, men
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Lekos avslutande förlust (för övrigt första gången på 2000-talet
som han förlorade två tävlingspartier i rad) var inget mindre än
en tragedi för ungraren.

sätter dock ukrainaren i svårigheter. Det naturliga var 13...Le6.
14.Se3 Dc7 15.axb5 axb5

vanskligare uppgift.
22...Se6 23.Sd5! Sxd5 24.Lxd5
Dc8 25.d4 Lf6 26.Db3

16.b4! Sb7
En onaturlig reträtt som kostade
Ivantjuk ytterligare tjugo minuter. 16...Sc6 fungerar inte så bra
med tanke på 17.Sd5! Sxd5
18.exd5, men Leko hade förväntat sig 16...cxb4 17.cxb4 Sc6
varefter vit bibehåller ett visst
tryck efter 18.Ld2. “Jag förstod
att Ivantjuk inte var nöjd med
normala drag och han skulle naturligtvis stå okej om han hade
tillräckligt med tid för att omgruppera springaren“, förklarade
Leko.
17.Ld2 Sd8 18.Lb3! Txa1 19.
Dxa1 Te8
Svart börjar redan få ont om konstruktiva drag. 19...Se6 besvaras
t.ex. väl med 20.Sd5.
20.bxc5
“Det var ett svårt val mellan textdraget och 20.Da2 Se6 21.bxc5“,
sa Leko. “Allt ser bra ut för vit.“
20...Dxc5
Tyvärr tvunget eftersom 20.
...dxc5 21.c4! ger vit stor fördel.
21.Da2 h6 22.h3
“Vi behövde båda dessa drag“, sa
Leko, dock utan att gå in på varför. Vid det här laget hade ungraren nästan kommit i kapp på
klockan, men det ska sägas att det
i den här ställningen är relativt
lätt för vit att hinna med arton
drag på en halvtimme. För svart
väntar däremot en betydligt

26...Lc6?
En panikartad reaktion som kan
förklaras av att Ivantjuk här förbrukade det mesta av sin återstående betänketid och endast hade
fem minuter kvar när han spelade
textdraget. Enligt Leko var
26...Da6 det enda bra draget: “Då
spelar jag 27.Le3 följt av Tb1 och
svart kan inte göra någonting.“
27.Db4!
Ivantjuk hade sett att varken
27.Lxc6 Dxc6 28.d5 Sc5 eller
27.Lxe6 fxe6 vinner material för
vit, men missat detta lugna drag
som skapar ett avgörande dubbelhot i form av 28.Lxc6 och
28.Dxd6.
27...exd4 28.cxd4 Lxd5 29.exd5
Sg5 30.Txe8+ Dxe8 31.Lxg5
hxg5 32.Dxd6 De2 33.Dc5 Dc4
Om motståndaren bara har tretton sekunder kvar på klockan skulle nog de flesta spelare försöka
komplicera spelet genom varianter i stil med 34.d6 De6 35.Se5.
Leko förblir dock sin spelstil trogen och byter utan att bry sig om
tidskontrollen ner till ett slutspel
som han är säker på att vinna.
34.Dxc4 bxc4 35.Kf1 Kf8 36.d6!
Ke8 37.Se5! Lxe5 38.dxe5 Kd7
39.g3!
Ivantjuk förlorade på tid här, men
bondeslutspelet är under alla
omständigheter hopplöst eftersom 39...f6 kan besvaras med

Tejmur Radjabov

Peter Leko

45.Sf6! uppg.
45...Txf6 46.Td8+ Tf8 47.
Dd4+!! Dxd4 48.Txf8 matt.
Spanskt (C 88)
Peter Leko
Vasilij Ivantjuk
Morelia, 2006
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5
7.Lb3 0-0 8.a4 Lb7 9.d3 d6
10.Sbd2 Sa5 11.La2 c5 12.Sf1
Leko har viss erfarenhet av den
här varianten, främst med de svarta pjäserna, inklusive ett riktigt
svidande nederlag mot Kasparov
i Linares 2001.
12...Lc8
Ett mindre vanligt drag som
Ivantjuk antagligen bestämde sig
för under den fyrtiofem minuter
långa lutare han tog sig i tionde
draget. Leko föredrog 12...Te8
mot Kasparov, men även 12...b4
har sina anhängare.
13.c3 Ld7?!
I samband med sitt nästa drag
använder Ivantjuk sig av en plan
som skulle ha fungerat väl om vit
hade strävat efter att genomföra
d3-d4. Lekos exakta motstöt för-
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40.f4. När Leko lämnade spellokalen var hans glädjestrålande
sekundant Arsjak Petrosian den
förste att gratulera honom med
orden “Det var ett bra parti, Peter
– ett mycket bra parti.“

Peter Svidler
Svidlers dåliga resultat i superturneringar såg ut att få ett slut
efter 3½ på de 4 inledande ronderna. En start som han åstadkom
trots att hans dator havererade
redan första dagen, vilket betydde att han inte hade tillgång till
sina egna analyser förrän den
mexikanska halvan av turneringen var avverkad. Tre förluster på
fyra ronder med hans kära Grünfeldindiskt släckte dock allt hopp
för Svidler och den talangfulle
ryssen valde att skjuta ut sig med
en serie remier som avslutning
på en nedslående turnering.
Men inte heller denna plan gick
som han hade tänkt sig när
Radjabov demolerade Svidler i
näst sista ronden. När han sedan
misslyckades med att köra hem
en vinstställning mot Ivantjuk i
slutronden fick turneringen ett
deprimerande slut som på något
sätt kändes följdriktigt för hans
vidkommande.
Grünfeldindiskt (D 85)
Paco Vallejo
Peter Svidler
Morelia, 2006
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5
4.cxd5 Sxd5 5.Ld2 Lg7 6.e4 Sb6
7.Le3 0-0 8.h4!?
En ny idé av Vallejo, men också
något som Grünfeldexperten
Svidler var väl förberedd på.
8...Sc6 9.e5
9.d5 Se5 var definitivt inte det vit
hade tänkt sig.
9...Lf5!
“Jag förbisåg detta i mina förberedelser“, medgav Vallejo som nu
16
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tänkte i över en halvtimme innan
han spelade det blygsamma:
10.Le2
Och nu var det Svidlers tur att
försjunka i trettio minuters
grubblerier. “10.Le2 är en fantastisk idé. Först tänkte jag att svart
bara måste stå bättre, men jag
kunde inte hitta något“, sa Svidler. Båda avfärdade 10.g4 på
grund av 10...Le6! följt av
11...Dd7 – hotet mot g-bonden
vinner ett viktigt tempo för
12...Tad8.
10...Sb4 11.g4?
På 11.Tc1 fruktade Vallejo
11...c5!, men Svidler ansåg att vit
utan bekymmer kunde välja mellan 12.Sf3 cxd4 13.Sxd4 Lxe5
14.Sxf5 gxf5 15.0-0 med viss
kompensation för bonden, och
12.dxc5 S6d5 13.Sxd5 Sxd5
14.Sf3 Sxe3 15.fxe3 Da5+
16.Dd2 Dxa2 17.0-0 “och det
finns definitivt mycket att spela
om“, ansåg Svidler. Under partiet
var dock Vallejo inte lika övertygad – varför ge en bonde eller
tillåta att bondestrukturen slås
sönder så tidigt?
11...Sc2+ 12.Kf1 Sxe3+! 13.
fxe3 Le6
Nu är vits ställning en ruin. Kungsangreppet leder ingenvart och
kungen kommer alltid att vara
sårbar efter 14...f6.
14.Sh3 f6 15.exf6 Lxf6
“Jag lät mig ryckas med av ställningen och glömde helt bort att
jag inte var tvungen att slå på
f6“, erkände Svidler efter partiet.
“Efter 15...Sd5!? 16.Sxd5 Lxd5
17.Th2 Lxf6 18.Kg1 e5! är det
slut.“ Vallejo höll med. Ingen av
spelarna insåg att vit efter
16...Lxd5 faktiskt kan försvara
sig med 17.Sf4!, t.ex. 17...Lxh1
18.Lc4+! Kh8 19.fxg7+ Kxg7
20.Kg1. Även här är svarts utsikter att föredra efter 20...Txf4 21.
exf4 Lf3!, men vit är ordentligt
med i partiet.
16.Kg1

Svidler hade underskattat detta
och blev lite skakad. Efter långt
betänkande kom han emellertid
fram till ett glänsande svar.
16...Lf7!
Efter 16...Sd5 kan vit spela 17.Lc4
Dd6 18.Se4 Dc6 19.Db3.
17.Sg5

17...e5
Närliggande och starkt. Men svart
har ett ännu starkare alternativ,
vilket Svidler faktiskt hade sett.
“Det är möjligt att jag kunde ha
vunnit med 17...Lxg5! 18.hxg5
e5 19.dxe5 Dxg5 20.Dd4 Sd7!!“,
sa Svidler omedelbart efter partiet, “men jag hade missat så
mycket redan att jag inte kunde
förmå mig själv att spela det.“
Det tog inte lång tid för dem att
i efteranalysen komma fram till
att 21.Dxd7 Dxe3+ 22.Kh2 Tad8
ger svart ett överväldigande angrepp. Vit behöver inte slå
springaren, men 21.Se4 Dxe5 slår
väl ut för svart eftersom vits försök att vinna tillbaka bonden med
22.Dxe5 Sxe5 23.Sf6+ Kg7
24.Sxh7 ger svart fullständig
kontroll efter 24...Tfd8! 25.Sg5
Lg8 följt av en invasion längs
d-linjen.
18.Sxf7 Txf7 19.dxe5 Lxe5
20.Se4
Vallejo var i tidsnöd och därför
ovillig att ge sig in i slutspelet
efter 20.Dxd8+ Txd8 21.Td1
Txd1+ 22.Sxd1, ett beslut som
förvånade Svidler. “Det är obehagligt, men jämfört med det som

TfS nr 3/2006

16

06-04-26, 13.12

bestämde sig för att göra slut på
spanjorens lidande genom en likvideringskombination.
35...Sxg2! 36.Txf8+ Kg7 37.
Dxc7+
37.Dxg2 Dxg2+ 38.Kxg2 Kxf8
39.Sg5 Lf6! är också hopplöst för
vit.
37...Kxf8 38.Dd6+ Kg7 39.De7+
Kh6 40.Dg5+ Dxg5 41.uppg.
Efter 41.hxg5+ Kh5 42.Kxg2
Kg4! sitter springaren fast och
svart vinner utan besvär.

Det blev en nedslående turnering för Peter Svidler.

skedde ...“ sa Svidler till Vallejo
och visste sedan inte riktigt vad
han skulle säga.
20...Lxb2 21.Tb1 De7! 22.Lf3
Lg7 23.Sg5! Tff8
Kyligt spelat. Vallejo hade hoppats på 23...Dxe3+? 24.Kg2 Td7
som ger vit tillfälle att spela
25.Dxd7!! Sxd7 26.Ld5+ Kf8
27.Sxh7+ Ke7 28.The1 Dxe1
29.Txe1+ Kd6 30.Lxb7 med trolig remi.
24.Db3+ Kh8 25.Lxb7 Tab8
26.Le4 Lf6
Trots uppfinningsrikt försvarsspel
är vits ställning alltjämt oerhört
oangenäm. Kungen står osäkert
och pjäserna samverkar dåligt –
lägg därtill kraftig tidsnöd.

27.Dc2 Tbe8 28.Tf1 Dd7! 29.Lf3
Txe3 30.Th3 Ld4 31.Kg2 Sd5!
32.Kh1 Sf4 33.Lc6 Txh3+
34.Sxh3 Dxg4 35.Lg2

Vid det här laget hade Vallejo
arton sekunder kvar och Svidler

Ryskt (C 42)
Peter Svidler
Etienne Bacrot
Morelia, 2006
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6
4.Sf3 Sxe4 5.Sc3 Sxc3 6.dxc3
Le7 7.Lf4
Efter att ha slagit Kramnik i ryska
mästerskapet i december med
denna variant – som inte är så
menlös som den i förstone kan
verka – väljer Svidler föga förvånande att lufta den igen. Mot
Kramnik spelade han emellertid
7.Le3, vilket bemöttes med Sc6e5. Svidler väljer en alternativ
ruta för löparen.
7...0-0 8.Dd2 Sd7 9.0-0-0 Sc5
10.Le3 Te8 11.Lc4 Le6 12.Lxe6
Sxe6 13.h4 Dd7 14.Dd3
Svidler trodde att detta var en
nyhet, men det spelades två gånger år 2005. Logiken bakom idén
är glasklar nog: “Om jag låter
svarts dam komma till b5 har jag
ingenting“, förklarade Svidler.
14...Da4 15.Sg5 Sf8 16.Dd5!
Det här är däremot en riktig
nyhet. 16.Kb1 har spelats tidigare, men gav inte mycket för vit
efter 16...c6.
16...Lxg5 17.hxg5 De4
Svidler berömde textdraget som
han ansåg leda till omedelbar utjämning, men Bacrot var inte
övertygad. Det är dock möjligt
att svart inte har något bättre
eftersom 17...c6 18.Td4! är obehagligt.
TfS nr 3/2006
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18.c4 Dxd5
Svidler förväntade sig 18...Te5
och förklarade att han efter
19.Td4 Txd5 20.Txe4 Te5 21.
Teh4 förväntade sig ett snabbt
fredsslut. Bacrot hade dock avfärdat denna variant på grund av
21.Txe5! dxe5 22.Td1 och Svidlers förslag 22...Se6 löser inte
svarts problem efter 23.Td5! och
nu t.ex. 23...f6 24.gxf6 gxf6
25.Td7.
19.cxd5 Sd7 20.Td3

20...f6
Ett ambitiöst drag som fick Svidler att ångra sitt förhastade 20:e
drag. Men efter en djup analys
upptäckte han att vit kan initiera
en skarp variant som antagligen
bibehåller fördelen.
“Under alla omständigheter
finns det ingen återvändo efter
20.Td3“, sa Svidler.
21.Tc3 Tac8 22.Th4! Te7
Den variant som Svidler ursprungligen oroade sig för var
22...fxg5 23.Thc4 Sf6 24.Txc7
Txc7 25.Txc7 Sxd5 26.Txb7
Sxe3 27.fxe3 Txe3 eftersom
28.Txa7 Te1+ 29.Kd2 Tg1 leder
till en kapplöpning där svarts hbonde skulle bli hyperfarlig. Men
sedan insåg Svidler att vit kan
spela 28.b4! och låta b2 tjäna
som hemvist för kungen, varefter
damflygelbönderna är nästan
omöjliga att hejda, t.ex. 28...a5
29.b5 Te5 30.a4! Te4 31.c3! Txa4
32.b6 och svarts torn kan inte
stoppa b-bonden.
18
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23.Thc4 Sb6 24.Lxb6 axb6
25.gxf6 gxf6 26.a4
Nu har vit en stabil fördel även
om det är öppen fråga om den är
tillräcklig för vinst.
26...Kf8 27.Kd2 Tg7 28.g3 Ke8
29.Tf3 Tg6 30.Th4 h6 31.Te4+
Kd7 32.Te6 Tf8 33.c4 h5 34.Tf5
Ett drag som gjorde Svidler full
av självförebråelser: “Jag såg
34...Tg4! så fort jag hade utfört
draget och insåg att jag därigenom skapat den enda ställning
där svart har möjlighet att eliminera sina svagheter.“ Det finns
också en karpovsk metod i 34.Tf4!
för att hålla ställningen under
kontroll.
34...Tg4!?
Bacrot griper sin chans att överge
det passiva försvaret.
35.b3 h4! 36.gxh4 Txh4 37.Tfxf6
Txf6 38.Txf6 Ke7 39.Te6+ Kf7
40.Te3 Th1 41.Tf3+ Ke7 42.Ke3

42...Te1+?
“Varför behöll du inte tornet på
h-linjen?“, frågade Svidler omedelbart efter partiet. “Jag kunde
inte hitta någon vinstväg för mig
då.“ “Jo“, svarade Bacrot, “men
du spelar ju f4 och Tf3, eventuellt f5, och för sedan över kungen
till damflygeln och bryter igenom med a5.“ Svidler var långt
ifrån övertygad och de analyserade några olika varianter där
ungefär hälften slutade remi och
resten med vinst för vit. Under
alla omständigheter var 42...Th4
Bacrots enda chans. Textdraget

leder till forcerad vinst för vit.
43.Kf4 Kf6 44.Th3! Te2
Svart kan inte längre förhindra
att vit tränger in med tornet
eftersom 44...Kg7 strandar på 45.
Te3!.
45.Th7! Txf2+ 46.Ke3! Tb2
47.Txc7 Txb3+ 48.Kd4 Tb4
48...Tb1 49.Txb7 är lika hopplöst.

49.Td7!
Poängen med vits spel. 49.Txb7
Txa4 50.Txb6 Ke7 51.Tb7+ Kd8!
leder enkelt till remi för svart.
49...Txa4 50.Txd6+ Ke7 51.
Txb6 Ta7 52.c5! Kd8
52...Kd7 går inte på grund av
53.Txb7+!.
53.Ke5 Kc7 54.Th6 Ta5 55.
Th7+ Kb8 56.Th8+! Ka7
Tillåter en vacker avslutning, men
efter 56...Kc7 57.d6+ Kc6 (57.
...Kd7 58.Th7+ Kd8 59.Ke6 är
ännu värre) 58.Tc8+ Kd7 59.
Tc7+ Kd8 60.Ke6 är svart hjälplös mot hotet 61.Th7.
57.d6! Txc5+ 58.Ke6 Tc6 59.
Ke7 uppg.
Spanskt (C 67)
Peter Svidler
Veselin Topalov
Morelia, 2006
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6
4.0-0 Sxe4 5.d4 Sd6 6.Lxc6
dxc6 7.dxe5 Sf5 8.Dxd8+ Kxd8
9.Sc3 Se7 10.h3 Sg6 11.Lg5+
Ke8 12.Tad1 Ld7 13.Sd4
Judit Polgars plan med torndubblering på d-linjen mot Topalov i
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Sofia 2005 gav ingenting efter
13.Td2 Le6 14.Tfd1 Le7.
13...h6 14.Le3 h5
Det första nya draget. 14...Sxe5
15.Lf4 är bättre för vit, men
14...Lb4 15.f4 Lxc3 16.bxc3 c5
17.Se2 b6 föll väl ut för svart i ett
parti från 2002 mellan Shirov
och Almasi.
15.f4 h4

16.f5!?
Svidler skrattade gott när han fick
veta att kommentatorerna hade
beskrivit hans offer som ett fint
exempel på goda öppningsförberedelser. “Känner de mig verkligen så illa att de inte vet att jag
inte spelar förberedda offer!“, sa
Svidler som medgav att hans
prepp hade tagit slut efter 13:e
draget.
16...Sxe5 17.f6! Th5 18.Se4 g6
Därmed kan vit hålla kvar bonden på f6. Svidler betraktade
18...b6 som mer flexibelt.
19.Lf4 c5 20.Sf3
Enkelt och starkt, men 20.Se2!?
var eventuellt ännu bättre. Hotet
är 21.g4! – ett tema som Kasparov missade i VM-matchen
mot Kramnik 2000. Svidler var
irriterad över att inte ha sett det.
20...Sxf3+ 21.Txf3 Le6 22.Tfd3
c4! 23.T3d2
Kombattanterna hade diametralt
motsatta åsikter om det här draget. Topalov ansåg att svart nu
har skäl att spela på vinst och att
vit borde ha styrt in i remihamnen med 23.Td4 c6 (Svidler trod-

de att svart kunde spela 23...Lc5,
men hade missat att svart blir
mattad efter 24.Sxc5 Txc5 25.
Lxc7! Txc7 26.Txh4) 24.Sd6+
Lxd6 25.Lxd6. Hursomhelst är
det bara svart som kan spela på
vinst i den här varianten och
Svidler valde därför att söka sina
chanser med fler pjäser kvar på
brädet.
23...c6 24.Sg5 Lc5+ 25.Kh2 Ld5

26.Te2+ Kf8?
Ett närliggande drag, men i själva
verket svarts första allvarliga misstag i partiet. Efter 26...Kd7! fruktade Topalov kanske 27.Sxf7
(27.Tde1 Tf8 28.Te7+ Lxe7
29.Txe7+ Kc8 30.Tc7+ Kd8 31.
Txb7 ser tilltalande ut, men efter
31...Te8! har vit inget bättre än
remi med 32.Tb8+ Kd7 33.Tb7+)
27...Tf8 28.Se5+ Kc8 29.Sg4,
men Svidler ansåg denna rädsla
ogrundad. Vit har visserligen
tagit tillbaka bonden med ränta,
men “svarts löpare på d5 är en
fantastisk pjäs – jag tror inte det
är mer än lika spel“, menade han.
27.Tde1 b5
Det är svårt att tro att bondestrukturen på damflygeln kommer att avgöra partiet, men detta
till synes sunda drag är eventuellt
ett fel. 27...c3! 28.b3 ger förvisso
en svag bonde på c3, men det är
inte lätt för vit att utnyttja.
28.c3! a5 29.a3 Tc8
Efter 29...b4 30.a4 har svart enbart skapat en svaghet i bonden
på a5.

30.g4
Rätt idé, men efter partiet var
Svidler arg på sig själv för att han
inte spelade 30.Te5! först, vilket
inte tillåter Topalovs snillrika försvar. Observera att svart inte kan
besvara 30.Te5 med 30...Ld6? på
grund av 31.Te8+!.
30...hxg3+ 31.Kxg3 Le6!
Vid första ögonkastet är det inte
självklart att svart måste ta till så
radikala metoder, men Topalov
såg att vit hade en fruktansvärd
plan i h4, Lc7! följt av La5-b4.
Poängen är att vit tränger ner till
e7 med avgörande verkan när
svartfältslöparna byts av. I annalkande tidsnöd är Svidler nu tvungen att försöka räkna ut hur han
ska kunna vinna tillbaka bonden
utan att försaka den positionella
fördelen.
32.h4! Kg8 33.Te5! Lf8
Båda spelarna betraktade detta
som det bästa försvaret eftersom
33...Ld6 strandar på 34.Txe6!
Lxf4+ 35.Kxf4 fxe6 36.Kg4! och
svarts torn är hjälplösa. Svidler
hade räknat fram till 36...Kf8
37.Txe6 Tc7 38.Td6 Ke8 39.Se6
och sedan avbrutit sin analys.
Faktum är dock att tornslutspelet
efter 39...Tch7 inte alls övertygar, t.ex. 40.Sg7+ (40.Td8+ Kf7
41.Sg5+ Kxf6 42.Sxh7+ Txh7
43.Td6+ Kf7 44.Txc6 Th5 är bara
remi) 40...Kf7 41.Sxh5 Txh5
42.Txc6 a4! och vit kommer inte
vidare. Deras bedömning var dock
inte alldeles uppåt väggarna – i
stället för 39.Se6 kan vit spela
saker som 39.a4!? med en oerhört obekväm ställning för svart.
34.Sxe6
Svidler avfärdade 34.Txe6 på
grund av 34...Txg5+ 35.hxg5
fxe6, men missade att 36.Td1!
ger vit vinställning. Till hans stora lättnad upptäckte han dock att
34...fxe6 35.Td1 Lh6! är bra för
svart, t.ex. 36.f7+ Kf8 37.Td7?
Lxg5 38.Ld6+ Le7! och det är
svart som vinner!
TfS nr 3/2006
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Levon Aronian på promenad med sekundanten
Vladimir Potkin.

Levon Aronian på en minut
Född 6 oktober 1982 i Armenien.
● Vinner U12-VM i Ungern, 1994.
● Flyttar med familjen till Tyskland år 2001, men behåller
sina armeniska förbindelser.
● Vinner U20-VM i Goa, Indien 2002 (vid fjärde försöket).
● Avancerar på världsrankingen tack vare utmärkta resultat
i lagmatcher och öppna turneringar.
● Går över elo 2700 på Fides junilista 2005.
● Vinner sin första bergerturnering i Stepanakert, Azerbajdzjan, oktober 2005.
● Vinner Världscupen i Chanty-Mansiysk i november 2005.
● Rankad femma i världen på Fides januarilista 2006, men
tar endast femtio procent i Wijk aan Zee.
● Vinner Morelia-Linares 2006.
●

34...fxe6
34...Txe5 35.Lxe5 fxe6 36.Td1
är hopplöst för svart.
35.Td1! Th7 36.Txe6?!
Här drog Topalov en lättnadens
suck. Han hade förväntat sig
36.Tg5! och svart är hjälplös.
36...Tb7 37.Te4 Kf7 38.Lg5 Te8
39.Txe8 Kxe8 40.Kg4 Th7?!
20
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Nu blir tornet avskuret från damflygeln, en faktor som Svidler
omedelbart utnyttjar. Ryssen
hade förväntat sig 40...Kf7
41.Td8 b4!. Vit kan visserligen
vinna bonde genom 42.axb4 axb4
43.Td4, men Svidler var långt
ifrån säker på att det skulle gå
att vinna löparslutspelet efter

43...bxc3 44.bxc3 Tb5 45.Txc4
Tc5. Med tidskontrollen avklarad satt Svidler och valde mellan
denna variant och en plan
baserad på h5, vilken ger vit
vinstchanser, när Topalov genom
textdraget gav ryssen ytterligare
ett alternativ.
41.Te1+ Kd7 42.a4! bxa4
Spelat med tungt hjärta, men
42...Ld6 43.Ta1 är också obehagligt för svart.
43.Te5 c5 44.Lf4! Th8 45.Lg3
Svidler hade missat Topalovs 48:e
drag och trodde därför att textdraget vann enkelt. Han hade sett
att 45.h5 gxh5+ 46.Txh5 Tg8+
47.Tg5 Th8 48.Kf5 också vinner
för vit, men trodde att den valda
varianten var än mer avgörande.
45...Lh6 46.Te7+ Kc6 47.Lf4!
47.f7 ser tilltalande ut, men efter
47...Tf8 48.Le5 Kd5 49.h5 gxh5+
50.Kxh5 Lc1! kan vit vinna torn,
men svarts a-bonde lär bli mycket svårstoppad.
47...Lxf4 48.Kxf4

48...Th5!
Svidler hade räknat på 48...Txh4+
49.Ke5! Th5+ 50.Ke6 Th2 51.f7
Txb2!? 52.Tc7+! Kxc7 53.f8D
och svarts bönder faller inom kort.
Topalovs drag kom emellertid
som en chock för Svidler, som
insåg att han nu var tvungen att
vinna partiet på nytt.
49.Te5!! Txh4+ 50.Kg5! Th5+
51.Kxg6 Txe5 52.f7 Te6+ 53.
Kg5 Te5+
Det omedelbara 53...a3 tvingar
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vit att hitta en lite annorlunda
vinstväg: 54.bxa3 Te5+ 55.Kg4
Te4+ 56.Kf3! Te1 57.Kf2.
54.Kg4 Te4+ 55.Kg3 Te3+
56.Kf2 a3 57.f8D

analys

57...axb2
I förstone kan detta verka liktydigt med uppgivet, men i själva
verket gillrar Topalov en häpnadsväckande serie fällor. På
kvällen efter partiet hittade Svidler 57...a2!? – en än mer diabolisk
plan. Om vit stoppar bonden med
det närliggande 58.Da8+ Kb5
59.Dh1 räddar sig svart med det
spektakulära 59...Th3! 60.Da1
a4! 61.Dxa2 Th1!

Den här ställningen är remi.
Damen kommer inte ut och tornet kan inte fördrivas från första
raden. Svidler hittade också rätt
väg för vit efter 57...a2, nämligen
58.Dc8+ Kb6 59.Dd8+ Kc6
60.Dd1!, men frågade sig också
om han hade varit tillräckligt på
alerten efter nära sex timmars
kamp för att undvika remin.

58.Dc8+ Kb5 59.Db7+ Ka4
60.Kxe3!
Undviker Topalovs första fälla.
60.Dxb2? tillåter 60...Tf3+! med
evig schack eftersom tornet inte
kan slås på grund av patt.
60...Ka3

inte hade somnat vid ratten två
gånger mot Bacrot skulle hans
resultat varit respektabelt, men
den tid då Ivantjuk utgjorde en av
segerkandidaterna i Linares verkar vara ett minne blott.
Grünfeldindiskt (D 80)
Vasilij Ivantjuk
Peter Svidler
Morelia, 2006
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Lg5
Se4
Som ung var Svidler förtjust i
gambiten 4...Lg7!?, men så här i
mogen ålder föredrar han numera att vänta några drag innan han
börjar offra bönder.
5.Lh4 Sxc3 6.bxc3 dxc4 7.e3
Le6 8.Db1

61.Db5!
De flesta spelare skulle automatiskt ha vandrat över med kungen
för att bistå, men efter 61.Kd2?
a4!! visar det sig att vit inte kan
förhindra att svart pattställer sig
själv genom 62...b1D!.
61...a4 62.Dxc5+ Kb3 63.Db4+
Kc2 64.Dxa4+ Kxc3 65.Da5+!
Omsorgsfullt spel hela vägen. Det
hade varit lätt att slappna av och
spela 65.Db5? som tillåter 65.
...b1D!! och än en gång är det
patt efter 66.Dxb1. Textdraget
är det mest exakta, även om
65.Da3+ Kc2 66.Da2 c3 67.Kd4!
också vinner för vit.
65...Kc2 66.Df5+ Kc1 67.Df1+
uppg.
En storartad seger mot heroiskt
försvar från Fide-världsmästarens
sida. “Det här partiet var helt
sjukt“, sa Svidler. “Topalov är ju
en kille som nästan aldrig förlorar.“

Vasilij Ivantjuk
Den ombytlige Ivantjuk är fortfarande kapabel att spela stort
schack, men i många partier i
Linares försatte han sig i fruktansvärd tidsnöd. Om Ivantjuk

8...c5!?
Ännu en Grünfeldnyhet från
Svidlers verkstad. Tidigare har
det ansetts obligatoriskt att
rädda b-bonden genom antingen
8...Dd5 eller 8...b6. Tyvärr finns
det risk för att Svidlers nya idé
har ett bäst före-datum på endast
ett parti – det verkar som om
Ivantjuk hittade vederläggningen
vid brädet.
9.Dxb7! Ld5 10.Db5+ Sd7?!
10...Dd7 är mycket säkrare eftersom 11.Dxc5 e5! faller väl ut för
svart.
11.Sf3! Tb8 12.Da4 cxd4
Det omedelbara 12...Dc8 kan
bemötas med både 13.Tc1 och
13.Se5 medan svart efter 12...Lg7
13.Lxc4 inte har någon kompenTfS nr 3/2006
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sation för bonden.
13.cxd4 Dc8 14.Tc1 e6

drag eftersom löparen på c4 är
tabu på grund av matten på d8,
medan 17...Ld5 18.Se5! Lxc4
(18...Sxe5? 19.Lb5+) 19.Sxc4
förlorar snabbt, t.ex. 19...Db8
20.Dxa7!! Dxa7 21.Sd6+ Lxd6
22.Tc8 matt.
18.Sd2!

I studielampans sken såg måhända denna ställning ganska
lovande ut för svart med tanke på
att både 15...Lb4+ och 15...Tb4
hänger i luften. Ivantjuk är dock
inte rädd för att tillåta båda dessa
drag.
15.Lxc4! Tb4
Svart har inte mycket val.
15...Lb4+ 16.Kd1! Lxc4 vinner
inte pjäs på grund av 17.Se5.
16.Da6! Lb7
Dambytet är alltför tröstlöst att
ens tänka på, men 16...Dc7!?
17.Se5 Tb6 var kanske en bättre
praktisk chans, om inte annat så
för att det uppmuntrar vit till
damoffret 18.0-0!? (18.Da4 är
det säkra alternativet och ger vit
en avsevärd fördel efter 18...Tb4
19.Sxd7! Dxd7 20.Da6 – 20.
Dxd7+ Kxd7 21.Lxd5 exd5 22.
Lg3 är inte heller dåligt – 20...Lb7
21.Dxa7 Ld6 22.0-0 0-0 23.a3!)
18...Txa6 19.Lxa6 Db8. Det verkar som om allt vinner för vit nu,
men efter 20.Tc8+ (20.Lb5 Le7
21.Lxd7+ Kf8 22.Lxe6!? Lxe6!
23.Lxe7+ Kg7! är inte alls lättvunnet för vit) 20...Dxc8 21.Lxc8
Sxe5 22.Lf6 Sf3+ 23.gxf3 Tg8
24.e4 Le7! har vit bara en merbonde (förvisso en mycket nyttig
sådan i varianter som 25.Le5 Lxa2
26.Ta1 f6 27.Lc7 Kf7 28.Ld7
Lc4 29.Txa7 och vit bör vinna).
17.Da5 f6
Svart har redan slut på normala
22
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18...Lxg2?!
18...Tb6 (med idén 19...Lb4) var
enda möjligheten att hålla liv i
partiet.
19.Tg1!
Ivantjuk funderade i tjugosju
minuter på om han skulle spela
textdraget eller 19.Lxf6, och somliga började bli oroliga för att
detta parti skulle förvandlas till
Ivantjuks tredje raka tidsnödsfiasko efter förlusterna mot Leko
och Topalov.
19...Dc6
19...Ld5 20.Lxf6 Tg8 tillåter en
annan spektakulär avslutning,
nämligen 21.Lxd5!! Dxc1+ 22.
Ke2 Dxg1 (22...Dc8 23.Lxe6 är
hopplöst) 23.Dd8+ Kf7 24.
Dxd7+ Kxf6 25.Se4+ Kf5 26.
Dxe6 matt.
20.Txg2!! Dxg2 21.Lxe6
Vid det här laget hade Ivantjuk
bara elva minuter kvar, men det
är mer än tillräckligt när svarts
kung befinner sig ett så hopplöst
utsatt läge.
21...Ld6
Svarts schackar leder ingenvart
medan 21...Db7 faller på 22.Tc7.
22.Tc8+ Ke7 23.Txh8 Kxe6 24.
Dd8! Dg1+ 25.Ke2 uppg.

Etienne Bacrot
Frankrikes nya stjärna fick sitt
elddop i Morelia-Linares. Han
tycktes ofta ha alltför stor respekt
för de ryktbara “veteranerna“,
men med tur och kämpaglöd lyckades Bacrot drygt halvvägs igenom turneringen undvika rollen
som turneringens strykpojke och
mot slutet spelade han riktigt bra.
Damindiskt (E 15)
Etienne Bacrot
Peter Leko
Morelia, 2006
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3
La6 5.b3 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Lg2
c6 8.Lc3 d5 9.Se5 Sfd7 10.Sxd7
Sxd7 11.Sd2 0-0 12.0-0 Tc8
13.e4 b5 14.Te1 dxe4 15.Lxe4
bxc4 16.bxc4 c5 17.d5 exd5
18.Lxd5
Så här långt har Bacrot bara följt
det system som han använde för
att besegra Michael Adams i ett
fint parti i Dortmund 2005, men
nu avviker Leko (Adams 18...Sb6
försatte svart i beråd efter 19.
La5).
18...Lf6 19.Se4 Lxc3 20.Sxc3
Sb6 21.Te4 Te8 22.Df3 Sxd5
23.Sxd5

23...Te6!
“Det var dumt av mig att inte
kontrollera varianten efter partiet mot Mickey“, sa Bacrot. “När
jag fick se 23...Te6 tänkte jag att
det var slut för i dag – jag trodde
att allt var en prepp.“
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24.Td1 De8?!
“Det var en prepp, men jag borde
ha spelat 24...Df8! – när jag hade
släppt pjäsen insåg jag att du hade
en riktigt stark möjlighet.“
25.Tg4?!
Ett halvhjärtat angreppsförsök
som inte leder någonvart. Draget
Leko fruktade var 25.Dg4! som
varken han eller Bacrot (efter
partiet) kunde hitta något bra
svar på. 25...Kh8 verkar vara det
bästa (25...Txe4 26.Sf6+ Kh8
27.Sxe4 Lb7 – 27...Lxc4? 28.Sd6
Le2 29.Df4 Df8 30.Td2 “och allt
rasar ihop“, påpekade Leko –
28.Sd6 Dc6 29.Sxb7 Dxb7 30.
Td7 vinner minst bonde tack vare
finessen 30...Db1+ 31.Kg2 Dxa2
32.Txa7!) 26.Tde1 Tcc6, men
efter 27.Df4! kunde Leko inte
hitta något bra svar. Efter t.ex.
27...Txe4 28.Txe4 Te6 29.Txe6
Dxe6 30.Db8+ Dc8 31.Dxa7
Lxc4 32.Sb6 kostar hoten på
åttonde raden en pjäs. Svart har
dock en räddningsplanka som
Leko mycket väl kunde ha sett
om ställningen hade uppkommit
på brädet, nämligen 27...Lxc4!
28.Sc7 g5!! och otroligt nog är
alla svarts problem lösta.
25...Kh8 26.Dc3 f6 27.Tf4 Lb7
Nu började Leko fundera på hur
han bäst skulle gripa initiativet,
men Bacrots nästa drag tog
honom ur alla sådana villfarelser.
28.Tf3!
Förbereder tornbyte på e-linjen
varefter springaren återvänder till
d5. Ingendera sida hade nu något
konstruktivt att komma med.
28...h6 remi

en var turneringens enda höjdpunkt för Vallejo i dansen med
de stora elefanterna.
Damgambit (D 43)
Veselin Topalov
Paco Vallejo
Morelia, 2006
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3
e6 5.Lg5 h6 6.Lh4 dxc4 7.e4 g5
8.Lg3 b5 9.Le2 Lb7 10.0-0 Sbd7
11.Se5 h5!?
Sitt skakiga öppningsspel mot
Radjabov ronden innan till trots
ryggar Vallejo inte för att testa
nyheten ännu en gång.
12.Sxd7 Dxd7 13.Le5 Th6 14.f3
Han avviker från Radjabovs 14.f4.
14...De7!
Svarts spel är hypermodernt så
det förslår, men inte ologiskt.
Svart har en merbonde och om
vit inte kan bryta igenom med
d4-d5 kommer han att ha fullt sjå
att bevisa att han har kompensation för den.
15.a4 a6 16.Dc2 Td8 17.Tad1
Sd7 18.Lc7 Tc8 19.Lg3 e5!
20.d5
Det är svårt att säga om vit redan
har gått vilse, men textdraget är
under alla omständigheter sämre
än 20.axb5! axb5 21.d5 som vi
snart ska se.
20...b4! 21.dxc6 Thxc6 22.Sd5

ha kunnat söka spel på damflygeln, men nu ligger hans bästa
chans i en underminering av den
andra flanken genom 23.h4!. När
Topalov spelade sitt 20:e drag
hade han sett att han kunde vinna
tillbaka bonden. Han hade dock
underskattat styrkan i Vallejos
långt framskridna c-bonde.
23.Dd2? h4 24.Lf2 c3 25.bxc3
bxc3 26.Dxg5?!
Konsekvent förvisso, men 26.Dc2
var vits enda chans. Det verkar
som om Topalov lät det egna
speltempot leda honom i fördärvet; bulgaren drog fortfarande
snabbt medan Vallejo endast hade
tjugo minuter kvar för de återstående dragen till tidskontrollen.
26...c2 27.Tc1 h3! 28.g3 Dh6!
29.Df5
Vid det här laget hade Topalov
insett att han var i allvarliga svårigheter (29.Dxh6 Lxh6 30.Le3
Lf8! förlorar kvalitet). Efter att
ha tänkt i nio minuter beslöt han
sig för att offra ett helt torn och
sätta sitt hopp till ett motangrepp
och spanjorens tidsnöd.
29...Dd2! 30.Tfe1 La3 31.f4!
Nu ser hotet 32.Lh5 mycket starkt
ut, men Vallejo använde sex av
sina återstående sexton minuter
för att kontrollera att han verkligen kunde ta materialet och ändå
överleva.
31...Lxc1! 32.Lh5

Paco Vallejo
Vallejo, Spaniens bäste spelare
efter Alexei Shirov, har alltid haft
det tufft i Linares och de två
inledande förlusterna som vit i
årets upplaga gjorde inte saken
lättare. En sensationell vinst mot
Fide-världsmästaren i sjätte rond-

22...De6
Vit har en fin springare på d5,
men den har inte mycket till
understöd. Om a-linjen hade
varit öppen (20.axb5!) skulle vit

32...Tg6!! 33.Lxg6 Lxd5! 34.
exd5 Dxe1+!!
Poängen med Vallejos plan. Svart
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blir torn över och schacken på f7
utgör blott ett nålstick.
35.Lxe1 Le3+ 36.Kf1 c1D

37.Dxf7+
Kanske Topalov hade hoppats på
motspel med 37.Lxf7+ Kd8
38.d6, men för sent insett att
38...Tc2!! vinner för svart. I sin
jakt på en alternativ källa till
motspel förbrukade Topalov
mycket tid och med sju minuter
kvar på klockan (mot Vallejos
nio) ger han sig in på ett desperat
försök att fiska i grumligt vatten.
37...Kd8 38.Ke2!? Lb6! 39.Ld2
Dc4+ 40.Kf3 e4+ 41.Kg4 Kc7
Med tidskontrollen avklarad har
Vallejo gott om tid för att inse
faran med 41...De2+ 42.Kh4
Dxd2? 43.Lf5! och vit har minst
remi.
42.a5 Ld4 43.Lf5 Tg8+ 44.Kh4
Th8+ 45.Kg5 Db5
Vits hot är neutraliserade och de
flesta trodde nog att Topalov skulle ge upp här, men Vallejo är en
notorisk tidsnödsnarkoman (han
hade redan använt mer än hälften
av betänketiden fram till den
andra tidskontrollen vid drag 60)
och världsmästaren väljer därför
att fortsätta till det bittra slutet.
46.Le6 e3 47.Le1 e2 48.g4 Tf8
49.Dh7 Le3 50.Kh4 Lxf4 51.g5
Da4 52.Kh5 Lxh2 53.Lxh3 Le5
54.Dd3 Th8+ 55.Kg6 Sf8+ 56.
Kf7 Kd8! 57.uppg.
En seger som hälsades med stående ovationer från publiken i
Palacia de Clavijero.
24
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Schackfeber i Morelia

N

är Garri Kasparov drog sig
tillbaka med omedelbar verkan efter slutronden i förra årets
Linaresturnering fick arrangörerna ett problem på halsen – hur
dra till sig mediernas uppmärksamhet inför 2006 års upplaga?
Någon kom med den briljanta
idén att låta turneringen starta
i något av grannländerna – en
strategi som Tour de France använder sig av med stor framgång.
När förhandlingarna med grannländerna gick i stå valde arrangörerna att lyfta blicken – språkgemenskapen gjorde något av
länderna i Latinamerika till en
självklar kandidat.
Sökandet efter en samarbetspartner varade inte länge. När
den mexikanske arrangören
Hiquingari Carranza tillfrågades
om han kunde tänka sig att
anordna första halvan av 2006 års
Linaresturnering tackade han

entusiastiskt ja. Den PRD-ledda
(Partido de la Revolución Democratica) regeringen i delstaten
Michoacan var ivrig att använda
turneringen (den starkaste genom
tiderna i Mexiko) som ett sätt att
marknadsföra delstaten. Michoacans kulturminister, Luis Jaime
Cortez, passade dessutom på att
ta tillfället i akt att anordna en
schackfestival i delstatshuvudstaden Morelia, en stad med 700 000
invånare cirka tjugofem mil väster om Mexico City.
Morelia och dess omland utgör
en favoritdestination för mexikanska semesterfirare, men förekommer sällan på programmet
för utländska turister som främst
brukar flockas till Mexikos
badorter. Morelia är emellertid
en fantastiskt välbevarad gammal
stad, belägen inte långt från
attraktioner i världsklass som
monarkfjärilens fortplantnings-
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platser i Sierra Chincua dit miljontals fjärilar migrerar för att
komma undan den nordamerikanska vintern.
Arrangörerna i Michoacan av
den turnering som nu fått namnet Cuidad de Linares/Morelia
stod alltså inte bara värdar för
åtta av världens bästa schackspelare utan anordnade också en hel
serie turneringar med stort deltagande, visningar av schackfilmer,
utställningar av konst och hantverk med schacktema och till och
med en föreläsningsserie om
schack (med så vitt skilda ämnen
som “Schack och matematik“ och
“Är schack nödvändigt?“). Det
enda smolket i bägaren kom när
man av resursbrist var tvungen
att slå ihop en planerad internationell öppen turnering med en
mindre mexikansk open (tävlingen vanns av den kubanske stormästaren Lazaro Bruzon). Det
hindrade dock inte att Morelia
var alldeles fullt av schackentusiaster från hela landet och regionen: nittio procent av de över
800 spelare som deltog i de olika
turneringarna kom utifrån.
För de åtta stormästarna i toppgruppen måste Morelia ha gett
dem en smak av livet som rockeller fotbollsstjärnor. Under de
första ronderna var spellokalen
med 250 åskådarplatser så packad med publik att man var tvungen att stå upp. Ingen av spelarna
kunde ensam lämna spellokalen
– det grandiosa Palacio de Clavijero (byggt på 1600-talet) –
utan att först skriva åtminstone
hundra autografer. Inte ens på
hotellet, det 232 år gamla Hotel
Virrey de Mendoza, fick spelarna
vara i fred. Den som till äventyrs
fick för sig att sätta sig vid något
av utomhusborden för att äta
frukost blev snabbt omringad av
autografjägare och fick posera för
foton med de mexikanska fansen.
Publiktillströmningen lättade

något efter första halvan av
schackfestivalen, men eftersom
dagstidningarna körde fyrsidiga
schackbilagor med foton av stjärnorna fick de alltid räkna med att
bli igenkända på Morelias gator.
Schack förekom överallt i
Morelia – på affischerna runtom
i staden, vid simultanföreställningar och spel med levande

pjäser på de stora torgen, i multiplexbiografen som varje dag vek
en salong för filmer med schacktema. Till och med arrangörerna
i Morelia medgav att de “inte
hade en aning om att schack var
så populärt här“ och Michoacans
delstatsregering var så nöjd att
man redan har börjat planera för
ett stort schackevenemang 2007.

“Innan den här turneringen tittade jag
överhuvudtaget inte på schack.“

Intervju med Peter Leko

I

nnan framgången i den första
halvan av Morelia-Linaresturneringen hade Peter Leko varit
nere i sin djupaste formsvacka så
här långt i karriären. Under 2003–
04 avancerade Leko stadigt uppåt på världsrankingen, men efter
segern i Wijk aan Zee 2005 tycktes ingenting längre fungera för
honom. Leko hoppades att de
dåliga resultaten i Linares 2005
och Dortmund 2005 skulle vara
engångsföreteelser, men än värre
besvikelser var att vänta – ett
minusresultat vid Fide-VM i
Argentina och femtio procent i
Wijk aan Zee 2006.
Så hur bar han sig då åt för att
vända krigslyckan i Mexiko? Leko
förklarar historien bakom hans
dåliga resultat nyligen och vad
han gjorde för att komma på rätt
köl igen:
”I San Luis fick jag en väldigt
olycklig start på turneringen och
allt gick helt snett. Jag hade förberett mig ytterst noggrant för
VM-turneringen så det hela var
en aning traumatiskt. Efter det
ville jag inte titta på schack, men
i december började jag träna igen

och höll på i tre och en halv vecka
från mitten på december och
framåt. Jag studerade Najdorfvarianten och en rad andra öppningar. Sedan var det plötsligt
dags för Wijk aan Zee och jag
var redan fullkomligt utmattad.
Medan jag tränade hade schacksuget kommit tillbaka, men när
jag väl kom till Wijk aan Zee var
mitt spel idéfattigt. Så inför den
här turneringen ansåg jag att det
var bättre att inte hålla på med
schack alls – bara koppla av. Mina
förberedelser bestod helt enkelt i
att inte titta på schack över
huvud taget!
Vi [Peter, Sofia Leko och Arsjak Petrosian] kom tidigt till Mexiko. Vi blev mötta på flygplatsen
och tagna till en badort. Det var
underbart att få semester efter
turneringen [i Wijk aan Zee], men
jag var också lite orolig för att få
för mycket sol så jag var endast
ute före klockan nio på morgonen och på kvällarna. I övrigt tog
jag bara det lugnt och njöt av det
vackra landskapet.
Jag känner mig ganska lycklig
[i Mexiko]; jag känner mig pigg,
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jag är motiverad och spelsugen.
Ibland känner jag att jag alltid bör
hitta det bästa draget, men i själva verket försämrar det ens spelstyrka när man inte litar på sin
intuition utan endast räknar. I
San Luis var problemet att jag
ofta var i tidsnöd, vilket inte alls
passar min stil och jag är inte
heller van vid det.
[Jag insåg] att det gäller att ta
chansen. Ta partiet mot Paco
[Vallejo, i rond 1 – se nedan] till
exempel. För fem år sedan föreslog Arsjak idén med f5! och vi
försökte komma fram till hur man
ska bemöta det. Efter det behövde jag inte förbereda mig inför
partiet – svart står helt okej. Öppningsproblemen är lösta, man kan
inte analysera varenda variant i
botten. Faktum är att man inte
vill analysera i botten – då tar
man helt slut.“
Leko tror att han kommer att ha
nytta av det arbete han la ner i
slutet av 2005 i kommande turneringar, efter Morelia-Linares.
“I Wijk aan Zee fick jag inte
tillfälle att använda mina förberedelser alls, vilket kändes fånigt.
Både Vishy [Anand, i Wijk aan
Zee] och Peter [Svidler, i More-

vad jag kommit fram till i de
skarpare varianterna efter 7.Sb3!“
Leko tröttnade kanske själv på
att vänta. En vecka senare i Linares spelade han nämligen 7.Sb3
som vit mot Vallejo, fick upp en
vunnen ställning, men gick sedan
oförklarligt med på remi. Det
partiet störde Lekos rytm och la
grunden till hans kollaps i slutet
av turneringen, men vid det laget
hade ungraren redan visat att han
fortfarande hör hemma i världseliten.
Peter Leko

lia] spelade 7.Sf3 [i varianten
6.Le3 e5 i Najdorf] mot mig. Det
gör de normalt aldrig, det ligger
inte i linje med deras spelstil,
men de gjorde det mot mig! Av
någon anledning vill de inte veta

Paco Vallejo

26...Tb8! 27.Lc6 Dxb2 28.Lxd5+
Kh8 29.Dxb2 Txb2 30.exf5 Tb4
och svart vann enkelt.

NILSSONS PJÄSER
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sen att det är vits kung som lever
farligt.
17...Ke7! 18.Kh2
18.Ld5 besvaras starkt med
18...Dg8+ 19.Kh2 Se5 med idén
20...Dg6 och 21...Tg8.
18...Se5 19.f4
Det ger Carlsen chansen att
avgöra partiet med ett fint offer.
Men 19.Ld5 faller åter på
19...Dg8!, medan 19.Sd2 dxc3
20.bxc3 Da5 ger svart ett fördelaktigt slutspel, om inte något bättre dyker upp.

Anand mot Carlsen.

Carlsens revansch
Av Ian Rogers

F

ör två år sedan lämnade Magnus Carlsen Reykjavik som en
besviken pojke. Den gången var
han en trettonårig stormästare –
den yngste genom tiderna som
klarat alla sina inteckningar utanför hemlandet – och kom till
Island med stora förhoppningar.
Men det norska underbarnet
klarade bara femtio vinstprocent
i Reykjavik Open 2004, och i den
efterföljande blixtturneringen eliminerades han redan i första
omgången. (Det ska dock framhållas att det var Garri Kasparov
som besegrade honom, och att
Carlsen spelade remi i det ena av
de två partierna.)
När Carlsen återvände till
Reykjavik två år senare var han
inställd på att visa att hans förra
resultat bara var en tillfällighet.
Med elotalet 2625 var femtonåringen en av de topprankade i

Foto Cathy Rogers

Reykjavik Open 2006, och trots
en oväntad förlust mot Tiger
Hillarp-Persson i fjärde ronden
var han hela tiden med i tätstriden. En partiställning från sjätte
ronden:
Magnus Carlsen

Milos Pavlovic
Pavlovic har offrat en bonde för
kungsangrepp, men nu visar Carl-

19...Dxe4!! 20.fxe5 Tg8! 21.
exf6+ Kf8 22.Tf2
Under partiet trodde kommentatorerna att vit skulle kunna klara
sig med 22.Ld5, men då avgör
22...De5+ 23.Kh1 Tg3!.
22...d3! 23.Dh5
23.Td2 Lg1 matt! är ännu värre.
23...Tg6 24.Df3 De5+ 25.Kh1
De1+ 26.Tf1 Tg1+! 27.Kh2 De5+
28.Df4 Txf1
Resten var lätt för Carlsen ...
29.Dxe5 dxe5 30.Sd2 Tf2+ 31.
Kg3 Txd2 32.Lxf7 Kxf7 33.b4
Tf2 34.uppg.
Inför slutronden delade Carlsen förstaplatsen med Pentala
Harikrishna och Gabriel Sargissian. När de sistnämnda tog en
snabb remi i sitt inbördes möte
hade Carlsen chansen till en odelad förstaplats i händelse av vinst
mot en annan tonårig stormästare, egyptiern Ahmed Adly. Adly
hade besegrat Ian Rogers och Emil
TfS nr 3/2006
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Sutovsky i de närmast föregående ronderna, men han kom illa ut
mot Carlsen. Följande ställning
uppstod efter 54 drag och Carlsen började få ont om tid:

mattförsöket 65...Kd3 66.Ke1
Ke3 67.Kf1 Kf3? faller på 68.
Txf4+! Kxf4 69.c7.
64...Tb6 65.Tc8 d3+! 66.Kd1
Lf4 67.Te8+ Kf3 68.b8D Txb8
69.uppg.

matchomgången. Polgar vann
spektakulärt i första partiet:
Judit Polgar

Ahmed Adly

Magnus Carlsen
Vits enda bekymmer är att det
kan uppkomma en situation där
svart kan offra löparen på de båda
bönderna. Men efter 55.Kd3 är
svart förlorad, t.ex. 55...Th3+
(55...Lxb6 56.Txb6 Tc8 57.Kc4
är enkelt för vit.) 56.Kc4 och
vits bönder överlever. I stället
ger Carlsen motståndaren hopp
genom att tillåta att bönderna
blockeras.
55.b7? Lc7 56.Ta8 Tb8 57.Kd3
Kd5 58.Ta6?
Han jagar fortfarande en vinst
som inte längre finns. Vit kan
spela det enkla 58.Txb8 Lxb8
59.Sd2 och flytta springaren fram
och tillbaka tills man kommit
överens om remi. Men Carlsen
var ännu inte beredd att ge upp
tanken på turneringsseger – och
efter svarts nästa drag har han
stora problem.
58...Tf8! 59.Sd2 e4+! 60.Sxe4
Efter 60.Kc2 Tf2 61.Kd1 e3 vinner svarts bonde kapplöpningen.
60...Tf3+ 61.Kc2 Kxe4 62.Ta8
Tc3+! 63.Kd1 Tb3 64.Kc2?
Det avgörande misstaget. Enda
chansen att kämpa vidare är
64.Tc8! Lf4 65.Tf8! eftersom
28

TfS nr 3.06.pmd

Efter den förlusten föll en missmodig Carlsen ner till en delad
sjätteplats och det kostade
honom drygt 5 000 dollar. Adly å
sin sida svingade sig upp till en
delad förstaplats, ett av de bästa
resultaten i hans karriär.
Lyckligtvis fick Carlsen chansen till en snabb upprättelse i den
efterföljande blixtturneringen,
Glitnir Blitz.
Glitnir, en skandinavisk bankgrupp, var halvvägs genom
Reykjavik Open känd som
“Islandsbanka“. Blixtturneringen
arrangerades för att skapa publicitet kring namnbytet. Till detta
spektakulära evenemang var
Viswanathan Anand och Judit
Polgar speciellt inbjudna. Förstapriset var 8 000 dollar – 33
procent högre än i den “seriösa“
turneringen – och ingen av deltagarna behövde betala någon
startavgift. Sent på kvällen sände
tv halvtimmesprogram om blixtturneringen, den bästa publicitet
schacket har fått på isländsk tv
sedan Bobby Fischer anlände till
Reykjavik från Japan för ett år
sedan.
Spellokalen i Reykjaviks stadshus rymde dessvärre bara 180
deltagare, så drygt 50 hågade fick
inte chansen att vara med. Första
dagen arrangerades en schweizerturnering över åtta ronder.
De 32 främsta fick sedan spela
minimatcher om två partier i ett
cupsystem.
Polgar dominerade första delen och segrade med 7½ (av 8)
medan Anand hamnade längre
ned i fältet efter fyra remier. Båda
vann sina första matcher lätt, och
fick sedan möta varandra i andra

Viswanathan Anand
Vit har kontrollerat partiet sedan
öppningen och kunde ha säkrat
fördelen med 28.Df2!. Anand såg
emellertid en minikombination
och försökte avgöra partiet direkt
med 28.Sd2?! Sxb2 29.Dh5. Men
efter 29...fxg6! 30.Dxe5 Sxd1 31.
Se7+ Kh8 32.Sxc8 Txc8 upptäckte Anand att han hade förlorat en
bonde och att hans kung var kroniskt svag. Judit avslutade partiet
i god stil: 33.h5 Sc3+ 34.Kb2 Df7
35.Da5 Df6! 36.e5 Dc6 37.Tg3
Sa4+ 38.Ka1 Dxc2 39.Dxb4 Dd1+
40.Sb1 a5! 41.Db7 Dd4+ 42.Sc3
Txc3! 43.uppg.
Anand kom tillbaka starkt och
spelade ut Polgar i nästa parti och
vann sedan också sudden deathpartiet. Det gav honom en plats i
kvartsfinalen.
Under tiden hade Carlsen lite
tur i sin match mot israeliske
stormästaren Sergey Erenburg.
Det blev ett sudden death-parti
där Erenburg kunde gå vidare i
händelse av remi, men Carlsen
lyckades sätta matt med en
sekund kvar av betänketiden.
Matchen som alla hade sett
fram emot kom i ena semifinalen
och slutade med en triumf för
ynglingen. Anand tycktes ha allt
under kontroll i första partiet,
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men som han förklarade efteråt:
“I något läge slutade Carlsen att
oroa sig för ställningen och gjorde bara snabba drag. Jag har inte
spelat en blixtturnering med partier utan tidstillägg för varje drag
på flera år och insåg inte hur lite
tid jag hade.“ Carlsen vann på tid
i ett tornslutspel där han stod
sämre.
I andra partiet lyckades Anand
lura Carlsen med ett litet trick,
men lite senare var det Carlsen
som lurade Anand i ännu högre
grad.
Viswanathan Anand

Magnus Carlsen
Löparen på a6 uträttar för tillfället ingenting, så Anand beslöt sig
för att låta den ta sikte på damflygeln från en annan vinkel: 14...Lc8
15.h3 Ld7 16.b3 Dc8 med idén
17...Da6. Det var i alla fall vad
Carlsen trodde när han automatiskt spelade 17.a4?. Det besvarades med det chockerande
17...Lxh3!. I stället för att gråta
över spilld mjölk fortsatte Carlsen som om ingenting hade hänt
med 18.Lb2 Lg4 19.Te1 Sa6
20.Sb5 Lxb2 21.Txb2 Ld7 22.Sc3
Sb4 23.Dd2 c4?. Anand forcerade
spelet i tron att han hade något på
gång, men efter 24.bxc4 Sxc4?
25.Dh6! resulterar hotet 26.Sg5 i
att vit vinner springare. Anand
kämpade hårt för att förvirra sin
unge motståndare med 25...f6

26.Txb4 Se5 27.De3 Dc7 28.Sxe5
fxe5 men svart blev mattsatt femtio drag senare.
Sponsorernas drömfinal mellan Carlsen och hemmafavoriten
Hannes Stefansson blev en väldigt ensidig historia. Det fanns
hundratals åskådare i stadshuset.
Stefansson satte tidigt bort en
pjäs i första partiet och gjorde ett
regelvidrigt drag i andra när tiden
höll på att rinna ut.
Vid prisutdelningen fick
Carlsen ändå långa och varma
applåder. Hans heder på Island
var återupprättad, och underbarnet och hans familj gav sig
ut i den klara och fina isländska
natten för att fira.
Senare den kvällen, bara hundrafemtio meter från stadshuset,
kunde man se en ensam man på
en parkbänk. Han textade ett
meddelande på sin mobil. Bobby
Fischer, skyddad från omvärlden
av sin favoritkeps, upptäckte inte
att schackspelare passerade förbi. Förmodligen visste han inte
att det hade spelats en stor schackturnering i hans nya hemstad.
Det förgångna och schackets
framtid var mycket nära varandra, men deras vägar korsades
inte. Kanske 2008 ...

Jan Timman

Helgi Dam Ziska

Sjunk som en
stormästare

Junioren från Färöarna har spelat
fantasifullt och bryter ner det
sista motståndet med några
betvingande drag ...
16.Da3+! Kg8
16...De7 faller på 17.Se6+!.
17.Sb5! g4
Ett desperat försök att få med
löparen på h4 i spelet igen.
18.Td1 Dc6 19.Sd6 Le7 20.Sxf7
Timman såg varianten 20...Lxa3
21.Td8+ Kh7 22.Txh8+ Kg6
23.Sxe5+ och beslöt sig för att ge
upp. Senare framkom att det var
svart, inte vit, som stod på vinst i
slutställningen. Svart kan spela
21...Lf8!! i stället för 21...Kh7.
Ziska upptäckte att hans mästerverk hade förstörts av slutdraget. Efter 20.Lxf7+! Kf8 21.Lg6!
finns det inga invändningar mot
att svart ger upp, t.ex. 21...Th1
22.Txh1 Dxh1+ 23.Kd2 Dc6
24.Kc1 och svart är förlorad.

Reykjavik Open utvecklades till
en mardröm för många framstående stormästare, särskilt för Jan
Timman. Men mycket av skadan
var självförvållad – Timman gav
upp i en vinstställning i första
ronden, en stark nyhet från Emil
Sutovsky sjabblades bort i tredje
ronden och i sista ronden förvandlade Ralf Åkesson ett vunnet bondeslutspel till en nolla
efter några slarviga drag.

Sicilianskt (B 82)
Emil Sutovsky
Aloyzas Kveinys
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.Sc3 a6 4.d4
cxd4 5.Sxd4 Dc7 6.Ld3 Sf6
7.De2 d6 8.f4 g6 9.0-0 Lg7
Här försjönk Sutovsky i djupa
tankar. Han var övertygad om att
svarts försvarssystem baserat på
både e7-e6 och g7-g6 var dåligt.
Efter fyrtio minuter upptäckte
han en extraordinär vederläggTfS nr 3/2006
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ning.
10.e5!! dxe5 11.fxe5 Sfd7 12.
Txf7!! Kxf7 13.Sxe6! Dxe5!
Enda chansen. 13...Kxe6 besvaras med 14.Lc4+ Ke7 (14...Kf5
15.De4 matt) 15.Sd5+ Kd8
16.Lg5+ med ett vinnande angrepp.
14.Df2+! Lf6
14...Kxe6!? kan vara svarts bästa
försvar, men efter 15.Lf4 Tf8
16.Lc4+ Ke7 17.Te1 Txf4
18.Txe5+ Lxe5 19.Sd5+ är svarts
kompensation för damen möjligen otillräcklig.
15.Lc4 Sc6
Ett försök att komplicera spelet.
Sutovsky hade mindre än tjugo
minuter kvar fram till tidskontrollen vid 40:e draget. 15...Sb6
faller på 16.Lf4!.
16.Sc7+
Den säkraste vinsten var 16.Lf4!
Da5 (16...Dxe6 17.Lxe6+ Kxe6
18.Td1 är hemskt för svart.)
17.Sd5! Kxe6 18.Sxf6+ Kxf6 19.
Dh4+ med avgörande angrepp.
16...Kg7 17.Se6+ Kf7

Reykjavik Open 2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Gabriel Sargissian
Ahmed Adly
Sjachrijar Mamedjarov
Igor-Alexander Nataf
Pentala Harikrishna
Magnus Carlsen
Ivan Sokolov
Luis Galego
Chris Ward
Aloyzas Kveinys
Hannes Stefansson
Ivan Ivanisevic
Stellan Brynell
Ian Rogers
Jaan Ehlvest

ARM
EGY
AZE
FRA
IND
NOR
NED
POR
ENG
LTU
ISL
SCG
SWE
AUS
EST

2603
2473
2709
2553
2673
2625
2689
2538
2475
2517
2585
2588
2493
2547
2619

7
7
7
7
7
6½
6½
6½
6½
6
6
6
6
6
6

20. Tiger Hillarp-Persson

SWE

2548

5½

33. Christin Andersson

SWE

2170

5

56. Viktoria Johansson

SWE

2222

4½

58. Ralf Åkesson

SWE

2494

4

(9 ronder, 103 spelare)

Nu har vit bara en bonde och ett
temporärt initiativ för tornet.
Sutovsky kämpade hårt men
tvingades kapitulera 34 drag
senare.
John Bick

18.Sc7+? Kg7
Plötsligt inser Sutovsky att han
inte kan återfå ställningen efter
15...Sc6, för om han spelar
19.Se6+ kan svart kräva remi på
grund av dragupprepning. I besvikelsen över det gör Sutovsky
ett annat vinstförsök i ett läge där
han borde hålla till godo med
remi.
19.Lf4? Dxc7!! 20.Lxc7 Ld4!
21.Dxd4+ Sxd4 22.Se4 Sc6
30
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Ralf Åkesson
Åkesson har avvecklat till ett som
han trodde vunnet bondeslutspel,

men nu släpper han ögonkontakten med bollen.
45.b4?
45.b3! Kf7 46.b4 är lätt vinst,
t.ex. 46...Kf6 47.h4 Kf7 48.Kh7
Kf6 49.Kg8 och svart saknar
drag.
45...Kf7 46.Kh7??
En förvånansvärd tabbe, inte
minst med tanke på att ett naturligt svar som 46...Kf6 håller remi.
Men det fanns hur som helst inte
längre någon vinst, t.ex. 46.Kg5
Kg7 47.g4 fxg4 48.hxg4 Kf7 varefter vit måste forcera fram ett
damslutspel som är remi.
46...e5!
Oj!
47.fxe5 g5 48.g4 f4 49.h4 gxh4!
50.g5 h3 51.g6+ Ke7 52.uppg.
När båda parter har fått ny dam
byter svart av dem och promoverar sin f-bonde.
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Paret Anand
och paret
Polgar, speciellt
inbjudna gäster
till Reykjavik.

IM-inteckning till
Christin Andersson
Christin Anderssons prestation i
Reykjavik Open är förmodligen
det bästa resultat som en svensk
kvinna har ståtat med om vi räknar bort Pia Cramlings långa
meritlista. Andersson besegrade
bland annat tre internationella
mästare och tog en första inteckning i IM-titeln, och då talar vi
inte om den kvinnliga IM-titeln.
På frågan hur det kunde gå
så här bra ryckte Andersson på
axlarna, det fanns inte någon dunderkur bakom framgången, ingen
ny spelöppningsrepertoar, ingen
intensifierad träning. Däremot
har hon spelat en hel del det
senaste året, inte så mycket i
Sverige som i utlandet. Det har
blivit turneringar i Estland, Tjeckien, Frankrike och Island. Och
efter en stark start i Reykjavik
Open blev det extra seriösa förberedelser inför varje parti.
Christin Andersson kom till
Island från en damturnering i
Guingamp, en stad belägen i
Bretagne i nordvästra Frankrike.
Där kom hon på tredje plats bland
tio deltagare på 5½ poäng. Före
sig i prislistan hade hon Myro-

slava Hrabinska, Ukraina 7 och
Anne-Laurie Benard, Frankrike 6
poäng.
Andersson förlorade tre partier
i följd men kämpade sig in i turneringen igen och visade lite av
sin taktiska förmåga. I nedanstående ställning har ukrainskan Vita
Chulivska spelat g2-g4 med idén
att dyrka upp försvarslinjerna
kring svarts kung med g4-g5. Det
gick inte riktigt så ...

21...Txd4!
Ett läckert tornoffer vars egentliga poäng visar sig efter 22.cxd4
Dxc1! 23.Txc1 (23.Dxg6! ger lite
bättre räddningschanser.) 23.
...Txc1+ 24.Kg2 Sf4+ 25.Kh3
Sxh5 26.Txh5 då svart sitter med
ett vunnet tornslutspel.
22.Lxh6?

Chulivska grips av panik. Det var
fortfarande möjligt att spela
22.g5, men det är inte något
tvivel om att svart har de bättre
chanserna efter 22...Te4 23.gxh6
Txe5.
22...gxh6 23.Dxh6 Txg4+ 24.
Tg3 Txg3+ 25.uppg.

Det kan bli ännu fler turneringar i utlandet det kommande
året. Christin Andersson tar ett
friår från sitt jobb på Posten i
Malmö från den 8 maj.
LARS GRAHN
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Dam-VM enligt
tombolasystemet
Av Lars Grahn

T

ill slut tvingades Fide-presidenten Kirsan Iljumsjinov
inse att ett VM-system med en
salig blandning av minimatcher,
snabbschack och blixt inte var
något att ha. Folk minns idag de
klassiska VM-matcherna mellan
exempelvis Bobby Fischer och
Boris Spasskij, eller Anatolij Karpov och Viktor Kortchnoi. Dessa
bataljer väckte uppmärksamhet
även utanför schackkretsarna.
Men vem minns idag vem Alexander Chalifman finalbesegrade
när han tilldelades VM-titeln?
Turneringen med tombolasystemet har numera fått etiketten
världscup, men lotteriförordningen praktiseras fortfarande i
damernas VM. Det anmärkningsvärda är att damerna ändå har en
tronföljd som accepteras av i stort
sett av hela schackvärlden. Det
var lite gurgel när Susan Polgar
förlorade VM-titeln till Xie Jun
1999 – med hot om rättegång –
men annars har det flutit på i god
ordning. Efter Xie Jun följde Zhu
Chen 2001-2004 och Stefanova.
Antoaneta Stefanova fanns i
Jekaterinburg för att försvara
sin VM-titel, men eliminerades
redan i andra omgången av Iweta
Radziewicz, som vi minns från
Lag-EM i Göteborg där hon
ingick i Polens segrande lag. Den
gången möttes de också och spelade en snabb remi.
32
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ta-Sohair från Egypten i första
omgången fick Cramling se en
lovande ställning förvandlas till
en ruin i första partiet mot
Zhaoqin Peng, Holland. Andra
partiet slutade remi. Farväl Jekaterinburg.
Det fanns en tid när de bästa
kvinnliga schackspelarna kom
från Georgien. Sedan ett antal år
tillbaka har Kina tagit över den
rollen. Xu Yuhua banade sig
väg bland annat genom att slå
ut ukrainskan Anna Usjenina.
Avgörandet föll i andra partiet:

Stefanova vann första matchpartiet men krossades i det andra:

Anna Usjenina

Antoaneta Stefanova

Xu Yuhua
Iweta Radziewicz

26.Te5!!
Läckert. Efter 26...fxe5 27.Lxe5+
Tg7 28.Txb6! Txb6 29.Lxg7+ går
damen förlorad.
26...Da2 27.Tbe1 Dc2 28.Df5!
Tar sikte på den svarta kungen
vars drag är räknade.
28...Dxc6 29.Te7 Tg6 30.Txh7+
uppg.
Efter 30...Kxh7 31.Te7+ är det
matt i faggorna.
Stefanova reste sig inte efter den
smällen, i särspelet förlorade hon
båda snabbschackpartierna.
Pia Cramling gjorde Stefanova
sällskap ut ur turneringen redan
i andra omgången. Efter att
planenligt ha besegrat Farid Bas-

Här hade Usjenina gjort bäst i att
försöka stämma i bäcken med
21...e5.
21...Lf8 22.Lf6! Tc8 23.Th3!?
Det fanns en bondevinst med
23.Lxg7 Lxg7 24.Txd7 men det
kunde ha gett svart motspel med
24...Ted8.
23...Dxc4?
Försöket till motspel på c-linjen
kommer snabbt av sig. Usjenina
fruktade förmodligen 23...Sc5
24.Sd6!, men nu blir det ännu
värre.
24.Tc3 Db5 25.Txd7!
Nu passar det bättre. Efter
25...Dxd7 26.Lxg7 Lxg7 27.Sf6+
får damen ta farväl. 25...Txc3
26.Lxc3 Dxd7 27.Sf6+ är lika
illa.
25...Kh8 26.Txf7 uppg.
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41.a6 De1+! 42.Ka2 Df2 43.Dxf2
gxf2 44.a7 f1D 45.a8D De2! med
dubbelhot mot c2 och e5.
39...Dxe5 40.a5 g4 41.a6 g3
42.Dd2 Kg6 43.a7 De4! 44.Dd8
g2 45.Dg8+ Kf6 46.a8D Dxa8
47.Dxa8 g1D+ 48.Ka2 Dg4 49.
Dd8+ Kg7 50.Dd3 e5 51.c4
Dg2+ 52.Ka1 Dg1+ 53.Ka2 Df2+
54.Kb1 De1+ 55.Ka2 e4 56.
Dd4+ Kg6 57.c5 De2+ 58.Kb1
e3 59.Dd6+ f6 60.c6
Eller 60.Dg3+ Kf5 61.Dh3+ Ke5
62.Dg3+ Kd4 63.Dd6+ Kc3
64.Dxf6+ Kxb3 65.Df7+ Dc4 och
svart vinner.
60...De1+ 61.Kc2 Df2+ 62.Kc1
e2 63.Dd3+ f5 64.Dd6+ Kh5
65.uppg.
Xu Yuhua

Det bar hela vägen till final för
Xu och där väntade Alisa Galliamova. Matchen skulle gå över
fyra partier, men var i praktiken
slut redan efter första partiet.
Franskt (C 10)
Alisa Galliamova
Xu Yuhua
VM-final, första matchpartiet
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Sf6 4.Lg5
dxe4 5.Sxe4 Sbd7 6.Sxf6+ Sxf6
7.Sf3 h6 8.Le3 Sd5 9.Dd2 Ld6
10.0-0-0 De7 11.Se5 Ld7 12.f4
Lxe5 13.dxe5 Sxe3 14.Dxe3 Lc6
15.Le2 0-0 16.Lf3
Om vit vill spela på vinst måste
16.Thg1 med bondestorm vara
ett bättre försök. Sedan skulle
löparen kunna placeras på d3 och
delta i angreppet.
16...Lxf3 17.Dxf3 b6 18.Td3
Tad8 19.Thd1 Txd3 20.Txd3 Td8
21.g3 a5 22.b3 g6 23.g4?!
En feltimad bondeframstöt. Det
resulterar bara i att porten öppnas för svarts dam.
23...Txd3 24.Dxd3 Dh4 25.h3
Kg7 26.Kb2?
Att släppa in svarts dam till h4
var inte bra, och att ge den till-

träde till f2 är bara dumt. 26.De3
var tillrådligt.
26...Df2 27.Dc4 c5 28.De4 b5
29.a4 b4 30.Dc4 h5 31.Db5
Dd4+ 32.Kb1 Dxf4 33.Dxc5 hxg4
34.hxg4 Dxg4 35.Dxa5 Dd1+
Genom mellanschacken i 31:a
draget kan svarts dam nu ta sig till
d4 med tempo. Listigt. Från en
stenremiaktig mittspelsställning
har Xu tillåtits gripa initiativet.
36.Kb2 Dd4+ 37.Ka2 Dc3 38.
Kb1 g5

39.Dd8
Galliamova måste försöka skapa
hot mot Xus kung. I en kapplöpning utan sådant motspel går hon
under, t.ex. 39.Db6 g4 40.a5 g3

Fyrverkeriet mot Usjenina är
egentligen inte betecknande för
Xus spelstil, som mer lutar åt det
långsamma manövrerandet. Att
hon spelar Rubinsteinvarianten i
Franskt – liksom Ulf Andersson
gjort så många gånger – är ingen
tillfällighet. Hon förlorade inte
ett enda parti i Jekaterinburg.
Trettioåriga Xu Yuhua är ingen duvunge. Hon vann damernas
världscup i Shenyang 2000 och
Hyderabad 2002. Vid det senare
tillfället finalbesegrade hon
Stefanova.
Xu är gift med en välkänd
kinesisk go-spelare och väntar
barn i september. När frågan ställs
varför det inte finns fler kvinnor i
världseliten finns det i alla fall ett
naturligt svar som gäller i många
fall: graviditet. Judit Polgar var
borta från schackarenorna i över
ett år i samband med att hon fick
sitt första barn. Sedan gjorde hon
comeback i tuffast möjliga sammanhang: VM-turneringen i San
Luis. Där vann hon ett och annat
parti men kom sist. Det borde
inte överraska någon. Sedan försvann Polgar åter från de stora
turneringarna. Orsak: hon är åter
gravid.
TfS nr 3/2006
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Veteranernas
öppna Lag-EM
Av Håkan Åkvist

S

verige har aldrig tidigare deltagit i veteranernas öppna
Lag-EM, men i år ställde faktiskt
två svenska lag upp när tävlingen
för åttonde året i rad med stor
bravur arrangerades i Dresden.
Sveriges lag I utgjordes av
ettan, tvåan och trean i de två
senaste årens Veteran-SM samt
göteborgaren Ove Kinnmark,
medan lag II komponerades utifrån intresseanmälningar.
Det blev ganska mediokra
resultat för båda de svenska
lagen. Lag I låg mestadels på övre
halvan, men nådde endast en 19:e
plats av 46 deltagande lag. Lag II,
som i inledningsronden ställdes
mot blivande mästarna Dostoinstvo Moskva, slutade på 31:a plats.
Nio stormästare var på plats.
Tre av dem – Vasjukov, Sjabnov
och Tjernikov – ingick i segrarlaget. Tvåan Tyskland toppade
också med tre stormästare – Gutman, Uhlmann och Hecht – men
det var deras fjärdebordsspelare
Klaus Klundt som obesegrad med
sju poäng på de åtta ronderna
blev deras bäste poängplockare.
Finland, som också debuterade, överraskade mycket positivt
genom att ta brons. Överraskade
gjorde också deras stormästare
Heikki Westerinen, som i rond 3
besegrade Viktor Kortchnoi.
Trots detta blev Kortchnoi bäste
poängplockare på bord 1 genom
att vinna övriga sju partier.
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Slutställning:
1. Moskva
2. Tyskland
3. Finland
4. Katalonien
5. Norge I

15
14
12
11
11

(22½)
(23)
(20)
(19½)
(19½)

19. Sverige I
31. Sverige II

9
7

(17)
(14½)

Ove Kinnmark inledde bäst med
tre vinstpartier. Ett av dem spelades i den oavgjorda matchen mot
Wien.
Spanskt (C 77)
Ove Kinnmark, Sverige I
Anton Strauss, Wien
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 Sf6 5.d3
Vit väljer en långsam uppmarsch
och eliminerar därmed flera variantval för svart, vilket har gjort
det valda draget ganska populärt.
5...d6 6.c3 Le7 7.0-0 0-0 8.Te1
Sd7 9.d4 Lf6 10.h3
Förhindrar ett framtida Lg4 och
tillförsäkrar därmed vit ett ointagligt centrum.
10...b5 11.Lb3 Sa5 12.Lc2 c5
13.d5 Sc4
Denna springare har ingen framtid på b7. Svart försöker därför
hitta godtagbara alternativ.
14.a4 Scb6 15.b3 bxa4
Det hotade faktiskt 16.a5 med
pjäsvinst.

16.bxa4 Sc4 17.Sbd2 Sa5
Svart väljer att låta denna olycksaliga springare återvända till sin
kantposition. Ett naturligare val
var 17... Sxd2.
18.Sf1 c4 19.La3
Vit tillåter förstås inte utan vidare 19...Sc5, vilket skulle ha gett
svart gott spel.
19...Dc7 20.Se3 Sc5 21.Tb1
Scb3 22.Lb4!
Tar udden av svarts motspelsförsök på damflygeln.
22...Ld7 23.Sxc4 Sxc4
Eller 23...Dxc4 24.Lxb3 Sxb3 25.
Dxb3 Dxb3 26.Txb3 Lxa4 27.
Ta3 följt av 28.Lxd6 med ett
överlägset slutspel för vit.
24.Lxb3 a5 25.Lxc4 axb4
25...Dxc4 kostar ytterligare en
bonde efter 26.Lxd6.
26.Txb4 Tfb8 27.Lb5 Lxb5
28.axb5 Dxc3 29.Db1
Mera exakt var 29.Tb3.
29...Ta1! 30.Dxa1 Dxb4 31.Da6!
Ett listigt drag, för nu går ju inte
31...Txb5 på grund av 32.Dc8+
med matt, och efter 31...Dxb5
får vit överlägset spel med
32.Dxd6.
31...g6

Även 31...h6 besvaras med:
32.Tc1!
Vit aktiverar tornet och låter svart
välja mellan b- och e-bonden –
pest eller kolera.
32...Txb5
På till exempel 32...Kg7 behåller
vit greppet med 33.Tc7.
33.Tc8+
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”Veteranen” ges ut av Sveriges Pensionärsförbund. I årets första nummer pryds
omslaget av schackpjäser, och i tidningen
finns en större artikel om Ralph Halleröd,
svensk veteranmästare 2005.

Hade svart spelat 31...h6 (i stället för 31...g6) hade vit valt
33.Dc8+ Kh7 34.Df5+ osv. Svart
kan också spela 31...h6 32.Tc1
Dxe4, men då avgör 33.b6 Dxd5
34.Tc8+ Txc8 35.Dxc8+ Kh7
36.b7.
33...Kg7 34.Da8!
Hotar matt i fyra drag.
34...Kh6
Den svarta kungen försöker fly,
men förföljarna är obevekliga.
35.Tg8 Lg7

Förhindrar det direkta matthotet
inlett med 36.Df8+.
36.Dd8 Db1+ 37.Kh2 Dxe4?
Spelat i rasande tidsnöd, men
efter 37...f6 38.Dd7 Tb7 39.Dg4
g5 40.h4 avgör det vita angreppet, t.ex. 40...Dc1 41.hxg5+ fxg5
42.De6+ Kh5 43.g4 matt.
38.Dg5 matt
De individuella svenska poängen
fördelades på följande sätt:
Lag I: Börje Jansson 3½/7, Ove

Kinnmark 4½/7, Nils Åke Malmdin 3/7, Ralph Halleröd 3½/5,
Håkan Åkvist 2½/6.
Lag II: Sven-Gunnar Samuelsson
3½/7, Berndt Söderborg 1½/6,
Felix Nordström 3/7, Leif Svensson 3/6, Kaj Andersson 3½/6.

Utöver den dagliga sociala
samvaron var söndagskonserten
i återuppförda och nyinvigda
Frauenkirche en stor upplevelse.
TfS nr 3/2006
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SCHACKHISTORISKA
STRÖVTÅG
Redaktör: Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14, 226 47 Lund
E-post: callena@telia.com

31. Malmömästerskapet
1926
Stellan Persson, Göteborg, var i
unga år medlem i Malmö AS och
blev efter hand ideell ledare,
schackjournalist, delägare i Skånes Schackförlag och innehavare
av Skakhuset på Studiestræde i
Köpenhamn. Stellan har varit
med om det mesta i schackväg
och pysslar på äldre dar bland
annat med schackboksauktioner
och schackhistoria.
Han har för några år sedan
publicerat ett häfte med Bent
Larsens tidigaste partier. Nu filar
han på sina schackmemoarer och
vi får ett smakprov i denna spalt
– det första Malmömästerskapet
1926 – som visserligen spelades
ett decennium innan Stellan öppnade sina ljusblå.
Malmö Schackförbund bildades den 27 januari 1924 av Malmö Schackklubb (bildad 1900),
Malmö Schacksällskap (1921)
och Arbetarnas Schackklubb
(1922; senare Malmö Allmänna
Schackklubb). I maj 1926 beslöt
man att arrangera det första individuella Malmömästerskapet som
samlade tio startande. Turneringen spelades torsdagar och
första ronden ägde rum 1 juli på
Café Margherita, Regementsgatan 4. Simon Krenzisky var då
schackredaktör både i Sydsvenskan och Arbetet, men den 2
oktober tog Sigurd Clausén och
Victor Sjöberg över spalten i
Arbetet.
36
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Schacknotiser i dagspressen var
vanliga på den tiden och i Arbetet den 30 augusti 1926 kunde
man läsa att Lundabon Ored Karlin hade tagit 6 poäng av 7 i MM.
Victor Sjöberg hade vunnit sina
fyra första partier. Karl Frantzén
hade 4 poäng av 7, medan Ivar
Svensson och Fritz Landgren hade
3 poäng av 6. En vecka tidigare
fanns också Gunnar Sjögren med
4 poäng på fem partier med i en
lägesrapport. Två relativt starka
spelare som Bror Engholm och
Ragnar Olsson hade vid denna
tidpunkt 1 (2) respektive 1½ (4).

Den 26 september skulle Malmö möta Köpenhamn på 75 bord
och i början av månaden fanns
en notis om att endast ett fåtal
partier i MM återstod att spela.
Prisutdelningen planerades äga
rum i anslutning till danskmatchen, som för övrigt slutade med
de katastrofala siffrorna 14-61.
Så tycks dock inte ha skett och
någon slutredovisning av detta
första Malmömästerskap har inte
stått att finna. Bevarade handlingar från Malmö Schackförbund
omtalar endast att Victor Sjöberg
vann tävlingen. Ett mysterium är
att ingen som helst poängredovisning har kunnat spåras utöver
den nämnda. Ored Karlin bör ha
kommit tvåa, men hans namn
nämns inte alls i de handlingar
som genomsökts.
Dagen för den annonserade
prisutdelningen vann Sjöberg det
för MM avgörande partiet mot
Karlin, som därmed nådde 6
poäng på åtta partier. Stellan har
lyckats spåra detta parti.

Gösta Collin

Några data (yrken enligt Malmö SF:s medlemsförteckning 1930-31): vaktmästare Victor Sjöberg (1876 – 10.8 1947), handelsresande Ivar Svensson
(1896–?), herr Ored Karlin (1905–1969), poliskonstapel Bror Engholm
(5.12 1905 – 19.5 1989), agent Gunnar Sjögren (1905–?), handelsresande
Karl Frantzén (12.2 1906 – 26.11 1980), konditor Fritz Landgren, lagerföreståndare Ragnar Olsson, avläsare Gösta Collin, grovarbetare Gustaf
Karlsson.
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Damgambit (D 52)
Victor Sjöberg
Ored Karlin
MM, 25 september 1926
1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.c4 e6 4.Sc3
c6 5.Lg5 Sbd7 6.e3 Da5 7.Lxf6
Sxf6 8.Sd2 Lb4
Cambridge Springs-varianten
finns i en del kryddställ än i dag.
9.Dc2 Se4 10.Sdxe4 dxe4 11.
Le2 0-0 12.0-0 f5 13.c5 e5?
Det fanns två huvudmotiv med
framstöten c4-c5. Det ena framgår efter vits nästa drag, det andra
var att trycka på e6-bonden längs
diagonalen a2-g8. Karlin beslutar
sig för att genast göra sig kvitt
svagheten på e6, men det ger vit
chansen att roa sig med sitt andra
huvudmotiv. En bättre plan var
att kasta över damen till andra
flygeln via d8.
14.Sa4!
Victor Sjöberg (?) med jättepokal.

Det hotar helt enkelt att klämma
åt löparen med a2-a3 och det
finns inte något bra svar.
14...exd4
Mothugget 14...b5 besvaras också med 15.a3. Vit får klar fördel
efter t.ex. 15...exd4 (15...Lxa3?
16.Sb6! med pjäsvinst) 16.axb4
Dxb4 17.exd4 bxa4 18.Txa4;
15...bxa4 16.axb4 Dxb4 17.Dc4+
Dxc4 18.Lxc4+ Kh8 19.dxe5
eller 15...Ld2 16.b4 Dxa4 17.
Lc4+! Kh8 18.Lb3 Da6 19.Dxd2.
15.a3 d3!?
Det kostar svart en pjäs men
det är förmodligen den bästa praktiska chansen. Kompensationen

består i ett farligt kungsangrepp.
Karlin kunde ha behållit pjäsen
med 15...b5, men efter 16.cxb6
Ld6 17.Dc4+ följt av 18.Dxd4
har vit en säker fördel.
16.Db3+ Kh8 17.axb4 Dc7
18.Ld1 f4 19.Sb6 fxe3 20.fxe3?
Det är ack så förståeligt att han
vill reducera den hotfulla svarta
bondemassan, men avslaget bjuder in svarts dam. Det fanns ett
svårfunnet iskallt försvar: 20.Sxa8
Df4 21.Kh1! e2 22.Lxe2 dxe2
23.Tg1 Dxf2 24.Sc7 varpå vits
kung står trångt men rätt säkert.
Vit bör då kunna slå tillbaka
angreppet och realisera sitt materiella övertag.
20...Txf1+ 21.Kxf1 Dxh2
Det är ont om försvarare runt vits
kung. Efter 22.Sxa8 Dh1+ 23.Kf2
Dh4+ 24.Kg1 De1+ är det bäddat för remischackar. Sjöberg är
ute efter mer.

22.Df7?!
Efter varianten i föregående kommentar kan damen nu gå emellan
på f1. Sjöberg var säkert omedveten om att han med partidraget
riskerade att mista hela stycket.
Lyckligtvis för honom var
uppenbarligen inte heller Karlin
på det klara med det.

22...Dh1+?
Karlin kunde ha ordnat en vacker
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Det finns skäl att förmoda att en
del partier inte spelades och att
rondlistan inte alltid följdes. Att
Karlins namn inte omnämns kan
bero på någon konflikt där Karlin, som i MM representerade
Malmö SS, kan ha spelat en roll.
Bror Engholm tycks endast ha
spelat två partier.
Bilden på föregående sida kommer från Victor Sjöberg, som
Stellan tror sitter i centrum med
jättepokalen. Vi låter frågan gå
38
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vidare till läsekretsen. Vilka är
personerna på fotot, var och när
har det publicerats – troligen i en
dagstidning.
Bo Plato har assisterat Limhamns SK, som på sin hemsida
http://www.limhamnssk.m.se/
tavling/mmmastare.shtml listat
alla Malmömästare genom tiderna.
Efter detektivarbete har Stellan upprättat en rondlista för
MM 1926. Röda noteringar är
beräkningar och antaganden. Röd
punkt markerar parti som troligen ej spelats. Slutsummorna
stämmer med de resultat som
löpande publicerats.

32. Maratontabeller för
SM
Kongressturneringar har arrangerats varje år sedan Sveriges
Schackförbund bildades 1917,
med undantag av Stockholm 1940
då på grund av krigsutbrottet
enbart själva kongressen ägde
rum. Året dessförinnan var det
första då den individuella SMtiteln avgjordes i en turnering –
dessförinnan var det matchspel
och endast fyra spelare höll
SM-titeln 1917–1938: Gustaf
Nyholm, Anton Olsson, Allan
Nilsson och Gideon Ståhlberg.
88 kongressturneringar har alltså arrangerats genom åren. Tre
spelare står i särklass då det gäller
antal starter, men de är nu avlidna liksom Nord och Ekenberg.
Tio i topp i maratontabellen är
följande:
1–2. Karl Erland Gannholm, Burs
SK och Albin Rosén, Götaverkens
SK 57
3. Sven Carlsson, Västerås ASK 56
4. Bengt Andersson, Floby SS 50
5. Evert Nord, Solna SS 46
6. Bengt Ekenberg, Helsingborgs SS
44
7. Bo Nyberg, Upsala ASS 42

Foto: Lennart Friberg

vändning med 22...Le6!!. Syftet
är förstås att få tornet till f8. Det
kan kombineras med andra hot,
t.ex.
a) 23.Df4 Dh1+ 24.Kf2 d2 (Med
matthot på e1) 25.Kg3 Te8
26.Sa4 De1+ 27.Kh2 (27.Df2
Tf8!) 27...Lg8! följt av 28...Te6
med avgörande angrepp.
b) 23.De7 d2! 24.g4 (24.Sxa8
Dh1+ 25.Kf2 De1 matt) 24...h5
25.Dd6 (25.Sxa8 Lc4+) 25.
...Dh1+ 26.Kf2 Te8 27.Sd7 h4
och svart vinner.
c) 23.Dxe6 Tf8+ 24.Ke1 Dxg2
med avgörande angrepp.
Det näst bästa är 22...Lh3
23.gxh3 Dh1+ med remischackar.
23.Kf2 Lh3?
I föregående drag räckte det till
remischackar, men nu har det
förlorat sitt bett. Bästa räddningschansen – för det är det som det
nu handlar om – är den skamfilade pärlan 23...Le6!?, men efter
24.Dxe6 Tf8+ 25.Kg3 De1+
26.Kh2 Dh4+ 27.Dh3 ser man
inga remischackar.
24.Lf3!
Det neutraliserar allt motspel.
Efter en halsbrytande utvikning
är vit tillbaka på vinstvägen.
24...Dxa1 25.Sxa8 Dxb2+ 26.
Kg3 De5+ 27.Kxh3 Db8 28.Sc7
uppg.
På 28...exf3 följer 29.Se8 med
matt.
(Kommentarer av Lars Grahn)

Karl Erland Gannholm.

8–10. Tomas Carnstam, Lunds ASK,
Ingvar Jiretorn, Bräkne-Hoby SK
och Felix Nordström, Wasa SK 41
Klubbtillhörigheten anges för det
senaste startåret. Gannholms 57
SM-turneringar under åren 1937–
1994 var dessutom i svit! Den
uteblivna turneringen 1940 inverkar naturligtvis inte. Albin
Rosén var på väg att uppnå 58
turneringar, men ödet ville
annorlunda. På väg till SM i
Sundsvall 1989 råkade han ut för
en olycka och därmed blev hans
sista SM år 2004 också hans 57:e
start. Dessförinnan hade han 42
SM-turneringar i svit och från
och med 1990 hann han med
ytterligare 15 innan han avled år
2004.
Sven Carlsson tvingades bryta
SM 1976 på grund av sjukdom,
men anses ändock ha deltagit i
alla sina 56 turneringar i svit åren
1931–1987. Han avled 1988.
Även Evert Nord ställde upp
i SM utan avbrott – 46 starter
under åren 1947–1992. Nord gick
ur tiden 1996.
Flest SM-starter i svit:
1. Karl Erland Gannholm 57
2. Sven Carlsson 56
3. Evert Nord 46
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4. Albin Rosén 42
5. Tomas Carnstam 41

Dödsfall

Carnstam kan alltså som 73-åring
gå upp i ledningen av egen kraft,
eftersom de fyra som ligger före
alla är avlidna. År 2022 kan han
alltså uppnå 58 starter sedan
1965, om hälsan och annat tillåter.
Tomas som tillsammans med
Bo Plato levererat fakta till denna
statistik har också haft ett gott
öga till damernas SM-starter.
Hans material omfattar samtliga
225 kvinnliga SM-deltagare åren
1960–2005. Nästan hälften, 99
spelare, har en enda SM-start.
Endast tolv kommer upp i tio
starter eller fler. 54 spelare har
minst fem starter. Tio i topp är
följande:
1. Eva Johansson, Alingsås SS 18
2–3. Susanne Berg, SK Rockaden
och Annelie Dalmau, Solna SS 17
4–6. Berith Andersson, Kymbo SS,
Birgit Goude, HG-Schack och Emilia Horn, Kristallens SK 13
7–9. Vega Persson, SK Pjäsen, Stina
Nyberg, Vallentuna SK och Eva Jiretorn, Bräkne-Hoby SK 12
10. Ulla Bohmgren, SASS 11
Vega Persson är avliden.
Flest SM-starter i svit:
1. Emilia Horn 12
2–3. Berith Andersson och Eva Jiretorn 10
4–6. Susanne Berg, Solveig Haraldsson och Kerstin Johansson 9
Haraldsson och Johansson är avlidna.
Vi tar gärna emot statistik över
kvinnliga SM-starter åren 1917–
1959. De är sannolikt inte särskilt många och lär inte påverka
varken totallistan eller svitlistan.
Premiäråret startade två spelare
från Stockholms Kvinnliga
Schackklubb i klass II: Katarina
Beskow och Hanna Nilsson.

En schackkändis är borta
En av våra stora kändisar, Harry
Schein, är borta. Han avled den
11 februari i en ålder av 81 år.
Harry Schein använde själv
beteckningen kändis, både om
sig själv och om andra. I Sverige
var han en superkändis. Den
positionen hade han fått genom
framgångsrikt arbete på många
områden: han arbetade i unga
år upp ett företag som gjorde
honom ekonomiskt oberoende,
han skapade Filminstitutet, han
var chef för Sveriges Investeringsbank, han skrev böcker och inte
minst var han samhällsdebattör,
åsiktsmakare och trendsättare.
Som kändis hade Schein två
gimmickar: att dricka whisky av
ett visst märke och att spela
schack. Som chef för Investeringsbanken (1983–89) fick han tillfälle att ge schacket en skjuts
framåt. Först genomförde banken en – senare prisbelönad –
reklamkampanj: “för folk som
tänker“. Det var en serie med,
som Schein sa, “surrealistiska
teckningar“ vilka illustrerade
“sanna fast bisarra historier“ ur
schackets värld, framtagna av den
gamle stormästaren Erik Lundin.
Affischerna pryder fortfarande
många schacklokaler och restupplagan finns på Schackförbundets
kansli i Norrköping.
Scheins bestående insats för

schacket blev att skapa Schackakademien 1986. Christer Wänéus tog initiativet, men det var
Harry Schein som tände på idén
och såg till att Akademien blev
verklighet och fick resurser. I
Schack 92, Schackförbundets 75årsskrift, har Schein på sitt bästa
berättarhumör skildrat – på sitt
sätt! – hur det gick till och hur
han drog in pengar till verksamheten. Han berättar också om
hur han i ett tv-program en
nyårsafton – han var då avgående
ordförande i Sveriges Radio – med
stort allvar, men med glimten i
ögat, berättade att han övergått
från sin whisky till Absolut
vodka. Det gav Schackakademin
25 000 dollar, för det var ju fråga
om ett vad och inte om sanning.
Det blev förstås ett herrans
oväsen från alla värnare av
reklamregler och god ordning.
Den nyssnämnda historian
visar på något väsentligt i Scheins
arbete för Schackakademien. Han
hävdade nämligen att om man
ska få beslutsfattare och bidragsbeviljare att satsa på schacket
måste schacket ha något att bjuda igen. Det räcker då inte bara
med reklamplatser, det måste vara
något mera, till exempel mänskliga kontakter med stormästarna
och andra schackets stora, flotta
toppturneringar och, framför allt,
TfS nr 3/2006
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ett tillfälle till skämt och lek.
Schack är allvar, men alla och
inte minst sponsorerna behöver
den lekfulla inramningen. Även
på detta område var Schein framgångsrik.
I grova drag har Schackakademien tillfört svenskt schack tre
miljoner kronor och därutöver
låg Scheins Investeringsbank
bakom de tre stora Haningeturneringarna 1987–89.
Vi schackspelare har anledning
att minnas Harry Scheins insatser
med tacksamhet och glädje.
Schackakademien
Erik Penser
Preses 1996–2001
Roland Nilsson
Preses från 2001
Jon Lindgren
Sekreterare 1989–2003

I sin bok “Schackspelets underbara värld“ (Skrivareförlaget i
Skåne, 1991) berättar Bent
Sörensen om hur han fem år gammal fick sitt första schackspel:
“Min far köpte en månadstidskrift,
vari fanns ett schackspel av
papper som kunde klippas ut.
Till spelet hörde också papperspjäser.“ Det var starten på en
livslång kärlek till schackspelet.
Efter uppväxten i Danmark
drog Sörensen vidare till Sverige.
Han bosatte sig i Malmö 1953
och blev medlem i Malmö AS, en
förening som han var trogen livet
ut. När Malmö AS historia en
gång ska skrivas är Sörensens lilla
bok ett viktigt dokument. Han
presenterar klubbens starkaste
spelare, men också några färgstarka original.
Sörensen var med rätta stolt
över en vinst mot Inge Johansson
i klubbmästerskapet 1959. Året
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Bent Sörensen

Inge Johansson

Bent Sörensen
1926–2005

40

innan hade Johansson erövrat
SM-titeln.

Springargaffeln tycks säkra vit
fördel. 30...Lxf4? faller på 31.
Ld4+ Tg7 32.Txf4.
30...Dg3!
Matthotet på h2 finns ju kvar
även efter 31.Sxh3.
31.Tf3 Dh2+ 32.Kf2 Txf3+ 33.
Dxf3 Lxf4 34.Dh3 Txg2+ 35.
uppg.
35.Dxg2 besvaras med 35...Lg3+
36.Kf3 Ld5+.
Klubbmästerskapet arrangerades den gången i två förgrupper
där de tre främsta i varje kvalificerade sig till finalgruppen. Sörensen: “När Inge förlorade partiet mot mig innebar detta att han
hade kommit fyra i gruppen.
Nästa vecka då vi kom till klubben hade reglerna ändrats. Nu
gick de fyra bästa till final.“
Sörensen introducerade en
gambit i Franskt, som Kjell Krantz
lyfte fram i sin spalt i tidningen
Arbetet. Sörensens gambit: 1.e4
e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Sc6 5.Sf3
Db6 6.Ld3 Ld7 7.0-0 cxd4 8.cxd4
Sxd4 9.Sg5!?.
Sörensen deltog inte aktivt i
schacklivet de sista åren. Han
avled efter en tids sjukdom en
vinterdag 2005.
LG

Kurt Andersson
1956-2006
Kurt Andersson skulle ha fyllt
femtio i sommar, men tvingades
kapitulera efter nio månaders
kamp mot cancern.
Efter att ha lärt sig schackspelets grunder hemma i Boxholms
SK behövde han starkare motstånd för att gå vidare. Det fick
han i SS Allians Skänninge, en
klubb som han spelade för under
tre decennier. När det var dags
för allsvensk rond var han i regel
den som först lämnade klartecken och han var en god poängplockare.
Andersson var av stark mästarklass. Han vann en Mästarklassgrupp vid SM i Ronneby 1998.
Följande ställning uppstod i allsvenskan 2004/05, sista ronden
den 20 mars 2005.
Johan Nordebrink, Västerås SK

Kurt Andersson, SS Allians

21.Lxg6! fxg6 22.Sh4!
Kombinationens kärna. Efter
22.Dxg6 Se7 23.Dd3 Sfxd5!
24.Sxd5 Lxd5 tar svart över föreställningen. Springardraget till h4
är så pass bra att svart borde ha
förhindrat det med 21...Sxd5,
men då hade vit slagit vakt om
fördelen med 22.Sxd5.
22...Tff7
Allt annat är lika hopplöst, t.ex.
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till en ställning som efter en
annan dragföljd också uppkom
i ett parti mellan Pavlovic och
Carlsen i Wijk aan Zee 2004.
10.d4 cxd4 11.Sxd4 c5?
Det bästa sättet att bemöta hotet
mot c6 är 11...Sf5, för efter 12.
Sxc6 Dxd1 13.Txd1 Ld7 14.Sb4
(Efter 14.Sd5 Lxc6 15.Sc7+ Kf8
16.Sxa8 Lxe5 är springaren fångad i hörnet.) 14...Lxe5 är den
materiella balansen återställd.
12.Sc6 Dd7

22...Se7 23.Txe7 Txe7 24.Sxg6+
följt av 25.Sxe7+ med vinnande
angrepp.
23.Sxg6+ Kh7 24.Sf8++ Kh8
25.Dh7+! Sxh7 26.Sg6 matt
LG

Ratmir Cholmov
1925–2006
Ratmir Cholmov deltog i sjutton
mästerskap i Sovjetunionen. Han
delade förstaplatsen med Boris
Spasskij och Leonid Stein 1963.
Han var en av världens tio bästa
spelare under 60-talet, men av
politiska skäl fick han aldrig vara
med i någon turnering utanför
öststaterna och Kuba vid den
tiden.
Cholmov betraktade partiet
mot Paul Keres i Sovjetmästerskapet 1959 som sitt livs bästa.
Det fick skönhetspriset.
Sicilianskt (B 30)
Ratmir Cholmov
Paul Keres
Tbilisi 1959
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6
4.e5 Sg4 5.Lxc6 dxc6 6.0-0 g6
7.Te1 Lg7 8.h3 Sh6 9.Sc3 b6
Det är inget fel på det naturliga
9...0-0. Det hade för övrigt lett

13.Sxe7!!
Det kan tyckas överrumplande,
men kan ändå inte ha kommit
som en överraskning för Keres:
springaren hade ju inte någon
reträttväg från c6. Efter det briljanta offret får svarts kung inte en
lugn stund. Orkanen Ratmir ökar
snabbt i styrka.
13...Kxe7
Det är lika bra att ge upp rockaddrömmarna. Efter 13...Dxe7 14.
Sd5 Dd8 15.Sf6+ Lxf6 16.exf6+
Le6 17.Lxh6 Dxf6 18.Dd6 har
vit ett starkt initiativ.
Efter 13...Dxd1 14.Txd1 Kxe7
15.Lg5+! Ke6 (15...Ke8?? 16.Td8
matt, eller 15...f6? 16.exf6+ Lxf6
17.Sd5+.) 16.Td6+ Kf5 (16.
...Kxe5 17.Td5+ Ke6 18.Te1+
med matt) 17.f4 går det att rädda
kungen undan matt med
17...Lxe5, men det räddar inte
svart: 18.Td5 f6 19.Lxh6 Lb7
20.fxe5 Lxd5 21.Sxd5 med klar
fördel för vit.
14.Lxh6 Lxh6

Det går inte att lätta på trycket
med dambyte. Efter 14...Dxd1
15.Lg5+ Kf8 16.Taxd1 behåller
vit ett stadigt grepp.
15.Df3
Det hotar möjligen på a8 –
damen riskerar att fastna där
borta – men framför allt på f6.
15...Lg7

16.Sd5+!
Cholmov består frestelsen att slå
på a8 och inleder ett avgörande
angrepp. Efter 16.Dxa8? Lb7
17.Dxa7 Dc6 18.f3 Ta8 kan vit i
och för sig rädda damen med
19.Sd5+, men då är i stort sett
hela fördelen borta.
16...Kd8 17.Tad1 Lb7 18.Db3
Lc6 19.Sxb6 axb6 20.Dxf7 Lxe5
21.Txd7+ Lxd7 22.Txe5
Det är dags att överskåda orkanens skövlingar. Svart saknar trä,
koordination och motspel. Vi
befinner oss redan i slutfasen.
22...Kc7 23.Te7 Tad8 24.a4 g5
25.Dd5 The8 26.Txh7 g4 27.a5
gxh3 28.axb6+ Kxb6 29.Txd7
uppg.
Cholmov tog den slutgiltiga
stormästarinteckningen i det
mästerskapet. På listan över storfräsare som han besegrade finns
Bobby Fischer. Det var i Capablancas minnesturnering 1965.
Pensionen på motsvarande femtio dollar i månaden förslog inte
långt, så Cholmov försörjde sig
på att spela och undervisa schack
till sin död.
LG
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kombinationer
Lösningar på sidan 44

1. Sokolov–Williams
Reykjavik 2006

2. Zesch–Acs
Tegernsee 2006

Svart drar

Svart drar

3. Rodshtein–Sorokin
Cappelle la Grande 2006

4. Firman–Gdanski
Cappelle la Grande 2006

Svart drar

Vit drar

5. Lund–Tadjerbashi
Lund 2006

6. Landgren–Häggström
Göteborg 2006

Vit drar

Vit drar

SENAST ...

24 maj
Anmälningsavgifter för
allsvenskan 2006/07 till
pg 65227.
30 maj
Anmälan till Sveriges
Schackförbunds sommarläger i Tylebäck 19–22
juni. Info: www.schack.se
31 maj
Anmälan till SM
i Göteborg.
30 juni
Ombudsfullmakter
till kongressen.

42

TfS nr 3.06.pmd

TfS nr 3/2006

42

06-04-26, 13.17

Foto: Calle Erlandsson

Nordiska schackhistoriker
samlades i Danmark
edlemsantalet i Ken Whyld Association närmar
sig 150 och den 8-9 april samlades de flesta av
KWA:s nordiska medlemmar i Danmark. Träffen
inleddes med ett besök på Bispebjergs kyrkogård i
norra delen av Köpenhamn, där “Danmarks schacklärare“ Aron Nimzowitsch vilat sedan 1935. Fyrtiofem år senare fick han sällskap i graven med en
annan spelare som betytt mycket för det danska
schacklivet, Jens Enevoldsen. De båda hedrades
med en blombukett.
Den 7 november är det 120 år sedan Nimzowitsch föddes i Riga. År 1922 bosatte han sig
permanent i Köpenhamn och givetvis begav sig
KWA-medlemmarna till Øster Farimagade 11 för
att besiktiga hans bostad. Därefter begav sig
gruppen till Frederiksværk där Jes Knudsen på
bästa sätt stod som värd för helgens övriga aktiviteter. Per Skjoldager inledde med att berätta om sitt
imponerande Nimzowitschprojekt, som han driver

M

tillsammans med Jørn Erik B. Nielsen. Det hela är
tänkt att så småningom resultera i ett betydande
bokverk om två volymer.
Per Friedrichsen, som för 25-30 år sedan redigerade den uppskattade tidskriften Skakbogsamleren,
höll ett humoristiskt föredrag om schackspelets
kaféschacksnack och KWA-ordföranden Michael
Negele berättade om det Laskerprojekt som KWA
driver i samarbete med det tyska Laskersällskapet.
Jurgen Stigter från Amsterdam var också på plats.
Han har ett av världens mest omfattande privata
schackbibliotek och är dessutom ägare till en
imponerande samling av laskeriana.
Som sig bör avslutades träffen med en intern
bokmarknad och därmed kunde deltagarna decimera sina dubblettlager och utvidga sina schackbibliotek. Från Sverige deltog Peter Holmgren,
Stellan Persson och Calle Erlandsson.
CALLE ERLANDSSON

Länkar:
Ken Whyld Association http://www.kwabc.com/
Per Skjoldagers Nimzowitsch-sajt http://home19.inet.tele.dk/kastanie/
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Elo-listan
Kombinationer
1 Ivan Sokolov–Simon Williams. 33...Txf2! 34.Txf2 Tc1+ 35.Tf1
Tc2 36.Dd5 (36.Tf2 De1+ med matt) 36...De2 37.Dh1 De3+
38.uppg. Sällan såg man ett sämre springarpar.
2 Ludwig Zesch–Peter Acs. 33...Dxh4+! 34.uppg. Det är matt
i tre drag: 34.gxh4 Txh4+ 35.Kg1 Tg8+ 36.Kf1 Th1 matt, eller
34.Kg1 Txg3+ 35.fxg3 Dxg3+ och 36...Dg2 matt.

1 april 2006
Garri Kasparov har lämnat listan
på grund av inaktivitet. Nye världsmästaren Veselin Topalov har
tagit över förstaplatsen, men marginalen till Viswanathan Anand är
som synes mycket knapp.

3 Maxim Rodshtein–Maxim Sorokin. 20...Td3+! 21.uppg. Efter
21.Lxd3 cxd3+ får svart två lätta pjäser och överlägsen ställning
för tornet. Det tjänar ingenting till att försöka fly med kungen:
21.Kb4 Tb3+ 22.Ka5 Sc6+ 23.Ka6 bxa4 och det finns inte någon
hållbar parad mot hotet Tb6 matt.

4 Nazar Firman–Jacek Gdanski. 27.Sxe6!! uppg. Poängen visar
sig efter 27...Sxe6 28.Dxd5+! Kc7 (28...Kxd5 29.Lg2 matt)
29.Dxe6 och vits förbundna fribönder avgör.
5 Esben Lund, Lunds ASK–Amir Tadjerbashi, Limhamns SK,
elitserien rond 8. 23.Dxc8+! Txc8 24.Txc8+ Lf8 (24...Kf7 25.Sg5+
och om svart inte vill släppa tornet på e6 så är de nedslående
alternativen 25...Ke7 26.Te8+ och 25...Dxg5 26.hxg5 axb5
27.Td8 osv. Springarschacken är mördande.) 25.Sg5 Td6 (Eller
25...Tf6 26.Ld7 h6 27.Le6+ Txe6 [27...Kh8 28.Lxf6 hxg5
29.Txf8+ Kh7 30.Lxf5+] 28.Sxe6 följt av slag på f8 och vit har
riklig kompensation för damen.) 26.Le8 uppg. På 26...Dh6 följer
ju 27.Lf7+ Kh8 28.Txf8 matt.
6 Philip Landgren, SS Manhem–Olle Häggström, SK Kamraterna, elitserien rond 8. 48.Txd7+! Kxd7 49.Sxc5+ dxc5 (Springaren kan ställa till med en del otyg om den får stanna kvar på
brädet, t.ex. 49...Ke7 50.Lxf5 g6 51.Sd7 Db7 52.Le6 Tg7 53.c5!
dxc5 54.Df2 och vit vinner.) 50.Lxf5+ Kd8 (Kungen blir kraftigt
exponerad var den än flyttar, t.ex. 50...Kc7 51.Da5+ Kb7
[51...Db6 52.d6+] 52.d6 Txh4 [52...Dxd6 53.Le4+ Kb8 54.Td3
De7 55.Da8+ Kc7 56.Db7 matt] 53.Le6 Dxd6 54.Lxg8 g5
55.Ld5+ Kc8 56.Le4! Txe4 57.Da8+ och Dxe4.) 51.Da5+ (Förmodligen baserades kombinationen på intuition. I det här läget
förstår man att svarts torn kan få svårt att komma med i försvaret
när vits dam och löpare går till angrepp. Och det är lättare att
aktivera vits torn än något av svarts.) 51...Dc7 (Eller 51...Ke8
52.Da4+ Kf8 53.Dc6 De8 54.Ld7! Dd8 55.Dxc5+ Kf7 56.Le6+
Ke8 57.b4 g5 58.Ta3 gxh4+ 59.Kh2 Tg7 60.Dc6+ Ke7 61.Ta7+
Kf8 62.Ta8 med lätt vinst.) 52.Da8+ Ke7 53.d6+! Kxd6 (Om svart
slår med damen ger det vits torn chansen att vara med i angreppet: 53...Dxd6 54.Db7+ Kf8 55.Td3 De7 56.Da8+ Kf7 57.Dd5+
Kf8 58.Lg6 Dc7 59.De6 med matt.) 54.Dd5+ Ke7 55.De6+ Kf8
(På 55...Kd8 följer 56.Td3+.) 56.Lg6 Db7+ 57.Kf2 uppg.
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Nakamura, Hikaru
Efimenko, Zahar
Smirin, Ilia
Moisejenko, Alexander
Karjakin, Sergej
Motylev, Alexander
Volokitin, Andrej
Aresjtjenko, Alexander
Navara, David
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Kobalia, Michail
Najer, Jevgenij
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Krasenkow, Michal
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Aleksejev, Jevgenij
Bu, Xiangzhi
Zhang, Zhong
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Cheparinov, Ivan
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Avrukh, Boris
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Sokolov, Andrei
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Zhang, Pengxiang
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Sverigetoppen
Oförändrad rangordning bland de
tre främsta men de har alla tappat
elopoäng.
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Bator, Robert
Ahlander, Björn
Åberg, Anton
Svensson, Bengt
Lindberg, Bo
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I korta drag

REMIREGELN
I USA-mästerskapet gällde samma regel som i fjolårets superturnering i Sofia: inga remier före
trettionde draget. Vid ett tillfälle
i San Diego trodde den assisterande domaren Franc Guadalupe
att han hade ertappat två spelare
med ett regelbrott.
Julio Becerra och David Vigorito satt och analyserade sitt
parti. När Guadalupe kom fram
till bordet upptäckte han vid en
hastig blick i protokollen att
spelarna bara hade gjort tjugosju
drag. Guadalupes kommentar
“tjugosju drag?“ besvarades lite
tvärt av Vigorito: “Det är väl tilllåtet att ge upp efter mindre än
trettio drag?“
Guadalupe påpekade då att de
inte fick analysera i spellokalen.
Ibland måste en domare fatta
snabba beslut och här lyckades
han blixtsnabbt byta samtalsämne.
Gideon Ståhlberg ger en simultanföreställning hos Malmö AS år
1949. Ovan Ståhlbergs huvud blickar Henning von Platen mot
kameran. Bakom Ståhlberg står Jim Leufstedt.

DRAGUPPREPNING
Det är inte lätt att datera olika
nytillskott i schackreglerna. När
infördes exempelvis regeln om
dragupprepning som medför
remi?
Efter att ha läst TfS nr 2/61 tror
vi oss veta ungefär vid vilken
tidpunkt den regeln tillkom.
Gideon Ståhlberg skriver om
schackolympiaden i Hamburg
1930. Det spelades sjutton
ronder på fjorton dagar. Vissa
dagar var det både dubbelrond
och återupptaget spel av avbrutna partier. Just det, på den tiden
gällde avbrott.
46

TfS nr 3.06.pmd

Ståhlberg beskriver en av de
mest ansträngande dagarna i
Hamburg. Det var dubbelrond
och efter att ha kämpat i sammanlagt åtta timmar i dessa partier och vunnit båda var det dags
att återuppta ett besvärligt avbrott mot tysken Carl Ahues.
Bland åskådarna fanns Jose Raul
Capablanca och Ludvig Collijn.
Ståhlberg:
”Collijn frågade Capa vad han
ansåg om vår ställning. Med en
viss tvekan svarade exvärlds-

mästaren att den var vunnen
för Ahues, men efter en stund
ändrade han mening och sade
till Collijn att jag vid riktigt
spel kunde hålla remi. För en
gångs skull hade han fel. Jag
var förlorad även vid bästa spel,
men Ahues fann inte vinstvägen utan gjorde dragupprepning för att komma
ur tidsnöden. De nya Fidebestämmelserna hade just trätt
i kraft, och jag upptäckte till
min glädje att samma ställning
uppkommit tre gånger, till-
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kallade tävlingsledaren och
begärde att poängen skulle
delas. Ahues, som enligt egen
utsago inte kände till den nya
bestämmelsen, protesterade,
men jag fick rätt och räddade
en halvpoäng.”
Partiet finns inte bevarat så vi lär
väl aldrig få veta om Ståhlberg
eller Capablanca bäst bedömt
ställningen. Efter en halvtimmes
paus fick Ståhlberg “halvt medvetlös“ rädda ytterligare ett dåligt
avbrott till remi. Det blev följaktligen tre poäng på fyra partier
den dagen.
Ståhlberg var uppenbarligen en
regelkunnig man och med tiden
fick han agera domare i flera
VM-matcher.

SAGOLIK RÄDDNING
Det är väl tyvärr så att de vackraste räddningarna upptäcker man
först i efteranalysen. Det fick
Frank van Harreveld erfara efter
en dust i holländska lagmästerskapet. Vi kliver in i tidsmaskinen och förflyttar oss till den 4
februari 2006:
Frank van Harreveld

Gunter Deleyn
Vits enda chans att bryta dödläget är att få upp en ställning med
löparen på e8 och kungen på g6.

Då kan det osa matt.
1.Kh5 Lc4 2.Le8 Ld5?
Det fanns en fantastisk räddning.
Efter 2...Kh7! 3.Df8 tycks hotet
Lg6 matt besegla svarts öde. Men
undrens tid är inte förbi: 3...Lg8!!
4.Lg6+ Kh8 5.Dxc8 patt! I den
varianten kan vit avvika här och
där, men andra försök skulle knappast ha påverkat slutresultatet.
3.Kg6 Db7 4.Ld7 uppg.

NEPAL I OS
Om Nepal ställer upp i olympiaden i Turin tänker jag med stort
intresse följa rapporterna i “The
Himalayan Times“. De rapporter
som framfördes på tidningens
hemsida under olympiaden i
Calvià 2004 var pepprade med
skrattretande överdrifter.
Ordföranden i Nepals schackförbund, Sitaram Agrahani, ledde laget och uppgavs som källa.
Det mest förvirrande var att
uppenbara historieförfalskningar
blandades med motsägelsefulla
sanningar. Felen var dock av ett
slag som antyder att det inte rörde sig om missuppfattningar på
tidningsredaktionen hemma i
Kathmandu.
Här ett par av Agrahanis påståenden: “Nepal slog Libyen, som
räknades som ett av de starkaste
lagen, med 3–1.“ Vidare rapporteras att Surbir Lama slog en GM.
I själva verket besegrade han WIM
Julia Lebel-Arias i matchen mot
Monaco. Efter dessa bravader var
det medaljvittring: “Nepal låg på
andra plats efter tolv ronder, men
en katastrofal slutrond med bara
en halv poäng mot Bolivia gjorde
att medaljchanserna försvann.“
Men plötsligt drabbas Agrahani av ett slags klarsyn: “Vi kom
sent och missade de två första
ronderna på grund av visumproblem i Kathmandu. Annars
kunde vi ha slutat på 98:e plats.“

Efter dessa skrönor kan det kanske vara på sin plats med lite fakta
kring Nepals deltagande i Calvià.
Inför sista ronden låg man på 95:e
plats, men slutade på 105:e plats
bland 130 lag.

KANTSPRINGARE
I en krönika i New In Chess
Magazine får Vadim Zvjaginsev
applåder av Garri Kasparov för
sina spelöppningsexperiment.
Det exempel som nämns är 1.e4
c5 2.Sa3!?, som Zvjaginsev prövade vid ett par tillfällen i senaste
Rysslandsmästerskapet.
Undrar just vad Kasparov anser
om Jonas Lundviks 1.e4 Sh6!?,
utfört i höstas mot Sebastian
Nilsson i elitserien. Även om
Lundvik vann partiet, så misstänker vi att det kan bli svårt för
honom att bli trendsättare.

ARONIANS BOKVAL
När Levon Aronian intervjuades
under världscupen i Chanty-Mansijsk förklarade han att den bok
som hade gjort mest intryck på
honom var Bent Larsens “Master
of Counter-Attack“, som han har
läst flera gånger. Boken kom
ursprungligen ut på danska
med titeln “50 udvalgte partier
1948-69“ (Samlerens Forlag,
Köpenhamn 1969). Aronian hade
däremot inga högre tankar om
Kasparovs serie “My great predecessors“. Aronians bistra omdöme: “De böckerna är skrivna för
dem som vill bryta ner schackpartierna till minsta atom. Det
intresserar mig inte.“
När Aronian ombads att beskriva sin spelstil gav han prov på
humor och självdistans: “Mina
vänner kallar mig en billig taktiker och det är inte långt från
sanningen.“
TfS nr 3/2006
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Frankegatan 9, 724 65 Västerås
E-post: jonas@penquake.com

Fokuserad, ambitiös och lat

O

m den talangfulle junioren
Victor Nithander får beskriva sig själv med tre ord, så blir
det: fokuserad, ambitiös och lat.
Om inte ord nummer tre får överhanden ser det mycket lovande
ut för Victor, som har visat fin
form den senaste tiden. I Rilton
Cup var han exempelvis snubblande nära IM-normen. Vi har
intervjuat honom.
Du gjorde ett bra resultat i
Rilton Cup där du bara var en
halv poäng från en IM-inteckning. Ser du det som din bästa
turnering hittills?
– Ja, möjligen tillsammans med
den senaste elitseriesäsongen, om
det räknas som en turnering.
– Det gick väldigt bra i början i
Rilton då jag fick upp ställningar
som jag trivs rätt bra i. På de
första fem ronderna vann jag tre
och fick två remier. Det var även
här jag för första gången vann
mot en stormästare i partiet mot
Ralf Åkesson. När jag ändå pratar
om partiet vill jag passa på att
påpeka att springaren gick till a2
istället för till e2, om detta skapat
förvirring, vilket kommentarerna till partiet antyder (se TfS nr
1/06).
– I andra hälften av turneringen började jag nog tänka för
mycket på resultatet och försök-
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te spela säkert. Detta ledde till att
även om inte ställningarna var
dåliga, så trivdes jag inte i dem
och började därför spela alltför
passivt. På de fyra sista ronderna
tog jag bara en poäng vilket ledde
att jag totalt tog 5 av 9. Men jag är
som sagt väldigt nöjd med mitt
spel i de fem första ronderna.
Som vi kunde se i Riltonpartierna spelar du hårt och
publikfriande schack. Har du
någon förebild eller favorit i
världseliten?
– Jag har nog ingen speciell
favorit eftersom många av spelarna liknar varandra väldigt
mycket. Jag tycker dock mer om
att se på spelare som spelar ungefär samma öppningar som jag och
en än viktigare sak är att de spelar
för att vinna, så om jag ska nämna
några namn får det bli Topalov,
Anand och Shirov. Spelare vars
partier jag inte tycker om att följa
– det hoppas jag gäller för andra
också – är spelare som redan före
partiet har bestämt sig för att
spela på remi. Och stormästarremier är det tråkigaste som finns.
Du spelar ofta högt upp i SS
Manhems elitserielag. Hur är
det att spela i elitserien och
hur har det gått för dig?
– Det första jag la märke till är
att det är en väldig styrkeskillnad

mellan lagen i elitserien och division 1, dock är skillnaden mellan
Manhem I och II inte särskilt stor,
så den största skillnaden var att få
möta starkare motstånd.
– Det gick för övrigt väldigt
bra den här säsongen och jag tog
8 av 10 (7 vinster, 2 remier och
en förlust) med visst flyt. Visserligen varierade motståndet en del
men på det stora hela var det
ändå starkt. En intressant sak är
att mina vinstpartier ofta avgjordes i slutspel, som jag verkar ha
blivit starkare i än tidigare. Detta
är nog på grund av att jag har
blivit mer erfaren och fått ett
visst lugn i mitt spel.
Du har tillhört den svenska
junioreliten ett bra tag nu, men
har ändå två år kvar innan du
blir senior. Vad har du satt
upp för målsättning? Tänker
du satsa på att vinna JuniorSM eller siktar du på IMtiteln? Eller kanske både och?
– Jo, det är klart att jag satsar på
att vinna JSM och det är det som
har högst prioritet nu. Jag tycker
det är en viktig tävling och att
man kan kvala till SM-gruppen är
också något som är lockande. IMtiteln är också något jag vill ha,
fast den är ju svår att fokusera på
eftersom den är ett resultat av bra
spel i bra turneringar. Ett sätt att
satsa på den är ju att spela många
starka turneringar, men annars är
det inget som jag tänker särskilt
mycket på eftersom man inte kan
påverka det.
Har du spelat några internationella ungdomsmästerskap?
Hur har det gått där? Har du
några sådana tävlingar inplanerade?
– Ja, jag har spelat ungdomsEM två gånger, båda gångerna i
Serbien-Montenegro. Den första
gången var hösten 2003 då jag
spelade i klassen pojkar under 16
år. Där slutade jag på 4½ av 9
efter minst sagt varierande kvali-
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Foto: Stefan Nithander

té på mina partier och ganska
lågrankat motstånd i förhållande
till min dåvarande ranking. Bättre gick det i höstas då jag tog 5 av
9 i pojkar under 18 år. Där mötte
jag för det mesta spelare som var
högre rankade än jag, så det resultatet var jag väldigt nöjd med.
Partiet mot Vang Glud var det
som jag är mest stolt över (Victor
har kommenterat partiet längre
fram i artikeln – JE). Det kändes
även bra att ha spelat remi mot
vinnaren och slagit tvåan.
Hur ser ditt tävlingsschema ut
för 2006?
– Det som jag har planerat in
hittills är Spiltan Pelaros IMturnerning som spelas i Göteborg
i juni samt Junior-SM. Sedan
kommer jag även att spela serien
till hösten samt antagligen några
andra turneringar.
Skulle du kunna tänka dig att
heltidssatsa på schack under
en period?
– Ja, någon gång i framtiden
skulle jag nog kunna tänka mig
det, men det är svårt att säga nu
eftersom det är mycket tillfälligheter som spelar in. Men det skulle vara roligt att till exempel åka
runt lite i medelhavsländerna och
delta i olika turneringar en viss
tid. En möjlighet är ju att åka på
sommaren då man inte har särskilt mycket annat för sig.
Hur mycket tränar och hur
tränar du?
– Jag tränar väldigt oregelbundet och huvudsaken i min träning
är att jag kollar väldigt mycket på
schack i tidskrifter samt på internet, så det blir inte mycket träning på ett speciellt tema även
om jag kanske borde göra det.
Öppningar kollar jag inte speciellt mycket på förutom under
tävlingar samt som förberedelser
inför dessa. Men det verkar som
att detta har gett resultat.
– Jag tror att om man analyserar världselitens partier (eller par-

tier från en högre nivå än sin
egen) väldigt noga kan man nog
lära sig en hel del, inte just om
den öppningen eller ställningstypen utan också öka den allmänna
schackförståelsen. Det kan även
vara bra att de är kommenterade
då det inte alltid är lätt att förstå
vad som händer.
Har du någon tränare eller
analyspartner?
– Som tur är finns det möjlig-

het att träna på internet med
Jesper Hall en gång i veckan.
Denna träning tycker jag är
väldigt bra och särskilt viktig för
mig eftersom jag annars inte
har någon struktur på träningen.
Annars är det mest själv jag kollar
på schack, men det är klart att jag
också får en del träning när jag är
på klubben eller spelar i serien
med mina klubbkamrater.
Vad ser du som din största
TfS nr 3/2006
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schackliga styrka respektive
svaghet?
– Min största styrka är nog att
jag räknar rätt bra. Jag har dock
en rätt bred spelstil, så en annan
styrka är att jag i viss mån kan
anpassa mitt spel efter motståndaren. Detta kan dock vara svårt
eftersom min öppningsrepertoar
inte är särskilt bred. Detta är också en klar nackdel eftersom det är
relativt lätt att förbereda sig mot
mig även om jag kan vissa öppningar och dess idéer väldigt bra.
En annan styrka som jag tycker är
viktig är att jag vill vinna och är
beredd att spela hårt och länge
för att göra det. Detta tror jag
ökar min spelstyrka en hel del.
Hur kom det sig att du började
spela schack?
– Det började rätt tidigt, när
jag var sju år tror jag. Det var ett
schackprogram på tv som intresserade mig, men jag kommer inte
ihåg vad det var. Efter att ha lärt
mig hur pjäserna går tog min
morfar med mig till SS Manhem
och på den vägen är det.
Vad är det roligaste med
schack? Är det den sociala
aspekten, tävlandet, eller är det
för att schack är ett så fascinerande spel?
– Anledningen att jag spelar
schack är helt klart att jag tycker
att det är väldigt intressant. Sen
är det också så att man spelar för
att vinna och att förlora är det
värsta som finns. Jag tror inte det
är många som tycker om att spela
även om det går dåligt, men i så
fall beundrar jag dem. Man kan
tycka att det är lite sadism över
det hela att den ene blir glad när
den andre förlorar, men det är
något man får ta och på det stora
hela tycker jag ändå att schacket
är väldigt givande.
– Det sociala är dock väldigt
viktigt och om man inte passar
ihop med de människor man spelar med tror jag att det inte spelar
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någon roll hur intresserad man är
utan det kommer till slut att bli
tråkigt ändå. Det är klart att det
är roligt att umgås med sina vänner inom schacket också, men
huvudskälet att jag spelar är som
sagt att jag tycker att spelet är
intressant. Vore det inte det så
kunde jag lika gärna syssla med
något annat.
Har du någon hobby förutom
schack?
– Nej, inte för tillfället, men
jag har tidigare spelat fotboll
fram till slutet av högstadiet och
ibland spelar jag fotboll och innebandy med mina klasskamrater.
Annars tar skolan och schacket
det mesta av min tid. Jag har även
en stor familj, så jag tillbringar
också mycket tid hemma.
Vad gör du förutom att spela
schack?
– Jag går det naturvetenskapliga programmet på LM Engströms
Gymnasium. Dessutom är jag tränare på SS Manhem för en grupp
ungdomar i åldern 10–13 år.
Detta tycker jag är väldigt roligt
och givande. Jag känner igen mig
en hel del från när man själv var i
den åldern och det är roligt att se
att de går framåt.
Trivs du bra eller skulle du
vilja göra något annat?
– Jag trivs väldigt bra i skolan
även om det finns saker som är
roligare. Jag tycker dock det är
viktigt att få en utbildning, så jag
är väldigt nöjd med hur jag har
det nu och jag känner mig rätt fri
att göra vad jag vill.
Har du något drömyrke? Skulle du kunna tänka dig spela
schack professionellt eller är
det något annat som hägrar?
– Jag har inte tänkt så mycket
på vad jag vill bli sen, men det är
klart att om man kan lösa det
ekonomiska genom att spela
schack skulle det vara roligt.
Detta är dock väldigt svårt och i
längden tror jag nog inte att det

passar mig, men det är svårt att
säga innan man har provat på det.
Jag tänker i alla fall studera vidare
på universitet, men vad det blir
har jag inte bestämt mig för än.
Vad gör du för att koppla av?
Gillar du musik eller film och
har du några speciella favoriter?
– Jag måste erkänna att jag inte
lyssnar speciellt mycket på musik
och har därför ingen särskild
favoritgrupp/artist. Dock har jag
en ganska bred musiksmak och
kan lyssna på det mesta. Jag är
dock inte mycket för hip hop och
liknande stilar.
– Film tittar jag dock mer på
och jag tycker att valet av film
beror väldigt mycket på situationen och hur man känner sig.
Generellt kan jag ändå säga att
jag föredrar moderna filmer med
en bra handling. Om man är trött
kan det dock vara bättre med en
film som man inte behöver koncentrera sig så mycket på för att
kunna hänga med, så det varierar.
Mina favoritfilmer är nog Sagan
om ringen-trilogin och Star Warsfilmerna. Det kanske inte är så
originellt, men jag tycker de är
väldigt bra. Sin City är också
väldigt bra.
Franskt (C 05)
Victor Nithander
Jacob Vang Glud
Ungdoms-EM 2005
Detta parti spelades i sista ronden av nio i Ungdoms-EM. Både
jag och min starke danske motståndare (nu IM) låg på 4 poäng.
Det var upplagt för en prestigematch.
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 Sf6 4.e5
Sfd7 5.f4 c5 6.c3 Sc6 7.Sdf3
Detta är en rätt ovanlig variant
i Franskt där vits idé är att ta
terräng medan svarts idé är att
utnyttja det utvecklingsförsprång
han får och gör ofta det genom att
offra pjäs för ett par centrum-
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bönder. Detta leder till mycket
skarpt spel med chanser för
båda. Det ska sägas att mina
teorikunskaper i denna variant är
begränsade men jag trivs med
ställningstypen.
7...Db6 8.g3
För att ge kungen en flyktruta på
g2 eftersom den annars är väldigt
utsatt.
8...cxd4 9.cxd4 Lb4+?!
Detta drag hjälper kungen dit
den ända vill gå, därför tycker
jag att 9...Le7 är bättre. Där står
löparen inte i vägen, vilket den
ofta gör i den här varianten.
10.Kf2 f6
10...g5 är mer konsekvent, men
jag tycker att vit står lite bättre
efter till exempel 11.fxg5 (11.
Sxg5 verkar också ge viss fördel.)
11...Sdxe5 12.Sxe5 Sxe5 13.Kg2
Sc6 14.Sf3 och svart har en hel
del svagheter.
11.Kg2 0–0 12.Ld3 fxe5 13.fxe5
Sxd4?

Okej, nu kom offret. Detta är
dock fel tillfälle att offra och det
som oroade mig var att jag gått in
i hans prepp. Om detta är fallet
hade preppen stora brister.
14.Sxd4 Sxe5 15.Sgf3
Det är möjligt att det finns något
ännu starkare, men under partiet
kändes detta naturliga utvecklingsdrag säkrast.
15...Sxf3 16.Sxf3 e5 17.Le2
Det visar sig nu att svart har
väldigt svårt att få någon slags
kompensation för pjäsen och vit

hotar att gradvis förstärka sin
ställning.
17...De6 18.Sg5
18.Tf1 var antagligen enklare.
18...Dc6 19.Db3!
Spikar d5-bonden så att jag kan
spela Le3.
19...Lc5 20.Le3 Lxe3 21.Dxe3
h6 22.Tac1?!
22.Thc1 hade varit bättre eftersom tornet på h1 kommer lite ur
spel i partifortsättningen.
22...Dd7?

Nu får vit upp en drömblockad.
Den sista chansen var antagligen
22...d4+ 23.De4 Lf5 24.Dxc6
bxc6 men efter 25.g4! står vit
fortfarande på vinst.
23.Sf3 e4 24.Sd4 Dh3+
Vits kung tvingas stänga in sitt
eget torn. Detta är dock tillfälligt
och svart pressas nu långsamt tillbaka. Springaren på d4 har blivit
ett monster.
25.Kg1 Ld7 26.Lf1 Dh5 27.h3
Tf6 28.Le2 De5 29.Kg2 a5
30.Thf1
Och nu kommer även tornet ut.
Resten är ganska enkelt.
30...Tb6 31.Tc2 Tb4 32.Td2 Tc8
33.a3 Tb6 34.Lg4!
Löparen på d7 brukar klassas som
dålig på grund av att centrumbönderna är blockerade på samma färg, men här är den dock en
viktig försvarspjäs och det blir
mycket lättare för vit att bryta
igenom med löparna avbytta.
34...Lxg4 35.hxg4 a4 36.Tf5
Dd6 37.Df4?!

Det hade nog gått snabbare att
vinna med damerna kvar på
brädet. Därför hade exempelvis
37.g5 varit bättre.
37...Dc5?
Men efter denna bortsättning gick
det väldigt snabbt.
38.Tc2 Dxd4 39.Txc8+ Kh7
40.Tc2 Tb3 41.Tf2 Txb2 42.Txb2
Dxb2+ 43.Df2 Dxa3 44.Txd5
uppg.

■
Lördagen den 11 mars
arrangerades Norrlandsmästerskapen för juniorer i
Gnarp. Gruppvinnare: Björn
Johansson, SK Örnen (grupp
A), Linus Eriksson, Bjursås SK
(B), Max Andersson, Östersunds SS (C), Erik Vaarala,
Sandvikens SK (D), Alfred
Jonsson, Gnarps SK (E) och
Rickard Säll, Gnarps SK (F).
Tävlingarna samlade 41 spelare.
■ Sommarens SM-grupp ser
ut att bli den kanske starkaste
genom tiderna. De sju främsta
på rankinglistan ställer upp:
Evgenij Agrest, Johan Hellsten, Ulf Andersson, Emanuel
Berg, Tiger Hillarp-Persson,
Pia Cramling, Jonny Hector,
Lars Karlsson, Stellan Brynell,
Thomas Ernst, Emil Hermansson, Johan Eriksson, Joel Åkesson och Rauan Sagit.
Det kan bli Ulf Anderssons
första SM-start sedan han vann
SM-titeln 1969. På reservlistan finns Slavko Cicak, Pontus
Carlsson och Ralf Åkesson.
■ Det har bestämts tid och
plats för nästa säsongs sammandrag i elitserien. Rond
1-3: Umeå och Malmö. Rond
4-5: Stockholm, Göteborg och
Eksjö. Rond 9-11: Västerås.
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Vi fortsätter att följa flaggskeppet
Schack4an. Skolkommitténs ordförande Per Hultin berättar.

Schack4an
rullar på

schack av Agrest Schackskola.
Schackskolan besökte ett 60-tal
klasser och passade samtidigt på
att göra reklam för sin affärsverksamhet, att erbjuda schackträning
i skolan. Vid själva arrangemanget tog man hjälp av Skolschackkommittén med lottning och
priser. Upplägget fungerade
mycket bra och är intressant för
nya distrikt som vill prova
Schack4an, men inte har erfarenhet av och möjlighet till klassbesök själva.

Stockholm
Av PER HULTIN

Schack4an lockar varje år över
4 000 deltagare. Den exakta siffran är svår att få fram eftersom
tävlingen arrangeras i flera steg:
kommuntävlingar, länsfinaler och
riksfinal. Intresset växer dessutom för att delta i lagen ju längre
klassen går i tävlingen. Under
mars/april har det spelats länsfinaler i Uppsala, Västmanland,
Roslagen, Stockholm, Västervik
och Halland.

Uppsala
Lördagen den 4 mars anordnades
Schack4an för första gången i
Uppsala. 150 flickor och pojkar
spelade i Fyrishovs stora hall, och
stämningen var mycket hög.
Mellan ronderna kunde man bl.a.
spela innebandy i en del av
hallen. Alla spelare fick var sin
medalj och alla klasser förärades
var sin uppsättning utbildningsmaterial för fortsatt schackträning.
Eftersom Uppsala inte tidigare
arrangerat Schack4an saknade
man resurser för skolklassbesök
och själva arrangemanget. Man
köpte därför tjänsten att besöka
och lära skolklasserna att spela
52
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Schack4ans distriktsuttagning i
Stockholm är en av de häftigaste
schackupplevelser man kan vara
med om, fullt i paritet med
Lag-EM. Tävlingen har vuxit ur
Stadshuset och spelas numera i
Globen-annexet, en hall som
rymmer cirka 2 000 personer.
Trots det är man tvungen att dela
upp tävlingen i en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp
om vardera 1 000 spelare från
106 skolklasser.
Superlativen haglade över årets
arrangemang. Man hade tagit
fasta på tidigare års misstag och
verkligen försökt göra en schacktävling utöver det vanliga – och
man lyckades utmärkt. Alla
ronder gick i gång på utsatt tid,
domare vid varje bord, gott om
utrymmen för lagledare och spelare, bokförsäljning och kaféer.
Föräldrar och åskådare kunde se
hela skådespelet från en läktare
där Evgenij Agrest spelade simultan. Den gamla tv-följetongen
“Snilledrag“ rullade i en biosalong hela dagen. Vilken härlig
schackpropaganda, det kändes
som både Schackets dag och SM
i samma skapelse!
Tjugotvå klasser gick vidare till
länsfinalen, som arrangerades
parallellt med Tusenmanna i Blå
hallen.

Flick-SM
i Norrtälje
Av PER HULTIN

Skol-SM för flickor har under
många år varit mycket välarrangerat och årets mästerskap i
Norrtälje var inget undantag.
Arrangemanget genomfördes på
det gamla luftvärnsregementet
utanför staden. Det var gott om
plats för spelare och medföljare,
stor, ljus spellokal och logi i militärlogementen. Nytt för i år var
att spelet på toppborden kunde
följas live på internet.
På lördagskvällen hade arrangörsklubben ordnat en bankett
med uppträdande av nordiske
mästaren i trolleri, Göran Strandberg, som bland annat trollade
fram ett bowlingklot ur en
attachéväska. Ett mycket trevligt
initiativ.
Trots den höga standarden
visar deltagarsiffrorna på en tydligt dalande trend. Årets SM
lockade endast 66 spelare, att
jämföra med fjolårets 93 i
Stockholm. Alla riksfinaler, utom
Schack4an, visar samma oroväckande tendens och man bör
definitivt ställa sig frågan vad det
beror på.

Lågstadiet
Tävlingen blev en duell mellan
Maja Sjödahl från arrangörsklubben SS Gambit och Sara Hadi
Mirza från Upplands Bro. Maja
hade vunnit det inbördes mötet i
rond 2, men Sara radade upp
segrar på ett imponerande sätt
och när fyra ronder återstod var
hon i ensam ledning. Men ett
misstag i åttonde ronden av Sara
gjorde att Maja kunde gå ikapp
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och båda slutade på 9 poäng av
11. Maja särskiljdes som segrare.

Mellanstadiet

Foto: Jonas Eriksson

Tävlingens största klass med 29
deltagare. Angelina Fransson från
Lessebo spelade remi i första
ronden mot fjolårets segrare i
lågstadiet, Jessica Bengtsson från
Göteborg. Men sedan radade
Angelina upp idel vinster och
var klar segrare redan inför sista
ronden.

Högstadiet
Tävlingens två högst rankade spelare fanns i denna klass och de
drabbade samman redan i första
ronden, Inna Agrest från Åkersberga mot Ragna Löfgren, Göteborg. Ingen av dem ville ta några
risker, och när tiden började
rinna ut enades man om remi i en
ganska låst ställning. Det handlade sedan om vem som skulle
tappa poäng mot de andra. Det
blev Ragna som först spelade
remi, mot gruppens trea Lena
Lönnemark, och det räckte för
att Inna skulle vinna gruppen.

Maja Sjödahl, segrare i yngsta gruppen.

Skol-SM för flickor, Norrtälje 2006
Klass A (Gymnasiet)
1. Annika Lönnemark, Folkungaskolan, Linköping
2. Nada Gjoreska, S:t Petri Läroverk, Malmö
3. Kamelia Tadjerbashi, Lunds universitet
(10 ronder, 6 spelare)

Klass B (Högstadiet)
1. Inna Agrest, Matteusskolan, Stockholm
2. Ragna Löfgren, Nordhemsskolan, Göteborg
3. Lena Lönnemark, Engelska skolan, Linköping

Gymnasiet
Klassen bestod av endast sex
spelare och genomfördes i en
dubbelrondig Bergergrupp med
45-minuterspartier. Partierna var
genomgående kampfyllda och
som åskådare kunde man emellanåt tro att det var fråga om en
tematurnering i Italienskt. Inför
sista ronden var det tre tjejer
som hade chansen att vinna. Bäst
chans hade Annika Lönnemark
som “bara“ behövde remi mot
Antonia Krzymowska. Efter ett
svängigt parti där Annika ett tag
var förlorad lyckades hon vända
spelet för att sedan säkra guldet
genom att ta remi i en bättre
ställning.
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7½
6½
6

(8 ronder, 18 spelare)

Klass C (Mellanstadiet)
1. Angelina Fransson, Hackebackeskolan, Lessebo
2. Linda Åström, Tokarpsskolan, Linköping
3. Jessica Bengtsson, E Pettersson skolan, Göteborg

7½
6
6

(8 ronder, 29 spelare)

Klass D (Lågstadiet)
1. Maja Sjödahl, Grindskolan, Norrtälje
2. Sara Hadi Mirza, Råbyskolan, Upplands Bro
3. Isabelle Dahlén, Årstaskolan, Stockholm

9
9
8

(11 ronder, 13 spelare)
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Allsvenskan
Elitserien

Sollentuna mästare
för femte gången
Av Jonas Eriksson

O

m jag spelat i ett annat lag
hade jag skrivit att det var
synd att elitserieslutspelet inte
blev så spännande som många
hade hoppats på. Nu spelar jag
för Sollentuna och det kändes
behagligt att vara med i ett lag
som gick fram som en ångvält
under avslutningen på en något
märklig säsong med en mängd
oväntade resultat.
Vanligtvis brukar det ju vara
en batalj mellan fyra lag, Sollentuna, Skara, Rockaden och Limhamn. Men de senaste åren har
Rockaden spelat ett snäpp för
bra och varit värdiga segrare. I år
gick det dock grus i det tunga
Stockholmsmaskineriet och man
tappade poäng till både höger
och vänster. Att man ändå kom
tvåa vittnar om styrka.
Grus var det även i Sollentunamaskinen till en början. Inledningen och avslutningen på
serien spelades av två helt skilda
lag. Och då tänker jag inte bara
på den förträffliga hjälp vi fick av
Sergej Ivanov och Valerij Popov,
utan också på det faktum att i
stort sett samtliga spelare prickat
formen bättre till slutet.
Jag vill passa på att ge våra
utländska spelare en eloge för att
de spelade fantastiskt bra schack
och främst av allt för att de verkligen är en del av laget. Problemet
med utländska proffs kan ju vara
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att de kommer in som legoknektar och spelar utan att egentligen
bry sig om laget. Det kan ju vara
förödande för deras eget spel och
demoraliserande för andra lagmedlemmar.
Så är det inte med Sergej och
Valerij. De kämpar och sliter och
vill verkligen att laget ska vinna.
Det är mycket inspirerande för
oss andra. Den typen av inspiration kanske vi hade behövt mot
Eksjö (förlust) i rond tre eller
Linköping (oavgjort) i rond 4. De
resultaten var ju inte precis enligt
planen.
Men lagschack följer sina egna
regler. Om jag spekulerar fritt
kring anledningen till Sollentunas dåliga start tror jag att det lätt
infinner sig en viss osäkerhet när
flera spelare är ur form och inte
litar på sin egen förmåga. Då
börjar även lagets mer formstarka och stabila spelare oroa sig och
det sänker förstås nivån på deras
spel. Man spelar bättre när man
känner att man kan förlora och
laget ändå går segrande ur striden
tack vare skickliga spelare på
andra bord.
Det känslan hade vi på slutet
och den hjälpte oss fram till tre
relativt lätta segrar mot Skara,
Limhamn och Lund. Vad som
såg ut att bli den jämnaste serien
på länge blev istället en one-teamshow.

Bronspengen kneps av säsongens överraskning Södra SASS,
som ledde serien ett tag och spelade väldigt stabilt. De två sista
matcherna blev dock tuffa och
slutade med oavgjort mot Linköping och en knapp förlust mot
Skara. Inför nästa säsong gäller
det dock att höja ett långt varningsfinger för Södra SASS som
inte precis kryllar av juniorer, men
däremot av väldigt kompetenta
schackspelare.
Juniorer och nyblivna seniorer
var det annars hyfsat gott om. I
Sollentuna har vi ju Kezli Ong,
Bo Lindberg, Pontus Carlsson,
Emanuel Berg, Fredrik Andersson och jag själv som alla är födda
på 80-talet. Lunds förstalag
domineras av unga spelare och
även Limhamn har ett par starka
juniorer i Amir Tadjerbashi och
Drazen Dragicevic. Att det poppar upp unga spelare lite här och
var får väl ses som ett trevligt
tecken på återväxten i svenskt
schack.
Arrangörsklubben Linköping
har också ett par duktiga ungdomar i Simon Rosberg och Lucas
Wickström, och de bidrog till att
laget klarade sig kvar i högsta
serien. Det såg väldigt ovisst ut
inför slutet, men med en utklassningsseger mot Luleå i sista ronden räddade de kontraktet. Det
var de väl värda efter att ha gjort
ett bra slutspelsarrangemang.
En förklaring till Linköpings
framgång är att de förstärkt med
ett par stormästare. När jag frågade SSF-ordförande och förstalagsspelare Ingvar Carlsson om
Linköpings säsong svarade han:
– Linköping klarade sig kvar i
år. LASS har varit uppe några
gånger tidigare, men inte rosat
marknaden utan istället kämpat i
botten. I år var det en medveten
satsning från klubbledningen att
förstärka laget med ett par starka
spelare i form av stormästarna
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Foto: Jonas Eriksson

Evgenij Agrest höjer bucklan omgiven av Valeri Popov, Fredrik Andersson och Peter Bergström.

Davor Palo, Pia Cramling och
Juan Bellon. Det var egentligen
inget konstigt med den satsningen. De klubbar som petat ner oss
tidigare har ju gjort det med
samma medel. Det vill säga värvade spelare. Dessutom har LASS
tidigare tappat starka spelare till
andra elitserielag, ta Pontus och
Per Vernersson som exempel.
Tror du att liknande värvningar är en nödvändighet för att
lyckas i elitserien?
– Nej, det beror ju på vilket
spelarunderlag man har att bygga
med. En klubb som SK Rockaden
Stockholm behöver exempelvis
inte värva några spelare. För lite
mindre klubbar kan det kanske
vara nödvändigt.

Andelen utländska proffs i elitserien har dock minskat om man
jämför med för bara ett par år
sedan. Intäkterna från Bingolotto
har sinat och det medför helt
enkelt att de flesta klubbar inte
har råd att spela med de starkaste
spelarna de har på listan. Det är
lite synd att man inte fick se spelare som Ivan Sokolov och Vasilij
Ivantjuk strosa runt på hotell
Frimis i år, men å andra sidan är
ju serien ganska stark ändå.
Slutligen bör man ge arrangörerna en eloge för väl genomförda tävlingar. Slutspelet ägde
rum på Hotell Frimis i centrala
Linköping och spelades i ljusa
och trevliga konferenslokaler.
Därtill fanns det bra analysrum

och kafeteria.
Den enda plumpen i protokollet var den sedvanliga banketten
på lördagskvällen. Efter en oändlig väntan på maten tog den
sedan raskt slut utan att alla hade
fått ta del av potatisen. Många
klagade men till ingen nytta.
Man kan inte lasta personalen
för att de var alldeles för få, men
kanske hotellet för att ha gjort en
felberäkning. En förklaring till
problemet kan också vara att
många lag hade fler spelare, lagledare, och externa personer än
det var tänkt. Detta borde självklart ha meddelats arrangör och
hotell i god tid. Nu blev det
tyvärr en lite tråkig avslutning på
en trevlig säsong.
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torn mot lätta pjäser. Kanske hans
nästa alster handlar om hur man
hypnotiserar motståndaren att ta
remi i en vinstställning?

Elitserien 2005-2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sollentuna SK
SK Rockaden, Sthlm
Södra SASS
Skara SS
Limhamns SK
Lunds ASK
SS Manhem
Eksjö-Aneby Alliansen
Linköpings ASS

10. Wasa SK
11. SS Luleå
12. SK Kamraterna, Gbg

11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
7
6
6
6
4
4
3
2

1
2
2
2
0
4
3
4
5

1
2
3
3
5
3
4
4
4

52½
48
44½
41
46
41½
42½
33
33

11
11
11

3
2
1

2
0
1

6
9
9

32
32
34

19
16
14
14
12
12
11
10
9

Daniel Semcesen, Lunds ASK

8
4
3

Tom Borvander, Kamraterna

Några höjdpunkter från slutspelet
Linköping åkte på en stjärnsmäll
mot Rockaden i rond 9. Blott en
halv poäng lyckades arrangörsklubben skrapa ihop. Den talangfulle LASS-junioren Simon Rosberg fick en positionell läxa av
Thomas Engqvist, som visade
vådan av dåliga bönder och
konstlade tornmanövrar på fjärde raden.

Lc5 41.uppg.
Lund mot Kamraterna var en tuff
match som slutade med seger
för Lund med minsta möjliga
marginal. I följande ställning tog
spelarna remi.
Jesper Hamark, SK Kamraterna

Thomas Engqvist, SK Rockaden

Esben Lund, Lunds ASK

Simon Rosberg, Linköpings ASS

38...Lxe4! 39.fxe4 d3+ 40.Kh1
56

TfS nr 3.06.pmd

Med tanke på att svart bör stå på
vinst var det ett mycket märkligt
resultat. Esben Lund har ju skrivit en bok om ställningar med

Semcesen spelade 38...Tf6 för att
trycka mot f2. Borvander svarade
med 39.Sg4. Med bara något drag
kvar till tidskontrollen är det sannolikt tidsnöd. Efter exempelvis
39.Taa2 hade det varit ganska
jämnt. Nu chockade Semcesen
med
39...e3!
Sånt svider i skinnet.
40.Txb8?
Det elaka fyrtionde draget. Efter
40.Sxe3 Txf2 41.Txb8 Txd2
42.Txf8+ Dxf8 43.Dxg5 Txd4 är
vit kvalitet under och på gränsen
till förlust, men det går ju att
hoppas på en gaffel.
40...exd2
Nu är det “finito mussolini“ som
jag brukar säga till mina schackelever.
41.Txf8+ Sxf8 42.Se3 Dxh5
43.Sxh5 Te6 44.uppg.
För två år sedan förlorade Evgenij
Agrest ett elitserieparti mot
Rune Djurhuus på mobiltelefon.
Norrmannen ställde sig upp och
utropade något i stil med: “Jag
vann, jag vann!“. Agrest var nog
sugen på revansch.
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Rune Djurhuus, Skara SS

dock vilat upp sig ordentligt.
Drazen Dragicevic, Limhamn

Evgenij Agrest, Sollentuna SK
Efter en märklig öppning där svart
spelat löparen till g8 och sedan
stängt in den med e6 har vit stor
fördel. Bönderna på e6 och d6 är
dessutom ordentligt utsatta av
vits torn. Om jag varit Djurhuus
lagkamrat hade jag ringt upp
honom, så att han hade sluppit
genomlida fortsättningen. Agrests
nästa drag är logiskt, effektivt och
förstorar fördelen.
23.Sg4! e5
Förlorar material, men svart
stod förstås fruktansvärt. Efter
23...Td7 24.Lxc6 bxc6 25.Te3
hotar vit ett par saker. Da1+ eller
en tripplering på d-linjen är minst
sagt obehagligt för svart. Han är
därför mer eller mindre tvingad
att spela 25...d5 och efter 26.Se5
är den positionella förnedringen
är total.
24.Lxc6 bxc6 25.Txe5 dxe5 26.
Txd8 h5 27.Txf8 Dxf8 28.Sxe5
Vit är två bönder upp och har
aktivare pjäser. Resten är ingen
match för Agrest.
28...Df6 29.f4 c5 30.Dd7 g5
31.Dc6 Df5 32.h3 gxf4 33.Dxc5
Db1+ 34.Kh2 Dxb3 35.Sf3 Dxa4
36.De5+ Kh7 37.De7+ Kg6 38.
Sh4+ Kh6 39.Df6+ Kh7 40.Sf5
Dxc4 41.Dg7 matt
Emanuel Berg tog en snabbremi i
matchen mot Skara på grund av
illamående. Till rond 10 hade han

Emanuel Berg, Sollentuna SK
Efter att ha avfyrat 21 teoridrag
(ja, det har ju i alla fall spelats en
gång förut) i Svesjnikovvarianten
i Sicilianskt avviker Dragicevic
med ett vågat drag.
22...a5?!
Modigt, men inte särskilt bra.
Det tidigare prövade 22...Lxd4
är bättre. Nu måste den svarta
kungen kliva rakt in i centrum.
Ingen rolig plats i en ställning
som denna.
Efter 22...Lxd4 23.Dxd4 Td8
24.De3 förlorade den ungerske
stormästaren Gyula Sax som vit
efter 42 drag mot Shariazdanov
i de nationella lagmästerskapen
i Bosnien-Hercegovina 1999.
Alternativet 22...Lc4!? ser för
övrigt intressant ut.
23.Sxe6 Kxe6 24.Sd3
Med kungen på e6 öppnar sig
förstås sådana här möjligheter.
24...Tc6 25.Dg5
Berg spelar som vanligt konsekvent. Svart är på gränsen till
förlorad.
25...Sg6
Det här förlorar direkt, men det
är inte lätt att se hur. Efter
25...Kf7 26.Dh5+ Kg8 27.Sf4 är
det bara en tidsfråga innan svart
måste skriva under protokollet.
26.Sf4+?!
Berg svajar till. 26.g4! är mor-

diskt, t.ex. 26...exd3 (26...fxg4
27.Lxe4 Kd7 28.0-0 och vit kan
välja och vraka bland det svarta
materialet.) 27.gxf5+ Kd7 28.
fxg6 och vit vinner.
26...Sxf4 27.Dxf4
Vit har fortfarande stor fördel,
men svart är inte förlorad än.
27...h5
27...b4 hade gett bättre chanser
till motspel.
28.Lh3 Tc5 29.0-0 Te5 30.Td4
Berg spelar lugnt och metodiskt i
motståndarens tidsnöd. 30.Dg5
var mer blodtörstigt.
30...d5
Svart stöttar upp centrum, men
stänger samtidigt in sitt eget torn.
31.Dg5 Dc7?
Det avgörande misstaget. Efter
31...Kf7 32.Tfd1 Dg6 33.Dxg6+
Kxg6 34.Txd5 b4 har vit bonde
mer, men det är inte direkt lätt
att vinna.
32.f4! exf3 33.Txf3 Df7 34.Tdf4
34.Dd2 var bättre.
34...Lh6 35.Txf5

En rejäl gröt. Svart har dock kraftig tidsnöd vilket gör det näst
intill omöjligt att klara ut.
35...Da7+ 36.Kf1 Lxg5 37.Tf7+
Kd6 38.Txa7 The8
38...h4 gav bättre chanser.
39.Txa5 Te1+ 40.Kg2 Le3?
Ett frestande men lättgarderat
matthot. 40...T8e2+ 41.Tf2 Le3
42.Txe2 Txe2+ 43.Kf3 Txh2
44.Txb5 h4 och vit bör vinna,
men han måste göra några bra
drag till.
TfS nr 3/2006
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41.Ta6+ Ke5 42.Tff6 d4 43.Kf3
dxc3 44.bxc3
Snaran dras åt ...
44...Kd5 45.Le6+ uppg.
Rune Djurhuus hade en resultatmässigt tuff helg, men hamnade i
alla fall i originella ställningar.
Här pressar han Lars Karlssons
franska försvar. Lasse är en av
Sveriges mest praktiska spelare
och har klarat sig ur liknande
knipor otaliga gånger. Så här
löser han den här krisen:

Priset för tävlingens mest
schweizerostliknande ställning
går till Robert Bator. Han började
med att kombinera till sig en
dam.
Einar Gausel, Skara SS

Lars Karlsson, SK Rockaden

Robert Bator, SK Rockaden

Rune Djurhuus, Skara SS

29...Txg8
29...Lc5 30.Dg5+ och kvaliteten
går förlorad i alla fall.
30.Dxg8+ Kd7 31.Dg4 d3
Svart har skapat två obehagliga
fribönder, men vits pjäser bör
kunna täcka upp det mesta. Djurhuus hittar en finess, men missar
en annan.
32.Lxd3?
Hmmm. Vad är nu detta? 32.
Sxc3! Sxc3 33.Dd4+ Sbd5 34.
Ld2 följt av slag på d3 ger en
skum ställning med litet materiellt övertag för vit.
32...Dxd3 33.Dxe2
Aha! En kombination!
33...Dh3+
”Doh”, som Homer Simpson hade
uttryckt det.
34.uppg.
58
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27.Sb5
Ska man sätta utropstecken efter
det här? Efter 27.Lxh4 har vit en
bonde, men svarts positionella
tryck är värt mer.
27...Txb5 28.Lxb4 Txb4
Vit har två pjäser för dam, så då
måste allt vara frid och fröjd,
eller hur? Nja, riktigt så enkelt är
det ju gudskelov inte med schack.
Vits pjäser är passiva och har inga
klara mål. Och titta bara på de
svarta fälten! Och de svarta
pjäserna! Och de svarta ... (jag
hittade tyvärr ingen fortsättning,
men budskapet är att svart står
fantastiskt.)
29.Ta1 Sf4 30.Kh1 Seg6 31.
Ta8+ Kh7 32.Ta2 Le5 33.Lc4
Sh5 34.b3 Tb8
Svart kan göra lite vad han vill, vit
har inga nyttiga drag.
35.Kg1 Sgf4 36.Kf1 Tg8 37.Df2?
Det här är bara bra ur humanitär
synpunkt, då det förkortar vits
lidande.
37...Ld4 38.Dh2 Tg3 39.Ke1
Txh3 40.Dxh3 Sxh3 41.Th2 S3f4
42.Lf1 Sg6 43.Lh3 Le5 44.Th1
Sg3 45.uppg.

Jonas Barkhagen knockade Slavko Cicak. Inte ens en skicklig
spelare som Cicak kan klara sig ur
den knipa han själv sätter sig i.
Moderna försvaret (A 42)
Jonas Barkhagen, Rockaden
Slavko Cicak, Skara SS
1.d4 g6 2.c4 Lg7 3.Sc3 Sc6
4.d5 Se5 5.e4 d6 6.Le2 e6 7.f4
Sd7 8.Sf3 e5 9.0-0 a6
Svarts minst sagt omständliga
spelöppning ska man inte komma undan med på elitserienivå.
Jonas Barkhagen visar varför.
10.f5
Vit kan förstås bara göra ett lugnt
drag och stå klart bättre, men det
här är intressant.
10...gxf5
10...Sgf6 ser naturligare ut.
11.exf5 Sdf6 12.Sg5
Det ser ut som vit har tänkt placera en fin springare på e4 ...
12...Se7 13.Se6!?

... men det här draget är det ju än
mer pondus i. Ett snyggt drag
som paralyserar svarts redan
krampaktiga utveckling.
13...Lxe6
13...fxe6 14.Lh5+ Kf8 15.fxe6
och svart sitter i ett skruvstäd.
14.fxe6 0-0 15.Lg5 fxe6 16.
dxe6
Den här bonden är en meterlång
nagel i ögat på svart.
16...De8 17.Ld3 Kh8 18.Lxf6
Lxf6 19.Dg4 e4
Desperation, men svart är förstås
redan förlorad.
20.Sxe4 Lxb2 21.Sg5 Tg8 22.
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Foto: Hans Svedbark

Ulf Andersson,
SK Rockaden i
åttonde rondens
match mot
Sollentuna SK.

Dh4 Tg7 23.Lxh7 uppg.
Axel Smith lyckades besegra
juniormästaren Rauan Sagit på
ett instruktivt vis.
Rauan Sagit, SS Manhem

Axel Smith, Lunds ASK
Man kan skönja konturerna av en

Najdorf. Vit har lyckats pressa
ihop svarts kungsflygel, men får
svart bara ut pjäserna ... Sagit
spelar ett till synes naturligt drag.
23...e5
Det här draget ser väldigt starkt
ut, men i partiet blir det ett jättestort hål på d5.
24.c3 bxc3
Vit får trevlig kompensation även
efter 24...exd4 25.Txd4 De6
26.cxb4.
25.Sxc3 exd4 26.Txd4 De6 27.
Sd5
Svart har inte mycket utrymme
för sina pjäser, så det spelar ingen
roll att vit har en pjäs mindre.
27...Lc6 28.Tc4 Lb7 29.Txc8+
Dxc8 30.Tc1 Dg4 31.Dc2
Svart är mer eller mindre pattställd.
31...Lxd5

Det här bör leda till omedelbar
förlust, men svart stod redan för
dåligt för att kunna rädda partiet.
32.exd5?
Vit står fortfarande på vinst, men
bättre var förstås 32.Da4+ Lc6
(32...Dd7 33.Tc8 matt) 33.
Dxc6+ Dd7 34.Da8+ Dd8 35.
Tc8 och svart kan ge upp.
32...Df5 33.Dxf5 gxf5 34.Lb6
Vit skapar ett snyggt matthot.
34...Kd7 35.Tc7+ Kd8 36.Txf7+
Kc8 37.g6 Sxf6 38.Txf6 Th1+
Det här var sannolikt en tidsnödsschack för nu förlorar svart
ännu mer material.
39.Kc2 Th2+ 40.Kd3 Lg7 41.Tf7
Lxb2 42.g7 Lxg7 43.Tc7+ Kb8
44.Txg7 Txa2 45.Lc7+ Kc8 46.
Lxd6 Ta1 47.Kd4 Td1+ 48.Kc5
Kd8 49.Kc6 Ke8 50.Te7+ Kd8
51.Tf7 Tc1+ 52.Lc5 uppg.
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FRÅN ROND 8
Holländskt (A 80)
Håkan Rothén, Eksjö-Aneby
Amir Mohammadi, Skara SS
1.d4 f5 2.Lg5 h6 3.Lh4 c5
Ett försök att fånga löparen med
3...g5 bemöts helt enkelt med
4.e3. Det finns ju en otäck damschack på h5 att ta hänsyn till.
4.e3 Db6 5.Sc3 cxd4
Bonden på b2 är naturligtvis en
frestelse, men efter 5...Dxb2
6.Sb5 Kd8 (6...Sa6? 7.Sd6+! varpå 7...exd6 faller på den där
irriterande damschacken på h5.)
7.a3! är den svarta damens rörelsefrihet starkt begränsad, t.ex.
7...a6 8.Tb1 Da2 9.Sd6 g5 10.Sc4
gxh4 11.Ta1 med damfångst.
6.exd4 g5 7.Dh5+ Kd8 8.Lxg5
Dxb2 9.Kd2! Dxa1 10.Df7

För ögonblicket ligger vit torn
under och två av hans pjäser hänger. Och ändå – vit står på vinst. I
samma ställning spelade Simen
Agdestein 10...hxg5 mot Bo Lindberg i Kiel 2000 och kom lindrigt
undan efter 11.Dxf8+ Kc7 12.
Sb5+ Kb6 13.Dd8+ Ka6 14.Ld3
b6 15.Dxc8+ Ka5 16.Se2 Sf6
17.Dc4 Db2 18.Db3? Dxb3 19.
axb3 Ka6 osv. Det slutade så
småningom remi. Det hade det
knappast gjort efter 18.Sbc3 Db4
19.Dxb4+ Kxb4 20.Tb1+ Ka5
21.Tb3 och svart sprattlar i ett
mattnät.
10...Dxf1 11.Dxf8+ Kc7 12.
Sge2?
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TfS nr 3.06.pmd

Rothén vill aktivera ännu en pjäs
och ser gärna damen passiviserad
på h1. Problemet med partidraget är dock att det tvärtom ger
Mohammadi chansen att aktivera sin dam. Det korrekta är 12.
Sd5+!, t.ex. 12...Kc6 13.Dxc8+
Kxd5 14.Se2! Dxf2 (14...Dxh1
15.Sf4+ Kxd4 16.Dc3+ Ke4 17.
De3 matt) 15.Dc5+ Ke6 16.d5+
och Dxf2, eller 12...Kd6 13.
Lxe7+! Kc6 (13...Kxd5 14.Dxf5+
Kxd4 15.c3+ Kc4 16.Dc5 matt;
13...Ke6 14.Sf4 matt) 14.Lb4
Dxf2+ 15.Kd3 Df1+ 16.Se2 och
svart blir matt.

Rond 8

Wasa SK–Linköpings ASS 3-5
Patrik Lyrberg–Davor Palo remi; Tom
Wedberg–Nedeljko Malesevic remi;
Göran Åström–Hans Jonsson remi;
Oskar von Bahr–Conny Olsson 0–1;
Teodor Hellborg–Robert Ericsson 0–1;
Per Söderberg–Simon Rosberg 0–1;
Peder Berkell–Martin Klashed 1–0;
Peter Collett–Tom Axelsson remi.
Lunds ASK–Limhamns SK 4½–3½
Heini Olsen–Jonny Hector 0–1; Linus
Olsson–Christian Jepson remi; Hans
Tikkanen–Lars Månsson 1–0; Christer
Niklasson–Drazen Dragicevic remi;
Daniel Semcesen–Anders Nylén remi;
Esben Lund–Amir Tadjerbashi 1–0; Sebastian Nilsson–Osmani Penalver 0–1;
Jens Riis–Thomas Johansson 1–0;
SK Kamraterna–SS Manhem 2½–
5½
Bengt Svensson–Lars-Åke Schneider
1–0; Gösta Svenn–Victor Nithander
0–1; Olle Häggström–Philip Landgren
0–1; Anders Wengholm–Joel Åkesson
1–0; Matti Svenn–Rauan Sagit 0–1; Tom
Borvander–Ove Kinnmark 0–1; Jesper
Hamark–Karl Johan Moberg remi; Lars
Madebrink–Johan Hultin 0–1.

12...Dxf2?
Mohammadi hade förmodligen
redan resignerat. Efter 12...Dxg2!
är partiet åter en öppen historia.
Då finns det inte längre en giftig
springarschack på d5 och vit
tvingas beakta att han har ett par
pjäser som står i slag.
13.Sb5+ Kb6 14.Dxc8 uppg.
Det är kanske övermaga att
kritisera ett drag som får motståndaren att ge upp, men objektivt starkast är 14.Dd8+ Ka6 (14.
...Kxb5 15.Dxc8 Sc6 16. Dxb7+
Ka4 17.Tb1 med matt.) 15.Sc7+
Ka5 16.Sxa8+ med lätt vinst.
Efter partidraget kan svart, om
han är på det humöret, kämpa
vidare med 14...Sc6 15.Dxa8
Sf6!? 16.Dxh8 Se4+ 17.Kd1 hxg5
osv. Det är inte busenkelt att få
tornet i spel och springare är
hemskt luriga pjäser.
(Kommentarer av Lars Grahn)

SollentunaSK–SK Rockaden 5½–
2½
Evgenij Agrest–Peter Heine Nielsen
1–0; Valeri Popov–Lars Karlsson 1–0;
Sergej Ivanov–Ulf Andersson remi; Emanuel Berg–Jonas Barkhagen remi; Pontus Carlsson–Emil Hermansson remi;
Miralem Dzevlan–Anders Livner remi;
Bo Lindberg–Richard Wessman remi;
Kezli Ong–Erik Hedman 1–0.
Skara SS–Eksjö-Aneby-Alliansen
5-3
Einar Gausel–Per Vernersson 1–0; Rune
Djurhuus–Harry Schüssler 1–0; Amir
Mohammadi–Håkan Rothén 0–1; Ari
Ziegler–Dennis Miskulin 1–0; Hans Friberg–Håkan Thörnert remi; Göran Andersson–Johan Andersson 1–0; Niclas
Cederqvist–Fredrik Gustafsson 0–1; Eric
Jacobsson–Christopher Krantz remi.
SS Luleå–Södra SASS 6-2
Robert Åström–Johan Furhoff 1–0; Kurt
Setterqvist–Axel Ornstein 0–1; Anders
Larsson–Mats Sjöberg 1–0; Osmo
Kauppila–Thomas Welin 1–0; Kaj
Engström–Jonas Lundvik 1–0; Nicklas
Marklund–Stefan Winge 1–0; Tobias
Pettersson–Bo Adler remi; Martin Almström–Mikael Karlsson remi.
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Rond 9

Rond 10

(17 mars)

(18 mars)

Rond 11

(19 mars)

Södra SASS–Limhamns SK 4½–3½
Ralf Åkesson–Jonny Hector remi; Kaido
Kulaots–Stellan Brynell 0–1; Mats
Sjöberg–Björn Ahlander 0–1; Jonas
Lundvik–Christian Jepson 1–0; Johan
Furhoff–Magnus Eriksson 1–0; Thomas
Welin–Drazen Dragicevic remi; Gunnar
Holmqvist–Anders Nylén remi; Stefan
Winge–Osmani Penalver 1–0.

SS Luleå–Wasa SK 3½–4½
Robert Åström–Tom Wedberg 0–1;
Osmo Kauppila–Patrik Lyrberg remi;
Anders Larsson–Oskar von Bahr 0–1;
Kurt Setterqvist–Göran Åström 1–0;
Kaj Engström–Teodor Hellborg 0–1;
Nicklas Marklund–Peder Berkell 1–0;
Tobias Pettersson–Per Söderberg 1–0;
Martin Almström–Peter Collett 0–1.

Sollentuna SK–Lunds ASK 6–2
Emanuel Berg–Christer Niklasson remi;
Sergej Ivanov–Hans Tikkanen remi;
Valeri Popov–Sebastian Nilsson 1–0; Bo
Lindberg–Daniel Semcesen 1–0; Luis
Couso–Jens Riis 1–0; Kezli Ong–Björn
Johnson 0–1; Peter Bergström–Arne
Meurman 1–0; Fredrik Andersson–Axel
Smith 1–0.

Wasa SK–SS Manhem 4½–3½
Tom Wedberg–Joel Åkesson remi;
Patrik Lyrberg–Philip Landgren 1–0;
Göran Åström–Rauan Sagit 1–0; Teodor Hellborg–Victor Nithander remi;
Oskar von Bahr–Johan Hultin remi; Peder Berkell–Ove Kinnmark remi; Per
Söderberg–Lars-Åke Schneider 0–1;
Peter Collett–Karl Johan Moberg remi.

SK Rockaden–Skara SS 5½–2½
Lars Karlsson–Rune Djurhuus 1–0;
Robert Bator–Einar Gausel 0–1; Emil
Hermansson–Rikard Winsnes 1–0;
Jonas Barkhagen–Slavko Cicak 1–0;
Anders Livner–Ari Ziegler remi; Thomas Engqvist–Lars-Göran Eklund 0–1;
Erik Hedman–Hans Friberg 1–0; Nicolaj
Zadruzny–Göran Andersson 1–0.

Linköpings ASS–SK Rockaden ½–
7½
Davor Palo–Jonas Barkhagen remi; Conny Olsson–Lars Karlsson 0–1; Nedeljko
Malesevic–Emil Hermansson 0–1; Simon
Rosberg–Thomas Engqvist 0–1; Robert
Ericsson–Erik Hedman 0–1; Miron
Vujadinovic–Robert Bator 0–1; Lucas
Wickström–Anders Livner 0–1; Martin
Klashed–Nicolaj Zadruzny 0–1.

SK Rockaden–Limhamns SK 6–2
Jonas Barkhagen–Stellan Brynell remi;
Lars Karlsson–Christian Jepson 1–0;
Anders Livner–Björn Ahlander 0–1; Emil
Hermansson–Magnus Eriksson remi;
Robert Bator–Drazen Dragicevic 1–0;
Erik Hedman–Anders Nylén 1–0;
Thomas Engqvist–Amir Tadjerbashi
1–0; Nicolaj Zadruzny–Osmani Penalver 1–0.

Södra SASS–Linköpings ASS 4–4
Kaido Kulaots–Davor Palo remi; Ralf
Åkesson–Pia Cramling 0–1; Thomas
Welin–Juan Bellon 0–1; Johan Furhoff–
Conny Olsson remi; Jonas Lundvik–
Nedeljko Malesevic 0–1; Mats Sjöberg–
Simon Rosberg 1–0; Stefan Winge–
Robert Ericsson 1–0; Gunnar Holmquist–Tom Axelsson 1–0.

Skara SS–Sollentuna SK 1½–6½
Rune Djurhuus–Evgenij Agrest 0–1;
Slavko Cicak–Valeri Popov 0–1; Rikard
Winsnes–Sergej Ivanov 0–1; Ari Ziegler–Thomas Ernst remi; Amir Mohammadi–Pontus Carlsson 0–1; Lars-Göran
Eklund–Emanuel Berg remi; Hans Friberg–Luis Couso remi; Göran Andersson–Kezli Ong 0–1.

Eksjö-Aneby-Alliansen–SK Kamraterna 4½–3½
Jacek Gdanski–Bengt Svensson 0–1; Per
Vernersson–Gösta Svenn 1–0; Harry
Schüssler–Jesper Hamark remi; Håkan
Rothén–Anders Wengholm 1–0; Dennis Miskulin–Olle Häggström remi;
Håkan Thörnert–Tom Borvander remi;
Christopher Krantz–Ulf Mårtensson
1–0; Fredrik Gustafsson–Michael Andersson 0–1.

Eksjö-Aneby-Alliansen–SS Luleå
4½–3½
Jacek Gdanski–Robert Åström 0–1; Per
Vernersson–Anders Larsson remi; H.
Schüssler–Osmo Kauppila remi; Håkan
Rothén–Kurt Setterqvist 1–0; Håkan
Thörnert–Nicklas Marklund remi; Dennis Miskulin–Tobias Pettersson 1–0;
Fredrik Gustafsson–Martin Almström
0–1; C. Krantz–Kaj Engström 1–0.
Lunds ASK–SK Kamraterna 4½–
3½
Hans Tikkanen–Bengt Svensson 0–1;
Esben Lund–Jesper Hamark remi; Christer Niklasson–Gösta Svenn remi; Björn
Johnson–Anders Wengholm remi;
Daniel Semcesen–Tom Borvander 1–0;
Sebastian Nilsson–Olle Häggström 1–0;
Arne Meurman–Ulf Mårtensson 0–1;
Axel Smith–Michael Andersson 1–0.

Linköpings ASS–SS Luleå 6½–1½
Davor Palo–Robert Åström remi; Pia
Cramling–Anders Larsson 1–0; Juan
Bellon–Kurt Setterqvist 1–0; Nedeljko
Malesevic–Osmo Kauppila 1–0; Conny
Olsson–Nicklas Marklund remi; Jörgen
Fransson–Martin Almström remi; Simon
Rosberg–Kaj Engström 1–0; Martin Klashed–Tobias Pettersson 1–0.
Skara SS–Södra SASS 5–3
Rikard Winsnes–Kaido Kulaots 0–1;
Slavko Cicak–Ralf Åkesson 1–0; Einar
Gausel–Mats Sjöberg remi; Rune Djurhuus–Johan Furhoff remi; Ari Ziegler–
Thomas Welin 1–0; Hans Friberg–Jonas
Lundvik 1–0; Lars-Göran Eklund–Stefan
Winge 1–0; Amir Mohammadi–Gunnar
Holmquist 0–1.

Lunds ASK–SS Manhem 5–3
Christer Niklasson–Victor Nithander
0–1; Hans Tikkanen–Johan Hultin 1–0;
Daniel Semcesen–Philip Landgren remi;
Esben Lund–Joel Åkesson 1–0; Björn
Johnson–Lars-Åke Schneider remi;
Sebastian Nilsson–Karl Johan Moberg
remi; Arne Meurman–Ove Kinnmark
remi; Axel Smith–Rauan Sagit 1–0.

SS Manhem–Eksjö-Aneby-Alliansen 4–4
Philip Landgren–Jacek Gdanski remi; Karl
Johan Moberg–Per Vernersson remi;
Rauan Sagit–Harry Schüssler 0–1; Victor Nithander–Håkan Rothén 1–0; Joel
Åkesson–Dennis Miskulin remi; LarsÅke Schneider–Fredrik Gustafsson remi;
Johan Hultin–Christopher Krantz remi;
Ove Kinnmark–Johan Andersson remi.

Limhamns SK–Sollentuna SK 2–6
Björn Ahlander–Evgenij Agrest 1–0;
Stellan Brynell–Sergej Ivanov remi;
Magnus Eriksson–Valeri Popov 0–1;
Christian Jepson–Thomas Ernst 0–1;
Drazen Dragicevic–Emanuel Berg 0–1;
Osmani Penalver–Bo Lindberg 0–1;
Amir Tadjerbashi–Pontus Carlsson 0–1;
Anders Nylén–Jonas Eriksson remi.

SK Kamraterna–Wasa SK 3½–4½
Bengt Svensson–Tom Wedberg remi;
Jesper Hamark–Patrik Lyrberg remi;
Gösta Svenn–Oskar von Bahr remi;
Anders Wengholm–Göran Åström remi;
Olle Häggström–Teodor Hellborg 0–1;
Tom Borvander–Peter Collett 1–0;
Michael Andersson–Peder Berkell remi;
Ulf Mårtensson–Per Söderberg 0–1.
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Division I Södra

Sömnig start
för Åstorps SS
Av Lars Grahn

D

anske stormästaren Carsten
Høi har bara bortamatcher
när han ska spela för Åstorps SS i
Söderettan. Först ska han med
pendeltåget från förorten till
centralstationen i Köpenhamn,
sedan väntar ett tåg norrut till
Helsingör där han bordar båten
till Helsingborg. Sedan i väg till
Åstorp eller något mera fjärran
mål.
Och här tycker jag mig kunna
skymta små leenden från några av
våra norrländska läsare. Som om
den ressträckan skulle vara något
att komma med ...
De tidiga söndagsmorgnar Høi
ska i väg till match ställer han för
säkerhets skull två väckarklockor. Ändå kom han inte ur sängen
i tid inför seriestarten i höstas.
Det var något med att hans hustru hade neutraliserat det första
uret, och attacken från det andra
uteblev eller negligerades. När
han väl kom upp fick han kasta
sig på telefonen och konferera
med en sömndrucken lagledare.
Man fick i all hast kalla in en
reserv.
Åstorp fick nöja sig med 4–4
mot Limhamns SK II i första ronden, och i andra ronden förlorade
man mot Kristianstads SK. Det
har förmodligen aldrig hänt förut. Efter den starten verkade elitserien rätt avlägsen för Åstorps
del.
Åstorp har en del starka spelare
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som gör sporadiska inhopp. Den
lilla stödtruppen består av Pontus Sjödahl, Ole Jakobsen och
Per Inge Helmertz. När det var
dags för slutronderna i Malmö
fanns Åstorp med i toppstriden,
men ingen i nämnda trio fanns på
plats i Rådhushallen.
Efter att ha vunnit fyra matcher i följd förlorade Åstorp i rond
7 mot SS Manhem II. Det var ett
slags seriefinal, men eftersom det
inte tillåts några andralag i elitserien kunde Åstorp ta förlusten
med jämnmod. Göteborgarna
vann med 4½–3½.

ju inte. På 27...h6 reagerar vit
bäst med 28.Dd8, t.ex. 28...Dxd8
29.Lxd8 Lf8 30.Lf6+ Kh7 31.
Le6! h5 32.Kg2 a5 33.Kf3 med
ett avgörande dragtvång.
Ivarsson hittar det bästa försvaret.
27...Lxd5! 28.Dxd6 Lxe4 29.
Dxc5 Df7
Det är inte lätt att se men nu
kunde vit ha vunnit en bonde.
Därför var direkt 29...h6 påbjudet.
30.Db6
Skönhetskvoten var kanske fylld.
30.Lh6! vinner bonde, t.ex.
30...De8 31.Lxg7+ Kxg7 32.Ld7!
osv.
30...h6!
Efter 30...Df3 31.Dd8+ Df8 32.
Dxf8+ Lxf8 33.Lf6+ Lg7 34.Le7
a5 35.Ld8 har vit ett fördelaktigt
löparslutspel. Efter att ha gett
kungen ett lufthål på h7 är idén
med Df3 däremot intressant.
31.De3! hxg5 32.Dxe4 gxh4 33.
Dxh4+ Kg8 34.De4 Df2+ 35.Lg2
Det slutade remi efter ytterligare sexton drag.
Stefan Rilberg, SS Manhem II

Stefan Ivarsson, Åstorps SS

Fredric Olsson, Åstorps SS
David Fendrich, SS Manhem II

27.Df6!
Förutom att draget har ett stort
estetiskt värde – det går ju inte att
slå damen – är hotet mot d6 svårt
att avvärja. 27...Df8? 28.Dxf8
Lxf8 29.Lf6+ Lg7 30.Le7 duger

Med kontroll över g8 är vits sista
hopp att skapa matthot på hlinjen. Olsson var också inne på
den linjen, men det krut han fann
var inte torrt.
33.Dg5
Med önskedrömmen 34.Txh7+!
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med matt.
33...Lf5+ 34.Se4
Det finns inte något bra gömställe för vits kung. Efter 34.Kd2
Lxc3+ 35.bxc3 Le4 kommer vits
angrepp av sig – till skillnad från
svarts.
34...Lxe4+ 35.Kxe4 Tae8+ 36.
Kd3 Te3+ 37.Kc2 h5 38.Txh5+
Desperation i en hopplös ställning.
38...gxh5 39.Th1 Tf6 40.Dxh5+
Th6 41.Df7 Df8 42.uppg.
Det fanns en bättre räddningschans i diagramställningen. Vit
kunde ha använt en turboversion
av samma idé som i partiet:
33.Txh7+! Kxh7 34.Th1+ Lh6
35.Dg5. Vit har spel för kvaliteten efter exempelvis 35...Lf5+
36.Kd2 Kg7 37.Dxh6+ Kf6 38.
Dh4+ g5 39.Dh6+ Ke7 40.Dxg5+
Kd7 41.Th6.
I näst sista ronden säkrade SS
Manhem II seriesegern genom att
besegra Malmö AS med 5–3, och
då kunde göteborgarna ändå
kosta på sig att vara en smula
generösa. Omedvetet, får man
förmoda.
Björn Andersson, SS Manhem II

Division I Södra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SS Manhem II
Åstorps SS
Malmö AS
SK Schackalen
En Passant
Majornas SS
Lundby SS
Limhamns SK II
Kristianstads SK
SK Kamraterna II

sett djupare i diagramställningen
än Andersson, för remianbudet
antogs.
Med kungen fastnaglad i hörnet dyker det upp en mattbild
med löparen på g2. För att nå dit
behöver den understöd av tornet.
Rent praktiskt ser det ut så här:
27...Te5 28.Lxf4 (Tvunget med
tanke på hotet Txg5) 28...Te2
och det hotar både Txc2 och Txf2
följt av Lg2 matt. Det kostar vit
en pjäs och partiet.
Åstorp behövde besegra SK
Schackalen för att behålla elitseriechansen. Det såg lovande ut
på fjärde bordet:

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
6
6
5
4
4
3
2
3
0

0
1
0
0
1
1
2
3
0
0

1
2
3
4
4
4
4
4
6
9

46½
41½
44
36
36
35
35
36
28
22

16
13
12
10
9
9
8
7
6
0

summan är en pjäs. Anders
Johansson fattade det rätta beslutet: han gav inte upp.
18...Lb4+ 19.c3 De7 20.cxb4
Dxb4+ 21.Kf2 0-0
21...Dxc4 besvaras förstås med
22.Sd6+. Nu ska vit bara få i gång
pjäserna.
22.Le2 Sd5 23.Le3 e5
Det visar sig att det är inte så lätt
att få vits två sista pjäser i spel.
Mikael Johansson försöker fullborda utvecklingen utan krusiduller – och bestraffas för det.
24.Sh3? Dh4+!

Anders Johansson, Schackalen

Mladen Gajic, Malmö AS
Gajic spelade vilt och galet men
efter att ha placerat kungen i
hörnet gjorde han dagens mest
lyckade aktion för hans del: han
bjöd remi. Förmodligen hade han

Mikael Johansson, Åstorps SS
Svarts dam är fångad och lösen-

En rälig schack, för att tala ren
skånska. Och de som inte vet vad
“rälig“ betyder anar det nog.
25.g3
25.Kf1 Lxh3 26.gxh3 Dxh3+ kan
vara lite obehagligt för vit, men
det är förmodligen hans bästa
TfS nr 3/2006
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chans.
25...Dxh3 26.Sd6 Sab4 27.Lc5
Sxc6
Plötsligt var svarts chanser inte
sämre än vits. Efter ytterligare
några svängningar slutade det
remi. Åstorp vann ändå matchen
med 5–3.
Åstorp var tvungna att besegra
En Passant i sista ronden för att
säkra en plats i solen. (Ansvarskännande kassörer har kanske en
annan syn på saken.) Åstorp vann
matchen med 4½-3½ och den
som kände mest lättnad över det
resultatet var nog Fredric Olsson.
Fredric Olsson, Åstorps SS

Carsten Høi, ende stormästaren i Söderettan.

Torgny Olsson, En Passant
Här skulle vit kunna genomföra
en intressant kombination:
22.Le4 med hotet Se5 och efter
22...Lb7 23.h3 Dh5 finns 24.
Sxg5! varpå 24...Dxg5 faller på
25.Tg3!. Torgny Olsson var inne
på samma idé men beslöt sig för
att frilägga tredje raden för tornet
på ett annat sätt.
22.Lxh7+!?? Kxh7 23.Sxg5+!??
Dxg5 24.Th3+ Kg7??
Han kunde ha garderat damen
med 24...Kg6 varpå det är tvärstopp för vits storslaget upplagda
kombination.
25.Tg3! Dxg3 26.fxg3 Sd5
Fredric Olsson fick hyfsad kompensation för damen, men satte
bort sig längre fram och förlora64
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de. Det äventyrade alltså inte
andraplatsen och avancemang till
högsta divisionen.
SS Manhem II vann sin avslutande match mot SK Schackalen
med 6–2. Mats Welin visade
vägen.
Franskt (C 18)
Mats Welin, SS Manhem II
Anders Nilsson, SK Schackalen
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5
c5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 Se7 7.Dg4
0-0 8.Ld3 Sbc6 9.Dh5 Sg6
10.Sf3 c4?
Ett fingerfel med allvarliga konsekvenser. Vid EM i Kusadasi
några veckor senare spelade Emanuel Berg det korrekta 10...Dc7
mot Aleksander Delchev och
efter 11.Le3 gjorde han inte
11...c4, som i fjolårets SM-parti
mot Thomas Ernst, utan 11...Sce7
med fortsatt spänning i centrum.

(Berg vann elegant mot Delchev,
ett parti som vi återkommer till i
nästa nummer.)
11.Sg5! h6 12.Sxf7 Txf7 13.
Lxg6 Tf8 14.h4
Med ett blockerat centrum kan
vit lugnt och stilla plocka med
tornet i angreppet via h3.
14...Se7

15.Lxh6! gxh6 16.Dxh6 Sxg6
Efter 16...Tf7 17.Lxf7+ Kxf7 18.
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Division I Mellersta

Vägen tillbaka
till elitserien
Av Johan Eriksson

D

Df6+ Ke8 19.h5 avgör h-bonden.
17.Dxg6+ Kh8 18.Th3 Tf5 19.
Dh6+ Kg8 20.Tg3+ Kf7 21.Tg7+
uppg.
På 21...Ke8 följer 22.Dh8+ Tf8
23.Dh5+ med matt.
SS Manhem II vann serien för
fjärde gången, men klubbens
förstalag klarade sig utan det
skyddsnätet den här gången.
Till nästa säsong förutspår vi
att SK Kamraterna kniper elitserieplatsen med en hyfsad
chans att också vinna Söderettan.
Åstorp och Kamraterna brukar
turas om att besöka de fina
salongerna.

Schackets Dag
9 september
www.schack.se

ivision 1 Mellersta formade
sig snabbt till en kamp mellan tre lag, Farsta SK, Schack 08
Norrköping och Västerås SK, som
visade sig vara klart starkare än
övriga. Även Örebro SS hade ett
på pappret starkt lag, men hade
av någon anledning svårt med
uppslutningen till de viktiga
matcherna. Under de två inledande matcherna vann de tre
favorittippade lagen sina matcher.
I rond 3 var det dags för två
toppmöten: Schack 08–Farsta SK
och Västerås SK–Örebro SS.
Matchen Schack 08–Farsta SK
slutade 3–5 medan Västerås vann
övertygande mot Örebro med
6–2. På toppbordet utkämpades
följande batalj:
Sicilianskt (B 80)
Kim Nygren, Örebro SS
Johan Eriksson, Västerås SK
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.
Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6. Le3 e6
7.g4 h6
Ett skarpare alternativ är 7...e5
med hårresande komplikationer.
8.f3 b5 9.Dd2 Lb7 10.0-0-0
Sbd7 11.Ld3 Se5 12.h4
Spelet har gått över till ”engelska
angreppet” i Najdorf. Det är på
modet. Här är 12.The1 vanligare.
12...b4 13.Sa4 Da5
13...d5 hade nog varit starkare.
14.b3 d5 15.exd5 Sxd5 16.Le4

Tc8!
Att fegspela duger inte i en sådan
ställning. Alla pjäser ska riktas
mot motståndarens kung!
17.Sf5!
Ett mycket starkt drag. Springaren går inte att ta, för det skulle
leda till ett överväldigande vitt
angrepp. Jag har stor respekt för
Kims förmåga i skarpa taktiska
ställningar.
17... Sc4!

Svart svarar med samma mynt –
vad händer om vit slår springaren?
18.Dd4
På 18.bxc4 följer 18...Dxa4 19.
cxd5 b3! med stora komplikationer och ungefär lika chanser. Jag
överlåter till den vetgirige läsaren
att ta reda på sanningen i den
ställningen.
18...exf5
Nu ebbar spelet ut till ett slutspel
med ungefär lika chanser.
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Division I Mellersta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Västerås SK
Schack 08
Farsta SK
Örebro SS
Eskilstuna SK
Västerviks ASK
Karlstad AS
Växjö SK
Schack 08 II
SS Allians

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
8
7
5
4
4
4
3
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
2
1

1
1
2
4
4
5
5
6
7
8

52
50½
49½
36
39
32½
26½
35
19
20

16
16
14
10
9
8
8
6
2
1

28.Txa6 fxg3 29.fxg3 Se7
30.Le3 Sc8 31.Kg2 Sd7 32.c5
bxc5 33.bxc5 Sxc5 34.Sxc5
dxc5 35.Tc6 Db7 36.Lxc5 Tf7
37.Dc2 Se7 38.Tb6 Dd7 39.Lg4
Dd8 40.Tb7!
Nu blir svart helt hopbuntad.
40...Df8 41.Le6 Tf1 42.De2
uppg.
Det hela kom att avgöras i slutspelets allra sista minut då Schack
08 redan hade vunnit över Örebro (som kämpade bra efter den
inledande fadäsen) med 5–3.
Johan Norberg, Västerås SK

19.Lxd5 Dxd5 20.Dxd5 Lxd5 21.
Txd5 Sxe3 22.Te5+ Kd8 23.Txe3
Ld6?
Ett misstag. 23...fxg4 är korrekt
med ungefär lika spel.
24.Td3 Kc7 25.gxf5
Vit står bättre men partiet slutade remi efter cirka 110 drag med
många misstag från båda sidor.
I rond 4 vann de tre favoriterna
sina matcher övertygande. I rond
5 var det dags för säsongens skräll
då Eskilstuna besegrade Farsta
med 4½–3½ på hemmaplan
medan Schack 08 och Västerås
vann sina matcher. I rond 6 var
det dags för ytterligare ett toppmöte: Västerås SK–Schack 08.
Vid Västeråsseger hade vi haft
seriesegern som i en liten ask,
men så blev det inte. Schack 08
vann en hård och nervös match
som innehöll många grova förbiseenden.
Ställningen inför sammandraget i Örebro var att Västerås ledde serien på samma matchpoäng
som Farsta och Schack 08, men
med bättre partipoäng. Dessa tre
lag vann programenligt sina
matcher i rond 7 och 8. I rond 9
var det dags för avgörandets stund
med matcherna Farsta–Västerås
och Schack 08–Örebro på menyn. Vid oavgjort eller ett jämnt
66
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resultat mellan Västerås och
Farsta skulle 08 smita förbi om de
vann mot Örebro med tillräckligt
stora siffror. Det började bra för
Schack 08 då Örebros förstabordspelare kom för sent till ronden och förlorade på walk over.
Domaren trodde först att detta
betydde vinst med 8–0 för 08.
Efter att ha konsulterat reglerna
fastslog han dock snabbt att 08
bara skulle vinna ett parti på wo.
Under tiden tog Västerås kommandot i sin match.
Björn Jäderberg, Farsta SK

André Nilsson, Västerås SK
Svart har spelat fel i ett kungsindisktliknande parti och vit står
redo att bryta igenom på damflygeln.
26.Sxc7! Dxc7 27.Txa6 Txa6

Bengt Lindberg, Farsta SK
Farstaspelaren har fått utstå ett
starkt tryck i slutspelet och med
dålig tid blir pressen för svår.
57.Sh3+?
Vit kunde ha vållat svart stora
bekymmer med 57.Sd3+! Kg5
(annars kommer inte svart vidare) 58.Se1! f2 59.Sf3+ Kf4 60.
Sxh4 f1S+! 61.Kh1 S1e3 62.Sxf5
Sxf5. Det slutspelet är remi, men
det är ingen lätt uppgift för vit att
greja med hängande kläpp.
57...Ke5 58.Kh1?
Bättre vore 58.Te8+. Nu spinner
svart kvickt ett mattnät.
58...Tg2! 59.Txf5+ Kxf5 60.Sg1
Txg1+ 61.uppg.
Västerås vann därigenom matchen med 4½–3½ och flyttas därmed upp till elitserien.
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Division I Norra
■ Magnus Carlsens framgång-

ar har fått stor uppmärksamhet i norska medier, men det
har inte påverkat medlemsantalet i Norsk Sjakkforbund
i någon högre grad. Medlemsantalet ligger i dag på omkring
2 700. Toppnivån var för femton år sedan, då det norska
schackförbundet hade cirka
3 500 medlemmar.

Javisst!
Av Erik Malmstig & Fredrik Lindgren

■ När Ulf Andersson bröt

igenom internationellt kring
1970 spelade han inte blixt.
Numera tycks han inte göra
annat än just det. Han är en av
de mest aktiva blixtspelarna
på Internet Chess Club, där
han är registrerad för ungefär
80 000 partier.
Andra helgen i februari ställde Andersson upp i det öppna
holländska blixtmästerskapet
i Dordrecht. Sergei Tiviakov
segrade efter sjutton dubbelronder på 24½ poäng (av 34),
en poäng före Ivan Sokolov,
Vladimir Baklan, Yasser Seirawan och Loek van Wely.
Andersson fick nöja sig med
tjugonde plats på 20½ poäng
bland 200 spelare.
■ Anton Åberg ville smida
medan järnet var varmt, som
han själv uttryckte det. Efter
succén i Gibraltar drog han
vidare till en öppen turnering
i Cannes. Det gick hyfsat bra
med smidesarbetet på franska
rivieran. Motståndet var sämre än i Gibraltar, och Åberg
slutade på 31:a plats bland
126 spelare på 5½ poäng.
Längre ned i resultatlistan
återfinner vi 51. Peter Vas
5; 72. Ralph Halleröd 4½
poäng. Fransmannen Fabien
Libiszewski segrade på 7
poäng (av 9).

J

avisst! Eller äntligen!, som Gert
Fylking kunde ha sagt om han
varit närvarande i Hägerstensåsens medborgarhus när Norrlandsfönstret slogs upp på vid
gavel knappt innan det hunnit
stängas. Även om vissa månde
bäva över resekostnader är det
svårt att inte se det som en seger
för bredden i svenskt lagschack
när vi på detta sätt kan ta över
stafettpinnen från SS Luleå. Norrländskt schack behöver ett elitlag
och svenskt elitschack mår bra av
att visas upp i hela landet.
Efter en andraplats säsongen
2003/04, som nykomlingar i division 1, följt av en tredjeplats
förra säsongen, skulle 16 matchpoäng av 18 möjliga detta år räcka
för avancemang. Kanske kan denna framgång ses som frukten av
det lyckade SM-arrangemanget i
Umeå 2003, som gav klubben en
stark framåtanda och tilltro till
den egna förmågan. Visst kunde
också vi i en liten Norrlandsklubb
nå elitserien, även utan Sverigemästare eller andra förstärkningar. Och uppenbarligen var vi inte
helt fel ute.
Om föregående säsong varit
högdramatisk med många toppar
och dalar, var denna säsong mer
av två framgångsvågor med en
rejäl dipp i mitten med en klar
förlust mot SK Rockaden II. För
att vinna krävs det alltid tur,

något vi fick ta del av redan i
första ronden genom att SK Passanten inte lyckats få ihop mer än
sju man. En seger här gav precis
den start vi behövde för att kasta
av oss skuggan från föregående
säsongs debacle.
Någonstans under hösten väcktes lite av den ungdomliga, barnsliga entusiasmen till liv, som på
gott och ont utmärkt SK Rockaden Umeås förstalag. Ett resultat
av denna entusiasm var seriens
förmodligen mest enerverande
peptalk med utropandet av ett
bekräftande “javisst“ mellan alla
spelare före matchstart. Javisst
som i javisst ska vi vinna. Barnsligt eller ej, i lagschack är betydelsen av laganda och entusiasm
ofta viktigare än vilken rating du
har.
Precis som de två senaste
säsongerna bestod stommen i
laget av sex spelare, som var med
i nästan alla matcher: Jörgen
Eriksson, Fredrik Lindgren, David Nygren, Erik Malmstig, Viktor Forsberg och Rickard Engman.
Den sistnämnde blev lagets bäste
poängplockare med 7 poäng av 9.
Rickard, som normalt sett brukat
få pröva sitt stål mot hårdast
möjliga motstånd, fick denna
säsong främst tjäna som ett säkert
kort på de lägre borden. Hans
styrka ligger inte minst i att med
en datormässig säkerhet skoningsTfS nr 3/2006
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löst föra hem vunna ställningar
till fullpoängare. Hans parti i
säsongens kanske viktigaste match
mot Upsala ASS var inget undantag:
Joel Svahn, Upsala ASS

Rikard Engman, Umeå
Efter en fördelaktig öppning har
vit kommit lite fel och svart har
möjlighet att göra bra motstånd
med 19...Lxc4 följt av Sb6. Istället gör han misstaget att gå in i en
taktisk batalj.
19...Ld4? 20.Sd6 De7 21.Sxc8
Txc8 22.Lxb4!
Svart offrade kvalitet med förhoppningen att få ett starkt löparpar. Detta enkla drag hade
han dock missat.
22...Lxf1? 23.Dxd4! Lxg2 24.
Kxg2 exd5 25.Dxd5 Sf6 26.Txc5
Txc5 27.Da8+ Se8 28.Lxc5 De6
29.Lxa7 uppg.
Ett gott exempel på Rickards
rättframma datorschack när det
är som bäst.
Rickard var dock inte ensam
om att vinna mot Uppsala. Efter
en seger med 7–1 mot Schack
78 dagen innan kom vi fulla
av tillförsikt till Uppsalalagets
hemmaplan på Fyrisskolan. Skolmiljön var hemtam för flera av
oss i laget, frågan var bara vilket
lag som skulle få en lektion? På
papperet var vi underdogs då
UASS mönstrade Torbjörn Glim68
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Division I Norra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SK Rockaden, Umeå
Upsala ASS
SK Passanten
Horndals SK
SK Rockaden II, Sthlm
Solna SS
Sollentuna SK II
Kristallens SK
Södra SASS II
Schack 78, Uppsala

brant, Jan Johansson, Börje Jansson och Helge Wademark på de
fyra första borden. Desto mer
förvånande kan det tyckas att
matchen egentligen aldrig blev
riktigt spännande. På dessa bord
kom vi att inkassera fyra vinster,
vilket främst kanske kan förstås
som en lektion i hur norrländskt
gnetschack ska spelas: håll emot
så ska du se att det ordnar sig när
materialet får tala. Lagets sydländska lagkapten David Nygren,
som denna säsong blandade säkra
vinster med sämre prestationer,
utgjorde som vanligt ett undantag. Med friskt humör och modiga kungsdrag visade han i ett
livligt parti mot Börje Jansson att
han fortfarande är farlig för vem
som helst.
Jugoslaviskt (B 09)
David Nygren, Rockaden Umeå
Börje Jansson, Upsala ASS
1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.f4
Lg7 5.Sf3 0-0 6.Ld3 Lg4
Vanligare är 6...Sc6, 6...Sa6 eller
6...c5.
7.h3 Lxf3 8.Dxf3 Sfd7
Ett originellt och modigt val.
9.Le3 c5 10.d5 Sa6 11.h4
Vit ignorerar svarts damflygelspel och går direkt på kungen.
Mer prosaiskt och kanske starka-

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
6
6
5
3
3
2
1
0

1
2
2
3
3
3
4
6
8
9

45½
48
42½
38
44
39½
34
29
17
22½

16
14
13
12
11
9
8
5
2
0

re var 11.a3.
11...Sb4 12.h5
Vit stormar på, återigen var a2a3 kanske det objektivt starkare
draget.
12...c4 13.a3

Vits ställning ser skakig ut, men i
partifortsättningen faller allt på
plats. I detta läge missar dock
svart sin chans när han istället för
13...Da5 spelar ett lockande men
svagare drag.
13...Sxd3+?
Efter 13...Da5 14.Kf2 cxd3
15.axb4 Dxb4 får vit försöka bevisa att angreppet slår igenom.
14.cxd3 cxd3 15.hxg6 fxg6 16.
Dh3 Lxc3+ 17.bxc3 Tf7 18.Ld4
Sf8 19.f5
Svart ges inte en lugn stund.
19...Dc8 20.Dh6
Plötsligt hotar det förödande fxg6
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följt av Dxg6+ och svart är tvungen att ge material.
20...Tf6 21.Kd2

matchen mot Solna kom han att
med styrspel och bondemakt visa
vägen för hela laget:

centrum, och öppnar i stället
g-linjen.
15.gxf3

Christer Bergström, Solna SS

Ett härligt kungsdrag som säkrar
vits ställning innan angreppet fortsätter.
21...gxf5 22.Lxf6 exf6 23.Dxf6
fxe4 24.Dg5+ Kh8 25.Taf1 Dd7
26.Th4 De8
På 26...Te8 följer 27.Txe4.
27.De3 Sg6 28.Txe4 Se5 29.Tf5
Db5 30.Texe5 Db1 31.Te8+
uppg.
När denna seger var avklarad visade tabellen att Horndal oväntat
kommit att segla upp som en
stark utmanare till seriesegern.
Kanske skulle det bli en ren final
när vi mötte dem i seriens sista
match?
I slutspelet skulle vi dock först
möta Sollentuna SK:s andralag
och därefter väntade en rejäl
drabbning mot Solna SS. Sollentuna II visade sig vara en hård nöt
att knäcka. Fredagsmatcher är ofta
knepiga i slutspel vilket vi inte
minst märkte förra året då vi
spelade oavgjort mot Schack 78.
Efter en del ömsedigt darrigt spel
i tidsnöder återstod ett parti vid
ställningen 3½–3½. Genom att
Fredrik Lindgren stiligt vann sitt
klart fördelaktiga tornslutspel
kunde segern säkras.
Detta var en av de fem vinster
i rad som Lindgren kom att avsluta säsongen med efter en mindre
lyckad inledning. I den viktiga

Fredrik Lindgren, Umeå
Vits ställning ser lite skakig ut
men följande sekvens var planlagd sedan lång tid tillbaka.
20.Le7! Te8 21.Lxf6 Lxf6 22.e5
Lg7
22...Le7 23.De4 Td8 24.Tad1;
22...Lxe5 23.De4.
23.Sd6 Tf8 24.De4 Dg4 25.f4
uppg.
Vit vinner material.
I samma match kom Erik Malmstig, som också kom att avsluta
starkt med 4 poäng av 5, att vinna
mot en gammal mardrömsmotståndare.
Damgambit (D 45)
Erik Malmstig, Rockaden Umeå
Gunnar Johansson, Solna SS
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3
e6 5.e3 Sbd7 6.a3 Ld6 7.b4
0-0 8.Lb2 De7 9.Db3 e5 10.cxd5
cxd5 11.Sb5 Lb8 12.dxe5 Sxe5
13.Le2 Lg4 14.Sbd4 Sxf3+
Efter en beskedlig öppning, där
vit har tagit terräng på damflygeln istället för att prioritera
sin utveckling, ändras partiets
karaktär i ett slag. I stället för
det av svart förväntade 15.Sxf3
väljer vit att dra nytta av blockadspringaren på d4, som dominerar

15...Lh3
Skenbart aktivt placerad blir löparen på h3 istället en måltavla.
15...Le6 var att föredra.
16.Tg1 Ld6 17.Dd3
Det hotar 18.Sf5 med stor kraft.
17...Dd7 18.Lf1
Vit är villig att offra material för
att få tillgång till fältet f5.
18...Le6
Efter 18..Lxh2 19.Lxh3 Dxh3
20.Txg7+! Kxg7 21.Sf5+ Kg6 22.
Se7+ Kh6 (om 22...Kg7 så 23.
Sxd5) 23.Lxf6 är svarts försvarsuppgift inte avundsam.
19.f4 Dd8 20.Sf5 Lxf5 21.Dxf5
Le7 22.h4 Dd6 23.Ld3 g6 24.h5
Vits angrepp rullar på och alla
pjäser utom tornet på a1 är riktade mot svarts kung.
24...Se8 25.Le5 Db6 26.Dd7 Lf6
Förlorar, men alternativet 26.
...Lh4 hade inte hållit mycket
längre. Då släpper vit inte till
Dxe3+ utan spelar 27.Ke2 och
tornet på a1 kommer med i
angreppet.
27.hxg6 hxg6 28.Lxg6! Lg7
29.Dxd5 Td8 30.Db3 Lxe5 31.
Lxf7++ Kh8 32.fxe5 Sc7 33.e6
Sxe6 34.Lxe6 Tf6 35.Lc4 Dc6
36.Td1 Tdf8 37.Ld5 Dc7 38.Db2
De7 39.Ke2 Dd7 40.Th1+ Kg7
41.Tdg1+ uppg.
Inför den avslutande matchen var
läget att vi var tvungna att spela
TfS nr 3/2006
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minst oavgjort mot Horndal för
att ta hem seriesegern. Horndal
hade dagen innan spelat bort sina
chanser genom en storförlust mot
Upsala ASS. Uppsalalaget, som
själva hade att möta seriens
svagaste lag Södra SASS II, ägnade nog lika mycket energi åt att
bevaka vår match som att spela
sin egen.
Den fråga vi inför matchen försökte ignorera var om vi skulle bli
en schackets motsvarighet till
Skellefteå AIK, som år efter år
har missat i kvalet till elitserien i
ishockey i sista stund. Ingen vår
utan att Skellefteå AIK har
missat elitserien – och nu vi
också? Vi vet redan svaret: att
såväl vi som senare Skellefteå AIK
kom att våga vinna för en gångs
skull.
Horndalslaget visade dock återigen sig vara starkare än vad deras
ratingtal skvallrade om. Genom
en förlust för Johan Larsson samt
en tidigt förlorad ställning för
Viktor Forsberg såg matchen ut
att kunna gå förlorad. En säkrad
remi av Jimmy Mårdell i begynnande tidsnöd blev en andhämtning. Malmstig och Engman hemförde dessutom sina partier strax
innan drag 40 och läget ljusnade
något.
Vår gamle drakdödare och badmintonspecialist Jörgen Eriksson
hade i denna match återtagit
platsen på förstabordet. Var han
den rätte att ta sig an den svåra
uppgiften att möta omvittnat
säkre Krister Olsson som svart?
Jörgen hade inte rosat marknaden i tidigare matcher med svagt
spel mot lägre rankat motstånd.
Det fanns dock en förhoppning
att hans fina fotarbete i längden
skulle kunna ge resultat mot Olssons tunga baslinjespel. Och visst,
genom lugnt och uppmärksamt
spel kunde Jörgen visa hur flinka
löpare kan dominera trögare
springare.
70
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Dambondespel (A 46)
Krister Olsson, Horndals SK
Jörgen Eriksson, Umeå
1.d4 e6 2.g3 Sf6 3.Lg2 c5 4.Sf3
Sc6 5.0-0 cxd4 6.Sxd4 Db6
7.Sb3 d5 8.Le3 Dd8 9.c4 dxc4
10.Lxc6+ bxc6 11.Dxd8+ Kxd8
12.Sa5 Sd5!?
Ett drag som 12...Ld7 ger en passiv ställning.
13.Sxc6+ Kc7 14.Se5 Sxe3 15.
fxe3 f6 16.Sxc4 La6 17.Sbd2
Tc8

18.Tfc1?
Fel torn. Efter 18.Tac1 är det
svårare för svarts kung att hitta
bra fält.
18...Kd7 19.a3 h5 20.Td1 e5!
Kungen i centrum.
21.Tac1 Ke6 22.b4 Le7 23.Kf2 f5
24.Sa5 Lb5 25.Sdb3 (25.e4!?)
25...La4 26.Txc8 Txc8 27.Tc1 Txc1
28.Sxc1 e4 29.Scb3 Kd5 30.Ke1
h4 31.gxh4 Lxh4+ 32.Kd2 Le7
33.Sd4 g6 34.Sb7 Ld7 35.Sc5?
Tidsnöd. Att ge tillbaka bonden
löser inte vits problem. Efter
35.Sb3 är ställningen jämn, om
än mer svårspelad för vit.
35...Lxc5 36.bxc5 Kxc5 37.Kc3
g5 38.Sb3+ Kd5 39.Kb4 f4
40.exf4 gxf4 41.Kc3 Lg4 42.Kd2
Lh5 43.e3 f3 44.Ke1 Kc4 45.
Sa5+ Kb5 46.Sb7 Lg6 47.h4
Ka4 48.Sd6 a6 49.h5 Lh7 50.Sf7
Kxa3 51.Sg5 Lf5 52.h6
Varianten 52.Kf2 a5 53.Sxf3 exf3
54.Kxf3 a4 55.e4 Kb3! 56.exf5
a3 57.f6 a2 58.f7 a1D 59.f8D
Df1+ hade varken jag eller Kris-

ter sett.
52...a5 53.h7 Lxh7 54.Sxh7 a4
55.Sf6 Kb2 56.Sxe4 a3 57.Sf2
a2 58.Sd3+ Kc3 59.uppg.
(Kommentarer av Jörgen Eriksson)
Javisst. Nu är vi där. Och kanske
ligger det något i det som SS
Luleås Kurt Setterqvist har framhållit, att det bör skilja åtminstone en division mellan Umeå och
Luleå. Och de som gjorde Rockaden Umeås största framgång
genom tiderna möjlig är förutom
redan nämnda: Jimmy Mårdell,
Johan Larsson, Mats Lindgren,
Jonas Mårdell, Ulf Hammarström
samt Per Wikström och Martin
Almström. Här bör särskilt Jimmy Mårdells starka insats framhållas.
Vi i laget vill genom avancemanget ge tillbaka något av den
stora satsning som gjorts i SK
Rockaden Umeå – som trots allt
främst är en breddklubb för den
vanlige klubbspelaren. Kanske
kan vi genom denna framgång
inspirera andra landsortsklubbar
att med små medel ändå försöka
ta steget mot eliten. Javisst, ni
kan också.

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
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MATCHEN: Sundsvalls SS - Söderhamnsalliansen

Seriefinal
i Sundsvall
Av LARS GRAHN

D

et var upplagt för seriefinal
när Sundsvalls SS fick besök
av Söderhamnsalliansen i sista
ronden i division III, grupp 1.
Inför finaluppgörelsen ledde
Söderhamn med en matchpoäng,
så oavgjort var helt okej för bortalaget.
Det var två garvade kämpar på
förstabordet. Sundvalls Nils Åke
Malmdin har varit med i hetluften under många år. I TfS nr 7/05
publicerade vi hans eleganta vinstparti mot förra världsmästarinnan Nona Gaprindasjvili. Under
sina många turneringar utomlands
har han fått chansen att möta en
och annan stormästare. I Curacao 2002 tog han exempelvis ett
nappatag med Viktor Kortchnoi.
Den gången gick det inte så bra
för Sundsvall.
Malmdin drabbade samman
med Christer Thörnros, som har
sina främsta meriter inom korrespondensschacket. Han kom trea i
korr-SM 1990. Det har inte blivit
så mycket korr de senaste åren för
Thörnros del. Han tycker att de
allt bättre analysprogrammen har
förstört mycket av nöjet med korr.
Förstabordsuppgörelsen fick

stor betydelse för matchutgången. Thörnros spelade på vinst
och det krävdes en etta för att
matchen skulle sluta oavgjord.
Nils Åke Malmdin, Sundsvall

Christer Thörnros, Söderhamn
Några drag innan den här ställningen uppstod kunde Thörnros
ha krävt remi på grund av dragupprepning, men efter att ha gjort
en rundtur i spellokalen och upptäckt att det såg risigt ut för hans
lagkamrater här och var bestämde han sig för att köra på. Och
visst finns det anledning för vit
att inte nöja sig med remi. Svart
har inte mycket till kompensa-

tion för den Volgabonde som stod
vid sidan om brädet.
Malmdin försökte bryta en
illavarslande trend och skapa en
obalanserad ställning med ett
kvalitetsoffer.
26...Txb5!? 27.axb5 Sc4 28.Dc1
Sxe3 29.Dxe3 Sxd5
Så är i alla fall bondejämvikten
återställd. Hotet Ld4 ordnar den
saken.
30.Dd2 Ld4+ 31.Kh1 Sb6 32.
Sc3
Fältet d5 är alltid en intressant
destination för springaren, men
den kunde också ha tagit sikte på
c6 med 32.Sb4!, för svart vill
knappast göra sig av med löparen.
32...Tb8 33.Dd3 e6 34.Td1 Kg7
35.b4 e5 36.Tac1 cxb4 37.Sd5
Db7 38.Sxb4 Sa4
Vit måste offra tillbaka kvaliteten för att komma vidare. Det är
inte lätt att bestämma sig för hur
det ska genomföras. Fritz anvisar
39.Dc2 Sc3 (39...Dxb5 40.Sc6!)
40.Txd4! exd4 41.Sc6 med stor
fördel för vit.
39.De2?! Sc3 40.Txc3 Lxc3
41.Sd5 Ld4 42.Tb1
I partifortsättningen fann inte
Thörnros någon metod för att
pressa ner b-bonden hela vägen.
En lovande ställning men kanske
inte mer än så.
42...h6 43.Dc4 Tc8 44.Dd3 Tb8
45.Da3 Lc5 46.Da5 Lb6 47.Da4
Lc5 48.b6 Ld4 49.Db4 Lc5
50.Da5 Ld4 51.Db5 g5 52.Tc1
Tc8 53.Txc8 Dxc8 54.Db1 Db7
55.g4(?)
Det underlättar inte vits vinstförsök. Å andra sidan finns det
kanske inga andra drag som uppfyller det syftet. Om det varit ett
korrparti hade Thörnros gjort
något annat, laverat och förmodligen spelat på vinst några veckor
till.
55...Da6 remi
Efter 56.b7 De2 har svart remischackar.
TfS nr 3/2006
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På bord 2 lyckades Söderhamn
bättre med vinstförsöken. Efter
avbytesvarianten i Damgambit
satte Wahlström i gång ett minoritetsangrepp på damflygeln enligt känt mönster. Det uppstod
en blockerad ställning på denna
flygel där svart lyckades köra runt
en springare till c4 med säkerhetsgarantier för c6-bonden:
Thommy Sundin, Söderhamn

Arne Wahlström, Sundsvall
Vits möjligheter att genomföra
f2-f3 följt av e3-e4 verkar rätt
små jämfört med svarts möjligheter att få till g6-g5 följt av f5f4. Det ger svart ett litet initiativ.
Wahlström försökte rubba styrkeförhållandet med ett olycksaligt avbyte.
25.Lxc4? bxc4 26.Se2 Tb8
Vit har fått en kroniskt svag bonde på b4.
27.Dc3 Dd6 28.Tb1 f4!?
Löparen har länge lidit av syrebrist. Nu får den äntligen chansen att vara med. Det kan vara
värt en bonde, och det finns goda
möjligheter att kompensera sig
på b4 längre fram.
29.Sxf4 Lf5 30.Tb2 Teb7 31.h3
Txb4 32.Txb4 Dxb4 33.Dxb4
Txb4 34.g4 Ld7
Det är förstås lite tråkigt att lämna diagonalen ner mot b1, men
svart kan bida sin tid. Vit saknar
motspel och svarts betydligt
aktivare torn bör fälla avgöran72
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Bord 3: Per Persson (till höger) och Jan Lundestig svarade för
matchens vildaste parti. Och ändå – remi.

det.
35.Ta1 Kf7 36.Kf1 Ke7 37.Ke2
Kd6 38.Ta2 c5 39.Kd2?
Tidsnöd? Vits enda chans var att
byta av på c5 och jobba mot d5.
Efter partidraget tillåts svart leva
rövare på tredje raden.
39...cxd4 40.exd4 Tb3
Springaren har tappat fotfästet
på f4 och kan köras bort med Tf3
eller g6-g5. Den flyttar på sig

frivilligt. Vit är chanslös.
41.Sg2 Td3+ 42.Kc2 Txd4 43.
Ta3 Te4 44.Te3 Txe3 45.fxe3
Ke5 46.Kd2 Ke4 47.Se1 La4
48.Sg2 Kf3 49.Se1+ Kf2 50.
uppg.
Sundsvalls SS lyckades vinna
den rafflande matchen med 3½–
2½ och belönas med en plats i
division II nästa säsong.
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Division III, grupp 1, rond 5
Sundsvalls SS

Söderhamnsall. 3½–2½

1. Nils Åke Malmdin
2. Arne Wahlström
3. Eric Carlsson
4. Per Persson
5. Ulrik Schmidt
6. Thomas Bydén

Christer Thörnros
Thommy Sundin
Leif Härdner
Jan Lundestig
Sonny Persson
Dennis Frykberg

Sundsvalls SS
Bildat: 1890-talet
Antal medlemmar: 21
Distrikt: Medelpads SF

½–½
0–1
½–½
½–½
1–0
1–0

Söderhamns SS
Bildat: 1896
Antal medlemmar: 15
Distrikt: Hälsinglands SF

KLUBBHISTORIK
På 1890-talet bildades en förening för välsituerade i Sundsvall.
Medlemmarna ägnade sig åt olika
spel, däribland schack. Verksamheten bedrevs i ett centralt
beläget hus på Köpmangatan.
Föreningen, som ägde huset, kom
dock på obestånd och gick i konkurs efter bara några år. Det tog
decennier innan det spelades
organiserat schack i Sundsvall
igen.
Någon gång på 1930-talet bildades en första renodlad schackklubb i Sundsvall under namnet
SK Rockaden. År 1948 var man
tillfälligt tillbaka i huset på Köpmangatan, då klubben stod som

värd för SM. Folke Ekström försvarade sin SM-titel det året men
det fanns en annan spelare som
väckte större uppmärksamhet.
Gideon Ståhlberg kom tillbaka
efter nio år i Argentina och det
sägs att något av det första han
gjorde vid återkomsten var att
dra i väg till SM i Sundsvall, där
han blev en hyllad åskådare och
reporter.
Nästa år bröt sig en grupp spelare ut ur SK Rockaden och bildade Sundsvalls SK, och framåt
1960-talet var det den ledande
klubben i Medelpad. Någon gång
under 1990-talet slog man ihop
sina påsar igen och döpte klub-

ben till Midälva SK. Det finns en
del slingerkrokar i Sundsvalls
schackhistoria.
Efter några år kom man fram
till att man borde ge klubben ett
namn som bättre speglade var
verksamheten bedrevs. Det var
då Sundsvalls Schacksällskap
föddes. Cirkeln var på något vis
sluten. I dag huserar man i Lions
lokaler på Köpmangatan 32, mittemot det hus som härbärgerade
spelsällskapet för mer än hundra
år sedan. I dag vilar verksamheten på en säkrare grund.
Söderhamns Schacksällskap bildades 1896. Den drivande kraften var en tonåring vid namn Karl
Sedwall. Ynglingen kom att sätta
andra spår i Söderhamns historia.
Han blev sedermera bagarmästare och startade Sedwalls Bageri.
Han gav söderhamnarna bröd och
schack, det vill säga allt som behövs för livets nödtorft.
Verksamheten låg periodvis
nere; i det avseendet skiljer sig
inte Söderhamns SS från många
andra klubbar. Efter några år i
träda tycks det ha varit en omstart 1912. Klubben var som störst
på 1950-talet, då man vann lagDM flera gånger. Sedan dess har
det gått i vågor. I mitten av 1990talet hade man en omfattande
ungdomsverksamhet i samarbete
med Alliance SK, den andra
schackklubben i Söderhamn.
Alliance SK är vilande sedan år
2002. Det är dessa båda klubbar
som nu spelar i allsvenskan under
namnet Söderhamnsalliansen.
Slutklämmen hämtar vi från
Söderhamns Schacksällskaps
hemsida: “Verksamheten bedrivs
idag i stark medvind. Den nya
lokalen på Åsbäcksgatan har gjort
att vi fått en livlig ungdomsverksamhet och medlemsantalet är
det största på många år. Vi har
därför all anledning att se framtiden an med största tillförsikt!“
TfS nr 3/2006
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Allsvenskan
grupp 6

Sluttabeller division 2-4
Division 2
grupp 1
1. SS Luleå II
2. Schack 64, Haparanda
3. SK Rockaden II, Umeå
4. Östersunds SS
5. Västerås ASK
6. Täby SK
7. Kristallens SK II
8. Stockholms SS II

33½ 12
33½ 10
32½ 8
26½ 7
26½ 7
26
6
25½ 6
20
0

Matchen:
Västerås ASK–Schack 64, TfS nr 2/06.
grupp 2
1. Burgsviks SK
2. Caissa SK
3. Upsala ASS II
4. Stockholms SS
5. Farsta SK II
6. Borlänge SK
7. SK Rockaden IV, Sthlm
8. Bollnäs SS

38½ 12
38½ 12
34½ 11
29½ 7
23½ 6
22½ 4
20½ 2
16½ 2

grupp 3
1. SK Rockaden III, Sthlm
2. K-H-Alliansen -72
3. Ervalla SS
4. Kungsörs SK
5. Kristallens SK III
6. Strängnäs SS
7. Motala SS
8. Katrineholms SK

41 14
41 11
34 10
29½ 7
24
6
20
4
19
3
15½ 1

grupp 4
1. Örgryte SK
2. SA Fenix
3. Säffle SK
4. Mölndals SK
5. Uddevalla SS
6. SS Manhem IV
7. SS Manhem III
8. Tibro SK

40½ 13
31½ 9
29
8
28½ 8
27½ 7
23½ 5
24½ 4
19
2

Matchen:
Säffle SK–Örgryte SK, TfS nr 7/05.

grupp 5
1. SA Mark
36½ 13
2. Linköpings ASS II
35½ 11
3. Glasrikets SK
29
8
4. SK Framåt
29½ 7
5. Uddebo SK
25
6
6. Hultsfreds SK
25½ 5
7. Eksjö-Aneby-Alliansen II
22½ 4
8. Huskvarna SK
20½ 2
Matchen:
Uddebo SK–SK Framåt, TfS nr 1/06.
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1. Helsingborgs SS
2. Rödeby SK
3. Halmstads SS
4. SK Bara Bönder
5. Markaryds SK
6. Eslövs SK
7. Landskrona SK
8. Harplinge SS

grupp 6
41
38½
30
30
25
24½
18½
16½

14
12
8
8
7
4
3
0

20½
19
15
14½
12½
8½

9
8
5
4
3
1

Division 3
grupp 1
1. Sundsvalls SS
2. Söderhamnsalliansen
3. Sollefteå SS
4. Fagerviks SK
5. Gnarps SK
6. SK Rockaden III, Umeå

Matchen:
Sundsvalls SS–Söderhamn, TfS nr 3/06.

grupp 2
1. Järfälla SS
2. Solna SS II
3. Sandvikens SK
4. Gävle SA
5. Heby SS
6. Hallstahammars SK
7. Bjursås SK

36
31½
25½
24
17½
18
15½

12
9
8
6
3
2
2

34½
34½
34
28
28½
27½
25½
11½

12
10
8
8
6
6
5
1

40½
39
30
30
30
21½
18
15

13
10
9
8
8
4
2
2

34½
33
34
26
28
23½
24
21

11
11
8
8
6
5
4
3

grupp 3
1. Schack 78 II
2. Upsala ASS III
3. Wasa SK II
4. Caissa SK II
5. Hässelby SK
6. SS Gambit
7. Ålands SF
8. SS Delectus

grupp 4
1. Bollmora SK
2. Burgsviks SK II
3. Sollentuna SK III
4. SK Rockaden V, Sthlm
5. Södertälje SS
6. Nynäshamns SK
7. Vallentuna SK
8. SS 4 Springare

grupp 5
1. Västerås SK II
2. SS Allians II
3. Linköpings ASS III
4. Schack 08 III
5. Finspångs SK
6. Linköpings ASS IV
7. Nyköpings ASK
8. Örebro SS II

1. Skara SS II
2. Skövde SS
3. Lidköpings SK
4. Forshaga SK
5. Ervalla SS II

7
6
4
3
0

grupp 7
1. Falköpings SS
2. Tvåstadsalliansen
3. Fristads SK
4. Alingsås SS
5. Kärra SS
6. Bosna SK II
7. Majornas SS II

33 12
33½ 9
27
6
21½ 6
21
5
19½ 4
11½ 0

grupp 8
1. SS Manhem V
2. Götaverkens SK
3. Bosna SK I
4. Lerums SK
5. Varbergs SK
6. Mölndals SK II
7. SS Manhem VI
8. SA Fenix II

36 13
30
9
32
8
30½ 8
30
8
26
4
22½ 4
17
2

grupp 9
1. Ölands SS
2. Nybro SS
3. Vaggeryds SK
4. Västerviks ASK II
5. Tranås SS
6. Kalmar SK

24
25
22½
21½
13½
13½

8
7
6
4
3
2

grupp 10
1. Bräkne-Hoby SK
2. Ronneby SK
3. Rödeby SK II
4. Vanneberga SK
5. Olofströms SK
6. Emmaboda SS
7. Karlskrona SV
8. Ljungby SK

47½ 14
38 12
28½ 10
30½ 8
23
5
21
3
20½ 2
15
2

Matchen:
Ronneby SK–Emmaboda, TfS nr 8/05.

grupp 11
1. Osby SK
2. Falkenbergs SK
3. Helsingborgs SS II
4. SK Vi-Mo
5. HG-schack
6. Kungsbacka SK
7. Schackalens SK II
8. Hässleholms SK

35 12
33 10
28
7
27
7
26½ 7
27½ 6
27½ 6
19½ 1

grupp 12
1. Limhamns SK III
2. Österlens SV
3. AKF Kosova
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39 14
36 11
36½ 10

4. KIFK Mladost
5. Bosna Krajina
6. Skromberga ASS
7. En Passant II
8. SS Springaren

28
23½
23½
21½
16

9
5
5
1
1

Division 4
grupp 1
1. SK Örnen
2. Piteå SK
3. Östersunds SS II
4. Sundsjö Schack

14
12½
13
8½

7
7
6
4

grupp 2
1. Horndals SK II
2. Hedemora SS
3. Malungs SK
4. Upsala ASS V
5. Sandvikens SK II
6. Mora SK
7. Borlänge SK II

14
13½
12½
12½
12
9
10½

8
8
6
6
6
5
3

24
21½
21½
20½
19½
16½
8½
8

12
12
9
9
7
5
2
0

24
23½
20
17
18
16
13
8½

13
11
8
8
6
6
3
1

grupp 3
1. Roslagsbro SK
2. Stockholms SS IV
3. Upsala ASS IV
4. SK Rockaden VI, Sthlm
5. Väddö SS
6. SS Gambit II
7. SS Delectus II
8. SK Rockaden XI, Sthlm

grupp 5
1. Södra SASS III
2. Sollentuna SK IV
3. Kristallens SK IV
4. Solna SS III
5. SK Rockaden VII, Sthlm
6. Stockholms SS III
7. SK Rockaden X, Sthlm
8. Wasa SK III

grupp 6
1. SK Pjäsen
2. Kristallens SK V
3. Solna SS IV
4. SK Passanten II
5. Sollentuna SK V
6. Farsta SK III
7. SK Rockaden VIII, Sthlm
8. SK Rockaden IX, Sthlm

24 13
24½ 11
19½ 8
17½ 7
17
7
15½ 6
14
4
8
0

grupp 7
1. Visby SK II
2. Eskilstuna SK II
3. Visby SK I
4. Södertälje SS II
5. Burgsviks SK III

15½
12½
11½
6
4½

8
6
4
1
1

grupp 8
1. Västerås ASK II
2. YU.Balkan
3. Västerås SK IV
4. Västerås ASK III
5. Sala SK
6. Virsbo SK
7. Riddarhyttans SK
8. Ervalla SS IV

24½
26
16
18
17½
17
14½
6½

14
12
9
6
6
6
2
1

18
17
14½
12½
7½
5½

10
8
6
4
1
1

26
23
25
21
13
16
8½
7½

12
11
10
10
6
5
2
0

20
24½
22
21
23½
12½
11½
5

11
10
10
10
8
4
3
0

grupp 9
1. Karlstads AS II
2. Eskilstuna Finska
3. Karlskoga SK
4. Västerås SK III
5. Ervalla SS III
6. Degerfors SS

grupp 10
1. Tvåstadsalliansen II
2. Vara SK
3. Skara SS III
4. Tanums SS
5. Lysekils SK
6. Alingsås SS II
7. Bengtsfors SK
8. Uddevalla SS II

grupp 11
1. Ulricehamns SK
2. Bollebygds SK
3. Hjo SK
4. Skara SS IV
5. Örgryte SK II
6. Skövde SS II
7. Hova SK
8. Skara SS V

grupp 12
1. Kålltorps SS
2. Iranska SS
3. SS Manhem VIII
4. Lundby SS II
5. SS Manhem IX
6. SK Kamraterna IV
7. Proletären SK
8. SS Manhem XII

19½ 10
18
9
17½ 9
21
8
16½ 6
16
5
15½ 5
15
4

4. Linköpings ASS V
5. SS Allians III
6. Schack 08 IV

grupp 15
1. Värnamo SK
2. Njudungs SK
3. Forserums SK
4. Nässjö SK
5. Eksjö-Aneby-Alliansen III
6. Hultsfreds SK II
7. Vaggeryds SK II
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21½ 11
18½ 10
17
7
12½ 4
11
4
13
3
11½ 3

grupp 16
1. Glasrikets SK II
2. Ingelsta-Uråsa SK
3. Växjö SK II
4. Växjö SK III
5. SK Framåt II
6. Nybro SK II
7. Ronneby SK II

22
18
18
14½
13½
11½
7½

10
10
8
6
4
4
0

18
17½
15½
18
14½
12½
9

9
8
7
6
6
4
2

grupp 17
1. SA Mark II
2. Harplinge SS II
3. Falkenbergs SK II
4. Kungsbacka SK II
5. Halmstads SS II
6. Kungsbacka SK III
7. Halmstads SS III

grupp 18
1. Helsingborgs ASK
2. Helsingborgs SS III
3. Lunds SK
4. Örkelljunga SK
5. SK Kärnan
6. Helsingborgs SS IV
7. Hjärnarps SK

25½ 12
17½ 8
17
8
14
5
14
5
12
4
5
0

grupp 19
1. Oves SK
2. SK Bara Bönder II
3. SK Mumien
4. Limhamns SK IV
5. Limhamns SK V
6. Landskrona SK II
7. Ystads SS

22 11
17½ 7
15
7
17
6
13½ 6
11
4
9
1

grupp 13
1. Göteborgs SS I
2. SK Kamraterna III
3. SS Manhem VII
4. Sindjelic
5. SS Manhem XI
6. SK Kamraterna V
7. Göteborgs SS II
8. SS Manhem X

26
20
21½
20
16
16
11
8½

13
11
10
7
6
5
4
0

19
14
15

10
6
5

grupp 14
1. Norrköpings SS
2. Gusums SK
3. Skärblacka SK

RÄTTELSE
Som vi påpekade i förra numret
deltog spelarna från Estland i
Skol-NM utom tävlan. De fick
inga medaljer och det innebar att
Lucas Wickström (C-gruppen)
och Carl Eidenert (E-gruppen)
tilldelades bronsmedaljer. De
kom inte med i vår uppräkning
av svenska medaljörer.
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Rysk seger i
Tusenmanna
Text och foto JONAS ERIKSSON

T

usenmanna samlade drygt 350
deltagare. Tävlingen spelades
under första helgen i april och
som vanligt i Stockholms stadshus. Även om arrangemanget inte
riktigt kan göra skäl för sitt namn
var det gott om folk i Blå hallen.
Samtidigt med Tusenmanna genomfördes också distriktsfinalen
i Schack4an, vilket förstås innebar ytterligare ett par hundra
pjäsflyttare. Att spela dessa två
tävlingar parallellt är kanske inte
den bästa formen ur spelmässigt
kvalitativ synpunkt, eftersom det
blir mycket rop och spring, men
Tusenmanna är ju minst lika
mycket ett PR-evenemang som
en seriös schacktävling.
Tävlingen spelas med snabbschack med tidshandikapp. Spelarna indelas klassvis efter rating.
Som värst kan en A-spelare (med
rating över 2300) ha två minuter
mot en E-spelares (1400 eller lägre) 28. Detta gör att det blir en
del skrällar här och var.
På lördagen var det kval med
fyrtio åttamannagrupper. Man
spelade sju ronder och ettan och
tvåan tog sig vidare till söndagens
fyra semifinalgrupper. De som
åkte ut men ändå kände för att
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Albert Krzymowski mot Sergej Ivanov.

vara med på söndagen kunde spela simultan mot stormästaren
Sergej Ivanov.
Nytt för i år var att man hade
bjudit in ett gäng starka ryssar.
Förutom Sollentunastormästarna
Sergej Ivanov och Valerij Popov
deltog även en samling duktiga
ryska damer och en internationell mästare. Valerij Popov har
vunnit Moskvamästerskapet i
blixt fyra år i rad och det syntes.
Han vann fyramannafinalen före
Emanuel Berg, Lars Karlsson och
Peder Berkell på 2½ poäng av 3.
I det tippade finalpartiet mot
Berg spelade Popov en skarp
Najdorf. Berg hamnade lite snett
efter öppningen och offrade
kvalitet för att få chansrikt spel.
Någon större kompensation blev
det inte och Popov kunde ro hem
poängen. I sista ronden mot
Berkell var dock ryssen illa ute.
Han spelade harmlöst som vit i

Engelskt och efter ett spekulativt
bondeoffer kopplade Berkell ett
grepp. Berkell gjorde sedan en
miss som resulterade i ett
tornslutspel med bonde under.
Popov vann till slut och tog därmed hem 14 000 kr i förstapris.
Inte illa för en helgs snabbschack.
Flera spelare anmärkte på att
spelformen med tre steg på två
dagar känns lite omständlig. Så
varför inte spela fyra stora kvalgrupper om nio ronder där vinnarna går till final? Börjar man
tidigt (nu börjar man klockan 13
båda dagarna) kan finalen spelas
på lördagskvällen. Då klarar man
av allt på en dag. Visst kan man
hålla med om att detta – eventuellt med någon modifiering –
skulle kunna vara en bättre
modell. Genomför man allt på en
dag skulle man nog kunna locka
fler spelare. Kanske inte tusen,
men i alla fall femhundra?
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Tävlingskalender

Gamla årgångar
av TfS
Priserna gäller häftade, kompletta
årgångar. Porto tillkommer. Vi
levererar också i mån av tillgång
enstaka exemplar.
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

150 kr
slutsåld
200 kr
200 kr
400 kr
400 kr
400 kr
500 kr
400 kr
300 kr
200 kr
150 kr
300 kr
400 kr
300 kr
200 kr
150 kr
150 kr
500 kr
200 kr
200 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
200 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
200 kr
200 kr
200 kr
200 kr
300 kr
300 kr

Maj
■ Stockholm och Göteborg 6–7 maj
Kadettallsvenskan, kval.
■ Västerås 13 maj
Schack4an, final.
■ Säffle 20–21 maj
Skollags–SM, finaler. Info: www.schack.se
■ Laholm 25–28 maj
Deltalift Open – se annons i nr 2/06!
■ Sandviken 25–28 maj
Gästrikland Open – se annons i nr 2/06!
■ Göteborg 25–28 maj
Göteborg Open. Info: Göteborgs SF 031/244715.

Juni
■ Växjö 17–18 juni
Växjöspelen – se annons på sidan 78!

Juli
■ Göteborg 1–16 juli
SM-tävlingar – se annons i nr 2/06!
■ Köpenhamn 22–30 juli
Politiken Cup – se annons på sidan 79!

Augusti
■ Stockholm 11–13 augusti
Rockaden Open – se annons sidan 78!
■ Linköping 13 augusti
Stångåslaget.
■ 18–20 augusti
Kadettallsvenskan, final.

September
■ Malmö 8–10 september
Damallsvenskan.

Sveriges Schackförbund
Slottsgatan 155
602 20 Norrköping
Telefon 011 107420
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Rockaden Open 2006
SK Rockaden inbjuder till stor breddtävling för spelare under 1500 i rating
Datum: Fredag till söndag 11–13 augusti. Tävlingsform: 8 ronder Monrad med betänketiden 30 drag
på 1 timme och resten av partiet på 30 minuter. Priser: 1:a till 10:e plats = fina pokaler. Rankingpriser:
20 stycken fina rankingpriser delas ut till spelare i olika rankinggrupper som ej får ordinarie pris. Avgifter:
Startavgift 140 kr. Logi för två nätter i klubblokalen inklusive frukost 150 kr, medtag liggunderlag. Vi
rekommenderar Hotel Fomule 1, Mikrofonvägen 1, tel 08-744 20 44 eller Ibis Hotel, Västertorpsvägen 131, tel 08-556 323 30. Boka i tid!

Rockaden-medlemmar får 50 kr i rabatt!
Cafeteria finns i spellokalen där du kan köpa varm korv, smörgåsar, läsk, kaffe m.m. Anmälan senast
fredag den 4 augusti genom att ringa nedanstående telefonnummer eller e-post och uppge namn,
telefon, klubb och ratingtal (1 maj). Betalning sker kontant på speldagen. Information: Olle Eleby
tel 08-645 11 59, Leif Stenberg tel 08-733 46 35, e-post Leifstenberg13@hotmail.com Spellokal:
Hägerstensåsens Medborgarhus, Sparbanksvägen 31 / Riksdalervägen 2. Tunnelbana mot Fruängen till
station Hägerstensåsen, uppgång Hägerstensåsen, följ Sedelvägen till Sparbanksvägen. Spelprogram:
Fredag 13.00-14.30 personlig anmälan, 15.00 Rond 1, 18.15 Rond 2. Lördag 9.00 Rond 3, 12.15 Rond
4, 16.00 Rond 5. Söndag 9.00 Rond 6, 12.15 Rond 7, 16.00 Rond 8. Prisutdelning omedelbart efter sista
ronden.

Välkommen till en spännande tävling!

Växjöspelen 2006, 17-18 juni
Dags att åka till Växjö för att slipa formen inför årets SM!
Spellokal:
Spelform:
Klasser:
Speltid:

ProCivitas Privata Gymnasium, Vallgatan 12
Fyrmannagrupper, tre ronder
Gruppindelning efter rating
40 drag på två timmar + 30 min/spelare
B-ungdom f. 90-92 45 min/spelare
C-ungdom f. 93-95 30 min/spelare
D-ungdom f. 9620 min/spelare dubbelrond
Bergergruppernas storlek beroende på antal deltagare.
Lördag 17 juni: B-, C- och D-ungdom: Personlig anmälan kl 9.00 och spelstart kl 10.00.
Seniorer och A-juniorer: Personlig anmälan kl 15.00, spelstart rond 1 kl 16.00.
Söndag 18 juni: Rond 2 startar kl 9.00 och rond 3 startar kl 15.00.
Anmälan:
Startavgiften sätts in på Växjö SK:s pg 58 02 94-7 före den 12 juni.
OBS! Ange namn, klubb och ratingtal!
Startavgifter: Seniorer 200:-, A-juniorer 100:-, ungdomar 80:-.
Priser till hälften av deltagarna!
Information: Alf Isaxon, tel 0470-916 87
eller Växjö SK hemsida http://www.vaxjoschackklubb.se

Hjärtligt välkomna!
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Schackfestival
i Köpenhamn
22–30 juli 2006
Quality Hotel
Høje Taastrup
Carl Gustavsgade 1
DK-2630 Taastrup

Politiken Cup
B-grupp för spelare
med max rating 1600
Copenhagen Blitz
Ungdomsturnering
för spelare U14
Simultaner
Öppet Danmarksmästerskap i schackproblemlösning

Välkommen till
en schackfest i
Köpenhamn!

Politiken Cup
Öppen internationell turnering, nio ronder schweizer.
Betänketid som i allsvenskan. Bland hittills anmälda spelare
finns stormästarna Nigel Short, Rafael Vaganian, Vadim
Malachatko, Nick deFirmian, Tiger Hillarp-Persson, Jonny
Hector, Lars Karlsson och Stellan Brynell. I fjol samlade
huvudgruppen 211 spelare från sjutton nationer varav
fjorton stormästare. Förhandsintresset tyder på att det
blir en ännu större turnering i sommar med goda möjligheter
till titelinteckningar.
Anmälan. För att underlätta för svenska spelare att anmäla
sig har arrangörerna öppnat ett svenskt plusgirokonto:
164 74 52-0. Skicka uppgifter om namn, adress, födelsedata,
telefonnummer, e-postadress, klubb och rating till Lars Bech
Hansen, Hjertebjærgparken 20, DK-4340 Tølløse, Danmark.
E-post: formand@ksu.dk
Möjlighet till anmälning online på www.politikencup.dk
Det är personlig anmälan i spellokalen den 22 juli klockan
10.00–11.30, men de vars betalning har registrerats på
hemsidan behöver inte möta upp förrän vid rondstarten
klockan 13.30.
Startavgifter i danska kronor (beloppet inom parentes
anger startavgiften om betalning sker före den 1 juli 2006).
GM, IM, WGM, WIM ingen startavgift; FM, WFM 500 (400);
juniorer födda 1986 och senare 600 (500); veteraner födda
1940 eller tidigare 600 (500); spelare med elo 900 (800);
spelare utan elo 1000 (900).
Priser. Huvudpriser: 15000, 12000, 10000, 8000, 5000, 3000,
4x2000, 5x1000. Ratingpriser: 2500, 1500, 1000 i varje
ratinggrupp, om minst tio deltagare i gruppen (1000-1300,
1301-1600, 1601-1900, 1901-2100, 2101-2200, 2201-2300).
Priserna fördelas efter särskiljning.
Inkvartering. Quality Hotel Høje Taastrup, där schackfestivalen arrangeras, erbjuder följande priser: enkelrum
670, dubbelrum 810, dubbelrum plus extrasäng 1010.
Alla priser inklusive frukost. Bokning av rum med e-brev
till info.hoeje.taastrup@quality.choicehotels.dk
Bokningskod: Chess.
Pendling från Malmö. Det tar ungefär en halvtimme
med bil över Öresundsbron från Malmö till spellokalen,
ungefär en timme med tåg (Öresundståget till Hovedbanegården och byte till S-tåg med täta avgångar).
Mer information: www.politikencup.dk
Observera: alla belopp i denna annons i danska kronor.
(100 danska kronor = 127 svenska kronor)
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Avsändare: Sveriges Schackförbund, Slottsgatan 155, 602 20 Norrköping.

6YHQVND6FKDFNEXWLNHQ$%
´$OOWL6FKDFN´
0HGEXWLNHUL6WRFNKROPRFK*|WHERUJ
1XlU.DVSDURYlQWOLJHQNODUPHGVLQVHULHRPKDQVI|UHWUlGDUH

2Q0\*UHDW3UHGHFHVVRUV3DUW9DY.DVSDURYV
'HQ IHPWH RFK VLVWD GHOHQ L .DVSDURYV VHULH RP VLQD VWRUD I|UHJnQJDUH IRNXVHUDU Sn ULYDO
LWHWHQPHOODQ.RUFKQRLRFK.DUSRY8QGHUSHULRGHQP|WWHVGHLWUHPDWFKHUYDUDY
WYnJlOOGHYlUOGVPlVWDUWLWHOQ
'HQOHYDQGHOHJHQGHQ9LNWRU.RUFKQRLlUHQDYGHElVWDVSHODUHVRPLQWHEOLYLWYlUOGVPlV
WDUH KDQV NDUULlU E|UMDGH UHGDQ Sn WDOHW RFK KDQ lU IRUWIDUDQGH YLG I\OOGD  HQ
IUXNWDG PRWVWnQGDUH L LQWHUQDWLRQHOOD WXUQHULQJDU 1DWXUEHJnYQLQJHQ .DUSRY YlUOGVPlVWDUH
lUGHQPHVWIUDPJnQJVULNHWXUQHULQJVVSHODUHQJHQRPWLGHUQD RPPDQEDUDUlNQDU
I|UVWDSULVHU 8QGHUnUHQVORSSKDUGHVVDJLJDQWHUVSHODWPHUlQSDUWLHUPRWYDUDQGUD
RFK PnQJD DY GHVVD GUDEEQLQJDU DQVHV YDUD EODQG GH ElVWD L PRGHUQ WLG .DVSDURY NRP
PHQWHUDUSDUWLHURFKSDUWLIUDJPHQWRFKYlUGHUDUGHWVFKDFNOLJDDUYHWIUnQWYnDYVSHOHWV
VWRUDJHQLHU

3ULVNU

1lUDOODVFKDFNERNVlOVNDUHLYlUOGHQ¿FNU|VWDLZZZFKHVVFDIHFRPYDOGHGH
0LKDLO0DULQV/HDUQIURPWKH/HJHQGVWLOOGHQElVWDVFKDFNERNHQDOODNDWHJRULHU
7DJFKDQVHQRFKEHVWlOOGHQXSSGDWHUDGHYHUVLRQHQ

/HDUQIURPWKH/HJHQGVV

3ULVNU

'HQQDSHUVRQOLJDRFKRULJLQHOODERNKDQGODUIUlPVWRPGHQWHNQLVNDIDVHQLVFKDFN*HQRP
DWWVWXGHUDGHIUlPVWDPlVWDUQDLQRPGHVFKDNOLJDRPUnGHQGlUGHYDUVRPDOOUDElVWInU
YL HQ OHYDQGH IUDPVWlOOQLQJ RP YDG VRP NUlYV I|U DWW Qn GHQ \WWHUVWD SHUIHNWLRQHQ LQRP
VFKDFN , GHQ KlU ERNHQ OlU GX GLJ WRUQVOXWVSHO VSHOD VWlOOQLQJDU PHG HQEDUW WXQJD SMlV
HU NYDU QlU HQ VSULQJDUH lU ElWWUH lQ HQ O|SDUH RIIUD NYDOLWHW E\WD WRUQ RFK ERQGH PRW
WYn OlWWD SMlVHU L UlWW |JRQEOLFN QlU WRUQ RFK O|SDUH lU VWDUNDUH lQ WRUQ RFK VSULQJDUH
VSHOD PLWWVSHO PHG ROLNIlUJDGH O|SDUH RFK KXU PDQ KnOOHU LKRS VWlOOQLQJDU GlU PDQ KDU
PDWHULDO PHU PHQ PRWVWnQGDUHQ KDU LQLWLDWLYHW /lV JlUQD HQ LQWHUYMX PHG I|UIDWWDUHQ Sn
ZZZTXDOLW\FKHVVERRNVFRP
%HK|YHUGXVFKDFNE|FNHUVFKDFNSURJUDPHOOHUVSHO"9LKDUDOOWHQVFKDFNVSHODUHEHK|YHU+DUYLYDUDQKHPPD
VNLFNDV GHQ VDPPD GDJ %HVWlOOQLQJDU XQGHU  NU VNLFNDV PRW IDNWXUD 'X OlJJHU EDUD WLOO I|U SRUWRW
,QJD P\VWLVND WLOOlJJVNRVWQDGHU 9nU VW\UND lU JHGLJHQ SURGXNWNRPSHWHQV RFK P\FNHW K|J VHUYLFHQLYn
9LOOGXKDUDEDWWYDUMHJnQJGXKDQGODU"*nPHGL6FKDFNEXWLNHQ.OXEESnE|FNHURFKUDEDWWSnDOOW
VFKDFNPDWHULDO)XOOVWlQGLJDYLOONRU¿QQVSnYnUKHPVLGD
1\SULVOLVWDI|UVlVRQJHQXWHQX5LQJRFKEHVWlOOGHQ
+HPVLGDZZZVFKDFNNRPSDQLHWFRP HEUHYRUGHU#VFKDFNNRPSDQLHWFRP
, 6YHQVND 6FKDFNEXWLNHQ $% DUEHWDU *XQQDU )UHGLQ ,0 .DUO -RKDQ 0REHUJ RFK ,0 $UL =LHJOHU
9lONRPPHQDWWEHV|NDYnUDYlOVRUWHUDGHEXWLNHUGlUGXKLWWDU1RUGHQVVW|UVWDODJHUDYVFKDFNDUWLNODU
gSSHWPnQIUH9HJDJDWDQ*|WHERUJ7HOID[
6WRFNKROPVEXWLNHQ%HUJWRUSVYlJHQ7lE\PnQ)UH7HO IUnQDSULO
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