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4 Generationskamp i Amsterdam
Mecenaten Joop van Oosterom roar sig med att arrangera
schackevenamang där han bjuder in en del av världens mest
kända stormästare, senast en match mellan gamla och unga
i Amsterdam. Han följde spelet från sin fåtölj närmast spelarna.
Vi bjuder på ett reportage från den förvånansvärt jämna
matchen på Hotel Krasnapolsky.

13 Tromsø - en minnesrik upplevelse
Ralf Åkesson reste i väg till en turnering norr om polcirkeln och fick en minnesrik upplevelse.
Arrangörerna av Midnight Sun Challenge marknadsförde evenemanget i Tromsø som världens
nordligaste internationella turnering. Åkesson var en av sju stormästare i startfältet och här
berättar han hur turneringen förlöpte.

18 Intervju med Nigel Short
Förre VM-utmanaren Nigel Short väcker förargelse och munterhet
med sina spalter i The Guardian. Vi passade på att intervjua honom
när han spelade med i Politiken Cup i somras. Det blev en del
kritiska analyser. Det kom bland annat att handla om mutkolvar i
Turin, nålstick från Timman, fusk i Alusjta, förfallet i engelskt schack,
en omvärdering av Carlsen, träningen av Negi och Shorts trettiofem
olivträd.

Deltagarrekord i Politiken Cup
Banyoles
Utbyte med Kina
Kombinationer
Boknytt
Läsarbrev
Dödsfall
Vad är det för monster?
Cicak på Spanienturné
Konsten att vinna en vinstställning
Ungdomssidorna
Kadettallsvenskan
Kadett-OS i bortre Turkiet
Hetta i ishallen
Landet runt
Stockholm Open
Rödeby Open
Veteran-SM, efterskörd
Tävlingskalender

29
32
33
36
37
39
42
43
45
46
49
54
56
59
60
61
62

Medarbetare i det här numret:
Frits Agterdenbos, Björn Ahlander,
Emanuel Berg, Stellan Brynell, Jonas
Eriksson, Calle Erlandsson, Lars Falk,
Lisa Grahn, Jonny Hector, Henrik
Lindberg, Kristoffer Nilsson, Claus
Qvist Jessen, Trond Romsdal, Johan
Walén, Ralf Åkesson.
Omslagsfoto:
Frits Agterdenbos
Vinjettfoto:
Mats Johansson

TfS nr 6/2006

TfS nr 6.06.pmd

3

06-09-26, 10.36

Amsterdam

Generationskamp
i Amsterdam
Av LARS GRAHN

N

är jag klev in på NH Grand
Hotel Krasnapolsky, ett av
de flottaste hotellen i Amsterdam, visste jag att det inte skulle
bli några problem att få sittplatser i spellokalen. Trots fri entré
fanns det bara en handfull åskådare på plats under sista ronden i
matchen mellan veteraner och
ungdomar. Det var betydligt mer
folk på banketten senare på
kvällen.
Men det är så det fungerar nu
för tiden. De stora schackevenemangen har fler åskådare än
någonsin förut, men folk följer
partierna i hemmet framför sina
datorskärmar. Argumentet att
man då missar en viktig del av
spelet, schackspelarnas kroppsspråk och reaktioner, håller på
att bortfalla. Allt fler arrangörer
erbjuder videobilder från toppborden. Det gällde också för
Amsterdam, varifrån det också
visades rörliga bilder från kommentatorrummet. Vinnarna kom
i regel in och visade sina partier
framför kameran.
Veckan innan jag åkte till Holland hade jag följt bland annat
Tiger Hillarp-Perssons spännande duell mot Viktor Kortchnoi i

4
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Banyoles. (Partiet återges på annan plats i det här numret.) På
videobilderna kunde jag se hur
Kortchnoi var pressad och nervös. I ett kritiskt skede ändrade
han tänkarpose ungefär var tionde sekund. Det bidrog starkt till
spänningen. Och när sensorbrädet lade av mitt i dramatiken
kunde jag ändå följa partiet med
hjälp av ett förstoringsglas. Det
finns fortfarande barnsjukdomar
i dessa internetsändningar, och
det kan vara bra att ha primitiva
hjälpmedel till hands.
Det finns trots allt en sak som
internet aldrig kan erbjuda; ett
socialt umgänge, glädjen att träffa gamla vänner. Yasser Seirawan
har besökt mig några gånger i
Malmö men det här var första
gången jag och dottern Lisa hade
möjlighet att besöka honom och
hans fru Yvette i Amsterdam.
Det blev ett kärt återseende på
Krasnapolsky, och den guidade
rundvandringen inleddes med
lunch i hotellets vinterträdgård.
Den stora salen i jugendstil är
schackhistorisk, här spelades ett
av VM-partierna mellan Alexander Aljechin och Max Euwe 1935.
Det var inte mycket aktivitet i

pressrummet eller i spellokalen
för den delen. När vi tittade in i
det allra heligaste återstod bara
två partier, Ulf Andersson mot
Magnus Carlsen och John Nunn
mot Daniel Stellwagen. Vi slog
oss ner och Ulf kom fram och
hälsade. Det är första gången jag
ser honom i helskägg, men efter
partiet förklarade Ulf att det har
han haft en gång förut för många
år sedan. Det var under en turnering i Spanien och den gången
fanns det ett speciellt skäl: han
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ville dölja sina vattenkoppor.
Jag lyfte på skägget och kan försäkra att där fanns inte någon
elektronisk utrustning. Andersson berättade hur han sett sig i
spegeln och för ett ögonblick trott
att han skådade Saddam Hussein
just uppkrupen från sitt gömställe. Jag associerade nog mer till en
gammal sjökapten som varit ute
och seglat på de sextiofyra fälten.
Han har låtit skägget växa i ett
par månader “och nu orkar jag
inte ta bort det“.

Med tanke på att ett par spelare i veteranlaget har varit mer
eller mindre inaktiva i många år
– jag tänker på John Nunn och
Ljubomir Ljubojevic – var det en
och annan som trodde att ungdomarna med de potentiella världsmästarna Magnus Carlsen och
Sergej Karjakin i spetsen skulle
köra över gubbarna. Alla tips i
den riktningen ställdes på huvudet i första ronden då veteranerna segrade med 3½–1½ – trots
att de hade svart vid alla bord.

Jussupow spelade som i fornstora
dar – nästan hela vägen.
Franskt (C 18)
Daniel Stellwagen
Artur Jussupow
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5
Se7 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 c5 7.Dg4
0-0 8.Ld3 Sbc6 9.Dh5 Sg6
10.Sf3 Dc7 11.Le3 Sce7 12.h4
Ld7 13.dxc5
Det är mycket möjligt att Jussupow hämtade sin inspiration från
EM-partiet Delchev–Berg (se TfS
TfS nr 6/2006
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Amsterdam
nummer 4/06), där Emanuel Berg
triumferade. Stellwagen tyckte
uppenbarligen att det var dags att
avvika från det partiet. Delchev
spelade 13.Dg4.
13...b6 14.Dg5
Damen lämnar plats för h-bonden. Efter 14.cxb6 Dxc3+ 15.Ke2
axb6 står vits kung obekvämt.
14...bxc5 15.h5 h6
Enda draget. Efter 15...Sh8? 16.
Lxh7+! Kxh7 17.h6 blir svart
matt.
16.Dg3 c4 17.Lxg6 fxg6 18.Sd4
Efter 18.hxg6 Sf5 kan svarts kung
känna sig rätt trygg.
18...g5 19.f4
Vit gör ett försök att spränga
muren framför svarts kung.
19...gxf4 20.Lxf4 Sf5 21.Sxf5
Txf5 22.Kd2
Vit måste börja tänka på den
egna kungens säkerhet. 22.Lxh6?
faller på 22...Dxe5+.
22...Taf8!?
Nu blir det komplicerat. Jussupow kunde ha eliminerat hotet
mot h6 med 22...Kh8, men valde
en offensivare strategi.
23.Lxh6 Tf2+ 24.Ke1 Lc6
Tanken är att spela d5-d4 vid
lämpligt tillfälle och ge löparen
fri sikt. Stellwagen ser till att
ordna en blockad på d4, men
frestas sedan att överge den.
25.Le3 Txc2 26.Ld4 Df7 27.h6
g6 28.Lc5?

Stellwagen hade nog hoppats på
någonting i stil med 28...Te8
29.Tf1 Dh7 30.Tf6 och vit har
6
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initiativet. Om han anat vad som
skulle komma hade han troligen
spelat 28.h7+ Kh8 29.Tb1 med
ömsesidiga chanser.
28...d4! 29.Lxf8 d3!!

En utsökt bondeframstöt. Jussupow: “Jag förstod att det var starkt,
men inte att det var så starkt. Ju
mer jag tittade på ställningen,
desto mer insåg jag att det inte
fanns någon räddning för vit.“
Efter 29...Txg2 30.h7+ Kh8
31.Lg7+! Dxg7 32.Df4 håller vit
på att slingra sig ur greppet. Efter
partidraget hotar verkligen
30...Txg2 31.h7+ Kh8 32.Lg7+
Dxg7 33.Df4 Te2+ följt av Lxh1.
30.h7+ Kh8 31.Lg7+ Dxg7 32.
Kf1
Lika hopplöst som allt annat.
Efter 32.Df4 Te2+ 33.Kd1 La4+
34.Kc1 Tc2+ kan vit välja mellan
35.Kb1 Db7 matt och 35.Kd1
Tf2+ med damförlust.
32...Lxg2+ 33.Dxg2 Df8+
Han är ute efter att schacka till
sig bonden på e5.
34.Kg1 Dc5+ 35.Kh2 Dxe5+ 36.
Kg1 De3+ 37.Kh2
Här bör svart spela 37...De5+
38.Kg1 Txg2+ 39.Kxg2 Dxc3 och
sedan gäller det bara att förhindra att ett torn tar sig ner på
åttonde raden medan det andra
står kvar på h1 och bevakar h7bonden, t.ex. 40.Taf1 (40.Tab1
De5 41.Tbf1 Dd6) 40...Dxa3
41.Tf7 Dd6 och svart vinner.
37...Kxh7?? 38.uppg.
Ett häpnadsväckande slut. Jussu-

pow gör en dundertavla i tidsnöden – men vid det laget hade
Stellwagen redan resignerat. Om
han varit mera alert hade han
upptäckt fortsättningen 38.Tae1
Df4+ 39.Kg1+ Kg7 40.Db7+ och
det är vit som vinner! Hu.
När spelarna tillsammans visade partiet i kommentatorrummet
var det ingen som upptäckte den
vändningen. Det var först senare
på kvällen som det gick upp för
dem vad som hade hänt.
Andersson tyckte att Stellwagen hade mest tur av alla under
dagarna på Krasnapolsky. Då hade
han knappast ovanstående parti
i tankarna. Det var nog snarare
Ulfs eget parti mot den unge
holländaren som spökade:
Daniel Stellwagen

Ulf Andersson
Andersson är en av världens
främsta slutspelsexperter och
hans kunskap på det området har
inte försvunnit med minskad
aktivitet på senare år.
Den här ställningen bör vara
remi, men vit kan försöka utnyttja sitt initiativ. Idealet vore om
vits kung kunde lotsa fram hbonden medan tornet avskärmar
svarts kung. Svart måste i rätt
läge genomföra d6-d5 och utnyttja sin merbonde på damflygeln till motspel.
51...Te5+
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mellan pest och kolera. Den kan
inte gå till d-linjen, för då skulle
den vara avskärmad från kungsflygeln för tid och evighet. Då
hade vits kung lotsat ned h-bonden. Återstår att dra i väg från c7bonden med de faror det innebär.
60...Kf6
Efter 60...Kf5 kan vit ta farväl av
h-bonden med ett leende, t.ex.
61.Te7 Txh4 62.Kc3! (Vit får
inte förivra sig: 62.Txc7? Ke5 63.
Kc3 Th6 64.Kb4 Tg6 och svart
håller remi, t.ex. 65.Tc6 Txc6
66.bxc6 Kd6 67.Kb5 Kc7)
62...Th6 63.c5!! (Och inte 63.
Kd4? Td6+ 64.Kc3 c5 eller 63.
Txc7 Ke5 med remi) 63...bxc5
64.Kc4 Th5 65.Txc7 Ke6 66.b6
Kd6 67.Kb5 och vit vinner.
61.Ke3 Tc1 62.Tg4 Kf5 63.Tg5+
Kf6 64.Kd4 Th1 65.Tg4 Ke6
66.Ke4 Te1+

Mecenaten Joop van Oosterom hade en egen fåtölj längst fram i
mitten.

Stellwagen var inne på att spela
d6-d5, men då hade tornet stått
bättre på c5. Det lutar starkt åt
remi efter 51...Tc5! 52.Kf3 (52.
Kd4 Th5) 52...d5.
52.Kf3 d5?
Det hade fortfarande varit bättre
att spela 52...Tc5 52.Kg4 d5.
Nu förlorar svart rätt och slätt
d-bonden.
53.Td4!
Ett läckert litet drag. Svart måste
undvika ett bondeslutspel där vit
sitter med den avlägsna fribonden, så svart kan inte ge sig in på
53...dxc4 54.Te4! Kf6 55.Txe5
Kxe5 56.Ke3.
53...Te1 54.Txd5 Tc1 55.Td4
Kf6 56.Ke4 Ke6

Han får inte släppa in vits kung
till d5.
57.Kd3 Td1+ 58.Kc3 Tc1+ 59.
Kd2 Th1

60.Te4+!
Det ställer svarts kung inför valet

Andersson är kritisk till den nya
rappare betänketiden: “Förr kunde man sitta och njuta av en bra
ställning, och gå runt och kolla de
andras ställningar. Det hinner
man inte i dag.“
Här var spelarna inne i den
eviga tidsnöden vilket förklarar
Anderssons följande miss.
67.Kf3
67.Kf4 med idén att slinka in på
g5 vinner enklast. Svart kan försöka hindra det med 67...Kf6
(67...Kf7 67.h5), men efter 68.h5
Th1 69.Tg6+ Kf7 70.Kg5 är svart
försvarslös.
67...Tc1 68.Ke3
TfS nr 6/2006
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Magnus Carlsen blev bäste poängplockare genom en remi mot Ulf Andersson i sista ronden.

På 68.Tg6+ håller svart remi med
68...Kf5!, t.ex. 69.Tc6 Th1 70.
Kg3 (70.Txc7 Txh4 71.Tc6 Ke5
72.Ke3 Th3+ 73.Kd2 Kd4 med
remi) 70...Tg1+ 71.Kh2 Tg7 osv.
68...Kf5 69.Td4 Ke5 70.Td5+
Ke6 71.Kd3 Td1+ 72.Ke4 Th1
73.h5 Th4+ 74.Kd3 Th3+ 75.
Kd4 Th4+ 76.Kc3 Th3+ 77.Kb4
Tg3 78.Td8 Th3 79.Th8 Kd7

80.h6?
Här glider vinsten definitivt ur
Anderssons händer. Efteråt i kom8
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mentatorrummet var de överens
om att 80.c5! vinner, t.ex.
80...Th4+ 81.Kc3 bxc5 82.h6
(Svarts kung kan inte ta sig till a7
eller b7; 82...c6 83.b6.) 82...Th5
83.h7 Th4 84.b6! cxb6 85.Ta8
osv.
80...c5+! 81.bxc6+ Kxc6 82.
Th7 Th4 83.Kb3 Kc5 84.Tc7+
Kd6 85.Th7 Kc5 86.Tc7+ Kd6
87.Tb7 Kc6 88.Th7 remi
Andersson betonade att han
inte var först att bjuda remi i
något parti i Amsterdam, men
remi blev det för det mesta i alla
fall: summa åtta remier och två
förluster. Han är mycket medveten om att arrangörerna i de
lukrativa turneringarna inte vill
se snabba remier, men när nervpressen är alltför stor känner han
att han inte kan ta hänsyn till
omgivningens krav.
I en tidigare rond bjöd Jan
Smeets remi efter ett tiotal drag

men Andersson tyckte att det var
alldeles för tidigt. När Andersson
bjöd remi lite senare var Smeets
förbannad och nobbade. Sedan
körde de på i en död ställning i en
liten evighet. Andersson har svårt
att avböja remianbud, och det
var nog så att en och annan motståndare använde det som en
räddningsplanka när de började
stå en aning sämre.
Andersson plockade fram en
gammal favorit till det här evenemanget, Rubinsteinvarianten i
Franskt. Han spelade den i samtliga sina fem svartpartier, och att
han förlorade två av dem hade
enligt honom inte med öppningen att göra.
Franskt (C 10)
Magnus Carlsen
Ulf Andersson
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4 4.
Sxe4 Sd7 5.Sf3 Sgf6 6.Lg5 Le7
7.Sxf6+ Sxf6 8.Ld3 c5 9. dxc5
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Da5+ 10.c3 Dxc5 11.0-0 Ld7
12.Te1!?
Carlsen missade att det här
kostar en bonde, men han får
kompensation i form av aktvitet.

12...Sg4!? 13.Lxe7 Dxf2+ 14.
Kh1 Kxe7 15.Te2 Dc5 16.De1
Tad8 17.Dh4+ Sf6 18.Sd4 Lc6
19.Tf1 Thg8 20.Dg3 Kd7
För en som har sett Andersson
smäcka in starka kvalitetsoffer
mot både Karpov och Kasparov
var det oklara 20...Txd4!? 21.
cxd4 Dd6 inte främmande. Det
är i alla fall ett intressant alternativ till kungsflykten.
21.Lxh7! Th8
På 21...Sxh7 avgör 22.Txf7+.
22.Lg6!?
Klassisk schackmark. Ett av partierna i VM-matchen 1935 mellan
Alexander Aljechin och Max Euwe spelades i Krasnapolskys vackra
vinterträdgård.

22...uppg.
Andersson menade att han knappast stod sämre i slutställningen
och förklarade sitt beslut att ge
upp: “Jag tänkte ner mig så att jag
bara hade en minut kvar. Det var
mer än mitt nervsystem klarade
av så jag gav upp.“ Carlsen mena-

de å sin sida att slutställningen
är i vits favör, men han var överraskad när Andersson gav upp
och ännu mer överraskad över
hur Andersson hade använt sin
betänketid.
En möjlig fortsättning, som
Carlsen förevisade i kommentatorrummet, är 22...fxg6 23.Sxe6
Db6! (Sämre är 23...Dd6 24.
Dxd6+ Kxd6 25.Td1+ Sd5 26.
Sxd8 Txd8 27.c4) 24.Sxd8 Txd8
25.Dxg6 Kc8 26.Dxg7 Sd7 med
oklart spel.

Andersson: “Magnus har mycket mer fantasi än Karjakin, som
har gått i den ryska schackskolan.
Datortränad. Karpov, Fischer,
Petrosian, Spassky, Capablanca –
de visste var pjäserna skulle stå.
De var bättre på det än dagens
unga. Jag vet fortfarande var pjäserna ska stå – men betänketiden!
Det är mest tjoff, tjoff, tjoff.“
Det här var för övrigt första
gången jag såg Magnus Carlsen i
en turnering utan någon av föräldrarna på plats. I Amsterdam
TfS nr 6/2006
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Amsterdam
hade han sällskap av sekundanten Peter Heine Nielsen. De kvällar det spelades poker i hotellobbyn, med måttliga insatser, visade Carlsen talang även på det
området. Seirawan var segerrikast fyra kvällar av fem, men
Carlsen var en tuff motståndare.
Seirawan kunde berätta att
Carlsen spelade avancerat, och
en förklaring var att han hade
lånat dvd:er av sin sekundant som
visade de skickligaste proffsen i
aktion i “World poker tour“. Den
grabben vet hur man behandlar
bönder och hackor.
Med en remi mot Andersson i
sista ronden blev Carlsen bäste
poängplockare i ungdomslaget.
Det ger honom en plats i nästa
års Melody Amber-turnering i
Monte Carlo.
Efter första hälften av evenemanget drabbades John Nunn av
bröstsmärtor och tvingades göra
ett akutbesök hos en läkare. Det
konstaterades att han led av för
högt blodtryck. Andra hälften av
matchen spelade han inte med
samma energi som i den första,
och det gällde i stort sett för hela
gubbalaget. Efter fyra ronder var
det ännu jämnt, 10–10, men
efter de tio ronderna stod ungdomarna som segrare med 28–22.
Nunns mest minnesvärda parti
utkämpades i fjärde ronden:
Spanskt (C 65)
John Nunn
Jan Smeets
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6
4.d3
Nunn hade inte högre ambitioner än att överleva öppningarna.
Samtidigt ville han ha lite dynamik i ställningarna. Nunn: “Efter
4.0-0 Sxe4 5.d4 Sd6 6.Lxc6 dxc5
7.dxe5 Sf5 8.Dxd8+ Kxd8 uppstår en väldigt tråkig ställning.“
4...Lc5 5.0-0 d6 6.c3 0-0 7.
Sbd2 Ld7 8.h3
Han vill spela Te1 utan att störas
10
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av Sg4.
8...a6 9.La4 La7 10.Te1 Se7
11.Lb3 Sg6 12.Sf1 h6 13.Sg3
c6 14.d4 Dc7 15.Le3 Tfe8 16.
Dd2 exd4
Det var praktiskt taget tvunget.
På 16...Tad8 kommer 17.Lxh6!
gxh6 18.Dxh6 Le6 19.Sf5 med
avgörande angrepp.
17.Lxd4 Lxd4 18.cxd4 c5 19.
Tac1 b6 20.Dc3 Db7 21.dxc5
dxc5 22.e5 Sd5 23.Dd2 Sdf4
24.Tc4
Strax efteråt menade Nunn att
detta var hans starkaste drag i
partiet. Det var innan han hade
betraktat ställningen efter
24...Sxh3+! 25.gxh3 Dxf3 26.
Dxd7 Sxe5 27.Txe5 Txe5 28.
Dd2 Td5 29.Df4 Dxf4 30.Txf4
Td7. Då hade svarts chanser knappast varit sämre än vits. Med
tanke på det är 24.Se4 med idén
Sd6 en objektivt sett bättre
möjlighet än partidraget.
24...Se6? 25.Se4 Dc7

Det finns en dold dynamik i den
här ställningen och Nunn lyckades plocka fram den. Det blev en
överdådig slutkombination.
26.Sf6+!! gxf6 27.Dxh6 f5
På 27...fxe5 eller 27...Dd8 följer
28.Tg4.
28.Sh4! Lb5
En annan idé är att manövrera
löparen till d5 där den också
hotar tornet men dessutom
neutraliserar löparen på b3. Men
det kostar tid och vit hinner då
mobilisera ytterligare en pjäs i

angreppet, t.ex. 28...Lc6 29.Te3
Ld5 30.Sxf5! med hotet Th4, och
30...Lxc4 faller på 31.Lxc4 följt
av Lxe6. Efter 28...Sef8 29.Sxg6
Sxg6 avgör 30.Dxg6+! fxg6
31.Txc5+, och svart är försvarslös även efter 28...Se7 29.Tc3 f4
30.Lc2 Sf8 31.Dxf4.
29.Sxf5 Tad8
Det finns en sagolik harmoni
mellan vits pjäser i angreppet.
Vad händer om svart slår löparen
på c4? Efter partiet visade Nunn
följande variant i kommentatorrummet: 29...Lxc4 30.Lxc4 Sxe5
31.Te4! Tad8 32.Th4 Td1+
33.Lf1 f6 34.Dh8+ Kf7 35.Th7+
Kg6 36.Sh4+ Kg5 37.Th5+ Kf4
38.Dxf6+ Ke4 39.Txe5+ Dxe5
40.Df3+ Kd4 41.Dxd1+ Ke4 42.
Df3+ Kd4 43.Dd3 matt.
30.Tg4 c4 31.Lc2 Td5 32.Th4!
uppg.
Vackert in i det sista. Det hotar
33.Dh7+ Kf8 34.Dh8+, och
32...Sxh4 faller på 33.Se7+! Txe7
34.Dh7+ Kf8 35.Dh8 matt.
När Nunn fyllde femtio i fjol
ordnade han en schackturnering
för sina vänner och meddelade i
samband med det att han skulle
sluta spela tävlingsschack. Han
betraktar sitt spel i Amsterdam
som ett högst tillfälligt återfall.
Sedan ett antal år tillbaka driver
han och två kompanjoner förlaget Gambit. Han har redan skrivit “John Nunn’s Best Games“
och pärlan mot Smeets lär inte
aktualisera en uppdatering av
den boken.
Jag växlade några ord med
sextonårige Wang Hao, som berättade att han hade spelat med
i matchen mot Sverige i Beijing.
Hans blygsamhet hindrade honom väl från att lyfta fram att han
var den som tog flest poäng, 3½
av 5, av de tio deltagarna i den
matchen. Trots en artig framtoning lyckades han reta upp
Ljubojevic:
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Veteraner–Unga, Amsterdam 2006
●

Veteraner – Unga 22–28

Magnus Carlsen
● Sergej Karjakin
● Wang Hao
● Jan Smeets
● Daniel Stellwagen

●

1. Alexander Beliavsky
2. Ljubomir Ljubojevic
3. Ulf Andersson
4. Artur Jussupow
5. John Nunn

2625
2551
2542
2617
2617

½
½
0
½
0

●

1
½
½
0
0

½
½
½
0
½

½
½
½
0
½

●

1
0
½
½
½

½
½
½
½
0

●

1
0
½
½
1

●

1
1
0
0
0

0
½
½
1
½

½
½
½
½
½

mang i Zürich och Banyoles. Det
slutade med att Beliavsky blev
bäste poängplockare i veteranlaget. Vinsten mot Carlsen går
inte av för hackor.

Ljubomir Ljubojevic

Alexander Beliavsky

Wang Hao
I en ställning med ömsesidiga
chanser började Wang Hao spela
blixtsnabbt för att förbrylla motståndaren. Han lyckades i sitt
uppsåt.
45...Sd4??
Efter 45...Tc8 hade det varit
mycket kvar att spela om. Svart
hade inte stått sämre.
46.Tdxd4! exd4 47.Tc7 Dxc7 48.
Sxc7 d3 49.e5 uppg.
Efter partiet var den temperamentsfulle Ljubojevic mycket
irriterad över motståndarens
blixtstrategi. Tja.
Beliavsky fick chansen att vara
med när Viktor Kortchnoi tackade nej på grund av sina engage-

Magnus Carlsen
Om Nunn svarade för den vackraste kombinationen på Krasnapolsky så var det Beliavsky som
svarade för den djupsinnigaste
planen. I den här ställningen kom
han på idén att omgruppera löparen från g7 till b6. Det krävs
onekligen en hel del fantasi och
känsla för spelet för att komma
på något sådant.
26...Lxd5! 27.Lxd5 Lf6! 28.Dg3
c6 29.Lb3 Ld8! 30.Dd3 Lb6+
31.Kh1

2675
2679
2610
2532
2575

6½
4½
4
3½
3½

Det hade varit bättre att stämma
i bäcken med 31.Le3.
31...Dg4!
Det finns inte tid att plocka
springaren: 32.Dxd6? Tf2 33.Tg1
Dxg2+! 34.Txg2 Tf1+ med matt.
32.Le3 Lxe3 33.Dxe3 Tf4
Svart ökar pressen. Det var också
möjligt att slå på e4 för efter
33...Sxe4 faller 34.Dxe4? på
34...Tf1+. Men efter 34.Tf1 kan
det bli skört på e5. Beliavskys val
är säkrare.
34.Ld1 Dg5 35.Dd3
35.Lf3 ser ut som det naturliga
svaret, men då kan det vara dags
för 35...Sxe4! (36.Lxe4? Tf1+).
35...Tf2 36.Lf3 Td2 37.Df1
Om 37.Db1 så 37...Sc4.
37...Txb2 38.Tad1 Td8 39.c4
Kg7 40.Dd3 Sf7 41.Da3 Tdd2
42.Txd2 Dxd2 43.Td1 Txa2 44.
De7 Dc3 45.h4 Ta1 46.Txa1
Dxa1+ 47.Kh2 b5 48.c5 Dc1
49.h5 b4 50.Lg4 Df4+ 51.Kh3
Kh6 52.Df8+ Kg5 53.De7+ Df6
54.Dd7 Kh6 55.hxg6 hxg6 56.
Dd2+ Df4 57.uppg.

Dottern Lisa har tatuerat “22“ på
ena axeln, vilket leder till att
många kommer fram och frågar
varför just tjugotvå. Det tycks
fungera som en social tatuering,
TfS nr 6/2006
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Foto: Lisa Grahn

Bankett i vinterträdgården, från
vänster: Corry
Vreeken, Ulf
Andersson och
Lars Grahn.

som en sockerbit bland festflugor. På banketten i Krasnapolskys
vinterträdgård kom Corry Vreeken fram och undrade.
Det var Vreeken som låg
bakom Volmac Rotterdams framgångar på 70- och 80-talet. Hon
var bland annat ordförande i
klubben, redaktör för klubbtidningen och lagkapten. Volmac
vann holländska lagmästerskapet
tio år i följd och kvalificerade sig
två gånger till finalen i Europacupen.
Det var Vreeken som kontaktade Joop van Oosterom och frågade om han kunde tänka sig att
sponsra klubben. Det slöts ett
avtal och klubben fick namnet
Volmac efter det IT-företag
som van Oosterom hade startat
tillsammans med en kompanjon.
Bland spelarna i laget fanns Jan
Timman och Viktor Kortchnoi.
Även Ulf Andersson spelade ett
par matcher för klubben.
Längre fram på kvällen ville
Vreeken presentera mig för Joop
van Oosterom, som jag tidigare
bara hade sett på bild. Det var
han som låg bakom generationsmatchen i Amsterdam. Han upp12
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träder numera som mecenat, inte
som sponsor. Försäljningen av
Volmac 1988 gjorde honom till
en av Hollands mest förmögna
personer. Han lär vara god för
drygt en miljard euro.
Van Oosterom bor sedan
många år tillbaka i Monaco där
han sedan 1992 bjuder in välkända stormästare till en årlig
turnering som bär namn efter hans
dotter Melody Amber. Deltagarna får spela snabbschack och
blindschack och ges däremellan
chansen att njuta av franska
rivieran. Det är i den miljön vi
kommer att se Magnus Carlsen
nästa år.
Under åren 1992–2001 anordnade han också årliga matcher
mellan veteraner och kvinnor,
evenemang som fick namn efter
olika danser. Corry Vreeken har
ofta varit med som funktionär vid
dessa tillfällen. Jeroen Piket var
en av Hollands bästa stormästare
när han avslutade sin schackkarriär och blev van Oosteroms
personlige sekreterare. Som pensionär tycks van Oosterom mest
umgås med sina gamla schackvänner.

Joop van Oosterom stod avsides. När jag hälsade på honom
sträckte han fram vänster hand.
Höger arm slutade fungera efter
en stroke för några år sedan. Och
det var andra kroppsfunktioner
som också tog stryk den gången.
Han har tappat engelskan. Det
förstod jag när Vreeken började
översätta vad jag hade att säga till
holländska. Han sken upp när jag
berättade att jag hade varit
redaktör för en korrtidskrift
(Korrschack). Van Oosterom blev
världsmästare i korrschack i
februari 2005, och bar VM-titeln
tills norrmannen Ivar Bern tog
över.
Sjutton år gammal blev Joop
van Oosterom holländsk juniormästare, och han slutade sjua i
junior-VM i Antwerpen 1955.
(Boris Spasskij blev juniorvärldsmästare.) Sedan tog intresset
för datorer över, och han var
anställd på IBM innan han startade eget.
I spellokalen på Krasnapolsky
hade van Oosterom en bekväm
fåtölj längst fram i mitten. Miljardären väljer sina nöjen med
omsorg.
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teknisk uppvisning av den lille
världsstjärnan.
Magnus Carlsen

Midnight Sun Chess
Challenge i Tromsö – en
minnesvärd upplevelse
Av RALF ÅKESSON

Lars Andreassen

T

romsö är Nordnorges största
stad med 63 000 invånare.
Den ligger granne med Ishavet,
norr om polcirkeln och på en
latitud nordligare än hela Sverige.
Kallt och klart vatten omger
staden som har en vältrafikerad
hamn. Den omgivande naturen
är magnifik med snöklädda bergstoppar i bakgrunden.
Staden har världens nordligaste universitet och världens nordligaste bryggeri. Kanske har just
denna kombination medfört ett
livligt uteliv med mängder av
pubar och kaféer. För säkerhets
skull – om man skulle glömma
hur långt norrut man befinner
sig – finns en (uppstoppad) isbjörn i naturlig storlek på en
gata mitt i centrala Tromsö.
Turneringen marknadsfördes
som världens nordligaste internationella schackturnering. Det
rekordet kommer dock att slås
eftersom man planerar en schackfestival på Spetsbergen i september, inkluderande en träningsmatch Carlsen–Svidler.
Arrangörsstaben tillfördes rutin genom Hans Olav Lahlum,
känd som Gausdalturneringarnas organisatör. Han är förmodligen världens ende schackdomare med visselpipa samt rött

och gult kort i bröstfickan.
Korten förblev oanvända men att
rondstarterna annonseras med
ljudliga visselsignaler är något som
jag själv, regelbunden schackgäst
i landet, numera har vant mig
vid.
Schackklubben i Tromsö har
en imponerande juniorsektion,
en av de allra starkaste i Norge.
Parallellt med schackturneringen hölls ett juniorläger med
Jesper Hall som specialinbjuden
tränare.
Midnight Sun Chess Challenge 2006 – jag skriver ut årtalet eftersom man har förhoppningar om en återkommande
tävling – hade 62 deltagare varav
sju stormästare. Dessa utkämpade många inbördes möten varav
de flesta slutade remi.
Av speciellt intresse var naturligtvis att följa Magnus Carlsens
framfart på nära håll. Redan i
andra ronden såg favoriten ut att
ha problem mot Lars Andreassen
(som för övrigt klädde sig i samisk
folkdräkt och underhöll med jojk
vid banketten). Ställningen tycktes länge helt remiaktig men efter
ett onödigt dambyte från vits
sida började man ana svarta
vinstchanser i springarslutspelet.
Detta artade sig till en instruktiv

33.Sd2
En intressant försvarsidé är
33.Sg1!? Kf5 34.Se2 (med idén
Sf4 eller ibland Sc3) 34...g5 35.f3.
33...Kf5 34.f3 g5 35.Ke2?
Partifortsättningen är dödsdömd
och här fanns antagligen sista
chansen att avvika. En möjlighet är 35.hxg5 fxg5 36.Ke2, även
om det är obehagligt att ge svart
chansen att skapa en fribonde
på h-linjen (h5-h4), eftersom
dessa brukar vara obehagliga i
springarslutspel. Svart står bättre men planen med g5-g4 är
åtminstone mindre farlig än i
partiet. Shredder8 föreslår 35.
Kf2!? (var finns skillnaden gentemot 35.Ke2?) med den otroliga
poängen 35...g4 36.e4+! dxe4 37.
Sc4! [jaha, nu finns inte 37...exf3
med schack!] 37. ...Sxc4? 38.
fxg4+ och – oavsett hur svart slår
tillbaka – vinner vit bondeslutspelet (trots minusbonde!) tack
vare den kommande fribonden
på c-linjen. En fantastisk variant!
Svart är tvungen att dra i nödbromsen genom 37...Sc8! 38.
Se3+ Kg6 39.fxg4 Se7 och då
tycks han faktiskt behålla fördelen.
35...g4!
Med vinstställning eftersom svart
TfS nr 6/2006
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så småningom kommer att tränga
in via e4.
36.f4
Eller t.ex. 36.b4 gxf3+ 37.Kxf3
Se4 38.Sb1 (bondeslutspelet efter 38.Sxe4? dxe4+ och 39...Kg4
är hopplöst eftersom vit hamnar i dragtvång) 38...a6 39.Sa3
Sd6 40.Sb1 Sc4 41.Sc3 Sd2+
42.Kg2 Kg4.
36...Se4! 37.Sf1
In i skamvrån, avbytet var ånyo
hopplöst. Nu är vit totalt passiviserad och svart kan i lugn och
ro formulera en vinstplan. Det
krävs lite arbete på damflygeln
innan intrånget på e4 är möjligt.
37...a6 38.Kd3 a5! 39.Ke2 Kg6
40.Kd3 Kf7 41.Kc2 Ke7 42.Kd3
Kd6 43.Kc2 Kc6 44.Kd3 b5
45.Kc2
Eller 45.axb5+ Kxb5 46.Kc2
Kb4 47.Kb2 (47.f5 exf5 48.Kb2
Sd6 med idén 39...f4!) 47...f5
med dragtvång.
45...bxa4 46.bxa4

Nu när denna bondesvaghet är
etablerad kan svart återgå till
huvudplanen.
46...Kd6 47.Kd3?!
Underlättar för svart. Vits segaste försvar baseras på att besvara
Kf5 med Kd3 (“springarslutspel
är som bondeslutspel“) och vit
måste därför utnyttja fälten
b2-b3-c2 för tempodrag med
kungen. Efter 47.Kb2 vinner svart
trots allt genom 47...e5 48.Kb3
Ke6 49.Kc2 Sd6! 50.Kd3 Sc4.
47...e5 48.Kc2 Ke6 49.Kd3 Kf5
14
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Med ett avgörande dragtvång.
Avbyten på e5 hjälper föga.
50.Kc2 exf4 51.exf4 Sf2 52.Kd2
Ke4
Äntligen!
53.Ke2 Sh1 54.Sd2+ Kxd4 55.
Sb3+ Kc3 56.uppg.
I rond fyra blev det snabbt spel
och nästan lite lekstuga mot
en normalt mycket solid och svårbesegrad norsk GM-kollega, vilket gav en tätplats i turneringen.
Volgagambit (A 58)
Leif Erlend Johannessen
Magnus Carlsen
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 b5
Ännu ett exempel på Magnus
otroligt breda öppningsrepertoar.
4.cxb5 a6 5.bxa6 g6 6.Sc3 Lxa6
7.g3 d6 8.Lg2 Lg7 9.Sf3 Sbd7
10.Tb1 0-0 11.0-0 Da5 12.Dc2
Tfb8 13.Td1 Sg4 14.Ld2 Sge5
15.Sxe5 Sxe5 16.b3 Lc8!?
17.Sa4
Mitt förslag är 17.a4!?. Springaren kommer att bli stående på
kanten under resten av partiet.
17...Da6 18.Lc3
Inte 18.f4? Dxe2! 19.fxe5? Lf5
20.Dc1 Txa4 och svart vinner.
18...Lf5! 19.Le4 Ld7 20.f4
Vit lyckas byta av svarts fruktade svartfältslöpare men drar
samtidigt på sig bestående svagheter.
20...Sg4 21.Lxg7 Kxg7 22.Lf3
c4!
Ett nyckeldrag i svarts strategi.
Vits damflygel undermineras.
23.e3
Ett sätt att hålla balansen är
kanske 23.Lxg4 Lxg4 följt av 24.
Te1 eller 24.Sc3.
23...Da7 24.Te1 cxb3 25.axb3
Vits merbonde är dödsdömd på
sikt, men svart vill helst ta den
utan att vit får tillfälle att byta
av eller centralisera springaren.
25...Sf6
Nu borde hotet 26...Lf5 ha pa-

rerats med 26.Kg2, men vit
klamrar sig fast vid merbonden
och därmed fler bekymmer.
26.Ta1?! Tb4 27.Kh1 Tc8 28.
Dd1
En kul möjlighet är 28.Dd3
Db7!? 29.Tab1 e5! med svart
fördel.
28...Db7 29.e4?
Nu tappar springaren på a4 fotfästet helt. Bättre var 29.Ta3
Lf5 även om svarts initiativ är
farligt.
29...Txb3 30.e5

Under normala omständigheter
skulle detta vara ett kraftfullt
tematiskt centrumgenombrott.
Nu däremot är det – med tanke
på den sorgliga springaren på a4
– föga överraskande att svart
kan gå till effektivt motangrepp
genom ett pjäsoffer. Jag tror att
Johannessen var i tidsnöd redan
här.
30...Sg4! 31.Lxg4
Att föreslå något annat är hopplöst, t.ex. 31.Ta2 Ta3!.
31...Lxg4 32.Dxg4 Dxd5+
Den vita kungsställningen är vidöppen och springaren har på sin
höjd en fördröjande effekt på
det följande slutangreppet.
33.Kg1 Tc2 34.Dh3 Dd4+ 35.
Kh1 Te3 36.Df1 Dd2 37.uppg.
Magnus tycker uppenbarligen
inte om remier, åtminstone inte
så länge det finns gott om pjäser
kvar på brädet. Det var med en
djup suck han accepterade en
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remi som svart mot Rozentalis
sedan denne lyckats byta av de
flesta pjäserna efter tjugotvå
drags spel. I sjunde rondens viktiga parti mot Sjipov blev envisheten dyrbar:
Sergej Sjipov

Magnus Carlsen
Efter 34.Kg1 hade en dragupprepning legat nära till hands:
34...Da1+ 35.Kg2 Da8. Istället
gör Magnus en rejäl och otypisk
groda.
34.Df3?? d3! 35.Te1
Trist men nödvändigt. På 35.cxd3
följer naturligtvis 35...Sd4. Efter
35.Dxd3 Tfd8! har vits olyckliga
dam inte något vettigt fält medan
svart har 36... Sd4, 37...Sxe2 och
38..f5 i kikaren.
35...dxc2 36.Tc1 Tfd8
Svart behåller c2-bonden som
senare inbringade en kvalitet och
slutligen vinst i slutspelet.
Den prydligt kostymklädde,
fyrtioårige Sergei Sjipov, som
tillsammans med sin dotter hade
kommit från Moskva via Murmansk, var otvivelaktigt den
store vinnaren i Tromsö. På kvällarna arrangerades blixttävlingar
och Sjipov vann samtliga. Den
största förbättringen av reskassan
(3 000 euro) kom dock i huvudturneringen. Där kunde han, tack
vare en avslutande vederläggning
av GM Lies osunda bondeoffer,

spurta i mål som segrare. Sjipov
spelade solitt och praktiskt, var
aldrig i allvarlig förlustfara, och
segern måste därför betraktas som
rättvis.
Min egen insats var inledningsvis mycket tveksam, med flera
darriga insatser mot lågt rankade motståndare. Så småningom
kändes det något bättre och
åttonde ronden blev en rysare...
Damgambit (D 37)
Michal Krasenkow
Ralf Åkesson
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3
Le7 5.Lf4 0-0 6.e3 Sbd7 7.cxd5
Här är 7.c5!? intressant men
Krasenkow eftersträvar en typställning.
7...Sxd5 8.Sxd5 exd5 9.Le2
På 9.Ld3 är 9...c5 acceptabelt
men nu är vit bättre rustad för
spel mot isolerad bonde.
9...Sf6
Med utjämning eftersom hotet
10...Lb4+ framtvingar avbyte av
löparen på f4.
10.0-0 Sh5 11.Le5 f6 12.Lg3
Sxg3 13.hxg3 g6
Lugnare är 13...c6 för att direkt
kunna utveckla (och eventuellt
byta av) vitfältslöparen, t.ex.
14.Se1 Lf5. Möjligen fruktade
jag 14.Dc2 Lg4 15.Ld3!? men
efter 15...g6! 16.Lxg6!? f5 17.Se5
hxg6 18.Sxg4 fxg4 19.Dxg6+
Kh8 har vit knappast något bättre än remischackar.
14.Se1 c6
En intressant strategisk möjlighet för svart är h7-h5 för att
motverka vits plan senare i partiet. Frågan är exakt när draget
kan spelas (kanske 14...h5!? men
eventuellt krävs förberedelsen
Kg7) och om vit kan utnyttja att
samtliga svarts kungsflygelbönder har rört sig (genom något
pjäsoffer eller e3-e4 med god
timing). Spelare som Vaganian
och Beliavsky, som kan konsten
att spela aktivt som svart i Dam-

gambit, hade säkert övervägt
detta.
15.Sd3 a5 16.a3 a4
Draget stoppar vits traditionella plan i ställningen (minoritetsangreppet b2-b4) men bonden
blir samtidigt en svaghet.
17.Tc1 Te8 18.Sc5 Da5 19.g4!
Inleder en stark plan som visar
att svarts framtida problem finns
på kungsflygeln.
19...Ld6 20.g3 Te7 21.Kg2 b6?!
Ett aktivare försök var 21...f5!?.
22.Sd3 Ld7 23.Th1

Här var jag inte alls nöjd. Det
kändes som att jag var på väg att
bli strategiskt utspelad och dessutom var jag en timme efter på
klockan. Vid avvaktande spel
tripplerar vit på h-linjen och
sedan blir det farligt ... Svart
tycks stå hyfsat aktivt men hur
ska man fortsätta? Bondeframstöten c6-c5 skapar en svaghet
på d5 men till slut bestämmer
jag mig för att försöka förbereda
idén.
23...Le8?!
Ett bättre alternativ var kanske
23...Tc8!? för att bibehålla möjligheten f6-f5.
24.Sf4 Td8 25.Ld3
Nu kan Df3, med idéer riktade
mot f6, bli aktuellt. Alternativet
var direkt 25.Th6!?.
25...Lxf4
Knappast något trevligt avbyte
men vad annars?
26.gxf4 c5 27.Th6 Td6
Garderar f6 eftersom 28.g5
TfS nr 6/2006
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Michal Krasenkows duell med Ralf Åkesson blev en rysare.

hotade. Möjligheten Da5-d2 är
lite irriterande för vit.
28.Lb1
Ett fint avvaktande drag som
möjliggör Dxd4 och ökar pressen
mot c5-d5. Jag hittar ett halvdesperat försök att skapa motspel.
28...Db5 29.Dd2 cxd4?!
Kanske 29...Ld7!?.
30.Dxd4 De2 31.Kg3?
Det närliggande 31.f5!? är inte
helt klart efter kvalitetsoffret
31...Te4! 32.Lxe4 Dxg4+ 33.
Kh2 Dxe4 34.Dxe4 dxe4. Vits
bästa drag var antagligen reträtten 31.Th4! (med poängen
31...g5? 32. Ld3!) varpå jag inte
ser någon vettig fortsättning för
svart.
31...Ld7
Datorn (Shredder8) föreslår
31...Tde6! med ett brutalt offer
på e3 i sikte. Vit tycks inte ha
16
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något bättre än remivarianten
32.Dxd5 Kf8! 33.Tc3 De1 34.
La2 Lc6! 35.Txc6 Dg1+ 36.Kh3
(36.Dg2?? Txe3+) 36...Txe3+
37.f3 Dh1+.
32.Th4 g5!?
Här fanns inte tid för någon
tvekan, går det så går det ...
33.fxg5 fxg5 34.Th5 Tf7!

Med hopp om motspel, äntligen!

Efter detta drag försvann Krasenkow för att torka bort imman från
sina glasögon. Tillbaka vid brädet
tänkte han en kvart utan att hitta
det bästa.
35.Txg5+?
Närliggande. Här fanns dock ett
vinnande löparoffer: 35.Lxh7+!
Txh7 (35...Kf8 36.Lf5 är hopplöst) 36.Txg5+ Kf7 37.Th1! (ett
svårfunnet stilla drag), t.ex. a)
37...Txh1 38.Dg7+ Ke8 39. Dg8+
Ke7 40.Tg7+ Kf6 41.Tf7+ Ke5
42.Dg7+ Ke4 43.Dd4 matt, eller
b) 37...Dc2!? (lurigare) 38.
Txh7+! (men inte 38.e4? Txh1!
eftersom svarts kung kan smita ut
via d4) 38...Dxh7 39.Df4+ Tf6
(eller 39...Ke7 40.De5+) 40.Dc7!
med vinst.
35...Tg6 36.Txg6+
Min främsta idé var givetvis
36.Lxg6?? Dxf2+ 37.Kh3 Tf3
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matt.
36...hxg6 37.Kh4!
Enda draget eftersom 37.f4?
Dxg4+ 38.Kf2 Dh4+ vinner för
svart.
37...Dxf2+ 38.Kg5 Lxg4!
Nödvändig destruktion. Här såg
jag en fantastisk variant där svart
precis klarar sig tack vare den till
synes obetydliga bonden
på
b6: 39.Lxg6 Tf5+! 40.Lxf5 (eller
40.Kxg4 Df3+ 41.Kh4 Df2+
42.Kg4 med remi) 40. ...Dxf5+
41.Kh4 Dh5+ 42.Kg3 Dh3+
43.Kf4 Df3+ 44.Ke5 (eller
44.Kg5 Df5+ med ringdans)
44...Df5+ 45.Kd6 Dd7+ och vits
kung kommer inte undan eftersom fältet c5 är garderat.
Övriga drag leder till självmatt,
tänkte jag, men Krasenkow hittar
faktiskt ett sätt att spela på min
tid. Detta kunde ha stått honom
dyrt ...

39.Dxd5?? Dxe3+??
Med några sekunder kvar drabbades jag av en hallucination
och trodde att en schack var
nödvändig. Det lugna 39...Dg3!
hade vunnit direkt tack vare
den hotande avdragaren, t.ex.
40.Dd8+ Tf8.
40.Kxg6 Lh5+!
Nu var schacken nödvändig,
40...Le6?? 41.Tc8+ Tf8 42. Txf8+
Kxf8 43.Dd8 matt. Slutspelet
efter 40...De6+?! 41.Dxe6 Lxe6
42.Tc6 såg inte heller så kul
ut.
41.Kxh5

Pust! Tidsnöden var avklarad
och jag kunde välja mellan
partidraget och 41...Dh3+ med
remischackar.
41...Dxc1 42.La2 Df4 remi
Vit kan välja mellan 43.Dxf7+,
43.Dg5+ eller 43.Dd8+, i samtliga fall med klar remi. Detta var
verkligen ett spännande parti där
jag naturligtvis måste vara nöjd
med en halvpoäng.
Avslutningen blev maximalt
olycklig för mig. I tidsnöden vann
jag bonde mot Joanna Dworakowska, vilket gav en solklar
vinstställning. Tyvärr hände sedan något som är alltför vanligt
i mina partier (enligt egen åsikt):
Jag tappade koncentrationen
och tillät motspel som sedan
resulterade i remischackar. Detta kostade ett delat fjärdepris
(700 euro) och istället blev det
– sedan kvalitetspoängen summerats – ingenting. Min slutplacering blev elva och man hade
som strikt princip att endast dela
ut priser till de tio främsta ...
Suck.
Tävlingens övriga två svenskar
var klubbkamrater från SS Luleå.
Tobias Pettersson kämpade utmärkt genom hela turneringen
vilket gav en prisplats, medan
Daniel Adolfsson (fyra poäng)
säkert är nöjd med remin mot
artikelförfattaren.
En av de avslutande kvällarna
arrangerades en härlig utflykt
med riktig midnattssol (solen
håller sig alltså ovanför horisonten dygnet runt under ett par
sommarmånader – fascinerande!) och grillad nyfångad fisk.
Dagen efter, under turneringsbanketten, kunde man glömma
sin avlägsna position på jordklotet. Vid kortsidan av långbordet
fanns nämligen en storbilds-tv
som visade den spännande uppgörelsen Brasilien–Frankrike från
fotbolls–VM.

Slutställning:
1. GM Sergej Sjipov, Ryssland
7½; 2. GM Magnus Carlsen,
Norge 7; 3. GM Leif Erlend Johannessen, Norge 7; 4. Gunnar
Johnsen, Norge 6½; 5. GM
Michal Krasenkow, Polen 6; 6.
GM Eduardas Rozentalis, Litauen 6; 7. GM Kjetil A Lie, Norge
6; 8. IM Eirik Gullaksen, Norge
6; 9. IM Joanna Dworakowska,
Polen 6; 10. GM Ralf Åkesson,
Sverige 6; 11. Tobias Pettersson,
Sverige 6; 12. Torben Soraas,
Norge 6 poäng.
(9 ronder, 62 spelare)

Jyväskylä, Finland: 1. Mikael Agopov, Finland 8; 2. Normunds Miezis,
Lettland 7½; 3. Jevgenij Solozjenkin,
Ryssland 6½; 4. Mika Karttunen,
Finland 6½; 5. Ralf Åkesson, Sverige
6½; 6. Maxim Novik, Ryssland 6½;
7. Yrjö Rantanen, Finland 6½; 8. Carsten Høi, Danmark 6½ poäng. (9 ronder, 109 spelare)
■

Rewal, Polen: 1. Ralf Åkesson,
Sverige 8½; 2. Gerhard Schebler,
Tyskland 8½; 3. Aleksander Mista,
Polen 8½; 4. Vitali Koziak, Ukraina
8; 5. Michal Motyka, Polen 8; 6. Pavel
Chkapenko, Ryssland 8; Jacek
Tomczak, Polen 8 poäng. (11 ronder,
131 spelare)
■

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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Nigel Short
– världens troligen
mest läste schackkrönikör
Förre VM-utmanaren Nigel Short väcker förargelse och munterhet med sina
spalter i The Guardian, som publiceras både i papperstidningen och på
internet. Vi passade på att intervjua honom när han spelade med i Politiken
Cup i somras. Det blev en del kritiska analyser. Det kom bland annat att
handla om mutkolvar i Turin, nålstick från Timman, fusk i Alusjta, förfallet i
engelskt schack, en omvärdering av Carlsen, träningen av Negi och Shorts
trettiofem olivträd.
Av LARS GRAHN

N

igel Short var med om att
skapa rabalder i schackvärlden 1993 när han och Garri
Kasparov bröt med Fide och
arrangerade sin VM-match i egen
regi.
Short förlorade matchen i
London och har inte figurerat i
sådana sammanhang sedan dess.
När jag intervjuade honom för
fyra år sedan – TfS nr 6/02 –
berättade han bland annat om
händelserna kring bataljen mot
Kasparov.
Numera är Short mest känd för
sin veckokrönika i The Guardian.
Den är ibland provokativ och allt
som oftast underhållande. Den
finns att läsa på internet
(sport.guardian.co.uk/chess) och
är troligen världens mest lästa
schackkrönika.
När jag åkte till Høje Taastrup
i somras i samband med Politiken

Cup för att intervjua Short igen,
så var det andra frågor än de för
fyra år sedan som stod på dagordningen.
Samma dag som jag skulle
träffa Short fick jag nr 5 av New
In Chess Magazine med posten.
Jag tog med mig numret, som
bland annat innehåller en Timmanartikel om presidentvalet i
Turin. Short och Timman arbetade aktivt för Bessel Kok i hans
valkampanj och båda har uttryckt
djup besvikelse över utgången
av valet. Short läste Timmans
artikel innan jag startade bandspelaren.
– Det är som Timman säger: vi
förde en bättre kampanj än dem,
vi hade planer. Men det tjänade
inte mycket till när vissa personer
gick omkring och fördelade
sedelbuntar till Fide-delegater
sista dagarna före valet.

– Vi kunde ha gjort ett och
annat bättre och fått några ströröster till, men det hade inte gjort
någon större skillnad på det hela
taget. Den kritik som exempelvis
David Levy framfört mot vårt
sätt att föra kampanj är helt irrelevant när motståndaren köper
röster.
Jag var med i Luzern 1982
när Campomanes köpte
röster för att bli Fidepresident. Jag har sett det
förut och var inte överraskad.
– Vi var inte heller överraskade.
Men ni var optimistiska före
valet.
– Valresultatet var nog sämre
än någon av oss i Koks team hade
förväntat. På valdagen trodde jag
att vi skulle förlora, men inte
med så stor marginal. Det var
chockerande. Men Kirsans team,
TfS nr 6/2006

TfS nr 6.06.pmd

19

06-09-26, 10.38

19

som inte ägnade sig så mycket åt
rent kampanjarbete, var mycket
effektivare. Innehållet i valkampanjerna visade sig vara helt
ovidkommande. När det kom till
kritan handlade det om kuvert
och innehållet i dessa. Styrelsemedlemmar i Fide gick omkring
med tiotusentals dollar i fickorna. Det vet jag och jag skulle
kunna namnge dem.
Du talar exempelvis om
Makropoulos.
– Ja, Makro hade massor av
pengar som delades ut. Och om
du frågar honom vad de var avsedda för, så svarar han förstås
schackur och schackböcker till
behövande. Men i själva verket ...
– Vi har gått från Perikles till
Makropoulos på bara tvåtusenfemhundra år. (skratt)
I din spalt i The Guardian
har du beskrivit hur det gick
till under valproceduren i
Turin, att de som fått pengar
av Iljumsjinovs team använde
mobiltelefonerna till att
fotografera sin valsedel innan
den hamnade i valurnan, allt
för att bevisa att de hade
röstat “rätt“. Det är en grov
anklagelse.
– Jag har uppgiften från två
olika källor.
Skulle dina bevis för mutor
hålla i en rättegång?
– Nej. Men det finns en person
som har sett bilden på valsedeln
på en mobil.
– I Turin trodde jag pessimistiskt att vi skulle få 65 röster. Jag
visste att vi höll på att förlora
mark. Om valet hade hållits en
vecka tidigare tror jag att Bessel
mycket väl kunde ha vunnit. Men
poängen är att hade valet varit en
vecka tidigare så hade samma
skurkar startat ett par dagar dessförinnan.
– En vecka före valet hade vi
fullt i vår kampanjhörna medan
motståndarnas större avdelning
20
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låg öde. Så började bakslagen. Vi
förlorade Afghanistan på ett mystiskt sätt. Palestinas delegat var
på vår sida men packade plötsligt
och försvann. Vi fick tag i honom
på flygplatsen på väg hem sedan
han lämnat över sin fullmakt till
andra lägret. En mirakulös omvändning.
– Moçambique lämnade sin
fullmakt till Georgien – naturligtvis på grund av den broderliga
vänskapen mellan dessa båda
nationer, som har så mycket
gemensamt (leende). Varför
skickar man ett ombud till kongressen där personen i fråga är
närvarande vid alla möten utom
det viktigaste, då han plötsligt
bestämmer sig för att Azmajparasjvili ska ha hans fullmakt?
Och Moçambiques ombud var
en av dem som fick pengar – till
böcker och ur, som det hette.
– Av de sju länder som jag
besökte i Afrika var två direkt
avogt inställda till mig [Här avses
sannolikt Botswana och Zaire.
LG] och vi förlorade Moçambique. Övriga fyra länder stödde
oss. Det var ingen lätt sak att
driva valkampanj i Afrika, men
jag är nöjd med vad jag åstadkom.
Som sagt, det här påminner
mig om Luzern 1982. Den
gången var det hedersmannen Fridrik Olafsson
som manövrerades bort.
– Jag var med i Luzern, men då
var jag ung och intresserade mig
inte för valet. Men i den här valkampanjen var jag mycket aktiv
och jag tycker att jag gjorde ett
bra jobb. Det kostade en hel del
pengar och även om jag jobbade
energiskt så kunde jag bara besöka ett begränsat antal länder. Det
krävs egentligen en rejäl budget
och att man är ute i god tid. Och
inte ens då är man garanterad
framgång.
– Jag har kommit till slutsatsen
att det trots allt är möjligt att

vinna ett presidentval på ett
schysst sätt, men då måste man
ha ett så stort överläge att man
har råd att förlora ett dussintal
röster. Det är faktiskt möjligt att
övertyga människor, men då talar
vi om en valkampanj som kräver
miljontals dollar. Det kräver
många effektiva valarbetare och
massor av tid.
Tror du att Bessel Kok
kommer att återkomma i ett
sådant här sammanhang?
– Det skulle förvåna mig
mycket om han ställer upp i ett
presidentval igen. Det är kostsamt. Bessel är i och för sig en
förmögen man, men han är ingen
Bill Gates, inte ens en Kirsan
Iljumsjinov. Det här gjorde ont.
Det ska till något exceptionellt
för att Bessel ska ställa upp igen
– som att Kirsan hamnar i fängelse.
Kommer du att engagera dig
fler gånger i ett kampanjarbete?
– För tillfället känner jag inte
för det. Jag kommer inte att engagera mig i en anti-Iljumsjinovkampanj om det inte finns en
motkandidat som kan göra ett
bättre jobb än han. Det är en
grundförutsättning.
– Förut hade vi Ignatius Long
som motkandidat, men med
honom som Fide-president skulle ju ingenting ha förändrats. Det
är den typen av människor som
leds av egenintresse.
– Jag tänker inte engagera mig
i en kampanj för kampanjens egen
skull, bara för att Iljumsjinov och
Makropoulos är en katastrof för
schacket. Jag tänker inte lägga
ner en massa energi på det. Bessel
betalade större delen av mina
omkostnader, men jag fick ta en
del ur egen ficka och jag ägnade
månader åt det här.
I New In Chess Magazine
kommer Timman med viss
kritik mot ditt kampanjarbete
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Nigel Short satt på andra bordet i det engelska laget i Turin.

i Afrika. Han skriver något
om att du agerade “odiplomatiskt“.
– Jag tror jag vet vad han syftar
på. På ett ställe som jag besökte
hade man redan bestämt sig för
Iljumsjinov, eftersom han hade
placerat två afrikaner i sitt team.
Buthali från Botswana hade redan ingått en Faustpakt i Moskva.
Så han var helt emot mig.
Visste du inte det när du
åkte dit?
– Mitt besök i Botswana bestämdes flera månader i förväg.
Det hade faktiskt varit på tal i två
år att jag skulle åka dit. När vi i
fjol bestämde tidpunkten för mitt

besök ville Buthali att jag skulle
komma strax före olympiaden i
Turin. Under tiden hade han sålt
sin själ till Makro, Azmaj och
Kirsan. [Georgios Makropoulos,
Zurab Azmajparasjvili och Kirsan Iljumsjinov, ledartrojkan i
Fide. LG] Och plötsligt ville han
inte ha mig där. Det uppstod en
otrevlig situation under en presskonferens.
– Timman var inte där. Du kan
fråga Botswanaspelare som var
närvarande eller läsa tidningsrapporterna på nätet. Lewis Ncube
från Zambia var också där – för
övrigt ännu en av dessa män med
kuvert. Fides styrelseledamöter

var mycket aktiva i valet.
På sin laptop visade Short mig
dokumentation från hans resa till
Angola, Sydafrika, Namibia och
Malawi. På flera ställen träffade
han ministrar och andra dignitärer. Det var uppenbart att han
hade lagt ner mycket tid och
energi på valturnén, och det var
inte svårt att förstå hans besvikelse över Timmans nålstick i NIC
Magazine nr 5/06.
Det tycks finnas en fnurra
på tråden mellan dig och
Timman.
– Han kan aldrig komma över
att han förlorade matchen mot
mig. [Short vann kandidatfinalen
TfS nr 6/2006
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mot Timman i El Escorial 1993
med 7½–5½. LG] Han riktar
knivhugg mot mig med jämna
mellanrum. Det räcker att han
har hört något på omvägar för att
han ska angripa mig.
– Men jag har inga större
problem med honom. Han är en
viktig person i holländskt schack,
men jag tror inte att han någonsin
kommer över att han förlorade
mot mig. Det var förmodligen
den viktigaste match han har spelat. Själv skulle han säkert påstå
att det är matchen mot Karpov.
[När Kasparov och Short bröt sig
ur Fide och arrangerade sin VMmatch i PCA:s regi, fick Timman
en alternativ VM-match mot
Karpov av Fide. I VM-cykeln upp
till VM-matchen 1993 besegrade
Short både Karpov och Timman.
LG] Det var ju splittringen som
gav honom matchen mot Karpov, men om han hade besegrat
mig hade han fått spela en riktig
VM-match.
Jag såg er småsnacka med
varann under Sigemanturneringen i Malmö 2002. Ni
har pucklat på varann i NIC
Magazine, men det märkte
jag inte något av den gången.
– Det är okej. Jag angriper inte
Jan om inte han angriper mig
först. Ibland häver han ur sig vidriga saker och ibland har han fått
allt om bakfoten. Du behöver
inte fråga mig om vad som hände
i Afrika för att få veta sanningen
– fråga afrikanerna vad de anser
om min valkampanj. Timman vet
inte vad han talar om.
Fides hederspresident
Florencio Campomanes
fanns också med på ett hörn
i Turin.
– En dömd brottsling.
Campomanes hade ett starkt
stöd från diktatorn Ferdinand
Marcos och har haft en del obskyra inkomstkällor. I januari 2003
dömdes han till tjugotvå måna22
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ders fängelse för att ha försnillat
omkring två miljoner kronor, som
var avsedda för schack-OS i
Manila 1992. Av “humanitära
skäl“ förvandlade den filippinska
domstolen fängelsestraffet till ett
lågt bötesbelopp (knappt två
tusen kronor) och detta med
tanke på den dömdes höga ålder.
Campomanes var då sjuttiosju.
Denne Campomanes var Iljumsjinovs främste rådgivare inför
presidentvalet i Turin och den
förste att gratulera sin lärjunge
till segern. Se bilden på nästa
sida.
Han slapp fängelse.
– Vet du varför?
På grund av hans höga ålder.
– Precis. De hade gjort en lagändring. Det är enda skälet till att
han inte hamnade i fängelse. Så
det kan jag säga dig: när jag är
sjuttio och vill förskingra pengar
– då åker jag till Filippinerna.
(skratt)
– Allvarligt talat, det finns en
del väldigt otäcka människor i
schackvärlden. Nu är jag inte
särskilt diskret. Av dessa båda
[pekar på den bild som återfinns
på nästa sida. LG] är det Campo
som vägrar att ta mig i hand. Det
är okej – så slipper jag att tvätta
händerna efter ett handslag.
Det var inte bara presidentval i Turin, det spelades
dessutom schack. Du kan väl
vara nöjd med ditt resultat?
– Det var okej.
Men det engelska laget i dess
helhet gick väl inte så bra?
– Vi var rankade på sextonde
plats och slutade på nittonde. Det
var okej.
England hade fått med både
Michael Adams och Nigel Short i
laget sedan David Norwood gått
in och sponsrat deras medverkan.
Norwood är stormästare men har
övergett schackkarriären och är
numera en förmögen företagare.
Han stödjer och slår mynt av den

forskning som bedrivs på olika
institut i England.
Före olympiaden kom det
kritik från Murray Chandler
och Daniel King för att de
ratades till förmån för lägre
rankade spelare. Du var med
i uttagningskommittén. Vad
är din kommentar till
laguttagningen?
– Jag var också med i uttagningskommittén inför olympiaden i Calvià 2004. Då fattade de
andra i kommittén ett beslut och
informerade mig efteråt om vad
de hade kommit fram till. Det
står visst på något papper att jag
fortfarande är medlem i kommittén.
– Jag måste dock medge att jag
var tillfrågad den här gången. Jag
var i Angola när de kontaktade
mig och ville veta hur jag ställde
mig till laguttagningen. Jag förklarade att jag var i stort sett nöjd,
men att jag inte hade något underlag där jag befann mig för att
ta ställning i varje punkt. Den här
gången ställdes jag i alla fall inte
inför något som redan var spikat.
Engelska laget drabbades av en
mångomskriven skandal i Turin.
Daniel Gormally gjorde ett korkat drag under det traditionella
Bermudapartyt kvällen före sista
vilodagen. Full och svartsjuk gick
han ut på dansgolvet och måttade ett slag mot Levon Aronian,
som dock lyckades dansa undan
och parera slaget hjälpligt.
Gormally skickades hem.
Laget fick klara sig med fem man
de sista tre ronderna. Vid den
tidpunkten var England ändå
miltals från medaljstriden. Ray
Keene, schackskribent i The
Times, såg den raka högern som
det första tecknet på aggressivitet
i det engelska laget sedan ankomsten till Turin. Gormally hade
förlorat tre partier i följd och var
nog hur som helst på väg ut ur
laget.
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Florencio Campomanes och Kirsan Iljumsjinov skålar i champagne efter presidentvalet.

– Vi fick ju problem med Gormally. Om vi hade vetat att han
gick på medicin så tror jag att det
hade blivit en annan historia. Han
var ju högt rankad, omkring 2575,
och nu för tiden räcker det lätt för
att komma med i det engelska
laget. Det är svårt att välja bort
folk och det var dessutom faktiskt väldigt få som visste att han
hade psykiska problem. Det är
visst inte första gången han slår
ner en person, det tycks finnas en
mönster.
– I sina bästa stunder är han
bara osocial. Jag minns första
gången laget träffades i Turin. Jag
hade just anlänt från Grekland
och det var honom jag kände
minst av alla. Jag sa “hej“ till
Danny men det kom inte något

svar. Han bara tittade på mig från
ögonvrån med en hånfull blick.
Jag hade knappt haft någon kontakt med honom tidigare och han
betedde sig som om han hade
något emot mig. Det verkade vara
en person med allvarliga problem
och det bekräftades ju senare.
På 70-talet talade man om
“The English Chess Explosion“. När kommer nästa
explosion?
– Jag ser inga förutsättningar
för en andra explosion. John
Nunn sammanfattade läget på
ett utmärkt sätt för ungefär femton år sedan. [Nunns artikel “The
decline of British Chess“ publicerades i British Chess Magazine nr
1/1991. LG] Med stöd av ett
statistiskt underlag kom han fram

till att nedgången var oundviklig
eftersom vi hade hälften så många
turneringar som tidigare. Utan
turneringar inga pengar, och inga
pengar betyder inga proffs. Inga
proffs betyder inget starkt lag.
– Jag tyckte då att hans artikel
var ganska okontroversiell. John
Nunn menade att det han lade
fram var självklart. Men artikeln
provocerade fram en våg av
indignation från folk som tyckte
att allt var bra.
Var Ray Keene en av de
provocerade?
– Ja, han var en av dem. Men de
var helt ute och reste. Det märkliga är att flera år senare hade Ray
ännu inte förstått vad som hade
hänt. Imperiet hade rämnat och
förfallet var i full gång. Nunns
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inlägg var mycket välformulerat
och förutseende, och för mig stod
allt klart.
Är det Keene som ligger
bakom Staunton Memorial
i London?
– Ja. Om jag inte minns fel så är
jag hedersmedlem i The Howard
Staunton Society, men jag är inte
inbjuden till minnesturneringen
trots att man har samlat ett starkt
startfält. Det är en av de starkaste
turneringarna i England. [Turneringen spelades senare på sommaren. Ivan Sokolov segrade på
9/11, närmast följd av Jan Timman och Michael Adams på 8½
poäng. LG]
– Ärligt talat så är jag förvånad
att de inte har kontaktat mig. Det
gör mig rent ut sagt skitförbannad.
Men du spelar i Liverpool?
[EU-mästerskapet i Liverpool
spelades den 6–15 september.]
– Ja, jag kontaktade dem. Man
kan inte sitta och vänta på inbjudningar. Det är lite på gång i
Liverpool, men risken är väl att
det är en turnering som inte
återkommer.
Men Liverpool utnämns till
kulturhuvudstad 2008. Då
blir det tydligen ännu mer
schack.
– Ja, årets turnering ska ses som
en förlöpare. Vi får se.
Kan det vara starten på en ny
era i brittiskt schack?
– Det tvivlar jag starkt på, men
jag skulle bli mycket glad om jag
har fel.
I The Guardian för några
månader sedan skrev Short om
fusk i Alusjta, Ukraina. Det finns
graverande bevis för att det har
sålts titelinteckningar i Alusjtaturneringarna. Jag skrev om
misstänkt fusk i Ukraina redan
för tre år sedan i Sydsvenskan.
Artikeln från den 26 augusti 2003
återges här:
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Misstänkt fusk i Ukraina
För ett par år sedan bröt sig ett
gäng spelare från Burma in på
listan över världens hundra högst
rankade spelare. Det väckte förstås en hel del uppseende i schackvärlden.
De hade fått sina ståtliga
ratingtal i föga kända turneringar
hemma i Burma. När de ställde
upp i turneringar utomlands framstod de plötsligt som ganska
ordinära spelare.
Det var uppenbart att det var
fusk bakom deras anmärkningsvärda resultat på hemmaplan och
Fide grep in. Deras ratingtal slaktades och de har aldrig återvänt
till världstoppen. Den gubben
gick inte.
Nyligen vann trettonåriga
Kateryna Lahno en stormästarturnering i hemstaden Kramatorsk och hon gjorde det på ett
resultat som gav henne en första
inteckning i “männens“ stormästartitel.
Min första reaktion när jag läste
om hennes bedrift var lätt upprymdhet, det var uppfriskande
att se en tonåring som satte kända
stormästare på plats. Sedan spelade jag igenom ett par av hennes
vinstpartier och med ens drabbades jag av illamående. Jag kan
inte befria mig från misstanken
att hennes fantastiska resultat
grundar sig på att motståndare
medvetet förlorade mot henne.
Skandinaviskt (B 01)
Kateryna Lahno
Oleg Kulikov
1.e4 Sc6 2.Sf3 d5 3.exd5 Dxd5
4.Sc3 Da5 5.d4 Lg4 6.Lb5
0-0-0 7.Lxc6 bxc6 8.h3 Dh5
9.De2 Lxf3 10.gxf3 e6
10...Txd4 faller på 11.Da6+ Kb8
12.Le3.
11.Le3 Lb4 12.0-0-0
Mönstret går igen. Lång rockad
följs av dubbelbonde på c-linjen.

12...Lxc3 13.Da6+ Kd7 14.bxc3
Dxf3 15.Thg1 Se7 16.c4
Varför slog Lahno inte på g7?
Svaret kan mycket väl vara att
hon då lämnat ett tidigare spelat
mästarparti.
16...g6 17.d5 exd5 18.cxd5
cxd5 19.Db5+ Kc8 20.Da6+ Kd7
21.Da4+ Kc8 22.Lg5

22...The8??
Det mest anmärkningsvärda
med det här draget är inte att det
förlorar direkt utan att det har
spelats en gång förut i partiet
Sulypa–Zajarnyi, Alusjta 2000.
Vi har alltså identiska ställningar
i två partier från Ukraina i en
mycket ovanlig variant i Skandinaviskt. Efter tjugotvå drag!
Och svartspelarna göra båda
händelsevis en dundertavla. Efter 22...Dxf2 är det förmodligen
vit som får slita för remi, t.ex.
23.Lxe7 De3+ och Dxe7, eller
23.Tgf1 Dc5 24.Txf7 The8 25.
Txh7 d4 eventuellt följt av d4d3.
23.Tge1
Tänka sig, vi slipper se en repris
på Sulypas föga övertygande
avslutning: 23.Tde1?? f6??
(23...Dxf2 eller 23...Dc3 håller
remi.) 24.Da6+ Kb8 25.Te3 Td6
26.Db5+ uppg.
23...f6 24.Da6+
Om den här ställningen uppkommit i Lördagsblixten på Zenitgatan hade svartspelaren nog gett
upp eller försökt kämpa vidare
med 24...Kb8 25.Te3 Dxf2
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26.Tb3+ Db6. Kulikov väljer i
stället en avslutning som i mina
ögon liknar en ren demonstration, som om han ville säga att
han blivit mer eller mindre tvingad att lägga sig.
24...Kd7 25.De6 matt
Visst kan man ha turen att följa
ett tidigare spelat parti lång väg,
men när mönstret upprepades två
ronder senare var det för bra för
att vara sant.
Sicilianskt (B 61)
Kateryna Lahno
Eduard Andrejev
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Lg5
Ld7 7.Dd2 Tc8 8.f4 Sxd4 9.Dxd4
Da5 10.e5 dxe5 11.fxe5 e6 12.
0-0-0
12.exf6!? Dxg5 13.Se4 Da5+ 14.
c3 ser ut som en intressant
möjlighet för vit, men då hade
vi lämnat partiet Tsesjkovskij–
Zajtjik från Sovjetmästerskapet
1982, och det var nog inte
meningen.
12...Lc6 13.Sb5 Lxb5 14.exf6
Lc6 15.h4 Tg8 16.Lc4 gxf6 17.
The1 fxg5?
Det är känt sedan tidigare att
svart inte kan slå på g5, vilket
uppenbarligen inte hindrade
Andrejev från att göra ett nytt
försök.
18.Lxe6 fxe6 19.Df6
Det är också känt att 19.Txe6+
faller på 19...Le7.
19...Dxe1 20.Txe1 Tc7 21.
Dxe6+ Te7 22.Dc8+ Kf7 23.Tf1+
Kg7 24.Dd8 Te6 25.Dd4+ Kg6
26.Dc4 Ld7 27.Dd3+
Så här långt har vi följt en partianalys av Tsesjkovskij i Informator 34. Han drar slutsatsen att vit
står på vinst. I det här partiet får
Lahno nu klara sig på egen hand
och bevisa att Tsesjkovskijs kända analys är korrekt.
27...Kh5 28.Dxh7+ uppg.
Både 28.Dxd7 och 28.g4+ är ob-

jektivt sett starkare drag, men
utgången var det väl inte något
tvivel om?
Det krävs mer än två Alvedon
för att bli kvitt mitt illamående.
Jag känner mig under alla förhållanden förhindrad att delta i hyllningskören.
Det enda som får mig att tvivla
en smula på att det rör sig om
uppgjorda partier är att det ser så
klumpigt ut, att riktiga fuskare
kunde förväntas ordna det hela
på ett mindre uppseendeväckande sätt.
Det var för övrigt meningen att
Kateryna Lahno skulle vara med
i Politiken Cup i somras. Hon
hade accepterat arrangörernas
bud om startpengar och man såg
fram emot att få se henne i Nørrebrohallen.
Så hörde hennes manager av
sig ungefär en vecka före turneringsstart och ville omförhandla
de ekonomiska villkoren. Arrangörerna blev förstås förbannade
och sa blankt nej. Det blev ingen
Lahno i Köpenhamn.
Hon tycks ha en väldigt aktiv
manager, mån att höja hennes
marknadsvärde. I samband med
Politiken Cup ifrågasattes hans
metoder. Hur han agerar hemma
i Ukraina kan man ha en aning
om.
Så långt min spalt från 2003. I
somras tog jag upp “fallet Lahno“
med Lars Bech Hansen, huvudansvarig för Politiken Cup såväl
nu som för tre år sedan. Han
trodde inte att Kateryna Lahno
själv hade någonting att göra med
eventuellt köpta partier i Ukraina. Han var övertygad om att det
i så fall var hennes manager som
låg bakom det. Bech Hansen skulle gärna se Kateryna Lahno i Politiken Cup någon gång, men han
tänker inte förhandla med hennes manager.

För tre år sedan skrev jag om
fusket i Ukraina och din spalt
bekräftar mina misstankar.
Har du en tillförlitlig källa?
– En WIM från Ukraina berättade för mig att av alla hennes
ukrainska WIM-kolleger, ett halvdussin, var det bara en som hade
fått sin titel på ett helt igenom
regelrätt sätt.
Du nämner i din spalt att
man inte ens behöver åka
till Alusjta för att få en
inteckning.
– Ja, det var så det kom ut att
det fuskades. Någon som inte
hade varit där ville registrera en
stormästarinteckning, men hans
förbund vägrade att ställa upp på
bedrägeriet.
– Men man kan inte förvänta
sig att sådana som Campomanes
och Azmajparasjvili – de är kriminella, verkligen kriminella –
ska kunna hålla ordning i schackvärlden.
Short pekar på bilden på det
medaljbehängda ukrainska damlaget i NIC Magazine och fäller
kommentaren “disgusting“.
Så vad jag skrev om Lahno
den gången var sant?
– Absolut. Men folk vill inte tro
det när de ser en liten flicka,
bilden av oskuld. Det är en genomfalsk bild. Nu har hon 2468.
För ett par år sedan hade hon över
2500. Hon tappar rating i en ålder då hon borde utvecklas starkt.
Dina spalter är provokativa
och allt som oftast underhållande.
– Jag skriver schackspalter som
jag själv skulle vilja läsa. Det handlar kanske om narcissism, men
jag skrattar åt mina egna skämt.
Om de inte roar mig så förstår jag
inte hur de ska kunna roa andra.
Jag har faktiskt en del fans.
När vi talades vid för fyra år
sedan berättade du att du
höll på med två bokprojekt.
– Jag håller på med “mina bästa
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partier“, men det går långsamt.
Jag har valt ut partierna, så nu ska
jag bara kommentera dem.
Om jag gör en shoppingrunda i Köpenhamn – finns
det en chans att jag finner
“Grandmaster Grove“ på
någon butikshylla?
Frågan framkallade ett stort
skratt. I min intervju med Short
för fyra år sedan berättade han
om sin olivodling i Messinia, hur
han planerade att producera olivolja med etiketten “Grandmaster
Grove“. Med bara trettiofem träd
kan en sådan produktion nästan
betraktas som ett skämt.
– Inte än, du får ge dig till tåls.
Du har inte skaffat fler träd?
– Nej, men de jag har har ju
blivit större. Fast jag har inte så
mycket olivolja att jag kan sälja.
Men om några år kommer jag att
producera flera hundra liter. Varje
träd kommer att ge ungefär tio
liter och jag är i närheten av det
idag. Träden är inte tillräckligt
stora. Men med 350 liter ... Då
täcker vi vårt eget behov och resten säljer vi på halvlitersflaskor i
en liten butik. Det kommer inte
att bli några större inkomster.
I juni blev du ordförande i
Commonwealth Chess
Association. Vad vill du göra
med den organisationen?
– Jag försöker få en nästan döende organisation på fötter. Det
går långsamt. Vi försöker få till
stånd turneringar. Och vi måste
ordna ordentliga stadgar, det är
ett ganska grundläggande arbete.
Det har alltid varit en tungrodd
organisation. Den är mycket
svagare än exempelvis European
Chess Union.
Skulle du vilja engagera dig
mer i det organisatoriska?
– Jag ställer gärna upp och
sprider schacket i en roll som
schackambassadör. Jag är inte en
affärsman eller någon som jobbar
speciellt med detaljerna, jag skulle
26
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inte vara en bra sekreterare. Men
jag reser gärna runt och träffar
människor, som jag har gjort i
Karibien och Afrika.
Du har jobbat en del som
tränare åt unga spelare.
– Tidigare har jag tränat Pentala Harikrishna och nu hjälper jag
Parimarjan Negi. Jag jobbade med
Parimarjan en vecka i Aten innan
vi kom hit och det blir en fortsättning åtminstone året ut. Vi
kommer att träffas ibland. Jag är
imponerad av honom och det är
en trevlig grabb. Det var första
gången han reste i väg från Indien
på egen hand.
Jag såg en intervju med hans
pappa på ett eller annat ställe
där det fanns en siffra på
hur mycket föräldrarna
satsar på honom årligen.
Det var ett stort belopp,
uppemot 50 000 dollar om
jag minns rätt.
– Det kan stämma. Men nu har
han två stora sponsorer, företagsgruppen Tata och ett flygbolag.
Har han samma talang som
Magnus Carlsen?
– Sanningen att säga var jag
inte särskilt imponerad av
Magnus Carlsen första gången jag
träffade honom. Jag spelade mot
honom i en turnering i Hoogeven
för ett par år sedan. [Hoogeveen
2004: Ivan Sokolov 4½/6; Nigel
Short 3; Daniel Stellwagen 2½;
Magnus Carlsen 2 poäng. LG]
– Även om han spelade ganska
bra och slog mig, hade jag ett
bestämt intryck av att det mer var
jag som tog kål på mig själv än att
det var han som besegrade mig.
Då var jag alltså inte särskilt
imponerad.
– I Turin satt jag sidan om
Michael Adams när han spelade
mot Carlsen i matchen mot
Norge. Före partiet tänkte jag
att okej, Carlsen är rätt bra men
saknar idéer. Men när jag följde
partiet från sidan kunde jag se att

han var stark i alla faser. I alla
faser! Det var som att sitta i ett
kraftfält.
– I mina ögon har han gått från
att vara en lovande grabb till en
enormt stark spelare. Ens intryck
formas när man ser honom djupt
koncentrerad vid brädet. Han är
inte längre någon liten tonårspojke, nu spelar han och för sig
som en stark stormästare.

Parimarjan Negi fick
en gratislektion
Parimarjan Negi är världens yngste stormästare. Han tog sin första
stormästarinteckning i Hastings
2005–06, den andra i en öppen
turnering hemma i New Delhi
och den tredje och slutgiltiga i
en tiomannaturnering i Satka,
Sibirien. Allt undanstökat på
mindre än ett halvår. Mellan
andra och tredje inteckningen
passade han på att fylla tretton
år. Negi är världens näst yngste
stormästare genom tiderna. Sergej Karjakin var några månader
yngre när han bärgade titeln,
Magnus Carlsen sex dagar äldre.
Tanken var att han skulle ta sin
tredje och slutgiltiga stormästarinteckning i Politiken Cup, men
så kom turneringen i Sibirien
emellan. Efter att ha fullbordat
verket där i stället var han egentligen inte särskilt sugen på att åka
till Høje Taastrup, men han hade
ju accepterat inbjudan och ville
inte göra de danska arrangörerna
besvikna.
Negi kom till Danmark i sällskap med Nigel Short efter den
veckolånga träningssejour som
Short nämner i intervjun. Short
var rätt stolt över att Negi under
turneringen i Høje Taastrup hade
prövat en av de spelöppningsfinesser som Short hade visat
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honom i Aten. Den finessen gav
en poäng.
Det var en ödets ironi att Short
och Negi lottades mot varandra
i sista ronden i Høje Taastrup.
Då aspirerade båda på en andel i
förstapriset. Med tanke på att
Short ska fortsätta att träna Negi
var det säkert bra för den förre
VM-utmanaren att han lyckades
manövrera ut sin elev. Och jag
tror inte att han debiterade Negi
något för den här lektionen:
Sicilianskt (B 90)
Nigel Short
Parimarjan Negi
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.a4 Dc7
7.a5 e5 8.Sb3 Le7 9.Le3 Sbd7
10.Le2 Sc5 11.Sxc5 dxc5 12.
Lc4 Le6 13.De2 h6?
Ett bortkastat drag. Negi tyckte
väl inte om synen av vits dam på
c4 efter 13...Lxc4 14.Dxc4, men
i partifortsättningen blir det bara
värre.
14.Lxe6 fxe6 15.Dc4
Svart har svaga bönder på c5, e5
och e6. Det börjar redan skymma
för Negi.
15...Dc6 16.f3 Kf7 17.0-0 Thd8
18.Sa4 Tac8 19.Sb6 Tc7 20.Dc3
c4
Efter 21.Dxe5 Ld6 22.Dc3 Db5
har svart åtminstone lite spel för
bonden. Short ökar pressen i stället för att ta bonden.
21.Ta4!

Parimarjan Negi fick en lektion i Høje Taastrup.

Negi gör ett desperat försök att
komplicera spelet i en förlorad
ställning.
21...Td4 22.Lxd4 exd4 23.Dxc4
Lc5 24.b3 d3+ 25.Kh1 d2
26.De2 Lxb6 27.axb6 Td7
28.Tc4 Dxb6 29.Tc3 uppg.
Efter Td3 i nästa drag kan dbonden göra sig beredd att lämna
brädet. Vit kommer kvalitet och
bonde över, och springaren har
inga bra stödjepunkter.

När Nigel mötte Danny

Det hotar helt enkelt Txc4.

I intervjun berättar Nigel Short
om sitt första möte med Danny
Gormally. Föga anade han då att
de drygt en månad senare skulle
mötas en andra gång och då i en
duell över ett bräde. Det var i
femte ronden i EU-mästerskapet
i Liverpool. Det var säkert ett

psykologiskt påfrestande möte för
båda parter.
Sicilianskt (B 51)
Nigel Short
Daniel Gormally
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 d6
4.c3 Sf6 5.De2
Short sätter upp en spegel mot
Gormally, som har haft den här
ställningen på brädet förut, men
då satt han på andra sidan brädet.
5...Ld7 6.d4 cxd4 7.cxd4 a6
8.Lxc6 Lxc6 9.Sc3 g6
Det normala är 9...d5.
10.d5 Ld7 11.e5 dxe5 12.Sxe5
Lg7 13.0-0 0-0 14.Te1 Lf5
15.Df3
Man kan fråga sig vilken som är
svagast: d- eller e-bonden?
15...Tc8 16.g4
Löparen står för bra på f5 och
dessutom vill vit kunna spela Lf4
utan att störas av Sh5.
16...Ld7 17.Lf4 Se8
Springaren ska förvandlas till en
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blockadpjäs på d6.
18.Tad1 Sd6 19.h3 Lb5 20.De3
Te8 21.b3 Da5 22.Tc1 Ted8
23.Sxb5 Dxb5 24.Df3 Txc1
25.Txc1 Se8
Från blockad till direkt angrepp
mot d5. Gormally hade kanske
hoppats på 26.Td1 Lxe5 27.Lxe5
e6 och d-bonden kan inte röra sig
ur fläcken. 28.dxe6? faller på
28...Txd1+ 29.Dxd1 Dxe5. Men
Short hade en mycket listigare
möjlighet.

26.Sxf7! Dxd5
26...Kxf7 är dåligt på grund av
27.Lc7+.
27.Sg5 Dxf3 28.Sxf3 Sf6 29.Kg2
Sd5 30.Ld2 h6 31.Tc2 Kf7
32.Sg1 h5 33.Sf3 Lf6 34.Sg5+
Lxg5 35.Lxg5 hxg4 36.hxg4 Td7
37.Tc4 Sc7 38.Kf3 Se6 39.Le3
Td5 40.Ke4 Tb5 41.f4 a5?
Här kommer bonden snart i skottgluggen. Vit har en aktivare ställning, men hade fått det svårare
efter exempelvis en omgruppering av springaren till f6 eller d6.
42.Ld2 Sd8 43.Td4 Sc6 44.Td5
Short byter gärna torn. I ett slutspel utan torn kan löparen vara
aktiv på båda flyglar samtidigt
medan springaren är mera tungfotad. Gormally offrar hellre a5bonden och söker motspel än ger
sig in i det slutspelet.
44...Tb6 45.Lc3
Efter 45.Lxa5 Sxa5 46.Txa5
Tb4+ uppkommer ett tornslutspel där svart borde ha hyfsade
remichanser trots att han är bon28
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Nigel Short brukar vara påläst.

de under. Short föredrar att behålla trycket i stället för att skörda.
45...Ta6 46.Tb5 b6 47.Ld4!
Det framtvingar mer eller mindre ett klart fördelaktigt tornslutspel.
47...Sxd4 48.Kxd4 a4 49.b4 Ta8
50.Txb6 Td8+ 51.Kc3 Tc8+
52.Kd3 Td8+ 53.Kc3 Tc8+
54.Kb2
Short kom fram till att han kunde
offra sina kungsflygelbönder och
vinna med det som är kvar.
54...Tc4 55.Ka3 Txf4 56.b5
Txg4 57.Tc6 Tg1 58.b6 Tb1
59.Kxa4 Tb2 60.a3 g5 61.Ka5
g4 62.Tc3 Ke6 63.Ka6 Kf5 64.b7
e5
På 64...Kf4 avgör 65.Tc4+ följt
av 66.Tb4.
65.Ka7 uppg.
Svart kan offra tornet på b-bonden, men då håller vits torn koll

på svarts båda bönder medan abonden avgör.
Short var i allvarlig förlustfara i
första ronden mot finländaren
Mika Karttunen. Engelsmannen
hade allt under kontroll på brädet när han en och en halv timme
in på ronden upptäckte att han
hade glömt att stänga av mobilen. Lyckligtvis hade han inte fått
något samtal. Då hade motståndaren fått en etta i protokollet.
Short hade glimten i ögat när
han efteråt kommenterade den
uppskakande upptäckten:
– Det är tur att jag inte har
några vänner.
Tolv av de tjugofem EU-staterna var representerade i detta EUmästerskap. Det fanns inte några
svenska spelare i startlistan. Nigel Short segrade på 7½/10, en
halv poäng före ett koppel av
spelare.
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Deltagarrekord i Politiken Cup
Av LARS GRAHN

N

är Politiken Cup flyttade från
Köpenhamn till förorten Høje
Taastrup fanns det en och annan
som befarade att turneringen skulle tappa deltagare. Utvecklingen
blev den motsatta och i somras
slogs deltagarrekord. Det fanns
256 spelare i A-gruppen. När allt
kommer omkring, det tar bara
tjugo minuter med S-tåget från
för-orten till centrala Köpenhamn. Den stora fördelen med
flytten var att man slapp hettan i

Nørrebrohallen, av någon betecknad som förgården till helvetet.
Arrangörerna brukar se till att
det finns åtminstone ett affischnamn i deltagarlistan och den här
gången skyltades det med Nigel
Short i ett tidigt skede. Det fanns
ytterligare åtta stormästare i startfältet vilket skapade förutsättningar för titelinteckningar.
I en turnering av det här slaget
är det tätt mellan överraskningarna. Första rondens skräll var att

Jonny Hector förlorade mot den
norske kadettmästaren Joachim
Thomassen. Men Hector kom
tillbaka och inhöstade den ena
vinsten efter den andra. När det
var dags att summera visade det
sig att han kunde kvittera ut en
del av förstapriset! Hector menar
själv att han har spelat som en
kratta hela året, men resultatmässigt finns det inte någon
anledning att klaga. Och det är
kanske inte det sämsta.
TfS nr 6/2006
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Carsten Høi och
Lars Karlsson i
efteranalys.

Jugoslaviskt (B 09)
Jonny Hector
Carsten Høi
Carsten och jag har spelat mot
varandra sedan starten av åttiotalet. Så när som på Stellan Brynell
och Tiger Hillarp-Persson finns
det ingen jag har mött lika ofta.
Vi spelar samma turneringar antingen det gäller blixt, snabbschack eller långa partier. I starten var Carsten den bättre av oss
två och vann oftare än vad jag
gjorde, sedan har det vänt och
denna gång såg jag på lottningen
med tillförsikt.
Det är svårt att bryta mönster
och våra senaste partier har också
börjat likna varandra. Høi tycker
om slutna ställningar där han tålmodigt kan hoppa runt för att så
plötsligt hugga till om kontringschansen kommer. Jag trivs bäst
med ett par öppna linjer och aktivt pjässpel. Jag misstänker att
mitt övertag på Høi till dels beror
på att under tiden jag eftersträvar
mitt spel så tänker han allt för
mycket på att undvika det samma, istället för att satsa på sina
egna idéer.
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Sc3 d6 4.f4
Sf6 5.Sf3 0-0 6.Le2!
30
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Vi har redan plöjt igenom alla
våra öppningsvarianter mot varandra och mot Carsten är det här
rätt drag. Annars spelar jag för
det mesta 6.Ld3 i den här ställningen men efter 6...Sa6 7.0-0 c5
8.d5 brukar han se rätt så nöjd ut.
Alltför många bönder på banan.
Efter 6.Le2 är det mindre poäng
med Sa6 eftersom den inte kommer att jaga vitfältslöparen från
varken b4 eller c5. Därför gäller
6...c5 som den enda riktiga fortsättningen för svart men detta
leder över till en ställning som
känns mer som en sicilianare än
Jugoslaviskt.
6...c5 7.dxc5 Da5 8.0-0 Dxc5+
9.Kh1 Sc6
Senast vi hade den här ställningen fortsatte vi med 9...Lg4 10.h3
Lxf3 11.Txf3!? (lite krokigt men
intressant) 11...Sbd7 12.Td3.
Även det mer min ställningstyp
än hans och jag kunde till sist
vinna i Laholm 2004.
10.Ld3 Lg4 11.De1 Dh5?!
Det här draget har ingen poäng.
Det skulle i så fall vara att vit inte
kan vinna med 12.f5 direkt. Svart
vill vänta något drag för att se vad
vit planerar men det finns nyttigare väntedrag såsom t.ex. ett

torn till c8. Han kan också forcera spelet med 11...Lxf3 12.Txf3
Sb4 följt av Sxd3, vit står lite
bättre men svart kan som regel
hålla ihop det. Faktum är att svarts
dam inte kommer att vara trygg
förrän den kommer ned till c7
eller d8 igen, och från h5 är vägen
än längre än från c5.
12.Se2 Dc5
J´adoube! Det är viktigt att kunna erkänna sina misstag. Vit hotade 13.f5 varefter damen hade
varit i trångmål. Nu får vit ett
gratisdrag, men springaren står
inte optimalt på e2 så kanske det
bara ska räknas som ett halvt fridrag.
13.Ld2
Nu har jag fått “rätt“ ställning.
För ögonblicket står vit en aning
trångt men jag har flera olika aktiva idéer som svart måste vara
beredd på: b4-b5 följt av La5
alternativt b4 följt av e5, och
även Dh4 med eller utan b4 är en
idé. Draget Carsten väljer är logiskt när svart kan bemöta det
mest närliggande 14.e5 med
14...Se4.
13...d5 14.b4 Db6 15.exd5!
Växlar över i en annan ställningstyp än Høi hade tänkt sig. Svarts

TfS nr 6/2006

30

06-09-26, 10.38

pjäser kommer för ett ögonblick
att stå aktivt men hur ska han
förhindra att bli nertrumlad av
vits damflygel? Både b- och cbonden har många tempo att
hämta ut på vägen framåt. Och
när svarts pjäser tvingas bakåt
kan vit ta över posteringar i centrum med sina pjäser.
15...Sxd5 16.Tb1 Lxf3
Carsten ville inte tillåta att
springaren, efter att vit jagat bort
svarts springare, hoppar in på e5.
Nu läggs å andra sidan löparparet
till vits plus. Det kan senare innebära att svart kanske önskar sig
ett dambyte för att neutralisera
vits initiativ men inte vågar på
grund av att han då hamnar i ett
besvärligt slutspel. Dessutom står
vits torn perfekt på tredje raden.
Det har nära till angrepp via h3
samtidigt som det, om det behövs, garderar pjäser längs hela
raden.
17.Txf3 e5 18.c4 Sf6
Kanske 18...Sxf4 var bättre men
det vore också att erkänna att vit
har en klar fördel, något som min
motståndare inte trodde just nu.
19.c5 Dc7 20.Lc4 e4
Høi satte sin lit till att e-bonden
skulle säkra honom aktiva möjligheter. Han ville inte heller tillåta att vit spelar f5 eftersom det
så småningom kommer att göra
ont längs f-linjen. I det här läget
var Carsten nöjd med sin ställning samtidigt som jag var nöjd
med min. Båda sidorna har också
sina fördelar men vit kan ställa
några direkta frågor av taktisk
natur som svart måste finna en
lösning på innan det blir aktuellt
att tala om förtjänsterna av hans
egen ställning.
21.Te3
21.Th3 är också bra. Jag ville
dock först binda upp svarts pjäser
till försvaret av fribonden.
21...Tad8 22.Lc3 Tfe8 23.Dh4
Nu är det dags att svara på frågorna ...

Politiken Cup, Høje Taastrup 2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vadim Malachatko
Nigel Short
Jonny Hector
Allan Stig Rasmussen
Jacob Aagaard
Evgeny Degtiarev
Curt Hansen
Denes Boros
Nick deFirmian
Lars Karlsson
Stellan Brynell
David Howell
Carsten Høi
Rafael Vaganian
Parimarjan Negi

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

UKR
ENG
SWE
DEN
SCO
GER
DEN
HUN
USA
SWE
SWE
ENG
DEN
ARM
IND

2594
2676
2508
2353
2457
2378
2625
2462
2559
2506
2502
2479
2386
2598
2480

(9 ronder, 256 spelare)

23...Sh5?
Jag förväntade mig 23...Sd5 men
ser nu i efterhand att 24.Th3 h5
25.f5 är starkt nog att vinna.
23...De7 var den bästa möjligheten.

24.g4!
I lätt tidsnöd behöver jag bara
sålla bort ett par andra enkla men
lovande drag, som 24.Tf1 eller
24.f5, och räkna fram att g4 avgör partiet innan svart hinner få
till några kontringar mot min

nyöppnade kungsställning.
24...Sxf4
På 24...Lxc3 är 25.Txc3 det starkaste. Efter det tvungna 25...Sg7
slår angreppet snabbt igenom:
26.Th3 h5 27.gxh5 Sxh5 28.Dg5
med hot mot både g6 och h5.
25.Sxf4 Dxf4 26.Tf1 Dxe3
26...Td1 är ett lustigt drag som
dock inte hjälper efter 27.Tee1.
27.Lxf7+ Kf8
Huvudvarianten i beräkningarna
var 27...Kh8 28.Lxg6 med vinst.
28.Lxg6+
Sista chansen att göra ett dåligt
drag: 28.Le6+?? Df3+ 29.Txf3+
exf3 och partiet fortsätter.
28...Df3+ 29.Txf3+ exf3 30.
Lxg7+ Kxg7 31.Dxh7+ Kf6 32.
Df7+ Ke5 33.Df5+ uppg.
(Kommentarer av Jonny Hector)
Turneringens stora överraskning var Allan Stig Rasmussen,
som tog sin första stormästarinteckning.
TfS nr 6/2006
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Banyoles 2006

Krutgubben
Viktor Kortchnoi
flänger omkring
Förre VM-utmanaren Viktor
Kortchnoi har fyllt sjuttiofem
men är aktiv som aldrig förr.
Efter Veteran-VM i Davos drog
han vidare till den öppna turneringen i Banyoles. Kortchnoi hade
gjort upp med de spanska arrangörerna att han efter fem ronder
skulle tillåtas stå över två ronder
för att sedan komma tillbaka och
spela de två sista ronderna.
Anledningen till att den ärrade
kämpen skulle stå över två ronder var att han skulle avlägga
ett besök i Zürich och delta i en
dubbelrondig blixtturnering
med Garri Kasparov (en tillfällig
comeback i det lilla formatet),
Anatolij Karpov och Judit Polgar. Kasparov och Karpov delade
förstaplatsen på 4½ poäng (av 6).
Polgar kom trea på 2½ poäng
medan Kortchnoi fick nöja sig
med en remi med Kasparov.
Sedan raskt tillbaka till Spanien.
När Kortchnoi lämnade Banyoles efter fem ronder var han i
delad ledning med 4½ poäng. Han
fick två halvor i de ronder han var
frånvarande, och när han kom
tillbaka skulle han spela mot topprankade Sergei Tiviakov. Kortchnoi sopade brädet med Tiviakov
och delade ledningen med Tiger
Hillarp-Persson inför sista ronden.
Det blev ett rafflande finalparti dem emellan. I spanska turneringar delas inte prispengarna om
32
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

GM Viktor Kortchnoi, Schweiz
GM Sergei Tiviakov, Holland
IM Yury Lapshun, USA
GM Tiger Hillarp-Persson, Sverige
IM Eduard Fomichenko, Ryssland
IM Jens Kristiansen, Danmark
Jorge Cuadras, Spanien
IM Joan Fluvia, Spanien
IM Jordi Fluvia, Spanien
IM Guillaume Sermier, Frankrike
GM Viktor Moskalenko, Ukraina
GM Slavko Cicak, Sverige
(9 ronder, 131 spelare)

två eller flera spelare kommer på
samma slutpoäng. Då fördelas
pengarna efter särskiljning. En
snabbremi i sista ronden var knappast ett alternativ. Det fanns
många förföljare en halv poäng
efter.
Nimzoindiskt (E 54)
Tiger Hillarp-Persson
Viktor Kortchnoi
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4
4.e3 c5 5.Ld3 d5 6.Sf3 0-0 7.00 cxd4 exd4 dxc4 9.Lxc4 Sbd7
10.Lg5 Da5 11.Ld3
Ljubojevic spelade 11.Tc1 mot
Kortchnoi i Leon 1994, men
Tiger var uppenbarligen beredd
att offra en bonde (11...Lxc3
12.bxc3 Dxc3). Vit kompenserar sig med ett utvecklingsförsprång.
11...b6
Kortchnoi vågade inte syna bondeoffret och fick inte en andra
chans.
12.Sb5!
Det hotar helt enkelt a2-a3 följt
av b2-b4 och svarts dam är illa
ute.

12...La6 13.De2 Lxb5 14.Lxb5
a6 15.Lc6 Tac8
Det innebär bondeförlust, men
15...Tab8 besvaras starkt med
16.a3 Ld6 17.d5! och svarts dam
kan svårligen värja sig mot hotet
b2-b4 samtidigt som det hotar
dxe6.
16.Lb7 Tb8 17.Dxa6
Inte 17.Lxa6? b5 och löparen är
fångad.
17...Ld6 18.Tac1
Med bonde över är vit i princip
intresserad av ett dambyte, men
18.Dxa5 bxa5 kostar bonden på
b2. Det är poänglöst.
18...h6 19.Ld2 Dh5 20.Lc6 Tfd8
21.Db5 g5!?
Kortchnoi gör det enda raka, han
försöker skapa motspel på kungsflygeln.
22.h3 Sf8 23.Se5 Lxe5 24.Dxe5
Kg7
I förstone ser det kanske oförnuftigt ut att ställa kungen på den
vita damens diagonal, men den
ska ju ändå köras bort med Sg6.
25.Lf3 Dh4 26.Le3 Sg6 27.Dh2!
Bästa försvarspositionen. Efter
27.Dc7 g4 28.hxg4 Sxg4 hotar
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29.Tc2
Här fanns det mycket originella
29.Dh1!! med pjäsvinst. Poängen är att från hörnet kan damen
gardera löparen på f3 när gbonden rycker fram och hotar
att slå på f4. Svarts dam var
utsatt på damflygeln och nu är
den åter-igen illa ute. Om springaren flyr från f4 fångas damen
med 30.g3.
29...Tbc8 30.Tfc1 Txc2 31.Txc2
S6d5 32.Lxd5 Txd5 33.Dg3
Dambytet minskar svarts taktiska chanser men priset är en svaghet i bondestrukturen. Det hade
fortfarande varit bättre att placera damen på h1.
33...Dxg3 34.fxg3 Sd3
I fortsättningen förvaltar Kortchnoi sina remichanser på bästa sätt.
35.b3 Kg6 36.Kf1 b5 37.Ke2
Sb4 38.Tc5 bxa4 39.bxa4 f6
40.Txd5 exd5 41.Ld2 Sc6 42.
Kd3 Kf5 43.a5 Ke6 44.Lc3 Kd7
45.Ke3 Se7 46.Kf3 Sf5 47.g4
Sh4+ 48.Kf2 hxg4 49.hxg4 Sg6

50.Lb4 Kc6 51.a6 Kb6 52.La5+
Kxa6 53.Ld8 Sf4 54.Lxf6 Se6
Svarts bönder står säkert som
betongklumpar. Vits kung har
inte en chans att komma över
mittlinjen och ställa till med
oreda.
55.Ke3 Kb5 56.Kd3 Kb4 57.g3

Kb3 58.Le5 Kb2 59.Kd2 remi
En del förföljare kom i kapp.
Kortchnoi håvade in förstapriset,
men ingen mer än arrangörerna
förstod vilket särskiljningssystem
som hade använts.
LARS GRAHN

Foto: Emanuel Berg

Tbc8. Det är onödigt att utsätta
sig för något sådant.
27...Sf4
Det kom blixtsnabbt. Kortchnoi
planerade att besvara 28.g3 med
28...Dxh3 varefter 29...gxf4? är
dåligt på grund av 29...Dxf3. Vit
spelar bättre 29.Dxh3 Sxh3+
30.Kg2 h5 31.Kxh3 g4+ 32.Kg2
gxf3+ 33.Kxf3, men då har svart
hyfsade remichanser trots att han
är bonde under.
28.a4 h5

Evgenij Agrest och Ralf Åkesson på Kinesiska muren.

Utbyte med Kina
På Peter Hlawatsch’ initiativ har
Sverige inlett ett schackutbyte
med Kina. Första steget var en
landskamp i Beijing med olika
kringarrangemang. Förutom fem
landslagsspelare – Emanuel Berg,
Evgenij Agrest, Tiger HillarpPersson, Slavko Cicak och Ralf
Åkesson – fanns det en grupp
schackturister med på resan.
Mottagandet i Beijing var överdådigt. Tanken är att ett kinesiskt
landslag ska besöka Sverige nästa
år och det är svårt att tänka sig att
arrangemangen här kommer att

ligga på samma nivå som de i
Beijing, där stora banderoller
hälsade svenskarna välkomna.
Kina har utvecklats till en av de
stora schacknationerna och ställde upp med ett rätt starkt lag
med sextonårige Wang Hao i spetsen. Han lyckades inte kvalificera
sig till OS-laget i Turin, men det
är ingen tvekan om att man i Kina
har stora förhoppningar om hans
utvecklingspotential.
Kina vann landskampen med
14–11. Emanuel Berg berättar
mer om evenemanget i sina
TfS nr 6/2006
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Landskamp Kina–Sverige, Beijing 2006
●

Kina – Sverige

14–11
●

1. Emanuel Berg
2. Evgenij Agrest
3. Tiger Hillarp-Persson
4. Slavko Cicak
5. Ralf Åkesson

partikommentarer nedan.

LG

Sicilianskt (B 96)
Emanuel Berg, Sverige
Li Chao, Kina
Efter en lång flygresa från Stockholm till Beijing på hela nio timmar var vi alla ganska trötta. Att
det dessutom var en tidsskillnad
på sex timmar gjorde inte det
hela bättre. När vi kom fram var
klockan nio på morgonen, men
vår svenska klocka var tre på
natten. De flesta av oss hade inte
sovit särskilt mycket. Som tur var
hade vi hela två ”vilodagar” innan
landskampen mot Kina skulle
börja. Den första dagen tog vi det
ganska lugnt och nöjde oss med
en liten promenad. Nästa dag var
det däremot mer på programmet. Halv tio bar det i väg
med buss till Himmelska fridens
torg, världens största torg på hela
440 000 kvadratmeter. Därefter
besökte vi den förbjudna staden,
och efter en lunch på ”The
Cloisonne factory”, en fabrik där
det tillverkas krukor, avslutades
dagen med att bestiga Kinesiska
muren. Vi nöjde oss med att vandra en timme på den 630 mil långa
muren för att spara lite på
krafterna till landskampen som
34
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2589
2569
2549
2532
2449

0
½
½
½
0

Wang Hao
● Zhao Jun
● Zhou Jianchao
● Zhau Xue
● Li Chao
●

½
1
0
0
½

●

½
½
1
½
0

●

●

0
½
½
1
1

1
½
½
0
0

skulle börja dagen efter.
Landskampen bestod av fem
matcher över fem bord med
olika motståndare i varje rond
(Scheveningensystemet). I första
ronden lottades jag vit mot en av
de många lovande kinesiska spelarna. Han var helt okänd för mig,
men ändå så pass högt rankad
som 2500. Det som förbryllade
mig mest var att jag inte hittade
ett enda parti med honom i
databasen. Det blev därför mest
mentala förberedelser samt lite
repetition av några kritiska varianter.
1.e4 c5
Detta kom som en glad överraskning. Sicilianskt bjuder nästan
alltid på intressant och öppet spel,
vilket passar min spelstil bra.
2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 a6
Najdorf. Jag förstod genast att
det skulle bli ett skarpt parti med
vilda komplikationer, vilket jag
såg fram emot och svarade därför
med
6.Lg5
Vits skarpaste svar mot Najdorf.
Tidigare har jag spelat 6.Le3, men
på senare år har jag övergått till
att konsekvent spela 6.Lg5
eftersom det bjuder på mer

2610
2533
2520
2456
2500

2
3
2½
2
1½

komplikationer och tillför glädje
till partierna.
6...e6 7.f4 Dc7
Ett intressant läge. Svart väljer
att frivilligt ta på sig en dubbelbonde på f-linjen mot att han får
löparparet. Jag blev en aning
fundersam eftersom jag inte hade
tittat på varianten på ett tag och
befarade att min motståndare
hade förberett något. Efter långt
övervägande valde jag till sist att
inte slå av på f6 utan istället försöka länka in i mer kände varianter med
8.Df3
Alternativet var 8.Lxf6 gxf6 9.
Dd2 vilket av vissa anses vara den
bästa fortsättningen för vit.
8...b5 9.Ld3 Sbd7
Svart väljer att länka in i en annan
variant som uppstår efter 7...Sbd7
8.Df3 Dc7 9.0-0-0 b5 10.Ld3.
Mer konsekvent var 9...b4 och
till skillnad från i partiet så tvingas den vita springaren att backa.
10.0-0-0 b4 11.Sd5
En standardidé i varianten. Vit
offrar pjäs för bonde, men framför allt består kompensationen i
angrepp mot svarts kung samt
svarts oförmåga att koordinera
sina pjäser.
11...exd5 12.The1
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12.exd5 leder troligen till det
samma.
12...Lb7 13.exd5+ Kd8 14.Sc6+
Lxc6
14...Kc8 är ett grovt feldrag. Vit
vinner direkt efter 15.Lxf6 Sxf6
16.Lf5+ och svart tvingas att ge
damen, Berg–Åström, Stångåslaget 2006.
15.dxc6

15...Sb6
En nyhet enligt min databas.
Detta är kanske också en förstärkning gentemot 15...Sc5
som spelades i partiet Grünfeld–
Gutman, Holon 1986. Vit fick
ett starkt initiativ efter 16.Lxf6+
gxf6 17.Lc4 och vann senare även
partiet.
16.Lh4
Ett intressant väntedrag. Huvudidén är att kunna bemöta det
naturliga svarsdraget 16...Le7
med 17.Dg3 och svart får genast
problem. En annan idé är att
löparen i någon variant kan gå ner
till f2 för att istället sätta press
mot damflygeln.
16...Tc8?
Svart har lite för bråttom att ta sig
loss. Bättre var 16...a5 17.Lb5
Le7. På direkt 16...Le7 följer
17.Dg3 med idén 17...g6? (Efter
17...Tg8 kan vit fortsätta med
18.Lxh7 Th8 19.Dxg7 Txh7
20.Dxf6 Txh4 21.Dxf7 Th8
22.Te6 med fyra bönder och ett
starkt initiativ för de två offrade
pjäserna.) 18.Txe7 Dxe7 19.Te1
och vit vinner.

17.Lxa6 Ta8
17...Dxc6 bemöts med 18.De2!
som garderar c2 och hotar med
Lb5 följt av De8+. (Slutspelet
som uppstår efter 18.Lxc8 Dxf3
19.gxf3 Kxc8 är mindre klart.)
Det kan följa 18...d5 19.Lxf6+
gxf6 20.Lxc8 Kxc8 21.Da6+ med
klar fördel för vit.
18.Lb7 Txa2 19.Kb1 Ta5 20.
Te5!
Ett starkt drag som forcerar
spelet utan att svart får några
motspelschanser.
20...Sa4
Lika illa är 20...Sc4 21.De4! Sxe5
22.fxe5 och svart är förlorad.
21.De4 Txe5 22.fxe5 Db6
Ett lurigt drag. Nu hotar Sc3+.
23.Td4
Det säkrar framtiden för vit.
Efter 23.exf6? får svart onödigt
motspel med 23...Sc3+ 24.Kc1
g5 (På 24...Sxe4 följer 25.fxg7+
Kc7 26.Ld8+! (26.gxh8D?? förlorar för vit efter Lh6+ 27.Kb1
Sc3+ med matt eller damförlust.)
26...Kxd8 27.gxh8D Ke7 28.Dd4
och vit vinner.)
23...Sc5 24.Dd5
Återigen ett säkringsdrag. Det är
helt onödigt att komplicera spelet med 24.exf6 Sxe4 25.fxg7+
Kc7 26.gxh8D även om det skulle vinna vid korrekt spel. Svart får
obehagligt motspel och chanser
till remischackar efter 26...Sc3+
27.bxc3 bxc3+ 28.Kc1 Db2+
29.Kd1 Db1+ 30.Ke2 Dxc2+
31.Kf3 Df5+ Men vid korrekt
spel kan vit föra partiet till vinst
även här.
24...b3
Desperation. Svart är hopplöst
förlorad och har inga som helst
motspelschanser.
25.exd6 bxc2+ 26.Kxc2 Sxb7
27.Lxf6+! uppg.
Efter 27...gxf6 följer 28.c7+ Kc8
och 29.Df5 matt. Ett trevligt
angreppsparti för min del och en
bra start på landskampen.
(Kommentarer av Emanuel Berg)

■ När Ingemar Eriksson avtackades vid sommarens kongress i
Göteborg utnämndes han också
till hedersmedlem i Sveriges
Schackförbund.
■ Södra SASS har klivit av elitserien och åtminstone en av
lagmedlemmarna har lämnat
klubben. Axel Ornstein spelar nu
för Eksjö SK.
■ Sverige var representerat i
två av de tre åldersgrupperna i
EU-mästerskapet för juniorer i
Mureck, Österrike. Lars Åström,
Limhamns SK kom på 19:e plats
bland 27 deltagare i U10, och
Eric Vaarala, Sandvikens SK kom
på 25:e plats bland 32 deltagare i
U14.
■ Borislav Ivkov vann det första
officiella juniorvärldsmästerskapet. Det var i Birmingham 1951.
Femtiofem år senare har han
slagit till igen. Han vann världsmästerskapet för veteraner i
Davos. Svenske veteranmästaren
Ralph Halleröd slutade på 50:e
plats bland 121 deltagare.
■ Skellefteå Kraft Open: 1. Johan Larsson, SK Rockaden Umeå
5½; 2. Martin Almström, SS Luleå 5½; 3. Kurt Setterqvist, SS
Luleå 5; 4. Gösta Enquist, Skellefteå SK 5; 5. David Nygren, SK
Rockaden Umeå 4½; 6. Daniel
Bergström, SK Rockaden Umeå
4½ poäng. (7 ronder, 25 spelare)
■ Snabbschack i Villarrobledo,
Spanien: 1. Viswanathan Anand,
Indien 7½; 2. Ivan Sokolov, Holland 7½; 3. Ruslan Ponomariov,
Ukraina 7½; 4. Oleg Kornejev,
Ryssland 7½; 5. Vladimir Malachov, Ryssland 7; 6. Aleksej
Drejev, Ryssland 7; 7. Vadim
Milov, Schweiz 7; 8. Javier Moreno, Spanien 6½; 9. Luis Perez,
Kuba 6½; 10. Loek van Wely,
Holland 6½; 11. Pia Cramling,
Sverige 6½ poäng.
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kombinationer
Lösningar på sidan 41

1. Sasikiran–Rombaldoni
La Roche sur Yon 2006

2. Frisk–Friberg
Karlskrona 2006

Vit drar

Vit drar

3. Sokolov–Bologan
Poikovsky 2006

4. Hector–Pedersen
Aalborg 2006

Svart drar

Vit drar

5. Rublevskij–Shirov
Sotji 2006

6. Ziska–Delemarre
Vlissingen 2006

Svart drar

Vit drar

NYA TIDER

“När Michail Tal hade spelat ut
motståndaren med en serie offer
fick han applåder och blommor.
När jag lämnar podiet efter en
vacker vinst får jag genast höra
att enligt datorn spelade jag
inte det bästa.“
Viswanathan Anand

STANDARDDIALOG

Det finns en dialog som uppkommer varje gång jag träffar
Ulf Andersson, senast i samband
med matchen mellan unga och
gamla i Amsterdam.
UA: “Jag ska sluta spela på
internet.”
LG: “Det har jag hört förut, Ulf.“
UA: “Jo, jo ...“
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■

Jan Timman: Curaçao 1962
(New In Chess 2005).
Hösten 1962 började jag spela
schack i Upsala Allmänna Schacksällskap. Året innan spelade jag
ofta mot en kamrat men märkligt
nog visste ingen av oss att Interzonturneringen gick i Stockholm
i februari 1962. På den tiden
kunde det ta två år för en film
att komma från Stockholm till
Uppsala, men schacknyheterna
borde ha färdats snabbare.
Den första påminnelsen om
VM-kampen fick vi när “den
eviga tvåan“ Keres dök upp i
december 1962. Han krossade
uppsalaeliten (inklusive oss) i
simultan efter att tidigare på
hösten ha vunnit matchen om
andraplatsen i kandidatturneringen mot Geller. På Curaçao hade
Keres mött de fem bästa från
Stockholm: Fischer, Geller, Petrosian, Filip, Kortjnoj, men inte
den sjätte, Leonid Stein.
Stein besegrade Gligoric och
Benkö i särspelet, men Fide hade
begränsat antalet sovjetspelare så
Benkö fick spela i stället. Inte ens
Fide kunde hindra Tal och Keres
från att komma med från föregående cykel, så det blev många
ryssar ändå – alltför många enligt

Fischer. Geller var ukrainare,
Petrosian armenier och Keres est,
men under det kalla krigets dagar
fick de alla heta ryssar. Fischer
förutsatte att de samarbetade mot
honom och efter turneringen
tryckte han sina anklagelser i Life
och Sports Illustrated. Många lyssnade på Fischer och det är hög tid
att Timman reder ut begreppen.
I Willemstad på Curaçao högtidlighöll man 2002 minnet av
kandidatturneringen. Timman
var på plats och fick en hel del
foton som pryder boken. Tyvärr
belyser han inte partierna lika
väl. Mindre än hälften av partierna har analyserats på djupet och
övriga får nöja sig med korta
inledningar. För att bedöma
Timmans insats jämförde jag
med Kasparovs kommentarer till
andra rondens parti mellan
Geller och Fischer. Det visar sig
att Timman förlitat sig på Kasparovs kommentarer i
“My great predecessors“. Det sker
givetvis med angivande av källa,
men man saknar Kasparovs
skarpa åsikter och datoranalyser.
Timman skriver mer översiktligt,
som man gjorde för fyrtio år
sedan. Den som är intresserad av
schackhistoria bör absolut läsa
boken, men man behöver inte
obetingat ha den i bokhyllan.
Tal och Fischer var favoriter
före turneringen, men Tal blev
sjuk och Fischer var ur form.
Kandidatturneringen inleddes
bara några veckor efter turneringen i Stockholm och spelarna
fick varken tid till vila eller förberedelser. Märkligt nog klagade
Fischer inte på det. Han kände
sig överlägsen och spelade lika
aggressivt som vanligt, men toppspelarna utnyttjade obarmhärtigt
hans misstag.
Timman ägnar ett avsnitt åt
Fischers anklagelser om att
“ryssarna“ skulle ha samarbetat.
Slutsatsen blir att Keres, Geller

och Petrosian kommit överens i
förväg om att spela korta remier.
Det framgår bäst av partiet
Keres–Petrosian i turneringens
avgörande skede. Petrosian fick
vinstställning som svart efter 14
drag, varpå spelarna enades om
remi. Frågan är bara om det finns
något förbud mot sådana uppgörelser. Hade Fischer vunnit fler
partier hade remitaktiken inte
gynnat “ryssarna“.
Förmodligen lät Keres övertala
sig av Geller och Petrosian som
var goda vänner. Vid fyrtiosex års
ålder visste Keres att han inte
kunde kämpa för fullt i tjugoåtta
ronder. Efter en snabb remi mellan Keres och Geller lär Kortjnoj
ha frågat vem de tänkte slå på det
här sättet, varpå Geller bryskt
svarade: “Dig!“ Det var nämligen
Benkö och Kortjnoj som startade
bäst, sedan Fischer missat planet
till Curaçao. Han anlände strax
före första ronden och förlorade
mot Benkö och i nästa rond förlorade han mot Geller. Fischer
råkade dessutom i gräl med
Benkö om vem som skulle ha
hjälp av den amerikanske sekundanten Bisguier.
På hemvägen var Fischer på
uselt humör. Han ville inte flyga
med en klåpare som Benkö som
överskridit tiden mot Geller och
låtit honom hinna ifatt Keres.
Fischer borde nog ha ägnat mer
uppmärksamhet åt sina egna partier. Han kom aldrig åt “ryssarna“
i öppningarna, i synnerhet inte
Petrosian som fått order av
sin viljestarka fru Rona att bli
världsmästare. Petrosian spelade
nästan orientaliskt smidigt, till
exempel som svart mot Benkö:
1.g3 d5 2.Sf3 c6 3.Lg2 Lf5 4.0-0
e6 5.d3 Sf6 6.Sbd2 Sbd7 7.De1 h6
8.e4 Lh7 9.De2 Le7 10.e5 Sg8
11.Sb3 Lf8!
Inför sista ronden ledde Petrosian med en halv poäng och mötte Filip, turneringens strykpojke.
TfS nr 6/2006
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Paul Keres, "den evige tvåan".

Filip hade nog behövt vila efter
framgången i Stockholm, men
något oväntat bjöd Petrosian remi
och lät Fischer avgöra utgången.
Fischer spelade aggressivt, men
Keres fann snabbt en svaghet i
hans ställning.
Keres–Fischer: 1.d4 d5 2.c4 e6
3.Sc3 Sf6 4.Sf3 Le7 5.cxd5 exd5
6.Lf4 c6 7.Dc2 g6 8.e3 Lf5 9.Ld3
Lxd3 10.Dxd3 Sbd7 11.0-0 0-0
12.h3 Sh5?! 13.Lh6 Te8 14.Tab1
a5 15.Tfe1 f5? 16.g4! fxg4 17.hxg4
Shf6 18.Sh2

Samma uppställning med bonde
på g4 och springare på h2 hade
Fischer mot Keres i tredje omgången, men det var i spanskt
parti och Keres vann. Nu var
rollerna ombytta och ställningen
farligare för svart. Fischer försökte lägga ut en fälla.
18...Kh8 19.Lf4!
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Keres insåg att 19.Kg2 Ld6! 20.f3?
Lxh2 21.Kxh2 Sxg4+! 22.fxg4
Dh4+ leder till bondeförlust och
tog ett fastare tag om ställningen.
19...Lf8 20.Kg2 Se4 21.Sf3 Lg7
22.Th1 Df6

Här är mysteriet. Varför spelade
vit inte 23.Th4 för att dubblera
tornen och försvara g4? Och hur
hade Fischer tänkt försvara sig?
Mysteriet ligger inte hos spelarna
som var slutkörda av värmen och
28 ronders spel. Keres förlorade
mot Benkö i näst sista ronden och
trodde nog att han försuttit sin
chans. Överenskommelsen med
Geller och Petrosian var tydligen
slut då, för på kvällen knackade
de båda “ryssarna“ på hos Benkö
och erbjöd honom hjälp med det
avbrutna partiet. Benkö avböjde
och vann ändå.
Mysteriet är varför ingen

analyserat ställningen i detalj.
Timman ger några få varianter
och konstaterar att svart är illa
ute. Keres valde det passiva
23.Dc2 Kg8 24.Le5 De6, varpå
Fischer lyckades avveckla till
remi. Timman tror att Keres
innerst inne inte ville gå en hård
match mot Petrosian för att få en
VM-match mot Botvinnik, men
det vet vi inget om. Keres fick sin
belöning i form av trevliga långresor till Los Angeles och Buenos
Aires, där han i båda fallen delade
segern med Petrosian.
Trots motgångarna varade
Fischers hybris. Under olympiaden i Varna slarvade han bort en
vinstställning mot Botvinnik och
ytterligare en mot Gligoric i
slutronden. Det kostade det
amerikanska laget medaljerna.
Kasparov skriver att det var tur
för Fischer att han vann USAmästerskapet 1963 med elva raka
segrar. Mednis anser att det var
en tragedi. När Fischer väl återvunnit självförtroendet blev han
övertygad om ryssarnas fusk och
sin egen överlägsenhet och avstod från VM-kvalificeringen
1964.
Det finns en aspekt på turneringen som Timman inte nämner. Curaçao ligger söder om
Kuba, där spänningen växte oavbrutet 1962. Sovjet installerade i
hemlighet robotar riktade mot
USA och i november samlade
min lärare i historia, Rune Stensson, klassen för att diskutera risken av ett kärnvapenkrig. Jag tog
lätt på saken och utgick från att
allt skulle lösa sig. Intervjuer med
de ansvariga har visat mig hur
naiv en tonåring kan vara. Det var
knappast lättare för den nittonårige Fischer att orientera sig i
tillvaron, då han mitt under
det kalla krigets hetaste dagar
ställdes mot det “ryska“ hotet på
Curaçao.
LARS FALK
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vinna) är 23...Lh3 ett listigt drag,
men det hjälper inte mycket efter
24.Sc6! (24.c3 Te5 25.Sf5 gxf5
26.Dxh3 Kf8 27.Dh8+ Ke7
28.Dxa8 fxe4 29.Dxa7+ Ke6 är
bara något bättre för vit) 24...f5
25.exf5 De2 26.b3 De3 27.Dxh3
Dxc3 28.Dh4 g5 29.Dh7 Kf8
30.Dh6+ och vit vinner.
För det andra är 22.b3? Sxd5!
inte “bra för svart“, utan leder till
lika spel efter 23.bxc4 Sc3+
24.Kc1 Sxd1 25.Kxd1 följt av
26.Sf5 som tvingar fram remin.
För det tredje finns det inga
“mattbilder“ efter 22.g4 Sxg4
23.fxg4 Lxg4 24.Sf5 gxf5 25.Sf6+
exf6 26.Th1. Både 26...Lh5 och
26...Lh3 tvingar vit att ta remi
med 27.Tg1+ Lg4 28.Th1.

LÄSARBREV
Drakvarianten
Partiet Åkvist-Gustavsson från
veteran-SM i Göteborg i TfS nr
5/2006 sidorna 28-29 är mycket
instruktivt, men partikommentarerna är något vilseledande. Som
en erfaren drakspelare har jag
genom åren lärt mig att i sådana
varianter leder h7xg6 nästan alltid till forcerad matt. Det avråder
jag bestämt ifrån. Det här fallet
skiljer sig inte från andra.
För det första, vilket Håkan
Åkvist också påpekar, är 18.Lg5
Lg7 19.Lxf6 mycket bra för vit.
Men det är inte heller något fel på
offervarianten 18.Lf8 Txf8 19.
Txh8+ Kxh8 20.Dh6 Kg8 21.Sd5
Tfe8

Efter 22.Sxf6+ exf6 23.Kh1
(23.b3 och 23.g4 tycks också

René Olthof
’s-Hertogenbosch, Holland
René Olthof är huvudansvarig för New
In Chess Yearbook.

Kostymförsäljning
i Leningrad
Calle Erlandsson skrev en bra
artikel om juniorlandskampen
Sovjetunionen–Sverige 1963 i
TfS nr 5/2006. Apropå historien
om kostymer: jag bytte min
konfirmationskostym mot rubler,
och jag tror att det var mitt tilltag
som Magnus Wahlbom kom ihåg.
(Kanske sålde även Lars Esselius
en kostym, vilket jag inte kan
minnas.)
Jag fick i alla fall välja mellan
rubler och guldmynt, och tog
rubler eftersom jag inte visste om
mynten verkligen var av guld.
Man ville också köpa min hatt
och överrock, men de behöll jag
med tanke på kylan i Leningrad
vid det tillfället. Reedik End kan
vidimera transaktionerna, för det
var han som med sina ryska språkkunskaper var chefsförhandlare.

Rublerna spenderades på lpskivor med Svatoslav Richter samt
ett antal böcker och någon flaska
rysk konjak, vilken gjorde att jag
klarade mig från magåkommor
men däremot fick lite huvudvärk.
Det var en mycket minnesvärd
resa, där jag för första och enda
gången i mitt liv fått applåder för
ett parti.
Nils-Åke Malmdin
Sundsvall

Varför har vi klasser
i SM-tävlingarna?
Årets SM var för mig personligen
en verkligt trevlig tillställning: bra
arrangemang i ändamålsenliga
lokaler, mycket prisvärda logialternativ och – inte helt oväsentligt – jag råkade vinna min grupp.
Men så här i efterhand ställer sig
vän av ordning frågan: skulle jag
egentligen ha fått göra det och i
alla fall den gruppen?
Bakgrunden är följande: i SM
2003 åkte jag ur Mästarklassen
med god marginal, var till och
med klar för nedflyttning före
sista ronden. Jag anmälde mig i
god ordning till klass 1 i år och
lottades också in där i den preliminära lottningen.
Vid den personliga anmälningen på första speldagen blev jag
tillfrågad av arrangörerna om jag
ville spela i klass M i stället. Jag
avböjde varvid mitt höga (nåja)
rankingtal, 2260, anfördes som
anledning till att bli uppgraderad. Mitt genmäle blev att jag
hade haft lika hög ranking när jag
åkte ur samt även när jag hälsade
på i klass 1 (SM i Skara 2002). Då
blev huvudargumentet att det
skulle bli så mycket lättare att
sätta samman grupperna i klass 1
samt att det skulle underlätta
lottningen i Mästarklassen.
TfS nr 6/2006
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Efter en stunds funderande
frågade jag igen om jag hade uppfattat det korrekt som så att jag
hjälpte arrangörerna med att fylla
ut och jämna till grupperna om
jag i stället spelade i klass M.
Jodå, så var det, och eftersom jag
innerst inne är en ganska snäll
person så gjorde jag schackvärlden denna tjänst.
Jag vill inflika att jag dittills
hyllat principen att man spelar i
den klass man är kvalificerad för;
spelar jag ur mig så ska jag spela
upp mig också.
Nåväl, redan under första ronden gjorde jag den överraskande
upptäckten att vi var udda antal
spelare i min monradgrupp, att
det fanns vakanser (och därmed
frironder) i klass 1 och att det i
klass M spelade flera som inte
klarat normen för att stanna kvar
i klassen vid första veckans spel.
Mina frågor blir därför:
● Varför har vi ett klassystem i
förbundstävlingarna när det inte
är värt mer än det kryss man sätter i rutan för “klasstillhörighet“?
● Har jag rätt i min förmodan att
ingen hos Sveriges Schackförbund
har haft tid/lust/intresse av att
följa upp klasstillhörigheten hos
spelare som vill spela SM-tävlingarna?
● Är det något som ens har dryftats hos förbund/arrangörer, eller
är det bra så länge hälsan tiger
still?
● Är det någon mer än jag som
bryr sig?
Samt en personlig fundering:
jag är i och med årets resultat
kvalificerad för spel i Mästarelitgruppen 2007. Om jag gör ett
“normalresultat“, var spelar jag
då i nästa SM? I klass 1 eftersom
jag inte har sökt dispens för årets
spel i klass M eller var då?
Det klasslösa samhället är kanske inte nära, men ska vi ha ett
klassystem i svenskt schack så ska
det vara ett fungerande sådant
40
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och inte ett leksaksregelverk.
Helge Wademark
Ställdalen

Svar: För det första ska klargöras
att alla dispenser som sökes i förväg och all klasskontroll görs av
SSF:s regelkommitté. I samband
med avprickningen har dock
arrangören möjlighet att flytta
upp spelare för att jämna ut
grupper och göra inplaceringen
enklare. Mitt svar gäller alltså i
huvudsak denna hantering.
Under de tre år som SM har
spelats i Göteborg har det gått till
så här:
Vid avprickning har samtliga
spelare tillfrågats om de kan tänka sig att byta mellan 8/10-mannagrupper eller em/fm-spel och
likaså om de kan tänka sig att
flyttas upp en klass. Ju fler som
svarar ja på dessa frågor, desto
bättre för oss.
Därefter har vi gjort inplaceringen med början i klass IV. I
första hand jämnar vi ut grupperna inom klassen, alltså flyttar
spelare exempelvis från förmiddagsgrupp till eftermiddagsgrupp.
Om det därefter är för många
spelare i någon klass, som 17 spelare till två åttamannagrupper,
flyttas de högst rankade spelarna
som tackat ja upp.
Därefter fortsätter man uppåt
i klassystemet och avslutar med
att jämna ut klass I-grupperna
genom att eventuellt flytta upp
någon eller några spelare till
Mästarklassen.
Detta förfaringssätt kan naturligtvis diskuteras, men det finns
inga klara bestämmelser för hur
inplaceringen ska gå till och min
personliga uppfattning är att
detta är det bästa sättet ur både
sportslig och praktisk synvinkel.
När detta är sagt kan det synas
märkligt att det ändå finns vakanser i till exempel klass I-grupper-

na. Dock är det så att om man
jämnar ut alla grupper exakt tar
man som arrangör en stor risk.
Man har i så fall inga möjligheter
att placera in senkomna spelare
utan att riva upp hela lottningen.
Ännu värre är risken att det efter
att spelet har startat visar sig att
någon korrekt avprickad spelare
har missats av arrangören vid den
mycket stressiga inlottningen.
Därför har vi valt att i möjligaste mån lämna minst en vakans i
varje klass och det är också vad
som hände i Helge Wademarks
exempel.
I detta fall hade vi 31 spelare
till förmiddagsspelet i klass I och
33 spelare till eftermiddagsspelet. Därför flyttades de två högst
rankade eftermiddagsspelarna
upp i klass M. Den ena av dessa
hade spelat första veckan och inte
klarat normen för fortsatt spel i
Mästarklassen. (åtta spelare åkte
ur klass M första veckan, fyra av
dem deltog inte andra veckan och
tre spelade i klass I).
På de två första av de fyra
konkreta frågorna svarar jag inte
eftersom detta inte är något som
arrangören har något med att göra.
På den tredje frågan är svaret
att ja, frågan har dryftats och det
system som vi har använt har
använts konsekvent under alla tre
åren (med reservation för rena
misstag som kan begås i en stressig situation).
På den fjärde frågan är svaret
också ja, många bryr sig och
många ifrågasätter hanteringen,
ofta med ungefär samma argument som Helge Wademark ovan.
Samt den “personliga funderingen“: Spelare som flyttas upp
på detta sätt tävlar på samma
villkor som alla andra och tillhör
den nya klassen tills de åker ur
(eller går upp) nästa gång.
Niklas Sidmar
Överledare för schack-SM 2004-2006
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Att vara eller inte vara
i allsvenskan
I juli månad i år hörde jag till min
glädje att division 4 ska flyttas till
distrikten. Ett sådant beslut kan
kanske ge en uppryckning i den
här och var allt mer tynande
distriktsverksamheten.
Ett förståndigt beslut – tyckte
jag fram till i augusti. Då visade
det sig att schack har förväxlats
med fotboll – vi ska begåvas med
superettan.
Tyvärr är skillnaden gentemot
den kära bollsporten väsentlig.
Jag hoppas att det förr eller (förhoppningsvis inte) senare går upp
för Allsvenska kommittén (AK)
att våra schackklubbar på alltför
många orter har stora ekonomiska problem. Detta avspeglar sig
inte enbart i division 4, utan även
i division 1 och kommer sannolikt också att omfatta den orealistiska superettan. Hur ska man
annars förklara att allskånskan har
återuppstått och att flera lag
slopat sina lag i division 1 och
lägre serier.
När jag hörde om beslutet
(superettan) gick jag igenom
vilka lag som kommande säsong
skulle ha placerats i en sådan
serie (nedflyttade från elitserien
samt tvåan, trean och fyran i division 1-serierna). Från söder till
norr: Malmö AS, Åstorps SS, SK
Kamraterna, SS Manhem II,
Schack 08, Örebro SS, Farsta SK,
SK Passanten, Wasa SK, Upsala
ASS, Horndals SS och SS Luleå.
Sammanfattningsvis: det blir
dyrt.
Vi lever i en värld där konkurrensen om ungdomarnas intresse
är hård och där ledarförmågor i
ett hårdnande arbetsliv är allt svårare att uppbringa. Jag tror att
det kunde vara intressant för AK
att studera klubbarnas verksamhetsberättelser för de senaste åren.

Kombinationer
1 Krishnan Sasikiran–Denis Rombaldoni. 28.Dxe4! uppg.
Åttonde raden ...
2 Ellinor Frisk–Hans Friberg. 25.Sf5! Db8 (25...exf5 26.Lxf5+
Kd8 27.Tc8 matt) 26.Sxg7 Te7 27.Sxe6 Tfe8 28.Sc5+ Kd8
29.Dd2 uppg.
3 Ivan Sokolov–Viktor Bologan. 45...Db8+! 46.Kh1 Lxg2+! 47.uppg.
Det är ju matt i två.
4 Jonny Hector–Nicolai Vesterbæk Pedersen. 41.h5+! Kh6
(41...Kxh5 42.Th7+ och Txh2; 41...Txh5 42.Sf8+ Kh6 43.Th7
matt) 42.Sf8 (Det hotar matt på h7.) 42...Th1+ 43.Ke2 Th2+
44.Kf3 uppg.
5 Sergej Rublevskij–Alexei Shirov. 24...Sxb4!! (Med matthot
på a2.) 25.axb4 Ta8 26.b3 (Ett försök att ge kungen ett lufthål.)
26...Ta1+ 27.Kb2 Df6+ 28.uppg. Efter 28.Dd4 Dxd4+ 29.Txd4
Txg1 är vit chanslös.

6 Helgi Dam Ziska–Jop Delemarre. Vits samtliga pjäser är
engagerade i angreppet, så det är rätt uppenbart att det finns
något dräpande. 33.Sh7!! (Åskådarnas första tanke är väl att
springaren vill till f6, men det fältet är i första hand reserverat
för löparen som ska dit via g5. Springaren finns mest där för att
kratta i manegen och den går inte att slå: 33...Kxh7 34.Dxh5+
Kg8 35.Lxg6 fxg6 36.Dxg6+ Kh8 37.Lg5 Le8 38.Dh6+ Dh7
39.Lf6+ med matt.) 33...Tc8 (33...Tg8 skulle inbjuda till 34.Sf6,
t.ex. 34...Tg7 35.Df4 Th7 36.Sxh7 Kxh7 37.Dh6+ Kg8 38.Lxg6
fxg6 39.Dxg6+ med matt) 34.Lg5 Sd2 (Eller 34...Da7 35.Lf6+
Kg8 [35...Kxh7 36.Dxh5+] 36.Dxh5 Dxd4 37.Txg6+ med
matt.) 35.Lf6+! uppg. På 35...Kg8 följer 36.Dxh5 med matt.
Sextonårige Ziska är på väg att bli Färöarnas förste IM. Han tog
sin tredje och slutgiltiga IM-inteckning i denna turnering. Den
första inteckningen tog han i fjolårets Politiken Cup, den andra
i våras i Reykjavik Open. Nu måste han jobba upp sitt ratingtal
något för att tilldelas titeln.

Jag är övertygad om att klubbarnas ekonomiska resultat har blivit allt sämre. Då kan man inte bli
annat än överraskad av ett beslut
som förstärker den trenden.
Man kunde snarare ha hoppats
på ett utökat antal division 1serier (och eventuellt en elitserie
delad i två med slutfinal mellan
de två främsta i söder och norr).
Ett första steg vore att flytta ner
fyra lag från elitserien (eventuellt

utökad till fjorton lag) samt bilda
fyra division 1-serier (eller fler).
Motivet är givet. Mindre resavstånd innebär lägre kostnader.
Man kan naturligtvis utifrån
denna skiss tänka sig andra
kombinationer. Viktigast är att
AK lämnar sin drömvärld där
klubbar har god ekonomi.
Gunnar Lundberg
Staffanstorp
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Sicilianskt (B 88)
Jan Roth, Lund
Sven Ziegler, Köpenhamn
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 d6 6.Lc4 e6
7.0-0 Le7 8.Le3 Dc7 9.Lb3 Ld7
10.f4 a6 11.h3
När Bobby Fischer tog tag i den
här varianten några år senare var
det 11.f5 som gällde – och det är
det fortfarande.
11...Sa5 12.Df3 0-0 13.Tad1
Sc4 14.Lxc4 Dxc4 15.g4 b5 16.
g5 Se8 17.f5 b4 18.f6 gxf6 19.
gxf6 Lxf6

DÖDSFALL

Jan Roth 1932–2006
Jan Roth har avlidit efter en
längre tids sjukdom. Med honom
försvinner en historieskatt.
Roth presterade sina bästa
resultat under 50-talet. Han kom
tvåa i junior-SM 1951 efter att
ha förlorat ett särspel mot Sven
Asker. Samma kombattanter var
inblandade i ett särspel om
Malmömästerskapet två år senare och då var det Roth som drog
det längsta strået. Han vann MM
en andra gång 1959.
Vid den tiden var Malmö AS
en av landets starkaste klubbar
och Roth var en av klubbens starkaste spelare. Han beundrade de
gamla mästarna och spelade
schack i deras anda. Det stod
ofta offer och kungsangrepp på
dagordningen när Roth satt vid
brädet.
Följande duell utkämpades i en
match mellan universiteten i
Lund och Köpenhamn den 24
april 1955. (Ett tack till Bo Plato
som har letat fram detta och nästa parti ur sitt digra arkiv.)
42
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24.Txg7 Sxg7 25.Df6 uppg.
Om 25...Tg8 så fyller vit på med
26.Tg1.

20.Kh1!
Ett intuitivt pjäsoffer. Det är den
typen av drag som kräver mod
och fingertoppskänsla.
20...bxc3 21.Tg1+ Kh8 22.b3!
Dc7
Härifrån har damen svårt att
delta i försvaret, men det var inte
lätt för den att upprätthålla
kontakt med kungsflygeln, t.ex.
22...Dc5!? (22...Db4 23.a3! och
damen får vika undan.) 23.Se2!
(Efter 23.Sxe6 Dxe3! 24.Dxe3
fxe6 har svart tre lätta pjäser för
damen.) 23...Db5 24.Lh6 Tg8
25.Txg8+ Kxg8 26.Tg1+ Lg7
(26...Kh8? 27.Dg2 Sc7 28.Lg7+
Kg8 29.Lxf6+ med matt.) 27.
Lxg7 Sxg7 28.Df6 De5 29.Txg7+
Kh8 30.Dxe5 dxe5 31.Txf7 och
vit har ett fördelaktigt slutspel.
23.Lh6 Lg7
23...Tg8 24.Txg8+ Kxg8 25.Tg1+
leder till samma resultat som
partifortsättningen.

Senare samma år, den 27
november, var det Ulf Sjödell
som utsattes för Roths offerlust i
allskånskan.
Ulf Sjödell, Lunds SK

Jan Roth, Malmö AS
Efter uppladdningen på kungsflygeln kommer genombrottet på
oväntat håll.
26.Sxc5! dxc5
På 26...Sxc5 hade Roth planerat
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27.Lxc5 dxc5 28,d6+! Kxd6 29.
Td1+ Kc6 30.Tfd2 med avgörande angrepp, t.ex.
a) 30...Se8 31.Td7 f5 32.Df3
Dxd7 (På 32...De6 spelar vit inte
33.exf5+? e4 utan 33.Dd3! med
hotet Sb5!! med matt, t.ex. 33...f4
34.Kg1! b5 35.Ta7 Sc7 36.Sd5
Tb7 37.cxb5+ axb5 38.Sb4+!
cxb4 39.Tc1+.) 33.exf5+ Kc7 34.
Txd7+ Kxd7 35.Dd5+ Ke7 36.
De6+ Kd8 37.Sd5 Lf8 38.Dxe5
och vit vinner.
b) 30...Lf8 31.Td7 f5 (31...Dxc4
32.Txc7+ eller 31...De8 32.Sd5!
Dxd7 33.Sb4+, i båda fallen med
matt.) 32.Txf7 fxg4 33.Tf6+ Se6
34.Txe6+ Kc7 35.Txg6 och svarts
bönder faller som käglor.
27.d6+! Kd8
Eller 27...Kxd6 28.Td1+ Kc6
29.Tfd2 med avgörande hot längs
d-linjen.
28.dxc7+ Kxc7 29.Sd5+ Kd8
Efter 29...Kc6 kan vit välja mellan murbräckan 30.b4 och det
elegantare 30.Dxg6.
30.Lg5 Tf8 31.Sxf6 Sxf6 32.
Lxf6+ Lxf6 33.Txf6 Dxf6 34.Txf6
Txf6 35.Dg5 uppg.
På 35...Ke7 följer 36.Dxe5+ med
tornvinst.
Jan Roths intresse för schackhistoria resulterade bland annat i
två artiklar i Schacknytt på 70talet. Det var två av hans hjältar,
Jacque Mieses och Harry Nelson
Pillsbury, som porträtterades.
Han stod även bakom “Farbror
Jans brevlåda“ där han delade ut
råd av det här slaget:
“Svar till signaturen Förtvivlad: Nej, kung, löpare och springare kan inte mattsätta ensam
kung. Detta påstås visserligen i
läroböckerna, men jag har ännu
aldrig sett någon lyckas med det
i praktiken. Tag alltså remi i
avbrottsställningen och bespara
Er vidare plågor.“
LARS GRAHN

“Jag fick stryk av en dator
i schack, men vann lätt mot
den i kickboxning.“
Emo Philips
amerikansk komiker

Vad är det för monster
vi har skapat?
Av LARS GRAHN

Svenska Schackdatorföreningen
(SSDF) rangordnar schackdatorerna och föreningens lista anses
vara den mest tillförlitliga i världen. Den baseras på massor av
testpartier nästan uteslutande
spelade programmen emellan. På
den listan, som toppas av Rybka
1.2 med ratingtalet 2931, hade
världsettan Veselin Topalov fått
nöja sig med femteplatsen med
sina 2813.
När stormästaren har hittat ett
nytt drag i en spelöppning i sina
förberedelser kopplas datorn in
och fäller en dom. Att spela en
teoretisk nyhet utan att ha testat
det med ett analysprogram anses
vara snudd på dåraktigt.
Datorerna är nu så bra att
de själva kan föreslå teoretiska
nyheter, och då kan det finnas
anledning att lyssna. Vi har letat
fram några intressanta testpartier
från SSDF:s partibas som antyder
vad det handlar om. Hiarcs 10
har ratingtalet 2856 och ligger
tvåa på SSDF:s lista.
Engelskt (A 30)
Hiarcs 10
Shredder 5.32
1.Sf3 Sf6 2.c4 c5 3.Sc3 e6 4.g3
b6 5.Lg2 Lb7 6.0-0 Le7 7.d4
cxd4 8.Dxd4 d6 9.Lg5 a6 10.Lxf6

Lxf6 11.Df4 Lxf3 12.Dxf3 Ta7
13.Tfd1 0-0 14.Tac1 Td7 15.b3
Dc7
Så här långt hade programmen
följt sina öppningsbibliotek. Båda
hade noll sekunders betänketid.
Om en människa tagit med sina
spelöppningsböcker till spellokalen och konsulterat dem hade
han eller hon diskvalificerats och
brännmärkts. I schackdatorvärlden är det tillåtet. Fusk? Javisst.

16.Se4!?
Hiarcs har lämnat biblioteket och
får klara sig på egen hand. Det
resulterar i en teoretisk nyhet.
Människor har prövat 16.a4 och
16.De3. Hiarcs är mera rakt på
sak. Den har fått vittring på motståndarens kung och nu går det
undan.
16...Le7 17.Dh5
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Hiarcs strategi är klar: g-bonden
ska skjutas fram och ett torn ska
aktiveras i angreppet via tredje
raden.
17...Tdd8
Shredder vill utveckla springaren
via d7.
18.g4 Sd7 19.g5

19...Sc5
Det hade varit okej om det tvingat fram ett springaravbyte eller
en springarreträtt, men grymme
Hiarcs hade tänkt sig en annan
riktning. 19...Se5 hade gett svarts
springare en möjlighet att komma med i försvaret men det hade
knappast hjälpt. Vit hade avgjort
med samma offervändning som i
partifortsättningen, någonting i
stil med 20.Sf6+! gxf6 21.Tc3!
Tfe8 22.Th3 Sg6 23.Dxh7+ Kf8
24.Td5!! fxg5 (24...exd5 25.Lxd5
hotar matt på f7, och 25...Se5
faller förstås på 26.Dh8 matt.
Efter 24...e5 25.Le4 finns det
ingen hållbar parad mot hotet att
slå av på g6 och sätta matt.) 25.Tf3
Lf6 (25...f5 26.Tdxf5+! eller
25...f6 26.Txg5!, i båda fallen
med mattangrepp.) 26.Txf6 exd5
27.Lxd5 Se5 (27...Td7 28.Dxg6
Ke7 29.Lxf7 Th8 30.Dg7 och vit
vinner.) 28.Dh6+ Ke7 29.Dxg5
Kd7 30.Df5+ Te6 (30...Ke7 31.
Txf7+) 31.Txf7+ Sxf7 32.Dxe6
matt. Obarmhärtiga Hiarcs hade
sannolikt inte missat den fortsättningen.
20.Sf6+! gxf6
Det går lika illa efter 20...Lxf6
44
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21.gxf6, t.ex. 21...Sd7 (21...gxf6
22.Tc3) 22.fxg7 Kxg7 23.Dg4+
Kh8 24.Dd4+ följt av Dxd6 med
bondevinst och överlägsen ställning.
21.Tc3! Sd3
Ett typiskt datordrag. I en förlorad ställning vill Shredder skjuta
upp det oundvikliga slutet så länge
som möjligt.
22.Tdxd3 Db7
Ska man skratta eller gråta?
Datormonstret beter sig som ett
barn under tolv som just lärt sig
hur damen går och som ännu inte
kommit till löparen.
23.Th3
Hiarcs väljer i alla lägen den
snabbaste mattsättningen. En
människa hade kanske fått för sig
att slå på b7 och hånle.
23...De4
Vid det här laget har väl de flesta
bestämt sig för att skratta.
24.Lxe4 h6 25.Dxh6 e5 26.Dh7
matt
Sicilianskt (B 84)
Hiarcs 10
Shredder 9
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le3 e6
7.Le2 Le7 8.f4 0-0 9.0-0 Dc7
10.g4 Te8 11.g5 Sfd7 12.Ld3
Sc6 13.Dh5 Db6
I ett snabbparti Kasparov–Anand,
Moskva 1996 följde 13...g6
14.Dh4 Lf8 15.Tf3 Lg7 och det
var vit som triumferade till slut.

14.Sf5!

En stark nyhet som Hiarcs
spelade efter att ha analyserat
ställningen i knappt två minuter.
Tidigare har man prövat 14.f5
och 14.Sa4.
14...Dxb2
Om damen retirerar till c7 eller
d8 kan vit angripa på samma sätt
som i partifortsättningen.
15.Sxg7!
Efter 4 minuter och 38 sekunder.
När Hiarcs offrar pjäs på det här
sättet kan man vara övertygad
om att det är korrekt.
15...Kxg7 16.Dh6+ Kh8 17.e5!
uppg.
Matthotet mot h7 är mördande,
t.ex. 17...Sf8 18.Se4! Sxe5!? 19.
fxe5 Dxe5 20.Txf7!! Dxa1+ 21.
Kg2 Kg8 22.Sxd6 Dh8 (22...Lxd6
23.Txf8+ och matt på h7) 23.
Lxh7+ Dxh7 (23...Sxh7 24.
Dg6+) 24.Txh7 Sxh7 25.Dg6+
Kh8 26.Sf7 matt.
Sicilianskt (B 82)
Hiarcs 10
Nimzo 8
1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.Sge2 e6
4.d4 cxd4 5.Sxd4 d6 6.f4 Sf6
7.Le3 Le7 8.Df3 Dc7 9.0-0-0 a6

Vi har lämnat biblioteken och
värderingsfunktionerna har tagit
över.
10.e5! dxe5 11.Sxc6 bxc6 12.
fxe5 Sd7
Naturligtvis inte 12...Dxe5? 13.
Dxc6+ Sd7 14.Txd7!.
13.Dg3
Alla brickor faller på plats.
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Hiarcs har åter lyckats trolla fram
ett farligt angrepp. Kusligt.
13...Dxe5? kan avskrivas på grund
av 14.Txd7! Dxg3 15.Txe7+
Kxe7 16.hxg3.
13...0-0 14.Lf4
Lugnt och fint. Efter 14.Lh6 är
däremot 14...Dxe5 möjligt till
skillnad från i föregående kommentar. Det verkar ändå som
om vit redan har ett avgörande
angrepp. Kusligt, kusligt.
14...Td8 15.Se4
15.Ld3 ser väl mer mänskligt ut,
men något säger mig att Hiarcs
vet precis i vilken ordning pjäserna ska aktiveras i angreppet. Partidraget hotar i varje fall inte
16.Sf6+ Sxf6 17.exf6 (17.Txd8+
Dxd8), för då finns paraden
17...Txd1+ 18.Kxd1 Dd7+ följt
av 19...Lxf6.
15...Tb8?!
Tanken måste vara att svart ska
skapa motspel, men svaret är
förintande. Å andra sidan är det
redan svårt att finna acceptabla
drag för svart. Partidraget har i
varje fall en allvarlig hake: kombinationen vi talade om i förra
kommentaren blir möjlig när
tornet står på b8.
16.Sf6+! Kh8
Nu kan 16...Sxf6 besvaras med
17.Txd8+ Dxd8 18.exf6 Lxf6 19.
Lxb8.

17.Txd7!!
Ett bombnedslag mitt i det svarta
pjäsgyttret.
17...Lxd7

På 17...Txd7 följer 18.Se8. I förstone ser det ut som matt eller
damvinst. Svart kan lindra skadan med 18...Td1+ 19.Kxd1
Dd8+, men efter 20.Sd6 Lxd6
21.exd6 Txb2 22.Ld3 har svart
inte kompensation för pjäsen.
18.Ld3!
Svarts kung kommer inte undan.
Och som tidigare är det lönlöst
att slå springaren.
18...h6 19.Dh4 Db7 20.Lxh6
Våra utropstecken håller på att ta
slut, så vi får börja hushålla med

dem.
20...Dxb2+ 21.Kd1
En svagsint människa kunde
hoppas på 21.Kd2?? Db4+ och
svart vinner. Ett analysprogram
hoppas inte, det bara räknar.
21...Lxf6 22.Lg5+ Kg8 23.Lxf6
gxf6 24.exf6 Dxf6
Tja, det fanns inte mycket att
välja på.
25.Dxf6 e5
Eller 25...Tb1+ 26.Ke2 Txh1 27.
Dxd8+.
26.Te1 Le6 27.Txe5 uppg.

Slavko Cicak på Spanienturné
Efter landskampen i Kina drog
Slavko Cicak vidare till Spanien,
där han spelade fem turneringar
inom loppet av en månad. Det
började med en öppen turnering
i Pobla de Lillet. Cicak var andrerankad och slutade 5:a på 6½
poäng (av 9). Argentinaren Ruben Felgaer segrade på 8 poäng.
Sedan blev det en snabbschackturnering i Vila de Poblenou, där
Cicak kom tvåa efter spanjoren
Marc Dublan. Båda tog 8 poäng
på de 10 ronderna.
Till schackfestivalen i Banyoles
vid den vackra sjön med samma
namn, fick Cicak sällskap av
Tiger Hillarp-Persson. I den inledande snabbschackturneringen
fick de nöja sig med 15:e respektive 16:e plats på 6 poäng. Ukrainaren Sergej Fedortjuk segrade
på 8 (av 9). Hur det slutade i den
därpå följande öppna turneringen berättar vi på annan plats i
det här numret.
Cicak avslutade sin Spanienturné med en öppen turnering i
Sants. Det blev en fin avslutning:
1. GM Marc Narciso Dublan,
Spanien 8½; 2. GM Slavko Ci-

cak, Sverige 8; 3. GM Zvulon
Gofshtein, Israel 8; 4. GM Jose
Gonzalez Garcia, Mexiko 8; 5.
IM Josep Lopez Martinez, Spanien 8 poäng (10 ronder, 274
spelare). En partiställning från
Sans:
Jose Hernando

Slavko Cicak

22.Txe6+! Kf8
22...fxe6 23.Dxe6+ och vit vinner efter 23...Kf8 24.Te7 eller
23...Kd8 24.Df6+.
23.Te7 Db8 24.Df3 f5 25.De3
uppg.
Damen slinker in på e6 eller h6.
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Konsten att vinna
en vinstställning
Av LARS FALK och HENRIK LINDBERG

28....?

29....?

32....?

36....?

42....?

46....?

47....?

Inget tycks vara svårare än att vinna en vinstställning. Under Rilton Cup spelade Juan Bellon och
Leif Erlend Johannessen ett parti, där vit var förlorad redan i öppningen, men partiet fortsatte i
fyrtio drag och slutade remi.
Frågan är var vinsten försvann. Slutspel sönderfaller ofta i olika faser och konsten är att fatta
rätt beslut i övergångarna mellan dem. Partiet kan sammanfattas i en serie diagram som läsaren
bör studera för att själv finna rätt fortsättning.
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Damgambit (D 17)
Juan Bellon
Leif Erlend Johannessen
Rilton Cup, Stockholm 2006
1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.c4 c6 4.Sc3
dxc4 5.a4 Lf5 6.Se5 Sbd7
7.Sxc4 Dc7
Vits följande drag ser underligt
ut, men det spelades redan på
1930-talet. Den här gången går
något snett, för den vita damen
kommer aldrig till f4 och a-bonden blir svag när den avancerar
för att hindra springaren från att
komma till b6.
8.Dd2 Lg6 9.a5 e5 10.De3 Lb4
11.dxe5 Sd5 12.Dd4 0-0 13.Ld2
Tfe8 14.e3 Sxe5 15.Sxd5 Lxd2+
16.Dxd2 cxd5 17.Sxe5 Dxe5
Vit är hopplöst efter i utvecklingen och måste redan tillgripa
konstlade åtgärder för att gardera
e3 och få ut löparen.
18.Ta3! d4 19.a6 b5 20.Le2
Tac8 21.Ld1! Tcd8! 22.Lf3 Dc5!
En alternativ vinstväg vore
22...dxe3! 23.Txe3 Db8! 24.
Txe8+ Txe8+ 25.Le2 Lh5 26.f3
Db6, men svart vill vinna enkelt
och säkert i slutspelet.
23.0-0 b4 24.Tb3 dxe3 25.Txe3
Txd2 26.Txe8+ Df8 27.Txf8+
Kxf8 28.b3

gå fram och lotsa b-bonden i mål.
Ändå tappar Bellon inte modet
utan tar de små chanser som bjuds.
28...Tb2 29.Ld5

en från att tränga in på damflygeln: 29...Ke7 30.Lc4! f6 31.h4
Tb1 32.Txb1 Lxb1 33.f4! Kd6
34. Kf2 Kc5 35.Ke3 och vit blockerar vägen för kungen. De vita
bönderna är inte ofarliga om
svart skulle släppa en bonde på
kungsflygeln och ge sig in i en
kapplöpning, så svart föredrar att
förstärka sin ställning ytterligare.
30.Tc1 f6 31.h4 Ke7 32.Lg8!

29...Lc2
Det ser enkelt ut att gå fram med
kungen, men då kan vit aktivera
tornet på d-linjen: 29...Ke7
30.Lc4! Kd6 31.Td1+. Lika
lockande vore det att byta torn
på b1, för att få ett lättvunnet
löparslutspel, men just här är den
metoden osäker. Det räcker inte
att plocka bonden på a6, för bondeslutspelet är remi om den vita
kungen kommer till c4. Med ett
enda tempo till godo hinner vit
dessutom hindra den svarta kung-

Vit lyckas trots allt hitta ett
mothot. Det hägrande löparslutspelet är fortfarande svårvunnet
efter 32...Tb1 33.Txb1 Lxb1 34.
f4 Kd6 35.Kf2 eller 34...Ld3
35.Kf2 h6 36.Ke3 Lxa6 37.Kd4
Kd6 38.g3.

Välkommen till Västkustspelen!
När: 18 november kl.11.00.
Var: Tullbroskolan i Falkenberg.
Gruppindelning: Gr A 86-89, Gr B 90-91, Gr C 92-93, Gr D 94-95,
Gr E 96-97, Grp F 98-, Gr Ätranjungfrun-I 92-95 (endast för flickor),
Gr Ätranjungfrun-II 96- (endast för flickor).
Speltid: 20 min/spelare, 7 ronder.
Anmälningsavgift: 60 kr/spelare.
Svart har fått ut allt man rimligen
kan begära av en ställning. Tornet behärskar d-linjen och andra
raden och samtliga pjäser står
bättre än motståndarens. De vita
bönderna på damflygeln är svaga
och den svarta kungen hotar att

Frågor: Göran Johansson, 0346-829 52.
Anmälan: Senast den 5 november till Lennart Jonsson, Vidablicksvägen 53, 311 38 Falkenberg eller lennart.jonsson@schackihalland.net
Priser till alla! Mer info på internet: www.schackihalland.net
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32...Kd6! 33.Kh2! Lxb3 34.Lxb3
Txb3 35.Tc4!
Det är möjligt att svart undervärderat detta drag som är absolut
nödvändigt för att förhindra Ta3.
Svart har fortfarande vinstställning, men det är jobbigt att börja
tänka om när man redan tycker
sig ha vunnit partiet.
35...h5 36.f3

Enklast vore 36...Tb2! 37.Kg3
g5 följt av en framryckning med
b-bonden stödd av kungen, men
svart vill inte räkna tempon och
ger vit nya chanser.
36...g6 37.Kg3 Tb1 38.Tf4 Ke6
39.Te4+ Kd7 40.Tf4 Ke6 41.
Te4+ Kd6 42.Tf4

Bellon har varit förlorad länge
nu, men fortsätter att göra det
bästa av situationen. Här försummar svart en chans att avgöra
partiet med 42...b3! 43.Txf6+
Kc5 och fortsätter att spela på
säkerhet.
42...Ke7 43.Te4+ Kd8
Det är oklart varför Johannessen
48
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ställde kungen på d8. Vit bör nu
spela 44.Tf4, så att svart måste
välja mellan att försvaga kungsflygeln eller att avancera med bbonden. Det passiva torndraget
gör att svart tvingas att satsa på
rätt idé.
44.Tc4 b3! 45.Tb4 b2 46.Tb7

Svart förbiser att han kan vinna
genom dragtvång: 46...g5!
47.hxg5 fxg5 48.Kh2 (48.Kf2 h4!
49.Tb5 h3! 50.gxh3 Th1 51.Txb2
Th2+.) 48...h4 49.g3 hxg3+
50.Kg2 Kc8 med dragtvång. Vits
torn kan inte både hålla tillbaka
svarts kung och bevaka b-bonden, t.ex. 51.Tb5 Kc7 och kungen går till c3 följt av Ta1. Vit kan
schacka svarts kung till a-linjen,
men det förändrar i grunden
ingenting.
46...Kc8? 47.Kf4

47...Kd8! 48.Tb5 (48.Kg3 g5
leder till varianten efter 46...g5!
ovan.) 48...Kc7 49.Tb7+ Kc6
50.Tb8 Kc5, varpå kungen har fri
väg till c3. Av det fortsatta spelet
att döma tycks svart innerst inne
ha accepterat remi.
47...Ta1? 48.Txb2 Ta4+ 49.Ke3
f5 50.g4 fxg4 51.fxg4 hxg4
52.Tb5 Txa6 53.Tg5 Kd7
54.Txg4 Ke7 55.Tg5 Kf6 56.Tc5
Ta3+ 57.Kf2 Ta4 58.h5 gxh5
59.Txh5 Te4 60.Kf3 Te7 61.Ta5
Kf7 62.Ta3 Ke8 63.Te3 a5
64.Txe7+ Kxe7 65.Ke4 a4 remi
Svarts fördelar försvann gradvis,
men hur gick det till? Steinitz
lärde att fördelar har en tendens
att försvinna om man inte gör
något av dem. I vissa lägen krävdes det hårt och målmedvetet
spel av svart för att omsätta fördelarna i vinst, men han spelade
hela tiden på säkerhet. Inledningsvis var fördelarna så många att
det tog 40 drag innan vinsten
försvann helt. Det största felet
begick nog svart redan i diagram
1. Han behövde inte avstå från
d-linjen utan kunde ha spelat
28...Lc2!. Då får vit inget motspel och bonden går lätt i dam.
I början av analysen kritiserade
vi Johannessen för att han missade vinstchanser, men efterhand
kom vi att beundra Juan Bellon
för att han lyckades hålla partiet
vid liv. Bellon berättade att han
på sista tiden tränat barn och
ungdomar i slutspel och det har
tydligen påverkat hans eget spel i
gynnsam riktning.

I nästa nummer
Svart var säkert trött nu och ger
utan anledning bort sitt sista
trumfkort, b-bonden. Han kunde fortfarande ha vunnit genom
att sätta vit i dragtvång med

handlar det bland annat om
VM-matchen i Elista och
allsvenska premiären.
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Avbrottshistoria
Förr i tiden var avbrott och
avbrottsanalyser något mycket
naturligt. Ingen ifrågasatte proceduren förrän datorerna började uppträda som sekundanter.
Med avbrotten följde en hel del
lustiga och olustiga historier. Jag
är osäker på under vilken kategori följande historia ska sorteras.
Denna avbrottsställning uppkom i studentolympiaden i
Krakow 1964:

Xiangzhi Bu kunde bara tacka och ta emot.

Keith Richardson, England

Gunnar Dahlin, Sverige
Dahlin hade förseglat sitt drag
i denna vinstställning. I baren
stötte han på Richardson och undrade:
– Varför ger du inte upp? Det
är ju lätt vinst för vit, se här ...
Dahlin utförde det näst bästa
inledningsdraget och slängde i
väg en vinstvariant. Richardson
kände sig lättad över att Dahlin
tydligen inte hade förseglat det
bästa draget och kommenterade:
– Men det vinner inte, det är ju
remi enligt böckerna!
Dahlin såg besvärad ut, tog tillbaka några drag och försökte en
annan variant med samma inled-

ningsdrag. Richardson kunde åter
påvisa remi. Dahlin gav till slut
upp vinstförsöken och sa något
om vilken tur Richardson hade
att Dahlin inte hade förseglat det
bästa draget, som vann ganska
lätt. Efter den scenen bjöd Dahlin remi och Richardson accepterade anbudet snabbt så att motståndaren inte skulle hinna ändra
sig och kanske finna en vinstplan.
De gick tillsammans till turneringsledaren och meddelade
resultatet, remi. Sedan öppnades
förseglingskuvertet och det visade sig att Dahlin hade förseglat
44.Kh4??. Det är matt i två:
44...Th5+ 45.Kg4 f5 matt.
(källa: www.olimpbase.org)

Uppgivet?
Det finns en del exempel på folk
som har gett upp i en vinstställning, och det finns naturligtvis
ännu fler exempel på folk som
har gett upp i en remiställning.
Vi fyller på förrådet med en
slutställning från olympiaden i
Turin, där svart var vid draget:

Mark Paragua, Filippinerna

Xiangzhi Bu, Kina
Med en avlägsen fribonde och en
löpare som behärskar springaren
får man lätt intrycket att vit står
på vinst. Paragua gav upp.
Senare visade det sig att Paragua kunde ha hållit remi genom
59...Sf7+ 60.Lxf7 (Annars ordnar svart en blockad på g7: 60.Kf5
Sf6+ 61.Kg6 [61.Kf4 Se8 62.Ke5]
61...b4 62.Kh7 Kf8 63.g6 Se8
64.Lf7 Sg7 med remi.) 60...Kxf7
61.Kd5 a6! 62.Kc6 Kg6 63.Kb6
Kxg5 64.Kxa6 b4! med remi, t.ex.
65.Ka5 Kf6 66.Kxb4 Ke6 67.Kc5
Kd7 68.Kb6 Kc8 69.Ka7 Kc7
70.a4 Kc8 osv.
TfS nr 6/2006
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UNGDOMSSIDORNA
Redaktör: Jonas Eriksson
Frankegatan 9, 724 65 Västerås
E-post: jonas@penquake.com

Idel segrar för SK Rockaden I
i kadettallsvenskans final
Kadettallsvenskans final spelades
i Göteborg. Storfavoriterna SK
Rockaden, Stockholm hade ett
par spelare frånvarande, men var
ändå för starka för konkurrenterna och vann alla sina matcher.
Det segrande laget bestod av
Nicolaj Zadruzny, Vladan Nikolic, Patrik Berggren, Martin
Alarik, Joakim Isheden, Jonatan
Berggren och Simon Hänninger.
Förutom Rockadens relativt
enkla seger var tävlingen jämn
och ett tydligt bevis på att ratingen i junioråldern egentligen
spelar mindre roll. Det blev ”skrällar” lite här och var. SS Manhem
hade dock ett jämnt lag där alla
spelade ungefär som förväntat
eller något bättre och det räckte
till silver. En glad överraskning
var Skara SS som med sämst
medelrating (1592 att jämföra
med Rockadens överlägsna 1969)
ändå kom på tredjeplats.
I Skaras lag förtjänar Viktor
Nyman ett speciellt omnämnande eftersom han gjorde rent hus
på fjärde bord. Med det blev han
tävlingens enda fullpoängare.
Noterbart är också att nyinflyttade grekiske stormästaren Vasilij
Kotronias dotter, Andoria Kotronia, spelade på femte bord. Hon
tog femtio procent.
50
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Några godbitar från årets final:
Evansgambit (C 52)
Pontus Löfgren, Skara SS
Torbern Sonnek, Sollentuna SK
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5
4.b4
Den klassiska Evansgambiten.
Den förekommer inte ofta bland
toppspelarna, men har spelats av
exempelvis Garri Kasparov och
Nigel Short. Short tycker att
varianten har ett oförtjänt dåligt
rykte, medan Peter Heine Nielsen tycker den är tvivelaktig. Vem
har rätt? Svårt att säga, men den
är helt klart ett intressant val för
dem som sätter initiativet framför material.
4...Lxb4 5.c3 La5 6.d4 exd4 7.
0-0
Bondeoffer nr 2. Vit fokuserar
helt på pjäsutvecklingen och bryr
sig inte om en bonde eller två. Ett
risktagande förstås, men svarts
måste försvara sig exakt för att
klara sig från vits angrepp.
7...d6
Ett förståeligt drag. Svart vill hellre få ut vitfältaren än att ta mer
material. 7...dxc3 8.Db3 Df6 9.e5
Dg6 10.Sxc3 Lxc3 (10...Sge7
11.La3 0-0 12.Tad1 och svart är
ganska nedtryckt.) 11.Dxc3 Sge7
är spelbart. Har vit full kompen-

sation? Objektivt sett kanske inte,
men svarts ställning är väldigt
svårspelad.
8.Db3 De7 9.e5 dxe5 10.La3
Df6 11.cxd4 exd4 12.Sbd2 Lxd2
13.Sxd2 Sge7 14.Se4?!
Kanske ett framstressat drag. När
man har offrat material vill man
helst spela drag som hotar något
hela tiden och väljer det istället
för att aktivera fler pjäser. 14.Dg3
med siktet att ta tillbaka material
var nog det bästa, men eftersom
vit då troligtvis står något sämre
måste man fråga sig var vit har
gått fel någonstans. Har Nielsen
rätt? Det är möjligt. Det finns ett
parti i min bas med ställningen
efter svarts trettonde drag som
fortsätter 14.Tae1 0-0 15.Dg3
Le6 16.Lxe6 fxe6 17.Dxc7 Tf7
18.Dxb7 (Nu är vit ”bara” bonde
under.) 18...Taf8 19.Se4 Dh4 20.
g3 Dh5 21.Lxe7 Sxe7? (21...Dd5!
och det är svart som spelar på
vinst.) 22.Sd6 Df3 23.Tb1 Dxb7
24.Txb7 (Vit har vänt på steken.
Nu kollapsar svart snabbt.)
24...Sc8?? (Det förlorar direkt.
24...Sd5 25.Sxf7 Txf7 och vit
står nog något bättre, men tack
vare svarts fribonde och aktiva
springare är det långt ifrån slut i
rutan.) 25.Sxf7 uppg., Pedersen–
Petersen,Taastrup 1999.
14...Dg6 15.Sc5 0-0

Svart har tre merbönder. Det kan
bara sluta på ett sätt, eller?
16.Ld3 Dh5 17.Dc2 Tb8 18.Se4
Te8 19.Sg3 Dh4 20.Tfe1 h6 21.
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Martin Alarik, SK Rockaden I.

Te4 Df6 22.Tae1 Le6 23.f4 Sd5
24.Sh5 Dd8 25.f5 Ld7 26.Df2
Vit har mobiliserat sina pjäser
bra och svart är under press. De
tre merbönderna bör dock fortfarande leda till svart seger, även
om det inte är lätt att hitta rätt
drag. Jag skulle rekommendera
slag på e4 eller 26...Se3.
26...Dg5?!
Svart missar(?) en finurlig daminstängning, men kommer undan
med det.
27.h4 Dxh5 28.g4
Det här skulle få många att sätta
colan i vrångstrupen, men svart
får en hel del trä för damen.
28...Se5 29.gxh5 Sxd3 30.
Txe8+ Lxe8 31.Dxd4 Sxe1 32.
Dxd5 Lc6 33.Dc4?

33.Da5 hade varit bättre. Även
om det är svart som pressar efter
33...Te8.
33...Sf3+ 34.Kf2 Td8
Svarts pjäser samarbetar vackert
medan vit har svårt att få användning för kombinationen
dam+löpare. Löfgren försöker
därför skapa svagheter i svarts
kungsställning.
35.f6 Td2+
Svart kunde också ha spelat
35...Se5 följt av gxf6 då det är
svårt att se hur vit ska kunna
skapa motspel.
36.Ke3 Se5 37.Dc5 Td3+ 38.
Ke2 gxf6?!
Svart inser inte hur bra han står.
38...Lf3+ 39.Kf2 Sg4+ 40.Kg3
Sxf6 och det är en tidsfråga innan

vit signerar protokollet.
39.Dg1+ Kh7 40.Lf8

Ett sista ruffelförsök.
40...Td2+?!
Som fungerar! 40...Lf3+ 41.Kf2
Sg4+ 42.Kg3 f5 och vits kung är
inmurad av svarta pjäser. LöparTfS nr 6/2006
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Foto: Jonas Eriksson

Jonatan Berggren, SK Rockaden I.

flytt följt av Tf3 matt är ett avgörande hot.
41.Ke3 Td3+
Jag antar att det var tidsnöd här.
Annars hade svart sett 41...Tg2
med fortsatta vinstförsök.
42.Ke2 Td2+
Lf3+ fanns återigen, men svart
bestämde sig för remigungan.
43.Ke3 Td3+ remi
Ett spännande parti där vits
aggressiva spelstil till slut gav
honom en halvpoäng, trots att
han var förlorad under större
delen av partiet.
Damgambit (D 37)
Viktor Nyman, Skara SS
Martin Trost, Sollentuna SK
1.Sf3 d5 2.c4 e6 3.d4 Le7 4.Sc3
52
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Sf6 5.g4!?
Frejdigt värre. Tränas Viktor
månne av Lars-Göran Eklund, en
av två spelare i min bas som spelat draget? Idén med g4, Sxg4,
Tg1 finns förstås även i Engelskt
och Semislaviskt, men det är
väldigt ovanlig i just den här
ställningen. Det var säkerligen
en obehaglig överraskning för
Martin Trost.
5...h6
Försiktigt, men för den delen inte
dåligt. Att slå på g4 är bara dåligt
efter 5...Sxg4 6.Tg1 Sf6 7.Txg7
varefter det är vit som lättare kan
utnyttja de söndertrasade kungsställningarna. Låt oss se vad som
hände i partiet Eklund–Jäderberg
från elitserien 2003: 5...Sc6 (Det

här draget känns riktigt. Svart
utvecklar en pjäs, sätter press på
centrum, och låter vit förklara
vad han vill med ett drag som g4.)
6.Tg1 (6.g5 Se4 känns inte lyckat
för vit.) 6...a6 (6...dxc4 7.e3 Sd5
8.Lxc4 0-0 och svart borde ha
utjämnat. Jag har svårt att se hur
vit ska dra igång ett angrepp på
svarts kung och utan kungsangrepp känns g4, Tg1 inte motiverat.) 7.e3 dxc4 8.Lxc4 b5 9.Le2
Lb7 10.g5 Sd5 (Svart kan inte stå
sämre här.) 11.Se4 Sb6 12.Dc2
Sb4 13.Db1 c5 14.dxc5 Lxe4
(14...Sa4 15.Ld2 Sxc5 16.Sxc5
Lxc5 17.Lc3 0-0 18.Tg4 Sd5 och
en något oklar ställning har uppkommit. Vits spel känns dock
något krystat.) 15.Dxe4 Lxc5
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16.Ld2 Dd5?. Jag tror att det här
dambytet gynnar vit. Vit hade
löparparet och kunde ta kommandot. 16...S4d5 hade gett
ungefär lika spel.
6.Tg1 b6
Det här känns som fel väg att gå.
Nu får vit tid att vräka på med sitt
kungsangrepp. 6...dxc4 hade
varit mer irriterande: 7.Da4+ c6
8.Dxc4 Sbd7 är helt okej för svart.
7.h4
7.Se5 var förstås ett bra alternativ, eftersom 7...Sbd7 8.Sc6 bara
är pinsamt.
7...Lb7 8.g5 hxg5 9.hxg5 Sfd7?
Svart måste störa vit i centrum,
annars blir han överkörd. 9...Se4
med lika spel.
10.Lf4
Varför inte 10.g6 direkt med klar
fördel för vit? Fortsättningen
10...f6 11.cxd5 exd5 12.Db3 med
idén 13.e4 är fantastiskt bra för
vit.
10...Sf8 11.Se5 Sbd7 12.cxd5
exd5 13.g6

13.Da4 var väldigt jobbigt för
svart.
13...Sxg6?
13...Sxe5 14.Lxe5 Sxg6 15.Lxg7
Th7 16.Le5 Sxe5 17.Tg8+ Lf8
18.dxe5 c6 är inte alls tokigt för
svart.
14.Sxg6 fxg6 15.Txg6
15.Dc2 Sf8 16.Sb5 var ännu
bättre.
15...0-0 16.e3 De8 17.Ld3
17.Dg4 är något mer exakt. Vit
står redan på vinst.

Kadettallsvenskan, final
1

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

SK Rockaden I
SS Manhem
Skara SS
Linköpings ASS
Sollentuna SK
SK Rockaden II

2

3

4

5

6

x 4½ 4 3½ 4½ 4½
1½ x
3 4½ 4 4½
2
3
x
2
4 3½
2½ 1½ 4
x
3
3
1½ 2
2
3
x
3
1½ 1½ 2½ 3
3
x

17...Txf4
En desperationskombination.
18.exf4 La3+ 19.Kd2 Lxb2 20.
Dg4!

Mycket starkt. Svart är helt förlorad.
20...Lxc3+
20...Sf6 21.Txg7+ Kf8 22.Dg5
vinner också.
21.Kxc3 De7 22.Tg1
En avgörande tripplering. Svart
kastar in några schackar innan
han kastar in handduken.
22...Da3+ 23.Kd2 Db4+ 24.Ke2
Te8+ 25.Kf3 Dxd4 26.Txg7+ Kf8
27.Tg8+ Ke7
Datorn säger att 28.Txe8+ är matt
i elva, men vit vinner hur som
helst.
28.Te1+ Kd6 29.Dg6+ Kc5 30.
Tgxe8 Dc3 31.Df5 Sf6 32.T8e3
Kb4 33.Tb1+ Kc5 34.Tb5+ Kd6

53

21
17½
14½
14
11½
11½

35.De6 matt
Vladan Nikolic, SK Rockaden

Lucas Wickström, LASS
Lucas Wickström har 1889 i
rating, men efter fina resultat i
årets SM kommer nästa lista att
visa cirka 2150. Han avslutade
stilrent mot Vladan Nikolic.
22.e7! Txe7
22...Dc8 23.Dxc8 Taxc8 24.Lh3
och vit vinner.
23.Txe7 Dxe7 24.Dxa8+ uppg.
Ett trevligt temporärt damoffer.
Det kunde ha följt 24...Sxa8 25.
Ld5+ Kf8 26.Tb8+ De8 27.
Txe8+ Kxe8 28.Lxa8 och vit har
pjäs mer.
Fotnot: Kadett = sexton år eller yngre
(i årets upplaga född 1990 eller senare).
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Kadett-OS i
bortre Turkiet
Sverige var en av få västeuropeiska nationer som ställde upp i
kadett-OS i Agri. Det blev en
lång och tröttsam resa till bortre
Turkiet. I det svenska laget ingick
Nicolaj Zadruzny, Erik Blomqvist, Simon Rosberg och Nils
Grandelius. Stellan Brynell var
reseledare och coach.
Grandelius har tre år kvar som
kadett, men för de tre övriga var
detta sista chansen att vara med
i ett sådant sammanhang. Sexton
år gamla faller de för åldersstrecket vid årsskiftet.
På fridagen fick deltagarna
chansen att studera spår efter
Noaks ark på det heliga berget
Ararat. Fantasieggande sägner
brukar ju förvandlas till givna
turistmål.
Det presterades väl inte precis
några bibliska under i spellokalen. Det närmaste man kan
komma är Nils Grandelius smått
mirakulösa räddning i följande
ställning:
Gokhan Gaygusuzoglu,
Turkiet A

Nils Grandelius, Sverige
54
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Grandelius gick på alldeles för
hårt i öppningen och hamnade i
denna hopplösa ställning. Han
är till att börja med tre bönder
under. Dessutom hotar både
Sd2+ och Sxc1. Många hade
säkert gett upp i det här läget,
men i lagsammanhang kan det
vara bra att dra ut på eländet för
att ge lagkompisarna en gnutta
hopp om ett under. Läget
komplicerades förmodligen av
tidsnöd.
28.Dh5
Tanken är att spela Lxe6 men det
är egentligen inte något allvarligt
hot. Efter 28...Sxc1 29.Lxe6 Dc7
är vits angrepp neutraliserat.
Gaygusuzoglu satsar i stället på
ett dambyte, och det är också en
bra idé.
28...Dc5 29.e5 De7
Försiktigt spel. Han tar bort
hotet mot e6.
30.Tc3 g6
Vart ska vits dam ta vägen? Den
kan ju inte retirera till f3, för då
kommer den otäcka gaffeln på
d2. Och efter 31.Dg4 h5 måste
vit tillåta ett dambyte på g5.
Dystra perspektiv. Grandelius gör
det enda raka: han skapar ruffelchanser.
31.Txg6!
Det absolut bästa försöket i en
förlorad ställning.
31...fxg6 32.Dxg6+ Df7 33.
Dxf7+ Kxf7 34.Txb3 Le7
Gaygusuzoglu lämnar över b7bonden utan strid och försöker i
stället att aktivera sina pjäser.
Efter 34...Td7 kan vit trassla till
det med 35.f5!?.
35.Txb7 Tb8?

Han är inställd på avveckling.
Det hade varit mycket bättre att
jobba aktivt med 35...Td4 eller
35...Thg8.
36.Ta7 Ta8 37.Tc7 Thc8 38.Td7
Td8 39.Tc7

39...Ta6?
Tornet blir passivt på a6. Gaygusuzoglu börjar tappa greppet.
40.f5 exf5 41.Lxf5 c5 42.Se3
Vits pjäser börjar spritta av liv.
Svarts båda fribönder ser inte livsfarliga ut. Materiellt är vit bara
kvalitet under.
42...d2 43.Kc2 Kf8 44.Sd5
En anmärkningsvärd scenförändring. Plötsligt är det e- och inte dbonden som spelar huvudrollen.
44...Lg5 45.e6 Tad6
Svart hotar 46...d1D+ 47.Kxd1
Txd5+ 48.cxd5 Txd5+ följt av
Txf5, men det är lätt parerat.
46.Kd1 Txd5
Annars rycker e-bonden fram och
ställer till det för svart.
47.Tf7+ Kg8 48.cxd5 Txd5 49.
Lh7+ Kh8 50.e7 Te5 51.Tf8+
Kg7
51...Kxh7 52.e8D leder till liknande svängar som i partifortsättningen.
52.e8D Te1+
Bättre än att slå på e8.
53.Dxe1 dxe1D+ 54.Kxe1 Kxf8
Tumregeln i ett slutspel med olikfärgade löpare är att det krävs en
fribonde på båda flyglar för att
det ska gå att vinna. Grandelius
är med andra ord på väg att
slinka.
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55.a4 Ke7 56.b3 Kf6 57.Kf2
Ke5 58.Lg8 Kf4 59.Kg2 h5 60.
Lc4 Ke3 61.Kh1 Ke4 remi
Amen. Remistrategin är enkel.
Kungen på h1 rör sig inte ur fläcken, och löparen kan pendla på
diagonalen c4-g8.
Nils Grandelius blev bäste
poängplockare i svenska laget och
var fjärde bäst bland alla på fjärdebordet. Sverige var rankat på
tionde plats bland tjugofyra lag
och slutade elva.
Svenska spelarnas poängskörd
på de tio ronderna: Nicolaj Zadruzny 6; Erik Blomqvist 3½;
Simon Rosberg 5 och Nils Grandelius 7 poäng.
Blomqvist var inte i närheten
av den form som gav honom en
IM-inteckning i Pardubice några
veckor tidigare, medan Nicolaj
Zadruzny gjorde bra ifrån sig på
förstabordet.
Sicilianskt (B 64)
Nicolaj Zadruzny, Sverige
Earle Adam, Sydafrika
1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.Sge2 d6
4.d4 cxd4 5.Sxd4 Sf6 6.Lg5 e6
7.Dd2 Le7 8.0-0-0 0-0 9.f4 h6
10.Lxf6 gxf6?
Svart ska slå tillbaka med löparen.
11.f5 Sxd4?
Nu blir det ett snabbt haveri.
Enda chansen var att försöka
hålla i bonden med 11...Kh7.

12.Dxh6!

Kadett-OS i Agri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ukraina
Georgien
Kina A
Ungern
Azerbajdzjan
Uzbekistan
Iran
Indien
Kazakstan
Turkiet A
Sverige
Kina B
Schweiz
Tunisien
Singapore
Australien
Sydafrika
Turkmenistan A
Syrien
Turkiet B
Sydkorea
Kenya
Turkmenistan B
Turkiet C

31
29
26
25
25
25
22½
22
22
22
21½
21½
21
21
20½
20
19½
19½
19½
18
11½
6½
6½
4

Manövern Td1-d3-g3 är på gång
och det finns inte något bra botmedel mot det.
12...exf5 13.Td3 f4 14.Tg1
Zadruzny har en bergsäker vinstplan, men – som Brynell genast
upptäckte under partiet och påpekade i efteranalysen – hade det
varit ännu effektivare att avsluta
partiet med 14.Tg3+!! fxg3 15.
hxg3 och matt på h8.
14...Da5 15.Th3!
Han slår upp g-linjen i stället.
15...Lxh3 16.gxh3+ Dg5 17.Sd5!
Det hade gått lika bra i andra
ordningen, det vill säga att slå på
g5 först.
17...Ld8 18.Txg5+ fxg5 19.Ld3
f6 20.Dg6+ Kh8 21.e5 f5 22.Sf6
uppg.
LARS GRAHN

■ Bessel Kok tycks inte ha lämnat
schackarenan efter förlusten i
presidentvalet i Turin. Han leker
med tanken på att starta en organisation med säte i Amsterdam
som tar på sig att arrangera toppschacket, ungefär som GMA en
gång i tiden.
Senaste nytt från Fide vad gäller
VM-cykeln är att man tänker
skrota höstens kandidatmatcher
och bunta ihop spelarna till en
kandidatturnering i Elista. VMkandidaten Boris Gelfand var den
förste att protestera mot denna
idé. Det var länge sedan Fide
lyckades genomföra en regelrätt
VM-cykel.
■ När Garri Kasparov slutade med
tävlingsschack påpekade han att
han kunde tänka sig att ställa upp
på olika former av uppvisningsschack. En blixtturnering i Zürich
blev en liten comeback. Och han
har inte glömt hur pjäserna går
– här avslutningen mot Viktor
Kortchnoi:

Viktor Kortchnoi

Garri Kasparov
21.Lh6+! Kg8 (21...Kxh6 22.Sf5+
Kg5 23.Dc1+ leder till matt.)
22.Tf5 Dh4 23.Lg5 uppg.
Annars har Kasparov fullt upp
med sitt politiska engagemang. I
samband med G8-konferensen i
Sankt Petersburg i juli arrangerade Förenade Borgarfronten, där
han är president, en motkonferens
under mottot “Det andra Ryssland“. Det fanns organisationer
som inte ville delta i motkonferensen eftersom arrangörerna hade
bjudit in en grupp nynazister.
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28.Tf3+ Kg5

Hetta i ishallen
Av LARS GRAHN

A

v alla schackfestivaler under
sommaren är det den i
Pardubice som samlar flest deltagare. Den här gången kom det
drygt 1800 spelare från omkring
50 nationer till den tjeckiska
staden tio mil öster om Prag.
Merparten av grupperna håller
till i en hockeyarena. Därutöver
använder man en sporthall en
kilometer bort.
En hockeyrink förknippas väl
med is och kyla, men när det
spelas schack i denna arena är det
i en för många plågsam värme
utan luftkonditionering. Det
tycks i alla fall inte påverka deltagarantalet. Prisläget i Tjeckien
tycks kompensera hettan med
råge.
Sveriges SF brukar sända en
grupp unga spelare till detta
evenemang och den här sommaren fanns Björn Ahlander med
som ledare. Han coachade tolv
ungdomar och resultatet var
utmärkt. Samtliga spelare i gruppen gick plus elo-mässigt.
Bäst gick det för Erik Blomqvist, som ordnade en IM-inteckning med råge. Han tog 6 poäng
och kom på 33:e plats bland drygt
400 spelare i A-gruppen. Här en
ställning från hans parti i andra
ronden mot en tjeckisk IM.
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Blomqvist var vid draget i följande ställning:
Tomas Kulhanek

Erik Blomqvist
Kulhanek hade siktat in sig på
c4-bonden. Blomqvist slog till
järnhårt på andra flygeln.
22.Sf5!! De6
Det gick inte att slå springaren:
22...gxf5 23.Tg3+ Kf7 24.Tg7+
Ke6 (24...Ke8 25.Lh5+ Kf8 26.
Txh7+ Kg8 27.Dg5+ Kxh7 28.
Dg7 matt) 25.Lg5! Sxc4 26.Le7
Dc6 27.Df6+ Kd5 28.Lf3+ e4
29.Txd4 matt.
23.Se7+ Kh8 24.Lg4 Dd6 25.
Th3 Txc4 26.Lg7+! Kxg7 27.
Dxh7+ Kf6
Eller 27...Kf8 28.Dh8+ Kxe7 29.
Th7 matt.

29.h4+! uppg.
På 29...Kxg4 följer 30.Tg3+ Kf4
31.Df7+ med matt.
Blomqvist tycks inte ha något
emot att ge sig in i de skarpa
varianterna i Sicilianskt. Se här
hur han vräker omkull ännu en
tjeckisk IM.
Sicilianskt (B 33)
Erik Blomqvist
Lukas Klima
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 d6
7.Lg5 a6 8.Sa3 b5 9.Lxf6 gxf6
10.Sd5 f5 11.c3 Lg7 12.exf5
Lxf5 13.Sc2 0-0 14.Sce3 Lg6
15.a4 Tb8
Blomqvist visste att Klima spelade 14...Lg6, men 15...Tb8 fanns
inte med i hans förberedelser.
15...b4 och 15...bxa4 är de vanliga fortsättningarna.
16.axb5 axb5 17.Ta6

Om springaren garderas av
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Högtryck i ishallen i Pardubice.

damen så följer ändå 18.Txc6,
så svart gör bäst i att flytta springaren.
17...Sd4
Efter 17...Se7 har vit ett kraftigt
initiativ med tryck mot d6-bonden och möjlighet att skicka fram
h-bonden, så Klima försöker lösa
sina problem på annat sätt.
18.Ld3
Efter 18.cxd4 exd4 tvingas vit ge
tillbaka pjäsen.
18...e4 19.Lb1 Se6?
19...Sf5 hade inte fått så ödesdigra konsekvenser, men vit står
bättre efter 20.Sxf5 Lxf5 21.Se3.
20.Txd6 Dg5? 21.h4
Den bonden var ändå på väg fram
och nu får den chansen att rycka
fram med tempo. Det innebär
pjäsvinst i och med att damen

tvingas släppa e7 ur sikte.
21...De5 22.h5 b4 23.hxg6 bxc3
24.Se7+ uppg.
Sebastian Nilsson fick en utmärkt
start. Han lottades mot tjeckiske
stormästaren Eduard Meduna och
gick friskt till verket.
Caro-Kann (B 17)
Sebastian Nilsson
Eduard Meduna
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4
4.Sxe4 Sd7 5.Sg5 Sgf6 6.Ld3
e6 7.S1f3 Ld6 8.De2 h6 9.Se4
Sxe4 10.Dxe4 Sf6 11.Dh4 Ke7
Det väckte en del uppseende när
Karpov spelade det här originella
draget mot Kamsky i Dortmund
1993. Det hotar faktiskt 12...g5
varpå damen saknar en vettig

reträttväg. 13.Dh3? besvaras ju
med 13...g4. Men vid det här
laget har vitspelarna funnit
lämpliga metoder mot det krokiga kungsdraget.
12.Se5 Lxe5 13.dxe5
Bindningen av springaren på f6
är inte så allvarlig som den i förstone ser ut att vara.
13...Da5+ 14.c3 Dxe5+ 15.Le3
c5 16.0-0-0
Svart har vunnit en bonde till
priset av en avigt placerad kung.
16...g5 17.Dh3 b6 18.The1 Lb7
19.Lc4
Bättre än en eller annan avdragare. Svart klarar sig helt okej efter
19.Ld4 Df4+ eller 19.f4 gxf4
20.Ld4 Dg5. Men efter partidraget är den senare möjligheten ett
reellt hot. Det hotar 20.f4 gxf4
TfS nr 6/2006
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21.Ld4 Dg5 22.Txe6+!!.
19...Le4 20.f3 Lf5
Inte mycket till nyhet. Tidigare
har man sett 20...Lg6 21.Ld5!
som hotar både Lxa8 och avdragsschacken 21.Lxc5+ följt av
Txe5. Det är bäddat för Nilsson.
21.g4 Lg6

22.Ld5!
Den idén känner vi igen. Det
enda förnuftiga för svart i det här
läget är att offra damen direkt
och hoppas på tillräcklig kompensation.
22...Dxd5! 23.Txd5 Sxd5 24.Dg3
Tad8 25.f4 f6 26.h4 gxh4 27.
Dxh4 Kf7 28.Df2 f5 29.g5 hxg5
30.fxg5 Th3 31.Ld2 Td6
Vit får chansen att aktivera löpa-

ren till c3, men det fanns inte
något bra sätt att avvärja det. På
31...c4 finns 32.De2.
32.c4 Se7 33.Lc3 Lh5 34.Df4
Thd3 35.De5!
Vit har lyckats aktivera sina pjäser maximalt.
35...Td1+ 36.Txd1 Txd1+ 37.
Kc2 Th1
Vit hotade att erövra löparen
med damschackar på g7 och h8.
Nu är det springaren som kommer i farozonen i stället. Sista
chansen för svart är att kasta fram
f-bonden.
38.Dc7 f4 39.Lf6 f3 40.Lxe7
Förmodligen spelat i tidsnöd.
40.Dxe7+ leder forcerat till matt,
men partidraget räcker långt. Om
40...f2 så oskadliggörs bonden
med 41.Lxc5+ följt av Lxf2.
40...Kg6 41.Df4 Kh7 42.Lf8
Snaran dras åt.
42...Lg6+ 43.Kd2 uppg.
Damen är på väg till f6 eller e5.
I nästa rond besegrade Bo
Lindberg en ännu högre rankad
stormästare, Radek Kalod, som
spelade med i det tjeckiska OSlaget i Turin. Det slumpade sig så
att Lindberg fick möta Blomqvist

i näst sista ronden och det slutade
med seger för Blomqvist.
Resultat, A-gruppen: 1. GM
Stanislav Novikov, Ryssland 7½/
9; 2. GM Michail Oleksienko,
Ukraina 7; 3. GM Jevgenij Tomasjenko, Ryssland 7; 4. IM
Grzegorz Gajewski, Polen 7; 5.
GM Vlastimil Babula, Tjeckien
7; 6. GM Vladimir Potkin, Ryssland 7; 7. IM Pawel Czarnota,
Polen 7; 8. IM Ivan Smikovski,
Ryssland 7 poäng.
Svenskarnas resultat: 33. Erik
Blomqvist 6; 50. Pontus Carlsson
6; 61. Bengt Lindberg 6; 104.
Emil Hermansson 5½; 126. Bo
Lindberg 5; 224. Nils Grandelius
4½; 225. Axel Smith 4½; 271.
Kent Ängskog 4; 257. Sebastian
Nilsson 4; 258. Fredrik Andersson 4; 360. Peter Vas 3; 385.
Christopher Lissäng 2½ poäng.
Schackfestivalen fick en sorgkant då nittonåriga Jessie Gilbert
föll från åttonde hotellvåningen i
ett förmodat självmord. Gilbert
var en av Englands mest lovande
flickjuniorer och deltog i Bgruppen.

NILSSONS PJÄSER
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Sicilianskt (B 42)
Johan Furhoff
Torbjörn Engström
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 a6 5.Ld3 Lc5 6.Le3 d6
7.0-0 Dc7
Det tillåter vit att framkalla en
liten försvagning i den svarta
bondestrukturen. I partiet
Jakovenko–Svidler, Moskva 2005
spelades 7...Sf6 8.De2 0-0 9.Sb3
Lxe3 10.Dxe3 Sc6 med remi ett
halvdussin drag senare.
8.Dg4 g6 9.De2
Vit kan sikta på en sprängning
med f2-f4-f5.
9...Sd7 10.f4 b5 11.a4 bxa4
12.Sc3 Lb7 13.Sxa4 Sgf6 14.f5
gxf5 15.exf5 Lxd4 16.Lxd4 Tg8?
Svart satsar på ett motangrepp.
Det hade varit bättre att försöka
låsa centrum med 16...e5, och
anledningen framgår snart.

LANDET RUNT

Stockholms SF
■ När Robert Bator vann Stockholm Open fick han värdefull
hjälp av dottern Magdalena. Hon
såg nämligen till att spela remi
med pappans huvudkonkurrent
Mats Sjöberg i fjärde ronden. I
slutändan krävdes särskiljning för
att kora en turneringssegrare.
Resultat: 1. Robert Bator, SK
Rockaden 7; 2. Mats Sjöberg,
Södra SASS 7; 3. Johan Furhoff,
Södra SASS 7; 4. Rikard Backelin, Farsta SK 6½; 5. Gunnar Johansson, Solna SS 6½; 6. Thomas
Engqvist, SK Rockaden 6½; 7.
Vesa Heinola, Södertälje SS 6½;
8. Jesper Thiborg, Hässleholms
SK 6½; 9. Anders Owen Jansson,
Sollentuna SK 6; 10. Aleh
Yermashuk, Vitryssland 6; 11.
Alfred Krzymowski, SK Rockaden 6; 12. Oskar Revelj, SK
Rockaden 6; 13. Rune Evertsson,
Kristallens SK 6; 14. Torbjörn
Andersson, Harplinge SK 6
poäng. (9 ronder, 73 spelare)
Johan Furhoff var som vanligt
inblandad i några härliga bataljer.
Damoffret mot Torbjörn Engström tål att ses.

17.fxe6!!?
Ett chansrikt damoffer.
17...Txg2+ 18.Dxg2 Lxg2 19.
exd7+ Sxd7?!
En naturlig reaktion, men det
hade blivit besvärligare för vit
efter 19...Dxd7!. Poängen är att
svart kan kämpa vidare om vit
slår någon av pjäserna, t.ex.
20.Lxf6 Lxf1 21.Lxf1 Df5 eller
20.Kxg2? Dg4+ följt av Dxd4
och det är svart som har tagit
över. Vit hade fått pröva något
annat, t.ex. 20.Lf5 Dc6 21.Tfe1+
Le4 22.Lxf6 d5 23.Lc3 och vit
har initiativet.
20.Tfe1+ Se5 21.Kxg2 Ke7 22.

Sc3 Tg8+ 23.Kh1 Kf8 24.Sd5
Db7 25.Le4 f5 26.Tf1 Tg5 27.
Lxf5 Sf7 28.Le6 Txd5 29.Txf7+
uppg.
Remi efter sexton drag – det
låter väl inte särskilt upphetsande? Men det slog verkligen gnistor kring följande miniatyr.
Skotskt (C 43)
Dan Eriksson
Irina Tetenkina
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.d4 Sxe4
4.Sxe5 d5 5.Ld3 Sd7 6.Sxd7
Lxd7 7.0-0 Ld6 8.Dh5 Df6 9.
Dxd5!?
I den här ställningen har man
tidigare prövat 9.Sc3 och 9.Le3.
9...Lc6 10.Lb5 0-0-0!
Det hotar 11...Lxh2+.
11.Dc4?!
Med tanke på vad som nu
händer hade det varit bättre att
placera damen i en försvarsposition på b3 eller h5.

11...Lxh2+!
Det kryllar inte av försvarspjäser
kring vits kung.
12.Kxh2 Sxf2?
Svart kunde ha tagit tillbaka
pjäsen med 12...Sd6 och fått en
bonde på köpet, t.ex. 13.Dc5
Sxb5 och om vit försöker rädda
bonden med 14.c3? så avgör
14...Td5 15.Dc4 Th5+ 16.Kg1
Lf3! följt av Dg6 med matt.
En annan bra möjlighet är
12...Txd4, t.ex. 13.De2 De5+
14.f4 Dxb5 med bonde över och
utvecklingsförsprång.
TfS nr 6/2006

TfS nr 6.06.pmd

59

06-09-26, 10.40

59
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Conny Holst, Limhamns SK 5; 5.
Hans Friberg, Skara SS 5; 6. Anders Svensson, Bräkne Hoby SK
5; 7. Frode Nielsen, Danmark 5;
8. Mikhail Dolgov, Rödeby SK 5;
9. Johan Sigeman, Lunds ASK 5;
10. Dennis Miskulin, Eksjö SK 5
poäng. (7 ronder, 86 spelare)
Efraim Laksman

Stockholm Open genomfördes i Schacksalongerna.

Thomas Ernst

13.Kg1
Svart hade haft en del att bevisa
efter 13.Lxc6!, t.ex. 13...Txd4
14.Ld7+!! (Vits dam vinner tid
– ett svårfunnet drag!) 14...Txd7
(14...Kxd7 15.Db5+ Kc8 16.Kg1
Td1 17.Sc3! a6 18.De2 Txf1+
19.Dxf1 Sg4 20.Dxf6 Sxf6 21.
Lg5 och svart har inte tillräcklig
kompensation för pjäsen.) 15.Df4
med dambyte och materiellt överläge för vit.
13...Sh3+
Tetenkina gör det bästa av situationen.
14.Kh1
Inte 14.gxh3?? Dg6+ 15.Kf2
Dg2+ 16.Ke1 The8+ 17.Kd1
Lf3+ och svart har ett avgörande
angrepp. Men efter 14.Kh2 Sf2
15.Lxc6! hade vit återvänt till
varianten i kommentaren efter
13.Kg1.
I det här läget var Eriksson nog
helt inställd på att ta ut remischackarna. Det hade varit tillräckligt med dramatik för en dag.
14...Sf2+ 15.Kg1 Sh3+ 16.Kh1
Sf2+ remi
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Blekinge SF
■ KARLSKRONA. Det är så
enkelt och ändå är det få turneringsarrangörer i det här landet
som gör det: ser till att deras
turnering finns med på de större
internationella schackkalendrarna. Det kostar ingenting att få
med turneringen på exempelvis
Harmen Jonkmans turneringskalender (www.chess-calendar.nl).
Arrangörerna av Rödeby Open
vet hur man marknadsför en
turnering och det ger resultat.
Den här gången kom det 86
spelare till Karlskrona, varav fyra
från Nordirland, en från England,
tre från Tyskland, en norrman
och en dansk. GM Thomas Ernst
och IM Vladimir Poley var topprankade. Den ende som lyckades
lugga Ernst på en halva var Peter
Petkovic, Kirsebergs SK.
Resultat: 1. GM Thomas Ernst,
Sollentuna SK 6½; 2. IM Vladimir Poley, 4 springare 6; 3. Nedzad Neretljak, Växjö SK 5½; 4.

I den här ställningen visade det
sig att Ernst hade en blind fläck.
Vi talar om fältet f5. 29.Lf5!!
vinner pjäs. Grundkonceptet är
förstås att 29...gxf5 faller på
30.Dg5+. Svart har ett par bättre
men otillräckliga försök: 29...e6
30.dxe6 Sf6 31.e7 Sc6 32.Lxc8
Txc8 33.Dg5 Dc7 34.Dxf6! eller
29...Dc7 30.Lf4 Se5 31.Lxe5
Lxe5 32.Sxe5 gxf5 33.d6 exd6
34.Dg5+ Kf8 35.Dh6+ Ke7
(35...Kg8 36.Sg4 Te6 37.Sf6+
Txf6 38.Te8 matt) 36.Sg4+ Se6
37.Txe6+ fxe6 38.Df6+ Kd7
39.Se5 matt.
29.Tde1
Ernst missade det gyllene tillfället men behåller greppet. En
praktisk lösning.
29...e5 30.dxe6 Txe6?!
Det hade varit lite bättre att slå
tillbaka med springaren med
tanke på att Ernst nu kunde ha
spelat 31.Lf5, t.ex. 31...Txe2
32.Txe2 Se6 33.Txe6! eller
31...gxf5 32.Dg5+ Tg6 33.Te8+.
Men det låg tydligen en lokal
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dimma över f5, åtminstone från
Ernsts håll.
31.Le4
Ernst står så bra att han kan tillåta
sig att missa finesserna på f5.
31...Sf6 32.Sg5 Te5 33.Ld5
Sxd5
Eller 33...Txe2 34.Txe2 Lg7
35.Df4 med hotet att slå på f6,
t.ex. 35...Da4 36.Te7 med avgörande hot mot f6.
34.Txe5 Lxe5 35.Txe5 Sc7 36.
Df4 Db6 37.Te7 uppg.
Det blev till ett finalparti
mellan de forna lagkamraterna
Thomas Ernst och Conny Holst.
Ernst visade stormästarstyrka.

Löparens väg till g6 öppnas och
springaren står fortfarande som
en klippa: 20...exd5? 21.exd6
eller 20...Dxd5? 21.Lg6+.
20...dxe5 21.Lg6+ Kd8 22.Sxe7
Kxe7 23.Lxh5
Damen hotar åter att gå till g7.
23...Tg8 24.Dd3
Med dubbelhot mot d7 och h7.
Holst var sannolikt i svår tidsnöd,
annars hade han genast gett upp.
24...f5 25.Dxd7+ Kf6 26.Lf7 b3
27.Dxe6+ Kg5 28.axb3 Tgd8 29.
De7+ Kg4 30.h3+ Kg3 31.Dg5+
Kh2 32.Th1 matt

drabbas av kvävmatt.
18...Sxg4 19.Lf4 Ld4+ 20.Kh1
Sxh2!
Det krävs ytterligare ett pjäsoffer
för att hålla liv i angreppet.
21.Lxh2 Le5 22.g3
Det tjänar ingenting till att försöka fly: 22.Kg1 Dxh2+ 23.Kf2
Ld4+ 24.Kf3 (24.Ke2 Dxg2+
25.Kd3 Lxc3 26.bxc3 Tfd8+ med
avgörande angrepp.) 24...Dh5+
25.Kg3 Dg5+ 26.Kf3 Txc3+ 27.
bxc3 De3+ 28.Kg4 h5+ 29.Kh4
Dxe4+ 30.Kg3 Dg4+ 31.Kh2
Dh4 matt.
22...Lxg3

Göteborgs SF

Conny Holst

■ GÖTEBORG. Vi måste rädda
ännu en partiställning från sommarens SM i Göteborg. Den
uppkom i Veteran-SM.

Sigurgeir Ingvason

Thomas Ernst
Ernst kunde ha siktat på att omgruppera springaren via e2 till f4,
men han fann något ännu bättre.
17.Sd5!
Rakt på sak. Svart kan inte tillåta
att e-linjen öppnas, t.ex. 17...exd5
18.exd5 Dd8 19.Te2 och efter
tripplering och slag på e7 sitter
svart med en hopplös bondestruktur.
17...Tc8 18.fxe6 fxe6 19.Dg3!
Damen siktar mot g7 med dubbelhot, och det bygger förstås på
att det inte går att slå springaren.
Efter 19...exd5 20.Dg7 Tf8
21.exd5 Tf7 22.Lg6 är det kört
för svart.
19...Tf8 20.e5!

Kaj Andersson
Om Andersson hade förutsett vad
som var på gång hade han ökat
kontrollen över fältet g4 med
17.h3.
17.Dxa7?
Damen ger sig ut på rövartåg och
lämnar kungsflygeln åt sitt öde.
17...Seg4! 18.fxg4
På 18.Lf4 vinner svart kvalitet
med 18...Dc5+ 19.Kh1 Sf2+ och
vit måste slå på f2 för att inte

23.Kg2
Här finns ett drag som hade satt
Ingvason på mycket hårdare prov,
nämligen det finurliga 23.Tf2!
som vinner tid, t.ex. 23...Lxf2
24.Le2! (24.Kg2? Txc3 25.bxc3
Dxb5 och svart vinner.) 24...Dh6
25.Kg2 Ld4 (med hotet 26...Dd2)
26.Da6 Dg5+ 27.Kh1 Lxc3
28.bxc3 De3 med fördel för svart.
Efter partidraget väljer Ingvason inte den närmaste vägen till
vinst, men det är i fortsättningen
inte någon tvekan om vartåt det
barkar. En viktig sak är att
Anderssons dam står kvar på en
bakgård under resten av partiet.
23...Dxh2+ 24.Kf3 Le5 25.Se2
Dh5+ 26.Ke3 Lxb2 27.a4 Dg5+
28.Sf4 Lxa1 29.Txa1 Dg3+ 30.
Ke2 Dxf4 31.Ld3 Dh2+ 32.Ke3
Dg3+ 33.Ke2 Tfd8 34.Ta3 Txd3
35.Txd3 Tc2+ 36.Td2 Dg2+ 37.
uppg.
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Tävlingskalender

Gamla årgångar
av TfS
Priserna gäller häftade, kompletta
årgångar. Porto tillkommer.
Lösnummer i mån av tillgång för
50 kr styck. Porto tillkommer.
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

Oktober
■ Svedala 13–15 oktober
Skol–SM – se annons nästa sida!
■ 20–22 oktober
Elitserien rond 1–3.
■ 29 oktober
Allsvenskan rond 1.

November
■ Umeå 4–5 november
Björkstadsschacket. Info: www.rockaden.nu
■ Falkenberg 18 november
Västkustspelen, ungdomstävling. Info: www.schackihalland.net
Se annons sidan 47!
■ 18–19 november
Elitserien rond 4–5.
■ 19 november
Allsvenskan rond 2.
■ Stockholm 24–26 november
Juniorallsvenskan, division 1.
■ Stockholm 25–26 november
Juniorallsvenskan, division 2.

December
■ 10 december
Allsvenskan rond 3.
■ Stockholm 27 december–5 januari
Rilton Cup. Info: www.rilton.se

Januari
■ 20–21 januari
Elitserien rond 6.
■ 21 januari
Allsvenskan rond 4.

Sveriges Schackförbund
Slottsgatan 155
602 20 Norrköping
Telefon 011 107420
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En Passant, Svedala och Malmö Schackförbund inbjuder till

Skol-SM
13 – 15 oktober 2006
Plats:

Sporthallen i Svedala

Grupper:

A 1986–89
F 1995

Speltid:

Grupp A – E: 60 minuter/spelare
Grupp F – I: 30 minuter/spelare

B 1990–91
G 1996

C 1992
H 1997

D 1993
E 1994
I 1998 och yngre

Spelschema: Personlig anmälan i spellokalen den 13/10 senast kl 16.30
Grupp A – E

Grupp F – I

Fredag

Rond 1
Rond 2

18.00– 20.00
20.30 – 22.30

Rond 1
Rond 2

18.00 – 19.00
19.30 – 20.30

Lördag

Rond 3
Rond 4
Rond 5
Rond 6

09.00 – 11.00
11.30 – 13.30
14.30 – 16.30
16.45 – 18.45

Rond 3
Rond 4
Rond 5
Rond 6
Rond 7
Rond 8

09.00 – 10.00
10.30 – 11.30
12.00– 13.00
14.00 – 15.00
15.30 – 16.30
16.45 – 17.45

Söndag

Rond 7
Rond 8

09.00 – 11.00
11.15 – 13.15

Rond 9
Rond 10
Rond 11

09.00 – 10.00
10.15 – 11.15
11.30 – 12.30

Prisutdelning cirka kl 14.00
Logi:

Grupplogi på närliggande skola: 60 kr per natt. För annan logi hänvisas till Malmö
turistbyrå, 040– 341 200 eller via www.malmo.se

Mat:

Paket A med 2 frukost 2 lunch och 2 middag kostar 270 kr
Paket B med 2 lunch och 2 middag kostar 200 kr
Enstaka måltider säljs också. Se på hemsidan för matsedel mm

Anmälan:

Sker via en enskild anmälningsblankett eller via vår hemsida samt att man betalar in
startavgiften 140 kr på pg 43 23 99–4 (Malmö SF). Anmälan och betald startavgift ska vara
oss tillhanda senast den 2/10.

Priser:

Alla får minnesplakett och en tredjedel får ett större pris.

Information: Johan Berntsen Tfn: 040 – 15 03 88, 0709 – 31 75 74 eller Box 300 55, 200 61 Limhamn
E-post: msf@telia.com
Hemsida:

http://skolsm.mine.nu
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POSTTIDNING

B

Avsändare: Sveriges Schackförbund, Slottsgatan 155, 602 20 Norrköping.
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#FIÚWFS EV TDIBDLCÚDLFS  TDIBDLQSPHSBN FMMFS TQFM  7J IBS BMMU FO TDIBDLTQFMBSF CFIÚWFS )BS WJ WBSBO IFNNB
TLJDLBTEFOTBNNBEBH#FTUÊMMOJOHBSVOEFSLSTLJDLBTNPUGBLUVSB%VMÊHHFSCBSBUJMMGÚSQPSUPU*OHBNZTUJTLB
UJMMÊHHTLPTUOBEFS7ÌSTUZSLBÊSHFEJHFOQSPEVLULPNQFUFOTPDINZDLFUIÚHTFSWJDFOJWÌ7JMMEVIBSBCBUUWBSKFHÌOH
EVIBOEMBS (ÌNFEJ4DIBDLCVUJLFO,MVCCQÌCÚDLFSPDISBCBUUQÌBMMUTDIBDLNBUFSJBM'VMMTUÊOEJHBWJMMLPS
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½QQFUNÌOGSF 7FHBHBUBO  (ÚUFCPSH 
5ÊCZmMJBMFO#FSHUPSQTWÊHFO 5ÊCZNÌO'SF 

FCSFWPSEFS!TDIBDLLPNQBOJFUDPN
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3ULVNU

4JDJMJBOTLU ÊS NÌOHB WJUTQFMBSFT NBSESÚN &O EFM GÚSTÚLFS LSJOHHÌ QSPCMFNBUJLFO HFOPN BUU TQFMB BOUJTJDJMJBOTLB
WBSJBOUFS NFOEFUFOEBTPNFHFOUMJHFOEVHFSÊSEPDIÚQQFU4JDJMJBOTLU%FOIÊSVQQEBUFSBEFWFSTJPOFOHFSFUU
IZQFSBLUVFMMUTWBSQÌIVSWJULBOVQQOÌGÚSEFMNPUBMMBTJDJMJBOTLBWBSJBOUFS¯UUBTUPSNÊTUBSFPDIUWÌJOUFSOBUJOFMMB
NÊTUBSFHFSTJOBCÊTUBUJQT"MMUTPNBMMUFUUVOEFSCBSUIKÊMQNFEFMGÚSLMVCCPDIUVSOFSJOHTTQFMBSFOJKBLUFOQÌEF
TLÚOBWJOTUFSOB

7KH)UHQFK'HIHQFHDY,0$UL=LHJOHU'9'WLPPLQ

i&YQFSUTWTUIF4JDJMJBOJTOPUB
HPPECPPL CVUBWFSZHPPECPPL
mMMFEXJUIJOUFSFTUJOHTVHHFT
UJPOTw/JHFM4IPSU

'SBOTLUGÚSTWBSÊSNZDLFUFõFLUJWUNPUBHHSFTTJWBFTQFMBSF7JUTQFMBSFONÌTUFGÚSTUÌVOEFSMJHHBOEFQPTJUJPOFMMB
UFNBOBOOBSTLBOIBOIPOTOBCCUGÌFOCFTWÊSMJHTUÊMMOJOH4PNBMMBWJLUJHBTQFMÚQQOJOHBSÊS'SBOTLUGVMMUBWLPO
DFQUPDIWBSJBOUFS.ÌOHBCÚDLFSHFSMÊTBSFOWBSJBOUFSPDIJEÏFSTPNEFUÊSMÊUULBOCMBOEBJIPQ1ÌEFOOB%7%
QSFTFOUFSBT FO TBNNBOIÊOHBOEF TUSBUFHJTL ÚQQOJOHTSFQFSUPBS NPU F %FO CÊSBOEF JEÏO ÊS BUU BMMUJE BOHSJQB
WJUT DFOUSVN NFE ESBHFO DD TBNU GG  PDI
EÊSQÌ BUUBDLFSB WJUT DFOUSVN NFE BMMB UJMM CVET
TUÌFOEF NFEFM  UJMMT EFU JOUF mOOT OÌHPU LWBS BW
EFU 3FQFSUPBSFO TPN QSFTFOUFSBT CBTFSBT J GÚS
TUB IBOE QÌ GÚSTUÌFMTF GSBNGÚS VUBOUJMMJOMÊSOJOH
%FO QFEBHPHJTLB JEÏO ÊS BUU HF UJUUBSFO JEÏFS
PDI WFSLUZH TPN IKÊMQFS IPOPNIFOOF BUU MÚTB
BMMB UZQFS BW QSPCMFN WJE CSÊEFU 5JUUBSFO LPN
NFS BUU MÊSB TJH WJMLB CPOEFLFEKPS TPN IBOIPO
TLBMM TUSÊWB FGUFS  BUU LVOOB HFOPNGÚSB LSBGUGVMMB
NBOÚWSFS MÊSBTJHBUULÊOOBJHFOTNÌNFOTUBSLB
ESBH BUULÊOOBJHFOUJMMGÊMMFOEÌEFUÊSMÊNQMJHUBUU
WÊYMBPNUJMMFUUBOHSFQQNPUEFOWJUBLVOHFO
"MMB SFLPNNFOEFSBEF WBSJBOUFS  WJMLB J TBNUMJHB
GBMMTQFMBTBWGÚSGBUUBSFOTKÊMW ÊSTPMJEBPDILPNNFS
BUUIÌMMBJNÌOHBÌS.BOLPNNFSJOUFCFIÚWBLPMMB
VQQEFTFOBTUFGÚSÊOESJOHBSOBJUFPSJO
6UÚWFS TKÊMWB WJEFPMFLUJPOFSOB mOOT ÊWFO FO
EBUBCBT NFE FUU GZSUJPUBM WÊMBOBMZTFSBEF QBSUJFS
GVMMBNFEGÚSCÊUUSJOHBSBWCFmOUMJHUFPSJ3FLPN
NFOEFSBTGÚSTQFMBSFGSÌO TPNGÚSFESBS
GÚSTUÌFMTFCBTFSBEJOMÊSOJOH
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