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innehåll

4 Vladimir Kramnik – en obestridlig världsmästare
Tanken med VM-matchen i Elista var att skapa försoning och ge
schackvärlden en obestridlig världsmästare. Det blev inte riktigt
så. Vladimir Kramnik vann matchen och betraktas väl nu i alla läger
som världsmästare. Så långt allt väl. Men vägen dit var kantad av
skandaler orsakade av Veselin Topalovs manager Silvio Danailov
och en inkompetent domarkommitté, och vägen framåt är dåligt upplyst
och full av olika hinder. Stort reportage med de sexton VM-partierna.

29 Åter till Buenos Aires
Johan Hellsten har härliga minnen från Buenos Aires. Det var där han tog sin slutgiltiga stormästarinteckning för två år sedan. Återkomsten blev inte lika angenäm. En kombination av tidsnöd och
ringrost gjorde att han körde de mest lovande ställningar i avgrunden. Hellsten lyckades med nöd
och näppe undvika sistaplatsen. Här förklarar Sverigeettan varför det gick som det gick.

41 Inbördeskriget
Christer Brundin kommer med en ny berättelse från Carlsviks Schackklubb. Udrag: “Så kunde det
också ha slutat för Majorens lite darriga hand var redan på väg mot tornet på a6 för att lyfta bort det
när hans fälttelefon, det vill säga hans mobil, ilsket började pipa och i de schackspelandes öron lät det
som när en ångvissla tjuter. Irriterat grävde Majoren i jackfickan, fick fram pluntan och förde den till
sitt högra öra.“

48 Örsundsbro – schackets Tärnaby?
I tider när det är kärvt för schackklubbarna krävs det eldsjälar för att vända
trenden. Anders Lundqvist har kavlat upp ärmarna och fått i gång en
föredömlig ungdomsverksamhet i lilla Örsundsbro. Jonas Eriksson har
rest dit och intervjuat honom.
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Calvià
Vad är det för fel på ...
Kombinationer
Nilssons pjäser
Elo-listan
Ungdomssidorna
Skol-SM i Svedala
Ungdoms-EM i Herceg Novi
Tiger tog titeln (Hallstahammar Open)
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Medarbetare i det här numret:
Christer Brundin, Stellan Brynell, Jörgen
Elfström, Jonas Eriksson, Johan Hellsten,
Alexandra Macías, Kristoffer Nilsson,
Cathy Rogers, Misha Savinov.
Omslagsfoto:
Cathy Rogers
Bilden är tagen vid en turnering i
Hoogeveen, Holland, Topalovs första
engagemang efter VM-matchen. Mer om
den turneringen i nästa nummer.

Vinjettfoto:
Mats Johansson
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VM-matchen
anken med VM-matchen i
Elista var att skapa försoning och ge schackvärlden
en obestridlig världsmästare. Det
blev inte riktigt så.
Vladimir Kramnik vann matchen och betraktas väl nu i alla läger
som världsmästare. Så långt allt
väl. Men vägen dit var kantad av
skandaler orsakade av Veselin
Topalovs manager Silvio Danailov och en inkompetent domarkommitté, och vägen framåt är
dåligt upplyst och full av olika
hinder.
Förutom en världsmästare krävs
en fungerande VM-cykel som
accepteras av alla och som har en
möjlighet att gälla i en överskådlig framtid. Någon sådan har inte
funnits de senaste tretton åren
och den finns inte i dag. Fide har
gett schackvärlden ett lappverk
med ständiga förändringar, upprivna beslut och en oförmåga att
locka sponsorer och lyssna på stormästarnas synpunkter.
Det fanns en tid när det inte
rådde någon tvekan om vad
som gällde. Efter zonturneringar,
interzonturneringar och kandidatmatcher hade man fått fram
en värdig utmanare till världsmästaren. Varje VM-match hade
sin karaktär och satte spår i
schackhistorien. Vi kan fortfarande spekulera i om David
Bronstein var utsatt för påtryckningar att förlora matchen mot
Michail Botvinnik 1951. Bronstein ledde efter tjugotvå av de
tjugofyra partierna och regimen
stod bakom Botvinnik. Vi kan
glädjas åt att Michail Tal fick ett
år som världsmästare. Och vem
har inte hört berättas om VMmatchen i Reykjavik 1972? På
buss 12 i Malmö kunde jag höra
tanter diskutera Fischers uppträdande; människor som förmodligen inte visste hur pjäserna gick
hade synpunkter på matchförloppet. Där var Anatolij Karpovs

Foto: Misha Savinov
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Vladimir
Kramnik
En obestridlig
världsmästare
matcher mot avhopparen Viktor
Kortchnoi, som låg till grund för
musikalen Chess, och vi minns
de månadslånga duellerna under
perestrojkan mellan Anatolij
Karpov och Garri Kasparov. Men
är det någon som minns vem
Alexander Chalifman hade som
finalmotståndare när han blev
Fide-världsmästare 1999?
När Fide misslyckades med att
arrangera VM-matcher bestämde man sig för ett cupsystem med
minimatcher där slumpen fick
stort spelrum. Det skulle vara
snabbt och spännande, enligt
Fide-president Kirsan Iljumsjinov och hans sympatisörer för att
det skulle locka massmedier och
sponsorer. Verkligheten trängde
sig på och vederlade sådana
tankegångar. Med fjolårets VMturnering i San Luis tyckte man
sig åter ha funnit ett vinnande

koncept och plötsligt var man
beredd att skrota matcher till
förmån för turneringar. Höstens
utlovade kandidatmatcher försvann i hanteringen och ska ersättas med en kandidatturnering.
Detta skrivs i slutet av oktober
och det är fullt möjligt att det är
något helt annat som gäller när
det här numret distribueras.
Kontinuiteten skrotades för ett
tiotal år sedan.
Det har länge funnits en tanke
att VM-systemet borde brytas ut
från Fide och skötas av en professionell organisation. Det är något
som bland andra Garri Kasparov
har förespråkat. Det ser ut som
om den idén är på väg att realiseras. Iljumsjinov har tagit initiativet till Global Chess och har sagt
sig vara beredd att satsa tio miljoner euro i företaget, som är tänkt
att administrera VM-cykeln och

Av LARS GRAHN

andra större evenemang. Tanken
är att kontoret ska ligga i Amsterdam och att Bessel Kok ska vara
styrelseordförande. Han har i så
fall mycket att ta tag i.
Det väntar en ny VM-turnering i Mexiko med start den 12
september 2007. Topalov har
förlorat rätten att vara med i och
med förlusten i Elista, och Kramnik har antytt att han vill försvara
sin VM-titel i en match, inte i en
turnering. Ska vi få en VM-turnering utan världsmästaren och
världsettan? Vad är VM-matchen
i Elista då värd?
Någon tycker kanske att man
borde ersätta Topalov med Kramnik i Mexiko och förvandla det
evenemanget till en kandidatturnering med möjlighet att ordna
en värdig utmanare till Kramnik i
nästa VM-match. Den lösningen
fungerar bara i teorin. Mexiko
TfS nr 7/2006
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VM-matchen
har lyckats ordna sponsorer till
en VM-turnering, inte till en
kandidatturnering. Där vill man
hylla en världsmästare, inte en
utmanare. VM-matchen i Elista
löste ett stort problem och skapade ett par nya.
I det följande har vi citerat
Vladimir Kramnik och Veselin
Topalov på olika ställen. Dessa
citat är hämtade från de presskonferenser som hölls efter
matchpartierna.
Första partiet, 23 september
Katalanskt (E 04)
Vladimir Kramnik
Veselin Topalov
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.g3
Katalanskt blev ett av matchens
två huvudteman i öppningsduellen. Samtliga partier inleddes med
1.d4.
4...dxc4 5.Lg2 Lb4+ 6.Ld2 a5
7.Dc2 Lxd2+ 8.Dxd2 c6
Den här möjligheten kom i fokus
efter partiet Gristjuk–Moisejenko i årets ryska lagmästerskap i
Sotji. Svart tänker helt enkelt
försöka behålla c4-bonden.
9.a4
I ovan nämnda parti övervägde
Gristjuk också att spela 9.Se5 b5
10.Sxc6. Det ser bra ut för vit
efter 10...Db6 11.Se7! Lb7 12.
Sc8! Lxc8 13.Lxa8, men efter
10...Dc7 11.Dg5 Sxc6 12.Dxg7
Ke7 13.Dxh8 Lb7 14.Dg7 Sxd4
är det svart som har fördel.
9...b5 10.axb5 cxb5 11.Dg5
Vit vinner tillbaka bonden men
tappar fart i utvecklingen.
11...0-0 12.Dxb5 La6
En nyhet. Moisejenko spelade
12...Sa6 och efter 13.Dxc4 kunde han inte påvisa kompensation
för bonden.
13.Da4
Efter 13.Dxa5 Lb7! 14.Dxd8
Txa1 15.Dxf8+ (sämre är 15.Db6
Txb1+ 16.Kd2 c3+! 17.Kxc3
Sd5+) 15...Kxf8 16.0-0 (16.Kd2
Sg4) 16...Ta2 17.Se5 (17.Sbd2
6
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Lxf3! 18.Lxf3 c3 19.Sc4 cxb2
20.Kg2 Sbd7 21.Tb1 Ta4 22.
Sxb2 Tb4 med en otäck bindning.) 17...La6 18.Sc3 Txb2 har
svart rett ut öppningsproblemen.
I partifortsättningen ställs frågan:
är a5-bonden stark eller svag?
13...Db6 14.0-0
Kramnik är beredd att ge en bonde för att få kungen i säkerhet.
14...Dxb2 15.Sbd2 Lb5 16.Sxc4
Lxa4 17.Sxb2 Lb5
Valet stod mellan att begränsa
springarens rörelsefrihet från b2
eller att neutralisera den katalanska fianchettolöparen med
17...Lc6.
18.Se5 Ta7 19.Lf3 Sbd7 20.
Sec4
Kramnik ägnade en halvtimme åt
att klura ut en strategi för att
bekämpa a-bonden. Det är framför allt det som det handlar om.
20...Tb8
Bonden på a5 har ett pris: 21.Sxa5
Lxe2 eller 21.Txa5 Txa5 22.Sxa5
Lxe2.
21.Tfb1 g5!

Det inleder ett motspel på
kungsflygeln och är samtidigt ett
finurligt sätt att hålla a5-bonden
säkrad: 22.Txa5 Txa5 23.Sxa5
g4 och e2-bonden faller.
22.e3 g4 23.Ld1
Det gör lite ont att behöva lämna
den långa diagonalen – som Topalov inte är sen att ta över – men på
g2 skulle löparen inte bidra med
mycket i kampen mot a-bonden.
23...Lc6 24.Tc1

24.Sxa5 Le4 25.Sac4 Tab7 är bra
för svart.
24...Le4 25.Sa4
Han skulle gärna vilja aktivera
hotet mot a5 med 26.Sc3, men
det sätter Topalov stopp för.
Kramnik har svårt att koordinera
angreppet mot bonden.
25...Tb4 26.Sd6 Lf3 27.Lxf3
gxf3

Bonden på f3 är åtminstone i det
här skedet irriterande för vit. Den
håller tillbaka vits kung och kan
ge svart motspel mot f2. Den kan
å andra sidan också bli svag.
28.Sc8 Ta8 29.Se7+ Kg7 30.
Sc6 Tb3 31.Sc5
Nu är hotet mot a5 reellt.
31...Tb5
Efter 31...Sxc5 32.dxc5 Tb2 33.
Sd4 är det ömsesidiga chanser.
Vit får inte bli girig: 33.Txa5 Txa5
34.Sxa5 Se4 35.c6 Sxf2 36.c7
Sh3+ 37.Kh1 Tg2 38.Tf1 Tg1+
39.Txg1 Sf2 matt.
32.h3 Sxc5 33.Txc5
Det är en dålig idé att skapa en
fribonde på c-linjen: 33.dxc5 Sd7
34.Sd4 Txc5 35.Sxf3 a4 och abonden börja spritta av liv.
33...Tb2!
Det är dags att överge a-bonden
och förlita sig till motspelet på
andra raden.
34.Tg5+ Kh6 35.Tgxa5 Txa5 36.
Sxa5 Se4
Pressen mot f2-bonden kompenserar att svart är bonde under.
Vits torn får i det här skedet
koncentrera sig på att gardera f2,
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Foto: Misha Savinov

VM-matchen avgjordes på ett konferenscentrum i Elista.

medan vits springare får bearbeta
en eller annan svag bonde i svarts
läger. Drömmålet är förstås f3.
37.Tf1 Sd2 38.Tc1 Se4 39.Tf1

39...f6!
Topalov ratar remin. Trycket mot
f2 gör att han kan spela på vinst
utan att ta några större risker.
Strategin får i så fall bli att skapa
ytterligare svagheter i vits kungsställning med h7-h5-h4 eller att

försöka fånga vits springare.
40.Sc6 Sd2
Topalov: “Efter dragkontrollen
vid fyrtionde draget kunde jag
spela vidare utan risk, för objektivt sett stod jag bättre. Det är ett
drömläge för varje schackspelare. Det var naturligtvis inte lätt
att omvandla fördelen till vinst,
det fanns betydande tekniska
svårigheter. Vladimir försvarade
sig bra och till slut satte jag bort
mig.“
41.Td1 Se4 42.Tf1 Kg6 43.Sd8
Tb6
Tornet lockas bort från andra
raden. Alternativet var 43...e5
44.Sc6 Kf5 45.dxe5 fxe5 och
springarjakt.
44.Tc1 h5 45.Ta1
Tornet får inte lämna första
raden. 45.Tc2? Tb1+ 46.Kh2 Tf1
47.g4 h4 48.Sxe6 Sxf2 och svart
vinner.

45...h4 46.gxh4
Kramnik övervägde om han skulle
spela detta eller g3-g4. Kramnik:
“I varianten med 46.g4 fruktade
jag att svart skulle välja en plan
med springaren på g5 medan
tornet opererar på andra raden.
Då hade jag tvingats ställa kungen på h2 och tornet på f1 – vit är
paralyserad. Då kan svarts kung
smyga över till damflygeln. Det
ville jag inte tillåta. Därför spelade jag 46.gxh4 och jag tror att det
håller.“ Kramnik medgav att han
hade underskattat vits problem i
det här slutspelet.
46...Kh5 47.Ta2 Kxh4 48.Kh2
Kh5
På 48...Sg5 finns paraden 49.Ta4,
t.ex. 49...Tb2 50.d5+ Kh5
51.Sxe6 Txf2+ 52.Kh1 Tf1+ och
svart bör nöja sig med remischackarna.
49.Tc2 Kh6 50.Ta2 Kg6 51.Tc2
TfS nr 7/2006
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VM-matchen
Kf5 52.Ta2 Tb5 53.Sc6 Tb7
Han hotar att manövrera tornet
till g2.
54.Ta5+ Kg6 55.Ta2

55...Kh5
Alternativet är 55...Kh6, men då
finns en studieartad räddning för
vit: 56.d5 Tg7 57.dxe6 Tg2+
58.Kh1 Kg7 59.Ta7+!! Kg6
60.Se7+ Kh6 61.Ta2 Sxf2+
(61...Sg3+ 62.fxg3 Txa2 63.Kg1
och det är svart som är i riskzonen) 62.Txf2 Txf2 63.Sf5+ Kg6
64.Sd6 Tf1+ 65.Kh2 f2 66.e7
Th1+ 67.Kxh1 f1D+ 68.Kh2 med
remi.
56.d5! e5
Efter 56...exd5 57.Sd4 Sg5 58.
Kg3 har vit initiativet, och efter
56...Tg7 57.dxe6 Tg2+ 58.Kh1
Kg6 59.Sd8! är det krattat för
e6-bonden.
57.Ta4

verna som spelade honom ett
spratt. 57...Sxf2 hade säkrat
remin, t.ex. 58.Kg3 (inte 58.d6
Tb2 59.Tb4 Td2 60.Kg3 Sh1+
61.Kxf3 f5 62.Sxe5 Tf2 matt)
58...e4! 59.Kxf2 Tb2+ och vit får
acceptera remischackar. Han kan
inte tillåta att svart får fortsätta
med f3-bonden: 60.Kf1 Tb1+ 61.
Kf2 Tb2+ 62.Ke1 Tb1+ 63.Kd2?
f2 och svart vinner.
58.Sxe5 Tb2 59.Sd3
Kramnik: “Efter Sd3 förstod jag
att jag hade vinstchanser. Där
började den tekniska fasen och
jag fick skärpa mig, för ibland kan
man missa vinsten på grund av att
man inte har anpassat sig till en
ny situation.“
59...Tb7
På 59...Td2 följer 60.Td4!.
60.Td4 Tb6 61.d6!
Kramnik kompenserar sig ordentligt för den bonden.
61...Sxd6 62.Kg3 Se4+ 63.Kxf3
Kg5 64.h4+ Kf6
Vit vinner även efter 64...Kxh4
65.Sc5.
65.Td5 Sc3 66.Td8 Tb1 67.Tf8+
Ke6 68.Sf4+ Ke5 69.Te8+ Kf6
70.Sh5+ Kg6 71.Sg3 Tb2 72.
h5+ Kf7 73.Te5 Sd1 74.Se2 Kf6
75.Td5 uppg.
På 75...Txe2 avgör 76.Td6+ Ke5
77.Kxe2 Sc3+ 78.Kd3.
En snöplig förlust för Topalov.
Fråga till Kramnik på presskonferensen: “Tycker du synd om
Veselin?“ Kramnik efter några
sekunders tystnad: “Jag försökte
lyssna till min inre röst; nej, jag
tycker inte synd om honom.“

57...f5??
En jättetavla. Topalovs första
parti i hans första VM-match –
det kan mycket väl ha varit ner8
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Andra partiet, 24 september
Slaviskt (D 19)
Veselin Topalov
Vladimir Kramnik
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3
dxc4 5.a4 Lf5 6.e3
6.Se5 är huvudalternativet.
6...e6 7.Lxc4 Lb4 8.0-0 Sbd7
Det är också möjligt att spela

8...0-0 direkt.
9.De2 Lg6 10.e4 0-0
Svart kan anta bondeoffret med
10...Lxc3 11.bxc3 Sxe4 men
efter 12.La3 får vit ett farligt initiativ. Det är säkert en dålig idé
att välja något sådant mot Topalov.
11.Ld3 Lh5 12.e5 Sd5 13.Sxd5
cxd5 14.De3 Lg6 15.Sg5
Senare, i första särspelpartiet,
spelade Topalov 15.Se1 i stället.
15...Te8 16.f4
Allt det här har spelats många
gånger förut men nu introducerar Kramnik en ny plan som går
ut på att försöka blockera kungsflygeln.
16...Lxd3 17.Dxd3 f5! 18.Le3
18.exf6 Sxf6 är helt okej för svart.
Det är möjligt att Kramnik i sina
förberedelser koncentrerade sig
på konsekvenserna av 18.g4 h6
19.Sxe6!? Txe6 20.gxf5. Gristjuk anger den möjliga fortsättningen 20...Tc6 21.Db5 (21.Kh1
Dh4 22.Tg1 Tf8) 21...Dh4!
22.Dxd5+ Kh8 23.De4 Tf8 24.d5
Lc5+ 25.Kh1 Tb6 och det ser ut
som om svart har vits bondekoloss under kontroll.
18...Sf8 19.Kh1 Tc8?
Kramnik underskattade motståndarens möjligheter på kungsflygeln. Det hade varit en bra idé
att peta på springaren med
19...Le7, t.ex. 20.Sf3 Tc8 21.h3
Dc7 22.Tfc1 Dd7 och svarts ställning är helt okej.

20.g4! Dd7
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telsen. 28...Tb3 ser ut som ett
tänkbart alternativ, men efter
29.hxg6! h5 30.T4g2! Dd3
(30...Txe3 31.g7 Sh7 32.Dg6 och
matthotet på e6 avgör, t.ex.
32...Dd7 33.Dxh5 med idén
34.Th2.) 31.Dxd3 Txd3 32.g7
Sd7 33.Th2! Kf7 (33...Txe3 34.
Txh5 Kf7 35.Sh2!! följt av Sh2g4-h6 vinner.) 34.Te2 Kg8 35.
Tg6 är svarts ställning bankruttmässig. Topalov menade efteråt
att man bör ta en titt på möjligheten 28...Dc4.

Vladimir Kramnik lyssnar till sin inre röst på presskonferensen
efter första VM-partiet.

Kramnik tog en rejäl lutare. Det
började gå upp för honom att han
hade avsevärda problem efter
20...h6 21.Sxe6! Txe6 (21...Sxe6
22.gxf5 Sf8 23.Tg1) 22.gxf5 Tc6
23.Tg1 med tryck på g-linjen,
medan 20...fxg4 21.f5 ger vit ett
starkt initiativ.
21.Tg1 Le7 22.Sf3
Förmodligen övervägde Topalov
även slaget på e6, men vit behöver inte tillgripa några drastiska
medel för att slå vakt om sin
fördel.
22...Tc4 23.Tg2 fxg4?!
Det är våghalsigt att öppna glinjen på det här sättet. 23...Sg6

var ett tänkbart alternativ.
24.Txg4 Txa4 25.Tag1 g6
Det är lätt att sortera bort 25...Sg6
26.h4 Lf8 27.Sg5!.
26.h4!
Nu cirklar den mesta uppmärksamheten kring punkten g6.
26...Tb4
Kramnik måste jaga motspel.
27.h5 Db5 28.Dc2!
Damen släpper inte kontakten
med g6. På direkt 28.hxg6?? finns
28...Dxd3 29.gxh7++ Kxh7 30.
Tg7+ Kh6 och vits angrepp rinner ut i sanden.
28...Txb2
Det går inte att motstå den fres-

29.hxg6!
Topalov kan lämna damen i sticket: 29...Txc2 30.gxh7++ Kxh7
31.Tg7+ Kh6 (31...Kh8 32.Tg8+
Kh7 33.T1g7+ Kh6 34.f5+ Lg5
35.Txg5 Df1+ 36.Sg1 med mattangrepp.) 32.f5+ Lg5 37.T7xg5
med matt.
29...h5
Kramnik: “Min ursprungliga tanke var att spela 29...Sxg6 men det
ger vit chansen till en fantastisk
matt: 30.Dxg6+!! hxg6 31.Txg6+
Kh7 32.T6g3!. Svart är dam över
och vid draget, men det finns
inget försvar mot matthotet.“
30.g7 hxg4 31.gxf8D+ Lxf8??
En dundertavla. De som följde
partiet på internet med hjälp av
ett eller annat analysprogram
visste att partidraget förlorar
direkt och koncentrerade sig på
att studera konsekvenserna av det
nödvändiga 31...Kxf8. Vi kan väl
nöja oss med konstaterandet att
det är mycket oklart efter 32.Dg6
TfS nr 7/2006
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De2 33.Dxg4 Lg5! 34.Te1 Dc2.

32.Dg6+?
Topalov försitter ett gyllene tillfälle att utjämna matchen: 32.
Txg4+ Lg7 33.Dc7! (Det kräver
helt nya tankegångar för damen
var ju på väg mot g6.) 33...Df1+
34.Sg1 och svart kan ge upp. På
presskonferensen efteråt var det
Kirsan Iljumsjinov som påpekade
denna möjlighet för de båda
häpna spelarna.
32...Lg7 33.f5!?
Det kom som en överraskning för
Kramnik, som bara hade räknat
med 33.Sg5 varpå det lutar åt
remi efter 33...Te7.
33...Te7
Inte 33...exf5? 34.Sg5 Dc6 35.e6
Te7 36.Tf1 Dc2 37.Dh7+ Kf8
38.Txf5+ och vit vinner.
34.f6 De2 35.Dxg4 Tf7 36.Tc1
Datorprogram visar att 36.Dh5!
a5 37.Tg3! leder till vinst efter
hårresande förvecklingar. Resten
spelades i tidsnöd.
36...Tc2 37.Txc2 Dd1+ 38.Kg2
Dxc2+ 39.Kg3 De4
Med två drag och ungefär tio
minuter kvar till tidskontrollen
använde Kramnik nästan all
kvarvarande betänketid till beslutet om damen skulle till e4
eller f5.
40.Lf4?!
40.Dxe4 dxe4 41.Sg5 var ett
bättre vinstförsök, men svart bör
kunna hålla ställningen efter
41...Lh6.
40...Df5 41.Dxf5 exf5 42.Lg5?
10
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Han vill ha med kungen och
sedan avancera med bönderna,
men det tar för lång tid. 42.Sg5!
är mycket bättre.
42...a5! 43.Kf4 a4 44.Kxf5 a3
45.Lc1 Lf8 46.e6 Tc7 47.Lxa3
Svart bör vinna efter 47.e7 Lxe7
48.fxe7 Txe7 49.Lxa3 Te3 osv.
47...Lxa3 48.Ke5 Tc1!
Efter 48...Tc3 49.Sg5 Tg3 50.Sf7
Tf3 51.Sg5 håller vit remi.
49.Sg5
Efter 49.Kxd5 Tf1 50.f7+ Kg7
51.Sd2 Tf5+ 52.Ke4 Kf6 53.d5
b5 54.Sb3 Ld6 (Gristjuk) har vits
bönder förlorat sin kraft. Svarts
ensamma bonde kan börja förbereda sig för hjälterollen.
49...Tf1 50.e7 Te1+ 51.Kxd5
Lxe7 52.fxe7 Txe7 53.Kd6 Te1?
Slutspelsbasen berättar att
53...Te3! är det enda vinstdraget
och anledningen är att från det
fältet kan tornet senare i en
variant understödja framstöten
b4-b3.
54.d5 Kf8

55.Se6+?
Det tillåter kungen att vandra
över till damflygeln. Vit håller
remi med 55.Kd7! b5 56.Se6+
Kf7 57.Sd8+ Kf6 58.Sc6 Tb1
59.Kd6! b4 60.Kc5 b3 61.Kc4
osv.
55...Ke8 56.Sc7+ Kd8 57.Se6+
Kc8 58.Ke7 Th1 59.Sg5 b5
60.d6 Td1 61.Se6 b4 62.Sc5
Te1+ 63.Kf6
Eller 63.Se6 Txe6+ 64.Kxe6 Kd8.
63...Te3 64.uppg.

Spelschemat var två partier och
sedan vila den tredje dagen.
Kramnik kopplade av på vilodagen med att läsa böcker och titta
på tv, “Jag ägnade mig till och
med lite åt schack“. Topalov
besökte en kyrka, Kasankatedralen, som öppnades speciellt för
honom.
Tredje partiet, 26 september
Katalanskt (E 02)
Vladimir Kramnik
Veselin Topalov
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.g3
dxc4 5.Lg2 Sc6
Topalov är den förste att avvika
från första partiet.
6.Da4 Ld7
Ett ovanligt alternativ till huvudvarianten 6...Lb4+ 7.Ld2 Sd5.
7.Dxc4 Sa5 8.Dd3 c5 9.0-0 Lc6
10.Sc3 cxd4 11.Sxd4 Lc5 12.
Td1 Lxg2?!
Efter två förluster kunde det vara
en god idé att söka en okomplicerad avveckling och remi, men det
tycks inte ligga för Topalov. Efter
12...Dxd4 13.Dxd4 Lxd4 14.
Txd4 Lxg2 15.Kxg2 Sc6 16.Td1
0-0 17.Lg5 Tfd8 ser det remiaktigt ut. Efter direkt avslag på g2
får vit chansen till en smågiftig
mellanschack.
13.Db5+!
Topalov: “Jag hade naturligtvis
sett 13.Db5+, men räknade med
att det skulle bli hårdare spel med
damerna kvar på brädet.“
13...Sd7 14.Kxg2 a6 15.Dd3 Tc8
På 15...0-0? följer 16.Sc2 med
dubbelhotet Dxd7 och b2-b4. I
partiet Tkachiev–Solozjenkin,
Frankrike 2000, följde 15...Le7
(som förhindrar Lg5) 16.Lf4 Tc8
17.Sf3 med fördel för vit. Topalovs nyhet är knappast en förstärkning.
16.Lg5!
Han kan utnyttja att Topalovs
kung är kvar i centrum. Det går
inte att slå löparen: 16...Dxg5
17.Sxe6! De7 (17...Se5 18.Sxg5
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Sxd3 19.Txd3) 18.Sxg7+ Kd8
19.Sd5 Dd6 20.Df5 och svart
dukar under.
16...Le7

17.Lxe7?!
Kramnik övervägde länge 17.Se4!
men kunde inte finna något avgörande efter 17...Se5. Här finns
dock en vacker vinstväg: 18.Lxe7
Dxe7 19.Sf5!! Sxd3 (19...exf5
20.Sd6+ Kd8 21.Da3!) 20.Sed6+
Kf8 21.Sxe7 Td8 (21...Tc7
22.Sdc8!) 22.Sdc8! Sc6 23.Sxc6
Txc8 24.Sa7 Ta8 25.Txd3 g6
26.Tc1 osv.
Det finns inga bra sätt att
bemöta 17.Se4!, t.ex. 17...Lxg5
18.Sd6+ Ke7 19.Sxc8+ Dxc8
20.Sf3 och det finns inte något
försvar mot 21.Da3+ Dc5 22.
Txd7+!, eller 17...Sc4 18.Tac1
Sxb2 19.Db3! Sxd1 20.Sxe6!
med avgörande angrepp.
17...Dxe7 18.Tac1
Om svart hade fått chansen
att spela 0-0 och Tfd8 i ett huj
så hade han inte haft några
problem. 18...0-0 19.Sf5! Dg5
20.Sd6 ger vit klar fördel.
18...Sc4 19.Sa4 b5 20.b3 0-0
Säkrast. Efter 20...Sde5 21.De4
f5 22.Db1 bxa4 23.bxc4 Sxc4
24.Dd3 Dd7 25.f3! Sb2 26.Dxa6
0-0 27.Txc8 Txc8 28.Tb1 har vit
klar fördel.
21.bxc4 bxa4 22.Sc6
Svart har fullbordat utvecklingen
men tillåts inte placera en blockadspringare på c5 med bekvämt
spel. Kramnik har fortfarande ett

farligt initiativ.
22...Txc6 23.Dxd7 Dc5
Svarts dam är en viktig försvarspjäs, så han kan inte acceptera ett
dambyte, t.ex. 23...Dxd7?
24.Txd7 Tfc8 25.Tb7! följt av
Tb4 med klar fördel för vit.
24.Tc3 g6 25.Tb1 h5 26.Tb7
Vit har tagit sig in på sjunde
raden, men svart kan försöka
skapa motspel mot f2.
26...e5 27.e4 Tf6
Topalov: “Efter 27...Tf6 är svarts
alla problem lösta. Vit ville omgruppera tornet från b7 via d7 till
d5 och sedan rycka fram med
bönderna. Jag tittade också på
27...Td6 och 27...h4 för att skapa
motspel, men de dragen var alltför långsamma.“
28.Tc2 Da3
Framstöten e3-e4 gav vit några
svaga fält och svart kunde ha utnyttjat det med 28...Td6 29.Dxa4
Dd4.
29.Dd1 Td6 30.Td2 Tfd8 31.Td5
Ett lockande drag eftersom det
ger vit en garderad fribonde på
d5. En annan intressant möjlighet är 31.Tb8!?, t.ex. 31...Txd2
(31...Txb8 32.Txd6 Dxa2
33.Dd5 och vit vinner.) 32.Txd8+
Txd8 33.Dxd8+ Kg7 34.Dd2
med idén Dc2, som leder till ett
fördelaktigt damslutspel.
31...Txd5

32.cxd5?!
Kramnik missar sista chansen att
vinna partiet. Efter 32.exd5 är
det förbundna fribönderna myck-

et starka, t.ex. 32...e4 33.De2
Te8 34.Tc7! Dd3 35.De3 eller
32...Dxa2 33.Dd3 Da1 (33...a3
34.d6 e4 35.Dd5 Tf8 36.d7 e3
37.Dxf7+!!) 34.d6 Dd4 35.Dxd4
exd4 36.c5 Kg7 37.Tb4.
32...Dxa2 33.Df3 Tf8 34.Dd3
Om vit hade fått chansen till
Ta7xa6 så hade han haft goda
chanser, men det får han inte.
34...a3 35.Tb3
På 35.Dxa6 håller 35...Dc2 remi.
Kramnik: “Om 35.Ta7 så kan
svart rädda sig med 35...Db2.
Först trodde jag att jag kunde
spela 36.Dxa6? men då har han
36...Dd4 och det verkar vara remi.
På 36.Txa6 finns 36...a2 37.Da3
De2! 38.Ta4 Tb8 39.Dxa2?? och
nu 39...Tb2, så det finns inte tid
att ta bonden.“
35...f5!
Kramnik: “Annars vinner vit.“
36.Dxa6 Dxb3 37.Dxg6+ Kh8
38.Dh6+ Kg8 remi
Efter tredje partiet var det
Topalov som kom leende till
presskonferensen medan Kramnik såg mer betänksam ut.
Kramnik hade missat ett upplagt
läge att förlänga vinstraden.
Fjärde partiet, 27 september
Slaviskt (D 47)
Veselin Topalov
Vladimir Kramnik
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.e3
I andra partiet spelade Topalov
4.Sf3.
4...e6 5.Sf3 Sbd7 6.Ld3 dxc4
7.Lxc4 b5 8.Ld3 Lb7 9.a3 b4
10.Se4 Sxe4 11.Lxe4 bxa3
12.0-0
Kramnik var själv närvarande
när det här draget hade premiär.
Det var i snabbpartiet Ivantjuk–
Kramnik, New York 1994. Vits
strategi går ut på att försvåra
genomförandet av befrielsedraget c6-c5 och att jobba hårt på en
halvöppen a-linje. I stampartiet
följde 12...axb2 13.Lxb2 Sf6
TfS nr 7/2006
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På Kramniklägrets förslag hade arrangörerna placerat en glasvägg mellan spelarna och publiken.
Det var möjligt för publiken att se spelarna men inte vice versa.

14.Ld3 Le7 15.Db1 Tb8 16.Txa7
Db6 17.Da2 0-0 18.Tb1 Ta8 med
utjämning.
12...Ld6 13.b3 Sf6 14.Sd2
Det har visat sig att 14.Ld3 c5
15.Lb5+ Ke7 är okej för svart, så
Topalov försöker en ny väg. Han
vill retirera med löparen till f3
och öka trycket mot bonden på
c6.
14...Dc7
Topalovs nyhet innebar ett
bondeoffer, men Kramnik gjorde
säkert klokt i att avböja erbjudandet. Efter 14...Sxe4 15.Sxe4
Lxh2+ 16.Kxh2 Dh4+ 17.Kg1
Dxe4 18.f3 jämte Lxa3 är det
ingen tvekan om vem som sitter
med den bästa löparen.
15.Lf3!
12
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Topalov insisterar på bondeoffret och nu är det svårt för Kramnik att tacka nej utan att hamna i
svårigheter.
15...Lxh2+ 16.Kh1 Ld6 17.Sc4
Le7 18.Lxa3 0-0 19.Lxe7 Dxe7
20.Ta5
Med kontroll över c5. Vit har

uppnått sitt syfte: bönderna på
a7 och c6 är svaga.
20...Tfd8
Draget åtföljdes av ett remianbud.
21.Kg1!
Ett subtilt profylaxdrag. Det
är väl frestande att kasta sig över
a-bonden – det ingår ju i vits
grundkoncept – men efter 21.Da1
c5! 22.Txa7 Txa7 23.Dxa7 visar
det sig att svart kan utnyttja kungens placering på h1: 23...Sg4!
varpå 24.Kg1 Dh4 25.Lxg4 Lxg2
26.Lxg2 Dxg4+ leder till remischackar.
21...c5!
I ett läge när vit har etablerat
press ger svart tillbaka en bonde
för att kunna befria sin ställning.
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22.Txc5 Se4 23.Lxe4 Lxe4 24.
Dg4 Ld3 25.Ta1 Tac8 26.Taa5
Vit står aktivare och bonden på
a7 är fortfarande svag.
26...Tb8 27.Dd1
På 27.Se5 följer 27...Txb3 för
svart kan besvara 28.Sc6 med
28...Dd6 med matthot.
27...Le4 28.Da1 Tb7
Om 28...Txb3? så 29.Sd2.
29.Sd2 Lg6 30.Dc3 h6 31.Ta6
Kh7 32.Sc4
Topalov: “Jag borde kanske ha
spelat 32.f3 för att hindra hans
löpare från att komma till d5, och
sedan försöka placera min springare på c5. Det är oklart.“
32...Le4 33.f3 Ld5 34.Sd2 Tdb8
Det är möjligt att svart kan parera
hotet e3-e4 med 34...e5, för efter
35.Dd3+ Kg8 36.e4 Le6 37.Txe5
Tb4!? är merbonden inte mycket
värd. Fram till tidskontrollen
handlar det mycket om värdet av
e3-e4.
35.Dd3+
Efter 35.e4 Lxb3 36.Ta3 Ld1
37.De3 Tb4 slinker löparen ut.
35...f5

Löparen på d5 stöttas. Kramnik
lyckas i det följande förhindra
framstöten e3-e4. Inte 35...Kg8?
36.e4 Lxb3 37.Tc3 Dh4 38.Ta1
och löparen hänger löst.
36.Tc3
Inte 36.e4 fxe4 37.fxe4 Lxb3.
36...Dh4 37.Ta1
På 37.e4 följer 37. ...De1+.
37...Dg3 38.Dc2
Och inte 38.e4 fxe4 39.fxe4

Dxd3 40.Txd3 Lxb3.
38...Tf7 39.Tf1
Efter 39.e4 fxe4 40.Sxe4 behåller vit initiativet.
39...Dg6 40.Dd3
Topalov försöker hålla liv i ställningen. 40.e4 fxe4 41.fxe4 Txf1+
42.Kxf1 Lb7 verkar ofarligt för
svart.
40...Dg3 41.Tfc1 Tfb7 42.Dc2
Dg5 43.Ta1
Nu är 43.e4? dåligt på grund av
43...Lxb3! 44.Sxb3 Txb3 45.
Txb3 Txb3.
43...Df6 44.Dd3 Td7 45.Ta4
Tbd8
Dubbleringen på d-linjen förhindrar e3-e4 och kan bädda för
den aktiva idén f5-f4.
46.Tc5 Kg8 47.Sc4 Lxc4?!
Ett tvivelaktigt avbyte men
Topalov har också tappat koncentrationen och tycks inte längre riktigt tro på sina möjligheter.
47...Tb7 är bättre.

48.Taxc4?!
Kramnik kunde ha fått det besvärligt efter 48.Dxc4, t.ex.
48...f4 49.Te5! (Topalov hade
bara kollat 49.Ta6 fxe3 50.Txe6
Txd4 51.Te8++ Kh7 52.Dg8+
Kg6 och vit har ingenting.)
49...fxe3 50.Txe6 Df7 51.Te4!
Dxc4 52.Txc4 osv.
48...f4 49.Tc6 fxe3 50.Dxe3
Txd4 51.Txe6 Dh4 52.Txd4 Dxd4
53.Te8+ Kh7 54.Dxd4 remi
Kramnik menade att de kunde ha
lagt av efter två timmars spel och

tagit remi. “Uppriktigt sagt så var
jag under resten av partiet mest
intresserad av att hinna med att
se en Champions League-match
på tv.“ Det var Spartak Moskvas
match som lockade.

T

opalov måste ha känt sig en
smula desperat efter denna
mardrömsstart. När Kramnik
detroniserade Garri Kasparov för
sex år sedan vann solide Kramnik
två partier och spelade remier i
återstående tretton partier. Topalov kunde emotse en liknande
behandling, och den här gången
skulle VM-matchen till råga på
eländet bara omfatta maximalt
tolv partier.
Det var förmodligen Topalovs
manager Silvio Danailov som
tänkte ut motdraget. Det gällde
att få Kramnik ur balans. Danailov författade en protestskrivelse
där han indirekt anklagade
Kramnik för fusk. Han påstod att
Kramnik hade besökt toaletten
misstänkt ofta under tredje partiet – och vad gjorde han månne
där? Danailov krävde att spelarna
skulle ha en gemensam toalett
och att de alltid skulle ha sällskap
av en biträdande domare när de
hade sina ärenden dit.
Det hör till saken att båda
parter hade accepterat de förutsättningar under vilka matchen
arrangerades. Enligt kontraktet
ska båda spelarna ha tillgång till
var sitt vilorum och toalett.
För att eliminera misstankar om
fusk fick spelarna passera genom
metalldetektorer när de ankom
till spellokalen. Det var naturligtvis förbjudet att ta med mobiler
och andra tänkbara hjälpmedel.
På scenen fanns ett spegelglas
mellan spelarna och publiken så
att de inte kunde få ögonkontakt
med någon åskådare. Det fanns
vidare elektronisk utrustning som
eliminerade alla former av kontakt med yttervärlden.
TfS nr 7/2006
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Silvio Danailov, Kirsan Iljumsjinov och Carsten Hensel möter pressen.

Danailovs protest var rent taskspeleri. Det lyckades delvis i och
med att domarkommittén, där
Danailovs goda vänner Zurab
Azmajparasjvili och Georgios
Makropoulos ingick, tillmötesgick kravet på en gemensam
toalett.
Kramnik och hans manager
Carsten Hensel tog förstås protesten som en ren förolämpning
och krävde att matchen skulle
genomföras under de förutsättningar som man hade förbundit
sig att följa. Man krävde vidare
att Azmajparasjvili och Makropoulos skulle ersättas av två
andra personer i domarkommittén.
14
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Fide-presidenten Kirsan Iljumsjinov skickade ett brev till de
båda kombattanterna och för att
invänta det och låta spelarna läsa
det sköts partiet upp en kvart.
Det rimliga hade väl varit att
skjuta upp partiet tills problemen var lösta.
Brevet anlände, lästes men löste inga problem. När domaren
Geurt Gijssen startade schackuret för femte partiet klockan
15.22 satt Topalov vid brädet
medan Kramnik fanns i sitt vilorum och väntade på att toadörren
skulle låsas upp. Den förblev låst
och efter en timme förklarade
Gijssen att Kramnik hade förlorat partiet på tid. Topalov och

Danailov log, ställningen var reducerad till 2–3. Protesten hade
fyllt sin funktion, Topalov var
åter med i matchen.
Kirsan Iljumsjinov är också
president i ryska autonoma republiken Kalmuckien, och i den
egenskapen befann han sig på en
konferens i Sotji med bland andra
Vladimir Putin när toacirkusen
satte i gång i Kalmuckiens
huvudstad Elista. Han skyndade
tillbaka hem för att försöka lösa
problemen.
Domarkommittén avgick och
Iljumsjinov övertog deras funktion tills en ny kommitté hade
tillsatts. Domarkommitténs beslut om gemensam toalett upp-
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hävdes. Återstod frågan om
Topalov skulle belönas för sin
tarvliga protest med en gratispoäng för femte partiet, eller om
matchen skulle återupptas vid
ställningen 3–1 till Kramnik.
Med den frågan hängande i
luften var risken stor att matchen
skulle gå i stöpet. Många vädjade
till Topalov att han skulle rädda
matchen genom att acceptera att
femte partiet utkämpades över
brädet, men Danailov avvisade
den idén blankt. Bulgariske presidenten Georgi Parvanov blandade sig i soppan och krävde att
matchen skulle fortsätta från ställningen 3–2. I annat fall hotade
han att skicka ett flygplan till
Elista och hämta hem sina landsmän. Kramnik å sin sida fick stort
stöd från olika stormästarkolleger världen runt.
Mexikanen Jorge Vega fick
förnyat förtroende i domarkommittén medan Azmajparasjvili
och Makropoulos ersattes av
Boris Kutin från Slovenien och
Faik Gasanov från Azerbajdzjan.
Den nya kommittén förklarade
att man inte hade befogenhet att
fatta ett nytt beslut om femte
partiet.
Det blev Kramnik som fick
rädda matchen genom att godta
ställningen 3–2 under protest.
Han var inställd på att stämma
Fide för förlusten av det ospelade
partiet. Förlusten orsakades av
ett beslut om toaletterna som
senare revs upp, fattat av en
domarkommitté som inte fick
fortsatt förtroende.
Händelseutvecklingen hade
gjort Kramnik till en hjälte oberoende av hur matchen slutade.
Sjätte partiet startade med en
handskakning och lätta leenden.
Danailov hade tidigare förklarat
att Topalov skulle vägra att skaka
hand med Kramnik och att det i
fortsättningen skulle bli separata
presskonferenser.

Veselin Topalovs första engagemang efter VM-matchen var
en turnering i Hoogeveen. Silvio Danailov var med i Holland
där han förärades en klocka i form av en – ja, det framgår av
bilden.

Danailovs inspirationskälla?
När Veselin Topalov vann
VM-turneringen i San Luis
förra året mumlades det på
sina håll om att han förmodligen hade fuskat genom att ta
hjälp av datoranalyser utförda
av sekundanten Ivan Cheparinov på hotellrummet och förmedlade av Silvio Danailov,
som satt på åskådarplats.
När det var dags att dela ut
schack-Oscar för 2005 lämnade Alexander Morozevitj
in en lista där han hade datorprogram på första och andra
plats och Silvio Danailov på
tredje. Antydningen var sol-

klar och förstärktes när Morozevitjs sekundant Vladimir
Barski, som var med i San Luis,
skrev en artikel på samma
tema. Han pekade på möjligheten att Topalov skulle ha
fuskat i VM-turneringen. Det
var inga omskrivningar.
Den här historien kan
mycket väl ha varit inspirationskällan när Danailov kom
med sin protestskrivelse efter
fjärde VM-partiet. Kanske var
det betalning för gammal ost,
även om Kramnik inte var
inblandad i händelserna kring
San Luis.
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VM-matchen
Sjätte partiet, 2 oktober
Slaviskt (D 17)
Veselin Topalov
Vladimir Kramnik
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3
dxc4 5.a4 Lf5 6.Se5
I andra partiet spelade Topalov
det mindre anspråksfulla 6.e3.
6...e6 7.f3 c5
Det finns tonvis med teori i den
skarpa huvudvarianten 7...Lb4
8.e4 Lxe4 9.fxe4 Sxe4 10.Ld2
Dxd4 11.Sxe4 Dxe4+ 12.De2
Lxd2+ 13.Kxd2, men där vill
Kramnik helst sitta som vit. Han
väljer i stället en mycket solid
variant där han dock måste lösa
problemet med den inspärrade
löparen på g6.
8.e4 Lg6 9.Le3
Topalov kände sig förmodligen
inte tillräckligt väl förberedd för
det skarpare huvuddraget 9.d5.
Nu blir det ett beskedligare spel.
9...cxd4 10.Dxd4 Dxd4 11.Lxd4
Sfd7
Det här är en variant som Vasilij
Smyslov ofta praktiserade. Svart
står rätt solitt och anses ha goda
möjligheter att neutralisera vits
lilla initiativ.
12.Sxd7
Han slår hellre på d7 än byter av
den passiviserade löparen på g6.
12...Sxd7 13.Lxc4 a6
Ett viktigt profylaxdrag som tar
fältet b5 för Lc4 och Sc3. Dessutom berövas löparen på d4 ett
angreppsmål.
14.Ke2
Topalov får satsa på ett minimalt
bättre slutspel. Kramnik måste se
till att få i gång sin vitfältare.
14...Tg8
En originell lösning på svarts ställningsproblem. Kramnik planerar
att fullborda utvecklingen med
Tc8, Lc5 jämte Ke7.
15.Thd1 Tc8 16.b3 Lc5 17.a5
Ke7
Planen är att spela f7-f6 och få ut
vitfältaren den vägen.
18.Sa4 Lb4
16
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Bonden på a5 var tänkt att pressa
ner svart men kan också utvecklas till en svaghet.
19.Sb6 Sxb6 20.Lxb6 f6 21.Td3
Tc6
Vid behov kan tornet opponera
på d6. Svart har inga problem i
den här ställningen.
22.h4 Tgc8 23.g4 Lc5
Det kunde vara en god idé att
först ta kontroll över d7 med
23...Le8.
24.Tad1
Vit offrar temporärt en bonde för
att erövra d-linjen.
24...Lxb6 25.Td7+ Kf8 26.axb6
Txb6 27.T1d6 Txd6 28.Txd6
Tc6!
Enklaste sättet att forcera fram
remin. Efter 28...e5 29.Tb6 Tc7
30.Ld5 Lf7 31.Lxb7 a5 32.Kd3
Td7+ 33.Kc3 Ke7 ser svart ut att
hålla ställningen men vit kan försöka pressa.
29.Txc6 bxc6 30.b4
30.Lxe6 Ke7 31.Lc4 a5 förändrar inte utgången.
30...e5 31.Lxa6 remi
Efter partiet blev det för sista
gången en gemensam presskonferens med de båda spelarna.
Kirsan Iljumsjinov intog en position mellan dem och de flesta
av frågorna kretsade kring det
ospelade femte partiet.
Reglerna föreskrev att man vände på steken efter halva matchen.
Den som hade vit i första partiet

skulle ha svart i det sjunde. Det
innebar att Topalov fick tre vita
partier i rad. Kramniks kommentar vid presskonferensen efter
matchen: “Det var kanske första
gången i VM-historien som en av
spelarna fick en gratispoäng och
ett extra vitparti.“ (Kramnik skulle ju ha haft vit i det ospelade
femte partiet.)
En kvart före sjunde partiet
delade Danailov ut ett pressmeddelande. Han hade upprättat statistik över hur många av
Kramniks drag som överensstämde med de som Fritz 9 föreslog.
Det antyddes på nytt att
Kramnik hade en dator undangömd på den genomkontrollerade toaletten. Det framgick inte
hur lång betänketid datorn hade
fått och det kan kvitta. Någon
kom fram till att Topalov hade
prickat in fler Fritzdrag i San Luis,
och vad bevisar det? Det var pinsamt uppenbart att detta var ett
nytt försök att störa Kramnik.
Sjunde partiet, 4 oktober
Antagen Damgambit (D 27)
Veselin Topalov
Vladimir Kramnik
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.e3
e6 5.Ld3 dxc4
Efter det ovanliga 5.Ld3 tar Kramnik tillfället i akt att övergå till
antagen Damgambit. Det är värt
att notera att Segej Rublevskij är
en av de största experterna på
denna öppning och han fanns med
i Kramniks sekundantlag.
6.Lxc4 c5 7.0-0 a6 8.Lb3 cxd4
9.exd4 Sc6 10.Sc3 Le7
Kramnik har haft den här ställningen som vit många gånger och
han brukar behandla den mästerligt, vilket tre vinster mot Anand
vittnar om. Då skulle man kunna
misstänka att han även vet hur
varianten ska behandlas från
andra sidan av brädet.
11.Te1 0-0 12.a4!?
Han förhindrar b7-b5, men dra-
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get är ovanligt i ett läge när vit har
spelat Lc4-b3. Kramnik har spelat 12.a3 och 12.Lf4 mot Anand
(efter en annan dragföljd).
12...Ld7
En ganska passiv manöver, men
Kramnik borde veta om man ska
frukta 12...b6 13.d5!?.
13.Se5 Le8 14.Le3 Tc8 15.Tc1
Sb4 16.Df3
Vit aktiverar damen medan svart
tar kontroll över d5.
16...Lc6 17.Dh3 Ld5
Ett offer på f7 hängde i luften och
Kramnik är beredd att ge löparparet för att stärka försvaret.
18.Sxd5 Sbxd5 19.Tcd1

19...Tc7
Det är en sämre idé att byta av på
e3. Efter 19...Sxe3 20.Txe3 Ld6
21.Sxf7!? Txf7 22.Lxe6 Tcc7 23.
Tc3 har vit ett obehagligt initiativ. Svart får över huvud taget se
upp med offer på e6 eller f7. Det
är den typen av ställning.
20.Lg5 Dc8
Övergardering av e6.
21.Df3 Td8 22.h4 h6
Kramnik hade uppenbarligen
tröttnat på att ha löparen stående
på g5. Han utsätter sig för en viss
risk på sikt – vit kan tänkas skjuta
fram sin g-bonde eller om tillfälle
ges offra löparen på h6.
23.Lc1
Kramnik var mer rädd för
23.Ld2!? och angav varianten
23...Lb4 24.Lxb4 Sxb4 25.Sxf7!?
Kxf7 26.Lxe6+ Dxe6 27.Txe6
Kxe6 28.g4! med ett farligt an-

grepp. Svart har möjligen bättre
chanser att överleva efter
25...Txf7 26.Lxe6 Dc7.
23...Lb4
Ett viktigt mellandrag; tornet ska
bort från e-linjen.
24.Tf1

24...Ld6
Topalov hade även analyserat det
av Fritz10 rekommenderade
24...Sc3!?, men räknade med att
vit skulle få ett farligt angrepp
efter 25.Lxh6! Sxd1 26.Txd1.
Efter exempelvis 26...Sd5 27.Dg3
f6 28.Sd3 Ld6 29.Dg4 Te8 kan
det ändå bli svårt för vit att bryta
igenom.
25.g3
Här hade nog många väntat sig
att g-bonden skulle sätta fart, men
efter 25.g4!? Sh7 26.g5 hxg5
27.hxg5 Lxe5 28.dxe5 Sf8 har
stormen bedarrat och svart står
beredd att ta över.
25...b6 26.De2 Se7 27.Tfe1
Lxe5!
Ett avbyte som förändrar ställningen i grunden. Den starka
springaren byts av, men det ger
vit chansen att förbättra sin
bondestruktur. Svart har stödjepunkter för springarna på f5
och d5. Det och kontrollen över
c-linjen ger honom tillräckligt
motspel.
28.dxe5 Txd1 29.Dxd1 Sfd5
30.Ld2 Tc5 31.Dg4 Sf5 32.De4
Vit skulle gärna vilja omgruppera
löparen till b1 och därefter öppna mot h7 med g3-g4. Svart

måste skyndsamt ordna motspel
på damflygeln.
32...b5 33.h5 bxa4 34.Dxa4 Tb5
35.Tc1 Db7 36.Lc2 Sb6 37.Dg4
Txb2
Svart kommer bonde över men
vit har fått sin vitfältare i spel.
38.Le4 Dd7 39.Le1 Sd5 40.Ld3

Nu hänger hotet 41.De4 i luften,
men Kramnik parerar effektivt.
40...Sb4! 41.Lf1!
Efter en rejäl lutare finner Topalov det bästa sättet att hålla ihop
ställningen.
41...Sd3 42.Dd1 Sxe5 43.Dxd7
Sxd7
Två merbönder – men vit har
tillräckligt motspel.
44.Tc8+ Kh7
Om Kramnik hade varit piskad
att vinna det här partiet hade han
spelat 44...Sf8!?, men annars kan
det förstås vara obehagligt med
bindningen.
45.Tc7 Tb1 46.Txd7 Txe1 47.
Txf7 a5 48.Kg2 Kg8 49.Ta7 Te5
50.g4 Sd6 51.Ld3 Kf8 52.Lg6
Td5 53.f3 e5
Kramnik har byggt en ogenomtränglig mur på femte raden.
54.Kf2 Td2+ 55.Ke1 Td5 56.Ke2
Tb5 57.Td7 Td5 58.Ta7 Tb5
59.Ld3 Td5 60.Lg6 remi
Åttonde partiet, 5 oktober
Slaviskt (D 47)
Vladimir Kramnik
Veselin Topalov
1.d4 d5 2.c4 c6
Kramnik har försvarat sig med
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VM-matchen

just Slaviskt tidigare i matchen
och nu tvingas han visa hur han
tänker sig att vit bäst behandlar
öppningen. Intressant. I de tre
partier där Topalov accepterade
Katalanskt fick han bara en halv
poäng. Det var läge att överta
motståndarens recept.
3.Sf3 Sf6 4.Sc3 e6 5.e3 Sbd7
6.Ld3 dxc4 7.Lxc4 b5 8.Le2
I fjärde partiet, på andra sidan
brädet, spelade Topalov det vanligare 8.Ld3.
8...Lb7 9.0-0 b4 10.Sa4 c5!?
Kramnik hade en del problem
med c6-bonden i fjärde partiet.
Topalov gör sig snabbt kvitt det
problemet och ger sig in i en
taktiskt betingad variant som
anses vara bra för vit.
11.dxc5 Sxc5
Rätt utmanande. 11...Lxc5 är
18
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vanligare.
12.Lb5+ Scd7 13.Se5 Dc7
Inte 13...a6 14.Lxd7+ Sxd7
15.Dxd7+ Dxd7 16.Sxd7 Kxd7
17.Sb6+.

14.Dd4
Kramnik tog tjugo minuter på sig
för det här teoridraget. Topalov
drog blixtsnabbt så det var rätt

uppenbart att han hade en nyhet
i bakfickan. Kramnik fick höja
beredskapen. 14.Sxd7 Sxd7 blev
problemfritt för svart i partiet
Sjinkevitj–Somkin, Bor 2000.
14...Td8 15.Ld2 Da5!
Där kom nyheten. I stampartiet
Cvetkovic–Bagirov, Vrnjacka
Banja 1974, följde 15...a6 16.Tfc1
Da5 17.Lc6 Lxc6 18.Sxc6 Dxa4
19.Sxd8 Kxd8 20.a3 med fördel
för vit. Topalov: “Jag fann en
variant som hade dåligt rykte,
analyserade den grundligt och
fann att svart inte har något att
oroa sig för.“
16.Lc6
Vit har inte något bättre, och då
framstår Bagirovs 15...a6 som
en ren tempoförlust.
16...Le7
Han bekymrar sig inte för löpa-
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ren på b7 utan fortsätter lugnt
med utvecklingen. 16...Lxc6
17.Sxc6 Dxa4 18.Sxd8 förefaller
obehagligt för svart.
17.Tfc1
Det ger svart chansen till en avveckling där han får två springare
för torn och bonde och bättre
spel. 17.Lxb7 faller naturligtvis
på 17...Sxe5, men 17.b3 kan vara
ett förnuftigt alternativ, t.ex.
17...0-0 18.Lxd7 Sxd7 19.Sxd7
e5 (19...Lc6 20.De5! Dxe5 21.
Sxe5 Lxa4 22.Lxb4 Lxb4 23.bxa4
Lc3 24.Sc6) 20.Dxe5 Dxe5
21.Sxe5 Txd2 22.Sc4 Td5 även
om löparparet ger svart god
kompensation för bonden.
17...Lxc6 18.Sxc6 Dxa4 19.
Sxd8
Det är tveksamt om vit har kompensation för pjäsen efter 19.Sxe7
Kxe7 20.Lxb4+ Ke8 21.b3
(21.Dd6 Sd5 22.La3 S7f6)
21...Da6 22.Td1 Db6. Kramnik
väljer ett till synes säkrare alternativ.
19...Lxd8

20.Dxb4
Ett viktigt beslut: fortsatt angrepp
eller avveckling till slutspel.
Efter det skenbart lovande 20.b3
Db5 21.Lxb4 finns 21...e5! som
neutraliserar vits angrepp, t.ex.
22.Dd2 Se4 23.De1 f5 och kungen kan gå till f7.
20...Dxb4 21.Lxb4 Sd5 22.Ld6
f5
Kungen får ett fält och springaren på d5 säkras. Det släpper in

vits torn, men det har svårt att
åstadkomma något i fiendeland.
23.Tc8 S5b6 24.Tc6 Le7 25.Td1
Kf7 26.Tc7 Ta8!
Topalov har initiativet och vill
skapa spel. Han kunde ha framtvingat tornbyte med 26...Tc8,
men efter 27.Txc8 (27.Txa7??
Lxd6) 27...Sxc8 28.Lxe7 Kxe7
29.Kf1 ligger remin om hörnet.
27.Tb7 Ke8 28.Lxe7 Kxe7 29.
Tc1 a5 30.Tc6 Sd5 31.h4 h6
32.a4
Han fixerar a5-bonden men
samtidigt försvagar han b-bonden. Idealet för vit vore om han
kunde spela b2-b4 i ett senare
skede och därigenom mobilisera
sin egen a-bonde, men det låter
sig näppeligen genomföras.
32...g5 33.hxg5 hxg5 34.Kf1 g4
35.Ke2 S5f6 36.b3
36.b4 vore logiskt med tanke på
den plan som skisserades i föregående kommentar, men efter
36...axb4 37.Txb4 g3!? 38.f3 Sd5
har svart klar fördel.
36...Se8 37.f3?!
Han är på god väg att skapa
problem för sig på kungsflygeln.
37.Tc1 med idén Th1 var möjligt.

37...g3!
På presskonferensen efteråt förklarade Kramnik att han betraktade sin ställning som förlorad
efter det draget.
38.Tc1 Sef6 39.f4?!
Han vill manövrera kungen till
f3, men det finns förstås risker

med att släppa fältet e4 till svarts
springare. Han kunde ha avvaktat med 39.Tc2.
39...Kd6!
Topalov kan inte hålla g3 – och
det är han inte heller intresserad
av att göra. Det är viktigare att
bädda för springaren.
40.Kf3 Sd5 41.Kxg3
Nu blir det lätt för svart, men
efter 41.Tb5 Ta7 får vit bland
annat se upp med möjligheten
Sc7.
41...Sc5
Det finns många svagheter i vits
ställning. Alltför många för att
den ska gå att hålla.
42.Tg7 Tb8 43.Ta7 Tg8+ 44.Kf3
Se4! 45.Ta6+ Ke7 46.Txa5 Tg3+
47.Ke2 Txe3+ 48.Kf1 Txb3 49.
Ta7+ Kf6 50.Ta8 Sxf4 51.Ta1
Tb2 52.a5 Tf2+ 53.uppg.
Det är mattsättning på gång.
Topalov överraskade Kramnik
redan i öppningen. Först genom
att spela Slaviskt och sedan med
det skarpa 9...b4!? 10.Sa4 c5!?.
Topalov fick ett initiativ i ett
tidigt skede och förvaltade sina
chanser på ett utmärkt sätt.
Kramnik fick frågan hur förlusten med vit påverkade honom
psykologiskt och om han tänkte
ägna tid åt att analysera det här
partiet. Kramnik: “Jag analyserar
inte mina partier under matcherna. Och det är inte någon psykologisk smäll: en förlust är en
förlust, inte mer med det. Jag
kommer inte att gråta mig till
sömns, jag är för gammal för det.
Jag försöker göra det bästa av
vilodagen i morgon och sedan
spelar jag på. Matchsituationen
är helt okej.“
Nionde partiet, 7 oktober
Slaviskt (D 12)
Veselin Topalov
Vladimir Kramnik
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.e3
Lf5 5.Sc3 e6 6.Sh4 Lg6 7.Sxg6
TfS nr 7/2006
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VM-matchen
hxg6 8.a3 Sbd7 9.g3 Le7 10.f4!?

Vits något utmanande uppställning är ett påfund av Topalovs
sekundant Paco Vallejo. Här är
c4-c5 ett positionellt hot i och
med att e6-e5 är förhindrat,
medan b7-b6 kan besvaras med
b2-b4. Svart måste slå av på c4
eller spela 10...a5. I det senare
fallet kan 11.c5 besvaras med just
11...b6.
10...dxc4 11.Lxc4 0-0?!
Med 11...Dc7 kunde Kramnik ha
hållit öppet om han skulle rockera kort eller långt.
12.e4
Vit har terrängfördel och löparparet. Svarts tunna kompensation är en något bättre utveckling. Kramnik måste vara
missnöjd med utgången av den
här öppningsduellen.
12...b5
En nödlösning, enligt Kramnik.
Topalov: “Svarts problem startade när han marscherade fram
med b-bonden. Jag fick in en bra
nyhet.“
13.Le2 b4 14.axb4 Lxb4 15.Lf3
Db6?!
En förberedelse för e6-e5. På
presskonferensen efteråt fick
Kramnik frågan varför han inte
spelade 15...c5 och svaret var att
han inte gillade 16.e5. Men efter
16...cxd4! 17.Dxd4 Sd5 18.Lxd5
Lc5 19.Dd3 exd5 hade han haft
motspel, något som han inte fick
efter partidraget. Att offra en
bonde eller två för motspel är
20
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förstås inte Kramniks melodi.
16.0-0 e5
Efter 16...c5 17.e5 Sd5 18.Sxd5
exd5 19.Le3 har svart problem
med d5-bonden, t.ex. 19...cxd4
20.Lxd4 Lc5 21.Lf2!.
17.Le3 Tad8

På 17...exd4 spelar vit inte
18.Lxd4 Lc5 och svartfältarna
försvinner utan 18.Sa4!. Kramnik: “Jag kunde ha gett upp efter
öppningen, men det hade inte
sett bra ut. Partiet var i praktiken
över efter sjutton drag. Briljanta
drag kunde inte rädda den ställningen. Så här långt i matchen
har mina öppningar varit usla.
Det är lätt att spela bra i bra
ställningar och vice versa. Om
jag lyckas lösa mina öppningsproblem skulle det bli en helt
annan sak.“
18.Sa4! Db8 19.Dc2 exf4 20.
Lxf4
Nu framgår varför Kramnik satte
damen på b8. Efter 20.gxf4 Tfe8
kan vit inte spela 21.Lf2 för då
förlorar han f-bonden. Men efter
20.Lxf4 har svart inte något att
komma med.
20...Db7 21.Tad1
Bönderna på d4 och e4 och löparparet ger vit klar fördel. Han kan
spela mot svagheterna på c6 och
f7.
21...Tfe8 22.Lg5 Le7 23.Kh1
Ett nyttigt drag som eliminerar
ett högst eventuellt motspel på
diagonalen a7-g1 och som dessutom ger svartfältaren ett reträtt-

fält på g1.
23...Sh7 24.Le3
Topalov ville försöka utnyttja
sina taktiska möjligheter och sitt
sedvanliga tidsförsprång. Det var
förmodligen anledningen till att
han valde bort 24.Lxe7 Txe7
25.e5.
24...Lg5 25.Lg1 Shf8 26.h4 Le7
27.e5!
Det lämnar ett hål på d5, men det
finns inte någon väg dit för svarts
springare.
27...Sb8
Liksom i fjärde partiet sitter
Kramnik med svaga bönder på
a7 och c6.
28.Sc3 Lb4 29.Dg2 Dc8
Det finns inte tid att ordna en
blockadspringare med Sf8-e6-c7d5 för 29...Se6 bemöts med
30.d5! cxd5 31.Sxd5 och svarts
ställning är fallfärdig.
30.Tc1
Nu hänger hotet Sd5 i luften.
30...Lxc3 31.bxc3 Se6 32.Lg4
Dc7 33.Tcd1 Sd7 34.Da2 Sb6
35.Tf3

35...Sf8?
Det förlorar direkt. Han kunde
ha stöttat upp f7 med 35...Td7.
36.Tdf1 Te7 37.Le3! Sh7
Enda draget mot Lg5, men det
tillåter en avgörande kombination. 37...Se6 faller på 38.Lxe6
fxe6 39.Lg5.
38.Txf7! Sd5
Eller 38...Txf7 39.Txf7 Dxf7 40.
Le6.
39.T7f3 uppg.
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Med tanke på att Kramnik gav
upp här är det kanske onödigt
att påpeka att 39.Le6 är ett strå
vassare än slutdraget.
Den officiella ställningen var 5-4
till Topalov. Det var första gången han tog ledningen i matchen,
och många trodde att Kramnik
inte skulle hämta sig från dessa
två förluster i följd. Sådana farhågor kom på skam.
Starke mannen bakom den
stora årliga schackfestivalen i
Mainz, Hans-Walter Schmitt,
kom med ett utspel. Han föreslog
att arrangörerna i Wijk aan Zee,
Morelia/Linares, Monaco, Dortmund, Mainz och Korsika skulle
hota att utesluta Topalov från
sina turneringar om det bulgariska lägret inte upphörde med
sitt “osportsliga uppförande“.
Schmitt föreslog vidare att några
av världens tio främsta spelare
skulle avböja inbjudan till Sofia,
och att det skulle tillsättas en
expertkommitté med uppgift att
utröna hur en spelare på över
trettio år kan lämna en mångårig
nivå på elo 2730–2740 och plötsligt gå upp till 2800+. Det var
Topalov som avsågs. Han gjorde
sitt första stora språng 1996 då
han gick upp till 2750. Sedan
dalade han och det var först 2004
som han nådde den nivån igen.
Nu är han världsetta på 2813.
Schmitts indirekta fuskanklagelse känns väl mest som ett utslag
av svinhugg går igen?
Tionde partiet, 8 oktober
Katalanskt (E 08)
Vladimir Kramnik
Veselin Topalov
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.g3
Lb4+
I första och tredje partiet spelade
Topalov 4...dxc4.
5.Ld2 Le7 6.Lg2 0-0 7.0-0 c6
8.Lf4
Lf8-b4-e7 och Lc1-d2-f4 – det

kan gå jämnt ut. På 8.Dc2 har
Topalovs idé 8...b6 9.Lf4 La6
visat sig vara motståndskraftig.
8...Sbd7
Topalov har dåliga erfarenheter
av ställningen efter 8...b6 9.Sc3
La6 10.cxd5 cxd5 11.Tc1 Sc6
12.Sxd5 Dxd5 13.Se5 Sxd4 14.
Lxd5 Sxe2+ 15.Dxe2 Lxe2 16.
Lxa8 Txa8 17.Tfe1 Lb5 18.Tc2
Sd5 19.Tec1. Den gav honom två
förluster i fjol: först mot Ponomariov i Sofia och sedan mot
Kramnik i Dortmund.
9.Dc2 a5 10.Td1 Sh5 11.Lc1 b5
12.cxd5
Som omväxling kommer Kramnik med ett nytt drag. 12.c5 f5
anses vara helt okej för svart.
12...cxd5 13.e4
Bonden rycker fram direkt innan
svart har hunnit spela Lb7. Efter
13.Se5 Lb7 14.e4 dxe4 15.Sc6
Lxc6 16.Dxc6 b4 17.Dxe4 Tc8
har svart inga större problem.
13...dxe4
Kantspringaren vill gärna komma i spel men efter 13...Shf6
14.Se5!? Lb7 15.Sxd7 Dxd7
16.e5 kommer springaren åter
dåligt till. Den kan inte gå till e4:
16...Se4? 17.f3 Tac8 18.De2 Sg5
19.h4.
På 13...Lb7 följer 14.e5 med
hotet g3-g4.
14.Dxe4 Tb8 15.De2!
Kramnik var en halvtimme efter
på klockan, men hade använt
tiden på ett bra sätt. Det hotar
16.Se5 Sxe5 17.Dxe5 med dubbelhot mot b8 och h5.
15...Shf6 16.Lf4 Tb6 17.Se5
Sd5
Efter 17...Lb7 18.Lxb7 Txb7 19.
Sc6 De8 har vit det angenäma
valet mellan 20.Sxa5 och 20.Sc3.
18.Lxd5
Han slår till innan svart hinner
konsolidera med S7f6.
18...exd5 19.Sc3
Vit vinner bonde men det är
möjligt för svart att kompensera
sig med motspel.

19...Sf6 20.Sxb5 La6 21.a4 Se4
Försöket att vinna tillbaka bonden med 21...De8 kan besvaras
med 22.Ld2!, t.ex. 22...Lxb5
23.axb5 Dxb5 24.Dxb5 Txb5
25.Sc6 Lb4 26.Lxb4 axb4 27.Ta4
b3 28.Td3 och svart riskerar att
komma bonde under igen.
22.Tdc1
Rätt torn till c1. Det andra tornet
ska stå kvar på a1 för att indirekt
verka mot a5.
22...De8
Han håller kontroll över c6 och
ökar trycket mot b5.
23.Tc7
Djärvare och mera ambitiöst än
23.Tc2.
23...Ld8 24.Ta7

24...f6??
Efteråt berättade Topalov att han
såg att han skulle ha goda möjligheter att hålla ställningen efter
24...Lxb5 25.axb5 Dxb5 26.
Dxb5 Txb5, men viljan att
spekulera i Kramniks tidsnöd
tog överhanden och han tyckte
sig se en möjlighet att komplicera
spelet med partidraget. Topalov
spelade över huvud taget snabbare än Kramnik. Den här gången gick det för snabbt.
25.Sd7
Det måste självfallet ha funnits
med i Topalovs snabba beräkningar. Han ville inte avslöja vad
det var han hade missat i partifortsättningen. Kramnik hade
även 25.Dg4 som kandidatdrag.
25...Tf7 26.Sxb6 Txa7 27.Sxd5
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Och vit är två bönder över.
27...Td7 28.Sdc3

28...Txd4
Kramnik: “28...Txd4 är ännu ett
fel. Det var nödvändigt att gå
tillbaka med tornet till e7 varefter vit måste visa lite god
teknik. Efter 28...Txd4 vinner vit.
Jag försökte att behandla ställningen på ett praktiskt sätt för att
undvika risker. Jag kunde ha tagit
pjäsen med f2-f3 men föredrog
att avveckla och ta ett vunnet
slutspel i stället.“ Svart hade fått
stora problem även efter 28...Te7
29.Dc4+ Kh8 30.Sd5 osv.
29.Te1
Ett praktiskt beslut. Kramnik såg
naturligtvis 29.f3 men ville inte
tillåta någon form av motspel med
29...Lb6. Efter 30.Kg2 tycks det
dock vara okej att inkassera
pjäsen.
29...f5 30.Dc2 Tb4 31.Sd5 Txb5
32.axb5 Dxb5 33.Sc7 Dc4
Eller 33...Lxc7 34.Dxc7 Dxb2
35.Dd8+ Kf7 36.Dd7+ Kg6
(36...Kf6 37.Le3!) 37.De8+ Kf6
38.Txe4 fxe4 39.Dc6+.
34.Dd1!? Lxc7 35.Dd7
Med matthot på e8.
35...h6 36.Dxc7 Db4 37.Db8+
Dxb8 38.Lxb8 Sd2 39.Ta1 g5
40.f4 Sb3 41.Ta3 Lc4 42.Lc7
g4 43.Lxa5 uppg.
Ställningen var 5–5 och med två
långpartier kvar spekulerades det
i om Kramnik skulle ställa upp
i ett särspel i händelse av att
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matchen slutade med 6–6. Det
var ju det här med det ospelade
femte partiet.
Kramnik såg sig föranlåten att
reda ut vad som gällde för hans
del. Om matchen slutade 6–6
tänkte han ställa upp i ett särspel
under protest. Han föreslog att
det femte partiet skulle spelas
efter det tolfte, men trodde väl
inte riktigt själv på den möjligheten.
Elfte partiet, 10 oktober
Slaviskt (D 12)
Veselin Topalov
Vladimir Kramnik
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.e3
Lf5 5.Sc3 e6 6.Sh4 Lg6 7.Sxg6
hxg6 8.Tb1
Dags att avvika från det nionde
partiet där Topalov spelade 8.a3
med framgång, men han hade
inte lust att se Kramniks förstärkning. Partidraget är en nyhet och
även här anar man liksom i nionde partiet Vallejos inverkan. Idén
är i alla fall densamma: vit ska
etablera bönder på b4, c5, d4, e3
och f4.
8...Sbd7 9.c5
I nionde partiet spelades f2-f4
med hotet c4-c5, och här är det
tänkt att de båda dragen ska
komma i omvänd ordning.
9...a5
Om vit genomför b2-b4 så vill
svart ha en öppen a-linje. Det är
viktigt.
10.a3
Efter 10.f4? b6 rivs bondekedjan
upp.
10...e5
Svart måste skapa manöverutrymme för sina pjäser.
11.b4 axb4 12.axb4 Dc7
Ett indirekt angrepp mot h2.
13.f4!? exf4
Efter 13...e4 får vit fria händer på
damflygeln och kan genomföra
b4-b5.
14.exf4
Liksom i nionde partiet kan

vits terrängövervikt i den låsta
ställningen kompensera en sämre
utveckling.
14...Le7 15.Le2
Det här var första gången i partiet
som Topalov använde några
minuters betänketid. I det här
skedet hade han ett tidsförsprång
på fyrtio minuter. På presskonferensen undrade någon varför
Topalov inte spelade 15.Ld3. Han
menade att d4-bonden kunde bli
svag efter 15...Sf8 16.Df3 Se6.
15...Sf8 16.0-0 Se6
Förutom att skapa lite press mot
d4 och f4 leker Kramnik med
tanken på att spela g6-g5, och då
handlar det åter om indirekt hot
mot h2.
17.g3
Det lättar på trycket mot h2. Det
gör att svarts dam bör se sig om
efter en ny diagonal.
17...Dd7 18.Dd3
Han gör sig redo att ta emot en
springare på e4. Det är ett illa valt
tillfälle att återuppväcka planen
med b-bondens framryckning: på
18.b5? följer 18...Sxc5! med idén
19.dxc5? Lxc5+ 20.Kg2 Dh3+
21.Kf3 Dh5+! 22.Kg2 Dxh2+
23.Kf3 Sh5 24.De1 Sxg3 och
svart vinner.

18...Se4!?
Kramnik fullföljer sin plan. Han
inleder en avveckling innan vit
hinner förstärka sin ställning med
Le3 och Lf3.
19.Sxe4 dxe4 20.Dxe4 Dxd4+
21.Dxd4 Sxd4 22.Lc4 0-0
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I kompensation för löparparet har
svart ett aktivt torn på a-linjen
och en bra placerad springare.
Vits fördel är minmal.
23.Kg2
Kungen står säkrare på ett vitt
fält. Efter 23.Kf2 Sc2 hotar Sxb4.
23...Ta4 24.Td1 Td8
Efter 24...Lxc5 25.Le3 Se6
26.Lb3 Txb4 27.Lxc5 Sxc5
28.Lxf7+ Kxf7 29.Txb4 hänger
damflygelbönderna löst.
25.Le3 Lf6
Det är fortfarande dåligt att slå på
c5: 25...Lxc5? 26.Lxf7+ Kxf7 27.
bxc5 Ta2+ 28.Kh3 osv.
26.g4
Det försvagar fältet f4. 26.h4!?
var en intressant möjlighet.
26...Kf8
Kramnik försöker inte forcera
spelet. Efter 26...Sc2 27.Txd8+
Lxd8 28.Ld2 Ta3 ser det ut som
om svart pressar en aning, men
det är vit som sitter med initiativet efter 29.Tb2 Se3+ 30.Lxe3
Txe3 31.Td2.
27.Lf2
Efter 27.g5 Sf5! ökar styrkan hos
springaren.
27...Se6 28.Txd8+ Lxd8

29.f5?!
Under partiet föreslog Susan
Polgar 29.Lxe6 på sin blogg, men
hon fick inte med sig stormästarkollegerna på den idén. Svart får
visserligen en ful bondeformation men bönderna är inte svåra
att försvara. 29.Kf3 är spelbart.
Det otåliga partidraget skapar

bondesvagheter för vit på kungsflygeln.
29...gxf5 30.gxf5 Sf4+ 31.Kf3
Sh5
Springaren omgrupperas via f6
och d7.
32.Tb3 Lc7 33.h4 Sf6 34.Ld3
Sd7 35.Le4?!
Kramnik: “Efter det mycket
dåliga 35.Le4 kan svart riskfritt
spela på vinst, och det hade varit
opassande för Topalov att bjuda
remi i det här skedet även om jag
tror att ställningen aldrig upphörde att vara remi.“ Vit kunde
ha behållit jämvikten med 35.
Lb1. Nu släpps tornet in till a2.
35...Se5+ 36.Kg2 Ta2 37.Lb1
Td2 38.Kf1 Sg4 39.Lg1 Lh2
40.Ke1
Bättre än 40.Lxh2 Txh2 41.b5
Txh4.

Laguppställningarna
Kramniks medhjälpare
Carsten Hensel, manager
Miguel Illescas, sekundant
Alexander Motylev, sekundant
Sergej Rublevskij, sekundant
Valerij Krylov, physiotherapist
Viktor Bobylev, kock
Topalovs medhjälpare
Silvio Danailov, manager
Ivan Cheparinov, sekundant
Alexander Onischuk, sekundant
Paco Vallejo, sekundant
Zhivko Ginchev, pressekreterare
Vladimir Haralampiev
Raicho Ivanov Gospodinov
Dragomir Georgiev
Dancho Djongov
Båda delegationerna anlände
med samma flyg Moskva–Elista
en vecka före matchen. De
disponerade var sitt hus med
cirka tjugo rum, swimmingpool
och bastu.

Prispotten
Det låg en miljon dollar i prispotten, och enligt reglerna skulle
kombattanterna få hälften var
oberoende av utgången av VMmatchen.

40...Td5
Efter 40...Tg2 41.Ld4 Le5
42.Le4!? Th2 43.Lg1 Txh4 44.b5
har vit motspel för bonden,
41.Lf2 Ke7 42.h5
Det lämnas plats för löparen på
h4.
42...Sxf2 43.Kxf2 Kf6 44.Kf3
Td4 45.b5 Tc4 46.bxc6 bxc6
47.Tb6 Txc5 48.Le4
Topalov kan sikta på att byta
av tornen och säkra remin i ett
slutspel med olikfärgade löpare.
48...Kg5
Slutspelet efter 48...Lc7 49.
Txc6+ Txc6 50.Lxc6 Kxf5 51.
Le8 är stenremi.
49.Txc6 Ta5 50.Tb6 Ta3+

Kandidatmatcherna
Den här hösten skulle det ha
spelats åtta kandidatmatcher.
Det blev ingenting med det.
Fide-president Iljumsjinov har
förklarat att det i stället blir
en kandidatturnering med de
sexton inblandade i april 2007 i
Elista. Om det blir i form av
minimatcher eller någon annan
spelform är oklart. Tanken är att
fyra av kandidaterna ska slussas
vidare till den planerade VMturneringen i Mexiko nästa år.
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51.Kg2 Lc7 52.Tb7 Tc3 53.Kf2
Kxh5 54.Ld5 f6

55.Ke2
Det är onödigt att passivisera
löparen med 55.Lf7+ Kg4 56.Lg6.
55...Kg4 56.Le4 Kf4 57.Ld3 Tc5
58.Tb4+ Kg3 59.Tc4 Te5+ 60.
Te4 Ta5
Efter 60...Txf5 61.Te3+ Kg4
62.Lxf5+ Kxf5 63.Te7 kan svart
sluta drömma.
61.Te3+
Efter 61.Te7 Ta2+ måste vit spela 62.Kd1 och det återstår en del
blindskär, och inte 62.Ke3? Lb6+
63.Ke4 Ta4+! och svart vinner.
61...Kg2 62.Le4+ Kh2 63.Tb3
Ta2+ 64.Kd3 Lf4 65.Kc4 Te2
66.Kd5 remi
Presskonferenserna med först
Kramnik och sedan Topalov blev
en halvtimme försenade. Anledningen var att båda spelarna blev
dopingtestade.
Tolfte partiet, 12 oktober
Slaviskt (D 12)
Vladimir Kramnik
Veselin Topalov
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.e3
Lf5
Topalov kopierar Kramniks drag
från nionde och elfte partiet. Det
är inte mycket till varierad kost.
5.Sc3 e6 6.Sh4 Lg6 7.Sxg6 hxg6
8.g3
Kramnik har däremot inte lust
att prova Topalovs val: 8.a3 respektive 8.Tb1.
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8...Sbd7 9.Ld2
I partiet Ponomariov–Shirov,
Foros 2006, följde 9.Lg2 dxc4
10.De2 Sb6 11.0-0 Lb4 12.a3
La5 13.Td1 De7 14.e4 e5 15.Le3
remi.
9...Lb4
En nyhet. 9...Le7 är det vanliga.
10.Db3 Lxc3 11.Lxc3 Se4

12.Lg2
Här finns ett par frestelser som
vit måste motstå. Den ena är att
behålla löparparet och förhindra
rockad med 12.Lb4?. Problemen
visar sig efter 12...Df6! 13.f4
(13.Dc2 Df3) 13...Sxg3. Den
andra är att slå på b7: 12.Dxb7?
Tb8 13.Dxa7 (13.Dxc6 Txb2!
14.Lxb2 Da5+ 15.Ke2 Dd2+ 16.
Kf3 Dxf2+ med matt) 13...Df6!
14.f4 Sxg3.
12...Sxc3 13.Dxc3 f5!?
Efter 13...Sf6 behåller Kramnik
ett litet initiativ. Det låg i Topalovs intresse i detta avgörande
parti att bryta lunken med ett lite
hårdare drag. Partidraget kom
efter en första lutare.
14.0-0
Kramnik fruktade inte någon
invasion på den halvöppna hlinjen.
14...De7 15.cxd5 exd5
På 15...cxd5 är 16.Dc7 besvärande.
16.b4
Ett minoritetsangrepp är en
naturlig strategi i den här ställningstypen med målet att ordna
en svaghet på c6.

16...Sf6 17.Tfc1 Se4 18.Db2
0-0 19.b5 Tac8 20.bxc6 bxc6
21.De2 g5!?
Det vita minoritetsangreppet ska
bemötas med ett kungsangrepp.
22.Tab1
Kramnik hade planerat att spela
22.Tc2 med dubblering, men
tänkte om när han upptäckte
22...f4! med idén 23.exf4 gxf4
24.f3? Df6 25.fxe4? Dxd4+. Och
med tanke på Topalovs förväntade offensiv på kungsflygeln var
det inte tillrådligt att skicka i väg
damen till a6 i det här skedet.
22...Dd7
Han vill ha möjligheten att kunna bemöta 23.Da6 med 23...Tc7.
Här är 22...f4? dåligt på grund av
23.exf4 med idén 23...gxf4 24.f3!.
23.Tc2 Tf6 24.Tbc1 g4
Han ger upp idén med f5-f4. Efter
24...f4?! 25.Lxe4 dxe4 26.Tc5 f3
27.Dc4+ Kh8 28.Txg5 Th6
29.Df1 kan vit satsa på Te5 eller
Tcc5. Det är inte mycket bevänt
med svarts angrepp. Och om svart
inte spelar partidraget kan vit
tänkas köra bort springaren med
f2-f3.
25.Tb2 Th6
Sedan ska damen lirkas in till h5.
26.Da6 Tc7 27.Tb8+ Kh7 28.
Da3

28...Tb7
Topalov måste lägga band på sig.
Angreppsförsöket 28...Df7 29.
Df8 Dh5 vederläggs av 30.Dg8+
Kg6 31.De8+ och vit vinner efter
31...Tf7? 32.Txc6+ Kg5 33.Txh6
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eller 31...Kh7 32.Dxh5 Txh5
33.Tb5! (med hotet Txd5)
33...Sf6 34.Tbc5.
29.Df8 Txb8 30.Dxb8 Df7!
Svarts motspel på h-linjen räcker
för att hålla jämvikten.
31.Dc8 Dh5 32.Kf1 Sd2+ 33.Ke1
Sc4 34.Lf1 Tf6
Tornet måste hjälpa till i försvaret men intresset för h2-bonden
finns kvar.
35.Lxc4 dxc4 36.Txc4 Dxh2
Vit har en bättre bondestruktur
men inget gömställe för kungen.
Det är upplagt för remi.
37.Ke2 Dh1 38.Tc5 Db1
Det beskedliga 38...Df3+ 39.Ke1
Dh1+ 40.Kd2 Df3 leder genast
till remi, men Topalov ville
uppenbarligen först uttömma
sina möjligheter.
39.Da6 Db2+ 40.Kf1 Db1+ 41.
Ke2
Kramnik klarar testet: 41.Kg2??
Th6 42.Df1 Th2+ och svart vinner.
41...Db2+ 42.Kf1 Th6 43.Dd3!
g6
Eller 43...Da1+ 44.Ke2 Dxa2+
45.Kf1 g6 46.Dc4 med remi.
44.Db3 Th1+ 45.Kg2 Th2+ 46.
Kxh2 Dxf2+ 47.Kh1 Df1+ remi
Det oavgjorda resultatet innebar
att det skulle arrangeras ett
särspel nästa dag. Först skulle
man avverka fyra snabbpartier,
tjugofemminuterspartier med tio
sekunders tillägg per drag. Var
ställningen fortfarande oavgjord
efter dessa partier skulle man
spela två blixtpartier, femminuters med tio sekunder extra per
drag. Om inte heller detta skulle
ge en vinnare återstod att lotta
om färgerna till det avslutande
blixtpartiet. Den som vann lotten skulle få välja färg. Vit skulle
tilldelas sex minuter, svart fem. I
händelse av remi skulle svartspelaren förklaras som världsmästare. Tack och lov gick det inte så
långt. Det kan tyckas illa nog med

fyra snabbpartier för att kora en
vinnare.
Kramnik hade plusstatistik på
Topalov i snabbschack vilket
borde ha gett honom ett psykologiskt överläge. Rent allmänt
spekulerades det i att Topalov är
bättre på att beräkna komplicerade varianter, men att Kramniks
bättre intuition skulle kunna fälla
avgörandet i den här spelformen.
Första särspelspartiet,
13 oktober
Slaviskt (D 18)
Veselin Topalov
Vladimir Kramnik
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3
dxc4 5.a4 Lf5 6.e3 e6 7.Lxc4
Lb4 8.0-0 Sbd7 9.De2 0-0 10.e4
Lg6 11.Ld3 Lh5 12.e5 Sd5
13.Sxd5 cxd5 14.De3 Te8
15.Se1
I andra matchpartiet spelade
Topalov 15.Sg5. Efter partidraget kommer Kramnik med ett
drag som möjligen är en nyhet.
15...Tc8 16.f4 Lxe1 17.Txe1 Lg6
18.Lf1
Han släpper hellre in tornet på c2
än tillåter avbyte av vitfältarna.
18...Tc2 19.b3 Da5 20.Lb5 Td8
21.Te2 Tcc8 22.Ld2 Db6 23.Tf2
Löparen ska åter kunna retirera
till f1.
23...a6 24.Lf1 Tc6?!
Här står tornet inte särskilt bra.
Det är möjligt att Kramnik förväntade sig att Topalov skulle dra
till med g4 och f5.
25.b4 Tc2 26.b5 a5 27.Lc3 Txf2
28.Dxf2
Kramnik kan få problem med
a5-bonden.
28...Da7 29.Dd2 Ta8?!
Det var möjligt att spela 29...Tc8
för efter 30.Lxa5? Tc2 31.b6
(enda draget) 31...Sxb6 32.De1
Sc4 33.Lc3 b6 har svart initiativet.
30.Tc1 Sb6 31.Lb2 Sxa4!?
På väg in i en till synes farlig
bindning.

32.La3 h6 33.h3 Le4 34.Kh2?
Det ger svart chansen att rädda
springaren med taktisk list.
34...Sb6! 35.Lc5 a4 36.Ta1

36...Sc4!
Det fungerar utmärkt.
37.Lxc4 b6 38.De3
Alltför sent upptäcker Topalov
att 38.Lb3 kan besvaras med
38...axb3! och efter 39.Txa7 Txa7
ger hotet 40...Ta2 svart klar fördel.
38...Tc8 39.Lf1 bxc5 40.dxc5
Dxc5 41.Dxc5 Txc5 42.b6
Även 42.Txa4 Tc1 43.b6 (43.Le2
Tc2 44.Lf1 Tc1) 43...d4 44.Txd4
Txf1 45.Txe4 Tb1 leder till remi.
42...Tc6 43.b7 Tb6 44.La6 d4
45.Txa4 Lxb7 46.Lxb7 Txb7 47.
Txd4 remi
Andra särspelspartiet,
13 oktober
Slaviskt (D 45)
Vladimir Kramnik
Veselin Topalov
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3
e6 5.e3 Sbd7 6.Dc2 Ld6 7.b3
7.g4 är trendigt men inte i Kramniks smak.
7...0-0 8.Le2 b6 9.0-0 Lb7 10.
Lb2 Te8 11.Tad1 De7 12.Tfe1
Tac8 13.Ld3
Som omväxling är det Kramnik
som kommer med en nyhet.
13...e5 14.e4 dxc4 15.Lxc4 b5
16.Lf1 g6 17.Dd2 Tcd8 18.Dg5
a6 19.h3 exd4 20.Sxd4
Hotet 21.Sf5 neutraliseras bäst
med ett dambyte.
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VM-matchen
VM-match, Elista 2006
1

2

Vladimir Kramnik

1

1 ½ ½ 0 ½ ½ 0

0

Veselin Topalov

0

0 ½ ½ 1 ½ ½ 1

1

20...De5 21.Dxe5 Sxe5 22.Sc2
Vit har inte mycket att hämta
efter 22.f4 Lc5 23.fxe5 Txd4
24.Kh2 Sh5. Partidraget bäddar
för f2-f4 följt av e4-e5, men det
sätter Topalov stopp för.
22...g5
Typiskt för Topalovs djärva spel.
22...Lc5 var säkrare.
23.Lc1!
Kramnik menar att löparen kan
göra större nytta på diagonalen
g1-a7.
23...h6 24.Le3 c5 25.f3 Lf8
26.Lf2 Lc8 27.Se3 Le6
Inte 27...Lxh3? 28.Txd8 Txd8
29.Lg3 och svart har lurat sig
själv.
28.Sed5 Lxd5 29.exd5 Sed7
Det finns inte längre något bra
svar på hotet a2-a4, för 29...c4
30.Ld4 Sfd7 31.Se4 är bra för vit.
30.Txe8 Txe8 31.a4!

Vits löparpar är effektivt placerade för ett angrepp mot svarts
damflygelbönder.
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3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

S1 S2 S3 S4

p

1 ½ ½

½ 1 0

1

8½

0 ½ ½

½ 0 1

0

7½

31...b4 32.Se4! Sxe4 33.fxe4
Sf6
Topalov är förlorad. Efter 33.
..Txe4 Lxa6 kan a-bonden sätta
fart.
34.d6 Sxe4 35.d7 Td8 36.Lxa6
Kramnik har två farliga fribönder.
36...f5 37.a5 Lg7
Eller 37...Ld6 38.Lb7 Txd7 39.
Lxe4 fxe4 40.Lg3 Ta7 41.Lxd6
Txa5 42.Tc1 och vit vinner.
38.Lc4+
Ett praktiskt drag. 38.Lc8 vinner
också, men då skulle Kramnik får
räkna lite på konsekvenserna av
38...c4.
38...Kf8 39.a6 Sxf2 40.Kxf2
Ld4+ 41.Txd4! cxd4 42.a7 Ke7
43.Ld5 Kxd7 44.a8D Txa8 45.
Lxa8 uppg.
Tredje särspelspartiet,
13 oktober
Slaviskt (D 12)
Veselin Topalov
Vladimir Kramnik
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.e3
Lf5 5.Sc3 e6 6.Sh4 Lg6 7.Le2
Tidigare i matchen hade båda
parter genast slagit av på g6.
7...Sbd7 8.0-0 Ld6 9.g3 dxc4
10.Lxc4 Sb6 11.Le2 0-0 12.
Sxg6 hxg6 13.e4 e5 14.f4!?
exd4 15.Dxd4 De7 16.Kg2 Lc5
17.Dd3 Tad8 18.Dc2 Ld4 19.e5
Sfd5 20.Tf3
Topalov vill behålla sitt löparpar,
så han förhindrar Se3+. 20.Se4 är

ett bra alternativ.
20...Sxc3
Under partiet rekommenderade
Yasser Seirawan det tuffare
20...g5!?, vilket inte faller sig
naturligt när man leder särspelet
och sitter mittemot en aggressiv
spelare. Efter 21.Df5 gxf4 22.gxf4
ser det ut som om Th3 är på gång,
men svart rider ut stormen med
22...Dh4!.
21.bxc3 Lc5 22.Ld2 Td7 23.Te1
Tfd8 24.Ld3
Med tanke på poängställningen
var Topalov inte intresserad av
24.Lc1 La3 25.Le3 Lc5 osv. Han
laddar i stället upp för framstöten
f4-f5.
24...De6 25.Lc1 f5
Ett komprometterande drag som
kan skapa problem på sikt, men
vit hotade att spela f4-f5 så det
fanns inte mycket att välja på.
26.De2 Kf8 27.Td1 De7 28.h4
Det dyker upp orosmoln för svart
på h-linjen. Vit kan spela på idén
Th1 följt av h4-h5. Man börjar
ana avigsidorna med f7-f5.
28...Td5 29.Dc2 Sc4 30.Th1
Sa3
30...Se3+ kan se listigt ut i förstone, men det faller på 31.Lxe3
Txd3 32.Lxc5 Td2+ 33.Tf2!.
31.De2 Dd7 32.Td1
Tiden var inte mogen för genombrottet på h-linjen, men det visar
sig att det finns andra sätt att
öppna kungsflygeln.
32...b5
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38.Lxf5!
Det är möjligt att Kramnik för ett
ögonblick drömde om 38.Lxd8?
Kxd8 och det är svart som vinner.
38...Txd1 39.Lg6+ Kf8 40.e7+

Foto: Misha Savinov

33.g4!?
Ett utmärkt försök när tiden
håller på att rinna ut.
33...fxg4 34.Tg3 Ke7?
Han ville undvika en bindning på
f-linjen efter 35.f5, men nu blir
den framstöten ännu starkare.
34...De6 var enda chansen.
35.f5! gxf5 36.Lg5+ Ke8
Alternativen är inte bättre:
36...Kf8 37.Lxf5! Dxf5 38.Tf1
eller 36...Ke6 37.Lxf5+! Kxf5
38.Tf1+ Kg6 39.De4+ med matt.
37.e6
Så rycker bonden fram med
avgörande hot.
37...Dd6
Eller 37...Dc7 38.e7 T8d6 39.
Txg4!! Dc8 (39...fxg4 40.Tf1!)
40.Td4!! Lxd4 41.Dh5+ Kd7 42.
Df7 De8 43.Lxf5+ Txf5 44.
Dxf5+ Kc7 45.cxd4 och vit vinner.

Veselin Topalov på presskonferens.

Dxe7 41.Lxe7+ Lxe7
Kramnik har klarat sig okej materiellt, men det finns latenta matthot kring hans kung.
42.Ld3 Ta1 43.Db2 Td1 44.De2
Ta1 45.Dxg4 Txa2+ 46.Kh3 Lf6
47.De6 Td2 48.Lg6 T2d7 49.Tf3
Det finns inte något hållbart
försvar mot hotet h4-h5-h6, t.ex.
49...Te7 50.Txf6+ gxf6 51.Dxf6+
Kg8 52.Dxe7.
49...b4 50.h5 uppg.
Fjärde särspelspartiet,
13 oktober
Slaviskt (D 47)
Vladimir Kramnik
Veselin Topalov
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3
e6 5.e3 Sbd7 6.Ld3 dxc4 7.Lxc4
b5 8.Le2 Lb7 9.0-0 Le7 10.e4
b4 11.e5 bxc3 12.exf6 Lxf6
13.bxc3 c5 14.dxc5 Sxc5!?
Det vanliga är 14...0-0, men
Topalov är beredd att offra rockaden för att få en ställningstyp mer

i hans smak. Frågan är om vits
c-bonde är stark eller svag.
15.Lb5+ Kf8 16.Dxd8+ Txd8
17.La3 Tc8 18.Sd4 Le7 19.Tfd1
a6?!
Bonden riskerar att bli svag på
a6. 19...Se4 är ett intressant
alternativ. Det är möjligt att
Topalov missade att 20.Sxe6+?
fxe6 21.Lxe7+ Kxe7 22.Td7+ förlorar på grund av 22...Kf6 23.
Txb7 Sd6!.
20.Lf1 Sa4 21.Tab1!
Här försvann Topalovs tidsförsprång på fem minuter. Han försökte förgäves finna en blotta i
Kramniks uppställning.
21...Le4
Naturligtvis inte 21...Tc7?
22.Sf5! varefter matthotet på d8
inbringar en kvalitet.
22.Tb3 Lxa3
Svagheten på åttonde raden gör
att svart inte kan slå på c3.
23.Txa3 Sc5
Efter 23...Sxc3? 24.Tc1 Se2+ 25.
TfS nr 7/2006
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VM-matchen
Foto: Misha Savinov

Sxe2 är tornet på c1 garderat.
24.Sb3
Det går att slå på a6, t.ex. 24.Lxa6
Ta8 25.f3 Lb7 26.Lxb7 Txa3
27.Sb5 och svarts båda torn hotas
direkt och indirekt (Td8+), men
efter 27...Ta5 28.Td8+ Ke7
29.Txh8 Txb5 kan vit inte slå
vakt om bonderovet. Det ebbar
ut i remi.
24...Ke7 25.Td4 Lg6?!
Här kommer löparen utanför spelet. Det ger vit chansen att ta över
initiativet. 25...Ld5 är bättre.
26.c4 Tc6?!
Alternativet 26...Sxb3 27.axb3
Thd8 gav bättre chanser.
27.Sxc5 Txc5 28.Txa6 Tb8
29.Td1 Tb2 30.Ta7+ Kf6 31.Ta1
Tf5 32.f3 Te5

Vladimir Kramnik har fått lagerkransen av Kirsan Iljumsjinov.

41...Kc6 42.Tb6+ Kc7 43.Kf2
Tc2+ 44.Ke3

33.Ta3!
Kramnik håller huvudet kallt i ett
läge när många hade satt fart på
a-bonden, men efter 33.a4 Lb1!
34.a5 Te1 35.a6 Td2 36.Tb7
Tdd1 37.Kf2 Txf1+ 38.Kg3 Lf5
39.Txd1 Txd1 40.a7 Ta1 41.c5
e5 får vit börja kämpa för remi.
33...Tc2
Nu kan 33...Lb1? besvaras med
34.Tb3 Txb3 35.axb3 och med
två förbundna fribönder vinner
vit lätt.
34.Tb3 Ta5 35.a4 Ke7 36.Tb5
Ta7 37.a5 Kd6 38.a6 Kc7 39.c5
Tc3 40.Taa5 Tc1 41.Tb3
Inte 41.Kf2? Txf1+ 42.Kxf1 Ld3+
43.Kf2 Lxb5 44.Txb5 Txa6 och
svart kan vara mycket nöjd.
Kungsdraget måste förberedas.
28
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44...Txc5??
Han sätter bort ett torn. Men vit
bör vinna även efter 44...e5
45.Tab5.
45.Tb7+ uppg.
Kramnik sträckte båda armarna i
luften med knutna nävar i en
segergest. Managern Hensel var

den förste att rusa upp på scenen
och omfamna honom. Publiken
jublade. Det var en populär
seger.
När Topalov mötte den bulgariska pressen vid hemkomsten till
Sofia förklarade han att han såg
fram emot en returmatch.
Schackhuliganen Danailov krävde att den skulle arrangeras i
Sofia med start den 3 mars. Om
Kramnik inte ställde upp skulle
han enligt Danailov förlora VMtiteln. Vidare berättade Danailov
att han tänkte skriva en bok om
VM-matchen i Elista och avslöja
allt kring Kramniks toalettbesök.
På något vis känns det följdriktigt att Danailov söker sig till
toalettgenren. Hans försök att
förolämpa och störa Kramnik slog
mest tillbaka på hans egen man.
Det känns som om Danailov var
delaktig i matchens slutdrag.
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Åter till
Buenos Aires
Av JOHAN HELLSTEN

V

id månadsskiftet september/
oktober befann jag mig för
andra gången i Buenos Aires och
kände genast positiva vibrationer. För det var hit jag anlände
i april 2004 vid mitt första
Argentinabesök, som ledde till
en slutgiltig GM-inteckning (se
TfS nr 4/04). Då som nu rörde
det sig om en sluten turnering
med tolv deltagare varav tre stormästare. Skillnaden var att jag
denna gång skulle pröva den
motsatta rollen som en av stormästarna. Allmänt sett är den
svenska flaggan ofta välkommen
på dessa breddgrader, med tanke
på att Fide kräver ett visst antal
nationaliteter i sådana turneringar för att eventuella inteckningar
skall vara giltiga.
Buenos Aires mötte med ösregn men de flesta var på gott
humör den söndagen efter att
storlaget Boca Juniors hade vänt
underläge med 0-2 till seger med
3-2 i argentinska fotbollsligan.
Som en del av er nog känner till
är Bocas färger blågula, enligt
legenden för att man väntade i
hamnen på en båt, vars färger
man skulle anamma, och den
båten råkade vara svensk.
Dagen därpå var det invigning
av turneringen eller rättare sagt
turneringarna, som var tre till

antalet: två slutna à tolv spelare
med chans till GM- och IMinteckningar, samt en elogrundande open. De bägge slutna
turneringarna var snarlikt utformade med tre stormästare och
minst fem nationaliteter. Uppenbarligen var det gott om titelaspiranter i startfältet, och medelrankingen i vår turnering var
höga 2484, att jämföra till exempel med 2482 i SM-gruppen 2006
i Göteborg.
Evenemanget var finansierat
av Corporación Sur, ett statligt
företag som syftar till att främja
ekonomisk och kulturell utveckling i den södra delen av Buenos
Aires. Organisationen svarade
Argentinas schackförbund för,
med internationelle domaren
Marcelo Hermida i spetsen. Vår
spellokal var Instituto Bernasconi, som är inrymt i en vacker,
palatsliknande byggnad med
marmortrappor och stora tavlor,
bl.a. på José de San Martín,
Argentinas befriare och landsfader. Hans stränga blick vakade
över mig under hela turneringen
och blev mer och mer förebrående för varje dag som gick. Vi
kommer snart in på varför.
Enligt kalkylerna skulle jag
behöva 7½ poäng av 11 för att
hålla rankingtalet, men redan

efter några ronder insåg jag att
det var en omöjlig uppgift. En
kombination av tidsnöd och ringrost gjorde nämligen att jag körde
de mest lovande ställningar i
avgrunden, och endast samlade
ihop två remier på de fem första
partierna! Bottennappet nåddes i
rond fyra där jag hade kvalitet
över efter öppningen för att
sedan gradvis spela ner mig till
förlust.
Efter rond fem hade vi en
välbehövlig fridag. Under guidning av hemmaspelaren Pablo
Ricardi, som med 4½ av 5 befann
sig i andra änden av turneringstabellen, åkte jag och Alexandra,
numera min hustru, på rundtur i
Buenos Aires. Vi fick bland annat
se de pittoreska hamnkvarteren i
La Boca (där fotbollslaget har sin
stadion) och tangouppträdande
på öppen gata i San Telmo, en av
de äldsta stadsdelarna i Buenos
Aires.
Tyvärr blev det ingen vändning
under den andra halvan av
turneringen, hur mycket jag än
försökte. Istället upprepades
mönstret med fördelaktiga ställningar som ödelades på olika sätt
framåt tredje fjärde speltimmen.
Till sist slutade jag på 4 poäng av
11, ett katastrofalt resultat inte
ens i närheten av IM-normen.
Med nöd och näppe undvek jag
sistaplatsen, och det från att ha
varit högst rankad i turneringen.
Segrade gjorde ovannämnde
Ricardi, som gick igenom turneringen obesegrad.
Vad jag i alla fall kan glädjas åt
är att mina partier emellanåt var
ganska intressanta. Här kommer
två exempel.
Sicilianskt (B 43)
Rubén Felgaer
Johan Hellsten
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 a6 5.Sc3 Dc7 6.g3
Nuförtiden väljer vitspelarna
TfS nr 7/2006
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oftast 6.Ld3, men fianchettovarianten har fortfarande en hel del
anhängare. En av dem är Felgaer,
Argentinas starkaste spelare.
6...Lb4 7.Sde2
Alternativet är 7.Ld2, på vilket
svart brukar svara 7...Sc6. Poängen med detta är att vit inte klarar
av att behålla springaren på d4. I
partiet lämnar Felgaers springare
det fältet på direkten, och hittar
snart nya intressanta marker.
7...Sf6 8.Lg2 Le7
Vit hade 9.Lf4 på gång, varefter
löparen skulle stå konstigt på b4.
9.Sf4!?
De flesta skulle ha rockerat kort
här, men Felgaers drag är mycket
intressant. Han vill angripa/ta
terräng på kungsflygeln med g4g5 och då skulle den vita kungen
stå mycket bättre på den andra
flygeln.
9...Sc6 10.g4 g5
Ett vanligt sätt att kämpa om de
svarta fälten i Sicilianskt. Nackdelen är att kungens tillvaro blir
osäkrare.
Vanligare och kanske bättre är
10...d6 11.g5 Sd7, till exempel
12.h4 b5 13.b3 Lb7 14.Lb2 Sce5
15.Dd2 Sc5 16.Sh5 b4! med
komplicerat spel i partiet Felgaer–
Horvath, Budapest 2001.
11.Sd3 h5
Efter 11...h6?! 12.h4 får vit
mycket aktivitet på kungsflygeln.

12.h4!
På det här viset säkrar vit g5 för
löparen. Det naturligare 12.Lxg5
30
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hxg4 13.h4 tillåter 13...gxh3
14.Lxh3 d5! med utmärkt spel
för svart, till exempel 15.exd5
Sxd5 16.Sxd5 Da5+! (inte
16...exd5? 17.Ld7+! Kxd7 18.
Dg4+ med vinst för vit) och pjäsen återtas under gynnsamma
omständigheter.
12...hxg4
Efter 12...Sxg4?! 13.hxg5, följt
av Lf4 och Dd2, ser svarts kungsflygel osäker ut.
13.Lxg5
Jämfört med 12.Lxg5-varianten
berövades svart möjligheten till
en passant, och löparen står nu
förträffligt på g5.
13...d6 14.Dd2
Jag bekymrades mer av 14.f4!?,
vid insikten om att 14...gxf3
15.Dxf3 skulle vara ganska obehagligt, till exempel 15...Sd7
16.Lxe7 Kxe7 17.Tf1 med klart
initiativ för vit. Låter man istället
bonden stå kvar på f4 hamnar
centrum under klar vit dominans.
14...Se5
Det naturliga 14...Ld7 tillåter
15.Df4!? e5 16.Dd2 och vit har
provocerat fram en svaghet på
d5. Det kan följa 16...Le6 17.
0-0-0 0-0-0 18.Sd5 Lxd5 19.exd5
Sd4 20.Kb1 och svart verkar inte
ha nått utjämning.
Poängen med partidraget är
att 15.Df4?! nu kan bemötas
med 15...Sh5 eller 15...Sg6, och
g4-bonden är garderad.
15.0-0-0 Ld7 16.Kb1
Möjligen var 16.Sxe5!? dxe5
17.De2 0-0-0 18.f3 ännu starkare, för att mjuka upp den svarta
kungsflygeln. I partiet förbereder
Felgaer aktioner på damflygeln,
medveten om att svarts kung är
på väg dit.
16...0-0-0 17.De2 Lc6?
Ett bra drag om vit öppnar
d-linjen med Sxe5, men helt
meningslöst om han inte gör det.
Bättre verkar 17...Kb8, kanske
följt av Tc8 med oklart spel.
18.Sb4! Kb8

Det var redan svårt att hitta drag.
Återtåget 18...Ld7?! till exempel
skulle falla på 19.Lxf6 Lxf6
20.Sbd5! exd5 21.Sxd5 och vit
vinner bonde.

19.Td4!
Ett utmärkt sätt att aktivera tornet och integrera det i ett möjligt
kungsangrepp. Någon har sagt att
svart sällan bör rockera långt i
Sicilianskt, och de orden ekade
nu i mitt huvud.
19...a5?!
Ett fult drag som man skall avstå
från i den här strukturen, desto
mer om kungen står på samma
flygel. Men vits angreppschanser
hade redan gjort mig kallsvettig.
Bättre var det kyliga 19...Ld7!.
Då skulle 20.Lxf6 Lxf6 21.Sbd5?
exd5 22.Sxd5 falla på 22...Dc5
och tornet på d4 hänger. Den
andra poängen med löpardraget
är att 20.Sxa6+ bxa6 21.Tb4+
Ka8! 22.Le3 (eller 22.Dxa6+
Da7) 22...Lc8 inte ger mycket
för vit, till exempel 23.Lb6 Dc6
24.Lxd8 Lxd8. Sådana varianter
är förstås lätta att plocka fram
efter partiet, tillsammans med den
lille vännen, som aldrig grips av
panik.
20.Sxc6+ Sxc6
Efter 20...Dxc6? 21.Ta4! är det
redan dags för nya försvagningar
eftersom 21...Dc7 22.Sb5 Db6
23.Le3 leder till katastrof.
21.Tc4?
Felgaer slappnar av. Efter 21.Ta4!
följt av Le3 och Sb5 har vit en
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Tg7) för att övergå till en typ av
ställning där de vita tornen inte
kommer att vara särskilt effektiva.
29.Sxb5 Dxb5 30.Dc3?!
Det här aktiva draget tillåter en
överraskande vändning. Efter det
enkla 30.Lf3! följt av 31.Td1 är
svarts kompensation för bonden
långt ifrån övertygande.

Johan Hellsten guidades runt i Buenos Aires av Pablo Ricardi.

förkrossande fördel. Nu får jag
istället tid att förbättra pjäserna
lite.
21...Db6 22.Ta4
På både 22.Sa4 och 22.Le3 följer
22...Da6! och bindningen är
något störande för vit, som inte
direkt har planerat att byta dam.
22...Sd7!
Ett drag med flera funktioner:
springaren når c5, löparen får tillgång till f6, och bonden på h4
kommer under hot.
23.Le3 Sc5 24.h5
Naturligt för att säkra den farliga
fribonden, men 24.Ta3!? var

också intressant, med idéer som
25.Sa4 och 25.Tb3.
24...Lf6 25.Ta3 Ld4!
Bästa chansen i praktiken. Till
priset av en bonde tar jag
kontroll, åtminstone tillfälligt,
över de svarta fälten.
26.Lxd4 Sxd4 27.Dxg4 Tdg8
28.Dh3 Sb5?!
Ett drag på känsla med idén att
byta av vits springare för att försvaga e4 och ge damen tillgång
till e2. Men i efterhand verkar det
primitiva 28...Tg5! 29.h6 Tg6 att
föredra. Svart tänker helt enkelt
slå på h6 (eller h7, efter 30.h7

30...Txh5!
Det här kvalitetsoffret, taktiskt
baserat på matthoten på första
raden, leder till oordning i det
vita lägret. Däremot vore
30...Sa4? dåligt med tanke på
31.Dd4 Dxb2+ (eller 31...Sxb2?
32.Tb3) 32.Dxb2 Sxb2 33.Lf1
Sd1 34.Tf3 och springaren har
gått vilse på sin utflykt i fiendeland.
31.Txh5 Txg2 32.De1
Felgaer täcker matthoten och försvarar sina svaga bönder utan att
släppa bindningen längs femte
raden.
Efter 32.Th8+ Kc7 33.b3
(eller 33.De1 Sxe4! och springaren är tabu på grund av matt)
33...Db4! bör vit redan inrikta sig
på utjämning, med tanke på att
34.Df6? stupar på 34...Tg1+
35.Kb2 Sd3+! 36.cxd3 Dd2 matt.
32...Db4!
Damen går ur bindningen och
hotar nu på både e1 och e4.
33.Th8+ Kc7 34.Tc3
Det här draget hindrar inte svart
från att ta på e4, men det fanns
ändå inget sätt att hålla i båda
TfS nr 7/2006
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bönderna.
34...Dxe4! 35.Df1?
Efter det här förbiseendet går
även den andra bonden förlorad.
Damen gick inte att ta för matt,
och inte heller fungerade 35.
Txc5+? dxc5 36.Dxa5+ på grund
av 36...b6 37.Da7+ Db7! och det
hela slutar med merbonde för
svart.
Bästa fortsättningen var 35.
Te3! Db4 36.Df1 Dg4 37.Th1
med oklart spel, även om jag
misstänker att vits ställning är
lättare i praktiken.

35...De2!
Temat med matt på första raden
gör sig bekant igen.
36.Dc1 Txf2 37.Th1 Kb8
Med två bönder för kvaliteten,
aktiv springare och andra raden
under kontroll står svart bättre.
38.a3 Se4
Nu hade vi båda väldigt lite tid
kvar, och resten av partiet övergår till blixt.
39.Tch3 d5 40.Th8+ Ka7 41.
Tc8!
Det mest aktiva stället för tornet.
41...Sd6 42.Tc7 Sc4 43.Te1
Dd2
Säkrast.
44.Dxd2 Sxd2+ 45.Kc1 Se4
46.Te7 Kb6 47.b3 Kc6 48.a4
Sc5 49.Te8 remi
Utmattad och med mindre än
en minut kvar accepterade jag
Felgaers remianbud. Svart står
faktiskt klart bättre och nu i
efterhand ser jag den enkla
32
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planen f5-f4-f3 och vit hamnar
under ännu större press. Även
Felgaer hade en usel turnering i
Buenos Aires och fick till sist bara
ihop en halv poäng mer än jag.
Kungsindiskt (E 70)
Johan Hellsten
Diego Flores
1.d4 g6
Diego Flores är en av Argentinas
mest lovande spelare med en djärv
och idérik spelstil som får tankarna att vandra till Bent Larsen.
Det brukar bli minst ett fianchetto i hans partier, så jag var
förvarnad.
2.c4 Lg7 3.Sc3 d6 4.e4 Sf6
5.Lg5 0-0 6.Dd2
En flexibel variant mot Kungsindiskt, som gör det lite svårare för
svart att ta initiativet på kungsflygeln. I fortsättningen kan man,
beroende på hur svart spelar,
utveckla pjäserna på Sämischmanér med f3, Ld3 och Sge2,
eller i mer klassiska banor genom
Sf3, Le2 och kort rockad.
6...c5 7.d5 b5
Flores väljer ett slags Volgagambit, vilket inte är ologiskt med
tanke på vits långsamma utveckling. Alternativet är 7...e6 med
Benonispel.
8.cxb5 a6 9.a4
Istället för att skänka tempon med
9.bxa6?! satsar vit på att förstärka
kontrollen över det viktiga fältet
b5.
9...Da5 10.f3 Sbd7
Efter 10...axb5 11.Lxb5 La6
12.Sge2 följt av rockad har vit
bekvämt spel.
11.Sh3
Ett typiskt svar på Sbd7 i dessa
ställningar, för att utnyttja att
löparen på c8 är tillfälligt skymd.
11...Sb6
Teorin känner också till 11...c4
och 11...Se5, i bägge fallen med
komplicerat spel.
Nu går huvudvarianten 12.Sf2
e6! med förvecklingar där svart

verkar ha kompensation för
bonden.
12.Sd1!?

En av de främsta auktoriteterna i
den här varianten är den grekiske
stormästaren Ioannis Nikolaidis,
som jag känner alltsedan mina
odysséer i Grekland (se TfS nr 7/
04). En ljummen sommarkväll
obestämt år visade Ioannis mig
en del av finesserna i varianten
över några glas iskaffe. Vi var
några stycken som tacksamt lyssnade, frågade och antecknade. Jag
minns fortfarande hur många egna
idéer och mycket analyser han
hade. Springarflyttet till d1 är ett
exempel och fick sin premiär i
partiet Nikolaidis–Mortensen,
OS i Calvià 2004. Tanken är helt
enkelt att påskynda pjäsbyten för
att öka merbondens betydelse.
Får man bara bort damerna från
brädet blir slaget på h3 betydligt
mindre oroväckande.
12...axb5
Ovannämnda parti fortsatte
12...Dxd2+ 13.Kxd2! (kungen
närmar sig svagheten på b2 och
tornet på h1 kommer snabbare i
spel) 13...e6 14.dxe6 fxe6 15.Sc3
axb5 (på 15...d5?! verkar 16.a5!
axb5 17.Lxb5 starkt) 16.Lxb5
La6 17.Kc2! och svarts kompensation är inte helt övertygande.
Mortensen provade 17...h6
18.Lf4 d5, men efter 19.a5! Sc4
20.b3 Lxb5 21.Sxb5 Sxa5 22.Sc7
Ta7 23.Sxe6 Te8 24.Sxg7 Kxg7
25.Ld2 stod han på gränsen

TfS nr 7/2006

32

06-11-06, 13.16

17...h6?
Med idén att göra slut på vits

Foto: Johan Hellsten

till förlust. Nikolaidis krånglade
sedermera till det och partiet
slutade remi.
13.Lxb5?!
Jag kunde inte riktigt komma ihåg
förberedelserna vid brädet och
blandade ihop dragen. Exaktare
var 13.Dxa5! Txa5 14.Lxb5. Det
kan följa 14...Ld7 15.Lxd7 Sbxd7
16.Ld2 Ta6 17.Se3! (på väg mot
c4; sämre vore 17.Lc3?! Tfa8
18.a5 Se8 och a-bonden har blivit ett problem) 17...Tfa8 18.a5
och svart saknar en tillfredsställande fortsättning, till exempel
18...Lh6 19.Sc4 Lxd2+ 20.Kxd2
Se5 21.Sxe5 dxe5 22.Sf2 Txa5
23.Txa5 Txa5 24.Sd3 Sd7 25.Tc1
med klar vit fördel i slutspelet.
13...Da7!
Nu får svart mycket mer motspel
eftersom damerna stannar kvar
på brädet.
14.Shf2
Efter 14.0-0?! Lxh3 15.gxh3 Sh5
följt av f7-f5 är vits ställning den
mer svårspelade i praktiken.
14...La6
Även 14...Ld7!? är intressant.
15.Tc1
Bindningen på a-linjen upphävs
och intrånget Sc4 motverkas.
Sämre vore 15.Sc3?! Lxb5 16.
Sxb5 Dd7 och det finns inget bra
sätt att hålla i a-bonden, till
exempel 17.b3? Sxe4 eller 17.
Dc2 Sxa4.
15...Tfb8 16.Sc3 Lxb5 17.axb5

Spellokalen i Instituto Bernasconi.

löpare, men nu blir kungsflygeln
en måltavla för vits pjäser.
Klart bättre var 17...Dd7 för
att inleda aktioner mot b5-bonden. Det kan följa 18.0-0 Sa4
19.Sfd1 Sxc3 20.Sxc3 Se8 21.Ta1
(det är svårt att se någonting
bättre) 21...Txa1 22.Txa1 Lxc3
23.bxc3 Txb5 24.c4 Tb8 med
total utjämning.
Intressant är också 17...Sc4!?
18.De2 Sa5 med idén Sb3-d4.
18.Lxf6!
På 18.Le3 följer uppenbarligen
18...Sc4, medan 18.Lxh6?! tillåter 18...Sc4 19.Dg5 Sh7 20.Dh4
Lf6 21.Dg3 Da5 med en hel del
motspel för svart.
Slaget på f6 är praktiskt för att
undvika sådana blindskär och i
stället påskynda utvecklingen.
18...Lxf6 19.0-0
I samma anda som förra draget:
bättre utveckla än inveckla. Efter
19.Sg4?! Lxc3 20.Sxh6+ (varken
20.bxc3 h5 21.Se3 c4! följt av
Sd7 eller 20.Dxc3 Kh7 21.0-0
Da5 22.De3 h5 övertygar för vit)
20...Kg7 21.bxc3 Sc4 22.Dg5

(eller 22.Df4 Se5! med liknande
följder) 22...f6 23.Df4 (23.Sf5+
Kf7 ger högst remi) 23...Se5
24.Td1 c4! har svart starkt motspel.
19...Lg7
Dåligt vore 19...Lg5? 20.f4 Sc4
på grund av 21.De2, medan svart
efter 19...Lxc3?! 20.bxc3 inte
klarar av att täcka h6 och förhindra 21.c4 på samma gång.
Slutligen får 19...h5 samma svar
som partidraget.
20.f4!
Svart sitter med nästan alla pjäser
på damflygeln och försvarspjäsen
Sf6 är inte med längre. Samtidigt
har vit tre angreppslystna pjäser
på d2, f2 och f1. Därför vore det
synd att inte prova lyckan på
kungsflygeln.
20...Da5
Med idéer som Db4 och Sa4. På
det direkta 20...Sa4 kan följa 21.f5
Sxc3 22.bxc3 Txb5 23.Sg4 c4+
24.Kh1 g5 25.f6! med klart vitt
initiativ.
21.f5
Rätt bonde för att luckra upp
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fälten g6 och e6, bräckliga allt
sedan svarts olyckliga 17:e drag.
Mindre övertygar 21.e5?! Db4!,
till exempel 22.e6? f5! och det är
redan slut med angreppet.
21...g5?
Flores avser att blockera kungsflygeln genom Sd7-f6, men vit
hinner före. Det konsekventa
21...Db4!, för att aktivera damen,
var troligen sista chansen. Det
kan följa 22.fxg6 fxg6 23.De2!
(med idén Dg4; sämre vore
23.Sg4? Dd4+!) 23...h5! 24.Sd3
Dd4+ 25.Kh1 Lh6 och svart
verkar klara sig, till exempel 26.
Tcd1 De3 eller 26.Sf4 Lxf4! (inte
26...Tf8? 27.Tcd1 följt av 28.Se6)
27.Txf4 Tf8 och vit har ingenting
nämnvärt.

22.f6!
Det här offret öppnar framför
svarts kung precis innan springaren hinner till f6. Efter 22.Sg4?!
Sd7 23.h4 Sf6! verkar svart hålla
ut, med tanke på att 24.Sxh6+?
Lxh6 25.hxg5 faller på 25...Sxe4!
26.Sxe4 Dxd2 27.Sxd2 Lxg5.
Därför får vit nöja sig med
24.Sxf6+ Lxf6 och då ser inte
ställningen särskilt klar ut.
22...Lxf6 23.Sg4 Lg7
Efter 23...Ld4+ 24.Kh1 Kg7
25.Dd3! har svart redan problem
att hålla ihop kungsflygeln, vilket
följande intressanta variant visar:
25...Db4 26.Sxh6! (redaktör
Grahns fynd) 26...Kxh6 27.Txf7
g4 (eller 27...Kg6 28.Txe7 Le5
29.Dh3 med avgörande hot mot
34
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f5 och h7) 28.e5! Th8 29.Df5
Lxe5 30.Se4 Tag8 (det hotade
matt på g5) 31.De6+ Tg6 32.
Dxe7 (med hot mot h4) 32...Kh5
33.Th7+ Txh7 34.Dxh7+ Th6
35.Df5+ Kh4 36.Dg5 matt.
24.Dd3!

På väg mot h3, samtidigt som
svart berövas resursen Sc4.
24...Sd7
Efter 24...h5?! 25.Se3 fortsätter
angreppet, med springaren inriktad på fältet f5. Ännu värre vore
24...Sa4? 25.Dh3 och svarts
kungsflygel rasar samman.
25.Dh3 Se5 26.Sxe5!
En viktig försvarspjäs avlägsnas
från brädet. Sämre vore 26.
Sxh6+? Lxh6 27.Dxh6 (denna
ställning nås även genom dragföljden 25.Sxh6+ Lxh6 26.Dh3
Se5 27.Dxh6) 27...f6 och svart
har fått upp ett slags blockad på
de svarta fälten. Det kan följa
28.h4 c4! 29.Tce1 (för att ta e3
från damen; efter 29.hxg5 Db6+
30.Kh1 De3! har svart neutraliserat angreppet) 29...Db6+
30.Kh1 Tf8!? 31.hxg5 Tf7 med
motspel. Springaren på e5 är en
gigant.
26...dxe5
Positionellt mer önskvärt är
26...Lxe5, men efter 27.Dxh6 Lf4
(eller 27...f6 28.Dg6+ Kf8 29.Tf3
med avgörande angrepp) 28.
Txf4! gxf4 29.Tf1 är det svårt
att se något försvar för svart, till
exempel 29...f6 30.h3! (även
30.Dg6+ Kf8 31.h3! ser starkt ut;

poängen i bägge fallen är att
kungen får en flyktruta på h2)
30...Kf7 31.Dh5+ Kf8 32.Txf4
Da1+ 33.Kh2 Dxb2 34.Tg4 och
matt i ett fåtal drag.

27.Tf2?
Nöjd med att ha uppnått åtskilliga positionella fördelar (bra
springare mot dålig löpare, bättre
kontroll över de vita fälten, stark
fribonde på b5 etc.) börjar jag nu
förstärka min ställning i maklig
takt, medveten om att svart inte
har något som helst motspel.
Men här fanns det överraskande 27.Txf7!! Kxf7 28.De6+ Ke8
(eller 28...Kf8 29.Tf1+) 29.d6
med förkrossande angrepp, till
exempel 29...Dd8 30.Td1!? Dd7
31.Dg6+ Kd8 32.dxe7+ och spelet är över. Det som fäller svart i
den här varianten är hans bristande kontroll över de vita fälten.
27...c4 28.Tcf1 Db6 29.Dh5
Givetvis inte 29.Kh1?? Dxf2.
Men 29.g3! följt av Kg2 var ett
utmärkt alternativ för att upphäva bindningen.
29...Tf8 30.g3?
Jag slappnar av. Bättre var 30.Kh1
Ta1 31.De2 för att undvika det
som nu vore möjligt.
30...f6?
Även Flores missar eller missbedömer det opportuna 30...f5! och
svart får aktivt spel, till exempel
31.exf5 e4! 32.Sxe4 Txf5 (inte
32...Ld4? 33.d6! med ett dödligt
angrepp) 33.Kg2 Txf2+ 34.Txf2
Dxb5 35.Df7+ Kh8 och det hela
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pablo Ricardi
GM
Gaston Needleman
Emilio Cordova
IM
Diego Flores
IM
Alexander Fier
IM
Alfredo Giaccio
IM
Jose Cubas
IM
Bernardo Roselli
IM
Ruben Felgaer
GM
Diego Valerga
IM
Johan Hellsten
GM
Carolina Lujan

är en öppen historia.
31.Kg2 Ta5 32.Td1
För att skrämmas lite med d5-d6.
32...Td8 33.De2 Dc5 34.Tff1
Tb8
Svart förbereder ett kvalitetsoffer som dock inte förbättrar
läget för honom. Solidare var
34...Tda8 för att undvika tornbyte. Vit kan prova 35.Dg4 Dd6
36.h4!? med intressant panorama på kungsflygeln. En framtida
plan är Td2 följt av Sd1-e3-f5.
35.Ta1 Taxb5?! 36.Sxb5 Dxb5
37.Tf2

Nu visar det sig att c4-bonden
sitter löst till.
37...f5

ARG
ARG
PER
ARG
BRA
ARG
PAR
URU
ARG
ARG
SWE
ARG

2504
2427
2482
2512
2490
2462
2426
2445
2591
2461
2592
2419

■

½
½
0
½
½
0
0
½
½
½
0

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

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

Ett sista försök. Annars kan vit
fortsätta med till exempel Tc1,
Df1, Tfc2 och De2 för att slutligen lägga beslag på bonden.
38.Txf5 Dxb2 39.Dxb2 Txb2+
40.Tf2
Man ser snabbt att bonden på c4
ändå inte går att rädda. Vit står på
vinst.
40...Tb4 41.Ta8+ Kh7

42.g4!
En sista finess för att undvika
tricks med g5-g4 varefter svarts
löpare skulle kunna aktiveras via
h6.
42...c3 43.Kf3 Tb1 44.Tc8 h5
På 44...Tc1 följer 45.Tc7! Lf6
(eller 45...Kg6 46.Txe7 c2 47.

1
½
½
0
0
1
1
■

½
1
½
1
½
1
0
1

½
1
1
1
½
0
½
½
1

½
1
1
0
1
½
1
½
½
½

0 ■
½ 0 ■
½½½ ■
1 ½ 0 ½

1
½
½
1
1
1
1
0
½
1
½
■

p

prest

7½
7
6½
6½
6
6
5½
5
4½
4½
4
3

2615
2591
2549
2546
2519
2522
2489
2451
2409
2421
2372
2315

Tc7) 46.d6 Kg6 47.dxe7 Kf7 48.
Kg2 och vit vinner.
45.Txc3
Resten är enkelt.
45...Tg1 46.h3 Kg6 47.Tc6+
Kh7 48.gxh5 g4+ 49.hxg4 Lh6
50.d6 exd6 51.Tc7+ Kg8 52.Td7
Te1 53.g5 Lf8 54.h6 Tg1 55.Tg2
Tf1+ 56.Ke3 d5 57.Txd5 Te1+
58.Kf3 Tf1+ 59.Tf2 Tg1 60.Txe5
Ld6 61.Td5 Le7 62.Tg2 uppg.
Hur gick det då med evenemangets huvudsyfte, stormästarinteckningarna? I min turnering hade
flera spelare det på gång, främst
Alexander Fier från Brasilien samt
Diego Flores och Gastón Needleman, båda från Argentina.
Artonårige Fier startade som
en raket med 4½ av 5 men kroknade sedan och tappade normen
ur sikte. Men faktum är att han
bara två veckor senare tog sin
sista inteckning i en liknande
turnering i Sao Paulo. Vid nästa
Fide-kongress får Brasilien sin
sjunde stormästare.
Flores inledde turneringen
tveksamt men tog plötsligt 4
poäng på raken och behövde bara
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vinna de två sista för att ta en
andra GM-inteckning. På sätt och
vis var det tråkigt att jag skulle
vinna mitt enda parti just mot
honom (i näst sista ronden), men
han har stor potential och når
säkert målet inom en snar framtid.
Till sist var det Needleman,
med sexton år turneringens
benjamin, som kom närmast
inteckningen. Han var tvungen
att vinna sista rondens parti mot
Fier och fick upp ett damslutspel
med bonde mer. Brasilianaren
kämpade dock heroiskt och efter
120 drag slutade det med remi.
Således blev det inga GM-inteckningar i den här turneringen.
Tråkigt på ett sätt men samtidigt
en trevlig påminnelse om att den
här typen av turneringar inte
automatiskt måste resultera i
inteckningar.
Nuförtiden ser man tyvärr, i
olika delar av världen, suspekta
turneringar där spelare och
ibland även arrangörer verkar
resonera på annat sätt och det
hela reduceras till en affärsuppgörelse. Mitt förslag till Fide för
att bromsa den utvecklingen
skulle vara att 1) sänka lägsta
prestationsrankingen för GMnormer från 2600 till 2550; 2)
utöka antalet nödvändiga GMinteckningar från tre till tio. Då
blir det dyrare och mer tidsödande att missbruka systemet,
medan en spelare som gång efter
gång upprepar ett 2550-resultat
väl har bevisat att han spelar som
en medelstark stormästare? Enligt min uppfattning är denne
minst lika förtjänt av stormästartiteln som någon som gör tre
2600-resultat för att aldrig mer
nå liknande höjder i sin karriär.
IM-normerna kan för övrigt
hanteras på liknande sätt, med
2400 som lägsta prestationsranking istället för nuvarande 2450.
För att återgå till Buenos Aires
36
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så lyckades målsättningen bättre
i den andra turneringen, där en
GM-inteckning bärgades av den
sextonårige hemmaspelaren
Damián Lemos. Jag hade inte sett
honom spela tidigare men däremot kände jag väl till de flesta av
hans konkurrenter. Lemos hade
med 2371 det näst lägsta elot i
turneringen men vann utan större problem och fixade normen
redan ett par ronder före slutet.

Överraskande men vad jag kunde
se gick det hela rätt till. Trenden
med unga, starka spelare långt
ner i åldrarna börjar synas även i
Sydamerika.
Nästa tävling för min del är en
sluten turnering i Santiago som
organiseras i mitten av november
av Endesa, den chilenska motsvarigheten till Elverket ungefär.
I nr 1/07 får ni en rapport från
den tävlingen. På återseende!

■ Vid en öppen turnering i
Tarragona (19–27 augusti) tog
Pontus Carlsson en andra stormästarinteckning. Efter en vinst
mot stormästaren Artur Kogan i
femte ronden hade han 4½
poäng och kunde säkra inteckningen med fyra avslutande
remier.

dags att trycka på startknappen.
17.e5 dxe5 18.fxe5 Lc5?! 19.
Lxc5 Dxc5+ 20.Kh1 Sd5 21.
Sxd5 exd5 22.Sg5! Te7

Sicilianskt (B 48)
Pontus Carlsson
Artur Kogan
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 d6
4.d4 cxd4 5.Sxd4 Sf6 6.Lg5 Db6
7.Le3 a6
Partiet Jemelin–Jobava, Abu
Dhabi 2003 slutade 7...Dxb2
8.Sdb5 Db4 9.Ld2 Sxe4?! 10.a3!
remi. Förmodligen hade spelarna
kommit överens om remi i förväg, för efter 10...Sxc3 11.axb4
Sxd1 12.Sc7+ Kd8 13.Sxa8 Sb2
14.Lc3 är svarts springare väl så
instängd som vits. Vit kommer i
materiellt överläge.
8.a3
Och nu är 8...Dxb2? idiotiskt på
grund av 9.Sa4.
8...Dc7 9.Le2 e6 10.0-0 Le7
11.f4 0-0 12.De1 Ld7 13.Dg3
Tfe8 14.Sf3 Lf8 15.Tad1 Se7
16.Ld3 Sg6
Vits pjäser är harmoniskt uppställda för ett angrepp. Det är

23.Sxh7!
Poängen är att svarts dam har
problem med att hålla tornet på
e7 under uppsikt, t.ex. 23...Kxh7
24.Dh4+ Kg8 25.Lxg6 fxg6
26.b4! och damen tvingas släppa
tornet.
23...Sxe5
Lika otillräckligt som allt annat.
Vit hotade att slå två gånger på
g6 och backa med springaren med
ett avgörande angrepp.
24.Sf6+ Kf8 25.Sh7+
Carlsson var ute efter att spara
lite tid. Båda parter var i tidsnöd.
25...Kg8
25...Ke8 26.Dxg7 är lika hopplöst.
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Hector åter allt under kontroll.
Jonny Hector

Stefan Weinmann
Full rulle i Tarragona med toppborden närmast kameran.

26.Sf6+ Kf8 27.Dxe5
Det enklaste. På 27...Txe5 ger sig
springaren ut på en triumfatorisk
turné till d7 och c5.
27...Lg4 28.Dxd5 Dxd5 29.Sxd5
Kogan är pjäs och bonde under
men spelade vidare på grund av
Carlssons tidsnöd.
29...Te5 30.Sb6 Tae8 31.h3 Th5
32.Tde1 Td8 33.Kg1 Lxh3 34.
gxh3 Txh3 35.Lc4 f6 36.Td1
Tg3+ 37.Kf2 Tf3+
Kogan gav upp innan Carlsson
hade hunnit lyfta bort tornet från
f3.
Inför näst sista ronden var
inteckningen i praktiken rätt
klar. Carlsson behövde bara en
remi till och skulle spela vit mot
Georgi Timosjenko. I sina förberedelser noterade Carlsson att
motståndaren hade en dålig svartstatistik, så när Carlsson bjöd remi
i ett tidigt skede var Timosjenko
inte sen att anta anbudet. Med

ytterligare en remi i sista ronden
slutade Carlsson på elfte plats
med 6½ poäng.
Prissumman var inte mycket
att glädjas åt, cirka 1 600 kronor,
men inteckningen gav priskuvertet en guldkant. Stellan Brynell
tog också 6½ poäng men kom
utanför prislistan på femtonde
plats. Kanadensaren Kevin Spraggett plockade hem förstapriset
med 7½ poäng.
■ Jonny Hector tycker själv att
han har spelat som en kratta hela
det här året. Det enda han kan
vara nöjd med är resultaten, och
det är väl inte det sämsta.
Hector har radat upp förstaplatser i olika turneringar, senast
i Nürnberg (7–10 september).
Men det kunde ha gått riktigt illa
redan i första ronden. Han gjorde
en dundertavla i tidsnöden, men
motståndaren missade chansen
och några drag senare hade

Weinmanns dam kom från e6
och efter 39...Tf8 hade den nog
återvänt dit. Hector undvek dragupprepningen, men det kunde ha
stått honom dyrt.
39...Kh7? 40.De2?
Han missar en gyllene chans:
40.Dxf7 Dxf7 41.Sg5+ och vit
står på vinst.
40...Sc4 41.h4
Om vit försöker upphäva bindningen med 41.Kg3 så drivs kungen tillbaka in i fållan med
41...Lc7+ 42.Kg2 Ld6 och vit
sitter kvar med alla sina problem.
41...Te7 42.Dc2
Tornet på b3 är hotat och på
42...Sa5 är 43.h5 starkt.
42...Te3!
Det går ju inte att slå tornet för en
mördande springargaffel och det
finns inte något vettigt försvar av
f3.
43.Dxb3 Dxf3+ 44.Kg1 Dxg4+
45.Kf1 Th3 46.uppg.
Hector blev turneringsvinnare
efter särskiljning på samma slutpoäng, sex av sju, som Alexander
Graf, Tyskland och Daniel Fridman, Lettland.
Tiger Hillarp-Persson kopplades bort från tätstriden när han
förlorade ett vilt parti i näst sista
ronden
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Tiger Hillarp-Persson

Ilja Zaragatski
En oerhört komplicerad ställning
med angrepp och motangrepp.
Zaragatski satt och funderade på
om han skulle kunna spela Txe5.
Då måste man förstås räkna på
konsekvenserna av f7-f6. Så bar
det i väg ...
32.Txe5!? f6 33.Sh6+ Kf8
Absolut inte andra hållet.
33...Kh8? faller på 34.Dg6 gxh6
35.Dxh6+ Kg8 36.Lc4+.
34.Df5
Om svart slår på h6 kan vit kompensera sig på f3. Svart gör förmodligen bäst i att även utsätta
den andra löparen för fara:
34...Lxa3!? och vit får verkligen
ta sig i akt. Löparen hotar att dra
sig tillbaka från a3 med avgörande matthot, och det går inte att
slå den: 35.bxa3? Dxa3 och vit är
försvarslös. Vits bästa räddningschans är troligen 35.Sb5, men
efter 35...Txb5! 36.Txe8+! Txe8
verkar svarts angrepp lite farligare än vits. Oklart är det försiktiga
omdömet.
34...Ld4
Hillarp bestämmer sig för att angripa b2/a3 från en annan vinkel.
35.Sb5 Txb5 36.Txb5 Lxb2
Efter 36...gxh6 37.Dxf3 Lxb2!?
hade vit fått klara sig utan springaren i angreppet. Båda spelarna
var förmodligen i stark tidsnöd.
37.Dh7!
Det är en mardröm att sitta med
38

TfS nr 7.06.pmd

en sådan ställning när betänketiden håller på att rinna ut.
37...gxh6
Det är för sent att lyfta bort
springaren. Bästa chansen var
37...Lxc1, men även då får vit ett
farligt angrepp, t.ex. 38.Dg8+
Ke7 39.Sf5+ Kd8 40.Td5+!! Lxd5
41.Dxd5+ Kc8 42.Sd4! med hotet 43.Lf5+ med mattangrepp.
38.Dh8+ Ke7 39.Te1+ Le5 40.
Tbxe5+! fxe5 41.Dxe5+ Kf7
42.Lc4+ Kg6 43.Dg3+ uppg.
Svart sprattlar i ett mattnät. Hillarp slutade på tjugosjunde plats
med 4½ poäng efter en remi i
sista ronden.
■ Ulf Anderssons nästa engagemang efter matchen mellan veteraner och unga i Amsterdam blev
en öppen turnering i Lausanne
(15–18 september). Det började
bra:

Jean-Marc Gillieron

Ulf Andersson

28.De2! Tb8 29.De7 c6
Dambyte förlorar direkt.
30.Td6 h5 31.Kf2 b5 32.c5
Andersson kunde ha slagit av på
e8 och inkasserat på c6, men han
gör sig ingen brådska. Sin stil
trogen minimerar han motståndarens motspelschanser innan han
hämtar bonden.
32...a4 33.b4 Dc8 34.Td7 De8
35.g4 hxg4 36.hxg4 Tc8 37.Kf3
Df8 38.g5 Te8 39.Dxf8+ Kxf8

40.Tc7 Kg8
Eller 40...Te6 41.Tc8+ Te8 42.
Txc6.
41.Txc6 Te5 42.Td6 uppg.
Det är krattat för c-bonden.
Efter tre vinster i följd blev
nervpressen än en gång för stor
och han fick nollor i de två därpå
följande ronderna utan spel.
Andersson återkom och spelade
de två sista ronderna. Det blev
ytterligare en vinst och en snabb
remi. Med 4½ poäng slutade
Andersson på 22:a plats bland
128 spelare. Daniel Fridman,
Lettland segrade på 6/7.
■ I den senaste av en lång rad
turneringar i Gausdal (24 september–2 oktober) segrade Kjetil A Lie en halv poäng före Tiger
Hillarp-Persson. Den stora överraskningen var Magne Sagafos på
tredje plats med ett resultat som
gav honom en andra IM-inteckning.
Resultat: 1. GM Kjetil A Lie
7½/9; 2. GM Tiger Hillarp-Persson 7; 3. Magne Sagafos 6; 4. IM
Frank Holzke 6; 5. GM Normunds Miezis 6; 6. GM Ralf Åkesson 6; 7. GM Felix Levin 6; 8.
GM Heikki Westerinen 6 poäng.

Nimzoindiskt (E 55)
Tiger Hillarp-Persson
Jon Ludvig Hammer
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4
4.e3 0-0 5.Ld3 d5 6.Sf3 c5 7.00 dxc4 8.Lxc4 Sbd7 9.a3 La5
Man kan ana varifrån inspirationen kom. Magnus Carlsen
spelade samma drag mot Beliavsky och Jussupow i generationsmatchen i Amsterdam. I båda
fallen följde 10.Ld2. Tiger kommer med ett nytt alternativ.
10.Tb1 cxd4 11.exd4 Lxc3 12.
bxc3 Dc7 13.Ld3
Han ordnar en frestelse på c3 och
Hammer faller för den.
13...Dxc3
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Haken är att vit snabbt får med
ett torn i angreppet via tredje
radem. Ett bra alternativ var
13...b6 följt av Lb7.
14.Tb3 Dc7 15.Se5 Sb6
Svart är på väg att sätta sig på d5,
men med ett fixerat centrum ökar
vits angreppschanser på kungsflygeln. På 15...Sxe5 följer 16.Lf4.
16.Lg5 Sbd5 17.Lb1 b6
Hammer vill få i gång sin dåliga
vitfältare, medan Tiger skördar
frukterna av bondeoffret på c3.
18.Th3 g6 19.Df3 Sd7

Vad är det för fel på ...
Gustafsson–Pedersen
Holland 2005

Makarova–Ignacz
Herceg Novi 2006

100...Tf5+?

27.Tc5?

Haverirapport med förslag på förbättringar på nästa sida.

Vit kan utnyttja att svarts dam
har tappat kontakten med kungsflygeln, men svarts kungsställning
är bräcklig även efter 19...Se8.
20.Txh7! Kxh7 21.Dh5+ Kg8 22.
Sxg6! f5 23.La2!
En strålande sekvens. Löpardraget är en viktig del i kombinationen. Det hotar 24.Se7+ Sxe7 25.
Lxe6+ med matt.
23...S7f6 24.Dh8+ Kf7 25.Dxf8+
Kxg6 26.Dh6+ Kf7 27.Lxd5 Sxd5
28.Dh7+ Kf8 29.Dh8+ Kf7 30.
Dh7+ Kf8 31.Dh8+ Kf7 32.Tc1!
I det här läget ska man kanske
påminna om att vit är pjäs under,
men svarts kung är fortfarande
illa ute.
32...Dd6 33.Dh7+ Kf8 34.Dh8+
Kf7 35.Dh7+ Kf8 36.Lh6+ Ke8
37.Dg8+ Kd7 38.Lg5 Se7
Eller 38...Lb7 39.Df7+ Se7 40.
Lxe7 Dxe7 41.Tc7+ och vit vinner.
39.Df7 Dxa3 40.d5
Han kunde också ha bäddat för

tornet med 40.Lf4.
40...exd5 41.Te1 Kc6 42.De8+
Kb7 43.Txe7+ Ka6 44.Te1 Da5
Eller 44...Lb7 45.De2+ b5 46.
De6+ Ka5 47.Dd7 La6 48.Dc7+
Ka4 49.Dc6 och vit vinner.
45.Tc1 d4 46.Dc6 Tb8 47.Dc4+
Kb7 48.Dc7+ Ka8 49.Lf4 uppg.
■ I en schackfestival i Calvià på

Mallorca (20-28 oktober) arrangerades bland annat en öppen
veteranturnering för spelare över
femtiofem år. Ulf Andersson fyllde femtiofem i juni och såg fram
emot att spela med i en turnering
av det här slaget för första gången.
Inte nog med det, han anmälde
sig dessutom till en parallellt anordnad öppen turnering. Redan
efter två ronder insåg Andersson
att han hade tagit sig vatten över
huvudet. Han startade den öppna turneringen med en vinst och

en snabbremi mot Anton Åberg.
Sedan bröt han den turneringen
och koncentrerade sig på veteranturneringen, där han var
topprankad. Det var lite semesterkänsla över Anderssons spel
med fem remier kring tio drag.
Partiet mot kubanske stormästaren Silvino Garcia krävde inte
mer ansträngning.
Slaviskt (D 14)
Ulf Andersson
Silvino Garcia
1.Sf3 d5 2.d4 Sf6 3.c4 c6 4.
cxd5 cxd5 5.Sc3 Sc6 6.Lf4 Lf5
7.e3 e6 8.Db3 Lb4 9.Lb5 Db6??
Garcias önskan att upprätta symmetrin blir hans fall. Efter 9...0-0
är svarts ställning helt okej.
10.Dxb4 uppg.
Resultat: 1. Mihai Suba,
Rumänien 7½/9; 2. Evgenij
Ermenkov, Palestina 7; 3. Ulf
Andersson, Sverige 6½ poäng.
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kombinationer
Lösningar på sidan 43

1. Lapcevic–Nestorovic
Herceg Novi 2006

2. Thomassen–Rasmussen
Høje Taastrup 2006

Vit drar

Svart drar

3. Kasparov–Torres
San Sebastian 2006

4. Balogh–Rotstein
Österrike 2006

Vit drar

Vit drar

5. Sadvakasov–Sjukurova
Baku 2006

6. Gasthofer–Spoelman
Hockenheim-Willingen 2006

Vit drar

Vit drar

HAVERIRAPPORT

Partiet Jan Gustafsson–Nicolai V Pedersen spelades i
holländska lagmästerskapet
2005–2006. Pedersen hade
kämpat med ryggen mot
muren i långliga tider. Det är
remi efter 100...Ta7+ 101.Te7
Ta5 och så vidare, men Pedersen fick en obetvinglig lust att
försöka utjämna det materiella läget: 100...Tf5+? 101.Tf6!!
Ta5 (101...gxf6 102.g6+ Kh6
103.g7 och vit vinner.) 102.
Th6+!! uppg. Det är ju forcerad
matt efter 102...gxh6 103.g6+.
I partiet Natalja Makarova–
Maria Ignacz (Ungdoms-EM,
F16) kunde vit ha spelat 27.
Db5 och merbönderna kunde
ha börjat tala. I stället följde
27.Tc5? Dxd4! 28.uppg. Mot
dubbelhotet 28...Dxa1+ och
28...Txc5 finns ingen hållbar
parad.
Ignacz var topprankad i gruppen och den enda i sällskapet
som var WIM. Men trots det
och Makarovas hjälp fick
Ignacz nöja sig med tolfte plats.
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Inbördeskriget
Av CHRISTER BRUNDIN

B

land de gamla originalen i
CSK:s veterankrets befann sig
en pensionerad artillerigeneral
vid namn Skott och en dito infanterimajor som hette Bleck. På
fritiden var dessa två mossiga
dynamitgubbar såta vänner som
gärna talade gamla krigsminnen
tillsammans, men vid brädet var
de bittra fiender och försökte
efter bästa förmåga utplåna och
ta kål på varandra. Inte ens i ett
dataspel skulle man kunna finna
så mycken ohöljd ondsinthet och
destruktion som i dessa åldrade
gentlemäns schackpartier.
Generalen hade ett värdigt
utseende med tunt hår tillbakaslickat från en hög panna, örnnäsa över tunna läppar och ett
blankt grått stål i ögonen som
hade fått mången basse att darra
som ett asplöv. Majoren å andra
sidan gjorde ett tilltufsat intryck
med sitt rödmosiga ansikte, sin
slokande mustasch, sina vattniga
blå ögon och med en näsa vars
färg givit honom det inofficiella
tillnamnet “Bläckan“. Kulören i
fråga tillskyllde han själv “väder
och vind, smällkalla vintrar i
dragiga tält och sur ved“ men det
fanns de som trodde annat när de
såg en betänklig och misstänkt
fältflasksformig utputning av
den högra fickan på hans gamla
jägarjacka.

Statistiken de två stridstupparna emellan var entydigt till
Generalens fördel. På fem försök
hade Majoren undkommit med
ett bläckfärgat remiöga endast i
ett fall, i övriga hade det tordönslika bombardemanget från Generalens tunga pjäser, när han väl
fått igång dem, spridit panik i
Majorens led och tvingat hans
mannar till hukande flykt mellan
eldsprutande krevader i ett regn
av järn och bly. Två gånger hade
det också hänt att när Majoren
försökte fly med sin kung så
blockerades vägen av egna förrädare som bytt sida mitt under
striden och Majoren hade blivit
arresterad och satt bakom lås och
bom.
I höstas ägde följande drabbning rum mellan de rivaliserande
fältherrarna. Inför detta möte ska
Majoren ha klagat över att han
nog saknade den medfödda
mördarinstinkten, den som hans
antagonist i så rikligt mått besatt,
och med den enkle mannens vidskeplighet ska han ha uttalat att
“på den biter ingen vanlig kula“.
Partiet kommenterades i Blasket
av Redaktören:
Majoren–Generalen
Carlsvik 2005
Sittande rak i ryggen som en eldgaffel på sin stol inväntar General

Skott med uttryckslöst ansikte
Major Blecks första drag. Den
senares hållning för tankarna till
en kantrande potatissäck.
1.e4 Som väntat rakt på fiendens
kung. Ingen av kombattanterna
är någon vän av de kringgående
rörelser som måste utföras efter
1.d4. 1...e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3
0-0 Generalen hotar med att på
8.c3 spela Marshallangreppet
genom 8...d5. Vem som helst kan
få frossbrytningar för mindre. 8.h3
Majoren som mot Generalen är
en försiktig general avböjer tacksamt inviten. 8...Lb7 9.c3 d5
10.exd5 Sxd5 11.d4 Majoren tassar fram i filttofflor över det
minerade fältet. 11.Sxe5 Sxe5
12.Txe5 Sf4 skulle, om än principiellt riktigt, ge Generalen ett
farligt angrepp. 11...exd4 12.Sxd4
Sxd4 13.cxd4 b4?! Generalen försöker sig på ett positionellt drag
som dock visar sig antipositionellt. 14.Sc3 förhindras men
springaren hittar en ännu bättre
utkikspost på c4. 14.Sd2 Kh8
15.Sc4! a5 16.Df3 Ta6 Generalen
döljer inte sina avsikter. Tungt
artilleri ska föras över till kungsflygeln. 17.Se5 f5 18.Sd3!
Springaren trivs som fisken i
vattnet, beredd att simma över
till c5 eller f4. 18...Da8 Generalen riktar in ett långskjutande
batteri av dam och löpare mot
punkt g2 på kartan. Sedan ska
nog tornet dirigeras till g6 för att
ytterligare förstärka trycket mot
nämnda koordinat. 19.Te5?! Ett
felgrepp. Efter 19.Dh5 vore vit
i fördel. 19...Sb6?! Enligt den
stelbente Dr Tarrasch står en svart
springare alltid dåligt på b6.
Starkare var 19...Sf6 med svart
fördel. 20.Dg3 Ld6 21.Lf4 a4
Generalen misstänker med rätta
att något fuffens är i görningen
och avstår från kvalitetsvinsten.
Efter 21...Lxe5 22.Lxe5 Tg8 23.
Lxg8 Dxg8 24.Sc5 Ta7 25.Se6!
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måste svart kapitulera. 22.Le6 Tf6
23.Lxf5 Sd5 24.Tae1 Lxe5 25.Lxe5

Skarpa hugg har skiftats. Vit
ser ut att återvinna den offrade
kvaliteten eftersom 25...Tf7 besvaras med 26.Sc5 Tb6 27.Se6
Sf6 28.Lxf6 gxf6 29.Sxc7! och
dubbelhotet 30.Sxa8 och 30.Te8
avgör till vits fördel. Ska Majoren
med en sund merbonde äntligen
lyckas besegra sin arvfiende? Den
senares angreppsmaskineri borta
på damflygeln tycks ha gått i
baklås och gör ett något statiskt
intryck, men kavalleriet är tillbaks från förvisningen och tungt
reservartilleri har till priset av
en ynka liten infanterist i smyg
infunnit sig på f6. Dessutom
sporrar Generalen nu sin springare till stordåd.
Majoren som sitter och myser
över sin småputtriga angreppsställning överraskas av den lilla
krigslisten. 25...Se7! En sådan
oväntad och lurig kavallerireträtt
kan mjuka upp fienden och sänka
hans stridsmoral. Jag har bakblåsarna D och E som edsvurna
vittnen på att Majoren i sin överraskning under några sekunder
bokstavligen lättade från sin stol
bara för att därefter sjunka ner
igen i trekvarts grubbel över
Generalens finurliga knep.
Under denna tidsrymd kommer
Majoren, liksom vi bakblåsare
efter livligt konfererande, fram
till att på 26.Lxf6 skulle följa
mellandraget 26...Sxf5 och om
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då 27.De5 så helt enkelt 27...Txf6
med gard på springaren och på
det förhoppningsfulla 28.De8+
skulle Generalen rädda sig undan
plaskmatten med 28...Tf8! och
plötsligt sitta där med en merpjäs.
26.Lg4 Motvilligt verkställer
Majoren detta återtåg och Generalen som under tiden marscherat cirka en mil fram och tillbaks
på golvet återvänder till brädet
och drar inte oväntat 26...Tg6
varpå följer 27.Sc5 Sf5 28.Df4.
Troligen inte det bästa. Efter
28.Dd3! med den sannolika
följden 28...Sh4 29.Sxa6 Lxa6
30.Dg3 Sxg2 31.Dxg2 Dxg2+
32.Kxg2 h5 33.Lxc7 hxg4 34.h4
uppkommer ett slutspel där svart
bara har praktiska chanser att
överleva. 28...Lxg2! Så kommer
då Skott äntligen till skott. En
bräsch slås i den skraltiga bleckplåtsmuren kring Blecks kung som
när man öppnar en konservburk
och sedan ska invasionen följa.

Ett synnerligen kritiskt läge.
Modstulen, nervöst tvinnande sin
än mer slokande gamla dammvippa till mustasch, hemsökt
av tidsnödsspöket och med en
känsla av att vara missgynnad av
lyckan, hittar Majoren inte det
enda räddande draget och befinner sig från och med nu i fritt
fall. 29.Dxf5? Generalen studerar
för ett ögonblick med sina
ishavskalla ögon situationen och
drar sedan 29...Lxh3! Den flinke

löparen lämnar inte sten på sten
kvar av den vita kungens palats.
Detonationen sänder en chockvåg genom Majorens kropp och
han skakar som en gammal gren i
stormen då han varseblir matthotet på g2. Med döden i hjärtat
värjer han sig med 30.f3 men ger
efter 30...Txg4+! upp kampen.
“Bra spelat, General“, säger han
till sin överman. “Va?“, svarar
Generalen som efter ett helt livs
skjutande blivit tämligen lomhörd.
I efteranalysen kommer vi fram
på småtimmarna fram till att vit i
diagramställningen ovan måste
spela 29.Kh2! och svart som har
pjäser hängande över hela brädet
är illa ute. Endast genom en serie
pricksäkra drag kan han rädda sig
över i ett slutspel som kanske går
att hålla: 29...Txg4! 30.Dxg4
Lxh3! 31.De4! Dxe4 32.Txe4
Th6! 33.Lf4! Hotar tornet på h6
och plaskmatt på e8, men 33...g5!
34.Lxg5 Th5! och slutspelet är
oklart. Majoren grämer sig över
detta men mest skär han tänder
över att ha missat 28.Dd3!.
I dynamitgubbarnas vårturnering, den så kallade “Strutsdansen“ (namnet troligen utvecklat
ur “Struttsdansen“, det vill säga
“Gubbstruttsdansen“), kom det
nyligen till ett nytt möte mellan
de gamla drabanterna och inför
detta hade Majoren anförtrott
Sekreteraren D att järtecknen var
honom goda. Han hade nämligen
föregående dag sett en brinnande
spade i skyn och tydde detta
som så att den här gången skulle
infanteriet vinna. D för sin del
tyckte att tecknet verkade tvetydig men sa hänsynsfullt nog
inget om det.
Majoren–Generalen
Carlsvik 2006
Partiet inleddes med en skenfäktning där dragen 1–25 var exakt
desamma som i ovanstående par-
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ti och de avverkades i två teoristinna stormästares blixttempo.
För bakblåsarna stod det klart att
båda parter kommit beväpnade
till tänderna och frågan var nu
vem av dem som först skulle få in
sin preparerade förstärkning. I
tjugosjätte draget kom svaret:
Generalens bondfångartrick
25...Se7 bemötte Majoren nu
med 26.Lxf6 i stället för 26.Lg4
och efter 26...Sxf5 dundrade han
in åskviggen 27.Ld8!!

Kombinationer
1 Milos Lapcevic–Nikola Nestorovic, Ungdoms-EM
P18, Herceg Novi 2006. 29.Sf7+! uppg. På 29...Lxf7
avgör 30.Df6+.
2 Joachim Thomassen–Casper Rasmussen, Høje
Taastrup 2006. 16...Sxc4! 17.uppg. Svart vinner helt
enkelt pjäs, för vit kan inte slå tillbaka: 17.Dxc4 Dxd1
matt eller 17.Txd2 Sxd2+ 18.Kg1 Te1 matt.
3 Sergej Kasparov–Patrice Torres, San Sebastian
2006. 24.Dxe6! Dxe6 (På 24...Txd1 följer 25.Txc6! och
hoten på åttonde raden gör att vit kommer pjäs över.)
25.Txd8+ uppg. 25...Le8 besvaras med 26.Tcc8.

Vanligtvis är det omöjligt att i
Generalens ansikte avläsa den
minsta känsloyttring men i det
här fallet lyfte han faktiskt lite på
sitt vänstra ögonbryn och försjönk
sedan i djupa tankar. Majoren
reste sig från brädet med en
segerherres upphöjda min och
marscherade ut för att ta sig “en
nypa frisk luft“. Många i lokalen
såg i detta ögonblick menande på
varandra för pluntan avtecknade
sig tydligt genom tyget på hans
jacka och man kunde också höra
hur det kluckade när han gick
förbi. Generalen tog en timme på
sig för att hitta ett försvar mot
plaskisen på e8 så det blev många
turer ut och in för “Bläckan“, som
han ju kallades, och när han sista
gången kom in så tultade han,
enligt vittnena D och E, vingligt
fram som en salongsberusad pingvin och hade slagsida. Men vad
värre var: hans mustasch slokade
nu uppåt och han utstrålade med
hela sitt ansikte det för de avund-

4 Csaba Balogh–Arkadij Rotstein, Lagmästerskapet
i Österrike 2006. 18.Le1! uppg. Det blir damfångst med
Tf2. 18...Lxd4+ 19.cxd4 förändrar inte den saken.
5 Darmen Sadvakasov–Meihriban Sjukurova, Baku
2006. Sadvakasov spelade 26.Df2 och lyckades behålla
initiativet. Han vann tjugo drag senare. Det hade gått
snabbare med 26.Dxh6+! gxh6 27.Txh6+ Kg7 28.Th7+!
Kxh7 29.Th5+ Kg7 30.Lh6+ och 31.Lxf8 matt.
6 Alexander Gasthofer–Wouter Spoelman, Hockenheim-Willingen 2006. Det ser i förstone ut som om
svarts löparpar är mycket aktivare än vits, men efter ett
par vackra drag från vits sida var bilden en helt annan.
28.Txd3! exd3 (28...Txd3 29.Dc4+ med matt) 29.Dc4+!!
Kh8 (29...Txc4 30.Ld5 matt) 30.Lxd4+ cxd4 31.Dxd4+
Lg7 32.Txc8+ Dxc8 33.Dxd3 (Resten är, som det brukar
heta, en fråga om teknik.) 33...Dc1+ 34.Lf1 h5 35.Kg2
Da3 36.Da6 Dxa6 (Om svart släpper g6 sitter han snart
utan bönder. Löparslutspelet är lätt vunnet för vit – trots
olikfärgade löpare.) 37.Lxa6 Lc3 38.Kf3 Kg7 39.Ke3 Kf6
40.Kd3 Le1 41.f3 g5 42.Lc8 g4 43.fxg4 hxg4 44.a4 La5
45.Kc4 Lb6 46.b4 Lg1 47.a5 Lxh2 48.a6 Lg1 49.Kd5
Kg5 50.b5 f4 51.gxf4+ Kxf4 52.Lxg4 (Enklast. Det hotar
Kc6 följt av b5-b6.) 52...uppg.

TfS nr 7/2006

TfS nr 7.06.pmd

43

06-11-06, 13.16

43

samma gudarna så misshagliga
övermodet, den hybris som
de omedelbart slår ner på och
bestraffar. Han noterade Generalens drag 27...Dxd8 och klämde
till med det tydligen preparerade
28.Dxc7! vilket Generalen besvarade med 28...Da8. Trots sitt
lulliga tillstånd lyckades Majoren
orientera sig rätt i varianterna och
kalasade vidare på svarts pjäser
med 29.Dxb7!, av allt att döma en
ny chock för Generalen för han
höjde nu lite även på sitt högra
ögonbryn och föll sedan åter i
trance. Detta gav Bläckan tillfälle
att ytterligare gå ut och fira och
det är tänkbart att Generalen avsiktligt gav honom extra gott om
tid att gå ner sig i sitt gungfly. Hur
som helst så skrapade han med
sina magra resurser till sist ihop
till ett drag som skulle kunna
bringa Majoren på fall i det svaghetstillstånd han befann sig:
29...Sh4! med den elaka förhoppningen att besvara det
överglupska 30.Dxa6?? med
30...Dg2 matt!.
Så kunde det också ha slutat för
Majorens lite darriga hand var
redan på väg mot tornet på a6 för
att lyfta bort det när hans fälttelefon, det vill säga hans mobil,

ilsket började pipa och i de schackspelandes öron lät det som när en
ångvissla tjuter. Irriterat grävde
Majoren i jackfickan, fick fram
pluntan och förde den till sitt
högra öra. “Bleck“, sade han i
barsk ton och sedan åter “Bleck“
när pluntan fortsatte att envist
pipa. När han sedan märkte att
alla åskådarna stod och skrattade
upptäckte han med gapande
mun och vantroget gloende ögon
att telefonen bestod av hans konjakskäril och stoppade generat
tillbaks den tomma pluntan i
högra fickan och fick fram mobilen ur den vänstra. “Bleck“, sa han
i samma barska ton och i nästa
ögonblick satt han i givakt i
stolen. Det var Fru Bleck ...
Att Majoren nu fick sig en
skurhink ovett över sig var tydligt
för var och en när man såg hans
kuschade toffelmin och hörde
hans mjäkiga “På bio ... jo, jag
ljög, på schackklubben då“, “Nej,
inte en droppe ... jo, men bara
några små huttingar“. “Nej, aldrig
mer Agata, jag lovar“, pep han
som en mus till avslutning. Ordförande E berättade senare att
hustrun den kvällen råkat ringa
parets dotter och fått nys om att
Majoren inte alls, som han sagt,

satt där som barnbarnsvakt utan
att “han och Skott naturligtvis
satt och hängde med näsorna
över schackbrädet nere på spelklubben“. “Och det skulle det
minsann bli slut med“ och
“hädanefter ska den fylltratten
ha en mjölkbytta hängande kring
halsen“.
Detta pinsamma intermezzo
förde det goda med sig att Bläckan klarnade till i knoppen och till
fullo återfick sina själsförmögenheter. Glömd var varje tanke på
hjärnsläppet 30.Dxa6?? och han
hittade det tjusiga 30.Te6!

Den långe stören D kunde med
sin giraffutsikt över den knuffande bakblåsarhopen skarpsynt se
hur det för ett ögonblick glimtade till av skräck i Generalens ögon
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som om han tittat in i sin egen
kanonmynning. Sedan stelnade
åter gipsmasken över hans ansikte. Likt Steinitz´ torn i hans
odödliga parti mot von Bardeleben, Hastings 1895, svävar nu
Majorens dam och torn fritt i
luften och kan inte vidröras.
Generalen spelade 30...a3 med
hopp om 31.Txa6?? Dxb7! och
efter det obarmhärtiga 31.b3 försökte han med en sista flackande
förhoppning det pajasartade
sprattlet 31...Sxg2. “Jösses, ett
nytt offer, varför kan inte vit slå
den?“, sade Ordförande E och
kliade sig i huvudet. Majoren
spelade emellertid 32.Dxa6 och
Generalen gav slaget förlorat. “Bra
spelat, Major“, sa han. “Löpare
till d8, den kulan visste var den
tog“.
I efteranalysen kröp det fram
att det inte var en vanlig kula som
till slut fällde General Skott utan
ett välplanerat skott från en lejd
mördare och prickskytt, från
schackspelarens både vän och
fiende, den Stora Maskinen, i
detta fall Majorens version, den
mäktiga Domedagen ll. Majoren
var också mån om att framhålla
att Domedagen ll, som ju inte har
något sinne för estetik, i själva
verket föredrar 27.Dxc7! med
samma idé som 27.Lxd8!! men
utan falska utsmyckningar och
han demonstrerade också med
rappa fingergrepp hur partiet
kunnat gestalta sig om Generalen
hittat det relativt bästa efter
28.Dxc7!, nämligen Td6 i stället
för Da8: 28...Td6 29.Dxb7 Txd4
30.Se5 Df8 31.Dc6 Td8 32.Dxa4
g6 33.Te4 Ta8 34.Dd7 Sh6
35.Dd4 Dg7 36.Th4 Te8 och med
37.Sxg6+! vinner vit ytterligare
en bonde.
Dessa klargöranden från Majorens sida föranledde Redaktören
att i Blasket utnämna dennes
granna drag till “meningslöst fyrverkeri“ och “bara ett blekt och

ofullkomligt återsken av den sant
sköna och överjordiska platonska
idévärld som skymtar fram i de
glasklara offren från Steinitz–von
Bardeleben liksom i den berömda finalen 25.Le8! från Réti–
Bogoljubow, New York 1924, av
vilket Blecks 27.Ld8!! bara är en
usel kopia, väsentligen därför att
det inte är det enda drag som
vinner.“ Som avslutning kallas
“knektarna Skott och Bleck“ av
Redaktören för “två oförbätter-

ELO-LISTAN
Sverigetoppen 1 oktober
Johan Hellsten svingade sig upp till
förstaplatsen genom SM-segern i Göteborg, men marginalen till tvåan Emanuel
Berg är inte stor.
Hellsten, Johan
Berg, Emanuel
Agrest, Evgenij
Hillarp-Persson, Tiger
Andersson, Ulf
Cicak, Slavko
Cramling, Pia
Hector, Jonny
Brynell, Stellan
Wedberg, Tom
Hall, Jesper
Karlsson, Lars
Barkhagen, Jonas
Åkesson, Ralf
Carlsson, Pontus
Hermansson, Emil

2592
2582
2557
2557
2542
2530
2528
2520
2502
2501
2485
2479
2468
2467
2461
2454

liga ruffelgubbar och simpla
vedhuggare“. Måhända har tidningsmannen själv fått sig en släng
av hybris.
Efter sitt nederlag är Generalen ordentligt på krigsstigen.
Han som annars är emot all slags
“modernt flum“ har setts smyga
sig in i datashopen på Storgatan i
Carlsvik för att tillhandla sig det
just utkomna Domedagen lll.
Nytt vapenskrammel är att
vänta.

Johansson, Jan
Ernst, Thomas
Lyrberg, Patrik
Wiedenkeller, Michael
Lindberg, Bengt
Olsson, Anders
Wessman, Richard
Eriksson, Johan
Bator, Robert
Ahlander, Björn
Åberg, Anton
Lindberg, Bo
Svensson, Bengt
Furhoff, Johan
Engqvist, Thomas
Larsson, Per
Olsson, Linus
Eriksson, Magnus
Hedman, Erik
Sjöberg, Mats
Åkesson, Joel
Moberg, Karl Johan
Ziegler, Ari
Eriksson, Anders
Jansson, Börje
Helgason, Reynir
Hjelm, Niclas
Kinnmark, Ove
Ong, Kezli
Andréasson, Ingvar
Schneider, Stefan
Silseth, Simon
Tikkanen, Hans
Magnusson, Jörgen
Backelin, Rikard
Rylander, Dennis
Nithander, Victor
Åstrom, Göran
von Bahr, Oskar
Lundin, Jan
Carlsson, Daniel
Couso, Luis
Eriksson, Jonas
Semcesen, Daniel
Rörvall, Göran
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2441
2441
2432
2432
2428
2419
2419
2412
2400
2399
2393
2392
2386
2370
2364
2353
2353
2352
2350
2343
2338
2336
2335
2335
2334
2333
2330
2330
2328
2326
2321
2321
2320
2315
2314
2311
2309
2308
2301
2300
2298
2294
2290
2286
2286

45

Winge, Stefan
Olsson, Krister
Glimbrant, Torbjörn
Carlhammar, Magnus
Johansson, Lars-Erik
Nilsson, Sebastian
Tairi, Faruk
Malmstig, Erik
Livner, Anders
Johansson, Gunnar
Sagit, Rauan
Greiff, Håkan
Burwick, Malte
Lögdahl, Harald
Andersson, Tommy
Marttala, Thomas
Cederberg, Karl-Olof
Lindberg, Henrik
Berkell, Peder
Agrest, Svetlana
Friberg, Hans
Hultin, Johan
Karlsson, Tomas
Engström, Kaj
Rygaard, Michael
Nygren, Kim
Lundvik, Jonas
Grujic, Matej
Collett, Peter
Andersson, Christin
Backe, Peter
Andersson, Björn
Berntsen, Peter
Johansson, Victoria
Eriksson, Jörgen
Carlsson, Nils
Evertsson, Lennart
Kyhle, Bo

2285
2284
2282
2281
2281
2280
2280
2275
2275
2272
2268
2266
2266
2265
2263
2262
2260
2258
2257
2257
2256
2252
2249
2249
2248
2247
2243
2239
2239
2238
2235
2235
2234
2234
2234
2233
2232
2232

Världstoppen
Vladimir Kramnik är stadigt på väg tillbaka mot världstoppen. Magnus Carlsen
har avancerat till tjugoandra plats.
Topalov, Veselin
Anand, Viswanathan
Kramnik, Vladimir
Svidler, Peter
Morozevitj, Alexander
Ivantjuk, Vasilij
Aronian, Levon
Leko, Peter
Adams, Michael
Gelfand, Boris
Radjabov, Teimur
Mamedjarov, Sjachrijar
Navara, David
Shirov, Alexei
Akopian, Vladimir
Polgar, Judit
Gristjuk, Alexander
Bacrot, Etienne
Kamsky, Gata
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2813
2779
2750
2750
2747
2741
2741
2741
2735
2733
2729
2728
2725
2720
2713
2710
2710
2705
2705

Ponomariov, Ruslan
Carlsen, Magnus
Nisipeanu, Liviu-Dieter
Rublevskij, Sergej
Barejev, Jevgenij
Malachov, Vladimir
Georgiev, Kiril
Tiviakov, Sergei
Short, Nigel
van Wely, Loek
Naiditsch, Arkadij
Sasikiran, Krishnan
Harikrishna, Pentala
Zvjaginsev, Vadim
Vallejo, Paco
Karjakin, Sergej
Kasimdzjanov, Rustam
Bu, Xiangzhi
Jakovenko, Dmitrij
Sokolov, Ivan
Onischuk, Alexander
Lautier, Joel
Sargissian, Gabriel
Almasi, Zoltan
Timofejev, Artjom
Motylev, Alexander
Bologan, Viktor
Smirin, Ilia
Eljanov, Pavel
Izoria, Zviad
Kornejev, Oleg
Milov, Vadim
Dominguez, Lenier
Drejev, Aleksej
Jobava, Baadur
Gurevich, Mikhail
Najer, Jevgenij
Bruzon, Lazaro
Krasenkow, Michal
Granda, Julio
Tkachiev, Vladislav
Volokitin, Andrej
Wang, Yue
Avrukh, Boris
Kobalia, Michail
Gasjimov, Vugar
Sakajev, Konstantin
Nijboer, Friso
Nielsen, Peter Heine
Aresjtjenko, Alexander
Nakamura, Hikaru
Aleksejev, Jevgenij
Beliavsky, Alexander
Azmajparasjvili, Zurab
Miton, Kamil
Seirawan, Yasser
Movsesian, Sergei
Zhang, Pengxiang
Afromejev, Vladimir
Lputian, Smbat
Asrian, Karen
Moisejenko, Alexander
Riazantsev, Alexander
Cheparinov, Ivan
Wojtaszek, Radoslaw
Socko, Bartosz

2703
2698
2690
2688
2683
2682
2680
2680
2677
2676
2676
2675
2674
2674
2674
2672
2672
2671
2671
2670
2668
2667
2667
2664
2662
2662
2659
2659
2658
2657
2657
2657
2655
2655
2650
2648
2648
2648
2647
2646
2645
2645
2644
2644
2643
2643
2641
2641
2640
2640
2640
2639
2639
2638
2638
2638
2637
2636
2635
2634
2634
2632
2632
2632
2630
2630

Delchev, Aleksander
Fressinet, Laurent
Inarkiev, Ernesto
Volkov, Sergej
Mirosjnitjenko, Jevgenij
Nikolic, Predrag
Smirnov, Pavel
Wang, Hao
Baklan, Vladimir
Chalifman, Alexander
Macieja, Bartlomiej
Ni, Hua
Hansen, Curt
Illescas, Miguel
Khenkin, Igor

MISSLYCKAT
APRILSKÄMT
Michael Adams lust att spela för
SG Köln Porz i tyska Bundesligan
försvann den 2 april. Om hans
“duell“ mot Viswanathan Anand,
OSC Baden Baden i säsongens
sista rond hade förlagts en dag
tidigare, kunde man ha betraktat
spektaklet som ett dåligt aprilskämt.
Det här partiet återfinns i en
och annan partibas – Anand–
Adams, Baden Baden 2006: 1.b3
1–0. Anand var nog inte inställd
på att skapa en renässans för
Larsens öppning, och det var inte
så att inledningsdraget fick Adams
att försjunka i djupa tankar. Men
han förlorade faktiskt på tid.
Adams hade i god tid före
matchen meddelat lagledningen
i Porz att han tänkte spela för sitt
franska lag den helgen. Men trots
att man var medveten om detta
från tyskt håll satte man upp
Adams i laguppställningen för att
knuffa ner övriga lagmedlemmar
ett bord. Det kan man göra
i Bundesligan utan ytterligare
poängavdrag.
Adams trodde knappt sina ögon
när han såg att han hade förlorat
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TILL SYNES
HOPPLÖST
Det är väl inte konstigt att svart
hade fått nog i den här ställningen, som uppkom i en öppen
turnering i Gibraltar i januari.

tre pjäser, som tidigare samarbetade till synes ohyggligt effektivt
mot motståndarens kung, gör här
alla en insats i räddningsaktionen
av samma kung.
En förutsättning för att man
ska kunna upptäcka en sådan
genial kombination är att man
instinktivt börjar leta efter pattmöjligheter när ens kung inte har
något fält, som i diagramställningen.
För det mesta orsakas känslan
av hopplöshet i en remiställning
av en synvilla, som i följande
ställning från Vlissingen 2006:
Foto: Cathy Rogers

förstabordsuppgörelsen mot
Anand. Därefter meddelade den
engelske stormästaren att han inte
längre önskade vara medlem i SG
Porz. Det kan tillfogas att Adams
inte genomförde ett enda parti
för klubben under säsongen 20052006, så hans ställningstagande
innebär knappast någon drastisk
förändring.

Johan de Meester

GM Mikhail Gurevich.

David Spence

samma ställning se hopplös ut
mot en stormästare.
Thomas Henrichs

Robin Swinkels

Masha Klinova
Kungen står paralyserad i hörnet
utsatt för vits alla pjäser. Springaren har hamnat i en hopplös bindning. Tornet gör ingen nytta på
h1 och det ser ut som om vit
framtvingar dambyte med två
sunda merbönder. I slutspelet
utan damer skulle vit naturligtvis
snart ha tre merbönder.
Som sagt, det var väl inte
konstigt att Spence kastade in
handduken. Det krävs en rejäl
dos fantasi för att finna räddningsplankan: 42...Dg7+!! 43.
Txg7 Txh3+!! 44.gxh3 patt! Vits

De Meester såg 35...Tc7 36.Txc4
Txc4 följt av löparschack på
e6 med pjäsförlust och det fick
honom att ge upp. I diagramställningen är det svårt att föreställa
sig svarts kung på g6, men efter
37.Le6+ Kh7 38.Lxc4 Kxg6 är
det ju där den hamnar. Det är
remi.
Sjuttonårige Robin Swinkel har
för övrigt gjort ett rejält skutt på
ratinglistan. Han gick 92 elopoäng plus det senaste kvartalet.
Han har gått från 2286 till 2378
den 1 oktober.
Ett annat exempel från samma
turnering, och här får man räkna
in stormästarfaktorn. Om en ställning ser väldigt svår ut mot en
lägre rankad motståndare, så kan

Mikhail Gurevich
Henrichs var vid draget och gav
upp. Det var förstås möjligheten
Td1-d8 som spökade. GM Gurevich: “Så här långt hade Henrichs
spelat briljant, men han missade
helt enkelt att han kunde hålla
remi med något bondedrag.“ Till
exempel 37...h4 eller 37...h6,
remi som remi. 38.Td8 besvaras
med 38...b1D+!.
TfS nr 7/2006
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UNGDOMSSIDORNA
Redaktör: Jonas Eriksson
Frankegatan 9, 724 65 Västerås
E-post: jonas.eriksson@schack.se

Örsundsbro
– schackets Tärnaby?
Örsundsbro är ett litet samhälle
som ligger mellan Uppsala och
Enköping. Orten är mest känd
för sin Mickelmässmarknad, som
är Sveriges största endagsmarknad med mer än 30 000 besökare.
Jag och min röda lilla Nissan har
dock hittat dit en dag innan
marknaden börjar, men jag är inte
särskilt ledsen för det. Det är skönt
att slippa bilköerna.
Jag har alltså inte åkt till Örsundsbro för att gå på marknad.
Jag är här för att kunna berätta
om SK 33 och deras satsning
på ungdomsschack. Att de gör
något rätt skvallrar ett och annat
resultat om. Till exempel vann
Alexis Andersson juniorkvalet vid
sommarens SM, medan Carl
Eidenert vann minior-SM.
När jag kommer in i Örsundsbroskolans matsal på lördagsförmiddagen ser jag ett tjugotal ungdomar sitta utspridda, samtliga
med schackbräden framför sig.
Tränaren Anders Lundqvist promenerar runt och följer intresserat händelserna. Dagens lektion
framför demobrädet är avslutad
och nu är det spel och problemlösning som gäller.
48
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Anders har jobbat med ungdomsschacket i SK 33 sedan
början av 70-talet. SK 33 var från
början baserad i Enköping, men
för tolv år sedan startade Anders
verksamheten i Örsundsbro, som
tillhör Enköpings kommun. Så
småningom blev verksamheten i
Örsundsbro kärnan i SK 33 då
klubbspelet i Enköping fick
läggas ned på grund av för få
deltagare.
Anders berättar att den goda
kontakten med Örsundsbroskolan har varit en nyckel:
– I Örsundsbro har vi haft
ett bra samarbete med skolan. I
stort har rekryteringen skett från
Örsundsbroskolan. Vi har haft
träning varje lördag under skolterminerna. Lyftet kom när fritidspedagogen Michael Lööf
började arbeta i Örsundsbro år
2000. Han undervisar i schack på
fritids och i elevens val för barn
från nio till elva år. Varje år anordnar han dessutom ett schackmästerskap för fritids. De barn
som visar intresse slussar han över
till vår lördagsverksamhet.
När Anders pratar om schack i
skolan kan man nästan se hur det

sprakar i ögonen på honom. Det
är glöden hos en eldsjäl som har
lagt ned en stor del av sin tid på
att lära ungdomar spela schack.
Till vardags är han lärare och har
på nära håll bevittnat schackets
välgörande effekter.
– Det finns många länkar mellan schack och matematikämnet
vilka kan vara en inkörsport för
schack i skolan – men även att
eleven tränas i koncentration,
analys och problemlösning. Det
finns också en social betydelse av
schack på flera plan. Dels i skolan
med nya kamratkonstellationer
och dels mot hemmet där föräldrar eller far- och morföräldrar får
damma av schackbrädet och
spela mot barnet.
– Vi som arbetat med schacket
i Enköping har själva haft stor
glädje av spelet och vill dela med
oss av detta till andra. Att ha lärt
sig spela schack är något man kan
ta med sig i hela livet. Det är
viktigt att barnen känner glädje
och utveckling när de deltar.
Schacket kan ha stor betydelse
för barnets självförtroende och
utveckling. Jag minns speciellt en
elev för cirka tio år sen som hade
stora svårigheter i skolan med
läsning och matte. När han så
småningom vann DM för lågstadieelever lossnade även skolarbetet. Det blev en vändpunkt
för honom.
– Jag har även arbetat med elever i skolan som haft stora koncentrationssvårigheter av olika
skäl, men som har kunnat sitta
koncentrerat vid schackspelet i
en hel timme.
Det är nog många schacktränare som känner igen sig i Anders
beskrivning. Det är lätt att glömma bort att schacket inte bara
handlar om resultat och tävlingsspel. Långt ifrån.
Schacket i skolan är viktigt för
Anders, och då pratar han inte
om Schack4an, utan om schack i
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Foto: Jonas Eriksson

form av elevens val eller schemalagda lektioner. Han tycker att
det finns en risk med att bara
fokusera på Schack4an eftersom
det kan vara svårt att realisera på
mindre orter med andra förutsättningar än storstäderna. Han
söker istället andra vägar att få ut
schacket.
– I vår kommer samtliga grundskolor i Enköping att erbjudas en
introduktionskurs i schack om
fem lektioner, en per vecka, i
helklass. Jag och Michael Lööf
har arbetat fram en läroplan och
ett detaljerat lektionsschema för
kursen. När så schackspelaren
Mikael Carlsson fick ett tvåårsarbete på kommunen hade vi ett
färdigt koncept som Mikael kunde arbeta med. Om detta slår väl
ut kan vi gå vidare med påbyggnadskurser och/eller kanske få
in schacket i kommunens kulturskola, som bedriver musik- och
dansundervisning.
Detta låter ju helt fantastiskt.
När man hör om Anders framgångsrika satsningar får man intrycket att allt är möjligt om man
bara arbetar hårt för det och har
en och annan kontakt som kan
ge idéerna en skjuts på vägen.
Anders säger dock att han skulle
vilja se fler studier eller undersökningar (de som finns är rätt
gamla) som “bevisar“ att schackstudier faktiskt kan ha goda
effekter på skolarbetet i övrigt.
Det skulle exempelvis komma
väl till pass när man pratar med
ansvariga på skolor och i kommuner. Han berättar om en satsning
i Kanada som heter “Challenging
Mathematics“ som har pågått
sedan 1985. Där har de elever
som deltagit i schackundervisningen också avsevärt förbättrat
sina skolresultat.
Att schackträning i skolan kan
ge positiva effekter i klubbverksamheten är Anders övertygad
om. Hans satsning på schack som

Anders Lundqvist instruerar.

elevens val har gett resultat.
– På Bergvretenskolan i Enköping har jag haft elevens val
under fyra år för årskurs 6–9. Jag
brukar ha två klasser i veckan på
tjugo elever var i åttio minuter.
Jag har även haft introduktionskurser för yngre elever och hjälpt
till med elevens val i schack även
för yngre elever.
– I elevens val för de äldre har
det även ingått en del ledarskapsutbildning och en uppgift för
dem har varit att undervisa yngre
barn på fritids eller i lägre klasser.
Det har varit mycket positivt.
En handfull ungdomar från Bergvretenskolan deltar numera i
träningarna i Örsundsbro.
Hur många är med på
lördagsträningen?
– Idag har vi cirka tjugo ungdomar, de flesta i åldern 9–12 år,
som varit med två år eller mer.
Varje år har vi en genomströmning på ytterligare ett tjugotal.

Jag och årets juniorkvalvinnare
Alexis Andersson håller i verksamheten. Alexis har varit med
sen han var sju år. Trots att han
idag bor i Uppsala kommer han
ut varje lördag och gör ett fantastiskt fint arbete med barnen.
– Vi utbildar även nya tränare
som kan stötta upp på lördagarna
då det kan vara upp till tjugo barn
samtidigt. Vi har nu delat upp
barnen i två träningsgrupper.
Erfarna spelare i första gruppen
och yngre samt nybörjare i andra
gruppen, men eftersom en del
har syskon och åker till spellokalen tillsammans med dem så blir
det lite blandat.
Hur lägger ni upp träningarna?
– På lördagsträningarna har vi
använt förbundets träningshäften
som bas – djurhäftena, Gabiö och
slutspelsmärkena. Nytt för i år
är att alla ungdomarna får ett
ratingtal på 700 som plussas på
TfS nr 7/2006
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Tre spelare, tre partier.

med 25 poäng för varje häfte
som de arbetat igenom. Gabiö 3
och silverspringaren ger 50
poäng. Till detta tillkommer en
närvarobonus på 2 poäng per gång
samt extra bonus vid deltagande
i tävling. Systemet ska sträcka sig
upp till max 1100, därefter får
man erövra ratingpoäng på sedvanligt sätt.
– I övrigt har vi tagit upp olika
teman i form av öppningar, mittspel eller slutspel. Den teoretiska
delen sker i föreläsningsform och
är ungefär trettio minuter. Ibland
ingår även övningsuppgifter till
temat eller om det gäller en öppning – en tematurnering.
– Vi tillämpar fri intagning
under hela säsongen. Det går bra
50
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att komma med och pröva schack
en till tre gånger. Därefter brukar
eleven ha bestämt sig för om han
eller hon vill fortsätta. Det är
viktigt med ett bra mottagande
första gången och att ge tid till att
sitta ner individuellt med den nye
så att han/hon känner sig hemma. Till de yngre (6–9 år) brukar
vi också dela ut ett träningshäfte,
oftast Snigeln.
Anders berättar också att
under det senaste halvåret har
IM Thomas Engqvist kommit
till klubben ungefär en gång i
månaden och hållit schackföreläsningar på söndagar.
– Thomas föreläsningar om
schackets historiska utveckling
har varit mycket givande och

intressanta. Även om deltagarantalet på själva föreläsningarna inte
varit så högt har Thomas starkt
bidragit till en ökad schackliga
kompetens som sedan spridits
vidare i klubben och till skolschacket. Thomas var för övrigt
en av mina adepter på 70-talet
och personligen har det varit
trevligt att kunna återuppta vår
bekantskap på detta sätt.
Schackverksamheten i
Örsundsbro består nästan
bara av ungdomar. Hur
fungerar det med det administrativa?
– Något som kanske är unikt
för SK 33 är att icke schackspelande föräldrar utgör styrelsen,
därav tre mammor. SK 33:s hem-

TfS nr 7/2006

50

06-11-06, 13.17

sida (www.sk33.se) sköts av en
mamma på ett imponerande sätt.
På så sätt kan jag koncentrera mig
på schackundervisning och lämna ekonomi och administration
åt föräldrarna.
Hur får ni föräldrarna att
ställa upp?
– Så gott som ingen av ungdomarna har tidigare schacktradition i familjen. Det handlar till
en viss del om övertalning att få
föräldrar att ställa upp men också
om att våga släppa ifrån sig arbete
och beslut. Det gäller även att ha
målsättningar som är hanterbara
arbetsmässigt så att de inte blir
för mycket och för betungande.
Därför har vi konstaterat att vi
inte har resurser att genomföra
varken Schack4an eller Schackets dag utan får lov att koncentrera våra krafter på den verksamhet
vi har.
Får ni något utrymme i
lokalpressen?
– Ja. Vi skriver själva artiklar
och tar bilder för publicering i
lokaltidningen Enköpings-Posten
som har en stor täckning i kommunen. Framgångarna har gjort
att vi fått stort utrymme i EP och
även blivit mycket omskrivna i
Upsala Nya Tidning. För ett par
år sedan hade vi ett spektakulärt
arrangemang med en schackmatch mellan pensionärsföreningen och lågstadieelever från
Örsundsbroskolan. Då var även
TV4 på plats och gjorde ett
reportage.
– Det är naturligtvis roligt att
bli omskrivna men jag tror inte
det har någon avgörande inverkan på hur vi lyckas få medlemmar – det är själva verksamheten
i sig som avgör. På 80-talet arbetade en av våra medlemmar som
journalist på EP och då var det
mycket schack i tidningen, men
trots detta minskade antalet
medlemmar i klubben.
Kan du ge några tips till dem

som driver eller vill dra igång
en schacklig ungdomsverksamhet?
– Jag tror att det är viktigt med
kontinuitet och långsiktighet när
man startar en verksamhet. Man
bör bygga upp verksamheten
successivt och se till att målen är
hanterbara och genomförbara.
Min erfarenhet talar för att det
är bättre att starta i en mindre
enhet, till exempel på en skola
eller ett fritids, och att förlägga
verksamheten i anslutning till en
för eleverna känd miljö. Vi kan
jämföra med andra idrotter, till
exempel lilla Tärnaby som har
fostrat så många duktiga slalomåkare. Men målet med att starta
en schackverksamhet kan inte
vara att fostra mästare utan att
bedriva en verksamhet som är
utvecklande för ungdomarna
både intellektuellt och socialt.
Om sedan någon spelare lyckas så
är det en extra bonus.
– Det är också viktigt att föräldrarna kommer in på ett tidigt
stadium. De kan vara till stor
hjälp med kringarrangemang och
kanske även hjälpa till att ta
emot nybörjare och gå igenom
till exempel mattsättning med två
torn osv. En del ungdomar kan
ha stor glädje av att vara med
på träningarna men kanske inte
lyckas på tävlingar. Ge dem
då tränaruppgifter (exempelvis
genom att träna nybörjare) och
låt dem få gå förbundets tränarkurs. Även om eleven inte lyckas
i det schackliga kan han utvecklas
genom att få förtroende i tränararbetet. Även oroliga och stökiga
elever kan bli lugna om de får en
uppgift att lära en nybörjare.
– Jag tror att det kan vara svårt
att ge ett recept på hur man lyckas. Det handlar om att anpassa
verksamheten utifrån de förutsättningar som finns. Det kan
finnas många utvecklingsvägar
som inte behöver se likadana ut.

Örsundsbroskolan
i Svedala
Hur gick det då för Örsundsbroskolan i Skol-SM i Svedala? Bland de åtta som deltog
utmärkte sig främst Carl
Eidenert och Mattias Bjerkliden. Carl tog sitt tredje SMtecken i följd och Mattias
blev likt förra året silvermedaljör. Mattias var för
övrigt den ende i H-gruppen
som slog segraren Martin
Östlund. Carl och Mattias
bidrog förstås starkt till att
Örsundsbroskolan vann priset som bästa mellanstadieskola.
De andra eleverna gjorde
också bra ifrån sig. Johannes
Ålander var länge med i toppstriden i F-gruppen, men en
förlust i sista ronden gav 6½
poäng av 11. Hanna Lüning
har enligt Anders Lundqvist
gjort stora framsteg den
senaste tiden och var ett tag
i ledningen i E-gruppen. Hon
föll dock tillbaka mot slutet
och tog 4½ poäng av 8.
Vinnaren av juniorkvalet i
SM, Alexis Andersson, spelade upp fina ställningar
men lyckades inte knyta till
säcken i flera av dem. Han
hamnade till slut på femtio
procent i grupp A.
Anders Lundqvist har
mycket att glädjas åt. Förutom framgångarna för
schackungdomarna, så vann
hans son nyligen SM-guld i
rugby.
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Grupp A
1. Victor Nithander, Chalmers Tekniska Högskola
2. Amir Tadjerbashi, Lunds Universitet
3. Gustav Hedén, Norra Reals Gymnasium, Stockholm
4. Anton Frisk Kockum, Chalmers Tekniska Högskola
5. Drazen Dragicevic, St Petriskolan, Malmö
(8 ronder, 33 spelare)

7½
6
5½
5½
5½

Grupp B
1. Lucas Wickström, Folkuniversitetet, Linköping
2. Inna Agrest, Matteus Skola, Stockholm
3. Simon Rosberg, Metapontum, Stockholm
4. Erik Blomqvist, Sjödals Gymnasium, Stockholm
5. Arash Rouhani, Upplands-Brogymn.,Kungsängen
(8 ronder, 77 spelare)

7
7
6½
6
6

Grupp C
1. Alfred Krzymowski, Mälarhöjdens Skola, Stockholm
2. Jonatan Berggren, Kunskapsskolan, Tumba
3. Simon Hänninger, Sjöängsskolan, Stockholm
4. Dimitri Lybartsev, Engelska Skolan, Järfälla
5. Pontus Löfgren, Västerbyskolan, Götene
(8 ronder, 50 spelare)

7
6½
6
6
6

Grupp D
1. Nils Grandelius, Nyvångskolan, Dalby
2. Eric Vaarala, Norrsätraskolan, Sandviken
3. Tom Carlsson, Mälarhöjdens Skola, Stockholm
4. Adam Scheid, Solbergaskolan, Visby
5. Pontus Echard, Mälarhöjdens Skola, Stockholm
(8 ronder, 51 spelare)

8
6
6
6
6

Grupp E
1. Jonathan Westerberg, Bällstabergsskolan, Vallentuna
2. Viktor Carlson, Nybohovsskolan, Stockholm
3. Axel Tiger-Norquist, Skogsboskola, Avesta
4. Vladymyr Valuykh, Nygårdsskolan, Borlänge
5. Leo Brodin, Mälarhöjdens Skola, Stockhölm
(8 ronder, 59 spelare)

7½
6½
6
6
6

Grupp F
1. Carl Eidenert, Örsundsbroskolan, Enköping
2. Jessica Bengtsson, Ebba Peterssons Privatskola, Gt
3. Jacob Fallesen, Segeltorpsskolan, Huddinge
4. Linus Johansson, Ribersborgsskolan, Malmö
5. Theodor Kenneskog, Ekhammarskolan, Kungsängen
(11 ronder, 66 spelare)

9½
8½
8½
8½
8

Grupp G
1. Martin Östlund, Krusboda Skola, Stockholm
2. Mattias Bjerkliden, Örsundsbroskolan, Enköping
3. Mattis Olofsson-Dolk, Östregårdskolan, Växjö
4. Lars Åström, Geijersskolan, Malmö
5. Jacob Claesson, Sjöängsskolan, Stockholm
(11 ronder, 60 spelare)

10
9
8
8
7½

Grupp H
1. Egor Norlin, Europaskolan, Stockholm
2. Emil Grudic, Hällbyskolan, Västerås
3. Anton Agrest, Österskärskolan, Åkersberga
4. Mathai Jacob, Slestadsskolan, Linköping
5. Jonas Tjärnemo, Ängslättsskolan, Malmö
(11 ronder, 55 spelare)

10
8
8
8
8

Grupp I
1. Petar Savic, Ljungdalaskola, Hässleholm
2. Kristian Karelin, Engelska Skolan Norr, Stockholm
3. Jonathan Fallesen, Segeltorpsskolan, Huddinge
4. Rina Weinman, Hillelskolan, Stockholm
5. Viking Sigesgård, Stoby Skola, Hässleholm
(11 ronder, 27 spelare)
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8½
8
8
7½
7½

Foto: Jonas Eriksson

Skol-SM i Svedala 2006

Skol-SM: den negativa trenden
Skol-SM har sedan starten 1956
varit en tävling som man som
junior inte får missa. För de som
siktar på seger är det prestige, ära
och plats i Skol-NM som hägrar,
men Skol-SM är ju en fantastisk
tävling för alla, både socialt och
schackligt. Sällan träffar man så
många schackkompisar som på
Skol-SM. Och sällan får man så
mycket schack på så få dagar.
Nu har dock intresset sjunkit,
årets tävlingar samlade under
femhundra deltagare. Något som
man på 80- eller 90-talet inte ens
haft mardrömmar om. Rekordet
ligger på drygt elvahundra och
sattes i början av 80-talet, men
även under 90-talet så var 800
startande skamligt. Idag är det
snarare än dröm. Hur har det
kunnat bli så här?
Det finns sannolikt flera svar.
Ett logiskt svar är att antalet
klubbspelare minskat och att det
resulterat i en naturlig minskning
av deltagarantalet. Ett annat kanske är att det skandalomsusade
arrangemanget i Norrköping 2003
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Havsbad och
en gedigen
schackkultur
Av LARS GRAHN

H

negativa trenden fortsätter
lever kvar i många ledares/föräldrars huvuden. En annan orsak är
möjligtvis att tävlingen på senare
år har ägt rum på “svåråtkomliga“
platser. Borlänge kändes långt för
många förra året, Svedala är ju
även det en rejäl sträcka för de
flesta.
Susanne Karlsson, som är ledamot i styrelsen och medlem i
skolkommittén, berättade att de
haft ett möte under Skol-SM och
att de diskuterat problemen. Vi
får se vad det resulterar i. Det
är svårt att föreslå konkreta åtgärder, men Roland Johansson (ordförande i En Passant Svedala) i
arrangörsstaben lade fram en idé
om att eventuellt hålla Skol-SM i
april istället och på så vis hoppas
få med schackfyror. Ingen dum
idé tycker jag.
I år var det gott om repriser på
segrare. Alla utom Peter Savic
från Hässleholm (grupp H) har
vunnit tidigare (och i de flesta fall
profilerats på Ungdomssidorna)
så därför nöjer vi oss i år med att
JE
säga Grattis!

erceg Novi är en vackert belägen turistort vid Montenegros kustremsa mot Adriatiska
havet. Sol, strand, palmer och en
gedigen schackkultur. Här drömmer man om att få arrangera en
schackolympiad.
Organisatoriskt skulle man
säkert klara av en sådan utmaning. Erfarenhet har man skaffat
bland annat genom att arrangera
ungdoms-EM de två senaste åren.
Den här gången blev det deltagarrekord för detta mästerskap,
737 spelare.
Spelet försiggick på Hotel Plaza, ett av många hotell längs
strandpromenaden. Man hade
avsatt en halv matsal och några
konferenslokaler till de olika
åldersgrupperna, pojk- och flickklass. Den svenska truppen
bodde på Plaza. Här fanns
Drazen Dragicevic (P18), Erik
Blomqvist (P16), Inna Agrest
(F16) och Jakob Aperia (P12)
med Stellan Brynell som ledare
och Tony Aperia, Jakobs pappa,
som supporter.
Vid ankomsten kunde man
gona sig i omkring trettio grader i
luften och tjugofem i vattnet.
Efter vilodagen med fyra ronder
kvar att spela blev det ett rejält
väderomslag. Erik Blomqvists spel
följde i stor sett vädrets växling-

ar. Det blev en solig start med
en värmande seger mot åttonderankade spanjoren David Recuero. I fjol var Recuero den ende
västeuropé som lyckades ta
medalj i ungdoms-EM. Han kom
tvåa i P14.
Första ronden startade för övrigt punktligt klockan tre, vilket
får betraktas som en storslagen
bedrift i dessa sammanhang.
Några av deltagarna från fjolårets
mardrömsarrangemang i Belfort,
då det handlade om ungdomsVM (se TfS nr 6/05), kunde inte
nog prisa arrangörerna i Herceg
Novi.
Sicilianskt (B 92)
David Recuero
Erik Blomqvist
Ungdoms-EM, P16, rond 1
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le2 e5
7.Sb3 Le7 8.0-0 0-0 9.Kh1 Le6
10.f4 b5
I partiet Nithander–Sagit, Spiltan & Pelaro i Göteborg tidigare i
år, följde 10...exf4 11.Lxf4 Sc6
12.De1 b5 13.Td1 Dc7 14.Sd5
osv. Det vanligaste är 10...Dc7.
11.f5 Ld7
I andra partier har löparen hamnat på b3, c4 och c8.
12.a3 Lc6 13.Lf3 Sbd7 14.g4
Vits naturliga strategi är att storTfS nr 7/2006
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ma fram på kungsflygeln. Svart
kan å sin sida jobba på diagonalen
a8–h1 med press mot e4, och då
finns a6-a5 följt av b5-b4 med i
bilden.
14...h6 15.g5 hxg5 16.Lxg5 a5
17.Le3
Han tappar fart i angreppet.
Direkt 17.Tg1 hade varit mer rakt
på sak.
17...Te8 18.Tg1 Lf8 19.Dd2 b4
20.axb4 axb4 21.Sd5 Lxd5
22.exd5 e4
Vits angrepp har kommit av sig
och han kan få problem med
bönderna på d5 och f5.
23.Le2 Te5 24.Sd4
Det ser skenbart ut som om
vit aktiverar sina lätta pjäser till
priset av en bonde.
24...Txd5 25.Lc4 Txa1 26.Txa1
Ta5 27.Tg1 Da8!

Damen opererar gärna på den
långa diagonalen och det förhindrar konkret ett springarinhopp på
c6. Bonden på b4 reder sig utmärkt på egen hand, 28.Dxb4?
d5. Det finns en poäng i – åtminstone i det här skedet – att inte
plombera diagonalen ner mot h1
med d6-d5.
28.Lb5 Se5 29.Dxb4 Sd5 30.Db3
Sxe3 31.Dxe3 Sf3 32.Lc6
Vit vill neutralisera trycket på
den känsliga diagonalen, men det
medför bara att svart skapar ännu
farligare hot på diagonalen
a7–g1. Men det är svårt att finna
bra alternativ. Efter 32.Sxf3 exf3
33.Lf1 f2+ 34.Tg2 Txf5 sitter vit
54
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i ett skruvstäd, och när svarts
löpare kommer ut blir det inte
lätt för vit. I den varianten är
också 33...Txf5 34.Df2 Le7 eventuellt följt av Le7-f6-e5 och Th5
en intressant möjlighet.
32...Da7 33.Td1 d5 34.c3 Ta1
Det inleder en avveckling till ett
för svart klart fördelaktigt slutspel. En praktisk lösning. Det
fanns även en taktisk lösning:
34...Ta6 35.Lxd5 Th6 36.Df2
Ld6! och svart vinner.
35.De2 Sxd4 36.cxd4 Txd1+
37.Dxd1 Da2 38.De2 Ld6 39.Kg2
Db3 40.La8?!
Sista draget i dragserien. Det
kostar en bonde.
40...Lxh2 41.Kxh2 Db8+ 42.Kg2
Dxa8 43.b4 Da4 44.Db2 Dd1
45.b5 Df3+ 46.Kg1
Eller 46.Kh2 e3 47.b6 e2 48.b7
e1D 49.b8D+ Kh7 och vit blir
mattsatt.
46...e3 47.Dg2 Dd1+ 48.Kh2
e2 49.f6 g6 50.Dg4 e1D 51.
Dc8+ Kh7 52.Dh3+ Dh5 53.
uppg.
Nästa dag vann Blomqvist mot
andrerankade holländaren Wouter Spoelman. Mönstret gick igen
rond efter rond: livliga sicilianare
med undantag av sjätte rondens
parti, då Blomqvist satt som svart
i Nimzoindiskt. Brynells omdöme: “Erik gör rätt i att spela
skarpa varianter.“
Efter sju ronder och med två
kvar att spela låg Blomqvist på
andra plats. Drömlikt. Det
vackra vädret hade försvunnit och
ersatts av skyfall och ett rejält
åskoväder. Elen försvann stundtals och det var över huvud taget
olämpligt att sitta med en dator
påslagen när blixtar korsade varandra. Det påverkade förstås
möjligheterna att förbereda sig
för nästa parti. Blomqvists flyt
försvann ut i Adriatiska havet,
han förlorade de två sista partierna. Trots det kom han på en ut-

märkt trettonde plats.
Inna Agrest hade ännu mer
medaljvittring. När hon mötte
slutlige gruppvinnaren Kubra
Ozturk i sjunde ronden delade de
ledningen. Och Inna hade fina
chanser i ett omväxlande parti:
Inna Agrest

Kubra Ozturk
Inna faller för en förrädisk frestelse, hon slår g3-bonden. Det
hade varit mycket bättre att spela
45...Lh6!. Förutom att det ger
kungen fältet g7 hotar Le3. Det
hade försatt vit i ett mycket besvärligt läge, t.ex. 46.Lf5+ Kg7
47.Le6 Df8 (47...Le3 48.Dg8+
Kh6 49.Sh3 Df3+ 50.Kh2 och
svart saknar ett dråpslag.) 48.Dc6
Dd8 och svarts kung står säkert.
Löparen kan aktiveras via e3 och
tornet via a7 eller c7. Då står
svart på vinst.
45...Dxg3? 46.Lf5+ Kh6 47.Dg8
Dh4+
Efter 47...Kg5!? spelar vit inte
48.Dh7? Kf6 utan 48.Sh3+ Kf6
49.Dd8 och tornet är passiviserat.
48.Sh3 De1+ 49.Kg2 De2+
50.Kg1 De1+ 51.Kg2 remi
Drazen Dragicevic kan vara lika
oberäknelig som en Zlatan.
Ibland blir det slarvigt och ineffektivt, men plötsligt får han in
en skruvad klackspark i krysset.
Bästa exemplet är partiet mot
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spanjoren Alfonso Llorente.
Spanskt (C 78)
Drazen Dragicevic
Alfonso Llorente
Ungdoms-EM, P18, rond 8
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 Sf6 5.0-0 b5 6.Lb3 Lb7 7.
Te1 Lc5 8.c3 d6 9.d3 0-0 10.
Sbd2 d5
Som Marshallangreppet fast med
en tidsödande mellanlandning på
d6. Drazen kände säkert till partiet Glavina–Llorente från Zaragoza 2005, som fortsatte 10...Lb6
11.Sf1 Se7 12.Lg5 Sg6 remi. I
kraft av ett jämförelsevis ståtligt
ratingtal hade Llorente troligen
högre ambitioner än en snabb
remi den här gången.
11.exd5 Sxd5 12.Sxe5
Drazen tycks vara den förste som
vågar anta bondeoffret. Det finns
några partiexempel med 12.Se4.
12...Sf4?
Bättre är 12...Te8, men efter
13.Sxc6 Txe1+ 14.Dxe1 Lxc6
15.Se4 har svart inte kompensation för gambitbonden.

13.Sxf7!! Txf7
Efter 13...Lxf2+!? 14.Kxf2 Sd5
ser vi ett lustigt exempel på bindningar och motbindningar. Det
kan bli mycket svårt för svart att
visa att han har spel för gambitbonden efter 15.Kg1 Txf7 16.Se4.
Llorente föredrar att ge sig in i
taktiska förvecklingar.
14.Lxf7+ Kxf7 15.Se4!
Han förivrar sig inte. Efter 15.Df3
g5 16.g3 Se5!? 17.Dxb7 Sexd3
har svart en del tricks.
15...Ld6 16.Lxf4 Lxf4 17.Df3 g5
18.g3 Se5 19.Dh5+
Det är stor skillnad att ha en
löpare i stället för en springare
stående på f4.
19...Kg7 20.gxf4 Sxd3 21.Sxg5!
Sxf4
Det går ju inte att slå på e1 för
matt i två, och motangreppet
21...Dd5 faller på 22.Dxh7+ Kf6
(22...Kf8 23.Dh8+ Dg8 24.Df6+)
23.Te6+ Dxe6 24.Dh6+ Kf5 25.
Dxe6+ Kxf4 26.Sh3+ Kf3 27.Kf1
Le4 28.Df6+ Kg4 29.Dg5+ med
matt.
22.Df7+ Kh6 23.Dxh7+! Kxg5
24.Te5+ Kf6 25.Df5+ Kg7 26.
Dxf4 uppg.

Jakob hade lyckats vända en dålig
ställning till ett fördelaktigt tornslutspel. Här fanns möjligheten
att vinna en bonde med 39...a6
40.Ta5 Kc4 för om vit ska rädda
det instängda tornet tvingas han
spela 41.c6 bxc6 42.Txa6 Txd6,
t.ex. 43.Tb6 Td3+ 44.Kf4 c5 och
c-bonden är farligare än a-bonden.
Aperia gjorde en olycksalig
dragomkastning.
39...Kc4? 40.Txb7! Txb7
På 40...Td8 följer 41.Tc7 med
idén d6-d7 följt av c5-c6 och Tc8.
41.c6 Tb3+ 42.Kf4 Kd5 43.d7
Tb4+ 44.Kg5 Kxc6
och Aperia gav upp innan motståndaren hade hunnit promovera bonden.
I nästa rond, den sista, var det
Aperias tur att briljera:
Juraj Havas

Drazen och Jakob Aperia
gjorde resultat som ungefär motsvarade förväntningarna. Jakob
råkade ut för ett blixtnedslag i
näst sista ronden:
Jakob Aperia
Jakob Aperia

Svarts löparpar börjar uppträda
lite hotfullt, och om vit inte ser
upp så kan det smälla på f2. Det
hotar 13...Lxf2+ 14.Kxf2 Sxe5
15.Txe5 Sxd3+. Och efter 13.d4
Sxe5 duger inte 14.Txe5? Ld6
eller 14.dxe5? Dh4.
Drazen visar på ett mycket
övertygande sätt att spekulationerna kring svarts angreppschanser är överflödiga.

20.Sxd6+!
Det första som slår en är kanske:
okej, tornschack på c8, men tornet på h8 är ju garderat ...
20...exd6 21.Tc8+ Ke7 22.Sc6
matt
Det var så det var tänkt. Bästa
tänkbara punkt på en turnering.

Jathavan Suntharalingam

Europamästare:
P18 Sergej Zjigalko, Vitryssland
39. Drazen Dragicevic 4½/9
P16 Romain Edouard, Frankrike
13. Erik Blomqvist 5½/9
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I stället för sensorbräden använde man MonRoi-systemet på
toppborden bland de äldre juniorerna. Dragen noteras inte i ett
vanligt protokoll utan matas in i
en liten flat liggande mojäng varifrån dragen trådlöst vidarebefordras till en dator för visning på
internet. Det verkar fungera helt
okej. Om varje spelare förses med
denna mojäng slipper arrangörerna oläsliga protokoll, och det
lär vara billigare än att använda
sensorbräden. MonRoi-systemet
användes även i Europacupen.
Det är kanske framtidens melodi.

Tony Aperia
anno 1975

11.Thg1 b5 12.g4 b4 13.Sxc6
Dxc6 14.Sd5

PAPPA TONY
Jakob Aperia hade sin pappa Tony
med sig till Herceg Novi. Tony
Aperia var en av Sveriges bästa
juniorer på 70-talet. Femton år
gammal vann han elitjuniorernas
rankingturnering i Helsingborg
1975. Här ett av partierna från
den turneringen:
Sicilianskt (B 89)
Tony Aperia
Hans Nordman
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 d6 6.Lc4 e6
7.Le3 Le7 8.De2
Vid den tiden var det skarpa
Velimirovicangreppet på alla teoretikers läppar.
8...a6 9.Lb3 0-0 10.0-0-0 De8
56
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P14 Peter Prohaszka, Ungern
P12 Ivan Bukavsjin, Ryssland
68. Jakob Aperia 4/9
P10 Arsenij Sjurunov, Ryssland
F18 Anna Gasik, Polen
F16 Kubra Ozturk, Turkiet
4. Inna Agrest 6½/9
F14 Varvara Repina, Ryssland
F12 Meri Arabidze, Georgien
F10 Daria-Ioana Visanescu, Rumänien

14...Ld8
Det finns fortfarande en del
obesvarade frågor i den här
varianten. Det diskuteras ännu
vem som står bäst efter 14...exd5
15.g5 Sxe4. Ett möjligt svar gavs
i sommar i partiet Movsziszian–
Spraggett i Tarragona: 16.Lxd5
Da4 17.Ld4 Lf5 18.Lxe4 Lxe4
19.Dxe4 Dxa2 20.Dxe7 och vit
vann efter stora förvecklingar.

Pontus Carlsson och Stellan
Brynell snackade med Spraggett
efter det partiet och den kanadensiske stormästaren menade att
varianten troligen är bättre för
svart. Han stödde sin uppfattning
på ett korrparti, där svart hade
fått fördel. Att det gick snett för
Spraggett i det här partiet berodde enligt honom på ett fel begått
i mittspelet.
Partidraget är i varje fall en
sämre möjlighet än 14...exd5.
15.g5 Sxe4
Som Aperia påpekar i TfS nr
4/75 hade det varit bättre att
retirera med springaren.
16.Df3
Aperia: “Flyttas springaren följer
Sf6+ med damvinst.“
16...exd5 17.Lxd5 Da4 18.Dxe4!
Tb8 19.g6! Le6 20.gxh7+ Kh8
21.Ld4 uppg.
Aperia: “Det kan följa t.ex.
21...Lf6 22.Lxf6 gxf6 23.Dg2
med ogarderbar matt.“
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Tiger
tog
titeln

LANDET RUNT

Av JONAS ERIKSSON

H

allstahammar är en bruksort i
Mälardalen som kanske är
mest känd för sina stora industriföretag, Bulten, TPC och Kanthal. Vi schackspelare bryr oss dock
inte så mycket om sådana saker.
Vi åker till Hallstahammar för att
delta i två av Sveriges trevligaste
öppna turneringar, Hallstahammar Open och Kalle Västmans
Minne. Dessutom ligger orten
bara ett par mil från Västerås
och en tågtimme från Stockholm,
vilket är bra för oss som bor i
mitten av landet.
Man vet vad man får när man
spelar en tävling i Hallstahammar. Jag har spelat tävlingar där
de senaste tio åren och aldrig
haft anledning att klaga på dåliga
arrangemang. När man nu också
bytt spellokal från trevliga
Folkets Hus till det ännu trevligare Brukshotellet – med vacker
utsikt över Skantzsjön – så är
succén ett faktum. Att man
dessutom kan spela en seriös
schacktävling på åtta ronder på
ett veckoslut är förstås en rejäl
bonus.
Ja, det är svårt att vara annat en
odelat positiv till Hallstahammars

turneringar. Trots att det är en
liten klubb så har de ett kompetent arrangörslag som vet precis
hur man gör för att få en schackturnering att fungera. Den enda
missen jag kan komma på är att
det i årets upplaga var lite mörkt
under den första kvällens snabbschackspartier. Belysningen i lokalen var snarare anpassad till
måltid och dryck än schackspel.
Men arrangörerna har lovat att
fixa det till nästa år.
Då jag själv har pendlingsavstånd till turneringen valde jag
att bo hemma, men jag hörde
inga klagomål från dem som
bodde på hotellet. Till lunch och
middag fanns det dessutom en
utmärkt buffé till det facila priset
av 65 kr. Det är alltid en fördel
när man kan bo, äta och spela på
samma ställe. Och känner man
för en promenad så är omgivningarna inspirerande med den
lugna, vackra, lantliga miljön.
Perfekt för schack helt enkelt!
108 spelare hade hittat till årets
upplaga. Trots att Karlsson och
Carlsson (Lars respektive Pontus) drog sig ur några dagar före
tävlingen blev ändå ett knippe

titelspelare kvar, och att segerstriden skulle stå mellan Emanuel Berg, Tiger Hillarp-Persson
och Tom Wedberg var ingen högoddsare. Det blev till slut Tiger
som vann, med Tom på andra
plats.
Emanuel då? Jo, Emanuel hade
en, för en spelare av hans kaliber,
bedrövlig turnering och kom på
en fjortonde plats med 5½
poäng. Men det är tufft att vara
högst rankad i en öppen tur-nering
med många starka och hungriga
amatörer, och de som tog poäng
av Emanuel – Jan-Olov Lind,
Harald Lögdahl och junioren
Simon Rosberg – är alla tre spelare som kan skaka om stormästare
lite då och då.
Tom Wedberg var tillbaka vid
brädet efter en lång paus, men
det såg inte särskilt rostigt ut för
det. Han spelade stabilt, släppte
bara två remier och var väl värd
sin andraplacering. Tiger hade det
ännu lättare. Med tre vita i långpartierna krossade han motståndet med bra öppningsspel och
kraftfullt mittspel. Det var endast i partiet som svart mot Tom
Wedberg som han var lite illa ute,
men spelarna enades om remi i
en ställning som efter min schackliga förståelse borde vara bättre
för Tom.
Några rader borde även skrivas
om trean Anders Livner. Han
förlorade mot Tiger och tappade
en remi mot Tom, men vann alla
andra partier, bland annat mot
mig i sista ronden.
Men en öppen turnering handlar förstås inte bara om toppstriden. Som vanligt delades det ut
ratingpriser om tusen kronor i sju
grupper. Detta är förstås en viktig morot för dem som inte slåss
om de fem första priserna. Och
de som inte gör en bra tävling
behöver inte gå hem lottlösa då
sakpriser sedvanligt lottades ut
före varje rondstart. Vann man
TfS nr 7/2006
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Foto: Jörgen Elfström

Stormästarmöte mellan Tom Wedberg och Tiger Hillarp-Persson.

inte något där heller får man helt
enkelt vara glad att komma iväg
från verkligheten en helg och spela
några spännande partier.
På lördagskvällen höll man likt
förra året en pokerturnering.
Många schackspelare är också
pokerintresserade och när huvudarrangören Jörgen Elfström
också driver Hallstahammars
Pokerklubb är det logiskt att
kombinera de två aktiviteterna.
Vann gjorde Hallstaspelaren
Sören Salholm.
Slutligen vill jag slänga fram en
idé som ursprungligen kommer
från min klubbkamrat Johan
Eriksson. Skulle man inte kunna
ha någon form av grand prixsystem för de regelbundna openturneringarna? Man får poäng
efter placering och så räknar man
ihop dem och de högst placerade
(eventuellt i varje ratingkategori)
58
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får pris. Detta skulle nog medföra
ett ökat deltagarantal i flera av
turneringarna och vara en intressant sidotävling som inte behöver
kosta så mycket för arrangörerna
om man går ihop om priserna. På
så vis kan arrangörerna även få
närmre kontakt och utbyta erfarenheter – med ännu bättre och
större tävlingar som resultat.
Hallstahammar Open förtjänar
definitivt ett ännu större deltagarantal till nästa år. Så boka
redan nu in en helg i mitten av
september 2007, det är både du
och turneringen värd.
Vi avslutar med en tilltalande
tillställning signerad årets vinnare, Tiger Hillarp-Persson.
Nimzoindiskt (E 54)
Tiger Hillarp-Persson
Anders Eriksson
En intressant matchning. Tiger är

en ambitiös stormästare med bra
serve, Anders en stark och solid
amatör som gillar material och
inte har något emot att försvara
sig. Det var med andra ord upplagt för hård kamp.
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4
4.e3 c5 5.Ld3 d5 6.Sf3 cxd4
7.exd4 dxc4 8.Lxc4
Nu hamnar vi i de klassiska isolaniställningarna där angreppsspelare trivs som vit och försvarsspelare oftast gillar svarts ställning.
Svart vill förstås byta pjäser,
medan vit behöver sina för att
bygga upp ett angrepp.
8...0-0 9.0-0 Lxc3 10.bxc3 Dc7
11.Ld3
Vit offrar en bonde för att få fart
på utvecklingen.
11...Dxc3 12.Lg5 Sbd7 13.Tc1
Da5 14.Se5 Sxe5
Svart kunde också ha spelat
14...Dd5 15.Te1 Kh8 16.Te3 b5
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vilket ger oklart spel. Dåligt är
16...Dxd4? 17.Tc4 Dd5 18.Sxd7
Sxd7 19.Dh5 g6 (19... f5? 20.Th4
Kg8 21.Dxh7+ Kf7 22.Th6 och
vit vinner) 20.Dh6 Tg8 21.Tc7
och svart är helt paralyserad.
15.Tc5
Ett forcerat kvalitetsoffer. Annars har vit ingenting.
15...Da3 16.dxe5 Dxc5 17.Lxf6
gxf6
17...Te8 18.Lxh7+ Kxh7 19.
Dh5+ Kg8 20.Dg5 Df8 21.Td1
b6 22.Td4 La6 23.Tg4 Le2
24.Lxg7 Lxg4 25.Lxf8+ Kxf8
26.Dxg4 med vinstspel för vit i
partiet Dolmatov–Speelman,
Hastings 1989.
18.Dg4+
18.Lxh7+ Kxh7 19.Dh5+ Kg8
(19...Kg7? 20.exf6+) 20.Dg4+
Kh7 21.Dh4+ med remischackar.
18...Kh8 19.Dh4 f5 20.Df6+ Kg8
21.Te1 Ld7 22.Te3

Hallstahammar Open 2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tiger Hillarp-Persson, Skara SS
Tom Wedberg, Wasa SK
Anders Livner, SK Rockaden Stockholm
Anders Eriksson, Västerås SK
Henrik Lindberg, Upsala ASS
Thomas Marttala, Upsala ASS
Staffan Zetterberg, Örebro SS
Jan Johansson, Upsala ASS
Jonas Eriksson, Västerås SK
Jan-Olov Lind, Ervalla SS
Harald Lögdahl, Eskilstuna SK
Göran Åström, Wasa SK
Dennis Miskulin, Eksjö SK
14. Emanuel Berg, Sollentuna SK
15. Rasmus Janse, Västerås SK
16. Michael de Verdier, Eksjö SK
Kent Ängskog, Horndals SK
(8 ronder, 108 spelare)

Stellan Brynell i SM 2001.
24...Lc6 verkar betydligt mer
aktivt än det då spelade 24...Le8
med fortsättningen 25.Le2 Tac8
26.h5 Td2 27.Lf3 Tc1+ 28.Kh2
Lc6 29.h6 Kf8 30.Lxc6 bxc6
31.Dh8+ Ke7 32.Df6+ Ke8
33.Dh8+ Ke7 34.Db8 Tcc2
35.Dxa7+ Ke8 36.Db8+ Ke7
37.Da7+ Ke8 38.Db8+ Ke7 remi.
25.h5 h6 26.Lf1 Td1 27.Dxh6

22...Dxe3
Det anses marginellt bättre att
schacka först, men bägge dragen
sägs leda till remi. Efter 22...Dc1+
23.Lf1 Dxe3 24.fxe3 är ställningen remi enligt Dolmatov.
I partiet Tjekatjev–Kosyrev,
Moskva 1999, följde i stället
22...Tfc8 23.Tg3+ Kf8 och jag
ser inget annat för vit än att ta ut
remischackar: 24.Tg7 De7 25.
Dh6 Tc1+ 26.Lf1 Txf1+ 27.Kxf1
Lb5+ 28.Kg1 Td8 29.uppg.
23.fxe3 Tfd8 24.h4 Lc6
Anders avviker från sitt parti mot

7½
7
6½
6
6
6
6
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½

27...Lb5?
Ett frestande drag som dock är
ett avgörande misstag. Anders

borde ha spelat 27...Tad8 vilket
jag tycker ser ut att leda till remi:
28.Kh2 Tf8 29.Df6 Kh7 30.h6
Tg8 31.Dxf7+ Kh8 och vit måste
ta ut remischackar.
28.Df6 Txf1+ 29.Kh2 Kh7
Tvunget, men nu rensar vits dam
bort ordentligt med material och
vinner partiet.
30.Dxf7+ Kh8 31.Df6+ Kh7
32.Dg6+ Kh8 33.Dh6+ Kg8
34.Dxe6+ Kh8 35.Df6+ Kh7
36.Df7+ Kh8 37.Dxb7 Tg8
38.Dxb5 Tf2 39.Dc6 Kh7 40.e6
Tg7 41.h6 uppg.
Vit vann alltså med en ”remivariant”. Var det bara på grund av
Anders misstag 27...Lb5? Jag tror
inte det. Vi kan nog vara säkra
på att Tiger aldrig skulle ha valt
den här varianten om den gett en
remiställning. Det logiska är alltså att Tiger har analyserat fram en
väg till vit fördel eller till och med
vinst. Hur den vägen ser ut har
jag dock ingen aning om. Men nu
är ni i alla fall varnade.
TfS nr 7/2006
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Tävlingskalender
Göstas
minnesturnering
Gemytlig snabbschackturnering för veteraner i Stockholm den 26 november.

November
■ Falkenberg 18 november
Västkustspelen, ungdomstävling. Info: www.schackihalland.net
Se annons i nr 6/06!
■ 18–19 november
Elitserien rond 4–5.
■ 19 november
Allsvenskan rond 2.

För mer info:
www.kristallen.org
eller ring Jens Petersson
på 070-770 25 82.

■ Stockholm 24–26 november
Juniorallsvenskan, division 1.
■ Stockholm 25–26 november
Juniorallsvenskan, division 2.

December
■ Hägersten 2–3 december
Rockaden-Junioren – se annons nästa sida!
■ Stockholm 2–3 december
SM i snabbschack för veteraner.
Info: Stockholms SF 08-669 36 54
■ 9–10 december
Allsvenskan rond 3.

Gösta Westerholm (1907–
2000), eldsjäl i – och en av
grundarna av – Kristallens
Schackklubb.

■ Malmö 15–17 december
Malmö Open & MSF Open – se annons sidan 62!
■ Stockholm 27 december – 5 januari
Rilton Cup – se annons sidan 63!

Januari

Tidskrift
för
Schack

■ 20–21 januari
Elitserien rond 6.

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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■ 21 januari
Allsvenskan rond 4.

Februari
■ 10–11 februari
Elitserien rond 7.
■ 11 februari
Allsvenskan rond 5.
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Rockaden–Junioren
Schackklubben Rockaden inbjuder ungdomar födda 1991 och senare till vår traditionella lagtävling.
Datum:
Lördagen den 2 december 2006 kl 11:00: klasserna 91-93 och 97- och senare
Söndagen den 3 december 2006 kl 11:00: klassen 94-96
OBS! Yngre spelare får delta i äldre klass.
Anmälda lag skall infinna sig senast 10:30 i spellokalen.
Lokal:
Rockadens klubblokal, Hägerstensåsens Medborgarhus, Sparbanksvägen 31/ Riksdalervägen 2,
telefon 08-645 50 83. T-bana nr 14 (mot Fruängen) till station Hägerstensåsen, uppgång Hägerstensåsen, därefter tre minuters promenad på Sedelvägen.
Logi:
Kan erhållas i vår klubbloka för 80 kronor per natt inklusive frukost. Medtag liggunderlag. Vi kan
också rekomenderar Hotel Formule 1,telefon 08-744 20 44
T-bana till Telefonplan därefter 5 minuters promenad. Boka i tid!!
Tävlingsform:
Lagtävling med fyra spelare i varje lag. Monradlottning med dator. Partipoäng gäller i första hand.
Betänketid/
Åtta ronder med 10 minuter per spelare och parti för klass 97-. Prisutdelning 15:00
Spelform:
Sju ronder med 15 minuter per spelare och parti för klass 94-96. Prisutdelning 15:45
Sju ronder med 20 minuter per spelare och parti för klass 91-93. Prisutdelning 16:30
Priser:
Till cirka en tredjedel av lagen.
Förtäring:
En läskedryck samt två varma korvar med bröd per spelare ingår i startavgiften.
Kafeteria anordnas i spellokalen.
Anmälan:
Senast söndagen den 26 november till:
Olof Eleby, 08 - 645 11 59 eller Leif Stenberg, 08 - 733 46 35.
Startavgiften, 200 kr per lag, insättes på pg 55 32 55-1, SK Rockaden, eller betalas i spellokalen.
Välkomna till en trevlig och spännande tävling!
SK Rockaden, Styrelsen

Riltonfonden söker

stipendiater
Dr. Tore Riltons fond delar årligen ut medaljer och stipendier till ungdomsledare
i Sverige som tillfört svenskt ungdomsschack synnerligen värdefulla insatser.
Runt om i Sverige finns många ungdomsledare som verkligen är värda en extra
uppmuntran. Det är emellertid omöjligt för Riltonfonden att ha en fullständig
överblick och därför sker samråd med Sveriges Schackförbund innan beslut fattas.
Arbetsordningen är följande:
● Riltonfonden annonserar i TfS och på Sveriges Schackförbunds hemsida om möjligheten för distrikt och
föreningar att föreslå lämpliga ungdomsledare för nämnda utmärkelser ur Riltonfonden.
● Förslaget sändes snarast, dock senast 1 januari 2007, till:
Stiftelsen Dr Tore Riltons Fond
Att: Lars-Jonas Kjellberg
Skandinaviska Enskilda Banken
405 04 Göteborg
● En sammanställning av inkomna förslag sändes därefter för yttrande till Sveriges Schackförbund.
● Riltonfonden fattar beslut vid sitt aprilmöte.
● Utmärkelserna delas ut vid SSF-kongressen i Stockholm 2007.

Välkomna med Era förslag!
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Malmö Open
15-17 december
Spellokal:

Rådhushallen, Malmö Rådhus

Priser:

10.000, 6.000, 3.000, 1.500, 500, 500, 500, 500, 500.
Ratingpriser á 1000 kr/15 deltagare

Spelform:

Sju ronder modifierad schweizer.

Betänketid: Rond 1-4 1 timme per spelare och parti. Rond 5-7 2 timmar per spelare och parti.
Anmälan:

Sker genom att sätta in startavgiften, 350 kr, på postgirokonto 184 90 – 3 (Malmö Open),
senast den 8 december. Ange ratingtal och klubbtillhörighet. Vid efteranmälan tillkommer en
extra avgift på 50 kr. IGM och IM fri start. Personlig anmälan i spellokalen den 15/12 19.00
och första ronden startar 20.00.

Logiförslag: Quality Hotel Konserthuset, Amiralsgatan 19, Malmö. Enkelrum 550 kr/natt, dubbelrum
750 kr/natt. Bokning via Malmö Schackförbund.

MSF Open
Samtidigt som Malmö Open arrangeras MSF Open, en tävling för spelare som har under 1500 i rating.
OBS ! MSF Open är endast öppen för spelare från de nordiska länderna.
Priser:

1.500, 1.000, 700, 500, 300, 300, 300, 300, 300, 300 kr.
Ratingpriser à 400 kr/15 deltagare.

Spelform:

Sju ronder modifierad schweizer.

Anmälan:

Sker genom att sätta in startavgiften, 200 kr, på postgirokonto 184 90 – 3 (Malmö Open),
senast den 8 december. Ange ratingtal och klubbtillhörighet. Vid efteranmälan tillkommer en
extra avgift på 50 kr.

Information: Malmö Schackförbund
Box 300 55
200 61 LIMHAMN
Tfn/fax: 040/15 03 88
Mobil: 0709/31 75 74 (endast 15-17/12 !)
e-mail: msf@telia.com
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XXXVI RILTON CUP
27 december 2006 – 5 januari 2007
Rilton Cup är Sveriges största och mest kända, årligen återkommande internationella schacktävling. Sedan
1971 spelas den i Stockholm kring nyårshelgen. Tävlingen initierades med en donation av doktor Tore Rilton.
Sedan 1985 är tävlingen ekonomiskt säkrad genom hans testamente, där ett stort belopp har avsatts till
schackets fromma. Vandringspriset, donerat av Skandinaviska Enskilda Banken, är en Riltonmedalj i äkta guld.
Segraren i turneringarna får, förutom en inteckning i den, en medalj i silver. Tävlingen har genom åren haft en
mycket stor betydelse för de svenska juniorerna. De har fått möjlighet att utveckla sig, genom att spela mot
starka svenska och utländska spelare. Turneringarna, med en total prissumma på mer än 200 000 kronor.
Stockholms Schackförbund hälsar alla välkomna till årets Rilton Cup, den 36:e i ordningen.
Spelplats:

Mälarsalen. Münchenbryggeriet, (T-bana Mariatorget). Torkel Knutssonsgatan 2. ö.g.
Stockholm. Telefon till spellokalen är 08-668 31 35, mobil 073-613 19 73.
Rondstart: 1:a ronden, den 27 december (Rilton 1600 28 december klockan 11.00), startar klockan 13.00.
Övriga ronder klockan 11.00. Nyårsdagen inget turneringsspel.
Spelsystem: 9 ronder Fide-Schweizer. Rilton Cup och Rilton Open är Eloregistrerade.
Anmälan:
Anmälan och betalning görs senast den 19 december till Stockholms Schackförbund.
Startavgiften betalas på postgiro 25 79 58 - 9 eller bankgiro 822 - 1301. Vid anmälan, ange namn,
adress, födelsedatum, klubb, nationell och Elo rating. De 300 först anmälda spelarna
garanteras plats i tävlingen. Spelare som ej befinner sig vid spelbordet 5 minuter efter
första rondstart placeras på reservlista som sedan fördelas efter rondstart.

Rilton Cup
Öppen för spelare med ett ratingtal på minst 2000 (Elo eller nationellt), juniorer kan få dispens.
Betänketid: 40 drag på 2 timmar, därefter 20 drag för nästa timme och partiet avslutas på 30 minuter.
Startavgifter: IGM, IM ingen avgift. Spelare födda 1986 eller senare 300 kr, FM 400 kr. Övriga 600 kr
Priser:
1:a 18 000 2:a 14 000 3:e 12 000 4:e 10 000 5:e 9 000 6:e 8 000 7:e 7 000
8:e 6 000 9:e 5 000 10:e 4 000
Rankingpriser: 3 000, 2 000 och 1 000 per ratinggrupp. GM och IM deltar ej i spel om rankingpriser.

Rilton Open
Öppen för alla spelare med ett ratingtal under 2000 (Elo eller nationellt)
Betänketid: 40 drag på 2 timmar, därefter avslutas partiet på 1 timme.
Startavgifter: Spelare födda 1986 eller senare 300 kr. Övriga spelare 600 kr
Priser:
1:a 6 000 2:a 4 000 3:e 3 000 4:e 2 000 5:e 1 000 6:e 500
Rankingpriser: 3 000, 2 000 och 1000 per ratinggrupp. De högst rankade spelarna deltar ej.

Rilton 1600
Öppen för alla Nordiska spelare med ett nationellt tal lägre än 1600 (LASK).
Rondstart: 1:a ronden, den 28 december, startar klockan 11.00 (anmälan senast 10:30).
Övriga ronder klockan 11.00. Nyårsdagen inget turneringsspel. Sista ronden 4 januari 2006.
Spelsystem: 7 ronder Fide-Schweizer
Betänketid: 40 drag på 2 timmar, därefter avslutas partiet på 1 timme.
Startavgifter: 250 kr för spelare födda 1986 eller senare. Övriga spelare 500 kr
Priser:
1:a 4 000 2:a 3 000 3:e 2 000 4:e 1 000 5:a 500
Rankingpriser: 2 000, 1 000 och 500 per ratinggrupp.
De högst rankade spelarna deltar ej i ratinggrupperna.

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