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Mörka moln över Wijk aan Zee
Storm i Wijk aan Zee och styv kuling i schackvärlden. Under
turneringen i Wijk aan Zee utkom Silvio Danailovs bulgariska bok
“Toalettkriget“. Intrigen är välkänd vid det här laget. Samtidigt
publicerades en artikel i Süddeutsche Zeitung skriven av Martin
Breutigam, som i förtäckta ordalag anklagar Danailov för att ha
sekunderat sin protegé Veselin Topalov under pågående spel
med hjälp av ett signalsystem. Fuskanklagelserna haglar. Vår reporter Ian Rogers berättar mer om detta
och vad som hände rent schackligt i Wijk aan Zee. Emanuel Berg och Stellan Brynell fick chansen att vara
med i C-gruppen. Berg slutade på tredje plats och har kommenterat några av sina partier från den
holländska badorten.
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Irina Krush fick en av huvudrollerna i Gibraltar
Amerikanskan Irina Krush fick en av huvudrollerna i den öppna
turneringen i Gibraltar. Hon inledde med att besegra Vladimir
Akopian, som så småningom vann turneringen efter att ha tappat
bara en halv poäng mer på vägen. Krush spelade ett fint parti mot
turneringsvinnaren men när hon slog Viktor Kortchnoi i näst
sista ronden handlade det mest om svindel. Ian Rogers bjuder på
dessa och andra partier från Gibtelecom Chess Festival, som har
utvecklats till en av de populäraste schackfestivalerna. Den här
gången fanns åtta svenska spelare på plats.

34

Soller – den främsta anledningen till att jag spelar schack
Varför spelar vi schack? Till tidigare kända motiv vill Pontus Carlssons lägga ett tredje:
Soller GM. Och då handlar det om en stormästarturnering i den spanska byn Soller.
Pontus kom dit med en släng av titelfeber och efter en trevande start radade han upp
ettorna i behaglig takt. Det slutade med en tredje stormästarinteckning. Han berättar själv om sitt
spanska äventyr. Nu krävs ytterligare ett litet elotillskott för att han ska tilldelas stormästartiteln.
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Storm i Wijk aan Zee och
styv kuling i schackvärlden.
Under turneringen i
Wijk aan Zee utkom Silvio
Danailovs bulgariska bok
“Toalettkriget“. Intrigen är
välkänd vid det här laget.
Samtidigt publicerades en
artikel i Süddeutsche
Zeitung skriven av Martin
Breutigam, som i förtäckta
ordalag anklagar Danailov
för att ha sekunderat sin

Mörka moln
överskuggade
tredelad seger
i Wijk aan Zee

protegé Veselin Topalov
under pågående spel med
hjälp av ett signalsystem.
Fuskanklagelserna haglar.
Vår reporter Ian Rogers
berättar mer om detta och
vad som hände rent
schackligt i Wijk aan Zee.
Tre spelare delade förstaplatsen och Levon Aronian
hade bäst särskiljning.
Emanuel Berg och Stellan
Brynell fick chansen att
vara med i C-gruppen.
Berg slutade på tredje
plats efter Michal Krasenkow och Jan Nepomnjastjij
och har kommenterat
några av sina partier från
den holländska badorten.
4
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ÖVERS. OLA WINFRIDSSON

är Garri Kasparov drog sig
tillbaka för lite knappt två år
sedan förväntade sig nog schackvärlden att den kontrovers som i
åratal hade plågat schacket på
absoluta toppnivån äntligen skulle
klinga av. VM-matchen i Elista
mellan Kramnik och Topalov i
oktober slog dock alla sådana
förhoppningar i kras – drivhusatmosfären under en VM-match
kan som bekant skapa stridsäpplen och fiendskap mellan spelare
där det tidigare endast rådde
vänskaplig rivalitet.
Wijk aan Zee 2007 var den
första storturneringen att gå av
stapeln efter den märkliga matchen i Elista och på sätt och vis tycks
en av världens största turneringar
ha kommit i kläm i fejden mellan
Veselin Topalov och Vladimir
Kramnik. Som ett dåligt omen
drabbades den lilla badorten och
den vanligtvis så fredliga turneringen inför femte ronden av den
våldsamma storm som drog in
över nordvästra Europa. De
Moriaan-sporthallen där spelet

försiggår skakades av kraftiga
stormvindar och regnet som
smattrade mot taket hördes
tydligt i spellokalen. Partikommentatorerna ställde in dagens
föreställning av rädsla för att
det enorma kommentatorstältet/
puben som slagits upp i parken
skulle blåsa bort, något som
skyltarna utanför sporthallen
gjorde. All tågtrafik i hela
Nederländerna ställdes in, vilket
innebar att dussintals spelare
tvingades stanna kvar i Wijk aan
Zee över natten. Som tur var
inleddes inte spelet i de många
tiomannagrupperna förrän nästföljande dag – annars hade nog
spellokalen fått agera tillfälligt
hotell under stormnatten.
Vädret förbättrades och även
över schackbrädena tycktes allt
flyta på som vanligt när världsettan Topalov i rond 8 gick i kapp
och förbi Tejmur Radjabov som
varit snabbast ur startblocken.
Allt såg ut att vara bäddat för
ännu en turneringsseger för bulgaren. Mörka moln hade dock
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åter börjat hopa sig. Det hela
exploderade morgonen efter
Topalovs förlust mot Peter Svidler, inför mötet med Vladimir
Kramnik i näst sista ronden.
Denna dag publicerades inte bara
den bulgariska boken “Toalettkriget“, i vilken de anklagelser
som riktades mot Kramnik under
matchen i Elista åter luftades,
utan även en artikel i den
tyska dagstidningen Süddeutsche
Zeitung där Topalovs manager
Silvio Danailov anklagades för att
ha signalerat till sin protegé
under rond 2 och 3. Artikeln hade
skrivits av en väl ansedd tysk IM,
Martin Breutigam, som inte hade
några baktankar med reportaget;
han kunde helt enkelt inte se
någon logisk förklaring till
Danailovs uppträdande under
spelet. Bulgaren mottog med-

delanden på mobilen och gick
sedan in i spellokalen där han
ställde sig i Topalovs synfält och
började utföra till synes märkliga
åtbörder. Breutigams artikel hade
varit en öppen hemlighet i pressrummet i Wijk aan Zee i en vecka
innan den publicerades. När jag
kom till turneringen från Australien innan rond 4 ombads jag
omedelbart att hålla ögonen
öppna efter allt som kunde verka
misstänkt. Jag såg dock ingenting
ovanligt.
Icke desto mindre framträdde
allt fler som påstod sig ha sett
misstänkta saker vid andra turneringar. Anklagelserna mot
Topalov rörande hans seger vid
VM-turneringen i San Luis är
välkända, men det förekom
också påståenden om att Danailov under andra halvan av 2006

års Hoogeveenturnering hade
setts skicka sms medan han befann sig i publiken. Det ska även
finnas en video från Wijk aan Zee
2006 där man kan se Danailov
signalera på ett märkligt sätt, men
ingen jag har talat med har faktiskt sett den “bestickande“ videon. [Sedan Rogers skrev detta
har ChessBase publicerat en artikel med en länk till en YouTubevideo av Danailovs förehavanden
under Corusturneringen 2006, se
http://www.chessbase.com/
newsdetail.asp?newsid=3664 och
döm själva. Övers. anm.]
Teorierna om signalsystemet
skiftade också, allt från att Danailov instruerade Topalov om
enskilda drag genom särskilda
tecken till påståenden om att
signalerna endast hade till syfte
att informera Topalov om att ett
TfS nr 2/2007
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Wijk aan Zee 2007, grupp A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

GM Levon Aronian
GM Veselin Topalov
GM Tejmur Radjabov
GM Vladimir Kramnik
GM Viswanathan Anand
GM Peter Svidler
GM David Navara
GM Sergej Karjakin
GM Ruslan Ponomariov
GM Alexander Motyljev
GM Sergei Tiviakov
GM Loek van Wely
GM Magnus Carlsen
GM Alexei Shirov

ARM
BUL
AZE
RUS
IND
RUS
CZE
UKR
UKR
RUS
NED
NED
NOR
ESP

kritiskt ögonblick hade uppstått
(t.ex. att datorns omdöme plötsligt tagit ett skutt till +2,5) och
att han därför skulle analysera
den aktuella ställningen extra
grundligt.
Vad som dock är oomtvistat
är att ett stort antal spelare tror
att Topalov och Danailov fuskar
eller kanske fuskar. En ofta framförd men obekräftad förklaring
till att Alexander Morozevitj drog
sig ur Wijk aan Zee 2007 så sent
är att han skulle ha inlett en
bojkott mot Topalov och därför
undviker att spela i samma turneringar som han (Morozevitj själv
förklarade dock i Odessa strax
innan Corusturneringen att han
på grund av sjukdom för närvarande tackar nej till inbjudningar
till långa turneringar, som just
Wijk aan Zee och superfinalen av
ryska mästerskapet). Jag genomförde en informell enkät bland
ett tiotal toppstormästare en
vecka efter Corusturneringens
slut och av dem var endast två
säkra på att Topalov och Danai6
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lov inte fuskar (notabelt är att
båda var på plats i Wijk aan Zee).
Av övriga tillfrågade var endast
en person hundra procent övertygad om att påståendena är sanna. De andras svar var en fråga
om skiftande grader av “kanske“.
Hursomhelst har båda sidor ett
antal svåra frågor att besvara: Om
Topalov verkligen vill ta emot
hemliga meddelanden, varför
skulle han då välja ett så iögonfallande medium som Danailov och
inte någon som är anonym? Om
det å andra sidan inte har förekommit några oegentligheter,
varför betedde Danailov sig så
underligt i rond 2 och 3?
Det finns dem som hävdar att
Breutigams artikel är till stor skada för schacket, men enligt min
mening är det antagligen bara ett
sundhetstecken att dessa misstankar mot Topalov, som så ofta
diskuterats i det tysta, nu har
kommit fram i öppen dager.
Till skillnad från anklagelserna
i Elista mot Vladimir “jag-blirhellre-anklagad-för-fusk-än-
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erkänner-att-jag-suttit-ochsmygrökt-på-toaletten“ Kramnik
måste påståenden om Topalov
och Danailov faktiskt tas på allvar. Det är väldigt svårt att tro att
Topalov – en topp 10-spelare i
mer än ett årtionde – skulle inlåta
sig på sådana saker, men med
tanke på att molnen alltjämt finns
kvar på himlen skulle det onekligen hjälpa om Danailov bemötte
några av de mer specifika påståendena om hans beteende istället
för att bara vifta undan anklagelserna som ett skämt.
Vid brädet visade Topalov varför
han är rankad etta i världen. Hans
vinster mot Shirov, Anand och
Carlsen utgjorde exempel på
magnifika öppningsförberedelser
av en typ som sällan skådats
sedan Kasparovs dagar.
Grünfeldindiskt (D 89)
Veselin Topalov
Alexei Shirov
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.
cxd5 Sxd5 5.e4 Sxc3 6.bxc3
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Lg7 7.Lc4 c5 8.Se2 Sc6 9.Le3
0-0 10.0-0 Lg4 11.f3 Sa5 12.
Ld3 cxd4 13.cxd4 Le6 14.d5
Lxa1 15.Dxa1 f6

21.Dxf4 Db6+ 22.Kh1 Lxd5!
Det omedelbara 22...Dxb5??
strandar på 23.Dxf6.
23.exd5 Dxb5 24.Dxf6 De8

16.Dd4
Det kritiska sättet att behandla
Bronsteins kvalitetsoffer från
1950. Ursprungligen följde vit
upp offret med 16.Lh6, men man
kom senare fram till att det var
onödigt att tillåta damschacken
på b6 varefter vit började spela
16.Tb1, men nuförtiden ges i
allmänhet textdraget företräde
av toppspelarna.
16...Lf7
“Löparen står inte bra här,“ förklarade Topalov, “[men även]
efter 16...Ld7 17.e5 måste svart
lägga sig på försvar.“
17.Lh6 Te8
Om svart ger tillbaka kvaliteten
med 17...e5 18.dxe6 Lxe6 19.
Lxf8 Kxf8 får vit övertaget
genom 20.Db4+ Kg8 21.Td1.
18.Lb5 e5 19.Df2 Te7 20.f4 exf4
Vid pressdemonstrationen efter
partiet föreföll Topalov häpnadsväckande vag om föregångarna i
varianten – han förlitade sig
uppenbarligen på egna analyser
och verkade inte bry sig om vad
andra har spelat eller skrivit om
den. Topalov nämnde “ett parti
mellan van Wely och Sutovsky
där de spelade 20...Db6“ (vilket
slår väl ut för vit efter 21.Dxb6
axb6 22.fxe5 fxe5 23.Sc1!), men
faktum är att svart i det partiet
spelade 20...Tc8.

25.Dd4!
“Om jag inte misstar mig är detta
ett nytt drag“, sa Topalov (och
misstog sig!), “men det har analyserats av Krasenkow och påvisas
av schackprogrammen.“ Topalov
hade åtminstone rätt i sistnämnda delen av detta påstående –
25.Sf4 spelades utan framgång i
Najer–Krasenkow, Saint Vincent
2005. 25.Dd4 har dock också
analyserats utförligt av Sakajev i
en ny bok om avbytesvarianten i
Grünfeld och spelades nyligen i
ett parti i Spanien.
25...Td8
“Till en början trodde jag att
25...Tc8 var enda draget, men
25...Td8 är starkare“, menade
Topalov (faktum är att 25...Tc8
spelades i Del Rio Angelis–
Konguvel, Badalona 2006, där vit
fick övertaget efter 26.Sg3 Tf7
27.Txf7 Dxf7 28.h3). På presskonferensen avfärdade Topalov
25...Tf7 26.Txf7 Dxf7 som
dåligt på grund av 27.Ld2! “följt
av 28.Lc3 med vinst.“ I sin bok
ifrågasätter emellertid Sakajev
detta omdöme och vidareutvecklar varianten med 27...Sc4! 28.
Lc3 Kf8! och antyder att vit eventuellt måste ta ut evig schack här
genom 29.Dh8+ eftersom 29.h3
Tc8 30.d6 Ke8 31.d7+ Dxd7
32.Dh8+ Kf7 33.Dxh7+ Ke8

34.Dxg6+ Df7 långt ifrån är klart.
Men efter 29.Dh8+ Dg8 kan vit
försöka med 30.Lb4+ Kf7 31.Dd4
även om en eventuell vinst (möjligheterna finns där) för vit fortfarande är långt borta efter
31...Sb6. När han ändå är i farten
analyserar Sakajev också 25...b6
(svart har hyggliga försvarsmöjligheter) och 25...Dd7 (ser
lovande ut för vit).
26.h3!
Det här draget (som inte nämns
av Sakajev) upptäcktes av Topalov medan han hjälpte Ponomariov med förberedelserna inför
den inställda matchen mot Kasparov 2002.
Enligt Sakajev ger 26.Tf8+
Dxf8 27.Lxf8 Txf8 28.Sg1 Td7
ingenting för vit medan 26.d6?
Tf7 27.Sg3 Txf1+ 28.Sxf1 Df7
29.Kg1 Sc6 är bra för svart.
Topalovs huvudalternativ var
26.Sg3, men han förklarade att
svart efter 26...Tf7 27.Txf7 Dxf7
28.Dc3 Sc6 står nära nog på vinst.
26...Tf7
“Det mest logiska, men nu blir
svarts ställning mycket besvärlig“, påpekade Topalov som
angav 26...Sc6! 27.Dc3 Se5
(27...Txd5? 28.Db3!) 28.Sg3 som
svarts bästa möjlighet, även om
vits angrepp alltjämt är hotfullt.
27.Txf7 Dxf7 28.Dc3! b6
Det blir matt efter både 28...Txd5
29.Dc8+ och 28...Dxd5 29.Dg7
matt.
29.Sg3 Sb7
Topalov förklarade att efter
29...Te8 30.Dd4! “måste svart ge
kvalitet på e4, men jag tror inte
att svart kan hålla ställningen på
grund av sin väldigt svaga kung
och min mycket starka bonde.“
30.Se4 De7 31.Sf6+ Kf7
“Det är fortfarande inte lätt att se
någon vinst, så jag tog en bonde“,
förklarade Topalov.
32.Sxh7 Kg8
32...Txd5 faller på 33.Dg7+ Ke6
34.Dxg6+ Kd7 35.Sf6+.
TfS nr 2/2007
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Veselin Topalov och Vladimir Kramnik – första mötet efter VM-matchen i Elista.
Inget handslag före och efter partiet, och inga blickar som möttes.

33.Sf6+ Kf7

34.Sg4
Medan Shirov, föga förvånande,
är i tidsnöd följer (eller försöker
minnas) Topalov med all sannolikhet sin gamla analys.
“Jag ville spela 34.Lg5!, men
var inte helt säker på att svart inte
8
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kunde spela Txd5.“ Faktum är att
vit vinner svarts springare efter
35.Sxd5 Dxg5 36.Dc7+ Ke6
37.Sf4+ Kf6 38.g3! eftersom den
inte kan vika undan på grund av
damförlust.
“[Hursomhelst ligger 34.Sg4 i
linje med] hela variantens poäng
– svart har en mycket svag kung“,
utvecklade Topalov vidare.
34...Kg8 35.Dd2 Te8 36.Df4
“Jag skulle tro att svart är förlorad
här“, menade Topalov.
36...Dd6 37.Df2
Topalov ansåg att 37.Sf6+ Kf7
38.Sxe8+ Dxf4 39.Lxf4 Kxe8
antagligen också vinner, men “jag
ville inte alls byta dam.“
37...Dc5
Topalov betraktade 37...Tf8 som
svarts bästa chans, och att svart

efter 38.Lxf8 Dxf8 39.Dd4 Sd6
40.De5 “visserligen kunde fortsätta några drag till, men att
slaget borde vara förlorat.“
38.Dg3
Topalov kunde inte riktigt förklara varför han spelade textdraget istället för 38.Df1! varefter
svart är värnlös. Än en gång hade
Topalov avfärdat 38.Sf6+ Kf7
39.Df1 De7 40.Sxe8+ Kxe8 på
grund av sin motvilja mot att byta
dam medan motståndarens kung
fortfarande är så svag. “Det
vinner naturligtvis“, som han sa,
“men ...“
38...Dd4
Efter partiet föreslog Shirov att
han eventuellt kunde ha räddat
sig med 38...De7, men Topalov
var beredd att backa bandet och
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spela 39.Df4 Dd6 40.Df2 Dc5
41.Df1 med vinst precis som
tidigare.
39.Kh2!

39...Sd8
“Jag tror att 39...Sc5 är svarts
bästa försvar“, påpekade Topalov
efter partiet, men han hade
missat att vit efter 40.Dd6 Kf7
har 41.Lg5!, vilket avgör striden
på grund av hotet 42.Dc7+ följt
av 43.Lf6.
40.Dd6! Se6 41.Le3! uppg.
Damgambit (D 38)
Veselin Topalov
Magnus Carlsen
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3
Lb4 5.cxd5 exd5 6.Lg5 0-0 7.e3
c5 8.dxc5 Sbd7 9.Tc1 Da5
10.a3!
Preludiet till ett kvalitetsoffer.
En månad tidigare hade Carlsen
enkelt hållit remi mot Gristjuk i
Tals minnesturnering i Moskva
efter 10.Sd2.
10...Lxc3+ 11.Txc3 Se4 12.b4
Sxc3 13.Da1 Da4!?
Det första nya draget. Svart söker
omedelbart motspel istället för
att ta materialet och lägga sig på
försvar. Efter 13...Dc7 14.Dxc3
“har vit en mycket solid fördel“
hävdade Topalov efter partiet,
även om vit inte mäktade med att
bevisa det i Kempinski-Mtjedisjvili, Dresden 2006, där spelet
fortsatte 14...Te8 15.Le2 Se5
16.Sd4 a6 17.0-0 Sg6!.
14.Dxc3 a5 15.b5 Sxc5!?

Detta var svarts tanke när han
spelade 13...Da4, men det är lite
väl optimistiskt. En mindre
aggressiv spelare skulle antagligen ha valt 15...Te8 16.Le2 Sf8
17.0-0 (17.Lf4!?) 17...Se6 där
svarts dam visserligen ser lite dum
ut på a4, men den binder trots allt
vit till försvaret av damflygelbönderna. Lustigt nog – och utan att
spelarna kände till det – hade
samma ställning uppstått två
dagar tidigare i en turnering i
Genève. Där försökte en fransk
IM, Sebastien Maze, med 15...b6,
men efter 16.c6 Sc5 17.Ld3
visade sig c-bonden vara mycket
stark och vit (stormästaren Igor
Chenkin) vann till slut.
16.Dxc5

16...Le6?
Det var först här som Topalov
ansåg att Carlsen begick det avgörande misstaget. Efter 16...Ld7!
hindrar svarts tryck på b-bonden
vit från att försvara sig som i
partifortsättningen. Utan tvivel
hade Topalov analyserat detta
hemma, men vid presskonferensen efter partiet var han ovillig
att ge några varianter. Det råder
inget tvivel om att svart har
betydligt mer motspel efter
17.Dxd5 Le6 än vad som är fallet
i partiet.
17.Dc1 Tfc8 18.Da1!
Genom att gå tillbaka till a1 försvarar vit alla svaga punkter. Svart
kan inte längre förhindra 19.Le2
och 20.0-0.

CORUS – UNDER NY LEDNING

Wijk aan Zee och grannorten
Beverwijk har stått värd för
den årliga schackfestivalen
ända sedan 1938. Under
turneringens första halvsekel
hette sponsorn Hoogoven,
en holländsk stål- och aluminiumtillverkare. När
Hoogovens gick samman
med British Steel år 2002
bytte turneringen namn till
Corus. Under årets turnering
rasade en strid mellan Indien
och Ryssland om kontrollen
över Corus, där det indiska
företaget Tata Steel slutligen
stod som segrare. Övertagandet
hade Corus-ledningens gillande,
men schackfestivalens framtid
får därmed betraktas som något
osäker. Tata Steel (världens
femte största ståltillverkare
efter sammanslagningen) har
dock sponsrat stormästarturneringar i Calcutta tidigare och
tanken på att ge ekonomiskt
stöd till världens största
schackfestival torde tilltala
Corus nya ägare.
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Radjabov & Topalov show vid demobrädet i pressrummet.

18...Dc2 19.Le2 Dc1+ 20.Dxc1
Txc1+ 21.Ld1 Ta1
Topalov trodde att svarts sista
chans var 21...Tac8 eftersom
22.0-0?! (22.Sd4! är bättre) då
starkt kan bemötas med 22...Ta1
23.a4 Tcc1.
22.a4 Tc8 23.Sd4 Tc4
Efter 23...Tcc1 24.Kd2 Tcb1
25.Te1 behåller vit a-bonden och
framtvingar snart tornbyte.
24.0-0 f6 25.Lf4 Lf7 26.h4 uppg.
Här kom Carlsen fram till att
vidare motstånd var meningslöst
– ett förnuftigt beslut med tanke
på att han endast kan sitta och
vänta på att vit ska förstärka sin
ställning och sedan trycka ner
svart i skorna.
Det var endast mot Sergej Karjakin i andra ronden som Topalov
fick se sig utspelad, men bulgaren
lyckades hålla remi genom finur10
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ligt försvarsspel (och ukrainarens
beredvillighet att gå med på dragupprepning i en ställning där han
fortfarande hade chanser). Topalov visade dock att han trots allt
inte är mer än människa genom
att förlora en vunnen ställning
mot Peter Svidler i rond 11, en
förlust som öppnade för hans
främsta rivaler Tejmur Radjabov,
Lev Aronian och Peter Svidler.
Svidler, plågad av en ledgångsinflammation som fick honom att
varva glänsande angreppsschack
med horribla misstag, föll dock
tillbaka efter förluster i de två
slutronderna.
Grünfeldindiskt (D 70)
Alexander Motyljev
Peter Svidler
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.f3 d5 4.cxd5
Sxd5 5.e4 Sb6 6.Sc3 Lg7 7.Le3
0-0 8.Dd2 Sc6 9.0-0-0

Vits välkända anti-Grünfeldsystem – ett försök att visa att
springaren står dåligt på b6 – är
ett farligt vapen i händerna på
spelare som Viktor Kortchnoi,
men Svidler har kommit väl förberedd.
9...f5! 10.e5 Sb4 11.Sh3 Le6
12.Kb1 Dd7 13.Sf4 Lf7 14.a3

14...a5!
Det är inget fel på 14...S4d5,
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men Svidler är betydligt ambitiösare än så och ställer Motyljev
inför omedelbara problem. Motyljev hade redan visat en tendens att komma i tidsnöd när han
råkade ut för komplikationer.
15.d5?
Vit hade sett att det inte gick att
slå springaren direkt eftersom
15.axb4 axb4 16.Sb5 La2+ är
fatalt, men även textdraget ger
svart ett rasande angrepp. Den
verkliga prövningen för Svidlers
stavas 15.Lb5! c6 (15...Dc8!?
16.axb4 axb4 17.Sce2 ger endast
svart nebulös kompensation för
pjäsen eftersom 17...La2+ nu kan
bemötas med 18.Kc1; svart har
ju inte längre någon schack på c6)
16.d5! där svart inte bara har två
springare i slag utan också står
inför hotet 17.e6. Efter 16...cxb5
(16...S4xd5 förlorar pjäs efter
17.Lxb6 Sxb6 18.Dxd7 Sxd7
19.e6!) 17.Lxb6 Lxe5 18.The1
Lxf4 19.Dxf4 Sxd5 20.Sxd5 Lxd5
21.De5! är vit två bönder under,
men har ett kraftfullt angrepp
där 22.Ld4 hänger i luften.
15...Lxe5! 16.axb4 axb4 17.Sb5
Ta5! 18.Lxb6
18.Dxb4 Tfa8 leder till liknande
vändningar som i partiet.
18...cxb6 19.Dxb4 Tfa8

20.Td4
Desperation, men vid det här
laget hade Motyljev insett att han
var försvarslös eftersom 20.Sa3
faller på 20...Ld6 21.Dd4
(21.Dd2 Lxa3 22.bxa3 Txa3 le-

der till katastrof för vit) 21...Ta4!
och svart vinner tillbaka pjäsen,
t.ex. 22.Sc4 Ta1+ 23.Kc2 Da4+
24.b3 Txd1 25.Dxd1 Da2+ och
26...Lxf4 följer.
20...Lxd4 21.Dxd4 Ta1+ 22.Kc2
Txf1! 23.Txf1 Dxb5 24.Tc1 Td8
Därmed vinner Svidler en andra
bonde och partiet.
25.De5
25.Td1 hjälper inte, bonden faller efter 25...g5.
25...Lxd5 26.Sxd5 Txd5 27.
De6+ Kf8 28.Dc8+ Kf7 29.uppg.
Grünfeldindiskt (D 87)
Loek van Wely
Peter Svidler
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5
4.cxd5 Sxd5 5.e4 Sxc3 6.bxc3
Lg7 7.Lc4 c5 8.Se2 Sc6 9.Le3
0-0 10.0-0 Ld7!?
Svidler är världens största expert
på Grünfeld – om han väljer att
undvika 10...Lg4 11.f3 cxd4
12.cxd4 Sa5 13.Ld3 Le6 14.d5
(som spelades i Topalov–Shirov
tidigare i turneringen) beror det
antagligen på att utsikterna i
huvudvarianten är bra för vit.
11.Tb1 Dc7 12.Lf4 Dc8 13.Tc1
a6!? 14.Dd2 b5 15.Ld3 Db7
16.Lh6 Lxh6?
Ett allvarligt fel. Svart har inte
insett styrkan i vits 19:e drag.
17.Dxh6 cxd4 18.cxd4 Db6

SCHACKVIBRATIONER

Faciliteterna för besökare
i Wijk aan Zee är alltid
utmärkta; från det gigantiska
kommentatorstältet (som
även fungerar som pub) i
parken och matsalen som
serverade den speciella
holländska ärtsoppan till
den öppna efteranalysen
där vinnaren av dagens parti
förklarar vad som hände.
Vid 2007 års upplaga kunde
även internetpubliken delta i
schackfesten. En journalist
med videokamera, Peter
Doggers från ChessVibes.com,
filmade presskonferenserna
och lade ut videoklippen på
YouTube direkt efteråt. Efter
andra ronden kunde man t.ex.
följa en halvtimmeslång
schacklektion under ledning
av Veselin Topalov när han
utförligt kommenterade sin
förkrossande seger mot lokalfavoriten Loek van Wely.
Några dagar senare var det
Vladimir Kramniks tur att
gå igenom sitt mästerliga parti
mot Anand. Journalisterna som
bevakar Corusturneringen på
plats är måhända vana vid
dessa godbitar dag efter dag,
men tack vare Doggers och
YouTube är dessa pärlor nu
tillgängliga för alla med
internetuppkoppling.

19.Tc5! Lg4?
Detta förlorar forcerat liksom
19...Sxd4 20.Th5! på grund av
spiken längs sjätte raden. EfterTfS nr 2/2007
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Radjabov startade turneringen
lysande för att sedan falla tillbaka
något och hann inte i kapp världsettan förrän i näst sista ronden
när han besegrade Motyljev.
Det var hans tredje triumf i
turneringen med Kungsindiskt –
uppenbarligen en besvarad kärlek! I sista ronden hade Radjabov
de vita pjäserna mot Topalov och
därmed ett ypperligt tillfälle att
bli ensam turneringssegrare, men
valde istället att spela ett kort
remiparti som inte ens kom ur
teorisvängen. Den nittonårige
Radjabov gjorde stora framsteg
under 2006 och “stamtavlan“ är
det verkligen inte något fel på,
född i Baku precis som Garri
Kasparov – hans mor gick till och
med i skola tillsammans med den
förre världsmästaren. Radjabov
tycks emellertid ha lite för stor
respekt för världseliten för att
kunna följa i Kasparovs fotspår,
något som manifesterade sig i tre
korta remipartier som vit i Wijk
aan Zee (det är värt att notera att
vinsterna mot Kasparov, Topalov och Anand alla har kommit i
partier där han kunnat kontraslå
som svart).
Kungsindiskt (E 97)
Alexei Shirov
Tejmur Radjabov
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7
4.e4 d6 5.Le2 0-0 6.Sf3 e5 7.
12
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som 19...e5 20.Tfc1 också är
obehagligt för svart borde Svidler
ha valt mellan 19...Tfc8 och
19...f6, även om svarts ställning
inte är avundsvärd i någondera
fallet.
20.Sf4! Sxd4 21.Tg5! Lf3!?
Desperation. Olyckligtvis för
svart förhindrar 21...Le6 visserligen 22.Th5, men tillåter å andra
sidan 22.Sh5! eftersom fältet e6
inte längre är tillgängligt för svarts
springare.
22.Tg3! uppg.

Vår reporter Ian Rogers i samspråk med Mark Crowther
(TWIC) och Peter Svidler.

0-0 Sc6 8.d5 Se7 9.b4 Sh5
10.Te1 f5 11.Sg5 Sf6 12.f3 Kh8
13.Se6 Lxe6 14.dxe6 Sh5 15.g3
Lf6!? 16.c5 f4 17.Kg2
Shirovs försök till förstärkning
jämfört med 17.g4 Sg7 18.cxd6
cxd6 19.Lc4 Sc6 som två dagar
tidigare hade slagit väl ut för svart
i partiet van Wely–Radjabov.
17...Sc6 18.cxd6 cxd6 19.Sd5
Sd4 20.Lb2 Sxe6 21.g4 Shg7
22.Sxf6!?
Få spelare skulle frivilligt släppa
ifrån sig en så fantastisk springare
mot en dålig löpare, men Shirov
är inte intresserad av att tillåta ett
senare Lh4.
22...Txf6 23.Dd5 De7 24.Ted1
Td8 25.Da5!?
En genial idé. Vit offrar två tempo för att försvaga c6-fältet. Det
mer måttfulla alternativet stavas
25.Tac1.
25...b6 26.Dd5 Tff8 27.Tac1 h5!
28.gxh5 Dh4 29.Tc6?!
Om svarts d-bonde kollapsar
kommer antagligen hans ställning
att gå samma öde till mötes
och det är därför lätt att förstå
Shirovs entusiasm. 29.Tg1! hade

emellertid varit ett nyttigt drag i
syfte att bromsa svarts kungsangrepp.
29...g5!
Det ytligt tilltalande 29...Sg5 åker
på 30.h6! Dxh6 31.h4! och svart
är illa ute, t.ex. 31...Sf7 32.Tc7
Kg8 33.Txf7!.
30.Txd6
Än en gång hade vit ett mer sansat alternativ, i detta fall 30.Kh1.
30...g4!

31.Txe6!?
Ett typiskt damoffer à la Shirov
som dock strandar på eleganta
taktiska vändningar. Radjabov
hade väntat sig 31.Dxe5 med idén
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31...Dh3+ 32.Kg1 g3 (32...Txd6
33.Txd6 g3 och svart vinner)
33.Dxg7+!! Sxg7 34.Th6+ Kg8
35.Lc4+ Se6! 36.Th8+! Kf7
37.Th7+ och svart kan inte undvika evig schack. Radjabov hade
dock också insett att det går skjuta in 32...Txd6 33.Txd6 innan
33...g3 i den här varianten varefter vit är hjälplös.
31...Txd5 32.Th6+ Kg8 33.Lc4
gxf3+ 34.Kh1 Sxh5! 35.Tg1+
35.Lxd5+ Kg7 vinner för svart
och därför måste vit fortsätta
angripa. Anmärkningsvärt nog
hinner han aldrig slå tornet på d5.
35...Sg3+! 36.Txg3+ fxg3 37.
Txh4
Återigen är 37.Lxd5+ Kg7 38.
Txh4 ännu sämre på grund av
38...g2+ 39.Kg1 f2+ och en ny
dam är på gång.
37...g2+! 38.Kg1 f2+ 39.Kxg2
f1D+ 40.Lxf1 Td2+
Det utdömda tornets triumf!
Tornet avgör partiet för svart.
41.Kg3 Txb2 42.Lc4+ Kg7
43.Lb3 Tb1 44.Kg2 Tc8 45.Kf3
Tc3+ 46.Kg4 Tf1! 47.Kh5 Kf6
48.uppg.
Den tredje spelaren att dela
förstaplatsen och den slutgiltige
vinnaren av Corus 2007 efter
särskiljning var Lev Aronian, den
avslappnade armeniern som
etablerade sig i världseliten 2006
genom segern i Morelia-Linaresturneringen. I Wijk aan Zee såg
Aronian aldrig riktigt ut som en
plausibel segrarkandidat även om
långt ifrån alla hans remier var
händelselösa. När dessa sedan
spetsats med vinster i slutspelet
mot Ponomariov, Radjabov och
Karjakin fick armeniern vind i
seglen. När så Radjabov och Topalov spelade remi i slutronden fick
Aronian chansen att ro iland
turneringssegern om han bara
kunde slå Tiviakov. Detta lyckades i och med att holländaren
inte pallade för trycket utan gav

sig in på ett osunt tornoffer.
Ovanliga saker händer oftare i
Aronians partier än i någon
annan toppspelares, vilket inte
minst följande partislut utgör
bevis på:
Levon Aronian

Loek van Wely
Några drag tidigare hade van Wely
fått en pjäs alldeles gratis, men
med bara en bonde kvar och en av
löparna offside blir vinstföringen
till en grannlaga uppgift. Det innebär bland annat att man inte får
spela 38.Th5?? ... vilket besvarades med 38...Txd1+!! 39.Kxd1 Kf7!
och vit kan inte rädda båda pjäserna. Man kom överens om remi
efter 40.Txh6 Lxg4+ remi
Levon Aronian

medicinen och förstörde därmed
ett vunnet slutspel mot Shirov.
47...a4?
Aronian har redan gett Shirov
några oförtjänta chanser, men
efter 47...Tb3! 48.a4 Kd5 49.Tc1
Tb2+ 50.Kf1 d3 överlever vit inte
länge. Istället fick Aronian en
riktig smocka:
48.Sd6+! Kd5 49.Txd4+!
Och Armeniens nye store son
fick finna sig i att det mesta av
fördelen därmed flugit sin kos.
Han försökte med:
49...Kxd4 50.Sf5+ Kxc5 51.
Kxe3 Se5 52.g4 hxg4 53.h4 Kc4
53...Sc4+ 54.Kf4 Sxa3 55.h5 Sc4
56.h6 f6 57.h7 Se5 är en annan
möjlighet, men vit håller remi
efter 58.Se3 a3 59.Sc2 a2 60.Kf5
Sf7 61.Kxg4 Kc4 62.Kf5 Kc3
63.Sa1 Kb2 64.Kxf6 Sh8 65.Kg7
Kxa1 66.Kxh8 Kb2 67.Kg7 a1D
68.h8D.
54.h5 Kb3 55.Kd4 Sf3+ 56.Kd3!
Kxa3 57.Kc3! remi
Aronian analyserade en kort stund
innan han bjöd remi. Svarts
kung kan inte kliva ur vägen för
a-bonden och springaren inte
hjälpa kungsflygelböndernas
framryckning: efter t.ex. 57...Sg5
58.h6 Ka2 59.Kc2 a3 60.Sg3 kan
svart inte göra framsteg.
Levon Aronian

Alexei Shirov
Viswanathan Anand
Två dagar efter sin lyckosamma
räddning mot van Wely fick
Aronian själv smaka på svindlar-

Anand har försökt konsolidera
merbonden i en Marshallgambit
TfS nr 2/2007
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“Om jag hade
mer energi skulle
jag antagligen ha
kunnat pressa
fram ytterligare
en halvpoäng
någonstans
längs vägen“
Vladimir Kramnik

och står nu i begrepp att byta
dam med 31.Dd2. Aronian kan
emellertid forcera remi på ett
spektakulärt sätt ...
30...Lxg3!! 31.Kxg3 Te8! 32.
Dxe8 remi
Svart har evig schack på g1
och h1. Vit kan inte avböja torngåvan eftersom 32.Dd2 tillåter
32...Dg1+ 33.Dg2 De1+ 34.Df2
Dh1! när vit på grund av hotet
35...Te1 måste forcera remi
genom 35.Dh2 De1+ 36.Df2.
14
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Kramnik gick i mål endast en
halva efter segrartrion och missade några chanser, men tycktes
generellt sett vara nöjd med att
pressa utan att ta några risker – en
strategi som lämpar sig bättre i
matcher än turneringar. Hans
vinst över Anand var ett fint
positionsparti, men ryssen hade
inte mycket i övrigt att hurra för.
“Om jag hade mer energi skulle
jag antagligen ha kunnat pressa
fram ytterligare en halvpoäng

någonstans längs vägen“, resonerade Vladimir efter turneringen.
Katalanskt (E 05)
Vladimir Kramnik
Viswanathan Anand
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2
Le7 5.Sf3 0-0 6.0-0 dxc4 7.Dc2
a6 8.Dxc4 b5 9.Dc2 Lb7 10.Ld2
Ta7 11.Tc1 Le4 12.Db3 Sc6
13.e3 Da8 14.Dd1 Sb8!?
Anand höll remi utan besvär med
denna manöver i första ronden
mot Ponomariov, men Kramnik
är väl förberedd.
15.La5 Tc8 16.a3!? Ld6 17.Sbd2
Ld5

18.Df1!
Idén som Kramnik hade förberett särskilt för det här partiet.
Genom att minska trycket längs
den långa diagonalen gör sig
vit beredd att öka trycket med
Se1-d3.
18...Sbd7 19.b4
Perfekt timing. Precis när svart är
redo att spränga med c5. Nu är
Sb8-c6 (i hopp om att slå på a5
och sedan genomföra c5) helt
enkelt för långsamt. Svart får därför nöja sig med att spela på en
mindre verkningsfull sprängning.
19...e5 20.dxe5 Lxe5!
På 20...Sxe5 hade Kramnik tänkt
sig 21.Sxe5 Lxe5 22.Ta2! följt av
Tac2.
21.Sxe5 Sxe5 22.f3 Sc4?!
Därmed uppnår vit allt han
kunde önska sig utan vidare
intermezzon: ett rörligt centrum,
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löparparet och kontroll över dlinjen. 22...Lc4 är en bättre möjlighet eftersom vit efter 23.Sxc4
Sxc4 inte har något bättre än
24.Txc4! bxc4 25.Dxc4 och även
om kompensationen för kvaliteten är riklig väntar fortfarande en
lång kamp.
23.Sxc4 Lxc4 24.Df2! Te8 25.e4
c6 26.Td1 Td7 27.Txd7 Sxd7
28.Td1 Db7 29.Td6 f6 30.f4 Te6
31.Td2?!
Kramniks enda felsteg i partiet.
Han medgav efteråt att han var så
upptagen med att räkna ut om
tornet ska stå framför damen på
d-linjen eller vice versa att han
fullständigt glömde bort att det
avgörande genombrottet, 31.e5!,
redan var möjligt. “Kan inte svart
spela fxe5?“ frågade Kramnik på
presskonferensen. “32.Lxc6“ kom
svaret. Efter att i huvudet ha försökt hitta en ruta för svarts dam
medgav ryssen att den varianten
onekligen var rätt övertygande!
31...Te7 32.Dd4 Sf8 33.Dd8 Td7
Kramnik ansåg att svarts enda
hopp låg i 33...Kf7! i syfte att
optimera kungsställningen innan
han börjar likvidera de tunga
pjäserna.
34.Txd7 Dxd7 35.Dxd7 Sxd7

36.e5!?
Ett häpnadsväckande drag. Vit
prisger alla sina positionella
fördelar för möjligheten att slå
igenom på damflygeln. Kramnik
fruktade att långsammare metoder som 36.Lh3 skulle ge svart

möjlighet att skapa en blockad
efter exempelvis 36...Sf8 37.Lc8
Ld3 38.e5 fxe5 39.fxe5 Lc4
40.Lxa6 Ld5 följt av Se6.
36...fxe5 37.Lxc6 Sf6! 38.Lb7
Vit måste skynda sig att slå abonden eftersom 38.fxe5 Ld5!
39.Lxd5+ Sxd5 är enkel remi för
svart trots minusbonden.
38...exf4 39.gxf4 Sd5 40.Kf2!
Kramnik förbrukade sina sista
minuter av betänketiden på att
hitta det enda sättet att spela på
vinst. På 40.Lxa6 Sxf4 41.Kf2
håller 41...Sd5 vits kung utanför
spelet (42.a4 besvaras med
42...Sc3).
40...Sxf4 41.Ke3

damflygeln (där b-bonden skulle
kosta svart springaren) ansåg
Anand att kapitulation var det
enda förnuftiga alternativet.
Magnus Carlsen

Vladimir Kramnik

41...g5?
Först härefter blir vinsten en
fråga om teknik för vit. 41...Se2!
hade utgjort en betydligt mer
krävande uppgift för Kramnik
eftersom svart efter 42.Lxa6 Kf7
43.Ke4 Ke6 än en gång har byggt
en barriär mot den vita kungens
invasion. Här är vits seger fortfarande långt borta.
42.Lxa6 Kf7 43.a4! Ke7 44.
Lxb5! Lxb5 45.axb5 Kd7 46.Ke4
Se2 47.Lb6! g4
47...Sc3+ 48.Kf5 Sxb5 49.Kxg5
är också hopplöst eftersom vit
även plockar h-bonden.
48.Lf2 Sc3+ 49.Kf5 Sxb5 50.
Kxg4 Ke6 51.Kg5 Kf7 52.Kf5
Ke7 53.Lc5+ uppg.
Ställd inför det föga avundsvärda
valet mellan att överge h-bonden
eller låta vits kung komma till

Ett fel av Carlsen i 18:e draget
har gett Kramnik övertaget och
nu försjönk han i grubblerier i
jakten på den forcerade vinst som
han (med rätta) antog fanns i
ställningen. Efter långt betänkande beslutade han sig för 23.Se4?,
vilket gav Carlsen en chans att
rädda sig. Under partiet hade båda
kombattanterna räknat på 23.Sd5
Lc5 24.exd4 Sxd4 25.Lf4 Sf3+
26.Kg2 Dg4 27.Lxb8 Sh4+ 28.
Kg1 Sf3+ 29.Kh1 Dh3 30.Sf6+?
gxf6 31.Txd8+ Kg7 32.g4 där
Carlsen hittade 32...Sxh2!! som
vänder partiet till vinst för svart.
Kanske skrämdes Kramnik bort
från den rätta idén av detta spöke, för såväl 30.g4! Txb8 31.Df4!
som 30.Se7+ (avlänkar löparen
från c5) 30...Lxe7 31.Txd8+
Lxd8 32.g4 vinner för vit.
23...dxe3 24.Lxe3 Txd1+ 25.
Txd1 Db7 26.Tc1 Se5 27.Dc7
f6! 28.Dxb7 remi
Titelförsvarande Vishy Anand
beskrev sitt resultat (förluster mot
såväl Topalov som Kramnik) som
“katastrofalt“ även om en sen
upphämtning gav indiern en respektabel slutplacering.
TfS nr 2/2007
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Av de övriga kom Shirov igen
fint efter en medioker start
medan Magnus Carlsen kunde ha
nått en betydligt högre placering
om det inte hade varit för en
nedslående förlust i andra ronden
mot Navara. Carlsen förde spelet
och valde att inte framtvinga remi,
endast för att missa vinsten i ett
drag och sedan gå under med
man och allt:

Foto: Cathy Rogers

David Navara

Magnus Carlsen mot Peter Svidler i sjunde ronden.

Magnus Carlsen
Ett slarvigt drag från Navaras sida
– 31...g6-g5 som släppte garderingen av svarts dam – har gett
Carlsen en oväntad möjlighet som
han dock missar ...
32.a5??
Efter 32.c6! Dxb5 33.axb5 går
vits bönder inte att stoppa.
Under återstoden av partiet ser vi
Carlsen långsamt rutscha utför.
32...a6 33.Dc4 h5 34.Le1 Tf7
35.c6 bxc6 36.Lc3+ Kh7 37.
Dxc6 Df2+ 38.Kh1 Df1+ 39.Kh2
Df4+ 40.Kh1 Df1+ 41.Kh2 Df4+
42.Kh1 g4 43.hxg4 hxg4 44.Dc8
g3 45.Dh8+ Kg6 46.Dg8+ Kh5
47.Dh8+ Dh6 48.Dxh6+ Kxh6
49.Kg1 Kg5 50.Ld4 Tf5 51.uppg.
Carlsens tonårskollega Sergej
Karjakin spelade bra emellanåt
och hade ordentligt med tur mot
Radjabov och Navara. Vinsten
mot Svidler i slutronden var hans
bästa parti.
16
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Sicilianskt (B 90)
Peter Svidler
Sergej Karjakin
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le3 e5
7.Sb3 Le6 8.Dd2 Sbd7 9.0-0-0
Le7 10.f3 b5 11.g4 b4 12.Sd5
Lxd5 13.exd5 Sb6 14.Sa5!?
Sbxd5!
Som vit har Karjakin mött
14...Sfxd5, men insett att om vit
tar tillbaka på b4 är det bättre för
svart om b-linjen är fri.
15.Sc6 Dc7 16.Sxb4 Sxb4
17.Dxb4 0-0 18.g5?
Enligt Karjakin var 18.Db6!
nödvändigt.
18...Tfc8 19.Da4 Tab8 20.Ld3
20.gxf6 strandar på 20...Tb4!.
20...Sd7 21.De4 g6 22.Lxa6
Detta är verkligen att be om
problem, men ett lugnt drag som
22.h4 faller på 22...Txb2!!
23.Kxb2 Dc3+ 24.Kc1 d5! med
damvinst eller matt.
22...Tb4! 23.Dd3 Tcb8 24.b3

Sc5 25.Lxc5 Dxc5
För den offrade bonden har svart
redan ett överväldigande angrepp
längs de svarta fälten.
26.Dd5 Da7 27.Lc4 Lxg5+
28.Kb2 Ta4 29.a3 Ta5! 30.De4
30.Dxd6 förlorar också efter
30...Le7 31.Dd7 Lxa3+ 32.Kb1
Tb7! och vit blir än en gång
mattad längs a-linjen.
30...Le3! 31.c3
31.Ta1 var vits bästa möjlighet,
men efter 31...Lc5 32.a4 Ld4+
33.c3 Tc5! 34.cxd4 Txc4 har vit
ett bondeunderläge att lägga till
den dåliga kungsställningen.
31...Txa3 32.Ta1 Ta8
Om vit slår på a8 leder det till ett
förlorat slutspel medan 33.Db1
Lf4! 34.Tf1 inte heller ger något
hopp på grund av 34...Txa1 35.
Dxa1 Lc1+! 36.Txc1 Df2+ 37.
Tc2 Dxc2+ 38.Kxc2 Txa1 med
ett lätt vunnet slutspel. Svidler
gav därför slaget förlorat.
33.uppg.
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funderat en stund valde jag att
spela en av de skarpaste fortsättningarna.
13.Lh6
Partiet mot Winsnes fortsatte
13.h4 h5 14.Lg5 Tc5 vilket också
bör vara okej för vit, men mitt
huvudsakliga syfte var att undvika en upprepning av dragen från
det partiet.

Topptrion i C-gruppen: Michal Krasenkow, Jan Nepomnjastjij
och Emanuel Berg vid prisutdelningen.

Partikommentarer av Emanuel Berg
Sicilianskt (B 78)
Emanuel Berg,
Edwin van Haastert
Wijk aan Zee, grupp C
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 g6
Detta kom lite oväntat, då jag
hade noterat att van Haastert den
senaste tiden övergått till att spela
i huvudsak Najdorf. En aning
oroad över att åka på en prepp
valde jag ändå att gå rakt in i en av
huvudvarianterna, som anses bra
för vit.
6.Le3 Lg7 7.f3 0-0 8.Dd2 Sc6
9.Lc4 Ld7 10.Lb3
Vanligare är direkt 10.0-0-0, men

eftersom löparen i princip ändå
alltid ska till b3 tycker jag det är
bättre att vänta ut svart ytterligare ett drag utan att behöva ta
ställning till hur man ska rockera.
10...Tc8 11.0-0-0 Se5 12.Kb1
Te8
Han garderar e7-bonden för att
kunna rycka ut med damen till a5
utan att bli tillbakatvingad av Sd5.
En annan idé är att svart nu kan
bemöta Lh6 med Lh8, men detta
var bevisligen inte van Haasterts
plan. Jag kände direkt igen ställningen och mindes en smärtsam
förlust i elitserien 2004 mot
Rikard Winsnes. Efter att ha

13...Sc4?
Här går han genast fel. Det naturliga 13...Lh8 tycks vara en aning
för långsamt efter 14.h4 följt
av h5 och vit är först med sitt
angrepp.
Att offra kvalitet med
13...Lxh6 14.Dxh6 Txc3 verkar
vara svarts bästa svar och efter
15.bxc3 a5 har svart bra motspel
och full kompensation för kvaliteten. En liknande ställning kan
uppkomma om vit spelar Lh6
redan i 12:e draget med skillnaden att kungen står kvar på c1
och tornet på f8. Min motståndare bedömde det som en fördel för
vit att ha fått spela kungen till b1
varpå han avstod från att gå in i
komplikationerna. Min egen bedömning är att det inte bara är
fördelar med att ha kungen på
b1. Svart kan dra nytta av vits
utsatta kung även här. En tänkbar
fortsättning är 16.a4 Db6! (En
aning starkare än 16...Dc7 enligt
min uppfattning.) Svart hotar nu
a4-bonden och på 17.Ka2 följer
17...Dc5 med hot mot c3 samtidigt som det är upplagt för både
TfS nr 2/2007
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b7-b5 och Sc4. Vit är rejält
pressad och hinner inte med sitt
önskade h2-h4-h5. Med facit i
hand tycks inte mitt 13.Lh6 vara
särskilt imponerande, men för just
det här partiet hade det en utomordentlig effekt.
14.Lxc4 Txc4 15.Lxg7 Kxg7
16.g4!
Ett starkt angreppsdrag som genast skapar problem för svart. Nu
hotar h2-h4-h5 och svart tvingas
därför till en tråkig försvagning.
16...e5
En av vits poänger är att 16...Da5
inte fungerar på grund av 17.Sb3
Da6 (17...De5 18.f4 De6 19.Dd3
Tec8 20.e5 ser också lovande ut
för vit.) 18.e5! dxe5 19.g5 med
pjäsvinst.
17.Sde2 Tc6 18.h4 h5 19.g5
Sh7 20.f4!?
En aning tidigt. Först bör mellandraget 20.Sb5 läggas in och på
20...Te6 följer 21.f4!. Den stora
skillnaden är att då är f4-f5 ett
direkt hot och svarts torn på e6
står väldigt klumpigt och hindrar
bland annat löparens väg ut till
friheten på g4. Svart är hårt
pressad och kommer i bästa fall
undan med kvalitetsförlust, t.ex.
21...a6 22.f5 axb5 23.fxe6 Lxe6.
Det är dock tveksamt om vit ska
tillåta honom denna lyx. Efter
21...a6 tycks faktiskt det lugna
22.Sbc3 vara ännu starkare.
20...Da5 21.fxe5!
Det är viktigt att slå på e5 i tid
för att inte svart ska hinna flytta
undan löparen och därmed
kunna slå tillbaka med bonden. I
och med att svart nu måste slå
tillbaka med en av sina pjäser får
vit fina fält på f4 och d4 för
springaren på e2.
21...Txe5 22.Sd4 Ta6?
Ett till synes aktivt angreppsdrag,
men i själva verket blir tornet
deplacerat på a-linjen där det
också förblir resten av partiet.
Nödvändigt och klart starkare var
22...Tc8 för att tornet ska kunna
18
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vara med i försvaret samt agera
längs c- eller e-linjen.
23.Sb3 Dd8

24.Df4!
Vit sätter press längs med f-linjen
och in mot centrum och hotar
genast med 25.Txd6!.
24...f6
Svart försöker bryta sig loss för
att få med springaren i spelet,
men nu blir hans kung kraftigt
försvagad och vits angrepp flyter
på med automatik.
25.gxf6+ Dxf6 26.Dg3 Le6
27.Thf1 De7 28.Sd4
Nu är Sf5+ på gång, men svart har
inget att sätta emot och försöker
därför istället desperat sätta upp
en blockad med springaren på g4.
28...Sf6 29.Sf5+ Lxf5 30.exf5
Sg4 31.Sd5 Df7 32.fxg6 Dxg6
33.Df4 Te8??
I tidsnöd hittade svart inget bra
svar mot vits hot Df8+. Sista chansen var 33...Kh8! och svart lever
vidare även om jag inte tror det är
särskilt långvarigt.
34.Sc7 uppg.
Svart gav upp eftersom 34...Tc8
inte ställer till med något speciellt. Vit kan lugnt slå på a6 följt
av Ka1 för att sedan fortsätta sitt
eget angrepp som blir avgörande.
Sicilianskt (B 99)
Emanuel Berg
Wouter Spoelman
Wijk aan Zee, grupp C
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lg5 e6

7.f4 Le7 8.Df3 Dc7 9.0-0-0 Sbd7
Detta är en av huvudvarianterna
i Najdorf med 6.Lg5. Just denna
uppställning har jag länge ansett
som en av de kritiska för vit eftersom det är svårt att hitta någon
fördel efter den forcerade variant
som snart följer.
10.Ld3
Vits andra alternativ är 10.g4 och
den normala fortsättningen är
10...b5 11.Lxf6 Sxf6 12.g5 Sd7
13.f5 med skarpt spel. Det ser
intressant ut, men det hela är
utanalyserat och det finns inte
mycket utrymme för förbättringar och nyheter. Partifortsättningen behåller lite mer dynamik i
ställningen och avslöjar inte lika
mycket.
10...h6
Detta är enligt min mening svarts
starkaste fortsättning. Idén är
enkel och bygger på att bryta
med g5 för att på så vis ta kontroll
över centrumfältet e5 där svart
sedan kan placera en av sina
springare. Alternativet 10...b5 ger
vit helt andra möjligheter, vilket
går att se i tidigare nummer av
TfS där jag kommenterat två av
mina partier i den varianten.
11.Lh4 g5 12.fxg5 Se5 13.De2
Sfg4

Svart har offrat en bonde men
hotar att slå tillbaka på g5. I utbyte mot sitt splittrade centrum och
fältet e5, som svart nu tagit full
kontroll över, har vit ett visst
utvecklingsförsprång samt en
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halvöppen f-linje att söka motspel på. Vits vanligaste plan är att
sätta press mot svarts springare
på e5 för att sedan ladda med
tornen längs f-linjen och trycka
mot f7. På så vis har svart vissa
problem med att rockera långt
och hans kung blir ofta stående i
centrum ett tag. Hur som helst
hade jag inför detta parti förberett något helt annat.
14.Sf3 hxg5
14...Sxf3 är en alternativ möjlighet som förhindrar det som följer
i partiet, men partidraget anses
vara svarts bästa.
15.Lxg5!?
Ett mycket ambitiöst drag. Vit
vinner bonde, men tvingas också
omedelbart till defensivt spel och
en passiv ställning. Det här draget hade jag aldrig ens övervägt
om jag inte tittat på det före
partiet och varit väl förberedd på
vad som skulle hända. Som den
angreppsspelare jag är, är det sällan jag låter mig lockas av en ynka
bonde för så mycket lidande som
det innebär. Men ibland gäller
det att ha lite tidsperspektiv och
tänka på hur det hela kommer att
se ut om 10–20 drag. Att svart
har kompensation för bonden är
det ingen tvekan om, men frågan
är om han kan utnyttja sitt initiativ på ett bra sätt. Partiet Vasquez–Ricardi, Santiago 2006, gav
mig en del inspiration. Vit konsoliderade utan större problem
och vann sedan partiet på ett till
synes mycket enkelt och instruktivt sätt. Vits alternativ är 15.Lg3
för att följa upp med h3 eller
Tdf1 med press mot f7.
15...Lxg5+ 16.Sxg5 Dc5 17.Sh3
Ld7 18.Kb1
Så här långt är allt relativt känt
och det är först nu som svart
tvingas tänka på egen hand.
18...b5?!
Enligt min uppfattning är redan
detta inexakt, vilket också framkommer i partifortsättningen.

Svart bör börja med 18...0-0-0
19.Tde1 Tdg8 20.Sd1 och först
här ta ställning till hur han kommer vidare på bästa sätt. Framstöten b7-b5 spelas vanligtvis
för att starta ett angrepp och om
så inte är fallet är det ofta en
försvagning eller åtminstone en
onödig tempoförlust.
19.Tde1 0-0-0!
Svart inser sitt misstag och rockerar för att kunna föra över tornet
till g8 och trycka längs g- och hlinjen. Ett starkt beslut av Spoelman! I partiet Vasquez–Ricardi
valde svart istället att fortsätta
angreppet med 19...Tc8? 20.Sd1
Sxd3 21.Dxd3 Se5 22.Dc3 Db6
23.Dg3 Dc5 24.Se3 Lc6 25.Sf2
varpå vit konsoliderade och tog
över partiet helt och hållet.
20.Sd1 Tdg8 21.Dd2!
Ett lugnt drag som sakta men
säkert stabiliserar vits ställning.
Vit hotar fortfarande inte att
komma loss med någon av sina
springare, men damen ger plats
för tornet på e2 och därefter kan
vit avancera ytterligare. Det är
som sagt svart som ligger bonde
under och har pressen på sig, inte
vit!
21...Lc6 22.Te2 Kb7
Ett anmärkningsvärt drag som
tyder på att svart inte har något
speciellt på gång utan bara
stabiliserar sin ställning med
ambitionen att avancera med
bönderna på damflygeln.
23.a3!
Hindrar b5-b4 och kastar åter
över bollen till svart som snart
måste bevisa något.
23...Db6
Svart backar hem med damen för
att stödja a-bonden och sedan
stöta med b4. Tyvärr innebär
detta också att svarts dam tappar
kontakten med kungsflygeln,
vilket vit inte är sen att utnyttja.
24.Df4!
Vit garderar h2 och är på väg att
komma loss med springaren från

h3 till f2 eller g5.
24...a5 25.Sg5!
Svart är på gång att få till ett
farligt angrepp och därför måste
vit agera aktivt. Nu finns det ett
mothot mot f7 samtidigt som vit
kan störa med h2-h3 och Tf1 och
tvinga de svarta springarna att
förklara sig. 25.Shf2 är lite för
långsamt eftersom svart kan fortsätta med 25...b4 och angreppet
är i full gång med en bra ställning
för svart.
25...b4
Svart anser sig inte ha tid att
försvara f7-bonden och fortsätter
istället det egna angreppet. På
25...Tf8 följer 26.Se3 Sxe3 27.
Txe3 b4 28.Le2 och vit har
kommit ut med pjäserna med
merbonden i behåll.
26.Sxf7 Tf8

Svart vinner till synes pjäs, men
för den får vit hela tre bönder och
övertar på samma gång initiativet
eftersom svarts kung genast
hamnar i blåsväder.
27.Sxd6+ Kc7 28.Sf5 exf5?
Ett mycket farligt drag för svart
som genast öppnar e-linjen för
vit, och springaren på e5 befinner
sig i en riktigt hemsk bindning.
Ett bättre alternativ vore 28...Kb7
och vit har att välja mellan dragupprepning eller det givna 29.
The1 exf5 30.exf5 med kompensation, men efter 30...Sxd3 31.
cxd3 Sf6 är svart fortfarande med
och kämpar. Vit har hela fyra
bönder för den offrade pjäsen och
TfS nr 2/2007
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Wijk aan Zee 2007, grupp C

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

GM Michal Krasenkow
IM Jan Nepomnjastjij
GM Emanuel Berg
GM Parimarjan Negi
Hou Yifan
IM Wouter Spoelman
GM John van der Wiel
IM Manuel Bosboom
IM Edwin van Haastert
IM Nadezjda Kosintseva
GM Zhaoqin Peng
GM Harmen Jonkman
GM Stellan Brynell
IM Thomas Willemze

POL
RUS
SWE
IND
CHN
NED
NED
NED
NED
RUS
NED
NED
SWE
NED

bör stå klart bäst, men det är
fortfarande en del att spela om.
Bästa fortsättningen är 32.Se3!
med idén Sc4 och vit har ett bra
grepp om ställningen.
29.exf5 Te8 30.The1 Dc5
På 30...Kb7 ska vit fortsätta med
31.Le4! (Klart sämre är 31.Txe5?
Sxe5 32.Txe5 Dc7! med svart
fördel.) och efter 31...Sf6 32.
Lxc6+ Sxc6 33.Txe8 Txe8 34.
Txe8 Sxe8 kan vit avgöra snyggt
med 35.f6! Dg1 36.f7 Dxd1+
37.Dc1!! och trots två merpjäser
kan svart inte stoppa f-bonden
från promovering på antingen e8
eller f8.
31.h3
Nu tvingas svart ge tillbaka
pjäsen och ligger därefter under
med inte mindre än fyra bönder.
Det ser ut som loppet är kört,
men det finns fortfarande en hel
del finesser kvar i ställningen.
31...Kb6 32.axb4 axb4 33.hxg4
Sxd3 34.cxd3 Txe2 35.Txe2 Th1
Svart ligger under stort materiellt, men spiken på första raden
är mycket obehaglig och det
20
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kräver exakt försvarsspel från vit
för att föra partiet till vinst.
36.Dc1!
36.Td2 La4 ser jobbigt ut med
hotet Txd1+ följt av Dc2+. Med
några exakta drag kan vit dock
föra partiet till vinst: 37.Db8+
(Efter 37.Df3? Txd1+ 38.Txd1
Dc2+ 39.Ka1 Dxd1+ 40.Dxd1
Lxd1 får vit nöja sig med remi.)
37...Ka5 38.Da8+ Kb5 39.De8+!
Ka5 40.De2. Vit är fortfarande
pressad men har läget under
kontroll och tack vare sina
merbönder kan han avancera och
långsamt tvinga svarts pjäser till
sämre fält.
36...La4
36...Dd4! hade nog varit det
segaste försvaret, men det känns
ganska onaturligt att släppa ut vit
endast för att få plocka några
bönder. Det kan följa 37.Dc2
Dxg4 38.Kc1 (38.f6? är otillräckligt efter 38...La4! 39.Dxa4 Dxe2
40.Dxb4+ Kc6 41.Dc4+ Kb6 42.
Db3+ Ka6 43.Kc1 De3+ 44.Kc2
De2+ 45.Kc1 och vit kommer
inte undan remischackarna.)
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2724
2689
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2539
2513
2520
2455
2465
2464
2428
2433
2381
2344
2318

38...Dxf5 39.Dc4 och vit börjar
sakta men säkert ta sig loss ur
svarts grepp med två merbönder
i behåll, vilket ska vara fullt tillräckligt för att vinna även om
vissa tekniska problem fortfarande kvarstår.
37.Te6+!
Vit kan spela på vinst med 37.Td2
Dg1 38.Dc4 Lxd1 39.Dxb4+,
men efter 39...Kc7 40.Ka2 Da7+
41.Da3 Dxa3+ 42.Kxa3 Lxg4
43.Tf2 Kd6 är remin säkrad för
svart.
Inte heller 37.Dxc5+ Kxc5 38.
Tc2+ räcker till vinst trots fyra
bönder för kvalitet. Svart kommer mycket aktivt med 38...Kd4
39.Kc1 Lxc2 40.Kxc2 Tg1 och
med det obehagliga hotet b3+
följt av Txg2 är det snarare han
som har vinstchanserna.
37...Kb5
På 37...Lc6 avgör 38.b3.
38.Sc3+
En viktig detalj. Vit blir av med
den problematiska bindningen
och får en kvalitet på köpet. Svart
får visserligen en del motspel mot
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vits kung, men materialförlusten
är för stor och vit har tillräckliga
försvarsresurser.
38...bxc3 39.Dxh1 Df2 40.Te5+
Även 40.Dc1 duger gott, men
partifortsättningen är estetiskt
mer tilltalande.
40...Kb4 41.bxc3+
Återigen finns 41.Dc1 som ett
vinnande alternativ, dock inte
41.Te4+?? som till och med skulle kunna förlora partiet för vit
efter 41...Kb3 42.Dc1 c2+ 43.Ka1
Da7 med matthot längs a-linjen.
41...Ka3 42.Dc1+ Kb3 43.Dd1+
Ka3

Svart hotar att sätta matt på b2
vilket ser svårparerat ut eftersom
vits dam dessutom står i slag.
Men nu kommer den slutgiltiga
finessen som avgör partiet.
44.Te2!!
44.De2?? förlorar direkt efter 44.
...Dg1+ 45.De1 Db6+ med matt
på b2.
44...Db6+ 45.Ka1!
Vit skenoffrar damen på d1 för
att sedan schacka till sig svarts
dam på b6.
45...Lc2
Ett sista desperat försök att lura
in vit i en pattfälla. Efter 45...Lxd1
46.Ta2+ Kb3 47.Tb2+ Kxc3
48.Txb6 har vit vunnit tillbaka
damen med vinstställning.
46.Dc1+ uppg.
Trixen är slut så Spoelman gav
upp. Hans poäng var att efter
46.Txc2?? finns 46...Db2+!
47.Txb2 patt.

Franskt (C 10)
Nadezjda Kosintseva
Emanuel Berg
Wijk aan Zee, grupp C
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 h6!?
Ett avvaktande drag vars huvudsyfte är att få vit att förklara sig
innan svart själv väljer vilken uppställning han vill spela. Detta var
ett beslut som jag tog relativt sent
under mina förberedelser inför
partiet efter att ha undersökt
flera andra franska varianter utan
att hitta något riktigt trivsamt.
Naturligtvis hoppades jag också
att det här lite provocerande tredjedraget skulle ha en psykologisk
effekt till min fördel. Min motståndare, som hade tränare med
sig till turneringen, hade säkerligen suttit hela förmiddagen och
förberett alla möjliga varianter
i Winawer som jag vanligtvis
spelar.
4.Ld3!
Troligtvis vits bästa fortsättning.
Med detta drag håller vit de flesta
möjligheter öppna. Efter 4.Sf3
Sf6 5.e5 Sfd7 har vit fråntagits
möjligheten f2-f4 vilket är en
vanlig uppställning efter 3...Sf6.
4.e5 är inte heller optimalt eftersom svarts löpare inte behöver
gå till b4, utan han kan direkt
spela c7-c5 utan att bli störd av
a2-a3. En annan möjlighet är att
börja med b7-b6 med idén La6
och avbyte av vitfältslöparna.
4...c5
Ett chansartat drag som också
visar sig vara en aning tvivelaktigt
vid korrekt spel från vits sida. Nu
hänger svarts bönder en aning
löst, men han hotar också in mot
centrum vilket tvingar vit att
förklara sig. Vit har att välja
mellan det valda partidraget eller
en isolaniställning genom att först
lägga in 5.exd5 exd5 och sedan
6.dxc5, vilket jag bedömer som
vits bästa möjlighet. Men en
öppning av spelet ger också svart
aktivitet, och Kosintseva ville

antagligen spela partiet lugnt och
säkert utan att tillåta onödigt
motspel.
Ett solidare alternativ är 4...Sc6
som har spelats av bland annat
den ukrainske stormästaren Vjatjeslav Eingorn. Idén är att följa
upp med 5.Sf3 Sb4 6.Le2 Sf6
7.e5 Se4 och svart har kommit ur
öppningen på ett bra sätt.
5.dxc5
Efter 5.exd5 exd5 6.dxc5 har svart
redan vissa bekymmer med att ta
igen bonden på c5: 6...Sf6 (På
6...Lxc5? finns 7.Lb5+ Sc6
8.Dxd5 och vit har en ren merbonde. 6...Sc6 är också tänkbart,
men här kan vit spela 7.Lf4 med
idén 7...Lxc5 8.Sb5 och svart
tvingas till det tråkiga draget
8...Kf8 varefter vit åtminstone
har en liten fördel.) 7.Le3! (Ett
starkt drag. Genom att gardera
bonden på c5 gör vit det svårt för
svart att utveckla sig och det är
även risk för att han blir en ren
bonde under.) 7...Sc6 (Hotar
d5-d4.) 8.Sf3 Lg4 9.De2 Le7
10.0-0-0!. En relativt forcerad
variant. Vit har lyckats behålla
merbonden och fullbordat utvecklingen. Svart kan visserligen
skapa motspel på damflygeln,
men objektivt sett är det vit som
står bäst.
5...d4
Här kände jag mig ganska nöjd
med öppningen eftersom jag har
lyckats skapa lite obalans i ställningen och dessutom tagit lite
terräng. Vits pjäser hamnar lite
underligt och det krävs vissa
omgrupperingar för att få dem i
harmoni. Detta gör att svart får
tid att komma ikapp i utvecklingen.
6.Sce2
Ett lugnande besked för svart.
Mer ambitiöst var 6.Sb5, men
efter 6...Sc6! (Inte 6...Lxc5 7.Lf4!
och vit har fördel.) 7.Sf3 e5 ser
svart ut att klara sig fint.
6...Sc6 7.Sf3
TfS nr 2/2007
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Nadezjda Kosintseva mot Emanuel Berg – ett parti som har väckt stort uppseende i
schackvärlden för dess originella förlopp.

Ett tänkvärt alternativ var 7.f4
för att ta kontroll i centrum och
försöka isolera svarts bonde på d4
som senare kan bli en svaghet.
Men det är också en nackdel att
löparen på c1 blir lite inlåst och
jag tror att svart bör stå helt okej
efter 7...Lxc5 8.Sf3 Sf6.
7...Lxc5 8.0-0 Sge7 9.a3
Ett intressant drag. Vit tar bort
fältet b4 för svarts springare och
planerar själv att stöta med
b2-b4-b5. En annan möjlighet var
att spela 9.c3 men efter 9...dxc3
10.Sxc3 e5 bedömer jag ställningen som relativt jämn.Kanske var
det bättre att börja med 9.Sg3
med samma idéer som i partiet
men utan att slösa bort tid på a3.
Då kan 9...h5 bemötas med 10.e5!
22
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och vits springare kommer att stå
mycket bra på e4. Svart bör istället spela 9...e5, men då har vit
åtminstone tjänat lite tid jämfört
med partiet.
Det direkta 9.e5!? är inte heller
oävet. Då har vit ett utmärkt fält
på e4 till förfogande för sina pjäser och svarts d-bonde kommer
att förbli svag. Naturligtvis kan
också vits e-bonde förefalla en
aning svag, men svart måste vara
snabb att utnyttja saken och det
kan inte göras utan uppenbara
risker. En möjlighet är 9...g5!?
med hotet g5-g4. Dessutom täcker det upp fältet f4 för vits löpare.
Nackdelen är förstås att svarts
kung blir mera sårbar, men det
är risker som man måste vara

beredd att ta som schackspelare.
9...e5 10.Sg3 h5!?
Ett ambitiöst drag med tanken
att inte ge vits springare tillgång
till h5 samt att i något läge skjuta
in h5-h4-h3. Svart kan också
spela lite lugnare med 10...0-0
men då får vit ett visst initiativ
efter 11.Sh4 följt av Dh5.
11.b4
Vit passar på att ta terräng och
försöker utnyttja sitt utvecklingsförsprång.
11...Ld6 12.Sh4
12.Sf5 hade jag besvarat med
12...g6 (12...Sxf5 ger vit mer
konkret spel, men är också fullt
spelbart för svart, t.ex. 13.exf5
Se7 14.Te1 Dc7 15.De2 f6
16.Sh4 Ld7 17.f4 0-0-0 med en
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intressant obalanserad ställning
som följd.) 13.Sxd6+ Dxd6. Vit
har löparparet vilket anses vara
en fördel, men just här tycker jag
att svart kompenserar detta bra.
Ställningen är låst vilket gynnar
springarna, och centrumbönderna på e5 och d4 håller nere vit.
12...Sg8!?
Ett fint litet springardrag som
sätter käppar i hjulet för vit.
Genom att locka in springaren
till f5 med tempo kan svart sedan
fånga den med g6! Det finns
ingen återvändo för vit eftersom
en reträtt till f3 bara skulle gynna
svart efter g6 följt av h4 och vits
springare motas tillbaka. Objektivt sett är draget inte så starkt
med facit i hand, men vid brädet
kan det vara riktigt obehagligt att
få dessa underliga, till synes förfelade drag emot sig. 12...Lg4 var
annars ett sunt alternativ, med
idén att locka fram f3 varefter
vits dam inte längre hotar ut mot
h5.
Även 12...g6 var möjligt för att
gardera upp sig och förbereda
Sg8! Tyvärr kan vit då spela det
starka 13.Lg5! och svart har stora
problem att genomföra sin plan.
13.Shf5?!
En aning inexakt. I och med detta
drag deklarerar Kosintseva att hon
är beredd att offra pjäs för ett
stort utvecklingsförsprång. Givetvis får vit utmärkt kompensation
för pjäsen, men samtidigt tillåter
hon svart att utföra sin originella
plan, och med pjäs under kan
man inte heller spela utan risker.
Det är möjligt att min motståndare ännu inte reflekterat över
mitt nästa drag. Starkare var
13.Sgf5! både objektivt och ur
psykologisk synvinkel. Då fungerar inte längre svarts plan med
13...Lf8 14.b5 Sb8 på grund av
det starka 15.Df3! med idén att
bemöta 15...g6 med 16.Dg3 med
stor vit fördel. Både e5 och g6
hänger löst hos svart. Trots att

springaren på f5 är fångad kan
svart inte plocka den eftersom de
omedelbara hoten mot svart är
avgörande, t.ex. 16...Df6 17.Lg5
De6 18.Lc4! med ett vinnande
angrepp. Med dessa varianter i
betraktande är det tämligen självklart vilket av springardragen till
f5 som är bäst. Men för det mänskliga ögat ser det mer vettigt ut att
flytta undan den pjäs som är
hotat än att gardera den med en
annan som i sin tur också står
skakigt till.
13...Lf8
Springaren på f5 är instängd och
nu hotar g7-g6 med pjäsvinst.
14.b5
Vit tvingar svarts sista utvecklade
pjäs till reträtt, men hotet g7-g6
består.
14...Sb8!

På a5 har springaren ingen framtid och att gå till e7 skulle förstöra hela konceptet eftersom
springaren på f5 då kan bytas av.
Sedan är det inte heller särskilt
ofta man får chansen att gå tillbaka med samtliga pjäser till utgångsfälten så här pass långt in i
partiet. Under partiet fylldes jag
av välbefinnande och jag var övertygad om att jag skulle ha goda
utsikter att vinna partiet oavsett
objektiviteten i det hela. I detta
skede av partiet tänkte min motståndare till lite grann och under
tiden strömmade det till allt fler
intresserade åskådare för att följa
utvecklingen. Jag visste inte om

jag borde skämmas eller känna
mig stolt över min ställning, men
jag visste att resultatet skulle vara
avgörande. Trots relativt få spelade drag hade vi båda ganska
dålig tid och det började dra ihop
sig till den kommande fyrtiodragskrisen. En sådan duell hade jag
inget emot eftersom jag var övertygad om att jag var mer erfaren
i sådana situationer, inte minst
på grund av eller tack vara den
uppenbara tidsnödsnarkoman jag
var som junior.
15.f4 h4!
Ett viktigt mellandrag för att passivisera springaren på g3 en aning
innan springaren på f5 hämtas in.
Normalt sett ska en ställning som
denna inte hålla måttet för svart
och det sägs ibland att ett utvecklingsförsprång på tre tempi är lika
med vinst. Det ligger något i det
och jag håller helt och hållet med
om att utan att först spela 15...h4!
hade jag varit förlorad. Nu hamnar vits pjäser lite i vägen för
varandra och även om de inte
längre står på utgångsfälten så
är de inte till fullo utvecklade.
Som kompensation för sin usla
utveckling har svart två långt
framskridna bönder på h4 och d4
som absolut inte får underskattas.
16.Se2
På 16.Sh5 följer 16...g6 17.Sfg7+
Lxg7 18.Sxg7+ Kf8 och springaren fångas. Vit har viss kompensation även här efter 19.Sf5 gxf5
20.fxe5 f4! 21.Lc4 Db6 22.Lxf4
h3 23.g3 Kg7 24.Lg5, men partifortsättningen verkar mer logisk
och lovande för vit.
16...g6 17.fxe5 gxf5 18.exf5
Sd7
Så var det dags att börja om!
Ett naturligt utvecklingsdrag som
sätter press mot e5. Det skulle
vara en fördel för svart om han
kunde rubba mobiliteten i vits
centrumbönder och blockera
dem. Det ligger därför helt i linje
TfS nr 2/2007
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att attackera dem genast innan
vit hinner mobilisera sitt angrepp.

19.e6?!
Ett misstag. Nu ges svart möjlighet att centralisera sin springare
och bygga upp en blockad i
centrum. Bättre vara att behålla
flexibiliteten med 19.Lf4 varpå
svart tvingas till ytterligare uppoffringar för att nå sitt mål. Jag
hade tänkt besvara detta med
19...f6 20.e6 Se5 men här har vit
redan tjänat en del tid i och med
f7-f6. 21.Le4!, ett nödvändigt
drag för att hindra Dd5, men det
försvårar också utvecklingen av
svarts löpare på c8. En annan
intressant aspekt är att fältet d3
är frigjort och vit kan spela på den
enkla planen Se2-c1-d3 som på
ett mycket effektivt sätt bryter
svarts blockad i centrum. Det är
mycket kamp och fortfarande
mycket att spela om. Personligen
tror jag att svart kan hålla ihop
ställningen vid korrekt spel, men
han måste vara beredd att i något
läge offra tillbaka merpjäsen för
två bönder, t.ex. 21...Lc5 22.Kh1
Se7 23.Lxe5 fxe5 24.f6 Lxe6!
25.fxe7 Dxe7 och på ett ögonblick har ställningen förvandlats
totalt. Svart har en sund ställning
med två solida centrumbönder
som garderar allt och istället är
det vit som har hamnat i klistret.
19...Se5
Givetvis vill svart undvika att
öppna spelet med 19...fxe6
20.fxe6 Se5 21.Lf4 och vits an24
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grepp är genast i gång.
20.Lf4 Dd5!
Ett starkt drag med många syften. Svart garderar naturligtvis
springaren, men centraliserar
också damen och tar kontroll över
fältet e4. Dessutom är det ett
angreppsdrag eftersom h4-h3 är
ett allvarligt hot.
21.Lxe5!
Det är nödvändigt att slå bort
denna springare innan svart stabiliserar centrumblockaden. Vit
behöver också fältet på f4 för sin
springare som annars inte har
några vettiga fält.
21...Dxe5 22.Sf4 Sf6
Svart utvecklar sig och blockerar
samtidigt f-bonden som annars
kan hitta på ofog med f5-f6 i
något läge. Den uppkomna ställningen är mycket konkret och
svarts ställning hänger ihop på en
skör tråd. Samtidigt är det nära
att vit står klart sämre eftersom
svart har börjat få ut pjäserna.
Det ställs därför höga krav på
vit att skapa något farligt i de
närmsta dragen.
23.exf7+
Det bygger på att vit har något
väldigt konkret att komma med.
I och med denna öppning får
svarts kung en relativt trygg tillvaro på g7 och löparen på c8 är
inte längre inlåst. Ett giftigt alternativ var 23.Lc4 vilket ställer svart
inför större praktiska problem.
Då hotar vit att få en stark bonde
med exf7+, så svart är mer eller
mindre tvungen att spela 23...fxe6
och det öppnas ordentligt framför den svarta kungen. Under
partiet var jag mer inriktad på att
hålla ställningen sluten till priset
av f7-bonden, med 23...Ld6
24.exf7+ Kd8, men då har vit tre
bönder för pjäsen och tack vare
den starka bonden på f7 kan hon
ofta tillåta ett dambyte.
23...Kxf7
Ett kritiskt skede av partiet där
rätt uppföljning är nödvändig för

att inte vit ska komma sämre.

24.Db1?
Här förlorar vit partiet. Denna
manöver tjänar inte till något gott
utan ger endast svart tid att
konsolidera. Vit borde istället ha
forcerat spelet med 24.Sg6 De3+
25.Kh1 Th6! (Här står tornet
optimalt med den forcerade
kommande varianten i åtanke.)
26.Te1 Dg5 27.Lc4+ Kg7 28.Sxf8
Kxf8 29.Dxd4 Lxf5 (Detta var
en kritisk variant som jag var
beredd att ge mig in i. Svarts
ställning är oerhört skakig, men
han är bara ett tempo ifrån att stå
på vinst. Vit måste agera med
precision.) 30.Te5! Kg7 31.Df2
(Efter 31.Tf1 klarar sig svart med
31...Tg6 32.Tf2 Dg4!) 31...Se4!
32.Dxf5 Sg3+ 33.hxg3 hxg3+ 34.
Kg1 Dxf5 35.Txf5 Tah8 36.Tg5+
Kf6 37.Txg3 Th1+ 38.Kf2 Txa1.
Denna forcerade variant leder
till ett obalanserat slutspel med
ungefär likvärdiga chanser.
24...Kg7 25.Db3 Ld6 26.Tae1
Dc5 27.Sg6?
Sista chansen att skapa komplikationer var 27.Se6+ Lxe6 28.
fxe6, men efter 28...Th5! har svart
saker och ting under kontroll, t.ex.
29.e7 Te5! och vit får inte ens det
minsta lilla motspel med De6.
27...Th5 28.Sf4 Tg5 29.Sh3 Tg4
Springarens dans med tornet är
endast till svarts fördel. Svart har
förbättrat sina pjäsers positioner
avsevärt. Vit saknar helt och
hållet motspel och det är istället
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Systrarna Nadezjda och Tatiana
Kosintseva. De tränas numera av
Garri Kasparovs förre sekundant
Jurij Dochojan. Han kommer nog
att specialstudera Emanuel Berg
framöver. Emanuel besegrade
Nadezjda i Wijk aan Zee och Tatiana
i en efterföljande turnering i Moskva
(Aeroflot Open).

svart som har både materialet och
angrepp.
30.Db1 Dd5 31.Tf2 Ld7 32.Le2
De5!
Ett smidigt sätt att avgöra partiet
på. Svart har fullbordat utvecklingen och bevisar att han står
klart bättre genom att offra tillbaka lite av sitt överflöd.
33.Lxg4 Dxh2+ 34.Kf1 Sxg4 35.

f6+ Sxf6
Ett säkringsdrag i tidsnöden.
Starkare var 35...Kh8! och svart
behåller samtliga pjäser i angreppet.
36.Db3 Dh1+ 37.Sg1 Tf8!
Garderar springaren för att på så
sätt frigöra löparen på d6. Svart
kan sedan alltid bemöta tornschacken på e7 med Kh8.

38.a4
Garderar b5 för att frigöra
damen, men svart är före i sitt
angrepp.
38...Lh2 39.Te7+ Kh8 40.Ke2
Dxg1 41.Df3
Sista finten.
41...Lg4 42.Dxg4 Dxf2+ uppg.
Vit blir två pjäser under;
42...Sxg4?? 43.Txf8 matt!
TfS nr 2/2007
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Amerikanskan Irina Krush
fick en av huvudrollerna i
den öppna turneringen i
Gibraltar. Hon inledde
med att besegra Vladimir
Akopian, som så småningom
vann turneringen efter att
ha tappat bara en halv
poäng mer på vägen. Krush
spelade ett fint parti mot
turneringsvinnaren men när
hon slog Viktor Kortchnoi
i näst sista ronden handlade
det mest om svindel. På sin
blogg har hon berättat vad
som hände efter partiet.
Kortchnoi är känd som
en dålig förlorare och hävde
ur sig sedvanliga förolämpningar. När Krush satt och
tittade på partiet i fråga
tillsammans med Elisabeth
Pähtz kom Kortchnoi fram
och fällde en kommentar
riktad mot Krush: “Det är
bra att kunna teori, men
du borde också lära dig
att spela schack.“ Efter
ytterligare ett par beska
kommentarer kontrade
Krush: “Varför måste du
vara så otrevlig?“ Kortchnoi
troppade av och återkom
inte. Men han lär vara
tillbaka i Gibraltar nästa år.
Gibtelecom Chess Festival
har utvecklats till en av
de populäraste schackfestivalerna.
26
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Irina Krush
fick en av
huvudrollerna
i Gibraltar
AV IAN ROGERS

G

●

FOTO CATHY ROGERS

ibraltar är ett litet territorium i sydöstra hörnet av den
iberiska halvön. Dess ekonomi
domineras helt av turism och den
finansiella tjänstesektorn. Som ett
led i Gibraltars turistkampanj har
en öppen schackturnering arrangerats här sedan 2003. Under de
fem år som gått har denna schackfestival etablerat sig som en av de
bästa i Europa. Festivalen sponsras av Gibraltars största telekombolag och spelas på lyxiga Caleta
Hotel vid foten av Gibraltarklippan, territoriets dominerande landmärke.
För varje år som går växer sig
Gibtelecom Chess Festival allt
större och i 2007 års upplaga
fanns 43 länder representerade.
Gibraltar har många attraktioner,
allt från den vänliga lokalbefolkningen till berberaporna eller
magoterna (en makakart), Europas enda vilda apor. Känslan av
Gibraltar som en stor by slår en
när man inser att alla man möter
känner till schackturneringen –
till och med piloten på flyget från

●

ÖVERS. OLA WINFRIDSSON

London till Gibraltar dagen före
turneringsstart hade en särskild
hälsning till schackspelarna ombord. Hur stort (eller kanske jag
ska säga “hur litet“) Gibraltar är
framgår av det faktum att ett
stort antal spelare valde att bo i
Spanien och promenera till partierna längs den stora vägen som
korsar start- och landningsbanan
på Gibraltars flygplats (trafikljusen slår om till rött när planen
kommer in för landning).
Man skulle kunna hävda att
festivalens huvudturnering, Gibtelecom Masters, är Storbritanniens starkaste turnering eller den
starkaste öppna turneringen i
Spanien, men det vore i bägge
fallen att fara med osanning. Gibraltar – ett känsligt ämne i såväl
London som Madrid – tillhör varken det förenade kungadömet av
Storbritannien och Nordirland
eller Spanien. Britterna, som tog
över Gibraltar från Spanien för
300 år sedan, ansvarar visserligen
för territoriets försvar (det finns
en flottbas här), men på många
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Irina Krush höll i ett seminarium
med ett par intresserade åhörare.

andra sätt är Gibraltar självständigt med ett eget parlament
och en egen valuta, Gibraltarpundet. Det ska dock påpekas att
denna valuta är anmärkningsvärt
lik det brittiska pundet (och kan
växlas in till parivärdet). Relationerna mellan Gibraltar och Spanien har varit frostiga i årtionden,
men har töat något på sistone och
nyligen såg en flyglinje mellan
Madrid och Gibraltar dagens ljus.
När man strövar omkring i
Gibraltars centrum hör man lika
ofta spanska som engelska, och
berberaporna – för Winston
Churchill själva symbolen för den
brittiska kontrollen över Gibraltar – diskriminerar ingen på
språkliga grunder i sin ständiga
jakt på mat!
Det råder alltjämt en viss ovilja
bland starka spanska spelare att
åka till Gibraltar, men förhoppningsvis kommer detta tabu gradvis att tyna bort. Turneringen

omfattar trots allt 170 deltagare.
I år trängdes över 30 stormästare,
bl.a. världsstjärnan Michael
Adams, på startlinjen – utan tvivel ditlockade av en prispott som
översteg 70 000 pund (så hör inte
heller så väl tilltagna prissummor
till vanligheterna). I bjärt kontrast står intresset från Marocko,
Gibraltars andra granne. Spelarna därifrån var mer än villiga att
delta. Färjan mellan Marocko och
Gibraltar går endast två gånger i
veckan och när den färja som
skulle gå omedelbart före turneringens början blev inställd
missade marockanerna de fyra
första ronderna. Icke desto
mindre anlände en fulltalig delegation därifrån med nästa färja
och många av dem spelade sedan
med i samtliga tävlingar – morgon, eftermiddag och kväll – för
att få full valuta för resan!
Utöver Masters-turneringen
deltar hundratals spelare i de

många underturneringarna som
ingår i Gibtelecom Chess
Festival, från amatör- och
juniortävlingar till lagblixt och
dubbelturneringar. Dessutom
hålls seminarier om en rad olika
ämnen, i år bl.a. domarutbildning och poker. En del av domarna skickas även ut på olika håll i
Gibraltar i syfte att uppmuntra
och träna lokala spelare.
Inför årets upplaga av Gibtelecom Masters introducerades en
ny regel som förbjöd remianbud
innan drag 40 utan domarens
tillstånd. Regeln fick önskad
effekt utan att domarna någonsin
ingrep – en handfull tidiga dragupprepningar tilläts passera utan
åtgärd eftersom regelns anda
respekterades i princip undantagslöst och i partierna på toppborden var kampen exceptionellt
hård.
En annan sak värd att notera
med Gibtelecom Masters 2007
TfS nr 2/2007
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var den stora andelen kvinnliga
spelare. Lockbetet stavades över
14 000 pund i särskilda dampriser (utdelades utöver eventuella
andra priser) och hade alltså
avsedd verkan: tio av världens
femtio högst rankade damer kom
till Gibraltar, en siffra som de
ambitiösa arrangörerna hoppas
kunna höja rejält i framtiden.
Till en början var det också
damerna som glänste i huvudturneringen. I rond 1 besegrade
USA:s Irina Krush andreseedade
Vladimir Akopian medan Ketevan Arachamia vann ett 100 drag
långt maratonparti mot Krushs
landsman Hikaru Nakamura.
Dagen därpå var det exvärldsmästarinnan Zhu Chens tur när
hon slog fjärderankade Kiril
Georgiev. Efter hand seglade dock
toppspelarna upp i täten. Efter
fyra ronder låg Ivan Sokolov i
ensam ledning på full pott.
Därefter släppte han ett par
remier, men återtog sin tätposition genom vinst i sjunde ronden.
Storfavoriten Michael Adams såg
ut att flyta med alldeles bakom
Sokolov, men en förlust mot
Zachar Efimenko i sjätte ronden
och två avslutande remier innebar att han inte var med i kampen
om en riktig topplacering.
Under tiden hade Akopian
långsamt smugit fram efter blåtiran i första ronden. Han släppte
ytterligare en halva (ett knallhårt
parti mot Zhu Chen, som även
råkar vara en av hans studenter i
Qatar), men körde i övrigt över
motståndarna i en serie kraftpartier. I näst sista ronden spelade
Akopian långsamt ut Sokolov.
Därmed gick han för första
gången upp i ledningen, en ledning som han delade med den
sjuttonårige Jurij Kuzubov. I
slutrondens finalparti demolerade Akopian Kuzubov genom ett
våldsamt angrepp och tog ensam
hem förstapriset på 10 000 pund.
28
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Nakamura, som toppade en
stark amerikansk trupp i Gibraltar, var en annan som kom tillbaka starkt. Efter förlusten i
första ronden mot Arachamia
balanserade Nakamura på avgrundens brant i fjärde ronden
mot Jovanka Houska, men lyckades överleva och började sedan
plocka den ena fina stormästarskalpen efter den andra och
sprängde målsnöret på 7/9 tillsammans med Emil Sutovsky och
Alexander Aresjtjenko (Houska
delade till slut dampriset med
exvärldsmästarinnan Antoaneta
Stefanova).
I ett så starkt startfält brukar
stormästarinteckningar dugga
tätt, men av de fem som hade
chansen inför slutronden lyckades endast Qatars Mohammed
Al Sayed och tjugoårige Thomas
Rendle från England uppfylla
kraven.
Irina Krush får nog utnämnas
till turneringens olycksaligaste
spelare. Efter att (som ett
komplement till den mer övertygande segern mot Akopian) ha
svindlat veteranen Viktor Kortchnoi i näst sista ronden räckte det
med en remi mot den indiske
stormästaren Chanda Sandipan
för att säkra en stormästarinteckning och ta hem dampriset.
Hennes överdrivna aggression fick
dock en bumerangeffekt och
Krush fick åka från Gibraltar i det
närmaste tomhänt. Åtminstone
får man hoppas att hon gav sig av
tomhänt – någon hörde henne
fråga om det gick för sig att ta
med sig en av de söta berberaporna hem!
Slaviskt (D 48)
Vladimir Akopian
Dean Ippolito
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.e3
e6 5.Sf3 Sbd7 6.Ld3 dxc4
7.Lxc4 b5 8.Ld3 Lb7 9.0-0 a6
10.e4 c5 11.d5 c4 12.Lc2 Dc7

13.dxe6 fxe6 14.Sd4 Sc5 15.
Le3!
Akopian är en av världens
främsta experter på Meranervarianten i Halvslaviskt och spelar den både som vit och svart. I
OS i Jerevan för elva år sedan
prövade Kasparov 15.De2 mot
Akopian, men efter 15...Ld6
16.f4 e5 17.Sf5 0-0 höll svart
enkelt remi.
15...e5
Innan det här partiet betraktades
det kommande bonderovet som
svarts bästa alternativ eftersom
15...0-0-0 16.De2 e5 17.Sf3 Se6
18.Sd5! har slagit väl ut för vit.
16.Sf5 Scxe4
16...Td8 är det solida alternativet, men efter 17.De2 Se6
(17...g6 tillåter 18.Lg5! Df7
19.Sd5!) 18.Tfd1 åtnjuter vit en
viss fördel.
17.Sxe4 Sxe4

18.Dg4!
Såväl 18.a4 som 18.Te1 har
prövats tidigare, dock utan
nämnvärd framgång.
18...Sf6 19.Dh3!
Akopians nya idé. Tidigare analyser har koncentrerats på dragen
19.Dh4 och 19.Dg5, vilka svart i
dagsläget anses kunna överleva.
19...g6 20.Lg5! gxf5 21.Lxf6
Tg8 22.Tfe1! Dc6!?
Ställd mot en motståndare som
drar i blixttempo lyckas Ippolito
till slut hitta ett försvar som får
hans motståndare att börja tänka.
Olyckligtvis för amerikanen
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Anton Åberg var en av åtta svenskar i Gibraltar. Han fick
chansen att spela mot Viktor Kortchnoi – och förlorade.

använder Akopian tiden till att
hitta en mycket övertygande fortsättning på angreppet och det är
frågan om inte svart borde ha valt
22...Txg2+ 23.Kf1 Txf2+!?
(23...Ld6 24.Tad1 är allt för
farligt för svart) 24.Kxf2 Db6+
25.Kf1 Dxf6 även om vit, i eventuell brist på bättre, alltid kan
vinna tillbaka f-bonden med
fortsatt goda chanser.
23.Txe5+ Kf7

24.Le4!
En inspirerad idé, även om det
mer prosaiska 24.Dxh7+ också

vinner, t.ex. 24...Tg7 (24...Lg7
tillåter 25.Dh5+ Kf8 26.Le7
matt) 25.Te7+! Kxf6 26.Txg7
Lxg7 27.Dxf5+ Ke7 28.Te1+ Kd8
29.Le4 och angreppet rasar
vidare.
24...Dxf6
Damoffret är enda sättet att
undvika omedelbar katastrof
eftersom 24...fxe4 faller på 25.
Dxh7+ Kxf6 (25...Tg7 26.Lxg7
Lxg7 27.Tf5+ Ke6 28.Dg6+!
leder också till matt) 26.Tf5+ Ke6
27.Df7+ Kd6 28.Td1+ med snar
matt.
25.Txf5 Lxe4 26.Txf6+ Kxf6 27.
Dh4+ Kf5 28.Dxh7+ Tg6 29.Te1!
Td8
Svart kan inte längre hålla i alla
sina pjäser: på 29...Lxg2 åker
löparen efter 30.Df7+.
30.Dh5+ Tg5 31.Df7+ uppg.
Nimzoindiskt (E 45)
Irina Krush
Vladimir Akopian
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4
4.e3 b6 5.Sge2 La6 6.a3 Lxc3+

7.Sxc3 d5 8.Le2 dxc4
Väldigt riskabelt, men 8...Lxc4
9.Lxc4 dxc4 10.Da4+ var för
tråkigt för Akopians smak.
9.e4 Sc6 10.Le3 Sa5 11.Dc2
0-0 12.Td1 Sd7 13.h4!?
Ambitiöst spelat, men Akopian
var redo att besvara 13.0-0 och
14.f4 med ett senare f7-f5.
13...Lb7 14.h5 h6 15.Th3 f5
16.d5! f4 17.Lxf4! exd5! 18.Le3
c6?
Nu råkar svart i svårigheter.
18...dxe4 var spelbart eftersom
19.Lg4 Lc6 undviker eventuella
katastrofer längs d-linjen.
19.exd5 De8
19...cxd5 20.Sxd5 är också besvärligt för svart.
20.Tg3 Kh8 21.Se4 cxd5 22.
Dc3! Se5 23.Sd6
23.f4!? dxe4 24.fxe5 är också
mycket starkt, men textdraget
spolierar ingenting.
23...De7 24.Sxb7 Sxb7 25.
Txd5?!
Ett första felsteg från Krushs
sida. Efter 25.Ld4! Tae8 26.Te3
går springaren på e5 under.
25...Tae8 26.f4 Dh4 27.Kf2 Tf5!
28.b4!?
Trolskt och underbart schack,
men rent objektivt är 28.Lf3
starkare.
28...cxb3 29.Lf3!

29...Sc5?!
En förbryllad Akopian ger sig in i
slutspelet. Båda hade sett att
29...Sg4+! 30.Lxg4 Txd5 kan
be-svaras med 31.Le6!, men
TfS nr 2/2007
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ingen av dem lade märke till att
svart har en förbluffande resurs i
31...Tg5!! 32.fxg5 Sd6! (istället
för 32...Tf8+? 33.Kg1 Dxg3 34.
gxh6! som är till vits fördel) och
vit har inget försvar mot familjegaffeln på e4.
30.Lxc5 bxc5 31.Txe5 Texe5
32.fxe5 Tg5 33.Ld1 Txg3 34.
Dxg3 Dd4+ 35.Ke1 De4+ 36.Kd2
b2 37.Lc2 b1D 38.Lxb1 Dxb1
39.Df4
Hädanefter kan svart hålla remi
utan besvär på flera olika sätt,
men Akopian trycker på för att
vinna och blir snart varse två
grundläggande principer i damslutspel: a) en långt framskjuten
bonde är bättre än flera bönder
som står längre bort från förvandlingsfältet och b) att det inte finns
något som heter evig schack i
damslutspel. Punkt b) har naturligtvis sina undantag, men förklarar i princip hur det kommer sig
att schackarna förr eller senare
tenderar att ta slut i just damslutspel.
39...Da2+ 40.Ke1 Kg8 41.De4!
Dxa3 42.Dd5+ Kh8?
På 42...Kf8 fruktade Akopian
möjligen 43.Dd8+ Kf7 44.Dd7+
Kf8 45.e6, men efter 45...De3+
är remin klar eftersom vit inte
kan beträda d-linjen utan att hamna i ett förlorat bondeslutspel.
43.e6 De3+ 44.Kd1 c4?!
Därefter är vinsten enkel för
Krush. Vits kung hotar att tränga
ner till d7, men Akopian borde
åtminstone ha förhindrat bondens
framryckning till e7 så länge som
möjligt.
45.Dd8+ Kh7 46.e7! Dg1+ 47.
Kc2 Dxg2+ 48.Kc3 Df3+ 49.Kb4!
a5+ 50.Kc5! Dxh5+ 51.Kc6
Dg6+ 52.Kc7 Dg3+ 53.Kc8
uppg.
De svarta bönderna ger vits kung
ett fullgott skydd; efter 53...Dg4+
54.Dd7 är schackarna, och därmed partiet, slut.
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Gibraltar 2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

GM Vladimir Akopian
GM Alexander Aresjtjenko
GM Hikaru Nakamura
GM Emil Sutovsky
GM Michael Adams
GM Mohamed Al-Modiahki
GM Zachar Efimenko
GM Jaan Ehlvest
GM Mikhail Gurevich
GM Jurij Kuzubov
GM Vadim Milov
GM Milos Pavlovic
IM Thomas Rendle
IM Robert Ris
GM Michael Roiz
GM Chanda Sandipan
GM Ivan Sokolov

ARM
UKR
USA
ISR
ENG
QAT
UKR
USA
TUR
UKR
SUI
SRB
ENG
NED
ISR
IND
NED

2700
2644
2651
2629
2735
2556
2616
2610
2635
2554
2665
2521
2366
2403
2605
2561
2652

7½
7
7
7
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½

32.
50.
51.
63.
73.

GM Pia Cramling
Tom Borvander
IM Pontus Carlsson
Nils-Åke Malmdin
Anton Åberg

SWE
SWE
SWE
SWE
SWE

2530
2162
2492
2231
2400

5½
5
5
5
4½

(9 ronder, 176 spelare)

Sicilianskt (B 42)
Hikaru Nakamura
Vladimir Jepisjin
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 a6 5.Ld3 Lc5 6.Sb3 Le7
7.Le3 d5?!
7...d6 i syfte att ställa upp sig
på traditionellt treradersvis är
betydligt säkrare.
8.exd5 Dxd5 9.Sc3!
En kraftfull ny idé. Tidigare har
vit spelat 9.0-0, vilket ger svart
extra tid att utveckla sig.
9...Dxg2 10.Le4 Dh3 11.Dd4 Sf6
12.0-0-0 Sbd7?!
En andra inexakthet som svart
inte riktigt har råd med. Efter
12...Sc6 13.Lxc6+ bxc6 är svart
fortfarande med i kampen.

13.Thg1! g6 14.Tg3 Dh5 15.Lg5!
Plötsligt är svarts dam i fruktansvärt beråd.
15...h6 16.Lf3! Dxh2
16...Dxg5+ 17.Txg5 hxg5 är helt
utsiktslöst: efter 18.Se4 tar vits
aktiva pjäser hem spelet innan
svart hinner nå slutspelet.
17.Le3 e5 18.Da4 e4
Med förhoppningar om att köpa
sig fri till priset av en dam efter
19.Th1, men Nakamura är ute på
ett betydligt större fiskafänge.
19.Sxe4! Sxe4 20.Lxe4 Dh4 21.
Sc5! b5
21...Lxc5 22.Lxc5 leder till liknanden vändningar.
22.Dd4 Lf6 23.Dd5 Sxc5 24.
Lxc5 uppg.
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SM I STOCKHOLM 2007
Stockholms Schackförbund hälsar alla deltagare och gäster
välkomna till Svenska Mästerskapen i schack 2007.
Tävlingarna hålles i Eriksdalshallen på Södermalm mellan
den 30 juni och den 15 juli och vi hoppas på nya deltagarrekord
i det sommarfagra Stockholm.

ANMÄLAN
Anmälan sker genom att startavgiften betalas in på
postgirokonto 25 79 58-9 senast den 8 juni 2007 på
särskild postgirotalong som skickas till samtliga
klubbar och distrikt i början på april. Blankett kan
också beställas från SSF:s kansli.
Om anmälningsavgiften inbetalas på annat sätt skall
följande uppgifter framgå, eller skickas per post till:
Stockholms Schackförbund, Hornsgatan 82, 118
21 Stockholm.
Namn
Postadress
Förening
Distrikt
Rating 1/5 2007 och i förekommande fall elo-tal
Klass och spelvecka
Födelsenummer (år/månad/dag)
Telefonnummer (inkl. riktnummer)
E-postadress (ej obligatoriskt)
KLASSER OCH SPELFORMER
Tävlingsklass
Spelform
SM-gruppen, Junior SM,
Mästare Elit
13 ronder Berger
Veteran-SM (20 deltagare) 9 ronder Schweizer
Mästarklassen vecka 1
7 ronder Schweizer
Mästarklassen vecka 2
7 ronder Schweizer
Veteran Allmän,
vecka 1 och 2
7ronder Schweizer
Klass I,II,III,IV, vecka 1
7 ronder Berger
Klass I,II,III,IV, vecka 2
7 ronder Berger
Juniorkval, Kadett-SM,
Minior-SM
9 ronder Schweizer

KLASSKONTROLL
Arrangören kommer, i samarbete med SSF:s Regelkommitté (RK), att kontrollera anmälningarna mot
befintliga klassregister. Anmäl dig därför till rätt
klass redan från början så sparas arbete för alla.
Du har rätt att skriftligen begära dispens hos RK,
med angivande av skäl till anmälan i högre klass.
Lägsta ratinggränser för möjlighet till dispens är i
klass M 2150, i klass I 2000, i klass II 1800.
Dispensavgiften på 100 kronor skall betalas samtidigt med anmälningsavgiften, senast 30 maj, då
också dispensansökan skall vara skickad till RK.
ANMÄLNINGSAVGIFTER
Tävlingsklass
Avgift (kr)
SM-gruppen (separat uttagning)
0
Junior-SM, Veteran-SM och Mästare Elit
600
Mästarklassen
600
Veteran Allmän, Klass I,II,III,IV
500
Juniorkval, Kadett-SM, Minior-SM
350
Blixt-SM
100
SchackFyran Mästaren
100
Det går även bra att anmäla sig via hemsidan
www.schacksm.se, men en anmälan blir inte definitiv förrän anmälningsavgiften är erlagd!
Alla anmälningar tas bort den 15 juni om inte
anmälningsavgiften är betald. Anmälan är bindande
från och med 15 juni. Efter detta datum återbetalas
startavgiften endast om giltig anledning förefinns,
t.ex. sjukdom.
Efteranmälan mottages i mån av plats mot en extra
avgift på 100:-.
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Bekräftelse på anmälan samt startlista läggs ut på
hemsidan omkring den 20 juni, dessutom finns där
kontinuerligt uppdaterade startlistor.

Spelprogram
SM, JSM,
Mästare Elit

Mästarklass

Lördag 30 juni

15-22

15-22

Söndag 1 juli

15-22

15-22

Måndag 2 juli

15-22

15-22

Tisdag 3 juli

15-22

15-22

Onsdag 4 juli

15-22

15-22

15-22

Torsdag 5 juli

15-22

15-22

15-22

Fredag 6 juli

15-22

10-17

15-22

Personlig anmälan skall göras i spellokalen 09.30–
12.00 första speldagen i respektive klass (såvida inte
annat meddelats i särskild kallelse).
VETERAN-SM
Veteran-SM omfattar 20 spelare och spelar nio
ronder Schweizer med start onsdag 4 juli. De sex
främsta i veteran-SM 2006 samt de tre främsta i
vardera Allmän-grupperna 2006 är direktkvalificerade för veteran-SM 2007. Motsvarande kvalifikationer gäller för veteran-SM 2008.
KLASS IV
Det är frivilligt att spela i klass IV med den begränsningen att spelaren inte får ha ett ratingtal som
överskrider 1399.
DRAGSERIER
I samtliga klasser utom SchackFyran Mästaren är
betänketiden 40 drag på 2 timmar, därefter 20 drag
på en timme och avslutningsvis 30 minuter för
resten av partiet. Den sammanlagda speltiden för
ett parti är därmed maximalt sju timmar. Vid
dubbelronder är varje spelare garanterad minst 30
minuters paus.
SPELGARANTI
Om någon spelare drabbas av frirond, d.v.s inte får
spela på grund av ojämnt antal spelare i gruppen
eller förfall av motståndaren, så återbetalas kronor
100:- per ospelat parti till den drabbade parten.
PRISER
Tävlingsklass
SM-gruppen

1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 6:a
20.000 12.000 10.000 8.000
6.000 4.000
Junior-SM
4.000 2.500 2.000 1.000 500
Veteran-SM
4.000 2.500 2.000 1.000 500
Mästare Elit
7.000 4.500 2.000 1.000 500
Mästarklassen
4.000 2.500 2.000 1.000 500
Klass I
1.000
Klass II-IV, Juniorkval, Kadett-SM, Minior-SM och
Veteran Allmän Bokpriser beroende på antalet
deltagare
SchackFyranMästaren Bokpriser beroende på
antalet deltagare
KONGRESS
Lördagen den 7 juli kl 10.00, avhålls Sveriges

Lördag 7 juli

32

Vilodag

Söndag 8 juli

15-22

15-22

15-22

Måndag 9 juli

15-22

15-22

15-22

Tisdag 10 juli

15-22

15-22

15-22

Onsdag 11 juli

15-22

15-22

15-22

Torsdag 12 juli

15-22

15-22

15-22

Fredag 13 juli

15-22

15-22

15-22

Lördag 14 juli

10-17

Schackförbunds 91:a kongress med årsmötesförhandlingar. Till kongressen kallas distriktens
delegater och övriga berörda enligt stadgarnas
paragraf 20 med bilagda handlingar- och särskild
information. Kongressen är öppen för alla att bevista. Sveriges Schackförbunds verksamhetsberättelse
för år 2006 kommer att vara tillgänglig även för
kongressens åhörare i kongressalen.
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Mästarklass

VeteranSM

Klass
I–IV

Junior-Kval
Kadett-SM
Minior-SM

Veteran
Allmän

15-22

15-22

15-22

15-22

15-22

15-22

9-16, 16-23

15-22

15-22

15-22

15-22

15-22

15-22

15-22

15-22

15-22

Schack4an
mästaren

15-22

15-22

15-22

15-22

15-22

15-22

15-22

15-22

9-16, 16-23

15-22

10-17

15-22

10-17

10-17

10-17

15-22

15-22

15-22

15-22

15-22

15-22

15-22

15-22

15-22

15-22

15-22

15-22

15:00-16:00
16:30-17:30
18:00-19:00

15-22

15-22

15-22

15-22

15:00-16:00
16:30-17:30
18:00-19:00

15-22

15-22

15-22

15-22

15:00-16:00
16:30-17:30
18:00-19:00

15-22

15-22

15-22

15-22

10-17

10-17

10-17

ÅLDERSKLASSER
Veteran födda 1946 eller tidigare
Juniorkval födda 1987 eller senare
Kadett-SM födda 1991 eller senare
Minior-SM födda 1994 eller senare
LIVEKOMMENTARER
Jesper Hall kommenterar samtliga SM-gruppspartier varje dag med start en timme efter rondstart.

ALLA KAN SPELA SCHACK
Som vid de senaste årens SM-tävlingar kommer
dagliga schackarrangemang som vänder sig till föräldrar och andra medföljande att arrangeras.
SPELREGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER
FIDE:s spelregler och Sveriges Schackförbunds
tävlingsbestämmelser gäller för SM-tävlingarna.
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Sveriges Schackförbund och årets SM-arrangör vill
påminna om att det av sportsliga skäl är mycket
viktigt att alla fullföljer tävlingarna. Deltagare som
uteblir från spel utan fullgott skäl kan varnas eller
avstängas under viss tid.
FIDE-REGISTRERING
SM-gruppen, JSM, Veteran-SM, Mästare Elit och
Mästarklassen är FIDE-registrerade.
BLIXT-SM
Söndagen 15 juli med start kl 10.00. Personlig
anmälan ska ske i spellokalen mellan 9.00–9.30.
LOGI
Förmånliga logipaket för SM-deltagare erbjuds av
flera hotell och vandrarhem på Södermalm i närheten av Eriksdalshallen.
Scandic Malmen 08-517 347 00,
malmen@scandic-hotels.com
Scandic Kungens kurva 08-517 346 00,
kungenskurva@scandic-hotels.com
Zinkensdamms vandrarhem 08-616 81 00,
mail@zinkensdamm.com
GRUPPLOGI
300 kr per person och vecka. Medtag sovsäck och
liggunderlag.

Överledare
Ekonomi
Anmälan, Logi
Nätanmälan

Sven-Gunnar Samuelsson
Gunnar Berg
Jonas Sandbom
www.stockholmschack.nu

Stockholms Schackförbund, Hornsgatan 82, 118 21 Stockholm, tel 08-669 36 54
E-mail: stockholms.schackfrbund@telia.com
Sveriges Schackförbund, Slottsgatan 155, 602 20 Norrköping, tel 011-10 74 20
E-mail: kansliet@schack.se
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Ketevan Arachamia

Hikaru Nakamura
Vits kung har underlättat svarts
uppgift genom att knalla ut på
brädet, men i diagramställningen
visar Nakamura att det finns
åtminstone en fördel med att ha
kungen i närheten av g-bonden.
99.Db5! g1D! 100.Dd5+!
Har han lyckats lura svart?
Efter 100...Dxd5 är det patt,
men Arachamia har allt under
kontroll:
100...Dg2!
Vit gav upp. Schackarna tar slut
efter 101.Dd1+ Kh2 102.Dh5+
Dh3 103.De2+ Dag2.
Keith Ruxton

Pia Cramling
var högst rankad
bland damerna.

Svart hade sett 36...g5 37.Sf5
Lxf5 38.Dxf5 och kommit fram
till att han inte gillade den uppkomna ställningen (och det med
rätta). Han hittade det enda
andra sättet att rädda bonden på,
men det finns en hake ...
37.Dh8+!! Kf7 38.Dxg7+! Kxg7
39.Th7+ Kg8 40.Th8+ Kg7 41.
T1h7 matt

inte ha något att frukta. Cramling nöjer sig med att förstärka
denna känsla genom en serie till
synes meningslösa damdrag.
28.Sg3 Dc3 29.Se2 Db4 30.Sg3
Dd4! 31.Se2?

Pia Cramling

Irina Krush

36.Dh7
Vits angrepp är naturligtvis starkt,
men för ögonblicket är endast
bonden på g6 hotad.
36...Te7?

Algimantas Butnorius
Cramling pressar, men vit tycks

Hur skulle vit kunna motstå
ett sådant drag – svart håller ju på
att gå med på dragupprepning,
eller ...?
31...Dxf2+!! 32.Kh1
Hoppsan. Vit måste ge två bönder eftersom svart på 32.Kxf2
väver ett vackert mattnät med
sina återstående lätta pjäser:
TfS nr 2/2007
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Viktor Kortchnoi mot Irina Krush i ett läge när den förre fortfarande hade kontroll över läget.

32...Scxe4+ 33.Ke1 Lf2 matt.
32...Scxe4 33.Lb4 Dh4 34.Lxe4
Sxe4 35.Le1 Df6 36.Sg3 Dd4
37.Sf5 0-1
Irina Krush

27.Tf2??
27.Tf8+! Kg7 (27...Txf8 28.Ld5)
28.Txd8 Sxd8 29.Dxc7+ vinner
bonde och parti. Istället spinner
Kortchnoi ett mattnät åt sig själv.
27...Dxe4! 28.uppg.
Jurij Kuzubov

Viktor Kortchnoi
Svart har precis spelat 26...g6?
(istället för 27...Se7! med utjämning) och därmed gett Korchnoi
en oväntad chans:
32
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Vladimir Akopian
Finalpartiet från slutronden.
Diagramställningen har uppstått

ur Rossolimovarianten i Sicilianskt där för ovanlighetens
skull båda sidor har rockerat långt.
Efter 17...Dc8 skulle svart inte
befinna sig i någon större fara,
men istället spelade han det slarviga
17...De7?
Akopian tog sig en rejäl lutare
innan det small:
18.Sxc6!!
Trots att Kuzubov satt och tittade på ställningen i nästan en hel
timme lyckades han inte hitta
någon utväg, utan fick förlika sig
med tanken på att förstapriset
på 10 000 pund var på väg till
Armenien och inte Ukraina.
18...Kxc6 19.Sd5! De8
På 19...Lxd5 leder 20.exd5+ Kd7
21.Db5+ Kc8 22.Dc6+ till matt.
20.Da6!
Nu hotar det 21.Sb4+.
20...Lf8 21.Dxa7 Lc5 22.b4! Dd7
23.Da6 uppg.
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Akopian bryter ner turneringsledarens motstånd med en liten
kombination.
46.Sxd6
Sokolov insåg nu att 46...Txb4
bemöts med 47.Sf7! och matthotet krossar alla svarts drömmar.
46...uppg.

Robert Ris

Kd2! Kc6 43.Ke3!
Det hotar 44.Ke4.
43...Kd5 44.Kd3 uppg.
Georgiev lät inte Sutovsky utföra
den variant han hade sett när han
spelade sitt 40:e drag: 44...Kd6
45.Ke4 Kc6 46.d5+ Kd7 47.Kd4
Kd6 48.a3! och tack vare det sista
tempot tränger vit fram med
avgörande verkan.

Kiril Georgiev
Sarunas Sulskis
Ian Rogers
Svart har fördel, men det var inte
många – allra minst vit – som
förväntade sig att partiet endast
skulle vara ett drag till.
29.Tc1?? Dc6!! 30.uppg.
Ivan Sokolov
Emil Sutovsky
Hikaru Nakamura

Vladimir Akopian
Svart hänger på repen och

Georgiev har genom strålande
försvarsspel lyckats överleva
Sutovskys angrepp, men istället
för att vinna långsamt väljer den
israeliske stormästaren nu att
likvidera till ett väl genomräknat
bondeslutspel. Med tanke på
att det var sista draget innan tidskontrollen och att 4 000 pund
stod på spel var det ett modigt
beslut som förtjänar mycket
beröm.
40.Lxc6! Kxc6 41.b4! Kd6 42.

Extra kongress i Sveriges Schackförbund
Med Terningeraffären som bakgrund har tre distrikt, Stockholms
Schackförbund, Västergötlands Schackförbund och Medelpads
Schackförbund, begärt att det ska hållas en extra kongress. Tid,
plats och dagordning för denna är i skrivande stund ännu inte
fastställd. Sveriges Schackförbunds centralstyrelse beslöt vid sitt
styrelsesammanträde den 3 februari att polisanmäla förre vice
ordföranden Göran Terninger.

Med kungen fastnaglad på damflygeln tycks det omöjligt för vit
att omsätta merbonden i vinst,
men Nakamura hittar ett sätt att
göra framsteg.
66.Ka7! Sc7
66...Kc7 67.Lf4! Kc6 68.Kb8
leder till partifortsättningen.
67.Kb8?
Förhastat. Efter 67.Ld2! Sd5 68.
Kb8 Sb6 69.Lf4! Sd5 (69...Kd5
70.Kb7 Sc4 71.e6! är också vinst
för vit) 70.Kc8 Sxb4 71.e6 Sd5
72.Kd8 har vi nått partifortsättningen, dock utan att svart fått
någon möjlighet till räddning.
67...Sa6+ 68.Kc8 Sxb4 69.e6
Sd5??
Sulskis griper inte det oväntade
tillfället. 69...Kd6!! tappar en
springare, men räddar partiet till
remi efter 70.Lc5+ Kxe6 71.Lxb4
Kf5 72.Kd7 g5! 73.Kc6 gxh4
74.gxh4 Kg4 75.Le7 b4 o.s.v..
70.Lf4 b4 71.Kd8 Sf6 72.e7
uppg.
TfS nr 2/2007

TfS nummer 2.07.pmd

37

07-03-23, 06.31

33

Soller
– den främsta
anledningen
till att jag
spelar schack
AV PONTUS CARLSSON

V

arför spelar man egentligen
schack? Det är en fråga som
jag tror de flesta schackspelare
har ställt sig efter en tung förlust.
Jag är inget undantag. Frågan
var uppe på agendan så sent som
i början av februari när jag spelade med i Gibtelecom på
Gibraltar. För egen del brukar jag
komma fram till samma svar: att
det är ett fascinerande, roligt spel
och att det är kul att vinna. Samma svar har jag hört hur många
gånger som helst av andra spelare
under schackturneringar. Nu har
jag hittat en tredje anledning till
varför jag spelar schack – Soller
GM!
Första gången jag spelade i den
trevliga byn Soller var förra året
då jag och Emanuel Berg bjöds in
till den första upplagan av den
slutna GM-turneringen. Det blev
en fantastiskt trevlig vistelse, men

34

TfS nummer 2.07.pmd

jag fick vända hem utan någon
GM-inteckning. Den här gången
var jag fast besluten att få med
mig en inteckning hem. Turneringen var dock hårdare i år med
de fem mest lovande spanska
juniorerna och rutinerade stormästare som Azer Mirzoev från
Azerbajdzjan, portugisen Luis
Galego och armeniern Karen
Movsziszian. Fältet kompletterades med mig och tysken Thomas
Michalszak. Betänketiden var 90
minuter plus 30 sekunder per
utfört drag. Stormästarnormen
låg på 6½ poäng av 9.
En vecka tidigare utspelade sig
ett drama i Gibraltar som kom att
ha stor inverkan på min turnering
i Soller. Nej, jag pratar inte om
kvällen före fridagen då en svensk
FM efter ett par järn fick för sig
att klappa stans enda nattklubbschef på kinden. Det ska tilläggas

att inte ens fotomodellerna vågar
klappa nattklubbscheferna på
kinden i Spanien eftersom de ofta
är väldigt aggressiva. Det hela
fick dock ett lyckligt slut när jag
förklarade för chefen att det i
Sverige är en “välkänd sed“ att
klappa folk på kinden.
Det drama jag pratar om utspelades i rond sju. Jag hade kämpat mig tillbaka in i turneringen
efter en motig start där jag bland
annat hade nobbat remi mot
starke Zahar Efimenko och förlorat. En vinst i rond sju hade gett
mig ett utmärkt slagläge att ta
min tredje GM-inteckning. Jag
lottades till min glädje som vit
mot engelsmannen IM Thomas
Rendle, 2366.
Jag kom snabbt bättre och spelade sedan ut honom totalt och
vann en pjäs. Sedan hände det
som inte fick hända. I en ställning
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som enligt Fritz gav mig ett överläge med 9,52 bönder hade jag
fem olika alternativ som Fritz
värderade till över 6,00. Man ska
inte lita för mycket på Fritz värderingar, men här fungerar de bra
för att illustrera hur bra ställningen var.
Jag valde ett sjätte drag som
fortfarande gav mig fem bönders
fördel enligt Fritz. Sedan spelade
jag katastrofalt och lyckades
sjabbla bort nästan hela min fördel tills jag slutligen glömde bort
klockan i en ställning med kvalitet över. Det som då räddade min
nattsömn var en fin middag på
den spanska sidan med några goda
vänner.
Jag vet inte om det spelade in
att min rumskamrat var pokerproffset Anton Åberg, men jag
drabbades av något som i pokervärlden kallas för tilt. Tillståndet
tilt innebär att man har förlorat
pengar och blir besatt av att vinna
tillbaks dem. Tiger har tidigare
berättat för mig att han har drabbats av så kallad schacktilt vid ett
par tillfällen. För egen del var
tillståndet någonting nytt och mitt
parti i rond åtta fick till inget pris
sluta med remi! När det sedan
mynnade ut i ett remislutspel fick
jag spader och begick självmord.
På två ronder hade turneringen
förvandlats från lovande till en
katastrof.
Fem dagar senare anlände jag
till Soller med ett lite stukat självförtroende. Den formsvacka som
jag hade haft sedan slutet av 2006
verkade hålla i sig. Samtidigt
kände jag att min förståelse för
spelet aldrig hade varit bättre.
Vinstställningarna spelades upp,
problemet var ju bara att jag
struntade i att vinna dem.
När jag anlände till det femstjärniga Gran Hotel de Soller
ändrades mitt humör till det
bättre. Hotellet hade förbättrat
sin relaxavdelning och lagt till ett

turkisk bad vilket inte var helt fel.
Dagen efter inträffade en dråplig händelse som gjorde att jag
nästan missade den obligatoriska
presskonferensen. För att inte
komma försent gick jag in i
duschen en timma innan vi skulle
vara på plats. Problemet var bara
att vattnet stängdes av när jag just
hade avslutat schamponeringen.
Via badrumstelefonen fick jag
veta av receptionisten att vattnet
skulle vara avstängt i cirka fem
minuter. Det visade sig vara fem
“spanska minuter“. Nåväl, efter
fyrtiofem minuter kom vattnet
tillbaka och jag hann precis i tid
till presskonferensen.
Det spanska medieklimatet för
schackspelare är lite annorlunda
än det svenska och dagen efter
kunde man läsa i El Mundo att
Sollers GM-turnering återvänder
med den svenske mästaren
Pontus Carlsson i spetsen. När
reportern sedan haussade mina
chanser att klara GM-normen och
vinna turneringen kände jag mig
full av tillförsikt inför första
ronden.
I första ronden mötte jag den
femtonårige mycket talangfulle
Ivan Salgado. Partiet började illa
eftersom jag hade missuppfattat
starttiden och därför förlorade en
kvart på klockan. Som om inte
det var nog åkte jag dessutom på
en prepp som svart i Najdorf.
Min ställning blev tidigt kritisk
och jag fick anstränga mig hårt
för att överleva. Det positiva var
att jag höll ett bra tempo eftersom min ställning var så dålig att
det ofta bara fanns ett drag och
således inte mycket att välja på.
Sakta men säkert började jag reda
ut min ställning och när jag tyckte mig ha utjämnat bjöd jag remi.
Salgado som hade bättre tid avböjde och spelade stenhårt på
vinst. Han gick dock över gränsen
och jag fick chansen att vinna,
men med en lurig kontring lyck-

ades han förvilla mig och med
dålig tid missade jag vinsten. Den
uteblivna vinsten var ett slag mot
min planerade turneringsstrategi, att vinna mot “barnen“ och
tysken samt klara mig mot stormästarna. Trots den missade
vinsten i rond ett var jag inte
alltför nedstämd eftersom jag ju
hade rett ut ett besvärligt läge
med bra spel.
I rond två spelade jag mitt
bästa parti under turneringen.
Sicilianskt (B 33)
Pontus Carlsson
Marcos Llaneza
1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.Sf3 Sf6
4.d4 cxd4 5.Sxd4 e5 6.Sdb5 d6
7.Lg5
Svesjnikov är nog den variant där
jag oftast ändrar åsikt i min allmänna bedömning av varianten.
Detta faktum tyder på att det
är en bra variant. Under mina
juniorår trivdes jag bra i Svesjnikovställningarna och hade bra
resultat. Sedan kom en stark
period för varianten och det kändes som att svartspelarna började
förstå varianten bättre och bättre. Till och med på toppnivå var
det vit som letade efter utjämning. Det gick så långt att i stort
sett alla toppspelare använde sig
av någon Lb5-variant, inte för att
de varianterna var speciellt starka
utan helt enkelt för att de inte
hade något att komma med mot
Svesjnikovs variant. I Wijk and
Zee 2005 kom ett trendbrott när
Ponomariov lyckades sätta Kramnik under stark press med en ny
idé. Kramnik lyckades hålla remi,
men efter detta parti har vit återtagit taktpinnen och satt svart
under press igen. Jag blev klart
influerad av Ponomariovs parti
och växlar därför öppet Sicilianskt med 4.Lb5, som jag
givetvis började spela när Svesjnikovvarianten verkade omutbar.
7...a6 8.Sa3
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8.Lxf6 tvingar svart att slå tillbaka med g-bonden och leder till
mer obalanserade ställningar.
Svart brukar snabbt göra sig av
med sin dubbelbonde på f6 och
sedan erhålla fint pjässpel som
kompensation för den dåliga
bondestrukturen.
8...b5 9.Sd5 Le7 10.Lxf6 Lxf6
11.c3

Jag anser att den här varianten är
praktiskt lättare för vit än 8.Lxf6.
Här har vit en enkel positionell
grundplan i Sc2 följt av a4 för att
attackera svarts damflygel. Vit
har även ett grepp om fältet d5.
Svart å sin sida vet att han har den
sämre strukturen och spelar därför på att utmana vits centrum
med bondeframstöten f5. De
andra två huvudplanerna som
svart har är att motverka vits plan
att spela a4 med Tb8, eller att
utmana vits kontroll över fältet
d5, oftast med draget Se7.
Mycket av spelet i den här varianten kretsar kring kontrollen över
d5. En tumregel för vit är att han
ska kunna slå tillbaka på d5 med
en pjäs. Tvingas vit spela exd5
brukar det gynna svart som då får
fritt fram för en bondestorm mot
den vita monarken. Dragen f5
och e4 brukar vara en bra början
på anstormningen.
11...Se7
En variant som förespråkas av
Krasenkow. Svarts idé är att utmana springaren på d5 innan vit
har möjlighet att gardera den med
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den andra springaren. Nackdelen
är ju att vit har möjlighet att
förstöra svarts struktur med Sxf6.
Svart hoppas kunna kompensera
den sämre strukturen med aktivt
pjässpel.
12.Sxf6+
Den kritiska fortsättningen. Jag
har tidigare spelat 12.Sc2 med
gott resultat, men svart utjämnar
med korrekt spel, t.ex. 12...Sxd5
13.Dxd5 Tb8 14.Sb4 (14.Td1
Lb7 15.Dd3 0-0 16.g3 Le7 17.
Lg2 f5 18.0-0 f4 med oklart spel
i partiet Dominguez–Krasenkow,
2003) 14...Lb7 15.Dd3 0-0
16.Le2 a5 17.Sd5 b4 18.c4 Lxd5
19.Dxd5 Db6.
12...gxf6
Svart har nu en sämre struktur
men aktivare pjäser. Löparen står
t.ex. väldigt bra på b7, varifrån
den sätter tryck på e4-bonden.
Svart kommer också att kunna få
igenom någon av framstötarna f5
eller d5 för att öka kontrollen
över centrum eller göra sig av
med dubbelbonden. Trots detta
föredrar jag vits ställning eftersom han har den bättre strukturen. Får vit bara ordning på
pjäserna borde han stå bättre.
13.Ld3
Det anses vara vits bästa drag.
Andra försök är 13.g3, 13.Le2
och 13.Sc2.
13...d5
Alternativet är 13...Lb7 för att
låta vit gissa vilken av framstötarna f5 och d5 som kommer.
13...d5 är dock det som Krasenkow har använt sig av den senaste
tiden och han brukar ju ha koll
på den här varianten.
14.De2
Det är viktigt med rätt dragföljd.
Emanuel Berg spelade 14.Sc2 mot
Krasenkow i Wijk aan Zee 2007
och efter 14...Lb7 15.De2 dxe4!
16.Lxe4 Lxe4 17.Dxe4 Dd5 18.
Dxd5 Sxd5 19.0-0-0 0-0-0 hade
Emanuel inte någon fördel eftersom svarts sämre bondestruktur

vägs upp av hans terrängfördel
och den öppna g-linjen.
14...d4
Krasenkows special som min
motståndare hade förberett inför
det här partiet. Efter 14...Lb7 ska
vit undvika 15.Sc2?! som länkar
över till partiet Berg–Krasenkow
och istället spela 15.0-0-0 som
ger honom goda chanser till fördel, t.ex. 15...Db6 16.exd5 Sxd5
17.Le4 Sf4 (17...0-0-0 18.Df3
Sf4 19.g3 Lxe4 20.Dxe4 Se6
21.Df5 med klar fördel för vit,
Nowak–Toma, 2002) 18.Df3
Lxe4 19.Dxe4 0-0 20.g3 Sg6
21.Sc2 Dxf2 22.Tdf1 f5 23.Dxf5
med liten fördel för vit i partiet
Rowson–Lalic.
15.cxd4
Jag kände mig klart tillfreds då
14...d4 kom eftersom jag inför
OS hade analyserat draget och
hittat en ny idé. När man spelar
med betänketiden 90,30 brukar
en ny idé dessutom betyda en
halvtimme plus. Alla som har
spelat 90,30 vet ju hur viktig
betänketiden är.
15...Dxd4 16.0-0!

Min nyhet. Tidigare har vit spelat
16.0-0-0 och det har ansetts vara
farligt att satsa på kort rockad.
Jag anser dock att den bedömningen är felaktig. Vit bör stå
bättre efter 16.0-0 tack vare sin
bättre struktur.
16.0-0-0 Db6 17.De3? (17.
Kb1 Le6 18.Sc2 Sc6 19.De3
Dxe3 20.Sxe3 0-0-0 gav inte
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heller vit någon fördel Arzumanian–Schneider, 2006) 17.
...Dxe3+ 18.fxe3 Tg8 gav svart
fördel i partiet Socko–Krasenkow.
16...Tg8
Med tveeggat spel enligt Informator 87. Jag hade analyserat
lite längre och hittat en giftig
manöver. 16...Sg6 17.Tfd1! Sf4
(17...Db6 är bättre men 18.Sc2
[18.g3 är inte lika bra eftersom
svarts torn är kvar på h-linjen och
han kan därför spela h5-h4.]
18...Sf4 19.Df3 Tg8 20.Se3 h5
21.Lf1! ger vit fördel.) 18.Lxb5+
axb5 19.Dxb5+ Ld7 20.Db7 Da4
21.Txd7 0-0 22.Te1 ger vit fördel.
17.Kh1!
Ett viktigt profylaktiskt drag. I
mina analyser kom jag fram till
att vit ofta kan spela g3 och f3 och
sedan spela runt springaren till e3
och börja attackera svarts damflygel med a4-planen. Det visar
sig fungera utmärkt i det här
partiet.
17...Sg6 18.Sc2! Da7
Llaneza hade här förbrukat
mycket tid medan jag bara hade
följt mina analyser. Kontentan
av det hela var att jag satt med
femtio minuter bättre tid, vilket
givetvis satte ytterligare press på
Llaneza. Idén med 18...Da7 är
att vit inte ska kunna vinna tempo på svarts dam med Sd5. När
den nu har gått till a7 blir ju a4
ännu starkare.
18...Dxb2 var möjligt, t.ex.
19.Dd2 b4 20.a3!? (20.Tfd1 Sf4!
[20...Dc3? 21.Lb5+ Kf8 22.
Dh6+ Ke7 23.Se3 Sf4 (23...Le6
24.Td7+! Lxd7 25.Sd5+ vinner
för vit.) 24.Lf1 med klar vit fördel.] 21.Lb5+ Kf8 22.Lc6 Ta7
23.Tab1 Dc3 24.Dd6+ Kg7 25.
Se3 Le6 26.g3 ger också vit fördel.) 20...Dc3 21.De3 Sf4
22.Sxb4 Dd4! 23.Lc2! Dxe3
(23...Lb7 24.Tad1 med vit fördel. 23...Txg2 24.Tad1! Dxe3 25.
La4+! Kf8 26.fxe3 och vit vin-

ner.) 24.fxe3 Sxg2 25.Tg1 Lh3
26.Ld3 och idén Lf1 ger vit klar
fördel.
18...Da7 hade jag inte analyserat. I min laptop slutade varianten med 18...Db6 19.Se3 med vit
fördel (19.g3!?).
19.g3
Fältet f4 måste ju tas bort för
svarts springare.
19...Lh3
Med hotet Sf4.
20.Tg1
Nu är vits plan att spela a4.
20...Td8 21.Sb4
Ett annat starkt drag var 21.a4!.
Jag ville inte släppa till något spel
med 21...Txd3 22.Dxd3 Dxf2,
men vit har ingenting att oroa sig
för efter 23.Tad1 Kf8 24.Td2.
21...Se7
En passiv reträtt som visar att
saker och ting har gått fel för
svart. Jag hade väntat mig
21...Td6 då 22.a4! ger vit klar
fördel.
Laneza kunde också ha lagt ut
en djävulsk fälla med 21...Dd4?!
22.Sc6?? (22.Sd5 gör slut på det
roliga för svart.) 22...Dxd3
23.Tad1. Det ser ut att vinna för
vit, men 23...Lg2+!! vänder på
steken: 24.Kxg2 Sf4+ och det är
svart som vinner.
22.Tad1?!
22.Tgd1 var starkare för att hålla
kvar tornet på a-linjen, där det
kan understödja a4 på bästa sätt.
22...Ld7

För att försvara sig mot vits hot

Sxa6! och g4. Här tänkte jag bort
större delen av mitt tidsförsprång.
Vit står ju bättre men det är inte
helt klart hur han ska fortsätta.
23.a4
23.Sd5 Sxd5 24.exd5 Tg7 25.Le4
Kf8 26.Df3 Db6 27.g4 kändes
bara som något bättre för vit och
jag ville ha mer än så. (27.d6 f5!
28.Lxf5 Lxf5 29.Dxf5 Dc6+! följt
av Txd6.) Alternativet 23.Lc2 a5
24.Sd5 Sxd5 25.Txd5 Lc6
26.Txd8+ Kxd8 27.Tc1 Ke7 kändes inte så klart. Llaneza började
nu komma ner på klockan och
kanske blev han stressad av det.
23...Tb8?
Under partiet övervägde jag
knappt det här. Jag var övertygad
om att 23...bxa4 var enda draget
och 24.Lxa6 (24.Lc4!? med initiativ för bonden.) 24...Tb8
25.Sd5 Sxd5 26.Txd5 är ju lite
bättre för vit, men svart är fortfarande med i partiet.
24.axb5 axb5?!
24...Lxb5 25.Lxb5+ (25.Ta1!?)
25...Txb5 26.Dd2 Db6 27.Sxa6
var inte heller så kul för svart,
men det gav bättre överlevnadschanser.
25.Ta1
Nu handlar det bara om att
ta över de öppna linjerna med
tornen.
25...Db7?
Tvunget var 25...Dd4! 26.Sa6 Tc8
27.Tgd1 Kf8 28.b4! med klar
fördel för vit, som planerar Tab1
följt av Sc5 och sedan avgör svagheten b5.
26.Tgc1
Enkelt schack. Nu planerar vit
Sa6-c5.
26...Td8 27.De3! Sf5 28.Dc5
Se7
28...Sd4 29.Sd5 vinner direkt.
29.Ta7 Dc8 30.Tc7?
30.Txd7!! hade fungerat bra här
också.
30...Da8?
Under partiet förbisåg jag helt
30...Dxc7!. Tur att man inte
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möter Fritz utan spelar mot
människor! Draget hade förlängt
partiet men vit hade behållit ett
rejält grepp efter 31.Dxc7 Tc8
32.Dxc8+ (32.Db6!? Txc1+ 33.
Kg2 med vinst för vit.) 32...Sxc8
33.Sd5 Tg6 34.Lxb5!; 30...Db8
31.Ta1! med idén Sa6, Ta7, Sc7
och Ta8. 31...Tc8 32.Sa6 Da8
33.Txc8+ Dxc8 34.Sc7+ Kd8
35.Ta8 och vit vinner.
31.Ta7 Dc8

32.Txd7!! Kxd7
32...Dxc5 33.Txd8+ Kxd8 34.
Txc5 med lätt vinst för vit;
32...Dxd7 33.Lxb5 vinner damen; 32...Txd7 33.Dxc8+ Sxc8 34.
Txc8+ Td8 35.Lxb5+ Ke7 36.
Sc6+ och vit vinner.
33.Da7+ uppg.
Han förlorar damen.
Då jag hade lottats in som
nummer sju i tabellen väntade
en dubbelrond med två svarta
partier. Stärkt av gårdagens seger
satsade jag hårt på vinst mot
Thomas Michalszak i rond tre.
Efter öppningen hittade han en
bra idé som tvingade mig att
utföra generalavbyten för att inte
komma sämre. Efter den manövern fanns det inte mycket material kvar för någon av oss att spela
med.
Jag var missnöjd med den
remin eftersom Thomas var klart
lägst rankad i turneringen, och
jag märkte framför allt i efteranalysen att jag var den bättre
38
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spelaren. Senare på dagen väntade klart värre motstånd i form
av 90,30-specialisten Azer Mirzoev. Hans spelstil passar utmärkt
för den betänketiden eftersom
han spelar snabbt, solitt och tar
chansen när den kommer. Mirzoev hade startat med 2½ av 3
och var nöjd med sin start varför
jag fick en enkel remi. Efter fyra
ronder låg jag trea en halva efter
Mirzoev och Ivan Salgado som
delade ledningen på 3 poäng.
I rond fem skulle jag spela vit
mot Karen Movszisian som har
tappat en hel del ranking på
sistone. Han är en ojämn spelare
med en begränsad spelöppningsrepertoar. Han spelar alltid Jugoslaviskt mot 1.e4. Fördelen med
att spela samma öppning hela
tiden är att man förstår de uppkomna ställningarna väldigt bra.
Nackdelen är att man blir lättläst,
något som är livsfarligt i vår
datorera.
Movsziszian hade åkt på en
prepp i rond ett och förlorat.
Trots det upprepade han varianten mot mig. Jag valde att avvika
från hans parti i rond ett och fick
snabbt klar fördel. Min ställning
blev bara bättre och bättre och
Movsziszian bara argare och
argare. När jag dessutom hade
bättre tid såg det väldigt bra ut.
Tråkigt nog var inte självförtroendet på topp och jag tog
alldelles för lång tid på mig för
självklara drag. När jag sedan
missade ett enkelt vinstdrag blev
mitt spel bara sämre och sämre i
takt med att min tid blev sämre.
Det slutade med en Thomas
Rendle i repris.
Efter den förlusten var jag så
arg att jag skippade den gemensamma lyxmiddagen och istället
kombinerade roomservice-maten
med ett försök att tömma
minibaren. Jag kom inte så långt
eftersom jag skulle spela svart
mot Luis Galego dagen efter. Luis

spelar allt och lite till men han
har en förkärlek för en variant i
slutet Sicilianskt. Jag insåg att
tömma minibaren inte direkt
skulle öka mina chanser och
beslöt mig för att chansa på en
förberedelse av hans specialvariant. Mycket riktig blev det
ovannämnda variant. Luis hittade på något nytt och jag förbrukade mycket tid. Ett inexakt
drag från hans sida gav mig en
vinstställning, men stressad av
min dåliga tid började jag spela
dåligt. Efterhand skärpte jag mig
samtidigt som Luis missade några
remichanser.
Pontus Carlsson

Luis Galego
Galego trodde att han hade klarat
sig varför mitt nästa drag kom
som en obehaglig överraskning.
77...g4! 78.Kxf4
Svart vinner efter 78.fxg4 f3
79.Tb4+ Ke3 80.Lf7 f2 81.Lc4
Sd3 82.Lxd3 Kxd3 83.Tf4 f1D
84.Txf1 Txf1+ 85.Ke5 Tg1
86.Kf5 Kd4 87.g5 Kd5 88.Kf6
Kd6 89.g6 Tf1+ 90.Kg7 Ke7
91.Kg8 Tg1 92.g7 Kf6 93.Kh8
Kf7 eller 78.Tb4+ Ke3 79.Txf4
g3 80.Tg4 g2 81.f4 Kf2 82.Tg5
Ta1 83.Kf6 Ta6+ 84.Ke7 Ta3
85.Txg2+ Kxg2.
78...Se6+ 79.Kf5 gxf3! 80.Tb4+
Efter 80.Kxe6 Txg6+ 81.Kf5 Tg8
82.Tb2 f2! 83.Txf2 Tf8+ vinner
svart. 80.Tb3! var det segaste för-
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svaret men det räcker ändå inte,
t.ex. 80...Kc4 81.Tb2 Tg2 82.Tb1
Sd4+ 83.Kf6 f2 84.Tf1 Kc3
85.Le4 Th2 86.Ke5 Se2 87.Td1
Th5+! 88.Ke6 Sg3 89.Ld3
(89.Lg2 Th2 med vinst) 89...Ta5!
med dragtvång.
80...Kc3
Och eftersom vit inte har något
på 81...f1D gav Galego upp.
81.uppg.
Det var en skön seger som
återgav mig självförtroendet.
Äntligen hade jag haft lite flyt.
Nu fanns det bara ett läge, vinst i
de tre återstående partierna var
ett måste.
I rond sju skulle jag möta sextonårige Xavi Villa som fram till
dess hade gjort en bra turnering
och såg ut att gå mot karriärens
andra IM-inteckning. Ett stort
problem för mig under den här
turneringen var de två förbundstränarna GM Jordi Magem och
GM Jesus De la Villa som i
allra högsta grad påverkade
spelet genom att förse de unga
spanjorerna med obehagliga
preppar. Jag hade redan råkat ut
för en tung De la Villa-prepp i
rond ett mot Salgado. Nu var det
Magems tur att testa mig.
Skandinaviskt (B 01)
Pontus Carlsson
Xavi Villa
1.e4 d5
Ingen total överraskning eftersom
jag hade på känn att Xavi skulle
försöka något nytt. Skandinaviskt
hade jag förstås järnkoll på ...
2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Da5 4.d4
Sf6
Redan här var jag tvungen att
tänka efter och försöka minnas
vad jag egentligen spelar mot
Skandinaviskt.
5.Sf3 c6 6.Lc4 Lf5 7.Ld2 Db6
Det här var helt nytt för mig. Jag
hade ett vagt minne av ett Ponomariovparti med 7...e6 8.Sd5,

men vad var det här? Idén med
Db6 kändes svår att förstå; tänkte
han verkligen slå på b2? Det ser
ju livsfarligt ut. Jag beslöt mig för
att testa honom.
8.De2 e6
Det här kom snabbt. Det är ju
svarts bästa drag eftersom båda
bönderna verkar vara förgiftade:
8...Dxb2? 9.Tb1 Dxc2 10.Txb7
och vit står hur bra som helst.
8...Lxc2 9.d5 (Draget som anges
i Chalifmans bok “Openings
for white according to Anand,
volume 3“. Det verkar starkt, men
jag hade faktiskt planerat ett
annat drag: 9.Se5!? Lg6 [9...e6?
10.Sxf7! Kxf7 11.Dxe6+ Kg6
12.Df7+ Kf5 13.Le6 matt] 10.h4!
Dxb2 11.Tc1 som också ser
väldigt lovande ut.) 9...Sxd5
(9...cxd5? 10.Lb5+ Sbd7 11.Le3
d4! 12.Lxd4 De6 13.Se5 Lg6
14.Td1 med klar fördel för vit;
9...Dxb2 10.0-0 ser hemskt ut
för svart: 10...Sbd7 11.Le1!? är
bara en av många attraktiva idéer.) och här är jag inte så imponerad av bokens 10.Lxd5 cxd5
11.Sxd5, utan jag föreslår det nya
draget 10.0-0! som ger svart alla
möjliga problem tack vare den
dåliga utvecklingen, t.ex. 10.
...Sxc3 (10...Sd7 11.Sxd5 cxd5
12.Lxd5 e6 13.Lc4 med idén Lb5
ger vit mer än kompensation för
den offrade bonden; 10...Lg6
11.Lxd5 cxd5 12.Sxd5 Dc6
13.Tac1!! Dxd5 14.Tc8+ Kd7
15.Tfc1 och vit vinner; 10...e6?
förlorar efter 11.Lxd5 cxd5 12.
Le3 Dxb2 13.Sxd5!) 11.Lxc3 Lg6
12.Tfe1! (med hotet Lxg7!)
12...Dc7 (12...e6 13.Lxe6!)
13.Le5 Dd8 14.Tad1 och som
min klubbkamrat Evgenij Agrest
brukar säga när det är dags att
stoppa analysen: ”Jag vill inte se
mera”.
9.0-0-0 Sbd7
Här trodde jag mig ha tjänat ett
tempo, men det hela är inte så
enkelt och i partiet hade jag svårt

att påvisa någon reell fördel.
10.Sh4 Lg6 11.Sxg6 hxg6

Här låg jag redan tjugo minuter
efter och på mitt nästa drag försvann ytterligare tjugo minuter
då jag försökte få 12.Lxe6 att
fungera.
12.d5
Till slut beslöt jag mig för att
avstå eftersom jag inte såg något
direkt och inte ville gå in i någon
prepp. Xavi var ju fortfarande
inne i sina förberedelser och det
verkade alltför otroligt att de
skulle ha missat att kolla 12.Lxe6.
Det är dock intressant och initiativspelare som Sutovsky och
Hector hade gjort draget utan att
tänka. Efter 12.Lxe6!? fxe6
13.Dxe6+ Kd8 (13...Le7 14.The1
Dd8 15.Te3 ger vit ett jätteangrepp.) har vit kompensation
för offrat material, men det är
osäkert om han har något mer. En
möjlig variant är 14.Lf4 Lb4
15.Sa4 Da5 16.Sc5 Lxc5 17.dxc5
Te8 18.Txd7+! Sxd7 19.Lg5+
Kc7 20.Lf4+ med dragupprepning.
Ett annan intressant möjlighet
var 12.f3 0-0-0 (12...Dxd4?
13.Lxe6! fxe6 14.Dxe6+ Kd8
[14...Le7 15.The1 Dc5 16.Sa4
med vinst för vit.] 15.Lg5 och vit
vinner.) 13.Se4 med en liten fördel för vit tack vare löparparet
och lite mer terräng.
12...cxd5 13.Sxd5?!
13.Lxd5 0-0-0 14.Lf3, som anges
av Chalifman, är nog bättre och
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verkar ge vit fördel.
13...Sxd5 14.Lxd5 Lc5
Xavi hade spelat snabbt och hade
nittiotvå minuter kvar, medan
jag var nere på fyrtio minuter.
Därför kände jag att det var dags
att hitta på något som skulle få
honom att börja tänka.
15.Lb3!?

En nyhet och mitt kanske starkaste drag i partiet. Inte för att
det är speciellt starkt, men psykologiskt var draget viktigt. 15.f3
Ld4 remi, Landa–Kogan, 2005
var Xavis prepp. Svart har utjämnat och kunde ha fortsatt spela.
15...0-0?
Efter att ha tänkt i nästan en
halvtimme väljer Xavi fel drag.
Det här illustrerar också faran
med att preppa in en helt ny
öppning till ett parti. När förberedelserna tar slut saknar man
praktisk erfarenhet. Jag hade
planerat 15...Lxf2 16.Lf4 Sc5
17.Td6 Sxb3+ 18.axb3 Da5
19.Kb1 Lh4 20.Txe6+! med vit
fördel, men under tiden som han
satt och räknade blev jag orolig
för 16...0-0-0! varpå 17.Td6 Dc5
18.Thd1? g5! är klart bättre för
svart. Som tur är har vit 17.Thf1
Ld4 18.Dc4+ Sc5 19.c3 Lf6
20.La4 (20.Le3!?) med kompensation för bonden. Även
15...0-0-0 var möjligt varefter
16.Kb1 ger vit en minimal fördel.
16.h4
Nu började jag trivas.
16...Sf6
40
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Tvunget eftersom 16...Lxf2 17.h5
är kört.
17.g4!
Enkelt och bra. Som vanligt när
man rockerar åt olika håll är tiden
viktigare än bönderna. Varianten
17.h5 gxh5 18.g4 (18.Lc3 e5!;
18.Txh5 Sxh5 19.Dxh5 Lxf2
20.Th1 f6 21.Dh7+ Kf7 22.Dh5+
är ingenting för vit.) 18...hxg4
19.f3 g3! kändes inte så klar.
17...a5?!
Svart måste försöka med 17...Da6
varpå både 18.Lc4 och 18.Dxa6
ger vit klar fördel. 17...Lxf2?
18.h5 gxh5 19.g5! Sg4 20.Txh5
g6 21.Th3 och vit vinner.
18.a4?
För att stoppa svarts motspel på
damflygeln. Det hade dock inte
behövts. 18.h5! var starkare, t.ex.
18...a4 19.Lc4 gxh5 20.g5! med
vinnande angrepp för vit.
18...Da6 19.Lc4!
Inga slutspel här inte.
19...Dc6 20.h5! De4
20...Dxa4 21.Kb1 b5! 22.Ld3
Dxg4 23.f3 Dg3 24.hxg6 a4
25.Th2 följt av Tdh1 med avgörande angrepp för vit.

21.Df1!
21.Dxe4 och 21.hxg6 var också
bra, men partidraget behåller
damerna på brädet och ger svart
fler chanser att gå fel.
21...g5
21...Dxg4 22.hxg6 fxg6 23.Tg1
Df5 24.Tg5 vinner för vit.
21...Lxf2! 22.hxg6 fxg6 23.Lb3
och svarts alla svagheter kommer

att avgöra, men det här var ändå
svarts bästa chans.
22.f3 Dc6 23.h6 Tfd8
23...Dxa4 24.Kb1 Tfd8 25.hxg7
Kxg7 26.De2 vinner för vit.
24.hxg7 Kxg7 25.Lb5 Db6
25...Dd5 var bättre, men 26.Kb1
Lb4 27.c3 Le7 28.De2 Th8 29.c4
Dc5 30.f4 ger vit vinstspel.
26.De2 Sd5
26...Txd2 27.Txd2 (27.Kxd2 är
också bra.) 27...Le3 28.Kb1 Lxd2
29.Dxd2 Dc5 30.Dh2 Kf8
31.Dh8+ Sg8 32.Th7 Ke7 33.Tg7
och vit vinner.
27.Tde1?
27.De5+ f6 28.De4 Th8 29.Lxg5!
var enkelt och bra, medan
27.Lxg5 Le3+ 28.Lxe3 Dxe3+
29.Dxe3 Sxe3 ökar svarts överlevnadschanser.
27...Sf4?
27...Th8 var bättre, men 28.De5+
f6 29.De4 med idén Ld3 är fortfarande tufft för svart.
28.Lxf4 gxf4 29.De5+ f6 30.Dxf4
Här vann 30.De4 Th8 31.Ld3
enkelt, men nu befann jag mig i
den eviga tidsnöden.
30...Th8 31.Txh8
Inte 31.g5?? Le3+!.
31...Txh8 32.g5

Vit står på klar vinst.
32...Tf8 33.gxf6+ Txf6 34.Dg5+
Tg6 35.De5+ Kf7 36.Dh5 Kg7
37.Le8 Le3+
På 37...Tf6 följer 38.Dg5+. Eller
37...Tg1 38.Txg1+ Lxg1 39.
Dg6+ Kh8 40.Df6+ Kg8 41.Lf7+
Kf8 42.Lg6+ Kg8 43.Df7+ Kh8
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44.Dh7 matt.
38.Kb1 Tf6 39.Td1 Lh6 40.De5!
uppg.
Han är försvarslös mot hotet Td7
följt av Dxf6.
Efter det här partiet kände jag att
formen hade infunnit sig. Segern
tog mig upp som ensam tvåa en
halvpoäng bakom Mirzoev som
ledde på 5 poäng. Movsziszian
skuggade på 4 poäng.
Karakteristiskt för en spelare i
form är att han eller hon inte bara
spelar bra utan även har det där
lilla extra flytet som behövs
ibland. I rond åtta fick jag ett
kvitto på att jag var i form. Efter
att som vanligt ha gått in i en
prepp spelade jag stegvis ut min
motståndare.
Daniel Alsina

Pontus Carlsson
När vi kommer in i handlingen
har jag precis spelat 49.Lc7-b6.
49...Ld4
Det här draget ställde mig lite
eftersom jag redan hade formulerat min plan. Den gick ut på att
spela Ld8 och sedan manövrera
löparen till e3. När en möjlighet
att spela b4 nu erbjöds dök det
upp nya tankar i mitt huvud. När
man är nere på trettio sekunder
per drag är det viktigt att man
formulerar en plan och sedan
konsekvent följer den. Börjar man
räkna på två tre olika drag hinner

man aldrig räkna klart utan det
slutar alltid med att man bara gör
något med fyra fem sekunder
kvar. 49...La3 50.Ld8+ Kf7 51.
Ke5 Ke8 52.Lg5 Kd7 53.f6 Lb2+
54.Kf5 Ke8 55.Ke6 vinner för
vit.
50.cxb5?!
Till slut bestämde jag mig för
b4-idén, mycket tack vare att jag
hade undvikit de kritiska dragen i
tidigare tidsnöder, t.ex. mot
Rendle och Movsziszian. Fortsättningen 50.Ld8+! Kf7 51.Lg5
Lg7 (51...Kg7 52.Le3 Lxe3
53.Kxe3 ger vit ett lätt vunnet
bondeslutspel tack vare den
avlägsna fribonden.) 52.Le3 Lf8
53.Ke5 Le7 54.Lf2! Lf8 55.f6
hade varit ett enklare sätt att
vinna.
50...cxb5 51.axb5 axb5 52.b4
Så här efteråt känns det otroligt
att jag spelade på den här b4-idén
eftersom jag är väl medveten om
att ju fler bönder som byts av
desto närmare remin kommer
svart. Fortsättningen 52.Ld8+?
Kf7 53.Kd5 b4 54.Lb6 Kf6
55.Lxc5 Lc3 56.Ke4 Le1 57.Ld4+
Kf7 58.Kd5 Ld2 59.Kc4 Le1 är
remi eftersom vit inte kan ta
b4-bonden utan att tillåta svart
att erövra f5-bonden. När dessa
bönder har bytts av är det bara
för svart att offra löparen på
b-bonden varpå remin är ett
faktum.
52...Lf2 53.bxc5??
Sätter bort den vinst som fanns
med 53.La7!. 53.Lxc5?? Le1 är
remi eftersom vit inte kan driva
bort svarts kung från f6 och samtidigt försvara b-bonden.
53...b4??
Alsina tar inte chansen. Efter
53...Ke7 kan vit inte längre
vinna, t.ex. 54.La7 (54.Kd5 b4
55.Lc7 Lxc5! 56.Kxc5 Kf6 med
remi.) 54...b4 55.Kd3 (55.c6
fungerar inte längre, t.ex.
55...Lxa7 56.f6+ Kd8 57.Kd5
Lb8 58.f7 Ke7 59.f8D+ Kxf8

60.Kc4 Ld6 61.c7 Lxc7 62.Kxb4
med remi.) 55...b3 56.Kc3 Lxc5!
57.Lxc5+ Kf6 med remi.
54.Ld8+ Kf7 55.c6 Ke8 56.c7??
Jag hade spelat mina senaste drag
snabbt och Alsina var nu hårt
pressad på klockan medan jag var
uppe på två minuter. Här gick
det dock för snabbt och Alsina
bjöds in i partiet igen. Efter
56.Lf6! Lg3 57.Kd3 Kf7 58.Lh4
Lf4 59.Kc4 Ld6 60.Lg5! är svart
i dragtvång, t.ex. 60...Ke8 61.Kd5
Lc7 62.Ke6 b3 63.f6 b2 64.f7+
Kf8 65.Lh6 matt.
56...Kd7 57.f6 b3 58.Kd3

58...Lc5??
Efter 58...Le1! 59.f7 Lb4 är det
otroligt nog vit som hamnar i
dragtvång med remi som följd.
59.Le7 Ld4 60.f7 Lg7 61.Lf6 Lf8
62.Le5 La3 63.Kc4 b2 64.Lxb2
uppg.
Ett skönt slut på ett spännande
parti.
Nu hade jag verkligen slagläge
inför sista ronden. Mirzoev förlorade oväntat i rond åtta mot
Llaneza vilket gjorde att jag
ledde turneringen på 5½ poäng,
en halva före Mirzoev och Movsziszian.
I sista ronden skulle jag spela
svart mot IM David Lariño och
förutsättningarna var att jag var
tvungen att vinna för att klara
GM-normen och säkra turneringssegern.
Sista ronden var självklart en
TfS nr 2/2007
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Soller 2007

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

IM Pontus Carlsson
GM Karen Movsziszian
GM Azer Mirzoev
Ivan Salgado
Marcos Llaneza
GM Luis Galego
Daniel Alsina
Xavier Vila
IM David Larino
Thomas Michalczak

morgonrond. Tidigare har jag ofta
haft problem i morgonronder då
jag ofta har känt mig seg. Stellan
Brynell gav mig ett bra tips i
Tarragona om ett botemedel.
Tyvärr tog jag inte hans tips till
mig direkt utan jag körde Pontus
formel, som innebär att man går
upp så sent som möjligt (gärna
senare). Stellan berättade att han
kör efter något som kallas för
Jonnys formel, uppkallad efter
Jonny Hector. Formeln innebär
att man ska gå upp två timmar
före partiet för att kroppen och
hjärnan ska hinna vakna. Fram
till årsskiftet nonchalerade jag
rådet, men i Soller följde jag det
med viss modifiering. En och en
halv timme räcker gott och väl
för mig eftersom jag inte har samma disciplin när det gäller sovtider som Jonny och Stellan.
Hur som helst fungerade det
alldeles utmärkt och jag kände
mig pigg i samtliga morgonronder. Tänk vad många poäng och
placeringar man kunde ha sparat
om man hade förstått det här
tidigare. Vem vet, kanske kunde
den pinsamma elitserieminiatyren mot Slavko Cicak ha förhindrats med Jonnys formel!
42
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När Lariño dök upp till partiet
ett par minuter sen ryckte han
iväg några snabba öppningsdrag
som signalerade en ny De la
Villa-prepp. Lariño som brukar
spela slutet Sicilianskt gick rakt
in i öppet Sicilianskt. Jag hade
haft det på känn men eftersom
jag inte hade någon aning om
huruvida han hade förberett sig
mot draken eller Najdorf hamnade jag i ett jobbigt psykologiskt
läge. Efter åtta minuters betänketid beslöt jag mig för att spela
Najdorf eftersom det är lättare
att hitta något nytt där än i
draken. Eftersom jag inte heller
har så många Najdorfpartier i
databasen kan han inte ha haft så
många partier att förbereda sig
på. Lariño var dock välförbered
och kastade iväg en variant i
Sozin som jag inte hade någon
aning om hur man skulle bemöta.
Ute ur boken i drag sju i ett
avgörande parti för den tredje
GM-inteckningen. Många hade
fått panik men jag höll mig helt
lugn eftersom jag brukar spela
bra i viktiga och avgörande partier.
Nu gällde det bara att överleva
öppningen och ta honom ur teo-
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½
1
1
1
1
1
0
½
½
■

prest.

6½
5½
5½
5
5
4½
4
4
2½
2½

2607
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2518
2492
2492
2436
2405
2408
2280
2293

rin för att sedan börja spela schack.
Med ett udda torndrag lyckades jag med mitt mål, problemet
var bara att jag tog min ställning
till gränsen till förlust. Lariño
missade dock det kritiska draget
och sedan fick jag själv in ett
härligt drag.
Pontus Carlsson

David Lariño
Lariño har just spelat 16.g5. Jag
var väl förberedd på draget och
svarade direkt med
16...Sxb2!
Efter det här faller vits ställning
samman.
17.gxf6 Lxf6 18.Sb1 Sxd1 19.
Txd1 e5 20.fxe5 dxe5 21.Sf3
Dxc2 22.Td2 Dxa4 23.Lg5 Tc1+
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24.Kg2 Lb5 25.De3 Lf1+ 26.Kg3
Lxg5 27.Sxg5 Lc4 28.Tb2 Tc2
29.Lxc4 Dxc4 30.Sa3 Dc3
31.Sxc2 Dxb2

Mitt enda problem här var tiden.
Jag hade endast en och en halv
minut kvar. Ställningen är dock
lätt vunnen för svart, men jag
hade ju klantat mig förr ...
32.Df3
Det här draget kom à tempo
eftersom Lariño försökte pressa
mig på klockan. Jag höll mig dock
kall och utförde turneringens
viktigaste beräkning.
32...f6! 33.Dh5 Dc3+!
En viktig mellanschack.

34.Kg4
Efter 34.Kg2 Dxc2+ 35.Kg1
Db1+ 36.Kg2 Da2+ täcker damen f7, t.ex. 37.Kg1 Kf8! 38.
Sxh7+ Ke7 39.Dg6 Tc8 40.
Dxg7+ Df7 och svart vinner. Svart
vinner lätt efter 34.Sf3 g6 35.Dh4
Dxc2 36.Dxf6 Dxe4.
34...Dc8+!
Ännu en vikig mellanschack.
Lariño gav upp eftersom vit förlorar allt och lite till.
35.uppg.
Min avslutande spurt med fyra
raka vinster gjorde att jag tog min
tredje stormästarinteckning och
säkrade turneringssegern. Eftersom både Mirzoev och Movsziszian spelade remi i sista ronden
blev segermarginalen en hel
poäng.
Turneringen blev också en
framgång för arrangörerna som
förutom min GM-inteckning
kunde glädjas åt Ivan Salgados
och Marcos Llanezas IM-inteckningar. Dessutom var både Xavi
Villa och Daniel Alsina ytterst
nära att ta varsin IM-inteckning.

De behöver dock inte oroa sig
eftersom deras spel håller IMstyrka och det i kombination med
Spaniens enorma turneringsutbud gör att de snart kan titulera
sig internationella mästare.
Under middagen efter prisutdelningsceremonin var samtliga
deltagare på bra humör vilket inte
är vanligt för en schackturnering
då en förlust i sista ronden brukar
betyda ganska mycket. Om det
goda humöret berodde på den
utsökta maten eller på den galne
Fide-domaren Jose Maria Redondos ständiga skämt låter jag
vara osagt. Själv var jag på superhumör eftersom Sollers borgmästare försåg mig med VIP-biljetter
till La liga-matchen Mallorca–
Zaragoza. För en fotbollsfantast
som mig var det lika mycket värt
som GM-inteckningen. Fotbollsmatchen som slutade 2-1 till
Mallorca blev en perfekt avslutning på en intressant treveckors
turné i Spanien. Det är bara att
hoppas att jag nästa år får en ny
påminnelse varför man spelar
schack!

www.schackborsen.se
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“Schack är det roligaste som finns“

– Intervju med Nils Grandelius

Först får jag gratulera till
prestationen i Tjeckien. Det
gick över förväntan, antar jag.
– Tack! Det var över förväntan,
men jag kände mig i rätt bra form
och gillar att spela i Tjeckien, så
jag är inte förvånad över att det
var just där det gick så bra. Dessutom var min prestationsrating
bara 40 poäng högre än jag hade
i Pardubice i somras, så det var
inte så stor skillnad.
Varför gillar du att spela i
Tjeckien?
– Dels är det billigt, men också
för att det är skönt att spela
utomlands eftersom man kommer bort från allt icke-schackligt
på ett annat sätt, tycker jag. Det
är ofta bra arrangemang, för de
som håller i ”Czech Tour” är vana
arrangörer.
Hur var spelförhållandena i
Marienbad?
– Hotellet där vi spelade var
bra. IM- och GM-gruppen hade
en egen inhägnad där bara spelarna fick gå, så det var gott om
plats. Vi bodde på ett annat hotell
som också var helt okej, tio minu44
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Nils Grandelius är ett av våra
största löften i svenskt schack.
Han fyller fjorton år i juni och har
redan över 2300 i svensk rating
och nära elo 2200. Han ställde
upp som lägst rankad i en sluten
IM-turnering i Tjeckien tidigare i
år och kom på en utmärkt fjärde
plats.

ter från spellokalen. Dessutom
var det snö där, men inte i Sverige
då.
Du åkte med Emil Hermansson som spelade i GM-turneringen. Blev det någon norm för
någon av er?
– Nej, tyvärr. Emil var 1½ poäng och jag var 1 poäng ifrån.
Skulle däremot min motståndare
i sista ronden – högst rankade
Sebastian Plischki – vunnit mot
mig så hade han klarat IMnormen.
Du och Emil har ju tränat
ett tag tillsammans. Han är
dessutom en erkänt duktig
öppningsteoretiker. Blev det
mycket förberedelser?
– Vi kom dit en dag i förväg,
och den dagen var det mycket

öppningsanalyser. Dessutom gav
han mig många bra tips och kunde lätt säga var det gick fel under
mina partier. En bonus är att han
är en väldigt trevlig person!
Tränar ni något i veckorna?
– Jag tränar normalt med Emil
två gånger i veckan över internet
(ICC). Vi använder Skype (programvara som möjliggör telefonsamtal över internet –JE), så man
kan prata utan att skriva, och då
är det nästan som att träna över
brädet. Jag analyserar mycket
partier också med andra via
Skype, till exempel Axel Smith.
Det är många som håller dig
som svenskt schacks stora framtidslöfte. Känner du det som
extra press eller tycker du att
det bara är roligt med uppmärksamheten?
– Det är roligt med uppmärksamheten. Jag känner ingen
direkt press att jag måste bli speciellt bra för att andra tycker det.
Jag sätter i stället upp egna mål
som jag kämpar mot. Mitt stående mål är exempelvis att alltid
känna att jag är bättre än min
rating, men jag har samtidigt
målet att nå elo 2200 till första
juli. Men ratingmål är mindre
viktigt, oftast har jag träningsmål
som att till exempel lära mig en
variant till en viss tidpunkt.
Elomålet lär du väl fixa – du
måste ha gått upp en del i
Tjeckien?
– Ja, jag gick upp en del i
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Marianske Lazne 2007, IM-turnering

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

Maximilian Meinhardt
Sebastian Plischki
IM Vladimir Zemerov
Nils Grandelius
Dariusz Swiercz
IM Ernst Weinzettl
Frantisek Stross
IM Milan Babula
Jan Vokoun
Petra Blazkova
Robert Krzesaj
Petr Benes

Tjeckien, men Rilton Cup gick
inte speciellt bra. Sen är det inte
så mycket andra elotävlingar. I
allskånskan och LASK Open vet
jag inte om jag ligger på plus eller
minus.
Många unga spelare blir väldigt fästa vid sina ratingtal och
funderar mycket kring huruvida de går upp eller ner. Spelar
ratingen en viktig roll för dig?
– Det beror på. I somras var jag
några få poäng ifrån att inte få
spela med i JSM. Då är den ju
viktig.
– Dessutom förlorade jag 45
euro på att inte vara över elo
2200 nu i Tjeckien. Men jag har
ingen koll på vad jag har i “flytande elo“ just nu. Jag bryr mig inte
speciellt om ratingen förutom när
jag måste ha den för kvalificering
till något.
Jag såg att du kom fyra i SkolNM. Jag antar att det räknas
elo även där.
– Jo, tävlingen var eloregistrerad och jag mötte fem elorankade
spelare. Resultatmässigt var
problemet att jag istället för att
ta väldigt remiaktiga ställningar
försökte kämpa och vinna, vilket
resulterade i två förluster istället
för två remier. En halva av tre
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med vit var inte heller direkt utmärkt. Men jag tog i alla fall hundra procent med svart.
En logisk följdfråga är om dina
vitöppningar är sämre än dina
svartöppningar?
– Jag tror jag kan mina svartöppningar bättre, det blir ju oftare samma då. Med vit kan man ju
få möta vad som helst. Men jag
kan huvudvarianterna bra med
vit, det är de lite udda varianterna som jag är sämre på. Jag
mötte till exempel 1.e4 e5 2.Sf3
Sc6 3.Lb5 g6 i ett parti. Efter
3...g6 kunde jag inte mer.
När vi var i Danmark på Fyrnationers så ryckte du in en
prepp i sista ronden som om
det var enminutersblixt. Det
såg ganska lustigt ut. Varför
gjorde du det?
– Jag kände för det. Ibland gör
jag på det viset och ibland lägger
jag tio minuter i öppningen.
Tycker du att öppningar är det
som är roligast att träna eller
har du någon annan favorit?
– Öppningar är roligast, mycket roligare än till exempel kombinationer. Det är mest öppningar
och partianalyser jag sysslar med
som schackträning.
Hur mycket tränar du?
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– Det varierar, men oftast är
det 15–20 timmar i veckan.
Det är ju en bra dos. Hinner du
med fotboll och skola då?
– Ja, än så länge är det inte så
mycket i skolan, jag har rätt lätt
för det mesta. Fotboll tar inte så
mycket tid, kanske fem timmar i
veckan.
Du spelar fortfarande fotboll
för Dalby?
– Ja, jag är inte så bra att jag har
bytt.
Inte Man U än alltså ...
– Haha, nej inte än. Jag är nog
ingen Simen Agdestein.
När det gäller schackklubb då
– de flesta lovande juniorer
verkar ju gå till Lund. Du har
inga planer i den riktningen?
– Än så länge trivs jag bra i Bara
Bönder, och om vi vinner de två
sista matcherna går vi antagligen
upp i division 1. Nu har vi dessutom fått en ny duktig spelare
(elo 2345). Det är bra. Dessutom
skulle jag antagligen inte få spela
alla matcher i Lund på grund av
deras system. Förlorar jag där så
blir jag ju petad direkt. Men om
jag blir lite bättre och är garanterad att få spela alla matcher
runt bord 4–6 så är det kanske
tänkbart.
TfS nr 2/2007
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För att utvecklas som schackspelare är det viktigt att känna
till sina styrkor och svagheter.
Vad skulle du säga är din
största styrka respektive svaghet som schackspelare?
– Jag räknar bra, är fantasifull,
och missar sällan ett oväntat taktiskt drag. Vad jag är dålig på är
till exempel ställningsbedömning.
Jag tror ofta att jag står bättre
eller sämre än jag verkligen gör.
Sen är öppningen både en stor
styrka och en stor svaghet. Positionellt är jag inte så stark.
Vi pratade om målsättningar
förut, har du någon långsiktig
målsättning? Exempelvis att bli
stormästare?
– Jag har inte tänkt ut något
speciellt mål långt framåt, utan
får se hur mycket jag utvecklas
närmsta tiden. Om några år vet
jag nog det bättre.
När jag gjorde en kort intervju
med dig för ett och ett halvt
år sedan sa du att du skulle
kunna tänka dig att bli schackproffs. Gäller det fortfarande?
– Ja, schack är ju det roligaste
som finns så varför inte? Men det
blir nog svårt att få ekonomin att
gå ihop om man bara ska spela.
Vad är det som gör schack så
roligt?
– Det är en kombination av
flera saker, men den sociala biten
är väldigt viktig. Inte så mycket
det konstnärliga, jag gillar inte
fina studier och sånt. Det är också
roligt att känna att man spelar
bra, men utan de sociala aspekterna skulle jag nog inte ha spelat
schack.
Jag har hört att du spelar
mycket chock (tandemschack).
Berätta!
– Jag spelar inte så mycket över
brädet, men på internet tycker
jag att det är roligare än blixt. Jag
vet inte vad som är så roligt med
det. Det är nog alla de oväntade
vändningarna och att man inte
46
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spelar bara för sig själv. Spelar
man blixt på internet kan man
sitta och bara dra, men spelar du
chock måste du alltid vara fullt
koncentrerad för din partners
skull.
Tillbaka till schacket och tillbaka till början - hur kommer
det sig att du började spela
schack?
– När jag var fem år bodde vi
mycket i morfars sommarstuga
på somrarna. Han spelade schack
nästan varje dag med grannen
och vi barn stod alltid och tittade
på och tyckte det verkade spännande. Jag var alltid morgonpigg
och satte mig på morgonen och
läste i morfars gamla schackböcker. När jag var sex år tog en kompis med mig till schackklubben.
Eftersom jag både hade spelat
och läst lite innan så vann jag en
del. Då var det naturligtvis
jätteroligt att spela schack, vilket
också gjorde att jag fortsatte.
Hade du någon tränare från
tidig ålder eller fick du träna
själv?
– Det var träning en gång i
veckan på klubben med ClaesPeter Haväng som ledare. Efter
ett tag fick jag gå med i fortsättningsgruppen med Roland
Thapper som ledare, och de två
gångerna per vecka räckte bra för
mig.
Ett bra sätt att bli bättre i schack
är förstås att spela så mycket
som möjligt. Har du några
turneringar inplanerade den
närmaste tiden?
– Det blir rätt mycket med
allskånskan, allsvenskan och
LASK Open.
Inget internationellt?
– Jag ska kanske till Polen i
påsk, men det är inget bestämt
än. Till sommaren tänkte vi spela
tre fyra tävlingar i Tjeckien, från
Czech Open i Pardubice till
någon som slutar runt den 25
augusti. Vi är ett gäng unga

spelare som åker: Axel Smith,
Sebastian Nilsson, Hans Tikkanen, Daniel Semcesen och jag.
Har du lärt dig någon tjeckiska?
– Ja, jag lärde mig en del nu i
Tjeckien. Jag kan kanske 20-30
ord, men Emil kan ju jättemycket, säkert femhundra ord.
Men vad är roligast i skolan då
– språk, matematik eller något
annat?
– Idrott, men sen vet jag inte.
Kanske språk. Jag är inte mycket
för slöjd och musik och sånt.
Hinner du med några hobbies
förutom schack och fotboll?
– Jag gillar många olika sporter,
speciellt pingis. Jag spelade ju
väldigt mycket pingis under
Fyrnationers och även under
Skol-NM.
Vi avslutar med ditt granna
efternamn, Grandelius. Vet du
vad det kommer ifrån?
– Det är nog ett gammalt soldatnamn, men vi är inte säkra.
Det är i alla fall ovanligt, bara två
släkter i Sverige heter så.
Beskriv dig själv med tre ord.
– Oberäknelig, entusiastisk,
ofokuserad.
Nils har kommenterat ett av sina
partier från tävlingen i Tjeckien
för TfS:
Caro-Kann (B 19)
Nils Grandelius
Robert Krzesaj
Marianske Lazne, IM-turnering
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4
4.Sxe4 Lf5 5.Sg3 Lg6 6.h4 h6
7.Sf3 Sd7 8.h5 Lh7 9.Ld3 Lxd3
10.Dxd3 e6 11.Lf4 Da5+ 12.Ld2
Lb4
12...Dc7 blir som i partiet fast
utan c4 och Le7. Frågan är om
de dragen gynnar vit eller svart.
Eftersom vit inte alltid vill göra
c4, utan ofta spelar på kungsangrepp med Se4 och g2-g4-g5
medan svart nästan alltid spelar
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Le7, verkar det som om 12...Dc7
är lite sämre för svart än partifortsättningen.
13.c3 Le7 14.c4 Dc7 15.0-0-0
Sgf6
Här var jag redan ute ur boken
och tänkte att Kb1 alltid är ett
nyttigt drag. Jag visste ännu inte
var de andra pjäserna skulle stå
och spelade därför dragen jag var
säker på först.
16.Kb1 0-0 17.Lc3
Min första avvikelse från den
vanliga teorin. Normalt spelar
man 17.Se4 med den naturliga
planen att köra på med g-bonden
och anfalla svarts kung. Jag ville
istället spela mer i centrum med
drag som Se5, men då är nog
17.The1 lite exaktare. Då hotar
man till exempel 18.Sf5.
17...b5
Svart offrar bonde men får i
gengäld flera tempon och öppen
b-linje.
18.The1
Jag tänkte knappt på att ta bonden. Det såg för farligt ut, t.ex.
18.cxb5 cxb5 19.Dxb5 Tab8 20.
Dd3 Tfc8 21.Tc1 Db7 och vit är
oerhört pressad utan motspel.
18.Se5 är enda draget som har
spelats förut, men då får svart bra
spel med 18...Tfd8.
18...bxc4 19.Dxc4 Sd5
Svart aktiverar springaren, men
släpper trycket mot h5, så att vit
nu kan flytta springaren på g3.
19...Sb6 är annars en intressant
idé för att ställa den springaren
på d5 i stället för den från f6. Idén
är att springaren på f6 ska försvara kungsflygeln, men eftersom vit
ändå bestämt sig för att spela i
centrum så är det nog ingen större poäng. På 20.De2 skulle svart
kunna spela 20...Sbd5.
20.Se5 Sxe5
20...Tab8 är en annan idé för att
inte ge vit fältet d6, men då kan
vit spela Se4-c5 istället, vilket
borde vara okej.
21.dxe5 Tab8

21...Tfd8 för att förhindra Txd5
är förmodligen ett bättre försök.
Vit har då svårare att komma
igenom och får nog koncentrera
sig på försvar av damflygeln. Svart
står bättre men inget är klart.

22.Txd5!?
Ett härligt offer varefter svart får
svårt att försvara kungen. Med
tre vita pjäser som attackerar och
ingen svart pjäs som försvarar
borde angreppet rent logiskt slå
igenom, men schack är inte så
enkelt ...
22...exd5 23.Dg4
Vit hotar 24.Sf5 Lg5 25.f4. Svarts
främsta problem är hur han ska få
med sina pjäser i försvaret.
23...Kh7
Ett logiskt och starkt drag med
planen Tg8 för att gardera g7.
23...c5 för att spela d4 och blockera löparen var ett annat försök,
men vit får genom en forcerad
sekvens utmärkt kompensation
för kvaliteten: 24.Sf5 Lg5 25.f4
g6 26.fxg5 gxf5 27.Dg3 f4
28.Dg4! Kh8 29.Dxf4 De7
30.gxh6 d4 31.Ld2 och med två
bönder och öppen ställning framför svarts kung har vit naturligtvis
utmärkt kompensation för kvaliteten.
24.Sf5
24.e6 för att vinna tillbaka kvaliteten med Le5 är naturligtvis spelbart, men jag var ute efter mer!
24...Tg8 25.e6 Lg5
Enda draget. 25...f6 26.Dg6+ Kh8
27.Sxh6! och vit vinner

26.exf7
Återigen var 26.Le5 möjligt, men
då står svart helt okej med lika
material. Dessutom borde väl
löparen på c3 vara bättre än
tornet på b8?
26...Dxf7 27.f4

27...Lf6??
Efter det starka mellandraget
27...Tbf8! står svart bättre i slutspelet, även om vit borde kunna
hålla remi, t.ex. 28.fxg5 Dxf5+
29.Dxf5+ Txf5 30.gxh6 Kxh6
31.g4 Tf2 32.Te6+ g6 33.Txc6
och vit går och tar d5-bonden.
Två bönder mot en med löpare
mot torn är naturligtvis remi.
28.Sd6!
Om damen flyttar kommer Dg6+
följt av Sf7+ med damvinst, så
nu vinner vit damen. Partiet är
naturligtvis helt slut, men min
motståndare väljer att spela på
ett tag till i tidsnöden.
28...Dc7 29.Dg6+ Kh8 30.Lxf6!
Starkare än 30.Sf7+ då svart får
torn och löpare för damen. Vit
står även då på vinst, men 30.Lxf6
är mycket enklare. Det hotar
Dxh6 matt och Sf7+ finns ju kvar.
Svart väljer att chansa på ett tornoffer som naturligtvis inte ger
någonting.
30...Tgf8 31.Te7 Txb2+ 32.Kc1
Tb1+ 33.Kxb1 Db6+ 34.Lb2
Dg1+ 35.Lc1 Tb8+ 36.Tb7
Txb7+ 37.Sxb7 Db6+ 38.Lb2
Dg1+ 39.Lc1 Db6+ 40.Ka1 Dxb7
41.Lb2 Kg8 42.f5 uppg.
(Partikommentarer av Nils Grandelius)
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BREV
Erwin Knopfler

En annan Jusupov

Tack för de vackra orden om min
far Erwin Knopfler, dem sätter
jag stort värde på. Han hade
säkert också uppskattat artikeln i
TfS nr 5/06, men nog även velat
göra en mindre rättelse rörande
antisemitismen i Ungern. Även
om den aldrig tog sig så extrema
uttryck som utrotningsläger var
den dock en relativt institutionaliserad verklighet långt innan
Hitler och nationalsocialismen.
Det var exempelvis som regel
förbjudet för judar att studera vid
ungerska universitet, vilket var
anledningen till att min far begav
sig till Tjeckoslovakien för att
studera. Lustigt nog var det hans
fängelsevistelse under andra året
vid universitetet (efter att han
gripits med “subversiv litteratur“
vid ungerska gränsen på en av
sina hemresor) som på allvar väckte hans passion för schacket. För
att fördriva tiden bakom galler
spelade han schack med pjäser
gjorda av papper.

Ett påpekande beträffande partiet Desjkanov–Artur Jusupov i
TfS nr 1/07, sidan 52. Partiställningen finns med i Tim Krabbés
kuriosasamling under rubriken
“Avgörande tabbar – uppgivet i
vinstställning“. Han skriver att
partiet spelades i Uzbekistanmäserskapet 1981 och att det var
K. Jusupov som spelade svart,
alltså inte stormästaren Artur.
Jag litar på att Krabbé har rätt
uppgift.

David Knopfler
England

Erwin Knopfler

René Olthof
‘s-Hertogenbosch, Holland

Vart tog Karpov vägen?
Felix Nordström undrar varför Anatolij Karpov inte finns
med på världsrankingen. Vi vidarebefordrade frågan till
SSF:s ratingansvarige Tapio Tikkanen som misstänker att
Karpov helt enkelt fallit bort på den listan. Han borde ha
funnits med på plats 37 med 2668. Karpov finns däremot
med på Rysslands elolista (över aktiva spelare). Där intar
han plats nio. Exvärldsmästaren spelar numera mest blixtoch snabbpartier i olika uppvisningssammanhang, men har
noterats för tre eloberäknade partier under en av fjolårets
ratingperioder.

› NILSSONS PJÄSER av Kristoffer Nilsson
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ELITSERIEN

REDAKTÖR: JOHAN FURHOFF
johan.furhoff@chello.se

Efter fem förluster i rad:
Umeå besegrade dittills
obesegrade fjolårsmästarna
Rond 6
Sedan elitserien sist avrapporterades för tidskriftens läsare har
en rad för toppstriden viktiga
resultat noterats, vilka dock gått
i en annan riktning än vad som
förutspåddes i nr 8/06.
I sjätte ronden kunde Rockaden Umeå äntligen ta sin första
matchseger, vilket samtidigt var
Rockaden Stockholms första
nederlag. Tänk om man hade
satsat en tia på det resultatet ...
Erik Malmstig på andrabordet
visade hur det skulle göras.
Katalanskt (D 15)
Erik Malmstig, Rockaden Umeå
Robert Bator, Rockaden Sthlm
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3
a6 5.g3 dxc4 6.Lg2 b5 7.Se5
Lb7 8.b3
Ett ganska ovanligt sätt att behandla ställningen. Visserligen har
Boris Spassky spelat så i en snarlik
ställning (Spassky-Zinn, StudentOS Marianske Lazne 1961), men
det har aldrig blivit populärt.
Vanligen brukar vit bygga ett
bondecentrum med e4 och ignorera c4-bonden.
8...cxb3 9.Dxb3 e6 10.Lb2
Spassky placerade löparen på e3
och hoppade in med en springare
på c5. Malmstig riktar direkt in
sig mot svarts kungsflygel.
10...Le7
Kanske skall svart direkt försöka
lätta på trycket med 10...Sfd7.

11.0-0 0-0 12.Tac1 Ta7 13.Tfd1
Da5 14.Se4 c5
Här skulle man kunna vänta sig
15.Sxc5, men svart verkar kunna
utjämna med 15...Lxg2 16.Kxg2
Tc7. Det som nu följer kan Malmstig knappast ha haft full kontroll
över, utan det är ett exempel på
mänsklig fantasi som spänner över
beräkningshorisonten.
15.Sxf6+!? gxf6 16.dxc5! Lxg2
Efter 16...fxe5? 17.c6 vinner vit
tillbaka pjäsen med bättre ställning. Men vad har han tänkt sig
nu?

17.Sg4! Lh3
Svart har en förvirrande valfrihet. 17...Le4 var dåligt på grund
av 18.Lxf6 h5 19.Lxe7 hxg4
20.Lxf8 Kxf8 21.De3 och svart
kan inte hålla ihop ställningen,
men 17...Lc6 var ett beaktansvärt alternativ. Då kan vit välja
mellan det “solida“ 18.Sxf6+ Lxf6
19.Lxf6 Sd7 20.De3 Sxf6
21.Dg5+ Kh8 22.Dxf6+ Kg8
23.Dg5+ Kh8 24.De5+! f6

(24...Kg8? 25.Td4) 25.Dd6! Tc8
26.Dxe6 Tac7 27.Dxf6+ med
lovande ställning, eller det spekulativa 18.Lxf6!? med idén
18...Lxf6 19.Sxf6+ Kg7 20.Sh5+
Kh6? 21.De3+! Kxh5 22.Td4
med vinnande angrepp. Partifortsättningen antyder att
Malmstig snarast skulle ha valt
det sistnämnda alternativet.
18.Sh6+!?
Vit har utmärkt kompensation
för pjäsen efter 18.Sxf6+ Lxf6
19.Lxf6. Varken 19...Sd7 20.De3
Sxf6 21.Dg5+ Kh8 22.Dxf6+ Kg8
22.Dg5+ Kh8 23.Dh6 eller
19...Da4 20.De3 Dg4 21.c6 Tc7
22.Tc5 löser svarts problem.
18...Kg7 19.De3 Kg6
En annan möjlighet att parera
hotet 20.Dg5+ var 19...e5.
Datorn tycker att svart har minst
lika chanser i den här gröten, men
i verkligheten dukar han snart
under.
20.g4 Db4 21.Lc3 Dxc5 22.
Dd3+!?
Det gick också utmärkt att
spela 22.Dxh3 följt av Ld2 och
Sf5, men partidraget är mer
forcerat.
22...Kxh6 23.Dxh3+ Kg6 24.Ld2
Dg5 25.f4!? Dc5+ 26.Txc5
Lxc5+ 27.Kg2 Kg7 28.g5 Td8
29.Dh6+ Kg8 30.gxf6 Lf8 31.
Lb4!! uppg.
Ett effektfullt slutdrag. Svart blev
blåst av banan trots att han spelade förnuftigt.
Som regel skall man ha någon
slags journalistisk vinkel när man
publicerar ett parti, men jag har
inte lyckats hitta någon för nedanstående opus. Matchen Eksjö–
Åstorp var inte av nämnvärd
betydelse vare sig för topp- eller
bottenstriden, utan båda lagen
slåss i mitten. Partiet innehåller
inga offer eller dramatiska vändningar. Vi får väl säga att det
bildar en kontrast gentemot föregående parti.
TfS nr 2/2007
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Jugoslaviskt (B 07)
Axel Ornstein, Eksjö-Aneby
Ole Jakobsen, Åstorps SS
1.Sf3 g6 2.e4 d6 3.d4 Lg7 4.c3
Sf6 5.Ld3 0-0 6.0-0 Sc6 7.Te1
e5
Svartspelare i denna öppning
fnyser gärna åt den av vit valda
uppställningen, och kallar den
oambitiös. Nå, relativt oambitiös
kanske, men också mycket sund.
Man kan jämföra med följande
variant: 1.e4 c6 2.d3 d5 3.Sd2 e5
4.Sgf3 Ld6 5.g3 Sf6. Axel spelar
alltså Caro-Kann i förhand, och
då hör man direkt att det inte kan
bli sundare.
8.Sbd2 Sd7 9.Sb3! a5 10.a4 h6
Svart förbereder f7-f5 genom att
ta bort springarutfallet till g5.
11.Lf1 De7
Det planerade 11...f5 gav kanske
inte riktigt utjämning efter 12.
exf5 gxf5 13.dxe5 dxe5 14.Le3.
Vits pjäser söker sig mot c5 när
svarts springare på d7 måste gå
vidare för att släppa ut damflygelpjäserna. Detta kan sägas
vara det mest dramatiska läget i
partiet.
12.Le3 Kh7 13.Sfd2 b6
Svart ger tills vidare upp försöken att genomföra f5, och söker
en annan väg att utveckla damflygeln.
14.Sc4 Sf6 15.f3 Lb7? 16.d5!
Sb8
Nu har vit en klar plan, att
angripa damflygeln, och inget
svart motspel på kungsflygeln är i
sikte.
17.Sbd2 Sa6 18.Dc2 Lc8 19.
Teb1 Ld7 20.b4 axb4 21.cxb4
Tfb8 22.b5 Sc5 23.a5 Tb7 24.
Lxc5! bxc5 25.b6 cxb6 26.axb6
Txa1 27.Txa1 Lb5 28.Db3 Lxc4
29.Sxc4 Dd8 30.Ta7 Tb8 31.Db5
Kg8 32.b7 Lf8 33.Sa5 Sd7 34.
Sc6 Dc7 35.Sxb8 Sxb8 36.Da5
De7 37.Db6
och svart förlorade lugnt och
stilla på tid. Det går att vinna
med små medel också.
50

TfS nummer 2.07.pmd

SS Manhem–Limhamns SK 3½–4½
1. Joel Åkesson–Christian Jepson remi, 2.
Victor Nithander–Björn Ahlander 0–1, 3.
Karl Johan Moberg–Anders Nylén remi, 4.
Rauan Sagit–Lars Månsson 1–0, 5. LarsÅke Schneider–Conny Holst remi, 6. Björn
Andersson–Osmani Peñalver 0–1, 7. Ove
Kinnmark–Thomas Johansson remi, 8.
Peter Vas–Amir Tadjerbashi remi.
Skara SS–Västerås SK 6–2
1. Vasilios Kotronias–Jonas Eriksson 1–0,
2. Tiger Hillarp-Persson–Johan Norberg
1–0, 3. Rune Djurhuus–Anders Eriksson
1–0, 4. Hans Friberg–Erik Norberg 1–0, 5.
Lars-Göran Eklund–André Nilsson 0–1, 6.
Göran Andersson–Love Janse 1–0, 7. Amir
Mohammadi–Rasmus Janse 1–0, 8. Sven
Svensson–Patrick Kimari 0–1.
Umeå–Rockaden Stockholm 4½–3½
1. Rickard Engman–Jonas Barkhagen 0–1,
2. Erik Malmstig–Robert Bator 1–0, 3. Fredrik Lindgren–Erik Hedman 0–1, 4. Viktor
Forsberg–Thomas Engqvist 1–0, 5. Jimmy
Mårdell–Erik Blomqvist remi, 6. Ulf Hammar–Anders Livner 0–1, 7. Johan Larsson–
Nicolaj Zadruzny 1–0, 8. David Nygren–
Cristopher Lissäng 1–0.
Linköping–Sollentuna SK 3½–4½
1. Simon Rosberg–Evgenij Agrest 0–1,
2. Nedeljko Malesevic–Miralem Dzevlan
1–0, 3. Conny Olsson–Pontus Carlsson
remi, 4. Jörgen Fransson–Kezli Ong 0–1, 5.
Martin Klashed–Peter Bergström remi, 6.
Lucas Wickström–Luis Couso 0–1, 7. Tom
Axelsson–Fredrik Andersson remi, 8.
Ingvar Carlsson–Inna Agrest 1–0.
Wasa SK–Lunds ASK 2½–5½
1. Oskar von Bahr–Christer Niklasson
1–0, 2. Teodor Hellborg–Linus Olsson
0–1, 3. Patrik Lyrberg–Daniel Semcesen
remi, 4. Michael Genkin–Hans Tikkanen
remi, 5. Göran Åström–Esben Lund 0–1, 6.
Peter Collett–Axel Smith 0–1, 7. Peder
Berkell–Drazen Dragicevic 0–1, 8. Felix
Nordström–Björn Johnson remi.
Eksjö–Aneby–All.–Åstorps SS 5–3
1. Harry Schüssler–Carsten Høi remi, 2.
Axel Ornstein–Ole Jakobsen 1–0, 3. Per
Vernersson–Mikael Johansson 1–0, 4.
Dennis Miskulin–Stefan Ivarsson remi, 5.
Michael de Verdier–Björn Fagerström remi,
6. Håkan Rothén–Thomas Tallinger remi,
7. Christopher Krantz–Kenneth Josefsson
1–0, 8. Johan Andersson–Jan Bengtsson
0–1.

Rond 7
Rockaden Umeå lyckades inte
upprepa förra rondens bedrift mot
Sollentuna. På sätt och vis fanns
det bud på oavgjort eftersom

Rickard Engman hade Evgenij
Agrest ordentligt i gungning men
nöjde sig med remi, och Fredrik
Lindgren förlorade ett remiartat
slutspel mot Emanuel Berg, men
dessa gamla rävar är ju notoriskt
svåra att fånga in. Sollentuna
noterade 3–0 på de sista borden
och 5–3 i matchen.
Serieledarna LASK tog emot
stockholmslaget Rockaden, som
för dagen lämnat stormästarna
hemma. (Lundensarna hade undrat om Ivantjuk skulle komma,
och rentav haft en namnskylt
färdig åt honom.) Fram till tidskontrollen utväxlades jämna
hugg. Linus Olsson överraskade
teoriprofessorn Erik Hermansson
med en ovanlig variant i Sicilianskt (2...a6), men efter att
denne gjort två naturliga utvecklingsdrag var det istället Olsson
som var utanför boken, och Hermansson vann komfortabelt.
Emellertid misshandlade Robin
Johansson en Albins motgambit,
och Esben Lund kvitterade för
LASK:s räkning. Under de sista
timmarna lyckades Jesper Hall
medelst ett oskyldigt remianbud
förleda Anders Olsson att ge sig
in på ett förlustbringande angrepp, och i det sista kvarvarande
partiet kunde Tikkanen fastställa
5–3 genom att hemföra ett
fördelaktigt tornslutspel mot
Anders Livner.
Därmed var allt upplagt för ett
spännande Skånederby i åttonde
ronden, eftersom Limhamn nu
låg tvåa i tabellen två matchpoäng efter LASK.
SS Manhem–Åstorps SS 7–1
1. Rikard Winsnes–Stefan Ivarsson 1–0, 2.
Joel Åkesson–Carsten Høi 0–1, 3. Victor
Nithander–Thomas Tallinger 1–0, 4. Björn
Andersson–Björn Fagerström 1–0, 5. Karl
Johan Moberg–Gösta Petersson 1–0, 6.
Rauan Sagit–Jan Bengtsson 1–0, 7. LarsÅke Schneider–Kenneth Josefsson 1–0, 8.
Ove Kinnmark–Eric Nordin 1–0.
Skara SS–Linköpings ASS 5½–2½
1. Tiger Hillarp-Persson–Simon Rosberg
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1–0, 2. Rune Djurhuus–Conny Olsson
1–0, 3. Slavko Cicak–Nedeljko Malesevic
1–0, 4. Lars-Göran Eklund–Lucas Wickström 1–0, 5. Amir Mohammadi–Martin
Klashed 1–0, 6. Niclas Cederqvist–Jörgen
Fransson 0–1, 7. Olle Johansson–Ingvar
Carlsson 0–1, 8. Joachim Holm–Tom
Axelsson remi.

Lunds ASK– SK Rockaden Sthlm 5–3
1. Linus Olsson–Emil Hermansson 0–1, 2.
Jesper Hall–Anders Olsson 1–0, 3. Christer Niklasson–Thomas Engqvist remi, 4.
Hans Tikkanen–Erik Hedman 1–0, 5.
Daniel Semcesen–Anders Livner 1–0, 6.
Axel Smith–Erik Blomqvist remi, 7. Drazen
Dragicevic–Nicolaj Zadruzny 0–1, 8.
Esben Lund–Robin Johansson 1–0.
Västerås SK–Wasa SK 5½–2½
1. Johan Eriksson–Patrik Lyrberg remi,
2. Jonas Eriksson–Teodor Hellborg 1–0,
3. Johan Norberg–Oskar von Bahr 1–0,
4. Anders Eriksson–Michael Genkin remi,
5. Erik Norberg–Göran Åström remi,
6. André Nilsson–Felix Nordström 1–0,
7. Patrick Kimari–Ralph Halleröd 0–1,
8. Johan Kretz–Dimitris Cleanthous 1–0.
Limhamn–Eksjö–Aneby–All. 5½–2½
1. Jonny Hector–Harry Schüssler 0–1,
2. Stellan Brynell–Håkan Rothén remi,
3. Christian Jepson–Per Vernersson remi,
4. Osmani Peñalver–Michael de Verdier
1–0, 5. Conny Holst–Christopher Krantz
1–0, 6. Thomas Johansson–Johan Andersson 1–0, 7. Tommy Nurmi–Håkan Åkvist
remi, 8. Amir Tadjerbashi–Gunnar Forsberg 1–0.

Rond 8
Inför matchen mellan LASK
och Limhamn hade Conny
Holst på Limhamns hemsida
med oskyldig min profeterat om
lundensarnas högre medelrating,
varför några ögonbryn höjdes då
Ferdinand Hellers stegade in i
lokalen. För honom fanns ingen
namnskylt färdig; man har för
länge sedan sett honom som förlorad till juridiken och familjelivet. “Varje parti kan vara mitt
sista“ uttalade han för TfS efter

Foto: Calle Erlandsson

Rockaden Umeå–Sollentuna SK 3–5
1. Rickard Engman–Evgenij Agrest remi, 2.
Erik Malmstig–Thomas Ernst 1–0, 3. Fredrik Lindgren–Emanuel Berg 0–1, 4. Viktor
Forsberg–Bo Lindberg remi, 5. Jimmy Mårdell–Kezli Ong 1–0, 6. Ulf Hammar–Luis
Couso 0–1, 7. Johan Larsson–Inna Agrest
0–1, 8. David Nygren–Irina Tetenkina 0–1.

Jesper Hall och Ferdinand Hellers i efteranalys efter deras möte
i åttonde ronden. Det var Hellers första parti den här säsongen.

att tjugodragsremin mot Jesper
Hall var undertecknad.
Trots bortalagets starka mobilisering hävdade sig Lund väl i
inledningen, och hade vid ett
tillfälle ledningen med 3½–1½.
Lunds framstormande akademiker (faktiskt läser en majoritet
i laget på Lunds universitet)
representeras här av Hans Tikkanen.
Damgambit (D 15)
Hans Tikkanen, Lunds ASK
Stefan Schneider, Limhamn
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3
a6 5.a4!?
Ett fullt acceptabelt väntedrag
som gör att svart ger upp försöken att utveckla vitfältaren utanför bondekedjan.
5...e6 6.Lg5 Sbd7 7.e3 Lb4
8.cxd5 exd5 9.Ld3 0-0 10.Dc2
h6 11.Lh4 Te8 12.0-0 a5
Nu är damflygeln svårframkomlig för båda parter, och blickarna
riktas mot kungsflygeln.
13.h3 Le7
Svart verkar ha svårt att bestämma sig. Om han ville spela en
vanlig Damgambit, borde han ha
spelat e6 i andra draget. Jag föreslår 13...De7 med idén g5 följt
av Se4.
14.Lg3!

Ett typiskt drag som undviker
avlastningsmanövern Se4, och nu
också i förbigående hotar med
Sb5.
14...Sb8
Början till en omständlig men
ännu inte fördärvlig manöver.
Vit grupperar sig under tiden för
aktivitet på kungsflygeln.
15.Tac1 Sa6 16.Dd1 Sb4 17.Lb1
Ld6
Här hade nog 17...Le6 18.Se5
Sd7 19.f4 Sxe5 20.fxe5 c5 varit
ett bättre sätt att bemöta vits
planer.

18.Se5!
Pillsburyangreppet måste alltid
bemötas med största respekt, och
här verkar förutsättningarna för
attacken vara ovanligt goda.
18...De7 19.f4 Df8?
Efter 19...Sd7 är svart med i parTfS nr 2/2007
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tiet.
20.Lh4 Sd7 21.Dh5 Le7 22.Lf2
Sf6 23.Df3
Springaren på e5 är ohotad och
vit har kontroll över e4. På damflygeln är läget lugnt, och springaren på b4 gör ingen förnär. Svart
fruktar med rätta att bli överkörd
på kungsflygeln och börjar bli
desperat.
23...g6 24.g4 Dg7 25.Se2 h5?
Nu får vit nytta av g-linjen.
26.gxh5 Sxh5 27.Kh2 Sf6 28.
Tg1 Se4
Annars tar vit på g6.
29.Lxe4 dxe4 30.Dxe4 Lf5 31.
Df3
Det var bara onödigt att ta på f5.
31...Sd3 32.Sxd3 Lxd3 33.Sg3
Dh6 34.e4 La6 35.Le3 Dh7 36.f5
Kh8 37.f6 Lf8
Allt organiserat motstånd har
upphört.
38.e5 Tad8 39.Se4 Lh6 40.Tc3
Td5 41.Tg4 Lxe3 42.Txe3 Kg8
43.Df4 Txd4 44.Th4 g5 45.
Dxg5+ Dg6 46.Dxg6+ fxg6 47.
f7+ Kxf7 48.Sg5+ uppg.

remi. Faktum är att svart vid två
tidigare tillfällen missat remi
genom skenoffret Txa6. Mycket
mer behöver inte Hector för att
trolla fram en vinst.
74.Kd2 Kh2?
Ja, just det. 74...Txa6! med remi.
75.Se5! Kg3 76.Ta3+! Kf2?
76...Kf4! ger fortfarande remi vid
bästa spel. Men vem kan väl
vänta sig bästa spel i ett sådant
här läge?
77.Sg4+ Kg1 78.Ta1 matt!
Även i stockholmsderbyt mellan
Rockaden och Sollentuna mobiliserades det, och matchen kunde
inledas med en stormästarremi
på andrabordet. På förstabordet
var kampen i gengäld desto mer
intensiv. Och på nytt ställdes
frågan: “Vem vinner i schack?“
[Med anspelning på ett läsarbrev
i nr 8/06. –red]
Lars Karlsson, SK Rockaden

Men Limhamn reducerade efter
att Brynell funnit ett starkt kvalitetsoffer mot Linus Olsson, och i
ställningen 4–3 till hemmalaget
hände följande.
Daniel Semcesen, Lunds ASK

Evgenij Agrest, Sollentuna SK

Jonny Hector, Limhamns SK
Båda spelarna har kämpat heroiskt, och nu borde det sluta med
52
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33.Dg2 d2! 34.g5?
Nej, inte det draget! Svart hotar
faktiskt att ta på f5, men efter
34.Lxe5! dxe5 35.Dh2 bör vit
fortfarande ha en viss fördel.
34...Lxf5! 35.Lxf5 Txf5 36.Td1
Sf3+!
Mycket starkt. Det vinner även
att ta på g5, men springaroffret
har större utsikter att få motståndaren att glömma klockan.
37.Txf3 De1+ 38.Tf1 Txf1+ 39.
Dxf1 Dg3+

Svart har tidigare genom ett oortodoxt beslut skaffat sig en framskjuten bonde på d3, som dock
verkar vara på väg att gå förlorad.
Vit befinner sig i kraftig och svart
i vanvettig tidsnöd. Nu fattar
Lasse ett mycket starkt beslut.
31...g4! 32.hxg4 Dh4
Svart tar sig ur bindningen och
börjar nafsa mot vits kung. Även
objektivt sett är detta svarts bästa
chans.

och här fann matchdomaren att
vit hade förlorat på tid, vilket
fordrar en närmare förklaring.
Hade vits kläpp fallit innan han
hunnit göra sina fyrtio drag, och
hade han därmed erkänt sig besegrad? Nej, nej, nej, nej.
Det fanns ingen kläpp eftersom man spelade med elektronisk klocka, och vid något tillfälle
slutade den att fungera. Displayen slocknade helt enkelt. Domaren Berndt Söderborg såg detta,
men lyckades inte omedelbart ta
sig fram till brädet och stoppa
spelet, varför spelarna hann
avverka ett ovisst antal drag i
enminuterstempo. (Detta dröjsmål var Sollentunaspelaren inte
nöjd med.)
Det behöver inte sägas att stor
palaver utbröt. Varför hade klockan stannat? För att svarts tid gick?
Hade kanske rentav båda spelarna förlorat på tid samtidigt,
och detta blivit för mycket för
apparaten? Denna diskussion
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ledde dock ingen vart.
Enligt reglerna skall domaren
när en klocka befunnits defekt
uppskatta hur mycket tid spelarna skulle ha haft kvar om den
fungerat korrekt. Uppgifterna om
hur mycket tid spelarna haft kvar
varierade något, men det verkade
som att Karlsson på slutet bara
haft två sekunder kvar, och Agrest
mer. Mycket talade för att svart
hade förlorat på tid om klockan
fungerat, men var det säkert? Och
vit hade ju inte så mycket tid
heller.
Domaren kom fram till att
fallet borde behandlas så, som
om båda spelarnas tid gått och
det inte varit möjligt att fastställa
vems som gick först. Därmed
förordnade han att spelet skulle
fortsätta i den nya dragserien med
femtio minuter för varje spelare.
Agrest accepterade inte det
beslutet, utan lät dessa femtio
minuter löpa ut i protest. Han
menade att det hade varit
mest rättvist att döma remi,
och Sollentuna deklarerade sin
bestämda avsikt att protestera.
Matchdomaren har avfattat en
utförlig domarrapport, och
säkert kommer Sollentuna att
komma in med en välformulerad
protest. Lagen skiljdes i god
sämja.
Man kan reflektera att ett
remidomslut inte skulle avspegla
tidsnödsuppgörelsens hasardartade karaktär, och att det på
det sättet vore mer adekvat
att singla slant om resultatet. Å
tredje sidan är det ju ganska
slumpartat vem som råkar stå på
vinst efter en sådan riktig vedhuggning, och därmed har resonemanget snart rört sig i cirkel
tillbaka till domarens beslut.
På övriga schackbräden vann
Pontus Carlsson, Luis Couso och
till slut också Emanuel Berg
övertygande, och säkrade därmed
en odiskutabel matchseger för

Elitserien 2006–2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lunds ASK
Sollentuna SK
Limhamns SK
SK Rockaden, Sthlm
SS Manhem
Västerås SK
Åstorps SS
Wasa SK
Eksjö-Aneby-Alliansen
Skara SS
SK Rockaden, Umeå
Linköpings ASS

Sollentuna, oavsett utgången i
det omdiskuterade partiet. Det
hjälpte inte att Anders Livner i
sista minuten lurade Bo Lindberg
i ett elementärt löparslutspel,
men liten hämnd är också hämnd.
Läget inför slutsammandraget
är således att LASK leder välförtjänt medan Rockaden Stockholm
är borta ur guldstriden efter tre
raka förluster. Tidigare har vi inte
velat tynga de unga lundensarna
genom att lägga favoritskapet på
deras axlar, men eftersom serien
kommer att vara avslutad när
detta nummer når läsarna kan vi
nu säga att laget verkar ha den
styrka som krävs för att ta hem
guldet. Men om detta vet ju
läsarna bättre än jag.
SK Rockaden Umeå–Wasa SK 4-4
1. Rickard Engman–Patrik Lyrberg 0-1,
2. Erik Malmstig–Michael Genkin remi,
3. Fredrik Lindgren–Göran Åström 0-1,
4. Viktor Forsberg–Peter Collett remi,
5. Jimmy Mårdell–Felix Nordström 0-1,
6. Jörgen Eriksson–Ralph Halleröd 1–0,
7. Ulf Hammar–Dimitris Cleanthous 1–0,
8. David Nygren–Hans Rånby 1–0.
Linköpings ASS–Västerås SK 3–5
1. Simon Rosberg–Jonas Eriksson remi, 2.
Nedeljko Malesevic–Anders Eriksson 1–0,
3. Martin Klashed–Johan Norberg remi, 4.
Conny Olsson–André Nilsson 0-1, 5.
Jörgen Fransson–Erik Norberg 0-1, 6.

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
6
5
5
5
3
3
2
3
2
1
0

1
1
3
0
0
1
1
2
0
1
1
1

0
1
0
3
3
4
4
4
5
5
6
7

42½
40
38½
36½
36½
29½
28½
29
26
29
25
23

Lucas Wickström–Love Janse 1–0, 7.
Ingvar Carlsson–Per Wikström 0-1, 8. Tim
Johansson–Patrick Kimari 0-1.
Rockaden Sthlm–Sollentuna 3½–4½
1. Lars Karlsson–Evgenij Agrest 1–0, 2. Ulf
Andersson–Sergej Ivanov remi, 3. Thomas
Engqvist–Emanuel Berg 0-1, 4. Anders
Livner–Bo Lindberg 1–0, 5. Robert Bator–
Pontus Carlsson 0-1, 6. Victor Vilchez–
Kezli Ong remi, 7. Nicolaj Zadruzny–
Thomas Ernst remi, 8. Christopher Lissäng–Luis Couso 0-1.
Åstorps SS–Skara SS 4–4
1. Pontus Sjödahl–Vasilios Kotronias 0-1,
2. Ole Jakobsen–Rune Djurhuus remi, 3.
Mikael Johansson–Slavko Cicak 0-1, 4.
Carsten Høi–Amir Mohammadi 1–0, 5.
Björn Fagerström–Göran Andersson remi,
6. Stefan Ivarsson–Niclas Cederqvist remi,
7. Thomas Tallinger–Rickard Dahlström
1–0, 8. Jan Bengtsson–Joachim Holm remi.
Lunds ASK–Limhamns SK 4-4
1. Jesper Hall–Ferdinand Hellers remi, 2.
Linus Olsson–Stellan Brynell 0-1, 3. Daniel
Semcesen–Jonny Hector 0-1, 4. Hans Tikkanen–Stefan Schneider 1–0, 5. Christer
Niklasson–Christian Jepson remi, 6. Esben
Lund–Magnus Eriksson remi, 7. Axel Smith–
Osmani Peñalver 1–0, 8. Drazen Dragicevic–Anders Nylén remi.
SS Manhem–Eksjö-Aneby 5½–2½
1. Victor Nithander–Per Vernersson remi,
2. Karl Johan Moberg–Dennis Miskulin
1–0, 3. Joel Åkesson–Axel Ornstein remi,
4. Lars-Åke Schneider–Christopher Krantz
remi, 5. Ove Kinnmark–Håkan Thörnert
remi, 6. Rauan Sagit–Håkan Åkvist 1–0, 7.
Lennart Liljedahl–Michael de Verdier remi,
8. Göran Andersson– w.o. 1–0.
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LANDET RUNT

VÄSTGÖTA OPEN
Västgöta Open spelades som vanligt i Djäkneskolans aula i Skara.
Deltagarantalet var 115, det sämsta på tio år. Det känns trist med
tanke på att tävlingen är oerhört
välarrangerad med snabb lottning
utan onödig väntan, fin spellokal,
bra cafeteria och schackböcker
till försäljning. Kanske är det all
rutin som gör det så bra, Skara SS
har ju arrangerat alla möjliga
schacktävlingar under många år,
som allsvenska sammandrag,
olika slags SM osv. De har även
lyckats med det som många
andra klubbar misslyckats med,
nämligen att skaffa sponsorer.
Klubben sponsras av bland annat
Skanska och Skara kommun.
Tävlingsledningen med Rickard Dahlström och Lars Eklund i
spetsen gör ett bra intryck och ser
till att det hela rullar på till allas
belåtenhet. Skara är dessutom en
väldigt idyllisk stad, och att hitta
ett bra och prisvärt boende brukar gå fint. Tävlingen avgörs över
åtta ronder i ett mellanting av
långpartier och snabbschack, den
börjar med halvtimmespartier för
att avslutas med entimmespartier. Att föra protokoll är frivilligt
och mitt intryck är att ungefär
hälften av spelarna väljer att göra
det. Av de topprankade förde inte
Thomas Ernst och Ari Ziegler
protokoll, Tiger Hillarp-Persson
noterade bara i öppningen
medan jag valde att notera samtliga drag i mina partier. Kanske är
det en liten nackdel att föra protokoll i slutet av partierna, men
många väljer trots det att dokumentera dem för eftervärlden.
54
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Efter varje rond delas det ut ett
skrällpris till den spelare som
vunnit mot en högre rankad motståndare där ratingdifferensen
varit störst för just den ronden.
Priset, en bok från Svenska
Schackbutiken, delas ut före
varje rond och bidrar till att göra
det hela extra trevligt. Konstigt
att det inte har införts i högre
grad i andra tävlingar.
Turneringens stora överraskning, förutom skrällarna i varje
rond, var Laith Kasib, Uddevalla
SS med 2095 i rating som blev
fyra i tävlingen. Laiths spel pekar
på att han snart kommer att öka
mycket i rating.
Tävlingen vanns övertygande
av Tiger Hillarp-Persson som
efter säkert spel gick i mål med
sex vinster och två remier. Tiger
gjorde vad som behövdes och
ansträngde sig inte för att vinna
mot Thomas Ernst och mig. Mot
Thomas Ernst i näst sista ronden
spelade Tiger en stormästarremi
med de svarta pjäserna, och mot
mig i sista ronden tog han ut
remischackar eftersom han förstod att han antagligen skulle
vinna tävlingen på särskiljning.
Ställningen efter 21...a6:

bekväm fördel. Svart har svårt att
skapa motspel. En plan för vit i
diagramställningen skulle kunna
vara:
1. Ryck fram med bönderna på
kungsflygeln, sätt dem på h4,
g3 och f2 till att börja med.
2. Framtvinga en försvagning i
det svarta lägret på kungsflygeln genom att pressa med
löparen och damen mot h7.
3. Bryt med bönderna, t.ex, h4h5 om svart spelar g7-g6.
4. Löparparet avgör mot den
rensade kungsflygeln.
För att vinna turneringen var jag
tvungen att vinna partiet. Svarts
chans var att ställa upp sig, vänta
och hoppas på att vits framryckning skapar luckor bakåt och att
det tillsammans med vits betydligt sämre tid skulle leda till en
kontringschans.
Men Tiger tog det säkra före
det osäkra och vann rättvist sin
första titel i Västgöta Open.
Tiger blev även distriktsmästare
för Västergötland eftersom han
representerar Skara SS. Tiger
vann rättvist eftersom han förutom säkert spel var den som
mötte klart tuffast motstånd
genom turneringen.

Björn Ahlander

Tiger Hillarp-Persson
22.Lxh7+ Kxh7 23.Dh5+ Kg8 24.
De8+ Kh7 25.Dh5+ remi
I slutställningen har Tiger en

Slutresultat
1. Tiger Hillarp-Persson, Skara SS 7;
2. Thomas Ernst, Sollentuna SK 7; 3.
Björn Ahlander, Limhamns SK 6½;
4. Laith Kasib, Uddevalla SS 6½;
5. Jan-Olov Lind, Ervalla SS 6; 6.
Thomas Johansson, Solna SS 6; 7.
Ari Ziegler, Örgryte SK 6; 8. Josef
Ask, Västervik ASK 6; 9. Erik
Elenius, Uddevalla SS 6; 10. Håkan
Knutsson, Uddebo SK 6; 11. Lars
Blomström, Örebro SS 6; 12. Dan
Ljungström, SA Fenix 5½; 13.
Michael de Verdier, Eksjö SK 5½;
14. Jan Möller, SS Manhem 5½;
15. Tomas Olsson, Lunds ASK 5½;
16. Jan Lundin, Karlskoga SK 5½;
17. Jörgen Nilsson, Mölndals SK 5½;
18. Torbjörn Andersson, Harplinge
SS 5½ poäng.
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Gamla årgångar
av TfS
Priserna gäller häftade, kompletta
årgångar. Porto tillkommer.
Lösnummer i mån av tillgång för
50 kr styck. Porto tillkommer.
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

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

Tävlingskalender
April
■ Norrköping 6–9 april
Påskturneringen. Info: www.schack08.se – se annons i nr 1/07!
■ Mölnlycke 21 april
Talangjakten, final.

Maj
■ 5–6 maj
Kadettallsvenskan, kval.
■ Västerås 6 maj
Schack4an, final.
■ Eskilstuna 12–13 maj
Skollags-SM, finaler.
■ Sandviken 17–20 maj
Gästrikland Open – se annons sidan 58!
■ Laholm 17-19 maj
Deltalift Open – se annons sidan 59!

Juni
■ Hockenheim, Tyskland 2–10 juni
Veteran-EM. Info: www.euro-seniorchamp.de.vu
■ Stockholm 30 juni–16 juli
SM i Eriksdalshallen – se mittuppslaget!

Juli
■ Helsingør, Danmark 21–29 juli
Politiken Cup, Nordiska Mästerskapet – se annons sidan 56!
■ Rønne, Danmark 30 juli–5 augusti
Baltic Sea Cup, öppen turnering – se annons sidan 57!

Augusti
■ Karlskrona 2–5 augusti
Rödeby Open. Info: home.swipnet.se/RodebySK/ropen07.htm
■ Täby 4–10 augusti
Folkschackfestivalen. Info: www.stockholmsschack.nu
■ 17–19 augusti
Kadettallsvenskan, final.

Sveriges Schackförbund
Slottsgatan 155
602 20 Norrköping
Telefon 011 107420
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Schackfestival
i Helsingør den
21–29 juli 2007
Spellokal:
Lo-skolen i Helsingør
Gl. Hellebæksvej 70
DK-3000 Helsingør
Danmark
Lo-skolen ligger mitt i
en stor park med utsikt
över Öresund. Nära
stranden och rika
möjligheter till
friluftsliv.

Politiken Cup
Nordiska Mästerskapet
öppen klass (ingår I
Politiken Cup) och
separata NM-grupper
för damer och veteraner
(födda 1947 eller
tidigare).
Politiken Cup, grupp B
för spelare med max
rating 1800.
Weekendturnering med
grupper om fyra spelare.

Politiken Cup
Politiken Cup är en öppen turnering, tio ronder schweizer med
betänketid som i allsvenskan. Bäste nordiske spelare blir Nordisk
Mästare. Dessutom arrangeras separata Nordiska Mästerskap för
damer respektive veteraner, även de i tio ronder schweizer.
B-gruppen spelar sju ronder med två timmars betänketid.
Alla turneringar i schackfestivalen arrangeras på Lo-skolen i Helsingør,
ett stort kurs- och konferenscenter, som också erbjuder förmånlig
inkvartering.
Bland hittills anmälda spelare finns stormästarna Vladimir Malachov,
Peter Heine Nielsen, Michal Krasenkow, Giovanni Vescovi, Emanuel
Berg, Evgenij Agrest, Tiger Hillarp-Persson och Jonny Hector. I fjol
samlade huvudgruppen 260 spelare från 20 nationer. Det finns goda
möjligheter till titelinteckningar.
Anmälan. För att underlätta för svenska spelare att anmäla sig har
arrangörerna öppnat ett svenskt plusgirokonto (Nordea): 164 74 52-0.
Skicka uppgifter om namn, adress, födelsedata, telefonnummer,
e-postadress, klubb och rating till formand@ksu.dk
Möjlighet till anmälan online på www.politikencup.dk
Det är personlig anmälan i spellokalen den 21 juli klockan 10.00-11.30,
men de vars betalning har registrerats på hemsidan behöver inte möta
upp förrän rondstarten klockan 13.
Personlig anmälan B-gruppen den 22 juli klockan 10.00-11.00 och för
weekendturneringen den 27 juli klockan 10.00-11.00.
Startavgifter i danska kronor (beloppet inom parentes anger
startavgiften om betalning sker före den 1 juli 2007). GM, IM, WGM,
WIM ingen startavgift; FM, WFM 500 (400); juniorer födda 1987 och
senare 600 (500), veteraner födda 1947 eller tidigare 600 (500);
spelare med elo 900 (800); spelare utan elo 1000 (900).
Startavgiften i Politiken Cup, grupp B är 500 (400) för alla deltagare.
Weekendturnering: 300 (200) för alla deltagare.
Priser. Huvudpriser: 15000, 12000, 10000, 8000, 6000, 5000, 4000,
3000, 5x2000, 7x1000. Ratingpriser: 3000, 2000 i varje ratinggrupp,
om minst tio spelare i gruppen (1000-1400, 1401-1650, 1651-1900,
1901-2000, 2001-2100, 2101-2200, 2201-2300). Priserna fördelas
efter särskiljning.
NM i öppen klass: 6000, 4000, 3000, 2000.
Dam-NM: 3000, 2000, 1000, 500.
Veteran-NM: 2500, 1500, 1000.
Politiken Cup, grupp B: 1000, 500 i varje grupp.
Hotell/inkvartering. Det finns cirka 200 rum, enkel och dubbel, på
Lo-skolen. Under schackfestivalen gäller rabatterat pris – enkelrum
med frukost: 520 per dygn; enkelrum med helpension 820 per dygn.
Dubbelrum med frukost: 300 per person och dygn; dubbelrum med
helpension 600 per person och dygn.
Bokning av rum: Lo-skolen, telefon 0045-49 28 09 00.
E-post: booking@loskolen.dk

Välkommen till en
schackfest på andra
sidan Sundet!

www.politikencup.dk

Mer information: www.politiken.cup.dk och www.lo-skolen.dk
Observera: alla belopp i denna annons i danska kronor.
(100 danska kronor = 130 svenska kronor)

56

TfS nummer 2.07.pmd

TfS nr 2/2007

60

07-03-23, 06.32

Baltic Sea Cup
Spela schack och håll semester på solskensön Bornholm
Bornholms Skakklub inbjuder till Baltic Sea Cup (Bornholms sommarschack) med
deltagande av spelare från länderna kring Östersjön varav minst tio stormästare.

Rønne 30 juli–5 augusti
Anmälan senast:

22 juli 2007.

Spelplats:

Almegaards Kaserne, Almegaardsvej 8, Rønne – nära skogen och en av
Danmarks bästa badstränder.

System:

9 ronder schweizer (Win-Swiss). En rond varje dag med undantag av
onsdag och fredag då det spelas två ronder.

Betänketid:

40 drag på två timmar och en timme för resten av partiet (som i allsvenskan).

Startavgift:

300 danska kronor. Ingen startavgift för GM, IM, WGM och WIM.

Priser:

Totalt 40 000 danska kronor.

Spelprogram:

Måndag 30 juli
Tisdag 31 juli
Onsdag 1 augusti
Torsdag 2 augusti
Fredag 3 augusti
Lördag 4 augusti
Söndag 5 augusti

18–24
14–20
10–16 och 17–23
14–20
10–16 och 17–23
14–20
10–16

Vi kan erbjuda en paketlösning som omfattar startavgiften och inkvartering med frukost och middag.
Se ytterligare detaljer på vår hemsida, där anmälan och beställning av paketlösning också kan göras.
Beställ och köp färje- och flygbiljett i god tid, för det kan gott bli slutsålt. För ytterligare information
kontakta Bent Schiøtt Hansen, telefon 0045 5695 1453.
Betalning till vårt konto i Danske Bank
Regnr. 4720
Konto nr. 4720393182
Swift code: BICDABAKKK
IBAN DK 2530004720393182

http://balticseacup.borholms-skakklub.dk
TfS nr 2/2007
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Gästriklands SF och Sandvikens SK inbjuder till

Gästrikland Open
Sandviken 17-20 maj 2007
Spelplats:

Folkets Hus, Resturang Bolaget, Köpmangatan 5, Sandviken.

Tid:

17/5-20/5 2006. Personlig anmälan senast 12.15.

Spelform:

Åtta ronder Nordisk Schweizer (modifierad).
Rond 1-4, 1 timme för hela partiet.
Rond 5-8, 2 timmar för 40 drag och därefter 1 timme för resten av partiet.

Preliminärt
spelprogram:

Rond 1 17/5 13-15
rond 4 18/5 10-12
rond 6 19/5 9-15
rond 8 20/5 10-16.

Startavgift:

350 kr för seniorer, 250 kr för juniorer och kadetter, 100 kr för damer.
GM och IM fri startavgift.

Priser:

12.000, 7000, 4000, 2000, 1500 kr
Prispengar delas vid lika poäng.
Ratingpriser á 1000 kr i grupper om tio spelare.
Dessutom sakpriser.
Priserna är garanterade vid minst 120 deltagare.

Anmälan:

Anmälan sker genom att startavgiften insättes på postgiro 59 01 35- 0
Gästriklands Schackförbund, senast den 10 maj.
Notera din förening och rankingtal.
Anmälan efter den 10 maj i mån av plats. Kontakta arrangören.

Logi:

Stadshotellet Princess erbjuder följande priser:
Enkelrum 650 kr. Budget Enkelrum 550 kr. Dubbelrum 860 kr.
Bokas tel: 026-254050, referera till Gästrikland Open.
Vandrarhem centralt Sandviken 026-251915.
Övrig logi Per Åkerman: Grupplogi, Lägenheter m.m.

Information:

Per Åkerman 026-216012, 070-3125680, 026-274951
Hans-Ove Sjödin 0290-24843
E-mail: sandvikensschackklubb@swipnet.se
Info.sida: www.sandviken-schack.se
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rond 2 17/5 16-18
rond 5 18/5 14-20
rond 7 19/5 16-22

rond 3 17/5 19-21
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Harplinge SS
inbjuder till 4:e upplagan av

på Stadshotellet i Laholm
Kristi himmelsfärds helgen 17-19 maj 2007
SPELPLATS

Stadshotellet Laholm, Hästtorget 3

SPELFORM

7 ronders schweizer
Rond 1-3: 1 timme. Rond 4-7: 40 drag/2 tim därefter 30 min
Huvuddomare: IA Johan Berntsen

HÅLLTIDER

Torsdag:
Fredag:
Lördag:

PRISER

1:a 12.000 kr, 2:a 6.000 kr, 3:a 3.000 kr, 4:a 1.500 kr, 5:a 1.000 kr,
6:a 900 kr,
7:a 800 kr,
8:a 700kr,
9:a 600 kr och 10:a 500 kr.
Rankingpriser: 1.000 kr, I grupper om 10 spelare.
Svenska Schackbutiken belönar varje ronds skräll med ett bokpris.

LOGI

Stadshotellet. Tel: 0430-128 30, www.laholmsstadshotell.se
Vandrarhem, Tel: 0430-133 18, www.laholmsvandrarhem.se
Grupplogi kan erbjudas till rimlig kostnad, för mer information kontakta
Magnus Filipsson 0706-43 26 36, mom.filipsson@telia.com

STARTAVGIFT

300 kr, GM och IM fritt deltagande

ANMÄLAN

På plusgiro 37 16 01-6, Harplinge SS tillhanda senast 10 maj
Ange klubb, rating och telefonnummer på talongen. Personlig anmälan senast
kl 13.00 i spellokalen. Vid efteranmälan uttages en extra avgift på 50 kr

INFORMATION

www.harplingess.se
Magnus Filipsson 0706-43 26 36, mom.filipsson@telia.com

Rond 1: kl 14.00
Rond 4: kl 10.00
Rond 6: kl 09.00

Rond 2: kl 16.30
Rond 5: kl 16.00
Rond 7: kl 15.00

Rond 3: kl 19.30

Anmälda Stormästare
GM Jan Timman
GM Lars Bo Hansen
GM Jonny Hector
GM Stellan Brynell
GM Carsten Höi
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POSTTIDNING

B

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