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Anands Linarestorka slut
Superturneringen i Morelia-Linares går till historien av två skäl.
Viswanathan Anand vann turneringen på ett resultat som gjorde
honom till världsetta för första gången. Magnus Carlsen gjorde
ett av de bästa resultaten av en 16-åring i schackhistorien.
Anand om Carlsen: “Det är nästan omöjligt att tänka sig att
han inte kommer att bli världsmästare en dag.“ Vår reporter
Ian Rogers var på plats och kan berätta.
Foto: Cathy Rogers
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Aeroflot Open i Moskva
Den bastanta prissumman lockar många stormästare till Aeroflot Open, men de flesta återvänder förstås
hem med minus på kontot. Emanuel Berg visste vad han gav sig in på när han ställde upp i världens
starkaste öppna turnering, men han såg det hela som ett sätt att förkovra sig. Han pungade ut med
läropengar. Här kommenterar han två av sina partier från Moskva.
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Sollentuna SK för sjätte gången
Johan Furhoff följer elitserien för TfS och här kommer han med
en slutrapport från säsongen 2006-07. Sollentuna SK besegrade
svåraste konkurrenterna Lunds ASK och Limhamns SK i de två
avslutande ronderna i Västerås och vann elitserien för sjätte
gången. Furhoff har letat fram de läckraste partierna.
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Ett steg närmare oändligheten
Schackspelet innehåller fortfarande hemligheter, varianter som
är oklara trots ihärdigt analysarbete av Fritz & Co. Men när det
gäller Rustemovvarianten i Franskt vågar Sebastian Nilsson
Hellers i elitserien – Sverigeetta den 1 juli?
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Anands
Linarestorka
slut
AV IAN ROGERS
FOTO CATHY ROGERS
ÖVERS. OLA WINFRIDSSON

I

nnan årets turnering hade
Viswanathan Anand aldrig
haft någon större lycka med sig
i den anrika Linaresturneringen.
Med endast en första- och en
andraplacering på hela elva försök fanns det visst fog för
Indiens ständige världstvåa att
beteckna Linares som sin minst
framgångsrika turnering. Ett
resultat av denna oförmåga att
inspirera sig själv i Linares, bara
några timmars resa från hemmet i Madrid, är att Anand på
senare år har börjat avböja
inbjudningarna till detta schackets Wimbledon. Inför årets upplaga hade indiern stått över tre
av de senaste sex turneringarna.
När så Linaresturneringen i och
med 2006 års evenemang gick
över till ett interkontinentalt format (med första halvan i Mexiko)
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valde Anand att följa turneringen
från åskådarplats. Det råder dock
inget tvivel om att de entusiastiska skildringarna övertygade
Anand om att ge turneringen ytterligare en chans 2007. När det
så var dags för avslutningsceremonin den 9 mars kunde en överförtjust Anand blicka tillbaka på
resultatet av sitt beslut: första
plats i 2007 års starkaste
turnering, en prischeck på
100 000 euro och som den allra
godaste grädden på moset – en
förstaplats på världsrankingen
för första gången.

“Som ni säkert förstår är jag
mycket glad, sa Anand på presskonferensen efter turneringen. Jag
stortrivdes verkligen i Morelia,
jag hade inga problem med jetlag
och [förstaplatsen på världsrankingen] är definitivt tillfredsställande.“
Anands väg till segern var dock
långt ifrån enkel. I Morelia var
Anand nära nog förlorad efter
öppningen mot Alexander Morozevitj, Vasilij Ivantjuk och
Peter Leko, men lyckades ändå ta
2½ poäng på dessa tre partier.
“Det allra viktigaste var kanske
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räddningen mot Leko i Morelia“,
förklarade Anand. “Inte bara för
att Peter är en svår motståndare,
utan också för att det var [slutronden i Morelia] och jag hade
haft fem dagar att älta en förlust
på om allt inte slutat lyckligt. Det
gav mig en sinnesro inför andra
halvan.“
Vid sidbytet delade Anand ledningen med Magnus Carlsen, men
efter ännu ett lindansarnummer,
denna gång mot Peter Svidler,
vann indiern ett lysande parti mot
norrmannen i tionde ronden. Det
innebär att han kunde löpa av-

stannande i mål med fyra solida,
proffsiga remier.
“Jag tror att jag vann därför att
jag utnyttjade de chanser jag fick
maximalt“, påpekade Anand på
den avslutande presskonferensen.
“Jag kan inte komma på något
parti där jag lät en halvpoäng
slinka mig ur händerna.“
Katalanskt (E 04)
Peter Leko
Viswanathan Anand
Rond 7, Morelia
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Sf3
dxc4 5.Lg2 a6 6.0-0 Sc6 7.e3

Ld7 8.Sc3 b5 9.Se5!? Sxe5
10.dxe5
10.Lxa8 Dxa8 11.dxe5 Se4 är
känt som tillfredsställande för
svart.
10...Sd5 11.Sxd5 exd5 12.Dxd5
Tb8
Det första nya draget, men
knappast någon förbättring jämfört med det gamla 12...c6.
13.a4 Lb4 14.Td1 De7 15.Ld2!
15.axb5 axb5? 16.Ta8! är en djävulsk fälla, men om svart slår
tillbaka på b5 med löparen är
läget inte fullt så klart.
15...Lc5
TfS nr 3/2007
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Morelia-Linares 2007
1

1. GM Viswanathan Anand
2. GM Magnus Carlsen
3. GM Alexander Morozevitj
4. GM Levon Aronian
5. GM Peter Svidler
6. GM Vasilij Ivantjuk
7. GM Veselin Topalov
8. GM Peter Leko

2779
2690
2741
2744
2728
2750
2783
2749

15...c6 leder till ett obehagligt
slutspel för svart efter 16.Lxb4
cxd5 17.Lxe7 Kxe7 18.axb5, men
18...Txb5 19.Lxd5 Le6 ger trots
allt vissa räddningschanser för
svart. Efter textfortsättningen
lyckas han aldrig slutföra utvecklingen.
16.axb5 axb5 17.La5 c6 18.Dd2
Tc8 19.Tac1 h5
En överraskning för Leko. Han
hade väntat sig att Anand skulle
dra 19...f6 i syfte att spela 20...Le6
(detta går inte omedelbart eftersom vit då har 20. Lxc6+!).
20.b4!
På 20.b3 hade Anand tänkt sig
20...La3 21.Ta1 b4 22.bxc4 c5
med viss kompensation för
bonden.
20...La7 21.Ta1
“Du förlorade mycket tid på
Tc1–a1“, påpekade Anand. “Jag
tyckte att detta var klar vinst“,
svarade Leko.
21...Th6 22.Dc3! Lf5
Under partiet var indiern arg på
sig själv för att han inte spelade
22...Lg4, men Leko kontrade med
23.Td2! (och inte 23.Td6 som
Anand hade väntat sig) och “jag
kan inte se något försvar för dig“,
förklarade han.
23.e6!
23.Td6 ser också bra ut, men
textdraget är ännu bättre. Vid
det här laget hade Leko 15
minuter kvar. Anand, som å sin
6
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sida hade insett att han gått fel,
använde nu 16 minuter på sitt
svar och hade därefter själv
endast 19 minuter kvar till tidskontrollen.
23...Txe6
“22...Lf5 var rätt och slätt en
blunder“ medgav Anand. “Vet
du vad jag hade missat? Jag
trodde att 23...Kf8 var bra för
mig, men då har du naturligtvis
24.Td7.“
24.Dxg7 Lg4!

25.Td2?
Efter att ha förbrukat fem av sina
återstående 13 minuter utan att
kunna hitta någon forcerad vinst
bestämmer sig Leko för att spela
ett neutralt drag och ger därigenom svart tillräckligt med andrum
för att överleva. Om han hade
lagt ner ytterligare lite tid hade
han antagligen hittat 25.Lxc6+!!
Texc6 26.Ld8! Df8 27.De5+ varefter svart är i fruktansvärt trång-
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mål, t.ex. 27...Te6 (om 27...Le6
så 28.Dxb5 Lb8 29.Lf6 Ld6
30.Td4 och svart är fatalt fjättrad) 28.Dxb5+ Tec6 29.Lf6
Lxd1 30.Txd1 och trots ett helt
torn i debetkolumnen slår vits
angrepp igenom efter 30...Lb6
(annars spelar vit 31.Dxc6+ och
32.Td8 matt) 31.De5+! Te6
32.Dd5 och vit vinner tillbaka
tornet med ränta.
25...Lb8! 26.h3?
Nu framtvingar svart dambyte
varefter hans damflygelmajoritet blir en kraft att räkna med.
Kanske Leko förkastade 26. Dg8+
Df8 27.Dg5 på grund av 27...De7
i syfte att forcera fram dragupprepning eller dambyte, men det
visar sig att svart efter 28.Dxe7+!
inte kan undvika materialförlust:
t.ex. 28...Kxe7 (28...Txe7
29.Lxc6+!) 29.f3 Lf5 30.e4 Lg6
31.Lh3 o.s.v.
26...Le5 27.Dg8+ Df8 28.Dxf8+
Kxf8 29.Tc1 Lf5 30.e4 Lh7
31.Lb6 Lf6!
Vid det här laget spelade Anand
både snabbt och utan att darra på
manschetten. Det hotar nu både
32...Lxe4 och 32...Le7.
32.h4?!
Ställningen efter 32.f3 fann inte
ungrarens gillande och han försöker därför gillra en fälla längs
diagonalen h3–c8, men det visar
sig vara ett ihåligt hot. Det ska
dock påpekas att Lekos chanser
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att hålla partiet var små under
alla omständigheter med tanke
på att han endast hade två minuter kvar till drag 40 och en ställning i utförsbacken.
32...Lxe4! 33.Lh3 Ld5 34.Lxe6
fxe6! 35.Lc5+
Avbytet av de svartfältade
löparna skyndar på vits nederlag, men i längden har vit inget
att sätta emot Le7 och c5 och
svart skaffar sig två förbundna
fribönder.
35...Le7 36.Lxe7+ Kxe7 37.Tb2
Kd6 38.Kf1 c5 39.Ke2 cxb4
40.Txb4 Kc5 41.Tcb1 Lc6
När han till sist fick mer tid att
begrunda ställningen insåg Leko
snabbt att hotet 42...Td8 följt av
c3–c2 inte går att avvärja.
42.uppg.
Spanskt (C 96)
Viswanathan Anand
Magnus Carlsen
Rond 10, Linares
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5
7.Lb3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Sa5
10.Lc2 c5 11.d4 Sd7 12.d5!?
Ett favoritdrag för många ungerska spelare, däribland Peter
Leko.
12...Sb6 13.Sbd2 g6 14.b4
En av Lekos idéer och en total
omkastning från den gamla fortsättningen 14.g4 som antagligen
inte ens hjälper till att förhindra
f7-f5!?.
14...cxb4 15.cxb4 Sac4 16.
Sxc4 Sxc4 17.Lb3
Det första nya draget och praktiskt taget en inbjudan till svart
att spela 17...f5, om han törs.
Carlsen hade dock fattat ett medvetet beslut att spela solitt i det
här partiet och därför retirerar
han, trygg i förvissningen om att
hans ställning saknar svagheter.
17...Sb6 18.Le3 Ld7 19.Tc1 Tc8
20.Txc8 Lxc8 21.Dc2 Ld7
22.Tc1 Sa8
Inte något vackert drag, men svart

planerar 23...Db8 och 24...Tc8
med fullständig utjämning.
Springarens placering på a8, fjärran från kungsflygeln, gav Anand
en idé: eftersom svart uppenbarligen är ovillig att någonsin spela
f7-f5 har vit kanske möjlighet
att utveckla ett angrepp på den
flanken.
23.Dd2 Db8?!
Carlsen var ytterst kritisk mot
det här draget efter partiet, men
föreslog inte något alternativ. Om
svart inte vill spela 23...f5 är eventuellt 23...f6!? det bästa sättet att
förbereda Db8 och Tc8.
24.Lg5! Lxg5?
Därefter antar vits angrepp
allvarliga proportioner. Carlsen
medgav att han trott att han
kunde spela 24...f6, endast för
att upptäcka 25.Sxe5!!. Anands
förslag 24...Dd8 hade dock alltjämt varit spelbart för svart.
25.Sxg5 Tc8?!
Ett fel enligt Anand. 25...h6
26.Se6! är bra för vit, men
25...Kg7 var svarts bästa möjlighet.

26.Tf1!!
Anands sista långa funderare i
partiet. Det är häpnadsväckande
att båda tornen ska stå på den
slutna f-linjen istället för på den
öppna c-linjen, men det råder
stor brist på inbrytningsfält på
c-linjen samtidigt som vit hotar
det kraftfulla f4.
26...h6
Carlsen såg det kommande

springaroffret, men kunde inte
hitta något bättre. “Planen med
26...h6 och 27...Kh7 fungerar
inte“, förklarade Anand, “men
svarts ställning är redan oerhört
bräcklig.“
27.Se6! Kh7
Carlsen tittade nog inte överdrivet länge på 27...Le8 28.Dxh6
fxe6, men det är faktiskt svårare
att bryta igenom än man kan tro
vid första anblicken. Efter 29.
dxe6 Sb6! 30.e7+ Sc4 måste vit
följa upp med 31.Df8+! Kh7
32.f4! för att generera ett avgörande angrepp även om det krävs
exakt spel, närmare bestämt
32...Da8 33.f5 gxf5 34.Txf5 Lg6
35.Tf2! och svart är försvarslös
mot det simpla hotet g4–g5 följt
av Dh6+ (35...Te8 36.g4).
28.f4! Da7+
Vid det här laget är springaren
fullkomligt tabu, t.ex. 28...fxe6
29.dxe6 Le8 30.f5 och de vita
bönderna vältrar fram över brädet.
29.Kh2 Le8 30.f5 gxf5 31.exf5
f6 32.Te1
Anand leker med tanken på
33.Te4 följt av 34.Ld1 och
35.Dxh6+!, men ändrar sig snabbt
och väljer en mer prosaisk väg
till segern.
32...Sc7 33.Tc1 Ld7 34.Tc3 e4
35.Tg3 Sxe6 36.dxe6 Le8

37.e7! Lh5
På 37...Dxe7 följer matt efter
38.Lg8+.
38.Dxd6 uppg.
TfS nr 3/2007
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Magnus Carlsen mot Viswanathan Anand i Morelia. Carlsen förlorade båda partierna mot den nye
världsettan.

MAGNUS CARLSEN
Under tiden som Anand ägnade
sig åt att vinna turneringen var
Magnus Carlsen sysselsatt med
att åstadkomma ett av de
bästa resultaten av en 16-åring i
schackhistorien. Trots att han
var turneringens lägst rankade
spelare ledde Carlsen turneringen i ensamt majestät efter fem
ronder och låg Anand hack i häl
ända in på mållinjen då han föll
tillbaka till en delad andraplats
efter en förlust i slutronden mot
den sladdande Peter Leko.
Det norska underbarnet gjorde
lysande i från sig mot den
yppersta världseliten: 2–0 mot
Ivantjuk och 1½ av 2 mot världsettan Veselin Topalov. Carlsens
prestation i Morelia-Linares –
ett evenemang som somliga inte
ens ansåg honom kvalificerad för
8
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efter hans vinstlösa resultat i Tals
minnesturnering i december och
Wijk aan Zee i januari – satte
kritikerna i arbete, men nu i jakt
på resultatparalleller. Statistiskt
sett är Carlsens resultat i Morelia-Linares 2007 jämförbart med
den turneringsseger i Banja Luka
1979 som såg den då 16-årige
Garri Kasparov kliva in på stora
scenen eller Gata Kamskys resultat 1990 då han vann Tilburgturneringen. Inom sex år efter dessa
prestationer figurerade både
Kasparov och Kamsky som utmanare till VM-titeln.
Mest värt att notera var dock
den nya respekt som hans medtävlare behandlade Carlsen med,
inte minst under andra halvan
av turneringen. Anand kunde
knappast ha varit mer översvallande om sin rival när han sa

“Det är nästan omöjligt att tänka
sig att han inte kommer att bli
världsmästare en dag.“
Grünfeldindiskt (D 87)
Magnus Carlsen
Vasilij Ivantjuk
Rond 11, Linares
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 Sa5 11.Ld3 b6
12.Tc1!
En förstärkning jämfört med
12.Dd2 som Carlsens sekundant
Peter Heine Nielsen spelade mot
Ivantjuk år 2006. Huvudpoängen med 12.Tc1 är att om svart
spelar 12...e6 eller 12...e5 (vilket
Ivantjuk gjorde i ovannämnda
parti) kan vit spela 13.dxc5! Dc7
14.cxb6 axb6 15.c4! med fördel.
12...cxd4 13.cxd4 e6
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13...Lb7 14.d5! är känt för att
vara obekvämt för svart.
14.Dd2 Lb7 15.h4!
Ett välkänt drag med rötter i
1970-talet då den östtyske
stormästaren Rainer Knaak började skörda offer med det. Ända
sedan Kasparov använde sig av
draget för att besegra Lutz i
en simultanuppvisning 1986 har
varianten betraktats som avpolletterad och Ivantjuks spel i
partiet förändrar inte detta omdöme.
15...De7
Poängen med vits senaste drag
är att 15...Dxh4? leder till att
damfångst efter 16.Lg5 Dg4
17.f3 Dh5 18.Sg3! Lxd4+ 19.Tf2
Lxf2+ 20.Kxf2 Dh2 21.Th1.
Svarts populäraste val stavas
15...Dd7, men efter 16.h5 Tac8
17.Lh6 – vilket bl.a. spelats i
ett av Knaaks första partier i varianten – företer svarts problem
stora likheter med dem han brottas med i partifortsättningen.
16.h5 Tfc8 17.e5!
Vit har en förvånansvärt enkel
plan – Lg5–f6 – som svart inte
tycks ha något försvar mot.
Ivantjuk verkar inte heller
överdrivet ivrig att hitta något
motgift: ukrainaren, normalt en
tidsnödsnarkoman av stora mått,
använde mindre än en timme för
hela partiet. Carlsens tidsförbrukning stod i paritet med svarts,
men hans snabba spel är mer förståeligt eftersom större delen av
partiet torde ha varit resultatet
av förberedelser.
17...Txc1 18.Txc1 Tc8 19.
Txc8+ Lxc8 20.Lg5 Dc7
20...Da3 vore mer irriterande för
vit eftersom vits dam är bunden
vid löparen på d3 och svarts dam
lättare kan återvända till f8. Det
hindrar dock inte att vits angrepp
ser ytterst farligt ut efter 21.Lf6.
Alternativet 20...f6 ser ohälsosamt ut och leder mycket riktigt
till materialförlust efter 21.exf6

Lxf6 22.Lxf6 Dxf6 23.Dc3 Lb7
24.Dc7.
21.Lf6 Sc6 22.Dg5 h6
Annars kommer 23.Lxg7 och
24.Df6+ med vinst.
23.Dc1!
Vit har många vägar till målet,
inklusive 23.Dh4 i avsikt att
bemöta 23...g5 med 24.De4.
Carlsens val är dock det mest
rätlinjiga och tvingar svart att
antingen prisge bonden på g6
eller en pjäs. En nedslagen
Ivantjuk väljer förvånansvärt nog
det senare.
23...g5?
23...Dd7 håller åtminstone svart
vid liv även om vit efter 24.hxg6
(24.Df4 är också mycket starkt)
24...fxg6 25.Lxg6 La6 26.Sg3
Sxd4 27.Df4 har ett markant
övertag.
24.Lb5 Ld7 25.d5! exd5 26.Sd4
Här kunde svart ha gett upp, även
om kombattanterna endast tog
några få minuter i anspråk för de
följande nio dragen.
26...Lxf6 27.exf6 Dd6 28.Lxc6
Dxf6 29.Lxd7 Dxd4 30.g3 Dc5
31.Dxc5 bxc5 32.Lc6 d4 33.Lb5
Kf8 34.f4 gxf4 35.gxf4 uppg.

söker riva åt sig initiativet.
43.g4!? hxg4 44.Dxg4 Dd7 45.
h5 Kg8?!
Båda spelarna trodde att 45...Th8!
skulle leda till forcerad remi efter
46.Txe6 Txe6 47.Sg5+ fxg5 48.
Dxf5+ Ke7 49.Dxg5+ Kf8 50.
Df5+ o.s.v. Torndraget var dock
det rätta eftersom 46.Txe6
strandar på det spektakulära
46...Sg3+!! som bryter upp f-linjen och därmed vederlägger vits
kombination: 47.fxg3 Txe6 48.
Sg5+ fxg5 49.Df5+ Tf6!.
46.Kg2! Dd5?!
Nu råkar svart i allvarliga svårigheter. 46...De8 var betydligt
säkrare.
47.Dg6 Tf8
47...Dxb3 48.h6! vore ännu
farligare för svart än partifortsättningen.
48.h6! Dd8
Förbereder att framtvinga dambyte genom 49...De8. Att slå hbonden vore fatalt efter 48...Sxh6
49.Th4 Sf5 50.Th5!! följt av
51.Teh1.

Veselin Topalov

Magnus Carlsen
Carlsen har försvarat en något
sämre ställning sedan det tidiga
mittspelet och nu tröttnar han
till sist på passivt försvar och för-

49.d5!! Dxd5
Svart är tvungen att tillåta avlänkningen av damen från försvaret eftersom 49...cxd5 50.h7+
Kh8 51.Txe6 Txe6 52.Txe6 Se7
53.Dd3 är mycket lovande för
vit.
50.Tg4 Dd7
Enda chansen. 50...Dxb3 förlorar spektakulärt efter 51.Th1 Tef7
52.Th5!! b4 53.hxg7 Txg7 54.
Dh7+ Kf7 55.Se5+!! och vit har
TfS nr 3/2007
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avgörande angrepp.
51.Th1 De8 52.hxg7 Txg7 53.
Dh7+ Kf7 54.Txg7+ Sxg7 55.Th6
Närliggande men ger svart möjligheter till räddning. 55.Sd2!!
med destination d6 via e4 hade
varit en passande kröning av
Carlsens angrepp.
55...Dd8 56.Dg6+ Kg8 57.Dh7+
Kf7 58.Dg6+ Kg8 59.Th7! Dd7
60.Sd2 f5?!
Ett ytterst förpliktigande beslut,
men Topalov hade endast en
minut kvar till tidskontrollen vid
drag sextio. Carlsen trodde att
60...Tf7 61.Se4 Dd5 var omöjligt på grund av 62.Kh2! eftersom 62...Df5 kliver rakt in i
63.Txg7+! Txg7 64.Sxf6+ med
damvinst eller matt. Carlsen hade
dock missat 62...De5+!, vilket
håller ställningen eftersom svart
kan spela 63...Df5 så fort vit går
tillbaka till g-linjen med kungen.
61.Sf3! Tf6!
Detta var Topalovs idé när han
spelade 60...f5, men tre drag
senare inser han att han missat
något.
62.Dxf6 Kxh7 63.Sg5+ Kg8

64.Dg6!
I pressrummet kunde ingen se
något försvar för svart förrän
Topalovs sekundant Danailov
upptäckte det luriga 64...Dd5+
65.Kh2 e5! som bemöter
66.Dh7+ Kf8 67.Dh8+ med
67...Dg8 och om 68.Dh6 så håller 68...Dd5! alltjämt ställningen. Efter att Topalov hade tänkt i
10
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Magnus Carlsen fick skriva åtskilliga autografer.

fem minuter utbrast Danailov
otåligt “Ja, om man inte spelar
64...Dd5+ och 65...e5 kan man
lika gärna ge upp!“, vilket Topalov, inte minst till Danailovs
stora förvåning, också gjorde
några ögonblick senare. En förvånad Carlsen visade då försvarsmöjligheten för Topalov som
sedan lämnade scenen och skakade på huvudet åt sin egen
trögtänkthet. Carlsen, som såg
mer utmattad än överlycklig ut,
gav en kort intervju i pressrummet där han hävdade att vit
eventuellt fortfarande står bättre efter 66.b4 eftersom svart står
så passivt. Senare analyser visade dock att Carlsens kung skulle
vara alltför blottad för ett
sådant vinstförsök: efter 66.b4
axb4 67.axb4 Dc4! har vit inga
möjligheter att göra framsteg.
Det bekymrade emellertid
Carlsen föga – världsettan hade
inte pallat för trycket av vits
anstormning och resultatet var
knappast orättvist med tanke på

partiets förlopp de senaste fyrtio
dragen.
64...uppg.

Magnus Carlsen

Vasilij Ivantjuk
Vit har pressat sedan öppningen,
men precis som mot Aronian i
rond 2 hittar Carlsen en antipositionell, taktiskt alert metod
att spränga sina bojor.
33...g5! 34.Se2 Se5!!
Plötsligt når svarts springare en
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aktiv ruta och löser på så sätt alla
svarts problem.
35.Dc3 Sc4 36.Kh1 Sd7 37.Txc8
Txc8 38.Dd3 Sf6 39.Sc3 Db2
40.Tc2 Da1 41.Dd1 Dxd1 42.
Sxd1 Te8 43.Kg2 Se3+ 44.Sxe3
Txe3 45.Kf2?!
Inledningen på en fas med okaraktäristiskt passivt spel från
ukrainarens sida. Efter 45.a4 följt
av 46.Lb5 kunde de ha enats om
remi omedelbart.
45...Ta3 46.Lb5 h5 47.Ke2 Kg7
48.Tb2 h4 49.Kf2?!
49.g4!? vore fatalt om den svarta
springaren kunde nå f4, men det
verkar som om vit kan förhindra
detta, t.ex. 49...Sg8 50.Tc2 Se7
51.Ld3.
49...hxg3+ 50.hxg3 g4! 51.Le2
gxf3 52.Lxf3 a4 53.Tb5?
Panik. Efter 53.Td2 skulle svart
försöka föra kungen till f5 och
spela springaren till e4, men vit
kan fortfarande kämpa.
53...Txa2+ 54.Ke3 a3 55.Ta5
Det är i det närmaste otänkbart
att Ivantjuk förbisåg att svart vinner efter 55.Lxd5 Sxd5+ 56.Txd5
genom 56...Ta1 57.Ta5 a2 58.Kf2
Th1, men det tycks inte finnas
någon annan förklaring till vits
53:e drag.
55...Ta1 56.Kd2 a2 57.Kc2 Tf1
58.Ld1 Se4 59.g4
59.Txa2 Txd1 är också hopplöst.
59...Sf2 60.Txa2 Txd1 61.uppg.

ALEXANDER MOROZEVITJ
I fråga om vändningar får nog den
som presterades av Morozevitj
betraktas som något utöver det
vanliga. Den 29-årige ryssen låg
på sista plats med tre ronder kvar
att spela, men med tre raka
vinster klättrade han raskt
uppåt i turneringstabellen och
slutade faktiskt delad tvåa.
Morozevitjs skarpa stil sätter
press på såväl motståndare som
honom själv och i Mexiko var
det motståndarna som pallade

bäst för trycket. Väl i Linares
började dock schackgudinnan
åter le mot Morozevitj. Efter en
inspirerad vinst mot Leko stärktes Morozevitjs självförtroende
samtidigt som hans motståndare började dela ut gåvor. “Jag
tyckte att spelet flöt mer eller
mindre okej i Mexiko“, sa
Morozevitj, “men jag hade väldig otur där – jag slarvade bort
två helt vunna ställningar. Jag
vill inte påstå att jag spelade
[mycket] bättre här, men av
någon anledning hade jag mer
energi och tur mot slutet. Jag
utnyttjade praktiskt taget alla
mina chanser.“
Damindiskt (E 15)
Alexander Morozevitj
Peter Leko
Rond 9, Linares
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3
La6 5.Db3 Le7!? 6.Sc3 0-0
Leko verkade redan ganska konfunderad över att det inte längre
gick att följa “normala“ damindiska banor med 6...c6 eftersom
han fruktade 7.e4 d5 8.cxd5 Lxf1
9.dxe6!? Lg2 10.exf7+ Kf8
11.Sg5. Ändå är denna variant
långt ifrån klar om svart försvarar
sig med 10...Kd7!?, så det enda
Leko åstadkom med detta komplicerade resonemang var att
övertala sig själv att förkasta ett
fullständigt spelbart alternativ.
7.e4 c5 8.d5 exd5 9.exd5
Leko blev tagen på sängen när vit
slog tillbaka på detta sätt, men
han insåg strax poängen: “Min
löpare på a6 är fullständigt
meningslös.“ Den gåtfulle
Morozevitj svarade: “Ja, svart
står okej, men vit har fördel.“
9...Te8 10.Ld3! Lf8+ 11.Kf1 d6
12.Kg2 Sbd7 13.h4!?
Ytterligare en överraskning för
Leko som hade förväntat sig
13.h3. “Men det är ju ingen vits
med det“, sa Morozevitj. “Jo, det
förhindrar Sg4,“ svarade Leko,

men Morozevitj såg inte övertygad ut.
13...g6 14.Da4 Lb7

15.h5! Sxh5?!
Till och med efter partiet var det
svårt att övertyga Leko om att
han inte borde ha provocerat fram
det kvalitetsoffer som nu följer,
något som förbluffade Morozevitj. 15...a6 med idén 16...b5,
utan att oroa sig för den öppna
h-linjen, var det förnuftiga valet.
16.Txh5! gxh5 17.Se4! f5?!
“Efter 17...f5 trodde jag att jag
stod suveränt,“ förklarade Leko
som förkastade 17...Sf6 18.Lg5
Txe4 19.Lxe4 h6 20.Lh4 som
bra för vit. “Jag funderade inte
ens på det“, medgav Morozevitj
som istället hade förbrukat
mycket tid på att beräkna
17...Se5! 18.Sxe5 dxe5 19.Dd1!?
(19.Dxe8 Dxe8 20.Sf6+ Kg7
21.Sxe8+ Txe8 ger vit väldigt
lite, utan det rätta är 19.Le3! f5
20.Dxe8!, vilket Morozevitjs
sekundant Kasimdzjanov påpekade efter partiet) 19...f5! 20.
Lg5! Le7 21.Dxh5 fxe4 22.Th1!,
“men det finns ingen matt efter
22...Lxg5“, sa Morozevitj. “Jag
kunde inte tro mina ögon.“ Därför är vit nu tvungen att nöja sig
med evig schack efter 23.Dxh7+
Kf8 24.Th6!.
18.Seg5 h6 19.Sh3! Se5!
“Här tyckte jag att svart stod
bättre“, förklarade ungraren i
efteranalysen. Morozevitj såg
forskande på Leko för att se om
TfS nr 3/2007
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han faktiskt menade allvar.
“Detta är så lättspelat för vit – du
har inga drag“, svarade han.‘“Jag
anser helt klart att svart står okej
här“, svarade Leko som var allvarlig, “men rent praktiskt har jag
vissa problem.“
20.Sxe5 dxe5
Leko funderade på att ge tillbaka
kvaliteten med 20...Txe5 21.Lf4
Df6, men efter Morozevitjs
22.Th1! kunde han inte hitta
några konstruktiva drag.
21.Lxf5 Df6 22.Le4

22...Te7
Leko förkastade 22...Lc8 på grund
av 23.Dc6!? Dxc6 24.dxc6 Le6
25.b3 följt av Sg1–e2–c3, men
Morozevitj hade inte tänkt tillåta
Leko att nå slutspelet och hade
planerat 23.Le3 Lf5 24.Dc2. “Jag
ser ingen anledning till någon
brådska“, förklarade Morozevitj,
men Lekos sekundant Arsjak
Petrosian fortsatte varianten
med 24...Lxe4 25.Dxe4 Kg7
26.f3 Dg6 och det verkar högst
osannolikt att vit kan omsätta
positionsfördelen.
23.Dd1 h4 24.Dh5 hxg3 25.fxg3
Tg7
Leko, som redan var i tidsnöd,
var fixerad vid tänkbara offer på
g3, men det visar sig att han bara
kan sitta och titta på medan vit
förbereder sitt angrepp med Ld2,
Sf2 och Th1.
26.Ld2 Df7 27.De2 Lc8! 28.Sf2
Lf5 29.Lxf5 Dxf5 30.Se4 Tf7
31.Th1 Dg6 32.Th4 Kh8 33.Sg5!
12
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Tf5?
Leko hade missat vits 35:e drag
och förlorar nu en viktig bonde
och med den partiet. Svarts enda
möjlighet var 33...Tf6! i avsikt
att bemöta 34.Dxe5 med 34...Lg7
och 34.Se6 med 34...Txe6
35.dxe6 Dxe6.
34.Se6 h5

35.Lg5!! Kg8
Vid det här laget hade Leko bara
en minut kvar och efter partiet
förklarade han “Den här ställningen var mycket obehaglig att
spela i tidsnöd och du gav mig
inga chanser.“
36.Txh5 Te8 37.g4 Tf7 38.Lh4!
Lg7
På 38...Txe6 hade Morozevitj
tänkt sig 39.dxe6! (39.Tg5 Tg7!
40.Txg6 Texg6 och mycket av
vits fördel har gått förlorad)
39...Dxe6 40.Txe5 “och du är
rätt och slätt bonde under.“
39.Tg5 Dh6 40.Dxe5 Kh8
Därmed får vit tillfälle till en
avgörande kombination, men
det var av underordnad betydelse för Leko som var tvungen
att spela de sista dragen fram till
tidskontrollen à tempo. “Jag
gjorde dig lite besviken“, skrattade Leko, “som hann med sista
draget med en sekund till godo.“
Hursomhelst skulle 40...Dh7
41.Lg3 endast ha skjutit upp
det oundvikliga slutet.
41.Txg7! Dd2+
41...Txe6 42.dxe6 Dxg7 43.exf7!
är också hopplöst.

42.Kh3 Dd3+ 43.Lg3 Txe6 44.
dxe6 Txg7 45.e7! Dh7+ 46.Kg2
uppg.

ÖVRIGA FÄLTET
Bottenskiktet i Morelia-Linares
var egentligen mer anmärkningsvärt än täten. Att Topalov
– segraren i Wijk aan Zee 2007
bara några få veckor tidigare –
och Leko, som vann Tals minnesturnering i Moskva i december förra året, skulle komma sist
var inget annat än sensationellt
milt uttryckt.
Det kan hända att Topalov
psykade bort sig själv innan turneringen ens hade börjat. Det
bulgariska teamet isolerade sig
från de övriga sju spelarna i turneringen: de bodde på ett annat
hotell och vid invigningsceremonin markerade Topalov sin
distans genom att inte sitta tillsammans med dem. Topalovs
manager Silvio Danailov ansåg
att de inte hade mycket att välja
på eftersom “de hatar oss allihopa – precis som de hatade
Kasparov.“ Danailovs paranoia,
förstärkt av de svårigheter han
hade att locka verkliga toppspelare till MTel-turneringen i
Sofia i maj, förstärktes ytterligare av Topalovs partier mot
Morozevitj som inleddes och
avslutades utan något handslag
– en situation som eventuellt
börjar bli välbekant för Topalov
efter det frostiga mötet med
Kramnik i Wijk aan Zee.
Bakgrunden till den djupa klyftan mellan Topalov och övriga
toppspelare är naturligtvis de
fuskanklagelser som riktats mot
bulgaren och framkastats av
honom själv mot Kramnik. Det
var tydligt i såväl Morelia som
Linares att Danailov sällan gav
sig in i spellokalen, något som
endast resulterade i att vissa
cyniker genast såg ett samband
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med Topalovs mediokra resultat.
Hans öppningsspel var inte lika
vasst som vanligt, vilket bland
annat avspeglades i fyra remier
som vit efter trettio drag eller
färre. Lustigt nog tycktes även
uthålligheten vara ett problem
för bulgaren – han förlorade två
fullt hållbara maratonpartier mot
Carlsen och Morozevitj medan
remin mot Ivantjuk efter sju
timmars spel var frukten av att
ukrainaren endast hade trettio
sekunder kvar av betänketiden.

mediernas älskling och La Voz de
Michoacán publicerade helsidesfoton på norrmannen vid fyra tillfällen med rubriker som “Genio
Implacable“ och “¡Hace Travesura! – El Nino Genio“.
Precis som förra året producerades fascinerande schack i
Morelia: från första ronden, när
Ivantjuk endast hade nio sekunder för 16 drag mot Leko men
ändå lyckades framtvinga evig
schack, via femte ronden när världens två högst rankade spelare
båda förlorade till sjunde ronden
när Topalov och Morozevitj utskiftade grova missar i ett galet
parti. Åskådarna i Morelia gick
sällan hem besvikna.

Veselin Topalov

Morelia 2008?

Alexander Morozevitj

Morelia 2007

Efter tjugo drag i ett komplicerat
springarslutspel där det emellanåt såg ut som om både vit och
svart spelade på vinst har saker
och ting klarnat. Eftersom vit helt
enkelt hotar att rycka fram med
g-bonden måste Topalov handla
snabbt.
59...e4?
Bulgaren ger sig in i ett damslutspel som visar sig vara förvånansvärt svårt att hålla för svart.
59...Ke2! 60.Sh2 e4 var det rätta.
Efter 61.g4 e3 62.g5 Kd1! 63.g6
e2 är det vit som är under visst
tryck, även om svart efter 64.g7!
(64.Sf3 Sd4! är katastrofalt för
vit) 64...e1D 65.g8D De5+ 66.
Kg4! endast kan vinna springaren till priset av sin sista bonde.
60.g4 Sd2! 61.Sxd2 Kxd2 62.a5
e3 63.a6 e2 64.a7 e1D 65.a8D

Stormästarturneringen var huvudnumret i Morelias schackfestival som även arrangerade en
enorm öppen turnering (som
vanns av Schweiz Vadim Milov
före Topalovs sekundant Ivan
Cheparinov efter särskiljning) liksom uppvisningar på stadens tre
största torg, en schackfilmfestival, en utställning med schackspel, offentliga föreläsningar med
schacklig anknytning och koncerter av jazz- och rockband.
Lokaltidningen, La Voz de
Michoacán, hade varje dag en tolvsidig bilaga om schackfestivalen
och precis som 2006 var det omöjligt för spelarna att lämna Teatro
Ocampo, där spelet försiggick,
via huvudentrén utan att först
skriva mängder av autografer.
Magnus Carlsen var utan tvivel

Trots framgångarna för de senaste två Cuidad de Linares-turneringarna är det inte säkert att
2008 års upplaga åter kommer
att delas mellan Morelia och
Linares. Nästa år är det nämligen
25-årsjubileum för Linaresturneringen och arrangörerna söker
något nytt för att göra jubileumsupplagan till något alldeles extra.
Dessutom står både Linares
borgmästare Juan Fernandez och
Michoacáns guvernör Lazaro
Cardenas – de drivande personerna bakom det delade formatet
– inför allmänna val inom det
kommande halvåret och i händelse av nederlag kan det mycket
väl bli förändringar. Framför allt
Cardenas har emellanåt utsatts
för kritik för att den dyraste delen
av schackfestivalen, superstormästarturneringen, faktiskt är den
som gör minst för att åstadkomma en stormästare från Michoacán. Men om spelarna får säga sitt
skulle Morelia definitivt sitta
säkert i sadeln även 2008 eller
som Anand uttryckte saken “Jag
skulle inte tveka en sekund, jag
skulle komma på stubinen!“
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Magnus Carlsen besegrade Veselin Topalov i Morelia.

ha antennen vinklad helt åt fel
håll och felbedömde ställningar
konstant. I förlustpartiet mot
Morozevitj var Leko övertygad
om att han stod bra trots att
alla varianter han analyserade
verkade slå väl ut för vit. I första
ronden mot Ivantjuk hängde
matthoten som damoklessvärd
över hans huvud, men ungraren
hävdade återigen att hans ställning var hållbar ända tills dess
att det var alldeles för sent. Till
detta ska läggas ständiga tidsnödsproblem och taktiska förbiseenden och vi har receptet på Lekos
sämsta resultat på tio år, ett
resultat som endast friserades
av segern i slutronden över en
nervös Magnus Carlsen.
Magnus Carlsen

De5+ 66.g5 Df5! 67.Dd8+ Kc1
68.Df6

Vid det här laget stod det klart att
svart får kämpa för remin, inte
minst med tanke på att försvararens uppgift är extra svår i den
sista tidsnöden. Faktum är att
e-bonden i flera varianter står i
vägen för svarts schackar och
det är därför föga förvånande att
Topalov försöker avancera med
den så snabbt som möjligt.
68...Dd5 69.Kh6 e5 70.g6 e4
Vår vän datorn påpekar att
varken vit eller svart spelar perfekt här, men man kan knappast
förvänta sig att en människa ska
14
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hitta 70...Dh1+ 71.Kg7 Dg2 72.
Dxe5 Df3!, vilket tydligen är remi
vid bästa spel, men nästan garanterad förlust i praktiken.
71.g7 e3 72.Dc3+ Kb1 73.Dxe3
Dh1+ 74.Kg6 Dg2+ 75.Dg5 Dc6+
76.Kh7 Db7?
Det här är dock ett riktigt grovt
fel, även med mänskliga mått
mätt. Efter textdraget har svart
endast ett fält, b2, varifrån hbonden kan spikas när vit spelar
kungen till h8. 76...Dc7!, som
kontrollerar e5 och c3, var enda
möjligheten även om vit fortfarande troligen står på vinst
(både teoretiskt och praktiskt
sett).
77.Dg1+! Ka2 78.Dh2+! Ka1 79.
Kh8! De4 80.g8D uppg.
Peter Lekos dåliga resultat var
om möjligt än mer överraskande.
“Jag har inte sett honom spela
så kraftlöst på mycket länge“, påpekade en av hans rivaler. Med
lite mindre tur och uppfinningsrikedom kunde han mycket väl
ha förlorat ytterligare fyra partier. I parti efter parti tycktes Leko

Peter Leko
En av många typiska situationer
för Leko i denna turnering. Efter
ett välspelat parti kan Leko, med
två minuter kvar för sitt avslutande drag före tidskontrollen,
avgöra omedelbart med 40.
Txf7!, men istället spelade han
40.bxa4? och efter 40...c4 var
kombinationen inte längre möjlig på grund av 41...Db1+. Leko
tänkte nu i nästan en halvtimme, lugnade ner sig, drog 41.Kh2
och visade prov på tillräckligt
god teknik för att vinna partiet
tolv drag senare.
Levon Aronian, förra årets seg-
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rare, vill nog helst glömma den
här turneringen – endast ett
vinstparti (å andra sidan ett riktigt fint sådant mot Anand) och
några lindansarnummer.
Slaviskt (D 23)
Levon Aronian
Viswanathan Anand
Rond 5, Morelia
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Dc2
dxc4 5.Dxc4 Lf5 6.g3 Sbd7
7.Sc3 e6 8.Lg2 Le7 9.0-0 0-0
10.Te1 Se4 11.Db3 Db6 12.Sh4
En välkänd idé som dock endast
gett blygsamma resultat. Vits löparpar ger hygglig kompensation
för den sönderslagna bondestrukturen, men det är inte lätt att
hitta något angreppsmål i svarts
ställning.
12...Lxh4 13.gxh4 Sef6 14.e4
Lg6 15.Dxb6 axb6 16.Lf4 Tfe8
17.Tad1 b5
17...e5 har också spelats, men
det är inget fel på textdraget.
18.Ld6 e5 19.d5!?
19.dxe5 Sxe5 ger ingenting för
vit och Aronian prövar därför en
mer ambitiös idé.
19...Sh5 20.Lf1 f6 21.b3!
Det enda sättet att sätta press på
svart är att spela a4 och rikta in
sig på b-bonden. Vit måste dock
skynda sig för om svart får tid till
Lf7 och Sf4–g6 skulle han ta över
initiativet.
21...Sf4 22.a4 bxa4 23.bxa4 Lf7
24.Tb1 Ta7?!
Anand är omedveten om den
annalkande faran och möter lugnt
vits direkta hot. 24...cxd5
25.Txb7 d4! leder till omedelbar
utjämning då 26.Sb5 inte leder
någonvart efter 26...Sf8 27.Sc7
Teb8.
25.Ted1 Tc8 26.Se2! Sxe2+
26...Lh5?! 27.Sxf4! Lxd1 28.
Txd1 exf4 29.Lh3 är mycket
obehagligt för svart.
27.Lxe2 cxd5 28.exd5 Sf8
Än en gång den enkla lösningen,
men efter 28...Lg6!? 29.Tb4 Lf5

är det svårt att se hur vit någonsin
ska kunna rubba springaren på
d7.
29.Lb5 Taa8

Det här draget kom som en total
överraskning för Aronian. Han
hade väntat sig 29...Le8 och
började nu leta efter ett sätt att
utnyttja den ogarderade b-bonden. Till sist fann han en paradoxal kombination som han, väl
medveten om riskerna, bestämde
sig för att spela.
30.Le7! Sg6 31.d6! Sxe7 32.
Ld7!!
Efter 32.dxe7 Le8 är svart fortfarande vid liv.
32...Sc6?
Relativt snabbt spelat av Anand,
vilket ger Aronian tillfälle att visa
hur väl hans torn samverkar.
32...Tcb8 33.dxe7 Le8 är inte
längre spelbart på grund av
34.Le6+ Lf7 (34...Kh8 35.a5!)
35.Txb7!, men Aronian oroade
sig mer för 32...Sf5!. Nu leder
33.Lxf5 Td8 endast till remi, men
33.Txb7 (eller först 33.Lxc8
Txc8) bemöts med 33...Lh5! och
vit är tvungen rycka fram med
bonden d7 varefter svart är med i
spelet igen eftersom kungen kan
närma sig bonden.
33.Txb7! Sd4 34.Lxc8 Txc8 35.
Tdb1! Tf8?!
Än en gång snabbt spelat av
Anand och här missar han möjligheter till ett motangrepp i form
av 35...Sf3+!. Nu strandar 36.Kg2
(36.Kh1 Le6 37.Tb8 Kf7 38.

T1b7+ Ke8 39.a5 Txb8 40.Txb8+
Kd7 41.Tb7+ Kc6) 36...Sxh4+
37.Kh3? på 37...Tc3+! med ett
oväntat mattangrepp. Vit bör
därför spela 36.Kh1, men efter
36...Le6 37.Tb8 Kf7 är svarts
utsikter till remi betydligt större
än i partiet.
36.Tb8 Le8 37.a5 Sf3+ 38.Kf1!!
Skillnaden mellan 37...Sf3+ och
springarschacken två drag tidigare – med vits a-bonde längre
fram klarar han sig utan tornet
på b1.
38...Sd2+ 39.Ke1 Sxb1 40.a6
Lc6 41.a7 Kf7 42.d7! Ke7 43.
Txf8 Kxd7 44.a8D
Aningen slarvigt. Efter 44.Tf7+!
Kc8 45.Txg7 plockar vit löparen
i nästa drag med lätt vinst.
44...Lxa8 45.Txa8

45...h5
Nu är det hela en enkel sak för
Aronian. Efter 45...Ke7 46.Ta7+
Kf8 hade vit varit tvungen att
hålla springaren borta från spelet
för att ro i land hela poängen, och
det gör han genom 47.f3! Sc3
48.Ta5!. Svart kan dock fortfarande streta emot med 48...e4!
49.Kd2 Sb1+ 50.Kc2 e3!, vilket
tvingar vit att ge sig in i 51.Ta8+
Kf7 52.Ta7+ Kf8 53.Kd3 Sd2
54.Kxe3 Sc4+ 55.Ke4 Se5 och
vit har fortfarande en del arbete
framför sig innan segern är
bärgad.
46.Ta7+ Ke6 47.Txg7 Kf5 48.
Tg3! uppg.
Inte heller Svidler lyckades vinna
TfS nr 3/2007
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mer än ett parti, och det först
efter elva raka remier.
“Det kändes som om den
aldrig skulle komma“, sa Svidler
efter att ha sumpat troliga vinstställningar mot Anand och Carlsen. I slutronden mot Morozevitj
tappade han dessutom koncepterna och förlorade sitt första
parti. En avslutning som fläckade
en i övrigt solid insats.

kroknade efter en fin start i
Mexiko. Kanske berodde detta
på att hans öppningsförberedelser inte var lika gedigna som
övriga deltagares, men det ska
också påpekas att ukrainarens
hantering av klockan var rent
fruktansvärd och åtminstone
fyra halvpoängare gick till spillo

på detta sätt. Det hindrar dock
inte att han emellanåt visade
prov på sitt geni; han får det
nästan att se enkelt ut att
be-segra Aronian. “Ivantjuk var
den som satte störst press på mig“,
sa turneringssegraren Anand.
“Han gav mig stora problem i
bägge partierna.“

Viswanathan Anand

Radjabov bestulen

Peter Svidler
Anand hade offrat en bonde i
akt och mening att lätta på
Svidlers tryck, men kompensationen visade sig vara obefintlig.
Genom 32.Tc5 följt av Tb7–a7
och c4 hade Svidler nu kunnat
garantera en långsam men säker
vinst, men ryssen beslutade sig
istället för att använda taktiska
medel för att omgruppera
springaren till d4. Detta tillåter
dock Anand att smita undan
genom ett för honom typiskt
taktiskt trick.
32.Sf5? Txc6! 33.Sd4 Tb6!
Draget som Svidler förbisett. Vit
har alltjämt en liten fördel, men
luften har gått ur Svidler och han
är inte längre i stånd att fortsätta
pressa.
34.Te1 Ld3 35.Tc5 Td6 36.Te3
Lb1 37.Sc6 Te8 38.Sd4 Tc8 39.
Te2 Ld3 40.Te1 Td7 41.f3 remi
Sista minuten-ersättaren Ivantjuk, turneringens äldste spelare,
16
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Två dagar innan första ronden var oturen framme inte bara för
Tejmur Radjabov, utan även för turneringen och turistnäringen.
I syfte att låta de europeiska spelarna acklimatisera sig efter resan
till Mexiko bjöds spelarna innan turneringen på semester i den
närbelägna badorten Pátzcuaro vid sjön med samma namn i
delstaten Michoacán. Detta är också hemvisten för en av de
ursprungliga stammar som bildade det michoacanska kungadömet
och framgångsrikt avslog aztekernas angrepp. En skön kväll i
Pátzcuaro återkom Radjabov och hans far till hotellet efter en
snabb måltid bara för att upptäcka att någon hade gjort inbrott i
Radjabov seniors rum och stulit en dator och en del programvara.
Radjabov lämnade en kortfattad rapport till hotellets
säkerhetspersonal och återvände därefter oerhört uppjagad
omedelbart till Morelia. Olyckligtvis vägrade offret trots senare
påstötningar att göra någon förlustanmälan till polisen, vilket
innebar att de inte kunde göra något mer åt saken. En undersökning från hotellets sida rentvådde dock personalen, även om
det knappast rättfärdigar det azerbajdzjanska schackförbundets
underliga begäran att Fide borde undersöka ärendet eftersom det
var troligt att någon av Radjabovs medtävlare låg bakom inbrottet
och stölden.
För turneringens huvudsponsor, delstatsregeringen i Michoacán, var det illa nog att en internationell celebritet hade blivit
bestulen under sitt besök på en av delstatens stora turistattraktioner och saken blev naturligtvis inte bättre av att Radjabov valde
att dra sig ur turneringen helt och hållet. Radjabov hade inte
lyckats komma överens med arrangörerna om en lämplig kompensation för stölden och Radjabov gav arrangörerna skulden för
att ha valt att förlägga acklimatiseringen inför turneringen i
Pátzcuaro (“en stad med mycket hög kriminalitet“ enligt Radjabov). Radjabov begärde 100 000 euro i ersättning (en summa lika
stor som förstapriset i turneringen) för att inte dra sig ur
turneringen – ett krav som Radjabov betraktade som “rimligt och
rätt för arrangörernas uppenbart felaktiga hantering av ärendet
och otillräckliga säkerhetsarrangemang“, men Moreliaarrangörerna varken ville eller kunde möta. Radjabov återvände därför
hem till Baku, dock med det dubbla löftet om att arrangörerna
skulle ersätta honom för inköpet av en ny dator och, anmärkningsvärt nog, bjuda in honom till Linares 2008.
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Aeroflot Open i Moskva
- årets starkaste öppna turnering
Toppgruppen i Aeroflot Open
kommer att framstå som årets
starkaste öppna turnering. Av de
88 deltagarna i grupp A1 hade 37
elotal på över 2600. Det krävdes
minst 2550 för att få vara med.
Det fanns 100 000 dollar i prispotten, lika mycket i de tre andra
grupperna tillsammans.
Vid invigningen fanns exvärldsmästaren Anatolij Karpov med
bland talarna. Han har säkert inte
en tanke på att själv ställa upp i
en turnering av det här slaget.
Aeroflot Open överlappade del-

vis turneringen i Morelia-Linares, men det var inte något som
arrangörerna i Moskva behövde
vara ledsna för. Vladimir Kramnik och hans vanliga medtävlare
aktar sig för att ställa upp i en
öppen turnering. Att ibland tvingas spela hårt på vinst även med
svart är inte deras melodi. Och
det är en inställning som krävs
för att vinna Aeroflot Open. Det
har för övrigt bara hänt en gång
under turneringens sexåriga
historia att den topprankade
spelaren har varit i närheten av

förstaplatsen. Det var Vasilij
Ivantjuk som petades ner efter
särskiljning.
Turneringen arrangerades tidigare i gigantiska Rossia Hotel vid
Röda Torget i centrala Moskva.
När det hotellet revs fick stormästarhorderna ta sig till en
spelplats i utkanten av staden.
Omgivningen och kylan, ibland
uppemot tjugo minusgrader,
lockade inte till turism, så för de
flesta blev det schack för hela
slanten. Och det kostar att vara
med i Aeoroflot Open. Här vanTfS nr 3/2007
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kas inga startpengar för stormästarna. Det finns många nitlotter i
det ryska GM-lotteriet.
Emanuel Berg hade inställningen att det handlade om läropengar. Han fick en tuff start med
fyra förluster i följd, men kom
tillbaka och tog fyra poäng på de
avslutande fem ronderna. Längre
fram bjuder vi på två av vinstpartierna med hans utförliga
kommentarer.
Ralf Åkesson ställde upp i grupp
A2 där han fick en utmärkt start.
Han stod på 3,5 poäng efter fyra
ronder. I tredje ronden satt han
på första bordet. I femte ronden
hamnade han på andra bordet
och där och i fortsättningen kom
olyckorna slag i slag. Det blev
bara en poäng på de avslutande
fem ronderna. Läropengar där
också.
21-årige ryske stormästaren
Stanislav Novikov inledde bäst i
toppgruppen. Han stod på 4½
efter fem ronder. Då väntade den
ännu yngre Dimitri Jakovenko.
Sjätte rondens parti dem emellan
bjöd på något så ovanligt som
ömsesidigt dragtvång.

i partifortsättningen (se nästa
diagram), men med den avgörande skillnaden att vit är vid draget.
Då är vit förlorad. Vi återkommer till det.
75...Tf3 76.Txg4 hxg3+ 77.Kh3

någon vinst om han placerar tornet på f8 framgår så småningom
av partifortsättningen.
77...Te3 78.Tg8 Td3 79.Tg7 Tf3
80.Tg4 Tf8 81.Tf4+! Txf4 patt
Novikov stod inte distansen
ut, han slutade på nittonde plats.
Det var Jevgenij Aleksejev som
inkasserade förstapriset på 30 000
dollar. Turneringsvinnaren garanterades dessutom en plats i
sommarens superturnering i
Dortmund. Aleksejev vann visserligen mästerskapet i Ryssland
i fjol, men i Dortmund får
han möta världseliten för första
gången.
Resultat grupp A1:

Nu fungerar dragtvånget till vits
fördel. Om vit hade varit vid
draget hade han däremot varit
förlorad, t.ex. 1.Tg7 Tf8 med det
mördande hotet 2...Th8+.
Men nu är det alltså svart som
är drabbad av dragtvång och
anledningen till att det inte finns

1. GM Jevgenij Aleksejev, Ryssland 7; 2.
GM Jevgenij Tomasjevskij, Ryssland 6½;
3. GM Dimitri Jakovenko, Ryssland 6½;
4. GM Yue Wang, Kina 6½; 5. GM Hua
Ni, Kina 6½; 6. GM Zoltan Almasi, Ungern 6; 7. GM Baadur Jobava, Georgien 6;
8. GM Emil Sutovsky, Israel 6; 9. GM
Sergej Volkov, Ryssland 6; 10. GM Artasjes Minasian, Armenien 5½ poäng.
(9 ronder, 88 spelare)

Partikommentarer av Emanuel Berg

Dimitri Jakovenko

Stanislav Novikov

75.Tf4+
Vit måste lägga in den här mellanschacken innan han slår på g4.
Efter 75.Txg4? hxg3+ 76.Kh3 Tf3
uppkommer samma ställning som
18
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Damgambit (D 53)
Denis Chismatullin
Emanuel Berg
Efter en mycket tung start i turneringen med fyra nollor i rad
ställdes jag i femte ronden mot en
ung lovande ryss med elo 2599.
Det låter kanske lite väl hårt,
men så är det när man spelar i
Moskva. Det var också just därför
som jag åkte dit, en utmärkt turnering för den som vill utvecklas
som schackspelare.
1.c4
Detta kom överraskande då jag
hade väntat mig Nimzoindiskt.
1...e6 2.Sc3 Sf6
Ett försök att länka in i Nimzoindiskt genom dragomkastning för
att få spela det jag hade förberett.

3.Sf3
I och med detta drag stod det helt
klart för mig vad min motståndare hade för avsikter. Jag har spelat
den här ställningen ett antal gånger och för det mesta fortsatt med
3...Lb4. Det är naturligtvis fullt
spelbart, men vit kan lätt erövra
löparparet genom att spela 4.Dc2
följt av a3 med en liten men
bestående fördel.
3...d5
Detta har jag spelat förut, men
det var länge sedan och borde ha
överraskat min motståndare. Han
spelade dock väldigt fort även
fortsättningsvis och verkade inte
särskilt intresserad av partiet.
Större delen av hans använda
betänketid förbrukades under
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rökpauserna mellan dragen.
4.d4 c6
Så här spelade jag i Wijk aan Zee
när jag mötte Peng, men då var
jag väl förberedd och visste att
hon alltid svarade med 5.e3.
Efter vits nästa drag var jag därför
ute på hal is, men jag var fullt
utrustad med all nödvändig
energi för att ta denna utmaning.
Ibland känns det som man rent av
spelar bättre när man befinner sig
på okänt vatten och kan klura
fram lite egna idéer istället för att
blint följa de uttjatade teorivarianterna. Den största nackdelen
är oftast att man hamnar efter på
klockan, i och med att det uppkommer helt nya ställningar som
tar tid att sätta sig in i. Men det är
trots allt bättre att ta sig den tiden
än att spela planlösa schablondrag.
5.Lg5 Sbd7 6.e3 Le7 7.Ld3 a6
Det går även att spela 7...dxc4
direkt, men efter 8.Lxc4 a6 kan
vit spela 9.e4 (9.0-0 leder till
partiet.). Genom att lägga in
7...h6 8.Lh4 och först därefter
spela 8...dxc4 9.Lxc4 a6 är 10.e4
förhindrat på grund av 10...Sxe4!
11.Lxe7 Sxc3 12.Lxd8 Sxd1 och
springaren slinker ut via b2.
8.0-0
Lite slappt. Jag trodde att vit
skulle försöka utnyttja mitt a6 på
något vis, men det kanske inte
finns något bra. Efter 8.cxd5 cxd5
står vit en aning bättre, men kan
inte räkna med någon större
fördel.
På 8.c5 följer 8...e5! (Även
8...b6 är fullt spelbart.) 9.dxe5
Sg4 10.Lf4 Sxc5 11.h3 g5! 12.Lg3
Sh6 och svart bör står helt okej
trots vissa försvagningar.
8...dxc4 9.Lxc4 b5 10.Ld3 c5
Här har svart i princip redan utjämnat. Vit har spelat lite för
avvaktande och svart har därmed
löst sina utvecklingsproblem.
Löparen på c8 kommer strax ut
på b7 där den har en fin diagonal

ner mot g2.
11.De2 Lb7 12.Tfd1 b4!
Ett smart tajmat drag som utnyttjar de taktiska möjligheterna
i ställningen.
13.Sa4
Det här draget är nog en aning
förhastat. Det är sällan bra att ha
en springare placerad på kanten
och det var därför värt att fundera över 13.Sb1 med idén Sb1-d2c4. Springaren får då en klart
bättre placering än i partiet.
Detta vore därför att föredra även
om det kostar ett par tempon.
Dessutom slipper vit då att ta på
sig en isolani.
13...cxd4 14.exd4
Nu måste vit slå med bonden
eftersom 14.Sxd4 kan bemötas
med 14...Da5 med hot mot både
a4 och g5 och vit måste ge upp
löparparet med 15.Lxf6 varpå
svart har en liten fördel.
14...Da5 15.b3 0-0
Nu hotar pjäsvinst med 16...Lxf3
följt av Dxg5.
16.Ld2
En aning passivt. Jag hade istället
väntat mig 16.Lh4 Dh5 17.Lg3.
16...Ld6
Förbättrar löparens position och
förbereder Dh5 med hot mot h2.
17.h3 Dh5
Svart ökar pressen mot vits kungsflygel och ”hotar” att ge vit en
dubbelbonde på f-linjen med
Lxf3.
18.Tac1
Vit är inte bekymrad över att ta
på sig en dubbelbonde utan söker
istället aktivt motspel på c-linjen. Om svart byter bort sin
vitfältslöpare så blir c6 svagt
och svarts damflygelbönder blir
mycket utsatta.
18...Tfd8
Här står tornet utmärkt och fyller
en viktig funktion eftersom det
förr eller senare kommer att hända saker och ting på d-linjen. Svart
har lite olika idéer. Antingen att i
något lämpligt läge slå av med

löparen på f3 för att försvaga vits
bondestruktur eller att öppna
spelet med e6-e5. Men först bör
svart bygga upp sin ställning
ytterligare och invänta ett eventuellt felsteg från vits sida för att
sedan kunna slå till i rätt ögonblick.
19.Tc2
Vit förbereder en dubblering
på c-linjen för att sedan kunna
hoppa in med springaren från a4
till c5.
19...a5
Sätter a-bonden i säkerhet, men
försvagar fältet b5. Vit kan dock
inte utnyttja det för tillfället. Det
naturliga svarsdraget brukar vara
20.Lb5, men här faller det på
20...Lxf3 och vit kan inte slå tillbaka med damen eftersom löparen då blir stående ogarderad.
Dessutom vill vit inte gärna
släppa fältet e4.
20.Tdc1
Vit har laddat upp på c-linjen och
Sc5 ser ut att vara på gång. Det är
dock ännu inget bekymmer för
svart eftersom han har sitt torn på
d8 med röntgenattack ner mot
d3 och d2 viket gör att han kan
slå ner detta drag med taktiska
medel.

20...Ld5?!
Ett drag som jag ångrade strax
efter att jag hade spelat det. Det
är inget större fel med draget,
men jag anser att jag kunde ha
utnyttjat min tid bättre. Det
direkta 20...h6! gör mer nytta.
TfS nr 3/2007
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Då är g5 täckt och d5 är fortfarande tillgängligt för springaren
på f6. Det är svårt för vit att hitta
drag. Spelar han t.ex. 21.Le3,
liksom i partiet, kan svart spela
21...Sd5! med idén 22.Sc5 Lxc5
23.dxc5 Sxe3 24.fxe3 Lxf3
25.gxf3 Dxh3 med bondevinst.
21.Le3
Vit förbereder Sd2 för att komma loss ur svarts grepp. Därefter
kan Sc5 också bli aktuellt. På
21.Sc5 följer 21...Lxf3 22.Dxf3
Dxf3 23.gxf3 Lxc5 24.dxc5 Sxc5
med bondevinst.
21...h6
Ett stilla säkringsdrag som luftar
kungen. Det kan ofta komma till
stor nytta framåt slutspelet för
att undvika matthot på åttonde
raden.
22.Sd2
Vit börjar aktivera sig och efter
ett dambyte har svart inte
mycket till motspel. Vit har visserligen en isolani på d4, men den
kan inte räknas som svag så länge
inte svart kan komma åt den.
22...Dh4 23.Lb5
Nu är tiden kommen för att utnyttja svarts försvagning på damflygeln, men frågan är om detta
verkligen var det rätta sättet med
tanke på vad som följer. Det kändes mer naturligt att aktivera
springaren med 23.Sc5, men kanske ville vit inte tillåta en blockering av c-linjen efter 23...Sxc5
24.dxc5 Lc7. Enklast och bäst
var antagligen att gå in i en dragupprepning med 23.Sf3 Dh5.
23...Tab8!
Täcker fältet b6 för vits springare
och ger inte heller vits löpare
tillgång till c6 med tempo.
24.Lc6
Vit spelar konsekvent på att byta
av svarts löpare på d5 för att
sedan kunna komma in i svarts
ställning med tornen via c6.
24...Sf8
Början på en mycket fin springarmanöver. Svart har inte särskilt
20
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mycket att sätta emot på damflygeln, men däremot ett starkt initiativ på kungsflygeln och omgrupperar därför sina trupper dit.
25.Lxd5 Sxd5 26.Tc6
Vit är på väg med tornet till a6 för
att sedan plocka a5-bonden, men
är det verkligen värt besväret och
all tid det kostar?
26...Sg6 27.Df3?
Vit påbörjar en felaktig plan. Idén
är att ställa springaren på e4 för
att kontrollera ställningen, men
det fungerar inte riktigt. 27.Ta6
ser bättre ut, men svart har inga
problem här. Det går att välja
mellan ett flertal drag. Enklast är
27...Lc7 eller 27...Ta8 och allt är
garderat. Svart kan också spela
27...Sge7, som i partiet, och offra
a5-bonden mot aktivitet, t.ex.
28.Txa5 Sf5 29.Sf3 De4 30.Te1
Tbc8! och vit får snart ångra sin
girighet.
27...Sge7!
Springaren ska till f5 där den
trycker mot både d4 och e3 samt
garderar löparen på d6.
28.Ta6 Sf5

Nu hänger det på d4, vilket är
mycket svårt att parera. Ett
byte av kantbonden på a5 mot
centrumbonden d4 är naturligtvis klart fördelaktigt för svart
eftersom det genast öppnar spelet för hans pjäser. Dessutom har
a5-bonden inget större värde så
länge vits bonde på a2 är låst av
svarts på b4.
29.Se4?

Ett naturligt drag – men också
draget som förlorar partiet! Med
tanke på hur slappt min motståndare spelat tidigare i partiet kom
det inte som någon överraskning.
Jag hade också sett honom göra
klart värre tabbar tidigare i turneringen där han satt bort vinstställningar till förlust i ett enda
drag. Jag bedömer honom som en
mycket stark spelare, men han
tycks sakna den energi som krävs
för att fullföra ett schackparti.
Klart bättre var 29.Sc4 och vit
behöver inte förlora.
29...Lf4!
Nu rämnar den vita ställningen
totalt. Det hänger på e3 vilket
tvingar vit att byta löpare varefter d4-bonden går förlorad. Vit
kommer i bästa fall undan med
en ren minusbonde.
30.Lxf4
Att försöka vinna pjäs med 30.g3
gör det bara ännu värre efter
30...Dxh3 31.Lxf4 Sxd4 och vit
blir genast tvungen att ge tillbaks
material, t.ex. 32.Dg2 Se2+
33.Kf1 Dxg2+ 34.Kxg2 Sdxf4+
och svart vinner.
30...Sxd4 31.Dg4
Dambytet är tvunget eftersom
vit annars är förlorad efter Sxf4 i
nästa drag.
31...Dxg4 32.hxg4 Sxf4
Nu hotar 33...Se2+ med tornvinst, så a5-bonden går inte att
slå.
33.Tc4
33.Tc5 ser naturligare ut för att
åtminstone plocka a5-bonden.
Här har svart dock en stark fortsättning: 33...Sde2+ 34.Kh2 Td4
med idén 35.f3 Td1! med det
dödande hotet Tg1. Efter 36.g3
Sd3 37.Tcxa5 Sd4 är vit redan
inne i mattnätet.
33...Td5!
Svart garderar a5-bonden, men
det finns också en helt annan
poäng med draget som min motståndare helt hade förbisett.
34.Tc7!?
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Vit sätter press längs sjunde raden för att tvinga svart till passivt
försvar. Det finns dock resurser
tillgängliga, så kanske var det bättre att aktivera springaren på a4
som stått orörd i tjugo drag.
34...Sde2+!?
En mycket fin idé. I och med
detta avgjordes partiet ganska
snabbt. Tyvärr hade jag dock missat en försvarsresurs för vit. Bättre var därför att spela enkelt med
34...h5 35.g5 Te5 36.f3 h4 med
en överlägsen ställning för svart.
35.Kh2 Tbb5?
Den originella idén bakom mitt
föregående drag. Nu hotar tornoffret 36...Th5+ och sedan matt
med nästa torn.
36.Ta8+ Kh7

37.Sg3??
Efter detta drag förlorar vit. I
tidsnöden var det svårt att få
37.Sac5! att fungera, men det
hade räddat vit eftersom det planerade 37...Sd3 faller på det eleganta 38.Sf6+!! gxf6 39.Txf7+
Kg6 40.Te7 h5 41.Tg8+ Kh6
42.Th8+ Kg6 43.Tg8+ med
remischackar.
37...Sxg3 38.Kxg3
Naturligtvis inte 38.fxg3 Se2 med
matt på h5 inom kort alternativt
pjäsförlust.
38...Se2+ 39.Kf3 Sg1+
Några extra schackar för att få
tidsnöden avklarad.
40.Kg3 Se2+ 41.Kf3 Sd4+ 42.
Kg3
Om vit försöker sig på 42.Ke4

kan svart briljera med 42...Te5+
43.Kxd4 (43.Kd3 Tbd5 ger inte
heller den vita kungen någon ro.)
43...Tbd5+ 44.Kc4 Te4 matt. En
fin matt med kungen mitt ute på
brädet.
42...h5!
Genom att öppna ställningen
framför vits kung går vinstföringen snabbt och smidigt. Vit saknar
motspel eftersom hans springare
står offside.
43.f4
Vit försöker hindra svart från att
spela Tg5, men nu blir det bara
ännu värre. Sista chansen var
43.Txf7 men efter 43...hxg4 är
det ändå bara en tidsfråga. Om
svart istället spelar 43...Tg5 44.f3
hxg4 45.fxg4 Sf5+ 46.Kf3 Txg4
47.Kxg4 Sh6+ 48.Kf3 Sxf7 bör
han också vinna, men här har vit
klart bättre remichanser.
43...hxg4 44.Txf7 Sf5+ 45.Kh2
Hade Chismatullin missat springarschacken på h6 efter 45.Kxg4
månntro?
45...Td4! 46.uppg.
Vit är dömd till försvar resten av
partiet och kommer ändå inte
kunna hålla ut särskilt länge, t.ex.
46.Tff8 Kg6 47.Th8 Txf4 48.Sb2
g3+ 49.Kh3 Td5 följt av Tdd4
och sedan matt på h4.
Franskt (C 16)
Tatiana Kosintseva
Emanuel Berg
När jag spelade i Wijk aan Zee i
januari fick jag möta Tatianas
äldre syster Nadezjda där jag vann
det berömde partiet med 3...h6
i Franskt – se TfS nummer 2/07.
Eftersom systrarna spelar samma
öppningar hade jag chansen att
försöka mig på en repris. Efter
min förlust mot Zoltan Almasi i
första ronden var det dock inte
riktigt läge för detta.
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4
Länge leve Winawer! Jag har spelat denna öppningsvariant ända
sedan 1990, då jag var ett litet

barn på åtta nio år, med mycket
gott resultat. I fjol vann jag bland
annat ett parti mot Aleksander
Delchev i individuella EM – se
TfS nr 4/06. Någon dag senare
kom Gurevich fram och frågade
mig om råd. På elitnivå har nämligen just Winawer ansetts vara
kritiskt för svart under de senaste
åren. Jag är dock inte den som
följer strömmen, utan håller fast
vid mina varianter och försöker
överleva mot vits ständigt uppdykande nyheter. De senaste åren
har jag dock fått lida lite väl mycket i Winawer, även om resultaten
fortfarande har varit acceptabla
tack vare min goda kampvilja. I
dagens schackvärld händer det
ständigt mycket och det gäller att
kunna vara lite flexibel för att
inte hamna snett i öppningarna.
Just därför valde jag att avvika
från huvudvarianten och spela lite
krokigt för att undvika hennes
prepp och för att få en spelbar
ställning där jag väl kände till
bondestrukturen och hade något
att jobba vidare med.
4.e5 Dd7!
Det här draget har jag mött två
gånger som vit och förlorat båda
partierna. Det kändes därför som
ett bra test att spela varianten
med motsatt färg. Några ronder
tidigare provade jag varianten
4...Se7 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 b6 mot
Jevgenij Sjaposjnikov, men hamnade sämre i öppningen och förlorade så småningom. Idén i det
här partiet är ungefär densamma,
fast genom att byta ut Se7 mot
Dd7 kan jag bemöta vits Dg4 på
ett helt annat sätt.
5.a3
Kanske är detta en onödig tempoförlust. Det direkta 5.Dg4 är
ett intressant alternativ.
5...Lxc3+ 6.bxc3 b6
Svarts plan är i grunden mycket
enkel: vitfältslöparna ska bytas av
och sedan ska de svarta springarna ta kontroll över de vita fälten,
TfS nr 3/2007
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framför allt c4. Problemet är att
svart hamnar lite efter i utvecklingen och därför kan det vara
svårt att genomföra planen rent
konkret.
7.Dg4 f5
En av huvudidéerna med 4...Dd7.
8.Dg3
Vit håller sig med damen på glinjen för att pressa vidare mot g7
och hindrar för tillfället svarts
utveckling av kungsflygeln.
8...La6 9.Lxa6 Sxa6
Första målet är uppnått. Nästa
etapp är att föra springaren från
a6 till c4, vilket är ganska tidskrävande. Ställningen är dock
väldigt låst och för tillfället är
tempoförluster inte så allvarliga.
Svart måste visserligen se upp så
att vit inte kan bryta med c4 och
sedan stöta med d5, vilket i vissa
fall kan vara förödande.
10.Se2
Springaren är på väg till f4. Ett
alternativ var att spela 10.a4 Sb8
11.Sf3 (11.a5 ger inte mycket för
vit efter 11...Sc6 12.axb6 cxb6
och svart har både tjänat tid och
fått en halvöppen c-linje att spela
på.) 11...Sc6 12.Sd2 för att
motverka svarts plan att föra
springaren till c4. Men här hamnar vit lite för passivt och svart
har inga problem med utvecklingen längre.
Slutligen finns det konkreta
10.Dd3 Sb8 11.c4 och vit blir
åtminstone av med sin dubbelbonde. Då har vit emellertid
släppt trycket mot g7 och svart
kan utveckla sig med Se7 alternativt börja med Sc6.
10...Sb8!
Springaren har påbörjat sin rutt
till c4 via c6-a5.
11.h4?!
Vit tar terräng på kungsflygeln
med förhoppning om motspel där
i kompensation för fältet c4 som
nu är helt i svarts händer. En
mycket intressant taktisk möjlighet var 11.Sf4! med idén 12.
22
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Sxe6!?, t.ex. 11...Sc6 (11...g6
innebär en alltför allvarlig försvagning efter 12.h4 och är
därför inte att tänka på.) 12.Sxe6
Dxe6 13.Dxg7 (Tornet på h8
kommer att gå förlorat, men hur
blir det sedan med vits dam?)
13...0-0-0 (13...Dg6 14.Dxh8
Sd8 [14...Dxg2 15.Tf1 0-0-0 16.
Dxh7 De4+ 17.Le3 Dxc2 18.Tc1
Dd3 ger svart visst motspel, men
håller knappast i längden.] 15.e6!
räcker inte heller för svart.)
14.Dxh8 Dg6 15.0-0 Td7 (Om
15...Te8 så 16.h4!. Vit hotar då
med 17.h5 och damen kommer
ut via g7.) 16.Te1! h5 17.e6 Th7
18.e7. Helt tvunget, men det
vinner också för vit eftersom
damen får ett flyktfält på e5.
Således verkar 11.Sf4! vara en
klar förstärkning gentemot partidraget och svart bör leta förstärkningar tidigare.
11...Sc6
Nu är svart helt med i matchen
igen och frånsett utvecklingsproblemen på kungsflygeln har
han en mycket sund ställning.
12.h5 0-0-0 13.Lg5
13.h6 bemöts bäst med 13...gxh6
(Efter 13...g6? 14.Lg5 Tf8 15.Sf4
har svart stora problem med sin
utveckling eftersom vit alltid kan
bemöta Sge7 med Lf6 följt av
Sh3-g5 och h7-bonden går förlorad. Svart får därför nöja sig
med att spela på damflygeln med
15...Sa5 men kan då som bästa
räkna med remi genom att
blockera damflygeln, men troligtvis kan vit på något sätt slå hål på
blockaden. En intressant möjlighet är att dubblera tornen på
e-linjen för att sedan spela Lf6.)
14.Lxh6 Sge7 och svart får spel
på g-linjen.
13...Tf8 14.Sf4
14.h6 kan besvaras med 14...Tf7.
14...Sh6!
Ett starkt drag. Svart tar på sig en
dubbelbonde, men får aktivt spel
längs g-linjen. Om vit inte slår av

springaren kan svart fortsätta med
Sf7 och därefter kan h6 alltid
bemötas med g6! eftersom
springaren på f7 täcker fältet g5
för vits springare.
15.Lxh6 gxh6 16.Dd3 Kb7

17.a4
Under partiet funderade jag över
hur jag skulle bemöta 17.Db5.
Svart vinner till synes en bonde
efter 17...Sxe5 18.Dxd7 Sxd7
men det hela är inte så klart eftersom bonden på e6 kommer att bli
otroligt svag, och faller den så
faller även andra bönder. Det kan
följa 19.0-0-0 och vit har åtminstone kompensation för bonden.
Naturligtvis behöver jag inte acceptera bondeoffret, men i så fall
tycker jag det är en klar poäng att
spela damen till b5 där den står
aktivt och irriterar svarts kung.
17...Sa5 18.Ke2
Efter 18.Db5 kan svart spela
18...Dxb5 19.axb5 Te8 följt av
Te7, Tc8 och c6 med spel längs
c-linjen.
18...a6?!
En onödig försvagning. Min idé
var att förhindra Db5, men det
fanns ingen anledning till detta
eftersom slutspelet är bra för
svart. Bättre var därför 18...Tc8!
med idén c5 och b6-bonden blir
inte så svag som i partiet.
19.Thb1 Thg8 20.g3 Ka7
Kungen måste undan från b-linjen för att c7-c5 ska bli möjligt.
Den bondeframstöten är också
svarts enda egentliga vinstplan
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Foto: Pavel Lobach

Tatiana Kosintseva lyckades inte få revansch för systerns förlust mot Emanuel Berg i Wijk aan Zee
– se förra numret.

eftersom ställningen annars är för
låst för att det ska gå att göra
något konstruktivt.
21.Kf1
Vit försöker sätta kungen i säkerhet, men så snart spelet öppnas
går den inte säker någonstans.
Det kan dock vara bra att frigöra
fältet e2 för vits dam. På 21.Tb4
finns 21...c5 22.dxc5 bxc5
23.Tbb1 Sc4 med klar fördel för
svart. Vit kan inte skapa något
motspel mot svarts öppna kung
eftersom den starka springaren
på c4 täcker upp alla nyckelfälten.
21...Tc8 22.Tb4 c5 23.Tbb1
Det är bara att tacka och ta emot
när man blir bjuden på några
extra tempon. Det var visserligen
svårt för vit att göra något annat
eftersom 23.dxc5 bxc5 24.Tbb1
Sc4 blir ännu värre.

23...Tc6 24.dxc5 Txc5
Även 24...bxc5 var möjligt, men
då kommer jag senare att tappa
tid med Tcc8-b8.
25.De3 Sc4 26.Dd4 a5!
Genom att låsa bönderna på
damflygeln försvinner vits alla
tänkbara motspelsmöjligheter.
Det tråkiga är att springaren på
c4 inte har några fält att gå till för
tillfället. Det är dock inget större
problem eftersom springaren står
så pass aktivt på c4. Vit kan heller
inte kontrollera alla dess flyktfält
hur länge som helst eftersom svart
snart kommer att starta ett anfall
på kungsflygeln.
27.Sd3 Tc6 28.Df4?
Efter detta drag är vinstföringen
tämligen enkel för svart. Nu står
vits pjäser i vägen för varandra.
Vit ska istället avvakta med 28.Sf4
och försöka hålla i blockaden så

länge som möjligt. Svart bör kunna manövrera runt och få loss
springaren, t.ex. 28...Dc7 29.Te1
Tc8 följt av De7 med hoten Sa3
och Sb2. Vits ställning har helt
enkelt för många svagheter.
28...Tg5 29.Kg2 Dg7!
Givetvis inte 29...Txh5 30.Th1
och vit får motspel. Låsningen av
bönderna på h-linjen är till svarts
fördel och ska naturligtvis utnyttjas.
30.Te1 Tg4 31.Dc1 Tc8
Nu hotar Tg8 med mattangrepp.
Vit är förlorad.
32.Dd1 f4 33.De2
33.Df3 Sd2 vinner också för svart.
33...Tg8! 34.uppg.
Det är ingen brådska att slå på g3.
Det kan också bli aktuellt att slå
med tornet. I extrem tidsnöd och
i brist på meningsfulla drag gav
Kosintseva upp.
TfS nr 3/2007
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Perfekta
förhållanden
i Dresden

om motspel.
21.exd6+ Dxd6 22.f5 Sf4+
23.Kf3 g5 24.h4
Det verkar logiskt att underminera svarts springare, men
24.De5! var (vinst-)draget.
24...h5!
Ett oväntat och svårbedömt drag.

AV HÅKAN ÅKVIST

Ö

ppna veteran-EM för lag
arrangerades under perfekta
förhållanden i Dresden. Sverige
debuterade med två lag i fjolårets
tävling, men trots stort förhandsintresse blev det bara ett lag den
här gången bestående av Nils Åke
Malmdin, Sundsvall, Felix Nordström och Ralph Halleröd, båda
Wasa SK, Håkan Åkvist, Eksjö
(lagkapten) och Kaj Andersson,
Göteborg. Alla var vi “återvändare“.
Totalt startade 52 lag, varav
många tyska distrikts- eller klubblag. Med tretton stormästare och
ett stort antal IM var tävlingen
ändå högklassig.
Redan i andra ronden visade
Nils Åke Malmdin prov på sitt
kunnande.

Caro-Kann (B 12)
Nils Åke Malmdin, Sverige
Manfred Bönisch, SG Leipzig
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.Le3
Db6 5.Dc1
Karakteristiskt för flertalet av de
tyska veteranerna är att de är
trogna sina varianter och sällan
överraskar i spelöppningen. Kvällen innan visade Nils Åke mig
just den här ställningen och förklarade för mig att vit sedan
fortsätter med 6.c4 ...
5...e6 6.c4 Lxb1?!
Även om detta drag finns i
teoriverken har jag markerat min
misstro mot det med “?!“, för det
24
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förefaller mycket tveksamt att
byta löparen mot en outvecklad
springare bara för att förstöra vits
rockadmöjlighet.
7.Txb1 Lb4+ 8.Kd1 dxc4 9.Lxc4
Dc7
Förbereder kungsspringarens utveckling genom att löparen får en
reträttplats på b6.
10.Sf3 Se7 11.a3 La5 12.Ke2
Sd7 13.b4 Lb6 14.Sg5!

Förhindrar faktiskt både kort och
lång rockad. Efter 14...0-0 15.Dc2
besvaras både 15...g6 och 15...Sg6
med 16.h4, och 14...0-0-0
15.Sxf7 är förstås otänkbart.
14...Sf8 15.Se4 Sf5 16.g4! Sxe3
Efter 16...Sxd4+ 17.Lxd4 Lxd4
18.Sd6+ har svart det oangenäma valet mellan 18...Ke7 19.
Dg5+ och 18...Kd8 19.Td1.
17.Sd6+ Ke7 18.Dxe3 Sg6
Med hotet 19...Sxe5.
19.f4 Tad8 20.Tbd1 Txd6
Svart eliminerar den ettriga
springaren med förhoppningar

25.hxg5
Säkrare var 25.De5.
25...Sd5 26.f6+ Kd7 27.De5
hxg4+ 28.Kxg4 Dxe5 29.dxe5
Txh1 30.Txh1 Se3+ 31.Kf4 Sxc4
Slagväxlingen inbringade en pjäs
för svart, men vits långt avancerade bönder, understödda av ett
kraftfullt torn och en central kung,
avgör kampen.
32.Th7 Le3+ 33.Ke4 Lxg5
33...Ke8 besvaras med 34.Th8+
Kd7 35.Tf8, vilket med två drags
fördröjning ger partifortsättningen.
34.Txf7+ Ke8 35.Tg7
Naturligtvis inte 35.Txb7? på
grund av 35...Lxf6!.
35...Lh4 36.Te7+ Kf8 37.Txe6
Sxa3 38.Te7 Sc4 39.Kf5 Lg3
40.e6 Sd6+ 41.Kg6 Se4 42.Th7
Kg8 43.Td7 uppg.
Efter det här udda partiet spelade
Nils Åke ett antal remier innan
han prickade in två vinster i slutronderna. Ett utmärkt förstabordsfacit.
Ralph Halleröds prestationer
var lite ojämna. I rond 7 var han
som vit vid draget i följande
laddade ställning.
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Dietmar Krebs,
Mattadore Mittelrhein

Ralph Halleröd, Sverige
Krebs hade just spelat 22...Tc8
och såg ganska nöjd ut. “Alla
pjäserna i spel och vits löpare
hotad“, ja, så tänkte han kanske.
Då slog Sverigemästaren till med
det brutala 23.Sxf7!, som tvingade tysken till omedelbar kapitulation. 23...Kxf7 24.Dh7+ leder
till matt.
I samma match fick reserven
Kaj Andersson en fantastisk möjlighet mot Matt – det var faktiskt
hans förnamn – Kleinwächter.
Matt Kleinwächter,
Mattadore Mittelrhein

Kaj Andersson, Sverige
Svart drog 28...f5 och bjöd högljutt remi. Kanske såg han vits
eleganta vederläggning just när
han utförde draget, för annars
hade 28...Dxg4 29.Sxg4 Lg7
varit en tänkbar remimöjlighet.

Nu följde två veritabla knockoutslag: 29.Sxd5! fxg4 30.Txe4! uppg.
Kaj bidrog på ett avgörande
sätt till vårt lags relativa framgång. Han vann som vit, spelade
remi som svart och tillförde laget
viktig positiv energi. Med sina
fem vinster och två remier blev
han tävlingens bäste reserv. För
detta belönades han med ett
schatull med fina schackpjäser,
en ros och publikens jubel.
De individuella svenska poängen fördelade sig på följande sätt:
Nils Åke Malmdin 5½ poäng på 8
partier, Felix Nordström 3/7,
Ralph Halleröd 3½/7, Håkan
Åkvist 3/7, Kaj Andersson 6/7.
När lagpriserna skulle delas ut
fanns det bara ryssar och exryssar
på podiet; guld till Stiller Don
Rostov, silver till CD Moskva och
brons till det israeliska laget VIS
Odessa, helt enligt ratingordningen. Lägg därtill att legenden
Viktor Kortchnoi toppade det
schweiziska laget, som kom fyra
och därmed hamnade utanför
prispallen, så ger det ett tydligt
återsken av den totala schackliga
sovjetiska dominansen under den
här generationens uppväxtår.
Slutställning
1. Stiller Don Rostov
2. CD Moskva
3. VIS Odesaa (Israel)
4. Schweiz
5. Wien
6. Tyskland

16
15
13
13
12
12

12. Norge I
16. Sverige
20. Finland

11 (20½)
10 (21)
10 (19½)

(27)
(22½)
(24)
(21½)
(22½)
(22)

Staatsoperette Dresden gav den
lättsamma konserten, “Das gibt’s
nur einmal“. När applådåskorna
klingat ut och scenbelysningen
släckts, kunde vi konstatera att
den gamla evergreenen också
skulle kunna utgöra samlingsrubrik för missade schackdrag.

ELO-LISTAN

Världstoppen 1 april
Den nya världsrankingen från den 1
april såg först ut som ett aprilskämt.
De räknekunniga hade förväntat att
Viswanathan Anand skulle ta över
positionen som världsetta efter
Veselin Topalov, detta efter turneringen i Morelia-Linares där Anand
hamnade i topp och Topalov i
botten.
Det är sex år sedan Fide började
publicera listor var tredje månad
och Linaresturneringen, som brukar sluta omkring den 10 mars, har
då alltid varit inräknad. Fide hävdade att turneringar som ska tas med
bör ha varit spelade en månad innan
listan publiceras men har alltså inte
följd den regeln tidigare år, och
dessutom hade man den här gången
faktiskt räknat in ett par andra
turneringar som gick in i mars.
Fide tog hänsyn till de många
protester som framfördes och några dagar in i april kom en korrigerad
lista med Anand i topp.
Anand, Viswanathan
Topalov, Veselin
Kramnik, Vladimir
Morozevitj, Alexander
Aronian, Levon
Mamedjarov, Shachrijar
Radjabov, Tejmur
Leko, Peter
Svidler, Peter
Adams, Michael
Gelfand, Boris
Ivantjuk, Vasilij
Polgar, Judit
Navara, David
Ponomariov, Ruslan
Gristjuk, Alexander
Bacrot, Etienne
Jakovenko, Dimitri
Kamsky, Gata
Akopian, Vladimir
Shirov, Alexei
Carlsen, Magnus
Nisipeanu, Liviu-Dieter
Short, Nigel
Sasikiran, Krishnan
Eljanov, Pavel
Karjakin, Sergej
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2786
2772
2772
2762
2759
2757
2747
2738
2736
2734
2733
2729
2727
2720
2717
2717
2709
2708
2705
2703
2699
2693
2693
2691
2690
2686
2686
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Rublevskij, Sergej
Malachov, Vladimir
Aleksejev, Jevgenij
Dominguez, Lenier
Kasimdzjanov, Rustam
Vallejo, Paco
Milov, Vadim
Almasi, Zoltan
van Wely, Loek
Inarkiev, Ernesto
Tiviakov, Sergei
Nakamura, Hikaru
Sokolov, Ivan
Onischuk, Alexander
Krasenkow, Michal
Lautier, Joel
Zvjaginsev, Vadim
Jobava, Baadur
Timofejev, Artjom
Zhang, Pengxiang
Bu, Xiangzhi
Aresjtjenko, Alexander
Wang, Yue
Ni, Hua
Naiditsch, Arkadij
Volokitin, Andrej
Georgiev, Kiril
Miton, Kamil
Tkachiev, Vladislav
Sargissian, Gabriel
Harikrishna, Pentala
Smirin, Ilia
Nielsen, Peter Heine
Sutovsky, Emil
Beliavsky, Alexander
Mirosjnitjenko, Jevgenij
Cheparinov, Ivan
Gashimov, Vugar
Fressinet, Laurent
Avrukh, Boris
Ehlvest, Jaan
Barejev, Jevgenij
Movsesian, Sergei
Motylev, Alexander
Seirawan, Yasser
Izoria, Zviad
Socko, Bartosz
Tomasjevskij, Jevgenij
Volkov, Sergej
Gurevich, Mikhail
Kobalia, Michail
Wang, Hao
Bologan, Viktor
Asrian, Karen
Efimenko, Zahar
Fridman, Daniel
Lputian, Smbat
Drejev, Aleksej
Sakajev, Konstantin
Azmaiparasjvili, Zurab
Ye, Jiangchuan
Smirnov, Pavel
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2680
2679
2679
2678
2677
2676
2675
2675
2674
2669
2663
2663
2663
2663
2661
2661
2659
2658
2658
2657
2656
2656
2656
2654
2654
2654
2653
2653
2652
2651
2650
2650
2649
2648
2648
2646
2646
2644
2644
2644
2643
2643
2642
2642
2642
2641
2641
2641
2640
2639
2639
2638
2636
2635
2635
2635
2634
2633
2633
2632
2632
2631

Nikolic, Predrag
Moisejenko, Alexander
Bauer, Christian
Khenkin, Igor
Afromejev, Vladimir
Vladimirov, Jevgenij
Gagunasjvili, Merab
Istratescu, Andrei
Najer, Jevgenij
Chalifman, Alexander
Postny, Jevgenij

2631
2630
2629
2629
2628
2627
2625
2625
2624
2624
2622

Sverigetoppen 1 april
Emanuel Berg behåller sin placering
som Sverigeetta, men på nästa lista
(1 juli) är det möjligt att Ferdinand
Hellers tar över i och med att elitserien har börjat elo-beräknas.
Berg, Emanuel
Agrest, Evgenij
Hillarp Persson, Tiger
Hector, Jonny
Cramling, Pia
Hellsten, Johan
Cicak, Slavko
Andersson, Ulf
Wedberg, Tom
Carlsson, Pontus
Hall, Jesper
Åkesson, Ralf
Hermansson, Emil
Karlsson, Lars
Barkhagen, Jonas
Brynell, Stellan
Lindberg, Bengt
Wiedenkeller, Michael
Johansson, Jan
Ernst, Thomas
Lyrberg, Patrik
Olsson, Anders
Wessman, Richard
Eriksson, Johan
Åberg, Anton
Ahlander, Björn
Bator, Robert
Furhoff, Johan
Lindberg, Bo
Lejlic, Samir
Svensson, Bengt
Olsson, Linus
Larsson, Per
Eriksson, Magnus
Engqvist, Thomas
Hedman, Erik
Sjöberg, Mats
Nithander, Victor

2574
2561
2552
2537
2535
2534
2531
2528
2501
2495
2485
2478
2475
2469
2468
2462
2443
2441
2441
2436
2432
2419
2419
2412
2400
2400
2399
2397
2389
2388
2386
2368
2353
2352
2351
2350
2343
2343

Åkesson, Joel
Moberg, Karl Johan
Eriksson, Anders
Tikkanen, Hans
Jansson, Börje
Helgason, Reynir
Kinnmark, Ove
Hjelm, Niclas
Andréasson, Ingvar
Jonsson, Mikael
Schneider, Stefan
Silseth, Simon
Magnusson, Jörgen
Backelin, Rikard
Rylander, Dennis
Åström, Göran
Carlhammar, Magnus
von Bahr, Oskar
Lundin, Jan
Semcesen, Daniel
Blomqvist, Erik
Eriksson, Jonas
Hamark, Jesper
Rörvall, Göran
Winge, Stefan
Olsson, Krister
Ong, Kezli
Couso, Luis
Glimbrant, Torbjörn
Johansson, Lars-Erik
Nilsson, Sebastian
Livner, Anders
Malmstig, Erik
Tairi, Faruk
Andersson, Tommy
Johansson, Gunnar
Ängskog, Kent
Marttala, Thomas
Sagit, Rauan
Greiff, Håkan
Burwick, Malte
Johansson, Mikael
Cederberg, Karl-Olof
Berkell, Peder
Agrest, Svetlana
Friberg, Hans
Malmdin, Nils-Åke
Johansson, Gunnar
Hultin, Johan
Smith, Axel
Lögdahl, Harald
Engström, Kaj
Karlsson, Tomas
Rygaard, Michael
Nygren, Kim
Eriksson, Jörgen
Lundvik, Jonas
Collett, Peter
Backe, Peter
Andersson, Björn
Berntsen, Peter
Lindberg, Henrik
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2338
2336
2335
2335
2334
2333
2330
2330
2326
2322
2321
2321
2315
2314
2311
2308
2306
2301
2299
2298
2291
2290
2289
2286
2285
2284
2284
2282
2282
2281
2278
2275
2275
2274
2273
2272
2271
2271
2268
2266
2266
2266
2260
2257
2257
2256
2253
2252
2252
2251
2250
2249
2249
2248
2247
2245
2243
2239
2235
2235
2234
2232

BREV
Gubbschack och gubbsnack
I sina kommentarer till partiet mellan Ole
Jakobsen och mig, i TfS 2/07, undvek Johan
Furhoff finkänsligt den självklara journalistiska vinklingen – gubbschack. Samma rubrik
eller ännu hellre gubbsnack passar in på
Viktor Kortchnoi. Hans beteende mot Irina
Krush – se TfS nr 2/07 – förvånar ingen som
läste min Kortchnoikritiska artikel i Schacknytt för tiotalet år sedan.
Då hade Kortchnoi på tre partier lyckats
klara en remi mot Pia Cramling, men fann
det ändå befogat att tala om för henne och
Judit Polgar att de inte förstod sig på schack.
Drullen lyckades i sitt nästa möte med Pia
verkligen besegra henne. Pia berättade senare
för mig att spelglädjen, kampgeisten, helt
saknades under det partiet.
Någon beundran är det svårt att känna för
Kortchnoi även om han är en färgklick, även
om hans resultat är värda respekt. Och även
om unga tuffingar kan få även mig att
tappa humöret, som i inledningen av årets
allsvenska. Partiställningarna är från rond 1
respektive 2.
Axel Ornstein, Eksjö-Aneby

Anders Olsson, Rockaden Sthlm

17.Lxh6! gxh6 18.Dd2 Te6 19.d4! Sh7 20.
Sxh6+ Kh8 21.Sg4 Tg8
Efteranalyserna visade att 21...exd4 22.Lxh7
Kxh7 23.Sh5 är ungefär lika utsiktslöst.
22.dxe5 Txg4

Desperation, men på 22...Se7 har vit återigen
23.Lxh7 följt av 24.Sh5.
23.hxg4 Sxe5 24.Lf5 Dd6 25.Sh5
Inte 25.Lxe6? Sf3+.
25...Sc4 26.Txe6 fxe6 27.Dh6 De7 28.Lxh7
Dxh7 29.Df8+ Dg8 30.Df6+ Kh7 31.g5 uppg.
Axel Ornstein, Eksjö-Aneby

Bo Lindberg, Sollentuna SK

22.Lxg7!
"Djävla juniorer!" undslapp det mig innan jag
ens hunnit räkna på svaret.
22...Kxg7 23.Tg3+ Lg5
Inte 23...Kh7 24.Th3.
24.h4 Dc7 25.Dxc7 Txc7 26.hxg5
och vit vann slutspelet.
Kortchnoi har tyvärr satt i system att vara
otrevlig, så hur ska man handskas med arga
gubben? Att som Krush vara korrekt men
tydlig är bra, men man kan också arbeta
förebyggande. Yasser Seirawan slog Kortchnoi redan som 16-åring, och man kan väl
misstänka att han fick sig en åthutning. När
jag talade med Seirawan under Schacknytts
jubileumsturnering i Malmö 1979 berättade
han att det är bäst att förekomma Kortchnoi
redan när han stannar klockan:
– Please Mr. Grandmaster, don´t give up.
Teach me more! (Snälla herr stormästare, ge
inte upp. Lär mig mer!)
Axel Ornstein
Bromma

TfS nr 3/2007

TfS nr 3.07.pmd

27

07-05-07, 12.57

27

REDAKTÖR: JOHAN FURHOFF
johan.furhoff@chello.se

ELITSERIEN

Sollentuna SK
för sjätte gången
I

nledningsvis kan beträffande
åttonde ronden förmälas att
det rapporterade resultatet i
partiet Agrest–Karlsson i matchen
SK Rockaden Stockholm–Sollentuna stod sig. Efter att ha konsulterat regelkommittén avslog
allsvenska kommittén Sollentunas protest.
Sollentuna fick alltså inte med
sig den halvpoängen men hade i
gengäld mönstrat ett starkt lag till
slutsammandraget i Västerås.
Vissa lag höjer sin medelrating
betydligt i helgsammandragen
genom att de då kostar på sig att
ta in professionella spelare, vilket
kan vara hårt för de rena amatörlag som får möta dem just då. För
schackkommentatorn är däremot
fenomenet glädjande, eftersom
utbudet av publiceringsvärda
partier därigenom ökar på ett
markant sätt.
Storklubben Sollentuna besegrade i elitseriens nionde rond
Åstorps SS, som bara har 21 spelare på ratinglistan. Siffrorna blev
6½–1½ och Åstorp vann endast
ett parti, vilket också naturligtvis
är det mest sevärda. Det är alltid
undantagen som tilldrar sig
intresse; skolexemplet är att det
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är en större nyhet om en människa biter en hund än tvärtom.
Blumenfeldgambit (E 10)
Pontus Sjödahl, Åstorps SS
Valerij Popov, Sollentuna SK
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 c5 4.d5
b5 5.dxe6 fxe6 6.cxb5 d5
En äkta, antagen Blumenfeldgambit ser man inte varje dag.
Ett sådant parti börjar alltid med
en tyst hälsning till Alexander
Aljechin, ty genom glanspartiet
Tarrasch–Aljechin, Bad Pistyan
1922 är öppningen för alltid förknippad med hans namn.
7.Lg5 h6
Svart får lida en hel del för den
här försvagningen i det följande.
Det normala är direkt 7...Sbd7.
8.Lh4 Sbd7 9.Dc2 Da5+ 10.Sfd2
Dxb5 11.e4!
Svart klarar sig hyggligt efter
11.Dg6+ Kd8, så istället hamrar
vit vidare mot de vita fälten,
11...Db6 12.Sc3 Kf7 13.exd5
exd5 14.0-0-0 g5 15.Lg3 Lb7
16.h4 g4 17.h5 Tg8 18.Sc4!
De6 19.Se3 Sb6 20.Ld3 d4 21.
Lg6+ Kg7 22.Sf5+ Kh8 23.The1
Dc4 24.Sb1 Dxa2?
Svart har bitit ifrån sig väl mot
den vita anstormningen, men här

äter han definitivt fel bonde.
Efter 24...Dxc2+ 25.Kxc2 Lxg2
26.Sd2 Sbd5 har vit viss kompensation för bonden i form av
oklara möjligheter, men inte mer.

25.Sd6!
Starkt. Svart kan knappast sälja
svartfältaren. Mot den andra
anfallsvåg som vit nu sätter in är
svart dåligt rustad, eftersom
damen är avskuren och kungen
avklädd.
25...Ld5 26.Le5 Sbd7 27.Lf4 a5
28.Sa3 Ta6 29.Sdc4 a4 30.Ld3
Sxh5 31.Lh2 Te6 32.Txe6 Lxe6
33.Te1 g3 34.fxg3 Sg7 35.g4!
Därmed är Sg7 pattställd.
35...Le7 36.Dd2 Lg5 37.Lf4 Db3
38.Lxg5 Lxg4 39.Lxh6 Sh5
40.Te7 Sdf6 41.Se5 uppg.
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Slutsammandrag i Västerås.

En annan rar blomma i spelöppningsfloran är Marshallangreppet
i Spanskt, och när den spelas av
experter brukar det vara värt att
ta fram förstoringsglaset.
Spanskt (C 89)
Vasilios Kotronias, Skara SS
Rickard Engman, Umeå
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5
7.Lb3 0-0
Marshallangreppet är ett exempel på en öppning som är otacksam att ha på repertoaren. Man
drömmer om att få spela någon
av de fantastiska angreppsvarianter man har analyserat hemma,
men de flesta vitspelare man normalt möter väljer att omedelbart
gå ur vägen med 8.a4 eller 8.d3
eller något sådant; fega och sunda
varianter som ger utmärkta resul-

tat i praktiken. De enda som går
rakt in i komplikationerna är
riktigt starka och välförberedda
spelare, och då visar det sig att
man inte kan varianterna ordentligt eftersom man aldrig får spela
dem.
8.c3 d5 9.exd5 Sxd5 10.Sxe5
Sxe5 11.Txe5 c6 12.Te1 Ld6
13.g3 Dd7 14.d3
Detta är den andra huvudvarianten (vid sidan av det extremt välanalyserade 14.d4), och den har
vissa poänger, som att e4 hålls
garderat.
14...Dh3 15.Te4 Df5 16.Sd2 Dg6
17.Te1 f5 18.f4
På 1980-talet analyserade man
komplikationerna efter 18.c4 f4,
men numera anses det solida
partidraget obligatoriskt.
18...Lxf4 19.Df3 Lb8 20.Lxd5+
cxd5

Vit har inte råd med 21.Dxd5+?
Kh8 22.Dxa8 Db6+ följt av Lb7.
Svart vill gärna öppna den långa
vita diagonalen.
21.Sb3!

Och vad säger teorin här? Det
verkar vara Kotronias som är teorin, och han säger att Beljavskij
inte fick utjämning efter 21...Lb7
22.Lf4 Lxf4 23.Dxf4 d4!? 24.
TfS nr 3/2007
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men Kotronias har någonting i
bakfickan.
48.Dxg4!
Briljant!
48...fxg4 49.c8D Dd2+ 50.Kg3
De3+?
En liten detalj bara: 50...Dd3+
leder till remischackar. Svarts dam
rör sig inledningsvis längs axeln
d3-e4-g6-h7, och slår vits löpare
endast om det kan ske med schack.
Konkret kan det se ut så här:
50...Dd3+ 51.Kh4 Dh7+ 52.
Kxg4 Dg6+ 53.Kxh3 (53.Kh4
Dh7+) 53...Dh5+ 54.Kg2 De2+
55.Kg3 Dxe5+.
51.Kxg4 Dxe5 52.Df5+ uppg.
En teoretiskt intressant öppning,
och ett rafflande slut.

Vasilios Kotronias, årets Greklandsmästare, bor numera i Skara
och representerar Skara SS i elitserien.

Sxd4, och vit vann i 31:a draget
i partiet Kotronias–Beljavskij,
Istanbul 2003.
21...La7+ 22.d4 Le6
Det här ser ganska trevligt ut för
vit, eftersom svarts vitfältslöpare
är lite tråkig och vit har grepp om
e5 och c5, men Engman visar att
det inte är särskilt farligt. En förbättring jämfört med Beljavskijs
spel med andra ord.
23.Lf4 Lf7 24.Te7 Tfe8 25.Tae1
Txe7 26.Txe7 Lb6 27.Sc1 Kf8
28.Td7 Td8 29.Txd8+ Lxd8
30.Sd3 Le7 31.De2 De6 32.Le5
g5 33.Kf2 Lg6 34.Ke1 Kg8
35.Kd2 h5 36.Sc5 Lxc5 37.dxc5
Kf7 38.De3
Vit har inte lyckats få med sig
mer än en akademisk fördel in i
slutspelet (i form av fribonde och
bättre löpare). Nu verkar det vara
ganska remiartat om svart bryter
30
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sig ut med 38...f4 39.gxf4 Df5
40.fxg5 Dc2+ 41.Ke1 Dxb2.
38...a5 39.Dd4 h4 40.gxh4 gxh4
41.Df4 h3 42.Ke3 b4 43.cxb4
axb4 44.Kf2 Lh5 45.c6!
Slutligen ett vinstförsök. Men det
gäller att räkna långt.
45...Dg6 46.Dg3 Lg4 47.c7 Dh6

Nu leder 48.c8D Dd2+ 49.Kg1
Dd1+ direkt till remischackar,

I tionde ronden var det så dags för
det länge emotsedda finalmötet
mellan Lund och Sollentuna.
Dessvärre var det inte ordnat med
någon direktsändning på internet
(arrangemangen fick i övrigt väl
godkänt), så lundasupportrarna
ropade efter rapporter genom
mobiltelefoner och via nätet.
Relativt snart kom det dock
besked, Sollentuna ledde med
3–0 efter tre misslyckade spelöppningar, varav två återges
nedan.
Polskt (A 46)
Evgenij Agrest, Sollentuna SK
Jesper Hall, Lunds ASK
1.d4 Sf6 2.Sf3 b5
Det här kan svart mycket väl kosta på sig, förutsatt att han är väl
förberedd i varianten. Nackdelen
med att välja en sådan öppning i
en avgörande lagmatch är att om
svart skulle komma dåligt ur
öppningen kan det få en demoraliserande verkan för laget.
3.e3
Därmed får vit ett enkelt spel och
en sund ställning. Så spelar man i
ett viktigt parti, man låter motståndaren ta riskerna.
3...a6 4.a4 b4 5.Ld3 d5?!
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Det här passar inte så väl ihop
med 2...b5. Svarts bondedrag på
damflygeln framstår nu inte som
så konstruktiva, utan det verkar
som att de mest konsumerat tid
och skapat svagheter.
6.Sbd2 Lg4 7.c4!
Svart utvecklar löparen utanför
bondekedjan, och det är signalen
för vit att angripa på damflygeln.
7...bxc3 8.bxc3 e6 9.a5 c5 10.
Da4+ Dd7 11.Lc2!
Därmed är det bäddat för ett
starkt springarinhopp på e5, men
det som framför allt utgör svarts
bekymmer är den hotande tornmanövern Tb1-b7. Vit utnyttjar
på ett logiskt sätt den svarta
vitfältslöparens bortovaro från
damflygeln.
11...Lf5!
Det bästa draget, som söker förebygga Tb1. Alternativet 11...Lxf3
12.Sxf3 Sc6 13.Tb1 gav inte
någon utjämning.
12.e4!

En obehaglig överraskning. Hur
svart än beter sig kommer hans
vitfältare att bytas av, och då går
det inte att hindra vits torn från
att tränga in i ställningen.
12...Sxe4?
Det verkar logiskt att behålla
löparen så länge som möjligt,
men svarts sista chans att bjuda
verkligt motstånd var i komplikationerna efter 12...Lxe4! 13.Sxe4
Sxe4 14.Se5 Dxa4 15.Lxa4+ Ke7
16.Tb1 Sxc3 17.Tb7+ Kd8 18.
Sxf7+ Kc8 19.Tb3 Sxa4 20.Sxh8

cxd4 (eller 20...c4) med hygglig
kompensation för kvaliteten.
13.Se5 Dxa4 14.Lxa4+ Ke7 15.
g4 Lg6
Vit har mer än tillräcklig kompensation för bonden även efter
15...Sxd2 16.Lxd2 Le4 17.f3 Lg6
18.Sxg6+ hxg6 19.Tb1 Kd8 20.
Tb7, men efter 20...f6 kan svart
erbjuda mycket segare motstånd
än i partiet.
16.Sxg6+ hxg6 17.Sxe4 dxe4
18.Tb1 Kd8 19.Tb7 Th3? 20.Le3
Tf3 21.dxc5 uppg.
Sådant spel hade antagligen skyllts
på ungdomligt oförstånd om det
presterats av svartspelaren i följande parti.
Grünfeldindiskt (D 93)
Miralem Dzevlan, Sollentuna
Drazen Dragicevic, Lunds ASK
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Sf3
Lg7 5.Lf4 0-0 6.e3 c5 7.dxc5
Da5 8.Tc1 dxc4 9.Lxc4 Dxc5
10.Lb3 Sc6 11.0-0 Da5 12.h3
Lf5 13.De2 Se4 14.Sd5 Sc5?
Här har 14...e5 spelats i massor
av partier, till exempel följde
14...e5 15.Txc6!? (15.Lh2)
15...exf4 16.Tc7 Le6 i 33:e
matchpartiet Karpov–Kasparov,
Moskva 1986. Partidraget kan, i
och med detta parti, stämplas
som en avvikelse.
15.Lc4 e6 16.Lc7 b6

se att det inte finns någon anledning att upprepa 14...Sc5.
17...Sxb4 18.Se7+ Kh8 19.Sxf5
gxf5 20.Ld6 Tfd8?
Det måste ha varit mycket skönt
för Dzevlan att få upp en sådan
här ställning så tidigt. Svart hade
ett eländigt val. Efter 20...Tfe8
21.Lxc5 bxc5 22.Sg5 Lf6 23.
Sxf7+ Kg7 24.Dh5 Dc7 25.Sg5
är svart så gott som förlorad. Det
var nödvändigt att direkt ge en
kvalitet med 20...Se4 21.Lxf8
Txf8, men i den ställningen har
vits torn ganska goda möjligheter
att göra sig gällande längs de
öppna linjerna.
21.Sg5 Kg8 22.Lxc5 Dxc5
Eller 22...bxc5 23.Dh5.
23.Lxe6 De7 24.Lxf7+ Kh8
25.Dh5 h6 26.h4 Td6 27.Tfd1
Txd1+ 28.Txd1 Df6 29.Lb3 Lf8
30.Td7 Lg7 31.g3 Tc8 32.Td6
De7 33.Txh6+ uppg.
Den sista spiken i kistan kom när
Sergej Ivanov lurade LASKs
annars pålitlige poängplockare
Esben Lund i ett till synes harmlöst slutspel.
Sergej Ivanov, Sollentuna SK

Esben Lund, Lunds ASK

17.b4!
En kraftfull avlänkning som är
typisk för varianten. Man kan nu

LASK-spelaren har under partiet
förvaltat en terrängfördel, men
svart har fått till lättande avbyten
och ett remislut ligger nära till
hands. I diagramställningen kan
man tänka sig 30.f5, men i stället
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ger sig vit in på en liten transaktion som ska försämra svarts
bondeställning.
30.e6+ Kxe6 31.Lxg7 c3 32.Kc2
cxb2 33.Kxb2 Sf2 34.f5+ Kd5
35.Se5?!
Här börjar vit faktiskt krångla till
det för sig. Svart har bättre kung,
och vit bör söka remi med 35.g5.
35...f6!
Ett genomstarkt litet drag. Tar
vit den förlorar han pjäs: 36.Lxf6
Se4 37.Sd7 Kd6 38.Lg7 Kxd7
39.Lxh6 Lc3+ 40.Kb3 Lf6.
36.Sd7?
Det sista felet. Det fanns fortfarande remi vid bästa spel genom
36.Sf7 Sxg4 37.h3 Se3 38.Sxh6
Ke5 39.Sg4+ Sxg4 40.hxg4 Ld2
41.a4.
36...Sxg4 37.Sxf6+ Sxf6 38.
Lxf6 Lc7!
Plötsligt går det inte att finna
någon räddning för vit. Hotet att
få till stånd ett vunnet bondeslutspel med Le5+ gör att svart kan
inkassera en viktig bonde.
39.Kc2 Lxh2 40.Kd3 Lf4 41.Lc3
h5 42.Lf6 a5
Med växelvisa hot på båda flyglar.
43.Ke2 a4 44.Kf3 Le5 45.Le7
Ld6 46.Lg5 b4 47.Ld2 b3 48.
axb3 axb3 49.Lc1 Ke5 50.Lf4+
Kxf5 51.Lxd6 b2 52.uppg.
Slutresultatet 5½–2½ gick alltså emot det förhandstips som
publicerades efter matchen.
Experterna hade inte förutsett
Sollentunas starka mobilisering,
och kunde inte veta att LASKs
ankare Linus Olsson skulle vara
tvungen att stanna hemma på
grund av sjukdom. Men mest
avgörande var kanske Sollentunaspelarnas större rutin i att
spela avgörande matcher, då det
gäller att få nervspänningen att
verka till ens fördel.
Saken var dock ingalunda klar,
för Sollentuna var tvungna att
besegra Limhamn i sista ronden
32
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Elitserien 2006–2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

för att inte riskera att bli omsprungna på mållinjen. Limhamns
Ferdinand Hellers hade förlorat
fredagen innan mot Teodor Hellborg i ett parti där bristen på
träning lyste igenom, men mot
Ivanov plockade han fram lite av
de gamla takterna.
Sicilianskt (B 75)
Ferdinand Hellers, Limhamn
Sergej Ivanov, Sollentuna SK
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 g6
Kanske spelat i förhoppningen
att den ringrostige vitspelaren ska
undvika de kritiska varianterna?
6.Le3! Lg7 7.f3 a6
Den här öppningen, som Pontus
Carlsson kallar “Dragadorf“ (se
partiet Carlsson–Campos, TfS nr
4/06 sid 27) fanns nästan inte när
Ferdinand sist var aktiv. Svart
planerar att ställa upp sig med
b5, Lb7 och Sbd7 vilket ser
vackert och harmoniskt ut, men
det kräver mycket tid.
8.Dd2 Sbd7 9.0-0-0 b5 10.g4
Syftet med denna framstöt är
snarare att fördriva springaren på
f6 från centrum än att sätta matt.
10...Lb7 11.h4 h5 12.g5 Sh7
Det här har spelats flera gånger

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
9
8
6
5
5
3
4
3
3
2
0

1
1
3
2
5
5
4
6
6
7
7
10

57½
54
56
47½
47
45½
41½
37
40
36
38½
27½

19
19
16
15
11
11
10
9
8
7
6
1

förut men kommentatorn skakar
på huvudet åt svarts ställning.
Hur ska springaren på h7 någonsin komma i spel?
13.Lg2 Sc5 14.Sb3!
Enkelt och starkt. Avbytet gör
vits fördel klarare.
14...Sxb3+ 15.axb3 0-0
Var det kanske möjligt att sätta
springaren i spel med 15...Sf8?
Inte riktigt, för efter 16.Lh3 Sd7
17.Sd5 hotar 18.Lxd7+, och
17...Sc5 fungerar inte på grund
av 18.b4! Sa4 19.b3 Sb2 20.Ld4!.
Byter svart istället bort springaren med 17...Lxd5 får han en
hemsk ställning efter 18.Dxd5
0-0 19.f4.
16.f4 Tc8 17.Kb1

Var tänker svart försöka skapa
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Men detta var en enskild händelse, som inte förmådde hejda
Sollentunas lagmaskin. Emanuel
Berg tvålade till Brynells franska
försvar, och Valerij Popov fick en
lätt resa mot Björn Ahlander. För
en gångs skull ska vi visa det typiska partiet, där proffset gör det
han ska göra.

Foto: Calle Erlandsson

motspel? Svårt att säga. Bäst att
vänta och se.
17...Dc7 18.Sd5 Lxd5 19.exd5
Tfe8 20.Lh3 e6
Ivanov trodde uppenbarligen inte
att svart hade så mycket att
hämta efter till exempel 20...Ta8
21.f5 följt av Thf1, och onekligen
verkar det som att vit då ganska
enkelt kan plocka isär kungsflygeln med hjälp av byte på g6 och
Le6-f7. Partidraget är dock något
av en positionell bankruttförklaring, och konkursförvaltare
Hellers handlägger ärendet snabbt
och effektivt.
21.c3 Tcd8 22.The1
Jag kan avslöja att det finns ett
särskilt straff i helvetet i beredskap för dem som publicerar slarviga schackanalyser, nämligen att
sitta och rätta alla fel som finns i
databaserna. (Och när vi efter
hundra år är färdiga och ska spara
arbetet kraschar datorn och vi får
börja om.) Partifilen på schack.se
anger felaktigt att 22.Thg1 spelades.
22...Sf8 23.Df2 Sd7?
Det här påskyndar processen
påtagligt. Springaren skulle ha
förblivit på f8 och garderat e6.
24.dxe6 fxe6 25.La7 Kf7
Efter 25...e5 26.f5 har vit stor
fördel.
26.De3 e5 27.f5 Ta8 28.fxg6+
Ke7 29.Df3!
En välberäknad avslutning.
29...Tf8 30.Dd5 Txa7 31.De6+
Kd8 32.Txd6 Te8 33.Txd7+!
Dxd7 34.Db6+ Ke7 35.Lxd7 Txd7
36.Tf1 uppg.

Björn Ahlander och Valerij Popov i efteranalys.

Damgambit (D 61)
Valerij Popov, Sollentuna SK
Björn Ahlander, Limhamns SK
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3
Le7 5.Dc2 0-0 6.Lg5 c6 7.e3
Sbd7 8.Td1 h6 9.Lf4 Sh5 10.Le5
Sxe5?
Vi rör oss på klassisk mark. I
partiet Tartakower–Rubinstein,
Berlin 1928 följde 10...f6 11.Lg3
Sxg3 12.hxg3 f5, och detta är vad
Ahlander borde ha spelat.
11.dxe5 g6
Svart har allvarliga problem med
springaren på h5.
12.Le2 Ld7 13.0-0 Tc8 14.a3
Dc7 15.Dd2 Tfd8 16.e4 dxc4
17.g4 Sg7

Nu får Popov revansch för den

nesliga springarplaceringen mot
Pontus Sjödahl i partiet ovan.
18.Dxh6 Db6 19.Td2 Le8 20.
Lxc4 Txd2 21.Dxd2 Dc5 22.Le2
Td8 23.Dh6 f6 24.exf6 Lxf6
25.e5 Lxe5 26.Dg5 Lxh2+ 27.
Kxh2 Dxg5 28.Sxg5 Td2 29.Tb1
Kf8 30.Sge4 uppg.
För övrigt förlorade Evgenij
Agrest denna dag mot tyske
Fide-mästaren Alexander Markgraf – i tyska Oberliga Nord West
för sin tyska klubb Bremer SG.
Man måste fördela sina gracer.
Sollentuna vann till slut matchen med 5½–2½ och blev svenska
lagmästare för sjätte gången. En
spelare som haft del i alla dessa
framgångar är Luis Couso, som i
år noterade fenomenala 8½/9.
Han mötte för svagt motstånd för
att det skulle kunna bli någon
titelnorm, och jag har heller inte
hittat något riktigt publiceringsvärdigt parti. Man kan notera att
de två matcher där Luis inte
spelade är just de där Sollentuna
tappade poäng.
I nedflyttningsstriden var
Linköping och Rockaden Umeå
avhängda på ett relativt tidigt
TfS nr 3/2007
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Ferdinand Hellers i samspråk med Håkan Åkvist.

stadium, men att Eksjö skulle
göra dem sällskap till superettan
kom lite oväntat. I sista ronden
betvingade Wasa med minsta
möjliga marginal Linköping samtidigt som Eksjö förlorade klart
mot Skara. På förstabordet blev
det inte alls någon stormästarremi.
Sicilianskt (B 31)
Harry Schüssler, Eksjö-Aneby
Vasilios Kotronias, Skara SS
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 g6
4.Lxc6 dxc6 5.0-0 Lg7 6.d3 b6!?
Ett ovanligt litet drag, som är värt
att lägga märke till. Faktiskt verkar det leda till att svart i detta
parti får gå helt fri från de små
nålstyng på damflygeln som vitspelarna annars älskar att utdela
med den här bondeställningen.
Att Kotronias numera bor i
Sverige är en välkommen extra
anledning att studera hans partier.
7.Sc3 e5 8.Le3 Se7 9.h3 h6
10.Sd2 Le6 11.Sc4?
Det här faller inte väl ut. Genom
att svart hela tiden har möjlighet
att sarga vits bondeställning med
Lxc4 begränsas vits strategiska
rörelsefrihet. Här gav 11.f4
ungefär lika spel.
34
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11...0-0 12.a4 f5 13.exf5 gxf5
14.f4 Lxc4! 15.dxc4 Sg6
Svart har ett litet men farligt
initiativ.
16.fxe5 f4! 17.Lf2 Sxe5 18.De2
f3 19.De4 fxg2 20.Kxg2 Dg5+
21.Lg3 h5

Svarts angrepp på kungsflygeln
kan vit parera, men att då inte
tillåta att svart får in Se5xc4xb2
är svårt.
22.Tad1 h4 23.Txf8+ Txf8 24.
Dxh4 Dxh4 25.Lxh4 Sxc4 26.
Td7?
Vit var tvungen att spela 26.Td3,
men efter 26...Sxb2 får svart även
tag i a-bonden vilket ska räcka till
vinst.
26...Se3+ 27.uppg.
Oj! Var kom den matten ifrån?

Elitserien var i år för första gången anmäld till Fide för elo-beräkning, vilket väl främst var tänkt
att ge yngre spelare en chans att
meritera sig utan att behöva åka
utomlands, och faktiskt erövrade
Hans Tikkanen en IM-inteckning,
den femte(!) i ordningen. (Att
Tikkanen endast har 2335 på
senaste elo-listan framstår som
ett schackpsykologiskt mysterium.) Men framför allt kommer
nyordningen att leda till att den
svenska topplistan ändrar utseende genom att äldre spelare som
blivit förvisade till den passiva
listan återintar sina gamla positioner. (Spelare som spelar
mindre än fyra rankade partier
per år under 24 månader i sträck
tas bort från listan, men kommer
tillbaka om de spelar fyra partier.) Ferdinand Hellers kommer
tillbaka på omkring 2600, Axel
Ornstein gjorde ett fint resultat
(det är inte första gången han
överraskar på gamla dar), och även
Harry Schüssler, Pontus Sjödahl,
Christer Niklasson och flera andra lär vara på väg tillbaka till
listan.
Från division I avancerade SK
Kamraterna, Solna SS och Upsala ASS. Norrettan blev en helt
öppen historia efter att förhandsfavoriterna Södra SASS misslyckats, och till sist gick Uppsala i mål
en partipoäng före Luleå, som
tillsammans med trean Södra
SASS kvalificerade sig för superettan. Entusiasmen för sistnämnda var dock måttlig i korridorerna
i Hägerstensåsens Medborgarhus
där norrettans sammandrag spelades. En vanlig fråga var “Har ni
råd att spela i superettan om ni
går upp?“ och det vanliga svaret
var “nej“.
Det återstår för mig att tacka
framför allt Håkan Winfridsson
som matar in elitseriepartierna
för den gångna säsongen, och
önska glatt återseende i höst.
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ROND 9

ROND 10

ROND 11

Sollentuna SK–Åstorps SS 6½–1½
Valerij Popov–Pontus Sjödahl 0–1; Emanuel Berg–Carsten Høi 1–0; Evgenij
Agrest–Ole Jakobsen 1–0; Sergej Ivanov–Stefan Ivarsson remi; Pontus Carlsson–Björn Fagerström 1–0; Thomas
Ernst–Thomas Tallinger 1–0; Svetlana
Agrest–Gösta Petersson 1–0; Luis Couso–Jan Bengtsson 1–0.

Sollentuna SK–Lunds ASK 5½–2½
Emanuel Berg–Christer Niklasson remi;
Evgenij Agrest–Jesper Hall 1–0; Sergej
Ivanov–Esben Lund 1–0; Valerij Popov–
Hans Tikkanen 1–0; Bo Lindberg–Axel
Smith 0–1; Pontus Carlsson–Daniel Semcesen remi; Luis Couso–Sebastian Nilsson remi; Miralem Dzevlan–Drazen
Dragicevic 1–0.

Västerås SK–Rockaden Umeå 4–4
Johan Eriksson–Fredrik Lindgren 0–1;
Jonas Eriksson–Rickard Engman 1–0;
Johan Norberg–Erik Malmstig 1–0;
Anders Eriksson–Viktor Forsberg 0–1;
Erik Norberg–Jimmy Mårdell 1–0;
André Nilsson–Johan Larsson remi; Per
Wikström–David Nygren remi; Patrick
Kimari–Ulf Hammar 0–1 w.o.

Wasa SK–Limhamns SK 3½–4½
Tom Wedberg–Stellan Brynell 0–1; Teodor Hellborg–Ferdinand Hellers 1–0;
Mikael Genkin–Christian Jepson remi;
Göran Åström–Jonny Hector 0–1;
Peter Collett–Magnus Eriksson 0–1;
Peder Berkell–Anders Nylén 1–0; Felix
Nordström–Christin Andersson 1–0;
Dimitris Cleanthous–Osmani Penalver
0–1.

Rockaden Sthlm–Limhamn 6–2
Peter Heine Nilsen–Ferdinand Hellers
remi; Emil Hermansson–Jonny Hector
remi; Lars Karlsson–Björn Ahlander
1–0; Thomas Engqvist–Christian Jepson
1–0; Anders Olsson–Stellan Brynell remi;
Anders Livner–Magnus Eriksson remi;
Robert Bator–Anders Nylén 1–0; Erik
Hedman–Osmani Penalver 1–0.

Linköpings ASS–Wasa SK 3½–4½
Nedeljko Malesevic–Tom Wedberg
0–1; Simon Rosberg–Patrik Lyrberg
1–0; Jörgen Fransson–Teodor Hellborg
0–1; Martin Klashed–Michael Genkin
0–1; Lucas Wickström–Göran Åström
1–0; Ingvar Carlsson–Peter Collett 1–0;
Fredrik Qwarfort–Peder Berkell 0–1;
Peter Halvarsson–Per Söderberg remi.

Wasa SK–Åstorps SS 3–5
Tom Wedberg–Carsten Høi remi; Teodor Hellborg–Pontus Sjödahl remi;
Göran Åström–Ole Jakobsen remi;
Mikael Genkin–Stefan Ivarsson remi;
Peter Collett–Björn Fagerström remi;
Peder Berkell–Gösta Petersson 0–1; Per
Söderberg–Thomas Tallinger remi;
Felix Nordström–Jan Bengtsson 0–1.

Åstorps SS–Rockaden, Sthlm 2–6
Ole Jakobsen–Lars Karlsson 1–0; Pontus Sjödahl–Emil Hermansson remi;
Carsten Høi–Peter Heine Nielsen 0–1;
Stefan Ivarsson–Robert Bator remi;
Björn Fagerström–Anders Olsson 0–1;
Thomas Tallinger–Erik Hedman 0–1;
Gösta Petersson–Thomas Engqvist 0–1;
Jan Bengtsson–Anders Livner 0–1.

Skara SS–SS Manhem 5–3
Vasiios Kotronias–Victor Nithander
1–0; Tiger Hillarp Persson–Karl Johan
Moberg 1–0; Rune Djurhuus–Joel Åkesson remi; Slavko Cicak–Claes-Göran
Olausson 1–0; Amir Mohammadi–LarsÅke Schneider remi; Hans Friberg–
Rauan Sagit 0–1; Lars-Göran Eklund–
Ove Kinnmark remi; Göran Andersson–Peter Vas remi;

Skara SS–Eksjö-Aneby 5½–2½
Vasilios Kotronias–Harry Schüssler
1–0; Tiger Hillarp Persson–Per Vernersson 1–0; Rune Djurhuus–Axel Ornstein
remi; Lars-Göran Eklund–Håkan Rothén
remi; Göran Andersson–Håkan Thörnert 0–1; Amir Mohammadi–Christopher Krantz 1–0; Hans Friberg–Håkan
Åkvist 1–0; Niclas Cederqvist–Michael
de Verdier remi.

Linköping–Rockaden Umeå ½–7½
Martin Klashed–Fredrik Lindgren 0–1;
Nedeljko Malesevic–Rickard Engman
0–1; Simon Rosberg–Erik Malmstig remi;
Jörgen Fransson–Viktor Forsberg 0–1;
Ingvar Carlsson–Jimmy Mårdell 0–1;
Lucas Wickström–Johan Larsson 0–1;
Peter Halvarsson–David Nygren 0–1;
Fredrik Qwarfort–Ulf Hammar 0–1.

Lunds ASK–SS Manhem 4½–3½
Hans Tikkanen–Joel Åkesson remi;
Jesper Hall–Victor Nithander 1–0;
Chister Niklasson–Claes-Göran Olausson 0–1; Daniel Semcesen–Lars-Åke
Schneider remi; Esben Lund–Karl Johan
Moberg 1–0; Axel Smith–Rauan Sagit
remi; Drazen Dragicevic–Peter Vas remi;
Sebastian Nilsson–Ove Kinnmark remi.

Västerås SK–Eksjö-Aneby 4–4
Johan Eriksson–Harry Schüssler remi;
Jonas Eriksson–Jacek Gdanski remi;
Johan Norberg–Per Vernersson 0–1;
Anders Eriksson–Axel Ornstein 0–1;
Erik Norberg–Håkan Rothén 1–0;
André Nilsson–Håkan Thörnert remi;
Per Wikström–Michael de Verdier remi;
Patrick Kimari–Christopher Krantz
1–0.

Limhamn–Sollentuna SK 2½–5½
Stellan Brynell–Emanuel Berg 0–1;
Ferdinand Hellers–Sergej Ivanov 1–0;
Björn Ahlander–Valerij Popov 0–1;
Jonny Hector–Pontus Carlsson 1–0;
Christin Andersson–Bo Lindberg 0–1;
Osmani Penalver–Thomas Ernst 0–1;
Christian Jepson–Miralem Dzevlan remi;
Magnus Eriksson–Luis Couso 0–1.

Rockaden Umeå–Skara SS 2–6
Rickard Engman–Vasilios Kotronias
0–1; Erik Malmstig–Tiger Hillarp Persson 0–1; Jimmy Mårdell–Rune Djurhuus
0–1; Fredrik Lindgren–Slavko Cicak
0–1; Viktor Forsberg–Lars-Göran
Eklund remi; Johan Larsson–Göran
Andersson 0–1; Ulf Hammar–Amir
Mohammadi remi; David Nygren–
Niclas Cederqvist 1–0.
Lunds ASK–Eksjö-Aneby 4½–3½
Jesper Hall–Jacek Gdanski remi; Hans
Tikkanen–Per Vernersson remi; Daniel
Semcesen–Harry Schüssler remi; Esben
Lund–Håkan Rothén 1–0; Christer Niklasson–Axel Ornstein 0–1; Axel Smith–
Håkan Thörnert 0–1; Drazen Dragicevic–Christoper Krantz 1–0; Sebastian
Nilsson–Michael de Verdier 1–0.
Rockaden Sthlm–Linköping 7½–½
Peter Heine Nielsen–Simon Rosberg
1–0; Lars Karlsson–Nedeljko Malesevic
remi; Emil Hermansson–Jörgen Fransson 1–0; Anders Olsson–Martin Klashed 1–0; Thomas Engqvist–Ingvar
Carlsson 1–0; Robert Bator–Lucas
Wickström 1–0; Erik Blomqvist–Börje
Pettersson 1–0; Erik Hedman–Fredrik
Qwarfort 1–0.
SS Manhem–Västerås SK 4–4
Joel Åkesson–Johan Eriksson 0–1;
Victor Nithander–Jonas Eriksson 1–0;
Claes-Göran Olausson–Johan Norberg
0–1; Karl Johan Moberg–Anders Eriksson remi; Lars-Åke Schneider–Erik
Norberg 0–1; Ove Kinnmark–André
Nilsson remi; Anders Bäcklund–Per
Wikström 1–0; Rauan Sagit–Patrik
Kimari 1–0.
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Ett steg
närmare
oändligheten
AV SEBASTIAN NILSSON

H

ans blick flackar. Svettdropparna tränger fram ur pannan. Tiden tickar obönhörligen.
Jag har aldrig varit säkrare på att
vinna en schackställning. Han drar
slutligen ett drag. “Ha!“, tänker
jag, “Ställningens bästa drag, men
det hjälper dig inte!“. Efter sju
drag ger han bort sin dam och ger
upp något drag senare. Vad var
det då för ställning? Jo, en ställning som Chalifman och Ponomariov tillåtit, medan Shirov,
Svidler och Topalov avböjt att
spela den. Nu var det inte en
super-GM som satt på andra
sidan brädet utan en lovande
svensk junior vid namn Michael
de Verdier, men det hade inte
gjort någon skillnad. Har man
sett döden i vitögat och dött
glömmer man det inte.
Vad är meningen med att spela
schack? Är utövaren en konstnär,
en vetenskapsman eller en upptäcktsresande? Det finns oändligt
många sätt att spela schack
och oändligt många anledningar
att göra det. Vad är då min
anledning? Jo, att jag är obotligt
nyfiken på hur schackspelandet
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egentligen fungerar. Inte enskilda drag utan hur logik och symmetri påverkar spelet. Tänk er ett
brilliant genomfört parti, med
trippla pjäsoffer som visar sig leda
till dragtvång! Det är förmodligen bara en utopi, men lika svårt
som att få en sådan partiställning
lika övertygad är jag att den finns.
Vad är det då som sätter gränser
för schackspelandets variationsrikedom och komplexitet? Det
måste givetvis vara pjäsernas
egenskaper och brädets storlek.
Hur ska man då spela schack?
Kan verkligen ett så udda drag
som 1...c5 (utveckling!) logiskt
sett vara svarts kanske bästa drag
efter 1.e4? Om brädet hade haft
en rad till i mitten, vilket drag
skulle svart då gjort? I julklapp
fick jag ett brädspel som kallas
“Chess Empire“, för fyra spelare
med 112 pjäser och 14x14 rutor.
Möjligheterna för fantasin är
oändliga. Tänker man för mycket
kanske man drabbas av samma
sak som den som spelar blindschack (enligt Kasparov). Eftersom ingen av oss vill bli galen ska
vi dock inte diskutera vilka

möjligheter schacket i sig har.
Vilken tidskontroll är den bäst
anpassade för att “undersöka“
schackspelet? Det måste givetvis
vara korrschack. I korrschacket
kan man analysera vissa öppningar, speciellt skarpa sådana,
oerhört noggrant. Att spela
öppningar som super-GMs och
flerfaldiga världsmästare gjort är
ingen garanti för att man inte ska
bli krossad till marken direkt i
öppningen. Detta har jag lärorikt
nog fått uppleva. En solig höstdag fick jag ett ganska ovanligt
drag skickat till mig. Jag tog en
kopp varm choklad och en fransk
croissant och undersökte draget.
Jag hade spelat Rustemovvarianten i Franskt och såg fram emot
ett spännande parti. Jag var
ganska snabbt klar med min (och
databasernas) bedömning: Inget
bra drag! Svart har goda chanser
till fördel, men i en dröm kom
sanningen till mig. Jag har ofta
sagt till Axel Smith att “nu har
motståndaren gjort ett riktigt
korkat drag, jag kommer vinna
lätt“. Han brukar då svara med:
“underskatta inte motståndaren!“
(detta gäller då korrschack).
Om en stark och beprövad stormästare spelar draget i korrschack
borde man bli misstänksam.
Tycker man det är ett idiotiskt
drag har man helt enkelt inte
förstått det. Dessutom visste jag
att min motståndare i det här
partiet, korr-GM Dan Olofson,
hade erfarenhet av varianten
sedan tidigare. Lite orolig satte
jag mig framför datorn och analyserade fram “hans“ förbättring
(den hade spelats en gång förut i
min databas av “dåliga spelare“).
Givetvis hade Axel helt rätt. Ett
fantastiskt tornoffer! Orolig fortsatte jag analysera ställningen.
Hela dagen. Halva natten. Så fortsatte det i en månad och jag blev
mer och mer förtvivlad. Ibland
dök räddningsmöjligheter upp
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"Har man sett döden i vitögat
och dött
glömmer man det inte."
har jag råd att stå upp. De
Verdier väljer inte bästa fortsättningen och jag behöver lägga tio
minuter på att försäkra mig om
att den uppenbara damvinsten i
tre drag verkligen är uppenbar.
I efteranalysen med bland
andra GM Jacek Gdanski (som
var med när Thomas Luther inte
lyckades vinna efter att svart

hittat en intressant resurs) gick vi
igenom hela Rustemovvarianten.
Gdanski har själv spelat den förut
men var rädd för en annan fortsättning (som efter en nyhet jag
hittat verkade helt okej, vad vi
kunde se). Efter att ha tittat på
svarts möjligheter blev slutsatsen
återigen kristallklar: varianten är
död, begraven och kallt avrättad.
TfS nr 3/2007
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men de var kortvariga. Efter en
och en halv månad insåg jag att
jag var totalt förlorad och skulle
förlora mitt första korrschackparti
någonsin. Slutsats: Även om två
före detta världsmästare spelat
en variant så har inte Gud gjort
det. I partiet kämpade jag vidare
ett litet tag men min självkänsla
var knäckt.
Efter den här upplevelsen spelade jag oinspirerad schack i flera
månader och platsade inte längre
i LASKs förstalag i elitserien. När
dock Linus Olsson blev oturligt
sjuk fick jag åter chansen. Döm
om min förvåning när jag märker
att jag kanske får spela Rustemovvarianten! Chansen är väl
ungefär en på fem, men jag
friskar upp minnet med varianterna och hoppas. Femtio timmar
aktivt nerlagt arbete (varav
ungefär hälften i samarbete med
diverse schackmotorer) glömmer
man inte så lätt, speciellt inte om
man blivit bränd.
När lottningen kommer ser jag
att jag får möta en av Rustemovvariantens (eller åtminstone före
detta) anhängare. Mitt hjärta
bultar snabbare och stunden är
kommen. Jag sätter mig ner vid
brädet, kallsvettig och nervös. Jag
vet nämligen att han även spelat
lite andra franska varianter. Men
när han gör Da5, draget som karakteriserar Rustemovvarianten
(numera alltså död, inget litet +=
utan ett mastigt +-, fylls jag av
glädje. Jag kommer att vinna! Jag
kommer att briljera! Tack Gud!
Vägen har tydligen mening!
Vi blixtrar iväg några forcerade
drag och jag får in det “dåliga“
vederläggningsdraget. De Verdier tänker och spelar sedan rätt
(som boken föreslår). Jag får in
tornoffret och klarar inte längre
av att sitta ner. Jag vankar av
och an med en dold rädsla av att
glömma någon viktig variant.
Med en extra timme på klockan
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Sebastian Nilsson, Lunds ASK
Michael de Verdier, EksjöAneby-alliansen
Elitserien, rond 9
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5
c5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 Se7 7.Dg4
0-0 8.Ld3 Da5
Jabadabadoo som Anand brukar
säga. De Verdier hade även spelat 8...f5.
9.Ld2
Har ansetts ofarligt av alla böcker
om Franskt.
9...Sbc6 10.Sf3
Alternativet är 10.Dh5 då svart
offrar bonde med 10...h6 11.dxc5
b6! och står i mitt tycke utmärkt.
Poängen med Da5 är just att man
ska kunna besvara Dh5 med h6.
Utan Da5 och Ld2 inlagt måste
svart spela Sg6 eftersom h6
bemöts med Lxh6!.
10...f5
Svart vill strategiskt sett spela
10...c4 men just här strandar det
på 11.Lxh7+!.
11.exf6
Om svart spelat en variant
med Sd7 hade Dh3 med idén
Tg1 och g4 varit intressant, men
nu har svart för mycket tryck
mot d4.
11...Txf6 12.Dh5 Sf5

13.c4!
Alternativet är 13.g4 c4! 14.gxf5
cxd3 15.Tg1 Ld7 16.Dg5 (16.c4
är också intressant men verkar
okej för svart efter 16...Dc7 17.
Lh6 Le8 18.Dh4 Txh6 19.Dxh6
dxc4 20.cxd3 Lg6! [Chalifman
38
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spelade 20...cxd3 mot Shirov men
kom lite sämre efter 21.f6.]
21.De3 exf5 22.Txg6 hxg6
23.dxc4 Df7 24.Dc3 g5 25.Sxg5
Te8+ 26.Kf1 Dh5 27.d5 Dxh2
28.Dg3 med remi efter 40 drag i
partiet Axel Smith–Sebastian
Nilsson, LASK Open 2006.)
16...Tf7 17.f6 Dd8 18.Se5 Sxe5
19.dxe5 dxc2 20.Le3 vilket
Chalifman rekommenderar. Svart
verkar dock hålla remi med
planen Da5, Ta8-c8-c4-a4, Le8
och T(f)c7.
13...Da4
13...Dd8 har Rustemov en gång
spelat snabbremi med, men det
är inte bra på grund av 14.dxc5
dxc4 15.Lxc4 Sfd4 16.Ld3.
14.g4!
14.cxd5 har Svidler spelat men
det anses som okej för svart efter
14...Scxd4 enligt Kindermann,
McDonald, Pedersen och Psakhis, som alla har skrivit böcker
om Franskt. För att citera Skånes
profet Rolf Martens: “Det finns
starka nya öppningsdrag!“
14...dxc4 15.Le4!
15.Sg5 har spelats men är betydligt sämre.
15...Scxd4
I mitt korrparti med Olofson spelade jag slutligen 15...Sce7 men
blev slaktad efter 16.Lg5 Da5+
17.Kf1 g6 18.Dh3 Tf8 19.Te1!
(Jag hade hoppats på 19.gxf5?
vilket faktiskt spelats förut [och
är Fritz förstaval även efter lång
betänketid] men det ger svart bra
spel efter 19...exf5 20.Lxb7 Lxb7
21.Lxe7 Dc3!).
Även andra drag är intressanta,
t.ex. 15...c3 16.Lg5 Tg6 17.gxf5
exf5 18.Ld5+! Le6 19.Lxc6.
Poängen är att efter 19...Dxc6
20.0-0 kan svart inte spela 20...h6
eftersom löparen står i vägen på
e6: 20...De4 21.Tfe1 Dg4+ 22.
Dxg4 fxg4 23.Sh4 Txg5 24.Txe6
cxd4 25.Td6 Te5 26.Txd4 Te2
27.Txg4 Tf8 (27...Txc2 28.Sf5!)
28.Tc1 Tfxf2 29.Tg2 Txg2 30.

Sxg2 och efter mycket analyser
av ställningen kom jag, föga förvånande, fram till att den vinner
för vit.
Ett annat alternativ är 15...Ld7
16.gxf5 exf5 17.Ld5+ Le6 18.Sg5
Lxd5 19.Dxh7+ Kf8 20.Dh8+
Lg8 21.Sh7+ Kf7 22.Sxf6 c3 23.
Lh6 gxh6 24.Tg1 Sxd4 25.Tg7+
Kxf6 26.Txg8+ Ke6 27.Tg6+ Kd5
28.Dxa8 med vit vinst.
16.gxf5!
16.Sxd4 har spelats flera gånger
men ger förmodligen svart fördel.
16...Sxc2+
16...e5 17.Sg5 h6 18.Ld5+ Kh8
19.Sf7+ Txf7 20.Lxh6! vinner
för vit. Det gör även 16...exf5
17.Sg5 h6 18.Ld5+ Kh8 19.
Sf7+ Kg8 20.Sxh6+ Kf8 21.Lg5
(otillräckligt är 21.Sg8 Te6+!)
21...Te6+ 22.Kf1! De8 23.Dh4
med planen Tg1 och springarflytt.
17.Kf1!
Efter 17.Lxc2 står svart i alla fall
inte sämre.
17...c3!
17...Sxa1 18.Lc3 Dd1+ 19.Kg1
Dd8 20.fxe6 och vit vinner.
18.Lxc3

18...Dc4+?
Bättre är 18...Dxe4 19.Lxf6 Ld7!
(19...exf5 20.Tc1 och vit vinner) 20.Tg1! (Här spelade
Luther det sämre 20.Dxh7+ och
förlorade. 20.Sg5 verkar ge remi
efter 20...Dxh1+ 21.Ke2 Lb5+
22.Kd2 Td8+ 23.Lxd8 Dd5+ 24.
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Sebastian Nilsson får hjälp med efteranalysen av Hans Tikkanen.

Kc1 Dxf5 25.Ta2 Df4+! 26.Kb1
Sxa3+ 27.Txa3 Db4+ 28.Kc2
Dc4+ 29.Kb2 Db4+ 30.Tb3
Dd2+ 31.Kb1 De1+ 32.Kc2
Dxf2+ 33.Kc1 De1+ 34.Dd1
Dxd1+ 35.Kxd1 La4 36.Kc2 c4
37.Sxe6 Lxb3+ och remin är klar.
Vilken härlig variant!) 20...Lb5+
21.Kg2 Tf8! (På 21...gxf6 följer
22.Kh3+!, draget som Olofson
säkert sett och som är nyckeln till
Rustemovvariantens vederläggning, t.ex. 22...Kf8 23.Sh4 Ke7
24.Tad1 Sd4 25.Tge1 Le2
26.Txd4 cxd4 27.Txe2 och vit
vinner) 22.Tad1! Lc6 23.Kh3!
Txf6 24.Sh4! De5 (Vit vinner
även efter 24...Sd4 25.Txg7+!
eller 24. ...Txf5 25.Td8+ Tf8 26.
Dg5 g6 27.f3 De3 28.Sxg6) 25.
Td8+ Tf8 26.Sg6 hxg6 27.Dh8+

Kxh8 28.Txf8+ Kh7 29.fxg6+
Kh6 30.Th8 matt. Schack är vackert! Jag tror vi stoppar analysen
här.
19.Kg2 Dxe4 20.Lxf6 gxf6?
20...exf5 är bättre men förlorar
ändå efter 21.h3 gxf6 22.Tae1!.
Dags att tänka. Som tur är ser
De8-e7 följt av Tg1 farligt ut.
21.De8+ Kg7 22.De7+ Kg8
23.Thg1
Här var jag väldigt eftertänksam
eftersom jag mindes en variant
där Thg1 tillät remischackar och
där man istället varit tvungen att
spela Tag1. Uppenbarligen var
det inte här.
23...exf5 24.Kh1+ Dg4 25.Tad1
Sd4 26.Sxd4 cxd4 27.Txd4 Dg3
och han gav upp innan jag hade
hunnit spela 28.Td8 matt.

Boris Gelfand sa en gång att han
ångrade att han publicerat ett
halvårs analysarbete efter en ynka
vinst. Förmodligen vågar ingen
upprepa denna variant. Som
Jesper Hall sa: “Snart kommer
folk att börja spela schack mot
dig“. Dags att börja träna slutspel!
Var vits fortsättning logisk?
Man spelar antingen 13.c4 eller
13.g4. På 13.g4 svarar svart med
13...c4. Efter 13.c4 har ingen
tänkt på att 14.g4 är ett oerhört
logiskt vederläggningsförsök
eftersom svart inte längre kan
göra c4.
Ett steg på den oändliga vägen
mot “Kami no itte“, att bemästra
perfekt schack. Ack vad schack är
lätt ändå!
TfS nr 3/2007
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På väg till elitserien
Vägen till elitserien ser ibland ut som en väldoserad motorväg, ibland
som en grusad byväg med gupp och backar. SK Kamraterna och
Solna SS kunde känna sig rätt säkra på vägbeskrivningen efter vinster
mot svåraste konkurrenterna Örgryte SK (rond 3) respektive Farsta
SK (rond 5). Det blev betydligt besvärligare för Upsala ASS. Här
något om hur de tre nya elitserielagen tog sig till målet.

45...Sf7 46.Sxf7+ Lxf7 47.Lf1
Lh5 48.Ld3 Lg4
Svart kan laborera med olika idéer. Löparen kan omplaceras till
e6 eller den långa diagonalen och
kungen kan antingen ta sig fram
via damflygeln eller kungsflygeln.
Vit kan däremot bara avvakta.
Om kungen lämnar f4-bonden
byter svart och rycker sedan fram
med h-bonden.
49.Lf1 Kc6 50.Lg2+ Kb6 51.Ld5
Ka5 52.Le6

Att bryta förbannelsen
Inför slutspelshelgen i norrettan
såg det ut som vanligt för Upsala
Allmänna Schacksällskap. Visserligen stryk uppe i Luleå, vilket
börjar bli en riktigt otrevlig vana,
men i övrigt hade spelet och
poängplockandet fungerat skapligt. UASS var inför de tre sista
ronderna återigen inblandat i
toppstriden, mitt i ett getingbo
av fem lag inom en matchpoäng.
Passanten och Luleå hade samma
matchpoäng, ja alla tre lagen låg
inom en marginal på en ynka partipoäng. En anledning var att alla
lag i norrettan tycktes kunna slå
alla. Nu var frågan om det också
skulle sluta som vanligt, det vill
säga med en “hedrande“ andraeller tredjeplats.
Vi borde alltså vara varnade för
att ta ut några segrar i förskott.
Men likafullt var det kanske just
det vi gjorde mot sladdande Caissa, som dessutom inte ställde upp
med sitt bästa lag i den blytunga
matchen på fredag kväll. När
knappa fem timmar av matchen
avverkats hade belåtenheten
avlösts av ett oroligt tuggande på
naglarna. Caissa ledde då med
3½–2½ och att UASS till slut
vann matchen med 4½–3½
kändes nästan som en välsignelse
från högre makter. Alltid stabile
Malte Burwick fick tillfälle att
40
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visa lite fin slutspelsteknik vilket
emottogs med stor tacksamhet
på Uppsalabänken.
Malte Burwick, Upsala ASS

Mats Wahlstedt, Caissa SK
Svart står naturligtvis bättre i kraft
av sin merbonde, men hans pjäser står passivt och vits aktivt.
Ingen av oss som stod vid brädet
kunde se hur Malte skulle vinna
partiet. Steg för steg tvingas dock
vit på defensiven under de närmaste dragen. Hans problem är
att c4-bonden är fastgjuten på
vitt, annars hade ställningen nog
varit remi.
42...f5 43.Sd3 g5 44.Se5 Le6
45.Lg2
45.Lxe6 Sxe6 46.Sf7+ Ke7 47.
Sxh6 gxf4+! och vits springare
blir infångad.

När vits löpare står på e6 finns
den luriga idén att slå på f4 och
utnyttja att kungen inte kan
glida tillbaka till e3 på grund av
avdragsschacken.
52...Kb4
52...gxf4+! 53.Kxf4 Kb4 och svart
tränger in med avgörande
verkan. Denna möjlighet fanns
även längre fram. Malte prövar
dock en annan plan som åtminstone en av medspelarna inte riktigt fattade då. Prövningarna för
åskådarna blev inte mindre av
att luften i princip tagit slut i
lokalen. Det som däremot fanns
kvar var doften och synen av
nervösa schackspelare vankandes
av och an.
53.Lf7 Kc3 54.Le6 Kc2 55.Ld5
Kd1 56.Lc6 Ke1 57.Ld5 Kf1
58.Lc6
Tack vare den långa kungsvandringen kan svart nu lösgöra löparen och börja forcera bönderna
på kungsflygeln. Vit kan inte för-
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Division I Norra 2006–2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Upsala ASS
SS Luleå
Södra SASS
SK Rockaden II, Sthlm
SK Passanten
Kristallens SK
Horndals SK
Burgsviks SK
Caissa SK
Sollentuna SK II

hindra ett bondegenombrott.
58...Lh3 59.Lf3 Lg2
Rätt diagonal. Vit provar ett sista
sprattel.
60.Ld5 g4 61.Le6 Le4 62.Ld5
Lf3 63.Le6 Kg2 64.Lxf5 Kxg3
65.Le6 Kh4
och svart vann.
Segern mot Burgsvik med 5–3 på
lördagen var lite lättare att motivera med tanke på spelet, men
bara lite. Inför sista ronden mot
Sollentuna SK II var det raffinerade läget det att UASS som mötte
Sollentuna behövde hämta in en
partipoäng på Luleå som ställdes
mot Passanten. Efter en knapp
halvtimme smällde det i dörren
när altmeister Börje Janssons
motståndare kom inrusande in i
spellokalen – just som vi trodde
att gratisettan var på väg att trilla
in. Några timmar senare hade
Börje ändå bärgat segern och det
såg riktigt bra ut vid tidskontrollen. Storsegern låg nära.
Men Luleå gick också mot seger i sin match och vid förväntade
5–3 för Luleå skulle UASS behöva ta minst 6½ poäng. Med två
partier kvar och ställningen 5–1
slet Henryk Dolata och Jan
Johansson i varsina slutspel som
såg allt annat än lättvunna ut.
Luften var återigen på väg att ta
slut i lokalen och kanske var det

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
7
5
5
4
3
3
3
1
1

0
0
1
1
2
3
2
1
2
0

2
2
3
3
3
3
4
5
6
8

42½
41½
42½
38½
35
37
33
32
32½
25½

14
14
11
11
10
9
8
7
4
2

just därför som Dolatas unge motståndare, under viss press dock,
satte bort ett helt torn när det var
som mest spännande.
Var segern för UASS rättvis i
år? Tja, kika ett slag på följande
ställning från partiet i sista ronden mellan Sollentunas Sven
Nordlander och Christian Wagner, en trevlig tysk bekantskap
från Magdeburg som dessutom

blev bäste poängplockare för
UASS under slutspelet (2½ av
3). Efter ett något suspekt bondeoffer i Nimzoindiskt uppstod
följande ställning efter 16 drag.
Christian Wagner, Upsala ASS

Sven Nordlander, Sollentuna II
Christian spelade 16...Se7 för att
konsolidera och Sven svarade
17.De2. En annan tysk bekantskap med Fritz i förnamn hade ett
bättre förslag för vit. En ledtråd:
det är matt i två ...
HENRIK LINDBERG

Överraskningar, nej tack!
Efter att Kamraterna vunnit den
viktiga matchen mot Örgryte i
rond fem i söderettan gällde det
att i fortsättningen bevaka positionen som tabelletta. En nog så
svår taktisk uppgift. Men med
klyschorna: säkra ställningar, en
match i taget och att inget är
klart förrän det är klart behölls
serieledningen hela vägen. I
sammandraget i Göteborg var jag
inblandad i överraskningar på
brädet som piggade upp laget,
men som också oroade. På fredagskvällen gick spelet i dur
medan spelet på söndagsmorgonen tidigt gick i moll.

Matti Svenn, SK Kamraterna

Kaj Andersson, SS Manhem II
Strax innan diagramställningen
uppstod (dragen innan var Dd8TfS nr 3/2007
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e7 och Td4xd5) hade vit tänkt sig
en torndubblering på d-linjen och
ett eventuellt g2-g4 om svarts
springare behövde återvända till
f6, för att sedan norpa d5-bonden. En konkret och obehagligt
plan mot vilken svart fann ett
taktiskt motmedel.
20...Sc3!
En obehaglig överraskning för vit.
Det är märkligt hur allting ibland
bara stämmer. När svartspelaren
fick upp ögonen för draget, för
några drag sedan och började räkna varianter, då upptäckte han
att många varianter stämde. Det
brukar alltid vara ett tecken på
att man är på rätt spår. Draget
innehåller dessutom en fälla,
visserligen en simpel sådan,
men ändå. På fredagskvällen i
slutsammandraget kan små saker
vara guld värda.
21.Te5 Se2+!?
Svart får ett klart fördelaktigt slutspel efter 21...Dd6!, t.ex. 22.g3
Tad8 23.Tee1 Sxa2+ 24.Kb1
Sc3+ 25.Kc1 Dxf4+ som datorn
visar i hemmets lugna vrå. Annat
är det vid brädet, då ska man först
se draget och sedan fatta styrkan
av det.
22.Kd2?
Vitspelaren vill ha med sig en
aktiv kung i slutspelet men tyvärr
fanns en hake (eller till och med
två, nu när Fritzen får vara med
och bestämma). 22.Kb1 var
tvunget och då är slutspelet efter
22...Sxf4 23.Txe7 Sxg2 24.c4
bxc4 25.Sxc4 Tfe8 spännande.
Vit har inte råd att sätta igång
bondekapptävlingen genom att
offra h-bonden hur som helst.
Svarts springare återkommer
snabbt via h4-f3 om vit släpper hbonden med en gång och sedan
rusar svarts h-bonde ner. Vit får
istället försöka 26.Txe8+ Txe8
27.h5 h6 28.Td1 med högst oklart
spel. Vits bönder är på väg men
det är svarts också. Det kan sluta
hur som helst Efter textdraget
42
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Division I Södra 2006–2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SK Kamraterna
Örgryte SK
SS Manhem II
Lundby SS
Helsingborgs SS
Majornas SS
Team Malmö
En Passant
SK Schackalen
Limhamns SK II

däremot hamnar vits kung i riktigt blåsväder.
22...Dxa3!
Det gick också bra att spela hårt
med 22...Dd6+ 23.Kxe2 Tae8,
men textdraget är säkert och bra.
23.Kxe2 Dxb2 24.Kf3 Tac8
25.The1 Txc2
De vita damflygelbönderna föll
och svart vann så småningom.
Matti Svenn, SK Kamraterna

Peter Lauritzen, Limhamn SK II
Efter att svart hade norpat en
bonde tidigt i öppningen och på
ett optimistiskt sätt försökt behålla den, väntar en obehaglig
överraskning. En svart löpare på
d4, hm, det luktar skumt ...
14.Sg5!
Härligt! Vit var vaken på sön-

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
5
4
3
3
3
3
1
0

0
1
3
3
3
3
5
5
7
7

47
48½
45½
37½
35½
34
34
31
22
25

17
15
11
10
9
9
7
7
3
2

dagsmorgonen. Nu får svart spela
bra för att rädda partiet.
14...fxg5
Annars kommer löparschacken
på d5 följt av Sf7.
15.Lxc6 Lxb2
I angrepp är olikfärgade löpare
obarmhärtiga, t.ex. 15...bxc6
16.Dxd4 Te5 17.f4 gxf4 18.gxf4
och det ser kört ut för svart, men
med 18...Dh4 och idén att ge
kvalitet tycks svart hänga med ett
tag till. Han balanserar dock på
ytterst slak lina efter 19.Dc3.
16.Lxe8 Dxe8 17.Tb1 Le5 18.
Df3!
Vit spelar praktiskt schack;
aktiverar damen och förbinder
tornen. Nu är det väldigt lätt för
svart att göra fel.
18...Lxh3
Svart ville helst inte spela slutspel men om han sett det fina
18...Df7 19.Dxf7+ Kxf7 20.Lxg5
b5! hade han säkert gjort det.
Nu däremot blir det forcerat ett
sämre slutspel.
19.Tfe1 Lf5? 20.Txb7 g4 21.
Dd5+!
Svarts tilltänkta 21...Le6 faller
på 22.Txe5!.
21...Df7 22.Dxf7+ Kxf7 23.
Txc7+
Vit vann efter drygt 40 drag.
MATTI SVENN
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Solna SS åter till elitserien
Det är med hjälp av Peter Bjarnehag och Per Steneskog vi kan
berätta om de mest iögonfallande
händelserna för Solna Schacksällskaps del på vägen till elitserien.
Enligt PB var vinsten mot
svåraste konkurrenten Farsta SK
i tredje ronden av avgörande
betydelse. Matchen bjöd som sig
bör på en hel del dramatik. Om
man talar om preppar, bra och
dåliga, så måste Per Steneskogs
förberedelser komma med på ett
hörn. Steneskog placerades av
taktiska skäl på första bordet
och han förberedde sig på att
spela Franskt som svart mot
Bengt Lindberg.
Steneskog: “Preppen gick till så
att Andreas Landgren i telefon
fick läsa upp ett antal långa varianter ur senaste Informator.
Sedan var det bara för mig att
analysera varianterna och plugga
in dem. Nu spelade Bengt en
bivariant i nionde draget. Jag kom
inte ihåg någonting och gick fel
direkt. (När jag senare mötte
Thomas Ernst hade jag bättre koll
på grejerna.) Därefter spelade jag
bedrövligt. Bengt övervägde att
offra damen i fjortonde draget
vilket såg väldigt lovande ut. För
att inte riskera något för laget
valde han i stället en stabilare
fortsättning, och jag hade inte
något bättre än att ge upp i
tjugonde draget.“
Franskt (C 18)
Bengt Lindberg, Farsta SK
Per Steneskog, Solna SS
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5
c5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 Se7 7.Dg4
0-0 8.Ld3 Sbc6 9.Lg5 Dc7
10.Sf3 Te8 11.h4 Sf5 12.Lf6

Sce7 13.h5 Kh8

14.Dg5
Den säkra fortsättningen. Ännu
starkare är 14.Dxg7+!! Sxg7 15.
h6 Kg8 (15...Sg6 16.hxg7+ Kg8
17.Txh7! Kxh7 18.0-0-0 Kg8
19.Th1 med matt.) 16.hxg7 Sf5
17.Sg5 följt av Txh7 med avgörande angrepp.
14...Sg8
Det behövs inte ett förkrossande
damoffer för att vinna den här
ställningen. Det slutar lika illa
efter 14...gxf6 15.Dxf6+! Kg8
16.g4 Sg7 17.h6.
15.h6 gxf6 16.exf6 Sxf6
17.Dxf6+ Kg8 18.Lxf5 exf5+
19.Kf1 Kf8 20.Sg5 uppg.
På bord två spelade Robert
Callergård sin enda match för
säsongen och det blev en säker
remi. Och förlusten på förstabordet kompenserades rikligt på
övriga bord.
Solna SS–Farsta SK 5–3. Per
Steneskog–Bengt Lindberg 0–1,
Robert Callergård–Niclas Hjelm
remi, Christer Bergström–Rikard
Backelin 1–0, Mikael Jonsson–
Björn Jäderberg 1–0, Gunnar
Johansson–Ingemar Svensk 0–1,
Andreas Landgren–Sven Linde-

man 1–0, Peter Bjarnehag–Kent
Iversen remi, Magnus Bergström–
Stefan Engström 1–0.
Det blev lika dramatiskt i fjärde ronden, men det berodde på
en bristfällig kartläsningsprepp.
Magnus Bergström missade en
avfartsväg till Uppsala och det
höll på att kosta tre nollor. Han
var tvungen att köra ett par mil
mot Storvreta innan han kunde
vända om. Bergström och hans
två passagerare stormade in i spellokalen tjugofem minuter efter
rondstart. Fem minuter till och
elitserien kunde plötsligt ha varit
ganska avlägsen.
Mikael Jonsson var en av de
andfådda passagerarna, men han
tycktes sekunderad av en skyddsängel under större delen av
säsongen. Under den där viktiga
matchen mot Farsta hade han i
och för sig kvalitet över, men det
såg ut som om han inte skulle
klara tiden. I det läget gjorde
motståndaren Björn Jäderberg
misstaget att försöka utnyttja
Jonssons tidsnöd. Det slog bara
tillbaka på honom själv.
Här två exempel till när
Jonsson fick en hel del hjälp på
traven:
Mattias Nilsson, Eskilstuna SK

Mikael Jonsson, Solna SS

8...Sxe5?? 9.dxe5 Sxg4 10.
Da4+ Ke7 11.Db4+ Kd7 12.
Dxb7+ uppg.
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Mikael Jonsson, Solna SS

Division I Mellersta 2006–2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Solna SS
Farsta SK
Västerviks ASK
Upsala ASS II
Schack 08 Norrköping
Eskilstuna SK
Örebro SS
SA Mark
Karlstads AS
SK Rockaden III, Sthlm

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
6
5
5
4
3
3
2
1
2

2
1
2
1
2
3
0
1
2
0

0
2
2
3
3
3
6
6
6
7

46
45
40
35
39
35
32
29½
30
28,5

16
13
12
11
10
9
6
5
4
4

Stefan Bryntze,
SK Rockaden III

27...Dd3+ 28.T4e3 Dd5+ 29.
Te4 Dd3+ 30.T1e3??
Ett ogenomtänkt vinstförsök.
30...Df1+ 31.Kg4 Tf5 32.uppg.
Efter detta exempel på övermod
kan vi från samma match också
visa prov på överdriven respekt.
Anton Hussain,
SK Rockaden III (1672)

Toni Johansson, Solna SS (2195)
PB: “Som synes är det bara för
Anton att byta torn på f5 följt av
Kd3-d2 och e-bonden går i dam.
MEN innan Anton gör ett drag
säger han till Toni: ‘Jag tror att
samma ställning har uppkommit
tre gånger.“ varpå Toni snabbt
replikerade: ‘Du menar att du
tycker att vi ska ta remi?’ Anton:
‘Ja!’
44
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Jag trodde knappt mina ögon!
Ställningen hade inte uppkommit tre gånger, men Anton (född
1993) måste ha blivit väldigt nervös över att ha en vinst på gång
mot en så mycket högre rankad
spelare. Detta måste vara årets
gåva!“
Vi avrundar med Per Steneskogs prepprevansch. Det är han
själv som kommenterar:
Ryskt (C 42)
Patrick Drugge, Örebro SS
Per Steneskog, Solna SS
Jag tvekade mellan partivarianten och en lugn avbytesvariant.
Med tanke på att jag spelade svart
i en lagmatch lutade det åt det
försiktiga valet. När partiet väl
sattes i gång ändrade jag mig.
Drugge använde en timme i sjunde draget. Jag inbillar mig att det
stärkte övriga Solnaspelare lite.
(Vits återstående tid inom parentes.)
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Lc4 Sxe4 4.Sc3
Sxc3 5.dxc3 f6 6.Sh4 (1.59) 6...g6
7.f4 (1.17) 7...c6 8.f5 d5 9.fxg6
dxc4 10.Dh5 Kd7 11.g7 Lxg7

12.Lh6 (0.55)
En nyhet och det var slut på min
prepp. Det vanliga är 12.Dg4+
Kd6!?.
12...Df8 13.Dg4+ Ke7 14.Dxg7+
Dxg7 15.Lxg7 Tg8 16.Lh6 Le6 17.
0-0 Sa6 18.Le3 b6 19.Sf5+ (0.28)
19...Lxf5 20.Txf5 Sc7 21.Taf1 Sd5
22.Ld2 Ke6 23.Th5 Tg7 24.b3 Tag8
25.g3 cxb3 26.cxb3 Se7 27.c4
Td8 28.Lc3 Td3 29.La1 Td2 30.Tf2
Td3 31.Kg2 Sg6 32.Th6 Tf7 33.h4
(0.01) 33...c5 34.h5 Se7 35.g4
Sg8 36.uppg.
(Kommentarer av Per Steneskog)
LG
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Allsvenskan
byter skepnad
Det blir en grundlig förändring
av allsvenska systemet till nästa
säsong. Division 4 försvinner och
det är tänkt att bli superettan
mellan elitserien och de tre division 1-grupperna.
Elitserien 2007-08
Sollentuna SK
Lunds ASK
SK Rockaden Stockholm
Limhamns SK
SS Manhem
Skara SS
Västerås SK
Åstorps SS
Wasa SK
SK Kamraterna
Solna SS
Upsala ASS
Superettan 2007-08
Eksjö-Aneby-alliansen
SK Rockaden Umeå
Örgryte SK
SS Manhem II
Farsta SK
Västerviks ASK
Södra SASS
SK Rockaden Stockholm II
Upsala ASS II
Lundby SS
Huvudmotivet för att ta bort
division 4 är helt enkelt att det
har blivit allt svårare att samla lag
i pyramidens botten. En positiv
effekt skulle kunna bli att
distriktsserierna blir mer livaktiga, att de på flera håll rätt passiva
distriktsförbunden får en bättre
tävlingsverksamhet. Det finns en
komplett lottning för säsongen

10.De2 Dc7 11.Tae1 Sh5 12.Lb5
f6 13.Lh4 e5 14.dxe5 fxe5 15.c4
Sf4 16.De3 d4

2007-08 på förbundets hemsida,
www.schack.se, under Förbundsnytt.
Läsarna har inte varit generösa
när det gällt att skicka oss partier
från de lägre divisionerna. Säkert
är det en hel del grannlåt som
aldrig kommer att visas fram för
en bredare krets.
Vi har i alla fall några partier på
lager, och med läsarnas hjälp skulle vi kunna visa fler partier från
allsvenskan i nästa nummer.
När Kirsebergs SK blev hemlösa vid förra årsskiftet flyttade
man in hos Malmö AS på
Ahlmansgatan. Klubbarna har
arrangerat ett gemensamt KM där
man korade var sin klubbmästare. Den gångna säsongen hade
klubbarna ett gemensamt lag i
allsvenskan under namnet Team
Malmö. Efter en lovande start
med två matchsegrar föll laget
tillbaka och slutade på sjunde
plats.
Vi lyfter fram ett parti från
Team Malmös första match.
Lennart Jönsson och Gerner
Carlsson måste ha mött varandra
ett otal gånger under de senaste
trettiofem åren. Den här gången
slog det extra mycket gnistor kring
deras duell.
Colle (A 48)
Lennart Jönsson, Team Malmö
Gerner Carlsson, Helsingborgs SS
Division I Södra, rond 1
1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.Lg5 Lg7
4.e3 d5 5.Ld3 0-0 6.0-0 c5 7.c3
cxd4 8.exd4 Sc6 9.Sbd2 Te8

Jönsson tvekade länge innan han
slog till ...
17.Dxf4!! exf4 18.Txe8+ Lf8
Efter 18...Kf7 19.Tfe1 (Det hotar både 20.Sg5+ och slag på c6
jämte T1e7+.) 19...Lf8 20.Lxc6
bxc6 21.Ld8! Dd7 22.Sg5+ Kg7
23.T1e7+ Lxe7 24.Txe7+ Dxe7
25.Lxe7 kan vit glädjas åt springarparet för torn.
19.Tfe1 h6 20.Lxc6 Dxc6
På 20...bxc6 följer 21.T1e7 och
när damen viker undan så följer
22.Se4 med avgörande angrepp.
21.Sxd4 Dd6?
21...Da4 är ett försök att neutralisera hotet Lh4-e7, men efter
22.b3 Dxa2 23.Le7 Dxd2 24.
Txf8+ Kg7 25.Sf3 har vit initiativet. Det är i varje fall bättre än
partidraget. 21...Dd7? 22.Td8
underlättar bara för vit.
22.Le7 Dxd4 23.Lxf8 uppg.
Svarts hopplösa läge framgår ännu
tydligare efter 23...Dxd2
24.Lb4+, 23...Dd3 24.T1e7 eller
23...Kf7 24.T1e7+ Kf6 25.Lg7+.
Inför sista rondens resa till
Markaryd tog man ett lyckat
initiativ i SK Bara Bönder. Håkan
Lyngsjö: “Vi bestämde att vi skulle
träffas onsdagen före sista seriematchen och uppslutningen blev
över förväntan.“ Det kom ett
dussintal, däribland sju av de
åtta som skulle spela och Nils
TfS nr 3/2007
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Grandelius morfar, som skulle
vara chaufför. Det förevisades
partier, det var en lyckad uppvärmning. På söndagen bar det i
väg till Markaryd. Det blev matchseger och en andra plats i serien
efter Eslövs SK. Här ett parti från
den avslutande matchen.
Larsens öppning (A 06)
Henrik Andersson, Markaryd
Roland Thapper, Bara Bönder
Division 2, grupp 6.
1.b3
Oj, det draget var det längesen
jag mötte. Eftersom jag inte kan
någon teori om det så var det bara
att hitta en plan. Min idé blev
att utveckla mig ungefär som i
Damgambit men framför allt att
få kontroll över fältet e4 med
förhoppningen att vit förr eller
senare spelar d2-d4 med en dålig
löpare på b2 som konsekvens.
Och eftersom vits öppningsspel
är ganska lamt och målet för
matchen var att laget skulle
vinna (helst med 8-0) fungerade
planen ...
1...d5 2.Lb2 Lf5 3.e3 e6 4.d4
Sf6 5.Sf3 h6 6.Ld3 Se4 7.0-0
Ld6 8.c4 c6 9.c5 Lc7 10.Sc3
Sd7 11.Lxe4 Lxe4 12.Sxe4 dxe4
13.Sd2 0-0! 14.Sxe4
Det kan inte vara bra att tillåta
denna försvagning av kungsflygeln. Nu får svart konkreta
angreppsmål.
14...Lxh2+ 15.Kxh2 Dh4+ 16.
Kg1 Dxe4 17.Df3
Med hotet att ta kontroll över
fältet e4. Men löparen på b2 är
fortfarande ett sorgebarn. Och
vit väljer att desorganisera tornen
för att få bort den störiga damen.
17...Dc2 18.Tab1 Sf6 19.Tfc1?
19.Tfe1 känns mycket bättre. För
damen gör inget på c2.
19...Dg6 20.De2 Se4
Att besätta d-linjen var ett alternativ.
21.Dc2 f5 22.Lc3 Tf7 23.Le1
En motattack med 23.b4 följt av
46
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b5 var ett lovande alternativ.
23...Taf8 24.f3?!
Till priset av ytterligare försvagningar ser det ut som om vit
lyckas få kontroll över fältet e4.
24...Sg5 25.Kf1 Dh5 26.Df2?

närgångenhet och hittar inte
någon plan. Att schacka svarts
kung mot målet på g3 ger inget
extra.
39.Th1 Kg7 40.b4 a6 41.a3 Kg6
42.Thf1 Kh5 43.Th1 Kg4 44.a4
Dh4 45.uppg.
Efter 45...Kg3 tar sig damen in
i den vita ställningen. Och det
hjälper inte ett dugg om vit försöker med 45.g3. Det är bara att
ta bonden och kungen mår som
en prins på g3 i alla fall!
(Kommentarer av Roland Thapper)

Vi avrundar med två berättelser
från den gångna säsongen av
Håkan Lyngsjö och Rolf Lekander.
Om vit äntligen aktiverat sin
löpare med 26.Lg3 (vilket för mig
framstod som den enda poängen
med 24.f3) tycks det svårt att
komma vidare på kungsflygeln.
26...Se4!
Tredje gången gillt.
27.Dg1 g5!?
En nyckelställning. Jag trodde inte
att vit skulle rymma med kungen
(vilket nog vore klokt) utan syna
offret. Det kommande slutspelet
med två torn mot dam är ofta
fördelaktigt för de två tornen,
men här har tornen kommit på
avvägar. Jag hamnade en gång på
70-talet i ett liknande slutspel,
där jag kunde gömma kungen
framför ett gäng svarta bönder
på kungsflygeln och det partiet
slutade med ett avgörande kungsangrepp med kung och dam.
Denna deja-vu-upplevelse fick
mig att räkna på liknande fortsättningar i detta parti.
28.fxe4 fxe4+ 29.Lf2 Txf2+
Ännu starkare var kanske 29...g4.
30.Dxf2 Txf2+ 31.Kxf2 Dh4+
32.Ke2 Dg4+ 33.Kf2 Dh4+
En onödig dragupprepning
34.Ke2 Dg3 35.Tg1 h5! 36.Tbf1
h4 37.Tf2 h3 38.Tgf1 h2
Vit känner sig uppenbarligen illa
berörd av den svarta farmarens

Vändpunkten
Säsongen hade startat riktigt illa
för oss med två oavgjorda och en
förlust i höstmatcherna. I rond 4
mot bottenlaget Limhamns SK
III såg det länge mörkt ut. Med
tre partier kvar behövdes två
poäng för att bärga segern. Med
två jämna ställningar och en
klart förlustbetonad var hoppet
inte stort.
I följande ställning vände
säsongen för laget:
Håkan Lyngsjö, SK Bara Bönder

Mats Chronblad, Limhamn III
Efter en sämre öppning och ett
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helt jämnt mittspel har svart
lyckats skaffa sig en fribonde att
satsa på. I diagramställningen ser
det fortfarande svårt ut att vinna,
men vit bjuder till.
38.Td5
Vits plan borde vara att byta av
springarna. Tornslutspelet är så
gott som garanterat remi, så rimligt är 38.Se5. Då är det svårt att
avböja springarbytet. Efter till
exempel 38...Se1+ 39.Kh3 a3
40.Ta7 Kf6 41.f4 har vit plötsligt
något att spela på. Men ödet
ville att vi fortfarande skulle ha
chansen till en topplacering.
Partidraget ger visst hopp.
38...Se1+ 39.Kh3 a3 40.Td2
Det är inte så lätt att hitta bra
drag för vit. På f3 får svarts springare möjlighet att kombinera, och
på d3 kan den lättare hjälpa
bonden ner, så troligen är 40.Se5
ett bättre alternativ.
40...Sf3 41.Tc2 Sxh2
Ett rimligt beslut med tanke på
situationen i matchen, men i
efteranalyserna blev det otäckt
tydligt att det är svårt att stoppa
mattnätet efter 41...a2 42.Sb4
h5 43.Txa2 Tg1 och det går inte
att hindra g6-g5-g4. Men det går
inte så mycket bättre för vit om
man istället släpper in springaren
på d3: 42.Sd4 Se5 43.Se2 Sd3
44.Sc3 Tc1 och springaren faller.
42.Sd4
Vit kunde också ha testat torn
och springare mot dam: 42.Kxh2
a2 43.Sd4 Th1+ med goda remichanser, men vit hade tänkt sig
att svarts springare inte skulle
komma ut.
42...Sf1 43.Kg2 Tb1 44.Ta2
Inte heller 44.Te2 hjälper. Vit
har hamnat i en nästan komisk
pattställning trots sex pjäser kvar,
och svart kan till exempel lugnt
stoppa ytterligare några drag (g4
och e4) med 44...f5 (dock ej
44...Tb2 45.Kxf1 a2 46.Sb3!),
till exempel 45.Se6+ Kf6 46.Sc5
Tb2 47.Kxf1 Ke7 och kungen

jagar bort springaren från c5 varefter a-bonden har fri väg ner.
44...Sxe3+ 45.Kf3
45.fxe3 Tb2+ och a-bonden är
svårstoppad.
45...Sc4 46.Tc2 Sb2 47.Tc3 a2
48.uppg.
Med hjälp av en pattfälla blev
det en vändning i ovan nämnda
förluststsällning. Med remi i sista
partiet kunde vi skriva in en marginell seger, men trots allt den
första för säsongen!

Alf är en aggressiv spelare som
gärna går rakt på sak – och det
resulterade också i 6 poäng av 7
den gångna säsongen. Säkringsdrag som t.ex. Kh1 sparar han
gärna in på.
9...0-0?!
Vågat. Drag som spelats tidigare
är 9...f5 och 9...d6.
10.f5! exf5 11.exf5 Lxd4 12.
Lxd4 Sxd4 13.Dxd4 Sxf5

HÅKAN LYNGSJÖ

Tokig envishet, ren
dumdristighet eller
bara vanlig glömska?
Att en schackspelare upprepar
en tveksam variant i vilken han
tidigare förlorat ett parti är väl i
och för sig inte så ovanligt. Men
då har han naturligtvis sett till att
nästa gång ha analyserat fram en
annan fortsättning från en viss
kritisk ställning, gärna till det
bättre.
Därför har jag svårt att förstå
hur en annars så duktig och rutinerad spelare som Ulf Jiretorn
kunde råka ut för följande nesliga
förnedring mot Alf Isaxon i
matchen mellan Växjö och Bräkne-Hoby i division II, rond 5. I all
synnerhet som han redan 1990
förlorade på nästan exakt samma
sätt – mot samme motståndare!
Sicilianskt (B 46)
Alf Isaxon, Växjö SK
Ulf Jiretorn, Bräkne-Hoby SK
Svenska lagcupen 1990
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 a6 5.Sc3 e6 6.Le2
Angående 6.Lc4 direkt – se nästa
parti.
6...g6!? 7.Le3 Lg7 8.0-0 Sge7
9.f4

14.Txf5! gxf5 15.Sd5 f6 16.Lc4
Kg7?
Bättre men otillräckligt var
16...Kh8 17.Te1 b5 18.Te7 bxc4
19.Dh4 Dxe7 20.Sxe7 etc.
17.Te1 Tb8
17...Tf7 besvaras enklast med
18.Sb6 med dubbelhot mot tornen.
18.Te7+ Kg6
På 18...Tf7 följer 19.Dxf6+ med
snar matt.
19.Dh4 Dxe7 20.Sxe7+ Kg7 21.
Sxf5+ uppg.
Sjutton år senare var det alltså
dags igen!
Sicilianskt (B 46)
Alf Isaxon, Växjö SK
Ulf Jiretorn, Bräkne-Hoby SK
Division 2, grupp 6.
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 a6 5.Sc3 e6 6.Lc4
Ett skarpare drag än det Alf valde
1990.
6...Sge7!?
Säkrare var det normala 6...Sf6
eller 6...b5.
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7.0-0 g6?
Detta ser farligt ut med vits löpare redan utvecklad till c4. Varför
inte 7...b5 eller 7...Sxd4!?.
8.f4
Även 8.Lg5 ser lovande ut för
vit.
8...Lg7 9.Le3 0-0?!
Att försöka var 9...d5. Nu rusar
vit på med f-bonden även i detta
parti.
10.f5! exf5 11.exf5 Lxd4?!
Och här måste absolut 11...d5
ske. Avsaknaden av svartfältslöparen blir katastrofal för svart.
12.Lxd4 Sxd4 13.Dxd4 Sxf5

14.Txf5!
Känns det igen?
14...gxf5 15.Sd5 b5 16.Lb3
Ännu snabbare går det väl
efter 16.Sf6+ direkt: 16...Kh8
(16...Kg7 17.Se8++ Kg6 18.Dg7+
Kh5 19.Le2+ Kh4 20.Dh6 matt)
17.Dh4 och svart är försvarslös.
16...f6
Segare men otillräckligt var
16...Dg5.
17.Sxf6++ Kg7 18.Se8++ Kg6
19.Dg7+ Kh5 20.Dxf8
Vinner gör naturligtvis också
20.Dxh7+ Kg4 21.h3+ Kg5 22.
h4+ Kf4 23.Dh6+ etc.
20...Db6+ 21.Kh1 Kg5
Eller 21...Dg6 22.Lf7.
22.Sd6 Df2 23.Se4+ uppg.
Skulle tro att Ulf inte fianchetterar löparen till g7 mot Alf nästa
gång. I alla fall inte i kombination
med springarutvecklingen till e7!
ROLF LEKANDER
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SHS 34. Träningsturneringen inför “Extraolympiaden“ 1936
Det finns inte mycket mer än en
turneringstabell dokumenterad
om den av TfS arrangerade
träningsturneringen i Stockholm
som inleddes den 1 augusti 1936,
bara ett par dagar efter invigningen av de olympiska sommarspelen i Berlin. Kort därefter var det
dags för det stortyska schackförbundets så kallade schackolympiad i München. Sverige
var ett av de tjugoen deltagande
lag som tackade ja till fria resor
och fritt uppehälle. Spanjorerna tackade nej i sista stund – det
började som bekant bli oroligt
på hemmafronten. I detta
arrangemang var det givetvis
storformat över hela linjen –
varför spela matcherna över fyra
bord när man kan spela på åtta?
Den svenska truppen bestod
liksom träningsturneringen av tio
spelare. Avstod från deltagande
gjorde Gideon Ståhlberg som bara
några dagar tidigare avslutat den
krävande sjuttonrondiga turneringen i Podebrady, där han tog
en meriterande delad fjärdeplats
tillsammans med Pirc efter i tur
och ordning Flohr, Aljechin och
Foltys.
Redan på den tiden fanns en
viss antagonism mellan Stockholm och landsorten. TfS hälsade utombys spelare välkomna till
Stockholm, men Schackvärldens
polemiske redaktör Karl Berndtsson, Göteborg, avböjde – han
ansåg sig ha fått nog av tidigare i
hans tycke orättfärdiga uttagningar. Göteborgarna Allan Nilsson
och Eric Jonsson hade arbetsförhinder, medan Olof Kinnmarks
och Ernst Larssons deltagande

finansierades av Göteborgs SF.
Lundensaren Bengt Ekenberg
deltog däremot på egen bekostnad. Av de övriga sju spelarna
kom därmed sex från Stockholm
och en från Uppsala, Fritz Kaijser. Den ende deltagaren som inte
var uttagen till München var
Allan Bergqvist. Han delade
7–9:e plats med Ekenberg och
Bertil Sundberg, en poäng före
Kaijser. Erik Lundin segrade på
6½ poäng, följd av Gösta Stoltz
en halv poäng efter. Nils Bergkvist, Gösta Danielson och Ernst
Larsson tog alla 5 poäng.
Förstaklasspelaren Kaijsers
nominering som förstereserv
väckte en hel del ont blod, åtminstone i Göteborg. Likaså var
man irriterad över Sundbergs
nominering, nybliven mästare för
året. Han hade vunnit Wasa SK:s
klubbmästerskap före Lundin
och Stoltz, men detta imponerande inte heller på Schackvärldens redaktion, som noterade
att av de sexton mästarklasspelare som ställde upp vid SMtävlingarna i Borås kom endast
fyra med i OS-truppen. Bland de
icke uttagna fanns exempelvis
trean och fyran i den kvartett som
särspelade om SM-tecknet i
Borås: Henrik Carlsson, Järpås
och Sven Carlsson, Västerås.
I extraolympiaden, som den
italienske schackhistorikern Gino
Di Felice föredrar att kalla
lagturneringen i München, spelades 1680 partier – 160 av varje
nation. Det stortyska förbundet
godkände Bogoljubows deltagande i Nottinghamturneringen, men
ångrade säkert detta i efterhand
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eftersom tyskarna bara tog brons
efter Ungern och Polen. De
segrande ungrarna förlorade för
övrigt inte ett enda av sina 160
partier! Sverige fick nöja sig med
åttondeplatsen och att bli bäst i
Norden.
Notabelt är att alla de fem
nordiska länderna deltog och att
enda utomeuropeiska nation var
Brasilien. Sverige noterade +70
=48 –42 och var rejält distanserade (16½ partipoäng efter Ungern
och 10 efter femteplacerade
Tjeckoslovakien), trots goda
insatser av Gösta Danielson och
de tre musketörerna Ståhlberg,
Lundin och Stoltz. Dessa fyra
förlorade tillsammans endast 12
av 74 partier (+35 =27 -12).
Dessvärre var de båda göteborgarna de svagaste länkarna i
den svenska truppen, något som
Ståhlberg inte försummade att
påpeka för Berndtsson, som i sin
tur anklagade Ståhlberg för att på
“ett tantaktigt sätt försöka få med
Allan Nilsson i laget, trots att
Göteborgs schackförbunds styrelse av organisatoriska skäl icke
hade kunnat tillstyrka Nilssons
kandidatur.“
Föga förvånande letar vi förgäves efter partier från träningsturneringen i gamla TfS och
Schackvärlden. Det fanns ju
ingen anledning att avslöja spelöppningsvarianter för de andra
lagen. När Münchenturneringen var avslutad fanns det 160
potentiellt publiceringsbara
partier med svenskt deltagande,
men långt ifrån alla är kända.
För egen del har jag hittat 13 av
Ståhlbergs 17 partier, 13 av Lundins 18, 6 av Stoltz’ 19 och 7 av
Danielsons 20 partier. ChessBase har samlat ihop 27 partier
av dessa fyra, 10+6+5+6 respektive. Swebas Pro har endast 16
partier (6+3+2+5), men intressantare än att 14 partier från
ChessBase saknas är att Swebas

Originalprotokollet
från
München
1936.

har 3 partier som inte ChessBase har. Swebas Pro har också
partiet E Jonsson–A Maltsev
(remi, 28) från rond 7, vilket
mera troligt är Fritz Kaijsers
parti mot den bulgariske reserven i rond 14. Eric Jonsson var ju
inte med i München.
Vi bjuder TfS-läsarna på en
drygt sjuttio år gammal nyhet.
Lundins öppningsparti i extraolympiaden spelat på bord 2 den
17 augusti 1936. Vi tackar Rolf
Littorin som har tillhandahållit
originalprotokollet.
Lundin hade svart mot Josef
Reyfir redan i Hamburg-OS sex
år tidigare, även då i premiärronden. Lundin hade nog inte
glömt den utskåpningen, även
om han fortfarande inte korrekt
memorerat sin motståndares
namn.
Josef Reyfir-Erik Lundin,
Hamburg 13.7 1930: 1.d4 d5 2.c4
c6 3.Sf3 Sf6 4.e3 e6 5.Sc3 Sbd7
6.Ld3 dxc4 7.Lxc4 b5 8.Lb3 a6
9.0-0 Lb7 10.e4 Le7 11.De2 0-0
12.Td1 c5 13.e5 Se8 14.d5 c4

15.Lc2 exd5 16.Sxd5 Sc7??
17.De4 g6 18.Sxe7+ Dxe7 19.Dxb7
Sc5 20.Dc6 och Lundin insåg det
hopplösa i att fortsätta partiet.
Josef Reyfir-Erik Lundin,
München 17.8 1936: 1.d4 d5 2.c4
e6 3.Sf3 c5 4.cxd5 exd5 5.g3 Sc6
6.Lg2 c4 (Svenska försvaret, ett
tveeggat vapen lanserat av våra
musketörer.) 7.0-0 Lb4 8.a3 La5
9.b3 cxb3 10.Dxb3 Sge7 11.Lg5
0-0 12.Sc3 f6 13.Ld2 Kh8 14.Tfd1
Lb6 15.e4?! dxe4 16.Sxe4 Sd5
17.Lb4 Sdxb4 18.axb4 Lg4 19.Sc5
Tb8 20.d5 (Mera ambitiöst var
20.h3!?) 20...Se5 21.Se6
(21.d6!?) 21...Lxe6 22.dxe6 De7
(Lika spel, vilket säkert Lundin
var nöjd med.) 23.Sxe5 fxe5
24.Td7 Df6 25.e7 Tfe8 26.Df3 De6
27.Txb7 Txb7 28.Df8+ Dg8 29.
Dxg8+ Kxg8 30.Ld5+ Kh8 31.Lxb7
Txe7 32.Tc1 g6 33.Le4 Kg7 34.Kg2
remi
Om någon i läskretsen till äventyrs förfogar över partier från träningsturneringen och okända OSpartier så är dessa naturligtvis mer
än välkomna till redaktionen.
TfS nr 3/2007
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BOKNYTT
■

John Watson: Mastering the Chess
Openings, Volume 1 (Gambit 2006)
Böcker om spelöppningar brukar inledas med
en lista över drag som inte längre spelas. De
avfärdas med några korta varianter ur stormästarpartier, men pedagogiskt sett är det en olämplig metod. Under ytan rör sig nämligen de tankar
och erfarenheter som en gång formade spelöppningen.
John Watson har tagit fasta på denna tanke
och fortsätter där Reuben Fine en gång slutade
med “The Ideas Behind the Chess Openings“.
Watson återvänder till Steinitz för att kartlägga
bondeställningarna i centrum och använder
hundra års praktik för att se vilka dragföljder
som håller. Han ägnar särskilt stor uppmärksamhet åt de drag som inte längre spelas, eftersom de
visar upp de idéer som inte syns i de finpolerade
huvudvarianterna.
Gång på gång återvänder Watson till undantagen och misslyckandena för att förklara idéerna
bakom spelöppningarna. Han tröttnar inte på att
betona att partier i världseliten sällan förklarar
spelöppningarna, därför att spelarna noga aktar
sig för alla de faror som följer med ett tematiskt
genombrott eller en ogynnsam bondeställning.
Det är svårt för vanliga dödliga att bedöma vad
som är viktigt och mindre viktigt i öppningarna.
När behöver man kunna exakta dragföljder och
när räcker det med en allmän känsla för ställningen? Många spelare lider dessutom av en akut
brist på planer när “bokdragen“ tar slut. Watson

fyller en lucka med sin bok. Flertalet teoriböcker
har ett snävt perspektiv och är inriktade på en
viss förgrening av en variant, medan Watson
lyfter blicken för att se helheten.
Boken börjar med en bred genomgång av
viktiga positionella kännetecken och strategier
med tonvikten på de öppningar som inleds med
1.e4. Sedan kommer gefundenes fressen för alla
som gillar öppna och halvöppna spel. Här finns
inget tjafs om Aljechins försvar och skumma
lettiska gambitar, utan det är klassiska öppningar
som Spanskt, huvudvarianterna i Sicilianskt
och Franskt som upptar lejonparten av boken.
Sidospår som Philidor får sin beskärda del och
tydligen med viss rätt, för öppningen visar sig
innehålla grundläggande spelöppningsproblem
som återkommer i Skotskt och till och med i
drakvarianten i Sicilianskt.
Stampartierna är hämtade från de senaste åren,
men Watson faller inte i fällan att återge firma
Kasparov, Anand och Topalovs “greatest hits“.
Istället får vi stifta bekantskap med bosniern
Boto som 2002 buntade ihop den likaledes
okände Buntic i Velimirovicangreppet på ett
modellartat sätt med pjäsoffer och allt.
På 334 välmatade sidor har Watson lyckats
lägga in otroligt mycket instruktiv text författad
på lättfattlig prosa. Boken ersätter inte det
vanliga teoritugget, men ger en god grund för att
förstå vad som händer efter att vit har flyttat
kungsbonden två steg i första draget. Bravo!
LARS FALK & HENRIK LINDBERG

› NILSSONS PJÄSER av Kristoffer Nilsson

50

TfS nr 3.07.pmd

TfS nr 3/2007

50

07-05-07, 12.58

Tre guldmedaljer vid
Skol-NM i Reykjavik
AV LARS GRAHN

M

edlemsnationerna i Nordiska Schackförbundet turas om att arrangera Skol-NM och
den här gången var det Island
som stod som arrangör. När det
anordnas en schacktävling på
sagoön kan man vara säker på att
spelförhållandena är de bästa
tänkbara. Där finns schackkultur
i rikligt mått.
Spelet försiggick i fem åldersgrupper i de rymliga lokaler som
Isländska schackförbundet delar
med Reykjaviks Schackklubb, en
halvtimmes promenad från det
vandrarhem där de flesta av spelarna var förlagda. Sverige kom
med tio spelare, lika många föräldrar och tre ledare. Susanne
Karlsson och Susanne Nilsson
svarade för den praktiska delen
medan Erik Hedman tog hand
om coachningen.
Skol-NM blev en stor framgång för den svenska truppen med
tre gruppsegrar och förstaplats i
nationstävlingen.

Grupp A (Födda 1987–1989)
Tävlingarnas ende IM, färingen
Helgi Dam Ziska, hade ett villkor
för att ställa upp i Reykjavik.
Åldersmässigt hörde han hemma
i B-gruppen, men han ville
kämpa mot de äldre spelarna i
A-gruppen. Hans önskemål tillgodosågs naturligtvis. Ziska har
slagit en och annan stormästare
det senaste året och ville ha
hårdast möjliga motstånd i
Reykjavik. Han gör ingen hem-

lighet av att han tänker bli
Färöarnas förste stormästare.
Det finns goda förutsättningar
för att den drömmen ska gå i
uppfyllelse.
Ziska har härliga minnen från
en tidigare turnering i den isländska huvudstaden. Det var i
fjolårets Reykjavik Open som han
tog sin andra IM-inteckning och
det var där han besegrade Jan
Timman på ett drömlikt sätt. Den
holländske veteranen gav upp i
en vinstställning – se TfS nr 3/06.
Den här gången fanns det inga
högre makter som kunde hjälpa
Ziska fram till en gruppseger. Den
färiske juniorstjärnan kunde inte
hålla jämna steg med Victor
Nithander, som gjorde sig förtjänt av NM-titeln med ett par
praktfulla partier:
Sicilianskt (B 85)
Victor Nithander, Sverige
Janne Myller, Finland
Grupp A, rond 4
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le2 e6
7.a4 Sc6 8.0-0 Le7 9.Le3 0-0
10.Sb3 b6 11.f4 Dc7 12.Lf3 Tb8
13.De2 Sa5 14.Sxa5 bxa5
15.Sd1 Lb7 16.Sf2 Tfc8 17.c3
d5 18.e5 Sd7 19.La7 Ta8 20.Ld4
Lc6 21.Sd3 Tab8 22.f5!
Blockaden i centrum ger vit
chansen att gå på offensiven.
22...exf5 23.Sf4
Han kan bearbeta d5-bonden och
som det visar sig a6-bonden. Här
är 23.e6! ett starkt alternativ.

23...Sb6
Det är naturligt att försöka försvara d5-bonden. Alternativet är
att byta av svartfältarna med
23...Lc5.
24.Dxa6!?
Ett djärvt bonderov. Reträttvägen är inte snitslad.
Ett försök att fånga vits dam
med 24...Sc4 följt av Ta8 faller
på 25.Sxd5. Så Myller förbereder
den hett åtrådda damfångsten,
men inte på bästa sätt.
24...g5?!
Det visar sig att han tvingar vits
pjäser till bättre fält. Det hade
blivit besvärligare för vit efter
24...Lg5! med den där idén
25...Sc4.
25.Sh5 g4 26.Le2 Sc4
Nu finns det inte några nödutgångar för vits dam, men kompensationen ...
27.Lxc4 Ta8 28.Txf5 Txa6 29.
Lxa6 Tb8
Även 29...Ta8 besvaras med
30.Taf1. Om vit får chansen att
slå på f7 undgår svarts kung inte
sitt öde.
30.Taf1 Le8 31.Lb5 Lxb5 32.
axb5 Lc5
Enda chansen. Sämre är 32...Tf8
33.e6! f6 34.Sxf6+ Lxf6 35.Lxf6
h6 36.Le5 Db6+ 37.Ld4 Dxe6
38.Txf8+ Kh7 39.T1f7+ Kg6
40.Tf6+.
33.Sf6+ Kg7
Flyktförsöket 33...Kf8 är lönlöst,
t.ex. 34.e6 fxe6 35.Sxd5+ och vit
kommer pjäs över.
34.Tg5+ Kh8 35.Th5 Kg7 36.
Txh7+ Kg6
Kungen tvingas in på en mörk
bakgård utan livvakter. Det kan
aldrig sluta väl. 36...Kf8 faller
som tidigare på 37.e6.
37.Th4 g3 38.hxg3 Txb5
Detta oförargliga drag påskyndar
slutet. Lite segare men fullständigt otillräckligt är 38...Lxd4+
39.cxd4 Dc2, för det är hur som
helst kört efter t.ex. 40.Tg4+ Kh6
41.Sxd5 Txb5 42.Tf6+ Kh7
TfS nr 3/2007

TfS nr 3.07.pmd

51

07-05-07, 12.58

51

(42...Kh5 43.Th4+ Kg5 44.Sf4
och springaren är på väg till h3.)
43.Txf7+ Kh6 44.Th4+ Kg6
45.Tf6+ Kg7 46.Sf4 Dc4 47.Tg6+
Kf7 48.Th7+ Kf8 49.Se6+ osv.
39.Tg4+ Kh6 40.Tf5 uppg.
Det är som synes matt på gång.
Spanskt (C 88)
Victor Nithander, Sverige
Gudmundur Kjartansson, Island
Grupp A, rond 6
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5
7.Lb3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Sa5
10.Lc2 c5 11.d4 Sd7 12.dxc5
Svart får inte chansen att byta av
på d4. Vit kan i den här varianten
hålla centrum öppet eller blockerat. Med partidraget väljer
Victor det förra alternativet, och
efter Sb1-d2-f1-e3 tar han sikte
på d5 och f5.
12...dxc5 13.Sbd2 Lb7 14.b3
Dc7 15.Sf1 Tad8 16.De2 Tfe8
17.Se3 g6
Det tar fältet f5 för vits springare
men tillåter en ännu starkare
möjlighet. Efter alternativet
17...Sf6 18.Sf5 c4 är möjligheten
c3-c4 förhindrad och det är
viktigt.
18.c4! bxc4 19.bxc4
Vit har ett aktivare figurspel.
19...Sc6 20.Sd5 Dc8 21.La4
Sd4 22.Dd1 Lc6 23.Lxc6 Dxc6
24.Tb1 Lf8 25.Sd2 Lh6 26.Sb3
Lxc1

27.Sa5!!
Ett viktigt mellandrag. Efter
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27.Dxc1 Da4 har svarts dam fått
chansen att aktivera sig.
27...Dc8 28.Dxc1 Te6
Det hotade 29...Sb7 och partidraget är det enda rimliga sättet
att ge tornet på d8 lite rörelsefrihet.
29.Tb7
Nästa hot Kjartansson måste ta
ställning till är 30.Tc7 följt av
Sb7 och springaren på d7 är illa
ute. Lägg därtill att svart måste se
upp med ett angrepp på andra
flygeln inlett med Dh6. I detta
prekära läge söker Kjartansson
sin räddning i taktiska förvecklingar där det ingår ett damoffer.
29...Sc6 30.Tc7 Sxa5 31.Txc8
Txc8 32.Dg5 Kg7 33.Se3 Sb6
34.Td1 Sc6
Efter 34...Saxc4 35.Sf5+ Kf8
(35...Kg8 36.Td8+ Te8 37.Se7+)
36.Dh6+ Ke8 37.Sg7+ får svart
bara ett ynka springarpar för
damen.
35.Td6
Vit kan leka med springarschacken på f5, t.ex. 35...f6 36.Sf5+ Kf7
37.Dh6! med lätt vinst.
35...Tce8 36.Sf5+ Kg8 37.Txc6
Springarschacken på e7 är ett
annat lektema.
37...Txc6 38.Se7+ Txe7 39.
Dxe7 Kg7 40.Dxe5+ Kh6 41.De8
uppg.
På en sedvanlig onsdagslunch
med tidskriftens korrekturläsare
Stellan Brynell fanns de svenska
juniorernas utmärkta prestationer i Reykjavik med bland diskussionsämnena. Jag konstaterade att norrmannen Jon Ludvig
Hammar (tvåa i grupp B) hade
dragit vidare till en öppen turnering i Cappelle la Grande, där
han klarade GM-normen, medan
Helgi Dam Ziska tagit en ny
stormästarskalp och höstat in fler
elo-poäng vid EM i Dresden.
Brynells lakoniska kommentar:
“ ...medan de svenska juniorerna
återvände till sina skolböcker.“

1. Victor Nithander, Sverige 5 (av
6); 2. Dagur Arngrimsson, Island
4½; 3. Helgi Dam Ziska, Färöarna
4½ poäng.
... 5. Amir Tadjerbashi, Sverige 3 p.

Grupp B (Födda 1990–1991)
Om inte Magnus Carlsen funnits
så hade Jon Ludvig Hammer
varit Norges store juniorstjärna.
Nu kan han göra hur många
trolleritrick som helst på brädet,
han kommer ändå att stå i
skuggan av jämnårige Carlsen.
De flesta hade väl förväntat att
Hammer skulle ta hem B-gruppen. I den danska truppen hade
man förhoppningar om att Alexei
Hansen skulle kunna upprepa
fjolårets gruppseger, men båda
fick se sig passerade av Simon
Rosberg. Ännu ett svenskt guld.
Rosberg, som är elev på schackgymnasiet i Stockholm, fick
utmärkt utdelning på sitt positionella finlir.
I den här gruppen såg vi
tävlingarnas mest spektakulära
räddning. Den inträffade i sista
ronden. Det såg ut som om
Lucas Wickström hade allt under
kontroll ...
Kungsindsikt (E 70)
Lucas Wickström, Sverige
Kim Räisänen, Finland
Grupp B, rond 6
1.d4 Sf6 2.Lg5 c5 3.d5 d6 4.c4
g6 5.Sc3 Lg7 6.e4 h6 7.Lh4
0-0 8.f4 a6
Från Trompowsky har vi hamnat
i Kungsindiskt. Tiger Hillarp
Persson försökte med det Volgaliknande 8...b5!? mot Carsten
Erlandsen i Politiken Cup 2000,
men efter 9.cxb5 a6 10.e5 dxe5
11.fxe5 Sg4 12.d6 g5 13.Dd5
Ta7 14.Dxc5 drog vit så
småningom fördel av förvecklingarna.
9.a4 Da5 10.Ld3 e6 11.Sf3 exd5
12.cxd5 Sxe4!?
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Första tanken är väl att svart
borde ge upp. Det hotar matt i
ett par drag och var finns motspelet? Det är här Räisänen finner en
sagolik räddning.

Foto: Susanne Karlsson

Han försöker utnyttja att vits kung
har dröjt sig kvar på e1. Överfallet är nära att lyckas. I partiet
Bakic–Djurovic, Belgrad 1988,
följde i stället 12...c4!? 13.Lc2
Sg4 14.Dd2 Db6 15.0-0-0!? med
ett litet plus för vit.
13.Lxe4 Lxc3+ 14.bxc3 Te8
15.0-0 Txe4 16.Sd2!
Vit får springaren till guldfältet
c4 med tempo.
16...Te8 17.Sc4 Dc7 18.Te1!
Vit kan skapa direkta hot innan
svart har hunnit fullfölja utvecklingen. Det har avgörande
betydelse.
18...Txe1+ 19.Dxe1 Kf8 20.Sb6
Frestande och till synes mycket
starkt, och det var sannerligen
inte lätt att förutse svarts
kontring. Efter 20.Lf6!! är svarts
lätta pjäser paralyserade, det finns
inte några vettiga utvecklingsdrag.
Vit hotar att fylla på med 21.Sb6
och 21.Dh4.
20...Dxb6
Han måste nappa på betet för
efter 20...Ta7 21.De7+ Dxe7 22.
Lxe7+ Kxe7 23.Sxc8+ kommer
svart torn under.
21.De7+ Kg8 22.Lf6 Sd7
Enda möjligheten att hålla liv i
partiet. 22...Ld7 faller på 23.Te1
med hotet 24.De8+.
23.De8+ Sf8 24.Le7

Lucas Wickström och Simon Rosberg, klubbkompisar i
Linköping och konkurrenter i Reykjavik.

24...c4+ 25.Kh1
Inte 25.Kf1?? Lf5! 26.Dxa8 Ld3+
27.Ke1 De3+ och vit blir matt.
25...Lh3!!
Desperation? Ingalunda. Det är
en genial remivändning.
26.Dxa8 Lxg2+! 27.Kxg2 Db2+
28.Kg3 Dxc3+ 29.Kg4!?
Det liknar poker. Svart kan riskera att överskatta sin hand, och
vit riskerar att förlora allt. Att
låta kungen retirera och tillåta
remischackar är den solida
varianten.
29...f5+ 30.Kh4 g5+ 31.fxg5
Dd4+ 32.Kg3
Nu var det i alla fall nödvändigt
att ta ett steg tillbaka; 32.Kh5??
Dg4+ 33.Kxh6 Dh4 matt.
32...De3+ 33.Kg2 Dxe7
Ett ganska ofarligt vinstförsök
eftersom vits dam är utanför
spelet och svart fortfarande har
remischackar.
34.Tf1 hxg5
Att slå med damen och därigenom öppna g-linjen verkar opraktiskt. Nu väljer Räisänen att ta
det säkra före det osäkra.
35.Txf5 De4+ 36.Tf3 De2+ remi
1. Simon Rosberg, Sverige 4½ (av
6); 2. Jon Ludvig Hammer, Norge 4;

3. Alexei Cherstiouk Hansen,
Danmark 4 poäng.
... 6. Lucas Wickström, Sverige 3
poäng.

Grupp C (Födda 1992–1993)
Island fick sin enda gruppseger
genom Hjorvar Stein Gretarsson,
och Katrine Tjølsen blev tävlingarnas bästa flicka med sin tredjeplats. För att nå dit var hon
tvungen att rädda en hopplös ställning mot Alfred Krzymowski:
Katrine Tjølsen, Norge

Alfred Krzymowski, Sverige

37.Lg4?!
Det hotar matt på h4 men det går
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att parera. Det rätta är 37.Lxg6+!
Txg6 (37...Lxg6 38.Dh4+)
38.Dh5+ Kg8 39.Txg6+ med
matt.
37...Df8 38.Lxf5 Sxd4 39.cxd4
gxf5 40.Dxf5+ Kh8

berg och Carl Eidenert. Åtminstone mot den förre.
Mads Andersen, Danmark

Jonathan Westerberg, Sverige

41.Tg4?
Här vänder partiet. Det fanns
fortfarande vinst för vit, men den
var svårfunnen: 41.Tg7! Txg7 42.
fxg7+ Dxg7 43.Tg1 Df8 44.De5+
Kh7 45.Tg4 Tb6 46.Df5+ Kh8
47.Th4+ Th6 48.Df6+ Kh7 49.
Txh6+ Dxh6 50.Dxf7+ o.s.v.
41...Dh6 42.Tef1 Txg4 43.Txg4
Tg8
och svart vann.
1. Hjörvar Steinn Grétarsson, Island 5 (av 6); 2. Frode Urkedal,
Norge 5; 3. Katrine Tjølsen, Norge
4½; 4. Nils Grandelius, Sverige 3½
poäng.
... 6. Alfred Krzymowski, Sverige
2½ poäng.

Grupp D (Födda 1994–1995)
Danska Skakbladet konstaterar
att tolvårige Mads Andersen var
favorit till segern i grupp D. Han
var betydligt högre rankad än sina
konkurrenter och vann E-gruppen i fjol. Och visst blev det guld
för andra året i följd.
En och en halv poäng mot de
båda svenskarna, som kom tvåa
och trea, grundlade triumfen.
Men Andersen var faktiskt illa
ute mot både Jonathan Wester54
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29.Sg6+! Kf7 30.De7+?
Springaren ska offras men inte på
det sättet. Andersen kunde ha
tackat för sig efter 30.Lc4+!! Kxg6
31.De8+ Kg5 (31...Kh7 32.Lg8+
Kh8 33.Lf7+ Kh7 34.Dg8 matt)
32.f4+ och vit vinner.
30...Kxg6 31.Lc4 Ld7 32.g4
Db1+ 33.Kg2 Kh7 34.De3
På 34.Dxd7 följer 34...De4+ och
slag på c4.
34...Dxb2
Andersen står så bra att han kan
tillåta sig ett och annat. Han
kunde ha behållit löparen med
34...Kh8.
35.Dd3+ Kh8 36.Dxd7 Db4
och svart vann så småningom.
När Eidenert skulle möta
Andersen fick han ett spelöppningstips av coach Hedman.
Eidenert kände lite på varianten
med Nithander på andra sidan
brädet. Den variant de spelade
upp på analysbrädet kom sedan
till utförande i spellokalen – från
början till slut. En lyckad prepp,
med andra ord.
Carl Eidenert–Mads Andersen:
1.c4 Sf6 2.Sc3 e6 3.e4 c5 4.e5
Sg8 5.Sf3 Sc6 6.d4 cxd4 7.Sxd4
Sxe5 8.Sdb5 a6 9.Sd6+ Lxd6
10.Dxd6 f6 11.Le3 Se7 12.Lb6 Sf5

13.Dc5 De7 14.Da5 Kf7 15.0-0-0
Sc6. Här bjöd Andersen remi och
med tanke på ratingskillnaden,
1731 mot 2006, kunde Eidenert
inte motstå erbjudandet. Men det
är ingen tvekan om att vit har
bra kompensation för bonden i
slutställningen. Nåväl, där fick
danskarna sin väntade och enda
guldmedalj.
Danska truppen anlände till
Island två dagar i förväg för att
hinna med lite sightseeing. Med
som coach fanns stormästaren
Sune Berg Hansen. Under dagarna i Reykjavik hjälpte han
spelarna med förberedelser och
efteranalyser, men hann också
med två föredrag. Det första
handlade om hur man förbereder
sig med hjälp av databaser, det
andra om hur man lämpligen
disponerar betänketiden. SkolNM betyder tävling men ger
också tillfälle till kvalificerad
träning.
1. Mads Andersen, Danmark 5 (av
6); 2. Jonathan Westerberg, Sverige
4½; 3. Carl Eidenert, Sverige 3½
poäng.

Grupp E (Födda 1996–1997)
Elvaårige Martin Östlund var
också med förra året i Finland.
Då kom han på åttonde plats.
Fjolårets stora triumfer var förstaplatserna i Talangjakten och
Skol-SM.
I Reykjavik inledde han med
fem vinster i rad och sedan kunde
han säkra guldet med en snabb
remi i sista ronden. Martin spelar
för Bollmora SK, nyuppflyttade
till division 1. Hans nästa mål
skulle kunna bli att komma med
i Bollmoras förstalag.
1. Martin Östlund, Sverige 5½ (av
6); 2. Peter Flermoen, Norge 4½; 3.
Tobias Juul Madsen, Danmark 3½;
4. Egor Norlin, Sverige 3 poäng.
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Extrakongressen
i Katrineholm
AV BO PLATO

M

ed anledning av den s.k.
Terningeraffären höll Sveriges Schackförbund en extra
kongress i Katrineholm den 15
april. Förhandlingarna kulminerade efter närmare fyra timmar i
en omröstning om ett yrkande på
ett kongressuttalande om Ingvar
Carlssons omedelbara avgång som
förbundsordförande.
Ett avgångsyrkande hade fyra
dagar före kongressen inlämnats
av Stockholms Schackförbund,
som ansåg att Carlssons förtroendekapital var förbrukat. Omröstningen utföll med siffrorna 12
för, 17 emot, 4 nedlagda.
Bakgrunden till Terningeraffären presenterades i en artikel i
TfS nr 8/06 (sid 75).
Extrakongressen, den första i
sitt slag sedan 1976, hölls på
begäran av distriktsförbunden i
Medelpad, Västergötland och
Stockholm. Avsikten var att
belysa centralstyrelsens hantering
av ovannämnda affär. Till trion
sällade sig i kongressens inledningsskede Värmlands Schackförbund.
Fem distrikt saknade representation: Blekinge, Hälsingland,
Nordvästra Skåne, Södermanland (!) och Ångermanland.
Kongresshandlingarna innehöll
bland annat en särskild utredning
initierad av Stockholms Schack-

förbund samt centralstyrelsens
yttrande med anledning därav.
Utredningen, nedan kallad Terningerutredningen, var signerad
Hans Brodén, Göteborg, Eric
Carlsson, Sundsvall, Stefan
Lindh, Stockholm och Axel
Smith, Lund.
I sitt hälsningsanförande sade
Ingvar Carlsson att Sveriges
Schackförbund oförskyllt hade
hamnat i en situation som under
de senaste nio månaderna tvingat
centralstyrelsen jämte förbundets
kanslichef Kent Vänman att
lägga ner enormt mycket tid. Han
hoppas nu kunna förpassa den
här historien till handlingarna,
men trodde också att man kunde
dra vissa lärdomar då det gällde
att förbättra framtida rutiner.
Terningerutredningen innehöll
enligt Ingvar Carlsson inget
väsentligt nytt som inte redan
redovisats i centralstyrelsens egen
utredning.
Johan Lönnroth, ordförande i
Göteborgs Schackförbund, tillika ordförande under de tre senaste ordinarie kongresserna, utsågs
att leda förhandlingarna. Hans
rutin och pondus bidrog utan
tvivel till att debatten fördes i
ett civiliserat tonläge.
Efter en liten inledande skärmytsling om formuleringar i
förslaget till dagordning drog

Lönnroth upp riktlinjer för ett
slags debattstruktur och föreslog
att man skulle försöka avsluta
senast kl. 18.00. Lokalen i
Safiren (f d Folkets hus) var
bokad till detta klockslag vilket
även angavs som lämpligt för
kongressombud med tågtider att
passa. Ingen hade några invändningar, men det visade sig så
småningom att diskussionsinläggen måste tidsbegränsas.
Ingvar Carlsson inledde med
att redogöra för ett antal åtgärder
som vidtagits i affärens kölvatten.
Sålunda har nya regler fastställts
för representation och tjänsteresor och man har beslutat ändra
bemanningen på kansliet för att
förstärka ekonomisidan.
Han poängterade att enligt
revisorerna har förbundet inte
lidit någon väsentlig ekonomisk
skada, trots att man under denna
tid stått som värd för det största
evenemanget i svensk schackhistoria, nämligen Lag-EM i Göteborg år 2005.
Carlsson var märkbart förtörnad över att ingen av utredarna
hade tagit personlig kontakt med
honom och att han hade fått så
kort tid på sig (tre dagar) för att
besvara utredningens frågor.
Utredarkvartetten hade heller
inte varit enig i sina slutsatser. En
av de fyra, Hans Brodén, hade
skrivit en reservation i form av ett
eget yttrande som bifogats till
kongresshandlingarna.
Johan Sigeman, advokat i det
civila, berättade om de överväganden som hade fått honom att
rekommendera centralstyrelsen
att söka nå en förlikning med
Hotel Gothia Towers, vars faktura på 162 412 kronor kan sägas
vara upphovet till extrakongressen. Summan förhandlades ned
till 100 000 kronor, ett belopp
som SSF har betalat. Motsvarande krav har ställts till Göran
Terninger. Någon återbetalning
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har inte skett och det har resulterat i en polisanmälan.
Sigeman ansåg emellertid inte
att Terninger varit ute efter att
lura förbundet.
Utredningens talan fördes av
Stefan Lindh, som klargjorde att
man arbetat under stark tidspress.
Gruppen tillsattes den 19 januari
i år och lade fram sin rapport den
18 mars. Lindh ansåg att Sveriges
Schackförbund hade undanhållit
viktig information och tyckte
inte att dess svar på utredningens
frågor varit tillfredsställande.
Kontakterna hade skötts via mail
– att lyfta en telefonlur är enligt
Lindh ett “gammalmodigt“ sätt
att kommunicera.
Han bagatelliserade Brodéns
insatser – “han jobbade ingenting
alls med utredningen!“ – men
hävdade att Brodén ändå hade
fått igenom många ändringar i
den ursprungliga texten. Hans
reservation liknades vid en storm
i ett vattenglas.
Lindh stöddes av Rune Emanuelsson, Västergötland, SvenGunnar Samuelsson, Stockholm
och Gunnar Hjorth, Medelpad.
– Detta är ingen glädjens dag
för schacket, sade Emanuelsson,
men kanske kan vi befria Stockholm från en kongress utan slut.
Vad vi behöver nu är en satsning
på ledarutbildning. Klubbar försvinner, medlemmar försvinner.
Hur har det kunnat bli så här?
– Starten skedde när det bestämdes att tre SM skulle gå i
Göteborg. Man borde ha låtit
kongressen besluta om detta. Men
så blir det i organisationer som år
efter år väljer om folk av ren
slentrian. Terninger till exempel
hade ju suttit i centralstyrelsen i
21 år och haft ett otroligt förtroende. Påståendet att ingen kände
till hans affärer är nonsens.
Samuelsson menade att det
funnits uppenbara brister i SSF:s
ledning och rutiner. I en låt gå56
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miljö har Terninger haft möjlighet att göra ungefär som han
velat – ett klassiskt exempel på
vad som händer i en organisation
utan egentliga kontrollfunktioner.
– Det är alltid ordföranden som
är ytterst ansvarig, sammanfattade Samuelsson, och det är därför
vi yrkar på Ingvar Carlssons
avgång. Carlsson borde ha avgått
samtidigt som Terninger (i november 2006).
Gunnar Hjorth spädde på
kritiken och ansåg det uppenbart
att Terninger inte hade tänkt
betala fakturan för sitt boende på
Hotel Gothia Towers. Han var,
sade Hjorth, redan från början
ute efter att blåsa förbundet på
pengar.
Bo Berg, Värmland, konstaterade att Terninger hade avgått
frivilligt och det tyckte han var
bra. Berg betecknade Terninger
som en innovatör, “kanske den
ende i ledningen“, men enligt
hans mening var hela styrelsen
ansvarig och därför borde dess
ledamöter ställa sina platser till
förfogande.
Sigvard Olsson, Skåne, var klart
negativ till Terningerutredningen, som han tyckte innehöll för
många spekulationer och för få
faktauppgifter. Han efterlyste
siffror och detaljer om antalet
genomgångna fakturor, hur
många som varit felaktiga etc.
Thomas Franzén, Västmanland, höll i princip med Olsson
och tyckte i motsats till utredningen att centralstyrelsen hade
tagit frågan om Terningers utgifter på stort allvar. Men han
undrade också vad revisorerna
egentligen hade för ansvar.
Björn Andersson, Gotland,
trodde att även sommarens
kongress skulle bli tvungen att
behandla den här affären. Han
berömde utredningen och sade
att det varit lätt att hitta felaktiga
fakturor.

Gunnar Berg, Stockholm,
ansåg att revisorernas rapportering från år 2005 innehållit
intressanta saker, däribland grava
anmärkningar som inte delgetts
styrelsen.
Enligt Chris Rundberg, Stockholm, var det irrelevant om
Göran Terninger hade dragit in
pengar till förbundet och han påminde om att extrakongressen
kommit till stånd för att granska
centralstyrelsens hantering av
affären. Vidare påstod han att
det fanns ett stort antal fakturor
av Göran Terninger som inte hade
attesterats.
Ingvar Carlsson tillbakavisade
bestämt alla anklagelser om att
ha försökt “mörka“ och påpekade
att man tagit upp kostnadsfrågan
med Göran Terninger redan år
2004. Revisorernas rapport från
2005 finns inte i skriftlig form
och han undanbad sig vad han
betecknade som ett fult försök
att blanda ihop Hotel Gothia
Towers-delen med små brister i
förvaltningen.
Förre förbundskaptenen Björn
Ansner tyckte inte att utredningen levt upp till sin uttalade
strävan efter objektivitet och saklighet. Han ansåg sig dessutom
kränkt av dess antydan att han
skulle ha varit i maskopi med
Terninger och krävde en ursäkt
(vilket han senare erhöll).
Kent Vänman hade liksom
Stefan Lindh gått igenom en
mängd fakturor. Kanslichefen
meddelade dock att han och
utredningen inte kommit till
samma resultat på alla punkter.
Posten som vice ordförande i
förbundet upprätthålles sedan
november i fjol av Erik Degerstedt. Han hade för centralstyrelsens räkning undertecknat en särskild skrivelse med innebörden
att Stockholms Schackförbunds
sena avgångsyrkande borde ha
framförts redan i samband med
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kravet på en extrakongress. I
skrivelsen, som också ingick i
kongresshandlingarna, uttrycktes
åsikten att yrkandet stod i strid
med stadgarna och grundläggande föreningsrättsliga spelregler
eftersom distriktsförbund och
övriga inblandade inte fått tid att
förbereda sig. För detta kritiserades Degerstedt skarpt av SvenGunnar Samuelsson.
– Ingvar Carlsson har, sade
Degerstedt nu, tillfört svenskt
schack väldigt mycket, och det
vore att göra schacket en björntjänst att avsätta honom och halva
styrelsen.
Ari Ziegler, Göteborg, levererade den överraskande uppgiften
att det egentligen var hans fel att
kongressombuden samlats i
Katrineholm:
– Jag visste hela tiden vad
Göran Terninger höll på med och
jag borde ha ringt Ingvar Carlsson
och berättat. Men det gjorde jag
inte ...
Ziegler ifrågasatte av oklar
anledning huruvida centralstyrelsens ledamöter ljuger eller är
dumma. Han dömde också ut
förbundets revisorer och önskade i deras ställe se folk som
arbetar ideellt. Han ville ha en

ny utredning, alternativt att förbundet anmäler sig självt till
skatteverket. Och:
– Trots allt är detta en glädjens
dag, eftersom vi kan ta nya tag ...
Ingvar Gundesen, Stockholm,
framhöll att ingen hade velat ha
den här situationen, men att
någon trots allt måste ta ett övergripande ansvar:
– Vem, Ingvar Carlsson, undrade han, om inte du?
Lars Dock, Stockholm, tyckte
att uppgörelsen med Hotel
Gothia Towers var bra men han
ville inte köpa Carlssons påstående att förbundet inte lidit någon
väsentlig skada. Tvärtom, sade
han, vi har tappat en massa goodwill och ingen sponsor vill ta i
schacket ens med tång. Vi måste
fråga oss om vi har förtroende
för en centralstyrelse som bara
skyller ifrån sig ...
Stefan Lindh återkom med en
försäkran att man inte lagt till
något i utredningen och att man
står för alla siffror som nämns.
Själv hade han tillbringat två hela
helger på kansliet i Norrköping
där mängden fakturor var enorm:
28 A4-pärmar med ungefär 200
verifikationer i varje ...
Tiden började bli knapp då

Peter Hlawatsch, bekant som
grundare av Scandinavian Chess
Tournament, fick ordet:
– Medieuppmärksamheten
medför att vi lider stor skada,
sade han. Folk stoppar mig på
gatan och frågar vad som pågår. I
år sponsrar vi schacket med en
miljon men vi är inte intresserade
av att lägga ner mer pengar om
det inte sköts bättre. Vad vi behöver är innovatörer och en stark
ledning så vi kan gå framåt. Alla
måste ta ansvar.
– Om samtliga här är villiga att
göra propaganda för vår schackfestival i Täby den 4–11 augusti
och vi kan avsluta den här diskussionen inom 15 minuter så betalar jag 100 000 kronor!
Föga förvånande var detta ett
inlägg som fick applåder.
Några avslutande röster:
● Det är dags att pröva andra
vägar, vi har ju inte fått fram en
enda toppspelare på 15 år. Och
Peter Hlawatsch, han behövs!
(Bo Berg)
● Vems fel är det att Göran
Terninger har suttit kvar efter
kongressen år 2006? (Thomas
Franzén)
● Jag tycker man tar sitt ansvar
genom att jobba vidare, inte
genom att avgå när det blåser.
Själv offrar jag uppskattningsvis
30 dagar per år på SSF, plus ett
stort antal timmar på telefon, mail
osv, och bara i år har jag lagt cirka
100 timmar enbart på Terningeraffären. (Ingvar Carlsson)
● Ni som vill ha nytt folk i centralstyrelsen, sitt inte här och gnäll
– sätt igång hemma i distrikten
och nominera namn! (Sigvard
Olsson)
Detta yttrande blev föremål för
dagens andra och sista applåd.17.08 klockades slutorden i
Peter Hlawatschs inlägg, 17.23
var en öppen votering genomförd och 2007 års extrakongress
avslutad.
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LANDET RUNT

14.c3 Lg7 15.f4 f5 16.a5 Ld7
17.Se3
Med sikte på c4. Vit har vunnit
spelöppningen.
17...Td8 18.Sc4 Ke7 19.Le3 Le8

När David Nygren, Norrlands
Michail Tal, finns med i startfältet kan man vara säker på att det
vankas spektakulära kombinationer. Inte så sällan är det bara
briljant, men ibland tar Nygren i
så han blöder. Se bara vad som
hände i partiet mot Josef Ask:

Påskturneringen
i Norrköping
De som varit med ett tag minns
att Öppna SM under sin rätt
korta levnadstid arrangerades i
påskhelgen. Den tävlingen fick
inte något riktigt fotfäste. Med
Påskturneringen i Norrköping är
det annorlunda. Den samlar
stadigt en bra bit över hundra
deltagare. Och när man jämför
prislistorna år från år upptäcker
man många stamgäster.
Den här gången var Stellan
Brynell topprankad. Turneringen startar med fem ronder
snabbschack och avslutas med
fyra långpartier. Det gäller att
inte tappa fart i någon av dessa
båda faser om man är ute efter
prispengar. Brynell tappade två
remier i första fasen och det blev
ödesdigert i kampen om förstapriset.
Turneringsvinnaren Johan Norberg tog full pott i snabbschackfasen och avslutade starkt med
remi mot Brynell följt av vinster
mot Thomas Ernst och Rauan
Sagit. En välförtjänt förstapristagare.
Sicilianskt (B 26)
Johan Norberg
Thomas Ernst
1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.g3 g6 4.Lg2
Lg7 5.d3 d6 6.Le3 Tb8 7.a4 e6
8.Sge2 Sd4 9.0-0 Se7 10.Dd2
Sec6 11.Sd1 Da5 12.Sxd4 Dxd2
13.Lxd2 Lxd4?
Han borde ha spelat 13...Sxd4.
Där kunde springaren ha gjort
god nytta.
58
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Agrest, Sollentuna SK 6; 14.
Anders Livner, SK Rockaden
Sthlm 6; 15. Richard Sandberg,
SS Luleå 6 poäng.
(9 ronder, 139 spelare)

Josef Ask

20.e5!
Vinstdraget, praktiskt taget.
20...dxe5 21.Lxc5+ Kf7 22.fxe5
Txd3
Det verkar nästan lite uppgivet,
men 22...Sxe5 23.Sxe5+ Lxe5
24.Lxa7 och vits damflygelbönder börjar mullra.
23.Sd6+ Txd6
Så illa tvunget. Han kan ju inte
överge löparen på e8 eller tillåta
24.Sxf5+.
24.exd6 a6 25.Ta3 Ld7 26.b4
Tb8 27.c4 Se5 28.Tc1 Lc6
29.Lxc6 bxc6 30.Tb3 Lf6 31.b5
cxb5 32.cxb5 axb5 33.a6 Ta8
34.a7 Sd7 35.Lf2 Le5 36.Tc6
Ke8 37.Txb5 uppg.
Slutresultat
1. Johan Norberg, Västerås SK 8
(av 9); 2. Erik Blomqvist, SK
Rockaden Sthlm 7½; 3. GM
Stellan Brynell, Limhamns SK
7½; 4. Kezli Ong, Sollentuna SK
7; 5. Erik Malmstig, SK Rockaden Umeå 7; 6. Rauan Sagit, SS
Manhem 7; 7. Armin Namini, SK
Rockaden Sthlm 7; 8. Josef Ask,
Schack 08 6½; 9. Thomas Ernst,
Sollentuna SK 6½; 10. Victor
Nithander, SS Manhem 6½; 11.
Erik Hedman, SK Rockaden
Sthlm 6; 12. Nicolaj Zadruzny,
SK Rockaden Sthlm 6; 13. Inna

David Nygren
Nygren har just rockerat och det
hotar bland annat 17.Sde6+. På
16...d6 följer 17.Dxd6! med en
ny gaffel på gång. Det bästa svart
kan göra är att försöka lätta på
trycket med dambyte.
16...Dg5 17.Se8+ Kf8 18.Dxg5
hxg5 19.Sd6 La6 20.Sb3 Ke7
21.Sc5 Le2
Nu kunde Nygren ha konsoliderat sin ställning med 22.Td2.
Då hade han haft merbonde och
överlägsen ställning. Men den
ständigt skönhetstörstande Nygren hade andra planer ...
22.Sxd7? Kxd7 23.Sxf7+ Lxd1
24.Txd1+ Ke6 25.Sxh8 Se7
Springaren i hörnet är pantad.
Nygren fick en drös bönder för
pjäsen men dukade ändå under
i slutspelet, ett offer för sina
romantiska böjelser.
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Särspel i
Blå hallen.

Schackfest i Stockholms stadshus
Och vad ska man göra med ett
hekto guld? Den frågan behöver
vinnaren av Tusenmanna inte
längre ta ställning till. Guldet finns
numera bara med i inbjudan, för
när det är dags för prisutdelning i
Stockholms stadhus – på samma
trappavsats där Nobelpriset delas
ut – har guldet redan förvandlats
till reda pengar.
När Stellan Brynell tog sig upp
för trapporna för att ta emot sitt
förstapris i årets Tusenmanna låg
det 15 000 kronor i kuvertet.
Övriga tre finalister fick hålla till
godo med ungefär hälften av det
– tillsammans. I stället för ett kilo
silver var.
Bland deltagarna i Blå hallen
fanns det den här gången ett gäng
spelare från Vitryssland. Fyra av
dem tog sig till semifinalomgången. En av dem, Vitali Kachatkov,
tog sig hela vägen till final.
Där fick han sällskap av Emanuel
Berg, Stellan Brynell och Lars
Karlsson.
Brynell såg till att komma på
delad förstaplats med Berg efter
en elegant avslutning mot Kachatkov i sista finalronden:

Stellan Brynell

10.Sxf7! g6 11.Lxg6 Tg8 12.
Sxh6+ Txg6 13.Dxg6+ Kd8 14.
Lg5 uppg.
Berg utjämnade i andra partiet.
Med oavgjort efter de två ordinarie partierna dukades det upp för
ett tredje parti, och det blev inte
någon ny lottdragning om färgerna. Brynell fick vit liksom i första
partiet och vann.
Bättre förefaller Fide-systemet
där vit i det absolut avgörande
partiet får mer betänketid än
svart, som dock vinner särspelet
i händelse av remi. Eller helt
enkelt att utjämna färgerna med
två nya särspelspartier efter de
två ordinarie.
I och med att det parallellt
med Tusenmanna arrangerades
distriktsfinal för Schack4an blev
det uppemot tusen spelare i Blå
Hallen. En härlig syn.

Vitali Kachatkov

27...Td5+! 28.uppg.
Finalresultat: Stellan Brynell och
Emanuel Berg 2½ (av 3); Lars
Karlsson 1; Vitali Kachatkov 0
poäng.
Med det särspelssystem som
gällde fick lottdragningen av
färger alltför stor betydelse. Det
handlade om femminutersblixt.
Berg kom alldeles snett som svart
i första särspelspartiet: 1.d4 b5
2.e4 Lb7 3.Ld3 e6 4.Sf3 a6 5.0-0
Sf6 6.De2 d5? 7.e5 Sfd7 8.Sg5 h6?
9.Dh5! De7

Tidskrift
för
Schack
Vi har alla årgångar
Inbundna 1906-1994
Många lösnummer.
Köper-Säljer. Hela samlingar
schackböcker. Humana priser.
S E Consult, Box 48095,
418 23 Göteborg.
Tel. 031-91 04 44,
fax 031-91 46 55.
Tala med Stellan Persson.
E-mail: contact@chesshouse.se

TfS nr 3/2007

TfS nr 3.07.pmd

59

07-05-07, 12.59

59

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
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
200 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
200 kr
200 kr
200 kr
200 kr
300 kr
300 kr
300 kr
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Maj
■ Laholm 17–19 maj
Deltalift Open. Info: www.harplingess.se – se annons nr 2/07!
■ Sandviken 17–20 maj
Gästrikland Open. Info: www.sandviken-schack.se – se annons
nr 2/07!
■ Elista, Kalmuckien 26 maj–14 juni
Kandidatmatcherna. Info: www.fide.com

Juni
■ Hockenheim, Tyskland 2–10 juni
Veteran-EM. Info: www.euro-seniorchamp.de.vu
■ Växjö 16–17 juni
Växjöspelen – se annons nästa sida!
■ Stockholm 30 juni–16 juli
SM i Eriksdalshallen – se inbjudan nr 2/07!

Juli
■ Helsingør, Danmark 21–29 juli
Politiken Cup, Nordiska Mästerskapet – se annons sidan 62!
■ Rønne, Danmark 30 juli–5 augusti
Baltic Sea Cup, öppen turnering – se annons sidan 63!

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

September
■ Mexico City 11 september–1 oktober
VM-turneringen. Info: www.chessmexico.com

Sveriges Schackförbund
Slottsgatan 155
602 20 Norrköping
Telefon 011 107420
60

Tävlingskalender

■ Sibenik, Kroatien 13–24 september
Ungdoms-EM.
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Växjöspelen 2006, 16-17 juni
Dags att åka till Växjö för att slipa formen inför årets SM!
Spellokal:
Spelform:
Klasser:
Speltid:

ProCivitas Privata Gymnasium, Vallgatan 12
Fyrmannagrupper, tre ronder
Gruppindelning efter rating
40 drag på två timmar + 30 min/spelare
B-ungdom f. 90-92
45 min/spelare
C-ungdom f. 93-95
30 min/spelare
D-ungdom f. 9620 min/spelare dubbelrond
Bergergruppernas storlek beroende på antal deltagare.
Lördag 16 juni: B-, C- och D-ungdom: Personlig anmälan kl 9.00, spelstart kl 10.00.
Seniorer och A-juniorer: Personlig anmälan kl 15.00, spelstart rond 1 kl 16.00.
Söndag 17 juni: Rond 2 startar kl 9.00 och rond 3 startar kl 15.00.
Anmälan:
Startavgiften sätts in på Växjö SK:s pg 58 02 94-7 före den 12 juni.
OBS! Ange namn, klubb och ratingtal!
Startavgifter: Seniorer 200:-, A-juniorer 100:-, ungdomar 80:-.
Priser till hälften av deltagarna!
Information: Alf Isaxon, tel 0470-916 87
eller Växjö SK:s hemsida http://www.vaxjoschackklubb.se

Hjärtligt välkomna!

Rockaden Open 2007
SK Rockaden inbjuder till stor breddtävling för spelare under 1500 i rating
Datum: Fredag till söndag 17–19 augusti. Tävlingsform: 8 ronder monrad med betänketiden 30 drag
på 1 timme och resten av partiet på 30 minuter. Priser: 1:a till 10:e plats = fina pokaler. Rankingpriser:
20 stycken fina rankingpriser delas ut till spelare i olika rankinggrupper som ej får ordinarie pris.
Avgifter: Startavgift 140 kr. Logi för två nätter i klubblokalen inklusive frukost 150 kr, medtag
liggunderlag. Vi rekommenderar Hotel Formule 1, Mikrofonvägen 1, tel 08-744 20 44 eller
Ibis Hotel Västertorpsvägen 131, tel 08-556 323 30. Boka i tid!

Rockaden-medlemmar får 50 kr i rabatt!
Cafeteria finns i spellokalen där du kan köpa varm korv, smörgåsar läsk kaffe m.m. Anmälan senast
fredagen den 10 augusti genom att ringa nedanstående tel nr eller via e-post. Uppge namn, telefon,
klubb och ratingtal (1 maj). Betalning sker kontant på speldagen. Information: Olle Eleby tel
08-645 11 59, Leif Stenberg tel 08-733 46 35, e-mail Leifstenberg13@hotmail.com Spellokal:
Hägerstensåsens Medborgarhus, Sparbanksvägen 31 / Riksdalervägen 2. Tunnelbana mot Fruängen till
station Hägerstensåsen, uppgång Hägerstensåsen, följ Sedelvägen till Sparbanksvägen. Spelprogram:
Fredag 13.00–14.30 personlig anmälan; 15.00 Rond 1; 18.15 Rond 2; Lördag 9.00 Rond 3; 12.15 Rond
4; 16.00 Rond 5; Söndag 9.00 Rond 6; 12.15 Rond 7; 16.00 Rond 8. Prisutdelning omedelbart efter
sista ronden.

Välkommen till en spännande tävling!
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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)
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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.bornholms-skakklub.dk
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POSTTIDNING

B

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