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En obestridlig världsmästare
Efter år av splittring tycks schackvärlden kunna enas om att det
finns en obestridlig världsmästare. Vladimir Kramnik satte sin
VM-titel på spel och förlorade den till Viswanathan Anand.
Det anses allmänt att Anand spelade bäst schack av de åtta i
Mexico City och han var den ende som gick igenom turneringen
obesegrad. En värdig världsmästare. Vi har plockat fram de mest
intressanta partierna.
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Kinesiska spelare dominerade i Folkschackfestivalen
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Den digra prislistan i Folkschackfestivalen i Täby försvårade möjligheterna
att arrangera den tilltänkta landskampen på samma plats mellan Sverige
och Kina. Vem vill spela med i landslaget när det finns en möjlighet att
köra hem från den öppna turneringen i en ny bil? Det fanns bland annat
tre bilar i den digra prislistan, och enligt bestämmelserna kunde de bara
delas ut till svenska spelare. Det var Emanuel Berg, Lars Karlsson och
Robert Åström som tog hand om bilnycklarna.
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Lyckad återkomst
Efter segern i SM förra året har Johan Hellsten spelat mycket sparsamt.
Han bor sedan många år tillbaka i den chilenska ökenstaden Arica och
det vimlar inte av speltillfällen i Sydamerika. Efter ett nästan årslångt
speluppehåll tackade han ja till Endesaturneringen i huvudstaden Santiago.
Han fick upp ångan efter en lite trevande start och i sista ronden kom han
ifatt den bortflyende Mauricio Flores, en tidigare elev till Hellsten. Här
berättar han själv om sina chilenska äventyr.
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2. Simonet–Arizmendi
Andorra 2007
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3. Bologan–Savtjenko
Sotji 2007

4. Cheparinov–Rivera
Morelia 2007

Vit drar
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Salzburg 2007

6. Clemens–Nijboer
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RAFAEL VAGANIAN

Rafael Vaganian bor sedan många
år tillbaka i Tyskland men representerar Armenien närhelst
tillfälle ges. I Europacupen spelade han sålunda för Bank King
Jerevan. Det gick utmärkt, 4½
poäng på fem partier gav honom
en prestationsrating på 2904.
Michail Saltajev
SK Rochade Eupen Kelmis

Rafael Vaganian
Bank King Jerevan

29.Sxc6!! bxc6 30.b5!! Sxc5
Två alternativ:
a) 30...axb5 31.Sxb5! cxb5 32.
Txb5 Kd8 (32...Sb8 33.Da8 Lg7
34.Tb6 med idén Tc6, t.ex.
34...Ld7 35.Tb7 Dg3 36.c6 och
vit vinner) 33.Da3! Lg7 34.Tb7
Dc8 35.c6 och vit vinner.
b) 30...cxb5 31.Da8+ Sb8 (31.
...Db8 32.Dxa6+ Kd8 33.Sxb5
med avgörande angrepp) 32.Txb5
axb5 33.Sxb5 Df4 34.c6 Lc4
35.Db7+ Kd8 36.c7+ med matt.
31.bxc6 uppg.
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Rapport från
mellanschackarnas land
En viktig del av mitt arbete som
nyvald ordförande är att lyssna
efter vad som behövs i Schacksverige. Vilka behov finns det?
Vilka problem har man i norr/
söder, storstäder/mellanstora städer/bruksorter? Jag vill så långt
som möjligt skaffa mig en nyanserad bild av schackets situation
i vårt avlånga land. Det är också
viktigt att veta vart vi vill ta
vägen. Vad kan vi uppnå med de
medel som står till vårt förfogande? Vad vill du att Sveriges SF
skall ägna sig åt i framtiden?
Skicka gärna ett e-brev och berätta för mig vad som behöver
förbättras.
Vi är alla förvaltare av ett väldigt fint spel. Under senare år har
dock återväxten inte varit så stark.
Det bekymrar mig. Jag talar med
många om det. Ännu har jag inte
hört några enkla metoder som
kan hjälpa oss framåt. En sak är
dock säker, om vi skall framåt
måste vi göra det tillsammans.
Ingen kan stå vid sidan och se på!
Om alla som har spelat i tio år
eller mer “sponsrade“ schacket
med två timmar i veckan vid låt
säga fyrtio tillfällen vart femte år
kan vi få ett Schacksverige som
fullständigt sprakar av vitalitet
och livskraft. Fundera gärna på
detta! Det behövs så oerhört lite
för att vi skall bli så många fler
vilket skulle ge oss alla så mycket
mer glädje av vårt fina spel.
Jag tycker om att se nya spelare
blomma ut och bli riktiga schackspelare. Jag vill se fler blommor i
framtiden. Om du tänker som jag
så vill du också det.
Om du är osäker på hur man

gör som ledare så är det egentligen inte så märkvärdigt. Men som
tur är finns nu en bok där allt man
behöver veta steg-för-steg står
nedskrivet; “Schackledarens
Handbok“ av Jesper Hall. Jag kan
rekommendera boken för såväl
blivande som befintliga klubbledare. Varje klubb kan få ett
ex från Sveriges Schackförbund
gratis. Klubben behöver endast
betala för portot eller ta en sväng
förbi kansliet i Norrköping! Ett
annat alternativ är att anmäla
sig till den av Sveriges Schackförbund ordnade kursen Tränarskolan. Den finns i fyra nivåer.
Nivå ett är lämplig för dig som
funderar på att börja träna ungdomar. Kursen får alltid mycket
goda betyg av kursdeltagarna.
Rekommenderas!
Sveriges Schackförbund har
funnits i nittio år i år och man får
ha respekt för den tradition som
vi förvaltar. Det betyder att man
får genomföra förändringar med
varsam hand. Den nya styrelsen
vågar sig ändå på en försiktig kursändring av färdplanen. Eftersom
vi är ett så kallat ungdomsförbund kommer vi att låta än mer
pengar gå tillbaka till ungdomsverksamheten. Elitschacket måste i framtiden allt mer sponsras
med externa medel. Vi har därför
bildat en sponsorgrupp med
målet att säkra landslagens framtida utveckling.
Förra året påbörjade SSF en
rejäl satsning på Schack4an. Vi
lägger än mer kraft på den i år.
En personlig reflektion är att
Schack4an är en alldeles nödvändig satsning just nu, men att det

jag helst ser är att vi inom schacket blir så bra i det personliga
mötet mellan tränare/ledare och
elev att vi lyckas skapa ett livslångt intresse/engagemang för
schack. En stor majoritet av
barnen som spelar i Schack4an
slutar efter ett år. Om schacket
skall stå starkt i framtiden behöver vi ett annat och mycket
starkare ben att stå på, nämligen
en gedigen verksamhet som ger
schackintresserade människor en
social plats där de finner glädje
och känner att de utvecklas livet
ut. Schack4an kommer dock alltid att finnas i det SSF jag ser i
framtiden.
När det gäller de statliga medel
som är så nödvändiga för vårt
förbunds välbefinnande så har vi
konstaterat att SSF inte har varit
tillräckligt bra på att kommunicera med föreningarna runt om
i landet om de nya krav som
Ungdomsstyrelsen har infört. Vi
kommer under hösten att förbättra vår kommunikation med
klubbarna, så att alla ledare verkligen tar till sig och förstår de nya
reglerna för att vi inte skall gå
miste om många bidragsmiljoner.
Jag vill att alla som är medlemmar i en schackklubb frågar sina
ledare om de känner till de nya
redovisningskraven.
Just nu arbetar vi på att ta reda
på hur SSF skall förhålla sig till
internet. En del personer som bor
långt från storstäderna har efterlyst internetträning från centralt
håll. En annan fråga är hur vi skall
få nätspelarna att intressera sig
för närschack. Om ett år hoppas
jag att vi vet vad som blir bäst för
oss.
Till sist, schack tar tid, men det
är det värt. Investera din tid i
schacket!

För schacket
Ari Ziegler
ari.ziegler@schack.se
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Efter år av splittring tycks
schackvärlden kunna enas
om att det finns en
obestridlig världsmästare.
Vladimir Kramnik satte
sin VM-titel på spel och
förlorade den i Mexico
City till Viswanathan
Anand. Det har sagts att
detta skulle vara den sista
VM-turneringen och att
världsmästartiteln i
fortsättningen ska avgöras
i VM-matcher. Anand har
å sin sida förklarat att han
hellre hade sett att
systemet med VMturneringar fortsatte, men
han kommer i alla fall att
försvara sin nyvunna titel i
en planerad VM-match
mot Kramnik nästa år.
Det anses allmänt att
Anand spelade bäst
schack av de åtta i Mexico
City och han var den
ende som gick igenom
turneringen obesegrad.
En värdig världsmästare.
AV LARS GRAHN

En obestridlig världsmästare
F

örr behövde man inte klargöra att en ny schackvärldsmästare var en obestridlig sådan,
men den distinktionen känns
numera nödvändig. Och ändå,
trots att Viswanathan Anand vann
VM-turneringen i Mexico City i
god stil finns det en och annan
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som inte vill utnämna honom till
den femtonde världsmästaren i
successionsordningen förrän han
har vunnit en VM-match.
Den stora massan är säkert beredd att erkänna Anand, etta på
världsrankingen sedan den 1 april
i år, som en värdig världsmästare.

Bestämmelserna är nu sådana att
Anand ska försvara titeln i en
VM-match över tolv partier mot
Kramnik, en duell som förmodligen kommer att förläggas till
Tyskland någon gång under sommaren 2008. Då har Anand chansen att övertyga de sista tvivlarna.

Foto: Cathy Rogers

Den VM-matchen är en
kompromisslösning. Tanken är att
det sedan ska finnas en VM-cykel
som utmynnar i regelrätta VMmatcher, att tvivlens tid ska vara
förbi. Med andra ord en återgång
till vad som gällde före 1990, då
Garri Kasparov och Nigel Short
bröt sig ur Fide och arrangerade
sin VM-match på egen hand.
Det fanns i ett övergångsskede
vissa problem med arrangemanget i Mexico City. Ett stadsstyre

hade ansökt om att få anordna
VM-turneringen och efter ett val
var det ett annat styre som fick ta
hand om evenemanget. Det löste
sig dock på ett utmärkt sätt.
VM-turneringen genomfördes
på fjärde våningen i två stora
konferenssalar på Sheraton. Spelet försiggick i den ena och i den
andra fanns kommentatorrum,
pressrum etc. Alla tycktes nöjda
med spelförhållandena.
Det kom ungefär sexhundra

personer till invigningen, vilket
säger något om vilket intresse
evenemanget omfattades av i
mångmiljonstaden. Fide-presidenten Kirsan Iljumsjinov var
hemma i Ryssland och konfererade med Vladimir Putin och hans
partikamrater, så hederspresidenten Florencio Campomanes fick
hoppa upp från reservbänken och
hälsa välkommen å Fides vägnar.
De åtta spelarna fick sina startnummer genom att vända på
stora schackbönder. Kramnik fick
nummer ett, vilket innebar att
han skulle inleda med två vita
partier i den dubbelrondiga turneringen.
De flesta förväntade att det här
skulle bli en uppgörelse mellan i
första hand Kramnik och Anand.
Garri Kasparov trodde på Anand.
Möjligen fanns det en liten
förhoppning inbakad i den profetian, för Kasparov kommer nog
aldrig över att han inte fick en
returmatch mot Kramnik. Det
fanns andra skäl att tippa Anand.
Han är trots allt etta på världsrankingen och har på senare år
visat sig vara en något bättre
turneringsspelare än Kramnik.
När de ställs mot varandra i en
VM-match gäller säkert andra
förutsättningar.
Kramnik fick kritik för att han
tog remi i en oklar ställning mot
Peter Svidler i första ronden, och
i andra ronden var världsmästaren ett tag illa ute mot Alexander
Morozevitj. En darrig start.
Katalanskt (E 04)
Vladimir Kramnik
Alexander Morozevitj
VM-turneringen, rond 2
1.Sf3 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.d4
Kramnik har goda erfarenheter
av Katalanskt sedan VM-matchen
mot Topalov.
4...dxc4 5.Lg2 a6 6.Se5 Lb4+
7.Sc3 Sd5 8.0-0!?
TfS nr 7/2007
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13.exd5!
Poängen med Kramniks spel.
Hans kommentar på den efterföljande presskonferensen: “Jag
tyckte att pjäsoffret gav mig bra
spel. Objektivt sett är det oklart,
men ställningen är mycket svårspelad för svart.“ Draget kom så
8
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En tuff nyhet. Kramnik erbjuder
ett dubbelt bondeoffer och
Morozevitj kunde bara utgå
ifrån att Kramnik hade analyserat
konsekvenserna i detalj: “Jag
tittade naturligtvis på slaget på
c3, men jag var ute ur teorin. Jag
räknade på några varianter och
kom fram till att 8...0-0 var säkrare.“ Efter 8...Lxc3 9.e4 Lxb2
10.Lxb2 c3 11.La3 Se7 12.Tc1
f6 13.Sc4 har vit utmärkt kompensation, medan 8...Sxc3 9.bxc3
Lxc3 10.Tb1 Dxd4 11.Dxd4
Lxd4 12.Sxc4 Ta7 13.La3 får
betraktas som oklart. Kramnik
skulle säkert kunna berätta
mycket mer om detta, han har
naturligtvis ägnat åtskillga timmar åt att reda ut konseklvenserna av slagen på c3.
8...0-0 9.Dc2 b5 10.Sxd5 exd5
11.b3 c6
Efter 11...Le6 12.bxc4 bxc4 13.
Sxc4 Sc6 14.Td1 kan vit glädjas
åt en bättre bondestruktur.
12.e4 f6
Det skulle vara intressant att veta
vad Kramnik hade planerat på
12...dxe4 med hot mot d4. Det
är upplagt för taktiska svängar, så
han hade säkert något på lut.

Anands support i Mexico City: hustrun Aruna och
sekundanten Peter Heine Nielsen.

snabbt att det måste ha varit med
i preppen.
13...fxe5
Sämre är 13...cxd5 14.bxc4 bxc4
15.Sxc4 Le6 16.Se3 o.s.v.
14.bxc4 exd4
Efter 14...c5 15.dxe5 Lf5 16.Db3
Sd7 17.Lb2 Te8 18.a3 La5 19.e6
Sf6 20.Tfd1 får vit två starka
centrumbönder.
15.dxc6

15...Le6
Det finns inte minst praktiska
vinster med att servera skarpa
nyheter: vid det här laget hade

Morozevitj redan förbrukat en
och en halv timme. Säkert ägnade han mycket tankemöda på
15...Ta7!?, t.ex. 16.Db3 Lc3 17.
cxb5+ Taf7 18.b6 Sxc6 19.Lxc6
Lxa1 20.La3 Df6 21.Ld5 Lc3
22.Lxf8 Kxf8 23.b7 och det lutar
åt remi.
16.cxb5
Kramniks tidsförbrukning i det
här skedet skvallrade om att han
också hade lämnat förberedelserna. 16.c7 är mindre övertygande
på grund av 16...Dxc7 17.Lxa8
Dxc4.
16...d3?!
Här är 16...Ta7!? återigen ett
intressant alternativ. Svart tycks
ha kontroll över vits framskjutna
bönder efter 17.Tb1 La5.
17.c7! Dd4
17...dxc2 kostar helt enkelt kvalitet: 18.cxd8D Txd8 19.Lxa8
axb5 (19...Lc3 20.Lg5) 20.Le4,
och efter 17...Dd6 18.Db2 Sd7
19.Lxa8 Txa8 20.Lf4 Df8 21.Dd4
behåller vit initiativet.
18.Da4 Sd7

21.Lf4?
Ett till synes naturligt drag, men
det tillåter farligt motspel. Kramnik kunde ha avgjort med 21.
Dxa6!!, t.ex. 21...Dxa6 22.bxa6
Ld6 (22...Se5 23.Tab1) 23.Tac1
Se5 24.Tfd1 Tc8 25.f4 Sc4 26.
Txd3 o.s.v.
21...Df8?
Morozevitj använde två av sina
resterande fyra minuter på detta
drag och i samma ögonblick som
han hade släppt damen på f8 såg
han 21...Dd5! med idén 22.Dxb4
Df3 följt av Ld5 och det är svart
som tar hem spelet. Vit får förlita
sig till remichanserna efter
22.Tac1, t.ex. 22...Lc5 23.Dxa6
Sb6 24.Txc5 Dxc5 25.Le3 Dxc7
(25...Dd5 26.Dxb6 Lh3 27.Dc6
och vit har läget under kontroll)
26.Lxb6 Txa6 27.Lxc7 Txa2 och
fribönderna tar ut varandra.
22.b6! Se5
På 22...Sxb6 följer 23.Dc6.
23.Lxe5 Df3 24.Dd1 De4 25.b7
Tf8
Eller 25...Dxb7 26.Dxd3 Lh3
27.Dc4+ Kh8 28.f3 med samma
utgång.
26.c8D Ld5 27.f3 uppg.
I samma rond fick Anand god
användning av en nyhet som hans
sekundant Peter Heine Nielsen

kommit på och som de hade
analyserat tillsammans bara fyra
dagar tidigare. Det var Levon
Aronian som utsattes för det nya
draget och som dukade under.
Anand var mån om att tacka
Nielsen för danskens insatser i
förberedelserna. Nielsen hjälper
även Magnus Carlsen men tyckte
inte att det var något större
problem. Det kan det kanske bli
i framtiden när Carlsen på allvar
utmanar Anand om herradömet i
schackvärlden.
Sekundantfrågan är ju alltid
intressant. Loek van Wely har
tidigare hjälpt Topalov och i
Mexico City stod holländaren vid
Kramniks sida. Det känns som
om van Wely har tagit ställning,
där finns det nog inte något utrymme för dubbla lojaliteter.
Alexander Gristjuk valde å sin
sida en sekundant som var högre
rankad än han själv, den unge
Dimitri Jakovenko. Det är känt
att Gristjuk numera satsar väl så
mycket på poker som på schack
och det märktes också på hans
förberedelser. Peter Leko hade
som tidigare hjälp av svärfar
Arsjak Petrosian och kubanen
Lernier Dominguez, och Svidler

anlitade åter Alexander Motylev.
I tredje ronden väntade mötet
mellan Anand och Kramnik. De
lär ha mött varandra uppemot
hundrafemtio gånger och två av
tre partier brukar sluta remi.
Kramnik fick in en tjugosexdragsprepp och det var Anand som
fick kämpa för remi med de vita
pjäserna. Det slutade lustigt nog
med pattsättning. Även andra
mötet dem emellan i Mexico City
slutade remi. Anand spelade fyra
remier med sina två hårdaste konkurrenter, Kramnik och Gelfand,
och noterade en vinst och en remi
mot var och en av de andra. Ett
utmärkt segerrecept.
Efter turneringen menade
Kramnik att hans parti mot Gristjuk i fjärde ronden hade haft en
avgörande psykologisk betydelse
för hans del. Kramnik missade
flera upplagda lägen att vinna
partiet och fick nöja sig med remi.
I samma rond hade även Anand
god anledning att vara missnöjd
med sin remi mot Morozevitj.
Den stora överraskningen i
Mexico City var att Gelfand,
turneringens äldste deltagare,
blandade sig i toppstriden. Efter

Foto: Cathy Rogers

Eller 18...Dxa1 19.Dxb4 Sd7 20.
Lxa8 Txa8 21.De4 Te8 22.c8D
Txc8 23.Dxe6+ Kh8 24.Dxd7
och vit vinner.
19.Le3 Dd6 20.Lxa8 Txa8

I tredje ronden hade Viswanathan Anand stora problem att
hålla remi mot Vladimir Kramnik.
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Modern Benoni (A 60)
Boris Gelfand
Levon Aronian
VM-turneringen, rond 5
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5
exd5 5.cxd5 b5 6.Sf3 d6 7.e4!?
Gelfand på presskonferensen: “Jag
förberedde den här nyheten för
några månader sedan. Mina sekundanter analyserade den här
ställningen i natt, så då blev det
inte mycket sömn för dem. Det
är naturligtvis stor skillnad på att
analysera en idé och att förfina
den, göra den spelbar.“ Aronian:
“En ganska stark idé som är svår
att försvara sig mot i praktiskt
spel.“
7...a6
Efter 7...Sxe4 8.Lxb5+ kan svart
få problem på e-linjen.
8.a4 b4
Aronian: “Jag kände att jag borde
spela 8...Sxe4, för 8...b4 ser inte
bra ut, men jag ville inte riskera
att hamna i Boris prepp.“ VMkandidater är inte mer än människor och de kan tänka sig att
välja bort det till synes bästa
draget för att undvika att hamna
i motståndarens omfattande
prepp. Efter 8...Sxe4 9.axb5 Le7
10.bxa6 0-0 11.a7 Sd7 12.Lg2 är
a7-bonden ett irritationsmoment
för svart.
9.Ld3 g6 10.Sbd2
Efter b5-b4 handlar det mycket
om kontrollen över c4. Det är ett
önskefält för en vit springare.
10...Lg7 11.Sc4 0-0 12.Lf4 Se8
13.a5 Lh3 14.Sg5 Ld7 15.0-0
Lb5 16.Dd2 h6
Aronian suktar efter en bondevinst men det visar sig vara ett
riskabelt företag. 16...Lxc4
17.Lxc4 Sd7 med idén Se5 är ett
10
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fyra inledande remier vann han
sitt första parti. Sekundanterna
tog nattskiftet och polerade Gelfands nyhet. En trött och snuvig
Aronian gick vilse i komplikationerna.

Boris Gelfand vann sitt första parti i turneringen i femte ronden
och det var Levon Aronian som tvingades kapitulera.

lugnare alternativ.
17.Sf3 g5 18.Le3 Lxc4 19.Lxc4
Df6
Det var alltså bonden på b2 som
fångade Aronians intresse.

20.Dd1! Sd7
Svart gör säkert klokt i att hålla
fingrarna borta från b2-bonden.
Efter 20...Dxb2 21.e5! g4
(21...Lxe5 22.Ta2 Dc3 23.Tc2
Da3 24.Sxe5 dxe5 25.Lxc5 och
vit vinner.) 22.Sd4! är svarts dam
strandsatt (22...cxd4?? 23.Lxd4).
Det borde vit kunna utnyttja.
21.Tb1 De7 22.Sd2 Sef6 23.Te1
Tfe8
Efter 23...Sxe4 24.Sxe4 Dxe4
25.Ld3 tvingas svarts dam retirera längs e-linjen vilket öppnar för

slag på c5 eller g5.
24.f3 Dd8 25.Ta1 g4!? 26.fxg4!
Efter 26.f4?! Sxe4 27.Sxe4 Txe4
28.Ld3 Txe3 29.Txe3 Ld4
30.Dxg4+ Kf8 31.Te1 Sf6 har
svart tagit över.
26...Se5?!
Bättre är 26...Sxe4, t.ex. 27.Lxh6
Sf2!? (även 27...Ld4+ är intressant) 28.Kxf2 Txe1 29.Dxe1
Lxh6 30.Se4 De7 och svarts dominans på de svarta fälten är värd
en bonde.
27.Le2 Dd7?
Aronian menade att han borde
ha spelat 27...Dc8 i stället. Syftet
med det draget framgår snart.
28.g5 Sfg4
Efter 28...hxg5 29.Lxg5 Dh3
30.Lf1 Dh7 31.De2 är svarts
angrepp neutraliserat.
29.Lf4 hxg5 30.Lxg5 f5
Med damen på c8 kunde svart i
det här läget ha spelat 30...c4.
Aronian; “Jag trodde först att jag
kunde spela 30...c4 och hade
missat 31.Lxg4! Sxg4 32.Sxc4
och springaren neutraliserar hoten på diagonalen g1-a7.“
31.Tf1! Tf8 32.exf5 Txf5 33.Lf4
Sf6
Ett kvalitetsoffer som bara på-

skyndar slutet, men det var hur
som helst svårt att rädda svarts
ställning. Efter 33...Tff8 34.Sc4
har vit en sund merbonde.
34.g4 Txf4 35.Txf4 Sf7
Efter 35...Sxd5 36.Db3 De6 37.
Tf2! är bindningen av springaren
på d5 dödande, t.ex. 37...Sxg4
38.Lc4 Sge3 39.Te1 Dg4+ 40.
Kh1 Sxc4 41.Sxc4 Kh8 42.Tg1
med avgörande angrepp, eller
37...Sc7 38.Dxe6+ Sxe6 39.Se4
d5 40.Sf6+ Lxf6 41.Txf6 och
svarts bönder är rätt harmlösa.
36.Sc4 Te8 37.Dd3 De7 38.Lf3
Se5 39.Sxe5 Dxe5 40.Tf5 Dxb2

41.Tf1?!
Det ger svart chansen till en
kontring som inte hade funnits
efter 41.Td1.
41...b3?
41...Se4!? var sista chansen, t.ex.
42.Lxe4 Dd4+ 43.Dxd4 Lxd4+
(Med tornet på d1 hade vit haft
Txd4.) 44.Kg2 Txe4. Svarts fribönder är inte ofarliga.
42.Kh1
Så finns det inte längre någon
schack på d4.
42...Sd7 43.Ld1 c4 44.Dxc4 Sc5
45.Df4 Se4 46.Tf7 Lf6
46...Le5 faller på 47.Tf8+.
47.Tb7 Dd2 48.Dxd2 uppg.
Efter 48...Sxd2 49.Txf6 Te1+
50.Kg2 Txd1 51.Txd6 är det helt
kört för svart.
När Boris Spasskij valde
Marshallangreppet som remivapen mot Michail Tal i deras

kandidatmatch 1965 spärrade
schackvärlden upp ögonen. Var
det så lätt att neutralisera Tal?
Alltsedan dess har det gjorts
idoga försök att krossa denna
variant. Utan framgång.
Svidler gav sin syn på varianten
efter andra rondens parti mot
Leko: “Det finns inte någon
vederläggning av Marshallangreppet.“ Att Svidler förlorade med
Marshallangreppet mot Anand i
femte ronden hade mer med tidsnöd än spelöppningen att göra.
Det vanliga i stormästarmöten
numera är att vit drar till med
något anti-Marshallsystem, som
Anand mot Gristjuk i sjunde
ronden.
Spanskt (C 88)
Viswanathan Anand
Alexander Gristjuk
VM-turneringen, rond 7
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.
La4 Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5
7.Lb3 0-0 8.a4
Anand tillät Marshallangreppet
(8.c3 d5) mot Svidler två ronder
tidigare och mot Aronian två
ronder senare.
8...b4 9.d3 d6 10.Sbd2 Sa5
I ronden därpå försökte Gristjuk
förstärka mot Leko med 10...Le6,
men det gick inte heller något
vidare.
11.La2 c5 12.c3 Sc6 13.d4 bxc3
14.bxc3 exd4 15.cxd4 Sb4
15...cxd4 är ett tänkbart alternativ, t.ex. 16.Sb3 Sb4 17.Sbxd4
Sxa2 18.Txa2 Lb7 19.Dd3 Te8
med minimal fördel för vit.
16.Lb1 Lg4?
Anand: “Gristjuk gjorde drag som
var strategiskt mycket riskabla,
som löparen till g6 och springaren till b4. De pjäserna blev
stående där under större delen
av partiet.“ 16...Te8 hade varit
bättre.
17.h3 Lh5 18.g4 Lg6 19.d5
Löparen är inmurad på g6.
19...Sd7 20.Sc4 Tb8 21.Lf4 Sb6

22.Sxb6 Txb6 23.Sd2 Lg5
Efter 23...Lf6 24.Ta3 Ld4 måste
vit reagera på hotet Sxd5. Det
gör han bäst med 25.Tb3! och
efter 25...Tb7 26.Sc4 har vit fortfarande övertaget.
24.Lxg5 Dxg5 25.Sc4 Tbb8 26.
Dd2
Anand: “Jag tror att planen att
byta dam var bra, för det lättar på
trycket betydligt. Sedan handlar
det om huruvida jag kan bryta
igenom på kungsflygeln.“
26...Dxd2 27.Sxd2 f6 28.Sc4
Tfd8 29.f4 Lf7 30.Ta3 g5

Anand: “Det ger mig möjligheter. Det är svårt att säga om det
var ett misstag, men i praktiken
var det mycket bra för mig.“
31.h4! gxf4
Det slutar med att svart får en
svag f-bonde. Efter 31...h6
32.fxg5 fxg5 33.h5 har vit rullat
ut röda mattan på f-linjen, och
om 31...gxh4 så 32.Th3.
32.Tf3 Le8 33.Txf4 Kg7 34.h5
Lxa4
34...h6? är dåligt på grund av
35.Tef1.
35.h6+! Kxh6 36.Txf6+ Kg7 37.
g5 Tf8
Bättre förefaller 37...Le8, t.ex.
38.Sxd6 Lg6 39.Sf5+ Lxf5
40.Txf5 c4! 41.Tf3 Te8 42.Tc1
Te5 43.Tg3 Sd3 44.Lxd3 cxd3
45.Tc7+ Kg8 46.Txd3 Txe4 med
remichanser för svart.
38.Txd6 Lc2?!
Det hade blivit besvärligare för
vit efter 38...Lb5, t.ex. 39.Se3
TfS nr 7/2007
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Anand, Svidler och Gristjuk kopplar av i vilorummet.

Tbe8 40.Td1 Kh8 41.Sf5 Tg8
42.Te6!? Txg5+ 43.Kf2 och vit
har initiativet.

39.Se5!
39.Lxc2 Sxc2 40.Tc1 Sd4 41.Kg2
Tf4 är oklart.
39...Tf4 40.Tf6! Th4
Vit har klar fördel även efter
40...Sxd5 41.exd5 Te4 42.Txe4
Txb1+ 43.Kf2 Lxe4 44.d6 Tb8
45.d7 Td8 46.Ke3.
41.d6! Lxb1 42.Txb1 Txe4
43.Tf7+ Kg8 44.Te7 Td8 45.Td1
c4 46.d7 Tf4 47.Tf1 Tff8 48.
Txf8+ Kxf8 49.Txh7 c3 50.Sg6+
uppg.
Ställningen efter turneringens
första hälft: Anand 5; Gelfand
12
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4½; Kramnik 4; Gristjuk 3½;
Leko och Aronian 3; Morozevitj
och Svidler 2½ poäng.
Kramnik fick som tidigare
nämnts en darrig start, och var
åter illa ute när andra omgången
körde i gång. I intervjuer efter
turneringen har han talat om att
Anand ska vara tacksam för de
två remierna dem emellan, men
han kunde kanske också vara lite
ödmjuk och tala om sitt eget flyt
i olika kritiska lägen. Som mot
Svidler.
Ryskt (C 42)
Peter Svidler
Vladimir Kramnik
VM-turneringen, rond 8
1.e4
Susan Polgar var på besök och
fick hedersuppdraget att lyfta
fram den här bonden två snäpp.
1...e5 2.Sf3 Sf6
Inför VM-matchen Kasparov–
Kramnik år 2000 förväntade sig
de flesta att Kramnik skulle försvara sig med Ryskt. Det var då
han plockade fram Berlinförsvaret i Spanskt och gjorde det till ett
solitt remivapen. I Mexico City
var det åter dags för Ryskt. I fem-

te ronden ville Leko verkligen få
till något mot Kramnik och för
att slippa Ryskt spelade Leko 1.e4
e5 2.Lc4. Det blev också remi.
3.Sxe5 d6 4.Sf3 Sxe4 5.Sc3
Ett sätt att undvika de uttröskade
varianterna efter 5.d4 d5 6.Ld3
Le7 7.0-0 Sc6.
5...Sxc3 6.dxc3 Le7 7.Lf4
När de möttes för två år sedan i
Moskva spelade Svidler 7.Le3 och
fick god utdelning.
7...0-0 8.Dd2 Sd7 9.0-0-0 Sc5
10.Le3 Te8 11.Lc4 Le6 12.Lxe6
Sxe6 13.h4 Dd7 14.Dd5 Dc6
15.Df5 Dc4
I fjärde ronden spelade Gelfand
15...Sf8 mot Svidler och nio drag
senare kom man överens om remi.
16.Kb1
I Wijk aan Zee tidigare i år försökte Karjakin med 16.Sg5 mot
Kramnik men fick inte mycket ut
av det efter 16...Lxg5 17.hxg5
Sf8 18.Kb1 Te5.
16...g6 17.Dh3 h5 18.Sd2
Svidler vid presskonferensen: “En
nyhet som jag kollade på med
mina sekundanter i morse.“
18...De2
Svidler: “Mycket starkare än det
omedelbara 18...Dg4. Med ett
torn på e1 måste jag hela tiden
oroa mig för avbyten på e-linjen.“
19.Tde1 Dg4 20.Dh2 d5
Svidler: “Vits ställning var ful för
ett slag, men så kommer f3 och
g4 och då blir det ganska farligt.“
21.f3 Da4 22.g4 Ld6
22...hxg4 23.h5 g5 24.h6 är bra
för vit.
23.Df2 Sg7
Det neutraliserar mycket av styrkan i vits angrepp.
24.c4!?
Svidler: “Om jag inte spelar det
här konsoliderar svart gradvis sin
ställning.“ En viktig poäng är att
vits svartfältare får fältet c3.
24...dxc4 25.Ld4 Dc6 26.Lc3
Efter 26.Lxg7 Kxg7 27.gxh5 Db6
trodde Svidler att det skulle bli
avveckling och remi.

26...Lc5
Svidler: “Jag trodde att Dd4 var
ett starkt hot, men efter
26...Tad8! är ställningen oklar.
Lyckligtvis för mig såg Vlad att
han kunde forcera remi och med
sämre tid gick han in för det.“

På presskonferensen fick Kramnik frågan varför han hade försvarat sig med Ryskt när han så väl
behövde en vinst. Gristjuk satt
vid sidan om och innan Kramnik
hade hunnit svara plockade
Gristjuk upp mikrofonen och förklarade att han också skulle vilja
ha ett svar på den frågan.
Remin i det partiet gav Anand
chansen att rycka i tätstriden och
han å sin sida undvek fortsättningar som luktade remi.

Sicilianskt (B 90)
Viswanathan Anand
Alexander Morozevitj
VM-turneringen, rond 11
1.e4 c5
I Mexico City spelades Sicilianskt
i blott fyra partier. Svart förlorade tre av dessa. Nu är det 1...e5
som gäller.
2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 a6 6.f3
Anand spelar ofta detta för att
komma in i det engelska angrep-

Inför elfte ronden låg Kramnik en
poäng efter Anand och hade kanske börjat resignera inför möjligheten att behålla VM-titeln.
Kramnik hade visserligen svart
mot Gristjuk i denna rond men
många hade nog väntat ett hårdare vinstförsök. Partiet slutade
remi efter tretton drag. Kramnik
menade att ställningen var död.

Foto: Cathy Rogers

27.Dg3?
Motvilligt ger han sig in på dragupprepning. Svidler övervägde
länge att spela 27.Dg2!? men avfärdade det på grund av 27...hxg4
28.Dxg4 Txe1+ 29.Txe1 Te8
30.Se4 f5 31.Sf6+ Kf7 32.Dxc4+
Te6 och vit har inget särskilt.
Han analyserade också 28.Se4!
och efter 28...gxf3 29.Dxf3 Sh5
kunde han inte se någon fortsättning på angreppet. Men det överraskande 30.Tef1! skulle ha gett
svart stora problem, t.ex. 30...Te7
31.Sxc5 Dxf3 (31...Dxc5
32.Thg1! Tae8 33.a3 med det
avgörande hotet 34.Tg5) 32.Txf3
och svart har inte kompensation
för pjäsen.
27...Ld6 28.Df2 Lc5 29.Dg3 Ld6
remi
Där kom Kramnik billigt undan.

Inga hjälpmedel tillåtna. Peter Svidler kontrolleras innan
han släpps in i spellokalen.
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pet och undviker därmed 6.Le3
Sg4.
6...e5 7.Sb3 Le6 8.Le3 Sbd7
9.g4 Sb6 10.g5 Sh5 11.Dd2 Tc8
12.0-0-0 Le7 13.Tg1 0-0 14.Kb1
Dc7 15.Df2 Sc4 16.Lxc4 Lxc4
17.Sd5
I ett parti Leko–Svidler för tre år
sedan tog springaren en liten
omväg till d5: 17.Sa4 b5 18.Sb6
Tb8 19.Sd5 Lxd5 20.Txd5.
Anand vill inte provocera fram
b7-b5 utan går rakt på sak. Mittspelet handlar för övrigt till stor
del om kontrollen över d5.
17...Lxd5 18.Txd5 f5 19.gxf6
Txf6
Nackdelen med 19...Sxf6 20.Td3
Sxe4?? visar sig efter mellandraget 21.Dg2.
20.De2 Sf4?
Anand på presskonferensen:
“Svart borde ha väntat lite längre
med Sf4. Efter 20...Tcf8 måste
vit gardera f-bonden med ett drag
som 21.Sd2 varefter springaren
är mycket, mycket långt från
fältet d5. Det borde vara okej för
svart.“
21.Lxf4 Txf4 22.Td3
Anand: “Nu kan tornet gardera
f-bonden på ett naturligt sätt.“
22...Dd7 23.Sc1!
Springaren är på väg till idealfältet d5 via a2.
23...Tcf8 24.a3 Kh8 25.Sa2 Dh3
26.Tg3 Dh5 27.Dg2 Th4 28.h3
Dh6

29.Tb3!
Det handlar inte bara om d5.
14
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Anand passar på att framkalla
kroniska svagheter för svart på
damflygeln. Det draget hade
Morozevitj missat.
29...b5
Efter 29...Tb8 30.Sb4 hotar både
Sxa6 och Sc6, och efter 30...Te8
31.Sd5 b5 32.Tc3 har svart bara
förlorat tid.
30.Sb4 Th5 31.Df1 Th4 32.Dg2
Th5 33.Sxa6!
I ett läge när Anand kunde ha
säkrat turneringsledningen med
dragupprepning och remi så beslutar han sig för att gå efter mer.
Modigt. I planerna ingår att han
ska ge sin h-bonde.
33...Lh4 34.Tg4 Lf6 35.De2
Txh3 36.Txb5 Ld8
Löparen hade gjort mer nytta på
e7.
37.Tb8 Df6 38.Sb4 Txf3
Eller 38...Dxf3 39.Dxf3 Thxf3
40.Sc6 Tf1+ (40...h5 41.Tg1 Lh4
42.Txf8+ Txf8 43.Th1 Tf4 44.b4!
Txe4 45.b5 och vit vinner)
41.Ka2 h5 42.Tg6 Le7 43.Txf8+
Lxf8 44.b4 och vit vinner.
39.Sd5 Df7 40.Da6
Anand: “Jag var inte längre helt
säker på att jag fortfarande stod
bäst, för utan f-bonden blir hans
g- och h-bönder mycket starka.
Men överraskande nog visar det
sig att det här draget inte bara ger
motspel utan kanske också vit
fördel.“
40...h5 41.Tg2 h4?
Morozevitj kände att han var illa
ute och ville skapa praktiska chanser. Därför övervägde han inte att
lägga tid på att gardera d-bonden
med 41...De6, men det är trots
allt den bästa chansen.
42.Dxd6 Le7 43.Dxe5 Txb8 44.
Dxb8+ Kh7 45.Dc7 Lf8
Eller 45...Tf1+ 46.Ka2 Df3
47.Dxe7!? Dxg2 48.Dxh4+ Kg8
49.Se7+ Kf7 50.Sf5 och svart är
chanslös.
46.Dxf7 Txf7 47.Tg4 Tf1+ 48.
Ka2 Th1 49.e5 Lc5
Eller 49...h3 50.e6 h2 51.Th4+

Kg8 52.e7 Lxe7 53.Sxe7+ Kf7
54.Sf5 och vit vinner.
50.e6 Kh6 51.Tc4
Anand har räknat ut att han kan
tillåta en promovering på h1.
51...h3 52.Txc5 h2 53.Se3 Ta1+
Ett sista försök. Efter 53...Tg1
54.e7 h1D 55.e8D har vit avgörande materiell fördel.
54.Kxa1 h1D+ 55.Ka2 De4
Eller 55...Kg6 56.Sd5 Dh8 57.
Tc8!.

56.Te5!! uppg.
Ett läckert slutdrag. Alla har väl
sett den tilltänkta springargaffeln
på g4? Och efter 56...Da8 57.e7
De8 58.Sf5+ Kg6 59.Sd6 Dg8+
60.c4 är det hög tid för svart att
lägga ner verksamheten.
Tre ronder återstod och Anands
ledning var på en och en halv
poäng. Det verkade vara en betryggande ledning. Besvärande
många gratulerade Anand till
VM-titeln. I en senare intervju
berättade Anand att han och hans
hustru Aruna i det här skedet
beslöt sig för att inta sina måltider utanför hotellet för att slippa
gratulanterna.
I näst sista ronden var Anand
riktigt illa ute för första gången i
turneringen. Han kom in i ett
mycket besvärligt tornslutspel
mot Gristjuk. En förlust där och
Anands ledning inför slutronden
hade varit på en halv poäng.
Anand: “I normala fall hade jag
varit tacksam för en halv poängs
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Alexander Gristjuk intervjuas på rysk tv.

ledning inför slutronden, men
med tanke på att min ledning var
på en och en halv poäng två ronder tidigare ...“
Slaviskt (D 43)
Alexander Gristjuk
Viswanathan Anand
VM-turneringen, rond 13
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3
e6 5.Lg5 h6 6.Lh4 dxc4 7.e4 g5
8.Lg3 b5 9.Le2 Lb7 10.h4 g4
11.Se5 Tg8 12.Sxg4 Sxg4
13.Lxg4 b4 14.Sa4 c5!?
På presskonferensen förklarade
Gristjuk att han åter hade gissat
fel variant i sina förberedelser.
Partidraget har spelats förut av
Anands förre sekundant Paco
Vallejo i världscupen 2005. Gristjuk kom i alla fall ihåg att det
fanns ett något bättre slutspel för
vit på lut, och han tog sikte på
det.
15.d5 exd5 16.exd5 Dxd5
17.Dxd5 Lxd5 18.0-0-0 Txg4
Anand avviker från en analys av
Christopher Lutz som gick ut på
att 18...Lxg2 19.The1+ Le7 är
spelbart för svart.
19.Txd5 Sd7 20.Te1+ Kd8
21.Ted1 Td4 22.T1xd4 cxd4

23.Txd4 Tc8 24.Ld6 Ke8?
Gristjuk: “Vishy borde ha spelat
24...Lxd6 25.Txd6 Ke7 26.Txh6
och nu antigen 26...Sf6 eller
26...Se5 och han har viss kompensation för bonden.“
25.Te4+ Kd8 26.Lxf8 Sxf8
27.a3!

Gristjuk: “Nu har svart ett
mycket besvärligt slutspel.“
27...bxa3 28.bxa3 Tc6 29.Sb2
Tf6 30.Te2 c3 31.Sd1 Ta6
32.Ta2 Sg6?!
Gristjuk: “Efter 32...Tc6 33.Tc2
Se6 34.Txc3 Txc3 35.Sxc3 Sf4
36.g3 Sd3+ uppkommer ett
springarslutspel som verkar remiaktigt, men vit har fortfarande
vinstchanser.“

33.g3 Tc6 34.Kc2 Se7
Det ser kanske ut som om svart
precis hinner i tid att rädda
c3-bonden.
35.Sxc3!
På presskonferensen menade
Gristjuk att han hade haft bättre
vinstchanser efter 35.Kb3 Sd5
36.Tc2, men det var nog snarare
så att han då underskattade sina
möjligheter i tornslutspelet.
35...Sd5 36.Kd3! Txc3+
36...Sxc3 besvaras starkt med
37.Tc2.
37.Kd4 a5 38.Kxd5 a4 39.Kd4
Tb3 40.Kc4 Kc8
Anand: “När jag spelade 38...a4
trodde jag att det skulle leda till
remi, att han inte kunde manövrera tornet från a2. Om min kung
varit på f6 hade det varit remi. Av
någon anledning trodde jag att
jag kunde kontrollera hans kung,
men jag hade missat 41.Tc2.“
41.Tc2!
Nu kan ju 41...Txa3? besvaras
med 42.Kb4+.
41...Kd7 42.Tc3 Tb2 43.Tf3 Ke6
44.g4
Anand: “Jag såg ingen vinst för
honom och ingen remi för mig.“
44...Ke7 45.Kd5 Tb3 46.Ke4
Tb2 47.Kf5 Tb5+ 48.Kf4 Kf6
49.Td3 Tb2 50.f3 Ta2 51.Ke4
Th2

52.Td4?
Vit vinner efter 52.h5! Ta2
53.Kd5 Kg5 54.Kc4, t.ex:
a) 54...f5 55.Kb4 fxg4 56.fxg4
Kxg4 57.Td5 Th2 58.Kxa4 Txh5
TfS nr 7/2007
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Prisutdelningsceremoni i Mexico City; den nye världsmästaren
Viswanathan Anand hyllas.

59.Txh5 Kxh5 60.Kb5.
b) 54...Tb2 55.Td5+ Kf6 56.Tb5!
Td2 57.Kc3 Tf2 58.Tf5+ och
59.Kb4.
c) 54...Kf4 55.Kb4 Tf2 56.Kxa4
Txf3 57.Txf3+ Kxf3 58.g5!.
52...Txh4 53.Txa4

53...Th1!
Och inte 53...h5. Anand: “Jag
behöver asymmetriska bönder.
Om vit får a- och f-bonde mot f16
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bonde så förlorar jag. Så det var
viktigt att inte förhasta sig.“
54.Tb4 Ta1 55.a4 Kg6 56.Kd5
Ta3 57.Kc6 Txf3 58.a5 f5
Anand: “Nu visste jag att det var
remi.“
59.a6 Ta3 60.gxf5+ Kxf5 61.Kb6
h5 62.Tb5+
Det är remi även efter 62.a7 Txa7
63.Kxa7 Kg5 64.Kb6 h4 65.Kc5
h3 66.Kd4 h2 67.Tb1 Kf4.
62...Kg4 63.Ta5 Tf3 64.a7 Tf8
65.a8D Txa8 66.Txa8 h4 67.Kc5
h3 68.Kd4 h2 69.Th8 Kg3
70.Ke3 Kg2 71.Tg8+ Kf1 72.Th8
Kg1 73.Txh2 Kxh2 remi
Anand på presskonferensen: “Det
är svårt att genomföra en turnering utan en enda dålig dag. För
mig var den dagen i dag då jag
spelade några dåliga drag – men
inte tillräckligt många för att jag
skulle förlora!“

Anands parti mot Leko i sista
ronden var en ren formalitet.
Anand spelade en solid variant
som vit och när han bjöd remi
efter tjugo drag tog det inte Leko
många sekunder att anta anbudet. Domarna på scenen gjorde
halvhjärtade försök att tysta ned
publikens applåder.
På presskonferensen efteråt
förklarade Anand utan falsk blygsamhet att han hade spelat bäst
schack av de åtta och att hela
turneringen hade förlöpt som i en
dröm. Han var ensam om att gå
igenom turneringen obesegrad.
Den nye världsmästaren tackade
speciellt hustrun Aruna och sekundanten Peter Heine Nielsen
för deras support. Förstapriset var
390 000 dollar.
Det var först sedan turneringen avslutats som Vishy och
Aruna tog sig tid för en guidad
rundtur i Mexico City. Segermiddagen intogs på en indisk
restaurang i den stora staden. Den
var egentligen stängd på söndagarna men när restaurangägaren
fick höra att Anand ville fira sin
seger just på hans restaurang
så öppnades den speciellt för
hedersgästen. Och det var inte tal
om att Anand skulle betala för
den kulinariska festen.
Efter ett mellanspel i Europacupen i Turkiet för sin tyska klubb
OSC Baden Baden (två remier
och en vinst) återvände Anand
till Chennai, där han föddes och
växte upp. Det blev en triumfatorisk återkomst till Indien.
Numera tillbringar han ungefär
fyra månader om året hemma i
Spanien, lika många månader i
Indien och resten av tiden är han
på resande fot.
Anand har varit rankad bland
världens tre främsta i femton år
men det är först nu, trettiosju år
gammal, som han kan presentera
sig som den obestridlige världsmästaren.

Foto: R Ramu

Viswanathan Anand återvände till indiska hemstaden Chennai i triumf. Det var den 17 oktober.
Folkmassor kantade den fem kilometer långa kortegevägen. I kortegen, som anfördes av fyra
hästar med ryttare, fanns en triumfvagn med Anand dragen av två hästar, tolv bilar, sex bussar,
tre minibussar varav en för pressen och en lastbil med fotografer samt två polisbilar. En ungdomsorkester spelade, folk jublade, sällan har en schackvärldsmästare hälsats med sådan glädjeyra.

VM-turneringen, Mexico City 2007
1

1. Viswanathan Anand
2. Vladimir Kramnik
3. Boris Gelfand
4. Peter Leko
5. Peter Svidler
6. Alexander Morozevitj
7. Levon Aronian
8. Alexander Gristjuk
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9
8
8
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6½
6
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2848
2799
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2751
2725
2700
2702
2675
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Den digra prislistan i Folkschackfestivalen i Täby försvårade möjligheterna att arrangera den tilltänkta
landskampen på samma plats
mellan Sverige och Kina. Vem vill
spela med i landslaget när det
fanns en möjlighet att köra hem
från den öppna turneringen i en ny
bil? Det fanns bland annat tre bilar
i den digra prislistan, och enligt
bestämmelserna kunde de bara
delas ut till svenska spelare. Det
bidrog nog till att turneringen inte
samlade så många utländska
spelare utöver den kinesiska
truppen. Det var Emanuel Berg,
Lars Karlsson och Robert Åström
som tog hand om bilnycklarna.

18
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medelbart efter det andra
världskrigets slut utkämpade det sovjetiska landslaget
matcher mot USA och England.
Segrarna i dessa matcher var
resultatet av en storskalig statlig
satsning som inleddes på 1930talet, och dessa segrar visade sig
vara inledningen till en långvarig
sovjetisk dominans inom schackvärlden. Idag är det den stora
kinesiska folkrepubliken som på
ett liknande sett är på schacklig
frammarsch, och det är nog värt
att försöka lägga de bästa unga
kinesiska spelarnas namn på
minnet.
Från början var Folkschackfestivalen tänkt som en landskamp
mellan Sverige och Kina med
bland annat en stark öppen tävling vid sidan av, där de tre bästa
svenska spelarna kunde vinna
en personbil. Emellertid visade
det sig att alla påtänkta svenska
landslagsspelare hellre ville spela
i sidoturneringen och försöka bli
bilägare än delta i landskampen.
Även de kinesiska spelarna tyckte att denna tävling var mer
attraktiv, och landskampen ställdes in.
I efterhand kan man spekulera
i hur matcher som aldrig kommit
till stånd skulle ha slutat. Ibland
kan sådana hypotetiska diskussioner föras med stor energi och
hetta, men här är nog svaret så
självklart att någon diskussion
aldrig kommer att ta fart.
Kineserna lade beslag på de två
första platserna i tävlingen, och
i matchspel har både England
och Ryssland fått stryka på foten
under förhösten.
På grund av det stora deltagarantalet var det först i femte ronden som några riktiga toppmöten
kom till stånd. På sätt och vis kan
man säga att det var lite synd
att vi inte fick se fler partier av
de sällsynta gästerna från öster
mot starkt motstånd. Den på pap-

Kinesiska spelare
dominerade i
Folkschackfestivalen
TEXT: JOHAN FURHOFF

●

peret starkaste kinesen, artonåringen Wang Hao, spelade
odogmatiskt och med stark känsla för initiativet.
Nimzowitsch-Larsen (A 01)
Lars Karlsson
Wang Hao
1.b3 e5 2.Lb2 Sc6 3.e3 Sf6 4.
Lb5 Ld6
Han ställer sig alltså rakt i gångbanan där bonden d7 ska fram.
Men det är ju viktigt att gardera
e5-bonden ordentligt, och några
direkta olägenheter med draget
är svåra att påvisa.
5.Sa3
Genast närmar sig en lapplisa
med blocket i högsta hugg, och
syndaren får snart bråttom.

FOTO: STEFAN HILDINGSTAM

5...a6
Skulle vit nu byta på c6 (vilket är
ungefär lika), så tar svart tillbaka
med d-bonden och löparen står
fint på d6. Alltså är vit psykologiskt tvungen att backa, och
e5-bonden kan andas ut.
6.Le2 Lb4 7.Sc4 e4
Svart utnyttjar att vits damspringare inte är inriktad mot e4.
8.a3 Le7
Om man inte visste vilka som
spelade, vilken spelstyrka skulle
man då gissa att de hade, så här
långt?
9.d4
Vit tar sikte på e5-punkten. I
efterhand verkar dock 9.d3 mer
förnuftigt.
9...d5 10.Se5 Sb8!
TfS nr 7/2007
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Svart måste ha fram c-bonden för
att utveckla sitt spel. Så länge
svart låter bli att byta på e5 är vits
löpare på b2 ofarlig.
11.f4 0-0 12.Sh3 c5 13.Sg5
Sc6 14.h4 cxd4 15.exd4 h6 16.
c4 Ld6 17.g4
Vit angriper på alla fronter, men
inte heller den här uppställningen är egentligen så hotfull för
svart. Det är bara springarna som
spelar, och de kan ju tas bort vid
behov.
17...Se7
I det här läget kunde man överväga att ta på g5. Efter partidraget
hotar det definitivt.
18.Sh3 e3!
Nu kommer motangreppet.
19.Lf3 Se4
Även 19...Da5+ var starkt, men
även här är kanske hotet starkare
än dess utförande.
20.Lxe4 dxe4 21.De2 f6

22.0-0-0
Till sist har svart bestämt sig för
att ta en pjäs, och vit ska försöka
hitta solid kompensation i form
av rullande centrumbönder. Det
visar sig dock att svart kan utnyttja motståndarens många svagheter till att gripa initiativet efter
antingen 22.c5 fxe5 23.cxd6 Sd5
eller 22.Dxe3 fxe5 23.fxe5 Tf3
24.Dxe4 Da5+ 25.Ke2 Txb3, i
båda fallen med vinstspel.
22...Lc7 23.f5
Bättre är nog 23.Dxe3 fxe5
24.dxe5 De8, men vits ställning
är även då lite för lös i köttet.
20
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23...De8 24.Dxe3 fxe5 25.d5
Lxf5
Troligen det enklaste. Vit blir i
det följande effektivt hopbuntad.
26.gxf5 Sxf5 27.Dxe4 Sg3
28.Dg2 Sxh1 29.d6 Lb6 30.Dxh1
De6 31.Dg2 Tad8 32.Te1 Dxd6
33.Lxe5 Le3+ 34.Kb1 Dxe5
35.uppg.
Samtidigt hade Tom Wedberg
en av kineserna ordentligt på
gaffeln, men i det avgörande ögonblicket lyste ringrosten igenom.
Sicilianskt (B 67)
Tom Wedberg
Xue Zhao
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.
Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lg5
Kineserna spelar ibland lite oteoretiskt, så detta kanske kan vara
rätt medicin. (Jämför partiet
Emanuel Berg–Li Chao, Beijing
2006, TfS 6/06 s 34.)
6...e6 7.f4 Dc7 8.Lxf6
Den solidaste fortsättningen, som
ofta avdöms som lika spel men
som ger en erfaren vitspelare
chansen att testa svarts positionskunnande.
8...gxf6 9.Dd2 Sc6 10.0-0-0 Ld7
11.Le2 h5
Det är känt att b-bonden bör
stanna på b7 för att inte försvaga
den blivande rockadställningen.
H-bonden däremot vill svart
gärna byta av, i princip.
12.Kb1 0-0-0 13.Thf1 Kb8 14.f5
Le7 15.Lc4 Sxd4 16.Dxd4 h4
17.Lb3 Thg8
Det visar sig att det här naturliga
draget inte riktigt räcker till. Troligen borde 17...Tdg8 ha spelats
istället, och efter 18.Df2 är svarts
uppgift att hitta ett motmedel
mot vits naturliga plan Se2-f4.
18.Df2 Tg4 19.h3 Tg7 20.Dxh4
Tdg8
Problemet är att 20...Txg2 21.
Dh7 är bra för vit, till exempel
21...Tf8 22.fxe6 Lxe6 23.Sd5,
och svart har många svagheter

och en dålig löpare på e7.
21.g4
Nu har vit å andra sidan en mycket solid merbonde.
21...Dc8 22.Dg3 Th8 23.Dd3
Dc5 24.Df3 De5
Svart skulle snart kunna börja
trivas i ställningen i alla fall, med
grepp om e5 och tryck på hlinjen.
25.Sd5!
Om det inte vore för denna
brutala kalldusch. Efter 25...exd5
26.Txd5 Dh2 27.Th1 är damen
fångad.
25...Ld8 26.Sf4 d5
Detta förvärrar egentligen läget,
men svart hade grundligt förlorat
kontrollen över spelet.
27.Tfe1! dxe4

28.De3?
En svårförklarlig felräkning.
28.Txe4 Lc6 29.Ld5 vinner tämligen omgående.
28...Lc8 29.fxe6 fxe6 30.Dxe4
Dxe4 31.Txe4 f5 32.Tee1 fxg4
33.hxg4 Txg4 34.Sxe6 Lb6
Nu har vit endast en akademisk
fördel.
35.Tf1 Ka7 36.Sf4 Tf8 37.Sd5
Txf1 38.Txf1 Tg1 39.Txg1 Lxg1
remi
Turneringsvinnaren Li Chao
benämns i Fides ratingdatabas “Li
Chao (b)“ och av Chessbase “Li
Chao 2“. (Det finns en annan Li
Chao från Kina, på den inaktiva
listan.) Ponera att han (den
aktive) kommer in på tio-i-topp-

listan om några år. Jag menar att
det då kommer att se lite styltat
ut.
I hans parti mot Evgenij Agrest
i sjunde ronden är det svårt att
urskilja några stora strategiska
linjer, men det kom en imponerande mängd små hot som till sist
fick Agrest på fall.
Sicilianskt (B 54)
Li Chao
Evgenij Agrest
1.e4 c5 2.Sc3 e6 3.Sf3 a6 4.a4
d6 5.d4 cxd4 6.Sxd4
Alla vet att det är harmlöst att
spela a4 så tidigt i öppet Sicilianskt, men Chao låter sig inte
bekomma av detta utan angriper
med det han har.
6...b6 7.Lc4 Sf6 8.0-0 Le7 9.Df3
Dc7 10.Lb3 0-0 11.Dg3 Kh8 12.
Lg5 Ta7 13.Tad1 Sc6 14.Sxc6
Dxc6 15.Td3 Se8 16.Le3 Tc7
17.Ld4 b5 18.axb5 axb5 19.Ta1
Sf6 20.Lxf6 gxf6
Detta avbyte är både vit och svart
nöjda med. Vit får äntligen ett
tydligt angreppsmål på h7 att
intrigera mot, medan svart får
kompakta centrumbönder att
försvara sig med, och ett löparpar
som kan komma till användning
när vit angripit färdigt.
21.Ta5 Tg8 22.De3 Tb7 23.Dh3
Dc5 24.Ta8 Ta7 25.Txa7 Dxa7
26.Dh5 b4 27.Sd1 Lf8 28.c3
Tg5 29.Dh4 Dc5

Här ser det ut som att svart kopplat ett typiskt sicilianskt grepp

om ställningen, så att han snart
kan dra nytta av sina strategiska
trumfkort, men motståndaren
konstrar mästerligt.
30.Df4 Le7 31.Lc2 Lb7 32.Se3
La6 33.h4 Tg8
Här är kanske 33...b3!? 34.Lxb3
(tvunget) 34...Txg2+ 35.Kxg2
Lxd3 påpassligt.
34.cxb4 Dxb4 35.Ta3 Le2?
En felräkning. Positionellt sett är
ställningen ofarlig för svart efter
till exempel 35...Db6.
36.Ta7 d5
Det enda draget, men vit har ett
starkt svar.

37.Txe7! Dxe7 38.exd5
Eftersom 38...exd5 inte är att
tänka på får vit en stark fribonde,
som i kombination med hoten
mot kungen ger farlig kompensation för kvaliteten.
38...Lh5 39.d6 Dd8 40.La4 e5
41.Dh6 Lg6
Här kommer löparen genast att
hotas av h-bonden. Alternativet
är 41...Lf3, men efter 42.Lc2 Tg7
har svart svårt att röra sig, och
risken är att han åker dit efter
något i stil med 43.h5 Lb7 44.d7
Lc6 45.Sg4 Lxd7 46.Sxf6.
42.h5 Dxd6
Därmed har vit fått rätt, men
efter 42...Le4 43.d7 Tg5 44.Kh2
kan vit långsamt förbättra sin
ställning.
43.hxg6 fxg6
Materiellt är det ungefär lika, men
vit har hela tiden sylvassa hot.
44.Lc2 Db4 45.g3 Dxb2

Svart kommer inte undan att slå
b-bonden. Nu följer en forcerad
sekvens.
46.Lxg6! Txg6 47.Df8+ Tg8 48.
Dxf6+ Tg7 49.Sf5 Dc1+ 50.Kg2
Dc7 51.f3 h5
Det är mycket svårt att bryta
bindningen med normala medel.
Svart kunde ha försökt 51...Dd7,
med den sluga fällan 52.Dxe5?
Dd2+ 53.Kg1 Dd1+ 54.Kh2
Dd2+ 55.Kh3 Dh6+!! 56.Sxh6
...patt! Men om vit spelar 52.g4
får svart fortsätta svettas.
52.Dh6+ Kg8 53.Sxg7 Dxg7
54.Dxh5
Ett damslutspel med merbonde
för vit är ett rimligt utfall av
ställningen. Vits uppgift är nu
att pressa tillbaka motståndaren
på kungsflygeln utan att tillåta
remischackar.
54...Df6 55.Dh4 Df5 56.De4
Hela tiden med hot! Under en
rond spelade några spelare med
pulsmätare, och Li Chao hade då
ständigt höga värden. Kan det
finnas ett samband?
56...Df6 57.Kh3 Dd6 58.Kg4 Kg7
59.Df5 Dd4+ 60.Kh5 Dd6 61.
Dg5+ Kf7 62.g4

62...Dd4?
Maskinen är i sådana här lägen
omutlig, och den försäkrar att
vit inte kan komma undan remischackar efter 62...e4! 63.fxe4
Dh2+ 64.Dh4 Db2!.
63.Df5+ Kg7 64.Dg6+ Kh8 65.
Df6+ Kg8
Efter 65...Kh7 66.Df7+ Kh8 67.
TfS nr 7/2007
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Kg6 Dd3+ 68.Df5 vinner vit ännu
snabbare.
66.Kh6 Da7 67.Dg5+ Kf8 68.
Dxe5 Df2 69.Kg6 Dd2 70.f4 Dh2
71.Dg7+ Ke8 72.Dg8+ uppg.
Samtidigt utkämpades en förfärande hänsynslös intern kinesisk
uppgörelse. Wang Hao var i sitt
esse.
Slaviskt (D 10)
Xue Zhao
Wang Hao
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 dxc4
4.e3 b5 5.a4 b4 6.Se4!?
Även här finns det ju en ledig ruta
för springaren. Varför skulle det
vara bättre att ställa den på a2?
6...Dd5 7.Sg3 Sf6
Det pågår en hård kamp om
fälten c4 och e4. I partiet Episjin–
Khenkin, Seefeld 1996 offrade
vit sammanlagt två bönder för
tillräcklig kompensation efter
8.Le2 e6 9.Sf3 h5 10.e4!? Sxe4
11.Se5 h4 12.Sxe4 Dxe4 13.0-0.
8.Sf3 La6 9.Dc2?
I den här varianten fungerar det
oftast inte att försöka kämpa om
e4-fältet på det här sättet. Normalt är 9.Le2.
9...b3! 10.Dc3
Här hamnar damen mycket utsatt, men 10.Db1 var inte bättre.
Svart får då fördel till exempel
med 10...e6 följt av c5.
10...e6 11.Le2

11...h5! 12.h4 Sbd7
Även 12...Ld6 med hotet Lxg3
22
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följt av Se4 var mycket starkt. Vit
är redan illa ute.
13.Sd2 e5 14.0-0 Tb8! 15.Sxc4
e4! 16.Td1
Möjligheten 16.Sd6+ Lxd6 17.
Lxa6 finns, men efter 17...Lxg3
18.hxg3 Dd6 är det inte så roligt
för vit.

16...g5!
Ett mordiskt drag. Vit har inget
övertygande svar.
17.hxg5 h4! 18.gxf6 hxg3 19.
fxg3 Tb4! 20.Sd6+ Lxd6 21.Lxa6
Lxg3 22.Dxb4
Mattkombinationen är inte så svår
att se, men det fanns inget att
göra. Bäst enligt datorn är 22.Dc5
med matt i nio drag.
22...Th1+ 23.Kxh1 Dh5+ 24.Kg1
Dh2+ 25.uppg.
Efter ronden vidtog picknick i
Viggbyholm och sjötur med det
ärevördiga vikingaskeppet Viking
Plym. De utländska gästerna, och
deltagarna i allmänhet, blev
mycket väl omhändertagna.
I åttonde ronden noterade
man att unge Viktor Forsberg till
synes enkelt med moget positionsspel besegrade den rutinerade
stormästaren Stefan Djuric. Wang
Hao spelade remi mot Emanuel
Berg, vilket normalt sett varit ett
högst anständig turneringsresultat, men det visade sig kosta turneringssegern eftersom Li Chao
endast släppte ifrån sig en halva
(mot Wang) i hela tävlingen.
Mycket viktigt i kampen om

bilarna (en tävling i tävlingen)
var att Robert Åström triumferade mot Lars Karlsson.
Emanuel Berg svarade för en
mycket imponerande sportslig
prestation, när han hämtade upp
en tryckt ställning mot stormästarinnan Xue Zhao i sista
ronden.
Aljechins försvar (B 03)
Emanuel Berg
Xue Zhao
1.e4 Sf6 2.e5 Sd5 3.c4 Sb6
4.d4 d6 5.exd6 exd6 6.Sc3 Le7
7.h3 0-0 8.Ld3 Te8 9.Sge2 Sc6
10.0-0 Lf6 11.b3 d5 12.c5 Sd7
13.Lb5 Se7 14.Le3 c6 15.Ld3
Sf8 16.Sg3 g6 17.Dd2 Se6 18.
Sce2 Sg7
Gideon Ståhlberg skulle ha gillat
svarts spel så här långt. Svart står
snarast något bättre.
19.Lg5 Sef5 20.Lxf6 Dxf6
21.Lxf5 Lxf5 22.Tfe1 h5 23.Sf1
Te7 24.Sc3 Tae8 25.Te3 Txe3
26.fxe3 Dg5 27.Kh2 h4 28.Te1
Le4 29.Te2 Sf5 30.Tf2 Sg3
31.Kg1 Sh5 32.Se2 Lf5 33.Kh2
Kg7 34.Tf3 De7
Att svart får terrängövervikt hör
inte till vanligheterna i Aljechins
försvar, och dessutom är vits
ställning på kungsflygeln farligt
porös. Kinesiskan har laverat en
stund utan att komma någonstans på den begränsade arbetsytan, och beslutar sig för att
använda kungsflygelbönderna på
motståndaren.
Men kanske borde hon ha
undersökt möjligheterna att spela med bönderna på damflygeln,
för att kunna öppna en tornlinje
där, eventuellt i samband med
dambyte. Vid spel på båda flyglar
skulle vits springare få svårt att
hävda sig.
35.Kg1 Le4 36.Tf2 g5 37.Sc3
Lg6 38.Tf3 f5
Ett förpliktigande beslut strax före
tidskontrollen. (Betänketiden var
40 drag på två timmar, därefter

Robert Åström var en av dem som kunde dra sig tillbaka efter turneringen med en ny bil.
Här i kamp med kinesen Li Chao, som vann turneringen.

30 minuter för att slutföra partiet.) Om inte bondestormen ger
konkreta resultat kan löparens
rörelsefrihet minska permanent.
39.Tf2 g4 40.Se2 Dg5

41.Sf4!
Vit försäkrar sig om kontroll över
det vitala blockadfältet f4.
41...Sxf4?
Svart som har terrängfördel bör
undvika avbyten, och spela
41...Sf6 följt av Se4, Te7 och
Lh5.

42.Txf4?
Här är 42.exf4 starkt. Poängen är
att sedan byta på g4 och stöta
fram med f-bonden, till exempel
42...Df6 43.hxg4 fxg4 44.f5 Lh5
45.Tf4 följt av Se3 och vit står
inte sämre.
42...gxh3 43.Df2 Te4?
Översubtilt spelat. Det enkla
43...hxg2 44.Dxg2 Kf6 skulle gett
svart fördel.
44.g3!
Och nu erövrar han rutan g3 för
springaren. Har Emanuel tränat
för tävlingen genom att studera
Nimzowitsch?
44...hxg3 45.Sxg3 h2+ 46.Kxh2
Te8 47.Kg2
Springaren är kungens bästa vän,
och något svart angrepp finns inte.
47...Tf8 48.Kf1 Tf6 49.Ke1 Tf7
50.Kd2
För säkerhets skull ställer han över
kungen på damflygeln. Då får
han också tid att tänka över hur
han ska komma vidare.

50...Kf8 51.Kc3 Ke7?
51...Ke8 var bättre, och då måste
vit hitta en passande omgruppering. Men vem hinner tänka på
sådant?
52.Th4! Th7 53.Txh7+ Lxh7
54.Df4!
Snabbt och lätt byter vit av till
ett vunnet slutspel. Det hotar
55.Dc7+.
54...Dxf4 55.exf4 Lg6 56.Kd3
Man kan också propagera för
planen att försöka hitta ett
inbrottsfält för kungen på damflygeln med 56.b4.
56...Kf6 57.Ke3 Le8 58.Kf2 b6
59.b4
Självsäkert spelat. Det gick också
att spela 59.cxb6 axb6 60.Ke3,
vilket leder till framgång om vit
kan få fatt på en svaghet på damflygeln.
Partidraget är teknisk vinst,
men risken är att man inte förstår
exakt hur det ska gå till förrän
dagen efter partiet.
TfS nr 7/2007

23

59...b5 60.Kg2 Kg6 61.Kh3 Kf6
62.Kh4 Kg6
Eftersom utrymmet på kungsflygeln är begränsat går det inte att
driva tillbaka den svarta kungen
med springarens hjälp. Vit måste
istället förlita sig på dragtvång.
63.Sf1 Kh6 64.Sg3 Kg6 65.Sh1
Kh6 66.Sf2 Lf7 67.Sd3 Lh5
68.Kg3 Kg7 69.Kh3 Kh7 70.Sc1
Le8 71.Sb3 Ld7 72.Sa5
Det är dock lämpligt att först
undersöka vad springaren kan
uträtta inne i svarts ställning
innan man går vidare.
72...Le8 73.Kh4 Kh6
Med springaren på e5 och svart
vid draget skulle saken vara klar.
74.Sb7 Ld7 75.Kh3 Kg6 76.Sd6
Kg7 77.Kg3
Han försöker få henne i otakt
med en liten triangulering.
77...Kf6 78.Kf3 Kg7 79.Ke3 Kg6
80.Kd3 Kg7 81.Sb7 Kg6 82.Sa5
Le8
Eftersom vit uppenbarligen inte
vet hur han ska vinna håller sig
svart lugn. Objektivt sett var det
dock läge att gå in med kungen på
g4.
83.Sb3 Kf6 84.Sc1 Lh5 85.Ke3
Kg7 86.Sd3 Lf7
Nu när motståndaren är uppmjukad närmar sig vit den verkliga
vinstplanen.
87.Kf2 Lg6 88.Kg3 Lf7 89.Kh3
Kh7 90.Se5 Le8 91.Kh4 Kh6
92.a3! a6

bonden måste gå till a6 är halmstrået som knäcker kamelens rygg,
eftersom den kan angripas via
banan g5-e6-c7.
93.Sd3
Här är vit nära målet. Om springaren står på g5, har svarts kung
inte tillgång till h7, och fältet
g6 är också oftast olämplig att
beträda på grund av manövern
Sg5-f3-e5+. Då har svarts kung
bara h6 och g7 till förfogande,
och det går att finta svart med en
triangulering: 93.Sf3 Lf7 94.Sg5
Lg8 95.Kg3 Kg7 96.Kh3, och vit
får oppositionen. Därför kan svart
inte försvara sig genom att ställa
löparen på g8 när springaren kommer till g5, utan får hålla sig på
e8: 93.Sf3 Lf7 94.Sg5 Le8. Nu
kan 95.Se6 pareras med 95...Ld7
96.Sc7 Lc8, men om svart skulle
vara vid draget skulle han vara i
dragtvång. Kungen kan nämligen
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Därmed lade Emanuel beslag på
tredjeplatsen och en av bilarna.
Med över hundra priser i prislistan fanns alla förutsättningar för
en gemytlig avslutning på ett
anmärkningsvärt arrangemang.
Festivalen inrymde även en
snabbschackstävling, som vanns
av Wang Hao, och en simultan av
världsmästarinnan Xie Jun, som
noterade tolv vinster och sex
remier mot inte helt obekanta
spelare.

Folkschackfestivalen, Täby 2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Li Chao b
GM Wang Hao
GM Emanuel Berg
GM Lars Karlsson
IM Robert Åström
GM Evgenij Agrest
Erik Hedman
GM Ralf Åkesson
Zhao Xue
Yu Yangyi
Wang Yu A
IM Robert Bator
Harald Lögdahl
Bo Lindberg
IM Pontus Carlsson
Anton Frisk-Kockum
Viktor Forsberg
IM Vladimir Poley
Nicolas Vanderhallen

(9 ronder, 215 spelare)
Kungen kunde inte backa därför
att f5-bonden då faller. Att

inte gå till g6 därför att det då
finns en gaffel på f8. Vit triangulerar med 95.Kg3 Kh5 96.Kh3
Kh6 97.Kh4 Kg6 98.Se6 och vinner a6-bonden och partiet.
Ställningen är därför alltid vunnen. I partiet följde dock i stället
93...Lf7 94.Sf2 Le8 95.Sh3 Kg6
96.Kg3 Kg7 97.Kh4 Kg6
och vit vann i tidsnöden.

CHN
CHN
SWE
SWE
SWE
SWE
SWE
SWE
CHN
CHN
CHN
SWE
SWE
SWE
SWE
SWE
SWE
BLR
BEL

2529
2624
2581
2493
2427
2541
2346
2477
2500
2205
2384
2367
2250
2361
2480
2200
2193
2326
2228

8½
8
7½
7
7
7
7
7
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½

Endesaturneringen i Santiago, Chile

Lyckad återkomst

Efter segern i SM förra
året har Johan Hellsten
spelat mycket sparsamt.
Han bor sedan många år
tillbaka i den chilenska
ökenstaden Arica och det
vimlar inte av speltillfällen
i Sydamerika. Efter ett
nästan årslångt
speluppehåll tackade han
ja till Endesaturneringen i
huvudstaden Santiago.
Han fick upp ångan efter
en lite trevande start och
i sista ronden kom han
ifatt den bortflyende
Mauricio Flores, en
tidigare elev till Hellsten.
Här berättar han själv om
sina chilenska äventyr.

AV JOHAN HELLSTEN

Ett spelfritt år, för första gången
sedan jag lärde mig pjäserna? Ja,
det har varit en återkommande
tanke för mig under 2007. Situationen var inte självvald utan
snarare en konsekvens av bristen
på speltillfällen häröver. Visst är
det roligt att undervisa men då
och då spritter det till i fingrarna
och man skulle själv vilja prova
lyckan vid brädet.
I augusti kom det en inbjudan
till en öppen turnering i Lima,
men just i den perioden hade jag
fullt upp med förberedelserna
med universitetslaget inför de
nationella mästerskapen i slutet
av månaden. Det är jag i efterhand mycket lättad över, inte
därför att det gick speciellt bra
för mina elever, utan med tanke
på den starka jordbävning (8 på

Richterskalan) som drabbade
Peru vid samma tidpunkt. Hundratals dödsfall, stor förödelse och
allmänt kaos blev facit av den
katastrofen.
Lösningen på problemet kom
istället genom ett telefonsamtal
från chilenske IM Luis Rojas i
början av oktober. Precis som
förra året (se TfS nr 1/07) var
hans ärende att bjuda in mig till
en sluten stormästarturnering,
arrangerad av Chiles statliga
energibolag Endesa. Jag fick
klartecken från universitetet och
en dryg vecka senare satt jag på
planet till Santiago tillsammans
med min hustru Alexandra.
Flygresan från Arica i nordligaste Chile till Santiago i landets
mellersta del brukar ta tre fyra
timmar efter en eller två mellan-

landningar. Men denna måndag
ledde tekniska problem till att
planet inte kom upp i luften igen
efter andra landningen. Efter en
timmes väntan i gruvmetropolen
Antofagasta kom beskedet att
samtliga passagerare skulle omplaceras till andra avgångar.
Genom lite påtryckningar skaffade jag oss plats i ett plan som lyfte
tre timmar senare. Tiden kan kännas oändligt lång på flygplatser,
men med fickschacket till hands
kunde jag döda den hjälpligt med
ett par varianter i Engelskt.
Vid halv sju-slaget på kvällen
nådde vi så Santiago, en halv
timme efter invigningen och en
halv timme före rondstart.
Arrangören ringde och gav mig
det lugnande beskedet att schackuret inte skulle sättas i gång
TfS nr 7/2007
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det i första ronden, och min ställning blev bättre och bättre med
varje drag som gjordes. Men i ett
helt överlägset slutspel började
jag spela darrigt och var snart av
med nästan hela fördelen. Vi
kommer in i handlingen strax före
drag 60, där båda spelarna sedan
länge har förlitat sig på Fides
trettio extrasekunder.
Johan Hellsten

63.Tg8 och vit återtar bonden
med utmärkta remichanser.
Möjligt var även 60.Td8+ Ke6
61.Te8+ Kd6 62.g4! e3+ 63.Kf3
Sd4+ 64.Sxd4 exd4 och nu det
spektakulära 65.Ke4! för att binda fiendetornet till försvaret av
d4. Svart kommer inte vidare, till
exempel 65...e2 66.Kd3 eller
65...Kd7 66.Te5! Kd6 67.Te8!
etc.
60...e3+!
I rätt ögonblick.
61.Kf3?
Det här naturliga draget visar sig
ödesdigert. Tvunget var 61.Kg2!
Txg4+ (eller 61...Sd4 62.Sc3+
Kc4 63.Txe5! Kxc3 64.Txe3+
med teoretisk remi) 62.Kf3 följt
av ett aktivt försvar med tornet.
Det kan följa 62...Tb4 63.Td8+!
Ke6 (eller 63...Kc4 64.Ke4)
64.Te8+ Kd6 65.Tf8! Sd4+
66.Kxe3 Tb3+ 67.Ke4! Sxe2.

Alvaro Valdés
Detta slutspel ligger inom
remimarginalen, men springarnas
taktiska väsen medger vissa praktiska vinstchanser.
59.Te8?!
Det här draget hjälper bara svarts
kung till ett bättre fält. En direkt
väg till delad poäng var 59.g4 Sd4
(eller 59...e3+ 60.Kf3 Sd4+
61.Kxe3 Tb3+ 62.Ke4!) 60.Ke3!
Tb3+ 61.Kxe4 Sxe2 62.Tc8+!
(även 62.Kxe5 duger, men tornschacken är mer forcerande)
62...Kb4 63.Tb8+ Kc4 64.Txb3
Kxb3 65.Kxe5 etc.
59...Kd5
Efter 59...Tb2 60.Txe5 Sxg3
61.Kxg3 Txe2 62.Ta5 klarar vit
remi med lätthet.
60.g4?!
Ännu ett steg i fel riktning. En
bra möjlighet var 60.Sc3+, till
exempel 60...Kd6 (eller 60...Kd4
61.Se2+ och 61...Kd3 62.Txe5
Tb2? stupar på 63.Td5+!) 61.Tf8
Tb2+ (nu har 61...e3+ 62.Kf3
ingen poäng längre) 62.Ke1 Sxg3

analys

förrän jag anlände till brädet. Han
hade lägligt nog placerat en taxichaufför på flygplatsen, som
snabbt förde oss till Endesabyggnaden i stadens centrum. En kvart
efter utsatt starttid kunde jag skjuta fram e-bonden två steg.
Nej, att byta från 1.d4 till 1.e4
har jag ännu inte vågat mig på,
trots inspiration från Tigers framgångar med samma experiment.
Här var det istället fråga om att
spela svart i Engelskt, närmare
bestämt 1.c4 e5. Ett par drag
senare hade motståndaren IM
Cristóbal Valiente från Paraguay
styrt undan mina förberedelser
från flygplatsen, men jag fick ändå
bra spel. Framåt drag fyrtio hade
fördelen omsatts till ett vinstslutspel på temat bra springare mot
dålig löpare, och motståndaren
gav till sist slaget förlorat.
Övriga deltagare i turneringen
då? Tja, jämfört med fjolårets
version var det inte mycket
nytt under solen. Sju spelare
var desamma och sedan hade
man plockat in ynglingarna
IM Mauricio Flores (17 år) och
Alvaro Valdés (18) från arrangörslandet, samt ovannämnde
Valiente. GM-normen var satt
till höga 7 poäng, medan ett par
spelare dessutom kunde prova
lyckan efter IM-normen på 5
poäng.
Fram till helgen spelade vi
ett parti om dagen, med början
klockan 19. En så pass sen rondstart är inte min melodi precis,
men här var den nödvändig på
grund av andra åtaganden hos
vissa deltagare. Efter två remier
mot spelare i tabellens mellanskikt fick jag i fjärde ronden återigen bemöta Engelskt. På andra
sidan satt unge Valdés, som bara
någon vecka tidigare hade tagit
en andra IM-inteckning, i ännu
en turnering arrangerad av
Endesa.
Partiet kom att påminna om

Vit ser ut att vara helt förlorad,
men genom det överraskande
68.Tf6+ Ke7 69.Te6+! lyckas han
slå bort den sista svarta bonden
och nå ett teoretiskt remislutspel.
61...Sd4+ 62.Sxd4
Efter 62.Kxe3 Tb3+ följt av
63...Tb2(+) vinner svart springaren och med den, partiet. Här
visar sig tydligt nackdelen med
att ha skjutit in dragen 59.Te8?!
Kd5: vits kung kan inte längre gå
till e4.
62...exd4
Svart ståtar nu med två avan-

cerade förbundna fribönder, som
dessutom är understödda av
kungen.
63.g5
Det finns ingenting bättre, till
exempel 63.Ta8 Tb2 eller 63.
Td8+ Kc4 64.Ke4 Kc3 med snar
vinst.
63...Tb6
Med idén 64...Te6. En annan
vinstväg var 63...Tb2 64.g6 Tf2+
65.Kg4 (på 65.Kg3 avgör 65.
...Tf6) 65...Tg2+, eller 63...Tb1
med liknande spel.
64.Te4
Något uthålligare var 64.Td8+
Td6 65.Ta8, även om 65...Te6
66.Ke2 Ke4! (inte 66...d3+? 67.
Kxd3 e2 68.Ta5+! Kd6 69.Ta6+
och allt slutar i remi) 67.Td8 Ta6
68.Te8+ Kf5 69.Kd3 Te6!
70.Tf8+ Kxg5 följt av kungens
närmande leder till seger för svart.

damslutspelet är inte bara teoretiskt vunnet, det är dessutom
otrevligt för vit i praktiskt spel.
Men trots allt var det sista
chansen för honom.
65...Tf2+ 66.Kg3 Tf1
Inför det oparerbara hotet 67...e2
kastade Valdés in handduken.

64...Tb2?
Enormt mycket enklare var
64...Te6 och partiet tar slut på
direkten.
65.Tg4?
I tidsnöden missade vi båda möjligheten 65.g6 Tf2+ 66.Kg3!. Här
gör svart bäst i att fortsätta med
66...Kxe4 (sämre vore 66...Tf6?
67.g7 Tg6+ 68.Tg4 e2 69.Txg6
e1D+ 70.Kg4 och damen verkar
inte nå g8) 67.g7 Tf1 68.Kg2 e2
69.g8D Tg1+! (teoretiskt sett
fungerar även 69...e1D, men det
stora antalet schackar efter
70.De6+ är störande i praktiskt
spel) 70.Kxg1 e1D+. Det här

Johan Hellsten

3 poäng av 4 innebar bronsplats
i tabellen, som sensationellt
toppades av Mauricio Flores med
maximala 4 poäng. Strax efter
honom låg landsmannen IM Luis
Valenzuela med 3½, så arrangörerna hade redan anledning till
hopp om en inhemsk GM-inteckning.
I nästa rond spelade jag en händelselös remi med Chiletvåan och
fjolårssegraren GM Rodrigo Vásquez, som hade förvånansvärt
svårt att plocka poäng i år. Dagen
därpå var det dags för den första
av turneringens två dubbelronder, där jag på morgonen ställdes
mot en av Sydamerikas intressantaste spelare, argentinaren GM
Pablo Ricardi. Förra året vann
han en utskåpningsseger mot mig
och jag var inställd på ett bättre
parti denna gång. Efter en tvivelaktig öppning lyckades jag vända
på steken i mittspelet, och så här
såg det ut framåt drag 25:

Pablo Ricardi
I denna ganska laddade ställning

ger det direkta 25...Td1+ 26.Tf1
inte mycket för svart, till exempel 26...b5 27.De2 och vit håller
emot. Lyckligtvis kan första
raden-temat utnyttjas på annat
sätt.
25...La3!
Ett överraskande angrepp på
b2-bonden.
26.De2
Efter 26.Dxc7+? Kxc7 är dubbelhotet 27...Td1+ och 27...Lxb2
mer än vad vit klarar av.
Under partiet bekymrades jag
av 26.Db3 Lxb2 27.Tf1, men
genom 27...Dc6! 28.Te1 Dd5
behåller svart merbonden, till exempel 29.Dxb2? Dxe4 eller
29.Kg1 Dxb3 30.axb3 La3 31.b4
a5! 32.bxa5 Td5 med goda vinstchanser.
26...Lxb2 27.h3
Uppenbarligen föll 27.Dxb2? på
27...Td1+.
27...La3
Med en sund merbonde och aktivare pjäser står svart klart bättre.
28.Tf1
Efter 28.c4 Lc5 29.Sc3 Ld4
30.Sd5 Dc5 följt av Kb8 och Tc8,
håller fördelen i sig.
28...Dc6 29.Tb1 Lf8 30.Kh2 Dd5
31.Tb3 h5
Med idén 32...Lh6 för att öka
trycket. I denna besvärliga ställning förlorade vit på tid.
Vid det här laget insåg jag att det
kunde bli en riktigt bra slutplacering, även om sensationsmannen
Flores fortfarande låg en hel
poäng före mig. På eftermiddagen bänkade sig hela Chile
framför tv-apparaterna, för fotbollsmatchen mot Argentina i
VM-kvalets första omgång.
Argentinarna på hemmaplan
visade tidigt vem som bestämde
och tog så småningom en säker
seger med 2–0.
Medan Ricardi fick viss tröst
för morgonens nederlag, var chilenarna desto mer modstulna och
TfS nr 7/2007
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flera av de inhemska spelarna kom
för sent till kvällsronden. I mitt
fall dök inte motståndaren upp
förrän 45 minuter efter rondstart.
Hans spel blev därefter men jag
skulle ändå vilja visa partiet.
Modern Benoni (A 65)
Johan Hellsten
Hugo López
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3
exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Ld3
Lg7 8.h3 0-0

9.Lg5
En intressant variant som avser
att begränsa svarts motspel. På
h7-h6 i vilket ögonblick som helst
spelar vit Le3 följt av Dd2, med
tempovinst genom hotet mot
h6-bonden.
Huvudvarianten går 9.Sf3 b5.
9...Sbd7
En naturlig men något passiv
fortsättning. Gambiten 9...b5?!
10.Lxb5 verkar inte korrekt, till
exempel 10...h6 11.Ld2 eller
10...Da5 11.Da4!?, i bägge fallen
med en sund merbonde. Vanligare är däremot 9...Ld7 med idén
b7-b5, eller 9...Te8 10.Sf3 c4.
10.Sf3
Jag passar på att gå över i huvudvarianten, nu när svart får det
svårare att rycka fram på damflygeln.
10...a6 11.a4 Dc7
López fortsätter med några
standarddrag i denna öppning.
12.0-0 c4 13.Lc2 Tb8
Med den uppenbara idén b7-b5.
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Partiet Chernin–J.Polgar, Buenos
Aires 1992 fortsatte 13...Te8
14.Te1 Sc5 15.a5 Sfd7 16.Le3!
Tb8 17.Ld4 med klar vit fördel
enligt Chernin. En ganska stark
bedömning, men vits ställning är
hur som helst behaglig tack vare
motståndarens bristande motspel.
14.Le3!
Alltid starkt efter c5-c4 i denna
struktur.
14...Te8
Dåligt vore 14...b5? på grund
av 15.axb5 axb5 16.Ta7! Dd8
(övriga drag tappar b5-bonden)
17.Sd4 b4 18.Sc6 och vit vinner
material.
15.La7 Ta8 16.Ld4
Efter att ha tvingat tillbaka svarts
torn till a8, slår sig löparen ner på
sitt önskefält.
16...Sc5 17.Te1 Ld7

18.e5!
Ett nyckeldrag i kampen mot
Benoni. Om d5-bonden hädanefter håller sig kvar på brädet,
brukar vit få utmärkt spel. Även
18.a5 har spelats här, men centrumframstöten är mer direkt.
18...Sh5?!
Nu får vit överhanden i centrum.
Efter 18...dxe5 19.Lxe5 Dd8 (på
19...Db6 kan man svara på samma sätt) 20.Dd4! Tc8 21.d6 Lc6
(hotet 22.Sd5 låg i luften)
22.Dxc5 Lxf3 23.Dd4 Lc6 24.a5
hade vit ett klart initiativ i partiet
Browne–Brownscombe, Philadelphia 1991. Men detta var ändå
det mindre onda alternativet för

svart.
19.Lxc5 Dxc5
Ännu sämre vore 19...dxc5? på
grund av 20.d6 Da5 21.Sd5 med
dubbelhotet 22.Sc7 och 22.g4.
20.Se4 Db4 21.Sxd6 Te7 22.
Te4!
Jag angriper c4 och hotar 23.g4
på samma gång. Krångligare verkar 22.g4?! Sf4 23.Te4 Sxh3+
24.Kg2 Lxe5! 25.Sxe5 Sf4+ etc.
22...Lxe5
Enda draget.
23.Sxe5 Dxd6 24.Sxc4
Vit har en sund merbonde.
24...Df6 25.Txe7 Dxe7 26.Sb6
Td8

27.Dd4!
Ett bra drag för att ta kontroll
över de svarta fälten på hela
brädet, och gardera springaren
på b6.
27...Dg5
Det här leder bara till förenklingar men det är svårt att föreslå
någonting bättre, till exempel
27...De2?! 28.Dc3! med både
29.Dc7 och 29.Te1 på gång.
28.h4 Sf4 29.hxg5 Se2+ 30.Kh2
Kungen siktar in sig på en eriksgata längs diagonalen h2-b8.
30...Sxd4 31.Le4 Lf5 32.Td1!
Sb3
Efter 32...Lxe4 33.Txd4 är
springaren klart överlägsen
löparen, som för övrigt är en
problempjäs för svart i den här
öppningen.
33.Lxf5 gxf5 34.Kg3
Kungen närmar sig fribonden med

avgörande fördel.
34...Kg7 35.Kf4 Kg6 36.d6
Även 36.Ke5 Te8+ 37.Kd6 Te2
38.f4 följt av Kc7 leder till målet,
men bondedraget verkade enklare för att begränsa rörligheten
hos svarts torn.
36...Sc5
På 36...f6 hade jag tänkt mig
37.gxf6 Kxf6 38.Td5! Ke6 39.d7
och svart är försvarslös.

37.Ke5!
Kungen tränger in med stor
effekt.
37...Kxg5
Eller 37...Te8+ 38.Kd5.
38.d7 h5 39.Kd6 Sxd7 40.Sxd7
Ett passande läge att skaka hand,
men efter den inledande förseningen ville López kanske inte
vända hemåt alltför tidigt.
40...Tc8 41.Td2 Tc4 42.a5 Ta4
43.Sc5 Txa5 44.Sxb7 Ta2
45.Sd8 Kf6 46.Sc6 a5 47.f4 a4
48.Sb4 Ta1 49.Sd5+ Kg6 50.
Se7+ Kf6 51.Td5 Tb1 52.Txf5+
Kg7 53.Tg5+ Kh6 54.Sf5+ Kh7
55.Txh5+ Kg8 56.Tg5+ Kh7
57.Ke7 Txb2 58.Kxf7 Tb7+ 59.
Se7 Kh6 60.g4 uppg.
Under tiden hade Flores vunnit
ännu ett parti och med 6½ av 7
var GM-inteckningen i princip
klar. Morgonen därpå spelade vi
båda händelselösa remier – Mauricio för att säkra inteckningen
och jag för att spara krafterna
inför finalpartiet mot just honom.
Inför slutronden var ställning-

Kungsindiskt (E 70)
Johan Hellsten
Mauricio Flores
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7
4.e4 d6 5.Lg5 0-0 6.Dd2

aktioner. Efter 12...b5 13.0-0 b4
14.Sd1 Te8 15.f3 uppstår en välkänd teoriställning, vilket jag inte
hade en aning om under partiet.
En annan möjlighet är 15.Df4!?,
även den med idén Se3-c4.
13.0-0 h5 14.f3
Ställningar som denna kan man
också få upp i Sämischvarianten
med 6.Lg5.
Även 14.f4 Sh7 15.Lh4 har
provats här med skarpare spel än
i partiet.
14...Sh7

Averbachvarianten i accelererad
version. Genom att lägga beslag
på diagonalerna c1-h6 och h4-d8
avser vit att försvåra drag som
e7-e5, Sf6-h5 etc. Samtidigt behåller han maximal flexibilitet i
fråga om utvecklingen av kungsflygeln.
6...c5
En av åtskilliga repliker, som
brukar leda till en Benoni- eller
Volgastruktur.
7.d5 a6
Huvudalternativet är 7...b5, som
en annan Flores (Diego) spelade
mot mig i Buenos Aires 2006.
8.a4 e6 9.Sge2 exd5 10.cxd5
Sbd7 11.Sg3
Nu har vi mycket riktigt nått en
Benonistruktur.
11...Da5 12.Le2!?
Vit ignorerar b7-b5. Alternativet
är 12.Ta3 för att stoppa den framstöten.
12...Te8
Mauricio satsar på kungsflygel-

15.Lh6!
Mot Emilio Córdova i Buenos
Aires 2006 spelade jag 15.Le3?! i
en snarlik ställning, där svarts dam
stod på c7 istället för a5. Efter
15...Se5 16.Sh1 Ld7 17.Sf2 f5!
hade svart en hel del motspel.
Den enkla poängen bakom
15.Lh6 är att om svart vill behålla
sin mäktiga svartfältslöpare,
måste han offra ett tempo på att
flytta den.
15...Lh8
Efter 15...Ld4+ 16.Le3 Lg7 17.
Tfd1!? (en annan möjlighet är
17.Sh1 f5 18.Sf2 etc.) 17...Se5
18.h3 h4 19.Sf1 f5 20.Lf2 Dd8
21.a5 stod vit lite bättre i partiet
Milos–Limp, Guarulhos 2006.
16.Sh1
Springaren söker bättre marker
utan att invänta h5-h4.
16...c4!?
En typisk framstöt för att skapa
motspel på damflygeln. Efter
16...Se5 17.Sf2 Ld7 18.h3 med

en Flores 7, Hellsten 6, Rojas,
Valenzuela och IM Alonso 5. De
tre senares partier slutade snart
med remi, och jag kunde följaktligen satsa allt på seger. Låt oss se
finaluppgörelsen, där jag turligt
nog hade fått de vita pjäserna på
min lott.
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idén f2-f4 tar vit initiativet.
17.Sf2
Med tanke på att bonden var
förgiftad på grund av schacken
på c5, mobiliserar jag först
springaren. Även 17.Sd1!? hade
jag lite funderingar på. Det kan
följa 17...Dc7 18.Shf2 Tb8 19.a5
b5 20.axb6 Sxb6 med oklart spel.
17...Sc5
På 17...Db4 är 18.Scd1! numera
väldigt starkt, för att neutralisera
svarts aktivitet på damflygeln.
18.Lxc4 Ld7!
Mauricio har återigen koll på
läget och väljer att lugnt fortsätta
utvecklingen.
Efter 18...Db4?! 19.De2! Ld7
20.Ld2 Sb3 (uppenbarligen faller 20...b5? på 21.Sxb5) 21.Lxb3
Dxb3 22.Le3 eller 22.Lf4 kommer vit bättre.
19.Sd3
Efter långt betänkande satsade
jag på detta enkla drag, som bland
annat skapar hotet 20.b4. Intressant var också 19.Dc2 Db4
20.De2!? med idén 21.Ld2, som
min motståndare föreslog efter
partiet.

19...Lxc3?!
Ett tvivelaktigt beslut. Nu hamnar den långa diagonalen i vits
ägo under resten av partiet, något
som kommer att kompensera
honom mer än väl för en eventuell minusbonde. Att föredra var
19...Sxd3 20.Lxd3 Tac8 21.Le3
Db4 med någon kompensation
för bonden.
30
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20.bxc3 Sxa4 21.Le3
Ett naturligt drag för att omgruppera löparen till den långa
diagonalen och undvika svarts
damschackar, men det fanns
åtminstone två andra vägar till
fördel.
Rybka gillar 21.Ta3 Dc7 22.La2
följt av c3-c4. Mauricio å sin sida
föreslog 21.Sb2 Db6+ 22.Tf2!.
Jag får nog erkänna att jag
missade möjligheten att parera
schacken och gardera springaren
på samma gång.
21...Dxc3 22.Da2 Tec8
Efter 22...b5 23.Tac1 Dg7 24.Lb3
följt av Df2 fortsätter vit att stå
bättre.
På 22...Lb5 hade jag tänkt mig
23.Tfc1!? Lxc4 24.Dxc4 Dxc4
25.Txc4 b5 26.Tc6 med klar kompensation för bonden. Slutligen
kan 22...Tac8 bemötas på samma
sätt som i partiet.
23.Tac1
Givetvis inte 23.Tfc1 Dg7 24.
Df2?? Txc4!.
23...Dg7 24.Df2
En annan lockande möjlighet var
24.Da3 för att angripa d6-bonden, men i annalkande tidsnöd
följde jag den uppgjorda planen
att ta kontroll över den långa
diagonalen.
24...Sc3

Det här draget kom i sällskap
med ett remianbud. Jag avslog
det främst på grund av turneringssituationen, men också med
tanke på den intressanta ställ-

ningen på brädet.
25.Sb2!
Diagonalen f1-a6 rensas för
vitfältslöparen, som garderas på
samma gång. Nu hotar 26.Ld4.
Det direkta 25.Ld4?? förlorar pjäs
efter 25...Dxd4! 26.Dxd4 Se2+,
medan 25.Lb3?! Lb5 ger svart
onödigt motspel.
25...Sa4?!
Bättre var 25...Sb5!, till exempel
26.Sa4 Sa3 27.Sb6 Sxc4 28.Sxc4
Txc4! 29.Txc4 Lb5 och förenklingarna ger svart ökat hopp om
överlevnad.
26.Ld4 Df8
I händelse av 26...f6 kan vit fortsätta på samma sätt som i partiet.
27.Sd3!
Springaren återvänder till kungsflygeln, där intressanta arbetsuppgifter väntar den.
27...Tc7 28.Lb3 Tac8
Troligen var 28...Txc1 29.Txc1
Tc8 att föredra, återigen i avsikt
att byta pjäser.
29.Txc7 Txc7

30.e5!
Ställningen öppnas för löparparet och vit får en fribonde i
centrum. Långsammare verkar
30.La1 Sc5! 31.Dd4 f6 och svart
håller emot.
30...Tc8
Sämre vore 30...dxe5?! 31.Lxe5
Tc8 32.d6 med starkt tryck mot
svarts ställning. Efter 30...Lb5
31.Lxa4 Lxd3 (eller 31...Lxa4
32.exd6 Dxd6 33.Le5) 32.Te1
behåller vit ett klart initiativ.

31.e6 Lb5 32.Lxa4!
Nu när d5-bonden skymmer
sikten för honom passar vitfältslöparen på att ta farväl.
32...Lxa4
Ställningen efter 32...Lxd3 33.
Te1 ser även den svår ut för svart.
33.Sf4
Slutangreppet inleds.
33...Le8
Det här slutar inte väl, men efter
33...Dh6 34.exf7+ Kxf7 35.Se6
är vits springare en gigant.
34.Sxh5! Dh6
Att öppna g-linjen kom inte på
tal, och ingenting förändras efter
34...fxe6 35.dxe6.
35.Sg3
Efter en lång utflykt är springaren tillbaka på g3, och sneglar nu
på det förträffliga centrumfältet
e4.
35...Dg5 36.exf7+ Lxf7 37.Se4!
Svart tvingas slå på d5 med
damen, vilket komplicerar försvaret.
37...Dxd5 38.La1

Johan Hellsten tillsammans med turneringens initiativtagare
Juan Carlos Mundaca, personalchef på Endesa och en stor
schackentusiast.

Här hade vi båda knappt tio minuter kvar på klockan, och det
var tacksamt att kunna förlita sig
på en så enkel plan som Db2(d4)g7(h8).
För att avlägsna mig lite från
ämnet så fick jag för någon
månad sedan tag på boken
”Taimanov´s Selected games”.
Efter bara en kort stunds bläddrande kände jag en sällsam närhet
till den förre VM-kandidatens
spel, som jag aldrig tidigare hade

skänkt någon större uppmärksamhet. Anand, Kramnik och Topalov i all ära, men jag har lättare att
förstå och identifiera mig med
Taimanovs sätt att resonera och
spela på. En annan av mina nya
hjältar är Gligoric, vars biografi
”I play against pieces” även den
rekommenderas varmt till alla
schackälskare.
Vad har nu detta med diagramställningen att göra? Jo, på ett
ställe i boken skriver Taimanov
att schackspelaren i sina bildnings-

år ofta utvecklar en dragning till
en viss pjäs på ett visst ställe.
Taimanov berättar vidare att i
hans fall handlar det om damflygellöparen på långa diagonalen,
som har skänkt honom många
fina ögonblick genom åren, både
som vit och svart. Den här ställningen tillägnas honom!
38...b5 39.Db2 De5 40.Da3
En snabbare väg till seger var
40.Dd2! De7 (eller 40...Dd5
41.Dh6!) 41.Te1 Dd8 (hotet
42.Sf6+ hängde i luften) 42.Db2
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Santiago, Chile 2007
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Johan Hellsten
Mauricio Flores
Luis Rojas
Luis Valenzuela
Salvador Alonso
Pablo Ricardi
Rodrigo Vasquez
Alvaro Valdes
Hugo Lopez
Cristobbal Valiente

(eller 42.Dd4) med snar matt.
40...De7 41.Dxa6 Tb8 42.Te1
Den sista pjäsen sällar sig till
angreppet.
42...Kf8 43.Lc3 Dc7 44.Lb4
Tanken var egentligen inte att
gå in i ett slutspel, men jag såg
att fler motståndarbönder skulle
falla med en bekväm seger som
följd.
44...Db6+ 45.Dxb6 Txb6 46.
Sxd6 Kg8 47.Te7 Lc4
På 47...Ld5 avgör 48.Td7! med
idén 49.Sc8, till exempel 48...Tb8
49.Sf5! gxf5 50.Txd5 och f-bonden är färdig.
48.Te8+ Kg7 49.Lc3+ Kh6 50.
Sxc4
Svart gav upp inför 50...bxc4 51.
Tc8 och c-bonden går förlorad.
Således kom jag till sist i kapp
Mauricio och utsågs till segrare
efter särskiljning. Det var behagligt med ett positivt resultat trots
en så lång frånvaro från brädet,
samtidigt som jag gladdes åt Mauricios första stormästarinteckning.
Jag har periodvis arbetat med
honom och ser mycket ljust på
hans schackliga framtid.
Ett par dagar efter turneringen
hamnade Mauricio på förstasidan i den anrika morgontidning32
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en Mercurio de Valparaíso, och
det var inte första gången som
hans bedrifter uppmärksammades där. På sportsidorna, som är
schackets självklara hemvist i
sydamerikanska tidningar, tog
intervjun med Mauricio upp
större utrymme än rapporten från
senaste segern av tennisstjärnan
Fernando González. Här kommer det inte på fråga att gömma
undan vetenskapssporten, som
den ofta och respektfullt omskrivs
på spanska, bland korsorden.
För att spinna vidare på detta
ämne: visste ni att sportjournalisterna i Argentina vid varje
årsslut utser landets främsta
utövare i olika dicipliner, schack
inräknat? Vid en granskning av
hotellfrukostens morgontidningar i Mendoza 2005 upptäckte
jag plötsligt schackstormästaren
Rubén Felgaer på samma foto
som dåvarande världstrean i
tennis, David Nalbandian! Tillsammans med övriga kategorisegrare log de glatt med sina
troféer mot fotograferna. Tänk
om exempelvis Emanuel Berg
någon gång hamnade sida vid sida
med Carolina Klüft eller Fredrik
Ljungberg på de svenska sportsidorna. Daglig bevakning från

5

6

■

0 ■
0 0

1
½
½
½
1
1
½
1
1
■

OS, SM etc. och en rubrik då och
då på förstasidan, är det en
omöjlighet i ett av planetens mest
välmående länder, där sport
generellt sett åtnjuter hög status
i samhället?
Tillbaka till turneringen. Senare på kvällen anordnades det en
kombinerad cocktail och avslutningsceremoni, där jag i mitt tal
passade på att tacka de ansvariga
för en fin turnering och gratulera
dem till deras satsning på den
chilenska schackungdomen, i
detta fall Flores och Valdés. Jag
hade gärnat stannat en dag till i
Santiago, men det var bara att
skynda hem till Arica med nattflyget, för nästa dag hade jag ett
nytt åtagande som domare och
medarrangör av Entels öppna
snabbschacksturnering där.
Dagens huvudaktörer i chilenskt schack utgörs av företagen
Endesa (energi) och Entel (mobiltelefoni), samt stiftelsen
Fundación Chilena de Ajedrez,
den chilenska motsvarigheten
till Schackakademin. Dessa tre
organisationer sponsrar och
arrangerar med hjälp av schackförbundet Fenach ett stort antal
turneringar, främst i huvudstaden men även i provinserna. Vad

gäller de öppna snabbschacksturneringarna bjuder Entel och
Fundación Chilena på ett intressant koncept: de skickar prispengar, pokaler, böcker m.m. till de
arrangerande klubbarna samt
lånar dem klockor och bräden
efter behov. På så vis får klubbarna samtliga utgifter täckta men
förbinder sig å andra sidan att
sprida evenemanget i lokala och
regionala medier, vars bevakning
slutligen sammanställs i en
rapport som skickas tillbaka till
sponsorerna.
I Arica var det schackklubben
San Marcos och Universidad de
Tarapacás sportklubb (varje chilenskt universitet har en sådan)
som tillsammans stod för arrangemanget. Jag representerar
schackgrenen hos den senare.
Turneringen samlade 88 deltagare vilket var klart godkänt med
tanke på att Arica är ganska litet
och ligger något isolerat i öknen.
Bland annat kom en hel delegation peruaner, vissa av dem ända
från Lima cirka 150 mil norrut.
Trots en datorkrasch som ödelade tre ronders lottning och
resultat (jag hade glömt att säkerhetsspara) samt ett par smärre
regelincidenter, gick allting bra
till sist. De främst placerade vann
penningpriser, medan pojkar och
flickor som segrade i olika kategorier belönades med medaljer,
böcker (bland annat min egen
“Ajedrez Conceptual“) och
schackdatorer.
Nu verkar det bli ett nytt speluppehåll, för jag har inga nya
turneringar i kalendern, inte ens
som domare eller arrangör. Bara
att återgå till demobrädet och
eleverna, samt till datorskärmen
inför VM och övriga evenemang
som kan tänkas dyka upp på nätet
den närmaste tiden. Förhoppningsvis ska det inte dröja elva
månader tills jag greppar e-bonden igen ...

Kombinationer
Lösningar
1 Inna Agrest, Sollentuna SK–Markus Anderljung, SK Rockaden II, Stockholm 2007. Partiet spelades i Kadettallsvenskans
final. 20.Sxf7! uppg. Ett sådant tillfälle försitter inte Inna.
Efter 20...Kxf7 21.Dxe6+ Kf8 22.Dxe7+ Kg8 23.d5 har vit
ett av världens starkaste löparpar.

2 Marc Simonet–Julen Arizmendi, Andorra 2007. 24...e5!
25.uppg. Vits löpare tvingas bort från kontrollen över d2
vilket bäddar för 25...Lxb2+ 26.Kxb2 Td2+ med pjäsvinst.

3 Viktor Bologan–Boris Savtjenko, Sotji 2007. 31.Se7+!
Kf7 (Eller 31...Kg7 32.Txh7+ Kxh7 33.Dxg6+ Kh8 34.Dh6
matt) 32.Txh7+ Ke8 33.Dxg6+ Kd8 34.Sd5 Dc6 35.Dg5+ uppg.
4 Ivan Cheparinov–Alberto Rivera, Morelia 2007. 21.Txd7!
Sxd7 22.Tg6+ Kh8 23.Txh6+ uppg. På 23...Kg7 följer 24.Tg6+
och 25.Dh4 matt.
5 Henryk Dobosz–Michael Bezold, Salzburg 2007. 85.Ta1!!
Kxa1 (På 85...c4 följer 86.Txa2+ Kxa2 87.Kc2 och vit vinner
bondeslutspelet.) 86.Kc2 c4 87.Kc1 uppg. Efter 87...c3 88.Kc2
finns bara 88...h5 och då leder 89.gxh5 g4 90.h6 till att svart
blir matt.
6 Adrian Clemens–Friso Nijboer, Maastricht 2007.
18...Sxf2!! 19.Kxf2 Lxd4+ 20.e3 (Vit kan inte gärna släppa in
damen till g3, men Nijboer insisterar på att damen ska just
dit.) 20...Lxe3+!! 21.Kxe3 (Eller 21.Ke1 Dxg3+ 22.Kd1
Txf3! 23.Lxf3 Dg1 matt) 21...Dxg3 (Det hotar bland annat
22...d4+! 23.Kxd4 Txf3! med mattangrepp. Här spelar det
en roll att löparen på g2 står ogarderad i vissa lägen, så
Clemens ser till att gardera den.) 22.Tg1 Se5! 23.uppg. Det
är hot mot f3 och 23.Dd1 faller på 23...Sc4+ 24.Kd4 (Annars
följer 24...Sxb2+) 24...Df2 25.Kd3 Sxb2 matt. Partiet spelades i Limburg Open i maj. Tysken Leonid Kritz vann
turneringen på 6 poäng, en halv poäng före Emanuel Berg (7
ronder, 108 spelare).
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Ungdoms-EM
i Sibenik
TEXT: LARS GRAHN

●

FOTO: VALERY GOLUBENKO

Ungdoms-EM arrangerades i utkanten av Sibenik, en liten stad
på den kroatiska kustremsan sju
mil norr om Split. Mellan ronderna blev det ett och annat dopp i
Adriatiska havet. Det var strålande väder och ett utmärkt hotell
hundra meter från badstranden i
ett land med massor av schackkultur.
Totalt 758 spelare var det bästa
deltagarantalet i tävlingens tioåriga historia. Den mest uppmärksammade gruppvinsten var i P12,
där tioårige Ilja Nizjruk från
Ukraina bara släppte en remi på
de nio ronderna.
Sveriges SF hade tagit ut tre
spelare till mästerskapet: Simon
Rosberg (P18), Inna Agrest (F16)
och Markus Örndahl (P16). Dessutom deltog fyra svenska spelare
på egen bekostnad: Eric Vaarala
(P14), Carl Eidenert (P12), Jessica Bengtsson (F12) och Rina
Weinman (F10). Stellan Brynell
var med som ledare och såg till att
spelarna kom ordentligt preppade till varje parti. Det fanns
uppemot tjugo stormästare bland
dem som backade upp juniorerna. Ryssland hade nästan
hundra spelare på plats.
Av de svenska spelarna var det
bara Inna Agrest som aspirerade
på en framskjuten placering. Hon
fick en kanonstart med 4½ poäng
på de fem första ronderna. I ronderna 3–7 växlade hon mellan
34
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bord 1 och bord 3. Det är sällan
man ser en svensk junior på de
höjderna. Det blev ett rejält motlut mot slutet av turneringen med
en halv poäng på de fyra sista
ronderna. Vändpunkten kom
med förlusten mot slutliga gruppvinnaren, Kobra Uzturk från
Turkiet, i sjätte ronden.
Inna har en tuff spelstil – se
intervjun med henne i nummer
5/07 – och söker sig sällan till
remizonen. Det brukar löna sig
för hennes del. Se bara avslutningen mot israeliskan Neta Zevi
i tredje ronden:
Inna Agrest

37.Sg6?
Det första man tänker på är väl
inte att överge mattplanen på h8,
men det är ändå en sådan tanke
som kunde ha sänkt svart. Efter
37.Td4! kan vit i stället spela på
att hålla damen inlåst, t.ex.
37...exf3 38.Txf4 och medan det
ena tornet håller sig på fjärde
raden kan det andra agera fritt.
Utbrytningsförsöket 38...g5 besvaras med 39.fxg6+ Kg7 40.Te1,
t.ex. 40...Dd7 41.Te7+ eller
40...Dc8 41.Te7+ Kf8 42.Sf5
med avgörande angrepp.
37...Dxf5 38.Se7??
Ett grovt förbiseende, förmodligen i tidsnöd. Ställningen är oklar
efter 38.Sxf4 exf3 39.Te1. Då
är det svart som vill jaga bort
springaren från f4, men det låter
sig inte göras med brutala medel:
39...g5?? 40.Te7+ Kh6 41.Th8+
med matt, och efter 39...h4 40.
Tee8 svävar svart i stor fara. Bästa
chansen är att aktivera springaren med 39...Sc4 för då kan
40.Tee8 besvaras med 40...Db1+
41.Kh2 Kh6 och det är ömsesidiga chanser.
38...Sh3+ 39.Kh2 Dxf3 40.Kxh3
Dxf2
Matthotet mot h8 är avvärjt
vilket bäddar för e-bonden.
41.Tad1 e3 42.Tf8 e2 43.Tdd8
Drömmen om h8 krossas snabbt.
43...Dxg3+ 44.Kxg3 e1D+ 45.
Kf4 Dxe7 46.Tfe8 Db4+ 47.uppg.

Neta Zeevi

Simon Rosberg fick en kanonstart med seger mot en rysk IM i
äldsta pojkgruppen. Fortsättningen blev inte lika briljant. Det var
arrangörslandets Ivan Saric som
tog hem gruppen.

Vits plan är att köra bort springaren från f4 för att kunna spela Sg6
följt av Th8 matt.
36...e4
Svart är mer eller mindre i dragtvång. Det går i alla fall inte att slå
bonden ...

Sicilianskt (B 35)
Ivan Saric
Tauras Narmontas
1.e4 c5 2.Sf3 g6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sc6 5.Sc3 Lg7 6.Le3
Sf6 7.Lc4 0-0 8.Lb3 Sg4 9.Dxg4
Sxd4 10.Dd1 Sxb3

I partiet Rojicek–Narmontas,
Herceg Novi 2006 (P18) följde
10...Sc6 11.Dd2 Da5 12.h4 b5
13.Lh6 b4 14.Sd5 Lxb2 15.h5 e6
16.hxg6 hxg6 17.Tb1 Da3 och
svart gav upp utan att invänta
18.c3, t.ex. 18...Lxc3 19.Dxc3!
eller 18...bxc3 19.Sf6+, i båda
fallen med matt. Narmontas hade
med andra ord dåliga erfarenheter i den här varianten.
11.axb3 b6 12.Ld4 d6
Det visar sig vara en dålig idé
att tillåta avbyte av svartfältarna.
Han kunde ha undvikit det med
12...f6.
13.Lxg7 Kxg7 14.Dd4+ Kg8 15.
0-0-0
Nu kan h2-bonden packa och göra
sig startklar. Planen är enkel.
15...Lb7 16.h4 Dc8 17.h5 Dc5
18.Dd2 Tac8
Här är 18...gxh5? 19.Dh6 bara
inte att tänka på. Svart försöker i
stället skapa ett indirekt hot mot
c2.
19.Th3!
Det förbereder dubblering. Det
fanns inte någon anledning att
forcera spelet med 19.hxg6 fxg6
och svart har lite motspel. Efter
19.Dh6 g5 har vits dam kommit
offside.
19...b5 20.Tdh1 g5
Svart kan inte gärna tillåta att
h-linjen öppnas. Efter 20...b4
21.Sd5 Lxd5 22.exd5 finns problemen kvar för svart.
21.b4
Det handlar om trycket mot g5.
21...Dc7
Eller 21...De5 22.Tg3 varpå
22...f6 eller 22...h6 besvaras starkt
med 23.f4.
22.Sxb5
Det är bara att ta för sig. Vits dam
kan skjuta upp slaget på g5 och
ägna sig åt att hålla c2.
22...Dc4 23.Dxg5+
Helt okej men ännu starkare är
23.Sxd6! med idén 23...exd6 24.
Dxg5+ Kh8 25.Df6+ Kg8 26.Tg3
matt.

23...Kh8 24.Tc3 Dxe4
Nu blir det ändå som vi skissade
i föregående kommentar. Han
kunde ha dragit ut på det med
24...De6, men efter exempelvis
25.f3 har svart inte någon
kompensation för två saknade
bönder.

25.Sxd6! f6 26.Txc8! Lxc8
Eller 26...fxg5 27.Txf8+ Kg7 28.
Sxe4.
27.Dh6 uppg.
Markus Örndahl fick en hård start
med två förluster innan han kom
på tavlan. I andra ronden spelade
han upp en vinstställning på ett
originellt sätt. Men sedan tog
partiet en olycklig vändning.
Holländskt (A 80)
Markus Örndahl
Michail Tausanov
1.d4 f5 2.g4!? fxg4 3.h3 g3
Det håradste testet är att ta
den erbjudna gambitbonden med
3...d5 4.hxg4 Lxg4.
4.fxg3 Sf6 5.Sc3 d5 6.Lf4 c5
7.e3 Sc6?
Efter 7...e6 kan 8.Sb5 pareras
med 8...Sa6.
8.Sb5 e5 9.dxe5 Se4 10.e6
Med blicken stadigt riktad mot
c7. 10.Dxd5 var också utmärkt.
10...Lxe6
Han kan stänga vägen till c7 med
10...Sd6, men efter 11.Dxd5
Sxb5 12.Dxd8+ Kxd8 13.Lxb5
Lxe6 14.0-0-0+ har svart inte
någon kompensation för bonden.

11.Sc7+ Kf7 12.c4
Idén är helt okej. Han vill undergräva springaren på e4. Men det
hade varit starkare att förbereda
bondeframstöten med 12.Lg2.
Det enkla 12.Sxa8 är också bra.
12...d4

13.Dc2??
Nu vänder partiet. Det framgår
direkt varför det hade varit bättre
att angripa springaren på e4 med
löparen från g2 eller d3.
13...Lf5
Möjligheten att spela Sxe6 försvinner, och efter 14.Sxa8? Da5+
väntar en dödlig avdragsschack.
Svart får tid att rädda tornet på
a8. Det är plötsligt vit som har
hamnat under press.
14.Sd5
Vit har stora problem även efter
14.0-0-0, men det ger ändå lite
bättre överlevnadschanser än partidraget.
14...Da5+! 15.Kd1 Sc3+ 16.
bxc3 Lxc2+ 17.Kxc2 dxc3 18.
Sxc3 Td8 19.Sf3 Le7 20.Le2 Lf6
21.Sg5+ Ke7 22.Sge4 Da3 23.
Tac1 Lxc3 24.uppg.
Efter 24.Sxc3 Sb4+ 25.Kb1 Td2
är det snar matt.
I denna grupp fick Azerbajdzjan sin ende mästare, Vugar
Rasulov, utbildad i en av landets
många schackskolor. Landet har
två världsstjärnor i Teimur
Radjabov och Sjachrijar Mamediarov, och fler är uppenbarligen
på gång.
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Rasulov var ute på slak lina vid
ett par tillfällen.
Marko Rubil

Vugar Rasulov
Det finns bara ett drag som
räddar en halv poäng för vit och
Rasulov finner det.
55.Sf5! Sxf5
På 55...gxf5 följer 56.Dg5+.
56.gxf5
Vit hotar med Dh6, men drag
som 56...Dc4 eller 56...Kg7 säkrar remin.
56...Tc8?? 57.Dxc8+ uppg.
I Rubils huvud måste springaren
ha stått kvar på d6.
Vugar Rasulov

Simon Rosberg fick en utmärkt start med vinst mot en
rysk IM, Egor Krivoborodov (till vänster).

håller jämvikten. I första fallet
hindrar kungen på g7 svart från
att spela Txg2+ efter ett eventuellt avbyte på d2.
38...Txe3?!!
Efter 38...Tf8 har svart hyfsade
chanser att hålla emot, men han
har något annat i kikaren.
39.Txg8 Ta3?!!
Inkorrekt men lurigt, särskilt när
tiden håller på att rinna ut.

40...Da1+ 41.Kc2 Sd4+ 42.Kd3
Även i slutspelet efter 42.Dxd4
Dxd4 är vit chanslös.
42...Dxf1+ 43.Ke4 Df3 matt

P18 1. Ivan Saric, Kroatien
60. Simon Rosberg
(9 ronder, 74 spelare)

7
3½

P16 1. V Rasulov, Azerbajdzjan 7½
59. Markus Örndahl
4
(9 ronder, 88 spelare)
P14 1. Sanan Sjugirov, Ryssland 8½
43. Eric Vaarala
4½
(9 ronder, 84 spelare)

Arkadiusz Leniart

38.Se3
Efter 38.Th4+! Kg7 39.Thf4 med
idén Sh4 kan svart hälsa hem.
Direkt 38.Tgf4 kan däremot besvaras med 38...Dh6! och svart
36

TfS nr 7/2007

40.bxa3??
Efter 40.Kb1! visar det sig att
svart har grävt en grop åt sig själv.
Vit hotar helt enkelt att slå på a3
eller att rädda tornet på g8.

P12 1. Ilja Nizjnik, Ukraina
73. Carl Eidenert
(9 ronder, 91 spelare)

8½
3½

F16 1. Kubra Ozturk, Turkiet
19. Inna Agrest
(9 ronder, 71 spelare)

7½
5

F12 1. Lach Aleksandra, Polen 7½
43. Jessica Bengtsson
4
(9 ronder, 72 spelare)
F10 1. C Haussernot, Frankrike 7½
50. Rina Weinman
3
(9 ronder, 58 spelare)

BREV

Glanspartiet i musikalen Chess
I TfS nr 6/07 påpekades likheten mellan
partiet Paul Felix Schmidt – Paul R Schmidt
och det parti som ingår i musikalen Chess
med musik av Björn Ulvaeus och Benny
Andersson.
År 1987–1988 var jag postdoktor i Cambridge och forskade inom halvledarfysik.
Jag spelade också en del schack, bland annat
i grevskapet Cambridgeshires lag i “Minor
counties championship“, som vi lyckades
vinna. Jag spelade för det mesta vid andra
bordet med Bill Hartston vid första bordet.
I samband med en av dessa matcher frågade
jag honom om hans arbete som schacklig
rådgivare till uppsättningen på Prince
Edward Theatre av Chess. Han visade mig
då slutet av det avgörande partiet, som
återgavs i TfS.
Han sa då att han hade hämtat slutkombinationen ur ett publicerat parti men att han
trodde att det inte hade spelats “på riktigt“
utan var konstruerat. I begynnelseställningen på sidan 42 i TfS ser det onekligen lite
konstigt ut att svart skulle ha hållit sin
löpare instängd på c8. Hartston konstrue-

rade därefter ett parti, som ser något
naturligare ut och som hade samma slutkombination. (Man kan dock undra varför
svart inte spelade 24...Ta8 i stället för
24...Lb5 ?). Jag har inte läst hans bok, men
för mig hävdade han inte att han hade
konstruerat partiet från början till slut.
Bill påpekade att det var roligt att betrakta
publiken när detta parti spelades upp. Man
kunde se precis vilka av dem som spelade
schack. De tittade på de 64 tv-skärmarna
där partiet visades. De som inte spelade
schack tittade däremot på scenen och spelarna.
Jag kan nämna att vid banketten efter
SCT-snabbschackturneringen i Täby i
december 2005 gav jag en något originell
“simultanföreställning“. Jag visade partislutet från Chess och spelade samtidigt på mitt
keyboard “I know him so well“ ur denna
musikal. Det kan verka svårt att göra detta
med endast två händer. Jag spelade dock
bara introduktionen av melodin live. Resten
hade jag programmerat in i förväg.
ULF EKENBERG

Täby

› NILSSONS PJÄSER av Kristoffer Nilsson
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Intervju med
stormästaren
Foto: Calle Erlandsson

PONTUS
CARLSSON

Den som väntar på något gott ...
Grattis till stormästartiteln!
Den har du väl väntat på ett
tag?
– Tack! Det är skönt att det
äntligen är klart. Det har ju varit
en del strul med det. Jag var egentligen klar för titeln i april efter
Sigemanturneringen men dåligt
pappersarbete från svenskt och
spanskt håll ställde till det rejält.
Fide stod också för några misstag
så allt blev en enda stor röra.
Handlade det om saknade
papper, eller?
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– Delvis men mest handlade
det om dåligt ifyllda papper.
Kan Sveriges SF förbättra sina
rutiner?
– Ja, absolut. Hade ansökan
fyllts i korrekt och skickats in i tid
hade jag varit stormästare i juni.
Det där är viktiga månader
eftersom villkoren är ganska
mycket bättre för en stormästare än en IM.
– Ja, det är stor skillnad ekonomiskt mellan att vara stormästare
och internationell mästare. Där-

för var det surt att jag var den
enda som fick lida när andra
begick misstag till höger och
vänster. Jag fick dessutom göra
nästan allt arbete med överklagan själv så förbundet måste
absolut förbättra sig när det gäller
titelansökningarna.
– Det som är mest irriterande
är att man inte kan lämna klart
besked till arrangörer när man
inte vet om man är stormästare
eller inte eller när man ska få
titeln.

Pontus Carlsson är
Sveriges sextonde
stormästare. Han
tog sin fjärde
inteckning i april i
Sigemanturneringen
men fick vänta
ända till mitten av
oktober på det
slutliga beskedet.
Jonas Eriksson fick
en pratstund med
den nyblivne
stormästaren.

Nu när du till slut har fått titeln
undrar man ju hur framtiden
ser ut. Vad är nästa mål och
har du någon plan på hur du
ska nå det?
– Jag har ju haft en usel period
nu sen det här titeltjafset började. Jag har väl låtit det påverka
mig alldeles för mycket och därför tappat 30 elopoäng. Dessa
hoppas jag kunna återta innan
året är slut. Sedan är det dags att
börja marschen upp mot 2600.
Du var nyligen i Turkiet och
spelade Europacupen för
klubblag. Du började med
tre nollor. Vad gick igenom
skallen då?

– Det var min sämsta start
någonsin och jag vet inte vad som
hände där. Helt otroligt egentligen med tanke på motståndet jag
hade. Som tur var så vände det i
rond 4. Det jag gjorde var att jag
ändrade lite på rutinerna vilket i
alla fall är ett försök att komma ur
en dålig trend. I mitt fall handlade det om att skippa frukosten
och sova lite längre, och det fungerade uppenbarligen. Sedan
blev jag också stormästare efter
rond 3 och det kan ha haft en stor
psykologisk betydelse.
Hur var tävlingen annars? Välarrangerad?
– Turkiet är ett bra schackland.
De har gått framåt enormt och
har nu 200 000 licensierade
schackspelare. Schack har också
blivit ett skolämne. Så det var
logiskt att det var fina arrangemang.
Tror du det finns någon möjlighet att vi skulle kunna se
samma goda utveckling i
Sverige? Och vad tycker du
skulle behöva göras i så fall?
– Samma utveckling som i
Turkiet kan man nog inte hoppas
på, men jag tror att det går att
förbättra svenskt schack enormt
mycket. Först och främst är jag
helt övertygad om att skolorna är
nyckeln till ett genombrott.
Schack4an är ett utmärkt sätt att
sälja in schacket. Problemet som
finns just nu är ju att klubbarna är
så svaga. Det saknas ledare och
folk som är beredda att arbeta
inom klubben.
– Något som också stör mig
enormt är att det tjafsas och bråkas så mycket inom Schacksverige. Alla de som sitter och
hetsar och debatterar på Schackforum är ett bra exempel. Om de
istället la ner den tiden som ungdomsledare hade hela Schacksverige varit mycket gladare.
Turneringsutbudet i Sverige är
ju ganska skralt, i alla fall när

det gäller starka turneringar.
Du har ju tidigare bott i Spanien en tid, blir det aktuellt
igen nu när du är stormästare?
– Jag har planerat att ta ett år
som professionell spelare för att
försöka ta mig upp till 2600. Nu
kan det bli svårt eftersom jag har
tappat 30 poäng istället för att
tjäna 30 som jag hade hoppats på.
Men jag har märkt att jag måste
börja träna mer schack och förbättra min schackliga kunskap för
att kunna nå 2600. Nu har jag
levt på gammal kunskap och gammal träning och den har tagit mig
till 2500-nivå men längre tror jag
inte att jag kommer med den.
Därför kommer jag att vara fortsatt bosatt i Sverige och faktiskt
inte spela så mycket utan träna
mer istället.
– Jag räknar med att kunna
sätta igång i november med hårdträningen och sedan i januari 2008
har jag Corusturneringen i Wijk
aan Zee som det stora målet.
Vad har du tänkt träna på och
hur? Ska du jobba med en tränare eller själv?
– Jag vet ju var mina svagheter
sitter så det blir väl först och
främst att täppa till de luckor
som finns och inhämta den kunskap som man förväntas ha som
stormästare [skratt]. Jag har också funderingar på att åka med
Emanuel Berg och träna med
Mark Dvoretskij.
Dvoretskij? Den ryske demontränaren? Det låter stort. Är
det klart att Emanuel ska göra
det?
– Emanuel har redan tränat med
Jussupow en gång och Dvoretskij
och Jussupow är ju goda vänner.
Därför hade han fått ett prisförslag.
Öppningarna är ju en av dina
styrkor. Hur skulle du beskriva dina andra styrkor respektive svagheter?
– Min öppningsstyrka har ju
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dalat lite eftersom jag inte har
kollat så mycket öppningar de
senaste åren utan mest levt på
gamla saker. Där måste jag jobba
mer och bredda öppningsrepertoaren.
– När det gäller svagheterna är
det väl tidsförbrukningen som är
det största problemet om jag vill
ha snabba resultat. Men ser man
det i ett större perspektiv så måste jag förbättra min spelmässiga
nivå på alla plan.
Har du någon idé om hur du
ska förbättra tidsförbrukningen? Du är väl lite av en schackperfektionist?
– Jo, jag försöker ofta hitta det
bästa draget och det gör ju att
man inte blir så praktisk. Speciellt irriterande är det mot sämre
spelare som oftast inte ser samma
saker som man själv. Med goda
öppningsförberedelser får man en
bra hjälp på vägen. Då menar jag
inte bara att man kan få tjugo
drag gratis utan också det att man
har mer kunskap om ställningarna och det går därför snabbare att
bestämma sig för ett drag.
– Det har också med den allmänna schackkunskapen att göra,
de mer rutinerade stormästarna
kommer ytterst sällan i tidsnöd
eftersom de har spelat så mycket
och kan så mycket schack. De vet
vilka drag de ska leta efter. Vi lite
yngre har inte spelat och analyserat så mycket så vi får hela tiden
räkna och bedöma oss fram.
Nu när du ska köra ett år som
schackproffs, kommer du att
satsa uteslutande på schack
eller blir det någon form av
studier eller jobb vid sidan om?
Ska du träna andra schackspelare?
– Jag kommer i stort sett bara
att fokusera på mitt eget spel.
Annars kommer jag att träna min
vanliga juniorgrupp i Linköping
och Simon Rosberg men utöver
det inget annat.
40

TfS nr 7/2007

– Det här året har jag tagit för
att själv utvecklas som schackspelare.
Vad tror du om Sollentunas
chanser till ännu en elitserieseger?
– Vi har väl jättebra chanser att
vinna ytterligare en gång. Vi har
ju det klart bästa laget och får vi
det bara att fungera internt så bör
vi vinna. Pia Cramling är ett
väldigt bra nyförvärv och jag tror
att Simon Rosberg kommer att
kunna utvecklas fint i lugn och ro
hos oss.
Har du några andra tävlingar
inplanerade förutom Corusturneringen och elitserien? Får vi
se dig i några öppna turneringar i Sverige?
– Svårt att säga. Jag har inte
spelat så många sådana tävlingar
de sista åren, främst för att jag
tycker det är mycket roligare att
spela utomlands. Men de kan vara
bra tävlingar att spela när man
ska testa nya öppningar eftersom
de inte kostar några elopoäng vid
mindre lyckat resultat. Så några
blir det nog.
Nu när du är en relativt fast
punkt i landslaget, hur ser
du på framtiden för svenskt
elitschack? Du och Emanuel

är ju födda på 80-talet. Vad
tror du om den yngre generationen?
– Jag tycker framtiden ser mycket ljus ut. De yngre är väldigt
talangfulla och satsar hårt på
schack. Jag hoppas att vi kan få
fram någon som når riktigt långt
och sedan att förbundet kan ta
hand om den här generationen på
rätt sätt. Jag tycker exempelvis
att Nils Grandelius och Erik
Blomqvist är talangfulla och bra,
och Simon Rosberg kan också bli
riktigt bra om han satsar.
Hur ser du på din egen schackframtid? Skulle du kunna
tänka dig att fortsätta som
schackproffs om det här blir
ett framgångsrikt år?
– Skulle det gå väldigt bra får
jag väl ta mig en funderare, men
annars hade jag tänkt vidareutbilda mig. Jag är ju lärare till
yrket, men ekonomiintresserad
så jag hade tänkt utbilda mig till
ekonom.
– Om jag skulle kvalificera
mig till B-gruppen i Corus, så vill
jag inte komma dit oförberedd.
I så fall kan det kanske bli ett år
till. Jag satsar på att vinna Cgruppen, men det blir ju väldigt
svårt.

Schackets Real Madrid vann Europacupen
Spanska ligamästaren Linex Magic Merida vann Europacupen i
Kemer, Turkiet. Laget för tankarna till fotbollens Real Madrid.
Med hjälp av frikostiga sponsorer ställde Merida upp med en
amerikan (Gata Kamsky), en engelsman (Michael Adams), en ryss
(Sergej Rublevskij), en armenier (Gabriel Sargissian), en bulgar
(Ivan Cheparinov) och en mindre känd spanjor på sjätte bordet
(Manuel Perez).
Sollentuna SK var rankat på sextonde plats och slutade en
placering högre. Bakom dessa siffror döljer sig dock att bara en i
laget gick plus ratingmässigt. Det var Sergej Ivanov, medan
Emanuel Berg, Evgenij Agrest, Valerij Popov, Pontus Carlsson
och Thomas Ernst alla tappade mark på världsrankingen.

DUELLEN

Av Axel Smith

1

2

3

4
Vit drar i ställning 1 och 2, svart i ställning 3 och 4.

Fundera i tio minuter per ställning och jämför sedan ditt resultat med vad
Nils Grandelius och Hans Tikkanen uppnådde i Duellen på de följande sidorna.
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Hans Tikkanen
om tidsanvändning

Hans Tikkanen
spelade för Tolita och
Karlstad i Värmland innan
han bytte till Lunds ASK
1999. Efter ett par år i
Lund bor han nu i Södra
Sandby en knapp mil öster
om staden. Hans har
vunnit Talangjakten, sex
skol-SM, junior-SM,
Nordiska Skolmästerskapen, kadett-OS för lag
samt placerat sig på
trettonde plats i juniorVM. De senaste åren har
dålig tidsanvändning varit
en starkt bidragande orsak
till att fantastiska resultat
varvats med katastrofala
dito, men nu har Hans
äntligen hittat jämnheten
och på köpet tagit hem
IM-titeln.

Foto: Calle Erlandsson
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Får man fråga – vad tänker
du egentligen på under partierna?
– Haha, vilken fråga! Jag har
alltid tänkt mest på varianter, men
jag försöker ändra till att tänka
mer strategiskt och positionellt
också. När jag går från brädet
tänker jag ibland på andra saker,
men när jag sitter vid det är det
bara ställningen som gäller.
Vilka orsaker finns det till att
man hamnar i tidsnöd?
– Om motståndaren kommer
med en nyhet eller något man
inte kan i öppningen. En annan
vanlig orsak är att man är i dålig
form och inte litar på sina beräkningar. Hm, det borde finnas fler
anledningar. Att man inte är koncentrerad, helt enkelt. Ofta beror
det på flera saker samtidigt.
Det är inte så att du gillar tidsnöd och tänker ner dig av den
orsaken?
– Nej, jag hatar tidsnöder! Jag
blir nervös när jag har en halvtimme kvar. Då brukar jag börja
spela snabbt och tar ofta igen
hela motståndarens tidsförsprång
redan innan jag är nere på femton
minuter.
Minns du det första partiet i
förra säsongens Elitserie? Du
la över en timme på nio normala utvecklingsdrag som vit. Din
lagledare blev mycket orolig.
– Jo, det minns jag. Jag kunde
inte avgöra om jag skulle göra e3
eller inte i fjärde draget och var
mycket orolig för en prepp mot
min dåligt förberedda anti-meranervariant. Jag tänkte mest på
vad han kunde tänkas spela. Till
slut chansade jag lite och blev
glad när han inte spelade varianten jag var rädd för. Men samtidigt blev det partiet lite av en

vändpunkt, därefter försökte jag
förbättra tidsanvändningen.
Är du perfektionist?
– Nej, i alla fall inte längre.
Hade nog vissa sådana tendenser
tidigare.
Hur kan du då använda merparten av din tid på några få
drag? Det är inte smart resultatmässigt.
– Jovisst, men man fastnar på
något sätt. Svårt att ta ett beslut.
Vet jag att jag har preppat ett
drag gör jag också detta utan att
tänka speciellt mycket men
ibland fastnar man. Det är svårt
att förklara.
Starka snabbschackspelare
som du, Pontus och Kezli har
en tendens att ofta hamna i
tidsnöd.
– Jag är kanske bra i snabbschack, men jag är inte bra i tidsnöd – så det är ingen anledning
för min del. Jag har inga planer på
att försöka dra både mig och min
motståndare i tidsnöd genom att
tänka mycket.
Efter att ha pendlat i elo i ett
par år har du äntligen erövrat
IM-titeln. Jag har förstått att
den förbättrade tidsanvändningen är en stor del i din
nyvunna jämnhet. Hur har du
gjort?
– Jag har kollat på öppningar,
så att jag kan dra fler snabba drag
och känna mig lite mer hemma
om det kommer något oväntat.
Sedan har jag spelat mer kontinuerligt den senaste tiden. Just nu
försöker jag fundera över hur man
ska tänka, läser olika böcker för
att se vilka frågor man ska ställa
sig, så att man ska hitta rätt idéer
snabbt. Visst kan det hända att
jag kommer i tidsnöd igen men
risken har minskat betydligt.
Dvoretskij har rekommenderat att man i partier tvingar sig
att göra till exempel de tjugo
första dragen på max en tim-

me, oavsett vilken ställning man
får upp.
– Det tror jag inte är en bra idé.
Det är bättre att leta efter orsakerna till problem, och så att säga
bota sjukdomen istället för att
bara lindra symptomen.

Nils Grandelius
om talang
Varifrån har du fått din talang?
– Oj. Det har jag ingen aning
om. Hur ska jag kunna veta det?
Nej, det verkar bäst att lämna
den frågan åt andra att diskutera. Men jag antar att du ändå
känner att du har ganska lätt
för schack. Finns det inte risk
att du lever för mycket på din
talang?
– Jo, eventuellt, men på senare
tid har jag börjat jobba hårdare.
Jag tror inte man kan nå absoluta
toppen utan att vara talangfull
men det är inte det viktigaste. Så
innan kanske det var en risk, men
inte nu längre.
Kan du jobba hårt?
– Ja, det tycker jag.
Jag har fått uppfattningen att
du hellre spelar chock timme
efter timme än tränar själv.
– Jag vet inte riktigt faktiskt.
Visst, man skulle kunna träna
mer. Men är det verkligen värt
det?
Det var ett intressant svar.
Tycker du inte att det är roligt
att träna schack?
– Jo, men vissa bitar av schackträningen är inte så rolig. Chock
är en annan sak med lagspelet,
samarbetet och inte minst hastigheten, speeden.
Aha. Det är samma utveckling
som med dagens filmer. Handlingen är mindre viktig men
det ska vara snabbare och snab-

bare klipp. Jag hörde förresten
att du fick säga till dina föräldrar att det var en schacktävling
i Berlin för att du skulle få åka
dit med Linus Olsson och
spela chock. Nu lyckades ju du
och han vinna inofficiella
världsmästerskapet. Hur högt
rankar du den segern?
– Inte alls högt. JSM är mycket
mer värt – chock är mest en kul
grej jag gör. Jag ser det inte ens
som schackträning utan som
underhållning. Ett roligt dataspel.
Men för många kommer bilden av dig som oseriös chockspelare ändå att leva kvar.
– Det får stå för dem. Jag tycker
man ska se det som två olika
saker.
Min teori över att Sverige inte
har fått fram någon riktigt bra
schackspelare på senare år är
att vi har det för bra här. Det är
ekonomiskt vansinne att försörja sig som schackspelare.
– Absolut, det håller jag med
om, det tror jag också.
Vad är det då som driver dig?
– Schack är så roligt att det inte
gör något om man inte blir rik på
det. Schackspelare verkar vara ett
utmärkt yrke.
För två år sedan sa du till mig
att du skulle bli IM innan du
fyllde femton. Nu är du snart
där. När ska du bli GM?
– Jag har inte satt upp någon
sådan plan och tänker heller inte
göra det. Det var Emil som tyckte
att jag skulle bli IM innan femton
när han började träna mig för två
år sedan.
Vad krävs för att du ska lyckas?
– Jag vet inte. Mitt samarbete
med Emil fungerar bra. Kanske
krävs det att jag lägger ner lite
mer tid och arbete men kanske
räcker det att fortsätta som jag
gör nu. Jag utvecklas ju ändå en
hel del.

Nils Grandelius
bor i Dalby en dryg mil
öster om Lund. Han
började spela schack i
Södra Sandby SS/SK Bara
Bönder som sexåring.
Med Emil Hermansson
som tränare har han gått
upp 600 rankingpoäng de
senaste två åren och
framstår alltmer som
Sveriges största talang på
länge. Nils har vunnit fem
raka skol-SM och efter
junior-SM-titeln i somras
kommer han bli den yngsta
SM-gruppsdebutanten
genom tiderna. Med ett
elotal kring 2400 och två
inteckningar är Nils nära
IM-titeln.

Foto: Calle Erlandsson
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Ställning 1
Studie

vara bra att ha sett är 1...gxf5
2.Tb3 Tc2+ 3.Kg3 Tc3+ 4.Kh4!
Tc4+! 5.Kg3?? f4+ 6.Kg4 f3+ 7.
Kg3 f2 8.Tb6+ Tc6!! och svart
vinner. I stället transponerar 5.
Kh3! Tc2 6.Kg3 tillbaka till
huvudvarianten. Grandelius drag
(3...Kg5) 4.Tb5? förlorar efter
4...Kf6 5.Kf4 Ke6 och svarts kung
tar sig över till damflygeln.
1.Lf5 med remi
10 poäng
Övriga drag med remi
5 poäng
Övriga drag med förlust 0 poäng

Vit drar
Tikkanens val: 1.Th3+ med goda
remichanser
Grandelius val: 1.Lf5 med remi

Tikkanen var närmare den fullständiga lösningen men ligger
ändå under med 10–5 efter första
omgången.

Ställning 2
Svart hotar att gå ner i dam och
det naturliga 1.Tb3 bemöts med
1...Tc2+ 2.Kg3 Tc3+!, varefter
bonden promoverar. Båda duellanterna hittade idén 1.Lf5! gxf5
2.Tb3 Tc2+ 3.Kg3 Tc3+ 4.Kh4!
med patt ifall svart tar tornet. De
var däremot inte lika säkra på vad
de skulle göra på 3...Kg5. Grandelius trodde att 4.Tb5 höll remi
medan Tikkanen ville spela
4.Tb6. Han bedömde dock aldrig
ställningen utan funderade istället på ifall vit kunde låta svart gå
i dam och sätta upp ett fort.
Efter 1.Lxc6 b1D 2.Th3+
gillade Tikkanen inte att svart
kunde gå uppåt utan valde istället att vända på dragordningen
med 1.Th3+ Kg7 2.Lxc6. Han
bedömde det som goda remichanser. Hade bonden stått på f- eller
h-linjen hade remin varit säkrad
men även nu går det att sätta upp
ett fort med Lf3 och Tg4/e4. Jag
kan inte se hur svart ska bryta
igenom.
1.Lf5! är dock bättre, eftersom
det forcerar remi direkt. Efter
Tikkanens 4.Tb6! har svart ingen
rimlig vinstplan. En fälla som kan
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Alexander Kotov

Vit drar
Tikkanen: 1.Sg4 med klar fördel
Grandelius: 1.Sg4 med klar fördel
Denna ställning är den första som
hittas i Alexander Kotovs “Vägen
till mästerskap i schack“. Under
kapitelrubriken “Kan ni verkligen analysera?“ vill han visa hur
man ska räkna varianter med hjälp
av variantträd. Han nämner inte
mer än att partiet är spelat mellan
“högt kvalificerade och mycket
begåvade spelare“ och jag kan
heller inte hitta partiet i någon

databas.
Svart hotar på både e5 och d4.
Efter den naturliga garderingen
1.Lc3 spelar svart 1...Sf4! med
kraftigt initiativ. Med alla vits
pjäser riktade mot svarts kung
skriker ställningen istället efter
en taktisk lösning.
Det finns många kandidatdrag
och båda duellanterna tyckte att
tio minuter var alldeles för lite
tid. Efter 1.Lg5 hxg5 2.Th3 kom
Grandelius fram till att vit inte
hotade någonting och detsamma
gällde 1.Lxh6 gxh6 2.Dxh6. Mera
intressant var 1.Sxg6 Lxg3 2.hxg3
fxg6 3.Txe6 gxh5 4.Txf6+. Tikkanen: “I denna ställning försökte
jag mest göra matt, för jag ansåg
inte att man kunde ha kompensation. Med 4...Ld5 står svart bra“.
Båda duellanterna fastnade i
stället för 1.Sg4. Svart har några
olika möjligheter:
a) 1...Df5 2.Sxh6+ gxh6 3.Dxf5
exf5 4.Txg6+ Kh7 5.Txh6+ med
ett par bönder mer för vit.
b) 1...Dh4 2.Sxh6+ Kf8 3.Dxh4
Sxh4. Kotov gav nu 4.Sxf7 som
vinnande, men även Grandelius
drag 4.Lb4+ duger.
c) 1...De7 2.Sxh6+ gxh6 3.Txe6
och vit vinner.
d) 1...Dxd4!. Både Grandelius
och Tikkanen tyckte att detta var
svarts bästa försvar. De föreslog
dock olika vita drag.
d1) Tikkanens variant gick 2.
Sxh6+?! Kf8!, vilket är en förstärkning jämfört med Kotovs
bok. Efter 3.Lc3 Tc5! 4.De2 Te5!
står svart bättre. Tikkanen trodde att det fanns en vit förstärkning men kunde inte hitta den
innan kläppen föll. Den finns inte.
d2) Grandelius ville spela 2.Lc3
Txc3 3.bxc3 Dd2 och här bedömde han både 4.Sf6+ gxf6
5.Td1 Lxg3 6.hxg3 Se5 7.Txd2
Txd2 och 4.Tge3 som fördel vit.
I den första varianten är svarts
torn och springare inte sämre än
vits dam och i den andra är det

högst oklart. Grandelius hade
dock missat att svart kan testa
samma idé som i variant d1,
2...Tc5! med fördel på grund av
löparparet.
Både Grandelius och Tikkanen
såg mer än vad Kotov gjorde i sin
bok, men även de gjorde misstaget att snabbt bestämma vilka
kandidatdrag som var värda att
räkna på.
1.Sxf7! vinner direkt. Börjar
man väl räkna på det är det inte
svårt: båda slagen förlorar damen
och 1...Lxg3 bemöts med 2.
Sxh6+ Kf8 3.hxg3 varefter springaren inte kan slås på grund av
damförlust. Vit hotar 4.Lb4+,
4.Txe6 och 4.Lg5. Svart har inga
vettiga försvarsdrag och är helt
förlorad.
1.Sxf7
1.Sg4 med oklart spel
eller fördel svart
1.Sg4 med fördel vit
1.Sxg6
1.Txg6
1.Lc3

10 poäng
7 poäng
5 poäng
3 poäng
2 poäng
1 poäng

Både Tikkanen och Grandelius
får 5 poäng. Ställningen är därmed 15–10 till Grandelius.

Ställning 3
Nigel Short–Ivan Sokolov
Groningen 1997

Svart drar

Tikkanens val: 1...Lh4 med liten
fördel vit
Grandelius val: 1...Le7 med liten
fördel vit
Efter 1...Lh4 2.Dxc3 d5 har en
franskliknande struktur uppstått.
Svart brukar då kompensera vits
terrängfördel med press mot
centrum men här har vit full
kontroll över fältet d4. Grandelius: “Det var inget alternativ.“
Tikkanen: “Otänkbart att spela
som svart“.
I stället letade de efter dynamiska lösningar. Tikkanen ville
spela bondeoffret 1...Lh4? 2.
Dxc3 Se7!? 3.Txd6 Dc8 och efter
4.Dxc8 Tfxc8 hoppades han få
press längs c- och b-linjen. Inte
ens Rybka tycker dock att svart
har tillräcklig kompensation.
Grandelius ville spela 1...Le7
och var då mest rädd för 2.Lc5
cxb2 3.exd6 Lh4 4.Dc3 men
svarts extrabonde kompenserar
mer än väl för vits jobbiga fribonde. Istället bör vit spela 2.Dxc3
Db8 3.exd6 Lxd6 4.Sc5 med lite
bättre placerade pjäser.
I sin bok “Excelling at positional chess“ menar Jacob Aagaard
att svart ska vara ännu mer
radikal för att skapa dynamik.
1...Sxe5! 2.fxe5 Lxe5 3.bxc3 ger
bara två bönder för pjäsen, men
det är centrumbönder och vit har
dessutom öppen kung. Han ger
varianten 3...Tc8! 4.c4 (enda om
man vill behålla bonden, eftersom 4.Sd4 bemöts med 4...Txc3!
5.Dxc3?? Lxh2+! 6.Kxh2 Dh4+
7.Kg1 Dg3 matt) 4...f5 och bedömer detta som oklart. De båda
duellanterna höll med när de fick
se lösningen.
1...Sxe5
1...cxb2
1...Le7 med fördel vit
1...Le7 med lika spel
eller fördel svart
1...Lh4 med fördel vit

10 poäng
6 poäng
5 poäng
4 poäng
3 poäng

1...Lh4 med lika spel
eller fördel svart

1 poäng

Ställningen inför sista omgången
är 20–13 till Grandelius.

Ställning 4
Axel Smith–Jacob Vang Glud
Malmö 2002

Svart drar
Tikkanens val: 1...cxd6 med remi
Grandelius val: 1...cxd6 med remi
Efter 1...cxd6 2.Dg5+ Kf7 3.
Sxd6+ Ke7 kan vit forcera remi
med 4.Sf5+ Ke8 5.Sd6+. Grandelius var lite orolig för 5.Sg7+
men hittade 5...Lxg7 6.hxg7
Da5+!, som stoppar d5-d6 och
ger klar fördel svart efter 7.c3
Tg8.
Faktum är att denna remi är det
bästa svart har. I partiet spelades
1...e3? 2.Dxe3 Te8 3.Le7? och
svart vinner efter 3...Dxe7! 4.d6+
Df7 5.Dxe8+ Sxe8 med gardering av c7. Vit kunde istället ha
vunnit med det vackra damoffret
3.De6+!! Txe6 4.dxe6 och svart
kan inte stoppa en dödlig avdragsschack.
Grandelius är känd för att räkna bra. Själv tycker han att hans
styrka inte är att räkna långt utan
att räkna på alla möjligheter: “Jag
skulle aldrig missa ett drag som
De6+“.
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1...cxd6 med remi
10 poäng
1...cxd6 med fördel vit 5 poäng
1...e3
0 poäng
Bedömningen av 1...e3 kan tyckas hård, men schack är ett hårt
spel. Ett misstag är det enda som
krävs för att man ska förlora.
Slutställning: Nils Grandelius 30
poäng, Hans Tikkanen 23 poäng.

■ Det fanns 18 stormästare
bland de 233 spelarna i
veteran-VM i Gmunden,
Österrike. Men det var ingen
av dem som erövrade VMtiteln. Algimantas Butnorius
från Litauen tog hem spelet.
Han skrapade ihop 9 poäng
på de 11 ronderna och lämnade närmaste konkurrenter en
halv poäng efter.
Det fanns fyra svenskar i
startfältet. Bäst av dem lyckades Kaj Andersson med 6½
poäng på 63:e plats. Längre
ned kom Nils-Åke Malmdin
och Bo Kyhle på 6 och
Sven-Gunnar Samuelsson på
5 poäng. Finländaren Heikki
Westerinen vann veteran-NM
i somras och blev nu bäste
nordbo. Han slutade på tolfte
plats med 8 poäng.
■ Ahmed Adly från Egypten
vann junior-VM i Armeniens
huvudstad Jerevan med 10
poäng (av 13). Han är den
förste juniorvärldsmästaren
från Afrika.
Victor Nithander fick en
olycklig start. Han hade
problem med flyget, missade
första ronden och förlorade
sedan flera partier i följd. Han
kom igen i turneringens
andra hälft och slutade på
femtio vinstprocent. Victor
tog 6½ poäng och kom på
47:e plats bland 80 deltagare.
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Schack och liv hos
Marcel Duchamp
AV INGEMAR JOHANSSON

Hur speglar sig schack och liv i
varandra? Frågeställningen är urgammal; redan Omar Khayyam,
lättingen och allvarsmannen i den
persiska poesins guldålder, såg att
likheterna mellan det ack så
stränga, ack så slumpartade
schackspelet och själva livet var
mer än metaforiska.
Också hos några av den moderna tidens utslagsgivande konstnärer spelar schacket stor roll.
Man kan nämna Vladimir Nabokov, vars “djupdykning i schacktankarnas hav“ i självbiografin Låt
höra av dig, minne bara är alltför
förbisedd, både av schackspelare
och av litteraturvetare.
Men framför allt går tankarna
till Marcel Duchamp. Som konstnär ställde han under hela sitt liv
frågan om den kreativa verksamhetens samspel med vardagsliv
och samhälle; som schackspelare
av ganska hög klass funderade
han ofta på spelets förborgade
sammanhang med levandets
djupare skikt.
Duchamp föddes 1887 och
växte upp i en solitt borgerlig
miljö i Normandie. Senare
menade han att “det var mycket
Flaubert över det hela“, och även
om det är lätt att göra sig lustig
över det präktigt inskränkta hos
denna det nittonde seklets numera utdöda borgarklass, så fanns

där också något värdefullt: en
kvalitativ livskänsla, en smak för
vardagens glädjeämnen. Man
skrev och målade och musicerade, inte så mycket för att uttrycka
sin personlighet som för att det
var roligt, berikande helt enkelt.
Och det är det ju.
Där fanns också en gången tids
vurm för samkväm och sällskapsspel. Schack spelades lite varstans
i kristallkronornas sken, så ock
hos familjen Duchamp. Det lär
ha varit den elva år äldre brodern
Raymond som 1898 invigde
Marcel i spelets mysterier, och
i flera skisser från den tiden av
en annan storebror, Jacques,
kan man se Marcel och systern
Suzanne sitta djupt försjunkna
över brädet. Alla dessa fyra
syskon blev sedermera välkända
konstnärer.
De båda äldre bröderna hade
vid den här tiden etablerat sig i
Paris och umgicks i de kretsar där
modernismen inom konst och
litteratur höll på att växa fram.
Hit kom Marcel i oktober 1904
med ett skissblock i näven. “Min
bror Jacques gick in för att bli
berömd“, skrev han senare om
denna tid, “men själv ville jag
bara få vara ifred och göra det
som jag tyckte om.“
Under hela sitt liv skulle
Marcel Duchamp komma att

markera en självironisk distans
till den konstnärliga miljön, och
snart gav sig den speciella begåvning till känna som fick honom
att avverka de flesta av modernismens olika skolor utan att
fastna i någon av dem. Han blev
på kort tid en skandalernas man.
Att här redogöra för de olika
turerna i bråken kring målningen
“Naken kvinna som går nedför en
trappa“, Duchamps ready-mades
(bruksföremål upphöjda till
konstverk), den legendariska
pissoaren på utställningen i New
York 1917, mustascherna på
Mona Lisa och allehanda dadaaktiviteter skulle föra för långt.
Jag nöjer mig med att sammanfatta tre väsentliga och integrerade sidor hos Duchamp: hans
filosofiska läggning (hur ska form
och innehåll förenas, hur gestaltas en epok?), uppfattningen att
“konstverket“ får liv och värde
först vid mötet med betraktaren,
och vad som kort och gott kan
kallas hans livskänsla (“Jag
föredrar att andas framför att
arbeta“).
Vid slutet av 1910-talet började Duchamps schackliga och
konstnärliga verksamhet att tvinnas samman. Inte på så sätt att
han skulle ha utnyttjat schackliga
motiv i sin konstnärliga gärning
(det hade han gjort redan 1911),
utan i den bemärkelsen att
schacket erbjöd ett utlopp för en
kreativitet som inte var till salu
för pengar. Det är inte tomma
ord, 1916 erbjöds han 10 000
dollar om året i resten av sitt liv
för resten av sin produktion. “Jag
sa nej (É), jag vädrade fara direkt
(É). Jag skulle handla likadant
idag (1967 – IJ) om man så erbjöd
mig hundratusen dollar för att
göra någonting.“
Under dessa år försökte han
finna en konstnärlig formel (den
tog sig senare uttryck i “Det stora
glaset“) som förenade det plan-

“Det finns ingen lösning,
för det finns inget problem.“

enliga med det slumpmässiga.
Varje erfaren schackspelare vet
vad detta innebär.
I början av 1919 befann sig
Duchamp i Buenos Aires och
där blev han vad han själv kallade
en chessmaniaque. Han kom över
en samling om fyrtio av det
kubanska schackgeniet Jose Raul
Capablancas partier som han noga
studerade på egen hand, och snart
tog han privatlektioner av stans
bästa spelare. “Jag spelar natt och
dag, och ingenting annat i världen intresserar mig än att hitta
det rätta draget ... Att måla roar
mig mindre och mindre.“
I René Clairs film Entr’acte från
år 1924 finns en symbolisk scen
där man ser Duchamp och hans
dadaistiske kollega Man Ray sitta
på ett hustak och spela schack
tills Francis Picabia (ännu en
ledande dadaist) kommer och

spolar bort dem. På ett liknande
sätt försvann Duchamp för många
år från den s.k. kulturvärlden.
Han övergick till att leva livet och
spela schack. “Det enda som
återstår.“
I november 1922 mötte han
förebilden Capablanca i ett
simultanparti i New York. Den
dåvarande världsmästarens vinstföring gjorde ett djupt intryck på
vår hjälte: han studerade partiet
noga och bestämde sig för att
själv bli stormästare i schack. Han
var trettiosex år och hade rimligt
sett alla odds emot sig.
Snart hade han emellertid
etablerat sig som en av det dåtida
Frankrikes bättre schackspelare.
I objektivitetens namn måste dock
sägas att landet på den tiden
ingalunda var någon schacklig
stormakt. Hur som helst deltog
Duchamp i franska mästerskapTfS nr 7/2007
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ens högsta klass åren 1924-1928
och han representerade därtill
nationen under fyra schackolympiader. Den schackhistoriska
rankingsajten Chessmetrics
(www.chessmetrics.com) rankar
honom som bäst på 95:e plats i
världen i januari 1931 med ett
uppskattat rankingtal på 2412.
Det ska säkert tas med en nypa
salt, men för jämförelsens skull
kan nämnas att Erik Lundin på
samma lista återfinns som nr 98
med en ranking på 2400. För
övrigt var Duchamp en pionjär
inom korrschacket och han
blev inofficiell europamästare
inom den disciplinen samma år,
1931.
Tillsammans med studiekompositören Vitaly Halberstadt författade också Duchamp 1932 en
bok om korresponderande fält,
en högst esoterisk form av
bondeslutspel, L’opposition et les
cases conjugées sont reconciliées
(“Opposition och korresponderande fält är samstämmiga“). Den
trycktes på eget förlag i ytterst
elegant utförande och är idag en
eftersökt raritet.
“Schack är socialt sett renare
än måleri, för man kan inte tjäna
pengar på det“, sa Duchamp en
gång. De orden gäller visserligen
inte längre, men det är inget tvivel om att han älskade själva
schackmiljön: “Schackspelare är
mycket trevligare än konstnärer.
Dessa människor är fullständigt
insnöade, helt blinda, går omkring med skygglappar. De är
galningar av en särskild sort, så
som konstnärer förväntas vara,
men i allmänhet inte är“. Schacket ger ett andrum, tycks Duchamp
därtill mena, en chans att både
idka sällskapsliv och vidga den
kreativa förmågan, glädjas åt hur
det egna intellektets ramar
sprängs.
Givetvis är det som allt av vikt
och värde en fråga om sinnlighet:
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“Ett schackparti är formbart“,
påpekade Duchamp i ett samtal
med Truman Capote. “Man
bygger upp det. Det är ett slags
mekaniskt bildhuggeri: med hjälp
av schacket skapar man vackra
problem och skönheten finns i
huvudet och händerna på en“.
Duchamp flyttade så småningom till USA och fram till sin död
i oktober 1968 levde han där vad
han med en obligatorisk vits
kallade “a waiter’s life“. Han var
en celebritet i konstvärlden utan
att någonsin ha haft en enda separatutställning, han pysslade med

småsaker som roade honom:
konstruerade en dörr som på en
gång kunde vara både öppen och
stängd, gjorde små assemblage,
utarbetade ett system som skulle
förena hasardspel och schack, och
även om stormästarplanerna fick
läggas på hyllan så var han för
alltid fast i schackvärlden.
Schack, konst, liv. Åtskilliga
allvarsmän har sökt en lösning på
denna treenighet hos Duchamp.
Det är bara att än en gång citera
honom själv: “Det finns ingen
lösning, för det finns inget
problem.“

■

men numera står hans aktier högt
bland toppspelarna som betraktar honom som en föregångsman
på spelöppningsteorins område.
Rubinsteins system har visat sig
synnerligen livskraftiga med idéer som sträcker sig ända in i slutspelet. På det området var Rubinstein en legend redan under sin
livstid, men han behandlade alla
faser av spelet lika lysande.
Lasker ogillade Tarraschs sätt
att utnyttja den bestämda
artikeln i uttryck som “det bästa
draget“, men skrev själv om
Rubinstein: “Vilket är det riktiga
draget? Han inte bara frågar –

John Donaldson & Nikolay
Minev: The Life and Games
of Akiva Rubinstein, Vol 1:
Uncrowned King
(Russell Enterprises, 2006)
Rubinstein är en av de största
spelare som aldrig fått en VMmatch. Den var på väg hösten
1914, men världskriget kom
emellan. Efter kriget var Rubinstein aldrig mer någon utmanare
och föll så småningom offer för
en smygande sinnessjukdom.
Märkligt nog överlevde han
Förintelsen och dog efter sina
konkurrenter 1961.
Då var Rubinstein redan glömd,

han finner det.“ Reti berättar att
de unga mästarna inte lärde sig
av Steinitz utan av Rubinstein. I
hans partier fann de en logik som
bringade ordning i schackspelets
kaos.
Det förklarar en kommentar
som Aljechin gjorde till sitt vinstparti mot Rubinstein i London
1922: “Detta parti visar mer än
något annat hur Rubinsteins stil
har utvecklats; den djupe strategen har förvandlats till en skicklig
taktiker, vars varje drag döljer ett
oväntat åsknedslag eller förbereder en ny kombination.“
Det låter konstigt. Rubinsteins
vinstpartier mot Lasker 1909 och
Capablanca 1911 bygger ju just
på överraskande drag i mittspelet
(Dc1!! i båda partierna), men
Aljechin menade nog att det krävs
koncentration för att spela på det
sättet. När uppmärksamheten
började svika kom misstag som
schackvärlden betraktade med
sorg och Rubinsteins kombinationer framstod alltmer som
geniala lyckträffar.
Sanningen var att de unga spelarna lärt sig Rubinsteins idéer.
Reti, Nimzowitsch och Aljechin
utvecklade egna system medan
Rubinstein inte längre orkade
skapa nya spelöppningar i samma
takt som förut. I den här boken är
han fortfarande ung och stadd i
utveckling.
Kasparov lovprisar Rubinsteins
slutspelskonst i första delen av
“Mina stora föregångare“, men
när det gäller spelöppningarna blir
han rent lyrisk: “Det är dags att
tala om Rubinsteins gigantiska
och i fråga om kvalitet överväldigande bidrag till de moderna
spelöppningarna.“ Författarna
borde ha utnyttjat chansen att
citera mer av Kasparovs analyser
i den här upplagan av en bok, som
kom ut första gången 1994.
Donaldson och Minev nöjer sig
gärna med samtida kommenta-

rer, som är roande men inte säger
mycket om Rubinsteins spel.
Liksom andra forskare har de
drabbats av detektivfeber och
finner stort nöje i att rekonstruera partier som knappast påverkar
Rubinsteins plats i schackhistorien.
Rubinsteins började spela i
Lodz, som hade ett stort proletariat av fattiga textilarbetare och
var en utmärkt grogrund för
schack. Rubinstein lärde sig hos
den lokale mästaren Salwe och
slog snabbt igenom, men det har
aldrig varit lätt att vara polsk jude.
Rubinstein hade faktiskt svårt att
få inresevisum till stormästarturneringen i S:t Petersburg 1909,
där han delade segern med
Lasker.
Tiden i Lodz är rätt ofullständigt känd. Rubinstein skrev aldrig om sig själv och den lokala
pressen är bara fragmentariskt
bevarad efter två världskrig, ett
inbördeskrig och ett folkmord.
Donaldson och Minev har hittat
många okända partier och rekonstruerar med välbehag små
turneringar som ibland avgjordes
genom protester. Det var nämligen förbjudet att ta emot råd
under avbrutna partier, men
mycket svårt att upprätthålla
förbudet.
Författarna kunde gott ha
ägnat mer uppmärksamhet åt
Rubinsteins utveckling som spelare. Motståndet i många partier
är så svagt att de inte säger någonting om Rubinsteins förmåga,
men här och var skymtar hans
största svaghet. Rubinstein var
hård, men han saknade Laskers
och Capablancas förmåga att
spela på poängen. Ibland darrade
han på manschetten om partiet
tog en oväntad vändning. Det
förklarar varför spelare som Mieses och Dus-Chotimirski kunde
ha hyfsad statistik mot Rubinstein utan att på något sätt äga

hans spelstyrka.
Författarna diskuterar om
Rubinstein bör heta Akiba eller
Akiva och har fastnat det judiska
alternativet. Bokens första del
avslutas med turneringarna i
Stockholm och Göteborg 1920,
där Rubinstein gjorde bra ifrån
sig. Han bodde en tid i Sverige
och bidrog tillsammans med Reti
och Spielman till att den fjärde
upplagan av Collijns Lärobok i
schack blev en internationell framgång. Aljechin kritiserade en del
varianter men det betyder bara
att han läste boken noga. Bröderna Collijn noterade att Rubinstein ansåg att den som deltog i
seriösa turneringar utan kännedom om dessa nyheter skulle få
det svårt. Vissa partier från tiden
i Sverige saknas ännu och den
som vill bidra till schackhistorien
kan leta rätt på partiet mot
Appelberg spelat i Göteborg
1920/21 för nästa del av boken.
LARS FALK

■

Yelena Dembo: Play the
Grünfeld: Detailed
coverage of this Kasparov
favourite (Everyman, 2007)
Det är populärt med repertoarböcker. Grünfeldindiskt är inne
just nu. Att hålla sig uppdaterad
är numera ett måste när det gäller
öppningsteori. Bara det låter som
att man ska rusa iväg och skaffa
“Play the Grünfeld“. Kanske
desto större anledning att få reda
på om boken håller måttet först.
Boken har fått bra kritik på
annat håll. Ett par sökningar på
internet ger fina recensioner av
British Chess Magazine, Jeremy
Silman, Chessbook Review med
flera. Själv sällar jag mig till den
skaran och menar att Dembos
styrka är att hon har följt den
senaste utvecklingen väl och inte
drar sig för att referera till andra
källor. Samtidigt har hon en hel
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del egna analyser i de varianter
hon valt, och räds inte att presentera ganska starka åsikter. Andra
kommer att behöva bemöta hennes nyheter i framtida verk.
Boken är en repertoar för svart.
Strukturen är ett variantbaserat
träd, vilket fungerar bra tack vare
ett index i slutet av boken. Dembo har valt att inte visa hela partier, utan analyserna slutar oftast
någonstans mellan drag 15 och
25. När ett parti visas anges istället detaljerna så att läsaren kan
följa fortsättningen i en databas,
vilket troligen sparat in en stor
mängd sidor.
Analyserna är en blandning
mellan beskrivande och varianter, med en angenäm övervikt av
beskrivningar i kritiska ställningar. Dembo räds inte att ta sig
an svåra val, även om det finns
ställningar där man kanske hade
önskat mer. Ett exempel där
argumentationen känns tunn är
i Hydra (1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3
d5 4.Lf4 Lg7 5.e3) där Dembo
förespråkar 5...0-0 (som hon
dess-utom förser med ett utropstecken) och menar att alternativet 5...c5 “allows White some
pretty dangerous possibilities
which I prefer to avoid“ utan
ytterligare kommentarer.
Tack vare de kortare partierna
har analyserna givits gott utrymme. Variantvalet är dock Dembos, och boken bör användas som
komplement till någon annan
Grünfeld-bok, till exempel Rowsons “Understanding the Grünfeld“.
Boken riktar sig till intresserade spelare som redan spelar
öppningen, men tack vare djupet
i analyserna kan den rekommenderas till en mycket hög nivå. I
stort ett mycket bra referensverk
för den som vill hålla sig à jour
med utvecklingen i Grünfeldindiskt.
HÅKAN LYNGSJÖ
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Fide-presidenten fick oväntat besök
Det hände sig i Moskva den 17 september 1997. Kirsan
Iljumsjinov fick oväntat besök. Det framgår inte av hans
historia om gästerna knackade på dörren eller dök upp ur
tomma intet. Det var utomjordingar som hämtade Fidepresidenten. De satte på honom en gul rymddräkt och
tog honom med i sin farkost till en okänd stjärna.
Iljumsjinov förklarade för de vänligt sinnade varelserna att han hade ett viktigt möte i Ukraina dagen därpå.
Utomjordingarna försäkrade att det skulle inte vara
några problem. Han lät sig nöjas med det svaret.
Utomjordingarna, som liknade vanliga människor och
tänkte i ungefär samma banor, berättade besynnerliga
saker när de guidade sin gäst omkring på stjärnan. De
ville visa för Iljumsjinov att ufo existerar.
Det här låter kanske som ett dåligt manus till en
science fiction-film, men det är en historia som Kirsan
Iljumsjinov har berättat vid ett flertal tillfällen, på fullaste allvar, senast i somras när han intervjuades av Al
Jazeeras reporter Jonah Hall. I filmen, som finns på
youtube, kan man se dem åka omkring i Kalmuckien i en
av Iljumsjinovs sex Rolls-Royce.
Denne man är alltså president i världsschackförbundet
Fide. Inte nog med det. Sedan 1993 är han också
president i den autonoma ryska republiken Kalmuckien.
Han har låtit bygga en schackstad i utkanten av huvudstaden Elista. Där arrangerades schack-OS 1998 och
fjolårets VM-match mellan Vladimir Kramnik och
Veselin Topalov.
Dessemellan ligger schackstaden nästan öde och det
hela framstår som ett enormt resursslöseri i en republik
där det är sjuttio procents arbetslöshet och där den
genomsnittliga lönen är ungefär 300 kronor i månaden.
Iljumsjinov dök aldrig upp till VM-turneringen i
Mexiko. Fide-kontoret har sedermera förklarat orsaken
till Iljumsjinovs frånvaro. Nej, han hade inte rest till
någon avlägsen stjärna. Han var i Moskva och konfererade med sin gode vän Vladimir Putin, som i den vevan
förklarade att han kunde tänka sig att bli Rysslands näste
premiärminister när hans tid som president löper ut i maj
nästa år.
Det skulle inte förvåna om Iljumsjinov tilldelas en
ministerpost i den regeringen. Han kunde ju ta hand om
intergalaktiska frågor. Om inte det är möjligt så skulle
många i schackvärlden säkert vara tacksamma om han
tilldelades en fast ambassadörspost på någon främmande
LG
planet.

annat att göra än att bita ihop och
kämpa vidare. I resten av partiet
spelar han strålande.
9...fxg5 10.Db3+ Kh8 11.cxb7
Lxb7 12.Dxb7 Sbc6!

Skollags-NM i Lund

NTG Bærum
klarade sig utan
Magnus Carlsen
TEXT och FOTO: AXEL SMITH

Skollags-NM för gymnasier spelades i Lund 7–9 september.
Magnus Carlsen och Jon Ludvig
Hammer avstod från att delta,
men idrottsgymnasiet NTG
Bærum från Oslo vann ändå.
Det sägs att alla stora upptäckter görs av misstag. I följande
parti upptäckte Metapontums
tredjebordsspelare av en slump
att tre tempon kan räcka för att
kompensera för två bönder.
Franskt (C 01)
Hilmar Thorsteinsson, Island
Daniel Larsson, Metapontum
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5
4.Sf3 Ld6 5.c4 c6 6.Sc3 Se7
7.Lg5 0-0

Hit har allting varit normalt men
här brukar svart spela 7...f6 8.Lh4
0-0 med normal isolaniställning.
Partidraget innehåller en djup
fälla, om än omedveten.
8.cxd5 f6
8...cxd5 kan bemötas med 9.
Sxd5 varefter svart måste leta
kompensation för bonden. Det
handlar om att störa med en
löparschack på b4. Det bästa jag
hittat är 9...f6! 10.Sxe7+ Dxe7+
11.Le3 Lb4+ 12.Sd2 f5! 13.Lc4+
Kh8 14.g3 g5! med klar svart
fördel. Rybka ger istället 13.g3
g5 14.Tc1 med oklart spel.
9.dxc6
Detta drag kom som en chock för
Larsson men det fanns inget

Vit är två drag från att komma
ifatt utvecklingsmässigt (Ld3,
0-0) men kommer att förlora
ytterligare ett tempo på damen.
Tre tempon för två bönder låter
inte imponerande men spel längs
b-, e- och f-linjen, ett vidöppet
centrum och de konkreta hoten
13...Tb8 och 13...g4 gör att svart
står utmärkt. Det tog mig en god
stunds analyserande innan jag
insåg detta, medan Metapontums
lagledare Lasse Karlsson tittade
på ställningen i tio sekunder
innan han berättade att svart stod
på vinst.
13.Db3!?
Znosko-Borovsky formulerade i
början av 1900-talet devisen att
man inte ska ta hem damen när
man vunnit material för utveckling. De få pjäser som är aktiva
måste fortsätta störa motståndaren. Dvoretskij spann vidare på
detta och använde ett Capablancaparti för att försöka påvisa regeln. Man får dock aldrig glömma
att schack är ett konkret spel och
här verkar det inte hjälpa vit att
följa en hundra år gammal devis:
a) 13.Lb5 garderar b2 och planerar kort rockad. Svart spelar
13...Tb8! 14.Da6 g4! 15.Lxc6
Tb6 16.Da4 Sxc6 17.Sd2 Sb4
och vit kan inte rockera. Lång
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rockad faller på Sd3+ och kort
rockad på Lxh2+ med mattangrepp. Kungen är utlämnad åt
sitt öde i no man’s land.
b) 13.d5 Tb8 14.Da6 Txb2 15.
dxc6 Lb4 och spiken vinner tillbaka pjäsen med ockerränta.
c) 13.Le2 är ett naturligt utvecklingsdrag men garderar inte mot
svarts direkta hot. Att ta en
bonde med 13...g4 14.Sg5 Tb8
15.Da6 Sxd4 och fortfarande hota
den andra är en bra start.
d) Går det inte att rockera kort
får man väl rockera långt. Efter
13.0-0-0 Tb8 14.Da6 g4 15.Se5
kan svart välja på 15...Lxe5
16.dxe5 Dc7 med hot på e5 och
f2 och 15...Txf2 16.Se4 Tf5
17.Sxc6 Sxc6 med press mot b2
och d4. I båda fallen tycker jag
synd om vitspelaren men det är
förmodligen bästa chansen.
I partiet får vit aldrig en chans
att återhämta sig.
13...Tb8 14.Dc2 Sf5 15.d5 Scd4
16.Sxd4 Sxd4 17.Dd2 Df6 18.f3?
Efter 18.Ld3 Lf4 19.Dd1 De5+
20.Se4 Txb2 21.0-0 Dxd5 har
kungen åtminstone kommit undan, även om svart fortfarande
har stark press. Med 17...Te8+
hade svart hindrat denna möjlighet. Avslutningen är vacker:
18...Tbe8+ 19.Se4 Txe4+ 20.
fxe4 Lb4 21.Dxb4 Sc2+ 22.Kd1
Sxb4 23.uppg.
Publiksiffrorna kravlade sig med
nöd och näppe upp till tvåsiffrigt
men arrangemanget fick åtminstone god bevakning i de lokala
tidningarna. För svensk del blev
det både silver och brons.

Slutresultat
1. NTG Bærum, Norge 10½; 2.
Metapontum, Sverige 10; 3. S:t
Petri, Sverige 9; 4. Menntaskólinn, Island 6½; 5. Matematiikkalukio, Finland 4 partipoäng.
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Rekordjämnt
Hallstahammar Open
TEXT: HENRIK LINDBERG

Nästa år firar Hallstahammar
Open femton år och årets turnering, den fjortonde i ordningen
således, innehöll gott om spänning, dramatik och på sina håll
välspelade partier. Detta år blev
det en sexhövdad segerskara med
namnen Pontus Carlsson, Kaido
Külaots, Slavko Cicak, Kim
Nygren, Anders Eriksson och
Staffan Zetterberg. De många
spelarna i toppen indikerar att
det var en jämn turnering där
ingen av toppspelarna lyckades
dra ifrån, utan flera av dem
kopplade på remitåget under
slutronderna.
Tjusningen då blir att se om
någon underdog kan sticka fram
och lyckas hänga på täten. Detta

●

FOTO: JÖRGEN ELFSTRÖM

år blev det framförallt två av de
mindre meriterade spelarna som
lyckades med det konststycket:
Örebrospelarna Kim Nygren och
Staffan Zetterberg. Kim Nygren
tog sig samman efter en förlust
mot Pontus Carlsson i sjätte
ronden och tog en meriterande
seger i sista ronden mot Bengt
Lindberg genom att helt fräckt
ta material och sedan hålla ihop
ställningen. Staffan Zetterberg
fick å sin sida en mardrömsstart
och hade efter tre ronder tappat
1½ poäng. Inget idealiskt utgångsläge om man vill vara med i
segerstriden, men efter fem raka
segrar, bland annat mot Lars
Karlsson, tog sig Staffan fram till
täten ändå. På vägen fram, i rond

7, expedierades Västeråsspelaren
Love Janse i ett parti som är
mycket Staffan rakt igenom.
Engelskt (A 26)
Staffan Zetterberg
Love Janse
1.Sf3 f5 2.c4 Sf6 3.g3 g6 4.Lg2
Lg7 5.Sc3 d6 6.Tb1
Staffan väljer att inte spela d4
utan för in partiet i normala
engelska banor. Frågan är om
svart ska spela a5 och bromsa vits
kommande damflygeloffensiv.
Nackdelen är att vit ofta tar över
a-linjen och så småningom kan
invadera via a7.
6...e5 7.d3 Sc6 8.b4 h6
I dessa ställningar är kontrollen
över d5 väsentlig. Därför spelar
svart ofta det profylaktiska h6
med syftet att stoppa Lg5.
9.b5 Se7 10.0-0 Le6 11.Sd2
d5?!
Ett vågat beslut. Svart öppnar
ställningen utan att ha rockerat
och med en ganska lös ställning i
centrum. Det försiktiga 11...Dc8
var ett alternativ.
12.La3!

Utvecklar löparen med tempo.
Staffan spelar vaket i denna fas
och sätter svart inför maximala
problem med små medel.
12...Dd7
Ett alternativ var 12...dxc4
13.Sxc4 e4 14.Dc2 Lxc4 15.dxc4
Dd7 och situationen i centrum är
mer stabil än i partiet.
13.Db3 Td8

Vits press växer med varje drag.
Här var 14.Lxe7 Kxe7 15.Da3+
ett sätt att börja inkassera.
14.Tfc1
Svart måste försöka hålla ställningen sluten, kanske med
14...d4. Nu börjar ihåligheterna
göra sig gällande.
14...dxc4 15.Sxc4 Sfd5 16.Sxd5
Lxd5 17.Lxe7! Kxe7 18.Da3+
Vinner bonde och ger en avgörande fördel.
18...Ke6 19.Lxd5+ Dxd5 20.Se3
Dd6 21.Dxa7 Tb8
Vit har vunnit bonde. Svarts kung
är i blåsväder och partiet borde
naturligtvis vara avgjort. Men
Love Janse kämpar på och tvingar Staffan att visa det tekniska
finliret.
22.Sc4 Dd5 23.Se3 Dd6 24.Da4
Thc8 25.Dc4+ Ke7 26.Sd5+
Nu står springaren optimalt och
trycket mot den svarta ställningen är omöjligt att värja sig mot.
26...Kd7 27.e4?
Aj då, Staffan missar det avgörande slaget mot svart: 27.Sxc7!
Txc7 28.Df7+ Kd8 29.Txc7. Taktisk slagfärdighet betyder ofta
att man kan avgöra partierna
snabbare i öppna turneringar.
27...f4 28.Db3
Återigen: 27.Sxc7!.
28...Ta8 29.a4 Lf8 30.Dd1 g5

31.Dg4+ Kd8 32.Tc4 Dg6 33.
Tbc1
33.gxf4 var bättre men vit har en
enkelt vunnen ställning.
33...h5 34.Dh3 Ld6 35.g4
Stänger kungsflygeln, partiet ska
vinnas på damflygeln!
35...h4 36.Df3 Df7 37.d4
Nu är det läge att öppna d-linjen
vilket avgör partiet.
37...exd4 38.Txd4 Dg7 39.Dd3
Ke8 40.Tdc4
40.e5 var mer exakt, men vit
följer planen.
40...De5 41.Sb6 f3 42.Dxf3
Dxh2+ 43.Kf1 Df4 44.Dxf4 Lxf4
45.Sxa8 Lxc1 46.Sxc7+ Kd7 47.
Txc1 Txc7 48.Txc7+ Kxc7 49.a5
uppg.
Slutresultat
1. GM Pontus Carlsson, Sollentuna SK 6½; 2. GM Slavko
Cicak, Skara SS 6½; 3. GM
Kaido Külaots, Estland 6½; 4.
Kim Nygren, Örebro SS 6½; 5.
Anders Eriksson, Västerås SK 6½;
6. Staffan Zetterberg, Örebro SS
6½; 7. GM Ralf Åkesson, Västerås SK 6; 8. David Nygren, SK
Rockaden Umeå 6; 9. Henrik
Lindberg, Upsala ASS 6; 10.
Harald Lögdahl, Eskilstuna SK
6 poäng.
(8 ronder, 122 spelare)

David Nygren mot Viktoria Johansson.
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Skol-SM i Linköping

Sjunkande
deltagarsiffror
TEXT: BO PLATO

●

FOTO: PETER HALVARSSON

För andra året i följd sjönk deltagarsiffran under 500-strecket
vid Skol-SM, som arrangerades i
Vasahallen i Linköping 12–14 oktober. 473 startande – däribland
ett 60-tal flickor – var till och
med några färre än i Svedala i fjol.
Elva presumtiva deltagare befann
sig på utlandsuppdrag i Estland
och Armenien men det räcker
inte för att förklara den allt sorgligare utvecklingen.
Rekordåret 1988 räknades
936 spelare in i Idrottens Hus i
Tumba. Tre år senare ansågs 834
deltagare vara en oroande och
ganska blygsam siffra. 1992, då
tävlingarna också gick i Linköping, noterades 848 deltagare,
vilket innebar att Skol-SM det
året var större än “stora“ SM ...
Vad beror nedgången på?
Mats Johansson, Mölndals SK,
som i somras invaldes i Sveriges
Schackförbunds (SSF) Skolkommitté, har sammanställt uppgifter från de senaste fyra årens
Skol-SM. Av statistiken framgår
bland annat att schacket är
mycket ojämnt fördelat över
landet. I nästan hälften av distrikten förekommer ingen ungdomsverksamhet värd namnet och nu
är även stora distrikt som Västergötland och Småland illa ute.
Landstingsbidraget har torkat in
i både Jönköpings och Kalmar
län och väntas försvinna även i
Kronoberg.
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En kompletterande undersökning gällande “stora“ SM visar att
i Junior-SM, juniorkval, KadettSM och Minior-SM har sedan år
2001 endast 30 klubbar varit
representerade. Kanske är det
trots allt inte så märkligt att allt
färre deltar i Skol-SM, att antalet
klubbar minskar och att det
allsvenska seriesystemet blir allt
glesare.
Vad kan man göra? SSF:s
kanslichef Kent Vänman förutser
krympande bidrag och menar att
förbundet måste bygga upp en
helt ny struktur. Andra förordar
en satsning på utbildning av ledare, vilket förstås förutsätter att
det går att rekrytera sådana,
andra framhåller att nedgången
inte är unik för schacket.
Geografiskt sett borde Linköping ligga väl till som arrangörsort, men avståndet tycks inte ha
någon större betydelse. I varje fall
har Mats Johansson inte funnit
några belägg för detta. Han tror i
stället att det rör sig om ett slags
kulturell skillnad. Vissa klubbar
är bra på att se till att deras ungdomar kommer i väg till större
tävlingar, andra lägger sällan eller
aldrig några strån i kors.
I det här sammanhanget kan
man inte låta bli att undra vad
som händer i Göteborgsområdet,
som under en lång följd av år har
utmärkt sig för livlig lokal aktivitet. Mölndals SK var för första

gången den deltagarmässigt största klubben i Linköping, med fyra
spelare bland de tio bästa, inklusive en gruppseger. SS Manhem
redovisade ett dussin starter och
som god trea kom nya Öckerö
SK. I övrigt var deltagandet näst
intill försumbart.
Inte oväntat dominerades
tävlingarna av Stockholm, som
tog hem fem av de nio individuella titlarna. Bästa skola blev
Mälarhöjdens Skola (även bästa
lågstadieskola och bästa högstadieskola), där man enligt uppgift
anses vara lite konstig om man
inte sysslar med schack.
Konkurrensen var som vanligt
stenhård men Erik Blomqvist
skrev ändå historia genom att
erövra sin sjätte Skol-SM-titel.
Endast en spelare har tidigare
lyckats med en sådan bedrift:
Hans Tikkanen som tog sex
gruppsegrar 1993–2001.
För en annan imponerande
prestation stod skåningen Nils
Grandelius, som för fjärde året i
rad vann samtliga partier i sin
grupp. Han är nu uppe i 35 vinstpartier i svit i Skol-SM, något
som ingen annan under tävlingens halvsekellånga historia (premiären ägde rum 1956) har varit
i närheten av.
Många av medaljörerna är gamla bekanta och det är påfallande
hur många namn som återkommer i resultatlistorna år efter år.
Uppenbarligen är det så att den
som en gång har varit med i SkolSM gärna kommer tillbaka, och
här har många elitspelare gjort
sina första lärospån. Flera av våra
stormästare har under årens lopp
utmärkt sig som gruppsegrare:
Ulf Andersson (1967), Harry
Schüssler (fem titlar 1969-75),
Ralf Åkesson (1971 och 1977),
Tom Wedberg (1972), Pia
Cramling (tre titlar 1976-81),
Ferdinand Hellers (fem titlar
1979-84), Stellan Brynell (1982),

Jonny Hector (1983), Johan Hellsten (1988), Emanuel Berg (fem
titlar 1990-98), Pontus Carlsson
(1991 och 1995).
Ursprungligen hade man
planerat för cirka 600 startande.
Siffran justerades senare till cirka
500. Det var kanske tur att inte
fler kom eftersom kaoset före start
hade infarktstatus. Allt reddes
emellertid ut så att tävlingarna
kunde starta på utsatt tid och
sedan var det inga problem.
Moderata fikapriser bidrog till
trivseln, men man bör nog inte ha
kaféverksamheten i samma sal
som analysborden. Vidare är
särskilda funktionärströjor att
rekommendera – det var inte
alltid så lätt att skilja tävlingsledare från föräldrar och andra
åskådare. Servicen på nätet fungerade utmärkt och från och med
rond 2 kunde man följa ett par
partier i A-gruppen live.

Grupp A (1987-90)
Den äldsta gruppen såg länge
ut att vara vikt för Anton Frisk
Kockum, som inledde med fem
raka segrar samtidigt som de
svåraste konkurrenterna plockade poäng mot varandra. I rond
6 spelade han remi mot Christopher Lissäng och då näst sista
ronden började ledde han med en
halv poäng före Erik Blomqvist
och Amir Tadjerbashi.
Frisk Kockums parti mot Blomqvist i rond 7 blev en rysare som
gick nästan tiden ut – med en
(1) sekund kvar av betänketiden
satte Blomqvist sin motståndare
matt. Dessförinnan hade Tadjerbashi förlorat mot Simon Rosberg, som i våras nådde en hög
placering i en av semifinalerna i
Tusenmannaschacket.
I slutronden vann Blomqvist
även mot Lissäng och gick i mål

med en halv poäng till godo på
Rosberg som avslutade med
seger mot Emil Lindahl. Frisk
Kockum förlorade av bara farten
även mot Tadjerbashi och föll
tillbaka till sjätte plats.
Slutresultat: 1. Erik Blomqvist,
Sjödals gymn, Stockholm 7; 2.
Simon Rosberg, Metapontum,
Stockholm 6½; 3. Amir Tadjerbashi, Malmö Högskola, Malmö
6; 4. Drazen Dragicevic, S:t Petri, Malmö 6; 5. Martin Alarik,
Saltsjöbadens gymnasium, Saltsjöbaden 6 poäng.

Grupp B (1991-92)
Här fanns flera goda namn men
de flesta höll nog en slant på
Alfred Krzymowski som vunnit
sin grupp de senaste fem åren.
Han började också övertygande
med fyra ettor. Samma resultat
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noterades för Alexander Johansson och Timmy Forsberg. I rond
5 drabbade de två förstnämnda
samman.
Budapestgambit (A 52)
Alexander Johansson
Alfred Krzymowski
1.d4 Sf6 2.c4 e5 3.dxe5 Sg4
4.Lf4 Sc6 5.Sf3 Lb4+ 6.Sbd2
De7 7.a3 Lc5 8.e3 a5 9.Se4 La7
10.Sd4 d6 11.h3 Lxd4 12.exd4
dxe5 13.Lg5 f6 14.hxg4 exd4
15.Ld3 fxg5 16.De2 Se5 17.
0-0-0 Lxg4 18.f3 Le6 19.The1
0-0-0 20.Sf2 Sxd3+ 21.Sxd3
The8 22.De5 b6 23.De4 Df7
24.Da8+ Kd7 25.Se5+ Ke7 26.
Sc6+ Kf6 27.Sxd8 Dd7 28.Txe6+
Dxe6 29.Sxe6 Txa8 30.Sxc7 Tc8
31.Sd5+ Ke5 32.Sxb6 Tc6 33.
Sd7+ Kf4 34.Txd4+ Ke3 35.
Te4+ Kf2 36.b4 Kxg2 37.Se5
Tc8 38.b5 h5 39.b6 g4 40 fxg4
h4 41.Sd7 Kf3 42.b7 Td8 43.Td4
Ke3 44.Td2 uppg.
Därmed tog Johansson revansch
för sitt nederlag i ett rafflande
parti i Skol-SM i Skara för tre år
sedan. Eftersom Forsberg samtidigt stötte på en mina i form av
Rasmus Janse gick Johansson loss
i täten. I ronden därpå vann han
även mot Janse medan Forsberg
besegrade Krzymowski, som
därmed försvann ur toppstriden.
Näst sista ronden bjöd på ett
spännande remiparti mellan
Johansson och Forsberg, i vilket
den senare i svår tidsnöd tog ut
remischackar i oklar ställning. I
slutronden säkrade Johansson
gruppsegern via en snabbremi
mot Vladan Nikolic. Forsberg lade
beslag på silvret medan Janse
grejade bronset genom att ge
Krzymowski dennes tredje förlust.
Utanför en trängre krets i
Skåne torde Alexander Johansson vara ett ganska okänt namn.
Det beror på att han de senaste
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två åren varit bosatt i Italien. I
somras återvände familjen till
Sverige. Schackvärlden kommer
med säkerhet att få höra mer om
denne ambitiöse 15-åring, som
nu har enrollerats i Lunds ASK.
Slutresultat: 1. Alexander Johansson, Dammhagsskolan,
Landskrona 7; 2. Timmy Forsberg, Marks Gymnasieskola,
Skene 6½; 3. Rasmus Janse, ABB
Industrigymnasium, Västerås 6;
4. Vladan Nikolic, Saltsjöbadens
gymna-sium, Saltsjöbaden 6; 5.
David Ahrner, Luleå Gymnasieskola, Luleå 6 poäng.

Grupp C (1993)
Nils Grandelius begåvades med
ett högt lottningsnummer vilket
innebar att det tog lite tid innan
han gick upp i täten. Väl där kom
han så småningom att möta fyra
av de fem närmaste konkurrenterna. Enda undantaget var
Albert Krzymowski (vinnare av
den yngsta gruppen år 2001), som
kom fyra och därmed placerade
sig bättre än både storasyster
Amelia och storebror Alfred.
Segraren var i mål två poäng
före tvåan Eric Vaarala och tre
poäng före trean Anton Hussain.
Slutresultat: 1. Nils Grandelius,
Nyvångsskolan, Dalby 8; 2. Eric
Vaarala, Norrsätraskolan, Sandviken 6; 3. Anton Hussain,
Engelska Skolan Norr, Stockholm
5½; 4. Albert Krzymowski,
Mälarhöjdens skola, Stockholm
5½; 5. Johannes Hörngren,
Johannskolan, Örebro 5 poäng.

Grupp D (1994)
Även här fick man se en fullpoängare. Jonathan Westerberg
imponerade med att ta 8 poäng
av 8 möjliga men så har han också
betydande erfarenhet: Detta var

hans tredje Skol-SM-titel – de
båda föregående erövrades 2002
respektive 2006.
Liksom Grandelius hade Westerberg ett högt startnummer men
det dröjde inte länge förrän han
hade parkerat sig i toppen. Han
hade 1,5 poäng till godo på tvåan
Angelina Fransson som han besegrade i fjärde ronden men som
ändå blev tävlingarnas bästa flicka.
Angelina utgör tredje generationen av schackdynastin Fransson i Lessebo, där Stig jämte
sönerna Patrik, Percy och Pierre
för en del år sedan bildade
stomme i allsvenska Lessebo SK.
Angelina är dotter till Percy och
tillhör liksom sin pappa Glasrikets SK – klubben i Lessebo är
ett minne blott.
I just den här gruppen fanns
det flera duktiga flickor. På sjätte
plats hittar vi sålunda Malin
Tjärnemo, dotter till Håkan Tjärnemo som på sin tid var division
I-spelare i Eksjö SK. På elfte plats
placerade sig Louise Rosenthal
och på trettonde Hanna Lüning.
Slutresultat: 1. Jonathan Westerberg, Bällstabergsskolan, Vallentuna 8; 2. Angelina Fransson,
Bikupan, Lessebo 6½; 3. Philip
Lindgren, Videdalsskolan, Malmö 6; 4. Leo Brodin, Mälarhöjdens skola, Stockholm 6; 5.
David Jonsson, Fryxellska Skolan, Västerås 5½ poäng.

Grupp E (1995)
Favorittippad var Carl Eidenert,
som hade vunnit sin grupp tre
år i följd. Han gjorde även den
här gången ett starkt intryck och
genomförde turneringen utan
nederlag.
Det gjorde även Theodor
Kenneskog som började med att
rada upp fem ettor innan han
remiserade mot Eidenert i sjätte
ronden. Detta visade sig vara

Toppmöte i yngsta åldersklassen (nio år och yngre): Nibras Zaman mot slutvinnaren Kunal
Bhatnagar. Kunal började spela schack som fyraåring i Linköpings ASS.

Kenneskogs enda poängförlust
och eftersom Eidenert gav ifrån
sig ytterligare två halvor, en mot
Philip Blom i rond 2 och en mot
slutliga fyran Hannes Nilsson i
rond 8, blev han distanserad med
en poäng.
Kenneskog grundlade sin slutseger i rond 5 då han vann mot
toppkonkurrenten Nikita Smirnov. Denne förlorade i näst sista
ronden mot Eidenert men erövrade trots detta bronset.
Slutresultat: 1. Theodor Kenneskog, Ekhammarskolan, Kungsängen 7½; 2. Carl Eidenert,
Örsundsbroskolan, Örsundsbro
6½; 3. Nikita Smirnov, Sonja
Kovalevskyskolan, Stockholm 6;
4. Hannes Nilsson, Montessoriskolan, Eslöv 6; 5. Jonathan
Lundsberg, Läreda skolan, Hässleholm 6 poäng.

Grupp F (1996)
F-gruppen bjöd på en riktig
thriller. När krutröken skingrats
visade sig det sig att tre spelare,
Mattias Olofsson-Dolk, Joar
Ölund och Martin Östlund, hade
slutat på samma poäng, 9 av 11.
De två förstnämnda hade dessutom samma kvalitetspoäng så
lottning måste tillgripas. Här hade
Olofsson-Dolk lyckan med sig.
Både Olofsson-Dolk och Ölund
hade vunnit mot Östlund och
spelat remi inbördes men resultaten i inbördes möten tar man
inte hänsyn till i den här typen av
tävling.
Ölund genomförde turneringen utan förlustparti och inför näst
sista ronden ledde han med en
halv poäng. I rond 10 nådde
han emellertid endast remi mot
Martin Lokander varpå Olofsson-

Dolk och Östlund gick i kapp. I
sista ronden vann alla tre sina
partier.
Olofsson-Dolk är ett namn som
låter bekant. Mycket riktigt – han
vann en Skol-SM-titel redan för
tre år sedan. Då bodde han i
Ervalla och tränades av Jan-Olov
Lind.
Slutresultat: 1. Mattias Olofsson-Dolk, Östregårdskolan, Växjö 9; 2. Joar Ölund, Örbyskolan,
Stockholm 9; 3. Martin Östlund,
Krusboda Skola, Tyresö 9; 4.
Martin Ollén, Mariaskolan,
Malmö 8; 5. Arvid AngelstenSederholm, Örebro Waldorfskola, Örebro 8 poäng.

Grupp G (1997)
Även i de allra yngsta grupperna
finns det spelare som har hunnit
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skaffa sig avsevärd rutin. Ggruppen var den till antalet
största med 80 startande och
här infriade Egor Norlin, som
vunnit både 2006 och 2005, alla
förväntningar.
När han hade byggt ett staket
om nio ettor var tävlingen så gott
som avgjord. Men bara så gott
som – i näst sista ronden förlorade han mot Jonas Tjärnemo och
var tvungen att ta en halva i slutomgången för att säkra segern.
Silver och brons gick till
Gabriel Svorono respektive Tom
Rydström. Norlin vann mot
Svorono redan i rond 2 och mot
Rydström i rond 9. Båda förlorade ytterligare ett parti, Rydström
för övrigt mot Tjärnemo i rond 5.
Den sistnämnde föll mot Svorono i slutronden och det avgjorde
striden om silvret.
Slutresultat: 1. Egor Norlin,
Engelska Skolan Norr, Stockholm

9½; 2. Gabriel Svorono, ISGR,
Göteborg 9; 3. Tom Rydström,
Gustavslundskolan, Växjö 8½; 4.
Mehmet-Kaan Gunes, Engelska
Skolan Norr, Stockholm 8; 5.
Simon Andrzej Chobot, Waxmoraskolan, Sollentuna 8 poäng.

Grupp H (1998)
Valdemar Stenhammar var en av
tävlingarnas mera anonyma vinnare. Han har tävlat sparsamt
utanför Göteborgsområdet och
debuten i Svedala i fjol blev blygsam. Sedan dess har han utvecklats starkt och i våras kom han
fyra i Talangjaktsfinalen.
Nu tog Stenhammar hem Hgruppen med ganska god marginal. I rond 6 slog han sin svåraste
konkurrent Viking Sigesgård och
med 8,5 poäng på de nio första
ronderna hade han skaffat sig ett
betryggande försprång. Trots att
han i näst sista ronden föll mot

Sara Hadimirza var avståndet till
de närmaste förföljarna en hel
poäng.
Tre spelare, Viking Sigesgård,
Sara Hadimirza och Denis Dvinskih, stannade på 8½ poäng.
Sigesgård hade slagit Sara som i
sin tur vunnit mot Denis varefter
kvalitetspoängen utföll till den
förstnämndes förmån: 72, 70,
69½. Sara blev därmed tävlingarnas andra kvinnliga medaljör.
Slutresultat: 1. Valdemar Stenhammar, Pixbo Montessoriskola,
Mölnlycke 9½; 2. Viking Sigesgård, Tunaskolan, Lund 8½; 3.
Sara Hadimirza, Råbyskolan, Bro
8½; 4. Denis Dvinskih, Engelska
Skolan Norr, Stockholm 8½; 5.
David Nordin, Pixbo Montessoriskola, Mölnlycke 7½ poäng.

Grupp I (1999-)
Bland de allra yngsta tycktes Ku-

Riltonfonden söker

stipendiater
Doktor Tore Riltons fond delar årligen ut medaljer och stipendier till ungdomsledare
i Sverige som tillfört svenskt ungdomsschack synnerligen värdefulla insatser.
Runt om i Sverige finns många ungdomsledare som verkligen är värda en extra
uppmuntran. Det är emellertid omöjligt för Riltonfonden att ha en fullständig
överblick och därför sker samråd med Sveriges Schackförbund innan beslut fattas.
Arbetsordningen är följande:
● Riltonfonden annonserar i TfS och på Sveriges Schackförbunds hemsida om möjligheten för distrikt och
föreningar att föreslå lämpliga ungdomsledare för nämnda utmärkelser ur Riltonfonden.
● Förslaget sändes snarast, dock senast 1 januari 2008, till:
Stiftelsen Doktor Tore Riltons Fond
Att: Lars-Jonas Kjellberg
Skandinaviska Enskilda Banken
405 04 Göteborg
● En sammanställning av inkomna förslag sändes därefter för yttrande till Sveriges Schackförbund.
● Riltonfonden fattar beslut vid sitt aprilmöte.
● Utmärkelserna delas ut vid SSF-kongressen i Växjö 2008.

Välkomna med Era förslag!
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nal Bhatnagar (Schack4anvinnare
vid SM i somras) och Axel Berglind stå i en klass för sig. Båda
inledde med fyra ettor och efter
att den förstnämnde vunnit det
inbördes mötet i rond 5 fortsatte
de att rada upp segrar.
I slutronden förlorade Bhatnagar en smula oväntat mot
blivande fyran Rikard Thorslund.
Det var hans smala lycka att
Berglind samtidigt gick på
pumpen mot Alexander Håkansson som i och med denna seger
ordnade bronset.
Samtliga medaljörer i denna
grupp hör hemma i Stockholmsområdet.
Slutresultat: 1. Kunal Bhatnagar, Internationella skolan, Nacka
10; 2. Axel Berglind, Mälarhöjdens skola, Stockholm 9; 3.
Alexander Håkansson, Engelska
Skolan Norr, Stockholm 7½;
4. Nibras Zaman, Mälarhöjdens
skola, Stockholm 7; 5. Rikard
Thorslund, Ölmbrotorps skola,
Örebro 7 poäng.

Tävlingskalender
November
■ 17–18 november
Elitserien rond 4–5.
■ 18 november
Superettan rond 3. Allsvenskan rond 2.
■ Stockholm 23–25 november
Juniorallsvenskan, division I och II.
■ Oslo, Norge 30 november – 1 december
Fyrnationers juniorer/kadetter.

December
■ 9 december
Allsvenskan rond 3.
■ Malmö 14–15 december
Malmö Open – se annons sidan 61!
■ Stockholm 27 december–5 januari
Rilton Cup – se annons sidan 62!

Januari
■ 12 januari
Elitserien rond 6. Superettan rond 4.

Juridisk rådgivning
rimliga priser
jur kand Johan Furhoff
08-669 3054

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

■ 13 januari
Allsvenskan rond 4.

Februari
■ 2–3 februari
Elitserien rond 7. Superettan rond 5. Allsvenskan rond 5.
■ Danmark 15–17 februari
Skol-NM.
■ Skara 16–17 februari
Västgöta Open – se annons sidan 63!
■ 23 februari
Elitserien rond 8. Superettan rond 6.
■ 24 februari
Allsvenskan rond 6.
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Rockaden–Junioren
Schackklubben Rockaden inbjuder ungdomar födda 1991 och senare till vår traditionella lagtävling.
Datum:
Lördagen den 1 december 2007 kl 11:00: klasserna 92-94 och 98- och senare
Söndagen den 2 december 2007 kl 11:00: klassen 95-97
OBS! Yngre spelare får delta i äldre klass.
Anmälda lag skall infinna sig senast 10:30 i spellokalen.
Lokal:
Rockadens klubblokal, Hägerstensåsens Medborgarhus, Sparbanksvägen 31/ Riksdalervägen 2,
telefon 08-645 50 83. T-bana nr 14 (mot Fruängen) till station Hägerstensåsen, uppgång Hägerstensåsen, därefter tre minuters promenad på Sedelvägen.
Logi:
Kan erhållas i vår klubbloka för 80 kronor per natt inklusive frukost. Medtag liggunderlag. Vi kan
också rekomenderar Hotel Formule 1,telefon 08-744 20 44
T-bana till Telefonplan därefter 5 minuters promenad. Boka i tid!!
Tävlingsform:
Lagtävling med fyra spelare i varje lag. Monradlottning med dator. Partipoäng gäller i första hand.
Betänketid/
Åtta ronder med 10 minuter per spelare och parti för klass 98-. Prisutdelning 15:00
Spelform:
Sju ronder med 15 minuter per spelare och parti för klass 95-97. Prisutdelning 15:45
Sju ronder med 20 minuter per spelare och parti för klass 92-94. Prisutdelning 16:30
Priser:
Till cirka en tredjedel av lagen.
Förtäring:
En läskedryck samt två varma korvar med bröd per spelare ingår i startavgiften.
Kafeteria anordnas i spellokalen.
Anmälan:
Senast söndagen den 25 november till:
Olof Eleby, 08 - 645 11 59 eller Leif Stenberg, 08 - 733 46 35.
Startavgiften, 200 kr per lag, insättes på pg 55 32 55-1, SK Rockaden, eller betalas i spellokalen.
Välkomna till en trevlig och spännande tävling!

SK Rockaden, Styrelsen

Dickson–Cup
i Göteborg den 27–28 december 2007 för Veteraner födda senast 1949
Spelplats:

Allégården, Galleriet, Södra Allégatan 4, Göteborg.
Hållplats buss och spårvagn: Järntorget.

Speltid:

Båda dagarna kl 11.00–16.00.

Spelordning:

Alternativ 1: Två speldagar. 6-manna Bergergrupper efter rating. 3 ronder med 40
minuter per spelare plus 2 ronder med 1 timma per spelare.
Alternativ 2: En speldag. 8-manna Bergergrupper efter rating. 7 ronder med 15
minuter per spelare.

Anmälan:

Senast den 20 december per e-post till per.bjorlin@comhem.se eller per telefon till
Rune Torstensson 031-778 08 46, mobil 0735 69 90 52 eller till Per-Erik Berglund 031481236 med uppgift om namn, adress, telefonnummer, rating samt spelalternativ.

Startavgift:

Alternativ 1: 200 kr inkl lunch. Alternativ 2: 150 kr inkl lunch.

Betalning:

I spellokalen senast 10.30.

Priser:

Alla gruppsegrare får Dickson-pokalen i tenn – en dyrgrip bland schacktroféer. Bokpris
till andra- och tredjepristagarna.

Göteborgs Schackveteraner
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Malmö Open
14-16 december
Spellokal:

Rådhushallen, Malmö Rådhus

Priser:

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

Spelform:

Sju ronder modifierad schweizer.

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

Sker genom att sätta in startavgiften, 350 kr, på postgirokonto 184 90 – 3 (Malmö Open),
senast den 7 december. Ange ratingtal och klubbtillhörighet. Vid efteranmälan tillkommer en
extra avgift på 50 kr. IGM och IM fri start. Personlig anmälan i spellokalen den 14/12 19.00
och första ronden startar 20.00.

Logiförslag: Radisson SAS Hotel, Östergatan 10, Malmö. Enkelrum 625 kr/natt, dubbelrum 700 kr/natt.
Bokning via Malmö Schackförbund.

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

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

Spelform:

Sju ronder modifierad schweizer.

Anmälan:

Sker genom att sätta in startavgiften, 200 kr, på postgirokonto 184 90 – 3 (Malmö Open),
senast den 7 december. Ange ratingtal och klubbtillhörighet. Vid efteranmälan tillkommer en
extra avgift på 50 kr.

Information: Malmö Schackförbund
Box 300 55
200 61 LIMHAMN
Tfn/fax: 040/15 03 88
Mobil: 0709/31 75 74 (endast 14-16/12 !)
e-mail: msf@telia.com
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RILTON CUP
27 december 2007 – 5 januari 2008
Rilton Cup är Sveriges största och mest kända, årligen återkommande internationella schacktävling.
Tävlingen initierades med en donation av doktor Tore Rilton. Sedan 1985 är tävlingen ekonomiskt säkrad
genom hans testamente. Vandringspriset, donerat av Skandinaviska Enskilda Banken, är en Riltonmedalj i
äkta guld. Tävlingen har genom åren haft en mycket stor betydelse för svenska juniorer.
Stockholms Schackförbund hälsar alla välkomna till årets Rilton Cup, den 37:e i ordningen.
Spelplats:
Rondstart:
Spelsystem:
Anmälan:

Mälarsalen, Münchenbryggeriet (T-bana Mariatorget).
Torkel Knutssonsgatan 2. ö.g. Stockholm.
1:a ronden den 27 december (Rilton 1600 28 december klockan 11.00) startar klockan
13.00. Övriga ronder klockan 11.00. Nyårsdagen inget turneringsspel.
9 ronder Fide-Schweizer. Rilton Cup och Rilton Elo är Eloregistrerade.
Anmälan och betalning görs senast den 17 december till Stockholms Schackförbund.
Startavgiften betalas på postgiro 25 79 58 - 9 eller bankgiro 822 - 1301.
Vid anmälan ange namn, adress, födelsedatum, klubb, FIDE-ID, Elo och nationell rating.
De 300 först anmälda spelarna garanteras plats i tävlingen.
I Riltonturneringarna delas varken huvud- eller ratingpriserna.

Rilton Cup
Öppen för spelare med Elotal eller ett nationellt tal (LASK)<=2200. Lägre rankade spelare kan få dispens.
Betänketid:
40 drag på 2 timmar, därefter 20 drag för nästa timme och partiet avslutas på 30
minuter.
Startavgifter: Startavgift 800 kr. IGM, IM fri avgift. FM 400 kr. Spelare födda 1987 eller senare 300 kr.
Priser:
1:a 20 000 2:a 16 000 3:e 12 000 4:e 10 000 5:e 8 000 6:e 6 000 7:e 5 000
8:e 4 000 9:e 3 000 10:e 3 000 11:e 3 000.
Ratingpriser: 3 000, 2 000 och 1 000 per ratinggrupp. GM och IM spelar ej om ratingpriser.
.

Rilton Elo

Öppen för spelare med Elo-tal eller ett nationellt tal (LASK) <2200.
Betänketid:
40 drag på 2 timmar, därefter avslutas partiet på 1 timme.
Startavgifter: Startavgift 600 kr, spelare födda 1987 eller senare 250 kr.
Priser:
1:a 8 000 2:a 5 000 3:e 3 000 4:e 2 000 5:e 1 000 6:e 1000
Ratingpriser: 3 000, 2 000 och 1000 per ratinggrupp. De högst rankade spelarna deltar ej.

Rilton Open
Öppen för Nordiska spelare med ett nationellt tal < 1800 (LASK).
Rondstart:
Startar den 28 december klockan 11.00. Personlig anmälan senast klockan 10:30.
Nyårsdagen inget turneringsspel. Sista ronden spelas den 4 januari 2008.
Spelsystem:
7 ronder Fide-Schweizer
Betänketid:
40 drag på 2 timmar, därefter avslutas partiet på 1 timme.
Startavgifter: Startavgift 500, Spelare födda 1987 eller senare 200 kr.
Priser:
1:a 5 000 2:a 3 000 3:e 2 000 4:e 1 000 5:a 500
Ratingpriser: 2 000, 1 000 och 500 per ratinggrupp. De högst rankade
spelarna deltar ej i ratinggrupperna.

Stockholms Schackförbund
Hornsgatan 82, 118 21 Stockholm
Tel: 08-669 36 54, 073-613 19 73 Fax: 08-669 64 44
Email: stockholms.schackfrbund@telia.com
Hemsidor: www.rilton.se www.stockholmschack.nu
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8 ronder schweizer; två ronder halvtimme/spelare,
sex ronder 1 timma/spelare
Spelprogram: Lördag: Rond 1 11:00–12:00, Rond 2 12:15–13:15, Lunch 13:15–14:15,
Rond 3 14:15–16.15, Rond 4 16:30–18.30, Rond 5 18:45–20:45.
Söndag: Rond 6 9:00–11.00, Rond 7 11:15–13.15, Lunch 13:15–14:15, Rond 8 14:15–16:15,
Prisutdelning 16:30.
Spellokal: Djäkneskolans aula, mitt i Skara Centrum. Granne med domkyrkan.
Startavgift: Seniorer 300 kr, Juniorer 1988 och senare 200 kr.
IGM fritt logi och ingen startavgift, IM ingen startavgift.
Anmälan sker genom att sätta in startavgiften på Bg nr. 5829–5304.
Glöm inte att ange klubb, ranking, samt för seniorer och junior födelseår.
Senaste anmälningsdatum 11 februari 2008. Efteranmälningar 50 kr extra.
Personlig anmälan i spellokalen senast 10:30.
Priser: 1:a 6 000 kr, 2:a 3 000 kr, 3:e 2 000 kr, 4:e 1 500 kr, 5:e 1 000 kr, 6:e 750 kr, 7:e 500 kr.
Seniorer -47-äldre:
1:a 800 kr 2:a 400 kr
Juniorer A / -87-90:
1:a 800 kr 2:a 400 kr
B / -91-yngre: 1:a 500 kr 2:a 250 kr
Rankingpriser, tiomannagrupper: 1 000 kr (ej de cirka 10-15 högst rankade)
Skördepris efter varje rond från Svenska Schackbutiken.
I Västgöta Open ingår DM. Bäst placerad från distriktet erhåller förutom
eventuellt andra priser plakett och 1 000 kr.
OBS! Ingen delning av prispengarna.
Alla priser garanterade oavsett deltagarantal!
Logi: Vandrarhem 0511-121 65, Stadskällaren 0511-134 10, Stadshotellet
0511-240 50, Jula Hotell med camping och stugby 0511-31 00 00.
Alla cirka 5-20 minuters promenad till spellokalen.
Frågor: Tfn/fax Klubblokalen 0511-176 20 Email: postmaster@skaraschack.se
Mer info: www.skaraschack.se // www.schackforum.se
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POSTTIDNING

B

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