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Bobby Fischer – det rotlösa schackgeniet
Spelöppningen var komplicerad. Bobby Fischer växte upp i Brooklyn och
lämnade skolan så fort det var lagligt möjligt för att ägna all tid åt schack.
Ett par år senare övergavs han av sin mor Regina. Socialt en katastrof och
schackligt en tidig succé. Sedan väntade ett mittspel och ett slutspel fyllt av
halsbrytande förvecklingar. En minnesartikel om det kanske största
schackgeniet genom tiderna.
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Sjuttioårsjubileum i Wijk aan Zee
Det blev entusiastiska applåder vid invigningen i Wijk aan Zee när den nya
ägaren av Corus, indiska storkoncernen Tata, meddelade att man ekonomiskt
garanterar schackfesten minst fem år till. En stor del av schackvärlden stämde
säkert in i ovationerna. Årets jubileumsturnering blev en ny framgång för
Magnus Carlsen, som delade förstaplatsen med Levon Aronian. Johan Sigeman
var på plats och återger sina intryck, medan Ian Rogers har kommenterat de
mest intressanta partierna från A-gruppen.

30

Mannen som tackade nej till Wijk aan Zee
Hikaru Nakamura är möjligen schackhistorisk i ett avseende: han tackade nej när han fick en inbjudan
till Wijk aan Zee. Ytterst få har gjort det i det holländska schackevenemangets sjuttioåriga historia.
Amerikanen ställde i stället upp i en öppen turnering i Gibraltar. Ur snävt ekonomisk synvinkel var
det ett riktigt beslut. Nakamura håvade in förstapriset på 12 000 brittiska pund.
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Schacksveriges stora chans!
Medlemstalet i Sveriges Schackförbund har dalat under en lång följd av år.
Åtskilliga schackföreningar har lagt ner verksamheten och den allsvenska
pyramiden har blivit allt mindre. Så finns det något hopp? Jesper Hall för
fram Schack4an som Schacksveriges stora chans att bryta en nedslående
trend. Konceptet presenteras, nyckelpersoner intervjuas och erfarenheter
redovisas. Här får du all upptänklig information om räddningsplankan.
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Robert James Fischer 1943–2008

Bobby
Fischer
- det rotlösa schackgeniet
AV LARS GRAHN

N

är Bobby Fischer intervjuades på amerikansk tv i The
Dick Cavett Show ett år före den
stora bataljen i Reykjavik 1972,
fick han frågan om var han bodde. Bobby ryckte lite på axlarna
och förklarade förstrött att han
inte bodde någonstans. Dick
Cavett fick själv fylla i svaret,
någonting om att studiogästen
bodde på hotell och för det mesta
var på resande fot. Bobby nickade och log. Det var som om det
var den naturligaste sak i världen.
Likt en schackpjäs flyttade han
ofta runt under sitt sextiofyra år
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långa liv. Öppningen i New York,
mittspelet i Pasadena, ett långt
och komplicerat slutspel i Budapest, Baguio City, Tokyo och
Reykjavik. Dessemellan hemliga
adresser och ett otal hotell. Rotlösheten blev en livsstil. Det var
många slagväxlingar och offer på
vägen. Sin mor Regina offrade
han redan i öppningen.
Regina Wender, som senare
skulle komma att ändra efternamn
genom tre äktenskap, föddes i
Schweiz 1913 men växte upp i
St Louis, USA. Hon var av judisk
börd. Nitton år gammal flyttade

hon till sin bror i Berlin, och där
träffade hon fysikern Hans-Gerhardt Fischer. Judeförföljelsen i
Tyskland bidrog säkert till att de
flyttade till Moskva i slutet av
1933. De gifte sig samma år och
fem år senare föddes dottern Joan.
Under de fem åren i Moskva
blev Regina en djupt övertygad
kommunist. Hon stod genom
börd och politisk övertygelse för
allt det som sonen Bobby senare
föraktfullt skulle ta avstånd från.
Under åren 1942–1972 var Regina i hemlighet övervakad av FBI,
misstänkt för att vara spion för
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Sovjetunionen.
Regina och Hans-Gerhardt
bestämde sig för att lämna Sovjetunionen 1939 och flytta till
USA. De anlände först till Paris.
Enligt FBI-rapporten fick HansGerhardt inte inresetillstånd till
USA på grund av sina kommunistsympatier. Regina och Joan
fick resa till USA utan honom,
men officiellt skiljdes de äkta
makarna inte förrän 1945.
Robert James Fischer föddes
1943 i Chicago och enligt faderskapsbeviset var Hans-Gerhardt
Fischer far till barnet, men den
uppgiften har ifrågasatts på goda
grunder. Vid tiden för graviditeten umgicks Regina med Paul
Nemenyi, en ungersk jude.
Nemenyi betalade understöd till
Reginas (deras) son intill sin död
1952, vilket har tagits som intäkt
för att han i själva verket var
Bobbys biologiske far. Efter
Nemenyis död skickade Regina
ett brev till Paul Nemenyis son,
Bobbys halvbror, och undrade
om det fanns några pengar testamenterade till Bobby. Vid den
tidpunkten var hon utfattig.
Bobby växte upp under knappa
förhållanden.
Efter ett mellanspel i Mobile,
Arizona flyttade Regina och hennes båda barn till Brooklyn, New
York 1949. Då arbetade Regina
som lärare och sjuksyster.
Under lägenheten i Brooklyn
fanns en godisaffär och där fick
Joan ett schackspel av ägaren.
Hon förklarade reglerna för sin
lillebror, som genast fängslades
av spelet. Det var 1949 och
Bobby var sex år.
Bobby blev så uppslukad av
schackspelet att hans oroliga mor
konsulterade en psykolog, som
rådde henne att uppmuntra
sonens schackspelande i stället
för att ta avstånd från det. Hösten
1950 skickade Regina en förfrågan till dagstidningen Brooklyn

Eagle om hon kunde få hjälp med
att finna schackmotståndare till
sin son. Kortet blev liggande på
redaktionen ett tag innan det
skickades vidare till Hermann
Helms, redaktör för American
Chess Bulletin. I ett brev från den
13 januari 1951 (se faksimil ovan)
föreslog han att Regina skulle ta
med sonen till det lokala biblioteket, där han nog skulle finna en
jämnårig att spela med. Om han
tog med bräde och pjäser skulle
han också kunna vara med i en
simultan med Mr. Pavey. Det var
så det började. Bobby blev matt-

satt av Max Pavey och föll i gråt.
Bobby kom med i Brooklyn
Chess Club och efter ha varit
med där några år ville han ha
tuffare motstånd. 1955 blev han
medlem i Manhattan Chess Club
och blev elev till den kände
schacktränaren John Collins, som
har beskrivits som en fadersfigur
för Bobby. 1956 blev han tretton
år gammal amerikansk juniormästare, den yngste genom tiderna.
Schackvärlden fick först upp
ögonen för den unge talangen
efter följande parti utkämpat i en
turnering i New York 1956, det
TfS nr 2/2008
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vill säga bara fem år efter simultanpartiet mot Max Pavey. Det
har kallats för århundradets parti
av entusiastiska Fischeranhängare och det gav trettonåringen ett
självklart skönhetspris.
Grünfeldindiskt (D 97)
Donald Byrne
Bobby Fischer
New York 1956
1.Sf3 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7
4.d4 0-0 5.Lf4 d5 6.Db3 dxc4
7.Dxc4 c6 8.e4 Sbd7 9.Td1 Sb6
10.Dc5 Lg4 11.Lg5?
Generellt sett är det en dålig idé
att flytta en pjäs två gånger i
öppningen. Det hade varit
mycket förnuftigare att spela
11.Le2 för att sätta kungen i
säkerhet med rockad, men det
var sannerligen inte lätt att
förutse Fischers svarsdrag.
11...Sa4!!
Det handlar på ett djupsinnigt
sätt om att eliminera garderingen
av e4.
12.Da3
På 12.Sxa4 hade Fischer planerat
12...Sxe4, t.ex. 13.Dxe7 Da5+
14.b4 Dxa4 15.Dxe4 Tfe8 16.Le7
Lxf3 17.gxf3 Lf8 eller 13.Dc1
Da5+ 14.Sc3 Lxf3 15.gxf3 Sxg5,
i båda fallen med vinst för svart.
12...Sxc3 13.bxc3 Sxe4! 14.
Lxe7 Db6 15.Lc4
Efter 15.Lxf8 Lxf8 16.Db3 vinner svart enklast med 16...Dxb3
17.axb3 Te8! 18.Le2 Sxc3
19.Td2 Se4 20.Td1 Lb4+ 21.Kf1
Sd2+ o.s.v.
15...Sxc3! 16.Lc5
Det tjänar inte mycket till att slå
på c3, t.ex. 16.Dxc3 Tfe8 17.De3
(Efter 17.0-0 Txe7 är vit rätt och
slätt bonde under.) 17...Lxf3 (Inte
direkt 17...Dc7 på grund av
18.Lxf7+! Kxf7 19.Sg5+ och vi
får den berömda kvävmatten:
19...Kg8 20.Db3+ Kh8 21.Sf7+
Kg8 22.Sh6++ Kh8 23.Dg8+
Txg8 24.Sf7 matt) 18.gxf3 Dc7
och svart vinner.
6
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16...Tfe8+ 17.Kf1

Kanske hade Byrne räknat med
att Fischer skulle rädda springaren med 17...Sb5 och planerat
svaret 18.Lxf7+! Kh8 (18...Kxf7
19.Db3+ Le6 20.Sg5+ duger
inte.) 19.Lxb6 Sxa3 20.Lxe8 och
vit håller balansen.
17...Le6!!
Ett underbart damoffer. Det är i
sådana ögonblick schack förvandlas till en konstart.
18.Lxb6
Lika hopplöst är 18.Dxc3 Dxc5!
19.dxc5 Lxc3 20.Lxe6 Txe6 med
ett vunnet slutspel, eller 18.Le2
Sb5! 19.Lxb6 Sxa3 20.Lc5 Sc4.
Vit ska däremot undvika 18.
Lxe6? Db5+ och vi får en kvävmatt på fel sida av brädet: 19.Kg1
Se2+ 20.Kf1 Sg3+ 21.Kg1 Df1+
22.Txf1 Se2 matt.
18...Lxc4+ 19.Kg1 Se2+ 20.Kf1
Sxd4+ 21.Kg1
På 21.Td3 avgör 21...axb6 22.
Dc3 Sxf3.
21...Se2+ 22.Kf1 Sc3+ 23.Kg1
axb6 24.Db4 Ta4 25.Dxb6
Efter 25.Dd6 Sxd1 faller 26.Dxd1
på 26...Txa2 följt av Ta1.
25...Sxd1
När krutröken har lättat kan man
ägna sig åt lite matematik. För
damen har svart fått ett torn, två
löpare och en bonde. Vit har dessutom svårt att få med sitt torn i
spelet. Läget är hopplöst för vit.
26.h3 Txa2 27.Kh2 Sxf2 28.Te1
Txe1 29.Dd8+ Lf8 30.Sxe1 Ld5
31.Sf3 Se4 32.Db8 b5 33.h4 h5

34.Se5 Kg7 35.Kg1 Lc5+ 36.Kf1
Sg3+ 37.Ke1 Lb4+ 38.Kd1 Lb3+
39.Kc1 Se2+ 40.Kb1 Sc3+ 41.
Kc1 Tc2 matt
Regina fullföljde inte sina
medicinstudier under sina sex år
i Moskva. När Bobby var sexton
bestämde hon sig för att återuppta sina studier. Hon lämnade över
lägenheten i Brooklyn till sonen,
“trött på att vara hans syndabock
och dörrmatta“. Regina försökte
flera gånger efter separationen
att komma i kontakt med sin son
men avvisades lika ofta. När
Bobby skulle spela med i interzonturneringen i Portoroz 1958,
hade Regina samlat in 3 000 dollar till sonen. Fischer vägrade att
ta emot pengarna.
Två år senare var det tal om att
USA skulle bojkotta schack-OS
i Östtyskland. Det fick Regina
Fischer att åka till Washington
för att på egen hand arrangera en
sittprotest utanför Vita huset.
Hon krävde att president Eisenhower skulle tillåta det amerikanska schacklaget, med hennes
son i spetsen, att resa till Leipzig.
Den fem timmar långa protesten
fick stor uppmärksamhet i amerikanska massmedier och gav
resultat. USA skickade ett lag till
Östtyskland. Men det var inte
något som fick Bobby att vekna.
Han gjorde strålande ifrån sig i
Leipzig. Hans parti mot dåvarande världsmästaren Michail Tal
väckte stort uppseende.
Franskt (C 17)
Bobby Fischer
Michail Tal
Leipzig 1960
1.e4 e6
Franskt var ett sällsynt inslag i
Tals repertoar.
2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5 c5 5.a3
La5 6.b4 cxd4 7.Dg4 Se7
7...Kf8 försvarar bonden men är
oklokt på grund av 8.bxa5 dxc3
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I Portoroz 1958 spelade Bobby i islandströja och jeans. Två år senare i Leipzig uppträdde han i
skräddarsydd kostym. Här mot Cezar Munoz från Ecuador.

9.a4 följt av La3+.
8.bxa5 dxc3 9.Dxg7 Tg8 10.
Dxh7 Sbc6
Tals förstärkning gentemot
10...Sd7 11.Sf3 Sf8 12.Dd3 Dxa5
13.Lg5, som gav svart en besvärlig ställning i nionde VM-partiet
Smyslov–Botvinnik, Moskva
1954.
11.Sf3 Dc7
På 11...Dxa5 hade Fischer planerat 12.Sg5 Tf8 13.f4 följt av
frammarsch med h-bonden.
12.Lb5 Ld7
Inte 12...Txg2? 13.Kf1! Tg8 14.
Tg1! Txg1+ 15.Kxg1 och svarts
kung får stanna kvar i centrum
och beskåda h-bondens triumffärd. Svart gör klokare i att sätta
kungen i säkerhet på damflygeln.
13.0-0 0-0-0

Petrosian menade att Tal borde
ha spelat 13...Sxe5 på vilket
Fischer replikerade med 14.Sxe5
Dxe5 15.Lxd7+ Kxd7 16.Dd3
och varianter som gav vit fördel.
Så enkelt är det kanske inte.
Fischer ger 16...De4? 17.Dxe4
dxe4 18.f3 med bondevinst för
vit, men frågan är vad som händer efter 16...Sc6 17.Tb1 Kc7.
Då tycks svart ha goda försvarsresurser.
14.Lg5?!
Fischer underskattade Tals svar
och menade att han borde ha
spelat 14.Lxc6, t.ex. 14...Dxc6?
15.Lg5 Dc5 16.Dxf7, eller 14.
...Lxc6 15.Dxf7 d4 (15...Txg2+
16.Kxg2 d4 17.Dxe6+ Kb8
18.Lg5 Tg8 19.h4) 16.Dxe6+
Ld7 (16...Kb8 17.Sg5) 17.Dxe7

Txg2+ 18.Kxg2 Lh3+ 19.Kxh3
Dxe7 20.Lg5 och vit konsoliderar med avgörande materiellt
övertag.

14...Sxe5!
“Jag trodde att Tal bara var ute
efter att förvirra mig.“ – Fischer.
15.Sxe5!
TfS nr 2/2008
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Och bara så. 15.Lxe7?? faller på
15...Sxf3+ 16.Kh1 Th8.
15...Lxb5!
Tal höll 15...Dxe5 för ett sämre
alternativ och angav varianten
16.Lxe7 Th8 (16...Lxb5 17.Lxd8
Th8 18.Tae1 Dxe1 19.Txe1 Txh7
20.Lf6 med utjämning.) 17.Tfe1!
(17.Tae1? Db8!) 17...Dxe1+
(17...Db8? 18.Lxd7+ Kxd7 19.
Dxf7 och det är viktigt att vits
kung har fått flyktfältet f1.)
18.Txe1 Txh7 19.Lxd8 Kxd8
(19...Lxb5? 20.Lf6!) 20.Lxd7
Kxd7 21.Te3! d4 22.Te4 med
liten fördel för vit.
16.Sxf7
Fischer menade att 16.Lxe7 Dxe7
(16...Dxe5? 17.Tfe1) 17.Tfe1
med idén 17...Dg5 18.Dh3 var
vits chans att hålla i gång partiet.
16...Lxf1! 17.Sxd8 Txg5 18.
Sxe6

18...Txg2+! 19.Kh1!
Efter 19.Kxf1 Txh2 20.Df7 Th1+
21.Kg2 (21.Ke2 Dc4+ 22.Kf3
Th3+ 23.Kg2 Dg4+ med matt)
21...Dh2+ 22.Kf3 Dh3+ (22.
...Txa1?? 23.De8 matt) 23.Kf4
Dh4+ tvingas vits kung ut på en
vådlig vandring – som den möjligen överlever tack vare mothoten mot svarts kung.
19...De5! 20.Txf1 Dxe6
På 20...Tg6 angav Fischer 21.
Dxe7 Txe6 22.Df8+ Te8 23.Df3
“med fördel för vit“.
21.Kxg2 Dg4+ remi
Tanken var att Bobby skulle ha
debuterat i schack-OS redan
8
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1958, femton år gammal, men
skolmyndigheterna satte sig på
tvären. Han fick stanna hemma.
När han året därpå hade åldern
inne att avsluta sin skolgång utan
att bryta några lagar så gjorde han
det. Han fick i alla fall chansen att
vara med i interzonturneringen i
Portoroz 1958. De sex främsta
kvalificerade sig till kandidatturneringen och Bobby var en av
dem. Förutom VM-kandidat blev
han världens dittills yngste stormästare. Det var hans internationella genombrott.
Femton år gammal var Bobby
Fischer etablerad i världstoppen.
Bland de många framgångarna kan
nämnas förstaplatsen vid interzonturneringen i Stockholm
1962, där han efter tjugotvå
ronder hade två och en halv
poängs marginal till närmaste
konkurrent. Hans kamp mot den
sovjetiska hegemonin i Curacao
är mångomskriven. Det blev en
eländig start med förluster mot
Pal Benko och Jefim Geller. Fem
av åtta deltagare i den tjugoåtta
ronder långa turneringen kom
från Sovjetunionen och det blev
många kraftbesparande remier
dem emellan. Man sparade krutet till mötena med Fischer, som
anklagade dem för fusk. I det
sällskapet hade han inte en chans
att slå sig fram till en VM-match.
Följande parti utkämpades i
USA-mästerskapet 1963/64.
Grünfeldindiskt (D 71)
Robert Byrne
Bobby Fischer
New York 1963
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.g3 c6 4.Lg2
d5 5.cxd5 cxd5 6.Sc3 Lg7 7.e3
Det kunde ha varit en god idé att
hålla den vägen öppen för svartfältaren ett tag till.
7...0-0 8.Sge2 Sc6 9.0-0 b6
10.b3 La6 11.La3 Te8 12.Dd2
Fischer menade att det hade varit
bättre att spela 12.Tc1 för det

hade gjort det mindre intressant
för honom att rycka fram med
e-bonden två steg – han hade
kanske nöjt sig med 12...e6. Efter
12...e5 13.dxe5 Sxe5 14.Tc2!
(inte 14.Sxd5? Sxd5 15.Lxd5
Lxe2 med pjäsförlust.) 14...Lb7
15.Sb5 följt av Td2 får vit stark
press på d-bonden.

12...e5!
Byrne var förundrad över det här
draget, eftersom han tyckte att
det gav svart en hopplöst svag
isolerad bonde på d5. “Jag var lite
bekymrad över att försvaga dbonden, men kände att vit på
grund av mina aktiva lätta pjäser
inte skulle få tid att utnyttja den.“
– Fischer.
13.dxe5 Sxe5 14.Tfd1
I sin bok “My 60 Memorable
Games“ har Fischer lagt ner
mycket analysmöda på att påvisa
att 14.Tad1 hade varit bättre. Om
hans varianter stämmer, så har
svart ändå en liten fördel efter det
draget. Vid en hastig blick kan
man förstå att Byrne ville upphäva bindningen av springaren på
e2, eller hur?
14...Sd3! 15.Dc2
Fischer ger några alternativ:
a) 15.Sd4 Se4 16.Sxe4 dxe4 17.
Lb2 Tc8 och springaren på d3 ger
svart fördel.
b) 15.Sf4 Se4 16.Sxe4 dxe4
(16...Lxa1? 17.Sd6) 17.Tab1 Tc8
18.Sxd3 Lc3! 19.De2 Lxd3 20.
Dg4 f5 21.Dh3 Lxb1! 22.Txd8
Texd8 23.Lf1 Td1 (med hotet
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Ld3) 24.Kg2 Ld3! 25.Lxd3 exd3
och d-bonden triumferar.
c) 15.f3 Lh6 16.f4 (16.Sf4? d4!)
16...Lg7! och vit har försvagat sig
med f2-f4.

Sf3 Lh6 24.Dd3 Le3+ 25.Dxe3
Txe3 26.Kxe3 Te8+ 27.Kf2 Df5!
och springaren på f3 faller.
21...Dd7 22.uppg.
Fischer var förgrymmad över att
han inte fick fullborda verket med
22.Df2 (22.Sdb5 Dh3+ 23.Kg1
Lh6 och Le3+) 22...Dh3+ 23.Kg1
Te1+!! 24.Txe1 Lxd4 och matt
på g2.

24.Dxh6 Tc8 25.Txc8+ Sxc8
26.h5 Dd8?
Panno ger upp de motspelsmöjligheter som kunde ha dykt upp
senare med Dxd4. Direkt 26...Sf8
är mera hårdnackat. Då är 27.Sg5?
dåligt på grund av 27...Dxd4
28.Sxh7 Sxh7 29.hxg6 Sf8! och
vits angrepp rinner ut i sanden.
27.Sg5 Sf8

Den första minnesturneringen
efter Bobby Fischers död arrangerades i Buenos Aires med
Oscar Panno som en av tio deltagare. Hans mest minnesvärda
möte med Fischer är från 1970.

15...Sxf2!!
Draget som rättfärdigar svarts
spel. Den mycket subtila poängen framkommer så småningom.
Det lär ha funnits stormästare i
kommentatorrummet som trodde att vit stod på vinst i slutställningen innan Byrne sträckte fram
näven och gav upp.
16.Kxf2 Sg4+ 17.Kg1
Enda sättet att undvika omedelbar katastrof. På 17.Kf3 följer 17.
...Txe3+ 18.Kxg4 (18.Kf4 Lh6+
19.Kxg4 Lc8+) 18...h5+ 19.Kh3
(19.Kf4 Lh6 matt) 19...Lc8+ med
matt. Om 17.Ke1 så 17...Sxe3.
17...Sxe3 18.Dd2 Sxg2!
Åter ett överrumplande springardrag. Efter 18...Sxd1 19.Txd1
har vit kommit lindrigt undan.
När löparen på g2 försvinner blir
vit kraftigt försvagad på de vita
fälten. Det är nyckeln till svarts
slutforcering.
19.Kxg2 d4!
Den långa diagonalen ner mot
vits kung friläggs för löparen.
20.Sxd4 Lb7+ 21.Kf1
Fischer ger ett par alternativ:
a) 21.Kg1 Lxd4+ 22.Dxd4 Te1+!
23.Kf2 Dxd4+ 24.Txd4 Txa1
25.Td7 Tc8 26.Txb7 (26.Lb2
Th1) 26...Txc3 27.Tb8+ Kg7 28.
Lb2 Txa2 och svart vinner.
b) 21.Kf2 Dd7! 22.Tac1 Dh3 23.

Kungsindiskt i förhand (A 04)
Bobby Fischer
Oscar Panno
Buenos Aires 1970
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d3
Med tanke på att Fischer gärna
spelade Kungsindsikt som svart
så är det inte så konstigt att han
ville göra det som vit med mertempo.
3...Sc6 4.g3 g6 5.Lg2 Lg7 6.00 Sge7 7.Te1 d6 8.c3 0-0 9.d4
cxd4 10.cxd4 d5
10...Db6 är mera energiskt.
11.e5 Ld7?
Panno väljer en passiv uppställning. Han kunde ha kämpat om
centrum med 11...f6, t.ex.
12.exf6 Lxf6 13.Lh6 Te8 14.Sc3
Sf5 med utjämning. Byrne söker
i stället motspel på damflygeln.
12.Sc3 Tc8 13.Lf4 Sa5 14.Tc1
b5 15.b3 b4 16.Se2 Lb5 17.Dd2
Sac6 18.g4!? a5?!
Med tanke på vad som händer i
partiet kan man rekommendera
ett avbyte på e2, för den springaren kommer att spela en viktig
roll i angreppet. Nackdelen är att
vit då kan manövrera sin vitfältare till d3. Hur man än vänder
och vrider på det har vit ett farligt
initiativ.
19.Sg3 Db6 20.h4 Sb8 21.Lh6
Sd7 22.Dg5 Txc1 23.Txc1 Lxh6

28.Le4!!
Det är drag av det slaget som gav
Fischer ett mytologiskt skimmer.
Löparen vill in på diagonalen b1h7 och tar inga omvägar. Fältet
e4 förvandlas till en himmelsk
knutpunkt för vits lätta pjäser.
Efter 28...dxe4 29.S3xe4 De7 30.
Sf6+ Kh8 31.Sgxh7 är det matt
på gång.
28...De7
28...Le8 är segare men otillräckligt, t.ex. 29.hxg6 hxg6 30.Sh5!
gxh5 31.Lh7+ Sxh7 32.Sxh7 f6
33.Sxf6+ Kf7 34.gxh5 Ke7 35.
Dg7+ Lf7 36.h6 Df8 37.Sxd5+!
Ke8 (37...exd5 38.Df6+ och
39.h7) 38.Sc7+ Ke7 39.Df6+ Kd7
40.h7 med lätt vinst.
29.Sxh7
Ännu vackrare är väl 29.Sf5!, t.ex.
29...exf5 30.gxf5 gxf5 31.Lxf5
f6 32.Le6+! Sxe6 (32...Kh8 33.
exf6 med snar matt.) 33.exf6 Dd7
34.Sxe6 Df7 35.Sg5 Dc7 36.f7+
o.s.v.
29...Sxh7 30.hxg6 fxg6
På 30...Sf8 följer 31.g7.
31.Lxg6 Sg5
Nu faller 31...Le8 på 32.Lxh7+
TfS nr 2/2008
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Dxh7 33.Dxe6+. Lika hopplöst
är 31...Dg7 32.Lxh7+ Kf7 (32.
...Dxh7 33.Dxe6+) 33.g5, t.ex.
33...Se7 34.Dh5+ Kf8 35.g6 Ld3
36.Df3+ Lf5 37.Sh5 Dh6 38.g7+
Kf7 39.g8D+ Sxg8 40.Lxf5 exf5
41.Dxf5+ Ke7 42.Sf4 o.s.v.
32.Sh5 Sf3+ 33.Kg2 Sh4+ 34.
Kg3 Sxg6 35.Sf6+ Kf7 36.Dh7+
uppg.
Det är matt på gång.
Fischers andra försök att erövra
VM-titeln slutade abrupt då han
bröt interzonturneringen i Sousse 1967 i ett läge då han hade 8½
poäng på tio partier. Det handlade om belysningen, publikens
närvaro, uppskjutna partier och
extra fridagar. Fischer var medlem i en religiös sekt, Worldwide
Church of God, som hindrade
honom att spela vid vissa tidpunkter av religiösa skäl. De
uppskjutna partierna bunkrades
upp och spelschemat förrycktes.
Hans landsman Reshevsky krävde att Fischer skulle uteslutas och
försökte få spelarna från Sovjetunionen med på det kravet. En
representant från den amerikanska ambassaden i Tunis blandade sig i leken. Det var kaotiskt
och det slutade med att den
spelare som ledde turneringen
åkta hem.
Det var först i den VM-cykel
som startade 1970 som Fischer
lyckades hela vägen fram. Han
vann interzonturneringen i
Palma de Mallorca, och i kandidatmatcherna besegrade han i
tur och ordning Mark Taimanov
(6–0), Bent Larsen (6–0) och Tigran Petrosian (6½–2½).
Franskt (C 19)
Bobby Fischer
Bent Larsen
Denver 1971, 1:a matchpartiet
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5
Se7 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 c5 7.a4
Fischer brukade föredra den här
10
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Belgrad 1970. Fischer accepterade att sitta på andra bordet
i världslaget mot Sovjetunionen efter Bent Larsen. Fischer
besegrade Petrosian medan Larsen förlorade mot dåvarande
världsmästaren Spasskij. Det är möjligt att Fischer inte kände
sig beredd att möta Spasskij vid den tidpunkten.

positionella lösningen. En poäng
är att det tar bort fältet a4 för
någon av svarts pjäser. I dag är det
vanligare att spara in det draget
och spela 7.Sf3 eller 7.Dg4.
7...Sbc6 8.Sf3 Ld7
Det var Kortchnoi och hans framgångar med 8...Da5 som fick
många att överge 7.a4.
9.Ld3 Dc7 10.0-0 c4 11.Le2 f6
12.Te1 Sg6
12...0-0 är säkrare. Efter 12...fxe5
13.dxe5 faller 13...Sxe5? på 14.
Sxe5 Dxe5 15.Lh5+.
13.La3!
Fischer är beredd att offra bonde
och tuffe Larsen antar utmaningen.
13...fxe5 14.dxe5 Scxe5 15.
Sxe5 Sxe5 16.Dd4 Sg6
Efter 16...0-0-0 17.Dxa7 Sc6 18.

De3 har vit ett farligt initiativ på
damflygeln, t.ex. 18...De5 19.
Dd2 Df5 20.a5! med idén Lc5.
Då faller 20...Sxa5? på 21.Dd4
Sc6 22.Ld6!!.
17.Lh5!
Efter 17.Dxg7 0-0-0 har svart
kommit billigt undan. Fischer
ökar i stället trycket och försätter
Larsen i en svår knipa – vad ska
han göra av sin kung?
17...Kf7?!
Det hade färmodligen varit bättre att ge material med 17...0-0-0
18.Dxa7 b6, men efter exempelvis 19.Da8+ Db8 20.Dxb8+ Kxb8
21.Lxg6!? hxg6 22.Le7! Tde8
23.Ld6+ Kb7 24.Teb1 Ta8 25.a5
Ta6 26.Txb6+ Txb6 27.axb6
Kxb6 28.Le5 har vit ett klart
initiativ.
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18.f4!
Fram med murbräckan.
18...The8 19.f5! exf5 20.Dxd5+
Kf6
Bättre än 20...Le6? 21.Txe6 Txe6
22.Dxf5+ Tf6 23.Dd5+ Te6 24.
Tf1+ eller 20...Te6? 21.Dxf5+
Tf6 22.Te7+.
21.Lf3
Med kilometerlånga analyser har
Kasparov visat att 21.Ld6! är det
korrekta vinstdraget. Partidraget
lämnar en öppning för Larsens
taktiska färdigheter.

21...Se5!
Avvecklingen 21...Txe1+ 22.
Txe1 Te8 23.Dd4+ Kf7 24.Txe8!
Kxe8 25.Dxg7 ger vit klar fördel,
t.ex. 25...Db6+ 26.Kf1 Db1+ 27.
Kf2 Dxc2+ 28.Le2 Le6 29.Dxb7!
Dxa4 30.Dxh7 Dxa3 31.Dxg6
Kd7 32.Dg7+ Ke8 33.Dd4 Da4
34.h4! (Kasparov). Larsens taktiska lösning kostar material men
ger motspel.
22.Dd4
Det hotar Ld6. Alternativet 22.
Txe5? Txe5 23.Dd4 faller på
23...Db6!. Den resursen dyker
upp i olika varianter.
22...Kg6 23.Txe5 Dxe5 24.Dxd7
Tad8!
Påpassligt. Larsen är med i partiet. Efter 24...Dxc3? 25.Dd6+ Df6
(25...Kg5?? 26.h4+ Kxh4 27.Df4
matt) 26.Dg3+ Dg5 27.Dxg5+
Kxg5 28.Td1 ger löparparet vit
avgörande fördel.
25.Dxb7 De3+! 26.Kf1 Td2?
Ett avgörande misstag, enligt

Kasparov, som har visat att Larsen kunde ha hållit balansen med
26...h6! 27.Dc6+ Kh7. Det är
möjligt att den store optimisten
Larsen spelade på vinst i det här
skedet. Det ser förvisso ut som
om han kan producera hot på
andra raden.
27.Dc6+ Te6

28.Lc5!!
Iskallt, vackert, förmodligen avgörande.
28...Tf2+
Om 28...De5 så 29.Dc8!.
29.Kg1 Txg2+ 30.Kxg2 Dd2+
31.Kh1 Txc6 32.Lxc6 Dxc3?
Sista chansen var att rädda abonden med 32...a5, för när den
faller är det bäddat för vits abonde.
33.Tg1+ Kf6 34.Lxa7 g5
Efter 34...Dxc2 vinner 35.a5 Dd3
36.a6 c3 37.Lb7 c2 38.Tc1! Dd1+
39.Txd1 cxd1D+ 40.Lg1 Db3
41.La8!! f4 42.a7 f3 43.Le4 Da2
44.Lxf3.
35.Lb6 Dxc2 36.a5 Db2 37.Ld8+
Ke6 38.a6 Da3
Centraliseringen 38...Dd4 har
föreslagits som en möjlig räddning, men efter 39.Te1+ Kd6 40.
Lg2 är svart förlorad, t.ex:
a) 40...Dd3 41.Le7+ Kd7 42.
Tb7+ Ke6 43.Lc5! c3 44.a7 c2
45.Te7+ Kf6 46.Te1.
b) 40...Da7 41.Td1+ Ke5 (41.
...Kc5 42.Lf6! Kb4 [42...Dxa6
43.Le7+! Kb5 44.Tb1+ och damen är på väg att lämna brädet.]
43.Ld4! Dxa6 44.Tb1+ och 45.

Ta1+.) 42.Ta1 c3 43.Lb6 Dxb6
44.a7.
c) 40...c3 41.Le7+ Kd7 42.Lf6!
Dd2 43.Lxc3! Dxc3 44.Td1+ och
45.a7.
39.Lb7 Dc5 40.Tb1 c3 41.Lb6!
uppg.
Det kunde följt 41...c2 42.Te1+
De5 43.Txe5+ Kxe5 44.Le3 o.s.v.
Sicilianskt (B 42)
Bobby Fischer
Tigran Petrosian
Buenos Aires 1971,
sjunde matchpartiet
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 a6 5.Ld3 Sc6 6.Sxc6
bxc6 7.0-0 d5 8.c4
I VM-matchen 1969 prövade
Spassky 8.Sd2 mot Petrosian utan
framgång.
8...Sf6 9.cxd5 cxd5 10.exd5
exd5
Petrosian är beredd att ta på sig
en isolerad bonde. 10...Sxd5
11.Le4 Ta7 är ett tänkbart alternativ.
11.Sc3 Le7

12.Da4+!
En giftig nyhet. Petrosian kände
säkert till partiet Parma–Suetin,
Havanna 1969, där spelet efter
12.Le3 0-0 13.Ld4 Dd6 14.h3
Le6 15.Te1 Sd7 ebbade ut i remi.
12...Dd7?!
Efter en rejäl lutare är Petrosian
beredd att offra kvalitet, som i
det här fallet är ett tecken på
vantrivsel. Efter 12...Ld7 13.Dc2
0-0 14.Le3 följt av Ld4 och Tfe1
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kan svart få problem med den
isolerade d-bonden.
13.Te1!
Fischer ökar pressen lugnt och
fint. Det är denna klarhet som
många betraktar som ett utmärkande drag i hans spelstil. Kvalitetsvinsten 13.Lb5 axb5 14.Dxa8
0-0 skapar onödiga förvecklingar.
13...Dxa4 14.Sxa4
Med damerna avbytta är a6-bonden en allvarlig svaghet.
14...Le6 15.Le3 0-0 16.Lc5
Det är mästarens signum att han
vet vilka pjäser som ska bytas av
och vilka som ska vara kvar på
brädet.
16...Tfe8 17.Lxe7 Txe7

18.b4!
Springaren ska ha en säker utpost
på c5, och samtidigt minskar det
svarts lust att befria sig från svagheten på a6. Om a6-a5 så b4-b5
och vit har fått en farlig fribonde.
Och när springaren kommer till
c5 så är det just a6-bonden som
får det svårt.
18...Kf8 19.Sc5 Lc8 20.f3
Det tar kontroll över e4 och öppnar en diagonal för kungen mot
centrum.
20...Tea7?!
Idén är att manövrera löparen till
b5, men det fungerar inte. Botvinnik förelog 20...Txe1+ 21.Txe1
Se8 22.Kf2 Sc7 23.Ke3 Ke7
24.Kd4 Kd6 “och med springaren på c7 har svart det värsta
bakom sig.“ Men vits aktivare
12
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pjäser borde ge honom klar fördel.
21.Te5 Ld7

22.Sxd7+!!
I pressrumet var Migual Najdorf
snabb med att fördöma det här
draget. Vit byter ju bort sin
guldspringare mot svarts “dåliga“
löpare. Det krävs en djupare
Fischerblick för att förstå vad det
är som händer. Löparen höll
faktiskt ihop svarts ställning och
när den har försvunnit ökar möjligheterna för vits torn. Efter
22.a4 Lc6 23.Tc1 Sd7 24.Sxd7+
Lxd7 har svart försvarsmöjligheter.
22...Txd7 23.Tc1
Till att börja med hotar 24.Lxa6.
Det innebär att vits torn kliver
in i svarts ställning med tempo.
Petrosian förhindrar ett intåg till
c6, men c7 fungerar lika bra.
23...Td6 24.Tc7 Sd7 25.Te2 g6
På 25...Te8 finns 26.Txe8+ Kxe8
27.Ta7 Sb8 28.b5! axb5 29.
Lxb5+ Kf8 (29...Sd7 30.Kf2 Kd8
31.Txd7+ Txd7 32.Lxd7 Kxd7
33.Ke3 och vits avlägsne fribonde ordnar vinsten) 30.a4 Tb6 31.
Kf2 och vit vinner.
26.Kf2 h5
Lika hopplöst förefaller 26...Tb8
27.a3 Tbb6 28.Ta7 eller 26...Te8
27.Txe8+ Kxe8 28.Ta7 Tb6 29.
a3 Sb8 30.Ke3.
27.f4 h4
Han vill inte släppa in Fischers
kung på de svarta fälten.
28.Kf3

Kungen hotar att kila bort och slå
h4-bonden.
28...f5 29.Ke3 d4+
Kungen portas från d4. Efter
29...Sf6 30.Kd4 Se4 31.Tec2
dukar svart under.
30.Kd2

30...Sb6
Svart är mer eller mindre i dragtvång. Efter 30...a5 31.bxa5 Txa5
32.Tc8+ Kg7 33.Lc4 Kf6 34.Tce8
Sc5 35.Tf8+ Kg7 36.Tf7+ Kh6
37.Tee7 Se4+ 38.Kd1 Sf6 39.Tf8
g5 40.Te5 är svart försvarslös.
31.Tee7 Sd5 32.Tf7+ Ke8 33.
Tb7 Sxb4
Svart förlorar även efter 33...Tb6
34.Txb6 Sxb6 (34...Kxf7 35.Lc4)
35.Tg7 Kf8 36.Txg6 Sd5 37.Lc4
eller 33...Tb8 34.Ta7 Ta8
(34...Sxf4 35.Th7 Se6 36.Lc4 Sf8
37.Lf7+ Kd8 38.Th8) 35.Txa8+
Kxf7 36.Lc4 Ke6 37.Kd3.
34.Lc4 uppg.
Hotet 35.Th7 med matt avgör.
Du har bevittnat ett positionellt
mästerverk.
Bobby hade kvalificerat sig till en
VM-match mot Boris Spasskij,
som Bobby vid den tidpunkten
hade mött fem gånger med resultatet tre förluster och två remier.
De flesta trodde nog att Spasskij
skulle försvara sin VM-titel.
När man skriver schackhistoria
kan man dela in det hela i vad
som hände före och efter 1972.
Det var med VM-matchen 1972
som det gavs möjlighet att ägna
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sig åt schack professionellt. Antalet medlemmar i de nationella
förbundet ökade på de flesta håll
dramatiskt. Folk i gemen fick ett
hum om vad schack är för något.
Det var något som vi berörde i
förra numret av TfS.
Damgambit (D 59)
Bobby Fischer
Boris Spassky
Reykjavik 1972,
sjätte matchpartiet
1.c4!?
Jag minns att det där kom som en
präktig överraskning den där sommaren. Fischer var ju en inbiten
e4-spelare.
1...e6 2.Sf3 d5 3.d4 Sf6 4.Sc3
Le7 5.Lg5 0-0 6.e3 h6 7.Lh4 b6
Spassky hade mycket goda erfarenheter av Tartakowervarianten,
så det valet kan inte ha överraskat
Fischer.
8.cxd5 Sxd5 9.Lxe7 Dxe7 10.
Sxd5 exd5 11.Tc1 Le6 12.Da4
c5 13.Da3 Tc8 14.Lb5 a6
Efter matchen föreslog Averbach
gambitdraget 14...Db7! och det
kom till användning i partiet
Timman–Geller, Hilversum
1973, som fortsatte: 15.dxc5 bxc5
16.Txc5 Txc5 17.Dxc5 Sa6!
18.Lxa6 (18.Dc6 Dxc6 19.Lxc6
Tb8!) 18...Dxa6 19.Da3 Dc4!
20.Kd2?! Dg4 21.Tg1 d4! 22.
Sxd4 Dh4! och svart vann. Det
gjorde att varianten med 8.cxd5
förlorade i popularitet.
15.dxc5 bxc5 16.0-0 Ta7
Det här draget har kritiserats på
många håll. Seirawan har rekommenderat 16...Da7, t.ex. 17.Le2
(17.La4 a5! [med idén Sa6-b4]
18.Lb5 Sd7 19.Lxd7 Lxd7 följt
av Le6 och d5-d4 ger svart utjämning, enligt Seirawan) 17...Sd7
18.Tc3 (eller 18.Tfd1) 18...a5 och
svart kan skapa motspel mot
b-bonden.
17.Le2 Sd7
I stampartiet Furman–Geller,
Moskva 1970 följde 17...a5 18.

Milos Forman ville göra film om Bobby Fischer
I samband med den mångomskrivna VM-matchen mellan
Anatolij Karpov och utmanaren Viktor Kortchnoi i Merano
1981 fick jag en pratstund med filmregissören Milos Forman. Då
var det framför allt två filmprojekt som intresserade honom. Det
handlade om Wolfgang Amadeus Mozart och Robert James
Fischer.
I dag vet vi vad som kom ut av de detta. “Amadeus“ premiärvisades 1984.
Det var en spelfilm om Bobby på gång redan 1978. Peter Falk
hade köpt filmrättigheterna till Brad Darrachs bok “Bobby
Fischer vs. the rest of the world“. Darrach var inofficiell medlem
i Fischers läger i Reykjavik 1972 och skrev en Fischervänlig
artikel i Life magazine. Han försäkrade Fischer att han inte skulle
skriva någon bok om matchen, ett löfte som senare bröts.
Forman kontaktades och var entusiastisk över filmidén. Han
ville att Bobby Fischer och Boris Spasskij skulle spela sig själva i
denna Hollywoodproduktion. Kavalek fick i uppdrag att kontakta dem.
Spasskij tackade genast ja medan Fischer som väntat var mer
svårflirtad. Kavalek var överraskad över att schackgeniet över
huvud taget kunde tänka sig att diskutera saken, inte minst därför
att Fischer några år tidigare hade stämt Darrach inför domstol för
att ha skrivit boken, där Fischer till skillnad från i artikeln i Life
magazine framställdes som en dåre. Fischer genomförde rättegången utan advokat och förlorade det utdragna målet på en
juridisk finess.
Fischer träffade den tilltänkte regissören och kom med ett bud.
Han krävde en miljon dollar för sin medverkan. Forman vidarebefordrade budet till filmens producenter, som kontrade med att
Fischer kunde få en tiondel av den summan. Falk och hans
medproducenter menade att Fischer fick nöja sig med 100 000
dollar eftersom han inte var medlem i skådespelarnas fackförening. Det blev inte någon Hollywoodkarriär för Fischer.
Nu har Oscarsvinnaren Kevin Macdonald anmält sitt intresse
för att göra den spelfilm som aldrig blev gjord under Fischers
levnad. Det var Macdonald som gjorde filmen om Idi Amin. Den
planerade filmen kommer att bygga på boken “Bobby Fischer
goes to war“ av David Edmonds och John Eidinow.
Fischer tackade nej till alla reklamerbjudanden, och det var
många andra som fick kalla handen. När Fischer hade vunnit
VM-titeln 1972 fick han en inbjudan från president Richard
Nixon att besöka Vita huset. Den nyblivne schackvärldsmästaren lär ha frågat efter storleken på det honorar som presidenten
kunde erbjuda. Det blev ingenting av med det besöket. Året
därpå spelade Fischer ett uppvisningsparti mot filippinske diktatorn Ferdinand Marcos i Manila. Det var i direktsändning på tv
och det var snabbt undanstökat: remi efter åtta drag. Det tog fem
minuter. Fischer krävde och fick 20 000 dollar för besväret.
LG
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Tc3! Sd7 19.Tfc1 Te8?! 20.Lb5!
med klar fördel för vit. Petrosian
föreslog 17...c4!? som en möjlig
förstärkning, t.ex. 18.Dxe7 Txe7
19.Sd4 Sc6 20.Sxe6 fxe6 21.b3
Sa5 22.bxc4 Sxc4 23.e4 Tc5!
24.exd5 exd5 25.Lf3 Tec7, eller
24.Tfd1 Tec7 25.f4 Kf7 och svart
bör kunna hålla jämvikten (Kasparov).
18.Sd4!

Spasskys sekundant Iivo Nei:
“Svart borde inte ha tillåtit det
draget.“ Efter det följande avbytet får svart problem med sina
bönder.
18...Df8
Seirawan har föreslagit 18...Sf6
19.Sb3 c4 20.Dxe7 Txe7 21.Sd4
a5 med idén att ordna motspel på
b-linjen.
19.Sxe6! fxe6 20.e4! d4
Svart får leva med sina svagheter
i bondestrukturen även efter
andra drag, men efter 20...c4 21.
Dh3 Tc6! 22.Lg4 Df7 eller 22.b3
Sb6 har svart goda försvarsresurser. (Kasparov)
21.f4
Svagheten på e6 lyfts fram. Det
hotar 22.Lc4 följt av f4-f5.
21...De7
Efter 21...Kh8 22.e5! Sb6 23.Lg4!
De7 (23...c4 är också otillräckligt
på grund av 24.Dxf8+ Txf8 25.
Lxe6 Tc7 26.Tcd1 c3 27.bxc3
dxc3 28.Tf3!) 24.f5 exf5 25.Lxf5
Sd7 26.Tce1 Te8 27.Dg3 Tb7
28.b3 Tb6 29.Lg6 har vit ett
avgörande angrepp. (Kasparov)
14
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22.e5!
Svagheten på e6 fixeras och
springarens aktionsradie begränsas.

22...Tb8
Det finns en uppsjö av analyser
efter 22...Sb6 med sikte på d5.
Kasparov har föreslagit 23.Dd3!
med idén De4 och Ld3. Han ger
varianten 23...Sd5 (23...Td8
24.De4 Db7 25.Dxb7 Txb7 26.
Txc5 Sd5 27.b3 med merbonde
för vit.) 24.De4 Df7 (24...Se3
25.f5! Sxf1 26.Txf1) 25.f5! Se3
26.fxe6 Dxe6 27.Ld3! Tf7
28.Dh7+ Kf8 29.Txf7+ Dxf7
(29...Kxf7 30.Lc4!) 30.Lc4!!
Sxc4 31.Tf1 Dxf1+ 32.Kxf1 Te8
33.Dg6! Txe5 (33...a5 34.e6!)
34.Dxa6 Se3+ 35.Kf2 och vit bör
vinna.
23.Lc4 Kh8
Efter 23...Sb6 24.Dxc5 Sxc4 25.
Dxc4 Txb2 26.Dxd4 får svart
inte tillbaka bonden, för 26...Txa2
faller på 27.f5! Dd7 28.Dc4 Dd5
29.Dxd5 exd5 30.e6 med ett
vunnet slutspel.
24.Dh3! Sf8
Efter 24...Txb2 25.Lxe6 Sf8 26.
Lc4 har vit en avgörande bondestorm på gång.
25.b3 a5 26.f5!
Svart kan inte tillåta att den
bonden tar ett steg till.
26...exf5 27.Txf5 Sh7
Det fanns inte något att välja på.
Om 27...Sg6 så är 28.Dg3 starkt.
28.Tcf1
Inte 28.Tf7?? Sg5.

28...Dd8 29.Dg3
Hotet är 30.e6 med öppna spjäll
mot svarts kung.
29...Te7 30.h4 Tbb7 31.e6!
Tbc7 32.De5! De8
32...Sf6 faller på 33.Txf6! gxf6
34.Txf6 med matt.
33.a4 Dd8 34.T1f2 De8 35.T2f3
Dd8 36.Ld3 De8
Eller 36...Dg8 37.Tf7 Txf7 38.
exf7 Txf7 39.Lc4 o.s.v.
37.De4 Sf6
Om 37...Txe6 så 38.Tf8+ Sxf8
39.Txf8+ Dxf8 40.Dh7 matt.

38.Txf6! gxf6 39.Txf6 Kg8 40.
Lc4 Kh8
På 40...Dh5 följer 41.Tg6+.
41.Df4 uppg.
Regina tog sig i hemlighet till
Reykjavik i samband med VMmatchen för att uppleva sonens
stora ögonblick. När Bobby fick
veta det blev han ursinnig och
kommenderade henne via ombud att genast återvända till USA.
Regina dog 1997.
Worldwide Church of God fick
tjugo procent av prispengarna från
Reykjavik. Sektledaren Herbert
Armstrong prisade Gud och
Bobby för bidraget. Det var
sekten som hade ordnat ett
boende åt Fischer i Pasadena och
de vaktade sitt guldägg. Hans
kontaktadress var en postbox.
Fem år efter VM-matchen bröt
Fischer med sekten och stämde
Armstrong inför domstol för bedrägeri. Då var Armstrong också
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Bobby Fischer–Boris Spassky
Sveti Stefan 1992

36.g4!!
I sina kommentarer till det draget
talade Seirawan lyriskt om att
den gamle Bobby är tillbaka. Och

Foto: Einar Einarsson

invecklad i en sexskandal.
VM-titeln förlorade Fischer
1975 sedan Fide hade vägrat att
uppfylla två av hans 179 krav för
att försvara titeln mot Anatolij
Karpov.
Det väckte stort uppseende när
en sebisk bankir långt om länge
lyckades locka Bobby tillbaka till
tävlingsarenan. Det var samma
lockbete som till matchen i
Reykjavik tjugo år tidigare.
Fischer var i stort behov av
pengar och det fick han rikligt av
genom att ställa upp i en returmatch mot Spassky. Därigenom
bröt han FN-sanktionen mot
Serbien. Han varnades av den
amerikanska regeringen från att
ställa upp i beslut nummer 12810
från den 21 augusti 1992. Ett
dokument som han spottade
på under en presskonferens den
2 september inför matchen i
Sveti Stefan. Efter den loskan
och första draget mot Spassky
riskerade han ett långvarigt fängelsestraff och ett avsevärt bötesbelopp om han återvände till
USA. Det fastslogs i ett domstolsbeslut den 15 december
1992. Från den dagen var Bobby
mer eller mindre fredlös.
Bobby Fischer vid ankomsten till Reykjavik den 24 mars 2005.

sättet på vilket Fischer drar fram
motståndarens kung i ljuset är
mästerligt.
36...hxg4 37.hxg4 Txa7
Vit står överlägset efter 37...f4
(37...fxg4 38.Sh2 Txa7 39.Sxg4+
Ke6 40.Dxa7 och vit vinner.)
38.Le4! fxe3 (38...Txa7 39.Lxa7)
39.Lxd5 Txa7 40.Se4+ Kg7 41.
Dxa7.
38.Dxa7 f4
Det är lika hopplöst efter
38...fxg4 39.Sh2 Dc8 (39...Le6
40.Se4+ Kg7 41.Sxd6) 40.Se4+
Ke6 41.Sxd6! Lxd6 (41...Kxd6
42.Lc5+) 42.Dxh7.

39.Lxf4?!
Han ger Spassky chansen att åter
komma in i partiet. Kasparov
föreslår det starkare 39.Lb6!, t.ex:
a) 39...Da8 40.g5+ Kf7 41.
Lxg6+!.
b) 39...Dc6 40.g5+ Ke6 (40...Kf7
41.Ld8) 41.Lxg6 Sf8 42.Lf5+!.
c) 39...Dc8 40.Le4! Lxe4 (40.
...Dxg4+ 41.Kf1 Le6 42.Db8)
41.Sxe4+ Ke6 42.Sxd6! Dc6 43.
Sxe5! Dxd6 44.Ld4! Sf6 45.Db7
o.s.v.
39...exf4?!
Kasparov menar att 39...Lxf3! är
svarts enda chans, t.ex. 40.Sxf3!?
TfS nr 2/2008
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40.Sh4! Lf7
Eller 40...Sf8 41.Dd4+ Ke6 42.
Sxg6! Sxg6 43.Lf5+ Kf7 44.
Dxd5+! Kg7 45.Se4 Se5 46.Sc5!
Sf3+ 47.Dxf3 dxc5 48.bxc5 Lxc5
49.Dxf4 och vit vinner. (Kasparov)
41.Dd4+ Ke6
På 41...Kg5 avgör 42.Dg7.

42.Sf5!
Springaren kan inte slås och den
hotar bland annat att gå till g7.
42...Lf8
Eller 42...Kd7 43.Da7+ Kd8 44.
Db8+ Kd7 45.Dxb5+ med pjäsvinst.
43.Dxf4 Kd7
Efter 43...gxf5 44.Lxf5+ kommer vit bonde över med Lxh7.
44.Sd4 De1+ 45.Kg2 Ld5+ 46.
Le4 Lxe4+ 47.Sxe4 Le7 48.Sxb5
Sf8 49.Sbxd6 Se6 50.De5 uppg.
16

TfS nummer 2.08

Foto: Einar Einarsson

exf4 41.Dd4+ Kf7 42.Dxf4+ Kg7
43.g5 Sf8 44.Dd4+ Kh7 45.Dh4+
Kg7 46.Le4 Df7 47.Sd4 d5
48.Lg2 Sh7 49.f4 Ld8! 50.De1
Kg8 med hopp om livet.

Bobby Fischer i ett avspänt ögonblick med hustrun Miyoko Watai.

Bobby Fischer skulle aldrig
återvända till USA. Under sin
landsflykt var han bosatt i Budapest, Baguio City och Tokyo. Det
var när han skulle lämna Japan
den 13 juli 2004 med destination
Filippinerna som han greps på
Narita Airport och fängslades.
Utan att han blivit informerad
hade hans amerikanska pass ogiltigförklarats. Han riskerade att
bli utlämnad till USA. I september 2004 ringde han sin isländske
vän Saemi Palsson och bad om
hjälp. Det var då en kommitté
på Island började arbeta för att
Fischer skulle bli isländsk medborgare. Kommittén lyckades
med detta hårt uppbackad av
Islands utrikesminister David
Oddsson, och Fischer anlände till
Reykjavik den 24 mars 2005.
Ankomsten till Reykjavik sändes
direkt på isländsk tv.
Fischer bodde sina sista år i den
isländska huvudstaden. Han dog
den 17 januari på universitetssjukhuset i Reykjavik. Orsaken

var njursvikt. Han ville inte
genomgå en operation som
kunde ha räddat hans liv. Han
misstrodde läkare. Möjligen var
han påverkad av den forskning
som hans systerdotter Elisabeth
Targ hade genomfört med statliga medel. Ett av hennes större
forskningsprojekt handlade om
avståndshealing. Hon genomförde ett projekt där en större grupp
människor ställde upp för att
fjärrbota HIV-smittade med hjälp
av bön. Elisabeth Targ var mitt
uppe i sina projekt när hon dog
i cancer. När Bobby Fischer besökte sitt favoritantikvariat i
Reykjavik läste han med stort
intresse böcker om parapsykologi.
Russell Targ, som var gift med
Bobbys syster Joan och pappa till
Elisabeth, har gjort sig ett stort
namn i USA med sitt parapsykologiska hokuspokus. Han
lyckades övertyga CIA om att
han kunde avslöja USA:s fiender
med hjälp av fjärrseende och fick
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även han generöst ekonomiskt
stöd av amerikanska staten för sin
forskning kring detta. Han besökte Stockholm i september
2003 och höll då tre föredrag:
“Användes telepati under kalla
kriget?“, “Telepati och fjärrseende – de bästa bevisen“ och “Kan
kvantfysiken förklara avståndshealing?“.
Dödgrävaren, bonden som ägde
marken, arbetade hårt i den
råkalla isländska natten. På morgonen den 21 januari begravdes
Bobby Fischer på den avsides
kyrkogården i lilla Selfoss. En
handfull vänner var närvarande
när kistan sänktes, däribland hans
japanska hustru Miyoko Watai.
Det var Fischers önskan att det
skulle vara en ceremoni i stillhet.
Det lilla sällskapet hade anlitat
den katolske prästen Jakob
Roland, som utförde begravningsakten. Inte ens församlingsprästen i Selfoss visste vad som
försiggick i skydd av mörkret. Det
visste inte heller Russell Targ,
som hade anlänt från USA för att
vara med vid begravningen – som
han inte bjöds in till – och bevaka
sina intressen i arvsfrågan. Saemi
Palsson, Fischers livvakt och förtrogne under VM-bataljen 1972,
var ledsen för att han inte fick
vara med och ta farväl av sin vän.
När det på eftermiddagen
nästa dag blev känt genom massmedierna att begravningen hade
genomförts i största hemlighet,
började också myndighetspersoner ifrågasätta om det hela hade
gått rätt till.
Sedan kom striden om arvet på
nästan tjugo miljoner kronor. Det
finns inte något testamente.
Det har ifrågasatts om Miyoko
Watai verkligen kan betraktas som
hans hustru, om äktenskapet kan
anses vara giltigt. En av Fischers
vänner, den kanadensiske mediekonsulten John Bosnitch, har

förklarat att han själv var bröllopsvittne och att allt är i sin
ordning, att Watai är den rättmätiga arvingen. Det som komplicerar bilden är att Fischer i en
radiointervju i Moskva 2005 förklarade att han inte var gift med
Watai, att de bara var “goda
vänner“.
Bobbys mor Regina dog 1997,
storasyster Joan året därpå. Russell Targ har gjort anspråk på
arvet för sina två söners räkning.
Under besöket på Island kontaktade han en advokat som ska
bevaka hans intressen. Med sin
klärvoajanta förmåga kan Targ
kanske förutse om han har något
att hämta i arvsstriden.
Det finns en tredje part:
Fischer bodde på Filippinerna
2000–2002 och träffade då den
trettiofem år yngre Marilyn

Young. De bodde tillsammans i
Baguio City, och deras dotter Jinky föddes den 21 maj 2001. Det
finns övertygande bevis för att
det verkligen är hans dotter.
Marilyn och Jinky besökte för
övrigt Bobby på Island vid ett par
tillfällen och han skickade dem
ekonomiskt understöd. Marilyn
Young företräds av en filippinsk
advokatbyrå. Fischer fanns inte
med under dotterns uppväxt i
någon större omfattning. Här
finns likheter med Bobbys egen
barndom.
Det fanns ofta en förunderlig
harmoni i Fischers schackpartier,
men det var ingenting som återspeglades i hans liv. På dödsbädden bad han en vän att ordna ett
foto på Regina. Bilden på hans
mor stod på nattduksbordet när
han dog. Försoning. Till slut.

Gunnar Finnlaugsson besökte Bobby Fischers enkla grav i
samband med Reykjavik Open. Finnlaugsson har tagit initiativet
till en minnesturnering för Fischer i Selfoss den 8–12 oktober.

TfS nr 2/2008

TfS nummer 2.08

17

08-04-08, 14.37

17

Foto: Cathy Rogers

Spellokalen

Det blev entusiastiska
applåder vid invigningen i
Wijk aan Zee när den nya
ägaren av Corus, indiska
storkoncernen Tata,
meddelade att man

Sjuttioårsjubileum i

Wijk aan Zee
TEXT: JOHAN SIGEMAN

ekonomiskt garanterar
schackfesten minst fem
år till. En stor del av
schackvärlden stämde
säkert in i ovationerna.
Årets jubileumsturnering
blev en ny framgång för
Magnus Carlsen, som
delade förstaplatsen med
Levon Aronian.
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Redan 1938 spelades den första
turneringen i den långa serie av
högklassiga tävlingar som numera går under namnet Corus Chess.
I år var det dags för den 70:e
upplagan och arrangörerna hade
ansträngt sig lite extra för att göra
detta till en riktig höjdpunkt. Nu
kan man i för sig konstatera att
det inte är så lätt att åstadkomma
en radikal förbättring av en
tävling som redan tidigare håller
absolut yppersta världsklass.
Med ett sponsorbidrag från det

världsomspännande stålföretaget
Corus uppgående till mer än en
miljon euro finns det naturligtvis
alldeles utmärkta möjligheter att
skapa någonting sevärt varje år.
För ett par år sedan skrev jag en
reseberättelse från tävlingen där
jag berättade om företagets unika
och stora engagemang för denna
tävling. För bara något år sedan
köptes hela verksamheten av den
indiska storkoncernen Tata, men
de farhågor angående ovälkomna
förändringar som alltid finns i
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träffa spelare till Limhamns årliga Sigemanturnering. För Anils
del handlade det i stället om ett
mycket hedrande domaruppdrag.
Som ett led i firandet av sjuttioårsjubileet hade arrangören
bjudit in fyra schackliga legender
(Jan Timman, Viktor Kortchnoi,
Lajos Portisch samt Ljubomir
Ljubojevic) till en dubbelrondig
hedersturnering och det var denna unika och spektakulära lilla
grupp som Anil skulle få ansvaret
för. Även om denna tävling skulle starta först helgen efter invigningen, valde Anil klokt nog att
resa några dagar i förväg för att
acklimatisera sig och lära känna
de övriga domarna i den ordinarie turneringen. Timman dök
för övrigt upp på invigningen,
någonting som arrangörerna inte
hade varit alldeles säkra på med
tanke på de frostiga relationerna
mellan den holländske legenden
och framför allt turneringsdirektören Jeroen van der Berg. Det
verkade dock som om förhållandet var på väg att normaliseras
även om det inte var några
varmare känslor som syntes.
I det mingel som alltid förekommer både före och efter

invigningsceremonin stötte vi
ihop med bland andra Short som
denna gång spelade i B-gruppen
där han normalt inte skulle behöva höra hemma. Han hade själv
tagit kontakt med arrangörerna
för att fråga om han fick plats i
denna grupp. Under 2007 hade
han spelat mycket ojämnt och
han berättade att självförtroendet hade fått en ordentlig knäck.
Hans målsättning var att ta en
plats bland de tre bästa i B-gruppen men det var tydligt att han
inte var alldeles övertygad om att
det skulle gå. Det skulle visa sig
att det skulle gå alldeles utmärkt.
Då krutröken lagt sig två veckor
senare visade det sig att Nigel
delade andraplatsen med Bacrot
på 8½ poäng.
och hans
pappa Henrik berättade om det
fullspäckade spelprogrammet
under 2008, men också om att
den friluftsälskande familjen
bygger en hytte i fjällen och att
Magnus nu är i det närmaste lika
bra som pappa i squash. I schack
råder det dock ingen tvekan om
vem som är bäst i familjen.
Magnus hoppades på ett resultat

MAGNUS CARLSEN

Foto: Cathy Rogers

samband med ägarskiften kom
snabbt på skam. Även Tata har
ett starkt intresse av schack och
bolaget ger ekonomiskt stöd till
ett antal av de indiska stjärnorna.
Vid årets pampiga invigning
kunde ledningen stolt tillkännage att tävlingen kan räkna med
ekonomiskt stöd i vart fall ytterligare fem år – en nyhet som
givetvis togs emot med stormande applåder av publiken.
Lottdragningen gick denna gång
till på det sättet att spelarna fick
en ask som innehöll ett föremål
där startnumret fanns på en liten
lapp. Judit Polgar visade mig
efteråt att föremålet var en liten
svart ryggsäck(!) i metall, en symbolik vars närmare innebörd jag
inte lyckades klura ut. Judits
spelstil utmärks ju ofta av vilda
angrepp där hon likt en lejoninna
kastar sig över det intet ont anande villebrådet. För några år sedan
hade hon och maken (veterinär
till yrket) en liten lejonunge på
besök i hemmet – säkert en inspirationskälla så god som någon!
Ett spektakulärt inslag vid
invigningen var annars en stenskulptur på scenen föreställande
två människor sittande vid ett
schackspel, djupt försjunkna i
tankar, inte olikt Rhodins berömda “Tänkaren“. Då invigningsceremonin gick mot sitt slut efter
ungefär en timme, visade det sig
att skulpturen bestod av levande
människor som sakta rätade på
ryggarna och sträckte fram
handen till motståndaren och
tackade för partiet! Det gick ett
sus genom publiken. Ingen anade
väl i detta ögonblick att just en
(utebliven) handskakning skulle
få en stor och ovälkommen
uppmärksamhet lite senare.
Denna gång hade jag och min
trogne vapendragare Johan Berntsen rest tillsammans med Anil
Surender till turneringen. Johan
och jag åkte som vanligt för att

Veterangruppen: Ljubomir Ljubojevic, Lajos Portisch, Jan
Timman och Viktor Kortchnoi.
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som skulle ge honom en plats på
den övre halvan i turneringen och
vi lovade att hålla tummarna för
honom. Magnus stack sedan som
ett skott ur startblocken och började med två raka vinster i rond 1
och 2 och kom som bekant till sist
att dela segern i hela tävlingen
med Aronian.
Ivan Cheparinov har gått framåt enormt under det senaste året
och han berättade att han i år för
första gången kommer att få en
plats i den prestigefyllda turneringen i Sofia i maj där han
tillsammans med Veselin Topalov ska försvara de bulgariska
färgerna mot fyra utmanare, nämligen Tejmur Radjabov, Levon
Aronian, Vasilij Ivantjuk och
kinesen Xiangzhi Bu.
Med unge Parijman Negi och
hans pappa pratade jag om den
nya billiga indiska personbilen
som bara ska kosta ungefär
17 000 kronor och som kommer
att göra det möjligt för hela den
indiska medelklassen att skaffa
bil. Modellen har inga tekniska
finesser och saknar bland annat
luftkonditionering, något som
förefaller kunna vara en nackdel
på de indiska breddgraderna. Det
är Tata som ligger bakom också
denna nya modell. Med tanke på
klimathotet och inför utsikterna
att ytterligare ett antal miljoner
indier snart kan puttra fram på
vägarna, kan man tycka att denna
uppfinning inte är odelat positiv ... Till skillnad från Magnus
i A-gruppen, startade Negi för
övrigt katastrofalt i C-gruppen
med två raka förluster (varav en
mot Pontus Carlsson), men kom
sedan tillbaka i stor stil och hamnade till sist på delad andraplats
med 8 poäng (+3).
Den sympatiske Boris Gelfand
berättade att han naturligtvis var
mycket nöjd med sin insats i VMturneringen i höstas, men att han
egentligen aldrig kände att han

Isolerad löpare.

var nära att vinna. Tyvärr visade
sig årets turnering utvecklas till
lite av en flopp för Boris, som
(trots rating i mitten av fältet)
slutade på delad sistaplats i Agruppen.
SENARE PÅ FREDAGSKVÄLLEN ,
efter det att arrangörerna hade
satt igång spelet i alla amatörgrupperna, blev vi tre svenskar
bjudna att delta i en uppsluppen
kommittémiddag på den lokala
italienska restaurangen i Wijk aan
Zee. Där träffade vi Dolf Vos
(ordförande i kommittén), turneringsdirektören Jeroen van
der Berg med flera. En av de allra

viktigaste nyckelpersonerna
heter Hans Goosens. Han är högt
uppsatt inom Coruskoncernen
och har i flera år arbetat hårt för
att schackturneringen ska få
ökade resurser och en ännu högre
profil inom företaget. En av hans
viktigaste normala arbetsuppgifter i företaget är att hålla i
relationerna med politiker och
andra betydelsefulla beslutsfattare i regionen. Detta är någonting som är synnerligen viktigt för
ett företag med en miljöprofil
som alltid kan ifrågasättas. Företagets stora produktionsanläggning upptar samma yta som en
mindre stad och ligger alldeles
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intill det idylliska Wijk aan Zee.
Ur höga skorstenar väller en kraftig rök ut dygnet runt, år efter år
och även om det sägs att åttio
procent av röken består av
vattenånga så är det klart att man
frågar sig vad resterande del
innehåller. Företaget, med 10 000
anställda på orten, är naturligtvis
synnerligen viktigt för regionen
och man lyckas tydligen sköta
relationerna med miljömyndigheterna och det politiska etablissemanget på ett utmärkt sätt.
För Hans Goosens del medför
detta ett stort antal representationsmiddagar och andra liknande tillställningar, inte minst
under schackturneringen. Han
visade för Johan sitt späckade
mötesschema under de första
dagarna där han skulle hinna
träffa lokalpolitiker, parlamentariker, miljöansvariga, representanter för koncernledningen och
många andra. Corus tar verkligen
tillfället i akt att använda schackturneringen som ett sätt att
representera, och enligt säkra
källor gick det åt fyrtiofyra flaskor förstklassig champagne bara
under den första dagen (invigningen oräknad).
Arrangörerna får allt svårare
att hitta lämpliga hotell för alla
som kommer till tävlingen, inte
minst under den första helgen.
De bästa spelarna, arrangörerna
och vissa andra inkvarteras alltid
på hotell Zeeduin, alldeles nere
vid stranden och bara 300 meter
från spellokalen i De Moriaan.
Anil hamnade på ett litet hotell
inne i samhället och Johan och
jag placerades på ett tredje hotell. Alla rummen på vårt hotell
hade olika inredningar och färgsättningar. Jag tilldelades ett
stiligt rum med manlig, marinblå
prägel medan Johan hamnade i
ett chockrosa rum med spetsar
och tyll, något som gav upphov
till en del munterhet. På vårt

Den bulgariska kolonin i Wijk aan Zee: Ivan Cheparinov, Silvio
Danailov och Veselin Topalov.

hotell bodde också Short samt
exvärldsmästaren Topalov, Cheparinov och deras allerstädes
närvarande manager, den omstridde Silvio Danailov. Det var
säkert ingen slump att just team
Topalov inte bodde på samma
hotell som övriga spelare. Relationen mellan Topalov/Danailov
på ena sidan och framför allt
Kramnik på den andra är fortfarande synnerligen ansträngd
efter toalettskandalen i Elista.
Jeroen van der Berg berättade vid
vår italienska middag att det
säkert inte skulle bli något
handslag mellan Topalov och
Kramnik under turneringen (vilket inte är något brott mot Fides
regler eftersom båda spelarna är
införstådda med detta). Jeroen
berättade också en anekdot om
vad som hade hänt för några år
sedan då Kasparov hade en konflikt med Shirov. Strax före rondstart den dag då spelarna skulle
möta varandra, kom Kasparov till
van der Berg och berättade att
han inte tänkte skaka hand med
sin antagonist men han ville för
säkerhets skull veta om detta

skulle innebära några problem
gentemot arrangörerna eller sponsorerna. Sedan van der Berg förklarat att han inte trodde att det
skulle medföra några svårigheter,
kunde Kasparov sätta sig vid
brädet för att – givetvis utan hälsning – vinna över Shirov. Föga
anade vi då att den försynte
Cheparinov skulle vara inblandad i tävlingens skandal då han i
B-gruppens rond 8 vägrade skaka
hand med Short på grund av dennes kritik mot Topalov/Danailov
under Elista-VM, och Ivan, efter
protest från Short, dömdes som
förlorare av partiet. Senare
upphävdes detta beslut av tävlingsjuryn (där faktiskt Kramnik
ingick!) mot att Cheparinov bad
Short om ursäkt. Partiet spelades
på fridagen och Nigel lyckades
vinna efter ett mycket väl
genomfört parti. Efteråt ska
Nigel ha yttrat något i stil med att
“Det finns tydligen en Gud i alla
fall – och han är inte från Bulgarien!“.
Denna gång hade arrangörerna
i god tid meddelat att det skulle
bli betydligt svårare att få
TfS nr 2/2008
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Foto: Johan Sigeman

Förstapristagaren Levon Aronian.

ackreditering för journalister och
fotografer. Anledningen var att
det de senare åren blivit alltfler
fotografer på scenen. Utrustad
med ett imponerande intyg från
redaktör Grahn kunde jag ganska
snart kvittera ut ett passerkort
med fotograferingstillstånd. I
pressrummet var det fler människor än någonsin tidigare, något
som förvånade både mig och
Johan. En timme före rondstart
hade de cirka femton journalisterna tagit sina platser vid de
olika datorerna för att vara beredda att börja sin rapportering.
Uppe på podiet vankade jag
tillsammans med ett tiotal fotografer av olika dignitet och
kvalitet i god tid före spelarnas
ankomst. Jag fick chansen att
prata lite med turneringens
“hovfotograf“ Fred Lucas, som
22
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tar alldeles fantastiska bilder
(titta själva på hemsidan:
www.fredlucas.eu) och det visade sig att vi delade uppfattningen
att blixtbilder är ett otyg som
ska undvikas till varje pris. (Här
upphörde dock alla likheter i
övrigt mellan oss vad avser fotografering ...).
Varje rond utom den sista började klockan halv två. Först på
plats var i regel två av de kvinnliga deltagarna, nämligen Indiens
nya stjärna Humpy Koneru
(2612!) samt det kinesiska jättelöftet Yifan Hou (Tretton år
gammal och redan med ett
ratingtal på 2527!). Följden blev
naturligtvis att de blev utsatta för
fotografernas uppmärksamhet i
väntan på att övriga spelare
skulle visa sig på scenen. Det är
ganska stressigt att försöka foto-

grafera alla deltagare eftersom de
kommer stötvis och på grund av
att det rör sig ett tjugotal fotografer mellan borden. Allra sist kom
i regel Kramnik. Exakt klockan
13.35 kördes fotograferna ut ur
spellokalen.
I PRESSRUMMET SATT som vanligt
Aruna Anand och läste en tjock
historisk roman. Precis som sin
man är hon mycket vänlig och
öppen. Vi pratade bland annat
om cricket, ett ämne där hon
visade sig kunna betydligt mer än
vi svenskar. Hon kan inte så mycket om schack men tittar då och då
upp mot monitorerna på väggen
för att se om någonting har hänt
i Vishys parti. Denna gång skulle
Anand inte lyckas nå hela vägen
fram till förstaplatsen, utan fick
nöja sig med en med Radjabov
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delad andraplats med 7½ poäng,
en halva efter segrarna. Radjabov
var för övrigt den ende som lyckades vinna mot världsmästaren
och detta skedde redan i första
ronden. I ett skarpt parti avvecklade spelarna till ett slutspel där
Anand var nära att hålla remi
med kvalitet under men till sist
fick han ge sig. I resten av tävlingen tog Vishy +3 men det räckte
inte. Radjabov fortsatte starkt
men föll i den sjunde ronden med
svart i toppmötet mot Aronian,
ett parti som visade sig få mycket
stor betydelse för slutställningen.
Den trevliga traditionen att en
svensk spelar med i någon av
grupperna fortsatte även i år
genom att Pontus Carlsson blev
inbjuden till C-gruppen. Rankad
i mitten av startfältet men med
en positiv tendens i utvecklingskurvan fanns det god anledning
för honom att vara optimistisk
om en placering på övre halvan.
Starten blev också alldeles utmärkt med en vinst som svart
mot Negi. Vi följde partiet i
pressrummet och trodde ganska
länge att Pontus hade problem,
men det visade sig att vi lyckligtvis hade bedömt läget alltför
pessimistiskt. Rankad i mitten av
gruppen lyckades Pontus utmärkt
och slutade med 7½ poäng på
en odelad fjärdeplats. Han
drabbades efter rond ett av en
elak bacill, men lyckades rida ut
krisen med en kombination av
starka holländska piller och ett
taktiskt remianbud i andra
ronden.
med
olika spelare om eventuellt deltagande i Sigemanturneringen.
Vissa samtal gäller mest en allmän sondering av intresse och
kanske nivå på ekonomiska anspråk medan andra samtal var
mera konkreta. Vi försöker i regel
att få med en eller två holländare

varav Timman sedan urminnes
tider är den ene. Daniel Stellwagen, som gästade Malmö 2006
och slutade på delad fjärdeplats,
studerar kemi på universitetet
men har trots det lyckats konsolidera sin ställning som den
mest lovande bland de unga
holländska spelarna. Erwin L´Ami
är den ende av de yngre holländska spelarna som satsar
hundra procent på schack. Han
spelade hos oss 2007 men resultatet blev en besvikelse.
Vi hade också kontakt med
både det nya amerikansk-italienska stjärnskottet Fabiano Caruana
(2598) och ovan nämnda Humpy Koneru. Fabiano, som är en
liten och tunn sextonåring men
spelar med stor pondus, kommer
att bli ruskigt stark ganska snart –
han ÄR förresten redan mycket
stark. Med 10 poäng vann han
nämligen C-gruppen med hela
två poängs marginal. Humpy var
säkert besviken över sin insats i
B-gruppen där hon med 5½ (–2)
hamnade på en mer blygsam
placering än väntat. Men hon
kommer säkert igen, hennes
utveckling går spikrakt uppåt.
Den åtråvärda förstaplatsen i Bgruppen (som ger en plats i 2009

års A-grupp) kneps för övrigt av
Segei Movsesian, Slovakien med
imponerande säkerhet, en hel
poäng före tidigare nämnda
Bacrot och Short.
Alla vi pratar med känner till
vår turnering och är positivt inställda till deltagande (Johan med
kollegor i Limhamn har ett gott
rykte som arrangör) men problemet är att vi, till skillnad från
arrangörerna av Corus Chess, har
en smärtsamt begränsad budget
till förfogande. Det gör att vi
sällan eller aldrig har möjlighet
att bjuda in de riktiga kanonerna
till vår turnering. Trots det har
vi genom åren faktiskt haft spelare som Boris Spassky, Boris
Gelfand, Ulf Andersson, Ivan
Sokolov, Viktor Kortchnoi, Tony
Miles, Vasilij Smyslov, Joel
Lautier, Sergei Movsesian, Judit
Polgar, Tejmur Radjabov, Peter
Heine Nielsen, Vasilij Ivantjuk,
Emil Sutovsky, Alexander Beliavsky, Hikaru Nakamura,
Krishnan Sasikiran, Ivan Cheparinov, Magnus Carlsen och många
andra. Inte så illa, egentligen!
Till allra sist får jag upprepa
min uppmaning från tidigare år:
Åk till Wijk aan Zee – ni kommer
inte att ångra er!

Foto: Cathy Rogers

SOM VANLIGT PRATADE VI

Vår reporter Ian Rogers analyserar med Hou Yifan.
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Partikommentarer
av Ian Rogers
Volgagambit (A 58)
Loek van Wely
Magnus Carlsen
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 b5
Ett val i sista minuten sedan Carlsen strax före partiet vederlagt
den variant som han hade tänkt
spela mot van Wely.
4.cxb5 a6 5.bxa6 g6 6.Sc3 Lxa6
7.Sf3 d6 8.g3 Lg7 9.Lg2 Sbd7
10.Tb1 Da5 11.Ld2 Sb6 12.b3
Da3?!
Ett olyckligt fält för damen, som
snart tvingas tillbaka.
13.0-0 0-0 14.Se1! Lb7 15.Sc2
Da6 16.e4 Se8
Svart har förlorat för mycket
tid med för varianten typiska
manövrer för att klara sig. 16...e6
var nödvändigt.
17.a4 Sc7 18.Te1 Tae8 19.b4
Sd7
Vid det här laget är allt dåligt,
t.ex. 19...cxb4 20.Sxb4 Da8 21.
Sb5 med merbonde och bra
ställning för vit.
20.Sb5! Tc8
Kritiserat av många, men idéer
som 20...Sa8 och 20...Sxb5 21.
axb5 Da8 ser knappast förtroendeingivande ut.
21.Lh3 f5 22.Lg5 Se5
Dags att börja ruffla. Det här
draget hade förberetts av Carlsen
när han tänkte i fyrtio minuter på
föregående drag. Att ge upp e7bonden måste vara hopplöst, men
Carlsen betraktade förmodligen
sin ställning som objektivt sett
förlorad och var beredd att ge vad
som helst för motspel.
23.bxc5 Dxa4 24.Sxc7 Txc7 25.
c6 Lc8 26.exf5 Txf5 27.f4 Sc4
Carlsen förbrukade några av sina
få resterande minuter till att
24
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räkna ut att 27...Txg5 28.Lxc8
Dxf4 faller på 29.Le6+ Kh8 30.
Tb8+ Lf8 31.Tf1!.
28.Tb4 Da7+ 29.Kg2 Dc5 30.
Tb8 Sb2
Nu var Carlsen nere på sin sista
minut med tio drag kvar till tidskontrollen. Vid första anblicken
ser 30...Tf8 31.Lxc8 Tfxc8 32.
Txc8+ Txc8 33.Txe7 Sb2 34.Dd2
Lc3 ut att skapa lite mer obehag
för vit än partidraget, men efter
35.De3 Dxd5+ 36.Kh3 Df5+
37.g4 Dd3 38.Dxd3 Sxd3 39.Te3
står vit fortfarande på vinst.

31.Df3!
Ett utmärkt offer, men det kostade van Wely värdefull tid, och
han hade nu mindre än tre
minuter.
31...Dxc2+ 32.Te2 Db1 33.Lxf5
Dxf5 34.g4 Df7 35.Lxe7 h5!!
”Jag trodde att jag skulle förlora
på tid”, erkände Carlsen, som fann
den här smarta idén i ren desperation.
36.Lxd6
36.h3 måste också vinna, men
efter 36...Txe7 37.Txc8+ Kh7
kämpar svart fortfarande. Vid det
här laget var också van Wely nere
på sina sista trettio sekunder för

att nå fyrtionde draget.
36...hxg4 37.De4 Kh7! 38.Lxc7
38.Texb2! hade besparat vit en
massa huvudvärk.
38...Lf5 39.De3
Omskakad av händelseförloppet
missar van Wely 39.Th8+!!, som
framtvingar dambyte och direkt
vinst.
39...Dxd5+ 40.Kg3?
Det fanns inte tid att finna
40.Kg1!! Ld4 som på grund av
miraklet 41.Th8+!! Kxh8 42.
Le5+ Dxe5 43.fxe5 Lxe3+ 44.
Txe3 ger vit remi med råge.
40...Sc4

41.Df2
Det kom snabbt. Han var inte
medveten om att dragserien var
avklarad. Vit stod hur som helst
på förlust, men det hade krävts
några magiska datordrag från
Carlsens sida för att säkra poängen efter 41.Db3 Dh1 42.Ld8
(42.Le5 Dg1+ 43.Kh4 Sxe5
44.fxe5 Df1! 45.De3 g5+! 46.
Kh5 g3! är den enkla varianten!)
42...Dg1+ 43.Kh4 och svart måste finna 43...Df1! 44.Te7 Dxf4
45.Txg7+ Kxg7 46.Dc3+ Se5 47.
Tb7+ Kg8 48.Db3+ Sc4 49.Lc7!
Dh6+ 50.Kg3 Dh3+ 51.Kf4 Ld3!!
som snärjer vits kung och vinner
partiet.
41.Td8 kan ha varit vits bästa
chans, men efter 41...Dxc6 är
vits chanser att överleva små.
41...Dd3+! 42.Kg2 Le4+ 43.
Txe4
43.Kg1 Ld4 är ännu värre.
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Wijk aan Zee 2008, grupp A
1

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

GM Levon Aronian
GM Magnus Carlsen
GM Viswanathan Anand
GM Tejmur Radjabov
GM Peter Leko
GM Vasilij Ivantjuk
GM Michael Adams
GM Vladimir Kramnik
GM Veselin Topalov
GM Judit Polgar
GM Sjachijar Mamedjarov
GM Pavel Eljanov
GM Loek van Wely
GM Boris Gelfand
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½ ■
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½ 0 0 ½ 1 ½

■

½
½

1
½
½

0
½
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1
½
½

1
½
½
½
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1
1
½

0
½
■

p

prest.

8
8
7½
7½
7
7
6½
6½
6
6
6
5
5
5

2829
2830
2794
2799
2770
2770
2743
2737
2710
2716
2711
2659
2660
2655

p

prest.

10
8
8
7½
7
7
7
7
6½
6
6
4½
4½
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2696
2577
2578
2549
2524
2519
2522
2516
2501
2463
2463
2386
2384
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Wijk aan Zee 2008, grupp C
1

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

GM Fabiano Caruana
GM Dimitri Reinderman
GM Parimarjan Negi
GM Pontus Carlsson
IM Irina Krush
IM Arik Braun
GM John van der Wiel
GM Friso Nijboer
IM Mark van der Werf
GM Li Shilong
GM Efstratios Grivas
GM Peng Zhaoqin
IM Anna Usjenina
Dennis Ruijgrok

2598
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2509
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8
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0
0
½

1
½
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1 ½ ½ 1
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1 1 ½ 1
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1
1
1
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1
½
½

1
½
½

1
1
1
■

Pontus Carlsson har kommenterat två av sina partier till nästa nummer av TfS.

43...Dxe4+ 44.Kf1
Även 44.Kg3 Ld4 45.Df1 Se3!
ger svart ett mattangrepp.
44...Dd3+ 45.De2 Sd2+ 46.Ke1
Sf3+ 47.Kf1 Sxh2+ 48.Ke1 Lc3+
49.Kf2 g3+ 50.uppg,
“I tidsnöden finns inga hjältar“, sa
Kortchnoi efter att ha följt slutfasen.

Sicilianskt (B 85)
Magnus Carlsen
Viswanathan Anand
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.
Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le2 e6 7.
a4 Sc6 8.0-0 Le7 9.Le3 0-0 10.
f4 Dc7 11.Kh1 Te8 12.Lf3 Tb8
Ett typiskt drag i den här varianten i Scheveningen, men sällan

med den här dragföljden. 12...Lf8
13.Dd2 Sa5 är det vanliga för att
bemöta 14.b3 med 14...Ld7 och
15...Tac8.
13.Dd2 Lf8 14.Df2! Ld7
Ett drag som kritiserades av båda
spelarna därför att löparen står
på ett fält som är det naturliga
reträttfältet för springaren på f6
TfS nr 2/2008
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när g4-g5 kommer, men ingen av
dem erbjöd ett tillfredsställande
alternativ. Problemet för svart är
att både 14...e5 15.Sf5 och
14...Sxd4 15.Lxd4 e5 16.Lb6 ger
vit en förbättrad version av
normala varianter.
15.g4! e5
Det är knappast bra att ge springaren fältet f5, men 15...Sxd4 16.
Lxd4 e5 17.Lb6 Dc8 18.g5 är
ännu värre.
16.Sf5 exf4 17.Lxf4 Le6 18.Tad1
Se5 19.Lxe5! dxe5 20.g5 Sd7
21.Sd5 Dc6
På direkt 21...Dc5 fruktade
Anand 22.Dg2! med 23.Sf6+
hängande i luften.
22.Lg2 Dc5

Han försöker provocera Carlsen
till att börja offra bönder och den
norske tonåringen nappar.
23.Dh4! Dxc2 24.Tc1 Dxa4 25.
b3
På 25.Tc3 fruktade Carlsen
25...Lxd5 men Anand hade sett
längre: 26.Th3! h6 27.gxh6 g6
28.h7+ Kh8 29.exd5! Dxh4 30.
Sxh4 och svart har inte något
bättre än 30...g5 31.Txf7 gxh4
32.Txd7 Te7 33.Txe7 Lxe7
34.Le4 och vit sitter med alla
chanser. På 25.Tc3 planerade
Anand i stället att spela 25...g6
26.Th3 h5 ”och det finns kanske
fortfarande hopp för svart.“
25...Da5
I det här skedet spelade världsmästaren Anand som i sin
ungdom – han tänkte på mot26
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ståndarens betänketid och drog
sedan nästan direkt. I tron att
denna strategi skulle vara lämplig
mot en motståndare som kom i
allt svårare tidsnöd ödslade Anand
inte någon tid på att överväga
25...Dxb3!? 26.Tc3 Lxd5! 27.
Txb3 Lxb3 och svarts ställning är
helt solid.
26.Tc3! g6 27.Th3 h5

28.Lf3?!
Det tematiska draget med sikte
på ett offer på h5, men den vinst
som Anand kände ända in i
märgen skulle finnas var inom
räckhåll med 28.Sg3!!, ett drag
upptäckt av IM Torrecillas från
Spanien. Huvudidén är att locka
bort löparen från e6 så att springaren överlever på d5, och att ge
svart en svaghet på f7. Huvudvarianten är 28...Lg4 (Om 28...Lg7
så vinner vit med 29.Sxh5! gxh5
30.Sf6+! Kf8 31.Sxh5. Varianten 28...Lxh3 29.Lxh3 Te6 30.
Sxh5!! gxh5 31.Dxh5 visar ett
annat problem för svart.) 29.
Sxh5!! gxh5 (29...Lxh5 30.Df2!
är något liknande.) 30.Df2! f5
(På 30...Le6 avgör 31.Txh5
snabbt.) 31.gxf6 Tec8 32.Tg3!!
som helt enkelt hotar att ta bort
löparen på g4 och invadera på de
vita fälten. Carlsens förre tränare
Simen Agdestein, som följde partiet från fjärran Gibraltar, var trots
allt lite ledsen över att Carlsen
missade den möjligheten: “Att
besegra Anand är alltid bra, men
att göra det på det sättet hade

varit otroligt.“
28...Lxd5 29.exd5 Lg7! 30.Lxh5!
Anand fruktade att vit skulle
kunna behålla trycket med
30.Se3, men efter 30...Db6!
faller ännu en bonde och vits
kompensation är långt ifrån klar.
30...gxf5! 31.Lxf7+ Kxf7 32.
g6+! Kg8

33.Dh7+?
Ett avgörande misstag med
mindre än två minuter kvar till
fyrtionde draget. Carlsen såg
33.Txf5! Dxd5+ 34.Kg1 och insåg att svart då kunde byta dam
med lätt vinst. I tidsnöden missade han det enkla 34.Thf3! varefter Anand förmodligen hade
tagit ut dragupprepningen med
Dd1+ och Dd5+, eftersom det
föreföll honom att 34...Dxf3+
35.Txf3 Sf8 36.Dc4+ Se6 37.Dh4
också var remi. Han såg inte
37...Sf4. Men som han senare
påpekade borde 37.Tf7! i den
varianten räcka till remi – svart
har materiell fördel men bonden
på g6 förblir ett ben i svarts hals.
“Låt mig bara säga att jag hade
varit nöjd med remi“, erkände
Anand.
33...Kf8 34.Txf5+ Ke7 35.Dxg7+
Nu tänkte Anand i över en minut
för första gången under loppet av
ett dussin drag. Båda reträttdragen för kungen bör vinna, men
Anand väljer det mest exakta.
35...Kd6! 36.Tf7 Dxd5+ 37.Kg1
Tbd8 38.Th7 Dd4+ 39.Kg2 Dg4+
40.Kh1 Tg8 41.Tf6+ Kc7 42.De7
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Magnus Carlsen var en populär gäst i pressrummet.

De4+ 43.uppg.
“En lite oförtjänt förlust för
honom“, sa Anand, “men sånt är
livet.“
Engelskt (A 30)
Vladimir Kramnik
Magnus Carlsen
1.Sf3 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 c5 4.g3
b6 5.Lg2 Lb7 6.0-0 Le7 7.d4
cxd4 8.Dxd4 d6 9.Td1 a6 10.
Sg5!?
En ovanlig och lite tam variant,
och Carlsen verkade väl förberedd.
10...Lxg2 11.Kxg2 Sc6 12.Df4
0-0 13.Sce4 Se8 14.b3 Ta7
15.Lb2 Td7 16.Tac1 Sc7!?
Inledningen till en ny plan som
går ut på en expansion på
kungsflygeln. I tidigare partier har
svart haft framgång med planer
baserade på Da8 och ett senare
b6-b5.

17.Sf3 f5 18.Sc3 g5! 19.Dd2 g4
20.Se1 Lg5 21.e3 Tff7 22.Kg1
Se8 23.Se2?!
Kramnik hoppas kunna utnyttja
de försvagningar på den långa
diagonalen som har åstadkommits av svarts bondestorm, men
därvid släpper han kontrollen över
e4. Efter 23.Sc2 Se5 24.Sd4 har
vit en mycket solid ställning men
det saknas konstruktiva drag,
vilket gör att svart gradvis kan
förstärka sin ställning, till att
börja med genom h7-h5-h4.
23...Sf6 24.Sf4 De8 25.Dc3 Tg7!
26.b4?!
Renommé lika mycket som ställningen fick båda spelarna att tro
att vit stod lite bättre, så Kramnik
sätter i gång och försöker “visa“
någonting. Objektivt sett var det
dags för Kramnik att inleda fredsförhandlingar med 26.Dc2 Tgf7
27.Dc3.

26...Se4 27.Db3 Tge7 28.Da4
Se5! 29.Dxa6?!
Nu börjar det gå utför för Kramnik både taktiskt och positionellt.
29.Db3 Lf6 är bekvämt för svart,
men partiet är långt ifrån slut.
29...Ta7

30.Db5
Det åtföljdes av ett remianbud,
som det inte tog Carlsen lång tid
att avböja. I sina ursprungliga
TfS nr 2/2008
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beräkningar hade Kramnik
missat att efter 30.Dxb6? Teb7
31.Dd4 Lf6! är vits dam omringad.
30...Dxb5 31.cxb5 Txa2 32.
Tc8+ Kf7 33.Sfd3 Lf6 34.Sxe5+
dxe5 35.Tc2 Tea7 36.Kg2 Sg5!
37.Td6 e4! 38.Lxf6 Kxf6 39.Kf1
Det finns inte tid att slå b6bonden på grund av 39.Txa2 Txa2
40.Txb6 Sh3!.

39...Ta1! 40.Ke2
Här faller 40.Txb6 på 40...Sf3
41.Te2 Td7 varefter springaren
på e1 är dödsdömd.
40...Tb1 41.Td1 Txb4 42.Sg2
Txb5
Med två merbönder borde resten
vara en fråga om teknik för Carlsen, och han fullföljer utan att
darra på manschetten vid något
tillfälle.
43.Sf4 Tc5 44.Tb2 b5 45.Kf1
Tac7 46.Tbb1 Tb7 47.Tb4 Tc4
48.Tb2 b4 49.Tdb1 Sf3 50.Kg2
Td7! 51.h3
51.Txb4 Txb4 52.Txb4 förlorar
torn efter 52...Td1 53.Se2 Se1+
54.Kf1 Sd3+.
51...e5! 52.Se2 Td2 53.hxg4
fxg4 54.Txd2 Sxd2 55.Tb2 Sf3
56.Kf1 b3 57.Kg2 Tc2 58.uppg.
Kungsindiskt (E 61)
Levon Aronian
Tejmur Radjabov
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7
4.g3 c5 5.d5 0-0 6.Lg2 d6 7.Sf3
e6 8.0-0 exd5 9.cxd5 Te8 10.
Sd2 b6!?
28
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En stor överraskning för Aronian,
som hade räknat med huvudvarianten med 10...Sbd7.
11.Te1 Sbd7 12.h3 La6?! 13.
Da4! Ld3!?

Det är Predrag Nikolic som är
expert på den här varianten som
vit – och Aronian hade förberett
den genom att studera Nikolics
partier. När kriget i Bosnien bröt
ut flyttade Nikolic till Holland.
Nu delar han sin tid mellan Holland och Bosnien. När han kom
till Wijk aan Zee och fick se den
här ställningen så trodde han
knappt sina ögon när han betraktade löparen på d3. “Jag trodde
att det hade uppstått något
datorfel“, förklarade Nikolic. “Jag
har spelat den här varianten i
tjugo år och då har svarts löpare
aldrig stått på d3.“ När Aronian
fick höra den kommentaren så
log han: “Vi är kreativa spelare
...“
14.Sf1! b5 15.Dd1!
Vederläggningen av svarts spel.
15.Sxb5 Sb6 hade gett svart starkt
motspel.
15...Lc4 16.Sd2 Sb6 17.Sxc4
Sxc4!
17...bxc4 hade inte gett svart
något som helst motspel, förklarade Aronian efter partiet.
18.Sxb5 Da5 19.a4 Sd7
Aronian trodde att 19...a6 20.Sa3
Sxa3 21.Txa3 Sd7 var svarts
bästa chans, men det här är långt
ifrån en idealisk Volgagambit för
svart eftersom vit kan spela b3

närhelst han önskar.
20.Lf4! Lxb2 21.Tb1 Le5 22.Dc1
a6
Svart måste ge en bonde eftersom 22...Lxf4 23.gxf4 försätter
d6-bonden i stor fara.
23.Dxc4 axb5 24.axb5 Sb6
25.Dc1 c4 26.Lxe5 Txe5 27.e4
Tee8 28.Te3 Da2 29.h4!
Aronian betraktade resten som
en fråga om teknik, men som
vanligt lyckas Radjabov skapa
motspel.
29...Sd7 30.Tc3 Sb6 31.h5 Te5
32.h6 f5 33.exf5 Txf5 34.Tc2
Da3 35.Dd2 Dc5 36.Lh3 Tf3
37.Tc3 Tf6 38.Le6+ Kh8 39.Te3
Taf8

40.Db2?!
”Mitt enda misstag i partiet”, sa
Aronian, ”men för ovanlighetens
skull var det inte fatalt den här
gången.“ Efter 40.Ta1! är hoten
på åttonde raden avgörande, t.ex.
40...Dxb5 41.Dd4 Dc5 42.Dc3
med idéer som Ta7, Ta6 och Tf3,
eller 40...Txf2 41.Dc3+ T2f6 42.
Kh2 med liknande hot.
40...Sa4! 41.Da3!
”Lyckligtvis var det här drag 41“,
sa Aronian, “så jag hade tid att
tänka.“ Aronians planerade 41.
Da1 hade skapat stora problem
för vit efter 41...c3! 42.Dxa4?!
Txf2 och svart har tagit över.
Men efter dambyte avgör fribonden på b-linjen och svarts
passiva kung.
41...Txf2 42.Dxc5 dxc5 43.Ta3
Sb6 44.Td1 T2f6 45.Tda1 g5
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Magnus Carlsen gjorde ett nytt skutt på världsrankingen.

46.Ta6 c3!?

47.Txb6! c2 48.Tc6! uppg.
Ett stilenligt slut. Efter 48...Tf1+
49.Txf1 Txf1+ 50.Kxf1 c1D+ 51.
Kg2 Dd2+ 52.Kh3 g4+ 53.Lxg4
Kg8 54.Lh5! Kf8 55.Te6! är svart
hjälplös.
Slaviskt (D 15)
Levon Aronian
Loek van Wely
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.e3
a6 5.Sc3 b5 6.c5 Sbd7 7.Ld3
e5!?
Van Wely väljer samma variant
som Aronian hade succé med
som svart mot Gelfand tidigare i
turneringen.

8.Sxe5 Sxe5 9.dxe5 Sg4 10.f4
Lxc5 11.Df3 Db6 12.Ke2
”Mer utmanande för svart – men
inte bättre – än 12.Sd1”, förklarade Aronian.
12...Sh6 13.h3
”På 13.f5 har svart 13...Dc7
14.Df4 La7!? med idén Lb8,” sa
Aronian.
13...Sf5!?
Det här var Aronians nya drag i
partiet mot Gelfand. I ett tidigare
parti valde Ivan Sokolov 13...a5?!
mot Gelfand med dåligt resultat.
14.g4 Se7
”I den här ställningen finns sju
möjliga drag för vit och vart och
ett av dem bygger på en idé,”
förklarade Aronian, och listade
15.e4, 15.f5, 15.Tf1, 15.Tb1,
15.a3, 15.Ld2 och glömde den
sjunde möjligheten.
15.Tb1!?
Det här var alltså en av möjligheterna som Aronian nämnde när
han visade sin vinst mot Gelfand
(som hade spelat 15.Ld2). Den
djupa idén – kanske alltför djup –
bakom draget 15.Tb1 (och 15.a3)
är att locka fram a6-a5 varefter
e3-e4 och exd5 ökar i styrka

genom att b5-bonden har försvagats.
15...a5 16.e4 Lb7 17.f5
“Dags för avrättningen!“ skojade
Aronian, som medgav att han var
glad att se 16...Lb7, som han
betraktade som inexakt. 17.exd5
cxd5 18.Lxb5+ Sc6! ger svart
massor av spel för bonden.
17...Ld4 18.exd5 Lxe5 19.Le3
Dc7 20.Tbc1?!
Med tanke på det starka alternativ som fanns för svart i tjugoandra draget, menade Aronian
att han borde ha gått in för 20.
dxc6 Lxc6 21.Le4 Lxc3 22.Tbc1!.
20...b4! 21.dxc6 Lxc6 22.Se4
Td8?
Nu bryter Aronian igenom. På
22...0-0! hävdade Aronian att vit
kunde ha fått klar fördel med
23.Tc5, men efter 23...Lxb2 kan
allt hända.
23.f6! Sd5

24.Txc6!! Dxc6 25.Tc1 Dd7
25...Db7 undviker den följande
kombinationen, men efter 26.
fxg7 Lxg7 27.Lc5 är svarts kung
fast i centrum.
26.Sd6+! Dxd6 27.Lb5+ Kf8 28.
Lc5 Sf4+ 29.Ke1 gxf6 30.Lxd6+
Txd6 31.Tc8+ Kg7 32.Txh8 Kxh8
33.Db7 Kg7?!
33...Td8 34.Dxf7 Lxb2 håller liv
i partiet, men i tidsnöd rusar van
Wely mot sin undergång.
34.Le8! Kh6 35.Dxf7 Sg6 36.Db3
Sf4 37.Dg8 Td4 38.h4! Sg2+
39.Ke2 Sxh4 40.g5+! fxg5 41.
De6+ uppg.
TfS nr 2/2008

TfS nummer 2.08

29

08-04-08, 14.39

29

Mannen som
tackade
nej till
Wijk aan Zee
TEXT: IAN ROGERS
FOTO: CATHY ROGERS
ÖVERSÄTTNING: OLA WINFRIDSSON

N

är Hikaru Nakamura stegade fram för att ta
emot förstapriset på 12 000 brittiska pund i
årets upplaga av Gibtelecom Masters virvlade nog
en hel rad tankar genom den 20-årige New Yorkbons huvud. Nakamura kunde se tillbaka på en svag
första halva av turneringen där den enda höjdpunkten torde ha varit en utflykt upp till toppen
på Gibraltarklippan och ett litet samkväm med
Gibraltars berömda berberapor. Vad som sedan
hände hade Nakamura betydligt större anledning
att vara stolt över: en ursinnig slutspurt med fem
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raka segrar. Därmed hann han upp den ett tag
överlägsne ledaren, den 22-årige kinesen Bu
Xiangzhi, på mållinjen. I det avslutande särspelet
(snabbschack) lyckades Nakamura ta hem spelet.
Framför allt kunde dock Nakamura tacka sitt eget
omdöme eftersom han avböjde en inbjudan till
Corusfestivalen i holländska Wijk aan Zee som gick
av stapeln samtidigt. Under större delen av den
holländska turneringens sjuttioåriga historia har
spelare världen över drömt om att bli inbjudna till
Wijk aan Zee (eller de andra orter som har stått som
arrangörer). Och Nakamura spelade faktiskt i Bgruppen redan 2004 då han missade kvalificeringen
till A-gruppen (där nybakade världsmästaren Anand
med flera som bekant huserar) med en ynka halv
poäng. När så Nakamura fyra år senare åter blev
inbjuden till Corus B-grupp fattade han ett beslut
som ytterst få andra har gjort, han tackade nej.
För en spelare som är så säker på sig själv och sitt
schackkunnande som Nakamura fanns det goda
ekonomiska grunder för beslutet: förstapriset i
Gibraltar var sex gånger så stort som motsvarande
pris i B-gruppen i Wijk aan Zee och dessutom var de
erbjudna startpengarna lägre än vad han fick 2004!
I Gibraltar, med bland annat trettiofem stormästare
på startlinjen, var Nakamura fjärderankad – även
det högre än vad han skulle ha varit i det fjorton man
starka fältet i Wijk aan Zees B-grupp. Och så var det
förstås det här med vädret ... Wijk aan Zee är en
badort vid Nordsjökusten som i januari är kall,
regnig och blåsig. Soliga Gibraltar, å andra sidan,
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ligger i sydöstra hörnet av den iberiska
halvön och så nära Afrika att man kan
se ljusen i Marocko från spellokalen.
Ytterligare ett plus i kanten för Gibtelecom Masters är att det är en av de
trevligaste och mesta sociala turneringarna man kan tänka sig, och då talar vi
inte enbart om de utmärkta dampriserna (bästa kvinnliga deltagare får 5 000
pund utöver eventuella andra prispengar) som lockar en större andel damer till
turneringen än någon annan open i
Europa. Gibraltar är nämligen inte större
än knappt sju kvadratkilometer med en
befolkning på 30 000. Det gör att
schackturneringen får mycket stor
uppmärksamhet. Varje kväll stannar
Tiger Hillarp Persson ger Simen
spelarna kvar efter partierna på Caleta
Agdestein en pianolektion ...
Hotel för att följa stormästare som
undervisar (gratis drinkar ingår), spela
parblixt eller bara umgås och ha
trevligt.
Så långt allt gott och väl, men var detta verkligen
Nakamura, med sin enorma erfarenhet av snabba
tillräckligt för att väga upp den jättemorot som en
partier på ICC (Internet Chess Club), betraktades
plats i A-gruppen som står på spel för deltagarna i
allmänt som favorit och han gjorde också skäl för sitt
Corus B? För Nakamura var det uppenbarligen det,
rykte med en komfortabel seger i det första partiet
även om han efter fem ronder i Gibraltar nog måste
och ett segt och uppfinningsrikt försvar när han stod
ha undrat om han verkligen fattat rätt beslut. Två
med ryggen mot väggen i det andra. Nakamura
tidiga remier, varav den ena i ett vunnet tornslutlyckades vinna även det partiet.
spel, var illa nog, men det skulle bli etter värre. Mot
Vid avslutningsceremonin höll Nakamura ett
Zhao Zong-Yuan gick Nakamura ur en dragupprepvittfamnande tal där han hyllade Bu Xiangzhi och
ning, offrade bonde för aktivitet och förlorade.
medgav att den korta betänketiden i särspelet
Med två ronder kvar låg Nakamura fortfarande en
passade honom själv som hand i handske. Nakaoch en halv poäng efter Bu Xiangzhi. Bu startade
mura avslutade med att säga att han haft oerhört
som andraseedad och hade redan avfärdat storroligt i Gibraltar: “Jag skulle vilja säga att [det är]
mästarkvartetten Bartosz Socko, Varuzhan Akonittio procents chans att jag kommer tillbaka nästa
bian, Kiril Georgiev och Viktor Bologan i de fyra
år – om jag inte spelar i Corus förstås!“
föregående ronderna. Men i näst sista ronden tog
Kanske Nakamura vet att ingen tackar nej till
det tvärstopp för kinesen mot den 23-årige Zahar
Corus två gånger!?
Jefimenko från Ukraina.
Därmed låg Jefimenko och Bu i delad ledning
Slutresultat
inför sista ronden. Bu skulle möta sin landsman Ni
1. GM Hikaru Nakamura 8; 2. GM Xiangzhi Bu 8; 3. GM
Hua och Jefimenko hade Nakamura på sin lott.
Alexander Aresjtjenko 7½; 4. GM Viktor Bologan 7½;
Trots en regel som förbjöd remi under trettio drag
5. GM Zahar Jefimenko 7½; 6. GM Naranyanan Gopal
lyckades Hua och Bu få till en dragupprepning efter
7½; 7. GM Mikhail Gurevich 7½; 8. GM Ni Hua 7½;
tjugosju drag och tjugotvå minuters spel, vilket
9. GM Wang Hao 7½; 10. GM Varuzhan Akobian 7;
gav Jefimenko chansen till ett odelat förstapris i
11. GM Hristos Banikas 7; 12. GM Alexander Beliavsky
händelse av seger mot amerikanen. Ukrainaren var
7; 13. GM Emanuel Berg 7 poäng.
emellertid aldrig med i matchen och därmed var det
40. GM Pia Cramling 6 p.
upplagt för särspel mellan Bu och Nakamura.
64. GM Tiger Hillarp Persson 5½ p.
I särspelet stod det bokstavligt talat 4 000 pund
67. GM Lars Karlsson 5½ p.
på spel – det var nämligen skillnaden mellan förstapriset på 12 000 och andrapriset på 8 000 pund.
(10 ronder, 203 spelare)
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Sicilianskt (B 92)
Wang Hao
Emanuel Berg
1.Sf3
Detta kom som en stor överraskning eftersom jag hade förberett
Najdorfvarianten i Sicilianskt hela
förmiddagen. När jag spelade mot
Wang Hao senast, i Folkschackfestivalen i Täby förra året, hade
vi en duell i Franskt. Kanske ville
han undvika mitt franska försvar
och risken att gå in i en prepp.
1...c5
Normalt sett brukar jag svara med
1...Sf6, men jag ville inte gå in i
hans förberedelser. Dessutom ger
jag honom en andra chans att gå
in i mina förberedelser.
2.e4
Wang Hao är en sann 1.e4-spelare och det var nog svårt för
honom att undgå det draget än en
gång. Han spelade det dessutom
rätt så snabbt, så jag antar att han
var glad att ha sluppit Franskt.
2...d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 a6 6.Le2
Jag hade väntat mig 6.Le3 och
det engelska angreppet, vilket han
oftast spelar. Men detta var för
den sakens skull inte någon större
överraskning.
6...e5 7.Sb3 Le7
Om svart istället börjar med
7...Le6 ges vit ett extra alternativ
i draget 8.f4 med idén f5, vilket är
ganska störande för svart. Det
anses som fördelaktigt för vit
enligt teorin.
8.Le3 Le6 9.Sd5 Sbd7
Jag övervägde också att spela
9...Sxd5 10.exd5 Lf5 vilket har
spelats vid ett flertal tillfällen,
men vits ställning är att föredra
efter 11.Dd2.
10.Dd3 Lxd5
10...0-0 är också intressant med
idén att vänta med slaget på d5
ytterligare ett drag, t.ex. 11.0-0
(Om 11.0-0-0 så kan svart till
skillnad från i partiet spela
11...Lxd5 12.exd5 b5 med idén
32
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... med för oss okänt resultat.

Sb6 med goda angreppschanser
på damflygeln. Efter 11.c4 för
att kunna slå tillbaka på d5 med
c-bonden har svart resursen
11...b5! med motspel i centrum.)
11...Lxd5 12.exd5 Sc5 13.Dd2
(Efter 13.Sxc5 dxc5 uppstår en
liknande ställning som i partifortsättningen med skillnaden att
vit har rockerat kort istället för
långt. Det gynnar svart som då
inte behöver bekymra sig för en
bondestorm och kungsangrepp.)
13...Sfe4 14.Db4. Här kan svart
fortsätta med antingen 14...b6
eller 14...a5 15.Db5 Dc7, vilket i
båda fallen ger honom en solid
ställning. Svart har lyckats blockera vit på damflygeln och kan
snart börja skapa motspel på
kungsflygeln med f7-f5.
11.exd5 Sc5
11...0-0 är farligt för svart efter
12.g4! med ett giftigt angrepp.
12.Sxc5 dxc5 13.0-0-0
13.c4 bemöts starkt med 13...e4!
14.Dc2 0-0 följt av Ld6 med trevligt spel för svart. Bonden på e4
ser kanske en aning svag ut, men
den är mer en styrka än en svaghet. Om vit försöker erövra den

direkt med 15.g4 kan svart lugnt
fortsätta med 15...Te8! 16.g5
Sd7 17.h4 Ld6 med ömsesidiga
chanser.
13...Ld6 14.g4
14.f3 förhindrar e5-e4, men är en
aning långsamt och blockerar den
egna löparen på e2. Svart kan
fortsätta med 14...0-0 15.g4 b5
med motspel på damflygeln.
14...e4!
Ett viktigt drag som tar kontroll i
centrum och öppnar för löparen
på d6. Svart får också ett fint fält
för springaren på e5.
15.Dd2 0-0 16.h4 Sd7 17.g5

Här använde jag en del tid för att
hitta den optimala planen. Efter
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att ha tänkt till ordentligt kom jag
fram till att vits angrepp på kungsflygeln kunde bli mycket farligt,
och att h4-h5 därför måste
bemötas med f7-f5 vilket är en
utmärkt försvarsresurs för svart.
Under tiden började jag avancera
med mina bönder på damflygeln
i väntan på att vit skulle spela
h4-h5.
17...b5
Min ursprungliga idé var 17...Se5
för att sedan spela c5-c4 och Tc8,
men svart är för långsam efter
18.h5 c4 19.h6! g6 20.Th4 med
klar fördel för vit. Bonden på e4
faller och svart är samtidigt kraftigt försvagad på de svarta fälten.
18.Tdg1
Vit förbereder genombrottet på
kungsflygeln innan han fortsätter
bondestormen. 18.h5?! vinner
bara tid för svart efter 18...f5 19.
gxf6 Dxf6 eftersom h5-bonden
inte är särskilt användbar för vit i
denna ställning.
18...Se5!
Centraliserar springaren och
täcker fältet g4 för att förhindra
tornmanövern Tg1-g4. Bonden
på e4 är säkrad för tillfället eftersom vit inte har något sätt att
angripa den. Från e5 håller
springaren också ett öga på g6
vilket motverkar vits angrepp.
19.Kb1
Ett profylaktiskt drag. Kungen
hade varit utsatt på c1 i varianten
19.h5 f5 eftersom vit då till skillnad från i partiet inte kan spela
20.g6 f4! 21.Lxf4 på grund av
21...Sd3+! följt av Lxf4.
19...b4
Fortsätter avancemanget av damflygelbönderna, men framför allt
kontrollerar svart det viktiga
fältet c3, vilket som partifortsättningen visar är helt avgörande.
Ett intressant alternativ är
19...f5!? vilket undviker de
komplikationer som uppstår i
partiet, t.ex. 20.gxf6 Dxf6 och
svart har en relativt säker kung

eftersom hans enda svaghet är g7,
vilken är lätt att gardera med Tf7
och om nödvändigt även med
Ta7. Svarts enkla plan är att
avancera med damflygelbönderna: b5-b4 och a6-a5-a4-a3. Förmodligen bör vit spela 21.c3 för
att förhindra detta med idén Dc2
för att angripa e4-bonden. Jag
tror att ställningen är i balans,
men det finns chanser att spela
vidare för båda sidor.
20.h5
Bondeoffret 20.g6 fxg6 21.h5
gxh5 22.Txh5 verkar inte särskilt
imponerande. Svart står bra efter
22...g6, och 23.Lxc5? hjälper bara
svart som står klart bättre efter
23...Lxc5 24.Txe5 Txf2.
20...f5!

Nu hotar f4 med pjäsvinst vilket
tvingar vit att antingen slå av på
f6 eller offra pjäs som i partiet.
21.g6!?
Detta aggressiva drag bäddar för
ett pjäsoffer som forcerar remi.
Efter 21.gxf6 Dxf6 tror jag att
ställningen är relativt jämn
objektivt sett, men jag föredrar
svart eftersom hans ställning är
solid med en enkel plan som
består i att spela fram bonden till
a3 för att försvaga diagonalen ner
mot a1. Vit har en öppen g-linje
och löparparet, men det har inte
mycket att säga till om för tillfället. Springaren på e5 är en riktig
jätte.
21...f4!
21...h6?? förlorar på grund av

22.Lxh6! gxh6 23.Dxh6 Dd7
24.g7 Tfe8 25.Dh8+ Kf7 26.Dh7!
Tg8 27.h6 med hotet 28.Dxg8+
följt av h6-h7.
22.Lxf4
22.gxh7+? bemöts med 22...Kh8!
(Inte 22...Kxh7?? 23.Lxf4 Sf3
24.Lxf3 eftersom svart då inte
längre vinner pjäs på grund av
löparslag på e4 med schack i
nästa drag.) 23.h6 g5 och svart
vinner pjäs med klar fördel.
22...Sf3 23.Lxf3 Lxf4 24.De1
exf3

25.h6!
25.De6+ kan leda till partifortsättningen, men partidraget
håller fler möjligheter öppna.
25...Ta7
Tvunget. Först trodde jag att
25...gxh6 var bra, men det förlorar efter 26.De6+ Kg7 27.gxh7+
Kh8 28.Tg8+! Txg8 29.hxg8D+
Dxg8 30.Df6+ och löparen faller.
26.De6+
26.gxh7+ Kh8 27.hxg7+ Txg7
28.Txg7 Kxg7 var också intressant. Vit kan komma över till
partiet via dragomkastning efter
29.Tg1+ Kh8 30.De6, men har
också möjligheten 29.h8D+ Txh8
30.Tg1+ varefter vit kan spela
vidare på vinst, t.ex. 30...Lg5
(30...Kf8 ser extremt riskfyllt ut
efter 31.De6.) 31.De3 (31.De5+
forcerar remi efter 31...Kg6
32.De4+ Kg7 33.De5+) 31...Th5
32.d6! och matchen fortsätter.
26...Kh8 27.hxg7+ Txg7 28.
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Txh7+ Txh7 29.gxh7 De8
Den enklaste och säkraste vägen
att forcera remi. Att spela på vinst
är inte relevant eftersom vits
initiativ är alltför starkt.
30.Tg8+!
Andra drag skulle ge svart chanserna. Nu är remin ett faktum.
30...Txg8 31.hxg8D+ Dxg8
32.Df6+ Kh7 33.Dxf4 Dg1+
33...Dxd5 leder också till remi.
34.Dc1 Dxf2 35.d6 remi
Wang Hao bjöd remi, ett anbud
som jag efter visst betänkande
accepterade. Svart har inga som
helst vinstchanser eftersom vit
enkelt kan forcera fram ett byte
av d- mot f-bonden, t.ex. 35...Dd4
36.d7 f2 37.Dh1+ Kg6 38.Dg2+
Kf7 (38...Kh6 39.Dh3+ leder till
remischackar.) 39.d8D Dxd8
40.Dxf2+ med remi.
(Kommentarer av Emanuel Berg)
Franskt (C 11)
Emanuel Berg
Ni Hua
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Sf6 4.e5
Sfd7 5.f4 c5 6.Sf3 Sc6 7.Le3
cxd4 8.Sxd4 Lc5 9.Dd2 0-0
10.0-0-0 a6 11.Df2
Det här draget hade jag spelcialförberett inför detta parti. Tidigare har jag spelat 11.h4 samt
11.Kb1 i ett enstaka parti.
11...De7
Det här draget är ovanligt och har
spelats i ett fåtal partier tidigare.
Idén är antagligen att gardera e6
för att sedan kunna bryta med
f7-f6. Vanligare är antingen 11.
...Lxd4 12.Lxd4 b5 eller 11.
...Sxd4 12.Lxd4 Dc7.
12.Kb1!
Ett nyttigt säkringsdrag som dessutom aktiverar hotet Sf5! följt av
Sxd5. I och med detta hot är
dessutom svarts plan att spela
f7-f6 tillfälligt förhindrad. Efter
12.Ld3 kan svart följa upp med
12...f6 13.exf6 Sxf6 14.h3 Ld6
15.Thf1 Ld7 16.Tde1 Sb4
17.Dd2 Sxd3+ 18.cxd3 b5 med
34
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bekvämt spel för svart i partiet
Jakovenko–Morozevitj, Moskva
2007.
12...Sxd4
En nyhet. Det är starkare än
12...Lxd4 13.Lxd4 b5 vilket
tillåter vit att behålla löparparet
efter 14.Le3 med en liten fördel.
13.Lxd4 b5 14.Ld3 b4
Ett intressant alternativ är
14...Lxd4 15.Dxd4 Dc5 16.Se2
b4 17.Dxc5 Sxc5 18.Sd4 a5
19.Le2 Ld7 20.The1 a4 21.Lf3
Ta6 22.Te3 Tb6 23.h4 varefter
spelarna enades om remi i partiet
Perunovic–Zvjaginsev, Vrnjacka
Banja 2005. Vit har fortfarande
en viss fördel, men svart står oerhört solitt och har remin inom
räckhåll.
15.Se2
15.Sa4!? är också intressant med
idén 15...Lxd4 16.Dxd4 Lb7 (Nu
hotar Lc6 vilket tvingar vit att
agera snabbt. 16...a5? 17.Lb5! ger
vit klar fördel eftersom svart blir
kraftigt försvagad på de svarta
fälten efter det kommande avbytet på d7.) 17.f5! (Hotar 18.f6
följt av Dh4.) 17...exf5 18.Lxf5
Sxe5 19.The1 f6 20.Sc5. Vit har
full kompensation för den offrade bonden och står till och med
en aning bättre. Vit vann så
småningom i partiet L’Ami–Esen,
Istanbul 2005.
15...Lb7
Det här draget tappar tid. På det
direkta 15...a5!? finns 16.Lb5!
med idén att byta av på d7. Vit
får sedan en stark springare på d4
vilket jag under partiet bedömde
som en bekväm fördel för vit.
Men svart ser ut att ha tillräckligt
motspel efter 16...a4! (Det går
inte rädda springaren, eftersom
16...Lxd4 17.Sxd4 Sc5?? faller
på 18.Sc6 med pjäsvinst.) 17.
Lxd7 Lxd4 18.Sxd4 Lxd7. Trots
den fina springarplaceringen på
d4 kan inte vit räkna med någon
fördel eftersom svart har starkt
motspel med a3 följt av dubble-

ring av tornen på c-linjen. Om vit
skulle lyckas genomföra en rad
avbyten av tunga pjäser skulle
han få stor fördel, men det är
långt ifrån möjligt.
16.The1!
Det förbereder f4-f5.
16...a5

Under partiet var jag mycket tacksam över det här draget, som jag
hade betraktat som ett misstag.
Det hela visade sig dock inte vara
fullt så klart som jag först trodde.
Jag hade väntat mig 16...Tfc8,
men då kan vit fortsätta med
17.Dg3 och f4-f5 ligger i luften.
17.f5? direkt fungerar inte på
grund av 17...Sxe5! med fördel
för svart.
17.f5! exf5 18.Lxf5
Nu har vit det positionella hotet
Lxd7 vilket skulle ge vit en stark
springare mot en dålig löpare samt
fortsatt goda angreppschanser.
18.Dxf5 g6 19.Df4 La6 är mindre klart.
18...Lxd4 19.Sxd4 Sc5
19...Sxe5?? leder till fördärvet
efter 20.Sf3 f6 21.Lxh7+! Kxh7
22.Dh4+ Kg8 23.Txe5! följt av
Th5 med ett vinnande angrepp.
20.Te3!?
Ett mycket intressant angreppsdrag, men som partiet visar har
svart tillräckliga försvarsresurser.
Objektivt sett hade det därför
varit bättre att spela 20.Sb5 följt
av Sd6 och vit behåller pressen.
20.Lxh7+ Kxh7 21.Sf5 faller på
21...Dg5.
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20...g6
20...h6 21.Ld3!? ger vit ett giftigt
angrepp, och 20...Se4!? 21.Df4!
g6 leder till partifortsättningen
via dragomkastning.
21.Df4!

Ett fint drag som ställer svart
inför stora problem. Nu hotar 22.
Dh6 följt av Th3.
21...Se4!
Tvunget. 21...Se6 22.Lxe6 fxe6
23.Dg4 ger vit klar fördel, och
21...Tae8?? 22.Dh6 Se6 (22.
...Se4?? 23.Lxe4 dxe4 24.Sf5
Dxe5 25.Th3 Dh8 26.Td8!!
kunde ha blivit en riktigt snygg
avslutning. Enda sättet att undvika matt är att stänga in damen
med 26...f6 varpå vit kan forcera
vinsten med 27.Df4! h5 28.Sh6+
Kh7 29.Td7+ och svart tappar
damen.) 23.Th3! (Enklast och
bäst.) 23...Sg5 24.Tg3! Se4 25.
Lxe4 dxe4 26.Sf5 Dxe5 27.Th3
– se ovan nämnda variant.
22.Lxe4 dxe4 23.Sf5!

Dessvärre leder detta eleganta
offer endast till remi vid korrekt

Emanuel Berg med lågrankad åskådare.

försvar från svarts sida, men vit
hade inte något bättre alternativ.
23...De6?
Efter visst betänkande valde min
motståndare att avstå från att anta
offret. Nu står vit genast klart
bättre, i det närmaste på vinst.
23...gxf5! håller ihop ställningen vid precist försvar efter 24.Td7
De6 (24...Tad8?? direkt faller på
25.Tg3+ Kh8 26.Txe7 Td1+
27.Dc1 Txc1+ 28.Kxc1.) 25.Td6
(25.Txb7 ger bara svart onödiga
chanser efter 25...Tad8 26.Kc1
Kh8. Vit har dock fortfarande
remi med 27.Th3! Dxa2 28.
Txh7+ Kxh7 29.Dh4+ med
remischackar.) 25...De7 (25.
...Tad8 26.Txd8 och vit vinner)
26.Td7! med dragupprepning och
remi, men inte 26.Dh6? Kh8
(26...Dxe5?? förlorar efter 27.
Tg3+ Kh8 28.Tf6 Tg8 29.Txf7
vilket också var en av varianterna
jag räknat på när jag offrade
springaren på f5.) 27.Th3 f6
28.exf6 Df7 29.Dg7+ Dxg7
30.fxg7+ Kxg7 31.Td7+ Tf7
32.Txh7+ Kxh7 33.Txf7+ Kg6
34.Txb7 e3 och trots minusbon-

den är det svart som har vinstchanserna.
24.Sh6+ Kg7 25.Sg4 Tad8 26.
Tee1?!
Klart bättre var antingen 26.Tc1
eller 26.Tde1, som tvingar svart
att ge upp en bonde utan någon
som helst kompensation.
a) 26.Tc1 f5 27.exf6+ (27.Dh6+?
vinner kvalitet, men svart har full
kompensation efter 27...Kg8
28.Sf6+ Txf6 29.exf6 Dxf6 och
kan snabbt komma bättre efter
t.ex. 30.Tee1 a4! med hotet a3.)
27...Kh8 28.Th3 Td7 29.Dg5 Te8
(29 Df5? 30.Dxf5 gxf5 31.Se5
och vit vinner.) 30.Se3 med klar
fördel för vit.
b) 26.Tde1! f5 27.exf6+ Kh8 28.
Th3 Td7 29.De5 med klar fördel
för vit.
c) 26.Tf1? Df5! 27.Dh6+ (27.
Dxf5 gxf5 28.Sf6 Td2 29.Tg3+
Kh8 30.Th3 Kg7 31.Tg3+ med
remi) 27...Kh8 28.Dxf8+ Txf8
29.Txf5 gxf5 30.Sf6 ger vit kompensation för bondeoffret men
inte mer än så. Svart har aktivt
motspel på d-linjen.
26...Kh8!
Det hade jag helt missat.
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Pia Cramling med dottern Anna.

27.Sf6 Kg7 28.Sg4 Kh8 29.Sf6
Kg7

30.g4?!
Efter att ha tänkt ner min tid
rejält utan att hitta något avgörande, valde jag med ont om tid
att lugnt spela vidare och behålla
pressen. Vit tar nu bort fältet f5
för svarts dam och hotar att storma med h-bonden. Dessutom står
e4-bonden hela tiden och hänger.
30.Sh5+! hade vunnit material
efter 30...Kh8 31.Txd8 Txd8
32.Dh4! g5 (32...Tg8? 33.Sf6 Tg7
34.Td1 är hopplöst för svart.)
33.Dxg5 Tg8 34.Dh4 Tg4
(34...Df5 35.Sf6 Tc8 36.g4 Dg6
37.Df2 ger vit avgörande fördel.
Svart saknar helt motspel och
ligger både material och ställning
36
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under.) 35.Td1!! och vit vinner.
30...h6 31.h4 Txd1+ 32.Txd1
Tc8 33.b3 Dc6 34.Td2 Dc3
Efter 34...a4 35.bxa4! e3 (35
....Dxa4 36.e6! Ta8 37.Sh5+ gxh5
38.Dxf7+ Kh8 39.Df6+ Kg8 40.
Td8+ Txd8 41.Dxd8+ Kg7 42.
Dd7+ och vit vinner) 36.Dxe3
Dxa4 37.Db3 har vit klar fördel.
35.g5 hxg5
Eller 35...Df3 36.gxh6+ Kh8
(36...Kf8 37.Dg5 a4 38.bxa4 och
vit vinner) 37.Dxf3 exf3 38.e6!
f2 39.Txf2 fxe6 40.Kb2 med klar
fördel för vit. Vit vinner efter
35...e3 36.gxh6+ Kh8 37.Se4
eller 35...Th8 36.Sh5+.

36.Dxg5?
Slarvar bort vinsten som fanns
med 36.hxg5! Th8 (36...Dh3 37.
Th2 Df5 38.Th7+ Kf8 39.Dxf5

gxf5 40.e6 fxe6 [40...Ke7 41.exf7
Tf8 42.g6 Kxf6 43.g7 Kxf7
44.gxf8D+ Kxf8 45.Txb7 f4 46.
Th7 f3 47.Th4 och vit vinner]
41.g6 med matt, eller 36...e3 37.
Dh4 Th8 38.Dxh8+ Kxh8 39.
Td8+ Kg7 40.Tg8 matt) 37.Sh5+!
Txh5 38.Df6+ Kh7 39.Dxf7+
Kh8 40.Td8 matt.
36...e3 37.Sh5+
På 37.Sg4!? är 37...Kf8 enda draget, t.ex. 38.Dh6+ Ke8! (Efter
38...Ke7?! 39.Sxe3 Dxe5 40.Sg4
har vit fortsatt goda vinstchanser.) 39.Dh8+ Ke7 40.Df6+ Kf8
(40...Ke8?? 41.Dd6 med matt)
41.Sh6 Ld5 42.Dh8+ Ke7 43.
Sg8+ Txg8 44.Df6+ Ke8 45.Txd5
De1+ 46.Kb2 Dc3+ med remi.
37...Kh7??
Svart måste spela 37...Kg8!
38.Td8+ Kh7 39.Sf6+ Kg7
40.Txc8 Lxc8 41.Sh5+ Kh7 med
remischackar.
38.Sf6+?
38.Df6! vinner för vit – se variant
nedan.
38...Kg7 39.Sh5+ Kh7?? 40.
Sf6+?? remi
Ger bort en halv poäng. Svart
kunde kräva remi genom dragupprepning.
Min ursprungliga plan var att
fortsätta med 40.Df6!!, men jag
såg inte mer än remi här heller
och hoppades istället på en ny
chans att spela 41 Sg4!?. Vit vinner faktiskt efter 40...gxh5 41.
Dxf7+ Kh8 42.Dxh5+ Kg8 43.
Dg6+! (Den lilla detaljen att
damen nu garderar c2 hade jag
helt missat i min taskiga tidsnöd.)
43...Kh8 (43...Kf8 44.e6 Dg7 45.
Df5+ Kg8 [45...Ke8 46.Td7
Dg1+ 47.Kb2 Txc2+ 48.Kxc2
Dg2+ 49.Kc1 Dc6+ 50.Kd1
Dh1+ 51.Ke2 Dg2+ 52.Kxe3
o.s.v.] 46.Td7 Dg1+ 47.Kb2
Txc2+ 48.Dxc2 Df2 49.Dxf2
exf2 50.Tf7 och vit vinner) 44.
Td1! Lg2 45.Tg1! Dc6 46.Dh5+
Kg7 47.Dg4+ Kf7 48.Txg2 o.s.v.
(Kommentarer av Emanuel Berg)
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kombinationer
Lösningar på nästa sida

1. Fedosejev–Kosov
Peterhof 2008

2. Berczes–Hansen
Stockholm 2008

Svart drar

Vit drar

3. Savtjenko–Sjer
Cappelle La Grande 2008

4. Seirawan–Leenhouts
Sas van Gent 2008

Vit drar

Vit drar

5. Sjugirov–Tjurin
Moskva 2008

6. Riazantsev–Jandemirov
Moskva 2008

Vit drar

Vit drar

Nordiska Mästerskapen

Anbud att arrangera
Nordiska Mästerskapen 2009,
allmän klass, damer och
seniorer
Styrelsen i Nordiska Schackförbundet har beslutat att utlysa de tre
tävlingarna om Nordiska Mästerskapet 2009. De arrangörer som är
intresserade att anordna någon av
eller alla dessa tre tävlingar ska
inkomma med anbud senast den 1
maj 2008. Anbuden ska sändas till
NSF:s generalsekreterare Johan
Sigeman under adress: Johan Sigeman, c/o Advokatbyrån Sigeman &
Co, Stortorget 8, SE-211 34 Malmö,
Sverige.
Man kan även använda sig av fax
(nr +46 40 665 55 01) eller mail
(johan.sigeman@sigeman.se).
Ansökan ska innehålla följande information:
● Den eller de tävlingar som ansökan avser
● Namn på arrangören med uppgift
om kontaktperson och adressuppgifter
● Datum för tävlingen
● Spelplats (ort och lokal)
● Spelform (round robin eller
schweizersystem)
● Prispengar
● Eventuella villkor för deltagarna
(startbidrag och liknande)
● Logimöjligheter med angivande av
priser för rum
● Uppgift om partier kommer att
sändas live via internet
● Övriga uppgifter som sökanden
anser vara av betydelse
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KOMBINATIONER
1 Vladimir Fedosejev–Ivan Kosov, Peterhof 2008. Kosov spelade 27...Td2 och vann så småningom. Det
fanns ett snabbare sätt till målet: 27...Da5! hotar både matt på e1 och slag på a1 följt av slag på d1. På
28.Dxa5 följer förstås 28...Txd1+. Partiet spelades i en rysk IM-turnering, som Ivan Kosov vann.
2 Csaba Berczes–Lars Bo Hansen, Stockholm 2008. 36.Txf6! med poängen 36...gxf6 37.Le4+. I partiet
följde i stället 36...De7 37.Le4+ g6 38.Txe6 Dxe6 39.Kg2 Dd6 40.Dc6 Dd4 41.Df6 uppg.

3 Boris Savtjenko–Miron Sjer, Cappelle La Grande 2008. Efter 28.bxc3 Th6 eller 28.Dxc3 Th5 har vit
fortfarande initiativet, men det finns inte något förintande genombrott i sikte. Savtjenko fann något som
var mycket bättre: 28.Tfxg6+! uppg. En välmotiverad resignation. Bevismaterial: 28...fxg6 29.Df6+ Kg8
30.Dxg6+ Kf8 31.Dg8+ Ke7 32.Tg7 matt, eller 28...Kh7 29.Tg7+ Kh8 30.Tg8+ Kh7 31.T1g7+ Kh6
32.Df6+ med matt.
4 Yasser Seirawan–Koen Leenhouts, Sas van Gent 2008. 57.Lg7+! uppg. Svart har full koll på de vita
fälten, men inte på de svarta: 57...Kf7 58.Df6+ Kg8 59.Lh6 Df7 60.Dd8+ med matt. Yasser Seirawan
spelar inte längre turneringsschack, men är fortfarande aktiv i holländska lagmästerskapet för sin klubb
Hilversum SG, som ligger bra till för att vinna mästerskapet. I matchen mot Het Witte Paard, från vilken
partiställningen är hämtad, satt Seirawan på tredje bordet efter Loek van Wely och Erwin L’Ami.
5 Sanan Sjugirov–Alexander Tjurin, Moskva 2008. Med sitt senaste drag Dd7-c6 var Tjurin förstås sugen
på att fortsätta med Sxe3 och matt på g2. Det blev inte så: 24.Sef5+!! gxf5 (På 24...Kh8 vinner vit enklast
med 25.Sd4 Db6 26.Sxf7+ följt av 27.Te6.) 25.Dg3! (Nyckeldraget. Efter 25.Sxf5+ Kg8 tycks det inte
finnas något mördande.) 25...Sh5 (Svart kunde ha försökt krångla med 25...Sg4, men efter t.ex. 26.hxg4
Te8 27.Txe8 Dxe8 28.gxf5 har vit ett avgörande angrepp.) 26.Lf6++! Kxf6 (Eller 26...Kxh6 27.Dg5 matt.)
27.Sg8 matt

6 Alexander Riazantsev–Valeri Jandemirov, Moskva 2008. Det första drag du tänkte på var 25.g7, eller
hur? Och kanske upptäckte du att efter 25...Dxd1+ 26.Kh2 Sf5! 27.gxh8D++ Kxh8 28.Sh5 (Med hotet
29.Lg7+ Kg8 30.Sf6 matt. Efter 28.Df6+ Kg8 får vit nöja sig med remischackarna efter 29.Dg5+.) 28...f6!!
29.Lg7+ (Efter 29.Sxf6 Td8 får vit nöja sig med den remi som finns efter exempelvis 30.Se8 Txe8 31.Df6+
Kg8 32.Dg5+ Kf7 33.Df6+ o.s.v.) 29...Kg8 30.Sxf6+ (30.Lxf6+ Kf7 och vit har ingenting.) 30...Kf7
31.Sxe8 Kxe8 smiter svarts kung. Riazantsev undvek denna förförelse: 25.Td8!! Txd8 26.g7 (Skillnaden
visar sig vara himmelsvid.) 26...Td1+ (Efter 26...Dd1+ 27.Kh2 Sf5 28.gxh8D++ Kxh8 29.Sh5 f6 30.Lg7+
Kg8 31.Lxf6+ ryker svarts torn samtidigt som vits angrepp rullar på i god stil, t.ex. 31...Kf7 32.Lxd8 Dd7
33.g4 och alternativet till att ta farväl av springaren är att offra kungen.) 27.Kh2 Sf5 28.gxh8D+ Kxh8 29.Sh5
f6 30.Dxf6+ Kg8 31.Df8 matt. Det gäller alltså att ge bort tornet på rätt fält – d8 och inte d1 – innan g6-g7
utförs. På d8 kan svarts torn komma på kornet för en löpare på f6. Visst är det vackert?

› NILSSONS PJÄSER av Kristoffer Nilsson
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Växjö Schackklubb hälsar alla deltagare och gäster
välkomna till Svenska Mästerskapen i Schack 2008.
28 juni till 13 juli i Teleborgshallen i Växjö

Fri start för alla som deltog vid SM i Växjö 1958.
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SM I VÄXJÖ 2008
Välkomna till Svenska Mästerskapen i schack 2008.
Tävlingarna äger rum i Teleborgshallen, i stadsdelen Teleborg (ca 5 km söder om Växjö City)
mellan den 28 juni och den 13 juli.
Det är exakt 50 år sedan Schack-SM arrangerades i Växjö senast, det var 1958.
Växjö Schackklubb hoppas på rekorddeltagande i detta jubilerande SM 2008.

ANMÄLAN

KLASSKONTROLL

PRISE

Anmälan sker via hemsidan www.schacksm2008.se.
Startavgiften betalas in på postgirokonto 44 03 01-0 senast den
6 juni 2008. Notera namn och klass om det sker via internet.
Betalning kan också ske på särskild postgirotalong som
bifogas denna inbjudan och som skickas till samtliga klubbar
och distrikt i början av april. Blankett kan också beställas från
SSFs-kansli.
Din anmälan blir inte definitiv förrän startavgiften är erlagd!
Frågor kring anmälan kan ske via e-post:
anmalan@schacksm2008.se

Arrangören kommer, i samarbete med SSF:s Regelkommitté
(RK), att kontrollera anmälningarna mot befintliga klassregister.
Anmäl dig därför till rätt klass redan från början så sparas
arbete för alla.
Du har rätt att skriftligen begära dispens hos RK, med
angivande av skäl, till anmälan i högre klass. Lägsta ratinggränser för möjlighet till dispens är i klass M 2150, i klass I
2000, i klass II 1800.
Dispensavgiften på 100 kronor skall betalas samtidigt med
anmälningsavgiften, senast 30 maj, då också dispensansökan
skall vara skickad till RK.

Tävling

STARTAVGIFTER

KONG

Anmälningar där startavgift inte är betald tas bort den 6 juni.
Anmälan är bindande från och med den 6 juni. Efter detta
datum återbetalas startavgiften endast mot uppvisande av
läkarintyg. Efteranmälan mottages i mån av plats mot en extra
avgift på 100 kr.
Bekräftelse på att anmälan är definitiv samt startlista
läggs ut på hemsidan den 20 juni. Startlistorna uppdateras
kontinuerligt.
Personlig anmälan skall göras i spellokalen 09.30-12.30 första
speldagen i respektive klass (såvida inte annat meddelats
i särskild kallelse).

Tävlingsklass

Avgift (kr)

SM-gruppen (separat uttagning):
Junior-SM, Veteran-SM och Mästare Elit:
Mästarklassen:
Veteran Allmän, Klass I, II, III, IV:
Juniorkval, Kadett-SM, Minior-SM:
Blixt-SM:

0 kr
600 kr
600 kr
500 kr
350 kr
100 kr

SM-gru
Junior-S
Veteran
Mästar
Mästar
Klass I

Klass I
Veteran

Lördag
92:a ko
i Växjö
Till kon
enligt s
inform
Kongre
Schack
vara til

VETERAN-SM
KLASSER OCH SPELFORMER
Tävlingsklass

Spelform

SM-gruppen, Junior-SM, Mästare Elit:
Veteran-SM (20 deltagare):
Mästarklassen vecka 1:
Mästarklassen vecka 2:
Veteran Allmän vecka 1 resp. 2:
Klass I, II, III, IV vecka 1:
Klass I, II, III, IV vecka 2:
Juniorkval, Kadett-SM, Minior-SM:

13 ronder Berger
9 ronder Schweizer
7 ronder Schweizer
7 ronder Schweizer
7 ronder Schweizer
7 ronder Berger
7 ronder Berger
9 ronder Schweizer

ÅLDERSKLASSER
Veteraner Man födda senast 1 jan 1948
Veteraner Dam födda senast 1 jan 1958
Juniorer födda 1988 eller senare
Kadetter födda 1992 eller senare
Miniorer födda 1995 eller senare

Veteran-SM omfattar 20 spelare som spelar nio ronder
Schweizer med start onsdag 2 juli.
De sex främsta i veteran-SM 2007 samt de tre främsta i vardera
Allmän-grupperna 2007 är direktkvalificerade för veteran-SM
2008. Motsvarande kvalifikationer gäller för veteran-SM 2009.
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Jesper
grupps
efter ro

ÖVRI
KLASS IV
Det är frivilligt att spela i klass IV med den begränsningen att
spelaren inte får ha ett ratingtal som överskrider 1399.

Under
lättsam

SPEL
DRAGSERIER
I samtliga klasser är betänketiden 40 drag på 2 timmar, därefter
20 drag på en timme och avslutningsvis 30 minuter för resten
av partiet. Den sammanlagda speltiden för ett parti är därmed
maximalt sju timmar. Vid dubbelronder är varje spelare garanterad minst 30 minuters paus.
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PRISER
Tävlingsklass

FIDE-REGISTRERING
1:a

2:a

3:a

SM-gruppen:
20000 12000 10000
Junior-SM :
4000 2500 2000
Veteran-SM:
4000 2500 2000
Mästare Elit:
6000 4500 2500
Mästarklassen:
4000 2500 2000
Klass I:
800
300

4:a

5:a

6:a

8000 6000
1000 500
1000 500
1500 500
1000 500

4000

Klass II-IV, Juniorkval, Kadett-SM, Minior-SM och
Veteran Allmän: värdefulla priser beroende på antalet deltagare.

KONGRESS
Lördagen den 5 juli kl 10.00, avhålls Sveriges Schackförbunds
92:a kongress med årsmötesförhandlingar. Kongressen hålls
i Växjö konserthus.
Till kongressen kallas distriktens delegater och övriga berörda
enligt stadgarnas §20 med bilagda handlingar – och särskild
information.
Kongressen är öppen för alla att bevista. Sveriges
Schackförbunds verksamhetsberättelse för år 2007 kommer att
vara tillgänglig även för kongressens åhörare i kongressalen.

LIVEKOMMENTARER
Jesper Hall kommenterar samtliga SMgruppspartier varje dag med start en timme
efter rondstart.

ÖVRIGA ARRANGEMANG
Under SM-tävlingarna kommer också
lättsammare schackarrangemang att genomföras.

SPELREGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER
FIDE:s spelregler och Sveriges Schackförbunds tävlingsbestämmelser gäller för SM-tävlingarna. Sveriges
Schackförbund och årets SM-arrangör vill påminna om att det
av sportsliga skäl är mycket viktigt att alla fullföljer tävlingarna.
Deltagare som uteblir från spel utan fullgott skäl kan varnas
eller avstängas under viss tid.

SM-gruppen, JSM, Veteran-SM, Mästare Elit och Mästarklassen
är FIDE-registrerade.

BLIXT-SM
Söndagen 13 juli med start kl 10.00. Personlig anmälan ska ske
i spellokalen mellan 9.00–9.30.

LOGI
För samtliga SM-deltagare med familjer kan vi erbjuda
förmånliga logipaket på 3 mycket omtyckta och
välrenommerade hotell mitt i Växjö City.
Viktigt: Uppge att du vill nyttja SM-avtalet när du bokar.
För att få det rabatterade priset krävs deltagarbevis vid
incheckning, till exempel kvitto på betald startavgift.
Pris för SM-deltagare:
Enkelrum: 400 kr
Dubbelrum: 600 kr (300 kr/person)
De 3 hotellen somSM 2008 i Växjö rekommenderar och har
avtal med är:
Elite Stadshotellet i Växjö
Tel: 0470-134 00.
Kungsgatan 6 - www.elite.se
Elite Park Hotel Växjö
Tel: 0470-70 22 00
V.Esplanaden 10-14 - www.elite.se
Best Western Hotel Royal Corner i Växjö
Tel: 0470-70 10 00
Liedbergsgatan 11 – www.royalcorner.se

GRUPPLOGI
Klubbar intresserade av att ordna grupplogi för sina
medlemmar ombedes kontakta Överledare Gert Brushammar
för information.
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Spelprogram SM 2008
Junior-kval
SM, JSM
Mästare Elit

Dag

Veteran-SM

Mästare
7 ronder

I–IV
8-manna fm

I-IV
8-manna em

Kadett-SM
Minior-SM

Veteran allm

Of f i ce l l i nv i g n i ng a v SM 2008 kl 1 4 .00. P l a t s : A-Sa l e n , Te l eb o r g s ha l l e n. (Därefter rondstart).
Lördag 28 juni

14 - 21

14 - 21

14 - 21

14 - 21

14 - 21

Söndag 29 juni

14 - 21

13 - 20

13 - 20

09 - 16

13 - 20

16 - 23
Måndag 30 juni

14 - 21

13 - 20

13 - 20

13 - 20

13 - 20

Tisdag 1 juli

14 - 21

13 - 20

13 - 20

13 - 20

13 - 20

Onsdag 2 juli

14 - 21

13 - 20

13 - 20

09 - 16

13 - 20

13 - 20

16 - 23
Torsdag 3 juli

14 - 21

13 - 20

13 - 20

13 - 20

13 - 20

13- 20

Fredag 4 juli

14 - 21

13 - 20

09 - 16

09 - 16

09 - 16

09 - 16

Lördag 5 juli

K O N G R E S S – K O N S E R T H U S E T I V Ä X J Ö

Söndag 6 juli

14 - 21

14 - 21

14 - 21

14 - 21

14 - 21

14 - 21

Måndag 7 juli

14 - 21

13 - 20

13 - 20

09 - 16

13- 20

09- 16

Tisdag 8 juli

14 - 21

13 - 20

13 - 20

09 - 16

13 - 20

09 - 16

Onsdag 9 juli

14- 21

13 - 20

13 - 20

09- 16

13 - 20

09 - 16

Torsdag 10 juli

14 - 21

13 - 20

13 - 20

09 - 16

13 - 20

09 - 16

Fredag 11 juli

14 - 21

13 - 20

13 - 20

09 - 16

13 - 20

09 - 16

09 - 16

09 - 16

09 - 16

09 - 16

Lördag 12 juli
Söndag 13 juli

BLIXT-SM

OBS! Personlig anmälan ska ske i spellokalen mellan 9.00–9.30.

SM-information
Överledare: Gert Brushammar tel: 070 52 42 698 • mail: gert.brushammar@schacksm2008.se
Tävlingsledare: Alf Isaxon tel: 070 36 91 687 • mail: alf.isaxon@schacksm2008.se
Anmälan: www.schacksm2008.se • Plusgiro: 440301-0
Turistbyrån i Växjö: tel. 0470-414 10 mail: turistbyran@kommun.vaxjo.se
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FYRLANDSKAMP I OSLO

Veteran allm

ärefter rondstart).

14 - 21

Framtidsdrömmar i Norge

13 - 20

13 - 20
13 - 20
13 - 20

13- 20
09 - 16

14 - 21
09- 16
09 - 16
09 - 16
09 - 16
09 - 16
09 - 16

08.se

TEXT: LARS GRAHN

Schacklivet i Norge kretsar naturligtvis mycket kring Magnus
Carlsen, men det finns ett evenemang som också skapar framtidsdrömmar. Norge tänker ansöka
om att få schack-OS till Tromsø
2014. Det är en seriös satsning
uppbackad av staden och det
lokala näringslivet.
I ett middagstal under fyrlandskampen i Oslo i februari talades
det bland annat om schack-OS,
och kanske ska man se det
landskampsutyte som Norges
schackförbund bjöd in till som
ett evenemang på startsträckan
inför det verkliga provet. Arrangören hade lockat landslag (fem
män plus fem kvinnor) från England, Lettland och Sverige.
Norge fick klara sig utan Magnus Carlsen och Simen Agdestein,
och det påverkade naturligtvis
också publikintresset. Det var inte
många åskådare i spellokalen i
centrala Oslo. I kommentatorrummet demonstrerade Torsten
Bae partierna inför ett fåtal
åhörare.
Sveriges lag var topprankat.
Lagkapten Stellan Brynell kunde
glädjas åt ett lag som inte kunde
ha vara mycket starkare: Emanuel Berg, Tiger Hillarp Persson,
Evgenij Agrest, Jonny Hector,
Pontus Carlsson, Pia Cramling,
Svetlana Agrest, Christin Andersson, Inna Agrest och Ellinor Frisk.
Det började med en brakseger
mot England, som framför allt

saknade Michael Adams och
Nigel Short. Efter 7½–2½ mot
England och 6½–3½ mot Norge
var Sveriges seger så gott som
klar. I sista ronden besegrades
Lettland av bara farten med 6–4.
Slutställningen: 1. Sverige 6
(20); 2. England 4 (14); 3. Lettland 1 (13½); 4. Norge 1 (12½).
Vårt parti är hämtat från andra
ronden.
Spanskt (C 96)
Pontus Carlsson, Sverige
Espen Lie, Norge
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5 7.
Lb3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Sa5
Tjigorinvarianten i Spanskt var
ett ganska väntat val från min
motståndare, speciellt då jag
dagen innan inte hade fått ut
någonting i samma variant mot
Englands Stewart Hasslinger.
10.Lc2 d5!?

Det här kom som en liten överraskning, dock en ganska positiv

sådan eftersom jag hade tittat lite
på varianten inför mötet med
Hasslinger. Varianten är ung
och upphovsmannen verkar vara
polacken Gregorz Gajewski.
Varianten ser visserligen konstig
ut då svart ställer sin springare
helt offside på a5 och sedan spelar d6 och d5 i två drag istället för
i ett som i Marshallangreppet.
Den bör ändå tas på största allvar
av vitspelarna eftersom starka
spelare som Magnus Carlsen och
Radoslav Wojtaszek har tagit upp
den på repertoaren.
11.d4!
I mitt tycke vits bästa drag. Efter
11.exd5 e4! 12.Sg5?! (12.Lxe4
Sxe4 13.Txe4 Lb7 som i partiet
Adams–Carlsen, världscupen
2007 ger svart liknande spel som
i Marshallangreppet. Svart räknar med att hans löparpar och
utvecklingsförsprång ska kompensera minusbonden. Adams
kom lite bättre efter 14.d4 Te8
[14...Lxd5!? 15.Te1 Ld6 med
kompensation för bonden.]
15.Lf4 Sc4 16.Te2 Lxd5 [16.
...Dxd5!? med idén 17.Lxc7?
(17.b3 Df5!) 17...Dd7! 18.Lg3
Lxf3 19.gxf3 Dxh3 varefter jag
föredrar svart.] 17.Se5 Lg5
18.Lg3 Sxe5 [18...Tb8!? för att
behålla spänningen är starkare
eftersom avbytena på e5 gynnar
vit.] 19.Txe5 Txe5 20.Lxe5 Dd7
21.Sa3 f6 22.Lg3, men svart har
en mängd möjliga förstärkningar
på vägen.) 12...Sxd5 13.Sxe4 f5
14.Sg3 f4 15.Se4 f3 får svart ett
starkt angrepp. Stampartiet Kuznetsov–Gajewski fortsatte 16.d4
fxg2 17.Sg3 Dd6 18.Le4 och nu
är nog 18...c6 svarts bästa drag
med goda angreppsmöjligheter.
(18...Lb7!? ledde till ett mästerverk: 19.Sf5 Txf5 20.Lxf5 Tf8
21.Te6 Txf5!? [21...Dd8!?] 22.
Txd6 Lxd6 med väldigt intressant kompensation för det materiella underläget. Troligtvis är
kompensationen inte tillräcklig,
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men det är svårt för vit att hitta
rätt i praktiskt spel. Partifortsättningen blev 23.a4! Lg3! 24.f3
Lf4 25.axb5 Lxc1 26.Txa5? (26.
Dxc1! Txf3 [26...Sf4 27.Dxf4!
Txf4 28.bxa6! med vit fördel]
27.bxa6 La8 28.Dg5 Tf1+ 29.
Kxg2 Se3++ 30.Kh2 Tf2+ 31.Kg3
Tg2+ 32.Kf4 är bra för vit eftersom hans merbönder kommer
att visa sig starka i slutspelet.)
26...Sf4 27.De1 Lxf3 28.bxa6
Sxh3+ 29.Kh2 Lf4+! 30.Kxh3
g1S+! 31.Dxg1 Txa5 32.uppg.
På 19.Lxg2 följer 19...Lh4.
11.Sxe5 dxe4 är väl okej för
vit om han spelar 12.d4! och
inte 12.b4? som i partiet Leon
Hoyos–Miton, 2007 med fortsättningen 12...Ld6! 13.d4 exd3
14.Lxd3 Lxe5 15.Txe5 Sc4 16.
Te1 Dd5 med svart fördel.
11...dxe4
11...exd4 12.e5 Se4 13.cxd4 med
idéerna Sc3 och Sbd2 är bra för
vit.
12.Sxe5 c5 13.Le3
Det här eller 13.Lg5 anses som
vits bästa sätt att få fördel. Personligen tycker jag att 13.Le3
känns mest lovande.
I samma match valde Emanuel
Berg att spela 13.Sd2 mot Espens
storebror Kjetil. Det draget verkar dock inte ge vit någon fördel
om svart bara är uppmärksam.
Partiet fortsatte 13...cxd4 14.
Sxe4 dxc3 15.Df3 Lb7 16.b4!
Lxe4! 17.Lxe4 Sxe4 18.Dxe4 f5!
19.Db1 c2! 20.Db2 Sc4 21.Sxc4
bxc4 22.Dxc2 Tc8 23.Ld2 Lf6
24.Tac1 Dd3! och efter det sista
precisa draget hade svart inga som
helst problem att hålla remi.
Vit måste vara väldigt försiktig
efter 13.Lg5 Lb7 14.dxc5?! (14.
Sd2!? som Dominguez spelade
mot Carlsen i världscupen 2007
är bättre, men det känns som
om svart utjämnar efter det
oprövade men simpla 15...cxd4)
14...Dc7! 15.Lxf6 Tad8! (Ett viktigt mellandrag, så att svart får
40
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kontroll över d7 och d-linjen.)
16.De2 Lxf6 17.Sg4 Lg5 18.Se3
f5 19.b4 f4! och vit blev helt
överkörd på kungsflygeln i partiet Volokitin–Wojtaszek, 2007.
13...Lb7 14.Sd2 Tc8
Det har tydligen spelats tidigare
vilket jag inte hade en aning
om under partiet, då jag bara
funderade på det i mina ögon mer
naturliga 14...Te8. Lie ville ha
kvar tornet på f8 för att kunna
bemöta Sg4 med Sd5! följt av f5,
men det är oklart vad tornet egentligen gör på c8.
14...Dd5 15.Sg4! var bra för vit
i partiet Kotronias–Mastrovasilis, 2007. Vits plan är att underminera e4 genom att försöka
byta av springaren på f6: 15...Tfe8
(15...cxd4? 16.Lxd4 e3 [16.
...Sxg4 17.Lxe4! och vit vinner.]
17.Sxe3 gav Kotronias en ren
merbonde.) 16.dxc5! Sxg4 17.
hxg4 Lxc5 18.Lxc5 e3 19.Se4!
Dxd1 20.Taxd1 Lxe4 21.Lxe4
Txe4 22.f3 med klar vit fördel.
14...Sd5? direkt försöktes av
Goldstein mot Zhao Zong Yuan i
Gibraltar 2008. Vit reagerade
korrekt och kom klart bättre
efter 15.Sxe4 Sxe3 16.fxe3 Dd5
17.Sf3.
Både 14...Dc7 och 14...Te8
känns som nyttigare drag.
15.Db1!
Ett starkt nytt drag som sätter
press på svart. Vit tänker helt
sonika gå och ta e4-bonden.
15.De2 som är spelat tidigare
känns inte lika starkt.
15...cxd4
Espen tänkte länge innan han
beslöt sig för att gå för den till
synes bekväma avbytesmanövern.
Partidraget är också den logiska
uppföljningen till 14...Tc8. Jag
hade dock sett ett djävulskt drag
direkt efter avbytena.
Efter 15...Dd5 16.Sg4 Tfe8 17.
dxc5! Sxg4 18.hxg4 Lxc5 19.
Lxe4! Txe4 (19...Dd8 20.Lxc5
Txc5 21.Lxh7+ ger också vit en

klar fördel.) 20.Dxe4 Dxe4 21.
Sxe4 Lxe4 22.Lxc5 har vit avgörande fördel, och 15...Te8 16.
Sxe4 Sxe4 17.Lxe4 ger inte svart
tillräcklig kompensation för
minusbonden.
16.Lxd4 Lc5 17.Sxe4 Lxe4
17...Lxd4 18.cxd4 Txc2 19.Dxc2
Sxe4 20.Txe4 Lxe4 21.Dxe4 f6
var ett alternativ för svart, men
givetvis är det vit som har alla
chanserna.
18.Lxe4 Lxd4 19.cxd4 Dxd4

20.b4!
Ett väldigt starkt drag som ger
svart stora problem.
20...Tce8?
Efter 20...Sc4 21.Sc6 Dd6 (21
....Txc6 22.Lxc6 Dd6 [22...Se5
23.Dc2] 23.Lb7! Tb8 24.Td1
De7 25.Lf3 Se5 26.Ld5! har svart
inte tillräcklig kompensation för
kvaliteten.) 22.Se7+! Dxe7
23.Lxh7+ Sxh7 24.Txe7 vinner
vit. Det var min taktiska idé.
Alternativet 20...Sxe4! (20.
...Dxe5?? 21.Lxh7+) 21.Txe4
Dd5! (21...Tc1+ 22.Dxc1 Dxe4
23.Sd7! Td8 24.bxa5! vinner för
vit) 22.bxa5 Tfe8 23.De1 f6
24.Td1 De6! var svarts enda
försvar. Under partiet hade jag
missat det starka 24...De6 och
bara räknat på 24...Db7 och
24...Da8 och då vit vinner lätt.
24...De6 25.f4 ger givetvis vinstchanser men svart är fortfarande
med i partiet.
21.Sf3 Dc3
21...Dc4 22.Ld3 Txe1+ 23.Sxe1!
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följt av bxa5 och vit vinner.
22.Te3!
Nu tvingas svart att offra damen.
Inte 22.bxa5? Txe4 23.Txe4
Sxe4.
22...Sxe4
22...Dxa1 23.Dxa1 Sc4 24.Lc6
eller 22...Dc4 23.Ld3 och vit
vinner.
23.Txc3 Sxc3 24.Dd3 Se2+ 25.
Kh2 Sc4 26.Sg5!

35...Se4 36.Txe7+ Txe7 37.Sf8+
Kg8 38.Sxg6 är också helt hopplöst för svart.
36.Txe7 Txe7 37.Df6 uppg.
Här fick min motståndare nog
eftersom hela ställningen faller
samman, t.ex. 37...Txe6 38.
Dxe6+ Kg7 39.De7+ Kg8 40.Df6
med lätt vinst.
(Kommentarer av Pontus Carlsson)

bygga ett fort minskar avsevärt
när vit kan erövra a6-bonden.
28.Sg5 Te7 29.a4!
Vit vill underminera springaren
på c4 och få tornet i spel via alinjen.
29...h6 30.axb5 axb5 31.Dd5+
Kh8 32.Se6 Tfe8 33.Ta6! Sc3
34.Dd4+ Kh7
På 34...Kg8 avgör 35.Df6.
35.Ta7! Kg8

SNABBSCHACK VID PYHÄJÄVI

Tillbaka till Estland
Ett viktigt drag som provocerar
fram svagheter i svarts kungsställning. Vit måste fortfarande spela
korrekt eftersom svart bara är ett
par drag från att ha möjlighet att
bygga upp ett fort. Svart vill byta
av vits springare med hjälp av sin
springare på e2 och sedan byta
av ett torn, samt spela sitt kvarvarande torn till e6. Kungen sätts
i säkerhet med bondedraget g6.
Skulle svart lyckas få upp den
ställningen har han alla chanser i
världen att klara sig.
26...g6
Tvunget eftersom 26...f5? 27.
Dd5+ Kh8 28.Sf7+ Kg8 29.
Sh6++ Kh8 30.Dg8+ Txg8 31.Sf7
matt är en klassisk kvävmatt.
27.Se4 f5?!
Ytterligare en oönskad försvagning, men 27...Te5 28.Sf6+ Kg7
29.Sd7 Td8 30.Sxe5 Txd3 31.
Sxd3 är hopplöst.
27...Te6 var väl något bättre,
men 28.Sc5 Te7 29.Sxa6 ger vit
en teknisk vinstställning eftersom
han då i lugn och ro kan byta
av pjäserna. Svarts chanser att

TEXT: AXEL ORNSTEIN

I Estland, med Paul Keres på en
av de vanligaste sedlarna, har
schacket en stark ställning. Tallin
tävlade med Dresden om att få
arrangera schack-OS 2008 och
förlorade, men esterna hoppas få
chansen inom en snar framtid
och värmer upp med ett antal
traditionella turneringar. Varje år
under förvintern arrangeras en
snabbschacktävling på ett spa vid
sjön Pyhäjävi i sydöstra Estland.
Till åttonde upplagan hade bland
andra Viktor Kortchnoi inbjudits.
För min del var det första besöket i Estland sedan Keres minnesturnering 1977. Lockfågel och
ressällskap var Indrek Aunver,
redaktör för Svenska Problemschackklubbens tidskrift Springaren. Trots att han är född i Sverige
har han alltid haft dubbelt medborgarskap, och numera lever han
också med ett ben på vardera
sidan Östersjön. Efter att han

●
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guidat mig till Tallins nybyggda
konstmuseum fick vi skjuts tvärs
igenom Estland med Springarens
studieredaktör Margus Sööt.
Handikappet i tävlingen påminde om det i Tusenmanna. Spelarna delade på 20 minuter, fem
klasser med som mest 18–2 i handikapp. Kortchnoi är tydligen inte
aktiv bulletspelare (enminuters
på nätet, för er som inte vet).
Han förklarade sig inledningsvis
oförmögen att spela ett parti på
två minuter, men väl på plats
bestämde han sig ändå för att
försöka hävda sig på samma villkor som de andra stormästarna.
Det gick utmärkt, Kortchnoi
delade segern med tre andra spelare som var något äldre – sammanlagt. Att talangen Riho Liiva
fick del i förstapriset var väntat.
Han var redan för tio år sedan en
ruggig snabbschackspelare och
hade vunnit tävlingen ensam tre
TfS nr 2/2008
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Axel Ornstein mot nyblivne stormästaren Riho Liiva.

år i rad. Han har börjat satsa mera
seriöst på turneringsspel och har
nyligen kvalificerat sig för GMtiteln.
Tarvo Seeman och lettländaren Vadims Daskevics, båda IM,
tog med hjälp av två extra minuter per parti lika många poäng.
Mot Estlandsmästaren GM Meelis Kanep utkämpade Seeman en
knivskarp duell.

ring. Kanep vill inte nöja sig med
1...Dh3 2.Td8+ Txd8 3.Dxd8+
Kh7 4.Dd2 och vit tar sig loss
med antingen Sc6xa5 eller Df2
och en kungsmarsch mot damflygeln.
1...Kh7 2.Td7 Dh3? 3.Txg7+!
Kh8 4.Th7+ uppg.
Min klubbkompis i Södra Sass,
Kaido Külaots, var först inblan-

dad i tätstriden, men en sen
pokernatt gav visserligen tillskott
i kassan men stal energi.
För mig gick det ungefär så
trögt som väntat. En bra inledning avbröts osolidariskt av
Indrek som plötsligt började
angripa i stor stil. Därefter var
det ömsom vin ömsom vatten,
och det var för första gången på
många år svårt att somna på
grund av att förlustpartierna snurrade runt i huvudet. Tävlingen
var som helhet en inspirerande
upplevelse med bad, bastu och
promenader i den friska luft där
det framgångsrika skidlandslaget
slipar formen. Favoritgodiset i
baren var – istället för chips och
jordnötter – rostat estniskt rågbröd med vitlök. Ölen kostade
precis som i en billig svensk pub
35 kronor, men då ska man veta
att en estnisk krona motsvarar 60
öre. Även i övrigt var priserna i
kronor ungefär desamma som i
Sverige.
Indrek tog åtskilligt fler poäng
än året innan, och han riskerar att
så småningom åka upp en ratingklass. Arrangörerna hoppas få
hälsa fler svenska gäster välkomna. Ett besök rekommenderas
varmt.

Meelis Kanep

Tarvo Seeman

1.Se5
En imponerande springarplace42
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Slutgiltig inteckning
för Nils Grandelius
TEXT: LARS GRAHN

Den öppna turneringen i Cappelle La Grande blev en lyckad
tillställning för Nils Grandelius
del. Med vinster i de två sista
ronderna ordnade han sin tredje
och slutgiltiga inteckning i IMtiteln. Det finns ett krav till som
måste uppfyllas för att Fide ska
tilldela honom titeln. Ratingtalet
måste jobbas upp till minst 2400.
På den senaste världsrankingen
står han på 2371. Det blev ett bra
ratingtillskott i Frankrike.
Turneringen samlade 612 spelare, varav 106 stormästare.
Grandelius placerade sig bäst av
de fem svenska spelarna. Han kom
på 58:e plats med 6 poäng på de
nio ronderna. Axel Smith tog
också 6, och längre ner i resultatlistan återfinner vi Ralf Åkesson
på 5½ samt Michael de Verdier
och Sebastian Nilsson på 5
poäng. Vugar Gasjimov från
Azerbajdzjan segrade efter särskiljning på 7 poäng.
Grünfeldindiskt (D 85)
Danny Raznikov
Nils Grandelius
1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.c4 Lg7
4.Sc3 d5 5.cxd5 Sxd5 6.e4 Sxc3
7.bxc3 c5 8.Tb1 0-0 9.Le2 b6
10.0-0 Dc7
I ett parti Ljungberg–Grandelius
från Junior-SM för två år sedan
följde i stället 10...Lb7 11.Dd3
La6 12.De3. Man kan vara rätt
säker på att Raznikov hade noterat det partiet i sina förberedelser. 10...Lb7 är för övrigt en vanligare fortsättning än 10...Dc7.
11.Lg5 Lb7 12.Dd3 e6 13.De3

Sd7 14.e5
Via dragomkastning har vi fått
en ställning som också uppkom i
partiet Gelfand–Svidler, Dortmund 2006. Svidler spelade
14...Tae8 med tanken att e6-bonden skulle vara garderad i partifortsättningen 15.Sd2 f6 16.exf6
cxd4 17.cxd4 Sxf6. Det partiet
slutade så småningom remi.
Grandelius försöker klara sig
utan f7-f6, åtminstone i det här
skedet, och strävar i stället efter
spel på c-linjen.
14...Tac8 15.Tfc1 Tfe8 16.Lf4
Nu är i alla fall f7-f6 inte att tänka
på.
16...Sb8 17.Sg5 Ted8 18.Lc4?
Raznikov leker med olika taktiska idéer. Här är 18.Se4 ett
mycket bra alternativ. Svart kan
inte gärna släppa in springaren på
d6, så han hade fått byta av sin
fina vitfältslöpare på e4. Efter
partidraget kan Raznikov drömma om 19.Dh3 som hotar både
damschacken på h7 och 20.Sxf7!.
18...cxd4 19.cxd4

Nu hotar vit dessutom med en
avdragare. Det är dags för Gran-

delius att plocka fram trollspöt.
19...Dxc4!!
Ett överrumplande damoffer,
som drastiskt förändrar ställningens karaktär.
20.Txc4 Txc4 21.Td1 Sc6
Vits angrepp har kommit av sig.
Svart bör ändå vara försiktig
med provokationer. Efter 21...h6
22.Sxf7!? Kxf7 23.Lxh6 kan det
bli blåsigt kring svarts kung.
Bättre att aktivera pjäserna.
22.Sf3 Se7 23.Lg5 Sd5 24.De4
Tdc8 25.Dh4 Tc2 26.h3 h5
27.Se1
Det är nya tider. För inte så länge
sedan stod svarts springare under
en omgruppering åter på b8
medan vits springare drömde om
stordåd på g5. Nu är det ombytta
roller.
27...Txa2 28.Sd3 Tcc2
Vits pjäser samarbetar inte
medan svart kan laborera med
planer som innefattar spel på
andra raden och expansionssugna damflygelbönder. Grandelius
har utmärkt kompensation för
damen. Nu gör Raznikov ett
desperat försök att få till ett motangrepp och det är inte mycket
att säga om det, för alternativet är
långsam undergång.
29.g4 Sc3 30.Te1 Se2+ 31.Txe2
Det är inte mycket att välja på,
t.ex. 31.Kf1 La6! 32.Sb4 Sxd4+
33.Sxa6 Sf3 34.Dg3 Sxe1 35.Sb4
(35.Kxe1 Ta1+) 35...Txf2+ 36.
Dxf2 (36.Kxe1 Tg2 med matt
eller damvinst) 36...Txf2+ 37.
Kxf2 a5 och svart vinner.
31...Txe2 32.gxh5 Ta1+ 33.Lc1
Eller 33.Kh2 Th1+ 34.Kg3 Tg1+
35.Kf4 Te4+ o.s.v.
33...Txc1+ 34.Sxc1 Te1+ 35.
uppg.
På 35.Kh2 behöver svart inte
nöja sig med det i och för sig
tillräckliga och väldigt praktiska
35...Txc1. Ännu bättre är det
grymma 35...Th1+ 36.Kg3 Tg1+
37. Kh2 (37.Kf4 Lh6+) 37...Tg2+
38.Kh1 Tg4+.
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SKOL-NM I DANMARK

Fotboll, utflykter, god mat
och massor av schack
TEXT: HANS-ERIC VAARALA

Individuella Skol-NM spelades på
Tjele efterskole utanför Randers i
Danmark. Skolan är en sorts internatskola för ungdomar årskurs
7–9 med specialintressen, bland
annat schack. Ungdomarna hade
vinterlov under tiden som NM
spelades (14–17 februari) och vi
blev inkvarterade i skolans elevhem. Det var god standard på
boende och den danska maten
var förträfflig.
Första speldagen var det fullt
upp med att vänja sig vid det nya
stället och tävlingen, men andra
speldagen gjordes det ett långt
uppehåll mellan matcherna så att
vi kunde åka till Aqua Ferskvands
Akvarium. Det är en akvarieanläggning i naturlig miljö för inhemska fisksorter och djur som
lever i insjömiljö i Danmark.
Där fick vi lära oss mycket om
de ursprungliga fisk- och djurarterna i Danmark, men även om
inflyttade arter som mink, tvättbjörn och karpfisk, och hur de
påverkar naturen i Danmark.
Sista speldagen ordnades det
på svenskt initiativ, av Farhad
Rouhani, en utmanarturnering i
fotboll mellan Sverige och alla
andra landslag mellan de två
schackronderna. De svenska spelarna försvarade nationens ära
både på schackbrädet och i det
gröna fältets schack. Man kan
konstatera att pojkar, fotboll,
44
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februari och smutsiga kläder hör
ihop i Danmark.
Efter sista ronden ordnades en
Nordisk aftonbuffé där varje land
hade tagit med sig typisk nationell mat. Det var både haj- och
valkött, fårost och matjessill,
finskt rågbröd och svenskt
knäckebröd, choklad från Norge
och godisbilar från Sverige och
givetvis läcker mat från värdlandet Danmark.
Sedan återstod bara den lite
vemodiga men samtidigt minnesvärda prisutdelningen där Sverige
fick tre pallplatser: Egor Norlin,
Jonathan Westerberg och Simon
Rosberg.
Grupp A
1. Gudmundur Kjartansson, Island
4½ (av 6); 2. IM Helgi Dam Ziska,
Färöarna 4½; 3. Simon Rosberg,
Sverige 4 poäng.
5. Erik Blomqvist, Sverige 3½ p.
Grupp B
1. Lasse Ø Løvik, Norge 5 (av 6); 2.
Sverrir Thorgeirsson, Island 4; 3.
Dadi Omarsson, Island 3½ poäng.
7. Jonathan Berggren, Sverige 3 p.
8. Timmy Forsberg, Sverige 3 p.
Grupp C
1. Frode Olav Urkedal, Norge 5½
(av 6); 2. Jonathan Westerberg,
Sverige 4½; 3. Kiuttu Roope, Finland 4 poäng.

8. Eric Vaarala, Sverige 2½ p.
Grupp D
1. Peter Flermoen, Norge 6 (av 6);
2. Dagur Andri Fridgeirsson, Island
4½; 3. Daniel Ebeling, Finland 3½
poäng.
7. Theodor Kenneskog, Sverige 3 p.
11. Mattis Olofsson-Dolk, Sverige
1½ p.
Grupp E
1. Egor Norlin, Sverige 5½ (av 6); 2.
Høgni Egilstoft Nielsen, Färöarna 5;
3. Johan Salomon, Norge 4 poäng.
12. Valdemar Stenhammer, Sverige
½ p.
Engelskt (A 04)
Jonathan Westerberg
Patrekur Maron Magnusson
Jonathan gjorde en bra prestation. Han tog en fin andraplats
efter suveräne Frode Olav Urkedal. Lugnt och metodiskt spelade
han ner sina motståndare. Följande parti från första ronden är ett
bra exempel.
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d3
Efter detta drag kan inte vit gör
anspråk på fördel men vit ville
inte gå in i öppet Sicilianskt.
3...g6 4.g3 Lg7 5.Lg2 Sc6 6.
0-0 e6 7.c3 Sge7 8.Le3 0-0 9.
Dd2 b6
9...Te8 är ett alternativ om man
vill behålla svartfältarna.
10.Lh6 d5
Hittills har båda parter spelat
naturliga drag men svarts senaste
och nästa drag är inte de bästa.
Det är uppenbart att svart kommer bli av med sin svartfältare
och då bör han inte försvaga ännu
ett svart fält (e5 och indirekt f6)
som han gör med textdraget.
10...Lb7 följt av Dd7, Tae8 och
f5 är en bra plan för svart.
11.Lxg7 Kxg7 12.e5 La6
Det ser aggressivt ut men svart
kan inte förstärka angreppet mot
d3 på något sätt, så detta drag
borde ha ersätts av en lite försik-
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en liten kombination.
33...Dxf7 34.Txg8+ Dxg8 35.
Dh6+ uppg.
(Kommentarer av Joel Åkesson)

Silvermedalj till Jonathan Westerberg.

tigare utveckling av löparen: antingen 12...Lb7, som spar tempo
jämfört med partidraget, eller
12...Ld7 för att ha möjligheten
att bryta med f6 med e6-bonden
garderad.
13.Te1 h5?
Svart försvagar sin kungsflygel
ännu mer. Visserligen får han
temporärt f5 för sin springare,
men den kan inte uträtta särskilt
mycket härifrån.
14.Sa3
Det ser lite konstigt ut, men
Jonathan förklarade att han gärna ville gå till f4 med damen och
då ska d3-bonden först garderas
med Tad1.
14...Tc8 15.Tad1 d4 16.c4 Lb7
17.Sg5 Sf5 18.Df4 a6 19.h3
Ett bra drag för nu kan vit börja
jaga bort svarts springare med
g3-g4 när vit har lust.
19...Tc7 20.Sb1!
Nu börjar vits andra springare
sätta kurs mot den svarta kungen.
Visserligen tar det lite tid men
svart kan ju inte göra något speciellt.

20...b5 21.b3
Svart tillåts inte det minsta motspel på damflygeln.
21...bxc4 22.bxc4 Sa5 23.Sd2
Lxg2 24.Kxg2 Tb7 25.g4 Sh6
Efter 25...Sh4+ 26.Kg3 är den
svarta springaren fångad!
26.Tb1 De7 27.Txb7 Dxb7+
28.Sde4 Sg8 29.gxh5
Nu öppnas även g-linjen. Notera
att svarts springare på a5 inte alls
deltar i spelet.
29...gxh5 30.Kh2 Dc7 31.Tg1
Kh8 32.Sf6 Sc6

33.Sxf7+!
Vit avslutar detta fina parti med

Engelskt (A 30)
Niemi Mikko
Simon Rosberg
1.c4 c5 2.g3 Sf6 3.Lg2 e6 4.Sf3
Dc7
Ja, man kan kanske spela så här.
Svart söker sig till treradersuppställningen.
5.Sc3 a6 6.0-0 b6 7.e4 Lb7
8.Te1
8.e5!? Sg4 9.Te1 är ett sätt att
straffa svarts dragföljd. Det är
inte så klart men nog lite bättre
för vit.
8...d6 9.b3 Le7 10.Lb2 0-0 11.
d4 cxd4 12.Sxd4 Sbd7
Öppningsfasen är avslutad och vi
har en typisk treradersuppställning. Vit har mer terräng men
svart har inga direkta svagheter.
13.De2
Här skulle jag själv ha spelat
13.Dd2 följt av Tad1.
13...Tfe8
Ett försök att utnyttja vits föregående drag. Om ett tag kommer
det bli tempo på vits dam på
e-linjen, i vissa varianter kan
svart också försöka genomföra det
befriande d5. Draget har dock
nackdelen att en reträttväg för
springaren på f6 efter ett eventuellt e4-e5 tas bort.
14.Tad1 Lf8
14...Tad8!? 15.f4 Sb8!? är en
intressant möjlighet.
15.f4 e5?!
Svart försöker genast befria sig,
men det är nog bättre att vänta
lite till med 15...Tad8 16.e5 eller
15...Ted8.
16.fxe5
16.Sf5!? är ett bättre försök. Jag
föredrar vits ställning efter 16.
...exf4 (16...Dc5+ 17.Kh1 g6 18.
Sh4) 17.gxf4.
16...Sxe5 17.Sd5
Även detta drag tycker jag är
TfS nr 2/2008
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konstigt. Vit som har mer terräng
börjar byta bort alla pjäser – varför? När man har terrängövervikt
ska man ju behålla så många
pjäser som möjligt.
17...Sxd5 18.exd5 g6!?
Löparen på f8 aktiveras.
19.Sf3 Lg7 20.Sxe5 Lxe5 21.
Lxe5 Txe5 22.Df2 Tae8 23.Txe5
Txe5
Efter alla avbyten är ställningen
jämn, men vit fortsätter med
avbytena och kommer sämre.
24.Te1 Txe1+ 25.Dxe1 Dc5+ 26.
Df2?!
Vit ska behålla damerna. Nu blir
det väldigt bekvämt för svart.
26...Lc8 27.Dxc5
Vit fortsätter den inslagna vägen,
men draget förstärker den svarta
strukturen.
27...bxc5

Nu har vi hamnat i ett löparslutspel som vad jag kan se är vunnet
för svart. Vits bondemajoritet på
damflygeln är mycket svår att
utnyttja medan svarts majoritet
på kungsflygeln är mycket rörligare. Dessutom är de svarta
fälten i vits ställning mycket
svaga.
28.Le4 Kg7 29.Kf2 Kf6
Svart går in på de svarta fälten.
30.Ke3 Ke5 31.Kd3 a5 32.a3 f5
33.Lf3 g5 34.Kc3 Ld7
Ett mycket praktiskt drag. Svart
förstärker långsamt sin ställning
och vit ser sig tvingad att hitta på
något.
35.Kd3 Le8 36.Kc3 f4 37.b4?
46
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Egor Norlin. en taktiker.

Det är svårt att bara sitta och
vänta men draget förenklar betydligt för svart eftersom den
svarta kungen nu kommer in.
Efter 37.Le2 Ke4 38.Kd2 Kd4
verkar svart vinna men det återstår lite jobb.
37...axb4+ 38.axb4 cxb4+
39.Kxb4 Kd4! 40.Lg4 h5 41.Le2
Ke3 42.Lf1 Kf2 43.gxf4 gxf4 44.
Lh3 f3 45.c5 dxc5+ 46.Kxc5
Kg1 47.uppg.
(Kommentarer av Joel Åkesson)
Sicilianskt (B 50)
Høgni Egilstoft Nielsen
Egor Norlin
Detta är finalmötet. Ari Ziegler
skrev en gång att “Hectors spel är
som en katt som alltid landar på
fötterna. Även om han är i fara
så lyckas han alltid på något sätt
lösa sina problem.“ Egors framfart i E-klassen var mycket likt
Hectors spel. På något sätt lyckades han alltid i taktiska ställningar komma segrande ur striden,
vilket illustreras bra i detta parti.
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.c3 Sf6 4.Le2
Vit anlägger inte partiet särskilt

aggressivt, eller räknade han med
att fällan ...
4...g6
... 4...Sxe4 5.Da4+ skulle gå in?
5.d3
5.0-0 är lite bättre eftersom svart
inte hotar att ta på e4. Efter
5...Lg7 6.Lb5+ (6.Te1 är också
spelbart) 6...Ld7 7.Lxd7+ Dxd7
8.Te1 0-0 är det rätt jämnt.
5...Lg7
Svart har redan utjämnat.
6.Le3 Sc6 7.0-0 a6
Här och i de kommande dragen
spelar Egor lite konstigt och kommer sämre. 7...Tb8 är bättre.
7...a6 är spelbart men då ska man
följa upp med b7-b5 och expansion på damflygeln.
8.h3 Dc7?! 9.Dc1 h5?!
Sätter inte bort något, men på
sikt är det en allvarlig försvagning
av kungsflygeln. 10.Lh6 och avbyte av svartfältarna skulle inte
ge vit ett omedelbart angrepp,
t.ex. 9...0-0 10.Lh6 d5!? (Svart
börjar agera i centrum. Annars
finns alternativt 10...b5 med damflygelexpansion som också är bra.)
11.Lxg7 Kxg7 med jämn ställ-
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ning. Det kommer att ta mycket
tid för vit att utnyttja de försvagade svarta fälten runt svarts
kung eftersom han inte har några
pjäser riktade dit.
10.Sh2!?
En bra plan. Vit får med f-bonden och tornet i ett kungsangrepp.
10...e6 11.f4 Ld7 12.Sd2 Tc8
I det här läget är det svårt att se
något bra för svart. Den svarta
kungen har inget riktigt bra ställe
att gå till men jag hade nog spelat
något annat än textdraget för att
hålla möjligheten till lång rockad
öppen.
13.e5!?
Från att bara ha manövrerat så
inleder vit ett snabbt angrepp.
Fast vit kunde ha byggt upp sin
ställning lite mer innan han försöker krossa svart, eftersom svart
saknar bra drag. Kort rockad känns
för farligt och damflygelexpansion känns lite långsamt. Nu går
partiet in i en mycket mer taktisk
fas och här är Egors stora styrka.
Han räknar betydligt bättre än
sina motståndare i åldersgruppen,
vilket vi får se prov på i detta
parti.
13.De1 är ett lugnt och bra
drag. Damen kommer lite bättre.
Eller 13.Shf3 så att vit får med
springaren lite mer.
13...dxe5 14.fxe5 Sd5
14...Sxe5 är bättre. Svart tar en
bonde och det är upp till vit att
bevisa kompensation. Efter
15.Sb3 b6 har vit bättre utveckling och svart har en svag kungsställning. Men en bonde är en
bonde!
15.Lxc5 Sxe5?!
15...Lxe5 är naturligt och bra,
men som vi ska se har Egor en kul
idé med textdraget.
16.d4 Lh6 17.c4 Se3 18.Se4!
Vit går till kungsangrepp.
18...S3g4!?
Ställningen ställs på sin spets, när
både vits och svarts pjäser börja
gå mot fienden.

19.De1
19.Dc3 hade ställt svart inför
olösliga problem. Hotet Sd6+ kan
inte pareras på ett vettigt sätt.
19...Le3+ 20.Kh1 Sd3

Partiets kritiska ställning.
21.Sd6+?
Ett naturligt men dåligt drag. Vit
borde ha offrat damen: 21.Sxg4!
Sxe1 22.Sxe3 och hotet Sd6+
samt Taxe1 kan inte pareras. Vit
vinner.
21...Dxd6 22.Lxd6 Sxe1?
Det är inte lätt att vara kall när
damen står i slag. 22...Sdf2+ ska

läggas in med poängen att svart
vinner kvalitet: 23.Txf2 (23.Kg1
Sxh3++ 24.Kh1 Shf2+ 25.Kg1
Sd3+ 26.Kh1 Sxe1 27.Taxe1 Sf2+
28.Kg1 Se4+! och svart vinner)
23...Sxf2+ 24.Kg1 Sd3+ 25.Kf1
Sxe1 26.Txe1 Lxd4 o.s.v.
23.Lxg4 hxg4 24.Le5 Th4
24...Sc2 ska spelas.
25.Taxe1 Lg5 26.Sxg4 Txc4 27.
Tf2 Lc6
Efter vilda taktiska förvecklingar
har spelet lugnat ner sig och svart
står lite bättre med sitt löparpar.
28.b3 Tb4 29.Td1?
Han missar svarts hot.
29...Txh3+ 30.Kg1 Th4 31.Ld6
31.Sf6+ är en bättre chans.
31...Txg4 32.Lxb4 Le3
Draget som vit missade.
33.Kf1 Lxf2 34.Kxf2 Txg2+ 35.
Ke3 Txa2
Nu står svart på klar vinst tack
vare merbönderna och aktivt torn,
men det behövde ju inte ta slut så
snabbt.
36.Th1 Lxh1 37.uppg.
(Kommentarer av Joel Åkesson)

Simon Rosberg, trea i äldsta gruppen.
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bonden och förbereder invasion
av svarts kungsflygel via h-linjen.
19...g6

Veteranernas
Lag-EM i Dresden
TEXT: HÅKAN ÅKVIST

För tionde året i rad var Dresden
den 11–19 februari värd för
veteranernas öppna Lag-EM. De
genomförde tävlingen på sedvanligt perfekt sätt. Det kom hela
sextioåtta lag till start, ett nytt
deltagarrekord, varav många
tyska distrikts- och klubblag. Med
femton stormästare och många
IM var tävlingen dock förstklassig.
Arrangörerna kunde också
glädja sig åt att flera nya länder
deltog, till exempel Danmark och
Tjeckien. Tjeckien debuterade
med att knipa guldet före de båda
ryska lagen Stiller Don Rostov
och Moskva. I det tjeckiska laget
ingick stormästarna Vlastimil
Jansa och Jiri Lechtynsky samt
tre internationella mästare, Josef
Pribyl, Jindrich Trapl och Jan
Sikora-Lerch.
Slutställning
1. Tjeckien 16 (23½); 2. Stiller Don
Rostov 15 (26); 3. Moskva 15 (23);
4. Tyskland 14 (23½); 5. Katalonien
13 (20½).
10. Finland I 11 (23) ... 14. Norge I
11 (22½) ... 26. Sverige I 10 (19,5) ...
28. Danmark 10 (18½) ... 48. Sverige
II 7 (18½) ... 65. Sverige III 5 (13½).
För första gången kunde Sverige
mönstra tre lag, ett resultat av
gediget förarbete av ordföranden
i veteranschackkommittén, SvenOlof Andersson. Inget av de
svenska lagen lyfte sig över sin
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rankingplacering. I representationslaget var det åter göteborgaren Kaj Andersson som håvade in
flest poäng, 4½ av 7.
Bästa prestationen gjorde dock
förstabordsspelaren Nils Åke
Malmdin från Sundsvall. På åtta
partier tog han 4½ poäng, vilket
inkluderade ett förlustparti mot
Viktor Kortchnoi.
Mötet mot sympatiske f d korrvärldsmästaren Jørn Sloth blev
en spännande uppgörelse.
Sicilianskt (B 53)
Nils Åke Malmdin, Sverige I
Jørn Sloth, Danmark
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 d6 4.
d4 cxd4 5.Dxd4 Ld7 6.Lxc6 Lxc6
7.Sc3 Sf6 8.Lg5 e6 9.0-0-0 Le7
10.The1 0-0 11.Dd2 Db8
Avsikten är förstås att lämna plats
för tornet på d8, men damplaceringen verkar ändå obekväm.
12.Sd4 Td8 13.f4 h6 14.h4!
Javisst! 14.Lh4 duger inte på
grund av 14...Sxe4 15.Sxe4 Lxh4,
och 14.Lxf6 gynnar endast svart.
14...hxg5
Svart antar inviten, men väljer
sedan att omgående ge tillbaka
pjäsen.
15.hxg5 Sxe4
Efter 15...Sd7 kan 16.Th1 g6
17.Dd3 Lf8 18.f5 Lg7 19.fxe6
berättiga offret, för svarts ställning är hopplös.
16.Sxe4 Lxe4 17.Txe4 d5 18.
Te2 Te8 19.g3
Ett fint drag. Vit garderar f4-

20.Sxe6!?
Ett brutalt starkt offer, men mera
följdriktigt var 20.Th1, varefter
svart helt saknar motspel.
20...Dd6
Pjäsoffret går inte att anta, för
efter 20...fxe6 21.Txe6 Dd8 22.
Dh2 blir den nakne kungen ett
lätt byte för vits tunga artilleri.
21.Th1 fxe6
Nu antar svart offret, för det finns
inte längre någon omedelbar matt
i sikte.
22.Dd4 Tf8 23.Dh8+ Kf7 24.
Dh7+ Ke8 25.Dxg6+ Kd7 26.Th6
Vit får ännu en bonde för pjäsen
och därmed fullgod kompensation. Slutfasen genomför han
exakt och starkt.
26...Tae8 27.Txe6 Dc5 28.Te1
Ld6 29.Th7+ Kd8 30.Td1 Kc8
31.Dg7 Lc7 32.Kb1 Te2 33.Tc1
Td8 34.Df7 Tg2 35.g6 Txg3 36.
g7 Tg1 37.Th1 Txc1+ 38.Txc1
uppg.
Därmed vann vi “landskampen“
mot Danmark med 3–1 och skaffade oss ett perfekt läge inför
slutronden. Tyvärr orkade vi inte
med en tredje vinstmatch i rad,
vilket skulle ha givit oss en framskjuten placering. I stället stupade vi mot det högrankade tyska
laget SF Katernberg med 1–3.
Den individuella poängskörden
i Sverige II blev ojämn. På första-
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bordet gjorde Leif Åhman från
Härnösand en fin debut. Inklusive en wo-vinst i första ronden tog
han hela 7 poäng på nio partier
och blev den ende obesegrade
svenske spelaren.
I tredje rondens match mot
BSW Lok Dresden visade han
prov på sitt kunnande.
Kungsindiskt (E 61)
Wolfgang Meier,
BSW Lok Dresden
Leif Åhman, Sverige II
1.Sf3 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7
4.d4 0-0 5.Lg5 c5 6.d5 d6 7.e3
Vit väljer en annorlunda bondestruktur med idén att hålla fältet
e4 fritt för sina pjäser.
7...h6
Det är viktigt för svart att kunna
byta av vits svartfältare.
8.Lh4 a6 9.Le2 g5 10.Lg3 Sh5
11.Dc2 Sxg3 12.hxg3 e5 13.Sd2
f5 14.g4!?
Svart tog bort vits “övergångsfält“, vilket föranleder vit att ta
till denna extraordinära åtgärd
för att kunna fullfölja sin spelöppningsstrategi.
14...fxg4 15.Sde4 Lf5 16.0-0-0
b5!
Efter vits långa rockad är detta ett
ypperligt tillfälle att ge tillbaka
merbonden.
17.cxb5 axb5 18.Lxb5 Sa6 19.
Lxa6
Vit vill inte låta svarts springare
komma till b4, men nu har han
att kämpa med springarparet mot
löparparet.
19...Txa6 20.a3 De8 21.De2 Tb6
22.Dc4 Dg6 23.Td2 Tfb8 24.Sg3
e4!
Svart öppnar påpassligt diagonalen för löparen på g7.
25.Sxf5 Dxf5 26.Dxe4 Dxe4
27.Sxe4 Lxb2+ 28.Kd1 Kg7
Det kan lätt konstateras att avvecklingen gav en ännu tydligare
dominans för svart.
29.Ke2 Le5
En utmärkt central löparplace-

ring som samtidigt lösgör svarts
torn.
30.Tc1 Ta6 31.Ta2 Tba8 32.Sd2
Txa3 33.Tac2 Ta2 34.Sc4 Txc2
35.Txc2 Kf6
Svart har spelat kraftfullt och
utnyttjar effektivt sin merbonde i
slutfasen.
36.Kd3 Kf5 37.g3 h5 38.e4+
Kf6 39.Se3 Ta3+ 40.Ke2 Ta4
41.Kd3 Td4+ 42.Ke2 Txe4 43.
Ta2 h4 44.f3 gxf3+ 45.Kxf3
Txe3+
Snabbast och enklast.
46.Kxe3 Lxg3 47.Ke4 h3 48.Ta8
h2 49.Ta1 Le5 50.Tf1+ Kg6
51.Kf3 c4 52.Kg2 c3 53.Tf2 Lf4
54.Tc2 Ld2 55.uppg.
Så här fördelade sig den svenska
poängskörden:
Nils Åke Malmdin 4½ (av 8);

Felix Nordström 4 (7); Leif Svensson 3½ (7); Håkan Åkvist 3 (7);
Kaj Andersson 4½ (7); Leif
Åhman 7 (9); Sture Gustavsson 3
(9); S-O Andersson 5 (9); Ragnar
Nyström 3½ (9); Olle Sjöström 2
(9); Stellan Öhrn 4 (9); Mats
Andersson 4½ (9); Gottfried
Keller 3 (9). Sistnämnde spelare
var ett lån från arrangörerna.
Viktor Kortchnoi fick stående
ovationer vid både invigningen
och prisutdelningen. Före tävlingen då han utnämndes till hedersledamot i kommittén som ska
ansvara för olympiaden i Dresden i november i år. Efter tävlingen tog han emot priset som bäste
förstabordsspelare, 7½ poäng på
nio partier.
Nästa år avgörs tävlingen i
Velden, Österrike i april.

Så vinner man i
tyska schackligor
TEXT: STEFAN SCHNEIDER

Efter att mina ekonomistudier
var avklarade i juni 2003 började
jag leta efter ett sommarjobb i
Tyskland. Syftet var att förbättra
tyskan och samla lite arbetslivserfarenhet. Kontakter från en
utbytestermin i München två år
tidigare ledde till att jag återvände till staden för en praktikplats
på ett företag inom återförsäkringsbranchen. Praktikplatsen var
begränsad till tre månader, men
under tiden blev jag erbjuden fast
anställning. Jobbet var intressant
och jag trivdes bra i München, så
jag tvekade inte när erbjudandet
dök upp.

Arbetslivet hade börjat och jag
märkte fort att det blev mindre
tid till schack jämfört med de
bekymmerslösa åren som student.
För att något så när hålla uppe
schackspelandet tog jag kontakt
med en klubb, som jag redan
under min studietid i München
hade besökt och spelat ett par
ligamatcher för, nämligen F C
Bayern München. Det är ju ett
fotbollslag tänker de flesta nu.
Jo, men de har även en avdelning
för schack. Andra sektioner i
klubben är bland annat basket,
bordtennis, handboll och “Kegel“,
en variant av bowling som är
TfS nr 2/2008
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mycket populär i Tyskland.
Schacksektionen har anrika
traditioner sedan 1908 och minnesgoda läsare erinrar sig kanske
att klubben var dominerande i
tyska Bundesliga från mitten på
70-talet till början på 90-talet.
Till framgångarna kan räknas nio
titlar i Bundesliga samt en vinst i
Europacupen år 1992. På den
tiden bestod laget av idel stormästare, bl.a. Robert Hübner,
Artur Jussupow och Zoltan
Ribli. Förutom att klubben hade
ett starkt ekonomiskt stöd från
fotbollsföreningen fanns det, som
så ofta i högsta divisionen i Bundesliga, även en privat sponsor
som möjliggjorde engagemang av
utländska stormästare. När den
privata sponsorn drog sig ur och
fotbollsklubben minskade sitt
stöd, så var det inte längre möjligt
att bedriva proffsverksamhet.
Numera huserar förstalaget i division 2 och drivs inte längre som
ett proffslag. Laget har sex titelspelare och hade således varit ett
topplag i svenska elitserien.
När jag började spela för
Bayern Münchens andralag hösten 2003, var det ett stabilt lag
i Landesliga, vilket är två divisioner under andra Bundesliga där
förstalaget spelade. Vid våra
hemmamatcher spelade vi tillsammans med förstalaget och
tredjelaget i den skolmatsal som
klubben hyrde. På bortamatcherna var det inte ovanligt att man
spelade i ett värdshus med närhet
till god öl och mäktig tysk husmanskost. Det hände att spelarna
i motståndarlaget drack en Weissbier (veteöl, som framförallt är
populär i södra delarna av Tyskland) under partiet, vilket inte
tycktes inverka på spelet; jag förmodar att det fanns en speciell
sorts schackerfarenhet hos dessa
personer.
Inför partierna gjorde jag i
regel en databassökning för att
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försöka förutse öppningen. Eftersom man i de tyska ligorna inte
har samma möjligheter att kasta
om i laget som i Sverige (man
ställer upp i den ordningen som
man har anmält laget) fick jag
påfallande ofta in mina preppar.
Vidare är de tyska spelarna ofta
trofasta sina öppningsval, vilket
naturligtvis också underlättade.
Även spelare med lägre ranking
kan i regel mycket öppningsteori,
så det gällde att komma väl förberedd. Efter ett antal partier insåg
jag att den stereotypa tyske
schackspelaren tycker om en lugn
öppning som ger kända ställningstyper, där alla planer är instuderade sedan länge. Ett vist val var
således ofta att försöka komplicera spelet och om möjligt spela
något ovanligt, för att få ut motståndarna på okänd mark. Nedan
följer ett parti mot en spelare
som enligt min mening har en
ganska typisk tysk spelstil och där
min antityska strategi fungerade
till fullo.
Slaviskt (D 14)
Peter Schmidt, SK Passau
Stefan Schneider,
FC Bayern München II
Landesliga Südbayern 2005
Det var andra året i rad jag skulle
möta Peter Schmidt i bayerska
Landesliga. Det är alltså inte
tillåtet att ändra bordsplaceringarna under säsongen i de tyska
ligorna, så jag anade att det var
han som väntade. Eftersom jag
hade svart även i föregående parti
kunde jag ta fram min gamla
prepp, repetera varianterna och
finslipa dem lite.
1.Sf3 Sf6 2.d4
Redan här avvek han från föregående säsongs parti. Då följde 2.g3
d5 3.Lg2 c6 4.c4 Lf5 5.cxd5 cxd5
6.Db3 Lc8!? (Tidigare har jag
även försökt 6...Db6 7.Dxb6 axb6
8.Sc3 Sc6 9.d3 e6 10.Sb5 Lb4+
11.Ld2 Ke7 12.Sfd4 Lxd2+

13.Kxd2 Lg6 14.f4, Thiede–
Schneider, Malmö 2000. Detta
är en ställning som tyskar i regel
trivs i. Objektivt sett är ställningen jämn, men det finns utrymme
för rikt manövrerande och få taktiska möjligheter att oroa sig för.
I det partiet höll jag inte ens ut till
tidskontrollen.) 7.Sc3 Sc6 8.d4
e6 9.0-0 Le7 10.Lg5 0-0 11.Tad1
Ld7 12.Lxf6 Lxf6 13.e4 Sa5 14.
Dc2 dxe4 15.Se5 e3!? 16.f4 remi
(16.fxe3 Lxe5 17.dxe5 Dc7).
Remi som svart är alltid bra i
lagmatcher, i synnerhet mot en
högre rankad IM.
2...d5 3.c4 c6 4.cxd5
När man spelar Slaviskt som svart
är det inte precis avbytesvarianten man drömmer om. Mot en
spelare som är ute efter remi är
det mycket svårt att skapa obalans i ställningen. Eftersom jag
visste att min motståndare gärna
skulle vilja bearbeta en minimal
fördel i sex timmar, hade jag
inför det här partiet förberett
något som såg intressant ut och
verkade ge svart goda chanser.
4...cxd5 5.Sc3 Sc6 6.Lf4 Lf5
Här har jag ofta spelat 6...a6 och
efter t.ex. 7.e3 Lg4 8.Le2 e6 9.
0-0 Le7 uppkommer en typisk
gnetställning, som vitspelaren i
avbytesslaviskt ofta eftersträvar.
Då är det inte lätt att skapa obalans i ställningen. Ofta kan vit
riskfritt försöka spela på vinst,
även om svart inte har några
problem. I mina förberedelser
hade jag bestämt mig för att försöka komplicera spelet för att även
ha egna vinstchanser.
7.e3 e6 8.Lb5
Här har vit även försökt med
8.Se5 och 8.Db3.
8...Sd7 9.0-0
Vanligare är 9.Da4.
9...Tc8 10.Db3!?
Ett drag som min motståndare
hade använt tidigare med framgång. Idén är att vid rätt tillfälle ta
på c6, och efter bxc6 spela Db7
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Det är sannerligen inte varje dag

Foto: Calle Erlandsson

med press på damflygeln.
10...Le7 11.Tfc1 g5
Ett intressant drag som ger liv åt
partiet. Det rättfärdigas av att
svart får tempo på löparen och
sedermera även på springaren.
Observera att svart här drar fördel av att ha väntat med rockaden, eftersom tornet på h8 blir
värdefullt i angreppet när linjer
öppnas.
Efter 11...0-0 12.Lxc6 bxc6 13.
Db7 a5 (13...g5?! 14.Lg3 h5 15.
h3 g4 16.hxg4 hxg4 17.Se5 med
fördel för vit spelades i partiet
Schmidt–Christensen, Landesliga 2003/2004.) 14.Sa4 har vit
en liten fördel.
12.Lg3 h5 13.h3 h4
I partiet Cvitan–Rausis, Bundesliga 1998/1999, enades man här
om remi. Jag tycker man borde
tillämpa ”Sofiareglerna” oftare!
Min tyske vän Fritz föredrar den
andra framstöten 13...g4, t.ex.
14.hxg4 hxg4 15.Se5.
14.Lh2 g4 15.hxg4 Lxg4 16.Sd2
h3 17.e4??
Ett dåligt drag åtföljt av ett remianbud, vilket naturligtvis inte var
att tänka på. Det är ofta bra att
bemöta ett flankangrepp med
en motstöt i centrum. En bättre
sådan var 17.f3 Lf5 18.g4! Lg6
19.Se2 med oklart spel.
17...hxg2
17...Sxd4 18.Da4 är inte lika
klart.
18.exd5

Stefan Schneider i djupa tankar.

som en sådan här ställning
uppkommer i avbytesvarianten i
Slaviskt!
18...Ld6!
Svart står på vinst. 18...Sxd4
19.Da4 Lc5! var också starkt. Det
”normala” 18...exd5 19.Dxd5
leder däremot till oklart spel.
19.Lg3
Enda draget. Efter 19.Lxd6? avgör 19...Dh4 20.f3 e5! följt av
Dh2+.
19...Sxd4 20.Da4 Lxg3 21.
Lxd7+
Jag hade tänkt besvara 21.fxg3
med 21...e5, men ännu starkare
är 21...Db6, som min motståndare var rädd för, t.ex. 22.Lxd7+
Kd8 23.Kxg2 Lh3+ 24.Kf2 Sc2+
25.Ke2 De3+ 26.Kd1 Lf5! med
snar matt.
21...Dxd7 22.Dxd7+ Kxd7 23.
fxg3 Sf3+ 24.Sxf3 Lxf3 25.Kf2
Eller 25.dxe6+ fxe6 26.Kf2 Tcf8

med avgörande fördel.
25...Lxd5 26.Sxd5 exd5
27.Kxg2
Krutröken har skingrats och svart
har bara bonde mer, men i
kombination med ett aktivt torn
är vit försvarslös.
27...Txc1 28.Txc1 Tc8 29.Tf1
Tc2+ 30.Kh3 Ke6 31.Te1+ Kf6
32.Tf1+ Kg6 33.Tb1 d4 34.Td1
Txb2 35.Txd4 Txa2 36.Tg4+ Kf6
37.Tf4+ Kg7 38.Tg4+ Kf8 39.
Tb4 b6 40.Kg4 Tf2 41.Tc4 a5
42.Tc6 b5 43.Tb6 Tb2 44.Kf5
Kg7 45.g4 a4 46.Ta6 Tb3 47.g5
a3 48.Ta7 b4 49.g6 Tf3+ 50.Kg4
Tf1 51.uppg.
Snabbmanual för att besegra
tyskar som spelar positionellt:
●
●
●

Kom väl förberedd!
Undvik kända typställningar!
Komplicera spelet!
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Foto: Claes Hall

Schack4an

Fjärdeklassare i Anderslöv.

Schacksveriges

stora chans!
Det började med ett samtal med
stormästare Lars Karlsson. Vi satt
och diskuterade hur man skulle
få fler ungdomar intresserade av
schack, hur man skulle få talangerna i Sverige att bli mer motiverade att satsa, hur man skulle
motverka klubbdöden, hur man
skulle få fler tjejer att spela och
hur man skulle få fram fler ledare. Kort sagt, alla de svåra frågor
som Sveriges Schackförbund och
dess medlemmar brottas med
dagligdags. Plötsligt säger Karlsson på sitt självklara sätt:
“Vi måste skapa en schackkultur i Sverige. Vi måste få alla
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människor i Sverige att tycka att
schack är bra.“
Karlsson förtydligade med att
om du frågar en man, vem som
helst, i Östeuropa om han kan
spela schack skulle svaret med
stor sannolikhet vara ja. Han
skulle ha en positiv bild av schack
och därtill kunna räkna upp ett
flertal namn på landets mest
kända spelare, som han värderar
lika högt som idrottsstjärnor.
Retoriskt frågade Karlsson:
“Hur skulle en man i Sverige
reagera? Är det överhuvudtaget
en positiv association som manas
fram? För att inte tala om ifall du

frågar en kvinna.“
Det var då jag förstod poängen,
den verkliga poängen med Karlssons tankegångar.
Allt faller tillbaka på den situation när den första tanken ska
födas och den första associationen ska frammanas av ordet
schack. Det är då allt avgörs!
Tänk att du frågar föräldern
om han eller hon vill vara schackledare för en grupp med barn.
Positivt inställd: “Varför inte?“
Negativt inställd: “Nej!“ Du vill
att talangerna ska satsa på schack.
Föräldrarna säger: “Studera och
skaffa dig ett jobb.“ Talangerna
säger: “Varför satsa på något som
varken ger pengar eller status?“
Säg att du vill ändra på den sneda
könsfördelning Sveriges Schackförbund lider av. Tjejernas föräldrar säger: “Det där med schack,
är inte det rätt gubbigt?“ För att
inte tala om den presumtive
sponsorn: “Schack – vad har gemene man för intresse av det?“
Allt hänger ihop. Ingen elit utan
bredd och ingen bredd utan en
positiv bild av schack hos var och
en i Sverige.
Först kändes det tungt att inse
att vi måste påbörja byggandet
av en hel kultur, men sedan insåg
jag att det finns en möjlighet
mitt framför näsan på oss att
nå det eftersträvansvärda målet.
Schack4an.
Jag hoppas att du schackledare, du proffs, du klubbspelare, du
förälder och du, vem som helst,
tar dig tid att läsa om tävlingen
som ger barn den positiva erfarenheten av att vara en del i en
helhet, som ger dem insikten att
alla har något att bidra med, och
som dessutom, lite grann som en
bonus, lär dem att spela schack.
En bonus som kan lägga grunden
för hela Schacksverige. Om vi
alla vill, om vi alla hjälps åt, om vi
bygger en hel kultur.
JESPER HALL
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Schack4an

“Glöm
aldrig
Peter!“
Intervju med Göran Malmsten,
Schack4ans grundare
“Nu ska jag berätta för dig vad
Schack4an är för något.“
Göran Malmsten, Schack4ans
grundare, sänker rösten. Den
bubblande entusiasmen stramas
åt och de följande orden betonas
ett efter ett.
“Schack4an är Peter. Peter var
liten för sin ålder och hade det
svårt i skolan. Ändå ville han gå i
vanlig klass och inget annat. Men
det var tufft. Han hade inte lätt
att få kompisar. Klassen deltog i
Schack4an ett av de första åren,
men till kvaltävlingen vågade inte
Peter vara med. Inför semifinalen
hade klassen förstått att ju fler av
klassens elever som deltog, desto
fler poäng fick man, även om en
elev förlorade alla sina partier. På
första lektionen efter kvaltävlingen frågade fröken vilka som ville
åka till semifinalen och alla i
klassen räckte upp händerna. Alla
utom Peter. Han var inte van vid
att räknas. Flickan bredvid Peter
sa då: “Peter ska med.“ Barnen i
klassen tittade på varandra. Snart

skrek de i kör: “Peter ska med,
Peter ska med, Peter ska med“,
och så blev det.
“Peter förlorade alla sina partier i semifinalen, men bidrog ändå
med 5 poäng till sin klass, som
gick till final. Nu var det inget
snack. Peter spelade och nu vann
han två partier. Jag körde hem
Peter efter finalen. Alla som deltog fick ett pris som minne i form
av en två decimeter hög svarvad
träkung. Jag såg i backspegeln
hur Peter i baksätet höll hårt i sitt
pris. Jag såg hur han hade fått en
ny lyster i ögonen. Den lyster
någon har som räknas.“
“Du förstår, Schack4an handlar inte om schackeliten. Den
handlar inte ens om bredden. Den
handlar om de ÖVRIGA, alla dem
Schack4an kan ge en gemenskap
och en känsla av att räknas.“
Göran Malmsten drabbades
1950, när han var sexton år, av
sjukdomen polio. Benen förlamades och han tvingades åka till
rehabiliteringshemmet Apelvi-

kens kustsanatorium, söder om
Varberg. Under nio månader
kämpande han med att lära sig gå
med kryckor. En dag i biblioteket
fann han boken “Lärobok i
Schack“ av Capablanca. Nu
öppnade sig en värld som inte
värderade människor efter fysiska förutsättningar och han började dagligen spela partier mot några av de andra patienterna. När
Malmsten återvände hem, var
schack ett av hans viktigaste
fritidsintressen och han gick med
i den lokala klubben Stenstorps
SS.
Efter att ha utbildat sig till
radio- och tv-reparatör i Göteborg gick flyttlasset till Arboga
och Västmanland. Malmsten
hade fått arbete på den centrala
flygverkstaden, där han så småningom kom att arbeta med
kalibrering av mätinstrument.
Han spelade fortfarande i sin
moderklubb i Västergötland, men
det var ändå i Arboga nästa steg
togs på vägen mot Schack4an.
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År 1963 berättade en vän att
han hade dragit i gång juniorträning i Arboga SK, och han
undrade om inte Malmsten kunde tänka sig att hjälpa till. Det
kunde han. Snart var han ansvarig och började utveckla
verksamheten enligt sina idéer.
Nästan samtidigt blev han vald
till distriktsinstruktör i Mälardalens Schackförbund och kunde
därmed parallellt påverka utvecklingen på både klubb- och
distriktsnivå.
Malmsten krävde att distriktets ungdomskommitté delades i
tre delar, en för vardera Örebro,
Södermanlands och Västmanlands län och att de fick agera
fristående från övrig verksamhet
med egen ekonomi. Och så blev
det. Ungdomskommittén i Västmanlands län kallade sig Uschack. Ordförande blev Göran
Malmsten.
“Denna konstruktion är en viktig förklaring till att distriktet kom
att bli så framgångsrikt. Den be54
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jakade kreativiteten hos varje
ansvarig och pengarna verksamheten genererade stannade hos
ungdomarna. Sedan hjälpte det
förstås att de i ansvarsposition
både var uppfinningsrika och
drivna“, menar Malmsten och
exemplifierar med att en annan
av de ansvariga var Arne Nyberg
som nu kom att påbörja sitt livsverk, den internationella juniorturneringen i Hallsberg.
U-schack nådde snabbt 300
ungdomsmedlemmar och var
därmed berättigade till ett stöd
på 20 000 kronor från landstinget
för att halvtidsanställa en instruktör, Alla i kommittén arbetade
dock ideellt och pengarna brände
därför inne. Det var först fjorton
år senare, 1978, som bestämmelserna ändrades och de fritt kunde
använda bidraget. Efter bara två
år hade de därmed samlat 40 000
kronor på hög.
I riktlinjerna för att få bidrag
stod det att landstinget förutsatte
breddverksamhet i hela länet.

Malmsten tyckte att U-schack
kunde göra mer för att uppfylla
dessa riktlinjer och funderade på
hur en verklig breddtävling skulle se ut. En fredagsnatt kom idén
att göra en motsvarighet till det
populära radio- och TV-programmet “Vi i femman“. Malmsten
tänkte att varje klass 4 skulle få
ställa upp med ett lag med fyra
spelare. Dagen efter arrangerade
U-schack en ungdomsledarkurs
och Malmsten tänkte då testa idén
på en ledare han skulle samåka
med. Malmsten kom dock att först
dryfta upplägget med ledarens
sambo, Birgitta Sparv, medan
ledaren plockade ihop sina saker.
“Jag minns det alldeles tydligt.
Vi stod i dörröppningen och väntade. Hennes reaktion kom lika
snabbt som hårt. ’Inte en tävling
till där en liten elit ska representera en hel klass, som bara får stå
och se på.’ Du vet, vi pratar om
en kvinna som var skärpt och
hade skinn på näsan. Och även
om jag först invände att vi inte
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FAKTA
● Schack4an startade 1979 i Västmanlands län efter ett initiativ av
Göran Malmsten.
● Schack4an är en tävling i att vara många. Målet är att fjärdeklassare ska lära sig att alla är viktiga i klassen och att alla kan bidra
med något. För Sveriges Schackförbunds del är målet att alla
fjärdeklassare ska få en positiv bild av schack. Därför får t.ex. alla
deltagande barn pris.
● I tävlingen 2006/07 deltog sammanlagt 4200 elever, vilket
betyder att 10 000 fjärdeklassare i 500 klasser har lärt sig spela
schack. År 2007/08 beräknas 6 200 barn delta i tävlingen.
● Idag finns Schack4an i sexton av Sveriges tjugofem distrikt.
● Målet för Schack4an är att alla Sveriges fjärdeklasser ska få en
inbjudan till tävlingen 2012. Schack4an ska då finnas i samtliga
distrikt i Sverige. 15 000 fjärdeklassare ska vara med i den rikstäckande tävlingen, och 30 000 barn ska ha lärt sig att spela schack.
● I samband med schacktävlingen anordnas en teckningstävling för
de deltagande klasserna. Teckningarnas motiv ska ha anknytning till
schack eller Schack4an. Vinnarens klass får 5 000 kr. År 2006/07
kom det in nära 1 000 bidrag.
● År 2006 anställdes Per Hultin av Sveriges Schackförbund som
projektledare för Schack4an.

Tävlingsbestämmelser för Schack4an
● Schack4an är en klasstävling för årskurs 4 där alla elever i klassen
ingår.
● Ju fler som är med och spelar, desto mer poäng får klassen.
● Tävlingen avgörs i två steg. Först spelas en eller flera kvaltävlingar i distrikten, därefter spelas en riksfinal som Sveriges
Schackförbunds Skolschackkommitté ansvarar för.
● Eleverna spelar en individuell tävling i 3-6 ronder. Elevernas
individuella resultat läggs sedan samman.
● Ett vunnet parti ger 3 poäng, remi 2 poäng och förlust 1 poäng.
● En klass kan utökas med extraspelare, även om det bara är
klasser med färre än femton elever som garanterat tjänar på
att ha det.
(Fullständiga tävlingsbestämmelser hittar du på
www.schackfyran.se)
Foto: Claes Hall

mäktade med en tävling med
3 000 deltagare, slogs mina argument ner direkt. ’Alla ska vara
med, annars blir det ingen tävling’. Det var bara att tänka om.“
Nu gick allt i en rasande fart.
Konceptet för Schack4an togs
fram, lokaler bokades, reklam och
tryckmaterial producerades, Sveriges Schackförbunds riksinstruktör Lars Bäckström engagerades
och sist men inte minst besöktes
alla skolor och lärare för fjärdeklasserna i länet. Gensvaret blev
enormt. Hela 116 klasser och
nästan 1 000 barn kom till de
inledande kvaltävlingarna, som
genomfördes i alla elva kommuner. Men kanske ännu mer fantastiskt var att det till semifinalen
också kom 1 000 barn, och till
finalen 350. Hur är det möjligt
med tanke på att antalet klasser
hela tiden reducerades?
“Till den första tävlingen hade
de 116 klasserna ett snitt på
knappt nio elever med sig till
tävlingen. Givetvis berättade
eleverna som varit med för de
andra i klassen om hur kul det
hade varit, och dessutom insåg de
att även förlorarna bidrog med
poäng, så det var ju jätteviktigt
att alla var med. Snittet i semifinalen låg därför på nästan arton
elever och i finalen på mer än
tjugotre per klass. Många klasser
var dessutom kompletta!“
Nu kan man tycka att Malmsten efter denna kraftansträngning borde ha vilat på lagrarna
och låtit turneringen lunka på,
men snart var han igång med att
utveckla konceptet ytterligare.
Det behövdes framförallt fler
ledare som kunde ta hand om det
intresse Schack4an skapade.
Malmsten gick därför ut med
en förfrågan till skolorna innan
sommaruppehållet om han fick
komma och presentera Schack4an i femton minuter på den första
träffen som varje lärare skulle

Anderslövs skola.
Jesper berättar.
Skolmatten är
ett giftigt knep i en
Schack4antävling.
TfS nr 2/2008
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Schack4an
ha med föräldrarna till barnen
som skulle börja fjärde klass. Med
den framgångsrika tävlingen i
ryggen var det inget problem.
Men förutom en presentation av
Schack4an passade Malmsten
också på att berätta att han bildat
Västerås Schackallians och att om
minst tre av föräldrarna kunde
tänka sig att bli ledare för schackträningen en gång i veckan för
klassen kunde den bli en del av
den nya klubben. Poängen var
att Västerås Schackallians skulle
bistå med bräden, klockor, allt
träningsmaterial de behövde, men
framförallt fixade de all administration. Därtill skulle varje krona
respektive schackklass drog in i
form av egna medlemsavgifter,
bidrag från kommun, landsting
och stat till hundra procent gå
tillbaka till klassen. Snart hade
Västerås Schackallians drygt
femtio “småklubbar“ i form av
schackklasser med regelbunden
verksamhet.
Det a ndra initiativet Malmsten drog igång framhåller han
som sitt bästa, näst efter själva
tävlingen. U-Schack började
anordna kombinerade ungdomsledarkurser med tillhörande träningsläger för Schack4an-deltagare, deras föräldrar och andra
presumtiva ledare.
“Här slog vi flera flugor i en
smäll. Dels höll vi träning med
intresserade barn, dels utbildade
vi nya ledare som direkt på
plats kunde testa sina kunskaper.
Det allra finaste var dock att
kurserna arrangerades av tidigare
Schack4anbarn som kommit upp
i högstadieåldern. Tänk dig fjortonåringar som tar hand om hundra barn och vuxna under en helg,
bokar en stugby, fixar mat, logi,
allt. Ungdomarna var fantastiska“, berättar Malmsten.
Under perioden 1981–1992
genomförde U-schack i snitt
femton kurser per år, varav en
56
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var ett sommarläger på en vecka.
Att anordna kurser kom att bli
U-schacks största och viktigaste
uppgift.
Malmsten har nu kommit in på
ett område som jag har velat styra
intervjun mot: hans förmåga att
hitta nya ledare och hans förmåga att uppmuntra dem.
“Nu blir jag lite orolig för att du
ska tro att jag själv ligger bakom
allt det jag berättar om. För jag
har bara varit en kugge maskineriet. Du skulle bara veta vilka fina
ledare och människor jag mött
genom åren och inte minst vilka
insatser de har gjort. Jag vågar
inte nämna någon speciell, för
gör jag det, betyder det att jag
glömmer andra som kanske betytt ännu mer. Skriv bara att det
är så många som gjort otroliga
insatser för schacket. Men hur
har jag gjort? Hm ...“
För första gången på den nästan
tre och en halv timmar långa intervjun blir Göran Malmsten tyst.
Sedan märker jag efter en stund
hur han skrattar till, tar sats och
orden kommer återigen med
smittande självklarhet.
“Det är ju lätt. Det är bara att
visa på vilken fantastisk situation
det är att vara ledare för en schackgrupp. Tänk dig att ungdomar
som “tvingas“ till skolan varje dag,
frivilligt kommer till dig för att
lära sig om ett av de finaste tankespelen. Uppmärksamt suger de i
sig allt du säger och du får vara en
del av deras utveckling. Kan det
bli bättre? Sedan måste förstås
de nya ledarna få lagom svåra
arbetsuppgifter till en början och
även de bästa förutsättningarna
när det gäller hjälpmedel och
material. Då växer ledarna snabbt
och kan få ännu tuffare arbetsuppgifter. Hela tiden måste också vi mer rutinerade vara beredda
att hjälpa till om de stöter på
patrull.
En annan viktig sak jag vill lyfta

fram är att vi i U-schack inte
betalade ut en krona i ersättning.
Ingen milersättning, inget arvode, ingenting. Börjar man ge
ekonomisk ersättning för en sak
föder det ett system som kommer
att gå under av sig självt. Istället
har vi satsat på vidareutbildning
och att ledarna ska få bästa tänkbara hjälpmedel i den undervisning de bedriver.“
När jag pressar Malmsten förstår jag dock att för att allt det
ovanstående ska fungera i praktiken måste de ytterst ansvariga
själva verka under samma villkor.
Eller som han själv uttrycker sig:
“Jobbar du själv hårdast av alla
och därtill aldrig tar ut någon
ersättning, är det inte läge att
komma och kräva pengar.“
Tillbaks till framgångssagan
Schack4an som kan tyckas utan
slut, men det hade den för Malmsten för snart femton år sedan.
“Jag fokuserar varken på
bredd eller på elit, utan på de
ÖVRIGA. Hur kan schacket bli
något positivt för dem? Inte bara
pengarna utan även allt engagemang måste satsas rätt. När
U-schack i början av 1990-talet
beslutade att påbörja en satsning
på eliten, när pengarna från
Schack4an inte längre skulle gå
till dem de var tänkta för och som
genererat dem, kände jag att nu
har jag gjort mitt. Detta är fel
väg. Faktum är att jag länge hade
väntat på att eliten skulle komma
in och ta över, eftersom vi hade
en mängd mycket lovande spelare i länet som redan vunnit
massor av skollag-SM-titlar.“
Det kan tyckas som en liten
detalj att en viss summa av
breddens pengar går till eliten,
men Malmsten menar att organisationen därmed splittrades
tankemässigt.
“Den verkliga utmaningen för
U-Schack var att koncentrera sig
på att få fram och stödja nya
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ledare som inriktar sig på de
ÖVRIGA. Men vem vill inte
följa begåvade barns schackliga
utveckling? De blir bättre och
bättre och når framgångar och
vinner tävlingar. Det är lätt att
berusas av den resan, varpå man
vill utveckla och intensifiera träningen. Men vem ser då
breddschackets ledare och de
ÖVRIGA? Jag har hela tiden försökt ha detta i åtanke i mitt ledarskap, och då ska du veta att när
jag började med ungdomsträning
i Arboga 1963 hette en i gruppen
Ulf Andersson.“
Med tanke på hur Malmsten,
under hela intervjun, lyfter fram
gemenskap och personlig utveckling snarare än schacklig kan man
fråga sig om inte Schack4an i så
fall kunde ha varit Badminton4an
eller kopplad till någon annan
idrott vilken som helst?
“Jo, i princip skulle den kunna
vara det. Men schack har speciella fördelar. För det första är
det enkelt att ha fem schackspel i
en hylla i klassrummet, för det
andra kan alla oavsett fysiska
förutsättningar spela.Viktigt är
också att schack är ett fantastiskt
sätt att träna koncentrationsförmågan. Många gånger har jag träffat lärare som sagt att Schack4an
låter jättebra, men att en och
annan i klassen nog kommer få
det svårt att sitta still, varpå de
har förvånats över hur ’vildingarna’ varit som fastnitade vid
brädet.“
Som avslutning frågar jag hur
det känns att Schacksverige nu
efter snart tjugofem år gör en
rejäl rikstäckande satsning på
Schack4an. Malmsten återfår
stramheten i rösten från början
av intervjun.
“Det är naturligtvis mycket
glädjande. Det är bara tre ord jag
vill att de ansvariga alltid bär med
sig. Glöm aldrig Peter!“
JESPER HALL

Foto: Claes Hall
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FAKTA

Är ditt distrikt/din klubb intresserad av Schack4an?
1. Börja med att gå in på www.schackfyran.se
2. Kontakta Per Hultin via telefon: 070-7574171 eller via mail
till per.hultin@schack.se för mer information.
3. Hultin kommer sedan ut till er och håller ett möte som
planerar distriktets framtida arbete.
4. På hösten skickar distriktet/klubben ut en inbjudan till
fjärdeklasserna i distriktet.
5. De klasser som anmäler sig ska erbjudas klassbesök innan
distriktstävlingen spelas. Per Hultin, eller en annan rutinerad
Schack4anledare, följer med de nya distriktsledarna på deras
första klasspresentation.
6. På våren, vanligtvis i mars, anordnar distriktet eller klubben,
en kvaltävling för klasserna.
Är din skolklass intresserad av att vara med i
Schack4an?
1. Börja med att gå in på www.schackfyran.se
2. Om du/ni är intresserad av Schack4an kontaktar ni Sveriges
Schackförbunds kansli via telefon: 011-10 74 20 eller via mail till
info@schackfyran.se för mer information.
3. Bestämmer ni er för att vara med får klassen ett startpaket
med fem bräden med tillhörande pjäsuppsättningar.
4. Vid något eller några tillfällen kommer klassen att få besök av
en schackledare som lär barnen att spela schack.
5. Klassen deltar på våren, vanligtvis i mars, i en eller två
kvaltävlingar.
6. Finalen spelas i maj. År 2008 spelas finalen i Globen,
Stockholm.
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Schack gör barnen
bättre i skolämnena
Intervju med Lisbeth Olsson, lärare
för Klass Alfa 4 vid Anderslövs skola
Anderslöv ligger mitt ute på den
skånska slätten ett par mil norr
om Trelleborg. I orten bor knappt
1 700 invånare. Mellan- och lågstadieskolan har ändå 250 elever,
eftersom den har ett stort upptagningsområde med många småbyar från vilka mer än hälften av
skolans elever bussas in.
Lärare för klass Alfa 4 heter
Lisbeth Olsson. Hon är 46 år och
är lärare sedan åtta år tillbaka
vid Anderslövs skola. Hon och
hennes fjärdeklass är för första
gången med i Schack4an.
“Det började med att vi fick en
skriftlig inbjudan att vara med.
Jag ansvarar för elevens val för
mellanstadieeleverna och därför
tittade jag lite extra noga, eftersom vi hela tiden letar aktiviteter
till dessa timmar. Men när jag
märkte att Schack4an var en klasstävling frågade jag min klass om
de ville vara med.“
Klassen var direkt positiv, men
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det hjälpte säkert till att ett par
barn redan kunde schack och
därmed drog med sig de andra
genom att förklara hur kul det
skulle bli.
“Och det var tur att jag fick lite
förklaringar. För jag kan inte spela schack själv. Och det var också
just därför jag tyckte att det var
bra med Schack4an, eftersom
eleverna får lära sig något som
jag inte kan ge dem. Dessutom
tycker barnen att det är kul att
jag, som normalt sett ’kan allt’,
nu måste fråga dem om regler
och sånt.“
När Olsson satte sig in i
Schack4ans koncept insåg hon
vilken fin grundidé tävlingen hade
och då ökade hennes motivation
att göra något bra av projektet.
Idag har klassen spelat schack
flera gånger på “elevens val“ och
på “klassens timmar“, och när
barnen på rasterna har suttit med
bräden i korridoren har Olsson

knappt velat påpeka att man
enligt skolans förordningar inte
får sitta där.
Olsson menar att det bästa
med Schack4an är att klassen gör
något tillsammans och att alla
kan vara med. Sedan är hon också
övertygad om att schack hjälper
barnen att bli bättre i skolan
generellt sett. I första andetaget
nämner hon matematik, men när
hon funderat en stund tror hon
att schack även kan hjälpa andra
ämnen.
“Se bara vilken koncentration
det var hos barnen när du höll din
lektion eller när de spelade. Till
och med de barn som normalt
sett brukar ha lite svårt att sitta
still verkar kunna koncentrera sig
när de spelar schack.“
En annan sak Olsson vill lyfta
fram är att i schack kan killar och
tjejer spela tillsammans på ett
självklart sätt. I andra idrotter
och aktiviteter är det lätt att det
blir en uppdelning.
Tror då Olsson att Schack4an
har en framtid i Anderslöv på
längre sikt?
“Det tror jag. Den andre fjärdeklassen på skolan är också med
i tävlingen, och så fort det är fint
väder tar vi fram de stora schackpjäserna så att barnen kan spela
på skolgården på rasterna. Då är
det alltid fullt med barn runt
brädet.“
Olsson tror att Schack4an passar extra bra för en skola som den
i Anderslöv. Hon förklarar sitt
påstående med att många av
skolans barn bor i småbyar en
bit ut och då är det en stor fördel
om aktiviteten kan ske på skoltid
eller i direkt anslutning till
skolan. Därför avslutar hon
intervjun med följande uppmaning:
“En dröm vore förstås om en
schackklubb kunde ha träning i
anslutning till skolan.“
JESPER HALL
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Barnen har ordet
Intervju med Madeleine Åkerström och
Christopher Fritzon, elever i Klass Alfa 4
vid Anderslövs skola
Kunde ni schack innan klassen
började med Schack4an?
“Ja, min morfar lärde mig, för
han har sagt att det är bra att
kunna“, säger Madeleine. “Och
min pappa lärde mig. Fast jag har
lärt mig många nya regler och
knep av Per Hultin och dig“,
säger Christopher. Madeleine
nickar.
Vad är kul med schack?
“Jag tycker det‘är kul att tänka

och liksom få använda hjärnan
till annat än matte och svenska“,
säger Christopher. “Jag tycker
det‘är kul att bli bättre och få lära
sig skolmatt och sånt“, säger
Madeleine och förklarar med hela
kroppen hur skolmatt går till.
Är Schack4an en kul grej?
“Absolut. Det är jättekul med
schack och dessutom kan alla vara
med, och alla får medalj hur det
än går, och dessutom får förlora-

rna också poäng“, säger de i en
mun. “Dessutom vill jag till Stockholm och Globen, för jag kommer därifrån“, säger Madeleine.
Kommer ni att fortsätta spela
schack efter Schack4an?
“Självklart! Vi spelar redan på
raster och på elevens val och så.
Men vi vill börja i klubb också.
Det kommer vi att göra alldeles
säkert“, säger de båda kompisarJH
na och skrattar.
TfS nr 2/2008
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Turneringen
som får barnen
att jubla
Intervju med Per Hultin, projektledare för Schack4an
“Det är som att bli frälst när
man inser hur fantastiskt bra
Schack4an fungerar i praktiken,
och när man inser dess potential
att växa“, säger Per Hultin ansvarig projektledare för Schack4an.
“Då ska du ska veta att jag
liksom många andra svenska
schackspelare var rätt skeptisk i
början. Lättköpt, eller ska jag säga
lättdöpt, är jag inte.“
Hultin lärde sig tidigt att spela
schack av sin pappa. Ändå dröjde
det ända till femtonårsåldern
innan han tog nästa steg och gick
med i SS Gambit i Norrtälje.
Nästan direkt tog han på sig olika
ledaruppdrag i föreningen, om
än i mindre skala.
År 1993, när Hultin var i tjugosjuårsåldern förstod han att
distriktet Roslagens SF befann
sig i kris med bara en handfull
ungdomar bland medlemmarna.
Något måste göras och Hultin
insåg att om inte han tog tag i
situationen skulle inte någon annan göra det heller.
Hultin åkte på en av Sveriges
Schackförbunds ungdomsledarkurser. Där lyssnade han på ett
föredrag med Göran Malmsten.
Det han berättade om Schack4an
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trodde inte Hultin på. Det lät
helt enkelt för bra för att vara
sant.
“Som tur var så gav jag honom
ett lillfinger och då tog han hela
handen, och sa att han skulle
komma förbi Norrtälje och visa
hur lätt det var att få barn till en
tävling. Och det, det var det mest
fantastiska jag har varit med om.
I början stod jag mest i ett hörn
när Göran hoppade fram på sina
kryckor till katedern och började
missionera, för det är det ord som
bäst fångar den stämning han lyckades åstadkomma. Malmsten sa
till de förstummade barnen att
det fanns en schacktävling där
alla fick vara med, alla fick pris,
och även förlorarna gav klassen
poäng. Barnen jublade. Vi gick
till klass efter klass och varje gång
vi knackade på dörren tänkte jag
att det måste ha varit något speciellt med förra klassen. Den här
gången går det inte. Men ...“
Inspirerad av Malmsten satte
Per Hultin igång. Tvivlet fanns
där snart igen. Visserligen fungerade upplägget bra när han
besökte barnen i klasserna, men
skulle de komma till tävlingen?
Det gjorde de. Idag deltar tjugo

av de trettiotre fjärdeklasserna i
Roslagen i Schack4an. Orsaken
till “det stora tappet“ på tretton
klasser beror på att många skolor
ligger ute på öarna i skärgården
som gör dem svåra att nå. Det ska
dock sägas att varje år kommer
det något lag in till tävlingen med
båt.
I princip samtidigt som Hultin
drog igång Schack4an i Roslagen
blev han invald i Sveriges Schackförbunds Skolschackkommitté
och Centralstyrelse. Här blev han
snart varse att situationen som
varit i hemdistriktet på inget sätt
var unik. Snarare en regel, än ett
undantag. Men hur skulle svenskt
schack på nationell nivå kunna
bryta trenden?
År 2000 blev Ingvar Carlsson
ordförande för Sveriges Schackförbund. Han satte upp som
mål att Sveriges Schackförbund
skulle öka sitt medlemsantal
med mellam femtio och hundra
procent.
“Vi tog frågan på stort allvar i
Skolschackkommittén, väl medvetna om att om det var någonstans det fanns möjlighet att
växa var det i skolverksamheten.
Det vi kom fram till var att enda
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Schack4an
inklusive besök i två skolor, tåg
till Lund för kvällsdiskussion om
framtida utbildningsmaterial för
Schack4an, tåg till Linköping, bil
till Norrtälje.
“Det har blivit mer resande än
vad jag trodde“, förklarar Hultin.
“Målet jag och Sveriges Schackförbund tagit fram är att tre nya
distrikt ska komma igång med
Schack4an varje år. Tanken var
att jag skulle träffa distrikten för
att hjälpa dem med planeringen
och därtill med ett av de tre besök
som görs per klass Det visade sig
dock att de behövde lite mer hjälp.
Inte minst med de tre klassbesöken. Intresset för tävlingen har
också exploderat under det sista
året, så jag tar regelbundet emot

samtal från personer som vill ha
information och helst en träff.“
Två frågor återstår. Hur orkar
karl’n och vad driver honom?
“Jag arbetade tidigare med
teknisk försäljning och jag hade
ofta bra produkter att erbjuda
som till exempel mätinstrument
för de första 3G-systemen. Många
av mina kunder fick aha-upplevelser när jag hade förklarat de
möjligheter produkterna gav.
Men frågan är om något går att
jämföra med Schack4an. Jag vill
ge alla den upplevelse jag fick av
Göran Malmsten en gång i tiden.
Att få sälja in en idé som får
åhörarna att ställa sig upp och
jubla.“
JESPER HALL

Foto: Claes Hall

chansen om Carlssons vision skulle kunna gå i uppfyllelse var att
satsa på Schack4an nationellt.“
Skolschackkommittén försökte nu sälja in idén om Schack4an
till centralstyrelsen, distrikten och
klubbarna. Ett led i detta var att
ta fram ett bra presentationsmaterial och en enhetlig design. Men
det var inte enkelt att frälsa dem
som inte tidigare visste vad
Schack4an var för något. Precis
som för Hultin fanns det i början
en stor tveksamhet. Västervik var
den första kommunen som hoppade på kommitténs erbjudande
om att hjälpa till med en satsning,
men det var först när Carl Fredrik
Johansson och Thomas Franzén i
Uppsala på nolltid vände en död
schackstad för ungdomar till
sprudlande verksamhet som
övriga Schacksverige fick upp
ögonen för den potential Schack4an hade. Nu sattes högsta fart. År
2006 anställdes Hultin av Sveriges Schackförbund för att han
skulle kunna åka runt till distrikt,
klubbar och klasser och lära dem
hur Schack4ankonceptet fungerar både i teori och praktik.
“Vi började med en provanställning, och så är det egentligen
fortfarande. Vi tar ett år i taget.
Orsaken är att Schack4an är ett
stort projekt som måste få en
förankring i företrädesvis distrikten, men också hos klubbarna
och Sveriges Schackförbunds
enskilda medlemmar. Om inte
de hänger med på tåget kan det
aldrig fungera hur hårt jag än
jobbar.“
Och jobbar gör Hultin. En
arbetsdag under perioden oktober–april, då Schack4an-verksamhet företrädesvis bedrivs, kan se
ut så här: Bil till Stockholm för
morgonmöte med Stockholms
SF, bil till Linköping för förmiddagsmöte med klubben Linköpings ASS, tåg till Malmö för
eftermiddagsmöte med Skånes SF

I Anderslöv med drömmar om Globen.
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Från 0–300
på två år
Intervju med
Carl Fredrik Johansson,
Schack4anledare i Uppsala
“Ring tillbaka om fem minuter
så hinner jag beställa en kaffe“,
säger Carl Fredrik Johansson när
jag når honom på mobilen. Det
visar sig att kontoret jag ringt till
består av en telefon och en bärbar
dator. Orsaken är att Johansson
precis har sagt upp sig från sitt
gamla företag för att i egen regi
arbeta som konsult inom kommunikation, lobbying och påverkan. Hans arbetsplats skiftar
därför dagligen i väntan på att
han ska finna en ny lokal, och
dagens kontor blev ett kafé i
centrala Uppsala.
Många läsare känner säkert
Johansson som elitspelare i SK
Passanten, eller kanske från hans
tid som redaktör för tidskriften
Schacknytt, men det är ingen av
dessa roller denna intervju ska
handla om utan det framgångsrika arbete han lagt ner på att
få fart på ungdomsschacket i
Uppsala.
“Mitt engagemang för Schack4an startade med att min son
började intressera sig för schack
2005“, förklarar Johansson när
kaffet och resten av kontoret
är på plats. “Jag undersökte då
vilken ungdomsverksamhet
schacklubbarna i Uppsala kunde
erbjuda. Det visade sig att i hela
62
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kommunen fanns det mindre än
en handfull juniorer allt som allt
och ingen egentlig ungdomsverksamhet!“
Eftersom sonen precis skulle
börja mellanstadiet undersökte
Johansson också om Uppsalas
skolor brukade delta i Schack4an,
men även här var svaret nedslående. Carl Fredrik Johansson är
dock en person som är van vid att
leta möjligheter, snarare än att
fastna i svårigheter. Tillsammans
med Thomas Franzén, den dåvarande ordföranden i Upsala ASS
som tänkt liknande tankar, kom
de fram till att det enda rätta var
att starta en ny klubb: Uppsala
Skolschacksällskap. Symboliskt
sattes startdatum till den 12 maj
2005, hundraårsdagen av Upsala
ASS bildande.
Idén för den nya föreningen var
att i ett första steg dra igång
Schack4an i Uppsala för att därefter försöka fånga upp de mest
intresserade i en mer reguljär
klubbverksamhet.
De båda initiativtagarna kontaktade Sveriges Schackförbund
och fick bra hjälp med att planera
sin satsning, samt med trycksaker
och schackspel. För att verkligen
komma igång beslöt de att timanställa en person som åkte runt

till kommunens fjärdeklassare för
att göra reklam för Schack4an,
vilket resulterade i att 150 barn
kom till start i den första
Schack4antävling föreningen
anordnade, våren 2006. Trots den
fina siffran valde de ett annat
upplägg för det påföljande året.
“Ett problem med att leja bort
skolbesöken var att kärntruppen,
de som sedan höll i själva tävlingen och som erbjöd fortsatt träning i klubben, inte fick en direkt
kontakt med barnen och lärarna.
Andra året gick vi själva ut, om än
i färre klasser än första året, men
lyckades ändå få 300 deltagare
från 27 klasser“, förklarar Johansson.
En annan bidragande orsak till
utvecklingen var förstås att tävlingen hunnit etablera sig och
att snacket hade börjat gå bland
barnen om hur kul det var med
schack. Uppsala SSS har också
satsat på att få Schack4an-tävlingen att vara en häftig upplevelse genom att hyra Uppsalas
största idrottshall.
“Barnen tycker det är kul att
spela schack på samma plats där
deras idrottsidoler brukar spela
basket eller innebandy“, säger
Johansson.
Men inte bara barnen utan
även skolorna, kommunen och
media hade fått upp ögonen för
projektet, vilket gett ytterligare
luft under vingarna. Kommunen
var så nöjda med det de hittills
sett att den nybildade klubben
efter det andra året tilldelades ett
fint kommunalt pris.
Carl Fredrik Johansson säger
sig nu vara nöjd med storleken på
tävlingen, men det är inte säkert
att han kan hindra utvecklingen.
“Du vet, nu ligger skolorna på
som varit med tidigare och undrar när turneringen ska börja och
därtill har ryktet spridit sig till
nya. Det är som om skolorna själva kommit på hur bra schack är
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Carl Fredrik Johansson på Almtunaskolan i Uppsala.

för barn och nu snurrar det på av
sig själv. För ett tag sedan var det
en slöjdlärare som hörde av sig
och bad oss komma och hålla
schacklektioner på hans slöjdtimmar. Hans idé var att barnen först
skulle träna schack och därefter
bygga sitt eget bräde och snida
sina egna pjäser.“
Istället för att utveckla turneringen än mer är det nästa steg
Johansson fokuserat på.
“Allt det intresse turneringen
genererar kan vi inte låta gå
till spillo. Barnen måste kunna
erbjudas en fortsättning. Målet
med vår förening är att skapa ett
långvarigt schackintresse. Sedan
hösten 2007 har vi därför erbjudit skolorna att ha regelbunden
schackträning och vi har just nu
sju stycken fortsättningskurser
med träning av över 70 barn en
gång i veckan runt om på skolorna.“
För att en så stor organisation
ska fungera krävs det förstås ett
stort antal ledare som hjälps åt.

Förutom Johansson består Uppsala SSS ledarstab just nu av Alexander Jogren, Lasse Linusson och
Alexis Andersson. Därtill har
föreningen sedan hösten 2007
med hjälp av lönebidrag anställt
Göte Nissinen på halvtid.
“Jag tror att det är många ideella organisationer och föreningar
som stupar på en sak, att de inte
letar och försöker dra till sig nya
ledartalanger. Och vet du vad de
stupar på – de frågar inte! Jag tror
det är en myt att det är svårt att få
nya ledare, med tanke på hur kul
det är att vara schackledare och
hur många personer med ledarpotential som finns överallt.“
När jag avslutningsvis frågar om
inte mycket av framgångarna är
knutna till Carl Fredrik Johanssons person, kommer svaret
snabbt.
“Med Schack4an som form är
det här inget svårt. I princip alla
skolor är intresserade och garanterat alla barn. Det är bara att
JH
sätta igång!“

Carl Fredrik Johanssons
bästa tips
● Tänk på att om ni börjar från

●

●

●

●

●

noll är även det minsta steg en
stor framgång!
Ha inte för höga mål. Börja i
liten skala och utveckla i takt
med vad ni klarar av.
Våga fråga! Pensionärer,
studenter och föräldrar är
grupper som ofta är intresserade av ledaruppdrag.
Håll fortsättningskurser i, eller i
samband med, skolan. Antingen
på elevens val eller direkt efter
skolan på fritids. Då får ni flest
barn till träningen.
Försök etablera en bra kontakt
med skolor och kommun redan
från början. Be om ett möte,
presentera Schack4ans idé och
fråga hur de kan stötta
projektet.
Ta hjälp av dem som redan har
försökt – de har både bra och
dåliga erfarenheter som sparar
mycket tid och kraft.
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Elitserien 2007-08

SK Rockaden bröt
Sollentunas segersvit
TEXT: JOHAN FURHOFF

Lunds möte med Limhamn förra
säsongen slutade med oavgjort
efter ett konsternerande matchförlopp, vilket bidrog till att
guldet gick lundensarna ur händerna. Det här året gick istället
allt Lunds väg, och de får sägas ha
krossat fjolårstraumat.
Det är mycket damoffer just
nu. Tiger Hillarp Persson har
tidigare hållit ett uppskattat föredrag på LASK om konsten att
framgångsrikt byta drottningen
mot nominellt mindre värdefulla
enheter, och Axel Smith visade
att han tillgodogjort sig kunskapsstoffet.
Franskt (C 18)
Axel Smith, Lunds ASK
Stefan Schneider, Limhamn SK
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5
c5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 Se7 7.Dg4
Detta drag är nu det mest fruktade av svartspelarna.
7...0-0 8.Ld3 Sbc6 9.Dh5 Sg6
10.Sf3 Dc7 11.Le3 c4 12.Lxg6
fxg6 13.Dg4 De7
Här har även spelats 13...Df7,
vilket dock ger vit möjlighet att
omplacera springaren på f3 med
tempovinst. Efter 14.Sg5 De8
(Inte 14...Df5? 15.De2 och svart
förlorar material, som till exempel i blixtpartiet Kasparov–Short,
München 1994.) 15.h4 h6 16.Sh3
Df7 17.Sf4 Se7 18.De2 Ld7 19.g4
hade vit bra spel i Tischbierek–
Naumkin, Porto San Giorgo
2003.
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14.h4 Tf5 15.Sg1 Ld7 16.Se2
Le8 17.Sg3 Tf8 18.h5 gxh5 19.
Sxh5 Lg6
Trots att svart har fått sin vitfältslöpare i spel kan den halvöppna
h-linjen i det långa loppet bli
farlig för honom.
20.Kd2 b5 21.Sf4 Lf5 22.Dh5
a5
Här följde 22...Df7 och genast
remi i partiet Kritz–Jussupow,
Altenkirchen 2005. Vit hade kunnat fortsätta kampen med 23.Dg5
Se7 24.Th5 Sg6 25.Se2, och det
kommer tryck på h-linjen.
Efter partidraget ger sig båda
spelarna in i en forcerad sekvens,
som de troligen bedömt olika,
dels sinsemellan och dels över
tid.
23.g4! Le4 24.f3 g5! 25.Sh3
Txf3
Här är 25...Lxf3 26.Th2 Ta7 27.
Sxg5 Le4 28.Sxe4 dxe4 29.Lg5
följt av Lf6 farligt för svart.
26.Sxg5 Lg6

Nu klarar sig svart mycket bra

efter antingen 27.Dh4 Tff8 eller
27.Dh6 Tg3. Men det finns andra
drag.
27.Sxf3!
Naturligtvis. Ställningen är nästan helt statisk, och då kan två
pjäser vara bättre än en.
27...Lxh5 28.gxh5 Kf8?!
Svart hade ett besvärligt val.
Sämre var 28...Tf8 29.Thg1+ Kh8
(29...Kf7 30.Lg5 Dd7 31.Lh6
vinner för vit) 30.Lg5 De8 31.
Lf6+ Txf6 32.exf6 Dxh5 33.Taf1,
och f-bonden avgör, men 28...Kf7
ser lite smidigare ut än partidraget. Vit behåller dock ett grepp
med 29.Sg5+ Ke8 30.Thf1 med
idén Tf6-h6.
29.Thg1 Ta7?
Det ena ger det andra; kungen
höll sig på åttonde raden för att
hålla sjunde raden öppen för försvaret. Men det var bättre att bita
ihop med minusbonde efter
29...Sd8 30.Lh6+ Ke8 31.Tg8+
Kd7 32.Tg7 Sf7 33.Tb1 Tb8
34.Sg5 Sxh6 35.Txe7+ Kxe7
36.Sxh7 Sf5.
30.Lh6+ Ke8 31.Tg8+ Kd7 32.
Tg7 uppg.
Rockaden vann programenligt
sina matcher inför slutronderna.
Mot Wasa hade man kallat in
Danmarksettan Peter Heine
Nielsen, vilket Wedberg tyckte
var lite hårt mot ett tappert
kämpande amatörgäng.
Spanskt (C 78)
Tom Wedberg, Wasa SK
Peter Heine Nielsen,
SK Rockaden
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 Sf6 5.0-0 b5 6.Lb3 Lc5
Svartspelaren är som bekant
mycket anlitad som sekundant,
bland annat av Carlsen och
Anand, och det gör att han måste
hålla sig à jour med den här
varianten för sina uppdragsgivares räkning.
7.c3 d6 8.d4 Lb6 9.a4 Lg4 10.

TfS nr 2/2008

68

08-04-08, 14.44

Le3 0-0 11.Te1
Detta uppfann Tom vid brädet.
Det säkraste verkar vara att spela
11.axb5 axb5 12.Txa8 Dxa8
13.d5, och det mest ambitiösa
11.Lg5. Partidraget tar ingen hänsyn till det begynnande trycket
mot d4, vilket inom några drag
blir akut.
11...exd4 12.cxd4 Lxf3 13.gxf3
b4!
Det håller nere springaren på
b1. Vit har ställt upp sig för att
spela aktivt, men det finns eftersläntrare på damflygeln som inte
kan delta i offensiven, och då
riskerar planerna att gå i baklås.
14.Dd3
Han nöjer sig med att hålla ihop
ställningen. Efter 14.f4 Sa5 15.e5
dxe5 16.dxe5 Lxe3 17.Txe3 Sxb3
18.Dxb3 Sd5 19.Td3 c6 är vits
kungsflygel lite svag.
14...Sh5

fungerar även långsiktigt.
15...Sxd4! 16.Lxd4 Lxd4 17.
Dxd4 Sf4 18.Te3
På 18.Kh1 finns den sylvassa
udden 18...Dg5 19.Tg1 Dxg1+!
20.Kxg1 Se2+, och 18.Kf1 Dg5
19.Td1 Dg2+ 20.Ke1 Dxf3
21.Dc4 Tae8 22.Lc2 b3 förlorar
enklare än partifortsättningen.
18...Dg5+ 19.Kf1 Dg2+ 20.Ke1
Dg1+ 21.Kd2 c5 22.Dc4 Dxf2+
23.Te2 Dxf3
Eftersom vits pjäser på damflygeln fortfarande inte kommer ut
är svarts ställning vunnen utan
att han behöver bevisa något
särskilt.
24.Ld1 Tfe8 25.Kc2 d5 26.Sd2
dxc4 27.Sxf3 Sxe2 28.Lxe2 Txe4
29.uppg.
Vit har att välja mellan drag som
29.Kd1 och 29.Sg1, och då finns
inget att hämta.
En nödtorftig vedergällning för
wasaiternas del utkrävdes av Per
Söderberg på sistabordet, som
hemförde ett intressant damslutspel.
Per Söderberg, Wasa SK

Men här vet jag inte vad vit ska
göra. Alla förnuftiga drag strandar på slag på d4, till exempel
15.Sd2 Sxd4 16.Lxd4 Sf4 eller
15.Ld5 Sxd4 16.Lxa8 Sxf3+.
Till och med efter 15.Td1 är
15...Lxd4! möjligt: 16.Lxd4 Sf4
17.De3 (17.Dc4 Dg5+ 18.Kf1
Dg2+ 19.Ke1 Dxf3 är inte bättre) 17...Dg5+ 18.Kf1 Sa5 19.La2
c5 och svart står överlägset.
Tydligen har vit redan här en
övermäktig uppgift.
15.Dc4
Hon (damen) går ur vägen för
Sf4-hotet, men offret på d4

Victor Vilchez, SK Rockaden
Vit har strax innan bjudit remi,
men fribonden ger ju svart stor
fördel. Det gäller bara att undvika remischackar.
46...Dc4+ 47.Kb1 e4
Nu kan det finnas möjligheter att
bemöta vits damschackar med

motschack mot den vita kungen.
48.Dh6+ Ke2 49.Dh2+ Kd1 50.
Dg1+ Kd2 51.Df2+ De2 52.Df4+
e3
Svart verkar göra framsteg. Nu
faller 53.Dd4+ på 53...Dd3+.
53.Db4+ Kd1 54.Db3+?
Typiskt för spelet i femte timmen i allsvenskan. Det fanns trots
allt en räddning efter 54.Dd4+
Dd2 55.Dg4+! e2 56.Dg1+!! och
om 56...e1D schackar vit triangelmässigt på g1-g4-d4. Svarts
kung har inga legala möjligheter
att lämna första raden och kan
inte leverera motschack. Slutspelet efter 56...e1S 57.Dg4+ De2
58.Dxe2+ Kxe2 59.Ka2 Sd3
60.a4 b4 61.Kb3 Ke3 62.a5 är
remi. Den här remisvängen har
något oundvikligt över sig, och
kan vara värd att notera.
I stället för det hjälpsamma
54...Dd2 kan svart försöka åstadkomma en arbetsseger genom
54...Ke1 55.Dh4+ Df2 56.Db4+
Kf1 57.Dxb5+ e2 58.Ka2, men
genom att vits kung är skyddad
från schackar kan svart inte förbättra damens ställning med
tempo, och någon rätlinjig vinst
är inte i sikte.
54...Ke1 55.Db4+ Kf1 56.Df4+
Df2
Nu har vits dam något sämre
manöverutrymme.
57.De4 e2 58.Dh1+ Dg1 59.
Df3+ Ke1 60.Df4 Dc5 61.De4
Kd2 62.Df4+ Kd1 63.Df3 Dc1+
64.Ka2 Dc4+ 65.Kb1 Kd2 66.Df2
Dd3+ 67.Ka2 Kc2 68.uppg.
Matt eller dambyte följer.
LASK hade visserligen navigerat
förbi Limhamnmatchens Scylla,
men ödet hade ett Karybdis i
beredskap i form av SK Kamraterna från Göteborg. Dessa är
normalt inga ofarliga kombattanter, och den här gången hade de
förberett sig med rundpingis och
bordshockey på vandrarhemmet
kvällen innan matchen, och då
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förstår man att de var svårstoppade. LASK hade känning på 4-4
på slutet i händelse av vinst på
sistabordet, men ödet ville
annorlunda och slutresultatet
framstod som fullt rättvist med
tanke på matchförloppet. Samtidigt vann Rockaden med minsta
möjliga marginal mot Västerås.
Inför slutsammandragets match
mellan Lund och Rockaden på
fredagen var förutsättningarna
således att Lund var tvungna att
vinna för att vara kvar i guldstriden, vilket länge såg ut att lyckas.
Betoningen ligger dock på “såg
ut“, och då från internetåskådarens perspektiv.

Foto: Calle Erlandsson

Axel Smith, Lunds ASK

Jonas Barkhagen, SK Rockaden
Det följde 1.Lxh6! Se8 2.d5! Lxd5
3.Txd7 Txd7 4.Lxd7, och vit förvaltade så småningom sitt
materiella övertag. Mycket övertygande från Rockadenspelarens
sida, men under större delen av
kvällen angavs partiet felaktigt
på direktsändningen som Linus
Olsson–Viktoria Cmilyte (vilket
parti i själva verket slutade med
en ganska fredlig remi). Innan
felet rättades verkade LASK ha
matchen i sin hand, men när den
avgörande korrigeringen företogs
(vi förväxlar här kunskapsgrund
och realgrund) var slutresultatet
4-4 oundvikligt. Av detta lär
man att misstro information på
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Peter Heine Nielsen, SK Rockaden Stockholm.

internet, och att man vid viss
kommunikation ska kontrollera
vissa enkla men avgörande fakta
både två och tre gånger innan
man sänder ut dem.
Inför slutronderna i Uppsala
såg det ut som att Sollentuna
med målmedveten mobilisering
skulle kunna ta hem spelet igen.
Till skrivsalen i Katedralskolan
hade förutom Evgenij Agrest,
Emanuel Berg och Thomas Ernst
även Pia Cramling och Sergej
Ivanov infunnit sig. (Sollentunas

representationslag har under viss
tid dragits med vedernamnet
“främlingslegionen“ på grund av
sina många utlandsproffs vilket
klubbledningen tröttnat på. Därför anlitar man numera endast
spelare med solid anknytning till
Sverige, med undantag för Sergej
Ivanov som på grund av sin solida
personlighet och förankring på
arbetsmarknaden inte anses
förtjäna epitetet “främlingslegionär“.) Visserligen saknade man
Pontus Carlsson som spelade i
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Reykjavik, men uppställningen
verkade ändå tillräcklig för att
samla ihop ett överlägset antal
partipoäng.
Emellertid kom det grus i
maskineriet mot Limhamn på
lördagen. Utöver ett antal indifferenta remipartier var det bara
Pia som vann, och Limhamn
bärgade segern med minsta
möjliga marginal. Nu ledde
Rockaden på matchpoäng, och
hade chansen att vinna av egen
kraft.
Ni har förstås väntat på ett
Karlssonparti från sammandraget,
och vi behöver inte göra er besvikna. Den här gången måste vi
dock varna känsliga personer för
att vår hjälte kan ha överskridit
gränsen för tillåtlig risk, men det
gör inte det hela mindre sevärt.
Froms gambit (A 02)
Lars Karlsson, SK Rockaden
Faruk Tairi, Åstorps SS
1.f4 e5 2.fxe5 Sc6!?
Efter det vanliga 2...d6 spelar
Lasse alltid 3.Sf3 dxe5 4.e4, och
Faruk menar att den strukturen
gynnar vit. Möjligen kan svart
utjämna med ett tidigt f5, men
det är en annan historia.
3.Sf3 g5!? 4.d4 g4 5.Sg5 d6
Svart var nöjd med utvecklingen
så här långt. Springaren på g5 gör
att vit inte kan spela på säkerhet.
6.exd6 Lxd6

Nu har svart satt upp ett lömskt
taktiskt hot mot d4, och därför

brukar vit spela 7.c3. Efter 7...f5
8.e4 h6 får vit offra springaren på
g5, och sedan vet ingen hur det
går.
Lasse har dock en sund skepsis
mot att bete sig som motståndaren förväntar sig i spelöppningen
(även om han ibland överskattar
nivån på motståndarnas förberedelser). Här började han leta
efter något annat. Båda sidor har
tagit på sig svagheter, och därför
är initiativet extra värdefullt. Det
finns anledning att leta efter
asymmetriska materialkonstellationer.
7.Sc3!?
Detta drag är svårt att förse med
utrops- och frågetecken på ett
adekvat sätt. Med den valda interpunktionen avses att draget är
intressant, ingenting annat. Hur
starkt draget är går inte att avgöra
på detta stadium, och ska för
övrigt inte avslöjas för att inte
förstöra spänningen. Faruk ansåg
att offret objektivt sett knappast
var korrekt, men är den förste
att inse svarts praktiska svårigheter.
7...Sxd4 8.Dxd4 Lg3+ 9.hxg3
Dxd4 10.Lf4
Nu har vit gett damen för bara
två lätta pjäser, och svart har en
utomordentligt svår uppgift. Han
måste fastställa vad vit hotar och
inte hotar, och försöka hitta ett
sätt att avsluta utvecklingen.
10...Le6
Detta drag har nackdelen att
springaren på g5 genast kommer
i spel, men det är svårt att hitta
något bättre. Försöker svart hugga av den gordiska knuten med
10...h6 11.e3 hxg5 12.exd4 Txh1
så får vit tillräcklig kompensation
för kvaliteten efter 13.Lxg5. Även
det mindre drastiska 11...Dg7 (i
stället för 11...hxg5) 12.Sge4 Lf5
13.Lb5+ Kf8 14.0-0-0 är ganska
oklart.
Istället för partidraget garderar
10...Ld7 fältet b5 istället för d5.

En halvt forcerad sekvens är
sedan 11.Sxf7 Kxf7 12.Td1 Db4
13.Txd7+ Ke8 14.Txc7 Sf6 15.
Le5 Tf8 16.e3 a6 17.Th6 Da5
18.Ld6 Tf7 19.Txf6 Txf6 20.
Te7+ Kd8 21.Lc7+ Dxc7 22.
Txc7 Txf1+ 23.Kxf1 Kxc7 med
ett svårbedömt slutspel.
11.Td1 Dg7
Alternativet var 11...Db6, men
efter 12.Sxe6 Dxe6 13.Sb5 Tc8
14.Sxc7+ Txc7 15.Lxc7 Dxa2
16. Th5 f6 har svart svårt att
utveckla kungsflygeln.
12.Sb5 Tc8!
Hotet mot c7 garderas indirekt
genom att g5 hänger. Eller konkret: 13.Lxc7 Dxg5 14.Sd6+ Kf8
15.Sxc8 Lxc8 16.Td8+ Kg7
17.Txc8 Dc1+ 18.Kf2 Dxb2,
och svart kommer att fullborda
utvecklingen och kan slåss om
initiativet. Därför försöker vit
smyga in ett utvecklingsdrag, för
att vara bättre rustad när avgörandet faller.
13.e3 a6!
Ett utmärkt drag. För övrigt var
även 13...Lxa2 möjligt.
14.Sd4! Ke7?
Ett svårt fel. Svart hänger inte
med när vit växlar angreppspunkt
från c7 till e6. Såvitt jag kan se har
svart ridit ut stormen efter det
kalla 14...Lxa2!, varefter svart inte
kan hindras från att avsluta utvecklingen.

15.Lc4!
Svarts ställning är redan kritisk.
Nu måste svart hitta 15...Sf6, och
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efter 16.Sgxe6 fxe6 17.Lxe6 Dg6
18.Th6 De4 19.Lxc8 Txc8 20.
Lg5 Tf8 har han hopp om att
hålla jämvikten.
15...Td8? 16.Lxe6 fxe6?
Sista chansen att göra något motstånd var 16...Txd4, men efter
17.Txd4 fxe6 18.Se4 Ke8 19.Lg5
Se7 20.Lf6 Dg8 21.Lxh8 Dxh8
bör vit vinna till slut.
17.Sgxe6 Dg6 18.Sxd8 Kxd8 19.
Sc6++ uppg.
Jag tror alltså att Faruk hade rätt
i sin bedömning av offret, även
om det inte hjälpte honom.
Det var en sällsynt förkrossande förlust för svart, och vi har
nästan en moralisk plikt att
rehabilitera Faruk Tairi. Han har
blivit mycket hårt apostroferad,
och han får anses ha rätt till
replik. Sin replikrätt utnyttjade
han vid första möjliga tillfälle.
Caro-Kann (B 17)
Faruk Tairi, Åstorps SS
Anders Eriksson, Västerås SK
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sd2 dxe4
4.Sxe4 Sd7 5.Sg5 Sgf6 6.Ld3
e6 7.S1f3 Ld6 8.0-0 h6 9.Se4
Sxe4 10.Lxe4 Sf6 11.Ld3 0-0
Vanligare är 11...Dc7, och Jonathan Tisdall har spelat 11...b6.
I sådana här lägen vill många
starka spelare först försäkra sig
om att de får utveckla alla sina
pjäser innan de rockerar.
12.Se5 Dc7 13.Te1 c5 14.c3
cxd4 15.cxd4
En isolaniställning har uppstått,
där vit har ett ovanligt fint grepp
om fältet e5. Här är h7-h6 en klar
försvagning.
15...Td8
Han vill underminera punkten
e5 genom att hota den stödjande
d4-bonden, men det är tveksamt
om vitspelaren uppfattade detta.
Hans uppmärksamhet var nog
helt inriktad mot den svarta
kungen i det här läget.
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16.Df3! Lb4

17.Lxh6!! Lxe1
Detta är den konsekventa
fortsättningen på 16...Lb4, men
17...Txd4 hade varit bättre. Vit
fortsätter med 18.Te3, och efter
18...Ld6 finns ett trevligt damoffer: 19.Dxf6! gxf6 20.Tg3+ Kh8
21.Lg7+ Kg8 22.Lxf6+ Kf8 23.
Th3! och vit vinner. Svart spelar
bättre 18...Sd5, och efter 19.Dh5
Sxe3 20.Lxe3 Txd3 21.Sxd3 står
vit bara lite bättre.
18.Lxg7! Se8
Det gick inte att ta löparen. Efter
18...Kxg7 19.Dg3+ förlorar svart
oförmånligt damen om kungen
retirerar, och efter 19...Kh6 20.
Txe1 De7 21.Sg4+ Sxg4 22.
Dh3+ Kg5 23.f4+ Kf6 24.Dxg4
går det illa för kungen.
19.Lh6
Efter att vit har fått slå på h6 och
g7 är svarts kung i grunden omöjlig att försvara, och det finns ofta
flera vägar till målet för vit. Här
var det på grund av hotet mot f7
möjligt att skjuta in 19.Tc1!, och
vits angrepp slår igenom ännu
snabbare än i partiet.
19...f5
Häromkring kan man argumentera för att svart borde slå på f2
eftersom vit ändå kan ta löparen
i nästa drag, men det skulle tvinga
vit att ta tillbaka en pjäs, och
svarts bästa praktiska chans är
att vit helt glömmer bort materialet.
20.Dg3+ Sg7 21.Tc1! De7 22.

Lg5 Df8 23.Tc7!
För att vinna partiet var det fullt
tillräckligt att spela 23.Lxd8
Dxd8 24.Txe1, men viktiga värden hade gått förlorade om inte
angreppet förts till sitt slut, och
vitspelaren hade inte blivit lika
fullständigt rehabiliterad.
Faruk är inte orolig för det
materiella läget, eftersom han inte
räknar in tornet på a8 i svarts
stridskrafter.
23...La5 24.Te7! Txd4 25.Sg6
Tg4 26.Dh3 Dxe7 27.Dh8+ Kf7
28.Se5 matt!
Oavsett hur man vinner får man
dock inte mer än en enda poäng,
och trots denna strålande seger
drog Åstorp tillsammans med
Wasa det kortaste strået i bottenstriden, efter att Solna besegrat
Skara i en bragdmatch i sista
ronden.
I sista ronden behövde Rockaden vinna mot Limhamn för att
säkra segern, och det gjorde man
på ett säkert och effektivt sätt.
Lagkapten Brynell föregick med
gott exempel för Limhamnarna,
men på de sista borden var
rockadarna omöjliga att stoppa.
Jonas Barkhagen, SK Rockaden

Stellan Brynell, Limhamns SK
Svart har ägnat sig åt ganska vidlyftiga operationer på damflygeln
under spelöppningen, och vits
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uppgift är att se till att svart inte
lämnar den spelfasen. Ingen
rockad för rockadaren således.
17.De3! Le7 18.Lh3 Se4
Rockad gick inte på grund av
offer på e6.
19.Sxe6!
Brynell är känd som en ganska
försiktig general, så när han väl
slår till vet man att det antagligen
är för sent att rädda sig. Så är det
även här.
19...fxe6 20.Lxe6.Sf8
Brynell menade i efteranalysen
att svart borde ha försökt hitta
något bättre här, men det är inte
det enklaste. Efter 20...Sdf6
21.Tc7 är hotet Db6 fruktansvärt.
21.Sb6! Da7
På 21...Db8 22.Lxd5 rasar svarts
ställning omedelbart, och
21...Dd8 22.Lxd5 [Jag hade
planerat att spela 22.Lc8. SB]
22...Lxd5 23.Tc8 Dxc8 24.Sxc8,
ger svart tillräckligt antal pjäser
för damen men för dålig koordination, och står på förlust efter
24...Lc5 25.Ld4 Se6 26.Lxc5
S4xc5 27.b4 Sd7 28.Dd2.
22.Tc7 Db8
Svart kunde ge damen med 22.
...Sxe6 23.Txe7+! Kxe7 24.
Sxd5+ Lxd5 25.Dxa7+ Kd6, men
efter 26.La3+ Ke5 27.f3 drar vit
återigen längsta strået.
23.Txb7! Dxb7 24.Lxd5 Dc7 25.
Lxe4 Se6
Svart är helt slut, sådär i största
allmänhet. Kungen är svag och
tornet på h8 spelar inte. Svart
kunde försöka 25...Dc5 och det
kan fortsätta 26.Ld4 Dg5 27.Lc6+
Kd8 28.f4 Dg6 29.Sd5.
26.Ld5 uppg.

Matchen mellan Sollentuna och
LASK blev en uppgörelse om
tredjeplatsen, som beslutsamt
vanns av Sollentuna. Pia Cramling gav sin motståndare en svår
uppgift.

Damgambit (D 27)
Pia Cramling, Sollentuna SK
Daniel Semcesen, Lunds ASK
1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.c4 dxc4
4.e3 e6 5.Lxc4 c5 6.0-0 a6
7.a4 Sc6 8.Sc3 Ld6 9.dxc5 Lxc5
10.Dxd8+ Kxd8 11.e4 Ld6
Det är viktigt att bevaka e5, men
vit får en frestande möjlighet.
12.Td1 Ke7

13.Txd6!
Till priset av en kvalitet tvingas
svarts kung tvärs över brädet. Ett
sådant drag kan man knappast
motstå.
13...Kxd6 14.e5+! Kc5 15.Le3+
Kxc4 16.exf6 gxf6 17.Sd2+ Kd3!
Efter 17...Kb4 18.a5 hade svarts
kung fastnat i ett mattnät. Nu blir
det däremot svårare att fånga in
svarts kung, för när den kommer
bakom de vita bönderna kan dessa
inte hjälpa till i mattsättningen.
18.Sce4
Här verkar 18.Tc1 Sd4 19.Kf1
vara ett farligare sätt att försöka
fånga kungen. Det kan följa
19...Sc2 20.Lb6!? e5 21.Sde4
med fortsatt svårt spel.
18...Kc2 19.Sc4 Td8 20.Tc1+
Kb3 21.Tc3+ Ka2 22.Sed2
Vit verkade nära att spela 22.
Ta3+, men det leder inte heller
till något påtagligt efter 22...Kb1
23.Sed2+ Txd2.
22...Txd2! 23.Lxd2 Se5??
Efter matchen rev LASK-spelarna sitt hår över ställningen efter
23...e5. Var finns matten?
Ingenstans, förefaller det. Har vit

kompensation för bonden? I så
fall inte på grund av svarts
kung utan på grund av svarts
bondesvagheter och efterblivna
utveckling. Det kan fortsätta
24.b4 Sd4 25.Ta3+ Kb1, och vit
får hålla svarts kung avskuren
längs tredje raden och spela mot
svarts bönder.
24.Sb6 Tb8 25.Tc7
Eftersom svarts kung är aktiv får
vit vara noga med hur hon tar
pjäsen.
25...Ld7 26.f4 Lc6 27.fxe5 Tg8
28.g3 fxe5 29.Txf7
och vit vann i 42:a draget.
Sålunda bröt Rockaden Sollentunas långa segerrad, vilket ger ökat
intresse för kampen i nästa års
serie. Både Lund och Sollentuna
hade bättre partipoäng än guldmedaljörerna, men Rockaden
spelade mest stabilt över hela
säsongen, och var nog närmast
segern i det inbördes mötet mot
Sollentuna.
Från Superettan, som vanns
överlägset av Rockaden II, gick
Farsta och Örgryte upp sedan
krigslyckan växlat under seriens
lopp. Troligen är flera lag alltför
upptagna med att klara av serien
ekonomiskt för att helhjärtat
kunna satsa på själva spelet. Nu
vidtar bråda tider för kansliet,
som ska fylla seriepyramiden med
lag så långt det går samtidigt som
klubbkassörernas böner om förmånlig lottning och hotelser om
avhopp kommer att hagla. Det är
en nog så viktig kamp, men jag
kommer inte att referera den.
I stället saluterar jag de värdiga
vinnarna, och tackar för årets
säsong.

Juridisk rådgivning
rimliga priser
jur kand Johan Furhoff
08-669 3054
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ROND 7
Sollentuna SK–Solna SS 5½–2½
Pontus Carlsson–Bengt Lindberg 1–0;
Evgenij Agrest–Christer Bergström 1–0;
Thomas Ernst–Thomas Karlsson remi;
Emanuel Berg–Gunnar Johansson 1–0; Bo
Lindberg–Magnus Bergström remi; Miralem Dzevlan–Per Steneskog 1–0; Louis
Couso–Jörgen Dalmau 0–1; Kezli Ong–
Andreas Landgren remi.
SK Rockaden–Wasa SK 5½–2½
Peter Heine Nielsen–Tom Wedberg 1–0;
Jonas Barkhagen–Oskar von Bahr 1–0;
Robert Bator–Teodor Hellborg remi;
Thomas Engqvist–Michael Genkin remi;
Erik Hedman–Peter Collett remi; Erik
Blomqvist–Peder Berkell 1–0; Nicolaj
Zadruzny–Felix Nordström 1–0; Victor
Vilchez–Per Söderberg 0–1.
Upsala ASS–Västerås SK 3½–4½
Jan Johansson–Ralf Åkesson 0–1; Fredrik
Andersson–Johan Norberg 0–1; Torbjörn
Glimbrant–Anders Eriksson remi; Jonas
Lundvik–André Nilsson 1–0; Börje Jansson–Erik Norberg remi; Henrik Lindberg–
Per Wikström 1–0; Malte Burwick–
Richard Sandberg remi; Thomas Marttala–Patrick Kimari 0–1.
Skara SS–SK Kamraterna 4½–3½
Vasilios Kotronias–Bengt Svensson remi;
Rune Djurhuus–Anton Åberg 0–1; Einar
Gausel–Gösta Svenn 1–0; Lars-Göran
Eklund–Jesper Hamark remi; Sven Svensson–Lars Madebrink 1–0; Hans Friberg–
Olle Häggström remi; Viktor Nyman–
Matti Svenn 0–1; Göran Andersson–Ulf
Nyberg 1–0.
Lunds ASK–Åstorps SS 5–3
Esben Lund–Faruk Tairi remi; Hans
Tikkanen–Stefan Ivarsson remi; Axel
Smith–Thomas Tallinger 0–1; Linus
Olsson–Gösta Petersson 0–1; Daniel
Semcesen–Björn Fagerström 1–0; Jasmin
Bejtovic–Jan Bengtsson 1–0; Drazen
Dragicevic–Kenneth Josefsson 1–0; Jens
Riis 1–0, walk over.
Limhamns SK–SS Manhem 4–4
Stellan Brynell–Rauan Sagit remi; Jonny
Hector–Victor Nithander remi; Björn
Ahlander–Joel Åkesson 0–1; Christian
Jepson–Lars-Åke Schneider remi; Stefan
Schneider–Björn Andersson remi; Amir
Tadjerbashi–Ove Kinnmark 1–0; Joel Eklund–Karl Johan Moberg 0–1; Osmani
Penalver–Lennart Liljedahl 1–0.

ROND 8
Västerås SK–SK Rockaden 3½–4½
Johan Norberg–Emil Hermansson 0–1;
Johan Eriksson–Jonas Barkhagen 0–1;
Anders Eriksson–Anders Olsson 0–1; Erik
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Norberg–Erik Hedman 1–0; Johan Kretz–
Robert Bator 0–1; André Nilsson–
Thomas Engqvist 1–0; Rasmus Janse–
Victor Vilchez remi; Per Wikström–Erik
Blomqvist 1–0;
Solna SS–Wasa SK 3½–4½
Mikael Jonsson–Tom Wedberg 0–1; Bengt
Lindberg–Teodor Hellborg 1–0; Tomas
Karlsson–Oskar von Bahr 0–1; Christer
Bergström–Göran Åström remi; Gunnar
Johansson–Michael Genkin remi; Andreas Landgren–Peder Berkell 0–1; Jörgen
Dalmau–Per Söderberg 1–0; Per Steneskog–Felix Nordström remi.
Upsala ASS–Sollentuna SK 2–6
Jan Johansson–Evgenij Agrest remi; Börje
Jansson–Thomas Ernst remi; Fredrik
Andersson–Emanuel Berg 0–1; Torbjörn
Glimbrant–Vladimir Poley 0–1; Malte
Burwick–Miralem Dzevlan 1–0; Måns
Svensson–Luis Couso 0–1; Thomas
Marttala–Inna Agrest 0–1; Joakim Brandberg-Söder–Peter Bergström 0–1.
Skara SS–SS Manhem 5–3
Tiger Hillarp Persson–Victor Nithander
1–0; Slavko Cicak–Joel Åkesson 1–0; Hans
Friberg–Lars-Åke Schneider remi; Amir
Mohammadi–Rauan Sagit 0–1; LarsGöran Eklund–Karl Johan Moberg 1–0;
Sven Svensson–Björn Andersson remi;
Göran Andersson–Ove Kinnmark 1–0;
Erik Jacobson–Peter Vas 0–1.
Lunds ASK–SK Kamraterna 3–5
Linus Olsson–Ingvar Andréasson 0–1;
Esben Lund–Anton Åberg 1–0; Hans
Tikkanen–Bengt Svensson remi; Daniel
Semcesen–Jesper Hamark remi; Nikolaj
Mikkelsen–Gösta Svenn remi; Drazen
Dragicevic–Olle Häggström remi; Mladen Gajic–Matti Svenn 0–1; Alexander
Johansson–Ulf Nyberg 0–1.
Limhamns SK–Åstorps SS 4–4
Stellan Brynell–Faruk Tairi 1–0; Jonny
Hector–Mikael Johansson 0–1; Christian
Jepson–Pontus Sjödahl 0–1; Stefan
Schneider–Stefan Ivarsson 1–0; Björn
Ahlander–Carsten Høi remi; Osmani
Penalver–Per Inge Helmertz 0–1; Amir
Tadjerbashi–Gösta Petersson remi; Joel
Eklund–Thomas Tallinger 1–0.

ROND 9
Lunds ASK–SK Rockaden 4–4
Hans Tikkanen–Peter Heine Nielsen 0–1;
Esben Lund–Lars Karlsson 1–0; Axel
Smith–Jonas Barkhagen 0–1; Linus
Olsson–Viktorija Cmilyte remi; Daniel
Semcesen–Thomas Engquist remi; Jasmin
Bejtovic–Anders Olsson 1–0; Drazen
Dragicevic–Erik Hedman remi; Mladen
Gajic–Robert Bator remi.

SS Manhem–Solna SS 3–5
Magnus Carlhammar–Mikael Jonsson
0–1; Rauan Sagit–Bengt Lindberg remi;
Victor Nithander–Gunnar Johansson remi;
Joel Åkesson–Christer Bergström 0–1;
Björn Andersson–Per Steneskog 1–0;
Peter Vas–Tomas Karlsson remi; LarsÅke Schneider–Andreas Landgren remi;
Karl Johan Moberg–Magnus Bergström
0–1.
Upsala ASS–SK Kamraterna 4½–3½
Jan Johansson–Anton Åberg 0–1; Jonas
Lundvik–Bengt Svensson remi; Börje
Jansson–Jesper Hamark 1–0; Fredrik
Andersson–Ingvar Andréasson remi;
Torbjörn Glimbrant–Gösta Svenn 0–1;
Henrik Lindberg–Olle Häggström 1–0;
Malte Burwick–Matti Svenn 1–0; Thomas
Marttala–Lars Madebrink remi.
Wasa SK–Skara SS 1–7
Oskar von Bahr–Vasilios Kotronias 0–1;
Teodor Hellborg–Slavko Cicak 0–1; Tom
Wedberg–Rune Djurhuus 0–1; Peter
Collett–Amir Mohammadi 0–1; Michael
Gentin–Lars-Göran Eklund 0–1; Göran
åström–Hans Friberg 0–1; Felix Nordström–Sven Svensson remi; Peder Berkell–Göran Andersson remi.
Västerås SK–Limhamns SK 4½–3½
Ralf Åkesson–Björn Ahlander remi;
André Nilsson–Stellan Brynell remi;
Anders Eriksson–Stefan Schneider remi;
Johan Kretz–Christian Jepson remi; Rasmus Janse–Osmani Penalver 1–0; Erik
Norberg–Magnus Eriksson 0–1; Per Wikström–Amir Tadjerbashi remi; Richard
Sandberg–Joel Eklund 1–0.
Sollentuna SK–Åstorps SS 5½–2½
Pia Cramling–Pontus Sjödahl remi; Sergej
Ivanov–Faruk Tairi 1–0; Evgenij Agrest–
Ole Jakobsen 1–0; Thomas Ernst–
Carsten Høi 0–1; Miralem Dzevlan–
Stefan Ivarsson remi; Luis Couso–Gösta
Petersson 1–0; Svetlana Agrest–Thomas
Tallinger 1–0; Peter Bergström–Anders
Nilsson remi.

ROND 10
Limhamn SK–Sollentuna SK 4½–3½
Björn Ahlander–Evgenij Agrest remi;
Stellan Brynell–Emanuel Berg remi; Christian Jepson–Sergej Ivanov remi; Stefan
Schneider–Thomas Ernst remi; Amir
Tadjerbashi–Pia Cramling 0–1; Magnus
Eriksson–Bo Lindberg 1–0; Osmani Penalver–Miralem Dzevlan 1–0; Joel Eklund–
Luis Couso remi.
SS Manhem–Wasa SK 5–3
Victor Nithander–Tom Wedberg 0–1;
Rikard Winsnes–Teodor Hellborg 1–0;
Rauan Sagit–Oskar von Bahr 1–0; Magnus
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Carlhammar–Göran Åström 0–1; LarsÅke Schneider–Michael Genkin remi; Joel
Åkersson–Peter Collett 1–0; Peter Vas–
Felix Nordström 1–0; Björn Andersson–
Peder Berkell remi.
Åstorps SS–SK Rockaden 3½–4½
Faruk Tairi–Lars Karlsson 0–1; Pontus
Sjödahl–Peter Heine Nielsen remi; Ole
Jakobsen–Viktorija Cmilyte 1–0; Carsten
Høi–Jonas Barkhagen 1–0; Anders Nilsson–Erik Hedman 0–1; Stefan Ivarsson–
Anders Olsson 1–0; Thomas Tallinger–
Robert Bator 0–1; Gösta Petersson–
Thomas Engqvist 0–1.
Upsala ASS–Skara SS 4½–3½
Jan Johansson–Vasilios Kotronias remi;
Jonas Lundvik–Rune Djurhuus remi; Börje Jansson–Slavko Cicak remi; Torbjörn
Glimbrant–Lars-Göran Eklund remi; Fredrik Andersson–Amir Mohammadi remi;
Thomas Marttala–Sven Svensson remi;
Malte Burwick–Göran Andersson remi;
Henrik Lindberg–Hans Friberg 1–0.
Solna SS–SK Kamraterna 1½–6½
Christer Bergström–Anton Åberg 1–0;
Bengt Lindberg–Bengt Svensson 0–1;
Gunnar Johansson–Gösta Svenn 0–1; Per
Steneskog–Ingvar Andréasson 0–1;
Mikael Jonsson–Matti Svenn 0–1; Andreas Landgren–Jesper Hamark 0–1;
Tomas Karlsson–Olle Häggström remi;
Magnus Bergström–Lars Madebrink 0–1.
Västerås SK–Lunds ASK 2–6
Anders Eriksson–Hans Tikkanen remi; Ralf
Åkesson–Esben Lund remi; Erik Norberg–
Axel Smith 0–1; Johan Norberg–Linus
Olsson 0–1; André Nilsson–Daniel Semcesen 0–1; Per Wikström–Jasmin Bejtovic remi; Richard Sandberg–Mladen Gajic
remi; Mattias Ådahl–Drazen Dragicevic
0–1.

Elitserien 2007–2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SK Rockaden, Sthlm
Sollentuna SK
Lunds ASK
Västerås SK
Skara SS
Upsala ASS
Limhamns SK
SK Kamraterna
SS Manhem
Solna SS
Åstorps SS
Wasa SK

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

9
8
7
5
5
4
3
4
3
4
3
2

2
2
2
1
0
2
4
1
3
0
1
0

0
1
2
5
6
5
4
8
5
7
7
9

54
56½
55½
41
42½
41
40
45
39½
40½
38½
34

20
18
16
11
10
10
10
9
9
8
7
4

45
43
40½
40½
35
36½
32
29½
29½
28½

16
13
13
10
9
7
6
6
6
4

Superettan 2007–2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SK Rockaden II, Sthlm
Örgryte SK
Farsta SK
SK Rockaden, Umeå
Västerviks ASK
Eksjö-Aneby-Alliansen
SS Manhem II
Upsala ASS II
Lundby SS
SK Passanten

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
6
6
4
4
2
1
3
3
1

0
1
1
2
1
3
4
0
0
2

1
2
2
3
4
4
4
6
6
6

ROND 11
SK Kamraterna–Wasa SK 3½–4½
Gösta Svenn–Tom Wedberg 0–1; Bengt
Svensson–Michael Genkin 1–0; Matti
Svenn–Oskar von Bahr 0–1; Jesper
Hamark–Göran Åström 1–0; Lars Madebrink–Teodor Hellborg 0–1; Olle Häggström–Peter Collett 0–1; Ulf Nyberg–
Peder Berkell 1–0; Ulf Mårtensson–Felix
Nordström remi.

Skara SS–Solna SS 3½–4½
Vasilios Kotronias–Bengt Lindberg 0–1;
Rune Djurhuus–Gunnar Johansson 1–0;
Slavko Cicak–Christer Bergström remi;
Hans Friberg–Mikael Jonsson 0–1; Amir
Mohammadi–Tomas Karlsson 0–1; LarsGöran Eklund–Jörgen Dalmau remi; Sven
Svensson–Andreas Landgren remi; Göran
Andersson–Magnus Bergström 1–0.

SK Rockaden–Limhamns SK 5½–2½
Jonas Barkhagen–Stellan Brynell 0–1;
Peter Heine Nielsen–Björn Ahlander remi;
Lars Karlsson–Christian Jepson 1–0;
Anders Olsson–Stefan Schneider remi;
Viktorija Cmilyte–Magnus Eriksson remi;
Thomas Engqvist–Osmani Penalver 1–0;
Erik Hedman–Amir Tadjerbashi 1–0;
Robert Bator–Joel Eklund 1–0.

SS Manhem–Upsala ASS 4–4
Magnus Carlhammar–Jonas Lundvik remi;
Rikard Winsnes–Jan Johansson remi;
Victor Nithander–Börje Jansson remi;
Rauan Sagit–Torbjörn Glimbrant 1–0; Joel
Åkesson–Fredrik Andersson remi; Björn
Andersson–Malte Burwick remi; Karl
Johan Moberg–Henrik Lindberg 0–1; LarsÅke Schneider–Thomas Marttala remi.

Åstorps SS–Västerås SK 3½–4½
Pontus Sjödahl–Ralf Åkesson 0–1;
Carsten Høi–Johan Norberg 0–1; Ole
Jakobsen–Erik Norberg remi; Faruk
Tairi–Anders Eriksson 1–0; Gösta
Petersson–André Nilsson remi; Thomas
Tallinger–Rasmus Janse 0–1; Stefan Ivarsson–Mattias Ådahl 1–0; Anders Nilsson–
Per Wikström remi.

Sollentuna SK–Lunds ASK 5–3
Evgenij Agrest–Esben Lund 1–0; Emanuel
Berg–Hans Tikkanen 1–0; Sergej Ivanov–
Axel Smith remi; Pia Cramling–Daniel
Semcesen 1–0; Thomas Ernst–Linus Olsson remi; Bo Lindberg–Drazen Dragicevic 0–1; Luis Couso–Jasmin Bejtovic remi;
Peter Bergström–Christer Niklasson
remi.
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INTE BARA SCHACK
Om du vill veta hur
nästa nummer av TfS
fortskrider och något
om vad det kommer
att innehålla så får du
svaren på min blogg:
larsgrahn.blogspot.com
Det och mycket annat.

Tävlingskalender
April
■ Stockholm och Göteborg 12–13 april
Kadettallsvenskan, kval. Info: www.schack.se
■ Oslo, Norge 18–20 april
Skol-NM för flickor.
■ Plovdiv, Bulgarien 20 april–4 maj
Individuella EM.
■ Säffle 26 april
Talangjakten, final. Info: www.sefflesk.se

Schacktidskrifter köpes!
Äldre schacklitteratur – särskilt
turneringsböcker, biografier och
tidskrifter på alla språk – sökes
till mitt schackbibliotek. Högt
pris betalas för bland annat
TfS, Norsk Sjakkblad och Skakbladet före 1910.
Ring eller skicka ett mejl och
berätta vad du kan erbjuda!
Meddela också om du söker
något antikvariskt – jag har ett
stort antal dubbletter om du vill
byta eller köpa.
Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
226 47 Lund
0733 - 264 033
callena@telia.com

■ Sandviken 1–4 maj
Gästrikland Open – se annons nästa sida!
■ Stockholm 10 maj
Schack4an final. Info: schackfyran.se
■ Mölndal 17–18 maj
Skollag-SM.

Juni

■ Växjö 28 juni–13 juli
SM. Se inbjudan i det här numret!

Juli
■ Helsingør, Danmark 19–27 juli
Politiken Cup – se annons sidan 74!

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

TfS nummer 2.08

■ Laholm 1–3 maj
Deltalift Open.

■ Göteborg 5–8 juni
Göteborg Cup.

Tidskrift
för
Schack

72

Maj

Augusti
■ Davos, Schweiz 9–17 augusti
Veteran-EM.
■ 15–17 augusti
Kadettallsvenskans final.
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Gästriklands SF och Sandvikens SK inbjuder till

Gästrikland Open
Sandviken 1-4 maj 2008
Spelplats:

Folkets Hus, Resturang Bolaget, Köpmangatan 5, Sandviken.

Tid:

1/5-4/5 2008. Personlig anmälan senast 12.15.

Spelform:

Sju ronder Nordisk Schweizer (modifierad).
Rond 1-3, 1 timme för hela partiet.
Rond 4-7, 2 timmar för 40 drag och därefter 1 timme för resten av partiet.

Preliminärt
spelprogram:

Rond 1 1/5 13-15
rond 3 2/5 10-12
rond 5 3/5 9-15
rond 7 4/5 10-16

Startavgift:

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

Priser:

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

Anmälan:

Anmälan sker genom att startavgiften insättes på postgiro 20 09 13- 2
Sandvikens Schackklubb, senast den 24 april.
Notera din förening och rankingtal.
Anmälan efter den 24 april i mån av plats. Kontakta arrangören.

Logi:

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

Information:

Per Åkerman 026-216012, 070-3125680, 026-274951
Hans-Ove Sjödin 0290-24843
E-mail: sandvikensschackklubb@swipnet.se
Info.sida: www.sandviken-schack.se

rond 2 1/5 16-18
rond 4 2/5 14-20
rond 6 3/5 16-22
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Copenhagen
Chess Festival
i Helsingør den
19–27 juli 2008
Spellokal:
Lo-skolen i Helsingør
Gl. Hellebæksvej 70
DK-3000 Helsingør
Danmark
Lo-skolen ligger mitt i
en stor park med utsikt
över Öresund. Nära
stranden och rika
möjligheter till
friluftsliv.

Politiken Cup
19-27 juli
Politiken Cup, grupp B
20-26 juli för spelare
med max rating 1800.
Blixtturnering, simultanföreställningar och
knatteturneringar.

Politiken Cup
Politiken Cup är en öppen turnering, tio ronder schweizer med
betänketiden 100 minuter för 40 drag, 30 minuter för resten av partiet
plus 30 sekunders tillägg för varje drag.
B-gruppen: åttamanngrupper där deltagarnas rating är max 1800
(både nationellt och elo). Betänketiden är 2 timmar för hela partiet
(summa 4 timmar).
Alla turneringar i schackfestivalen arrangeras på Lo-skolen i Helsingør,
ett stort kurs- och konferenscenter, som också erbjuder förmånlig
inkvartering.
Bland hittills anmälda spelare finns tjugofyra stormästae, däribland
Pavel Eljanov, Vugar Gasjimov, Michael Roiz, Sergei Tiviakov,
Konstantin Landa, Michal Krasenkow, Peter Heine Nielsen, Tiger
Hillarp Persson, Jonny Hector och Stellan Brynell. I fjol samlade
huvudgruppen 280 spelare från 21 nationer. Det finns med andra ord
goda möjligheter till titelinteckningar.
Anmälan. För att underlätta för svenska spelare att anmäla sig har
arrangörerna öppnat ett svenskt plusgirokonto (Nordea): 164 74 52-0.
Skicka uppgifter om namn, adress, födelsedata, telefonnummer,
e-postadress, klubb och rating till formand@ksu.dk
Möjlighet till anmälan online på www.politikencup.dk
Det är personlig anmälan i spellokalen den 19 juli klockan 10.30-11.30,
men de vars betalning har registrerats på hemsidan behöver inte möta
upp förrän rondstarten klockan 14.
Personlig anmälan B-gruppen den 20 juli klockan 10.30-11.30 med
rondstart klockan 13.
Startavgifter i danska kronor (beloppet inom parentes anger
startavgiften om betalning sker före den 1 juli 2008). GM, IM, WGM,
WIM ingen startavgift; FM, WFM 500 (350); juniorer födda 1988 och
senare 600 (450), veteraner födda 1948 eller tidigare 600 (450);
spelare med elo 900 (750); spelare utan elo 1000 (850).
Startavgiften i Politiken Cup, grupp B är 500 (400) för alla deltagare.
Weekendturnering: 300 (200) för alla deltagare.
Priser. Huvudpriser: 15000, 12000, 10000, 8000, 6000, 5000, 4000,
3000, 5x2000, 7x1000. Ratingpriser: 3000, 2000 i varje ratinggrupp,
om minst tio spelare i gruppen (1000-1500, 1501-1700, 1701-1900,
1901-2000, 2001-2100, 2101-2200, 2201-2300).
Politiken Cup, grupp B: 1000, 500 i varje grupp.
Hotell/inkvartering. Det finns cirka 200 rum, enkel och dubbel, på
Lo-skolen. Under schackfestivalen gäller rabatterat pris – enkelrum
med frukost: 540 per dygn; enkelrum med helpension 780 per dygn.
Dubbelrum med frukost: 325 per person och dygn; dubbelrum med
helpension 556 per person och dygn.
Bokning av rum: Lo-skolen, telefon 0045-49 28 09 00.
E-post: booking@loskolen.dk

Välkommen till en
schackfest på andra
sidan Sundet!

Mer information: www.politiken.cup.dk och www.lo-skolen.dk

Komplett program på:
www.politikencup.dk
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Observera: alla belopp i denna annons i danska kronor.
(100 danska kronor = 130 svenska kronor)
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POSTTIDNING

B

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

6YHQVND6FKDFNEXWLNHQ$%
´+RVRVVEOLUVFKDFNHQNHOW´
#FIÚWFS EV TDIBDLCÚDLFS  TDIBDLQSPHSBN FMMFS TQFM  7J IBS BMMU FO TDIBDLTQFMBSF CFIÚWFS )BS WJ WBSBO IFNNB
TLJDLBTEFOTBNNBEBH#FTUÊMMOJOHBSVOEFSLSTLJDLBTNPUGBLUVSB%VMÊHHFSCBSBUJMMGÚSFOIFUTQPSUPLS
7ÌSTUZSLBÊSHFEJHFOQSPEVLULPNQFUFOTPDINZDLFUIÚHTFSWJDFOJWÌ7JMMEVIBSBCBUUWBSKFHÌOHEVIBOEMBS (Ì
NFEJ4DIBDLCVUJLFO,MVCCQÌCÚDLFSPDISBCBUUQÌBMMUTDIBDLNBUFSJBM'VMMTUÊOEJHBWJMMLPSmOOTQÌWÌS
IFNTJEB 1SJTMJTUB TLJDLBS WJ HÊSOB PN EV TÌ ÚOTLBS * 4DIBDLCVUJLFO BSCFUBS (VOOBS 'SFEJO  .JDIBFM .PCFSH PDI
*."SJ;JFHMFS7ÊMLPNNFOBUUCFTÚLBWÌSBWÊMTPSUFSBEFCVUJLEÊSEVIJUUBS/PSEFOTTUÚSTUBMBHFSBWTDIBDLBSUJLMBS
)FNTJEBXXXNBNVUOFUTDIBDLCVUJLFO


½QQFUNÌOGSF 7FHBHBUBO  (ÚUFCPSH 

FCSFWPSEFS!TDIBDLLPNQBOJFUDPN

5FMGBY

1HZLQ&KHVV<HDUERRN
*06RVRQNR%HUJ%HOMDYVNLM7LPPDQPHGÀHUDVLGRU

3ULVNU

/FX JO $IFTT ÌSTCÚDLFS JOOFIÌMMFS BMMUJE EFU TFOBTUF JOPN TQFMÚQQOJOHTUFPSJO * WBSKF OVNNFS QSFTFOUFSBT
EVTTJOUBMTOZBJEÏFSGSÌOTÌWÊMEFQPQVMÊSBTUFÚQQOJOHBSOBTPNVOEFSWÊSEFSBEFHBNCJUBSPDIPWBOMJHBWBSJBOUFS
¯STCÚDLFSOBHFSMJWFUÌUFSUJMMEFIBMWUCPSUHMÚNEBWBQOFOTPNCFIÚWUUJEGÚSBUUMÊLB5JMMÌUEJHTKÊMWBUUTUÊSLBEJO
SFQFSUPBSGZSBHÌOHFSPNÌSFU6SJOOFIÌMMFU
(BUB,BNTLJKTQSÊOHFSTJHUJMMTFHFSJw8PSME$VQwNFEIKÊMQBW#FOPOJ
*WBO$IFQBSJOPWT 5PQBMPWTTFLVOEBOU TUPSBTVDDÏJ"OUJ.PTLWBWBSJBOUFOJ4MBWJTLU
.BSTIBMMBOHSFQQFUGÚSCMJSFUUBOHSFQQTWBQFOJ&UJFOOF#BDSPUTIÊOEFS
,B[JNE[BOPWMZTFSTUBSLBSFÊO,BSQPWNFELWBMJUFUTPõFSJ/JN[PJOEJTLU
4UFMMXBHFOCFTFHSBSFOBOOBO%BOJFMJFOTLBSQWBSJBOUJ3ZTLU
.FENFSB NFENFSBy
5PUBMU  ÚQQOJOHTÚWFSTJLUFS PDI BSUJLMBS QMVT FUU BOUBM EJTLVTTJPOFS LSJOH LPNQMFUUFSBOEF NBUFSJBM GSÌO UJEJHBSF
BSUJLMBS

)RUFLQJ&KHVV0RYHV

3ULVNU

)0+HUWDQ

)VSLPNNFSEFUTJHBUUEFONÊOTLMJHBIKÊSOBOTÌPGUBWÊHSBSBUUUBIÊOTZOUJMMWJOOBOEFUBLUJTLBNÚKMJHIFUFS "MMB
TDIBDLGBOUBTUFSCFVOESBSEFWBDLSBLPNCJOBUJPOFSTPNEFTUPSBNÊTUBSOBBOWÊOEFSGÚSBUUWJOOBTJOBQBSUJFS)BSEF
FOTÊSTLJMECMJDLGÚSTÌEBOU 0DIIVSLPNNFSEFUTJHBUUEBUPSFSOBÊSTÌNZDLFUCÊUUSFÊOPTTQÌUBLUJLFOTPNSÌEF
%FOOBCPLGÚSFTMÌSFOSFWPMVUJPOÊSNFUPEGÚSBUUIJUUBWJOTUESBHFO$IBSMFT)FSUBOIBSVQQUÊDLUBUUPGÚSNÌHBOBUU
ÚWFSWÊHBOZDLFMESBHPGUBCFSPSQÌNÊOTLMJHBGÚSEPNBS%JOIKÊSOBUFOEFSBSBUUCPSUTFGSÌONÌOHBWJOOBOEFESBH
GÚSBUUEFÊSLPOUSBJOUVJUJWBFMMFSTFSPOBUVSMJHBVU*OHFOLBOMÊOHSFGÚSOFLBBUUEBUPSFSOBVULMBTTBSPTTOÊSEFUHÊMMFS
UBLUJTLWJTJPOPDICFSÊLOJOHBWGPSDFSBEFWBSJBOUFS4ÌWBSGÚSJOUFMÊSBGSÌOEFN )FSUBOTSBEJLBMUBOOPSMVOEBLPODFQU
ÊSBUUBOWÊOEBiEBUPSÚHPOwPDIBMMUJEMFUBFGUFSEFONFTUGPSDFSBEFTFLWFOTFOGÚSTU(FOPNBUUTUVEFSBIBOTNFUPE
LBOEV
VUWFDLMBBOBMZUJTLQSFDJTJPO GÚSCÊUUSBEJOUBLUJTLBCMJDL ÚWFSLPNNBNÊOTLMJHQBSUJTLIFUPDITUFMIFU MÊSBEJHBUUUZDLB
PNCFSÊLOJOHBSJTWÌSBTUÊMMOJOHBS
$IBSMFT)FSUBOÊSFO'*%&NÊTUBSFGSÌO.BTTBDIVTFUUTNFEnFSBEFDFOOJFSTFSGBSFOIFUTPNTDIBDLUSÊOBSF*TUÊMMFU
GÚS BUU ÌUFSWJOOB EF WBOMJHB LMBTTJTLB FYFNQMFO IBS IBO UBHJU GSBN IVOESBUBMT JOTUSVLUJWB LPNCJOBUJPOFS TPN IÊS
GSBNUSÊEFSJUSZDLGÚSGÚSTUBHÌOHFO

3ULVNU

$FFHOHUDWHG'UDJRQ
*01LJHO'DYLHV'9'WLPPDU

5JMM TJTU WJMM WJ CBSB VQQNÊSLTBNNB EFOOB MJUF VOEBOTLZNEB %7% PN "DDFMFSFSBE %SBLF WJMLFO mDL UPQQCFUZH BW
$BSTUFO)BOTFOTPNTKÊMWIBSTLSJWJUFOCPLPNÊNOFU)BOTLSJWFS
5IFQSFTFOUBUJPOPGUIFNBUFSJBMJTFBTZUPGPMMPX BOE%BWJFTNBLFTBHPPEDBTFGPSXIZ#MBDLJTPLBZJOUIJTWBSJBUJPO
*GPDVTFENZBUUFOUJPOPOUIFMJOFTUIBU*DPOTJEFSDSJUJDBM BOE*NSBUIFSJNQSFTTFEXJUIUIFEFQUIPGUIFQSFTFOUBUJPO
%BWJFT XIJMFPCWJPVTMZIBWJOHUPDVUTPNFDPSOFST NBOBHFTUPSFBDIJOUPUIFOPPLTBOEDSBOOJFTUPDPWFSUIFNPTU
JNQPSUBOUNBUFSJBM.ZBTTFTTNFOUPGUIJT%7%'JWFPVUPGmWFTUBST
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