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Spela Schack-SM 2009!
Styrelsen vill börja med att
tacka Lars Grahn för hans
utmärkta arbete som redaktör
de senaste fem åren. Lars Grahn
har producerat en vacker tidning
med en härlig magasinkänsla.
Vi vill också passa på att hälsa
vår nye chefredaktör Niklas
Sidmar välkommen till jobbet.
Vi är övertygade om att Niklas
på ett utmärkt sätt kommer att
förvalta den tradition som tidigare
redaktörer skapat, samtidigt som tidningen hela
tiden anpassar sig till den tid den verkar i.
Under många år har Sveriges Schackförbund
subventionerat prenumerationsavgiften för TfS.
SSF:s styrelse har på senare tid ansett att detta
är ohållbart i längden. Istället har man resonerat
som så att om Sveriges Schackförbund skall
stötta en tidning ekonomiskt så skall alla
medlemmar få del av denna investering.
Vid två tidigare kongresser har de deltagande
ledamöterna beslutat att inte omvandla TfS till
en medlemstidning. Man har ansett att den
föreslagna ökade kostnaden för varje enskild
medlem har varit för stor. Styrelsen har tagit
lärdom av detta och föreslog i somras att man
gör en blygsam höjning av registreringsavgiften
(30 kr) och inför en medlemstidning som inte är
så lyxig i starten för att ekonomin skall hållas i
schack. Kongressen tyckte att det var ett klokt
förslag och från och med januari 2009 börjar
detta att gälla.
Som talesman för styrelsen kan jag säga att
vi tycker att beslutet är glädjande för svenskt
schack. Vi hoppas med detta få tidningen att
fungera som ett sammansvetsande kitt för alla
registrerade schackspelare i Sverige. Med tanke
på att den skall bli en medlemstidning kommer
innehållet att breddas. Ambitionen är att alla
våra medlemmar alltid skall hitta något som är
angeläget för just dem. För att uppnå detta på ett
bra sätt uppmanar vi alla er läsare att höra av er
till oss och tala om vad ni önskar er. Vår uppgift
blir då att lyssna på er och därefter skickligt
extrahera essensen av era uppfattningar för

att sedan transformera denna in i
tidningen.
Schacket upplever just nu
svåra tider. I stort sett samtliga
turneringar tappar deltagare.
Speciellt tråkigt är att SM lockar
allt färre. Hur skall vi göra för att
vända trenden? TfS tar sitt ansvar
i denna fråga och kommer att
informera om Schack-SM under
hela året, såväl på annonsplats som
i form av redaktionellt material.
Med tanke på att TfS blir medlemstidning nästa
år kommer knappast någon att kunna missa var
och när SM skall gå!
Till er som ännu inte deltagit i SM vill jag
komma med ett tips: planera in nästa SM i
Kungsör redan nu. Åk ett gäng spelare från
klubben. Hyr gärna ett hus tillsammans. Ni
kommer att få en bra tid. Ert schack kommer
att utvecklas. SM är verkligen en höjdpunkt!
Om ni fortfarande är tveksamma ber jag er
att läsa SM-reportaget i detta nummer.
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till dig
som arbetar ideellt för schacket. Även om
det kan kännas ensamt ibland ber jag dig att
aldrig sluta med detta. Din insats är större än
vad du kanske tror. Det handlar om schackets
framtid. Den kan endast bäras upp av dem som
engagerar sig på klubben. Det är summan av
vad du och alla andra gör som blir en helhet.
Därför är ingen insats för schacket för liten.
Visste du att Sveriges Schackförbund har
låtit publicera en bok som är skriven för att
underlätta ditt arbete? Den heter Schackledarens
Handbok. Varje klubb har rätt till ett exemplar
gratis. Hämta den på kansliet i Norrköping eller
i Schackbutiken i Göteborg. Alternativet är att
ringa kansliet 011-10 79 20 och beställa den.
Då betalar klubben endast portokostnaden. Den
boken kan ge ditt arbete i klubben ett lyft! Man
behöver ständig inspiration så att man förnyar
sitt ledarskap.
Tag chansen!
Ari Ziegler, ordförande SSF
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Efter fyra år i storstäderna Stockholm och Göteborg återvände
Schack-SM i somras till landsbygden. Men trots att Växjö erbjöd
trivsamma arrangemang med fina lokaler och låga hotellpriser
var det något som saknades.
Deltagarna.
Förra årets dåliga siffror i Stockholm följdes upp med ännu
sämre i Växjö. 557 starter är det lägsta antalet sedan 1962 och
bara omkring 150 fler än 1958, då SM senast var på besök i den
småländska metropolen.
– För mig är Allsvenskan och SM Sveriges Schackförbunds två
flaggskepp. Schack-SM borde vara den stora årliga schackfesten
för varje enskild spelare, anser Anil Surender, ny ordförande i
SSF:s tävlingskommitté.

Av Niklas Sidmar

Schack-SM
tillbaka på
landsbygden
–men lägsta deltagandet sedan 1962

SCHACK-SM 2008
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A

tt deltagandet i Schack-SM minskar är inte så
konstigt. Till stor del kan utvecklingen vara
ännu ett symptom på den klubbdöd som de senaste
åren har drabbat de flesta hörn av Schacksverige.
Antalet klubbar blir helt enkelt färre, vilket märks
på deltagandet i Allsvenskan, där division IV som
en följd av den negativa utvecklingen togs bort
inför förra säsongen. Det märks också på de stora
ungdomstävlingarna, som till exempel Skol-SM
där deltagandet för tio år sedan var omkring 800
och nu är farligt nära 400.
Ett annat tecken på att det sjunkande SMdeltagandet i första hand är ett symptom på
någonting större är antalet deltagande klubbar. I
slutet av 1980-talet
hade omkring 200
klubbar spelare med
i
SM-tävlingarna.
Om man tittar på
statistik från åren
2003–2008 kan man
konstatera att antalet
deltagande klubbar i
Umeå och Göteborg
var runt 140 och att
antalet sjönk med
ytterligare ungefär
Anil Surender
20 till förra året.
– Det är klart att antalet deltagare i SM avspeglar
situationen i landet. Och man skall inte glömma att
omkring fem procent av landets schackspelare är
med i SM, det tycker jag egentligen inte är dåligt
alls, menar Anil Surender.

Om man jämför med de senaste åren kan
man också konstatera att deltagandet i Växjö
inte är så extremt lågt som det verkar vid första
anblicken. Tittar man på statistik över tillresande
spelare kan man se att Växjö, med en bit över 500
gäster, ligger klart över Stockholm, som förra året
lockade ungefär 350 icke-stockholmare, och strax
under sista Göteborgsåret 2006.
Att utvecklingen ändå är ett tecken på
övergripande problem i Schacksverige är nog
de flesta i förbundets styrelse och kommittéer
medvetna om och åtgärder har redan vidtagits,
framförallt genom den storsatsning på Schack4an
som förhoppningsvis skall generera både nya
klubbar och nya medlemmar på lite längre sikt.
Att deltagandet när det gäller just Schack-SM
även har andra orsaker kan dock inte uteslutas, och
under sommaren uppdrogs åt tävlingskommittén
att utreda frågan.
– Det vi har diskuterat så här långt är att titta
på hur grannländerna arrangerar sina nationella
mästerskap. De flesta har någon variant med nio
ronder, vilket skulle kunna vara ett alternativ för
oss också. Jag tror att det är viktigt att underlätta
för arrangörerna så att vi får fler klubbar som vill
arrangera SM.
– Då behöver vi också se till att SM blir lönsamt
att arrangera igen. Idag är SM-gruppen en stor
kostnad för varje arrangör och jag tror att vi måste
göra den billigare. Att gå ner till tio spelare och
nio ronder är ett sätt, att sänka kvaliteten på SMgruppen skulle kunna vara ett annat, säger Anil
Surender.

SM-deltagande 2003–2008
År

Spelort

2008
2007
2006
2005
2004
2003

Växjö
Stockholm
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Umeå
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Starter

Klubbar

Tillresande

Starter i
ungdomsgrupperna

Klubbar i
ungdomsgrupperna

557
694
772
834
943
704

113
118
137
135
147
141

537
348
584
669
720
651

114
144
160
186
193
156

37
39
45
46
40
35
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TOMMA BORD. När juniorerna hade åkt hem blev det låga deltagarantalet
synliggjort. Inklusive elitgrupperna var det knappt 250 personer som spelade den
andra SM-veckan.

FOTO: Niklas Sidmar

– Varför spelar inte du Schack-SM?

Jörgen Isacsson
Vänersborgs SK

Inna Agrest
Sollentuna SK

Roland Häll
Lundby SS

Torsten Torell
Mölndals SK

– Jag vill inte sitta inne
och spela schack en hel
vecka på sommaren.
Jag tycker att det
borde finnas möjlighet
att
spela
kortare
turneringar, exempelvis
bara över dagen eller
över en helg.

– Jag tycker inte att det
känns så motiverande
att spela SM. Just nu är
det viktigare för mig att
tävla om internationella
inteckningar. Dessutom
är det ganska krävande
att spela en turnering i
tretton ronder.

– Jag hade tänkt vara
med, men jag var
tvungen att jobba så i år
gick det inte. Senast jag
spelade SM var sista
året i Göteborg.

– Vi hade tänkt hyra en
stuga åt familjen så att
jag kunde spela medan
de övriga gjorde annat.
Men vi hittade inte
riktigt det vi sökte efter,
så tyvärr blev det inget
spel i år.
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SM-DEBUTANT. Nils Nordlund var med på SK
Rockadens SM-läger under den första veckan och
deltog i miniorklassen.

FOTO: Niklas Sidmar

”Jag har
aldrig spelat
med så lång
betänketid
förut.”

Nils g jorde sitt första SM
– Jag kunde inte reglerna men jag visste
att det finns något som heter schack.
När Olle och Ronny kom till vår skola
blev jag intresserad och ville prova.
I somras gjorde Nils Nordlund från SK
Rockaden, Stockholm sitt allra första SchackSM.
SK Rockaden, Stockholm rekryterar ungdomar i
första hand genom att besöka ett tiotal närbelägna
skolor och erbjuda eleverna schackträning i skolans
lokaler. Olle och Ronny är förstås Olle Eleby och
Ronny Lindkvist, välkända schackledare i SK
Rockaden och två av dem som under lång tid varit
drivande i SK Rockadens ungdomsverksamhet.
När Nils Nordlund gick i ettan kom schacket
till Fruängens skola i Hägersten. Nils och hans
klasskamrater fick schackundervisning på
eftermiddagstid och eftersom de flesta av dem
aldrig hade spelat schack förut var de första
lektionerna mycket grundläggande.
– När jag kom till min första träning fick vi lära
oss hur pjäserna går, men det gick ganska fort att
förstå, minns Nils.
Nils kommer också ihåg att en av hans första
tävlingar var Talangjakten. Då kom han ganska
långt ner i prislistan, men sedan dess har han
blivit en van turneringsspelare och nu har han
alltså debuterat i Schack-SM, där han spelade
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i Miniorklassen under den första SM-veckan i
Växjö i somras och tog 2½ poäng.
– Jag har aldrig spelat någon tävling med så
lång betänketid förut. Men det är bra, för när det
är kortare partier hinner man inte tänka så mycket.
Motståndet i SM är ganska hårt, annars brukar
jag vinna ungefär hälften av mina partier, berättar
Nils.
Numera spelar Nils schack ungefär två gånger
i veckan, vilket han säger är lagom. Än så länge
tycker han nog att fotbollen i Fruängens IF är lite
roligare än schacket, men han vill fortsätta att
spela schack och ser fram mot en ny termin med
SK Rockaden.
– Men jag siktar inte på att bli mästare eller så.
Jag spelar bara, så får vi se hur det blir, säger Nils
Nordlund.

Deltagare i SM 2008, SK Rockaden
Minior-SM:		 	  7 (av 49)
Kadett-SM:		 	  6 (av 37)
Junior-SM:		 	  4 (av 14)
Juniorkval:		 	  2 (av 14)
SM-gruppen:			  2 (av 14)
Veteraner:
	 	  0 (av 76)
Klass M + Mästare Elit: 	 	
3 (av 80)
Klass I–IV:			
21 (av 273)

SCHACK-SM 2008

SK Rockaden, Stockholm, och SS Manhem,
Göteborg, har deltagarmässigt dominerat totalt
i SM:s ungdomsklasser under hela 2000-talet.
Utöver dessa är det bara enstaka klubbar som
något år under perioden har högt deltagande.
Det visar statistik som Mats Johansson i SSF:s
skolkommitté har tagit fram.
– Problemet är att vi har allt färre klubbar
som driver på och ordnar SM-resor för sina
ungdomar, säger Johansson.

en tydlig uppgång
för
arrangerande
Växjö SK och andra
smålandsklubbar.
De tidigare åren
har deltagandet från
Småland i stort sett
endast bestått av
bröderna Fritz från
Västervik, men i år
har man satsat hårt
Mats Johansson
på att få med sina
juniorer i SM på hemmaplan genom att arrangera
ungdomsläger vid flera tillfällen under året. Detta
har alltså gett gott resultat och de flesta av dem som
deltog i lägren har också varit med i sommarens
SM-tävling.
– Det här är exempel på den typ av satsningar
som behövs. Det finns ingen mirakelmetod, det
som krävs är ledare i klubbarna som tycker att det
är roligt och viktigt att juniorerna är ute och tävlar,
menar Mats Johansson.

Mats Johansson har gått igenom startlistor för
samtliga Schack-SM från 2001 och framåt. Han
har undersökt vilka klubbar som är representerade
i ungdomsklasserna, alltså Junior-SM, Juniorkval,
Kadett-SM och Minior-SM. Inte oväntat dominerar
SK Rockaden, Stockholm, totalt med 281 starter,
vilket är nästan 35 starter per år i genomsnitt. SS
Manhem har en bit över 100 starter totalt, men
därefter rasar det snabbt. Nitton klubbar har haft
minst två deltagare per år i genomsnitt och endast
tio av landets klubbar har haft deltagare samtliga
åtta år.
– Jag har även tittat
på individuell statistik
och kan konstatera att
väldigt många som är med
i Schack-SM kommer
tillbaka och deltar fler
gånger. Därför är det
verkligen värt att anstränga
sig för att få fler ungdomar
att vara med, konstaterar
Mats Johansson.
En
del
ungdoms
klubbar satsar också på
att få sina ungdomar att
spela Schack-SM. Redan
nämnda SK Rockaden och
SS Manhem arrangerar
varje år ungdomsläger KADETTER. I Kadett-SM deltog 37 spelare, vilket är mindre
under SM-veckorna. I än hälften av vad det var under åren 2004 och 2005, då 82
år kan man också märka respektive 75 spelare ställde upp i klassen.

FOTO: Niklas Sidmar

Färre klubbar ordnar
gemensamma SM-resor

FOTO: Niklas Sidmar
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Nu planerar
Gert nästa steg
Blixtnedslag i spellokalen, knappt med
funktionärer och ett databashaveri som
orsakade stora förseningar av första ronden.
Trots en del problem under tävlingarna
är överledare Gert Brushammar nöjd – och
beredd att göra om arrangemanget om några
år.
– Det är helt enkelt väldigt kul att arrangera
ett Schack-SM. Det som är roligt överskuggar
det som är jobbigt, förklarar Brushammar.
Tanken på ett Schack-SM i Växjö föddes för
fyra år sedan och med anledning av att SM
arrangerades i Växjö 1958 var tidpunkten för
arrangemanget given. Däremot var osäkerheten
stor och det tog lång tid att komma fram till att
de personella resurserna för ett SM-arrangemang
trots allt fanns.
– Inledningsvis hittade vi fyra personer som
ville jobba med det här och det tyckte vi var för
lite, så vi backade. Sedan fick vi frågan igen när
det visade sig att inga arrangörer fanns till 2008.
Då gjorde vi en intresseanmälan som vi senare
drog tillbaka, men till slut bestämde vi oss för att
ändå söka arrangemanget. Då hade även Kungsör
kommit in med en ansökan, men för oss var det
viktigt att det blev just 2008, till 50-årsjubileet.
Växjö fick beskedet om att de fått tävlingarna
under vintern 2007, vilket innebar att de hade
ett och ett halvt år på sig att få allting i ordning.
Det gick bra. Ett målmedvetet arbete har gett
sponsorintäkter på omkring 120 000 kronor
och efter viss inledande tveksamhet har också
samarbetet med Växjö kommun fungerat mycket
bra, berättar Gert Brushammar.
Ändå fick årets SM-tävlingar en jobbig start.
Databasen i lottningsprogrammet kraschade
några timmar före start och efter fruktlösa
återupplivningsförsök tvingades arrangörerna

10 TfS 5/2008

FOTO: Johan Sigeman

ÖVERLEDARE. Redan mot slutet av årets
tävlingar började Gert Brushammar tänka
på nästa steg. SM i Växjö igen 2010?

SCHACK-SM 2008

FOTO: Johan Sigeman

FUNKTIONÄRER. Ola Andersson och
Magnus Hall övervakar spelet i SM-gruppen.

att lotta alla grupper manuellt. Det innebar
stora förseningar för Bergergrupperna i klass
I–IV och också några dagars eftersläpning med
rapporteringen på Internet.
Några bestående men blev det dock inte och till
den andra spelveckan fungerade lottningen fint.

När blixten slog ner i Teleborgshallen orsakades
inte några nämnvärda problem. Spellokalen
utrymdes, men domarna var snabbt framme och
stannade alla klockor och spelet kunde återupptas
efter en liten stund.
– Inte ens livesändningen påverkades, utan
fungerade lokalt i spellokalen. Däremot bröts våra
förbindelser med Internet, vilket gjorde att varken
livesändningen eller resultatrapporteringen kunde
ses via nätet under resten av den dagen, berättar
Gert Brushammar.
Trots två jobbiga veckor är Brushammar inte
alls avskräckt. Han kan tänka sig att arrangera ett
SM till om några år, kanske redan 2010 då det för
närvarande saknas intresserade arrangörer.
– Vi känner att vi har ett väl sammansvetsat
gäng och att vi har alla rutiner igång. Men det är
klart, skall Schack-SM spelas i Växjö igen finns
det en del saker vi kommer att ändra på.
– Jag är väl medveten om att vi har varit
underbemannade. Det behövs fler funktionärer på
golvet och det hade varit bra om vi hade haft någon
som kunde ha ägnat sig helt åt rapporteringen på
Internet. Om vi skall göra om det här får vi vara
tuffare med att knyta upp funktionärer i god tid,
förklarar Gert Brushammar.

Vi vill göra SM-veckorna 27/6—12/7 2009 till en minnesvärd
schackfestival som förutom traditionella SM-tävlingar även innehåller :
Problemlösningstävlingar, Slutspelskurser, ”Fischer-Random” , ”Chock”
och mycket mer av kringaktiviteter ! Frågan är : - Vill du vara med ?

Anmäl dig redan idag till nyhetsbrevet : info@schackSM2009.se
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Nästa
sommar
spelas
Schack-SM i Kungsör, en
fridsam idyll i Västmanland
med strax under 9 000
invånare.
Nu
gäller
det
för
arrangörerna att vända den
nedåtgående trenden och få
folk att vilja spela SM igen.
– Vi ska försöka ta reda
på vad som krävs för att
spelarna skall komma till
SM, förklarar Thomas
Franzén i Arboga SK.

FOTO: Niklas Sidmar

SM-ARRANGÖRER. Björn Johansson, Kjell Adolfsson och
Thomas Franzén kommer att ha fullt upp det närmaste året.

Kungsör nästa
– Så skall deltagarna lockas tillbaka
Nästa års SM arrangeras av tre klubbar: Arboga
SK, Kungsörs SK och Köpings SS. Klubbarna har
bildat en allsvensk allians och samarbetar i olika
sammanhang, men lever samtidigt vidare var och
en för sig. De tre klubbarna arrangerar gemensamt
Schack-SM nästa sommar och spelort är den
minsta av de tre kommunerna, Kungsör.
– I första hand var det spellokalen som gjorde
att vi valde Kungsör. Idrottshallen består av
två normalstora handbollsplaner med diverse
kringutrymmen, säger Kjell Adolfsson, ordförande
i Kungsörs SK.
De tre klubbarna har redan kommit en bra bit i
planeringen. En SM-hemsida finns på nätet sedan
förra sommaren och nu skall man med hjälp av den
och regelbundna nyhetsbrev försöka få feedback
från tänkbara SM-spelare.
– Det gäller att ta reda på vad de som kan
tänkas vara med vill ha. Och det gäller inte bara
dem som är med i år, utan kanske framförallt
dem som inte spelar SM nu. Vi vill ta reda på
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vad som krävs för att de skall komma nästa år,
säger Thomas Franzén och nämner översyn av
elitgruppernas spelprogram och en storsatsning på
kringarrangemang som tänkbara åtgärder.
– Dessutom tror jag att det är viktigt att vara
tidigt ute med inbjudan. Vi siktar på att ha den klar
till Rilton Cup, och vi skall försöka få klart med
olika grupplogialternativ redan under hösten så att
klubbarna kan planera i god tid, fortsätter han.
SM-tävlingarna kommer att spelas i Kungsörs
hallen, och hotellogi erbjuds i närliggande
konferensanläggningen Kungsörstorp. Men fyrtio
talet hotellrum där kommer förstås inte att räcka
långt. Å andra sidan finns det fler hotell i Köping
och Arboga, på bara någon mils avstånd.
– Det är viktigt att tänka på att det är korta
avstånd mellan städerna. Med bil är det lätt att ta sig
till både Arboga och Köping. Dessutom kommer
vi att hjälpa till med att förmedla kontakter för
dem som vill hyra stuga eller lägenhet i närheten,
förklarar Thomas Franzén.

Tiger
vann
igen
SM-gruppen i Växjö blev
en kamp mellan tre spelare:
Emanuel Berg, Tiger Hillarp
Persson och Evgenij Agrest. Tiger
och Emanuel slutade på samma
poäng men särskiljningen utföll
till Tigers fördel, vilket innebar att
han tog sin andra raka SM-titel.
Strax efter att han utropats som
segrare intervjuades han i SMtävlingarnas kommentatorsrum
där han svarade på frågor från
Jesper Hall och publiken.

FOTO: Niklas Sidmar
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UTFRÅGNING. Så snart alla tveksamheter gällande särskiljningssystemet var
undanröjda och Tiger var utropad till mästare svarade han på frågor från Jesper
Hall och publiken i kommentatorsrummet.

Av Niklas Sidmar

T

iger Hillarp Persson har haft ett resultatmässigt
dåligt år och från Fides oktoberlista tappade
han drygt 70 Elo-poäng fram till april. Nu
verkar det ha vänt, och det fantastiska resultatet
i Sigemanturneringen följdes upp med andra raka
SM-guldet. Men nedgången var ingen slump utan
en följd av att Tiger ägnat en stor del av det senaste
året åt vad han kallar sin sista stora omställning:
att lära sig spela 1.e4.
– Jag vill kunna pressa de riktigt starka spelarna
i världen och för att det skall vara möjligt måste
man kunna spela både 1.e4 och 1.d4. Framförallt
handlar det om att sprida deras uppmärksamhet.
Jag kommer aldrig att bli en fullfjädrad e4-spelare,
men jag kommer att bli en farlig e4-spelare i
enstaka partier.
– Det är mitt mål just nu. Några tydliga
resultatmål kan jag inte säga att jag har. Men visst,
jag är väldigt sugen på att komma över 2600 i Elo,
medger han.
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Tiger berättar att han tidigare under det här
året ägnat sig mycket åt förberedelser inför sina
partier, uppåt fyra timmar per dag. Men inför SM
hade han tre veckors semester och bestämde sig
för att bara spela sådant som han redan kan.
I kommentatorsrummet väntade Jesper Hall
och hans åhörare dag efter dag på att Tiger skulle
inleda med e-bonden – men förgäves. Sex gånger
1.d4 följdes upp i det sista vitpartiet mot Emanuel
Berg med 1.c4.
– I SM funderade jag på att spela 1.e4 inför
samtliga vitpartier. Jag hade nog gjort det om jag
i något parti hade varit säker på vad motståndaren
skulle svara. Men även om jag inte gjorde det nu
har alla mina motståndare fått vara beredda på
att jag kan öppna med 1.e4, och det är minst lika
viktigt.
I sista ronden tog Tiger snabbt remi mot Nils
Grandelius när det visade sig att detta skulle räcka
för att säkra SM-guldet. Prispengarna fick han
dock dela med Emanuel Berg, som vann sitt sista
parti och gick ikapp. Men på frågan om det betyder
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att han värderar SM-titeln högre än prispengarna
svarar han bara att han om han inte tagit remi
mycket väl kunde ha missat förstaplatsen helt.
– Nils är en av de farligaste vitspelarna i
turneringen och jag förlorade välförtjänt mot
honom i Rilton Cup. Jag tyckte att remi som svart
mot Nils var ett bra resultat, helt enkelt.
Tiger Hillarp Persson började sent med schack,
men utvecklades snabbt till elitspelare. När Tiger
började spela i klubb som 13-åring hade han
visserligen både spelat mycket schack hemma
och läst en hel del schacklitteratur, men de år som
följde visar att det inte är nödvändigt att börja
spela som liten knatte för att kunna nå Sverigeeliten. Enligt Tiger skall man inte stirra sig blind
på åldern, utan det kan till och med vara en fördel
att börja sent.
– Det svåraste som finns är att arbeta bort
felaktiga saker som man lär sig. Alla de där
blixtpartierna som man spelar som 7–8-åring och
som inte håller högsta kvalitet, dem slapp jag. Jag
började direkt med att titta på världsmästarpartier.
Det blev mina första intryck av schack, förklarar
Tiger.

Efter två och ett halvt års tävlingsspel hade Tiger
nått en svensk rating på omkring 2150. Den riktiga
satsningen på schack fick dock vänta ytterligare
ett tag. Från 1988 trappade han ner på spelandet
och gjorde ett uppehåll fram till 1992. Först när
han så småningom körde fast i studierna valde
han att göra en riktig satsning på schacket. Ett
litet genombrott kom 1995 när han i en turnering i
Zaragoza mötte sex stormästare, vann mot fyra av
dem och hade en prestationsrating på 2590.
– Man kan säga att jag började spela seriöst
ungefär när jag var 26 år gammal. Det är
ovanligt. De flesta jag känner inom schacket var
professionella redan i början av tonåren, eller hade
åtminstone bestämt sig för att satsa på schack då.
På Jesper Halls fråga om han har några
träningstips för den som, liksom Tiger, vill göra
snabba framsteg utan att ha schacket med sig från
spädbarnsåldern blir svaret att det inte finns någon
universalmetod som fungerar för alla, utan att var
och en måste skapa sina egna rutiner.
– Man måste inse att man kan ha fel i varje
ögonblick, i vartenda drag. Om man inte är beredd
att acceptera det, då blir man inte bättre.

FOTO: Peter Halvarsson

VINNANDE REMI. Tiger Hillarp Persson var nöjd med remi som svart mot Nils
Grandelius – ett resultat som också säkrade SM-guldet.
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Trekejsarslaget
vid Teleborg
SM-tävlingarnas kommentator Jesper Hall
redogör för dramatiken bakom resultaten i toppgrupperna.
Av Jesper Hall

Luften stod stilla när jag körde
mot Växjö för årets SM-tävlingar
i schack. Det var nästan olidligt
varmt och på himlen fanns inte
en tillstymmelse till moln. Jag
tänkte på alla de sommarlov
jag tillbringat inomhus i stek
heta gymnastiksalar medan
klasskompisarna
legat
på
stranden och lapat sol. Vid
terminsstarten på sensommaren
har de sedan skrattat åt min
vita hud och kallat den för
schackspelarens solbränna.
Även detta SM var inhyst
i ett sportcenter i Teleborg
någon kilometer utanför staden.
Allt var som det ska vara
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med funktionella lokaler, god
organisation och billig fika. Den
enda taggen var att lokaliseringen
gjorde att gemene man i Växjö
inte kom att märka att staden
fick närmare 600 schackspelare
som gäster.
När jag anlände till glasrikets
centralort bad arrangörerna mig
att för Smålandspostens räkning
sia om utgången av SM-gruppen
och berätta om de förhoppningar
jag hade på turneringen. Först
försökte jag slingra mig med att
en kommentator inte bör uttala
sig om sådant, men nämnde
till slut Emanuel Berg, Evgenij
Agrest och Tiger Hillarp

Persson som förhandsfavoriter.
Förhoppningarna satte jag till den
unga hungriga generation som i
år fått chansen i SM-gruppen i
form av Nils Grandelius, Victor
Nithander, Axel Smith och Hans
Tikkanen. Jag garderade mig
dock med att mitt uttalande
måste ses som lika osäkert som
SMHI:s utlovade vackra väder.
För SM brukar alltid bjuda på
överraskningar.
Dagen efter var vädret än
mer tryckande och jag förstod
att det bara var en tidsfråga
innan ovädret brakade lös.
Även i spellokalen gick det
att känna spänningen. Fjorton
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SM-GRUPPEN 2008

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

Tiger Hillarp Persson, Skara SS
Emanuel Berg, Sollentuna SK
Evgenij Agrest, Sollentuna SK
Jonny Hector, Limhamns SK
Pontus Carlsson, Sollentuna SK
Ralf Åkesson, Södra SASS
Nils Grandelius, SSSS/Bara Bönder
Lars Karlsson, SK Rockaden
Victor Nithander, SS Manhem
Hans Tikkanen, Lunds ASK
Axel Smith, Lunds ASK
Stellan Brynell, Limhamns SK
Bengt Lindberg, Solna SS
Erik Hedman, SK Rockaden

spelare radade upp sig vid de sju
borden längst in i lokalen. Alla
var målmedvetna och verkade
fulla av självförtroende inför de
tretton ronderna. Men vilka hade
prickat formen, vilka orkade
leva upp till förväntningarna,
och vilka skulle komma att
överraska?
Den första veckans resultat låg
i linje med mina gissningar. Berg
och Hillarp Persson satte upp en
fruktansvärd fart och efter sex
ronder hade de fem poäng och
ledde med en poäng till godo på
förföljarna. Visserligen var deras
segrar inte utan skönhetsfläckar,
men när det verkligen gällde,
när ställningarna var som mest
kritiska, hade de en extra växel
att lägga i som ingen kunde
matcha. Agrest började lite mer
skakigt med en remi i första
ronden mot Ralf Åkesson där
han var riktigt illa ute, men till
slut kunde han rädda sig in i
ett tornslutspel med två bönder

2491
2601
2567
2532
2513
2466
2388
2475
2319
2437
2428
2461
2442
2363

– ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 1 1 ½ ½ 1 1
½ – ½ 0 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 ½
½ ½ – ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1
½ 1 ½ – ½ ½ 0 ½ 1 0 0 1 1 1
0 0 0 ½ – ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1
0 0 ½ ½ ½ – 1 1 ½ ½ ½ 0 1 ½
½ 0 0 1 0 0 – ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1
0 0 0 ½ ½ 0 ½ – 0 1 1 ½ 1 1
0 ½ ½ 0 0 ½ 0 1 – ½ 1 ½ ½ ½
0 0 0 1 ½ ½ ½ 0 ½ – ½ 1 0 1
½ 0 ½ 1 0 ½ ½ 0 0 ½ – ½ 1 ½
½ 0 0 0 ½ 1 ½ ½ ½ 0 ½ – ½ ½
0 0 ½ 0 ½ 0 ½ 0 ½ 1 0 ½ – 1
0 ½ 0 0 0 ½ 0 0 ½ 0 ½ ½ 0 –

mindre som ändå gick att hålla.
Därefter spelade han stabilt
och smög sig försiktigt fram
till två plus och fyra poäng –
en bakom ledarna. Han delade
tredjeplatsen med den dittills
största positiva överraskningen i
turneringen: Axel Smith.
Axel Smith
Bengt Lindberg
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Vit drar
Under hela turneringen var Axel
Smith väl förberedd och drog
sig inte för att kämpa för fördel

10
10
9½
7½
7
6½
6
6
5½
5½
5½
5
4½
2½

från första draget. I detta parti
från sjätte ronden fick Smith
terrängfördel i en damindisk
duell mot Bengt Lindberg.
Stockholmaren kämpade dock
som alltid bra och korkade
igen ställningen så mycket det
bara gick. I diagramställningen
behöver han bara sätta emot
på g-linjen för att allt ska vara
under kontroll. Men när det
som bäst behövs visar Smith
att g2-löparen har en oväntad
inneboende kraft. Med sex
starka löpardrag i rad dyrkar
den unge lundensaren upp svarts
försvarslås.
24.Lf3 Db7?!
Damen kan efter partidraget inte
delta i försvaret av kungen. Det
var därför bättre att spela 24...
Tg8, även om vit har tryck efter
25.Txg8+ Dxg8 26.Tg1 Df8
(en viktig poäng är att vit efter
26...Df7 kan vinna bonde med
27.Sxb5 då tornet på a8 hänger)
27.Dg2. Det är dock inte klart

TfS 5/2008 17

SCHACK-SM 2008
hur vit ska utnyttja sin dominans
på g-linjen.
25.Lh5!
Vits idé är lika vacker som
originell. Löparen är på väg till
f7 där den ska förhindra att svart
sätter emot på g-linjen.
25...Tg8 26.Lf7 Tgf8
Inte heller 26...Tg7 hade hjälpt.
Efter 27.Txg7 Kxg7 28.De2
Kxf7 29.Dh5+ Kf8 30.Tg1
har vit ett avgörande angrepp.
Men vad har vit tänkt sig efter
partidraget? Finns det något
annat än att gå tillbaka till h5?
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27.Lg6!!
Visst finns det något annat!
Löparen offras för att bana väg
för ett kungsangrepp med de
tunga pjäserna när h7-bonden
försvinner.
27...Dc8
Svart är förlorad i alla varianter,
till exempel 27...Tg8 28.Lxh7
Kxh7 29.De2 Lf8 30.Dh5+
Lh6 31.Tg5! (Ett riktigt vackert
angreppsdrag. Vit tänker helt
enkelt dubblera på g-linjen.
Slår g8-tornet på g5 så tar vit
med f-bonden och får sedan
igen pjäsen. Flyttar g8-tornet
schackar vit på g7). 31...Db8
32.Tdg1 De8 33.Dh4 Df7
34.T1g3 Txg5 35.fxg5 och hoten
g6+ eller gxh6 avgör. Eller 27...
hxg6 28.Txg6 Tf7 29.Th6+ Kg8
(29...Kg7 30.Dg2+ Kxh6 31.Tg1
och matthoten Dg6 och Dh3
avgör) 30.Dg2+ Tg7 31.Dh3
Kf8 32.Th8+ Kf7 33.Dh5+ Tg6
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34.Th7+ och vit vinner.
28.Lxh7 Tf7
Eller 28...Kxh7 29.Dg2 och vit
vinner.
29.Lg6 Tg7 30.De2 Kg8
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31.Lh7+!
Med tanke på löparens enorma
arbetsinsats är det logiskt
att det är den som får utdela
nådastöten.
31...Kxh7
Alternativt 31...Kf8 32.Txg7
Kxg7 33.Tg1+ och vit vinner.
32.Dh5+ Kg8 33.Txg7+ Kxg7
34.Tg1+ uppg.
Slutet kunde ha blivit 34...Kf8
35.Dh8+ Kf7 36.Tg7 matt.
Efter denna vinst behövde
Smith bara en halv poäng på
tre ronder för att uppnå sitt
mål i turneringen: en slutgiltig
IM-inteckning. Men nu var det
som om spelet knöt sig och på
de sju sista ronderna fick han
bara ihop en och en halv poäng.
Viktigast var dock att han efter
två förluster i rond sju och
åtta lyckades få sin halva, och
därmed har Sverige fått en ny
internationell mästare.
Under prisutdelningen sa
Sveriges Schackförbunds ord
förande Ari Ziegler att han i årets
SM-grupp såg en ny generation
som var redo att utmana stor
mästarna i toppen. Och så var
det verkligen. Inte bara Smith
utan även Grandelius, Tikkanen
och Nithander tog för sig utan

att be om ursäkt. Full fart framåt
var det som gällde, vem som
än satt på andra sidan brädet.
Ambitionerna var det heller
inget fel på. När Tikkanen skulle
kommentera sin poängskörd
efter sju ronder, då han låg på
plus ett, sa han sig vara missnöjd.
Målet var satt mycket högre.
I slutändan var det den yngste i
kvartetten, den blott femtonårige
Nils Grandelius, som skrapade
ihop flest poäng. Så här gick det
till när han och Nithander rök
ihop i femte ronden.
Nils Grandelius
Victor Nithander
Kungsindiskt (E 94)

Det som var mest glädjande med
den unga ambitiösa generationen
i årets SM-grupp var att de var
öppningsteoretiskt starka och
inte tvekade att utmana med
skarpt spel. Visst åkte de dit
rejält i några partier, men på
lång sikt är det enda sättet att nå
en ny nivå i sitt spel.
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4
d6 5.Le2 0–0 6.Sf3 e5 7.0–0
Den klassiska huvudvarianten
av Kungsindiskt har allt mer
blivit vitspelarnas val i den
teoretiska duellen. Bollen ligger
hos svartspelarna när det gäller
att finna ett tillräckligt giftigt
motmedel.
7...Sa6
Efter 7...Sc6 8.d5 Se7 delas
brädet upp i två delar, där svart
tar hand om kungsflygeln och vit
tar hand om damflygeln. Teorin
letar sig ner till slutspelsnivå
efter alla otaliga partier som
spelats. Men svart har som sagt
problem, och Nithander väljer
därför en sidovariant vars idé
är att ta kontroll över de svarta
fälten.
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stärkningar för svart i partiet.
Jag tycker inte om ställningen
med en vit bonde på c7, eftersom
den hela tiden är ett hot och
ofta kostar svart material. En
möjlighet jag därför har tittat på
är 13...cxd6, men efter 14.Sxc8
Taxc8 15.Sd2 De5 16.Lxg4
Dxg5 17.Lxc8 Txc8 18.Tc1 har
svart inte full kompensation för
kvaliteten, de två bönderna till
trots, eftersom de vita tornen har
c- och e-linjerna att operera på.
14.Lc4 d3 15.Tc1 Se5

FOTO: Niklas Sidmar

NY GENERATION. Femtonårige Nils Grandelius var
yngst i SM-gruppen, men spelade respektlöst turneringen
igenom och slutade på sjunde plats.

8.Le3 Sg4 9.Lg5 De8
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10.c5!?
Vit väljer att sätta brädet i brand
direkt. För tio år sedan brukade
spelet fortsätta med 10.dxe5
dxe5 11.h3 h6 12.Ld2 och ett
mer positionellt mittspel var
att vänta där svart försökte få
fäste med pjäserna på de svarta
fälten c5 och d4, medan vit ville
utnyttja sin terrängfördel och
pressa på damflygeln.
10...exd4
Svart har inget annat val än
att anta utmaningen. En liten

fundering jag har är om det hade
varit bättre att lägga in 10...
h6 för att efter 11.Lh4 länka in
i partifortsättningen med 11...
exd4. I de komplikationer som
uppstår kan det vara en fördel att
ha vits löpare på h4, dels för att
den kan stå i slag och dels finns
möjligheten g6–g5.
11.Sd5
Vits bondeoffer i tionde draget
är kopplat till att svarts båda
springare inte har fått något
fäste i ställningen. Närmast
hotar Lxa6 föjt av Sxc7.
11...Dxe4
I senaste Rilton Cup valde
Nithander att spela 11...Sxc5 mot
Robert Fontaine. Det äventyret
slutade illa och han väljer därför
att förstärka med ett drag som
stormästaren Aleksander Lastin
prövade vid EM i Dresden förra
året.
12.Se7+ Kh8 13.cxd6 Sc5
Det är svårt att finna för
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16.Te1!
Det här är ett riktigt starkt drag.
Vit offrar sin bondestruktur och
sitt skydd av kungen, men litar
till sin aktivitet och sin farliga
fribonde. I Kungsindiskt är det
ofta den som tvekar som förlorar.
Det gör inte Grandelius. Resten
av partiet är en uppvisning från
den unge talangens sida när det
gäller hur trycket ska hållas vid
liv genom att se till att alla egna
pjäser är aktiva.
16...Sxf3+ 17.gxf3 Dd4 18.dxc7
Lh3?!
Nithander
avviker
från
stampartiet
Marzolo–Lastin,
Dresden 2007, och det är
naturligtvis rätt med tanke på
att vit efter 18...Dd7 19.b4 Se6
20.Lxe6 fxe6 21.Te3 d2 22.Tc2
Lf6 23.Lxf6+ Txf6 24.Sxc8
Txc8 25.Tec3 Dd4 26.Dxd2
Dxb4 27.Tb2 De7 28.Txb7
Kg7 kunde ha avgjort med det
vackra 29.Dd8. Problemet är
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att Nithanders drag inte håller
måttet eftersom vits c-bonde blir
än starkare när löparen lämnar
c8.
19.Ld5 Se6 20.Tc4!
Helt enligt skolboken förstärker
Grandelius varje pjäs’ placering
innan spelet forceras. Det fanns
fortfarande möjlighet att förivra
sig och gå fel med till exempel
20.Lxb7 Sxg5 21.Lxa8 d2 då
det är svarts fribonde som visar
sig vara den starkaste.
20...Dxb2
21.Lxe6
Lxe6
22.Txe6
Vits plan är lika enkel som
effektiv: c-bonden ska lotsas ner
och avgöra partiet.
22...fxe6
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23.Dxd3!
Ett härligt drag som inte bara
eliminerar svarts motspels
möjligheter innan c-bonden
ska ge tillbaka material, utan
som dessutom aktiverar hotet
Tc4–h4 med avgörande angrepp.
Efter 23.c8D Taxc8 24.Txc8
Txc8 25.Sxc8 h6 hade svart fått
remimöjligheter med tanke på
vits svaga bönder och den svarta
fribonden på d3.
23...Lf6
Svart är förlorad, till exempel
23...De5 24.f4 Da1+ 25.Kg2
Dxa2 26.f5 (med hotet Th4)
26...Da6 27.f6 Lxf6 28.Lxf6+
Txf6 29.c8D+ och vit vinner.
24.Lxf6+
Grandelius väljer en säker
vinstväg som leder till ett slutspel
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med pjäs mer. Ett mer brutalt
sätt att avgöra fanns i form av en
lång forcerad angreppsvariant:
24.Sxg6+ hxg6 25.Th4+ Kg8
(25...Kg7 26.Dd7+ Tf7 27.Lh6+
Kg8 28.c8D+ Txc8 29.Dxc8+
Kh7 30.Lg5+ Kg7 31.Dh8
matt) 26.Dxg6+ Lg7 27.Dh7+
Kf7 28.Tf4+ Ke8 29.Dg6+ Kd7
30.Dd3+ Kxc7 31.Tc4+ Kb6
32.Dd6+ Ka5 33.Dc5+ Db5
(33...b5 34.Dc7+ Ka6 35.Tc6
matt) 34.Da3+ Kb6 35.Le3+
och svart blir matt.
24...Dxf6 25.c8D Taxc8 26.Sxc8
Td8
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Svarts enda chans är att få
till ett angrepp mot den vita
kungen. Grandelius spelar dock
metodiskt på att byta damer
och tar därmed udden av allt
motspel. Med några exakta drag
når han sitt mål.
27.Dc3 e5 28.Sxa7 h5 29.f4
Td5 30.fxe5 Txe5 31.Tc5 Tg5+
32.Kf1 Dxc3 33.Txc3 Ta5
34.Tc8+ Kg7 35.Tc7+ Kh6
36.Txb7 Txa2
Resten är förstås teknik, där vit
kan kombinera idéerna att spela
på matt med att byta ner till ett
vunnet bondeslutspel.
37.Sc6 Td2 38.Se5 Td1+
39.Kg2 Td5 40.Te7 Kg5 41.Tf7
Kh6
41...Txe5 gick inte på grund av
42.f4+.
42.Sd7 Ta5 43.Sf8 Kg5
44.Se6+
44.f4+ förde till en än snabbare

seger genom 44...Kg4 45.h3+
Kh4 46.Sxg6 matt. Partidraget
räcker dock mer än väl.
44...Kh6 45.h4 Ta4 46.Kh3
uppg.
Efter 46...Ta3+ 47.f3 avgör hotet
Sg5 följt av Th7 matt.
En imponerande seger av
Grandelius som lovar mer. Han
kvalificerade sig inte för nästa
års SM-grupp, men var så säkra
på att han kommer tillbaka.
Förutom
den
ambitiösa
inställningen hos den nya unga
generationen finns det flera
orsaker till att förhoppningar
kan knytas till dem. Först och
främst har ett helt koppel unga
spelare som sporrar varandra
till att satsa på schack samlats i
Lund. Förutom Smith, Tikkanen
och Grandelius (som precis
gått över till LASK) finns även
Daniel Semcesen, Sebastian
Nilsson och Jasmin Bejtovic
i denna grupp som tränar hårt
tillsammans. Tikkanen berättade
till exempel att hans dagliga
träningsdos under våren har legat
på närmare sex timmar. Därtill
arrangerar de turneringsresor
ihop, och direkt efter SM skulle
till exempel både Grandelius och
Smith ge sig iväg till Tjeckien
för fyra öppna turneringar i
rad. Det finns en sanning som
tål att upprepas – det finns inga
genvägar för den som vill bli
bra, bara mycket spel och hård
och metodisk träning!
I början av den andra veckan
hade Agrest fått ordning på
spelet och började närma sig
duon Hillarp Persson och
Berg. Denna trio distanserade
det övriga fältet och det var
uppenbart att det var någon av
dessa tre som skulle ta hem
Sverigemästartiteln.
Bakom trion gjorde de
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LANDSLAGSCOACH. Stellan Brynell förlorade mot tre av de fyra spelarna i toppen
och var aldrig nära att upprepa SM-segern från 2005.

rutinerade stormästarna Ralf
Åkesson, Pontus Carlsson, Lars
Karlsson och Jonny Hector
upp om platserna därefter. De
hade alla svajiga turneringar
där spelet gick upp och ner från
dag till dag. Lars Karlsson fick
sin turnering förstörd av sin
notoriska tidsnödssjuka, något
även Ralf Åkesson bitvis hade
symptom av. Carlsson gjorde
på sätt och vis en bra turnering
med säkert spel. Undantaget var
mot den överlägsna topptrion,
vilket gav tre nollor. Hector
led av ringrost inledningsvis,
vilket inte var så konstigt. Han
berättade innan turneringen att
han numera kallar sig för 50
procent schackspelare och 100
procent pappa. Sedan dottern
Sofia föddes har hans antal
partier per år i det närmaste
halverats. Ändå verkar han trivas
som bäst när de båda rollerna

går ihop, vilket följande episod
i turneringen får gestalta.
Efter femte ronden låg Hector
på minus ett. I rond sex mötte
han bäste vännen Brynell och
blev regelrätt utspelad. Efter 36
drag uppkom följande ställning.
Jonny Hector
Stellan Brynell
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Svart drar

I kommentatorsrummet för
klarade jag att bara ett mirakel

FOTO: Niklas Sidmar

kunde rädda Hector undan
förlust.
Svart har två extra fribönder
på damflygeln och om svart i
diagramställningen bara hade
spelat till exempel 36...Lc3
37.Tb1 Sa3 med avbyten av
vitfältarna hade uppgivet varit
ett troligt svarsdrag. Men när
jag sagt detta svarade Hectors
fru, Kirsten, som precis anlänt
med dottern och som smugit
in i kommentatorsrummet, att
jag skulle beakta att Hectors
supersekundanter nu var på plats
i Växjö. Och tro det eller ej, från
detta ögonblick gjorde Brynell
flera stora grodor och nobbade
till slut även ett remianbud, och
Kirstens profetia kunde slå in.
De följande ronderna gick
också det mesta Hectors
väg och poängen rasslade
in. En förklaring bortom de
parapsykologiska är att Hector
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har en aggressiv, praktisk
spelstil som ger chanser både
för motståndaren och för honom
själv. Då behöver han den
där lilla turen när allt står och
hänger. Och den turen kom nu.
Det var först i elfte ronden som
medvinden vände för Hector i
och med att han förlorade mot
Grandelius. Förklaringen kom
efteråt.
Supersekundanterna
hade åkt hem kvällen innan.
De fem ronderna med stöd
av familjen räckte ändå till
en slutgiltig fjärdeplats i
turneringen för Hector.

ovädret utvecklats ytterligare
och att sporthallen låg mitt i
stormens öga. Plötsligt smällde
det till och det blev helt svart i
två sekunder i lokalen med följd
att all datateknik slogs ut. Alla i
kommentatorsrummet skyndade
sig ut till spelhallen för att följa
det spännande tidsnödsrafflet
på plats i spellokalen. När
bara någon minut återstod
till tidskontrollen skakades
sporthallen av ett nytt nedslag,
denna gång än mer kraftfullt.
Ett larm gick igång och en
automatiserad röst upprepade

SUPERSEKUNDANT. Jonny Hector spelade som
bäst när familjen var på plats. Till slut kom han på
fjärde plats med 7½ poäng.

De som inte tror på högre makters
inblandning i schack efter att
ha tagit del av berättelsen om
Hectors supersekundanter måste
ändå kapitulera inför följande än
mer konkreta bevis.
Vädret blev bara sämre och
sämre ju längre turneringen
led. I spellokalen märktes det
i form av ett ilsket regn som
rytmisk smattrade mot taket,
ett regn som efter någon dag
ackompanjerades av åskans
muller. I fjärde timmen av
rond nio var det uppenbart att
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gång på gång:
”En incident har inträffat.
Gå lugnt och sansat mot
närmaste utgång utan att ta
med ytterkläder.” Alla spelarna
inklusive de i SM-gruppen fick
kasta sig upp från sina platser.
Samtliga hade dock närvaro nog
att stänga av schackklockorna
innan de skyndsamt tog sikte
på entréerna. Att inte tumult
uppstod är så här i efterhand
ett mirakel. Efter en dryg
halvtimme hade arrangörerna
säkrat lokalerna och spelet

kunde successivt komma igång.
Mest komiskt vid denna nystart
var partiet mellan Lars Karlsson
och Jonny Hector. När smällen
kom och klockan stoppades
hade Karlsson fem sekunder
kvar på sex drag. Karlsson och
Hector kunde dock sitta och
fundera på ställningen i närmare
femton minuter medan domare
Ulf Norevall metodiskt gick
runt och startade klockorna.
Den extra betänketiden till trots
undrade många om Karlsson
skulle klara av att nå drag
40. Det gjorde han. Och inte
bara det. En till synes förlorad
ställning lyckades han dessutom
rädda på ett studieartat sätt.
Förutom att spelarna under
de kommande ronderna oroligt
kom att lyssna på regnets ljud
mot taket blev incidenten också
en källa till munterhet. En av
de mer begåvade vitsarna som
berättades under de kommande
dagarna var att arrangörerna
hade missuppfattat datumet för
SM i blixt.
Evgenij Agrest har under
de senaste åren allt mer
kompletterat sitt deltagande i
turneringar med pedagogisk
verksamhet i olika former.
Kanske är det splittringen som
gjort att hans spel inte har nått
upp till den nivå det befann
sig på runt år 2000. Då vann
han parti på parti, turnering på
turnering och gick över 2600 i
rating. Trots denna nedgång kan
man aldrig räkna bort honom i
ett SM. Orsaken är att Agrest
har en skolning som ingen
annan svensk spelare har och
förstår alla typställningar. Den
enda frågan inför SM var hur
ringrostig och hur hungrig han
var. I årets SM tog det en vecka
att spela sig i form. Under andra
var han grym. Se bara på den
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behandling hans forne elev och
klubbkamrat Pontus Carlsson
fick utstå i tionde ronden.
Evgenij Agrest
Pontus Carlsson
Engelskt (A 32)

Kommentarer av Evgenij Agrest
1.Sf3
Ett flexibelt sätt att inleda ett
parti. Vit skjuter upp valet
av både spelutveckling och
bondestruktur
några
drag
framåt.
1...Sf6 2.c4 c5 3.Sc3 e6
Pontus vill spela det så kallade
”igelkottförsvaret”. I vårt förra
långparti i SM i Göteborg kom
han med en förstärkning i en av
de viktiga varianterna, vilket
ledde till utjämning och remi
kort därefter. Vit har naturligtvis
en hel del andra möjligheter att
välja på och jag har dessutom
spelat ställningen ett stort antal
gånger. Den här gången ville
jag dock testa en lite annorlunda
ställningstyp …
4.d4 cxd4 5.Sxd4 a6
5...Lb4 6.g3 skulle leda
till Romanisjin-varianten i
Nimzoindiskt. Där uppkommer
också komplicerade ställningar
där vit ofta har initiativet som
kompensation för sin förstörda
bondeställning. 5...Sc6 leder
till en annan variant i Engelskt
som jag också mött rätt ofta de
senaste åren. Partifortsättningen
ställer vit inför ett val att
antingen övergå till sicilianska
ställningar eller att ge partiet en
ren ”engelsk” karaktär, vilket
jag också valde i det här partiet.
6.g3
6.e4 var det ”sicilianska”
alternativet.
6...Dc7!?
Ett mycket konkret drag. Svart

SLOW STARTER. Evgenij Agrest började trögt men
kom igen starkt och spurtade så när ikapp tätduon.

attackerar c4-bonden.
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7.Lg2!
Den mest principiella fort
sättningen. Genom åren har
man även testat att gardera
bonden. Den mest naturliga av
dessa garderingar är 7.Dd3. I ett
VM-parti mot Kramnik valde
Kasparov att bjuda remi tidigt
efter 7...Sc6 8.Sxc6 dxc6! 9.Lg2
e5 10.0–0 Le6 11.Sa4 remi
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(Kasparov–Kramnik, London
2000). Även vits övriga försök
med 7.Dd3 har varit mindre
lyckade. 7.b3!? är intressant,
men har inte spelats tillräckligt
mycket på den högsta nivån
ännu för att man skall kunna dra
någon slutsats om dess styrka.
7...Dxc4
Vi har uppnått en typisk modern
problematik, nämligen vad som
väger tyngst: en extra bonde eller
utvecklingsförsprång/initiativ.
8.0–0 Sc6
Svart passar på att göra ett
tempodrag som syftar till
att antingen förbättra hans
bondestruktur eller tvinga en
av vits aktiva pjäser bort från
centrum.
9.Sb3
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Den senaste trenden. Det i
början av variantens utveckling
populära 9.Sxc6 har mer eller
mindre försvunnit sedan svart
har hittat det rätta sättet att
behärska ställningen. Här har
vi ett typiskt exempel: 9...bxc6
10.Lf4 Db4 11.e4 Le7 12.a3
Db7 13.Ld6 Lxd6 14.Dxd6 Db8
15.Dc5 Da7 och vit har inte
mycket att komma vidare med,
till exempel 16.Dd6 Db8 17.Dc5
Da7 18.Dd6 remi (Dyatjkov–
Asejev, Elista 1996).
9...d5 10.Lf4
Nu är vits samtliga lätta pjäser
ute på brädet.
10...Db4?!
Ett sällsynt drag som svart
förmodligen inte har råd med.
10...Le7 har testats betydligt
flitigare de senaste åren.
Vit har en hel del attraktiva
möjligheter att utveckla sitt
initiativ, samtidigt som svart
har alla möjligheter att behålla
balansen tack vare sitt starka
bondecentrum och den extra
bonden.
11.a3!?
Ärligt talat kunde jag inte riktigt
komma ihåg vad som hade
spelats i den här ställningen
tidigare och efter rätt långa
funderingar valde jag att tvinga
damen till den ruta där den skulle
kunna besväras på flera sätt av
olika vita pjäser. Nackdelen
är att den vita springaren på
b3 inte längre är garderad av
bonden, men jag bedömde att
de dynamiska fördelarna vägde
tyngre. 11.e4 avvisade jag direkt
på grund av 11...Sxe4 12.a3
Sxc3!. Dock verkar 11.Te1 vara
den mest giftiga fortsättningen
här, för efter 11...Le7 12.e4!
d4 (eller 12...dxe4 13.Lc7!!)
13.Sd5!! ser vits angrepp ut att
vara avgörande, till exempel
13...exd5 14.exd5 Sd8 15.d6
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Se6 16.dxe7 Db6 17.Tc1
Kxe7 18.Lc7 Da7 19.Sxd4
Kf8 20.Sxe6+ Lxe6 21.Dd6+
Kg8 22.Txe6 uppg. (Raetsky–
Jakobsen, Taastrup 2002)
11...Db6 12.e4! dxe4
Om svart spelar 12...Sxe4 kan
vit välja mellan 13.Lxe4!?
dxe4 14.Sxe4 eller det naturliga
13.Sxe4 dxe4 14.Lxe4 med ett
mycket starkt initiativ i bägge
fallen. Efter 12...d4 kan vit välja
mellan det mycket lockande
pjäsoffret 13.Sd5 exd5 14.exd5
Se7 15.Te1 Lg4 16.Dd3 och den
lugnare fortsättningen 13.Sa4,
då han vinner tillbaka bonden
och behåller trycket.
13.Sd2!
En konsekvent fortsättning av
vits spelföring. Bönder räknas
inte, initiativet är viktigare!

Pontus Carlsson
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13...Sd5
Pontus försvarar sig på ett
bra sätt, men hans ställning
är obehaglig och mycket
svårspelad.
14.Sc4! Dd8
Den svarta damen har äntligen
hittat hem. Det mer aktiva
14...Dd4 hade knappast varit
lösningen på svarts problem.
Vit kan välja mellan 15.Sxd5
exd5 16.Dxd4 Sxd4 17.Sb6
Se2+ 18.Kh1 Sxf4 19.Sxa8
Sxg2 20.Kxg2 Lg4 21.Sc7+

Kd7 22.Sxd5 och att fortsätta
utveckla sitt initiativ efter till
exempel 15.De2 Sxf4 16.gxf4
f5 17.Tfd1 eller 15. Dxd4 Sxd4
16. Kh1!?.
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15.Sxe4! Sxf4
Ett måste.
16.gxf4 Le7
16...Dxd1
17.Tfxd1
Le7
18.Sed6+
Lxd6
19.Sxd6+
Ke7 20.Sc4 skulle enbart vara
dragomkastning och leda till
samma ställning som i partiet.
17.Sed6+ Lxd6 18.Sxd6+ Ke7
19.Sc4 Dxd1
Svart kunde knappast spela
ställningen
med
damerna
kvar på brädet, med sin kung
fast i centrum och sina pjäser
fortfarande outvecklade.
20.Tfxd1 Tb8
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21.Lxc6!
Ett viktigt beslut. Löparen var
stark, men enligt min bedömning
hade den redan gjort sitt. Dock
var det viktigt att följa upp detta
på rätt sätt.
21...bxc6 22.Se5!
Det var det jag menade ovan.
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Vit slösar inte bort tiden på ett
drag som 22.b4, utan satsar i
första hand på att inte släppa ut
svarts pjäser.
22...Txb2 23.Tac1!
Samma taktik! Nu är alla vits
pjäser igång och svarts ställning
är mycket svår, trots hans två
merbönder.
23...Kf6
Det är naturligt att man vill
komma ur alla obehagliga
schackar. Dessutom har svart
ett befrielseförsök i åtanke.
Möjligen var dock det kallblodiga
draget 23...Te8 med idén att föra
kungen i säkerhet svarts bästa
försvarsresurs. Efter det har vit
flera intressanta möjligheter att
utveckla sitt initiativ ytterligare,
men det finns inget som är direkt
avgörande. Det mest jobbiga
för svart hade nog varit det lika
kallblodiga draget 24.h4, som
tar bort alla mattmöjligheter
ifall löparen skulle komma ut
samtidigt som svart fortfarande
har svårt att röra sig.
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24.h4!!
Det är alltid svårt att växla
mellan anfall och profylax,
därför värdesätter jag sådana
drag extra högt. Det förhastade
24.Txc6 skulle leda till onödiga
komplikationer efter 24...g5!.
24...Tb5 25.Txc6
Dags att skörda.
25...Tf8 26.Tdc1 Tb8 27.Tc7
a5 28.T1c5
En talande bild! Alla svarta

pjäser står på åttonde raden och
kan knappt röra sig. Dessutom
hotar vit nu att spela 29. Sg4+
Kg6 30.h5 matt. Kampen är
avgjord.
28...g6 29.Txa5 Tb1+ 30.Kh2
Lb7
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31.f3!
Det är aldrig för sent att göra
misstag:
31.Sd7+?!
Kg7
32.Sxf8?? skulle leda till evig
schack efter 32...Th1+ 33.Kg3
Tg1+.
31...Kg7 32.Ta7 uppg.
Pontus gav upp med tio
sekunder kvar på klockan. Hans
sista försök kunde ha varit 32...
Td8. Detta skulle dock falla på
antingen 33.Kg3 Td2 34.f5!
eller 33.f5! direkt. Ett mycket
intressant parti, om än utan
publikfriande effekter. Det är
dock alltid svårt att föra spelet
vid ett materiellt underläge och
utan något direkt kungsangrepp.
Jag är mycket nöjd med denna
vinst!
Efter tredje ronden när Berg
och Hillarp Persson spikat fullt
frågade jag landslagscoachen
Stellan Brynell i kommentators
rummet vem som skulle vinna
årets SM. Brynell menade att
det redan var klart. Berg vinner.
Argumenten var att Berg var
högst rankad och att ingen
vinner två år i rad, och Hillarp
Persson var ju titelförsvarare.
Enligt Brynell hade Berg således

den perfekta kombinationen av
motivation och klass. Det var
också verkligt intressant att följa
värmlänningens framfart under
årets SM. Så fort möjlighet
gavs sökte han komplikationer
i partierna bortom positions
schackets subtiliteter. Inte minst
psykologiskt var det smart
eftersom både Berg och hans
motståndare vet att han räknar
bäst i Sverige. Här följer ett
parti där hans konkreta schack
visar sig från sin bästa sida.
Emanuel Berg
Pontus Carlsson
Sicilianskt (B 23)

Kommentarer av Emanuel Berg
1.e4 c5 2.Sc3
En repris från vårt senaste möte
i Rilton Cup. Detta kom således
inte som någon överraskning,
men jag tror ändå Pontus i
huvudsak hade förberett sig
på öppet Sicilianskt. Vi har
mött varandra åtskilliga gånger
och känner till varandras
öppningshemligheter väl. Det
kan då vara smart att undgå
de vanliga varianterna för att
tampas på mer okänd mark.
Dessutom hade jag förberett den
så kallade Grand Prix-attacken
som ett överraskningsvapen
inför SM.
2...Sc6 3.f4 g6 4.Sf3 Lg7 5.Lb5
Sd4 6.0–0 Sxb5 7.Sxb5 d5 8.e5
Här kan även 8.exd5 spelas,
men jag tycker det känns fel att
öppna ställningen när svart har
löparparet.
8...d4
Här avvek Pontus från vårt
Riltonparti där det istället
följde 8...Lg4 9.d4 a6 10.Sc3
cxd4 11.Dxd4 Lxf3 12.Txf3
e6 13.Sa4 med en liten fördel
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för vit som jag senare lyckades
omsätta i vinst.
9.c3 a6 10.Sa3 b5 11.cxd4
cxd4
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12.d3
En nyhet. Det här draget har jag
endast hittat angivet i tidigare
partikommentarer. Vit blockerar
svarts d-bonde för att sedan
helt enkelt gå och plocka den
med Sa3–c2xd4. Alternativet är
12.Sc2 d3 13.Se3 Sh6 14.b3 0–0
15.Lb2, vilket spelades i partiet
Minasian–Pelletier,
Luzern
1997.
12...Sh6 13.Sc2 Sf5 14.g4
Vit vinner d4-bonden, men får
en försvagad kungsställning,
vilket bör ge svart tillräcklig
kompensation för sin offrade
bonde. Just denna ställning hade
vi haft på analysbrädet efter vårt
parti i Rilton Cup och bedömt
som god kompensation för svart.
Trots detta hade Pontus nu över
en timme sämre tid på klockan.
14...Se3 15.Lxe3 dxe3 16.Sxe3
Db6
Det här draget finns inte angivet
någonstans vad jag har sett,
men det ser ut att vara ett av de
naturligaste dragen i ställningen.
Jag hade i huvudsak koncentrerat
mig på ställningen efter 16...h5
17.g5, men det är en väsentlig
skillnad för svart att inte ha lagt
in dessa drag. I partiet ligger
hela tiden f7–f6 i luften, vilket
vit måste se upp för.
17.d4 Lb7
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Svart har nu fått upp trycket
mot vit och hotar Td8 för att
sätta ytterligare press mot d4bonden.
18.Dd3 Td8 19.Tad1 0–0
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Svart har fullbordat utvecklingen
och kan nu fortsätta med att
antingen dubblera tornen på
d-linjen eller att bryta med
f7–f6. Vits kung står mycket
olägligt till och behöver snabbt
finna sig ett skyddsrum. Efter
nästan en halvtimmes konkreta
beräkningar och överväganden
kom jag fram till att kungen
aldrig kommer att stå säkert på
någon av diagonalerna a7–g1
eller a8–h1. När jag väl bestämt
mig för att så var fallet stod det
snabbt klart att g3 var den rätta
rutan att söka skydd på.
20.Kg2!
Kungen går ur den ena bind
ningen och in i en annan på väg
till friheten på g3. Nu förbereds
samtidigt framstöten d4–d5 och
svart måste agera snabbt innan
vit hinner konsolidera sig.
20...f6
Att dubblera på d-linjen med
20...Td7 ser inte ut att ge något
för svart efter 21.d5 Tfd8
22.Db3! och vit håller ihop
ställningen.
21.Kg3
Vit fullbordar sin kungsmanöver
eftersom slaget på e5 kan
bemötas med mellanschacken
på b3.
21...Kh8?!

Bättre var 21...fxe5 för att öppna
spelet efter 22.Db3+ e6! (efter
22...Kh8 23.Sxe5 [inte 23.dxe5?
Txd1 24.Sxd1 Lxf3 25.Dxf3
g5! och svart får ett farligt
anfall] 23...e6 24.g5 behåller
vit merbonden och står något
bättre) 23.dxe5 Txd1 24.Sxd1
Lxf3 25.Txf3 g5! med utmärkt
motspel för svart, till exempel
26.fxg5 (26.f5 Lxe5+ 27.Kg2
Te8) 26...Lxe5+ 27.Kh3 (27.
Kg2 Dc6) 27...Txf3+ 28.Dxf3
Dd6 29.Sc3 Dd2 30.Da8+ Kg7
31.Db7+ Kg8 32.Da8+ med
remi.
22.d5 fxe5 23.fxe5 e6

XIIIIIIIIY
9-?-Tr-Tr-Mk0
9?l?-?-Vlp0
9pWq-?p?p?0
9?p?PZP-?-0
9-?-?-?P?0
9?-?QSNNMK-0
9PZP-?-?-ZP0
9?-?R?R?-0
xiiiiiiiiy

24.Sg5!
Vit överger centrum, men får
istället motspel längs f-linjen
och hotar bland annat att vinna
kvalitet.
24...Dc7?
Bättre var 24...Lxe5+ 25.Kh3
exd5! (på 25...Kg8 hade jag
tänkt följa upp med 26.Txf8+
Txf8 27.dxe6 och jag såg
inget sätt för svart att utnyttja
vits kungsplacering på h3.)
26.Sf7+ Txf7 27.Txf7 d4 och
svart har kompensation för
minuskvaliteten.
25.Kh3!
Ett fint litet mellandrag som
ställer till det ordentligt för svart.
Pontus var nu dessutom i extrem
tidsnöd, vilket inte gjorde saken
bättre.
25...Dxe5 26.Sf7+ Txf7 27.Txf7
Lxd5 28.Sxd5 exd5
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TAKTISKT GENI. Emanuel Berg excellerar i ställningar där räkneförmågan
ställs på prov. Partiet mot Axel Smith var ett sådant exempel där Berg till slut drog
längsta strået.

Vit har nu flera vägar till vinst.
Efter visst betänkande beslöt jag
mig för att hålla i materialet och
spela tekniskt. Det är ofta man
försöker spela ut sin motståndare
taktiskt i dennes tidsnöd för att
istället själv råka illa ut.
29.Td2 Dg5 30.Te2 Lf6
Svart har nu bara sekunder kvar
och spelar utan någon plan,
vilket vit kan utnyttja snabbt
och effektivt.
31.Df3 Lg7 32.Tee7 Tg8

XIIIIIIIIY
9-?-?-?rMk0
9?-?-TRRVlp0
9p?-?-?p?0
9?p?p?-Wq-0
9-?-?-?P?0
9?-?-?Q?K0
9PZP-?-?-ZP0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

33.Txg7 Txg7 34.Te8+ uppg.
35.Dc3+ följer i nästa drag med
matt.
Efter den första veckan frågade
jag Berg om det inte var lite väl
mycket
vilda-västern-schack
över hans spel. Berg nekade
och menade att han hade spelat
stabilt. Efter att ha funderat en
stund insåg jag att han hade
rätt. För Berg är stabilt schack
inte det samma som för andra.
Hans spelstyrka är avhängig av
att han når de typställningar där
förmågan att räkna är i fokus.
Gör han det presterar han alltid
bra. Ändå siade jag att han för
att ta hem SM behövde undvika
att förlora något parti. Det har
han ännu inte lyckats med under
något SM som han deltagit i.
Här är ännu ett exempel på ett
parti där många åskådare tyckte

FOTO: Calle Erlandsson

att hans ställning av och till såg
mer än lovligt dubiös ut, men
där han ändå i slutändan var den
som fick sista ordet.
Axel Smith
Emanuel Berg
Spanskt (C 95)

Kommentarer av Emanuel Berg
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5
Mitt första svarta spanska
parti någonsin. Inför SM hade
jag jobbat på att bredda min
repertoar ytterligare och valde
1...e5 som ett tredje alternativ
till Franskt och Sicilianskt.
3...a6 4.La4 Sf6 5.0–0 Le7
6.Te1 b5 7.Lb3 d6 8.c3 0–0
9.h3 Sb8
Breyervarianten i Spanskt. Svart
omgrupperar sin springare till d7
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för att sedan stöta med c7–c5.
10.d4 Sbd7 11.Sbd2 Lb7
12.Lc2 c5
Vanligare är 12...Te8 13.Sf1 Lf8
14.Sg3 g6.
13.Sf1
Alternativet är 13.d5 c4 14.Sf1
Dc7 15.g4 med skarpt spel, eller
13.b3 vilket leder till liknande
spel som partiet.
13...cxd4 14.cxd4 exd4 15.Sg3
Te8 16.Sxd4
16.Lf4 är en annan möjlighet,
vilket Axel spelat tidigare. Här
kan svart lägga in 16...d3 följt
av Sc5 för att vinna tid.
16...Lf8
Egentligen ville jag spela 16...d5
varpå 17.e5 anses dåligt på grund
av 17...Lb4 med bondevinst för
svart. Det hela är dock inte alls
så klart om vit nu offrar kvalitet
med 18.Sf3! Lxe1 19.exf6 med
ett farligt kungsangrepp.
17.Lf4
17.Lg5 h6 och sedan 18.Lf4 var
också intressant för att locka
fram svagheten h6. Svart vill
gärna spela g7–g6 för att täcka
upp f5-fältet och det är ingen bra
kombination tillsammans med
h7–h6.
17...Sc5 18.Df3

XIIIIIIIIY
9r?-WqrVlk?0
9?l?-?pZpp0
9p?-Zp-Sn-?0
9?pSn-?-?-0
9-?-SNPVL-?0
9?-?-?QSNP0
9PZPL?-ZPP?0
9TR-?-TR-MK-0
xiiiiiiiiy

Den annars så teoristarke Axel
hade nu förbrukat över en timme
och det enbart på de sex senaste
dragen.
18...Sfd7
Svarts plan är enkel. Springaren
ska till e5 och sedan ska g7–g6
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och Lg7 spelas. Vit har svårt
att hitta bra fält för sina pjäser.
Springaren på g3 hamnar lätt
offside och löparen på c2 står
inte heller optimalt. Samtidigt
har svart press mot e4-bonden,
vilket gör det svårt för vit att
omplacera pjäserna.
19.Tad1
På 19.b4 följer svart upp med
mellandraget 19...Se5! och
sedan kan c-springaren spelas
till d7 och därifrån vidare till b6
med utsikter på c4.
19...Se5 20.Lxe5
Detta överraskade mig en aning.
Vit lättar lite på pressen, men
ger bort löparparet, vilket blir en
långsiktig fördel för svart.
20...Txe5 21.b4!
Vit hotar bort svarts springare
och får en fin diagonal för sin
löpare på b3.
21...Sd7 22.Lb3 De8
Detta tillåter vit att få en del
aktivitet, men även efter 22...
Sf6 23.Df4 följt av Sf3 står vit
aktivt.
23.De3 Sf6
Tyvärr fungerar inte 23...g6 på
grund av 24.Sf3 Te7 25.Txd6
med bondevinst för vit.

XIIIIIIIIY
9r?-?qVlk?0
9?l?-?pZpp0
9p?-Zp-Sn-?0
9?p?-Tr-?-0
9-ZP-SNP?-?0
9?L?-WQ-SNP0
9P?-?-ZPP?0
9?-?RTR-MK-0
xiiiiiiiiy

24.f4
Vit får mycket aktivitet, men
samtidigt
försvagar
detta
drag e4-bonden allvarligt. Ett
intressant alternativ som ingen
av oss såg varken under partiet
eller i efteranalysen var 24.Sf3
Te7 25.Sf5! Txe4 26.Dg5 Kh8

27.Sh6 gxh6 28.Dxf6+ Lg7
29.Dxd6 f5. Vit har splittrat
svarts bönder och står objektivt
sett bättre, men svart har
fortfarande ett starkt löparpar.
24...Te7 25.Sdf5 Td7 26.Dd4
Dd8
Svart ser ganska hopbuntad ut,
men hotar att komma loss med
g7–g6 följt av Lg7, och då kan
löparen på f8 snabbt förvandlas
till en stark pjäs.
27.Se3 g6 28.Sd5 Lxd5 29.Lxd5
Sxd5 30.Dxd5
Vit hotar nu e4–e5, vilket måste
förhindras.
30...Db6+ 31.Kh2 Taa7 32.Tc1
32.e5 ger vit två torn för damen
efter 32...dxe5 33.Dxd7 Txd7
34.Txd7, men han förlorar lite
väl många bönder på vägen.
Svart står klart bättre efter 34...
exf4 35.Se4 De6! följt av Lxb4.
32...Tac7

XIIIIIIIIY
9-?-?-Vlk?0
9?-Trr?p?p0
9pWq-Zp-?p?0
9?p?Q?-?-0
9-ZP-?PZP-?0
9?-?-?-SNP0
9P?-?-?PMK0
9?-TR-TR-?-0
xiiiiiiiiy

Vit tycks stå en aning bättre
med tanke på bondestrukturen
och med tanke på att löparen
på f8 ser rätt oskyldig ut. Men
löparen har potential vid spel på
två flyglar och vit måste få sin
springare på g3 i spel innan han
har något att säga till om.
33.Tf1
Med detta drag ger vit svart
mer tid. Kanske det bästa
var att spela 33.f5, och en
möjlig fortsättning är 33...Lg7
34.Da8+! Lf8 35.Dd5 med lika
spel. Svart kan om han vill spela
vidare med 35...Txc1 36.Txc1
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Dc5 40.De4 Dc4 med fortsatta
vinstchanser, men vits aktivitet
bör räcka till remi vid korrekt
spel
38...Dxf4 39.Dxb5 h5 40.Dxd5
h4 41.Df3 Dxe5 42.Dg4 g5
43.uppg.
Svart behöver inte ens ge bort en
bonde för att vinna springaren
utan kan lugnt spela Ld6 i nästa
drag.

REGELFRÅGA? Den blivande SM-vinnaren
samtalar med domare Tapio Tikkanen.

Tc7 liksom i partiet, men efter
37.Txc7 Dxc7 38.Se2 blir
förutsättningarna
annorlunda
eftersom f-bonden nu inte blir
hängande och dessutom finns
f4-fältet till förfogande för vits
springare.
33...Txc1 34.Txc1 Tc7 35.Txc7
Efter detta tornavbyte får vit
allvarliga problem eftersom han
inte hinner få med sin springare
i spel. Ett alternativ var att
spela 35.Se2 Txc1 36.Sxc1
De3 37.Sd3, men detta är inget
idealfält för springaren. Svart
kan fortsätta med 37...Lh6
38.Dxd6 (38.g3 Lg7 39.Da8+
Lf8 40.Dd5 De2+ 41.Kg1 h5
ger svart klar fördel) 38...Dxe4
med en något bättre ställning.
35...Dxc7
Svart hotar nu att spela Dc3
varefter vit kommer att förlora
en av sina damflygelbönder.
36.Da8
Ett försök till motspel, men svart
kan genast dra nytta av att den
vita damen lämnat centrum. På
36.Se2 följer 36...Dc2 37.Sd4
Dd2 med dubbelhot mot f4 och
b4.
36...d5

FOTO: Niklas Sidmar

Det
tematiska
draget
i
ställningen, men nu har vit
fortfarande
motspelschanser.
Ännu starkare var 36...h5! för att
först öka pressen och framförallt
hindra allt vits motspel. Det kan
följa 37.Dxa6 Lh6! 38.Da5 (38.
Se2 bemöts med 38...Dc4) 38...
Dc8! 39.Da3 Lxf4 40.Df3 Le5.
Svart står överlägset och har
trots lika material en näst intill
vunnen ställning.
37.e5 Dc4

XIIIIIIIIY
9Q?-?-Vlk?0
9?-?-?p?p0
9p?-?-?p?0
9?p?pZP-?-0
9-ZPq?-ZP-?0
9?-?-?-SNP0
9P?-?-?PMK0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

38.Dxa6??
Det här draget leder till direkt
förlust. Nödvändigt var 38.f5!
och vit får motspelschanser.
Jag hade planerat att fortsätta
med
38...Dxb4
(38...gxf5
tillåter 39.Sh5 följt av Sf6+
med remischackar) 39.Dxd5

Tiger Hillarp Persson var inte
rankad bland de främsta i årets
SM. Ändå var det självklart
att utse honom till en av
förhandsfavoriterna. Orsaken var
att han normalt sett har ungefär
sjuttio poäng till i Elo och att
han i april gjorde ett av de finaste
svenska resultaten på länge när
han vann Sigemanturneringen
i Malmö på 7½ poäng på 9
ronder. Enligt Hillarp Persson
själv är en bidragande orsak till
ratingtappet att han under det
senaste året arbetat intensivt
med att bredda sin repertoar
till att även inkludera 1.e4
som vit. Och under hela
turneringen förklarade jag i
kommentatorrummet att Hillarp
Persson skulle komma att
överraska i alla fall i ett parti med
sina nyvunna teorikunskaper.
Men tji fick jag. Han höll sig till
huvudrepertoaren turneringen
igenom. Och kanske var det
nyckeln till framgång. För visst
är det bra att träna in nya saker,
men det är inte heller så dumt att
luta sig mot det man verkligen
kan. Ändå vill jag påstå att två
orsaker till Tiger Hillarp Perssons
storhet som schackspelare är att
han målmedvetet tagit sina egna
vägar när det gäller träning,
vilket gjort att han tagit eget
ansvar för sin utveckling, samt
att han precis som Berg är en
kompromisslös hårding som
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vill vinna varje parti. Det som
möjligen skiljer dem åt är att
Hillarp Persson är i större behov
av medvind. Har han det får
han ett självförtroende som ger
honom kraft partierna igenom.
Men går det motigt kan det ge
motsatt effekt. Kan Malmöbon
bara lära sig att hantera dessa
perioder när spel och psyke
sviktar är han utan tvekan, precis
som Berg, en spelare god för en
bit över 2600 i rating. Här är ett
exempel på hans vägvinnande
spelstil i årets SM.

Ralf Åkesson
Tiger Hillarp Persson
Engelskt (A 30)

Kommentarer av
Tiger Hillarp Persson
1.c4 c5 2.Sf3 Sf6 3.Sc3 e6 4.g3
b6 5.Lg2 Lb7 6.0–0 a6!
Detta är avsevärt mer sällsynt
än 6...d6 och 6...Le7, men är –
vad jag kan se – inte sämre och
har fördelen att leda till mer
komplicerat spel.
7.d4
En annan och mer kritisk
fortsättning är 7.Te1 d6 8.e4
Le7 9.d4 cxd4 10.Sxd4 Dc7
11.Le3 Sbd7 12.Tc1 med mycket
komplicerat spel.
7...cxd4 8.Dxd4 d6 9.Sg5
Det är inget fel på Ralfs drag,
men det är vanligare att först
ställa tornet på d1: 9.Td1 Le7
10.Sg5 Lxg2 11.Kxg2 Sc6
12.Df4 0–0 13.Sge4 Se8 14.b3
Ta7 15.Lb2?! (15.La3 Td7
16.De3) 15...f5 16.Sd2 Lg5
17.Df3 Se5 18.Dh5 Lf6 och
svart hade fint spel i Hoeksema–
Marin, Nederländerna 2008.
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9...Lxg2 10.Kxg2 Sc6 11.Df4
Le7

XIIIIIIIIY
9r?-Wqk?-Tr0
9?-?-VlpZpp0
9pZpnZppSn-?0
9?-?-?-SN-0
9-?P?-WQ-?0
9?-SN-?-ZP-0
9PZP-?PZPKZP0
9TR-VL-?R?-0
xiiiiiiiiy

12.Sge4!?
Med detta drag leder Ralf in
partiet på outforskad mark.
12.Td1 0–0 leder till samma
ställning som efter 9.Td1 ovan.
12...Sxe4! 13.Dxe4!
Detta är snudd på nödvändigt
eftersom 13.Sxe4 f5! är mycket
behagligt för mig.
13...Tc8 14.b3 Lf6!?
Här står löparen inget vidare i
det långa loppet, men jag tycker
att jag fick ett extra tempo för
utveckling eftersom vit nu inte
kan spela Lf4 i ett drag. Samtidigt
var det också intressant att spela
14...0–0 15.Lf4 Dd7! (med idén
att gardera e6) 16.Tfd1 g5!
17.Le3 f5 18.Dd3 Db7 19.Kg1
Se5 20.Dd2 Sf7 med oklart
spel.
15.Ld2!
Detta är starkare än 15.Lb2 då
jag planerade 15...0–0 16.Tfd1
b5 med oklart spel.
15...0–0
Nu är det dags att avlägsna
damen från centrum och
förbereda b6–b5 …
16.Tac1 Dc7 17.Tfd1
Inte 17.Sd5?? exd5 18.cxd5
De7!.
17...Db8 18.a4
Detta förvånade mig mycket.
Visserligen stoppas b6–b5 för
lång tid framöver, men det leder
samtidigt till att det uppstår nya
svagheter i vits ställning (b3).

Jag förväntade mig att Ralf
skulle attackera min d-bonde
för att binda ner en del av mina
styrkor i försvaret: Efter till
exempel 18.Lf4 Tfd8 19.Sa4 är
vits pjäser aktiva och jag måste
spela exakt för att inte komma
sämre.
18...Tfd8 19.Lf4
Först trodde jag att detta var ett
misstag, men det är inte lätt att
hitta bra drag för vit längre. Efter
19.Tb1 Se7!? (19...Le5) 20.Df3
d5 har svart minst utjämnat.
19...Sa5! 20.Db1 Da8+! 21.e4
d5 22.exd5
Lustigt nog missade jag helt
möjligheten 22.Sxd5! exd5
23.cxd5 som kanske kan vara
vits bästa chans. Trots att vit –
tills vidare – endast har en riktig
fribonde, så blir det svårt för mig
att hitta bra fält för springaren
och löparen.
22...Lxc3 23.Txc3 exd5

XIIIIIIIIY
9q?rTr-?k?0
9?-?-?pZpp0
9pZp-?-?-?0
9Sn-?p?-?-0
9P?P?-VL-?0
9?PTR-?-ZP-0
9-?-?-ZPKZP0
9?Q?R?-?-0
xiiiiiiiiy

24.Kg1?!
Detta är Ralfs första riktiga
misstag i partiet. Efter det
starkaste 24.f3! har jag inget
bättre än 24...dxc4 25.Txd8+
Txd8 26.bxc4 Dc6 27.Db4 Tc8
28.Le3 Sxc4 29.Lxb6 h6 då det
visserligen är lättare att spela
svart (om jag uppnår ett slutspel
med springare och dam mot
löpare och dam, så har jag vissa
chanser), men vit har ingen
anledning att förtvivla.
24...dxc4 25.Txd8+ Txd8
26.bxc4 Dc6 27.Dc2
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27.Db4?? Td1 matt.
27...Tc8 28.Le3 b5!
Inte 28...Sxc4?! 29.Lxb6 och vits
överlevnadschanser förbättras
avsevärt.
29.axb5 axb5 30.c5 Sc4 31.Df5
Efter 31.Txc4 bxc4 32.Dxc4 har
jag goda vinstchanser bara jag
undviker dambyte, till exempel
32...Td8 33.De2 De4 34.h4 Tb8
35.Kh2 Tb1 36.f3 Dd5 37.Ld4
h6 följt av torninfiltration på
andra raden.
31...g6!?
Ett sådant drag som detta gör
man bara när man har alldeles
fullständigt klart för sig att
motståndaren inte har någon
möjlighet att utnyttja de svarta
fälten runt ens kung.
32.Df4 Te8!
Hindrar vit från att flytta
löparen. Inte 32...Td8? 33.Ld4
Dd5 34.Td3 och vit står redo att
spela Df6.
33.h4 Te4?!
Ingen av oss hade särskilt gott
om tid i det här läget och jag
försökte snarare göra ett bra
drag snabbt, än att jag försökte
hitta det bästa draget långsamt.
Här till exempel gav det bättre
vinstchanser att spela 33...Se5!?
34.Ta3 (34.Ld4?? Sd3!) 34...Dd5
35.Ta1 h5 36.Df6 Sf3+ 37.Kf1
Sh2+ 38.Kg1 Sg4 39.Dd6 Sxe3
40.fxe3 Df3.
34.Db8+
Även 34.Df3 är spelbart: 34...
Dd5 35.Lf4 Te1+ 36.Kg2
Dxc5 37.Td3 Te8 38.Td7 och
vits aktivitet kompenserar för
minusbonden.
34...Kg7 35.Dd8?
Här var Ralf tvungen att hitta
en vacker remiväg för att rädda
sig: 35.Td3! Sxe3 36.Dd6!! och
svart har inget bättre än 36...
De8 37.fxe3 Tc4 38.Tc3! De4
39.Txc4 Dxe3+ 40.Kg2 bxc4
41.c6 c3 42.c7 Dd2+ 43.Dxd2

cxd2 44.c8D d1D 45.Dc3+ med
trolig remiutgång.
35...Sxe3 36.Txe3 Tc4 37.Kh2
Dxc5 38.Tf3 Dc6 39.Dd1 b4
40.Dd3 h5
Detta är inte så lätt att vinna med
damerna kvar på brädet (efter
dambyte är svarts vinstchanser
goda eftersom kungen lätt kan
komma till bondens understöd).
Här gäller det att först och
främst få damen till d5 så att
den garderar f7 samtidigt som
den kontrollerar både e5 och d4
(bonden på b4 kontrollerar c3)
och på så sätt frigör tornet för
andra, mer aktiva uppgifter.
41.De3 De6 42.Dd2 Te4 43.Dd3
De7 44.Dd5 De6 45.Db7?!
Efter 45.Dd3 är det svårare för
mig att uppnå mitt mål (Dd5):
45...Dc6 46.Db3 Dc4 47.Dd1
Dd4 48.Db3 Dd7 49.Da2 Td4
50.Db2 Kg8 51.Te3 Dd6! (detta
är ett viktigt trix i ställningen:
genom att hota att spela Txh4+
tvingas den vita kungen till
ett sämre fält) 52.Te8+ Kh7
53.Db3 Dd5 och svart förbättrar
långsamt sin ställning genom att
pressa ner vits dam längre ner på
brädet.
45...Tc4 46.Kg2
Eller 46.Te3 Dc6 47.De7 Tc1
48.De5+ Kh7.
46...Td4 47.Db5 Dd5 48.De2
Td2 49.Da6 b3 50.Df6+ Kg8
51.Dg5

XIIIIIIIIY
9-?-?-?k?0
9?-?-?p?-0
9-?-?-?p?0
9?-?q?-WQp0
9-?-?-?-ZP0
9?p?-?RZP-0
9-?-Tr-ZPK?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

51...b2!
Alternativet

är

51...Db7?

52.Dxd2 b2, men då kan vit
ställa upp en fästning: 53.Dd8+
Kh7 54.Df6 b1D 55.Dxf7+ Dxf7
56.Txf7+ Kh6 57.Tf4 och svart
kommer inte vidare.
52.Dxd5 Txd5 53.Tb3 Td2
Jag har svårt att tro att detta ska
vara något annat än vunnet för
svart, men det visar sig inte vara
fullt så lätt som jag trodde.
54.Tb8+ Kg7 55.Kf3 Kf6
56.Ke3 Tc2 57.f3 Ke5?!
Detta gör sakerna onödigt
komplicerade.
Bättre
var
57...Tg2 58.Kf4 (58.g4 hxg4
59.fxg4 Txg4 60.h5 Tg2 61.h6
Th2 vinner lätt) 58...Ke6 59.g4
Kd5 60.gxh5 gxh5 61.Kf5 Kc4
62.Kf6 Kc3 63.Kxf7 Tg1 64.f4
b1D 65.Txb1 Txb1 66.Kg6
Tg1+ och svart vinner.
58.g4 Th2 59.Tb5+ Kd6 60.Kf4
Kc6 61.Tb8 Td2?
Ännu mer slarv. Efter 61...Kc5
62.Kg5 Kd4 63.gxh5 gxh5
64.Kxh5 Kc3 65.Kg5 Th1 66.f4
b1D 67.Txb1 Txb1 68.Kf6 Kd4
vinner svart.
62.Ke3 Tc2 63.gxh5 gxh5
64.Kd4 Te2 65.Tb3 Td2+
66.Kc3 Th2 67.Kd3
Eller 67.Txb2? Txb2 68.Kxb2
Kd5 69.Kc3 Ke5 70.Kd3 Kf4
71.Ke2 Kg3 72.Ke3 f5 73.f4
Kxh4 och svart vinner.
67...Kc5
Nu hoppar jag runt en stund
innan jag ger mig in på den
vinnande planen (som jag inte
var helt säker på skulle vinna
under partiets gång).
68.Tb8 Kd5 69.Tb5+ Ke6
70.Ke3 Kd7 71.Kd3 Kd6
72.Tb7 Ke5 73.Ke3 Tc2
74.Tb5+ Ke6 75.Kd3 Th2
76.Ke3 Kd6 77.Kd3 Kc6
78.Tb8 Kc5 79.Tb7
Nu står min kung och tornet
optimalt, så det är dags att ta
hjälp av reservtruppen.
79...f5! 80.Tb8 f4
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81.Ke4?
Nu vinner jag enkelt. Bättre
motstånd erbjöd 81.Kc3 Tf2
82.Tc8+ (82.Tb7 Txf3+ 83.Kxb2
Kd4 84.Kc2 Tf2+ 85.Kd1
Ke4 86.Tb5 Th2 87.Txh5 Ke3
88.Te5+ Kf2 89.h5 f3 90.Tf5
Ke3 91.Te5+ Kf4 92.Te8 Th1+
93.Te1 Txh5 och svart vinner)
82...Kd6 83.Td8+ Kc7 84.Td1
Kc6 85.Kb3 Kc5 86.Ka2 Kc4
87.Td8 Kc3! (87...Txf3 88.Kxb2
Th3 89.Kc2 Txh4 90.Kd2 är inte
klart) 88.Tb8 Kd3 89.Tb3+ Ke2
och vit kan lägga ner vapnen.
81...Td2!
Nu hotar jag med Td4+ följt av
Tb4, så det finns inte mycket
kvar för vit att göra.
82.Tc8+ Kb5 83.Tb8+ Kc4
84.Tc8+ Kb3 85.Tb8+ Kc2
86.Kxf4 b1D 87.Txb1 Kxb1
88.Kg5 Td5+ 89.Kg6 Kc2 90.f4
Kd3 91.f5 Ke4 92.f6 Kf4 93.f7
Tf5 94.uppg.

Med tre spelare i kalasform blev
det tillfälligheter som fällde
avgörandet. Ödet ville att det
var i rond 10 som allt avgjordes.
Först var det Berg som tog sig
an den av supersekundanterna
uppbackade Hector.
Jonny Hector
Emanuel Berg

XIIIIIIIIY
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9?-?-TR-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

Partiet har varit ett riktigt
rallarslagsmål där båda spelarna
har angripit motståndarens
kung på respektive flygel. Nu
har en ställning uppkommit
där vit måste sätta sitt hopp
till remischackar med tanke på
svarts fruktansvärda hot mot e1
och f2.
36.Sa5+ Ka7?
Berg hade nu kunnat avgöra
med 36...Kc7 37.Tc6+ Kb8

FOTO: Peter Halvarsson

AVGÖRANDE PARTI. Emanuel Bergs enda förlust i
tävlingen kom mot Jonny Hector.
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38.Tb6+ Ka7 39.Tb7+ Ka8 och
vits schackar har tagit slut, varpå
svarts hot Lf2+ avgör. Men Berg
var i grav tidsnöd och valde att
ta ut några dragupprepningar
innan han bestämde sig för om
han skulle fortsätta eller ej.
37.Sc6+ Kb7 38.Sa5+ Ka7?
39.Sc6+

XIIIIIIIIY
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39...Ka8??
Draget före tidskontrollen
väljer Berg sin vana trogen
att gå för seger. Men istället
för ovan nämnda vinstvariant
väljer han ett alternativ som får
rullgardinen att dras ner direkt.
40.Txh4 Txh4 41.Te7 uppg.
Det finns inget försvar mot Ta7
matt.

Tiger Hillarp Persson
Bengt Lindberg
Samtidigt tog Hillarp Persson
sig an ”Sveriges bäste amatör”
Bengt Lindberg, som hade haft
en motig turnering under de
senaste ronderna. Precis enligt
stalltipset fick Hillarp Persson
snart upp en fördelaktig ställning,
men plötsligt i begynnande
tidsnöd fick Lindberg rejält
med fart på pjäserna. När vi
kommer in i handlingen ansåg
vi i kommentatorsrummet att det
bara var något enstaka drag kvar
innan Hillarp Persson skulle gå
Bergs bittra öde till mötes.
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XIIIIIIIIY
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Svart drar

Dam och springare är effektiva
i angreppet, inte minst när de är
understödda av ett torn. Lägg
därtill den passiva löparen på f1
och man förstår att slutet är nära.
Den självklara varianten 41...Tf2
42.Ld3 Dd4 och löparen faller är
bevis för påståendet. Men trots
att tidsnöden var avklarad och
Lindberg tog sig en rejäl lutare
lyckades han falla i den enda
fälla som finns i ställningen …
41...Tc1??
42.Dxf4
exf4

43.Txc5 Txf1+
… och ett fördelaktigt slutspel
för vit har uppkommit. Lindberg
hämtade sig dock från chocken
och lyckades kämpa sig fram till
följande läge 45 drag senare.

XIIIIIIIIY
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Svart drar

Den vita kungen har precis stått
på c8, men så fort den lämnat
sitt gömställe för att lotsa ner
c-bonden har det svarta tornet
schackat den. Men återigen finns
det en fälla att se upp med.
88...Te2+??

Om svart istället hade spelat
88...Tc2 hade partiet slutat remi
i princip direkt. Nu däremot
kom nästa smällkaramell.
89.Kf6! uppg.
Det var bara för Lindberg att
ge upp inför dubbelhotet att
promovera c-bonden eller att
spela 90.Th3 matt.
Efter denna rond var Bergs
chans att nå förstaplatsen
försvinnande liten, eftersom
förlusten mot Hector visade sig
dubbelt olycklig. Orsaken var
att SM-arrangerande Växjö hade
valt ett eget särskiljningssystem
där
bästa
resultat
mot
närmast placerade spelare var
särskiljningsgrundande,
och
Hector var den som låg bäst till
att komma fyra. Även gentemot
Agrest hade Hillarp Persson
oddsen på sin sida. Ingen av de
tre ville dock ge slaget förlorat,
utan de spurtade frenetiskt

Riltonfonden söker

stipendiater
Doktor Tore Riltons fond delar årligen ut medaljer och stipendier till ungdomsledare i
Sverige som tillfört svenskt ungdomsschack synnerligen värdefulla insatser.
Runt om i Sverige finns många ungdomsledare som verkligen är värda en extra
uppmuntran. Det är emellertid omöjligt för Riltonfonden att ha en fullständig överblick
och därför sker samråd med Sveriges Schackförbund innan beslut fattas.
Arbetsordningen är följande:
● Riltonfonden annonserar i TfS och på Sveriges Schackförbunds hemsida om möjligheten för distrikt
och föreningar att föreslå lämpliga ungdomsledare för nämnda utmärkelser ur Riltonfonden.
● Förslaget sändes snarast, dock senast 1 januari 2009, till:
Stiftelsen Doktor Tore Riltons Fond
Att: Lars-Jonas Kjellberg
Skandinaviska Enskilda Banken
405 04 Göteborg

● En sammanställning av inkomna förslag sändes därefter för yttrande till Sveriges Schackförbund.
● Riltonfonden fattar beslut vid sitt aprilmöte.
● Utmärkelserna delas ut vid SSF-kongressen i Kungsör 2009.

Välkomna med Era förslag!
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under de sista tre ronderna.
När krutröken lättat hade Berg
och Hillarp Persson nått 10
poäng och Agrest 9½ poäng.
Tre fantastiska resultat som bara
inkluderade en enda förlust –
just Bergs parti mot Hector. I
princip i vilket annat SM som
helst hade en sådan poängskörd
räckt till en klar seger.
En fråga som ständigt
återkom under de sista dagarna
var varför man har ett krångligt
särskiljningssystem och inte
särspel när det gäller en SMtitel. Jag kunde bara svara att
det självklart bör vara särspel
och inget annat. Efter lite
diskussioner fram och tillbaka
dristar jag mig också till att
föreslå den bästa formen för detta
särspel. Parallellt med BlixtSM på söndagen arrangeras
en snabbschacksmatch om
fyra partier. Om dessa partier
fortfarande inte ger någon
vinnare blir det fyra blixtpartier
och därefter ”Armageddon”
med 5 minuter för vit, 4 för
svart och vit måste vinna. Inte
fullständigt rättvist kanske, men
ändå bättre jämfört med idag
och definitivt en högtidsstund
för alla schackälskare.

Stockholms
dominans i JSM
Tre som gärna vill vara med
i ett kommande särspel är de
som kvalificerade sig till SMgruppen i Kungsör nästa år: en
från JSM-gruppen och två från
Mästare Elit.
JSM-gruppen
blev
ett
internt klubbmästerskap för SK
Rockaden. Klubben la beslag
på de fyra första platserna
och befäste med all önskvärd
tydlighet sin dominans på
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ungdomssidan. Före turneringen
var det inte svårt att utse Erik
Blomqvist till favorit, med
tanke på hans fina Elo-tal och
eftersom han lagt ner många
titelspelare de senaste åren. Men
i sjunde ronden ställdes han mot
förra årets kadettmästare Simon
Hänninger, en spelare i stark
utveckling.

Erik Blomqvist
Simon Hänninger

XIIIIIIIIY
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Vit drar

I denna typställning av CaroKann får vit dominans i centrum
och därmed terrängfördel. Svart
får å sin sida en sund ställning
utan svagheter och ämnar befria
sig med nyckeldraget c6–c5
så snart tillfälle ges. Vit har
laddat upp för ett angrepp på
kungsflygeln, men det är inte
självklart hur det ska få fart.
Om svart kan stävja vits försök
genom att byta av ett par pjäser
kan det visa sig att bonden på h5
är mer svag än stark. Svart har
därmed en långsiktig plan att
följa.
16.Tde1?!
I femte ronden av SM-gruppen
mellan Bengt Lindberg och
Evgenij Agrest valde vit att
istället spela 16.Se4 i den här
ställningen. Det är för mig mer
naturligt än Blomqvists val

eftersom tornet borde stå bra på
d1 när c6–c5 kommer. Agrest
lyckades dock neutralisera
vits dominans i centrum i det
nämnda partiet genom 16...Td8
17.Kb1 (17.g4!? är en möjlig
förstärkning) 17...0–0 18.Sxf6+
Sxf6 19.De2 c5 och svart hade
inga problem.
16...Td8 17.De2 0–0 18.Kb1
Med tornet på e1 är ett logiskt
försök 18.Sf5, men efter 18...
exf5 19.Dxe7 Tfe8 20.Da3 Se4
dominerar svarts springare på e4
ställningen.
18...Tfe8 19.Th3
Ännu ett lite mystiskt torndrag.
Visserligen finns det en tydlig
plan i att placera det på g3,
men angreppet har inte de bästa
förutsättningarna. Det ter sig
mer logiskt att spela 19.Se5 Ld6
(poängen med vits spingardrag
visar sig efter 19...c5 20.Sxf7
Kxf7 21.Dxe6+ Kf8 22.Sf5
Dc6 23.De3 och vit har press
minuspjäsen till trots) 20.Lc3 för
att försöka hålla i ställningen.
19...c5 20.Lc3 cxd4 21.Lxd4
Lc5
Om svart får byta av löparna
har vit inte längre några förut
sättningar för angrepp, vilket
skulle göra hans tornplaceringar
än mer olyckliga.
22.Lc3 a6 23.Sd2 b5 24.cxb5
axb5 25.Sge4 Sxe4 26.Sxe4 b4
27.Ld2
Vit är nu riktigt illa ute. Inte nog
med att löparen är bortplockad
från diagonalen c3–g7, dessutom
har bonden på a2 utkristalliserats
till en angreppspunkt. Blomqvist
samlar sig till en sista desperat
attack.
27...Lf8 28.Tg3 f5!
Den vita springaren är fångad
och nu gäller det bara att stå
emot vits attack för att sedan
låta det extra materialet avgöra.
29.Lxh6
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ROCKADENKVARTETT. Simon Hänninger, Jonatan Berggren, Christopher
Lissäng och Erik Blomqvist lade beslag på de fyra första platserna i Junior-SM.

XIIIIIIIIY
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29...Kh8?
Svart darrar på manschetten
efter att ha spelat mittspelet
bländande. Efter 29...fxe4!
30.Lxg7 Lxg7 31.h6 Te7 har
inte vit tillräckligt med resurser
för att kunna slå igenom, till
exempel 32.Dxe4 Sf6 33.Dg6
(33.Dxb4 är inte bättre då det
är svarts angrepp som slår
igenom efter 33...Sh5 34.Tg4
Tb8 35.Dd2 Td7 36.Dc1 Dd8
37.hxg7 Td2) 33...Df4 34.hxg7
Ted7 och svarts torn tar sig in på

d2 eller d1 och avgör partiet.
30.Sg5?
Vit betalar tillbaka direkt. Efter
30.Lg5! fxe4 (efter 30...Ta8
31.h6 är det vits angrepp som är
farligast) 31.Lxd8 Txd8 32.Dxe4
Sf6 33.Dc2 tycker jag att vit har
de bästa förutsättningarna med
torn och två bönder mot löpare
och springare, vare sig svart får
till dambyte eller ej.
30...Sc5!
Ett försvarsdrag som garderar
vits hot innan h6-löparen
erövras. Därmed är Hänninger
tillbaka i sadeln, och nu ger han
inte Blomqvist fler chanser.
31.Lxg7+ Lxg7 32.h6 Lf6!
Givetvis ska svart undvika 32...
Lxh6 33.Dh5 och vits angrepp
slår genom. Bonden på h6 är
i partiet ett bra skydd för den
svarta kungen.
33.Dh5 Lxg5 34.Txg5
Eller 34.Dxg5 Se4 35.Txe4

Junior-SM
1. Simon Hänninger, SK Rockaden		
2. Erik Blomqvist, SK Rockaden		
3. Christopher Lissäng, SK Rockaden,
4. Jonatan Berggren, SK Rockaden		
5. Emil Lindahl, Glasrikets SK		
6. Mladen Gajic, Lunds ASK		

FOTO: Niklas Sidmar

Td1+ 36.Dc1 Txc1 matt.
34...Se4
Duger gott, men ett snäpp
vassare var 34...b3 med hot som
bxa2, Se4, Sd3 osv. Hänninger
har dock fått korn på en minst
lika attraktiv variant.
35.Tg7 De5! 36.Te2
Den verkliga poängen i
ställningen framträder efter
36.Dg6 Sd2+ 37.Kc2 Dc5+
38.Kd1 Se4+ 39.Ke2 Dxf2
matt.

XIIIIIIIIY
9-?-Trr?-Mk0
9?-?-?-TR-0
9-?-?p?-ZP0
9?-?-Wqp?Q0
9-Zp-?n?-?0
9?-?-?-?-0
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9?K?-?-?-0
xiiiiiiiiy

36...Sc3+!

Mästare Elit
10
10
10
9
7
6½

1. Daniel Semcesen, Lunds ASK		
2. Torbjörn Glimbrant, Upsala ASS
3. Peter Vas, SS Manhem			
4. Jacob Henriksson, Kristallens SK
5. Lucas Wickström, Linköpings ASS
6. Luis Couso, Sollentuna SK		

9½
8½
8½
8
7½
7
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En vacker finess som fångar vits
kung i ett mattnät.
37.bxc3 Td1+ 38.Kc2 Dxc3+
39.uppg.
Det blir matt efter 39.Kxd1
Td8+ 40.Td7 Txd7+ 41.Td2
Dxd2 matt.
Före
denna
vinst
hade
Hänninger placerat sig i mitten
av fältet med 50 procent, men
nu fick han självförtroende så
det räckte och blev över. Han la
in en ruskig spurt med sju raka
vinster och efter särskiljning
med Blomqvist och Christopher
Lissäng knep han guldet och
SM-gruppsplatsen.
FOTO: Niklas Sidmar

Semcesen överlägsen
i Mästare Elit

Daniel Semcesen

I Mästare Elit fanns det tre
spelare som tippades aspirera
på de båda topplatserna: Jasmin
Bejtovic och Daniel Semcesen,
båda LASK, och Luis Couso,
Sollentuna
SK.
Två
av
toppkonkurrenterna drabbade
samman redan i första ronden.
Det blev ett parti som med
facit i hand blev avgörande för
spelarnas turnering.

I ett skarpt mittspel offrade Luis
Couso pjäs för de tre bönderna
framför vits kung. Trots dambyte
trummade han på i ett angrepp
som pressat tillbaka vits pjäser.
Väl framme vid dragkontrollen
var det dags för ett avgörande.
40...Kh7??
Sista draget innan tidskontrollen
och svarts kung måste välja rätt
fält. Couso kunde ha krönt sitt
fina spel med 40...Kh8!. Idén är
helt enkelt att spela h2 följt av
Tg1+ då något försvar inte står
till buds. På 41.Se1 kommer
41...c2!, ett härligt drag som
stör de vita försvarspjäsernas
koordination. Poängen är att
efter 42.Lxc2 (42.Sxc2 h2
43.Tf4 Tg1+ 44.Kxh2 Txd1
45.Ta1 Tc8 vinner pjäs för svart
och 42.Sxg2 hxg2+ 43.Kg1
gxf1D+ 44.Kxf1 cxd1D+ är
förstås helt hopplöst) 42...Sh5
kan vit kan inte förhindra matten
på g3. Till exempel ger 43.Sxg2
Txg2 44.Tf3 exf3 matt i nästa
drag.

Daniel Semcesen
Luis Couso

XIIIIIIIIY
9-?-?-?r?0
9Zp-?n?pMk-0
9-?-?-Sn-?0
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9-?N?-?r?0
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xiiiiiiiiy
Svart drar
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41.Se1 c2 42.Lxc2
Ett brutalt uppvaknade för svart.
Nu visar sig den lilla, men ack
så avgörande, skillnaden mellan
kungens båda möjligheter i den
inledande diagramställningen.
Löparen kan slå på e4 med
schack! Och plötsligt är allt
över.
42...T2g6
Efter 42...Sh5 43.Lxe4+ Kh8
44.Lxg2 hxg2+ 45.Sxg2 vinner
vit utan problem. Svart gör ett
sista försök, men Semcesen
håller sig kall.
43.Ta2 Sh5 44.Kh2 f5 45.Txf5
Sdf6 46.Txh5+ uppg.
Uppgivet
inför
46...Sxh5
47.Lxe4 och svarts angrepp har
runnit ut i sanden, samtidigt
som vit blir pjäs och två bönder
över.
Efter denna seger ångade
Semcesen på och kom att
dominera tävlingen fullständigt.
Bakom honom blev det desto
jämnare. Ett helt koppel spelare
hade chansen inför slutronderna.
Dock inte Bejtovic, som inte
fann formen. Inte heller Couso
hade verkligt slagläge på grund
av allt för många remier, utan
istället var det till slut rutinerade
Torbjörn
Glimbrant
från
Uppsala och turneringens stora
överraskning, Peter Vas från
SS Manhem, som hamnade på
samma poäng. Särskiljningen
visade att Glimbrant var den
som dragit det längsta strået, och
den åtråvärda SM-gruppsplatsen
var hans.
SMHI:s prognoser till trots hade
Växjö minst antal soltimmar i
hela Sverige under de två SMveckorna. Det var rent ut sagt ett
riktigt schackspelarväder som
garanterat renderade deltagarna
”schackspelarens solbränna”.
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Eric Thörn avg jorde med remi
Kadett-SM blev en kamp mellan de två högst
rankade spelarna: Eric Thörn från Kristallens
SK och Johan Hansson från SS Manhem. I femte
ronden spelade de remi inbördes och inför den
sista låg de jämsides med 6½ poäng vardera. När
Hansson förlorade var inte Thörn sen att säkra
slutsegern med en remi.
Thörn, som spelade sin första riktiga
schacktävling vid Skol-SM 2006, har utvecklats
snabbt.
Förhoppningsvis
fortsätter
den
utvecklingen under det år som återstår tills han får
göra Junior-SM-debut i Kungsör nästa sommar.

Kadett-SM
1. Eric Thörn, Kristallens SK		
2. Johan Hansson, SS Manhem		
3. Martin Lundberg, Borlänge SK		
4. Frans Dahlstedt, Schack 08		
5. Carl Eidenert, SK 33			
6. Philip Lindgren, Limhamn SK		

7/9
6½
6
6
6
6

Eric Thörn

FOTO: Niklas Sidmar

Linus vann klart i Minior-SM
I Minior-SM var det efter fem ronder hela sju
spelare som hade tagit fyra poäng eller mer.
Linus Johansson från Limhamns SK släppte
bara två remier, men låg ändå steget efter värste
konkurrenten Theodor Kenneskog från Bro SK
ända fram till näst sista ronden.
Då möttes Johansson och Kenneskog till slut
och när Johansson vann var det han som hade
greppet inför sista ronden. Linus vann även
det avslutande partiet och segermarginalen till
Theodor Kenneskog blev till slut en hel poäng.

Minior-SM
1. Linus Johansson, Limhamns SK
2. Theodor Kenneskog, Bro SK		
3. Andreas Lindström, Schack 08		
4. Mattis Olofsson-Dolk, Växjö SK
5. Arvid Angelsten-Sederholm, Ervalla SS
6. Sam Kassani, Sollentuna SK		

8/9
7
6½
6½
6½
6

Linus Johansson

FOTO: Niklas Sidmar
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Bo Plato gick på knock i Veteran-SM
Av Jesper Hall
I årets Veteran-SM verkade allt
upplagt för hemmasonen Rolf
Lekander. Han var både högst
rankad och hade en i dessa
sammanhang låg ålder. Men
spelet blev lite för försiktigt
och Lekander halkade efter
när en riktig skräll satte högsta
fart. Bo Plato vann parti på
parti, och det var uppenbart för
alla och envar att han måste ha
”smygtränat” sedan han slutade
som TfS-redaktör. En pinne
i Platos inledande staket togs
mot Nils Åke Malmdin, som
kom att bli Hässleholmarens
huvudkonkurrent om guldet.
Nils Åke Malmdin
Bo Plato

XIIIIIIIIY
9-?-?r?-?0
9?r?kVl-Zpp0
9n?NZp-Zp-?0
9Zpp?P?-?-0
9-?-?-?-?0
9?P?KVL-?-0
9-ZPR?-ZPPZP0
9?-TR-?-?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

Vit har pressat hela partiet, Men
trots att hans pjäser länge stått
aktivt har han inte funnit något
sätt att bryta igenom. Plato
däremot är på gång att komma
loss.
25.Sxa5?
Nu försvinner fördelen. Efter
25.Ta1 Sc5+ 26.Lxc5 dxc5
27.Sxe7 Txe7 28.Txc5 har vit
bonde mer, även om svart har
vissa remichanser med tanke
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VETERANSKRÄLL. Förre TfS-redaktören Bo Plato började med
fyra segrar och blev efter den inledningen omöjlig att stoppa.

Veteran-SM
1. Bo Plato, Hässleholms SK		 
2. Nils Åke Malmdin, Sundsvalls SS	 
3. Felix Nordström, Wasa SK		 
4. Rolf Lekander, Växjö SK		 
5. Håkan Åkvist, Eksjö SK		 
6. Ralph Halleröd, Wasa SK		 
på att tornslutspel alltid är
svårvunna.
25...Sb4+ 26.Kd2 Sxc2 27.Sxb7
Sb4 28.Ta1
Eftersom d5-bonden faller är
vits enda chans att få motspel på
a-linjen.
28...Sxd5
29.Ta7
Sxe3
30.fxe3?
En dålig trend är svår att vända.
Det var nödvändigt att först
spela 30.Sa5+ Ke6 31.fxe3 f5
och även om svart har vissa
vinstchanser – med tanke på
att en löpare är bättre än en
springare i spel på två flyglar –

7/9
7
6
5½
5½
5

är remi det troligaste resultatet.
30...Kc6!
Hastigt och lustigt går det upp
för vit att springaren är förlorad
när svarts kung går till b6 i nästa
drag. Malmdin gör ett sista
försök …
31.Sd8+ Lxd8 32.Txg7 Te7
… men inser det hopplösa med
fortsatt spel.
33.uppg.
Malmdin och Plato kom att
sluta på samma poäng och sär
skiljning fick avgöra. Här visade
sig Plato ligga bäst till.

AKTUELLT

Tidskrift för Schack blir
medlemstidning
Av Niklas Sidmar
Från årsskiftet kommer Tidskrift för
Schack att bli medlemstidning för Sveriges
Schackförbund. Efter en övertygande
presentation av ordförande Ari Ziegler
beslutade kongressen att stöda styrelsens
förslag.
Frågan om TfS som
medlemstidning är
inte ny. Redan vid
kongressen i Skara
2002 var ärendet uppe
för behandling. Då
skulle förslaget även
innebära införandet
av en spelarlicens,
och
sammanFOTO: Johan Sigeman
kopplingen av dessa Ari Ziegler
två saker gjorde att
det inte gick att få majoritet för någondera.
Denna gång hade styrelsen dragit ner något
på ambitionerna. För att göra det möjligt
att finansiera omläggningen utan en alltför
drastisk höjning av medlemsavgiften föreslogs
en billigare variant, där TfS skall bli svartvit
och utkomma med 4 x 48 sidor per år istället för
som nu med 8 x 64 sidor.

– Vi vill ha en medlemstidning men vi vill
genomföra detta med ekonomiskt förnuft. Vi
tror att vi med hjälp av ökande annonsintäkter
kommer att kunna bygga ut tidskriften efter hand,
förklarade Ari Ziegler när han argumenterade för
styrelsens förslag.
Förslaget möttes av ett visst motstånd, bland
annat från Gotlands representant Bengt Gällmo
som inte ansåg det vettigt att höja medlemsavgiften
för att ge medlemmarna en tidning som de, enligt
honom, inte efterfrågar. Han fick stöd av bland
annat Skånes SF, som dock hade andra argument.
– Vi tror inte att fyra nummer per år räcker
för att uppfylla ens elementära krav på en
medlemstidning, förklarade Roland Thapper.
SSF:s förslag fick dock stöd från annat håll,
bland annat Stockholms SF, där Tuve Lindeberg
menade att fördelarna med en medlemstidning
överväger, Östergötlands SF genom förre SSFordföranden Ingvar Carlsson och Nordvästra
Skånes SF genom Jan Bengtsson.
– Det här är en realistisk kompromiss. Och
eftersom vi spelar schack kan vi väl nöja oss med
svart och vitt, konstaterade Bengtsson.
Trots motståndet gick förslaget igenom med
stor majoritet. Resten av 2008 kommer tidningen
att ges ut enligt det gamla konceptet, men efter
årsskiftet skall man alltså få tidningen i brevlådan
utan annan kostnad än medlemsavgiften.

Sammandrag i Skara och Täby

Odramatiskt styrelseval

Årets allsvenska sammandrag kommer att
gå av stapeln i Skara och Stockholm. Det
första sammandraget har flyttats i tiden ett
par gånger, men kommer att spelas 5–7
december, alltså den tredje allsvenska helgen,
i Skara. Spellokal blir Katedralskolan, där
Västgöta Open spelas i februari varje år.
Slutsammandraget blir precis som förra året
gemensamt för Elitserien och Superettan och
kommer att hållas på Täby Park hotell utanför
Stockholm i mars 2009.

Förra årets dramatiska styrelseval var ett
minne blott när årets kongress hade kommit
fram till valpunkterna. Hela styrelsens valdes
enligt valberedningens förslag, vilket innebar
att fyra nya ledamöter valdes in: Paul Linde
(Skövde), Inna Agrest (Stockholm), Peter
Halvarsson (Linköping) och Anil Surender
(Lund). Surender och Halvarsson har båda
varit verksamma i kommittéarbetet under året,
Surender i tävlingskommittén och Halvarsson
som ordförande i informationskommittén.
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PORTRÄTTET

Ellinor ser inte
allt i
svart och vitt
Av Niklas Sidmar

PORTRÄTTET
Ellinor Frisk har svårt att veta vad hon tycker.
Säger hon.
Det är sant att hon gärna tänker efter en extra
gång innan hon svarar. Väger fördelar mot
nackdelar. Argumenterar med sig själv.
Det är också sant så till vida att hon inte verkar
ha några kategoriska åsikter eller förutfattade
meningar.
– Det är nog både en fördel och en nackdel. Jag
tror att det är farligt att vara alltför kategorisk.Det
är bra om man kan se saker ur olika synvinkel.
Jag blir misstänksam mot människor som alltid
har en bestämd åsikt, vet precis vad de tycker.
Då undrar man om det de säger kanske inte är så
genomtänkt.
– Men egentligen ser jag det nog mer som ett
handikapp än som en tillgång. Ibland kan man inte
vela hur länge som helst utan måste fatta beslut
och det behöver jag bli bättre på, särskilt som
ordförande.
I februari i år blev Ellinor Frisk vald till
ordförande i Lunds Akademiska Schackklubb.
Beslutet växte fram när det, som vanligt i ideella
föreningar, stod klart att det inte fanns någon
annan som var intresserad av att ta på sig ansvaret.
Engagemanget i klubben är förstås inget nytt,
Ellinor har varit med i styrelsen sedan ungefär
fem år tillbaka, först som suppleant, därefter
som ordinarie ledamot och lokalansvarig. Redan
i 12–13-årsåldern började hon engagera sig som
hjälptränare för yngre barn.
– Jag tycker att det är intressant att få överblick,
att se hur allt hänger ihop. Dessutom är det klart
att om man har ansvar för hela verksamheten är

kvar åtminstone ett år till om jag blir omvald, jag
tror att det är svårt att få kontinuitet om man byter
ordförande för ofta.
Svenskt schack har problem.
Antalet klubbar har minskat de senaste åren
och antalet startande i tävlingar som SM och
Skol-SM blir färre och färre. Ellinor nämner det
ökande spelandet på Internet, men säger i nästa
andetag att hon egentligen inte tror på den teorin.
Det borde snarare vara en fördel att fler människor
kommer i kontakt med schacket. Hon kommer
fram till att hon inte är tillräckligt väl insatt för
att kunna förklara den vikande trenden, men sätter
samtidigt fingret på vad nog många skulle anse
vara den springande punkten.
– Det är inte lätt att hitta folk som vill engagera
sig. Vi skulle vilja utöka ungdomsverksamheten,
men vi har inte ledare så att det räcker. Många drar
sig nog för att hjälpa till eftersom de är rädda att bli
alltför involverade. Det gäller att få medlemmarna
att förstå att det faktiskt är väldigt roligt att jobba
i en ideell förening. Och om många hjälper till
behöver inte var och en göra så mycket.
Allt arbete i klubben är ideellt och Ellinor tror
inte att lösningen är att börja betala ut ersättning
exempelvis till ungdomstränare. Ett försök i den
riktningen gjordes förra året, men det var inte
särskilt lyckat.
– Nej, det var bara dumt. Det blev inte fler som
ställde upp för det och jag tror inte att det är det
som gör att medlemmarna är beredda att engagera
sig.
I LASK har verksamheten i perioder varit

”Många drar sig nog för att hjälpa till
eftersom de är rädda för att bli alltför
involverade.”
det lättare att påverka så att det blir som man vill
ha det.
– Jag håller fortfarande på att sätta mig in i
arbetet, lära mig hur föreningen fungerar och
försöka komma fram till hur verksamheten skall
byggas upp. Och jag är helt klart beredd att sitta

betydligt större än den är idag, men både elit-,
bredd- och ungdomsverksamhet fungerar väl.
Klubbens representationslag har de senaste
åren stabiliserat sig i elitserietoppen, och i
elitgrupperna i SM vimlar det av LASK-ungdomar
som visar framfötterna. I stort sett alla dagar i
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PORTRÄTTET
veckan har klubben någon typ av verksamhet,
antingen ungdomsgrupper, turneringsspel eller
föreläsningar för vuxna medlemmar. Särskilt
nämner Ellinor den nystartade nybörjargruppen
för vuxna, som växte fram mer eller mindre av en
slump.
– Två nya spelare dök upp och ville vara med
så vi placerade dem i en av ungdomsgrupperna,
men den var lite för avancerad. Så istället fick

UNG ORDFÖRANDE. 22-åriga
Ellinor Frisk är ordförande i LASK
sedan i vintras.

FOTO: Niklas Sidmar

av de mycket sällsynta sporter där det är svårt att
hitta belägg för något annat än att jämställdheten
borde vara total.
– När jag vikarierade som lärare i en andraklass
var det en av flickorna som ville spela schack,
så jag satte mig och spelade med henne. Då
kom en annan tjej fram och sa något om vilken
gubbsport schack är. Och det är klart, om de har
den uppfattningen redan i den åldern …
När man kommer in på vad som kan, eller
bör, göras åt problemet blir Ellinor kluven
igen. Hon hänvisar till en debattartikel av Anna
Lindgren i Dagens Nyheter i somras, där Lindgren
ifrågasatte om lika könsfördelning inom schacket
nödvändigtvis är ett självändamål.
– Visst är det väl så att det är bra med en
blandning i alla sammanhang. Män och kvinnor
har säkert olika sätt att tänka, olika erfarenheter,
olika bakgrund. Inte minst i styrelsearbetet måste
det vara en fördel. Men Lindgrens artikel var ändå
en tankeställare. Varför är det så viktigt att lika
många kvinnor som män spelar schack?
– Samtidigt kan det ju knappast vara någon
nackdel om fler kvinnor börjar spela …
En annan sak som ofta diskuteras i de här
sammanhangen är för- och nackdelarna med
särskilda dam- och flicktävlingar. Inte oväntat kan
Ellinor sympatisera med båda lägren. Hon spelar
sådana tävlingar själv, tycker att det är trevligt
att träffa kompisar som man inte träffar så ofta,
och konstaterar att hon därför kanske inte har rätt
att kritisera dem. Samtidigt ser hon ingen riktigt

”Risken finns att man nöjer sig med att bli lika
bra som de andra tjejerna istället för att jämföra
sig med de bästa, oavsett kön.”
vi tag i ytterligare några som var intresserade av
att vara med och startade en ny grupp. Nu är det
fem deltagare i nybörjargruppen och de har varit
jättenöjda.
Om man talar med kvinnor om schack är det svårt
att undvika att tala om förhållandet mellan kvinnor
och schack. Av drygt 550 starter i SM i somras
gjordes ungefär 25 av kvinnor eller flickor. I en
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anledning till att det skall finnas en uppdelning.
På juniornivå lutar hon mer åt att särskilda
flicktävlingar faktiskt är ett bra sätt att hålla kvar
flickor inom schacket. Även här hittar hon dock
argument också för den andra sidan.
– Jag minns när jag var junior och spelade FlickSM och andra tävlingar. Jag jämförde mig oftast
med de andra tjejerna i min ålder, Julia Almer,
Sophie Davidson, Anahita Attaran. Risken finns

PORTRÄTTET
är ju inte säkert att alla
känner så.
För närvarande läser
Ellinor franska på Lunds
universitet och tidigare
har hon läst matematik
samt klarat av ett års
studier i franska i
Montpellier. Tanken är
att hon skall komplettera
med pedagogiska kurser
och bli gymnasielärare
i den något udda
kombinationen franska
och matematik.
– Ja, det är förstås lite
ovanligt. Jag hade kunnat
välja matte och fysik, men
jag är inte så intresserad
av fysik.
Fortfarande
spelar
Ellinor, åtminstone tidvis,
riktigt mycket schack
även om hon säger att
FOTO: Niklas Sidmar
seriositeten
varierar
SPELAR FLITIGT. Under sommarens SM i Växjö spelade
kraftigt,
inte
minst
Ellinor i Mästarklassen båda veckorna. Hon lyckades försvara
beroende
på
resultaten.
sin mästarvärdighet båda gångerna.
– När det går dåligt
att man nöjer sig med att bli lika bra som de andra tappar jag intresset och tränar inte så mycket på
tjejerna istället för att jämföra sig med de bästa i ett tag. Väldigt fel inställning förstås, men så är
sin ålder oavsett kön.
det tyvärr. För några år sedan satsade jag ganska
– Nu tror jag i och för sig inte att det hade gjort hårt och tränade minst en timme om dagen under
någon skillnad för mig. Och dessutom tycker jag en period, men när jag inte märkte något resultat
kanske inte att det viktigaste är att få fram så bra blev jag väldigt besviken och slutade. Efter något
spelare som möjligt, utan så många som möjligt år började det plötsligt gå jättebra och då insåg
och det är helt klart så att många flickor uppfattar jag att all träning visst hade haft betydelse, men
de här tävlingarna som något positivt.
att man inte kan räkna med att märka effekten
direkt.
Ellinor själv började spela när hon var fyra–fem
Ellinor Frisk har idag både svensk rating och
år gammal och när hon var åtta började hon träna Elo-rating på runt 2100. Det betyder att hon ligger
i LASK, där hennes pappa var ungdomsledare. på gränsen till damlandslaget och fram till för
Redan då spelade hon i första hand tillsammans något år sedan var det något hon satsade på. Idag
med pojkar, men när hon så småningom började lutar hon mer åt att hon inte har så mycket där att
delta i tävlingar träffade hon Anahita Attaran och göra.
Marta Nestorow.
– Det är visserligen inte så mycket som skiljer
– Då hade LASK ungdomsträningen uppdelad om man ser till spelstyrkan, men jag tycker att man
på olika platser i Lund, så jag hade inte träffat dem kan kräva att man verkligen satsar på schacket om
förut. Visst var det kul att träffa några andra tjejer, man skall vara med i landslaget. Jag tror inte att
men jag hade ju inte slutat om inte de hade varit jag skulle kunna vara med och bara spela utan att
med. Jag tyckte att det var helt okej att träna med vara ordentligt förberedd, inte med gott samvete
killarna. Men det var bara min inställning, det i alla fall.
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POLITIKEN CUP

På andra
sidan
Öresund
Lars Bech Hansen, turneringsledare för
Politiken Cup: Är ni nöjda med flytten till
Helsingör?
– Ja, det är vi förstås. Vi fick fler deltagare och
ett mycket starkare startfält, så vi kan knappast
vara annat. Men visst var vi oroliga inför förra
årets tävling över vad flytten skulle få för
effekt.
Vad är den största skillnaden mot tidigare?
– Ekonomin. Vi har fått ett väldigt bra avtal
med Lo-skolan, vilket gör att en stor del av de
pengar som vi tidigare använde till spellokal och logi nu kan användas till
att ta hit starka spelare.
Kommer turneringen att bli ännu starkare i framtiden?
– Det är möjligt, om vi lyckas få in mer sponsorpengar. Det är i alla fall
klart att tävlingen spelas i samma lokal nästa år.
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POLITIKEN CUP
Av de 28 deltagande svenskarna i Politiken Cup
var det minst en handfull som hade ambitioner
att vara med och tampas i toppen. De enda
som verkligen lyckades var Emanuel Berg och
Jonny Hector, som båda höll sig bland de elva
toppborden i det förnämsta spelrummet genom
i stort sett hela turneringen.
Förra året flyttade Politiken Cup från Köpenhamn
till Helsingör, och hos arrangörerna fanns en viss
oro för att det skulle påverka deltagandet negativt.
Så blev det inte. Deltagandet ökade och bland såväl
spelare som besökare är det inte lätt att hitta någon
som har annat än lovord för arrangemanget.
– Ja, arrangemanget har varit jättebra. Jag var
själv inte med de sista åren i Köpenhamn, men de
flesta tycker att det har blivit mycket bättre här i
Helsingör, säger Emanuel Berg.
Förutom att antalet deltagare har ökat var årets
tävling den starkaste någonsin. Inte mindre än
tjugotvå stormästare, varav nio spelare med mer
än 2600 i Elo, stod på startlinjen.
Från Sverige deltog 28 spelare, däribland
stormästarna Emanuel Berg, Stellan Brynell,
Jonny Hector och Tiger Hillarp Persson. Efter
de inledande tre ronderna som spelades över två
dagar hade alla fyra maximala 3 poäng.
– Jag var väldigt nöjd med att ha klarat det. Det
är nästan den värsta delen av turneringen. Det är
tätt mellan partierna och man är pressad att vinna,
förklarade Emanuel Berg strax efter sitt parti i den
femte ronden, där han tog en snabb remi mot den
danske stormästarkollegan Sune Berg Hansen.
Det visade sig snart att det skulle bli Berg
och Hector som lyckades bäst av de svenska
stormästarna. Brynell och Hillarp Persson tappade
flera poäng mot lägre rankade motståndare och
kom en bit ner i prislistan. Jonny Hector förlorade
visserligen i fjärde ronden, men därefter släppte
han bara två remier och han slutade på sjätte plats
med 8 poäng, samma som slutsegraren Sergey
Tiviakov. Emanuel Berg gick obesegrad igenom
turneringen, men det blev någon remi för mycket
och han fick nöja sig med 7½ poäng och en plats
strax bakom tätgruppen.
På de följande sidorna kommenterar Emanuel
Berg själv sina tre avslutande partier i Politiken
Cup.
FOTO: Niklas Sidmar
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POLITIKEN CUP
Emanuel Berg
Jayram Ashwin
Sicilianskt (B 23)

Kommentarer av Emanuel Berg
1.e4 c5 2.Sc3 a6 3.f4 b5 4.g3
Efter svarts 3...b5 är det
naturligt att fianchettera löparen
till g2 där den har bättre utsikter
och dessutom garderar upp e4bonden i händelse av att svart
spelar Lb7 och b5–b4.
4...Lb7 5.Lg2 Sf6
Varianten 5...e6 6.d3 d5 är mer
kritisk för vit. I partiet blir svart
en aning passiv.
6.d3 e6 7.Sf3 d6
Svart väljer att spela solitt och
först utveckla sig innan han
bryter i centrum. På alternativet
7...d5 följer 8.e5 Sfd7 (8...
d4!?) 9.0–0 och vit står något
bättre. Bondestöten f4–f5 är på
gång. Min motståndare hade
spelat detta en gång tidigare
och förlorat, vilket kanske var
en anledning till att han spelade
annorlunda mot mig.
8.0–0

XIIIIIIIIY
9rSn-WqkVl-Tr0
9?l?-?pZpp0
9p?-ZppSn-?0
9?pZp-?-?-0
9-?-?PZP-?0
9?-SNP?NZP-0
9PZPP?-?LZP0
9TR-VLQ?RMK-0
xiiiiiiiiy

8...Le7
Ashwin var inte så nöjd med
det här draget efter partiet. Med
tanke på fortsättningen kan jag
förstå honom, men det behövde
inte nödvändigtvis ha blivit så
illa.
Tänkbara alternativ är 8...Sc6
eller 8...b4 för att passivisera
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vits springare. I efteranalysen
föreslog Ashwin 8...Dc7 med
idén att komma in i partivarianten
med ett mertempo då löparen
slår tillbaka på d6 direkt från
f8. Men efter 9.e5 Sfd7 (på 9...
dxe5 följer 10.fxe5 Sfd7 11.De2
Sc6 12.Sg5! med ett farligt
initiativ) 10.f5! exf5 11.exd6
Lxd6 är den stora skillnaden att
vit kan spela 12.De2+ istället
för 12.Sh4 och nu har svart
inte resursen De7 tillgänglig.
Vit får ett starkt initiativ efter
12...Kf8 13.Sh4 Lxg2 (13...
g6?? förlorar omedelbart efter
14.Lxb7 Dxb7 15.Lh6+ Kg8
16.Sxf5 gxf5 17.Txf5 och matt
på g-linjen inom kort) 14.Dxg2
Dc6 15.Sd5.
9.e5!
Detta drag sätter direkt stopp
för svarts planer. Förutom att
springaren hotas så öppnas nu
även diagonalen för vits löpare
på g2, vilket ger vit taktiska
möjligheter.
9...Sfd7?
Att öppna f-linjen är farligt för
svart, men hade varit klart bättre
än vad som skedde i partiet. Efter
9...dxe5 10.fxe5 Sd5 11.Se4
har vit utvecklingsförsprång
och aktivt pjässpel. Det hotar
dessutom Lg5 för att ta kontroll
över de svarta fälten.
10.f5! exf5 11.exd6 Lxd6
12.Sh4
Ännu starkare var 12.Te1+ Kf8
13.Sh4 Lxg2 14.Kxg2 med
liknande spel som i partiet, men
här har inte svart fått rockera.
En viktig detalj är att svart inte
kan gardera f5-bonden eftersom
14...g6 faller på 15.Sxf5! gxf5
16.Lh6+ Kg8 17.Dh5 Sf8
18.Dxf5 med vinnande angrepp
för vit.
12...Lxg2 13.De2+ Le5 14.Dxg2
Ta7 15.Sxf5 0–0 16.Se4
Vit aktiverar sin andra springare

och förbereder c2–c3 för att ta
kontroll över d4-fältet.
16...Kh8
Svart förbereder g7–g6, men
planen är felaktig och kräver
för mycket tid. Bättre var 16...
Sc6 17.Sxc5 Sxc5 (17...Db6??
18.Dxc6!) 18.Dxc6 Tc7 19.Df3
Te8 och svart får åtminstone ut
pjäserna till priset av en bonde.
17.c3!
Garderar upp b2-bonden, tar
kontroll över fältet d4 samt för
bereder Le3 med tryck mot c5.
17...Db6
Ett märkligt drag som bjuder
in till en bindning med Le3.
Svarts idé är att bryta sig loss
med g7–g6 och f7–f5, men det
försvagar hans ställning alltför
allvarligt.
18.Le3 g6 19.Sh6 f5

XIIIIIIIIY
9-Sn-?-Tr-Mk0
9Tr-?n?-?p0
9pWq-?-?pSN0
9?pZp-Vlp?-0
9-?-?N?-?0
9?-ZPPVL-ZP-0
9PZP-?-?QZP0
9TR-?-?RMK-0
xiiiiiiiiy

20.Sxc5!
En forcering som utnyttjar svarts
försvagade kungsställning och
eftersatta utveckling. Även
20.Sg5 Sf6 21.Tae1 är mycket
lovande för vit.
20...Sxc5 21.Dd5 Sbd7
21...Lg7 förlorar material efter
22.Dxc5 (22.Lxc5? Td7 släpper
in svart i partiet) 22...Dxc5
23.Lxc5 Td7 24.Lxf8 Lxf8
25.Sg4!, en viktig finess som
räddar springaren. Vit leder med
kvalitet och står på klar vinst.
22.Sf7+ Txf7 23.Dxf7 Db8!
Ett listigt drag. Svart går ur
bindningen mot damen och
hotar dessutom att fånga in vits
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FÖRE. Emanuel Berg gör sig klar för spel mot danske stormästaren Sune Berg
Hansen efter att ha inlett med 3½ poäng på fyra ronder.

dam med 24...Sf6, alternativt
24...Sb6.
24.Dd5!
Vit går bort med damen från
faran och sätter åter press på
svart. Nu hotas springaren på
c5 och dessutom ligger d3–d4 i
luften med pjäsvinst. Svart har
inget bra sätt att koordinera sina
pjäser och måste därför släppa
material.
24...Sa4
Svart väljer en ställning med
tre lätta pjäser för två torn
och bonde, men hans kung
är alltför utsatt och pjäserna
saknar koordination. 24...Lxg3!
var bästa chansen. Efter mitt
planerade 25.Ld4+ Le5 26.Tae1
tycks svart klara sig med 26...
Sxd3!, då det är snarare vit som
hamnar i knipa, men starkt är
25.Tae1! Lxh2+ 26.Kh1 Le5
27.Lxc5 Sxc5 28.Dxc5 Lf6
29.Te6 Kg7 30.Tg1 med klar
fördel för vit. Svart saknar
aktivitet och de förbundna
fribönderna är under kontroll.

25.Lxa7 Dxa7+ 26.d4 Lg7
Efter 26...Sxb2 vinner vit med
27.Tae1!.
27.Df7!

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-Mk0
9Wq-?n?QVlp0
9p?-?-?p?0
9?p?-?p?-0
9n?-ZP-?-?0
9?-ZP-?-ZP-0
9PZP-?-?-ZP0
9TR-?-?RMK-0
xiiiiiiiiy

Ett fint drag som tar bort svarts
sista hopp. Damen spikar
springaren på d7 och förbereder
Tae1–e8 med mattspel. Svart är
förlorad.
27...Lxd4+
Desperation.
På
27...Dc7
kommer 28.Tae1 Lf8 29.Te8
Dd6 30.Tfe1 följt av Te7 och
matt inom kort.
28.cxd4 Dxd4+ 29.Tf2 Sac5
30.Tc1!
Nu hotar vit att avgöra med
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31.Txc5 Sxc5 32.Df8 matt,
vilket svart inte har något
försvar mot.
30...h5
Efter 30...De3 31.Txc5 De1+
32.Kg2 De4+ tar sig vit ur
schackarna med 33.Tf3 De2+
34.Kh3.
31.Dxg6 Se5 32.De8+ Kg7
33.De7+ Kg6 34.Dxc5 Sf3+
35.Kh1 uppg.
Aleksander Evdokinov
Emanuel Berg
Benoni (A 79)

Kommentarer av Emanuel Berg
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3
exd5 5.cxd5 d6 6.Sf3 g6 7.Sd2
Lg7 8.e4 0–0 9.Le2
Vi är nu inne i den klassiska
varianten av Modern Benoni.
9...Te8 10.0–0 Sa6
Svarts springare är på väg till c7
för att understödja b7–b5.
11.f3
Det klart vanligaste draget. Vit
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EFTER. Efter den tuffa inledningen med tre partier på två dagar var Berg nöjd med att
få en behaglig remi i den femte ronden. Efter 19 drag var partiet mot dansken slut.

garderar sin centrumbonde på
e4 och förbereder Sc4. Även
11.f4 har spelats.
11...Sc7
Svart fortsätter sin plan och
förhindrar nu samtidigt Sc4 som
kan bemötas med b7–b5.
12.a4
Stoppar b7–b5 och gör åter Sc4
möjligt.
12...b6
Svart öppnar för sin löpare för
att kunna utmana vits springare
med La6 då den kommit till c4.
13.Sc4 La6 14.Lg5

XIIIIIIIIY
9r?-Wqr?k?0
9Zp-Sn-?pVlp0
9lZp-Zp-Snp?0
9?-ZpP?-VL-0
9P?N?P?-?0
9?-SN-?P?-0
9-ZP-?L?PZP0
9TR-?Q?RMK-0
xiiiiiiiiy

14...Dd7
Lika vanligt är 14...h6, men efter
15.Le3 har vit det bättre spelet
och svart har haft problem i de
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partier som spelats.
15.Dd2
Vit garderar upp springaren på
c3 för att kunna spela b2–b3
i nästa drag om inte svart slår
på c4. Som partiet fortsätter
förlorar det här draget ett tempo,
men vit tycks inte ha några bra
väntedrag. Efter till exempel
15.Kh1 följer 15...Tab8 med
idén att slå av på c4 följt av a7–
a6 och b7–b5. Det direkta 15.b3
bemöts med 15...Sg4! 16.De1
Ld4+ 17.Kh1 Se5 med aktivt
spel för svart.
15...Lxc4
På 15...Tab8 följer 16.b3 med
iden 16...Lxc4 17.bxc4 och b7–
b5 är förhindrat.
16.Lxc4 a6 17.Dd3
Vit förhindrar b7–b5 och
sätter press på a6-bonden
vilket ytterligare försvårar
för svart att genomföra detta
bondegenombrott. Svart försöker
därför istället skapa motspel på
andra kanten för att om möjligt
överlasta de vita pjäserna.
17...Sh5!?
Ett provocerande drag. Idén är
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att spela f7–f5, så vits svar är
rätt så naturligt.
18.g4 Ld4+ 19.Kh1
Frågan är om detta var bästa rutan
för kungen. Det ser naturligt ut
att gömma sig bakom h-bonden,
men 19.Kg2 är att föredra i flera
varianter som kan uppkomma
senare och det är oklart om svart
kan ställa upp sig annorlunda.
19...Sg7
En märklig placering för
spingaren som tycks vara helt
ur spel. Iden är att bryta med
h7–h5 eller f7–f5. Efter en
liten funderare spelade min
motståndare …
20.Ld2

XIIIIIIIIY
9r?-?r?k?0
9?-Snq?pSnp0
9pZp-Zp-?p?0
9?-ZpP?-?-0
9P?LVlP?P?0
9?-SNQ?P?-0
9-ZP-VL-?-ZP0
9TR-?-?R?K0
xiiiiiiiiy

Ett drag med flera poänger
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och dessutom en nyhet. Det
var dock inte frågan om någon
planerad nyhet, utan snarare ett
påfund vid brädet. Vit lämnar
g5-fältet med löparen för att
kunna bemöta 20...h5 med
21.g5 eller 20...f5 med 21.exf5
följt av 22.g5. I båda fallen är
temat att svarts springare på
g7 blir utestängd från spelet. I
partiet Dlugy–de Firmian, USA
1988 spelades 20.Tab1 varpå
det följde 20...h5 21.Se2 b5 med
mycket skarpt spel och chanser
för båda parter. Efter en lång
funderare hittade jag till sist en
lucka i min motståndares plan.
20...f5 21.exf5 gxf5 22.g5
Vit har stängt in springaren på
g7. Samtidigt är han på väg att
fixera kungsflygeln med f3–f4.
22...f4!
Ett starkt bondeoffer som
öppnar diagonalen för svarts
dam ner mot h3 och samtidigt
ger den svarta springaren på g7
en ljusare framtid.
23.Tae1
23.Lxf4 ger svart starkt motspel
efter 23...Sh5 24.Dd2 (24.Ld2?
förlorar kvalitet efter 24...
Sg3+!) 24...b5.
23...Sh5 24.Kg2 Kh8?!
Svart förbereder Tg8 följt av
h7–h6 för att starta ett angrepp
mot vits kung på g-linjen, men
detta tillåter vit att få motspel.
Bättre var 24...Le3! för att
stänga tornlinjen för vit. Svart
planerar att fortsätta med Te5
och b7–b5 om tillfälle ges. Vits
ställning är svårspelad och svart
står något bättre.
25.Te4?!
25.Txe8+ Txe8 26.b4 öppnar
spelet en aning och ger vit
motspel. I partiet är det svart
som har de enda chanserna.
25...Txe4 26.Sxe4 b5
Vit har släppt garderingen av b5
och svart tillåts att expandera på

damflygeln.
27.La2 Lxb2 28.Lc3+ Lxc3
29.Dxc3+ Dg7
Svart ger tillbaka merbonden
och forcerar fram ett slutspel
med två förbundna fribönder,
vilket tycks vara bra. Dessvärre
saknas det koordination mellan
svarts pjäser så att bönderna
kan börja röra på sig och bli
riktigt farliga. Alternativet 29...
Kg8 bedömde jag under partiet
som riskfyllt med tanke på min
utsatta kung. Vit fortsätter bäst
med det spektakulära 30.Df6!
vilket tvingar svart till passivitet
efter 30...Se8 31.Dh6 Shg7
32.Dh4 Df7. Vit har farligt
angreppsspel, men de förbundna
fribönderna är inte heller att
leka med. Kanske var detta den
objektivt bästa vinstchansen,
men det medför naturligtvis
också större risker för svart.
30.Dxg7+ Sxg7 31.Sxd6 c4
32.Td1

XIIIIIIIIY
9r?-?-?-Mk0
9?-Sn-?-Snp0
9p?-SN-?-?0
9?p?P?-ZP-0
9P?p?-Zp-?0
9?-?-?P?-0
9L?-?-?KZP0
9?-?R?-?-0
xiiiiiiiiy

32...Sce8!?
Iden bakom det här draget är att
få till en springarblockad på d6
för att stoppa vits d-bonde. En
springare på d6 kan dessutom
understödja damflygelböndernas
framfart.
33.Sf7+
Här bjöd min motståndare remi.
Svart står inte objektivt bättre,
men jag hade klart bättre tid och
trodde dessutom starkt på min
ställning.
33...Kg8 34.Sh6+ Kf8 35.d6

Vit vill naturligtvis hindra
blockaden på d6, men istället blir
vits d-bonde svag. Efter 35.Lb1?
Sd6 36.Lxh7 b4 är svarts bönder
en god bit på väg och den extra
merbonden för vit gör honom
inte mycket lyckligare.
35...Td8 36.d7 Sc7 37.Kh3
Vit aktiverar kungen till g4 för
att vinna f4-bonden av svart.
37...Ke7 38.Kg4 Txd7 39.Sg8+
Kd8 40.Txd7+ Kxd7 41.axb5
axb5

XIIIIIIIIY
9-?-?-?N?0
9?-Snk?-Snp0
9-?-?-?-?0
9?p?-?-ZP-0
9-?p?-ZpK?0
9?-?-?P?-0
9L?-?-?-ZP0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

42.Kxf4!
42.h4 var ett intressant alternativ
för att snabbt skapa en farlig
fribonde, men då tycks 42...
Sge6! vara bra för svart, till
exempel 43.h5 c3 44.Sf6+
Ke7 45.Lb3 Sd4 46.Se4 Sxb3
47.Sxc3 b4 och svart vinner.
42...Kd6
Ett alternativ var 42...Sge6+!?
43.Kg4 c3 44.Sf6+ Ke7 45.Lb1
b4 46.Se4 Sf8 (Nödvändigt för
att hålla i h7-bonden. 46...Sd5
vinner två pjäser efter 47.Sxc3
bxc3 48.Lxh7 Se3+ 49.Kh4 c2
50.Lxc2 Sxc2 men verkar inte
räcka till vinst efter 51.f4! Sxf4
[51...Se3!?] 52.Kg4 Sg6 53.h4
och svart lyckas inte blockera
vits fribönder i tid. Om vit
passerar femte raden med dem
är vinstchanserna borta.) 47.Sc5
Kd6 med fortsatta vinstchanser.
43.Sf6 Sd5+ 44.Sxd5 Kxd5
45.Ke3!
45.Lb1?? förlorar efter 45...Kd4!
46.Lxh7 (46.Kg3 Ke3!) 46...b4

TfS 5/2008 49

POLITIKEN CUP
47.h4 b3 48.Lg8 Sf5! och svarts
bönder går inte att stoppa.
45...Sf5+ 46.Kd2 b4
46...Sd4 47.f4 räcker inte heller
till vinst för svart.
47.Lb1 c3+
Efter 47...Ke5 följer 48.Lxf5
Kxf5 49.h4 Kf4 50.Kc2 b3+
51.Kb2 Ke3 52.h5 Kd2 53.g6
c3+ 54.Kxb3 hxg6 55.hxg6 c2
56.g7 c1D 57.g8D Dc3+ med remi.
48.Kd3!

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?p0
9-?-?-?-?0
9?-?k?nZP-0
9-Zp-?-?-?0
9?-ZpK?P?-0
9-?-?-?-ZP0
9?L?-?-?-0
xiiiiiiiiy

48...Ke5
Detta forcerar omedelbart remi.
Det fanns fortfarande vissa
chanser efter 48...Sh4 49.f4 Sg2
50.La2+ Kc5, men efter 51.Kc2
Sxf4 52.h4 Se2 53.Lg8 Sd4+
54.Kd3 c2 55.Kd2 b3 56.Lxh7
Kb4 57.Lxc2! bxc2 58.g6 Kb3
59.g7 Kb2 60.g8D c1D+ 61.Kd3
håller vit remi.
49.Kc4 Se3+ 50.Kb3 Kf4
51.Lxh7 Kxg5 52.Kxb4 remi
Emanuel Berg
Boris Savtjenko
Sicilianskt (B 65)

Kommentarer av Emanuel Berg
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6
Detta kom en aning överraskande
då jag hade väntat mig en
accelererad drake med 4...g6.
5.Sc3 d6 6.Lg5 e6 7.Dd2 Le7
8.0–0–0 Sxd4 9.Dxd4 0–0 10.f4
Da5 11.Lc4 Ld7 12.e5 dxe5
13.fxe5 Lc6 14.Ld2 Sd7 15.Sd5
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Dd8 16.Sxe7+ Dxe7 17.The1

XIIIIIIIIY
9r?-?-Trk?0
9Zpp?nWqpZpp0
9-?l?p?-?0
9?-?-ZP-?-0
9-?LWQ-?-?0
9?-?-?-?-0
9PZPPVL-?PZP0
9?-MKRTR-?-0
xiiiiiiiiy

17...Tfd8 18.Dg4 Sf8
Här kom jag ihåg att jag spelat
samma variant mot Kotronias i
Sigemanturneringen 2007, men
med skillnaden att han ställde
tornet på c8. I mina förberedelser
till det partiet hade jag även
tittat på 17...Tfd8. Efter en lång
funderare spelade jag till sist …
19.h4!?
Ett relativt okänt drag i
jämförelse med det vanliga
19.Ld3 som svart bemöter med
19...Td5, alternativt kvalitets
offret 19...Txd3 som var den
gamla huvudvarianten.
19...Dc5 20.Lc3 h5!?
Svart spelar mycket konkret.
Det ser riskabelt ut att öppna upp
framför den egna kungen och
kräver noggranna beräkningar.
Jag hade väntat mig 20...Df2
varpå det kan följa 21.Td6
Dxg2 22.Dd4 Tdc8. Vit har
kompensation för den offrade
bonden i form av aktivitet och
löparparet.
21.De2 Lxg2 22.Ld3

XIIIIIIIIY
9r?-Tr-Snk?0
9Zpp?-?pZp-0
9-?-?p?-?0
9?-Wq-ZP-?p0
9-?-?-?-ZP0
9?-VLL?-?-0
9PZPP?Q?l?0
9?-MKRTR-?-0
xiiiiiiiiy

En intressant nyhet som leder
till ett kvalitetsoffer, men vit får
ett farligt angrepp mot svarts
kung. Tidigare har 22.Txd8
spelats varpå det följde 22...
Txd8 23.Ld3 Lh3 (Under partiet
bedömde jag ställningen som
okej för svart efter 23...Lc6
24.Dxh5 f5! och det är svårt för
vit att komma vidare. Kanske
har vit ändå en viss fördel efter
25.Dg5 eller åtminstone enklare
spel.) 24.Dxh5 f5 25.Df3 Lg4
26.Dxb7 Df2 27.b3 Txd3
28.cxd3 Dxa2 29.Db8 a5 30.Ld4
Da3+ 31.Kc2 a4 32.Ta1 axb3+
33.Kd2 De7 34.Ta7 Dxh4 35.Lc5
Dg5+ 36.Kc3 b2 37.Dxf8+ Kh7
38.Le3 uppg. (Sherzer–Rachels,
Durango 1992)
22...Dc6 23.Dxh5 Lf3 24.Dg5
Lxd1 25.Txd1 Df3

XIIIIIIIIY
9r?-Tr-Snk?0
9Zpp?-?pZp-0
9-?-?p?-?0
9?-?-ZP-WQ-0
9-?-?-?-ZP0
9?-VLL?q?-0
9PZPP?-?-?0
9?-MKR?-?-0
xiiiiiiiiy

Svart kan ge tillbaka material
med 25...Txd3 för att säkra sin
kung, men efter 26.Txd3 har vit
fördel.
26.Tf1
Ett intressant alternativ var
26.h5!? med idén 27.Tg1.
Efter 26...g6 27.hxg6 fxg6
28.Tf1 Txd3 (28...Dh5 29.Dg2
Dh7 30.Lb4 ger vit ett farligt
angrepp) 29.Txf3 Txf3 30.Dg2
Tf7 31.Ld4 har vit fördel. Hans
dam är starkare än svarts två torn
eftersom vit har en bra placerad
löpare i centrum och svart har
dålig koordination samt svag
kung. Fribonden på g-linjen är
hans enda motspel, men det är
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NATURSKÖNT. Efter ungefär en halvtimmes promenad från centrala Helsingör är
man framme vid Lo-skolan, spellokal för Politiken Cup sedan förra året.

svårt att få den framåt.
26...Dh3
Efter 26...Txd3?! får vit utmärkt
spel med 27.Txf3 Txf3 28.Dg2
Tf4 29.Dxb7 Tf1+ (Eller 29...
Td8 30.b3 Txh4 31.a4 med
klar fördel. Vits fribönder är
snabbast!) 30.Kd2 Td8+ 31.Ke2
Tc1 32.De4.
27.Tg1 g6 28.Le4!
Vit hotar nu Th1 med
damfångst.
28...Td7!
Svart garderar damen taktiskt.
Efter 28...Dh2, som jag räknat
med, följer 29.h5 Sh7 30.Dg4
med ett giftigt anfall för vit.
29.Lb4
29.Th1 fångar damen, men
efter 29...Tad8 har svart mothot
på första raden. Med 30.Ld2!
Txd2 31.Dxd2 Txd2 (Efter 31...
Dxh1+ 32.Lxh1 Txd2 33.Kxd2
är slutspelet fördelaktigt för vit
eftersom löparen är starkare än
springaren vid spel på två flyglar.
Dessutom har vit aktivare kung.)
32.Txh3 Te2 33.Lxb7 Txe5
kunde vit ha fått en liten fördel.
Ställningen är i materiell balans,
men återigen har vit löpare mot

springare, vilket är att föredra.
29...Sh7
Det direkta 29...Td4 faller på
30.Th1 då svart måste ge damen
för två torn eftersom 30...Sh7
kan bemötas med 31.Dg1. Vit
har fördel eftersom svart saknar
koordination mellan sina pjäser.
30.Df4 Td4 31.Lc5 Tc4 32.Le3
Tac8 33.b3!

XIIIIIIIIY
9-?r?-?k?0
9Zpp?-?p?n0
9-?-?p?p?0
9?-?-ZP-?-0
9-?r?LWQ-ZP0
9?P?-VL-?q0
9P?P?-?-?0
9?-MK-?-TR-0
xiiiiiiiiy

33...Tc3??
Ett allvarligt misstag. Detta
spelades dessutom mycket
snabbt av svart som hade
hela 55 minuter för att klara
40-dragskontrollen. Han verkade
vilja stressa mig som bara hade
ett par minuter kvar och nu
kunde han ha blivit bestraffad
med damförlust. Nödvändigt
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var 33...Txe4 34.Dxe4 Df5 och
vit står bara något bättre.
34.Ld4?
34.Tg3 vinner partiet omedelbart
eftersom svart får allt för lite trä
för damen. Efter 34...Dh2 (34...
Txe3 faller på 35.Txe3 och 34...
Txc2+ 35.Lxc2 Dh1+ klarar i
och för sig damen, men svart
blir en ren pjäs under) 35.Txg6+
fxg6 36.Dxh2 Txe3 37.Dg1!
Txe4 38.Dxg6+ Kh8 39.Dxe4
har vit klar vinst. Dessvärre
missade jag denna möjlighet i
tidsnöden.
34...Td8 remi
Här bjöd min motståndare
taktiskt remi, vilket jag efter att
ha tänkt ner min tid accepterade.
En tänkbar fortsättning är
35.Lxg6!? (jag hade planerat
35.Lxc3 Dxc3 36.Kb1 vilket
också ger vit fördel) 35...fxg6
36.Txg6+ Kh8 37.Df7 Dh1+
38.Lg1! Txc2+ 39.Kb1! Tc7
40.Dxc7 De4+ 41.Kc1! De1+
42.Kb2 Dd2+ 43.Dc2 Da5
44.Tg2 Dxe5+ 45.Dc3 Dxc3+
46.Kxc3 med klar fördel för vit
i slutspelet.
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Sverige

2537

8

7

GM Michael Roiz

Israel

2680

7½

8

GM Micheil Mchedlisjvili

Georgien

2604

7½

9

GM Pavel Eljanov

Ukraina

2716

7½

10

GM Konstantin Landa

Ryssland

2615

7½

11

GM Alexej Iljusjin

Ryssland

2546

7½

12

GM Emanuel Berg

Sverige

2592

7½

13

IM Oliver Kurmann

Schweiz

2394

7½

14

IM Christian Jepson

Sverige

2358

7½

15

GM Lars Schandorff

Danmark

2537

7½

23

IM Thomas Engqvist

Sverige

2363

7

32

GM Tiger Hillarp Persson

Sverige

2526

6½

35

GM Stellan Brynell

Sverige

2468

6½

38

IM Bengt Lindberg

Sverige

2432

6½

48

Magnus Eriksson

Sverige

2163

6½

50

FM Linus Olsson

Sverige

2365

6

54

Mladen Gajic

Sverige

2135

6

55

FM Erik Hedman

Sverige

2363

6

63

Nils Åke Malmdin

Sverige

2274

6

65

Kent Ängskog

Sverige

2247

6

77

Daniel Abrahamsson

Sverige

2040

6

83

Conny Holst

Sverige

2161

5½

93

WFM Evgenia Pavlovskaia

Sverige

2210

5½

103

Tomas Carnstam

Sverige

2046

5½

105

Jacob Mejvik

Sverige

2015

5½

114

Lars Blomström

Sverige

2197

5½

136

WIM Christin Andersson

Sverige

2144

5

143

Mikael Helin

Sverige

1933

5

168

Philip Lindgren

Sverige

(1876)

4½

185

Gert Lyngsjö

Sverige

1811

4½

201

Håkan Lyngsjö

Sverige

1951

4

205

Eric Nordin

Sverige

1991

4

214

Sixten Salomonsson

Sverige

(1868)

4

224

Anders Hansen

Sverige

(1682)

4

248

Hannu Kalervo Edwardsson

Sverige

(1300)

3½

s
i
r

A

Spelöppningsskola
Av Ari Ziegler

KUNGSGAMBIT
del 1

1.e4 e5 2.f4
XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVlnTr0
9ZppZpp?pZpp0
9-?-?-?-?0
9?-?-Zp-?-0
9-?-?PZP-?0
9?-?-?-?-0
9PZPPZP-?PZP0
9TRNVLQMKLSNR0
xiiiiiiiiy

KUNGSGAMBIT
1.e4 e5 2.f4

XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVlnTr0
9ZppZpp?pZpp0
9-?-?-?-?0
9?-?-Zp-Z?-0
9-?-?PZP-Z?0
9?-?-?-?-0
9PZPPZP-?PZP0
9TRNVLQMKLSNR0
xiiiiiiiiy

Den mytomspunna Kungs
gambiten. Vit angriper e5bonden på det mest radikala sätt
man kan tänka sig. Kungsgambit
är till sin karaktär en väldigt
taktisk spelöppning där man inte
har så stor nytta av generella
överväganden. Allt handlar
om exakt beräkning, vilket gör
att öppningen passar taktikern
väldigt bra. I Kungsgambit får
man inte så mycket användning
för sin erfarenhet eller sin
överlägsna positionsförståelse,
det gäller istället att vara en
bra kämpe! Om man är en
spelare som inte räds att räkna
på praktiskt taget alla spelbara
drag hela tiden är Kungsgambit
en öppning som kan ge mycket
glädje.
Vad är då grundidén i Kungs
gambit? Jo, vit vill att svart
skall slå bonden på f4 så att
han kan bygga upp ett mäktigt
centrum, och med litet tur kan
man få tillbaka bonden och till
på köpet en halvöppen tornlinje
på f-linjen där tornet kan sikta
ned mot f7-bonden. Lägg till en
löpare på c4 så förstår vi att det
rör sig om kraftiga grejer!
Här kan svart så klart välja
mellan att anta bondeoffret
(det bästa) eller låta bli. Om
motståndaren tackar nej är vi
inne i avböjd Kungsgambit.
Efter 2.f4 har svart i runda
slängar åtta spelbara drag. Ett
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drag som vid första anblick
ser helt tokigt ut är 2...Df6
(Nordwaldervarianten).
Vad
skall man säga om den? För det
första kan man säga att draget
faktiskt är spelbart. Idén är att
kämpa om kontrollen över de
svarta fälten i centrum. Hur som
helst är nästan varje drag som
ser någorlunda okej ut spelbart i
Kungsgambit! Detta innebär att
de drag som presenteras i denna
artikel är baserade på ett oerhört
snävt (och subjektivt) urval.
Behandla därför denna artikel
som en utgångspunkt för vidare
egenstudier där man kan låta
lusten och nyfikenheten vara av
högsta prioritet!
2...exf4!
Det bästa draget. För det mesta
är det bästa sättet att vederlägga
en gambit att glatt acceptera
den.
3.Sf3!
Här förtjänar 3.Lc4 (Löpar
gambit) en viss uppmärksamhet.
Draget har spelats av många
prominenta spelare, men svarts
uppgift är inte lika svår efter
3.Lc4 som efter 3.Sf3. Vi
återkommer till 3.Lc4 senare
(variant 6).
3...g5!
Svarts bonde på f4 kommer att
bli en nagel i ögat för vit. På
det positionella planet vill inte
svart låta vit ta kontrollen över
de svarta fälten allt för lätt.
Utöver denna något passiva
uppgift hotar även g-bonden
att avancera fram till g4 och
hota springaren på f3, och när
springaren flyttar sig kan f4bonden spränga fram till f3 och
orsaka massiv förstörelse.
Vi skall även titta på det av
Fischer rekommenderade 3...d6
(variant 4).
Om svart spelar 3...d5!?
så kommer vi efter 4.exd5

in i en variant som hör till
en senare artikel om avböjd
Kungsgambit.

XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVlnTr0
9ZppZpp?p?p0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-Zp-0
9-?-?PZp-Z?0
9?-?-?N?-0
9PZPPZP-?PZP0
9TRNVLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

4.h4!
Det mest resoluta. Vit gör allt
han kan för att få kontroll över
de svarta fälten. Speciellt f4fältet vill vit ha i sin ägo. 4.Lc4
är mer direkt, men även om den
vita löparens intention är helt
klar så är det långt ifrån säkert
att den kommer att få någon
hjälp i sin attack mot f7-rutan.
4...Lg7 stoppar springaren från
att komma till e5 och efter
5.0–0 d6 6.d4 h6 har svart
effektivt satt stopp för alla vits
angreppsplaner och skall kunna
klara sig finfint!
När man spelar 4.Lc4
hoppas man på den så kallade
Muziogambiten: 4...g4 5.0–0!
gxf3 6.Dxf3 Df6 7.e5 Dxe5
8.Lxf7+ Kxf7 9.d4 (förr spelades
9.d3 med idéer såsom Sc3, Ld2
följt av Tael) 9...Dxd4+ (bättre
är 9...Df5) 10.Le3 Df6 11.Lxf4
Se7 12.Sc3 Sf5 13.Se4 Dg6
14.g4 Le7 15.Kh1 d5 16.gxf5
Lxf5 17.Sc3 Le4 18.Sxe4
dxe4 19.Dh3 Sc6 20.Le5+ Ke8
21.Lxh8 och vit vinner.
4...g4! 5.Se5!
Kieseritzkys gambit. Alter
nativet är 5.Sg5, den så kallade
Allgaiergambiten, som kan få
den mest härdade att hicka:
5...h6 6.Sxf7 Kxf7 7.Lc4+ d5
8.Lxd5+ Kg7 (8...Ke8!?) 9.d4
(9.Lxb7 Lxb7 10.Dxg4+ Kf7

KUNGSGAMBIT
11.Dh5+ Ke7 12.De5+ Kd7
13.Dxh8 Sf6 14.e5 Lxg2 15.Tg1
f3 16.Dxf6 Dxf6 17.exf6 Lc5
med fördel för svart) 9...Df6
10.e5 Dg6 (10...Db6 11.Lb3 Sc6
12.c3 Sge7 13.Lxf4 Sg6 14.0–0
med oklart spel) 11.h5 Df5
12.Sc3 Lb4 13.0–0 f3 14.Se4
med oklart spel.
5...Sf6!
Detta anger Kortchnoi som
huvuddraget för svart i ECO C
vol. 1. Ett viktigt alternativ är
5...d6 (se variant 3).

Variant 1
6.Lc4!

XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVl-Tr0
9ZppZpp?p?p0
9-?-?-Sn-?0
9?-?-SN-?-0
9-?L?PZppZP0
9?-?-?-?-0
9PZPPZP-?P?0
9TRNVLQMK-?R0
xiiiiiiiiy

Kasparov gav faktiskt textdraget
”?” i Chessbase Magazine för
några år sedan. Han föredrar 6.d4
som har spelats av många riktigt
bra stormästare (se variant 2).
Det är möjligt att Kungsgambit
inte är Garris grej med tanke
på följande incident: 1.e4 e5
2.f4 exf4 3.Lc4 Dh4+ 4.Kf1 b5
5.Lxb5 Sf6 6.Sf3 Dh6 7.Sc3
g5 8.d4 Lb7 9.h4 Tg8 10.Kg1
gxh4 11.Txh4 Dg6 12.De2
Sxe4 13.Txf4 f5 14.Sh4 Dg3
15.Sxe4 uppg. (Short–Kasparov,
snabbschack, London 1993)
6...d5
Enda draget.
7.exd5 Ld6!
Sätter effektivt stopp för 8.d6.
Ett drag som man inte tror
skall funka är 7...Lg7, men om

man kikar lite på ställningen
upptäcker man att d5–d6 trots
allt inte är ett allvarligt hot:
om 8.d6 så 8...0–0! och vit är
förlorad! Bättre är 8.d4 med lika
spel.
8.d4!
Vit stabiliserar centrum samtidigt
som han hotar Lxf4.

XIIIIIIIIY
9rSnlWqk?-Tr0
9ZppZp-?p?p0
9-?-Vl-Sn-?0
9?-?PSN-?-0
9-?LZP-ZppZP0
9?-?-?-?-0
9PZPP?-?P?0
9TRNVLQMK-?R0
xiiiiiiiiy

8...Sh5!
Svart tänker inte ge upp försvaret
av f-bonden så lätt! Efter
8...0–0!? 9.Lxf4 Sh5 10.g3 Sxf4
11.gxf4 Te8 12.Sc3! f6 13.De2
fxe5 14.fxe5 kompenserar vits
mäktiga centrum mer än väl
minuspjäsen.
9.0–0! Dxh4! 10.De1! Dxe1
Enda vettiga draget.
11.Txe1 0–0!
11...Kf8 verkar lite skevt.
12.Sc3!
Här anger Kortchnoi 12.Ld3,
vilket enligt honom leder till
oklart spel.
12...Lf5!
Attackerar c2.

XIIIIIIIIY
9rSn-?-Trk?0
9ZppZp-?p?p0
9-?-Vl-?-?0
9?-?PSNl?n0
9-?LZP-Zpp?0
9?-SN-?-?-0
9PZPP?-?P?0
9TR-VL-TR-MK-0
xiiiiiiiiy

Här väger chanserna jämnt och
den bästa spelaren bör vinna,

oavsett om han är vit eller svart.
Denna korta variant får belysa
Kungsgambiten vid bästa spel
från båda sidor. Låt oss gå vidare
till bivarianterna!

Variant 2
(1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Sf3 g5 4.h4
g4 5.Se5 Sf6) 6.d4
Som vi strax skall se så är vits
uppgift inte så enkel efter det
försiktigare 6.d4. Nu kan svart
hota bort springaren.
6...d6 7.Sd3
Det enda draget.
7...Sxe4 8.Lxf4

XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVl-Tr0
9ZppZp-?p?p0
9-?-Zp-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-ZPnVLpZP0
9?-?N?-?-0
9PZPP?-?P?0
9TRN?QMKL?R0
xiiiiiiiiy

8...De7
Svart kan även spela 8...Lg7 och
då kan vit välja mellan tre drag:
a) 9.c3 0–0 10.Sd2 Te8
11.Sxe4 Txe4+ 12.Le2. Detta
är en variant som Fritz 11 väljer
för svart. Svart står bättre enligt
densamme.
b) 9.Sc3 f5 10.Sxe4 fxe4
11.Sf2 0–0 12.g3 d5 och svart
står bättre.
c) 9.Sd2 De7 10.De2 Sxd2
11.Dxe7+ Kxe7 12.Lg5+ Kd7
13.Kxd2 Lxd4 14.Le2 f5 15.c3
Lg7 16.Thf1 h6 17.Le3 Kd8
18.Tae1. Svart har två bönder
mer och borde därmed stå bättre.
Vit kan emellertid hysa vissa
förhoppningar om att kunna lura
svart tack vare att han är helt
utvecklad.
9.Le2 Sc6 10.c3

TfS 5/2008 55

KUNGSGAMBIT
Vit skulle även kunna prova
10.Sc3!? men svart behåller
greppet efter 10...f5 11.0–0 Dxh4
12.Sxe4 fxe4 13.g3 Dh5 14.Sf2
Dg6 15.Lxg4 Lxg4 16.Dxg4
Dxg4 17.Sxg4 Lg7 18.c3 Kd7
och har de bättre chanserna tack
vare sin merbonde.

XIIIIIIIIY
9r?l?kVl-Tr0
9ZppZp-Wqp?p0
9-?nZp-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-ZPnVLpZP0
9?-ZPN?-?-0
9PZP-?L?P?0
9TRN?QMK-?R0
xiiiiiiiiy

10...d5
Här är 10...Lf5 det vanligaste
draget, men frågan är om inte
10...d5 är bättre. Det tycks som
om vit kan gräva fram oklart spel
efter 10...Lf5: 11.d5 Sb8 (11...
Se5 12.Lxe5 dxe5 13.Lxg4)
12.Sa3 Sd7 13.Sb5 Sb6 (13...
Sdc5 14.Sxc5 Sxc5 15.Dd4! Tg8
[15...Sd3+?! 16.Kf1] 16.0–0
Lg7 17.De3!) 14.0–0 Sxd5 (14...
h5!?) 15.Lxg4 Lxg4 16.Dxg4
med oklart spel. Möjligt är även
10...Lg7, till exempel 11.Sd2
Sf6 (11...Lf5 12.d5) 12.0–0
0–0 13.Lg5 h6 14.Lxf6 Lxf6
15.Lxg4 med oklart spel.
11.Sd2
Idén är Db3 följt av lång rockad.
Om vit börjar med 11.Db3
så följer 11...Lh6! 12.Lxh6
Sg3! 13.Sf4 Sxh1 14.Lg5 De3
15.Sxd5 Df2+ 16.Kd2 0–0
17.Sf6+ Kh8 18.Se4 Df5 19.Dc2
f6 och svart vinner.
11...Lf5
11...f5 är inte lika bra eftersom
vit då kan spela 12.Db3 och
förhindra löparutvecklingen.
12.Sxe4
Nu är 12.Db3 inte något att ha
eftersom svart enkelt spelar
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12...0–0–0 med överlägsen
ställning.
12...Lxe4 13.0–0 Dxh4 14.De1
Dxe1 15.Taxe1 f5 16.Lxc7 h5

XIIIIIIIIY
9r?-?kVl-Tr0
9ZppVL-?-?-0
9-?n?-?-?0
9?-?p?p?p0
9-?-ZPl?p?0
9?-ZPN?-?-0
9PZP-?L?P?0
9?-?-TRRMK-0
xiiiiiiiiy

Svart står bättre.

Variant 3
(1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Sf3 g5 4.h4
g4 5.Se5)

XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVlnTr0
9ZppZpp?p?p0
9-?-?-?-?0
9?-?-SN-?-0
9-?-?PZppZP0
9?-?-?-?-0
9PZPPZP-?P?0
9TRNVLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

5...d6!?
5...Sf6 är som sagt huvuddraget,
men den extremt teorikunnige
danske stormästaren Peter Heine
Nielsen spelar 5...d6 konsekvent.
Detta leder våra tankar till en
psykologisk fördel när det gäller
att spela Kungsgambiten som
vit. Många svartspelare har en
gång lärt sig ett system mot
Kungsgambit. Det system som
de lärt sig kanske inte är det
optimala, men de fortsätter med
det ändå, som jag ser det av två
anledningar:
1) Tid. Det finns så många
andra öppningar som hela tiden
kräver underhåll och därför

hinner man inte uppdatera sitt
försvar mot Kungsgambiten.
Det är ju trots allt inte så ofta
man ställs mot den.
2) Det finns genom åren
många som har fällt kategoriska
uttalanden om Kungsgambit.
Dessa uttalanden kan ha varit
så starka att man helt enkelt har
tänkt att eftersom stormästare X
– som har spelat Kungsgambiten
med både vit och svart – säger si
och så stämmer det nog.
6.Sxg4 Sf6 7.Sxf6+
Det försiktigare 7.Sf2 har spelats
av den tidigare VM-utmanaren
Nigel Short.
7...Dxf6 8.Sc3
Tjeglakovvarianten.
8...Sc6
Ett drag som har klassats som
kritiskt för hela öppningen. Som
vi skall se klarar sig vit fint.

XIIIIIIIIY
9r?l?kVl-Tr0
9ZppZp-?p?p0
9-?nZp-Wq-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?PZp-ZP0
9?-SN-?-?-0
9PZPPZP-?P?0
9TR-VLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

9.Sd5!
Här har vår egen Jonny
Hector, som får anses som en
stor auktoritet på området,
spelat 9.d4. Dock tror jag att
huvuddraget är något starkare.
Framförallt är det ett säkrare
alternativ.
9...Dg6
Hotar helt fräckt att nypa bonden
på e4 och dessutom ligger Dg3+
följt av Sd4 matt i luften.
10.d3!
Ställningen är svår och det är
lätt att börja oroa sig. Men om
man bara är lugn och fin skall
det gå bra.

KUNGSGAMBIT
a)10.g4? Dxe4+.
b)10.Df3? Sd4 11.Dd3 (11.
Dc3 Dxe4+; 11.Dxf4 Lh6) 11...
Se6 med stor fördel för svart.
10...Dg3+
Praktiskt taget tvunget eftersom
vit hotade att slå f4-bonden.
11.Kd2

11...Le6
a) 11...Lg4? 12.Dxg4!.
b) 11...Lh6 12.Df3 Kd8 13.c3
och vit står långsiktigt bra tack
vare svarts svaga bönder på
kungsflygeln.
12.c3 0–0–0 13.Kc2 Lxd5
14.exd5 Se7 15.Th3!

XIIIIIIIIY
9r?l?kVl-Tr0
9ZppZp-?p?p0
9-?nZp-?-?0
9?-?N?-?-0
9-?-?PZp-ZP0
9?-?P?-Wq-0
9PZPPMK-?P?0
9TR-VLQ?L?R0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9-?kTr-Vl-Tr0
9ZppZp-Snp?p0
9-?-Zp-?-?0
9?-?P?-?-0
9-?-?-Zp-ZP0
9?-ZPP?-WqR0
9PZPK?-?P?0
9TR-VLQ?L?-0
xiiiiiiiiy

Om man är en spelare som gillar
att ha kungen tryggt rockerad
skall man nog inte välja
Kungsgambit.

Detta drag, som hittades av
Fritz 11, är bättre än 15.Dh5
som spelades i remipartiet
Kristiansen–Nielsen i Danska

mästerskapen 1995.
15...Df2+
16.De2
Dxe2+
17.Lxe2 Sxd5 18.Lf3 c6
19.Lxd5 cxd5 20.Lxf4

XIIIIIIIIY
9-?kTr-Vl-Tr0
9Zpp?-?p?p0
9-?-Zp-?-?0
9?-?p?-?-0
9-?-?-VL-ZP0
9?-ZPP?-?R0
9PZPK?-?P?0
9TR-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

Med fördel för vit.

Missa inte den spännande
fortsättningen i TfS nr. 6!

Förbundsdomarkurs
4–5 oktober 2008 i Stockholm
Förbundsdomarkurs
anordnas
endast
vartannat år. Deltagande i minst en
förbundsdomarkurs är obligatoriskt för
blivande förbundsdomare! Kursen är ett
test av deltagarnas lämplighet att vara
förbundsdomare och riktar sig framförallt
till distriktsdomare, men även andra är
välkomna.
Plats: Schacksalongerna, Ringvägen 9C,
Stockholm.
Logi: ordnas av deltagarna själva.
Kostnad: 300 kr inklusive middag på
lördagen.
Anmälan: sker genom att mejla till
Sveriges Schackförbunds regelkommitté,
rk@schack.se, senast måndagen den 22
september. Anmälningsavgiften betalas
till SSF:s plusgirokonto 6522-7.
Vi startar lördagen den 4 oktober kl.
13 och fortsätter till kvällen då vi äter
en gemensam middag vars kostnad,

inklusive lättöl (eller motsvarande), ingår
i kursavgiften. Söndagen startar vi kl. 9
och fortsätter till omkring 15. Den sista
timmen blir det prov.
Kursen behandlar de svårare delarna av
reglerna, tar upp nyheter som beslutats
av Allsvenska kommittén samt behandlar
tolkningsproblem som inte täcks direkt av
reglerna. Hur rapportering av turneringar
till Fide går till tas upp i ett särskilt
avsnitt. Kursen avslutas med ett skriftligt
kunskapsprov.
Ta med Fides regler och Allsvenska
kommitténs
tävlingsbestämmelser
till
kursen! Vid för få anmälningar ställs
kursen in. Nästa förbundsdomarkurs blir
först 2010.
Kursledare:
Berndt Söderborg, tel 08-604 24 66; mejl:
spader.joker@comhem.se
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Sommarläger i Saint Lo
En tidig måndagsmorgon i juli samlades
sammanlagt 36 spelare och föräldrar på Arlanda
för avresa till Paris och därefter bussfärd till
schackfestivalen i den lilla franska staden Saint
Lo, som stockholmsklubben SS 4 Springare har
besökt under en följd av år. Tävlingen firade
10-årsjubileum med över 370 deltagare från 18
länder, mest fransmän förstås men stora trupper
kommer också från Sydafrika, Nederländerna och
Rumänien. SS 4 Springare bidrog med spelare
från Sverige, Ryssland, Vitryssland och Polen.
Deltagarna är indelade i olika grupper och
turneringen spelas i en stor sporthall. Den
domineras av ungdomar och kännetecknas
framförallt av alla de kringaktiviteter som anordnas
parallellt med schacket. En junior som avslutat sitt
parti tas om hand av ”animateurs”, lekledare i röda
kepsar, som på idrottsplatsen utanför spellokalen
anordnar matcher i fotboll, friidrott och boccia.
På ledig tid avgörs även tävlingar i bilbana, och
på internatskolan Marie Curie, där deltagarna
är inkvarterade och äter frukost, spelas pingis,
dart och bordshockey (i någon sal tydligen även
handboll och basket).
Schackligt sett tillhörde SS 4 Springares
juniorer inte de topprankade och poängskörden
blev blandad. Tiberiu Georgescu, Rumänien (född
1991, Elo 2442) vann juniortävlingen ”schackets
baroner” med 8 poäng av 9. Adam Eriksson
blev näst bäst bland spelarna under 10 och Lisa
Håkansson näst bäst bland flickor under 10.

FOTO: Carina Söder Sandberg

Av Axel Ornstein

SOMMARSCHACK. Victor Sandberg (närmast) och
Carl Järmyr Eriksson i sina blå klubbtröjor.

I Berger-gruppen däremot gjorde de svenska
titelhållarna rent bord bland fransmännen. Allra
bäst lyckades SS 4 Springares centralgestalt
Vladimir Poley (representerar Vitryssland), som
drog ner lite på analyserna av juniorernas partier
och tog 7½ poäng av 9, före Robert Bator, 7 och
Axel Ornstein, 6½. Den öppna tävlingen vann
Ronny Lukman, Indonesien.
Staden Saint Lo är nästan helt nybyggd. Den
var ett tyskt fäste under andra världskriget och
utsattes för ett kraftigt bombardemang vid de
allierades invasion. Saint Lo har kallats ”ruinernas
huvudstad” och staden spelar en viktig roll i flera
krigsfilmer, exempelvis Rädda menige Ryan.
Under vår vistelse i Saint Lo hann vi med besök i
Bayeux med den berömda tapeten, och Caen, som
var huvudstad när Vilhelm Erövraren invaderade
England i slaget vid Hastings – en annan stad med
schackanknytning.

Svenska damer uttagna till World Mind Sports Games i Peking
Ett svenskt damlag, med stomme
i Kristallens SK, är uttaget till
World Mind Sports Games, som
spelas i Peking i oktober. Laget
består av Eva Jiretorn, Emilia
Horn,
Christin
Andersson,
Viktoria Johansson och Petra
Ornstein. Det är arrangören som
har tagit ut de högst rankade
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av de anmälda lagen. Bakom
arrangemanget står International
Mind Sports Organisation och
utöver schack kommer det att
tävlas i tankesporterna bridge,
go, dam och xiangqi (kinesiskt
schack).
World Mind Sports Games
pågår 3–18 oktober.

Emilia Horn

LANDET RUNT

Rödeby Open arrangerades traditionsenligt den
första helgen i augusti, den här gången med 71
deltagare. Som mest var antalet deltagare uppe i
145, men turneringsledaren Sten Bernhardsson är
ändå ganska nöjd med utfallet.
– Vi hade förstås gärna haft några till, men det
var stor konkurrens i år, inte minst på grund av att
SM gick på så nära håll, säger Bernhardsson.
Klart högst rankad var stormästare Stellan
Brynell som var storfavorit, men fick en tuff start.
Redan i andra ronden förlorade han överraskande
mot hemmaspelaren Efraim Laksman.
Därefter blev det bättre fart på Brynell, som
radade upp seger efter seger tills han till slut vann
det helt avgörande partiet mot Peter Petkovic och
därmed blev ensam segrare i turneringen.

Tre i topp i Stockholm Open
Stockholm Open spelades som vanligt på
Stockholms Schacksalonger i månadsskiftet
juli–augusti. Efter de nio ronderna slutade
tre spelare på sju poäng, och de var i
särskiljningsordning: Gunnar Johansson,
Solna SS, Andreas Backman, Halmstads SS
och Ulf Hammar, SK Rockaden Umeå.
Högst rankad var IM Thomas Engqvist som
med sina 6½ poäng ingick i gruppen bakom
tättrion. 74 spelare deltog i tävlingen.

Utomhusschack i Lövånger
16 spelare deltog när Lövångers Chess
Summer Games avgjordes i början av augusti.
Tävlingen spelades utomhus och förstabordet
var ett 3x3 meter stort uppvisningsbräde.
Rickard Engman från SK Rockaden,
Umeå var högst rankad i tävlingen och
lyckades också infria favoritskapet. Han tog
6½ poäng på de sju ronderna och vann före
Stig Hedenström, Skellefteå SK som tog 5
poäng och långväga gästen Egon Marklund
från Ronneby SK som tog 4½.

FOTO: Sten Bernhardsson

Brynell vann i Rödeby

MÄSTARE OCH JUNIOR. Stellan Brynell och
klubbkamraten Philip Lindgren analyserar.
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Skol-SM i schack
10-12 oktober 2008
arrangeras i
Folkets hus, Surahammar.
Grupplogi i Skogslundsskolan.
Mer information och anmälningsformulär ﬁnns på

www.u-schack.se/skolsm08
Frågor besvaras via e-post
skolsm08@u-schack.se

Välkommen
hälsar
U-Schack och Sveriges Schackförbund
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Kombinationer
Av André Nilsson

1. Quezada Perez–Salaun

Paris 2008
XIIIIIIIIY
9r?lWq-Trk?0
9?pZppVl-Zpp0
9p?-?-?-?0
9?-?-ZPp?-0
9-SnP?-?-?0
9?Q?-?N?-0
9PZP-?-ZPPZP0
9TRNVL-TR-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar
4. Westerinen–Kveinys
Oslo 2008
XIIIIIIIIY

9-?-?r?-?0
9?R?-ZP-Zp-0
9-?-?-?k?0
9Zp-?-?-?-0
9-?-?-?-?0
9Trp?-MK-?P0
9-?-?R?P?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Svart drar
7. Hansen–Thingstad

Oslo 2008
XIIIIIIIIY
9-?-?-?-WQ0
9?p?q?-Zp-0
9p?-?pMk-?0
9ZP-?p?p?-0
9-ZP-ZP-?-?0
9?-?-MKPTR-0
9-?r?-?P?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

2. Karjakin–Short

Kiev 2008
XIIIIIIIIY
9-?-?-?RWQ0
9?-?-?-?p0
9r?-?pSn-Zp0
9?-?-?-?k0
9p?-?-Wq-?0
9?-?-?N?-0
9PZP-?-?P?0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar
5. Negi–Laxman

Philadelphia 2008
XIIIIIIIIY
9-?Q?-?-?0
9?-?-?pZpk0
9-Wq-Zp-?-Zp0
9?-?-ZpP?-0
9-?-?-?PVl0
9?-?L?-?-0
9-ZP-?-ZPP?0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar
8. Hebden–Moen

Oslo 2008
XIIIIIIIIY
9-?-?-?k?0
9?-?-?-Zp-0
9-WQ-VLp?qZp0
9Zp-Zp-?-?-0
9P?P?-ZP-?0
9?P?-?-ZPl0
9-?-?-?-MK0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

Lösningar på nästa sida

3. Papargyriou–Tsantiris

Halkidiki 2008
XIIIIIIIIY
9-?kTr-Vl-Tr0
9Zpp?n?pZpp0
9-?p?pSn-?0
9?-?-?-?q0
9-?LZP-VL-?0
9ZP-SN-?Q?-0
9-ZPP?-ZPPZP0
9TR-?-TR-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar
6. Hess–Gopal

Philadelphia 2008
XIIIIIIIIY
9-?-?-Vl-Mk0
9?-?-?L?p0
9-?-ZpPZp-Wq0
9?-SnP?P?-0
9pWQ-?-?-VL0
9?-?-?-?P0
9-?-?-?-MK0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar
9. Coleman–Akopian

Philadelphia 2008
XIIIIIIIIY
9-?-Tr-?-?0
9?-?k?p?-0
9-?-Zp-?lTR0
9Zp-ZpPTr-?-0
9-Wq-?p?-WQ0
9?-?-VL-ZP-0
9-ZP-?-TRK?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

LÄSARBREV

Läsarbrev: Det här med historia …
Jag vill ju ogärna riskera att bli stämplad som
gnällspik, och inser förstås att risken nu ökar, men
vill ändå rätta till ett par sakfel i Axels Smiths i
övrigt mycket läsvärda artikel om Lunds ASK i
TfS nr 4. (Jag var ju ute i liknande ärende i förra
numret med anledning av Ståhlbergsartikeln i TfS
nr 3!)
Och inte blir det väl bättre av att sakfelen (ur
schackliga synvinklar) den här gången egentligen
är irrelevanta! Men likväl:
– Kriget 1611 inleddes formellt och reellt av
danskarna och avslutades genom freden i Knäred
1613, som på flera viktiga punkter gick svenskarna
emot.

– I Trettioåriga kriget (1618–48) inträdde
Sverige först 1630; krigshandlingar mot Danmark
inleddes i december 1643 och avslutades genom
freden i Brömsebro 1645 – men Skåne blev
svenskt först efter kriget 1657–58.
I modern svensk schackhistoria intar LASK
en betydelsefull, efterföljansvärd och respekt
ingivande roll. Denna lundaschackets framgångs
saga har förstås genom åren skrivits av åtskilliga
eldsjälar, men Smith har rätt i att låta den formidable
Calle Erlandsson stå som personifikationen därav!
Den historiesynen delar jag!
Sture Olsson

Lösningar
1. Med avdragaren 12.c5+! skar vit av försvaret för springaren på b4 och svart gav upp inför
pjäsförlusten.
2. Svart trodde sig ha nått en säker hamn med kungen på h5, men efter 37.Dxf6! var det bara att
stanna klockan. På 37...Dxf6 följer 38.g4 matt.
3. Bodens matt funkar fint även på 2000-talet: 12.Dxc6+! uppg. Vit sätter matt med 12...bxc6
13.La6.
4. Svartforcerade ner fribonden med 38...Txe7+! 39.Txe7 b2+ 40.uppg.
5. Efter 34.f6+ valde svart att ge upp direkt utan att invänta finessen 34...g6 35.Lxg6+! fxg6 (eller
35...Kxg6 36.Df5 matt) 36.Dd7+ Kg8/h8 37.Dg7 matt.
6. För att få hål på svarts försvar måste vit offra e-bonden: 44.e7! Lxe7 45.Db8+ uppg. Oavsett vad
svart ställer emellan på f8 (45...Kg7 46.Dg8 matt) följer 46.Lxf6+! och matt på f8.
7. Ett par exakta jabbar … 37.Df8+! Df7 38.Dd8+! De7 … och knockoutslaget 39.Tg6+! fram
tvingade damvinst. Efter 39...Kxg6 (eller 39...Kf7 40.Txg7+!) 40.Dxe7 Txg2 41.Dxe6+ Kh7
42.Dxf5+ g6 43.Dh3+ kastade svart in handduken.
8. Svartspelaren chockade sin betydligt högre rankade motståndare med det fräcka 43...De4!
och efter 44.Kxh3 (damschackarna hjälper föga) 44...Dh1+ 45.Kg4 h5+ kunde han hänga
stormästarskalpen i bältet. Det följer 46.Kg5 Dh3 och vit blir strax matt.
9. Vit vann vackert med 38.Txf7+! Lxf7 (38...Ke8 39.Tf8+ Kxf8 40.Df6+ Ke8 41.Th8+ Kd7 42.Dxd8
matt eller 38...Kc8 39.Dxd8+! Kxd8 40.Th8+ Te8 41.Lg5+ Kc8 42.Txe8 matt) 39.Txd6+! Kc7
(39...Kxd6 40.Dxd8 matt) 40.Dxd8+ Kb7 och svart gav samtidigt upp. Vit vinner exempelvis
med det prosaiska 41.Dd7+ Kb8 42.Dxf7.
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