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Mot ett gemensamt mål
I år firar Finlands Schackförbund
60 år och de bjöd in oss på en
vänskapslandskamp över 60 bord.
Vi tackade ja och lördagen den 13
september satte sig 35 svenskar och
mötte lika många finnar. Vi trodde
nog att vi skulle bli många fler och
några fler hade vi också blivit om
inte tre av våra spelare hade glömt
att stiga av båten i Mariehamn för att
istället fortsätta till Åbo!
Sverige har betydligt fler och
starkare spelare än Finland, men hemmalaget kom
ändå att mönstra ett starkare lag än vi. Det hela
slutade med en programenlig seger för brodern i
öst med 20–15. Vi gratulerar till segern och till de
fina 60 åren. Alla på plats tyckte att vi borde göra
detta till ett årligt evenemang.
Är du med nästa år?
En del distrikt är just nu väldigt svaga. Det är
skälet till att SSF har börjat arbeta på något som
vi kallar ”distriktslyftet” som ska vara färdigt
att användas med start i januari 2009. En av
målsättningarna är att alla distrikt skall kunna
uppnå tillräckligt antal ungdomar för att erhålla
så kallat landstingsbidrag. Just nu funderar vi på
olika hjälpinsatsmodeller som kan användas. När
vi har valt den modell vi tror mest på kommer vi
att finjustera den innan den tas i bruk.
Under hösten kommer vi dock att synkronisera
Schack4ankommittén samt Utvecklingskommittén
mot de distrikt som har bett styrelsen om hjälp.
Här kommer även Skolkommittén att bidra
genom att denna säsong arbeta för att få fler
distrikt att arrangera Skollags-DM. Det är roligt
och stimulerande att sitta som ordförande när man
ser att styrkorna grupperar sig mot ett gemensamt
mål!
Styrelsen ser just nu som sin mest prioriterade
uppgift att öka antalet ungdomsmedlemmar. Vårt
viktigaste verktyg i detta arbete är Schack4an.
Schack4an är det som SSF satsar mest pengar på.
Per Hultin anställdes på heltid för detta 2006. Nu

har vi stärkt Schack4an ytterligare
genom att anställa Niklas Sidmar
som arbetar med Schack4an på
halvtid.
Så här långt innebär satsningen att
vi tar av vårt sparade kapital, men
vår förhoppning är att vi vitaliseras i
framtiden tack vare nytt färskt blod i
ådrorna samt att våra statliga bidrag
blir större än idag så att kapitalet
återställs till en säker nivå.
Så långt är allt väl. Men just nu
pågår en statlig enmansutredning om hur staten
skall ge bidrag till ungdomsorganisationer i
framtiden. Schackets önskemål är mycket lågt
prioriterade i dessa sammanhang och det finns risk
att beslut kommer att fattas som innebär att SSF
får mindre pengar i framtiden. Detta är mycket
oroande.
Från och med nästa år kommer TfS som bekant
att bli en medlemstidning. Registreringsavgiften
höjs därför med 30 kr nästa år. Men de pengarna
betalas inte in till förbundet förrän 2010. Detta
innebär att första året med medlemstidning
kommer att bli dyrt för SSF. I ljuset av detta
kommer SSF att behöva dra år svångremmen
ordentligt i höst och nästa år.
I detta sammanhang kan också nämnas att
vi arbetar med att ta fram ett system för digital
medlemsregistrering så att det finns möjlighet
för klubbledare att registrera sina medlemmar
över internet och dessutom fortlöpande lägga
till nya medlemmar så att dessa kan få TfS utan
fördröjning.
Sammantaget är alltså förbundets ekonomi
under hård press just nu, men samtidigt känns
våra satsningar mycket spännande. Jag tror att vi
går en positiv framtid till mötes.
Avslutningsvis vill jag önska alla lycka till i
årets upplaga av Allsvenskan!
Ari Ziegler, ordförande SSF
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Sollentunas
revansch?
Topptrojkan
I förra årets Elitserie tog Sollentuna SK:s tre
toppspelare Emanuel Berg, Evgenij Agrest
och Pia Cramling ett stort ansvar och samlade
sammantaget ihop 20½ poäng på 23 partier. Ett
makalöst bra resultat. Ändå blev det bara en
andraplats, eftersom laget gjorde en plattmatch
och förlorade mot Limhamns SK i tionde ronden
och därmed försatte sina chanser till guld.
Dags för revansch? Nja, visserligen behåller
Sollentuna SK i år sin laguppställning men de
har ändå förlorat sin ”bäste spelare” då Sune
Engfors gått bort. Engfors var den som med sitt
enträgna arbete med bingolotto gav Sollentuna
SK en ekonomisk grund som gjorde det möjligt
för klubben att dra till sig Sveriges bästa spelare
och att därtill krydda anrättningen med stabila
stormästare från öst.
Hur ska klubben tackla den nya situationen?
Vem ska dra in pengarna? Vilken lojalitet finns det
hos förra årets topptrojka när penningbörsen sinar?
Ett problem är att till skillnad från SK Rockaden
har Sollentuna SK inte samma bredd som trycker
på underifrån. De behöver därför sina toppspelare.
Jag väljer ändå att tippa Sollentuna SK som etta i
årets serie. Jag baserar min gissning på att ingen
av toppspelarna har lämnat klubben, vilket nog
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Jesper Hall tippar
årets Elitserie

PROFET? Jesper Hall tror att Sollentuna
tar revansch i årets Elitserie.

några skulle ha gjort om det fanns indikationer
på att klubben inte hade råd att låta dem spela
kommande säsong. Dessutom har klubben begärt
att få en match flyttad som krockar med SchackOS i höst. Även detta signalerar att klubben har
ambitionen att ha med sina bästa spelare. Och har
de det, får de revansch.
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SK Rockaden har en bredd som ingen annan
klubb i Sverige. Ett talande exempel är att första
laget vann förra årets Elitserie och att andralaget
vann Superettan. Det är också ofta på de lägre
borden som SK Rockaden avgör sina matcher.
Ryggraden finns i Lars Karlsson, Jonas Barkhagen,
Anders Olsson, Erik Hedman, Thomas Engqvist
och Robert Bator. Alla är rutinerade starka spelare
som länge varit klubben trogna och som därmed
skapar en fin lagkänsla. De unga talangerna i
form av till exempel Erik Blomqvist och Nikolaj
Zadruzny utmanar underifrån och hela anrättningen
spetsas med ess som superstormästare Peter Heine
Nielsen och teoristarke Emil Hermansson som
spelas ut när riktigt tufft motstånd väntar. I år finns
det främst frågetecken för Lars Karlsson, som inte
längre kommer att ha sin hemmabas i Stockholm,
och Emil Hermansson som syns allt mindre på
schackarenan. Lagkänslan ger ändå andraplatsen.
Mitt hjärta säger att Lunds Akademiska
Schackklubb, LASK, kommer att vinna årets
Elitserie. Dels förstås för att jag är medlem i
klubben, dels för att det är den mest ambitiösa
elitklubben i Sverige för tillfället, och dels för att
de står för Elitseriens mest spektakulära värvning
i form av supertalangen Nils Grandelius. Men
dessvärre säger hjärnan att en komponent saknas:
laget har ingen rutinerad superstormästare på
förstabordet som kan ta smällarna när det drar
ihop sig. Visst är lagets unga spelare på väg upp,
men de har en liten bit kvar till stormästarklass och
de danska spelare som ibland kallas in tillför inte
spetskompetens, även om Esben Lund gjorde en
strålande insats förra året. LASK möter Sollentuna
SK och SK Rockaden i det sista sammandraget.
Dessa lag kommer då att ha trummat ihop allt vad
de har och har råd med. Tyvärr tror jag därför att
det behövs ännu ett års tillväxt innan ungdomlig
ambition vinner över erfarenhetens tyngd.
Nedflyttningsstriden
Det senaste decenniets upplagor av Elitserien har
haft en tydligt utmejslad topp i form av tre till fyra
lag. SK Rockaden och Sollentuna SK har varit
ständiga guldkandidater, men utöver dessa var det
först Skara SS och Limhamns SK som utmanade
om guldet, medan de nu avlösts av LASK.
Lagen bakom denna topp har ambitionen att
först och främst klara kontraktet. Vissa, som dagens
Limhamns SK, vill kanske göra det så snabbt som
möjligt innan de bestämmer sig för om de ska höja

Jespers sluttabell
1. Sollentuna SK
2. SK Rockaden
3. Lunds ASK
4. Västerås SK
5. Limhamns SK
6. Skara SS
7. SK Kamraterna
8. SS Manhem
9. Upsala ASS
10. Solna SS
11. Farsta SK
12. Örgryte SK
ribban. Andra vet redan på förhand att de troligen
kommer att pendla mellan hopp och förtvivlan
tills sista draget är spelat. Men målet är kontraktet,
kampen om guldet finns inte ens på agendan för
något av dessa andra nio lag i serien. En annan
orsak till min något provocerande mellanrubrik är
förstås att det brukar vara otroligt jämnt. I förra
årets serie skilde det till exempel bara fyra poäng
mellan fyran Västerås SK och Åstorps SS som
åkte ut på elfte plats.
Tre lag som bör klara kontraktet med marginal
är Västerås SK, Limhamns SK och Skara SS.
Västerås SK kom fyra förra året och har till i år
förstärkt med Pontus Sjödahl och Kim Nygren.
Därmed klarar de samma framskjutna placering.
Limhamns SK har en förstauppställning som
nästan kan hota de tre topplagen. Problemet är
att samla alla spelarna. Jonny Hector och Stellan
Brynell är proffs som ofta har uppdrag på annat
håll, medan flera av spelarna där bakom har
liknande problem då det civila yrket kan sätta
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yrken och som inte längre har ambitionen att bli
proffs. Glädjen i att få träffa kompisarna och spela
schack gör dock att de luras till att smygträna inför
ronderna, vilket får dem att prestera bra.
Tråkigt nog har jag kommit fram till att de båda
nykomlingarna Farsta SK och Örgryte SK får
vända tillbaka ner till Superettan direkt. Lagen
placerade sig som tvåa och trea förra året, men tog
ändå steget upp eftersom SK Rockadens andralag
inte får spela i samma serie som sitt förstalag. Detta
ger en indikation på att lagen kommer att få det
svårt i Elitserien. Visserligen har Farsta SK lockat
till sig bröderna Kezli och Kevin Ong och Örgryte
har peppat Johan Hultin till att åter sätta sig vid
brädet. Men det hade behövts tyngre värvningar.
Förra året levde lagen på sina goda resultat vid
toppborden, men Ari Ziegler och Anton FriskKockum i Örgryte SK respektive Rikard Backelin
och Niclas Hjelm i Farsta SK kommer inte att
kunna rada upp lika många ettor i år.

FOTO: Johan Sigeman

Vad säger Lennart Örnmarker, ordförande i SK Rockaden,
om tipset att Sollentuna SK tar hem Elitserien?
– Det är naturligtvis fel. Det är säkert många som gissar det,
men de hade fel i fjol och de kommer att ha fel i år igen.
SK Rockaden genomgår liksom många andra klubbar en
generationsväxling och vi kommer att klara av den bra. Inte
minst har jag förhoppningar på de fyra juniorer som toppade
Junior-SM. De är snart mogna att börja utmana om platser i
förstalaget, och om inte annat kan deras ambition sporra våra
nuvarande toppspelare till att satsa hårdare.
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käppar i hjulet för deltagande. Förra året gjorde
dessutom normalt sett så säkra Björn Ahlander
och Stellan Brynell dåliga resultat vid sina bord.
Det gör de inte två år i rad, och Limhamns SK
kommer därför femma.
Även Skara SS har en stark topp. Här är det
precis som för Sollentuna SK ekonomin som styr
placeringen i tabellen. Har de ekonomi nog för att
få med sina stormästare Vasilios Kotronias, Tiger
Hillarp Persson, Slavko Cicak, Einar Gausel och
Rune Djurhuus är de ett självklart topplag. Mitt
tips är att klubben öppnar plånboken när de inser
att det behövs för att undvika bottenstriden, därför
hamnar de till slut på sjätte plats.
Bakom de tre lag som bör klara kontraktet utan
större problem har vi de lag som jag tror klarar sig
kvar: SK Kamraterna, SS Manhem, Upsala ASS
och Solna SS. Alla lagen har en sammansättning
som påminner om varandra med goda kamratgäng
bestående av äldre rutinerade spelare med civila

Vad säger Ari Ziegler, förstabordsspelare i Örgryte SK, om
tipset att laget kommer sist i Elitserien?
– Det var dåligt tippat. Det finns inte på kartan att Örgryte
SK åker ur. Alla i laget är taggade till tusen och vi kommer
garanterat att ha minst två lag efter oss när serien är slut. Titta
bara på våra spelare bord för bord. Större kämpar finns inte.
Schacksverige kommer att få se.
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”Vi har tillräckligt bra
lag för att vinna”
Sollentuna SK har tillsammans med SK Rockaden
dominerat Elitserien under 2000-talet. På de
fyra senaste åren har laget två vinster och två
andraplatser. Förra säsongen slutade matchen
mellan de båda Stockholmsgiganterna oavgjort,
men Sollentuna förlorade oväntat mot Limhamn
i den tionde ronden och därmed var segerchansen
borta. Efter Sune Engfors bortgång i våras finns
det en viss osäkerhet om vilka resurser Sollentuna
kommer att ha, men laget är förstås som alltid en
av favoriterna.

Sollentuna SK

FOTO: Niklas Sidmar

NYA SPELARE: Rauan Sagit (SS Manhem)
SPELARE SOM LÄMNAT: Kevin Ong (Farsta
SK), Kezli Ong (Farsta SK), Hector Horta (Vallentuna
SK), Christer Johansson (Bollmora SK)
SPELPROGRAM FÖR SOLLENTUNA SK
Rond 1 (25/10) Farsta SK (h)
Rond 2 (26/10) Västerås SK (b)
Rond 3 (5/12) Örgryte SK (Skara)
Rond 4 (6/12) SK Kamraterna (Skara)
Rond 5 (7/12) SS Manhem (Skara)
Rond 6 (17/1) Solna SS (b)
Rond 7 (7/2)
Upsala ASS (h)
Rond 8 (28/2) Limhamns SK (b)
Rond 9 (13/3) Skara SS (Täby)
Rond 10 (14/3) Lunds ASK (Täby)
Rond 11 (15/3) SK Rockaden (Täby)
TOPP 10 PÅ RATINGLISTAN 080901
1. GM Emanuel Berg		
2706
2. GM Evgenij Agrest		
2683
3. GM Tomi Nybäck		
2663 (UTL)
4. GM Pontus Carlsson		
2649
5. GM Valerij Popov		
2631 (UTL)
6. GM Pia Cramling		
2606
7. GM Thomas Ernst		
2504
8. IM Vladimir Poley		
2478
9. IM Miralem Dzevlan		
2435
10. Rauan Sagit			
2404

Evgenij Agrest
Kommer Sollentuna att ta tillbaka SMtiteln?
– Vi har tillräckligt bra lag för att göra det,
men just nu beror det på hur ekonomin
utvecklar sig.
Ni har sämre förutsättningar än tidi
gare?
– Ja, vi har inte alls samma förutsättningar
när det gäller bingolotto. Vi arbetar på att
lösa det, men ingenting är klart ännu.
Vilka lag blir era svåraste konkurrenter
om guldet?
– Samma som de senaste åren, LASK och
Rockaden. Rockaden har erfarenheten,
LASK är kanske inte tillräckligt bra på
pappret, men de har ett ungt lag som hela
tiden utvecklas.

*Ytterligare 4 utländska spelare finns med bland de 10 främsta.
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”Matchen mot Sollentuna
blir avgörande”

FOTO: Niklas Sidmar

SK Rockaden

Erik Hedman
Vad krävs för att ni skall kunna försvara
förra årets SM-guld?
– Precis som förra året tror jag att matchen
mot Sollentuna blir avgörande.
Vad skiljer årets Rockaden från förra
årets?
– Jag tycker faktiskt att vi har bättre
förutsättningar i år. Jag själv kommer att
kunna satsa hårdare och Erik Blomqvist
har gått framåt mycket. Jag tror inte att
resten av laget har blivit sämre heller.
Vilket lag blir er huvudkonkurrent om
guldet?
– Jag ser absolut Sollentuna som vår
huvudkonkurrent i år. LASK blir också
farliga men Sollentuna har fler spelare med
rutin från spel på hög nivå.

SK Rockaden tappade bara två poäng förra året, i
de oavgjorda matcherna mot Sollentuna och Lund.
Efter två raka Sollentunasegrar kunde därför
Rockaden ta hem SM-guldet förra säsongen.
Inför årets säsong är det inga större förändringar
i ratinglistans topp och Rockaden är återigen en av
huvudfavoriterna.
NYA SPELARE: Filip Byström (SS 4 Springare),
Daniel Karelin (SS 4 Springare), Kristian Karelin
(SS 4 Springare), Egor Norlin (SS 4 Springare),
Erik Nygren Ugarte (SS 4 Springare), Jonathan
Westerberg (Vallentuna SK)
SPELARE SOM LÄMNAT: Robin Johansson
(Kungstornet)
SPELPROGRAM FÖR SK ROCKADEN:
Rond 1 (25/10) Solna SS (h)
Rond 2 (15/11) Upsala ASS (b)
Rond 3 (5/12) SK Kamraterna (Skara)
Rond 4 (6/12) SS Manhem (Skara)
Rond 5 (7/12) Örgryte SK (Skara)
Rond 6 (17/1) Västerås SK (h)
Rond 7 (7/2)
Farsta SK (b)
Rond 8 (28/2) Skara SS (b)
Rond 9 (13/3) Lunds ASK (Täby)
Rond 10 (14/3) Limhamns SK (Täby)
Rond 11 (15/3) Sollentuna SK (Täby)
TOPP 10 PÅ RATINGLISTAN 080901
1. GM Vasilij Ivantjuk		
2831 (UTL)
2. GM Peter Heine Nielsen
2702 (UTL)
3. IM Jonas Barkhagen		
2536
4. GM Lars Karlsson		
2499
5. IM Michael Wiedenkeller
2497
6. IM Richard Wessman		
2482
7. Erik Blomqvist		
2474
8. Carl-Magnus Björk		
2473
9. IM Emil Hermansson		
2469
10. IM Anders Olsson		
2468
*Ytterligare 3 utländska spelare finns med bland de 10 främsta.
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”Jag tror att LASK är redo
att ta SM-guld”
Lunds ASK är laget det talas om inför årets
Elitserie: det unga, hårt satsande amatörlaget som
utmanar favoriterna.
Förra året blev LASK trea, men i år bör de
flesta i laget ha utvecklats ytterligare ett steg, plus
att Nils Grandelius har förstärkt klubben under
sommaren.
Kanske räcker det till seger redan i år, kanske
får Jesper Hall rätt och det blir en ny tredjeplats.

Lunds ASK

SPELPROGRAM FÖR LUNDS ASK
Rond 1 (25/10) Örgryte SK (h)
Rond 2 (15/11) Limhamns SK (h)
Rond 3 (5/12) Solna SS (Skara)
Rond 4 (6/12) Västerås SK (Skara)
Rond 5 (7/12) Upsala ASS (Skara)
Rond 6 (17/1) SK Kamraterna (b)
Rond 7 (7/2)
Skara SS (h)
Rond 8 (28/2) Farsta SK (h)
Rond 9 (13/3) SK Rockaden (Täby)
Rond 10 (14/3) Sollentuna SK (Täby)
Rond 11 (15/3) SS Manhem (Täby)
TOPP 10 PÅ RATINGLISTAN 080901
1. GM Leif Erlend Johannessen 2616 (UTL)
2. Nils Grandelius		
2554
3. Jesper Hall			
2541
4. IM Nikolaj Mikkelsen		
2490 (UTL)
5. IM Hans Tikkanen		
2468
6. Daniel Semcesen		
2446
7. Linus Olsson			
2443
8. Axel Smith			
2429
9. IM Christer Niklasson		
2394
10. Drazen Dragicevic		
2390

FOTO: Niklas Sidmar

NYA SPELARE: Nils Grandelius (SK Bara
Bönder)
SPELARE SOM LÄMNAT: Nejib Bouaziz (SS
Springaren), Jacob Mejvik (Oves SK)

Nils Grandelius
Är LASK redo att ta SM-guld?
– Ja, det tror jag. LASK har haft bra
chanser redan tidigare och i år är laget
ännu starkare.
Vad har ni som de andra topplagen
saknar?
– Vi har en helt annan aktivitet och vi har
en jättebra lagkänsla. Vi kommer att ha runt
tio spelare som spelar de flesta matcherna.
Vilket lag blir era svåraste motståndare?
– Sollentuna och Rockaden förstås, men
jag tror att Sollentuna är något bättre i år.

*Ytterligare 1 utländsk spelare finns med bland de 10 främsta.
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”Vi får svårt att förbättra
fjärdeplatsen”
Med 11 poäng kom Västerås förra året först av de
åtta lag som befann sig inom ett fyrapoängsintervall
på platserna 4–11.
I år har man förstärkt med Pontus Sjödahl och
Kim Nygren, vilket borde innebära att laget är
ännu starkare.
Redan förra året visade Västerås dock att man
har kapacitet att skrälla i alla matcher när man
spelade oavgjort mot Sollentuna och förlorade
med minsta möjliga marginal mot Rockaden.

FOTO: André Nilsson

Västerås SK

Anders Eriksson
Förra året kom ni fyra. Är ni verkligen
Sveriges fjärde bästa lag?
– Nej, egentligen är vi väl inte det, men det
beror förstås på hur man ser det. Det finns
flera lag som är bättre än vi på pappret men
som inte får med de bästa spelarna så ofta.
Vad har ni för ambitioner i år?
– Jag tror att det blir svårt att förbättra vår
placering, men om vi kommer fyra igen är
vi nöjda. Däremot tror jag att vi kan ta fler
poäng än förra året.
Vilket lag vinner Elitserien?
– Mest sannolikt är nog att Rockaden
upprepar årets seger, men LASK kan
mycket väl vinna också. Det beror på hur
hårt topplagen satsar.
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NYA SPELARE: Kim Nygren (Örebro SS),
Pontus Sjödahl (Åstorps SS)
SPELARE SOM LÄMNAT: Mattias Ådahl
(Kristallens SK)
SPELPROGRAM FÖR VÄSTERÅS SK
Rond 1 (25/10) Upsala ASS (h)
Rond 2 (26/10) Sollentuna SK (h)
Rond 3 (5/12) Skara SS (Skara)
Rond 4 (6/12) Lunds ASK (Skara)
Rond 5 (7/12) Västerås SK (Skara)
Rond 6 (17/1) SK Rockaden (b)
Rond 7 (7/2)
Solna SS (b)
Rond 8 (28/2) SK Kamraterna (b)
Rond 9 (13/3) Örgryte SK (Täby)
Rond 10 (14/3) SS Manhem (Täby)
Rond 11 (15/3) Farsta SK (Täby)
TOPP 10 PÅ RATINGLISTAN 080901
1. GM Ralf Åkesson		
2541
2. IM Pontus Sjödahl		
2494
3. IM Johan Eriksson		
2429
4. Johan Norberg		
2386
5. Anders Eriksson		
2370
6. Jonas Eriksson		
2364
7. André Nilsson		
2330
8. Kim Nygren			
2317
9. Erik Norberg			
2292
10. Richard Sandberg		
2241
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”Samma förutsättningar
som förra året”
Säsongen 2003/2004 kom Limhamn tvåa i
Elitserien på samma poäng som segrande SK
Rockaden. Därefter har dock Limhamn haft en bra
bit upp till toppen i sluttabellerna och förra året
kom laget först på sjunde plats.
Ändå har Limhamn ett lag som kan slå vilka
som helst, med spelare som Stellan Brynell, Jonny
Hector och Björn Ahlander i truppen.

Limhamns SK

FOTO: Niklas Sidmar

NYA SPELARE: Inga.
SPELARE SOM LÄMNAT: Peter Zakariasen
(SK Bara Bönder), Christin Andersson (SK Bara
Bönder), Peter Lauritzon (Örgryte SK)
SPELPROGRAM FÖR LIMHAMNS SK
Rond 1 (25/10) SS Manhem (h)
Rond 2 (15/11) Lunds ASK (b)
Rond 3 (5/12) Upsala ASS (Skara)
Rond 4 (6/12) Solna SS (Skara)
Rond 5 (7/12) Västerås SK (Skara)
Rond 6 (17/1) Örgryte SK (h)
Rond 7 (7/2)
SK Kamraterna (h)
Rond 8 (28/2) Sollentuna SK (h)
Rond 9 (13/3) Farsta SK (Täby)
Rond 10 (14/3) SK Rockaden (Täby)
Rond 11 (15/3) Skara SS (Täby)
TOPP 10 PÅ RATINGLISTAN 080901
1. GM Johan Hellsten		
2625
2. GM Jonny Hector		
2616
3. GM Ferdinand Hellers		
2608
4. GM Stellan Brynell		
2573
5. IM Björn Ahlander		
2530
6. Stefan Schneider		
2451
7. IM Christian Jepson		
2444
8. Magnus Eriksson		
2443
9. Reynir Helgason		
2394
10. Daniel Carlsson		
2296

Stellan Brynell
Hur skall Limhamn bli ett topplag
igen?
– Det som krävs är att vi lyckas få alla
spelare att spela alla matcher och det
kommer inte att gå. Inte för att de inte vill,
men för att de inte kan.
Skiljer sig årets Limhamn från förra
årets?
– Nej, det är samma spelare och samma
förutsättningar. Vi kommer att ha ungefär
samma lag som förra säsongen.
Vilket lag vinner Elitserien?
– Jag tror att Sollentuna vinner. Om de har
alla sina spelare med har de helt enkelt det
starkaste laget.
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”Stockholmselefanterna
är ju solida”
De senaste åren har Skara SS varit ett mittenlag
och förra året blev det till slut en femteplats.
Efter en mardrömsstart med tre förluster i det
inledande sammandraget tillbringades större delen
av förra säsongen i botten av tabellen.
När Skara ställer upp med bästa lag har man
dock betydligt högre kapacitet än så, och Skara
hade också vårens högst rankade spelare i
Elitserien, Vasilios Kotronias som för några år
sedan dök upp från ingenstans och anslöt sig till
klubben.
FOTO: Niklas Sidmar

Skara SS

Tiger Hillarp Persson
Kommer Skara att vara med i medalj
striden i år?
– Det beror på hur starkt lag vi kommer
att ställa upp med och det vet jag faktiskt
inte idag.
Har ni någon fördel av att ha första
sammandraghet på hemmaplan?
– Det är också svårt att säga, jag bor ju inte
i stan själv. Men någon liten fördel har vi
nog.
Vilket lag vinner Elitserien?
– De stora Stockholmselefanterna är ju
solida men LASK blir också farliga i år.
Och vi är lite farliga …

NYA SPELARE: Inga
SPELARE SOM LÄMNAT: Inga.
SPELPROGRAM FÖR SKARA SS:
Rond 1 (25/10) SK Kamraterna (h)
Rond 2 (15/11) Örgryte SK (b)
Rond 3 (5/12) Västerås SK (Skara)
Rond 4 (6/12) Upsala ASS (Skara)
Rond 5 (7/12) Solna SS (Skara)
Rond 6 (17/1) SS Manhem (b)
Rond 7 (7/2)
Lunds ASK (b)
Rond 8 (28/2) SK Rockaden (h)
Rond 9 (13/3) Sollentuna SK (Täby)
Rond 10 (14/3) Farsta SK (Täby)
Rond 11 (15/3) Limhamns SK (Täby)
TOPP 10 PÅ RATINGLISTAN 080901
1. GM Vasilios Kotronias		
2715
2. GM Tiger Hillarp Persson
2671
3. GM Slavko Cicak		
2588
4. GM Einar Gausel		
2582 (UTL)
5. GM Rune Djurhuus		
2561 (UTL)
6. Lars-Göran Eklund		
2375
7. Amir Mohammadi		
2308
8. Göran Andersson		
2304
9. Sven Svensson		
2285
10. Hans Friberg			
2280
*Ytterligare 3 utländska spelare finns med bland de 10 främsta.
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”Vi kommer att få kämpa
för att hänga kvar”
SK Kamraterna var nykomling förra säsongen
efter att ha pendlat mellan division I och Elitserien
under 2000-talet. Även förra året hade man kniven
på strupen även om ett par viktiga segrar i början
av året gjorde att situationen aldrig blev kritisk på
allvar.
I år inleder man mot Skara och Manhem, två
matcher som kan avgöra om Kamraterna behöver
oroa sig för nedflyttning eller ej.

SK Kamraterna

FOTO: Niklas Sidmar

NYA SPELARE: Arash Akbarinia (ingen tidigare
svensk klubb)
SPELARE SOM LÄMNAT: Inga.
SPELPROGRAM FÖR SK KAMRATERNA
Rond 1 (25/10) Skara SS (b)
Rond 2 (15/11) SS Manhem (h)
Rond 3 (5/12) SK Rockaden (Skara)
Rond 4 (6/12) Sollentuna SK (Skara)
Rond 5 (7/12) Farsta SK (Skara)
Rond 6 (17/1) Lunds ASK (h)
Rond 7 (7/2)
Limhamns SK (b)
Rond 8 (28/2) Västerås SK (h)
Rond 9 (13/3) Solna SS (Täby)
Rond 10 (14/3) Upsala ASS (Täby)
Rond 11 (15/3) Örgryte SK (Täby)
TOPP 10 PÅ RATINGLISTAN 080901
1. IM Bengt Svensson		
2496
2. Ingvar Andréasson		
2418
3. Arash Akbarinia		
2388
4. Anton Åberg			
2387
5. Gösta Svenn			
2369
6. Jesper Hamark		
2358
7. Dennis Wallin		
2306
8. Lars Madebrink		
2255
9. Matti Svenn			
2238
10. Olle Häggström		
2228

Bengt Svensson
Kommer Kamraterna att kunna undvika
bottenstriden i år?
– Det blir nog svårt. Jag tror absolut att vi
hänger kvar men vi kommer att få kämpa
för att göra det.
Hur viktigt är det att vara bäst i
Göteborg?
– Vi tänker inte så, men det är förstås viktigt
att ta poäng mot Göteborgslagen också.
Vilket lag vinner Elitserien?
– Det kommer att stå mellan Rockaden och
Sollentuna och jag tror mest på Rockaden
i år.
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”Målet är att undvika
nedflyttningsstriden”
SS Manhem var nere i division I senast säsongen
2004/2005 men har sedan dess varit ett stabilt
elitserielag. För två år sedan blev det en femteplats
och även förra säsongen började bra innan förluster
i ett par täta matcher gjorde att laget plötsligt var
indraget i bottenstriden inför slutspelet. Vinsten
mot Wasa SK i den tionde ronden innebar dock
att nedflyttningsspöket var bortjagat för den här
gången.

FOTO: Niklas Sidmar

SS Manhem

Joel Åkesson
Förra året var SS Manhem inblandat
i nedflyttningsstriden. Vad har ni för
ambitioner i år?
– Att inte bli inblandade i nedflyttningsstriden … Viktigast är förstås att hänga kvar,
men vi hoppas att bli ett stabilt mittenlag.
Hur viktigt är det för er att slå de andra
Göteborgslagen?
– Visst är det alltid kul att visa vem som
bestämmer i stan, men det viktigaste är
ändå totalpoängen. Och det är kul att vi
har fått ytterligare ett elitserielag från
Göteborg.
Vilket lag vinner Elitserien?
– Jag tror på Rockaden, men hoppas lite
på LASK.
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NYA SPELARE: Tommy Wickström (Bjursås
SK), Dan Larsson (SK Vi-Mo), Kjell Kalén
(Kålltorps SS)
SPELARE SOM LÄMNAT: Johan Hultin
(Örgryte SK), Rauan Sagit (Sollentuna SK), Karl
Malbert (SK Framåt)
SPELPROGRAM FÖR SS MANHEM
Rond 1 (25/10) Limhamns SK (b)
Rond 2 (15/11) SK Kamraterna (b)
Rond 3 (5/12) Farsta SK (Skara)
Rond 4 (6/12) SK Rockaden (Skara)
Rond 5 (7/12) Sollentuna SK (Skara)
Rond 6 (17/1) Skara SS (h)
Rond 7 (7/2)
Örgryte SK (b)
Rond 8 (28/2) Solna SS (h)
Rond 9 (13/3) Upsala ASS (Täby)
Rond 10 (14/3) Västerås SK (Täby)
Rond 11 (15/3) Lunds ASK (Täby)
TOPP 10 PÅ RATINGLISTAN 080901
1. IM Rikard Winsnes		
2499
2. Victor Nithander		
2436
3. Joel Åkesson			
2366
4. Magnus Carlhammar		
2358
5. Philip Landgren		
2340
6. Björn Andersson		
2338
7. IM Lars-Åke Schneider
2336
8. IM Karl Johan Moberg		
2308
9. Peter Vas			
2305
10. Mats Welin			
2302
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”Realistiskt sett är vi ett
mittenlag igen”
Upsala ASS avslutade i stor stil i sitt
egenarrangerade sammandrag förra säsongen
och tog fem matchpoäng på de sista tre ronderna.
Därmed slutade nykomlingen på en fin sjätteplats,
trots att nedflyttning hotade i stort sett hela
säsongen.
Inför säsongen 2008/2009 har Uppsala ungefär
samma manskap som förra året och laget får nog
inrikta sig på att slåss för nytt kontrakt igen.

Upsala ASS

FOTO: Niklas Sidmar

NYA SPELARE: Inga.
SPELARE SOM LÄMNAT: Göran Lindh (Heby
SS), Jörgen Magnusson (Farsta SK), Magnus
Holm (Farsta SK)
SPELPROGRAM FÖR UPSALA ASS
Rond 1 (25/10) Västerås SK (b)
Rond 2 (15/11) SK Rockaden (h)
Rond 3 (5/12) Limhamns SK (Skara)
Rond 4 (6/12) Skara SS (Skara)
Rond 5 (7/12) Lunds ASK (Skara)
Rond 6 (17/1) Farsta SK (h)
Rond 7 (7/2)
Sollentuna SK (b)
Rond 8 (28/2) Örgryte SK (b)
Rond 9 (13/3) SS Manhem (Täby)
Rond 10 (14/3) SK Kamraterna (Täby)
Rond 11 (15/3) Solna SS (Täby)
TOPP 10 PÅ RATINGLISTAN 080901
1. IM Jan Johansson		
2478
2. Jonas Lundvik		
2362
3. Torbjörn Glimbrant		
2348
4. Börje Jansson			
2348
5. Henrik Lindberg		
2320
6. Fredrik Andersson		
2317
7. Malte Burwick		
2302
8. Thomas Marttala		
2251
9. Måns Svensson		
2237
10. Joel Svahn			
2222

Henrik Lindberg
Vad har Upsala för målsättning med
årets elitseriespel?
– Första ambitionen är alltid att klara sig
kvar, därnäst hoppas vi förstås förbättra
förra årets placering. Men realistiskt sett är
vi ett mittenlag igen.
Vilka matcher blir de viktigaste för er?
– Det är alltid så att de första matcherna är
viktiga. Det betyder mycket att man känner
att man är med i matcherna från början.
Vilket lag vinner Elitserien?
– Jag tror att det är LASK:s tur. De har
unga, hungriga spelare som är ute mycket
och tävlar.
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”Vi klarade oss kvar efter
en heroisk insats”
Även Solna var en nykomling som klarade sig
kvar förra året, även om det satt långt inne. Förlust
i sista ronden mot Skara hade räckt för att Åstorp
skulle ha klarat sig på Solnas bekostnad. Skara
besegrades dock med 4½–3½ bland annat efter
att Bengt Lindberg vunnit mot Skaraettan Vasilios
Kotronias på förstabordet.
I år lär det bli en ny kamp för överlevnad för
Solna, som mycket väl kan komma att spela tre
avgörande matcher i slutsammandraget i Täby.

Solna SS

FOTO: Niklas Sidmar

NYA SPELARE: Inga

Gunnar Johansson
Hur skall ni undvika nedflyttnings
striden i år?
– Det var en bra fråga. Vi lyckades ju
klara oss kvar efter en heroisk insats i sista
ronden förra året. Det är bara att hoppas att
vi kan klara det lite tidigare i år.
Vilka lag måste ni slå för att klara er
kvar?
– Alla poäng är viktiga, men vissa lag är
förstås svårare att slå än andra … men jag
vill inte peka ut några lag som vi måste
vinna mot.
Vilket lag vinner Elitserien?
– Rockaden är en rimlig gissning, de brukar
ha ett väldigt starkt lag.
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SPELARE SOM LÄMNAT: Inga

SPELPROGRAM FÖR SOLNA SS
Rond 1 (25/10) SK Rockaden (b)
Rond 2 (15/11) Farsta SK (b)
Rond 3 (5/12) Lunds ASK (Skara)
Rond 4 (6/12) Limhamns SK (Skara)
Rond 5 (7/12) Skara SS (Skara)
Rond 6 (17/1) Sollentuna SK (h)
Rond 7 (7/2)
Västerås SK (h)
Rond 8 (28/2) SS Manhem (b)
Rond 9 (13/3) SK Kamraterna (Täby)
Rond 10 (14/3) Örgryte SK (Täby)
Rond 11 (15/3) Upsala ASS (Täby)
TOPP 10 PÅ RATINGLISTAN 080901
1. IM Bengt Lindberg		
2414
2. IM Christer Bergström		
2363
3. Mikael Jonsson		
2344
4. Tomas Karlsson		
2287
5. Gunnar Johansson		
2282
6. Jörgen Dalmau		
2237
7. Andreas Landgren		
2207
8. Magnus Bergström		
2196
9. Per Steneskog		
2194
10. Peter Bjarnehag		
2187
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”Det gäller att vi spelar
bra i rätt matcher”
Farsta SK kom trea i Superettan förra säsongen,
men flyttades ändå upp eftersom Rockadens
andralag inte fick gå upp.
Senast laget var i Elitserien var säsongen
2004/2005. Då åkte Farsta ur och sedan dess har
klubben spelat i division I.
Nu får man räkna med att vara nederlagstippat
inför comebacken, trots fyra fina nyförvärv med
hemvändande bröderna Ong i spetsen.

Farsta SK

FOTO: Calle Erlamdsson

NYA SPELARE: Kezli Ong (Sollentuna SK),
Kevin Ong (Sollentuna SK), Magnus Holm
(Upsala ASS), Jörgen Magnusson (Upsala ASS)
SPELARE SOM LÄMNAT: Inga
SPELPROGRAM FÖR FARSTA SK
Rond 1 (25/10) Sollentuna SK (b)
Rond 2 (15/11) Solna SS (h)
Rond 3 (5/12) SS Manhem (Skara)
Rond 4 (6/12) Örgryte SK (Skara)
Rond 5 (7/12) SK Kamraterna (Skara)
Rond 6 (17/1) Upsala ASS (b)
Rond 7 (7/2)
SK Rockaden (h)
Rond 8 (28/2) Lunds ASK (b)
Rond 9 (13/3) Limhamns SK (Täby)
Rond 10 (14/3) Skara SS (Täby)
Rond 11 (15/3) Västerås SK (Täby)
TOPP 10 PÅ RATINGLISTAN 080901
1. Rikard Backelin		
2405
2. Niclas Hjelm			
2369
3. Kezli Ong			
2328
4. Jörgen Magnusson		
2295
5. Ingemar Svensk		
2259
6. Björn Jäderberg		
2226
7. Sven Lindeman		
2212
8. Magnus Holm		
2209
9. Johnny Wieweg		
2203
10. Gunnar Hedin		
2175

Kezli Ong
Hur skall ni undvika att åka ner i
Superettan igen?
– Det gäller att vi spelar bra i de viktiga
matcherna.
Vilka lag måste ni besegra för att klara
er kvar?
– De andra bottenlagen, Örgryte som
också är nykomlingar och de som var med
i nedflyttningsstriden förra året.
Vilket lag vinner Elitserien?
– Antingen Rockaden eller Sollentuna. De
brukar alltid ha bra lag och de är jämna.

TfS 6/2008 17

FOTO: Mikael Carlsson

FOTO: Niklas Sidmar

ALLSVENSKAN 08/09

Till Elitserien
på fyra år

Av Niklas Sidmar
Örgryte Schackklubb är, tror de i alla fall själva,
klubben med landets högsta medlemsavgift.
För fyra år sedan bildades föreningen med en
uttalad elitprofil och målet att gå raka vägen
till Elitserien.
Nu är klubben framme vid målet och på
vägen har man dessutom byggt upp en väl
fungerande ungdomsverksamhet.
Hjärtat i Örgryte SK är Nilssons hus, en röd stuga
från sekelskiftet mellan 1700- och 1800-tal. Den
ligger naturskönt i Lilla Torp i östra Göteborg och
är centrum för all verksamhet i föreningen. Johan
Eksmyr, ordförande i klubben och en av de fyra
initiativtagarna, berättar att huset också var en
indirekt orsak till att klubben bildades. Eksmyr
fick nys om huset och föreslog SK Kamraterna
att använda det till klubblokal. När Kamraterna
tvekade var Eksmyr alltså en av fyra personer som
bestämde sig för att det istället var läge att starta
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en helt ny klubb.
– Huset behövde ju renoveras och vi lade ner
en hel del jobb innan det blev användbart. Men vi
hade ett starkt lag redan från början och sa direkt
att vi skulle till Elitserien på tre år, berättar Johan
Eksmyr.
Vägen till Elitserien blev också om inte
spikrak så i alla fall näst intill. Trean och tvåan
vanns planenligt, men i ettan blev det förlust i det
prestigefyllda lokalderbyt mot SK Kamraterna
vilket innebar att Örgryte fick nöja sig med
andraplats. Därmed tvingades man ta omvägen
över nybildade Superettan innan elitserieplatsen i
våras var ett faktum.
Örgryte har ända sedan starten försökt profilera
sig som en aktiv klubb med stor verksamhet
för både seniorer och juniorer. Till klubbens
”Schackakademi” har under de senaste åren
Evgenij Agrest, Emanuel Berg och Ulf Andersson
varit inbjudna som föreläsare vid ett antal tillfällen.
I augusti startades höstsäsongen genom att Ulf
Andersson för tredje gången besökte Örgryte
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och undervisade under en helg. För klubbens
medlemmar var deltagaravgiften subventionerad,
vilket skall bidra till att ge valuta för den höga
medlemsavgiften. Seniorer betalar 1 500 kronor
om året, pensionärer och juniorer något mindre.
– Såvitt jag vet finns det ingen klubb i Sverige
med högre avgifter. Men våra medlemmar är
så pass intresserade att de är beredda att betala,
konstaterar Mikael Carlsson, sekreterare i
klubben.
– Samtidigt har de här åren inte varit lätta och vi
har hela tiden haft en pressad ekonomisk situation.
Vi får kämpa för att överleva, fortsätter Carlsson.
Två kvällar i veckan är det juniorträning i
Nilssons hus och föreningen har vid den senaste
registreringen ett tjugotal ungdomar. En ganska
liten men väl fungerande verksamhet alltså, och

klubbens yngre spelare har under de senaste
åren visat framfötterna på allvar i de lokala
knattetävlingarna. I våras deltog dessutom Örgryte
med ett ungt lag i Kadettallsvenskan.
– Vi vill bygga upp egna spelare från början
och den ungdomsverksamhet vi har idag är en
bra grund. Samtidigt har flera starka spelare sökt
sig till klubben under de här åren och vi kommer
att ha ett klubbmästerskap med ett snitt på 2200 i
höst, säger Johan Eksmyr.

Örgryte SK

NYA SPELARE: Bojko Cankulovski (Mölndals
SK), Johan Hultin (SS Manhem), Peter Lauritzson
(Limhamns SK), Eskil Nilsson (Värnamo SS),
Victor Virolainen (Lundby SS)

SPELPROGRAM FÖR ÖRGRYTE SK
Rond 1 (25/10) Lunds ASK (b)
Rond 2 (15/11) Skara SS (h)
Rond 3 (5/12) Sollentuna SK (Skara)
Rond 4 (6/12) Farsta SK (Skara)
Rond 5 (7/12) SK Rockaden (Skara)
Rond 6 (17/1) Limhamns SK (b)
Rond 7 (7/2)
SS Manhem (h)
Rond 8 (28/2) Upsala ASS (h)
Rond 9 (13/3) Västerås SK (Täby)
Rond 10 (14/3) Solna SS (Täby)
Rond 11 (15/3) SK Kamraterna (Täby)
TOPP 10 PÅ RATINGLISTAN 080901
1. IM Ari Ziegler		
2434
2. Anton Frisk Kockum		
2319
3. Johan Hultin			
2298
4. Mikael Arnelind		
2277
5. Peter Östberg			
2234
6. Victor Virolainen		
2222
7. Bojko Cankulovski		
2200
8. Johan Eksmyr		
2184
9. Jan-Olof Forsberg		
2177
10. Magnus Rolén		
2164

FOTO: Niklas Sidmar

SPELARE SOM LÄMNAT: Bo Berg (Majornas
SS)

Anton Frisk Kockum
Hur skall ni undvika att åka ner i
Superettan igen?
– Vi skall ha höga målsättningar. Vårt mål
är inte att ”bara klara oss kvar” utan att
vinna varje match vi spelar.
Vilka matcher blir de viktigaste för er?
– Det kommer inte att finnas några matcher
som inte är viktiga.
Vilket lag vinner Elitserien?
– LASK. De har ett ungt lovande lag som
har tagit ytterligare ett kliv framåt under
sommaren.
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Ekonomin fick Åstorp
att avstå Superettan
Av Niklas Sidmar
Förra året tackade tre klubbar nej till spel
i Superettan. I år valde Åstorp och SS Luleå
att avstå och istället spela i division I. Främst
är det ekonomiska överväganden som ligger
bakom avhoppen och Allsvenska kommitténs
ordförande Thomas Franzén konstaterar att
det har blivit svårare att finansiera en schacklig
elitsatsning de senaste åren.
– Det kan vara så att man inte tycker att vad man
får ut av att spela i Superettan står i proportion till
vad det kostar. Ofta kan det nog vara så att man
skulle vara beredd att ta kostnaden om det gällde
spel i Elitserien, men inte om man kommer ner en
nivå, tror Thomas Franzén.
När Superettan infördes till förra säsongen
var det som en del av den stora serieomläggning
som bland annat innebar att division IV togs bort.
Flera kritiska röster höjdes dock mot förslaget,
som vid förra årets kongress röstades igenom
med minsta möjliga marginal. Beslutet som togs
vid kongressen innebar att det nya seriesystemet
infördes, men att en kontinuerlig utvärdering skall
göras av Allsvenska kommittén och att Superettans
existens skall omprövas efter tre år.
– Allsvenska kommittén kommer att använda
året som kommer till att utvärdera Superettan, så
att vi har ett färdigt förslag på vad som skall hända
efter de här tre åren till kongressen nästa sommar.
Vi skall försöka ta reda på vad de klubbar som
är aktuella för spel i Superettan tycker, förklarar
Thomas Franzén.
Inför förra säsongen tackade tre klubbar nej
till sin plats i Superettan: Linköpings ASS, SS
Luleå och Södra SASS valde att istället gå ner
till division I. I år tackade Åstorps SS nej till sin
superettanplats och när SS Luleå erbjöds den
vakanta platsen tackade klubben nej för andra
gången. Istället blev det Eskilstuna SK som tog
den vakanta platsen i Superettan.
För Åstorps del har ekonomin blivit ett allt större
problem i takt med att bingolottoförsäljningen
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Lagen i Superettan 08/09
LAG
Wasa SK
SK Rockaden II, Sthlm
SK Rockaden Umeå
Västerviks ASK
Eksjö-Aneby-Alliansen
Stockholms SS
Örebro SS
Schack 08
Rödeby SK
Eskilstuna SK

Placering 0708
12:a Elitserien
1:a Superettan
4:a Superettan
5:a Superettan
6:a Superettan
1:a Div I Norra
1:a Div I Västra
1:a Div I Östra
1:a Div 1 Södra
2:a Div I Östra

kraftigt har minskat de senaste åren. När man
åkte ur Elitserien i våras valde man att avbryta
sin elitsatsning och samtidigt bilda en allsvensk
allians med SK Schackalen i Ängelholm.
– Vår ekonomi var för dålig helt enkelt vilket
gjorde att det fanns ett mostånd i klubben mot att
fortsätta satsa. Vi hade satt föreningens existens
på spel och oersättliga trotjänare skulle ha
lämnat sina uppdrag i styrelsen. Även inför förra
säsongens elitseriespel var meningarna i klubben
delade, men vi ville hellre själva ta beslutet att gå
ner i seriesystemet än att bli degraderade.
– Om vi hade satsat på Superettan och lyckats,
så hade vi ändå inte haft råd att spela i Elitserien
nästa år och då var det lika bra att gå ner i division
I direkt. Nu kommer vi att ta några år på en lägre
nivå för att försöka konsolidera klubbens ekonomi.
Även med en avsevärt bättre ekonomi känns en
ny elitsatsning väldigt tveksam också på lång sikt
med den åldersprofil klubben har idag, förklarar
Jan Bengtsson som är anställd ungdomstränare i
Åstorps SS.
– Min åsikt är att superettantanken kom minst
fem år för sent. De flesta klubbar saknar de
resurser som krävs idag, förklarar Jan Bengtsson.

ALLSVENSKAN 08/09

Allsvenska allianser
– småklubbarnas räddning?
– Vi spelade i division IV och var med
i toppen varje år, men vi hade inte
tillräckligt med spelare för ett starkt
åttamannalag. Det var orsaken till
att vi gick ihop, förklarar Björn
Johansson.
Han är ordförande i Arboga
SK, som tillsammans med grann
klubbarna Kungsörs SK och
Köpings SS sedan några år tillbaka
bildar ett gemensamt allsvenskt lag.

FOTO: Thomas Franzén

Av Niklas Sidmar

Att antalet schackklubbar i landet
minskar är ingen nyhet, och ett av de ALLIANSMATCH. I den sista ronden i Allsvenskan
områden där detta märks tydligt är 2007/2008 möttes Kungsörs SK och Södertälje SK.
Allsvenskan. För tio år sedan spelade
ungefär 350 lag i det allsvenska seriesystemet,
idag är det under 200. För många mindre klubbar säsongen gjorde att Sveriges Schackförbund såg
är lösningen allsvenska allianser – klubbarna sig nödgat att ta bort division IV helt. Thomas
finns kvar för att bedriva breddverksamhet och Franzén menar dock att alliansbildande kan vara
ungdomsverksamhet lokalt, men samarbetar när ett sätt för små klubbar att undvika nedläggning.
– Fler kan göra som vi har gjort. Men i slutändan
det gäller spelet i Allsvenskan och kanske på
andra områden. I Arboga/Köping/Kungsör har gäller det förstås också att spelarna är beredda
man sedan ett antal år tillbaka spelat gemensamma att betala vad det kostar att spela. För oss kostar
klubbmästerskap och nästa år skall man som bekant varje match 125–150 kronor per spelare och de
pengarna måste man få ihop på något sätt. Jag
arrangera Schack-SM tillsammans i Kungsör.
– Vi har redan mötts tillräckligt många tror att bingolotto och bidrag har gjort att många
gånger inom våra klubbar. När vi började spela har blivit lite bekväma, men den ekonomiska
klubbmästerskapet tillsammans blev det lite av situationen är annorlunda idag än den var för
en nytändning, förklarar Björn Johansson och får några år sedan, förklarar Thomas Franzén.
medhåll av Thomas Franzén, som förutom att han
Andra alliansklubbar
är en av de drivande krafterna i Arboga SK också
är ordförande i Allsvenska kommittén.
– Jag tycker att Allsvenskan är själva
Eksjö-Aneby-Alliansen
fundamentet i svenskt schack, det är det viktigaste
Tvåstadsalliansen (SKK Trollhättan och
vi har inom seniorschacket. Om jag talar för mig
Vänersborgs SS)
själv skall det mycket till för att man inte skall
Åstorp/Schackalen
följa med på en lagmatch, säger Thomas Franzén.
Tibro/Skövdealliansen
Men vikande medlemssiffror och sviktande
Fagervik/Sundsvall
ekonomi har skakat det allsvenska seriesystemet
Faringe/Rånäs
i sina grundvalar. Under 2000-talet har klubbar
varje år hoppat av seriespelet, vilket inför förra
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Sponsoravtal med storföretag
Av Niklas Sidmar

Öhrlings PricewaterhouseCoopers engagerar
sig i svenskt schack det kommande året. Det
blev klart under sommaren efter diskussioner
mellan Schackakademien och företaget. Avtalet
är på ett år men tanken är att samarbetet skall
bli minst treårigt.
– Schack passar bra ihop med vårt
varumärke. Vi står båda för egenskaper såsom
analytiska, kunniga strateger, säger Mattias
Isaksson, kommunikationschef på Öhrlings
PricewaterhouseCoopers i Sverige.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers bedriver verk
samhet inom revision, redovisning och rådgivning
och har för närvarande 3 400 medarbetare på 125
orter runt om i Sverige. Mattias Isaksson konstaterar
att Sveriges Schackförbunds medlemmar är en
utmärkt målgrupp för företaget.
– Sveriges Schackförbund har ju medlemmar
från alla samhällsgrupper och alla åldersgrupper.
Det passar oss bra. Nu skall vi sätta oss ner
tillsammans med SSF och Schackakademien och
försöka hitta en fortsättning som är till nytta både
för oss och för schacket.
– Vi tror också att vi kommer att kunna dra
nytta av de personer som finns i svenskt schack.
Det skall bli intressant och roligt att gå vidare med
det här samarbetet, förklarar Mattias Isaksson.
Initiativet till samarbetet togs av Schack
akademiens preses Sören Mellstig och avtalet har
tagits fram av Akademiens Robert Unt tillsammans
med Mattias Isaksson. Samarbetet är ett bra
exempel på hur Schackakademiens arbete skall
fungera och nu blir det Sveriges Schackförbunds
uppgift att tillsammans med företaget ge avtalet
ett konkret innehåll.
– Vi är naturligtvis glada att Schackakademiens
arbete har gett oss den här möjligheten. Nu är det
upp till oss inom SSF att ge vår sponsor valuta
för pengarna, förklarar Sveriges Schackförbunds
ordförande Ari Ziegler.
– De pengar som avtalet ger kommer att
delas mellan SSF och Schackakademin och för
närvarande genomför SSF som bekant en tydlig
framtidssatsning på Schack4an, som än så länge
kostar pengar. Det här samarbetet kommer
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naturligtvis att underlätta
den satsningen, fortsätter
Ziegler.
För svenskt schack har
sponsorarbete länge varit
något av en akilleshäl,
vilket innebär att avtalet
är än mer betydelsefullt.
Ari Ziegler tror att
Mattias Isaksson
Schackakademiens fram
gångsrika arbete i det här fallet kommer att bana
väg för fortsatt sponsorarbete inom SSF.
– Att ett seriöst storföretag väljer att sponsra
schacket är förstås en bekräftelse på att det vi gör är
bra. Det kommer att stärka vår situation gentemot
andra tänkbara sponsorer också, förklarar Ari
Ziegler.

Öhrlings PwC (i Sverige)
Anställda
Kontor
Kunder
Tjänster

3 400
125
Globala företag, svenska
storföretag och organisationer,
offentlig sektor, m.m.
Revision, redovisning, riskhantering,skatterådgivning, m.m.

Schackakademien
Schackakademien bildades 1986 av bland andra
Harry Schein med syfte att skapa bättre resurser
för svenskt schack och främja schackspelandet
i Sverige. Akademien består av ledamöter med
bakgrund i schacket, politiken, kultur- och
näringslivet. Tidigare i år valdes Sören Mellstig
till preses i Schackakademien.
Hans Alfredson, Stig Malm, Erik Penser,
Peter Hlawatch och Robert Unt är andra kända
ledamöter i Akademien, liksom samtliga våra
16 svenska stormästare.
Projekt Schackakademien har givit stöd till
de senaste åren: Schack4an i Stockholm, Mitt
i Schack (tv-produktion), SS Manhems IMturnering, Tusenmannaschacket.
Hemsida: http://www.schackakademien.se/

Schackma Gandhi
får en idé

Jesper Halls nya bok ute nu. Köp den för endast 60 kr!

En gång för länge sedan bodde det en mäktig och hänsynslös kung i Indien, en så kallad maharadja.
Maharadjan hade krigat till sig alla grannländerna. Nu fanns det inga fler att erövra. Hans stora
armé fanns dock kvar och den hade inget att göra. Därför slogs soldaterna med varandra istället.
Den vise och fridfulle gurun Schackma Gandhi får en enda natt på sig att lösa problemet.
Lösningen blir spelet schack. Schackma Gandhi lär därefter maharadjan, och läsaren,
schackspelets regler och viktigaste drag. Med sin underhållande historia och roliga teckningar är
‘Schackma Gandhi får en idé’ perfekt för alla som vill lära sig spela schack.

Den officiella läroboken för tävlingen Schack4an!

Boken kostar 60 kr per styck. Fraktkostnad tillkommer. Skriv brev, ring eller mejla till:
Sveriges Schackförbunds kansli, Slottsgatan 155, 602 20 Norrköping
Tel: 011-10 74 20, e-post: schackfyran@schack.se

På Schackfestival
i Warszawa
I början av augusti avgjordes den åttonde upplagan av Miguel Najdorfs
minnesturnering i Warszawa. Tävlingarna har utvecklats till en schackfestival
bestående av en elitgrupp med 10 spelare samt ett antal schweizerturneringar och
i år deltog totalt 241 spelare. För Emanuel Berg blev tävlingen en stor framgång. I
den kanske starkaste tävling han någonsin spelat slutade han på delad andraplats.

Av Kent Vänman
FOTO: Lucas Wickström
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Moishe Mieczysław Najdorf, som det stod på
dopattesten, var av polsk-judiskt ursprung och
befann sig på Schackolympiaden i Buenos Aires vid
krigsutbrottet 1939. Han stannade kvar i Argentina
under världskriget och när det visade sig att hans
anhöriga skickats till koncentrationsläger blev
han kvar i Sydamerika efter kriget. Under slutet
av fyrtiotalet ansågs han av många vara världens
näst starkaste spelare efter Michail Botvinnik.
Najdorf levde 1910–1997 och är alltjämt ett stort
affischnamn i Polen.
Schacket i Polen lever i allsköns välmåga
och tillhör de sex största sporterna i landet. För
25 år sedan var dock Polen en högst ordinär
schacknation. Man hade någon enstaka stormästare
och fick blygsamma placeringar i OS. Ovanligt för
en öststat kan tyckas, men schack hade inte lika
hög status inom den polska statsapparaten som hos
den sovjetiska motsvarigheten. Därför medförde
kommunismens fall i Östeuropa en positiv
utveckling för schacket i Polen. Plötsligt blev det
fritt fram för vem som helst att åka utomlands för
att delta i internationella turneringar. Dessutom
kom det spelare från olika delar av det forna
Sovjetunionen och sökte sin försörjning. Flera av
dessa engagerades som tränare och tog med sig
den så kallade sovjetiska schackskolan. Polen
började producera välutbildade schackspelare
i parti och minut. Detta gav konkreta resultat i
form av en bronsmedalj för Tomasz Markowski
i Europamästerskapet 2000 och ett guld för
Bartlomiej Macieja i Europamästerskapet 2002.
I den äldsta klassen (U18) i det europeiska
ungdomsmästerskapet har polacker vunnit fem
gånger under de 13 år tävlingen har existerat. På
den kvinnliga sidan har polskor vunnit tre gånger
under samma tid och kan också stoltsera med sin
seger i Lag-EM i Göteborg 2005.
Det polska mästerskapet avgörs i en grupp om
14 spelare och där är tendensen att medelåldern
(cirka 25 år) sjunker samtidigt som medelratingen
stiger. Att återväxten är god bevisades också med
eftertryck i schackfestivalen som dominerades av
ett ungdomligt deltagande. Även det kvinnliga
inslaget var påtagligt. En delförklaring till
det senare skulle kunna vara att man har ett
obligatoriskt dambord i den polska schackligan
som spelas i fem divisioner.
Till toppgruppen av den åttonde upplagan av
Najdorfs minnesturnering hade Emanuel Berg
inbjudits att delta tillsammans med indiern

Krishnan Sasikiran, finländaren Tomi Nybäck,
litauern Eduardas Rozentalis och ungraren Csaba
Balogh. Dessa matchades mot fem hemmaspelare.
Stor favorit var Sasikiran som är bekant i Sverige
för sin seger i Sigemanturneringen 2005. Emanuel
lade ner mycket energi under de första ronderna
då han kom sämre ur öppningarna och fick
kämpa rejält i parti efter parti. Han visade också
upp en kompromisslös inställning. När han väl
utjämnat i partierna nöjde han sig inte med detta
utan slet vidare till den sista bonden. Inte särskilt
energibesparande kan tyckas, men det fungerade
bra för Emanuel som under den andra halvan av
turneringen lyckades bättre med öppningsspelet
och avancerade fram till en med Tomi Nybäck
delad andraplats. Ingen blev särskilt förvånad
över Krishnan Sasikirans klara seger, men att
såväl Nybäck som Berg skulle tränga sig in före
bäste polack var en smula överraskande. Alla
polackerna spelar för KSz Polonia Warszawa och
såväl turneringen som de själva hade säkert vunnit
på om en eller två av dessa ersatts med spelare
från den mycket starka B-gruppen. Där fanns
exempelvis 2006 års juniorvärldsmästare Zaven
Andriasian från Armenien att tillgå.

Polen
Trots att Polen är ett av våra närmaste
grannländer är det ett land som vi känner till
ganska lite om. Den katolska kyrkan har en
mycket stark ställning i landet och har påverkat
lagstiftningen på ett sätt som minner om
Irland. Polen är ett traditionellt jordbruksland
och nettoexportör av jordbruksvaror. Landets
namn kommer troligen från det polska ordet
”pole” som betyder slätt och åker.
Huvudstaden Warszawa är med sina 1,7
miljoner invånare ungefär i Stockholms storlek.
Warszawa intar dock inte en lika nationellt
dominerande roll som Stockholm eftersom
landets totala befolkning är 39 miljoner.

På de följande sidorna kommenterar Emanuel
Berg själv fyra av sina partier från Najdorf
Memorial.
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intressant alternativ. Detta stör
vit som blir tvungen att blockera
sin löpardiagonal, till exempel
14.f3 Le6 15.Tae1 Dd7 16.d4
d5 17.c5 Lh3 med lika spel.
Med bönderna låsta på vitt i
centrum är det naturligt att byta
av denna löpare. Vit har en liten
terrängfördel, men svart står
mycket sunt och har en enkel
plan: att trycka mot vits d4bonde genom att manövrera
runt en springare till e6 och
eventuellt den andra till f5.
14.d3!

FOTO: Kent Vänman

DELAD TVÅA. Emanuel Berg gjorde en mycket stark
avslutning på tävlingen och delade till slut andraplatsen med
Tomi Nybäck.

Emanuel Berg
Eduardas Rozentalis
Ryskt (C 42)

Kommentarer av Emanuel Berg
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6
Detta kom ganska överraskande.
Min motståndare hade visser
ligen spelat Ryskt en hel del när
han var yngre, men inte under
de senaste åren.
3.Sxe5 d6 4.Sc4
4.Sf3 Sxe4 5.d4 är huvud
varianten.
4...Sxe4 5.De2 De7 6.Se3

XIIIIIIIIY
9rSnl?kVl-Tr0
9ZppZp-WqpZpp0
9-?-Zp-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?n?-?0
9?-?-SN-?-0
9PZPPZPQZPPZP0
9TRNVL-MKL?R0
xiiiiiiiiy
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En av Slavko Cicaks specialare.
Jag spelade detta i huvudsak för
att överraska min motståndare
eftersom jag inte var förberedd
på Ryskt.
6...c6 7.g3 g6 8.Lg2 Sf6
8...Lg7 var kanske ett bättre
alternativ för att hindra vit
att fianchettera sin löpare till
b2. Vit kan visserligen erövra
löparparet med 9.Sc4!? (efter
9.0–0 0–0 10.Te1 Sf6 har svart
en sund ställning) 9...d5 10.d3
Sc5 (10...dxc4 11.dxe4 ger vit en
bättre bondestruktur) 11.Sd6+
Kd7 12.Dxe7+ Kxe7 13.Sxc8+
Txc8, men med tanke på att
spelet fortfarande är slutet har
vit ingen fördel av sitt löparpar.
9.b3 Lg7 10.Lb2 0–0 11.0–0
Te8
Svart förbereder ...d5. Efter 11...
d5? 12.La3 har vit fördel.
12.c4 Sa6
12...Lg4!?
13.Sc3 Le6
Återigen var 13...Lg4!? ett

XIIIIIIIIY
9r?-?r?k?0
9Zpp?-WqpVlp0
9n?pZplSnp?0
9?-?-?-?-0
9-?P?-?-?0
9?PSNPSN-ZP-0
9PVL-?QZPLZP0
9TR-?-?RMK-0
xiiiiiiiiy

Vit garderar löparen på b2 och
förbereder sig därmed för att
bemöta ...Dd7 med Se4.
14...Tad8
Svart förbereder d5-framstöten
ytterligare. Efter 14...d5 15.cxd5
cxd5 16.Sb5 Dd7 17.Sd4 Lh3
18.Lxh3 Dxh3 19.Tac1 står
vit aktivare och har två starka
springare i centrum.
15.Tfe1 Sc7
På 15...d5 följer 16.cxd5 cxd5
17.Sb5 Dd7 18.Sd4 Lh3 19.Lxh3
Dxh3 20.Tac1. Återigen har vit
ett visst initiativ och aktivare
pjäser. 15...Dd7 bemöts med
16.Se4 Sxe4 17.dxe4 Lh3
18.Lxg7 Kxg7 19.Db2+ f6
20.Dd4 med press mot d6bonden. Vit står en aning bättre.
16.Dd2 d5
Svart har förberett denna
framstöt maximalt och det finns
knappt några väntedrag kvar.
17.cxd5 cxd5?!

NAJDORF MEMORIAL
Det här draget överraskade mig
en aning. Vits pjäser är aktivare
och det är då naturligt för svart
att framtvinga pjäsavbyten innan
han slår tillbaka med c-bonden.
Efter 17...Sfxd5 18.Scxd5 Sxd5
19.Sxd5 cxd5 20.Lxg7 Kxg7
21.Tac1 har vit det bekvämare
spelet, men svart bör kunna hålla
remi relativt komfortabelt.
18.Se2

XIIIIIIIIY
9-?-Trr?k?0
9ZppSn-WqpVlp0
9-?-?lSnp?0
9?-?p?-?-0
9-?-?-?-?0
9?P?PSN-ZP-0
9PVL-WQNZPLZP0
9TR-?-TR-MK-0
xiiiiiiiiy

18...Sb5?
Detta ger bort två tempon. Bättre
var 18...Dd7 även om vit har en
liten fördel efter 19.Sf4.
19.a4
19.Sf4 var också intressant.
Efter till exempel 19...Dd6
20.Sxe6 fxe6 21.a4 Sc7 22.La3
Db6 23.Tab1 står vit lite bättre.
19...Sc7
Om 19...Sd6? så 20.Sf4 Dd7
21.Tac1!
(21.Sexd5
Sxd5
22.Sxd5 Lxd5 23.Lxd5 Sf5
24.Lxg7 Kxg7 25.Txe8 Txe8
26.Db2+ f6 27.Le4 Sd4 ger
svart stark kompensation för
minusbonden) 21...Tc8 22.Txc8
Txc8 23.Lxf6 Lxf6 24.Sexd5
med klar fördel. Vit har en sund
merbonde.
20.Sd4 Sa6 21.La3 Dd7
22.Sxe6
Vit erövrar löparparet och får en
långvarig fördel. Även 22.Sb5!?
Sg4 23.d4 är lite bättre för vit.
22...fxe6 23.Lh3 Sb8
Efter 23...Lf8 24.Lxf8 Kxf8
(24...Txf8? 25.Sxd5!) 25.Sc2
står vit lite bättre.

FOTO: Kent Vänman

FÖRSTA SEGERN. Emanuel Berg tog sin första vinst i
turneringen i den femte ronden när han mötte litauern
Eduardas Rozentalis.

24.Sc2! Df7
24...Sc6 besvaras med 25.De2!
Kf7 26.b4 Sh5 27.b5 Sd4 (om
27...Sa5 så 28.Tab1 med klar
fördel) 28.Sxd4 Lxd4 29.Tac1
Sg7 30.Df3+ Kg8 (på 30...Lf6
31.Lb2 De7 följer 32.Lxe6+!
Sxe6 33.Tc7 Sxc7 34.Txe7+
Txe7 35.Dxf6+ Ke8 36.b6
axb6 37.Dxb6 med klar fördel)
31.Df4 Lb6 32.De5 Df7 33.Te2
Df3 34.Lb2 Te7 35.Td2 Tf8
36.Tcc2 med stor fördel.
25.Sd4

XIIIIIIIIY
9-Sn-Trr?k?0
9Zpp?-?qVlp0
9-?-?pSnp?0
9?-?p?-?-0
9P?-SN-?-?0
9VLP?P?-ZPL0
9-?-WQ-ZP-ZP0
9TR-?-TR-MK-0
xiiiiiiiiy

25...e5?
25...Se4 hade varit en bättre
chans.. Efter 26.dxe4 (inte
26.De3? Dxf2+! 27.Dxf2 Sxf2
28.Lxe6+ Kh8 med svart fördel)

26...dxe4 27.Txe4 Sc6 28.Lxe6
(efter 28.Lb2? Lxd4 29.Lxd4
e5 30.Lf1 Sxd4 återställer svart
den materiella balansen) 28...
Txe6 29.Txe6 Sxd4 30.Te3! Lh6
(eller 30...Sf3+ 31.Txf3 Txd2
32.Txf7 Kxf7 33.Tc1 med liten
vit fördel) 31.Lb2 Sf3+ 32.Txf3
Txd2 33.Txf7 Kxf7 34.Le5 har
vit en merbonde, men svarts
aktivitet kompenserar till viss
del.
26.Sb5 Sc6
Efter 26...Lf8 27.Lxf8 Kxf8
(om 27...Dxf8 så 28.Sc7! följt
av 29.Se6) 28.Sxa7 har vit har
en sund merbonde.
27.Sd6 Txd6 28.Lxd6 Sd4
29.Dd1 e4 30.Lg2 exd3
Efter 30...Sf5 31.Lc5 b6 32.Le3
d4 33.dxe4 dxe3 34.exf5 exf2+
35.Kxf2 Txe1 är 36.Kxe1 ett
tvunget men också vinnande
drag. Om istället 36.Dxe1? så
36...Sg4+ med svart fördel.
31.Dxd3 Se4 32.Lf4
Sämre är 32.Lxe4?. Efter 32...
dxe4 33.Txe4 Txe4 34.Dxe4
Sf3+ 35.Kg2 Sg5 36.De3 Dd5+
37.f3 Dxd6 38.Te1 har vit
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torn och bonde för svarts två
lätta pjäser och ställningen är i
ungefärlig balans.
32...Sc5
33.Txe8+
Dxe8
34.Lxd5+ Kh8 35.De3!

XIIIIIIIIY
9-?-?q?-Mk0
9Zpp?-?-Vlp0
9-?-?-?p?0
9?-SnL?-?-0
9P?-Sn-VL-?0
9?P?-WQ-ZP-0
9-?-?-ZP-ZP0
9TR-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy

Ett fint drag som tar bort allt
hopp om motspel för svart.
35...Dd7
Efter 35...Dxe3 36.Lxe3 Se2+
37.Kf1 Lxa1 38.Lxc5 Ld4
39.La3 har vit bonde mer och
dessutom faller b7-bonden.
36.Lc4 Sc2
36...Dc6 fungerar inte på grund
av 37.Td1! Sf3+ 38.Dxf3 Dxf3
39.Td8+ Lf8 40.Le5+ Df6
41.Lxf6 matt.
37.Dxc5 b6
Om 37...Sxa1 så 38.Le5! Dd8
39.Le6! h5 (39...b6 40.Dc3)
40.Dc1 och vit vinner.
38.De5!! uppg.
Svart ligger under med torn
och bonde och kan på grund av
matthotet Db8+ inte slå tillbaka
på a1.
Bartosz Socko
Emanuel Berg
Sicilianskt (B 92)

Kommentarer av Emanuel Berg
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le2 e5
7.Sb3 Le7 8.0–0 0–0 9.Kh1
Sc6
Här tänkte min motståndare en
stund, vilket tydde på att han
inte hade väntat sig Najdorf.

28 TfS 6/2008

LYCKAD RESA. I den sjätte ronden mötte Berg Bartosz
Socko i ett parti som slutade remi.

Detta bekräftades också i
efteranalysen då han berättade
att han i huvudsak förberett
sig på Franskt. 9...Sc6 spelade
jag så sent som i SM mot Erik
Hedman, men kanske hade
Socko missat det partiet.
10.f3 Le6 11.Sd5 a5!

XIIIIIIIIY
9r?-Wq-Trk?0
9?p?-VlpZpp0
9-?nZplSn-?0
9Zp-?NZp-?-0
9-?-?P?-?0
9?N?-?P?-0
9PZPP?L?PZP0
9TR-VLQ?R?K0
xiiiiiiiiy

Ett drag som rekommenderas i
boken Sharpest Sicilian av Kiril
Georgiev. Eftersom springaren
lämnat c3 finns det nu inget bra
sätt att gardera sig mot ...a4.
Mitt parti mot Hedman fortsatte
istället med 11...Lxd5 12.exd5
Sb4 13.c4 b5 vilket också är
intressant, men jag tror mer på
partifortsättningen.
12.Le3
Om vit själv spelar 12.a4
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följer 12...Lxd5 13.exd5 Sb4
14.c4 b6 vilket är en klart
förbättrad version av mitt parti
mot Hedman. Svart har full
kontroll över de svarta fälten
och har stoppat vits motspel på
damflygeln.
12...a4 13.Sc1
Under partiet funderade jag
på om vit kunde lägga in
mellandraget 13.Lb6 för att
förhindra det som sedan sker,
men efter 13...Dd7 14.Sc1 tycks
14...Ld8! vara en bra resurs för
svart.
13...Lxd5 14.exd5 Sd4!?

XIIIIIIIIY
9r?-Wq-Trk?0
9?p?-VlpZpp0
9-?-Zp-Sn-?0
9?-?PZp-?-0
9p?-Sn-?-?0
9?-?-VLP?-0
9PZPP?L?PZP0
9TR-SNQ?R?K0
xiiiiiiiiy

Ett positionellt bondeoffer. Svart
får utveckling samt kontroll
över de svarta fälten som
kompensation. Eftersom det
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dessutom är olikfärgade löpare
så har den extra bonden inte lika
stor betydelse.
15.Lxd4 exd4 16.Dxd4 Sd7
Under partiet var jag övertygad
om att jag fortfarande följde
bokvarianterna, men i själva
verket var det 16...Da5 som
rekommenderats med idén
17.Td1 (17.c4 Sd7 18.Tb1 Tfe8
19.Ld3 Lf6 20.Df4 Te1! ger ett
starkt initiativ som kompen
sation för den offrade bonden.)
och först nu 17...Sd7. I praktiken
har det inte så stor betydelse,
eftersom grundprinciperna är
desamma och båda dragen är
fullt spelbara.
17.Tb1
Vit garderar sig mot ...Lf6 följt
av ...a3.
17...Lf6 18.Dd2
Alternativet var 18.Db4 vilket
svart kan bemöta med 18...Db6.
I partiet Wang Hao–Aleksejev
2007 följde 19.Lb5 Se5 20.b3
Tfc8 21.c4 med oklart spel. Själv
hade jag planerat att fortsätta
lugnt med 18...Dc7.
18...Dc7 19.Ld3

XIIIIIIIIY
9r?-?-Trk?0
9?pWqn?pZpp0
9-?-Zp-Vl-?0
9?-?P?-?-0
9p?-?-?-?0
9?-?L?P?-0
9PZPPWQ-?PZP0
9?RSN-?R?K0
xiiiiiiiiy

Vit försöker komma ut med
pjäserna som för tillfället står
ganska hoppackade. Svart
behöver inte känna någon stress
utan kan spela lugna naturliga
drag och förlita sig på den
långsiktiga kompensationen på
de svarta fälten.
19...Tfe8 20.c4
Vit stöttar upp centrumbonden

på d5 men försvagar sig
samtidigt på diagonalen a1–h8
vilket ger goda utsikter för
svarts spel senare i partiet.
Intressant var 20.Se2!? för en
snabbare utveckling. Det kan
följa 20...Sb6 21.Tfc1! följt av
c4 då vit har lyckats koordinera
pjäserna. Om svart försöker
förhindra vits planer med 21...
Sc4 följer 22.Db4 Se3 23.c4 och
springarplaceringen på e3 kan
ifrågasättas eftersom den inte
har några fält att gå till.
20...Se5 21.b3
Ytterligare en försvagning som
inte bara försvagar diagonalen
utan också öppnar a-linjen
för svart. Detta tycks dock
nödvändigt eftersom 21.Se2?
faller på 21...Sxc4 22.Dc2 Tac8
23.Tfc1? Lxb2! 24.Txb2 Sxb2
25.Dxb2 Txe2! och svart vinner.
21.Dc2 var också möjligt, men
ser lite väl passivt ut. Svart står
utmärkt efter 21...g6 22.Se2
Tac8 23.Tfc1 Dc5 med aktivitet
och spel på de svarta fälten.
21...axb3 22.axb3 g6
Ett nyttigt drag som garderar upp
kungsflygeln i förebyggande
syfte. Löparen får nu också en
säker placering på g7 om det blir
nödvändigt.
23.Se2 Da5!

XIIIIIIIIY
9r?-?r?k?0
9?p?-?p?p0
9-?-Zp-Vlp?0
9Wq-?PSn-?-0
9-?P?-?-?0
9?P?L?P?-0
9-?-WQN?PZP0
9?R?-?R?K0
xiiiiiiiiy

Ett starkt drag som tvingar vit
att ta ställning. Efter ett dambyte
får vit omedelbara problem
med att hålla ihop ställningen
eftersom både löparen på d3

och springaren på e2 kommer
att blir hängande. Dessutom blir
det svårare att gardera sig utan
damer när svart laddar upp med
tornen längs a- och e-linjerna.
Ett intressant alternativ var
23...Sxd3 24.Dxd3 Db6 med
kompensation, men det kändes
fel att byta av den starka
springaren på e5.
24.Dd1
Efter 24.Dxa5 Txa5 25.Le4
Lg7 ger svarts aktivitet full
kompensation för den offrade
bonden.
24...Db4
Här blockerar damen fint vits
b-bonde samtidigt som den
öppnar a-linjen för tornet som är
på väg ner till a2.
25.Sg3 Lg7
Ett väntedrag för att vit inte ska
kunna spela Se4 med tempo.
Dessutom hade det direkta 25...
Ta2?! varit ett misstag på grund
av 26.De1! Dxe1 27.Tfxe1 och
vit har de bättre chanserna.
26.Te1
26.Tf2 var en annan möjlighet
med idén att förhindra ...Ta2.
Men svart fortsätter lugnt med
26...Sd7 med idén ...Sc5 med
fortsatt kompensation. Det är
svårt för vit att komma loss ur
svarts grepp och tillåts svart att
bli tillräckligt aktiv kommer han
snart att stå bättre.
26...Ta2
Hotar att spela ...Td2.
27.Te2 Tea8 28.f4

XIIIIIIIIY
9r?-?-?k?0
9?p?-?pVlp0
9-?-Zp-?p?0
9?-?PSn-?-0
9-WqP?-ZP-?0
9?P?L?-SN-0
9r?-?R?PZP0
9?R?Q?-?K0
xiiiiiiiiy
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Ännu en försvagning i vits
ställning, men springaren på e5
börjar bli irriterande och det är
förståeligt att vit vill hota bort
den.
28...Sd7
Nu hotar svart att spela ...Ta1
med farligt spel på den första
raden.
29.Txa2
Om 29.Se4 så 29...Sf6 med
kompensation.
29...Txa2
Vit har lyckats byta bort ett
tornpar, men alla svarts pjäser
är aktiva medan vits pjäser
är på defensiven. Det enda
som egentligen talar för vit är
hans merbonde, vilken håller
ställningen i någorlunda balans.
30.Lf1
Det är tydligt att vit har ställt in
vinstförsöken eftersom svart nu
enkelt kan erövra b3-bonden.
Svart står troligtvis en aning
bättre, men det är svårt att
komma vidare utan att tillåta
pjäsavbyten, vilket tenderar
att ge remiaktigt spel med de
olikfärgade löparna.
30...Sc5 31.Df3

XIIIIIIIIY
9-?-?-?k?0
9?p?-?pVlp0
9-?-Zp-?p?0
9?-SnP?-?-0
9-WqP?-ZP-?0
9?P?-?QSN-0
9r?-?-?PZP0
9?R?-?L?K0
xiiiiiiiiy

31...Ta1
Svart framtvingar tornbyte och
vinner tillbaka bonden på b3.
Dessvärre innebär detta också
remiartat spel eftersom svart
med detta avbyte förlorar en stor
del av sin aktivitet. Ett intressant
vinstförsök var 31...f5 för att inte
ge vits lätta pjäser några bra fält,
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men under partiet bedömde jag
att vit har starkt motspel längs
e-linjen efter 32.De3. Detta
hade hur som helst varit en
utmärkt chans att spela hårt på
vinst och det ser inte heller ut att
vara några större risker med att
låta b3-bonden få stå och mogna
några drag till. Med 32...Ta8 får
svart gå tillfälligt på defensiven,
men så snart han tagit kontroll
över e-linjen kan han fortsätta
framåt igen, till exempel
33.De7 (33.Se2 Se4) 33...Lf8
34.De3 Lh6!. (svart attackerar
f4-bonden med idén att kunna
bemöta 35.Te1 med 35...Lxf4)
35.Se2 (på 35.h4 följer 35...Kf7
36.Te1? Lxf4!) 35...Se4 36.g3
Lg7 följt av ...Te8 med bra spel
för svart. En annan möjlighet
var 31...Ld4!? 32.Se4 (på 32.h4
kommer f5! och 32.Se2 Ta1
33.Txa1 Lxa1 är en förbättrad
version av partiet för svart) 32...
Sxe4 33.Dxe4 Dd2 med initiativ
för svart.
32.Txa1 Lxa1 33.De3
Efter 33.Se4 Sxe4 34.Dxe4
Dxb3 har svart initiativet.
33...Lg7 34.h4 Kf8
Svart garderar upp e-linjen och
aktiverar kungen innan b3bonden skördas.
35.h5
35.Se4 Sxe4 36.Dxe4 Dxb3
37.c5? fungerar inte på grund
av 37...dxc5 38.d6 Lf6 då svart
har full kontroll över vits fria
d-bonde.
35...Dxb3
Efter detta är remin ett faktum.
35...f5! var möjligt och hade
behållit vissa vinstchanser för
svart, till exempel 36.hxg6 hxg6
37.Le2 De1+ 38.Kh2 Lc3 och
vit är fortsatt pressad.
36.Dxb3 remi
Här bjöd min motståndare remi,
vilket jag efter visst betänkande
accepterade. Med tanke på

de olikfärgade löparna finns
det inte längre några rimliga
vinstchanser trots svarts något
aktivare ställning, till exempel
36...Sxb3 37.hxg6 hxg6 38.Se4
Ke7 39.g4 med lika spel.
Emanuel Berg
Michal Olszewski
Spanskt (C 89)

Kommentarer av Emanuel Berg
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 Sf6 5.0–0 Le7 6.Te1 b5
7.Lb3 0–0 8.c3
Min motståndare hade aldrig ti
digare spelat Marshallgambiten
utan endast använt sig av 7...0–0
en och annan gång för att und
vika huvudvarianterna. Jag
chansade på att han inte skulle
göra det mot mig heller, men
hade naturligtvis en reservplan.
8...d5 9.d4!?

XIIIIIIIIY
9r?lWq-Trk?0
9?-Zp-VlpZpp0
9p?n?-Sn-?0
9?p?pZp-?-0
9-?-ZPP?-?0
9?LZP-?N?-0
9PZP-?-ZPPZP0
9TRNVLQTR-MK-0
xiiiiiiiiy

Det här draget spelade jag för
första gången i den tionde och
avgörande ronden av Gibraltar
Masters 2008 där jag vann mot
Mark Hebden. Svart ser ut att
ha relativt enkel utjämning kan
tyckas, men efter att ha studerat
detaljerna är jag inte fullt så
övertygad.
9...exd4
Huvudalternativet, vilket också
spelades av Hebden. Efter 9...
Sxe4 10.dxe5 Le6 11.Sbd2 har
vi kommit in i Öppet Spanskt
genom dragomkastning.
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UNDERDOG. Polacken Michal Olszewski var den
ende i A-gruppen som inte är stormästare.

9...dxe4 är troligtvis svarts
säkraste alternativ varpå det kan
följa 10.Sxe5 Sxe5 (10...Lb7!?)
11.dxe5 Dxd1 12.Lxd1. Svart får
nu, åtminstone tillfälligt, släppa
en bonde med antingen 12...Sd5
eller 12...Sd7, men har aktivt
pjässpel som kompensation.
10.e5 Se4 11.cxd4 Lb4
Min motståndare spelade fort
farande ganska snabbt och
eftersom vi fortfarande följde
mitt parti mot Hebden befarade
jag att han hade förberett något.
12.Sbd2 Lxd2!?
Det här draget verkar vara en
nyhet. Svart offrar löparparet
för att sätta upp en spik med
...Lg4. Efter det direkta 12...
Lg4? kommer vit bättre med
kvalitetsoffret 13.Sxe4! Lxe1
(13...Lxf3
14.Dxf3
Lxe1
15.Sf6+! gxf6 16.exf6 [16.
Lh6 Ld2!] 16...Kh8 17.Lh6
Te8 18.Lg7+ Kg8 19.Lc2!
.Te4 20.Lh6 Kh8 21.Td1! Dd7
22.Lxe4 dxe4 23.Df4! Sxd4
24.Dg5 Se6 25.Txd7 Sxg5
26.Lxg5 med klar vit fördel)
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14.Seg5 och vit hotar förutom
löparen på e1 även att spela Dc2
med dubbelhot mot h7 och c6.
Partiet mot Hebden fortsatte
istället 12...Lf5 13.a3 Le7 14.Lc2
f6? varpå vit vann material med
15.Sxe4 dxe4 16.Sh4! med klar
fördel för vit.
13.Lxd2 Lg4 14.Le3
Intressant är även 14.Lf4!? Lxf3
15.gxf3 Sg5 16.Le3 Se6 17.f4
f5 (17...g6) 18.Dd2 Dd7 19.a4
Se7 20.Kh1 Tab8 21.Tg1 Tb6
22.Tg3 Kh8 23.Lc2 med en liten
vit fördel.
14...Sa5

XIIIIIIIIY
9r?-Wq-Trk?0
9?-Zp-?pZpp0
9p?-?-?-?0
9Snp?pZP-?-0
9-?-ZPn?l?0
9?L?-VLN?-0
9PZP-?-ZPPZP0
9TR-?QTR-MK-0
xiiiiiiiiy

15.Lc2?!
Ett litet felsteg. Nu hamnar vit

genast under press. Bättre var
15.Dc1! f5 (15...Sxb3 16.axb3
Dd7 [16...f5 17.Sg5!] 17.Sd2.
Vit fortsätter med f3 för att
byta av svarts springare på e4.
Därefter kan vit utnyttja de
halvöppna a- och c-linjerna
på damflygeln och svart är lätt
pressad.) 16.Sg5! Sxb3 17.axb3
f4 (17...Dd7 18.f3 Sxg5 19.Lxg5
Lh5 20.e6 med klar vit fördel)
18.Lxf4 Sxf2 19.e6! och vit har
klar fördel.
15...f5
Svart är nu på gång att spela ...f4
följt av ...Sg5 med press mot f3
och vit måste genast agera för
att inte hamna sämre.
16.Ld3
Löparen är på väg till e2 för
att upphäva bindningen av
springaren på f3.
16...Tb8!
Ett smart drag. Svart vill
aktivera sitt torn via b6 för att
svinga över det till kungsflygeln
och starta ett anfall.
17.h3 Lh5 18.Le2 g5?!
Ett aggressivt drag. Dessvärre
tillåter det vit att kombinera.
Bättre var 18...Tb6 för att bygga
upp ställningen ytterligare. Efter
exempelvis 19.Sh2 (19.Lf4 h6)
19...Lxe2 20.Dxe2 Tg6 21.Lf4
Dh4 22.Df3 Sc6 23.Ted1 Sd8
står svart lite bättre.
19.Lxg5!
Vit utnyttjar ställningens taktiska
möjligheter och inte minst den
deplacerade svarta springaren
på a5.
19...Sxg5
20.Sxg5
Lxe2
21.Dd2
Vit garderar springaren på g5
och hotar gaffel på e6 samt
svarts båda lätta pjäser.
21...Sc4 22.Df4
En utmärkt position för damen
som nu blockerar svarts
motspelsmöjligheter med ...f4.
22...Lh5
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XIIIIIIIIY
9-Tr-Wq-Trk?0
9?-Zp-?-?p0
9p?-?-?-?0
9?p?pZPpSNl0
9-?nZP-WQ-?0
9?-?-?-?P0
9PZP-?-ZPP?0
9TR-?-TR-MK-0
xiiiiiiiiy
23.b3
23.Se6
leder
till
parti
fortsättningen genom drag
omkastning, men utan att tillåta
svarts alternativ i nästa drag.
23...Sb6
Svart kunde ha gett tillbaka
material med 23...De7 men efter
24.bxc4 h6 25.Sf3 bxc4 26.e6!
Tb6 27.Se5 Txe6 28.Te3 har
vit ett mycket starkt initiativ,
en guldspringare på e5 och all
aktivitet till priset av en bonde.
23...Sa5 var kanske ett bättre
alternativ, men även här har
vit aktivt motspel, till exempel
24.Se6 De7 25.Sxf8 Txf8
26.Tac1 Le8 27.e6 c6 28.Tc3
Sb7 29.Tg3+ Lg6 30.h4 Kh8
31.Tg5 Sd6 32.h5 Le8 33.h6
Lg6 34.Tg3 Se4 35.Tge3 Td8
36.f3 Sg5 37.Te5 med initiativ.
24.Se6 De7 25.Sxf8 Txf8
26.Tac1
Vit hotar nu att spela e5–e6 och
svart tvingas därför offra en
bonde.
26...Sc8!
26...Le8? förlorar efter 27.e6
c6?? (27...Sa8 är nödvändigt,
men vit står utmärkt efter 28.Tc3
med aktivitet och angrepps
möjligheter på kungsflygeln.
Efter 27...Dd6? 28.Dxd6 cxd6
29.Tc7 vinner vit.) 28.Db8 och
springaren på b6 går förlorad.
27.Tc6
Sämre är 27.Tc5? Le8 28.Txd5
Sb6 29.Tc5 c6 vilket ger svart
d5-fältet och därmed starkt
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motspel.
27...Le8 28.Txa6 c6 29.a4
Vit öppnar a-linjen för att inte
riskera att tornet blir instängt på
a6.
29...Db7 30.axb5 Dxb5 31.Ta8

XIIIIIIIIY
9R?n?lTrk?0
9?-?-?-?p0
9-?p?-?-?0
9?q?pZPp?-0
9-?-ZP-WQ-?0
9?P?-?-?P0
9-?-?-ZPP?0
9?-?-TR-MK-0
xiiiiiiiiy

Starkare var 31.Dg5+! Lg6
(31...Kh8 32.Dh6) 32.Tea1 Db7
33.h4 De7 34.Txc6 med vinst
för vit.
31...Lg6 32.e6 Db7 33.Tb8
33.Tea1! är ännu bättre varpå
vits båda torn kan aktiveras längs
med åttonde raden, till exempel
33...De7 34.De5 Dg7 35.Tb8!
Dxe5 36.dxe5 Se7 37.Taa8
Txb8 38.Txb8+ Kg7 39.f4!. Det
här draget blockerar svarts spel
helt och hållet och han har inte
det minsta motspel längre. Efter
39...d4 40.Kf2 Lh5 41.Td8 Sd5
42.g3 Ld1 43.b4 d3 44.Ke1 Lf3
45.Kd2 Le4 46.g4 är det slut.
33...Da7
Nu hindrar svart vit att komma in
med andra tornet längs a-linjen
och dessvärre står b3-bonden i
vägen för att b-linjen ska kunna
nyttjas.
34.De5 Te8 35.Tc1 Se7
36.Txe8+ Lxe8 37.Te1?!
Ett litet misstag i tidsnöden.
Nu får svart möjlighet att byta
f5-bonden mot den på d4,
vilket ger honom klart bättre
överlevnadschanser. Bättre var
37.Df6! Sg6 38.h4 De7 39.Dxf5
Dxh4 40.Ta1 Df4 41.Dh3 med
klar vit fördel.
37...Sg6! 38.Df6 Dg7 39.Dxf5

Emanuel Berg
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Dxd4 40.g3
Vit förbereder avancemang med
h-bonden samt tar kontroll över
fälten f4 och h4 för att låsa fast
de svarta pjäserna. Ett intressant
alternativ var 40.e7!? Dg7
41.Dc8 Df7 (41...Kf7? 42.De6
matt) 42.Dd8! Sf4 43.Dd6 Sg6
44.Te3 Kg7 45.Tg3 h6 46.h4
med vinst.
40...Kg7 41.h4

XIIIIIIIIY
9-?-?l?-?0
9?-?-?-Mkp0
9-?p?P?n?0
9?-?p?Q?-0
9-?-Wq-?-ZP0
9?P?-?-ZP-0
9-?-?-ZP-?0
9?-?-TR-MK-0
xiiiiiiiiy

41...h6?
Efter detta förlorar svart forcerat,
men ställningen var svår att hålla
ihop hur som helst.
42.e7! Df6 43.Dg4 Kh7
43...Kf7 faller på 44.Te3 med
hotet Tf3.
44.Dc8 Df7 45.h5 Sh8
Om 45...Sxe7 så 46.Dd8.
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46.Te5!
Full kontroll. Svart är i det
närmaste i dragtvång.
46...Dg8
Om 46...d4 så 47.Dd8 och på
46...Kg7 följer 47.b4!, i båda
fallen med vinstspel för vit.
47.Df5+ Kg7 48.Te6 Df7
49.De5+ Kh7 50.Tf6 Dxh5
51.Dxh5 Lxh5 52.g4! uppg.

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-Sn0
9?-?-ZP-?k0
9-?p?-TR-Zp0
9?-?p?-?l0
9-?-?-?P?0
9?P?-?-?-0
9-?-?-ZP-?0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Det kan följa 52... Le8 53.Tf8
Lg6 54.f4 Kg7 55.f5 Lf7 56.f6+!
och svart tvingas ge ifrån sig
både löpare och springare för att
få stopp på vits fribönder.

Emanuel Berg
Csaba Balogh
Sicilianskt (B 92)

Kommentarer av Emanuel Berg

Ett intressant bondeoffer som
ger svart farligt motspel mot
vits kung. Efter det vanligare
11...Ld7 12.e5 dxe5 13.fxe5
Lc6 14.Ld2 Sd7 15.Sd5 Dd8
16.Sxe7+ Dxe7 17.The1 har vit
löparparet och står något bättre.
12.Lxb5
12.Sxb5 tycks inte vara spelat
ännu, vilket det kanske finns
god grund till. Vits ställning ser
ganska skakig ut, något som svart
kan utnyttja direkt med 12...d5!?
med starkt motspel, t.ex. 13.exd5
exd5 14.Lxd5 Sxd5 15.Dxd5
Le6 16.Dd3 Tfd8 17.Sd4 Lxg5
18.fxg5 Tac8 (efter 18...Dxa2
framtvingar vit dambyte med
19.Da3 Dxa3 20.bxa3 med
merbonde i slutspelet). Svart har
starkt motspel för sina offrade
bönder, men vid bästa försvar
tycks vit komma aningen bättre:
19.a3 Dxg5+ 20.Dd2. Vit be
håller merbonden och har klar
bondemajoritet på damflygeln
vilket innebär klar fördel efter
exempelvis ett dambyte. Svart
bör därför behålla så många
pjäser som möjligt för att skapa
obalans i ställningen, men vit
står objektivt något bättre. 12...
La6 är ett annat alternativ för
att röra till det för vit. En möjlig

fortsättning är 13.Sxd6 Lxd6
14.Lxa6 Lc5 15.Dc4 Tfb8 men
det ger en svåröverblickad
ställning. Svart har offrat två
bönder, men har ett starkt
initiativ och hotar med invasion
längs b-linjen.
12...Tb8 13.Lc4
Här valde jag att följa ett av
Baloghs tidigare förlustpartier
mot Wang Hao, men det här
draget verkar inte ge vit någon
fördel och är dessutom mycket
riskabelt, vilket partiet visar.
Idén är att placera vitfältslöparen
på b3 för att gardera upp vits
utsatta kung, men detta kostar
mycket tid. 13.e5 är huvuddraget
varpå spelet forceras en aning:
13...dxe5 14.fxe5 Txb5 15.exf6
Tb4 16.De3. Det tycks svårt
för svart att undvika denna
ställningen utan att komma klart
sämre, men även här tycks vit ha
de bättre chanserna, till exempel
16...Lc5 (16...Lxf6 17.Lxf6
gxf6 18.Td4 neutraliserar svarts
angrepp och vit står bättre med
tanke på svarts försvagade
kungsställning) 17.Dg3 Lf2
18.Dxf2 Dxg5+ 19.Td2 Td8
20.Thd1. Vit står bättre eftersom
20...Tbd4? faller på det taktiska
trixet 21.Se4! Txe4?? (vit har

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Lg5
e6 7.Dd2 Le7 8.0–0–0 0–0 9.f4
Sxd4 10.Dxd4 Da5 11.Lc4
b5!?

XIIIIIIIIY
9r?l?-Trk?0
9Zp-?-VlpZpp0
9-?-ZppSn-?0
9Wqp?-?-VL-0
9-?LWQPZP-?0
9?-SN-?-?-0
9PZPP?-?PZP0
9?-MKR?-?R0
xiiiiiiiiy

SPURTARE. Berg avslutade turneringen starkt och
besegrade bland annat ungraren Balogh i den näst
sista ronden.

FOTO: Kent Vänman
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klar fördel efter såväl 21...Dh6
22.g4! Txd2 [22...Txe4?? 23.g5
Dxg5 24.Dg3] 23.Txd2 Txd2
24.Dxd2 som 21...Txd2 22.Txd2
Txd2 23.Dxd2) 22.Dg3 och svart
är förlorad, till exempel 22...Dh6
23.Dxg7+ Dxg7 24.Txd8+ Df8
25.Txf8+ Kxf8 26.Td8 matt.
13...h6 14.Lh4 e5 15.Dd3?!
Det var möjligt att behålla
merbonden, men detta ger svart
mycket aktivitet efter 15.fxe5
dxe5 16.Dd3 Lg4. Troligtvis
var detta ändå objektivt bäst
eftersom partifortsättningen inte
ger vit någon som helst fördel.
Vit fortsätter med 17.Tdf1 Tfc8
18.Lb3 då det är upp till svart att
bevisa något.
15...exf4 16.Lb3 Le6
Det var först här jag började
tänka efter eget huvud, i
huvudsak för att kontrollera att
mitt planerade drag fungerade.
17.Thf1

XIIIIIIIIY
9-Tr-?-Trk?0
9Zp-?-VlpZp-0
9-?-ZplSn-Zp0
9Wq-?-?-?-0
9-?-?PZp-VL0
9?LSNQ?-?-0
9PZPP?-?PZP0
9?-MKR?R?-0
xiiiiiiiiy

En nyhet, men under partiet
var jag övertygad om att jag
fortfarande följde partiet Wang
Hao–Balogh. Det partiet fort
satte istället med 17.Kb1 Tfe8
18.Thf1, vilket är en förbättrad
version för vit.
17...Tfc8
Svart har laddat upp ordentligt
framför vits utsatta kung och det
börjar redan se hotfullt ut. Under
partiet hade jag inte riktigt insett
faran och underskattade det som
komma skulle.
18.Kb1?!
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Med detta drag tillåts svart att
kombinera lite grann. Även
om det inte är något direkt
avgörande så är det ändå
tillräckligt illa. Vit bör istället
undvika komplikationerna och
spela 18.Sd5 Sxd5 19.exd5
Lf5 20.Dxf5 Lxh4 21.Kb1 med
en obalanserad men objektivt
ungefär lika ställning.
18...Txc3! 19.bxc3?!
Ett vågat beslut. Vit får nu
behålla hela kvaliteten, men får
en mycket utsatt kung, vilket
blir än mer tydligt med damerna
kvar på brädet. 19.Dxc3 var
draget jag förlitat mig på
under partiet. Dessvärre hade
jag inte gjort några konkreta
beräkningar. Svart har stark
kompensation
efter
19...
Dxc3 20.bxc3 g5 21.Lf2 Sxe4
22.Ld4. Vit tycks dock klara
den materiella balansen efter
22...Lg4 vilket jag bedömde
som klar fördel för svart. Det
jag missade var att löparen på
e7 blir hängande efter 23.Tde1
Sd2+ 24.Kc1 Sxf1 25.Txe7
och vits aktivitet är mer än
kompensation för minusbonden.
Svart bör därför istället fortsätta
med 22...a5 23.Ka1 Tc8 och har
kompensation men inte mer än
så.
19...g5 20.Lf2 Sd7
Svart har nu starkt press på
damflygeln och hotar med ...Lf6
följt av ...Sc5, vilket kan bli
direkt avgörande.
21.Kc1!
Kungen söker säkerhet på
kungsflygeln och detta är
första steget dit. Det kan tyckas
naturligt att gömma sig i hörnet
med 21.Ka1 för att sedan
gardera sig med Ld4 på den
långa diagonalen. Detta fungerar
dessvärre inte efter 21...Lf6
22.Ld4 Sc5 då vits ställning
rasar samman.

21...Sc5?
Ett felsteg från svarts sida. Vit
får nu byta av en anfallspjäs och
neutraliserar svarts anfall. Det
fanns flera lovande möjligheter.
Efter 21...Tc8 22.Dd4 med
hot mot a7 har vit bra kontroll.
21...Se5 22.Dd4 Sc6 verkar leda
till dragupprepning efter 23.Dd3
(23.Da4 är riskabelt. Efter 23...
Dxc3 24.Ld4 Sxd4 25.Dxd4
Da5 har svart erövrat löparparet,
vunnit tillbaka en bonde och har
ett starkt initiativ.) 23...Se5.
21...Lg4 tycks vara det mest
lovande alternativet eftersom
det hindrar vits planer på att
smita med kungen, till exempel
22.Tde1 Da3+ 23.Kb1 (23.Kd2?
Lf6 24.Ld4 Se5 25.Lxe5 Lxe5
ger svart klar fördel. Löparen
på e5 håller ihop svarts ställning
på ett bra sätt och vit har inget
riktigt motspel.) 23...Sc5 (23...
a5 ger vit taktiskt motspel med
24.e5! Sxe5 25.Txe5 dxe5 då vit
i sämsta fall har remischackar
med Dg6+) 24.Lxc5 dxc5. Svart
har ett mycket starkt initiativ
och det krävs exakt försvar från
vits sida.
Även 21...Lf6 sätter vit
under press och kräver exakt
försvar: 22.Lxe6 fxe6 23.Dc4
Kf7 (23...d5 24.Dc6) 24.Ld4
och svarts anfall är någorlunda
neutraliserat. Svart har fort
farande stark kompensation för
kvaliteten, men med tanke på
pjäsavbytena är läget inte längre
fullt så kritiskt.
22.Lxc5 dxc5??
Ett allvarligt följdfel som i
praktiken innebär förlust av
partiet. Med detta drag stänger
svart igen den halvöppna c-linjen,
blockerar sin svartfältslöpare och
öppnar d-linjen för vit. Efter vits
nästkommande två drag blir det
hela mycket tydligt. Nödvändigt
var 22...Dxc5 då svart behåller

NAJDORF MEMORIAL
detta.
26.Tb1 Tb6
Svart ställer sig på avbyte och
hoppas på att få räta ut sina
bönder på damflygeln, men det
finns ingen anledning att tillåta
något sådant. Svarts dam på a3
är i det närmaste instängd och
måste snart vända hem igen.
27.e5!
Ett fint bondedrag som tar
kontroll över viktiga fält och
reducerar
svarts
mobilitet
ytterligare.
27...Da5 28.g3
Vit bryter upp svarts bondekedja
på kungsflygeln och svart har
inte mycket att sätta emot.
28...Ke8
28...Txb1 29.Txb1 Dd8+ 30.Ke2
Da8 31.Tf1 håller kanske ut
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Krishnan Sasikiran, Indien
Tomi Nybäck, Finland
Emanuel Berg, Sverige
Michal Krasenkow, Polen
Bartosz Socko, Polen
Eduardas Rozentalis, Litauen
Csaba Balogh, Ungern
Robert Kempinski, Polen
Bartlomiej Macieja, Polen
Michal Olszewski, Polen

Krishnan Sasikiran

Tomi Nybäck

något längre, men det är bara en
teknisk historia för vit nu.
29.gxf4 gxf4 30.Ke2 Lg5

XIIIIIIIIY
9-?-?k?-?0
9Zp-?-?-?-0
9-Tr-?p?-Zp0
9Wq-Zp-ZP-Vl-0
9-?Q?-Zp-?0
9?-ZP-?-?-0
9P?P?K?-ZP0
9?R?-?R?-0
xiiiiiiiiy

31.h4
Nu faller f4-bonden och därmed
hela svarts ställning.
31...Lxh4
32.Txb6
Dxb6
33.Dxf4 Da6+ 34.c4 uppg.
Svart kan inte försvara sig mot
både Df7+ och Df8+.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

2684
2639
2592
2639
2628
2599
2624
2613
2606
2458

x ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1
½ x ½ ½ 1 ½ 0 ½ 1 1
0 ½ x ½ ½ 1 1 ½ ½ 1
½ ½ ½ x ½ ½ 1 ½ ½ ½
½ 0 ½ ½ x ½ ½ ½ 1 1
0 ½ 0 ½ ½ x 1 ½ ½ ½
½ 1 0 0 ½ 0 x 1 0 ½
0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 x ½ ½
½ 0 ½ ½ 0 ½ 1 ½ x 0
0 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ 1 x

Emanuel Berg

6½
5½
5½
5
5
4
3½
3½
3½
3
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dynamiken och åtminstone har
praktiska chanser.
23.Lxe6!
Vit byter bort försvarslöparen på
b3 som har fullgjort sin tjänst.
Genom att slå bort svarts löpare
blir hans ställning genast mycket
sårbar. Dessutom får vits dam
ett fint blockadfält på c4 vilket
hindrar allt tänkbart motspel
från svarts sida.
23...fxe6 24.Dc4 Da3+
Efter 24...Kf7 25.Td7 har vit
påbörjat invasionen och det är
bara en tidsfråga innan svarts
ställning rasar samman.
25.Kd2 Kf7
Svart är nu eventuellt på gång
med att spela ...Tb4 med idén att
få till en matt på e3 med damen.
Naturligtvis sätter vit stopp för
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En lågmäld
schacklegend
Av Niklas Sidmar

PORTRÄTTET
Ulf Andersson talar gärna om schack. Han
berättar om partier han spelat, mästare han mött
och turneringar han vunnit. Men även om det
är hans egen karriär det handlar om formulerar
han sig på ett sätt som gör att det är andra som
framstår som huvudpersoner i berättelsen. Han är
lågmäld, försiktig, nästan försynt, men samtidigt
entusiastisk. Som när han kommer in på spelare
som han beundrar. Han nämner flera, men talar
särskilt varmt om exilryske Viktor Kortchnoi
och nyblivne lagkamraten i Alingsås SS, Bertil
Westin.
– Se på Kortchnoi. Han älskar verkligen spelet,
han har varit med i världseliten i alla år och han
spelar fortfarande fint schack. Det är min dröm,
jag hoppas att jag får ha hälsan i behåll så att jag
kan få fortsätta att kämpa på det sättet lika länge
som han.
– Det är samma sak med Bertil Westin. Han
spelar nästan alla matcher i Alingsås, jag tror att
han var bäste poängplockare förra året. Kan man
spela och kämpa lika länge som han så kan man
vara nöjd.
Det kanske känns som om Ulf Andersson håller
en låg schacklig profil nuförtiden, men det vill han
inte hålla med om. På frågan om han ägnar sig lika
mycket åt schack nu som förr låter han bestämd,
för nästan enda gången under samtalet.
– Det är schack jag sysslar med. Jag arbetar
med schack, precis som jag alltid har gjort. Jag är
professionell schackspelare, det är ingen skillnad.

koll. Är det 200 spelare med är det 200 olika
turneringar som spelas, för ingen möter precis
samma spelare som någon annan. Man får göra så
gott man kan och hoppas att det räcker till något
pris.
När Ulf slog igenom i början av 1970-talet
gick allt fort och han fick snabbt inbjudningar
till allehanda internationella tävlingar. Han
konstaterar att det är vanligare att man får börja
med att kämpa i öppna turneringar, för att så
småningom arbeta sig in i den ”inre krets” som
blir inbjuden till de stora tävlingarna.
– För mig gick det lätt i början och jag var
privilegierad som kunde resa runt och spela de
här tävlingarna under en lång tid. För dem som
kommer in i den här kretsen och får många
inbjudningar blir det faktiskt lite av ett ljuvt liv.
Nu är jag inte med där längre, utan jag får spela
öppna turneringar istället. Det är också okej, men
det är väldigt annorlunda.
– Samtidigt är det påfrestande att spela en stark
sluten turnering. Jag har gjort det några gånger de
senaste åren och det är jobbigt att man i varje parti
riskerar att förlora. Det är farligt varje dag, kan
man säga.
På senare tid har Ulf fått rykte om sig att spela
många remier, både mot starkare och svagare
motstånd.
– Ja, det stämmer ju att jag spelar många remier.
Men remi är ett helt normalt resultat i schack, om

“Se på Kortchnoi. Han älskar verkligen
spelet, han har varit med i världseliten i alla
år och han spelar fortfarande fint schack.”
Men jag kan inte säga hur många timmar det blir,
det går inte att räkna på det viset.
Det som är skillnad är i så fall typen av tävlingar
han spelar. För Ulf Andersson sticker inte under
stol med att inbjudningarna har blivit färre. Det
gör att han i första hand spelar öppna tävlingar,
något som förvisso har sin charm men som också
gör att det är svårare att vinna prispengar.
– I slutna turneringar har alla lön, man vet vilka
man skall möta, det är lättare att ha koll på läget. I
öppna turneringar är det helt omöjligt att ha någon

de som jag möter spelar bra blir det remi. Annars
har jag inget emot att vinna partiet istället …
Inför våren 2008 överraskade Ulf Andersson
Schacksverige med att gå över till Alingsås SS,
som då höll till i division II. Alingsåsaren Anders
Wengholm lyckades med konststycket att värva
Sveriges genom tiderna bästa schackspelare.
Alingsås tog också steget upp i division I, även
om Ulf knappast kan ta åt sig äran för det. Han
spelade bara den sista matchen för säsongen och
då var seriesegern redan säkrad.
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ARBOGABO. Ulf Andersson är uppväxt i Arboga i Västmanland och
han har fortfarande kontakt med hemorten och dess schackklubb.

– Jag kommer att tävla för Alingsås även i
fortsättningen. Jag vet inte hur många matcher jag
kommer att spela, men några blir det nog. Jag har
ju inte spelat så mycket för Rockaden de senaste
åren så jag tyckte att det kunde vara dags att prova
något annat. Och även i Tyskland har jag valt att
spela för en lite mindre klubb.

FOTO: Calle Erlandsson

föräldrar bor kvar i samma område som under
Ulfs uppväxttid.
– När jag är i Arboga nuförtiden bor jag oftast
hos dem. Jag är i min egen lägenhet mest för att
titta till den och hämta posten. Annars tillbringar
jag mycket tid i Tyskland där jag har en väninna
och jag är förstås ute en hel del på tävlingar.

“Jag har aldrig ångrat att jag följde min
känsla under de där åren.”
I landslaget har Ulf Andersson inte spelat sedan
i Lag-EM 2005, men vad han tycker om det vill
han inte diskutera. Han konstaterar bara att det är
upp till förbundskaptenen att avgöra vilka spelare
som skall tas ut och att han endast kan ta ställning
till om han vill vara med om han får frågan.
Ulf Andersson växte upp i den västmanländska
småstaden Arboga och han har fortfarande nära
kontakt med hemstaden. Han har en lägenhet
där, även om han sällan använder den, och hans

38 TfS 6/2008

Han berättar om sin moderklubb Arboga SK,
som under hans ungdomstid var en livaktig
förening med stor ungdomsverksamhet. Idag
har Arboga gått samma väg som många andra
småklubbar och har slagit sina påsar ihop med
Kungsörs SK och Köpings SS för att kunna spela
i allsvenska serien. Även om klubben fortfarande
har en egen verksamhet är den betydligt mindre
än den var då.
– Det har hänt mycket de senaste tjugo åren.
Jag minns att jag brukade komma ner och spela

PORTRÄTTET

BLIXTSPELARE. När Örgryte SK startade sin höstsäsong var Ulf inbjuden för att
föreläsa. Samtidigt deltog han i en klubbturnering i blixt – som han vann.

simultan någon gång om året, det var många som
var med, vi träffades, pratade och drack glögg
tillsammans. Jag är fortfarande där ibland och
det är fortfarande kul att träffa dem som är kvar,
men det har blivit färre och färre. Det känns lite
vemodigt.
När Ulf som barn fick upp ögonen för schack
var han egentligen mer intresserad av idrotter som
fotboll och ishockey och han tycker fortfarande
att det är lite konstigt att det faktiskt var schacket
som tog överhanden. Tillsammans med några
kompisar arrangerades det mångkamper där
någon en dag kom på att schack skulle vara med
på programmet.
– Jag har aldrig tagit något beslut att jag skall
satsa på schack eller så, det har bara blivit som
det har blivit. Jag började spela i Arboga SK
ganska snart och jag minns fortfarande resorna vi
gjorde tillsammans till Schack-SM, det var alltid
höjdpunkten på året.
Ulf gick ut yrkesskolan där, som han säger,
de som inte hade så bra betyg hamnade efter
grundskolan. Han erbjöds jobb i slutet av 1960-talet
efter att ha varit ute på verkstadspraktik, men det

FOTO: Niklas Sidmar

blev aldrig något med det.
Annat kom i vägen.
Ulf Andersson deltog i SM-gruppen i
Sundsvall 1969 och efter särspel lyckades
han vinna sitt hittills enda SM-guld. Därefter
kom fler framgångar snabbt. En överraskande
andraplats i NM i Lidköping samma år var säkert
en bidragande orsak till att han med hjälp från
Sveriges Schackförbund fick en plats i B-gruppen
i Wijk aan Zee i januari 1970.
– Jag lyckades vinna den gruppen vilket gjorde
att jag automatiskt fick en plats i högsta gruppen
året efter, 1971. Det känns fortfarande som om
det var lite av mitt elddop som schackspelare, jag
fick möta idel världsstjärnor som Kortchnoi och
Petrosian och jag gjorde ett bra resultat.
– Jag tror att jag hade tur att det gick bra i början
så att jag fick inbjudningar till de stora tävlingarna
tidigt. Efter de här åren hade schacket blivit mitt
sätt att leva, egentligen utan att jag någonsin tog
något beslut om det. Men jag trivdes med det
och jag har aldrig ångrat att jag följde min känsla
under de där åren.
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Nils närmar sig
stormästartiteln
Av Axel Smith

GRANDELIUS
Tittar man på Nils Grandelius
elokurva ser det ut som om
hösten 2007 var en enda lång
formsvacka, men det finns andra
förklaringar. Under den perioden
breddades öppningsrepertoaren,
på inrådan av tränaren Emil
Hermansson, till att alltid
innehålla två alternativ: Grünfeld
och Nimzoindiskt samt Najdorf
och Berliner som svart och 1.d4
och 1.e4 som vit. Turneringarna
som valdes var lärorika –
ungdomsmästerskap
och
17-ronders berger i Ryssland –
men var, tillsammans med regeln
om att alltid nobba remier, kanske
inte helt rankingoptimala. När
man lär sig något nytt kommer
dessutom alltid en period då
man bearbetar kunskapen och
spelar lite för långsamt. Först
idag ser man att planen var
lyckad: Nils motståndare har
svårt att förbereda sig medan
han själv kan välja öppning
efter turneringssituation och
motståndare. Nils hamnar dess
utom numera ganska sällan i
typställningar han inte känner
igen.
Sommarresan gick även
i
år
mellan
Pardubice,
Olomouc,
Česká
Třebová
och Schwarzach. I öppna
turneringar får man normalt
starta mot en lägre rankad. En
fråga som då alltid ställs är
hur man ska anpassa sitt spel:
extra mycket komplikationer
för att motståndaren ska gå fel
eller lugnt och försiktigt för
att inte riskera något. Jag tror
att båda tankesätten är helt fel.
Nils spelar precis som vanligt
och under fyra månader, april
till augusti, slog han alla lägre
rankade motståndare. Första
ronden i Czech Open var ett bra
exempel.

Nils Grandelius
Robert Glantz
Sicilianskt (B 92)

Kommentarer av Nils Grandelius
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.f3 e6
7.Le3 b5 8.Dd2 Sbd7 9.g4 Sb6
10.a4!
Det gamla draget är 10.Df2 med
normalt spel med attack åt olika
håll men i Engelska angreppet
handlar det också mycket om
att vänta tills motståndaren
försvagat sig lite för mycket i
sin attackiver och sedan spela på
försvagningarna som uppstått.
10.a4 försöker provocera fram
fler damflygelsvagheter hos
svart. Vits kung kan stå ganska
säkert på kungsflygeln även
med g4 spelat.
10...Sc4 11.Lxc4 bxc4 12.a5
Frigör fältet a4 för både torn och
springare.
12...Dc7
12...Lb7
Spelades
i
till
exempel Smith–Petr, 2007 och
Grandelius–Mikkelsen, 2007.
13.Sa4 Lb7?!
13...Sd7 var givet för att stoppa
vits springare från att nå b6.
14.Sb6 Tb8 15.Ta4
Vits strategi är fulländad!
Svarts c-bonde är svag och
vit har fantastisk kontroll på
damflygeln. Att vit ännu inte
rockerat är inte till stor skada
eftersom svart har för passiva
pjäser för att få motspel.
15...d5 16.exd5 Lxd5

XIIIIIIIIY
9-Tr-?kVl-Tr0
9?-Wq-?pZpp0
9pSN-?pSn-?0
9ZP-?l?-?-0
9R?pSN-?P?0
9?-?-VLP?-0
9-ZPPWQ-?-ZP0
9?-?-MK-?R0
xiiiiiiiiy

17.0–0?!
17.g5 var exaktare, eftersom det
stoppar h7–h6. Efter 17...Sd7
18.Sxd5 exd5 19.0–0 Ld6 har vi
transponerat till partiet.
17...Ld6?
17...h6!? 18.Lf4 Ld6 19.Lxd6
Dxd6 20.Sxc4 Lxc4 21.Txc4
förlorar en bonde men är ändå
svarts bästa chans. Vits bönder
är lite svaga så svart har en del
kompensation.
18.g5 Sd7 19.Sxd5 exd5 20.Sf5
Vit vinner material innan svart
hunnit fullborda utvecklingen
och ens fundera på en attack mot
vits öppna kungsställning.
20...0–0
21.Dxd5
Lxh2+
22.Kg2
Vit hotar bondevinst på c4 och
löparfångst med 23.f4. Svart har
inget bra försvar.
22...Tb5

XIIIIIIIIY
9-?-?-Trk?0
9?-Wqn?pZpp0
9p?-?-?-?0
9ZPr?Q?NZP-0
9R?p?-?-?0
9?-?-VLP?-0
9-ZPP?-?KVl0
9?-?-?R?-0
xiiiiiiiiy

23.Txc4!
Vit får nu åtminstonde en bonde
mer i slutspelet i alla varianter.
23...Txd5 24.Se7+!
Mest exakt. 24.Txc7 Txf5 25.Txd7
Le5 är inte lika klart eftersom
svarts torn är ganska aktivt.
24...Kh8 25.Txc7 Lxc7
25...Txg5+?? är en mellanschack
men vit behöver inte slå, istället
följer 26.Kxh2! med pjäs mer.
26.Sxd5
Bonde över och 3 mot 1-majoritet
på damflygeln. Partiet är i
praktiken över.
26...Le5
Om 26...Lxa5 så 27.Ta1 och vit
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får två förbundna fribönder.
27.b3 Tb8 28.Td1 g6 29.Se7!
Tb7
Enda draget
30.Sc6 Lc3?!
30...Lb2 för att inte blockera
c-linjen höll ut lite längre men
mot 31.Sd8 Tc7 32.c4! med
hotet 33.Lb6 finns det inget bra
försvar.
31.Sd8 Tc7 32.Lb6 Sxb6
33.axb6 Tc8 34.b7 Tb8 35.Td7
uppg.
I 15-årsåldern är det inte
omöjligt att man blir en bättre
schackspelare bara genom att
sitta och stirra in i en vägg,
men det finns onekligen sätt att
påskynda utvecklingen. Sedan i
våras kommenterar Nils alla sina
partier i Chessbase. På det viset
reflekterar han en andra gång
över alla misstag och ser lättare
om det är något som återkommer
gång efter gång. Under våren
tillät han flera gånger onödigt
motspel i vinstställningar och
aktiverade ofta kungen för
sent i slutspelet. Tillsammans
med tidsanvändningen var det
vad som huvudsakligen kunde
förbättras inför sommaren.
Nils största styrka är
varianträknandet och han är
på det området ganska lik
Emanuel Berg. Ingen av dem
har tränat särskilt mycket taktik
men båda besitter en fantastisk
koncentrationsförmåga, vilket
gör deras partier till den bästa
möjliga träningskällan. Inför en
turnering blir det naturligtvis
några timmar med studier för att
få igång hjärnan, men det brukar
ändå alltid ta ett par partier innan
ringrosten lämnat Nils. Det är
därför först efter många partier
han är på topp. GM-turneringen
i Olomouc var sommarens tredje
och det blev en bra start.

42 TfS 6/2008

Nils Grandelius
Hannes Stefansson
Kommentarer av Nils Grandelius

XIIIIIIIIY
9-?-?-?k?0
9WQ-VL-?-Zp-0
9-?-?-Vl-Zp0
9?-Zp-?p?-0
9-Trq?p?-?0
9?-?-ZP-ZP-0
9P?-?nZPLZP0
9?-?R?-?K0
xiiiiiiiiy

I ett positionellt Damindiskt
parti har jag länge varit pressad
både på brädet och på klockan.
Nu hade jag förutom de trettio
sekunderna per drag endast
tre minuter kvar. Stefanssons
senaste drag, 32...Dxc4, var
dock allför girigt och gav mig
chansen till ett överraskande
motangrepp.
33.Lh3!
Aktiverar löparen med hot mot
f5.
33...g6
Försvagar
kungsställningen
på ett avgörande sätt men
alternativen var inte roliga. 33...
Sc3? tillåter vit att sätta forcerad
matt: 34.Da8+ Kf7 35.Td7+
Le7 36.Txe7+! (tar bort en
försvarare) 36...Kxe7 37.Dd8+
Kf7 38.Dd7+ Kf6 39.Dxf5+
Ke7 40.Ld6+! (tvingar upp
kungen) 40...Kxd6 41.Dd7+
Ke5 42.De7+ Kd5 43.De6 matt.
33...De6 var kanske det objektivt
bästa men efter 34.Dxc5 har vit
helt enkelt en bonde mer.
34.Le5!!
Utnyttjar försvagningarna på
åttonde raden. Nu hotar det,
förutom att slå löparen, 35.Td8+
med matt på g7 i nästa.
34...Df7
Ett försök att få med damen
i försvaret men nu vinner vit

damen forcerat. Svart hade inget
annat försvar.
35.Da8+ Kg7 36.Lxf6+ Kxf6
37.Dd8+
37.Dh8+ var ett annat sätt
att vinna material. Efter 37...
Ke6 38.Lf1! blir vit pjäs över
eftersom springaren är fångad.
37...De7 38.Td6+ Kf7 39.Td7
Tb1+
En schack, men inte matt.
40.Lf1 Txf1+ 41.Kg2 Tg1+
42.Kh3 Dxd7 43.Dxd7+ Kf6
Damen är vunnen men man
måste fortfarande tänka på
försvaret av sin egen kung. Det
gäller att vara försiktig:

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?Q?-?-0
9-?-?-MkpZp0
9?-Zp-?p?-0
9-?-?p?-?0
9?-?-ZP-ZPK0
9P?-?nZP-ZP0
9?-?-?-Tr-0
xiiiiiiiiy

44.Dc6+!
44.Dd2?? skulle ha varit ett svårt
fel eftersom det tillåter 44...g5!
45.Dxe2 g4+ 46.Kh4 Th1! och
jag kunde, trots dam mot torn,
inte hitta någon vinst om svart på
schackarna bara pendlar mellan
f6 och f7. Vit kan inte gardera
matten på något bra sätt.
44...Kf7 45.Db7+ Kf8 46.Db8+
46.Da6! med dubbelhot mot e2
och g6 var en snabbare vinst,
eftersom 46...g5 nu kan bemötas
med 47.Dxh6+.
46...Ke7 47.Da7+ Ke8 48.Dg7
Och vit vann lätt …
I mitt tycke är Nils främsta
egenskap att han alltid försöker
göra bästa draget. Det kan låta
självklart men det ligger mer i
det än vad man kan tro. Det är
sällan två drag är jämnstarka.

GRANDELIUS
Vill man utvecklas måste man
försöka hitta detaljerna och nå
djupet i varje ställning. Det är
endast när man står dåligt och
är i tidsnöd som det är okej med
standarddrag och billiga fällor.
I andra ronden var Nils
återigen vit, mot IM Mert
Erdogdu (2440) från Turkiet.
Det blev en lugn variant i
Spanskt där Nils nobbade remi
efter öppningen. Svart fick sedan
lite press innan Nils, med drygt
tio minuter på klockan, försökte
få till en springargaffel.

Nils Grandelius
Mert Erdogdu
Kommentarer av Nils Grandelius

XIIIIIIIIY
9-?-?r?k?0
9?l?-?p?p0
9p?-?-Snp?0
9?pWq-?-?-0
9-?-?L?-?0
9?P?-TRnSNP0
9P?-?-ZPP?0
9?-?Q?-?K0
xiiiiiiiiy

34.Lxb7?!
34.Dxf3 leder till stenremi efter
34...Sxe4 35.Sxe4 Lxe4 36.Txe4
Txe4 37.Dxe4 Dxf2 38.Da8+
Kg7 39.Dxa6.
34...Txe3 35.fxe3 Sg5
Jag hoppades på 35...Se5? då vit
vinner pjäs med 36.Dd8+ Kg7
37.Dxf6+! Kxf6 38.Se4+ Ke7
39.Sxc5.
36.h4 Se6 37.Df3 De5 38.Lxa6
Att ta bönder i sådana här
lägen (med tidsnöd) sätter
alltid mycket mer press på
attackeraren (här svart) och är
generellt en mycket bra taktik.
38...h5 39.Lxb5 Sg4 40.Lc4
Da1+ remi

LYCKAD TURNÉ. Nils Grandelius tog sin första GMinteckning i stormästarturneringen i Olomouc.

Vit kan aldrig avancera med
damflygelbönderna utan att själv
bli mattad men om vit försvarar
och byter på e6 kan inte heller
svart göra något. Ett troligt slut
är 41.Sf1 Dxa2 42.Lxe6 fxe6
43.Dc6 Dxb3 44.Dc8+ Kg7
45.Dc7+ Kh6 46.Df4+ med
remischackar.
I tredje ronden var Nils svart
mot IM Martin Petr (2451) och
försvarade sig med treraders.
En grov taktisk felberäkning
ledde till bondeförlust men
två bra löpardiagonaler ska

FOTO: Axel Smith

pade motspel. Nils missade
senare vinst och ställningen
förflackades till ett tornslutspel
med en betydelselös merbonde.
I fjärde ronden spelade IM
Michal Luch (2412) från Polen
överraskande nog en variant av
Franskt där man flyttar kungen
till f8. Svart ger upp löparparet,
de svarta fälten och rockadrätten
för att få en svårintaglig fästning
med lite press mot centrum. Nils
försökte offra bonde i flera lägen
men Luch vägrade ta emot och
höll i sin fästning. När de tunga
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pjäserna bytts fanns det inte
längre något att göra.
Femte rondens svartparti mot
GM Henrik Danielsen (2526)
trodde vi skulle bli det svåraste
– han har ett överraskande
bra system med Sf3, g3 och
c4 i någon ordning. När
motståndarna tror att de utjämnat
sitter Danielsen där med den
bekvämare ställningen. Mot Nils
blev det dock en avbytesvariant
som anses mycket remibetonad
med ganska enkel remi som
följd.
Schackträningen på lägre nivå
fokuserar på tok för mycket på
öppningar. Anledningen är enkel.
Öppningar är kunskap som går
att ta på. Tränar man istället
till exempel kombinationer
förbättrar man sin färdighet men
det är inte samma känsla av att
man lärt sig något nytt. Det är
nog framförallt det tankesättet
som hindrar många från att
utvecklas.
På Nils nivå är det naturligtvis
viktigt med öppningar men det
gäller att aldrig falla i fällan att
bara memorisera utan istället
verkligen försöka förstå all
kunskap man tar in. När Nils
lär sig en ny öppning går det till
som följer:
1) Tillgodogöra sig den
gamla teorin genom att till
exempel läsa en öppningsbok.
2) Skapa en repertoarfil i
Chessbase med de viktigaste
dragen där alla poänger
förklaras med mycket text på det
vis han själv förstår dem.
3) Analys av de kritiska
ställningarna med Rybka, tills
fördel eller utjämning hittas.
4) Öppningsfilerna jämförs
sedan kontinuerligt med nya
partier som spelats.
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All analys sker i största möjliga
mån innan turneringen. Under
turneringen gäller det istället
att skapa energibesparande
vanor med bra rutiner för mat
och sömn. I Olomouc var det
partistart klockan 16 och då är
det lätt att följa Hectors regel om
att stiga upp minst två timmar
före varje parti och få tillräckligt
med tid för att preppa. Det är
bekvämt att sitta och klicka i
Chessbase och lära på kort sikt
men om man lägger låt säga 200
timmar om året har man mycket
att tjäna om man använder
den tiden optimalt. Målet är
att repetera chessbasefilerna
över bräde och inte acceptera
något drag som man inte själv
förstår poängen med. På det
viset blir öppningsträningen
allt som krävs för förståelse av
typställningar.
Partiet
mot
Andrej
Barysjpolets, en ung ukrainare
med smal öppningsrepertoar,
visar hur enkelt det kan vara
om bara öppningen stämmer.
Det behövdes vinst. 1.d4
och Kungsindiskt är alltid
ett bra val men det fanns
en speciell anledning till
att det trots allt blev 1.e4 i
detta parti. Mot Barysjpolets
klassiska sicilianska variant
rekommenderar boken Experts
vs the Sicilians ett drag som
blivit populärt först på senare
tid. Eftersom boken är utgiven i
Sverige passar det bra att spela
mot en spelare från Östeuropa.
Nils Grandelius
Andrej Barysjpolets
Sicilianskt (B 92)

Kommentarer av Nils Grandelius
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4

4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Lg5 e6
7.Dd2 a6 8.0–0–0 Ld7 9.f4
9.f3 med planen att spela en
Engelska angreppet-uppställning
har jag spelat förut.
9...b5 10.Lxf6 gxf6 11.Kb1
Db6 12.Sxc6 Lxc6 13.f5!
Och svart har gått rakt in i
förberedelserna! Huvuddraget
13.De1 är också intressant men
13.f5 är mer forcerande.
13...Dc5
Barysjpolets vågar inte gå in i
komplikationerna oförberedd.
Det kritiska bör vara 13...b4
14.Se2 Lxe4 15.fxe6 fxe6 16.Df4
där vit har ett intressant initiativ
för löparparet och bonden.
14.Ld3 b4?!
Nu när vit har garderat e4
bekvämt är detta bara en onödig
försvagning, utan draget har
svart fortfarande möjlighet att
rockera långt.
15.Se2 e5
Svart gör b5–b4 för att springaren
inte ska kontrollera d5 längre.
Standarduppföljningen
är
sedan e6–e5, för att ta bort den
press vit kan skapa mot e6 med
exempelvis en springare på f4.

XIIIIIIIIY
9r?-?kVl-Tr0
9?-?-?p?p0
9p?lZp-Zp-?0
9?-Wq-ZpP?-0
9-Zp-?P?-?0
9?-?L?-?-0
9PZPPWQN?PZP0
9?K?R?-?R0
xiiiiiiiiy

16.c3!
Dags för det första egna draget
och då är det nästan alltid befogat
att lägga mycket tid på att
försöka spela exakt. Partidraget
utnyttjar utvecklingsfördelen.
Om c-linjen öppnas kommer
svarts dam och löpare på c6 stå i
skottgluggen.

GRANDELIUS
16...Tb8
Nu hotar svart att låsa till
ställningen med b3. Den
taktiska poängen med 16.c3 är
16...a5 17.Tc1! Db6 18.cxb4
axb4 19.Txc6! Dxc6 20.Dxb4
och vit har nästan vinnande
kompensation för kvaliteten.
17.cxb4 Dxb4 18.Dxb4
Egentligen vill jag behålla
damerna på brädet för att
utnyttja svarts kung och lättare
ta kontroll över de vita fälten.
Svarts dam är dock i nuläget
aktivare.
18...Txb4 19.Sc3

XIIIIIIIIY
9-?-?kVl-Tr0
9?-?-?p?p0
9p?lZp-Zp-?0
9?-?-ZpP?-0
9-Tr-?P?-?0
9?-SNL?-?-0
9PZP-?-?PZP0
9?K?R?-?R0
xiiiiiiiiy

Svarts strategi med b5–b4 har
misslyckats, vit har återerövrat
kontrollen över d5 och kommit
ur öppningen med fördel. Efter
ett långt slutspel lyckades jag
förvalta den …
I rond sju var målet att vinna
mot solide GM Marek Vokac
(2451) som svart. Nils var
länge pressad men när han väl
utjämnat i slutet på mittspelet
vägrade han acceptera remin
och fortsatte att spela. Med
femtio överviktskilon, tidsnöd,
nikotinabstinens och en lite
osäker kungsställning var Vokac
som en bomb som väntade på
att utlösas. Det som hände var
precis vad man trodde skulle
hända: Vokac gick på ett billigt
trix och förlorade damen.
Orättvist? Schack går ut på att
vara elak.
Nu behövdes en vinst och en

remi, som vit mot mig och som
svart mot en remiglad tjeckisk
IM. Eftersom jag låg klart sist
verkade det bäst att satsa hårt
mot mig och sedan eventuellt
få en ny chans. Och taktiken
föll väl ut, jag blev helt utspelad
och förlorade i 16 drag, min
snabbaste förlust någonsin. ”Du
räknar visst inte så bra”, sa Nils
efter partiet, men det var ingen
triumf i hans röst, bara ett krasst
konstaterande.
I sista ronden var frågan hur
många drag Nils skulle behöva
göra mot IM David Kanovsky
(2414) innan remin togs. Det
blev sju och GM-normen var i
hamn.
När kommer nästa GM-norm?
Det kan onekligen dröja, nu är
det höst igen och skolan har åter
börjat …

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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Spelöppningsskola
Av Ari Ziegler

KUNGSGAMBIT
del 2

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

KUNGSGAMBIT
I den andra delen av sin
artikel om Kungsgambit går
Ari Ziegler igenom Bobby
Fischers recept (3...d6) samt
Kungslöpargambit.

Variant 4
(1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Sf3)
3...d6

XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVlnTr0
9ZppZp-?pZpp0
9-?-Zp-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?PZp-?0
9?-?-?N?-0
9PZPPZP-?PZP0
9TRNVLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

Bobby Fischers rekommen
dation! Efter att ha förlorat mot
Spassky i Mar del Plata 1960 i
huvudvarianten 3...g5 4.h4 g4
5.Se5 gick Fischer hem till sin
kammare och studerade. När
han var klar lät han publicera en
artikel där han rekommenderade
3...d6. Han tyckte uppenbarligen
inte att springaren skall få
tillgång till det viktiga e5-fältet.
4.d4?!
4.Lc4 verkar vara bättre, se
variant 5.
4...g5
Nu, med ett drags fördröjning,
kommer istället g-bonden.
Vi kan se hur fint de svarta
bönderna lägger beslag på alla
svarta fält de kommer åt.
5.h4 g4 6.Sg1
I sann kungsgambitanda skulle
man hellre vilja spela 6.Sg5 men
just nu är det inte lika giftigt som
det brukar vara: 6...f6! (det måste
kännas lite snopet för springaren
som inte längre fräckt kan offra
sitt liv för f-bonden) 7.Sh3 gxh3
8.Dh5+ Kd7 9.Lxf4 De8 och
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svart gick mot seger i faxpartiet
Bangiev–Leisebein, 1998.
6...Lh6
Det är som vanligt en bra strategi
att hålla i bonden på f4.
7.Sc3 c6 8.Sge2 Df6
Nu har svart lyckats göra det
svårt för vit att komma vidare.
9.g3
Det finns inget annat att göra.
Vit vill ju skaffa sig ett initiativ
som kompenserar minusbonden
men svart har låst alla
utvecklingsmöjligheter för vit.
9...f3!
Efter 9...fxg3?! 10.Sxg3 Lxc1
11.Txc1 har vit betydligt större
rörelsefrihet, till exempel 12...
Dh6 12.Ld3 De3+ 13.Sce2 Se7
14.Dd2 Dxd2+ 15.Kxd2 och
vit hotar 16.Sh5 för att dels
försvåra försvaret av g4-bonden
men framförallt för att hjälpa
den andra springaren att komma
nära motståndarens kung. Med
halvöppen f-linje och möjligheter
att även öppna e-linjen har vit
riklig kompensation. Ställningen
är objektivt lika, men vit kan
se fram emot mittspelet med
tillförsikt.

XIIIIIIIIY
9rSnl?k?nTr0
9Zpp?-?p?p0
9-?pZp-Wq-Vl0
9?-?-?-?-0
9-?-ZPP?pZP0
9?-SN-?pZP-0
9PZPP?N?-?0
9TR-VLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

Varför är då 9...f3! så bra? Jo, en
bonde på f3 gör det väldigt svårt
för vit att fritt röra sig inom sitt
eget territorium, så därför kan
denna bonde värderas till 1½–2
bönder!
10.Sf4 De7!
Hotar att spela Sg8–f6 och
därefter eventuellt Lc8–f5.

11.Sh5
Här är goda råd dyra. Vit kan
prova två andra vägar, men
båda leder till samma resultat:
11.Kf2 Sd7 12.Ld3 Sgf6 13.Te1
Lg7 eller 11.Ld3 Sf6 12.Le3
Sh5 13.Kf2 Sxf4 14.Lxf4 Lxf4
15.gxf4 Sd7 16.Dd2 Sf8 17.e5
d5 18.f5 h5 19.Sd1 Tg8 20.Se3
f6 21.Dc3.
11...Lxc1 12.Dxc1 Sf6 13.Sxf6+
Dxf6 14.De3 Sd7 15.0–0–0 h5!

XIIIIIIIIY
9r?l?k?-Tr0
9Zpp?n?p?-0
9-?pZp-Wq-?0
9?-?-?-?p0
9-?-ZPP?pZP0
9?-SN-WQpZP-0
9PZPP?-?-?0
9?-MKR?L?R0
xiiiiiiiiy

Med idén att byta dam.
16.Kb1 Dh6
Ändå! Vits dam tvingas till en
sämre ruta.
17.Df2 0–0 18.a4 Te8 19.Lc4
a5 20.The1 b6
Svart står bättre.

Variant 5
(1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Sf3 d6)
4.Lc4
Detta är ett intressant försök
att
störa
svarts
vackra
svartfältsplaner. Draget för
hindrar effektivt 4...g5 eftersom
vit då spelar 5.h4! och om 5...g4
så 6.Sg5 med attack mot f7.
4...h6 5.h4
Vit kan även resonera som så
att nu när svart har fått spela
h7–h6 så kan han försöka spela
ungefär som i variant 4 eftersom

KUNGSGAMBIT
svart inte längre har tillgång till
h6-fältet för löparen vilket var
så viktigt: 5.d4 g5 6.h4 Lg7 7.c3
Sc6 8.0–0 De7 9.a4 (detta kan se
lite konstigt ut, men eftersom vit
inte har någon självklar plan kan
han signalera till motståndaren
att han är redo att ta emot den
svarta monarken med varma
servetter ifall han får för sig att
rockera långt) 9...g4 10.Se1 f3
11.gxf3 g3 12.Sg2 Sf6 13.a5 Lh3
14.a6 (försvagar de vita fälten)
14...b6 15.Lb5 Ld7 16.Da4 Sa5
17.Lxd7+ Dxd7 med lika spel.

XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVlnTr0
9ZppZp-?pZp-0
9-?-Zp-?-Zp0
9?-?-?-?-0
9-?L?PZp-ZP0
9?-?-?N?-0
9PZPPZP-?P?0
9TRNVLQMK-?R0
xiiiiiiiiy

5...Le7
Ett logiskt drag, men kanske
inte det bästa. Svart kan även ta
det lite lugnt med 5...Sf6 6.Sc3
och nu:
a) 6...Lg4?! 7.d4 Sh5 8.Se5!
dxe5 (8...Lxd1? 9.Lxf7+ Ke7
10.Sd5 matt) 9.Dxg4 Sf6 10.Df5
med fint spel för vit.
b) 6...Le7 7.d4! Sh5 8.0–0
Lg4 9.Sd5 Sc6 10.Sxf4 Sxf4
11.Lxf4 Lxh4 12.Dd3 med
kompensation för bonden.
c) 6...Sc6 7.d4 (7.d3) 7...
Sh5 8.d5 Se7 9.Sd4 Sg3 och
nu rekommenderar doktor Fritz
10.Th3!! (10.Th2 g5 11.hxg5
Sg6 12.Lb5+ Ld7 13.Lxd7+
Dxd7 Gallagher–Flear, Hastings
1992). Svart tar stora risker om
han tar på h3: 10…Lxh3 11.gxh3
Dd7 12.Lxf4 Dxh3 13.Df3
Dh1+ 14.Dxh1 Sxh1 15.Lxf4
g5 16.Lh2 och vit står något
bättre. Om svart försöker spela

på som vanligt med 10…g5
blir det grillfest efter 11.Txg3!
fxg3 12.Se6 med en ytterligare
förgrening:
c1) 12...fxe6?

XIIIIIIIIY
9r?lWqkVl-Tr0
9ZppZp-Sn-?-0
9-?-Zpp?-Zp0
9?-?P?-Zp-0
9-?L?P?-ZP0
9?-SN-?-Zp-0
9PZPP?-?P?0
9TR-VLQMK-?-0
xiiiiiiiiy
Svart blir forcerad matt på
a1 i tio drag! Kan du se hur?
13.Dh5+ Kd7 14.dxe6+ Kc6
15.Lb5+ Kb6 16.Sa4+ Kxb5
17.De2+ Kxa4 18.Ld2 b5 (18...
Lxe6 19.c4 Lg7 20.Dd1matt)
19.b3+ Ka3 20.c3 Kb2 21.Lc1+
Kxa1 22.Db2 matt.
c2) 13.Dh5 a6 (vit hotade
14.Sb5!) 14.hxg5 b5 (svart
har ändå inget bättre för sig
än detta sprattel) 15.Ld3 c6
16.Le3 (16.Sxf8 Kxf8 17.gxh6
ger vit en stabil fördel, men
16.Le3 är mer dynamiskt! En
tänkbar fortsättning är 17...Dg4
18.Dxg4 Lxg4 19.Lf4 b4 20.Se2
cxd5 21.Sxg3 f6 22.Kf2 Kf7
23.Te1 a5 24.Sf5 Sxf5 25.exf5
Tae8 26.Txe8 Kxe8 27.Ke3 Kd7
28.Kd4 Kc6 och vit står bättre.
Denna långa variant är inte alls
forcerad utan bara ett exempel
på att så länge vit har sin bonde
garderad på h6 behöver han
inte känna sig oroad för att
han är kvalitet under eftersom
svarts torn på h8 är så passivt.)
16...b4 17.Ld4! Tg8 18.Sa4
cxd5 19.Sxf8 Dxa4 20.Sh7
Tg6 21.Sf6+ Txf6 22.gxf6
Sc6 23.Dxd5 Le6 24.Dxd6
Td8 25.Dc5 Txd4 26.b3 Da5
27.Dxc6+ Kf8 28.0–0–0 och

vit vinner. Jag ber om ursäkt
för de långa varianterna här. De
var helt enkelt för sköna för att
utelämna!
6.d4 Lg4?!
Svart
vill
störa
vits
störningsplaner! Här kan svart
naturligtvis dra i handbromsen
och spela 6...Sf6 eller 6...Sc6
med dragomkastning till nyss
behandlade varianter.
7.Lxf4 Lxh4+ 8.g3 Lf6 9.Dd3
Sc6 10.Sbd2

XIIIIIIIIY
9r?-Wqk?nTr0
9ZppZp-?pZp-0
9-?nZp-Vl-Zp0
9?-?-?-?-0
9-?LZPPVLl?0
9?-?Q?NZP-0
9PZPPSN-?-?0
9TR-?-MK-?R0
xiiiiiiiiy
Vit har fått en ställning som
man får vara nöjd med när man
spelar en gambit. Alla pjäser är
ute och snart kommer tornen till
centrum. Med lite fantasi kan vit
få till ett angrepp. Vit bör inte
riskera förlust även om han tar
det lugnt.

Variant 6
(1.e4 e5 2.f4 exf4)
3.Lc4

XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVlnTr0
9ZppZpp?pZpp0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?L?PZp-?0
9?-?-?-?-0
9PZPPZP-?PZP0
9RNVLQMK-SNR0
xiiiiiiiiy

Den

så

kallade

Kungs-
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löpargambiten som har spelats
regelbundet av bland andra
Bronstein och Spassky. Det
enklaste sättet att neutralisera
löpardraget är …
3...d5!
… och nu gör vit bäst i att slå
med löparen. Om han slår med
bonden (4.exd5?!) får vi variant
7.
4.Lxd5 Dh4+
Här spelar man nuförtiden
oftare 4...Sf6, men i just den här
varianten har jag svårt att finna
några starka skäl till varför man
inte skall lita på teori som inte
har förbättrats på 100 år!
5.Kf1 g5!
Vi känner igen temat.
6.Sc3 Lg7 7.d4
Drag som 7.Sf3 Dh5 8.h4 h6
leder till dragomkastning.
7...Se7 8.Sf3 Dh5 9.h4 h6

XIIIIIIIIY
9rSnl?k?-Tr0
9ZppZp-SnpVl-0
9-?-?-?-Zp0
9?-?L?-Zpq0
9-?-ZPPZp-ZP0
9?-SN-?N?-0
9PZPP?-?P?0
9TR-VLQ?K?R0
xiiiiiiiiy
Så här långt brukade de gamla
hjältarna på 1870-, 80-, 90och 00-talet lira. Nu skiljer sig
åsikterna åt, men svart skall
objektivt sett inte behöva känna
någon oro om han bara håller
tungan rätt i mun.
10.Dd3
Detta ger enligt Kortchnoi en
liten fördel för vit, men enligt
dagens moderna silikonmonster
har svart minst lika spel. 10.Kg1
är ett lite läskigt alternativ: 10...
g4 11.Se1 f3 12.gxf3 (12.Le3
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Sbc6 13.g3 Le6 14.Lxc6+ bxc6
15.Sd3 Sg6 16.Sa4 Td8 17.c3
0–0 18.Sac5 Lc8 med utjämning
i Metger–Tarrasch, Breslau
1889) 12...gxf3 13.Kf2 Sbc6
14.e5 Lf5 15.Lxf3 Dg6 16.Tg1
Dh7 17.Le3 0–0–0 18.Lxc6
Sxc6 19.Df3 Thg8 20.Se2 Le4
med lika spel.
10...Sbc6 11.Kg1
Kortchnoi rekommenderar här
11.Lxc6+ bxc6 12.Sa4 med
liten fördel för vit, men Fritz 11
menar att svart står fullständigt
överlägset efter 12...0–0. Det
verkar också stämma ganska bra
eftersom g5–g4 hänger i luften,
tornet snabbt kommer till d8 och
pressar på d4 och springaren
kommer till g6 och håller i f4bonden när g-bonden har gått
till g4. Vit har inga farliga hot.
11...g4 12.Db5 Dg6 13.Se5
Lxe5 14.dxe5 f3 15.Lf4
Här har vi åter igen en sån där
härlig ställning som i runda
slängar är utjämnad och där
den bättre spelaren kommer att
vinna!

Variant 7
(1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Lc4 d5!)
4.exd5?!
Nu när vit blockerar sin
löpardiagonal med bonden kan
svart ta sig friheten att slänga
upp damen för att förstöra vits
rockad.
4...Dh4+! 5.Kf1
Och nu anses …
5...Ld6!
… vara det bästa. Svart befäster
f4-punkten
samtidigt
som
d-bonden fixeras.

XIIIIIIIIY
9rSnl?k?nTr0
9ZppZp-?pZpp0
9-?-Vl-?-?0
9?-?P?-?-0
9-?L?-Zp-Wq0
9?-?-?-?-0
9PZPPZP-?PZP0
9TRNVLQ?KSNR0
xiiiiiiiiy
6.Sf3 Dh6!
Här funkar även det vanligare
6...Dh5 7.Sc3 Se7 8.d4 0–0 och
nu:
a) 9.Se4 Sxd5 10.Sxd6 cxd6
11.Lxd5 Dxd5 12.Lxf4 Lg4 med
kanske något bättre spel för svart
i partiet Westerinen–Guliev, OS
i Moskva 1994.
b) 9.Kf2 Sd7 10.Lb3 var
ett försök att förstärka men
svart fick en komfortabel resa i
Susan Polgar–Joshua Waitzkin,
Bermuda 1995. Vit spelade helt
enkelt för lugnt och kunde inte
hota svart.
7.Sc3 Se7 8.Se4
8.d4 0–0 9.Kf2 Lg4 är bättre för
svart enligt Alexei Shirov.
8...Sd7 9.Sxd6+ Dxd6 10.d4
0–0 11.Kf2 Sb6 12.Lb3 Sbxd5

XIIIIIIIIY
9r?l?-Trk?0
9ZppZp-SnpZpp0
9-?-Wq-?-?0
9?-?n?-?-0
9-?-ZP-Zp-?0
9?L?-?N?-0
9PZPP?-MKPZP0
9TR-VLQ?-?R0
xiiiiiiiiy
Svarts öppningsproblem är över.
Enligt Shirov står svart bättre
och Fritz 11 håller med.

Malmö Open 2008
12–14 December

Spellokal:

Rådhushallen, Malmö Rådhus

Priser:		10 000, 6 000, 3 000, 1 500, 500, 500, 500, 500, 500 kr.
		Ratingpriser á 1000 kr/15 deltagare
Spelform:

Sju ronder modifierad schweizer.

Betänketid:

Rond 1–4 1 timme per spelare och parti. Rond 5–7 2 timmar per spelare och
parti.

Anmälan:

Sker genom att sätta in startavgiften, 350 kr, på postgirokonto 184 90 – 3
(Malmö Open), senast den 5 december. Ange ratingtal och klubbtillhörighet. Vid
efteranmälan tillkommer en extra avgift på 50 kr. IGM och IM fri start. Personlig
anmälan i spellokalen den 12/12 19.00 och första ronden startar 20.00.

Logiförslag:

Radisson SAS Hotel, Östergatan 10, Malmö. Enkelrum 680 kr/natt, dubbelrum
780 kr/natt. Bokning via Malmö Schackförbund.

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

1 500, 1 000, 700, 500, 300, 300, 300, 300, 300, 300 kr.
Ratingpriser á 400 kr/15 deltagare.

Spelform:

Sju ronder modifierad schweizer.

Anmälan:

Sker genom att sätta in startavgiften, 200 kr, på postgirokonto 184 90 – 3
(Malmö Open), senast den 5 december. Ange ratingtal och klubbtillhörighet. Vid
efteranmälan tillkommer en extra avgift på 50 kr.

Information:

Malmö Schackförbund
Box 300 55
200 61 LIMHAMN
Tfn/fax: 040/15 03 88
Mobil: 0709/31 75 74 (endast 12–14/12 !)
e-mail: msf@telia.com

FOTO: Erik Degerstedt

SOMMARLÄGRET

SIMULTAN. Stormästare Pontus Carlsson spelade simultan mot deltagarna under ett av träningspassen …

Sol, bad och schackträning i Yxnerum
Av Erik Degerstedt

I mitten av augusti var det dags för de 37 anmälda
deltagarna att få kvalificerad schackträning, leva
lägerliv och troligen få ett minne för livet. För
ofta är det ju de sena kvällarna, det intensiva
programmet och den trevliga gemenskapen som
gör att man minns schacklägren och som bidrar
till att man får förnyad energi i sin schackkarriär.
Generellt finns det för få schackläger i Sverige och
om det beror på för lågt intresse bland deltagare
eller svårigheter i att få tag på lägerledare må vara
osagt, men säkert är att fler schackläger skulle ge
juniorerna ökad energi i sin schacksatsning.
Deltagarna, som kom från hela landet, var
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INTE BARA SCHACK. Utöver schack tävlades
det bland annat i minigolf.

FOTO: Erik Degerstedt

Så var det dags igen för sommarens schackläger
vilket i år hölls i Yxnerum några mil utanför
Linköping. Denna gång slöt 37 ungdomar
upp och de fick uppleva högklassig träning
och roliga utomhusaktiviteter. Deltagarna
var indelade i flera grupper som spände från
bredd- till elitnivå.

SOMMARLÄGRET
indelade i fyra olika grupper: bredd, fortsättning,
elit och flickor, vilket gav förutsättningar för bästa
möjliga träning. Varje grupp hade en instruktör
som lade upp träningen på olika sätt men oftast
med en kombination av slutspelsövningar,
tematurneringar,
kombinationslösande
och
simultan mot instruktören. Att instruktörerna
var meriterade och erfarna tränare som Stellan
Brynell, Pontus Carlsson, Björn Ahlander och
Mats Eriksson, gjorde förstås deltagarna extra
nöjda.
Utöver schackträning fick deltagarna även
prova sin spelstyrka i en stor lagturnering under
en av kvällarna. Vinnarna i denna lagtävling fick
chansen att möta ledarnas eget lag, ett motstånd
som dock blev övermäktigt juniorerna. Men även
om nu ledarna vann matchen så uppskattar eleverna
alltid att få mäta sina krafter mot instruktörerna.
För vem vet, någon gång kan man ju vinna.
Frisk luft och motion behöver alla människor,

så även schackspelare. Emellanåt fick därför
deltagarna tävla i andra sporter som minigolf,
fotboll och innebandy. Resultaten från dessa
tävlingar är nog redan bortglömda, men resultaten
var inte heller det viktigaste. Syftet är ju att få
juniorerna att springa av sig för att senare kunna
ha bättre fokus på schacket.
Även en tipspromenad med schacktema var en
del av utbildningen för lägerdeltagarna. Exempel
på frågor som deltagarna ställdes inför var vilken
känd schackspelare som även var kompositör och
hur många schackklubbar som är anslutna till
Sveriges Schackförbund.
Lägerschemat var intensivt med väckning halv
åtta och läggdags vid midnatt. Såväl instruktörer
som deltagare klarade dock detta galant och de
som fick mindre nattsömn hade nog i de flesta fall
sig själva att skylla. Sista natten blev dock kort
för åtminstone de äldre deltagarna. Då ordnades
nattgrillning med bad och lekar, något som även
ledarna kunde ha glädje av.

SOLSTADSTRÄFFEN 2008
Spelplats
Tid 		
Logi		
		
		
		
Spelform
		
		
Priser
		
		
		
Startavgift
Anmälan
		
		
		
Information
		

Hotell Gustaf Fröding, Höjdgatan 3, 654 68 Karlstad
Lördag–söndag 1–2 november 2008. Personlig anmälan senast 12.00 på lördagen.
Hotellet erbjuder: Enkelrum: 400 kr, Dubbelrum: 300 kr, 3-rum: 250 kr, 4-rum 		
200 kr
Bokning via Bo Berg, tel 0757-60 21 19 eller 073-097 03 13
e-post: bo.berg@vsf.schack.se
Indelning efter rating i grupper om högst 22 spelare i varje grupp. 15 min per 		
spelare.
Bergers system tillämpas med 15 minuter per spelare och parti.
Grupp 1: 1. 4 000, 2. 3 000, 3. 2 000, 4. 1 000 och 5. 600 kr
Grupp 2: 1. 2 000, 2. 1 500, 3. 800, 4. 600 och 5. 400 kr
Grupp 3–4: 1. 1 500, 2. 1 000, 3. 800, 4. 600 och 5. 400 kr
Prislistan gäller vid 80 deltagare. Prispengar delas vid lika poäng.
300 kr för vuxna. Kadetter, födda 1992 eller senare betalar 200 kr.
Sätt in startavgiften på Karlstads AS plusgiro 88 41 40-5 senast den 24 oktober. 		
Notera namn, klubb samt din rating på talongen. Kadetter anger också födelseår.
Anmälan kan även göras via mail till: bo.hedlund@medicit.se.
Info: http://www.chess-karlstad.se
Bo Hedlund, tel 054-83 64 08 eller 070-719 04 96
e-post: bo.hedlund@medicit.se

VÄLKOMNA TILL KARLSTAD!
Karlstad Open spelas i år den 27–30 december.
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Rockaden som vanligt
i Kadettallsvenskan

ÖVERLÄGSET. SK Rockadens förstalag vann samtliga matcher i Kadettallsvenskans
final. Här spelar Jonatan Berggren (vid väggen), Simon Hänninger och Anton
Hussain på de tre första borden.

SK Rockaden från Stockholm vann finalen
i årets Kadettallsvenska. Inte särskilt
överraskande.
Årets seger var den sjätte raka för klubben
som idag är helt dominerande i svenskt
ungdomsschack.
Endast 6 partipoäng förlorades på vägen mot
Rockadens sjunde SM-guld för kadetter på
2000-talet. I laget ingick Jonatan Berggren, Simon
Hänninger, Anton Hussain, Marie-Thin Hagberg,
Leo Brodin och Pontus Echardt och samtliga
lagmedlemmar tog 3½ poäng eller mer på de fem
ronderna.
Förutom att Rockaden har landets bästa kadettlag
har klubben också den överlägset bästa bredden.
Rockaden ställde upp med fem lag i kvalet, som
spelades i maj, och två av dem kvalificerade sig
till finalen.
De två Rockadenlagen kompletterades med
SS Manhem, som kom tvåa, samt Sollentuna SK,
Limhamns SK och arrangerande Växjö SK. Totalt
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FOTO: Gert Brushammar

deltog tjugo lag i kvalet, varav tio i Stockholm och
tio i Göteborg.
Tjugo lag från tolv klubbar är också en viss
förbättring jämfört med de senaste åren, men inte i
klass med de första åren på 2000-talet, då närmare
trettio lag deltog flera år i följd.

KADETTALLSVENSKAN
2000–2008
2000		
2001		
2002		
2003		
2004		
2005		
2006		
2007		
2008		

27 lag
29 lag
29 lag
27 lag
27 lag
25 lag
17 lag
17 lag
20 lag

15 klubbar
13 klubbar
13 klubbar
13 klubbar
17 klubbar
13 klubbar
9 klubbar
10 klubbar
12 klubbar

LANDET RUNT

Agrest vann Stångåslaget

I månadsskiftet augusti/september spelades
handikappturneringen Stångåslaget i Linköping
och en storfavorit kunde lätt vaskas fram ur det 74
spelare starka startfältet. Evgenij Agrest var drygt
250 ratingpoäng högre rankad än ratingtvåan
Rauan Sagit och trots tidshandikappen var
det svårt att se hur någon skulle kunna stoppa

Mladen Gajic vann Frans G.
Bengtssons minnesturnering
Samma dag som Stångåslaget avgjordes
i
Östergötland
spelades
en
annan
handikappturnering i Lund där den
fyrtionde upplagan av Frans G. Bengtssons
minnesturnering
gick
av
stapeln.
Hemmaspelaren Mladen Gajic vann med 6½
av 8, och han följdes av en kvartett spelare med
sex poäng,: Daniel Semcesen, LASK; Hans
Tikkanen, LASK; Philip Lindgren, Limhamns
SK och Peter Petkovic, Kirsebergs SK.
Totalt deltog 41 spelare.

FOTO: Niklas Sidmar

stormästaren.
Det kunde heller inte någon göra. Agrest släppte
en remi i den sjätte ronden mot Johan Henriksson
från Stockholms SS, men turneringssegern var
aldrig hotad. Till slut vann han med 8½ poäng av
9 möjliga före Anton Fritz, Västervik och Lennart
Evertsson från Stockholms SS.

SSF:s tävlingsbestämmelser

En spelare kan inte längre spela i Allsvenskan
för en klubb och vara huvudregistrerad för en
annan. Det är den viktigaste förändringen i
de nya tävlingsbestämmelser som antogs av
SSF:s styrelse i våras. Ett undantag finns
dock: om den klubb man är huvudregistrerad
för inte deltar i allsvenska serien är det även
fortsättningsvis tillåtet att spela Allsvenskan
för en annan förening.
De nya tävlingsbestämmelserna kan i sin
helhet studeras på www.schack.se och gäller
från och med denna publicering.
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Hedman vann i Göteborg
Av Niklas Sidmar
Erik Hedman hade en
mindre lyckad tävling i
SM i Växjö där han tog 2½
poäng på de 13 ronderna.
Men han fortsatte snabbt
till Politiken Cup där han
gjorde ett hyfsat resultat
och tog sedan en rejäl
revansch när han avslutade
sommaren med att vinna
Manhems
IM-turnering,
där han också tog sin andra
IM-norm.
Sommaren inleddes i Växjö
där Erik Hedman fick det
ganska motigt i SM-gruppen.
Han inledde med en halv poäng
på de fem första ronderna och
slutade på sista plats med 2½
poäng totalt. Förklaringen
kan åtminstone delvis vara
ringrost efter disputation i
FOTO: Niklas Sidmar
slutet av maj och i stort sett REVANSCH. Erik Hedman avslutade sommaren på bästa sätt
total schacklig avhållsamhet med seger och IM-inteckning i Göteborgs Schackcentrum.
sedan elitserieslutspelet i
en del flyt, inte minst i partierna mot ukrainske
mars.
– Jag har alltid behövt spela upp mig innan jag Valerij Bronznik och tyske Holger Hebbinghaus.
är riktigt på topp. Jag spelar som bäst när jag har Viss dramatik blev det också på slutet eftersom
spelat mycket under en period. Men egentligen Hedmans motståndare i sista ronden, Peter Vas,
tyckte jag att jag spelade bra även under SM, jag lämnade walk over i rond 7 och 8. För Hedman
hade fler fina ställningar där jag inte lyckades krävdes vinst för att nå upp till de 6½ poäng som
avsluta utan förlorade partierna till slut. Och även krävdes för IM-norm, och som bekant godkänns
om det inte gick så bra resultatmässigt tyckte jag inte resultatet om något partiet vunnits utan spel.
Partiet spelades hur som helst, Erik Hedman
att det var otroligt roligt att spela och jag blev
vann och IM-norm nummer två var ett faktum.
väldigt sporrad av SM, berättar Erik Hedman.
Efter SM bar det iväg till Helsingör och Den första normen tog Hedman i Gausdal 2001
Politiken Cup där resultatet blev sex poäng och och han hoppas att det inte skall ta lika lång tid att
en 55:e plats. Även här tycker Erik att han spelade få den tredje och sista.
– Jag siktar på att ta den senast i Rilton Cup. I
bra i stort sett hela tiden tills han fick möta för
oktober blir det Europacupen med Rockaden, men
starkt motstånd i de sista ronderna.
I Manhems IM-turnering däremot konstaterar jag letar efter ytterligare en turnering att spela
Erik själv att han spelade sämre schack men hade under hösten, säger Erik Hedman.
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ROCKADEN-JUNIOREN
SCHACKKLUBBEN ROCKADEN inbjuder ungdomar födda 1993 och senare till
vår traditionella lagtävling.
Datum:

Lördagen den 29 november 2008 kl. 11:00: klasserna 93–95 och 99 och senare.
Söndagen den 30 november 2008 kl. 11:00: klassen 96–98.
OBS! Yngre spelare får delta i äldre klass.
Anmälda lag skall infinna sig senast 10:30 i spellokalen.

Lokal:

Rockadens klubblokal, Hägerstensåsens Medborgarhus,
Sparbanksvägen 31/Riksdalervägen 2, telefon 08-645 50 83.
T-bana nr 14 (mot Fruängen) till station Hägerstensåsen,
uppgång Hägerstensåsen, därefter tre minuters promenad på Sedelvägen.

Logi:

Kan erhållas i vår klubblokal för 100 kronor per natt inklusive frukost. Medtag
liggunderlag. Vi kan också rekommendera Hotel Formule 1, telefon 08-744 20 44,
T-bana till Telefonplan därefter 5 min promenad. Boka i tid!
Pris för ett rum är cirka 390 kr och upp till tre personer kan bo i samma rum.
Frukost 40 kr/person.

Tävlingsform: Lagtävling med fyra spelare i varje lag. Monradslottning med dator.

Partipoäng gäller i första hand.

Betänketid/
Spelform:

Åtta ronder med 10 minuter per spelare och parti för klass 99–. Prisutdelning 15:00
Sju ronder med 15 minuter per spelare och parti för klass 96–98. Prisutdelning 15:45
Sju ronder med 20 minuter per spelare och parti för klass 93–95. Prisutdelning 16:30

Priser:

Till cirka en tredjedel av lagen.

Förtäring:

En läskedryck samt två varma korvar med bröd per spelare ingår i startavgiften.
Kafeteria anordnas i spellokalen.

Anmälan:

Senast söndagen den 23 november till:
Leif Stenberg, 08-733 46 35, Jonas Sandbom 073-613 19 73,
Tony Hanoman 08-647 58 12 eller Rockadens kansli (Olle Eleby), 08-645 11 59.
Startavgiften, 200 kr per lag, insättes på pg 55 32 55-1, SK Rockaden, eller
betalas i spellokalen.
Välkomna till en trevlig och spännande tävling!
Styrelsen i SK Rockaden

FOTO: Niklas Sidmar
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Födelsedagsfirande
på trettiofem bord
Av Niklas Sidmar
Finlands Schackförbund firade sextioårsjubileum med att bjuda in Sverige till en
landskamp på Åland. Eftersom landskampen
var öppen för alla var det gott om
landslagsdebutanter på de trettiofem borden.
En sådan var sextonåriga Nicole Loginger från
Väddö, som för fem år sedan började spela
schack i Schack4an i Roslagen.
Från början var det meningen att matchen skulle
spelas över sextio bord, men det svenska laget
lyckades bara samla knappt fyrtio spelare och när
tre av dessa dessutom missade avstigningen och
blev kvar på Ålandsfärjan som fortsatte till Åbo
stannade det svenska deltagande vid trettiofem.
Värdnationen anpassade sig artigt efter detta antal
och totalt blev det alltså sjuttio spelare som tog
plats i restaurangen på Mariehamns fotbollsarena.
Ratingöverläget var massivt för det finska laget
och även om matchen var jämn när tjugotalet
partier avgjorts blev det till slut en komfortabel
seger för de finska födelsedagsbarnen. Efter total
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dominans på de främsta borden skrevs slutsiffrorna
till 20–15.
Till nästan en fjärdedel bestod det svenska laget
av spelare från Roslagens Schackförbund, inte
helt märkligt eftersom några av spelarna nästan
hade simavstånd till spelplatsen.
Sextonåriga Nicole Loginger från Väddö SS
anmälde sig i sista stund och var nöjd med sin
landslagsdebut efter partiet på bord 31 mot knappt
200 poäng högre rankade Martti Ranki.
– Jag stod ganska bra, men sedan jämnade det
ut sig och eftersom vi hade olikfärgade löpare tog
vi remi, berättar hon.
Nicole började spela schack i samband med
Schack4an och har spelat sedan dess. Nu är
hennes rating strax över 1700 och hon försöker
spela så mycket hon kan, framförallt de stora
ungdomstävlingarna.
– Tävlingar som Flick-SM och Skol-SM brukar
jag vara med i. Sådana tävlingar är de roligaste, man
får åka iväg och får chansen att träffa kompisar.
Nu åkte jag med spelarna i Gambit, vi har ju rätt
mycket samarbete mellan klubbarna i Roslagen.
Och det var kul att vara med mot Finland, det var
ju min första landskamp, säger hon.

VÄRLDEN RUNT
Tapani Sammalvuo
Ari Ziegler
Kungsindiskt (E 97)

1.Sf3 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7
4.e4 d6 5.d4 0–0 6.Le2 e5 7.0–0
Sc6 8.d5 Se7 9.b4 Kh8
Ett sådant här drag gör man för
att tvinga motståndaren att tänka
själv. Priset är ett tempo, men
det kan det vara värt ibland.
10.Sd2 Sd7
Det här draget gjorde jag för att
förhindra c4–c5. Jag ville att
springaren på d2 skulle få gå
till b3 i syfte att understödja c5framstöten.

XIIIIIIIIY
9r?lWq-Tr-Mk0
9ZppZpnSnpVlp0
9-?-Zp-?p?0
9?-?PZp-?-0
9-ZPP?P?-?0
9?-SN-?-?-0
9P?-SNLZPPZP0
9TR-VLQ?RMK-0
xiiiiiiiiy

11.c5
Ändå! Det här är nog partiets
mest intressanta ställning. Det
tog mycket tid att gå igenom
de olika alternativen. Att ta
bonden verkar ju vara det mest
naturliga. Å andra sidan vill
jag inte hamna i en ställning
där vit kan pressa utan risk
att förlora. Alternativet var
11.Sb3. Trots mitt resonemang
ovan så gillar datorn det här
draget! Kanske har vi hittat en
svaghet i programmeringen här?
Fortsättningen 11...f5 12.f3 f4
13.c5 a6 är ett försök att vara
smart (13...g5 funkar inte:
14.La3 Tf6 15.Tc1 Th6 16.Dd2
De8 17.Sb5 Dh5 18.h3 Sf6
19.cxd6 Lxh3 20.gxh3 Dxh3
21.Ld3 och vit vinner). Om vit
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Kommentarer av Ari Ziegler

TOPPBORD. Ari Ziegler (vid fönstret) mötte Tapani Sammalvuo på
förstabordet. På andrabordet representerades Sverige av Luis Couso och
på tredje av Henrik Lindberg.

kör fram b-bonden slår svart och
får därmed kontroll över a3-fältet
så att vit inte skall kunna trycka
med löparen hur som helst. Det
kan fortsätta 14.Lb2 b6 15.Tc1
Tf7. Profylax! Förr eller senare
kommer vit att försöka landsätta
en pjäs på c7. Svart låter det bli
senare. Efter 16.Tc2 Sf6 17.Dd2
g5 18.Tfc1 Sg6 19.cxb6 cxb6
20.Sd1 g4 har vi oklart spel,
även om Rybka tror på vit.
11...dxc5
Oftast är det bäst att acceptera
motståndarens offer. Jag ägnade
en hel del tid åt 11...f5 12.cxd6
cxd6 13.Sc4 Sb6 (13...Sf6 14.f3
och nu är det normala att sluta till
med f4 och sedan storma fram
med bönderna på kungsflygeln,
till exempel 14...f4 15.b5 g5
16.La3. Jag kan knappast ha
råd att spela Sf6–d7–f6–e8
och klara mig helskinnad. I så
fall skulle jag spelat Se8 direkt
istället för Sd7.) 14.Sxb6 Dxb6.
Det såg spelbart ut, även om
man måste medge att svart
är ganska okoordinerad för
tillfället. 15.Db3 följt av a4 ger
vit bekvämt spel.
12.bxc5 Sxc5 13.La3 b6
När jag satt och funderade på
ställningen efter 11.c5 försökte

jag komma underfund med om
jag kunde spela 13...Sd7 för
att slippa bondeförsvagningar,
men efter att ha kollat på olika
varianter insåg jag att jag måste
vara realistisk. Svart är helt
outvecklad och hans pjäser har
ingenstans att ta vägen. Det
måste helt enkelt vara dåligt
för svart! Efter 13...Sd7 14.Sb5
hotar Sxc7 följt av d5–d6xe7.
Efter 14...c6 15.dxc6 bxc6
16.Sd6 Sf6 17.Lc4 Le6 18.Tb1
Lxc4 19.S2xc4 Se8 20.Tb7
vinner vit.
14.Lxc5 bxc5
Vit har inget att frukta här.
15.Sb3
15.Lb5 föreslogs av Sammalvuo
som en förstärkning.
15...Dd6
Jag ville inte ge upp de svarta
fälten allt för lättvindigt.
16.Sb5 Db6 17.d6
Om 17.a4 La6 18.a5 så 18...
Db8!
17...cxd6 18.Dxd6 Sc6
18...La6 19.Dxe7 Lxb5 20.Lxb5
Dxb5 21.Dxc5 var också möjligt
men jag hade missbedömt
ställningen. Jag trodde att vit
stod något bättre efter dambyte
här. Men kanske är det tvärtom!
19.Sc7
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Om 19.Dxc5 så 19...Sd4!
20.S5xd4 exd4 och svart har en
intressant ställning.
19...Tb8 20.Sd5 Td8! 21.Dxc5
Dxc5 22.Sxc5

XIIIIIIIIY
9-TrlTr-?-Mk0
9Zp-?-?pVlp0
9-?n?-?p?0
9?-SNNZp-?-0
9-?-?P?-?0
9?-?-?-?-0
9P?-?LZPPZP0
9TR-?-?RMK-0
xiiiiiiiiy

22...Lf8
Med några precisa drag har
svart fått en ställning att trivas
i. Vits springare ser ut att
dominera, men vi kan utgå från
att c5-springaren inte kan stå
kvar där för evigt. Vad gäller
d5-springaren så skall jag nog
kunna spela runt den! Man kan
också tänka sig att börja med
22...Sd4, men jag ville inte
att löparen skulle få stå på c4
eftersom det innebär att hans
remichanser ökar, till exempel
23.Lc4 Lf8 24.Sd3.
23.Tfc1 Sd4 24.Ld1 f5 25.f3
fxe4 26.fxe4
Här ville jag spela 26...Tb2,
men då kan vit spela 27.Sd3 och
bonden på e5 hänger. Fritz 11
tycker att jag skall spela 26...Ld6
här. Själv var jag inte så förtjust
i att använda min mäktiga
svartfältare till att försvara en
liten bonde. Men med ett lite
mer öppet sinne hade jag kunnat
förstå att löparen inte behöver
stå där för evigt och att den
bevakar det viktiga c7-fältet!
26...Lb7!? 27.Sxb7
Inte 27.Tab1? Lxd5 28.Txb8
Txb8 29.exd5 Lxc5 30.Txc5
Tb1 och svart vinner.
27...Txb7 28.Tab1 Tf7
Jag tyckte att vits kung var något
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sämre än svarts och att min
svartfältare kan komma att bli
något bättre än hans vitfältare.
29.Tc7?!
Här tappar min motståndare lite
fokus. 29.Tc3 med idén 30.Lf3
var säkrare.
29...Txc7 30.Sxc7 Lc5 31.Kh1
Om 31.Kf1?! så 31...Tf8+
32.Ke1 Lb6 33.Sd5 La5+ 34.Sb4
Tb8 35.a3 Sb5!.
31...Tf8 32.Lg4?!
Efter 32.g3 Tf2 33.a4 Kg7 är
nog svarts fördel alltför liten för
att på allvar hota vit.
32...Tf4 33.Lf3 Tf7!
33...Sxf3 34.Se6!.
34.Tb8+ Kg7 35.Se8+ Kh6
36.Tc8

XIIIIIIIIY
9-?R?N?-?0
9Zp-?-?r?p0
9-?-?-?pMk0
9?-Vl-Zp-?-0
9-?-SnP?-?0
9?-?-?L?-0
9P?-?-?PZP0
9?-?-?-?K0
xiiiiiiiiy

36...Lb4
Fritz föreslår 36...Tb7!. Det
känns konstigt att jag över huvud
taget inte övervägde detta lilla
mellandrag. Poängen är 37.h3
Tb1+ 38.Kh2 Sxf3+ 39.gxf3
Tb2+ 40.Kg3 Lf2+ 41.Kg2
Txa2 och svart bör vinna ganska
enkelt.
37.Tc4 a5 38.Sc7 Sxf3 39.gxf3
Txf3 40.Sd5
Här hade jag tyvärr endast tio
minuter kvar. När jag skall
omvandla en stor fördel till vinst
behöver jag mycket tid. Jag
missar lätt små mellandrag som
gör att motståndaren klarar sig.
40...Ld2 41.Tc2 Td3 42.Kg2
Kg5
På sätt och vis vill jag ha löparen
på g5 så att springaren inte har

tillgång till f6-fältet. Men jag var
inte komfortabel med kungen på
h6.
43.Tc7 h5 44.Tc6 Lb4?!
Med lite mer tid på klockan
hade jag kunnat hitta och
räkna ut att 44...h4 vinner, till
exempel 45.Se7 h3+ 46.Kf2 Ta3
47.Txg6+ Kf4.
45.Te6

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?R?p?0
9Zp-?NZp-Mkp0
9-Vl-?P?-?0
9?-?r?-?-0
9P?-?-?KZP0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

45...Td2+?!
45...Ta3! vinner, till exempel
46.Txe5+ Kg4! 47.Kf2 Txa2+
48.Ke3 Txh2.
46.Kh3 Td3+ 47.Kg2 Td2+?!
48.Kh3 Kh6 49.Sxb4
Inte 49.Txe5?? Ld6.
49...axb4 50.Txe5 Txa2 51.Tb5
Ta3+
51...Tb2 var något bättre även
om det ändå är remi, till exempel
52.Kg3 g5 53.e5 Kg6 54.e6 Kf6
55.Te5 h4+ 56.Kg4 Ke7.
52.Kg2 Tb3 53.h4 Tb1 54.Tb7
b3 55.e5 Te1 remi

Kombinationer
Av André Nilsson

1. Goric–Kelecevic

Banja Luka 2008
XIIIIIIIIY
9-Tr-?-Trk?0
9ZppZpqVlpZp-0
9-?n?-?-Zp0
9?-?-Zp-?-0
9Q?-?-?-?0
9?-ZPP?NZPl0
9P?-VLPZP-ZP0
9?R?R?-MKL0
xiiiiiiiiy
Svart drar
4. S. Lalic–Cox

Liverpool 2008
XIIIIIIIIY
9-Tr-Wq-Tr-Mk0
9TR-?-?-Vl-0
9-?-Zpn?pZp0
9?-Zp-?-SN-0
9-Zp-?-ZP-WQ0
9?-?P?-?-0
9-ZPP?-?-ZP0
9?-VL-?RMK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar
7. Hillarp Persson–Humphrey
Helsingör 2008
XIIIIIIIIY

9-?-?r?k?0
9?-?RVlpZpp0
9-?-Zp-?-?0
9?-?rZp-ZP-0
9-?-?N?-?0
9?P?-?P?-0
9P?-?-?-?0
9?K?-?-TR-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

2. Tjerenkov–Vorontsov

Kostroma 2008
XIIIIIIIIY
9-?-?-Trk?0
9Zpp?-VlpZpp0
9-?-?-?-?0
9?PZP-Zp-?-0
9-?-?P?-?0
9?-WQ-?R?-0
9PWq-Tr-VLPZP0
9TR-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar
5. Jannik–Hansen

Bornholm 2008
XIIIIIIIIY
9r?-Mk-VlnTr0
9Zpp?-?-?p0
9-Wq-?pZpp?0
9?L?p?-?-0
9-?-?-VL-?0
9?-?-?Q?-0
9PZP-?-ZPPZP0
9TR-?-TR-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar
8. Filip–Olea Perez

Oviedo 2008
XIIIIIIIIY
9rSnq?-Trk?0
9Zpl?-VlpZpp0
9-Zp-?p?-?0
9?-?p?-?n0
9-?-ZP-?-?0
9?-SNN?-ZP-0
9PZPQVLPZPLZP0
9?-TRR?-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

Lösningar på nästa sida

3. Kantans–Meduna

Mlada Boleslav 2008
XIIIIIIIIY
9q?-Tr-?-?0
9?-?-?pMkp0
9-?-TrpSnp?0
9?-WQ-?-?-0
9NTR-SN-?-?0
9?-?-?-ZP-0
9-?-ZPPZP-ZP0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar
6. Nestorovic–Poptjev

Stara Pazova 2008
XIIIIIIIIY
9-?-?-Trk?0
9?pZp-Zpp?p0
9-Tr-?-?p?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-?-?0
9?NZp-VL-?l0
9-?P?-ZPPZP0
9?K?R?-?R0
xiiiiiiiiy
Svart drar
9. Turner–Tofte

Tromsö 2008
XIIIIIIIIY
9-?-?-?qMk0
9ZppZp-?-Zpp0
9-Vln?-?-?0
9?-?-?QZP-0
9-?-?-ZPK?0
9VLPTr-?-SN-0
9P?-Tr-?-?0
9?-?-TRR?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

VÄRLDEN RUNT
NM-silver till
Örsundsbro på Åland

Drazen och Jakob
på landslagsuppdrag

Örsundsbroskolan från Enköping kom på andra
plats när Nordiska mästerskapen för skollag
avgjordes i september. Tävlingen spelades på
Åland och omfattade sex lag och vanns av
norska Korsvoll skole. På tredje plats kom
finländska Savosenmäki och dessutom deltog
lag från Danmark och Island samt ytterligare
ett från hemmanationen.
I det svenska laget ingick Carl Eidenert,
Mathias Bjerkliden, Johannes Ålander, Sara
Lüning och Ellen Eidenert.

Drazen Dragicevic var ende svenske
representant när Junior-VM spelades i Turkiet
i augusti. Drazen tog 6½ på de 13 ronderna
vilket får betraktas som ett fint resultat i den
hårda konkurrensen.
I Österrike spelades ungefär samtidigt EUmästerskap för ungdomar och även där var
den svenska truppen enhövdad. Jakob Aperia
försvarade de svenska färgerna och även han
klarade sig utmärkt. Aperia tog 5 poäng på 9
ronder och slutade på nittonde plats.

Lösningar
1. 14...Sd4! 15.uppg. Damen på a4 står i slag och det hotar matt på e2.
2. 22...Txf2! uppg. Vit kan inte slå tillbaka med tornet utan att tappa garderingen på damen och på
23.Dxb2 smiter svarts torn med 23...Txb2.
3. Svart har kvalitet mer, men om vit får konsolidera sig med Sa4-c3 blir det tufft att ro hem hela
poängen. Svart passade på att utnyttja vits problem på första raden och vann direkt med 25...
Tc8! 26.uppg. (26.Dxd6 Tc1 matt).
4. Vit avgjorde med 23.Txg7! Sxg7 (23...Kxg7 24.Sxe6+) 24.Dxh6+ uppg. Det följer 24...Kg8
25.Dh7 matt.
5. Två merbönder är inte mycket att skryta över när man har kungen fastnaglad i centrum:
17.Dxd5+! uppg. Efter 17...exd5 sätter vit matt med 18.Te8.
6. Svarts torn och löpare hänger, men det går att spinna ett snyggt mattnät: 20...Txb3+! 21.cxb3
Lf5+ 22.Kc1 Ta8 22.uppg. Vits bästa sprattel är 23.Td8+ Txd8 men med tre merbönder har
svart lätt vinst.
7. Politiken Cup gick tungt för Tiger men här stämde allt: 33.Txe7! Txe7 34.Sf6+ gxf6 35.gxf6+
Kf8 36.Tg8+! uppg. Bonden går ner i dam.
8. Partiet tog slut oväntat snabbt: 17.Sxd5! uppg. På 17...Dxc2 har vit mellandraget 18.Sxe7+
och efter 17...exd5 18.Dxc8 Txc8 19.Txc8+ Lxc8 20.Lxd5 är tornet på a8 instängt. Det går inte
heller att försöka slinka undan med bondeförlust för efter exempelvis 17...Dd7 18.Sxe7+ Dxe7
har vit resursen 19.Lb4.
9. Vit avslutade med en våldsam forcering: 30.Dxh7+!! Kxh7 (eller 30...Dxh7 31.Te8+ Dg8
32.Th1+ Th2 33.Txh2 matt) 31.Th1+ Kg6 32.f5+ uppg. Det följer 32...Kf7 33.g6+ Kf6 34.Sh5
matt.
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Kasparov
Kasparov vs
vs Karpov
Karpov 1975-1985
1975–1985
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Must Know
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av GM Jesus de la Villa, 2008, 248 sidor
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Chess Training
Training Pocket
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Book II
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av GM Jesus de la Villa, 2008, 248 sidor
De goda nyheterna om slutspel i schack är att det finns relativt få slutspel som du måste kunna utantill. När du
De goda nyheterna om slutspel i schack är att det ﬁnns relativt få slutspel som du måste kunna utantill. När du
väl har lärt dig dessa så är saken klar, kunskaperna sitter där och försvinner inte. De dåliga nyheterna är att trots
väl har lärt dig dessa så är saken klar, kunskaperna sitter där och försvinner inte. De dåliga nyheterna är att trots
detta har de flesta spelare för dålig slutspelsteknik. Men det finns hjälp att få! Den spanske stormästaren Jesus de
detta har de ﬂesta spelare för dålig slutspelsteknik. Men det ﬁnns hjälp att få! Den spanske stormästaren Jesus de
la Villa har för denna bok valt ut de vanligaste slutspelen, sådana som är lätta att lära sig och innehåller idéer som
la Villa har för denna bok valt ut de vanligaste slutspelen, sådana som är lätta att lära sig och innehåller idéer som
kommer till användning även i svårare ställningar. 100 Endgames You Must Know är således inte en encyklopedi,
kommer till användning även i svårare ställningar. 100 Endgames You Must Know är således inte en encyklopedi,
utan ett praktiskt redskap för att förbättra dina kunskaper om de vanligaste förekommande slutspelen. Du får enkla
utan ett praktiskt redskap för att förbättra dina kunskaper om de vanligaste förekommande slutspelen. Du får enkla
regler, detaljerade och livfulla förklaringar, många diagram, klara sammanfattningar av viktiga teman samt ett antal
regler, detaljerade och livfulla förklaringar, många diagram, klara sammanfattningar av viktiga teman samt ett antal
övningsuppgifter för att testa dina kunskaper. De 100 utvalda slutspelen ger dig med råge det du behöver veta för
övningsuppgifter för att testa dina kunskaper. De 100 utvalda slutspelen ger dig med råge det du behöver veta för
att motsvara 2000 i ranking. Rekommenderas från 1200–1900.
att motsvara 2000 i ranking. Rekommenderas från 1200-1900.
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