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Att vara ledare är enkelt
Jag var på Skol-SM i Surahammar
10–12 oktober. Skol-SM är en bra
temperaturmätare på vart svenskt
schack är på väg. Antalet deltagare
var det lägsta på väldigt många år
så jag borde vara pessimistisk, men
det är jag inte. Hur kan detta komma
sig? Jo, jag kände en väldigt trivsam
atmosfär bland alla bra ledare som var
där. Det var så att säga kärntrupperna
som var kvar: schackälskande ledare
som varsamt förmedlar sitt kunnande
till nästa generation. Barnen spelar sina partier
och efteråt får de uppmuntran. Jag tror att vi har
nått botten nu och nästa år kommer vändningen!
Schack4an-satsningen pågår för fullt. I år
kommer 18–20 av 25 distrikt att delta i tävlingen.
Man kan med fog säga att Schack4an börjar sätta
sig. Frågan är om schackrörelsen har förmågan
att inkorporera Schack4an i den ordinarie
verksamheten.
Om man tittar på Skol-SM i år så hade årskurs
fyra 50 startande, årskurs fem hade 75 och
årskurs sex 54 startande. Man skulle kunna dra
slutsatsen att av förra säsongens 7 000 deltagande
barn i Schack4an så har vi fått 25 som är seriöst
intresserade. Nästa år kommer 20 av dessa 25
att sluta. Nu är detta bara ett stickprov från årets
statistik och man kan inte dra för stora växlar på
det, men om vi tillåter oss att spekulera lite så kan
den svaga genomslagskraften bero på två saker:
1) Schack är inte tillräckligt intressant för den
stora majoriteten. Det är bara att acceptera faktum.
2) Det finns en stor potential som det gäller att
schackrörelsen förmår att utnyttja. Om alla barn
som spelar Schack4an ges möjlighet att fortsätta
att spela schack i klubb så kommer antalet
deltagare i Skol-SM i klassen för årskurs fem att
kunna vara 150–200! Och när de är sjätteklassare
så är de kanske 80–120.
Jag har ju själv svårt att tro att schack är tråkigt
så istället vill jag rikta fokus mot den andra

punkten. Hur gör vi för att få fler barn
att fortsätta sin resa mot det stora
schackäventyret? Det enkla svaret är
att fler av oss behöver engagera sig
som ledare! Kontakta Mats Eriksson
på mats.eriksson@schack.se och
säg att ni är intresserade av att
delta i nästa schackledarkurs som
arrangeras i närheten av er klubb.
Kurserna, som är förlagda till helger,
är väldigt bra och får skyhöga betyg
av dem som har gått den.
Att vara ledare är ganska enkelt och alla
kan lägga det på sin egen nivå. Ägna en timme
i veckan åt barn. De mår bra av det och du får
mycket tillbaka!
När det gäller stora SM står vi inför ett vägval.
Skall vi fortsätta att tappa deltagare eller skall vi
göra något åt det? Tävlingskommittén, som har
ansvaret för SM, håller just nu på att lägga upp
en plan för framtida SM-tävlingar. Behöver vi gå
ner i antalet ronder? Skall vi ha turneringar som
inte pågår lika många dagar? Här ber jag er skicka
feedback innan det är för sent. Före årsskiftet
behöver vi era synpunkter. Skriv gärna till mig
vad ni tycker så skall jag läsa och vidarebefordra
det.
Världsmästerskapet är avgjort och vi gratulerar
Anand till segern. Han har alltid gjort ett sym
patiskt intryck på mig och jag minns när han i en
intervju sa något i stil med följande: "Det viktigaste
är att förstå andemeningen i en överenskommelse.
Personer som följer paragrafer stenhårt är farliga."
Låt oss hoppas att Anand kan ge VM-titeln den
stabilitet och legitimitet som den behöver.
Jag vill avsluta med att slå ett slag för
Rilton Cup och Rilton Open som spelas
27 december–5 januari. Högklassigt schack i ett
vintervackert Stockholm är svårslaget!
Ari Ziegler, ordförande SSF
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Fortsatt minskat
deltagande i Skol-SM
Nio nya svenska mästare korades när årets SkolSM avgjordes i västmanländska Surahammar.
Trots få deltagare och en brandkårsutryckning
som störde avprickningen blev tävlingarna ur
sportslig synvinkel mycket lyckade. I de flesta
klasserna var dramatiken stor ända fram till
sista ronden och bland deltagare och besökare
var stämningen god.
– Jag är ganska nöjd och vi har fått mycket
positiv kritik. Vi hade gott om funktionärer, och
förutom en smärre brand var det inga större
haverier, säger Mats Sjödin från U-schack.
Det var U-schack i Västmanland som stod som
värd när Skol-SM kom till distriktet för första
gången sedan 1990 då Kungsör var spelplats. Mats
Sjödin var före tävlingen ganska säker på att den
utsatta starttiden skulle hållas ”om inte strömmen
går eller det går en orkan genom Surahammar”
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som han uttryckte sig. Han skulle ha lagt till
eldsvåda i spellokalen, för det var precis vad som
hände. En mindre brand i en ugn i källaren utlöste
brandlarmet och när brandkåren kom till platsen
utrymdes lokalerna.
Trots detta lilla missöde blev inte förseningarna
särkilt stora och de flesta deltagarna verkade
inte alltför upprörda över att få vänta en dryg
halvtimme extra.
När spelet väl kom igång kunde man dock
konstatera att deltagarantalet stannade på låga 417,
en nedgång med mer än femtio spelare jämfört
med förra årets redan dåliga siffror. Skol-SM är
ytterligare en i raden av tävlingar som får tjäna
som exempel på den negativa trenden i svenskt
schack.
– Alla klubbar blir mindre, det är färre som
spelar schack och dessutom tror jag att vi ledare
har blivit mer bekväma. Det är färre klubbar idag

än för några år sedan som är beredda att arrangera
gemensamma resor för sina juniorer, tror Mats
Sjödin.
– Det är svårt att säga vad man skall göra åt den
här utvecklingen, mer än att försöka få fler barn
att spela schack och fler klubbar att ägna sig åt
ungdomsverkamhet, konstaterar han.
I Surahammars tätort finns det inte någon
schackklubb, men det finns det däremot i Virsbo,
som tillhör Surahammars kommun. I nuvarande
form bildades Virsbo Schackklubb 1981 och
föreningen är en utpräglad ungdomsklubb med
15–20 juniorer som tränar regelbundet. Resten
av de totalt 90 medlemmarna är antingen rena
stödmedlemmar eller har kommit in i klubben
för att de har barn som spelar eller för att de är
engagerade som ledare i klubben.
– Jag tycker att vi har en lagom storlek på
föreningen. Visst har det varierat lite genom
åren, ibland har klubben varit större och ibland
mindre, men på lång sikt är det så här föreningen
har fungerat sedan den bildades, berättar Roger
Andersson, ordförande i Virsbo SK.
Klubben rekryterar nya medlemmar på
Virsboskolan genom Schack4an och erbjuder
träning i den egna klubblokalen för dem som är
extra intresserade. Man har ett lag som spelar
i distriktsserien och i Skol-SM på hemmaplan
deltar sex av de egna juniorerna. Dessutom har
klubben femton funktionärer, och något man kan
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IVRIGA DELTAGARE. Inför rondstart var det
många som ville se hur de låg till i resultatlistorna.

konstatera som besökare på årets tävling är att
distriktet har lyckats trumma ihop en imponerande
funktionärsstab.
– Det finns ingen klubb som kan klara det här
arrangemanget ensam, däremot var det en bra
lösning att låta distriktet arrangera. Vi har ett system
som innebär att den vinst som arrangemanget ger
delas mellan klubbarna baserat på hur många
funktionärstimmar de ställer upp med, och det har
ju fungerat bra, förklarar Roger Andersson.

SKOL-SM 2004–2008, antal deltagare fördelat på distrikt
Distrikt
1. Stockholms SF
2. Skånes SF
3. Göteborgs SF
4. Västmanlands SF
5. Hallands SF
6. Östergötlands SF
7. Nordskånes SF
8. Örebro Läns SF
9. Dalarnas SF
Upplands SF
TOTALT

2008
145
41
34
40
15
10
4
20
25
21

2007
154
65
38
25
21
32
12
14
17
14

2006
161
99
32
21
26
21
26
8
9
12

2005
186
43
27
28
34
22
27
23
21
18

2004
171
60
46
42
37
32
34
34
10
17

417

465

477

515

592

TOT
817
308
177
156
133
117
103
99
82
82

KÄLLA: SSF:s skolkommitté
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Grupp A: Drazen Dragicevic, Lund

1. Drazen Dragicevic, Lund
2. Erik Blomqvist, Stockholm
3. Nicolaj Zadruzny, Stockholm
4. Lucas Wickström, Linköping
5. Joakim Isheden, Stockholm

7/8
6½
6
5½
5½

Drazen Dragicevic radade upp fem raka segrar i
Skol-SM åren 1998–2002 men sedan har det gått
troll i guldjakten. Den här gången var det dock
äntligen hans tur igen. Bortsett från ett slarvigt
remitapp i tredje ronden mot Lucas Wickström
gick spelet som på räls och Drazen släppte
bara ytterligare en remi, till slutlige tvåan Erik
Blomqvist. Bronset gick till Nicolaj Zadruzny
som också återfanns i tätklungan hela tiden.
Det var glädjande att se att i stort sett alla de
bästa fanns på plats i A-gruppen. Annars brukar
det kunna vara si och så med uppslutningen just i
äldsta klassen.
I och med årets seger sällade sig Drazen
Dragicevic till den exklusiva skara som ståtar med
sex Skol-SM-vinster. Förutom Drazen är de som
lyckats med den bedriften Hans Tikkanen och en
inte helt obekant junior i B-gruppen …

Grupp B: Nils Grandelius, Kävlinge

1. Nils Grandelius, Kävlinge
2. Johan Hansson, Göteborg
3. Axel Åkerman, Hemse
4. Anton Hussain, Stockholm
5. Dmitrij Lioubartsev, Stockholm

6 TfS 7/2008

7½/8
6½
6
6
6

Efter 30 raka partivinster i Skol-SM fick så Nils
Grandelius känna hur det känns att tappa poäng.
Det var överraskningen Axel Åkerman som
lyckades med konststycket att lugga Nils på en
halvpoäng och med tanke på hur det såg ut på
brädet får nog stormästarkandidat Grandelius
vara glad för det. Strax fortsatte dock Nils sitt
staketbygge och lämnade de andra på efterkälken.
Inget kunde hindra honom att – precis som Drazen
Dragicevic i A-gruppen – ta sitt sjätte SM-tecken.
Åkerman fortsatte att spela starkt och kunde
med en vinst i sista ronden mot JSM-vinnaren
Simon Hänninger knipa bronset i kraft av sin fina
kvalitetspoäng. Angreppsglade Johan Hansson
kom på andra plats.
Den stora bevakningen med live-bräden har gjort
att ett och annat parti bevarats till eftervärlden.
Här är Nils Grandelius vinst från rond 4:

SKOL-SM
 Nils Grandelius
 Jonatan Berggren
 Sicilianskt (B 42)

1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 a6 5.Ld3 Sf6 6.0–0 Dc7
7.De2 d6 8.c4 Sc6 9.Sxc6 bxc6
10.Sc3 Le7 11.f4 Sd7 12.Kh1
Lf6? 13.e5!
Ett härligt bondeoffer som ger
ett kraftigt initiativ.
13...dxe5 14.Se4 Le7 15.fxe5
Dxe5
Svart kommer aldrig till rockad,
t.ex. 15...0–0 16.Sf6+! gxf6
(eller 16...Sxf6 17.exf6 Lxf6
18.Txf6! gxf6 19.Dg4+ Kh8
20.Dh4 f5 21.Df6+ Kg8 22.Lh6)
17.Lxh7+! Kxh7 18.Dh5+ Kg7
19.Dg4+ Kh7 20.Tf3 och svart
blir matt. Inte heller 15...Sxe5
är tillfredsställande: 16.Lf4 0–0
17.Sd2 f6 18.Sf3 Ld6 19.c5!
Lxc5 20.Sxe5 fxe5 21.Lxe5 och

vit har ett avgörande angrepp.
16.Lf4 Dd4 17.Tad1 Sf6
Eller 17...0–0 18.Sg5!. Nu
blir svarts kung fastnaglad i
centrum.
18.Lb1 Db6 19.Sd6+ Kf8
20.Tfe1 Dc5 21.Df3 Ld7

XIIIIIIIIY
9r?-?-Mk-Tr0
9?-?lVlpZpp0
9p?pSNpSn-?0
9?-Wq-?-?-0
9-?P?-VL-?0
9?-?-?Q?-0
9PZP-?-?PZP0
9?L?RTR-?K0
xiiiiiiiiy

Sxd7 26.Lc4.
24.Ld6 Dxd6 25.Txd6 Txd6
26.De2 c5 27.Lf5 Tad8
28.Lxe6+ Kf8 29.Lf5 Te8
30.Df2 Td4 31.Lxh7 Txc4
32.Lg6 uppg.
På tornflytt följer dubbelhotet
33.De2.

22.Sxf7! Kxf7 23.Txd7 Thd8
På 23...Sxd7 finns 24.Ld6+ och
övriga drag skjuter bara upp
avrättningen, t.ex. 23...Dxc4
24.Ld3 Dxa2 (eller 24...Db4
25.Tf1 då Ld6 ligger i luften
igen) 25.De2! med idén 25...

Kommunen upplåter ett stort ”campus” som ger oss möjlighet att
hyra ut golvyta för liggplatser med tillgång till kök
Vill Ni arrangera ett sommarläger för era ungdomar samtidigt som SMtävlingarna så kan vi hjälpa till om Ni hör av Er i god tid !

Anmäl dig redan idag till nyhetsbrevet : info@schackSM2009.se
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Grupp C: Philip Lindgren, Malmö

1. Philip Lindgren, Malmö
2. Jakob Apéria, Stockholm
3. Jonathan Westerberg, Vallentuna
4. Angelina Fransson, Lessebo
5. Axel Tiger-Norqvist, Avesta

7/8
6½
6½
6
5½

Philip Lindgren och Jakob Apéria spelade efter två
inledande vinster remi i rond 3 och fortsatte sedan
att rada upp ettor. De följdes åt till rond 7 där
Apéria gick på pumpen mot fjolårssegraren och
slutlige trean Jonathan Westerberg. Denne mötte
Philip i en ren final i sista ronden men lyckades
inte rubba honom, utan partiet slutade remi.
På fjärde plats hittar vi Angelina Fransson som
i och med sin placering blev bästa tjej på Skol-SM
tillsammans med Rina Weinman i G-gruppen.
Femteplatsen delades av Axel Tiger-Norqvist
från Avesta och göteborgaren Ludvig Alnevall.
Den senare började trögt med en halv poäng på
de två första ronderna, men svarade sedan för en
strålande spurt med fem vinster på de sex sista
partierna.
Den bästa starten av alla fick Frans Dahlstedt
från Norrköping. Han inledde med fyra raka
segrar och var så långt i ensam ledning i tävlingen.
Därefter följde dock tre förluster, bland annat mot
ettan och tvåan i tävlingen, och chansen till en
topplacering var borta.

Grupp D: Nikita Smirnov, Stockholm

1. Nikita Smirnov, Stockholm
2. Linus Johansson, Malmö
3. Theodor Kenneskog, Bro
4. Carl Eidenert, Örsundsbro
5. Jessica Bengtsson, Göteborg
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7/8
6
6
6
5½

Överst i resultatlistan i klass D hittar vi det
ryskklingande namnet Nikita Smirnov. Mycket
riktigt är han också född i Sankt Petersburg och
denne Tal-inspirerade yngling fick en tuff resa
fram till SM-guldet: på vägen mötte han alla
på plats 2–7! I de två avslutande ronderna vann
Nikita mot sina värsta konkurrenter, Carl Eidenert
och Linus Johansson. Carl missade pallen med en
futtig halv kvalitetspoäng medan Linus i sin tur
var en halv kvalitetspoäng före fjolårssegraren
Theodor Kenneskog på tredjeplatsen.
Efter dessa fyra följde tre spelare med 5½
poäng vardera: Jessica Bengtsson förlorade bara
mot Linus Johansson och blev femma, Dennis
Lioubartsev från Stockholm fick sin enda nolla
mot slutsegraren och tog sjätteplatsen, medan
Louise Segerfeldt från Göteborg med fem vinster,
två förluster och en remi slutade som nummer
åtta.

SKOL-SM

Grupp E: Martin Lokander, Stockholm
I E-gruppen blev det en riktig klungspurt i sista
ronden. Martin Lokander hade förlorat mot
fjolårssegraren Mattis Olofsson-Dolk redan i
tredje ronden och satt med en usel kvalitetspoäng
trots att han därefter vunnit rubb och stubb. Men
en avslutande remi mot Mathias Bjerkliden räckte
eftersom nämnde Mattis också spelade remi. De
två sistnämnda var för övrigt obesegrade båda två,
men fyra remier blev åtminstone en för mycket
för att det skulle räcka ända fram. Mathias knep
silvret två kvalitetspoäng före Mattis.
Även nedanför dessa var det extremt jämnt med
ytterligare fyra spelare på sex poäng och endast en
halv poängs skillnad mellan segraren och sjuan i
tävlingen.
Martin Östlund var i delad ledning efter fem
ronder medan stockholmaren Sam Kassani och
malmöiten Martin Ollén under hela tävlingen var
placerade i närheten av täten. Lars Åström från
Malmö förlorade i första ronden mot Bjerkliden,
men radade sedan upp fem raka segrar och två
remier.

1. Martin Lokander, Stockholm
2. Mathias Bjerkliden, Örsundsbro
3. Mattia Olofsson-Dolk, Växjö
4. Martin Östlund, Stockholm
5. Sam Kassani, Stockholm

6½/8
6
6
6
6

Grupp F: Filip Johansson, Mölnlycke
En av de mer överraskande segrarna i årets SkolSM hittar vi i 97-klassen där Filip Johansson från
Mölnlycke till slut drog det längsta strået efter
några spännande slutronder.
När Filip förlorade i den nionde ronden mot
en av favoriterna, Egor Norlin, såg det ut som
om möjligheterna till slutseger var små. Egor
avslutade dock med två remier medan Filip tog
1½ poäng på de två sista ronderna och de två
slutade på samma poäng, 8½. På samma poäng
slutade även Tom Rydström som också han var
med i toppen tävlingen igenom och spurtade bra
med två avslutande vinster.
Särskiljningen mellan de tre i toppen gick
alltså i Filips favör och Egor fick nöja sig med
andraplatsen trots – eller egentligen just därför
– att han gick obesegrad genom hela tävlingen.
Särskiljningen blev nämligen extra infernalisk
eftersom Filip och Egor dessutom slutade på
samma kvalitetspoäng och det som slutligen
avgjorde till Filips fördel var antalet vinster.

1. Filip Johansson, Mölnlycke
2. Egor Norlin, Stockholm
3. Tom Rydström, Växjö
4. Samuel Chan, Stockholm
5. Elias Hörngren, Örebro

8½/11
8½
8½
8
8
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Grupp G: David Nordin, Mölnlycke

1. David Nordin, Mölnlycke
2. Viking Sigesgård, Lund
3. Karl Filip Bjerke Einarsson, Gbg
4. Rina Weinman, Stockholm
5. Adam Eriksson, Stockholm

8½/11
8½
8
8
8

98-klassen var på förhand en av de mest ovissa
och kom också att bli en av de jämnaste. Liksom
i F-klassen fick särskiljning tillgripas för att
en mästare skulle kunna koras. Endast en halv
poäng skilde de fem spelarna i toppen åt och det
var små marginaler när ordningen dem emellan
bestämdes.
Adam Eriksson började bäst av alla med fem
raka segrar men kom på efterkälken när han
förlorade i åttonde och nionde ronden.
Rina Weinman hade fina chanser att besegra
slutsegraren i sista ronden, men fick till slut nöja
sig med remi.
Karl-Filip Bjerke Einarsson förlorade mot
Viking Sigesgård i den sista ronden vilket innebar
att han kom trea och Viking tvåa.
David Nordin var med i toppen under hela
tävlingen och ledde inför sista dagens spel. I de
sista ronderna gick medtävlarnas resultat Davids
väg och han kunde hålla undan till seger trots att
han avslutade med tre remier.

Grupp H: Kunal Bhatnagar, Stockholm

1. Kunal Bhatnagar, Stockholm
11/11
2. Martin Jogstad, Eslöv	  9½
3. Axel Berglind, Stockholm	  8½
4. Alexander Håkansson, Stockholm	  7½
5. Victor Sandberg, Stocksund	  7
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Om G-gruppen var oviss på förhand fanns en desto
klarare favorit i 99-klassen. Kunal Bhatnagar
har imponerat stort i ungdomstävling efter
ungdomstävling den senaste tiden och Skol-SM
blev inget undantag. Kunal var den ende i årets
upplaga som tog full pott och med sina elva segrar
var marginalen till andrapristagaren 1½ poäng.
Bakom den klare segraren var Martin Jogstad en
nästan lika klar andrapristagare. Utöver förlusten
mot Bhatnagar i femte ronden tappade han bara
en remi.
Trea kom Axel Berglind, som i sin tur bara
förlorade mot ettan och tvåan och först från fjärde
plats och neråt blev det tätt mellan placeringarna
med Alexander Håkansson på 7½ poäng och
Victor Sandberg, Niklas Vatn och Lukas Winoy
på 7 poäng.

SKOL-SM

Filip från Örgryte blev
yngste mästaren i SM
Redan i andra ronden spelades finalen i SkolSM:s yngsta klass. Slutsegraren Filip Landin
från Kärralundsskolan i Göteborg mötte
andrapristagaren Jan-Emrik Lennartsson
från Engelska skolan Norr i Stockholm. Till
slut skulle det visa sig att Filip var överlägsen
i klassen. På de elva ronderna släppte han en
remi och vann resterande tio partier.
– Jag trodde nog att jag kunde vinna Skol-SM.
Jag har aldrig spelat den här tävlingen förut men
när jag spelade i en tävling i Göteborg för några
veckor sedan var jag med i 98-klassen för att få
lite bättre träning, berättar han.
Åttaårige Filip Landin har bara spelat schack
i ungefär ett år. Sveriges Schackförbunds
ordförande Ari Ziegler har skolschacksverksamhet
på Kärralundsskolan i Örgryte och där började
Filip spela. Han fastnade snabbt för spelet och
då var det naturligt att ansluta sig till Örgryte
Schackklubb, där han nu är medlem.
– Jag kunde ingenting alls när jag började, jag
visste inte ens hur pjäserna går. Men jag har lärt
mig ganska mycket, jag har lärt mig Franskt och
så kan jag spela Evansgambit som vit.
– Jag tränar två gånger i veckan, på tisdagar och
fredagar. Och så spelar jag hemma mot pappa. Jag
brukar vinna mot honom förutom ibland när jag är
okoncentrerad.
Filip säkrade segern redan i den näst sista ronden
och nu hoppas han att Örgrytekamraten Karl Filip
Bjerke Einarsson också skall bli svensk mästare.
När Filip spelat klart pågår nämligen fortfarande
klubbkompisens sista parti i 98-klassen, där Karl
Filip delade ledningen med David Nordin inför
sista ronden. Och den unge Skol-SM-vinnaren har
bra koll på vad som krävs för att Örgryte skall få
ytterligare en mästare.
– Om båda vinner blir det den som har bäst
kvalitetspoäng som vinner SM, konstaterar Filip.
Karl Filip förlorar dock sitt parti men kommer
ändå på en fin tredjeplats i turneringen. Både
Örgryte SK och Kärralundsskolan kan därmed
stoltsera med två pallplatser i årets Skol-SM.

1. Filip Landin, Göteborg
10½/11
2. Jan-Emrik Lennartsson, Stockholm	  8½
3. Albin Bryntesson, Säffle	  8
4. Peter Antonic Svensson, Uppsala	  8
5. Anton Marhold, Uppsala	  7
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UNGDOMSSCHACK

RALLYKNATTAR. 56 spelare ställde upp i Prologen, den
första deltävlingen i Göteborgs knatterally.

FOTO: Niklas Sidmar

Skärgårdsklubb med

Av Niklas Sidmar

FOTO: Niklas Sidmar

När trenden inom svenskt schack är vikande
och klubbdöden härjar i de flesta av landets
distrikt är det glädjande att det också går att
hitta ett och annat exempel på det motsatta:
nybildade klubbar med stark fokus på
ungdomsverksamhet.
På Öckerö i Göteborgs skärgård finns just
ett sådant nytillskott. Öckerö SS bildades
våren 2006 och är idag en väl fungerande
ungdomsklubb med deltagare i Skol-SM för
andra året i rad.

ELDSJÄL. Stig Grönlund är initiativtagare till Öckerö
SS och sköter datorlottningen under Prologen.
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Två veckor före Skol-SM är det knattetävling i
Brattebergsskolan på Öckerö. Tävlingen Prologen
är inledningen på Göteborgs knatterally, som är
en sammanräkning av ett antal knattetävlingar

FOTO: Niklas Sidmar

UNGDOMSSCHACK

i Göteborg med omnejd. Öckerö SS arrangerar
Prologen för tredje gången och den här gången
har 56 ungdomar samlats på ön, en del för att få
en sista genomkörare inför Skol-SM, andra för att
göra sin första tävling någonsin utanför klubben.
Tio av spelarna kommer från arrangörsklubben,
men övriga har tagit morgonfärjan från Torslanda
ut i skärgården. Mest långväga gästen är Tom
Rydström som har tagit sig hela vägen från Växjö
för att erövra segerpokalen i 97-klassen.
– Jag får nog säga att jag är ganska nöjd med
deltagandet. Det kunde kanske ha varit några
göteborgare till, men jag hade räknat med mellan
femtio och sextio spelare, säger Stig Grönlund
som är ordförande i Öckerö SS och den som tog
initiativet när klubben bildades för drygt två år
sedan.
Stig började spela schack i SS Manhem och
efter Lag-EM drog han igång breddverksamhet
för både barn och vuxna på ön i anknytning till
SSF:s projekt ”Alla kan”. Intresset var stort och
tanken på att bilda en ny klubb föddes. Stig var
sedan tidigare ungdomstränare i SS Manhem och
snart var knattegrupper igång också på Öckerö.
– Vi kom fram till att det fanns underlag för en
klubb och under våren 2006 bildades föreningen
och en interimsstyrelse utsågs. Vi fick mycket
hjälp av SS Manhem som blev vår fadderklubb,
och Göteborgs Schackförbund stöttade också
under starten, förklarar Stig.
Idag har Öckerö SS ett femtiotal medlemmar
och även om ungefär en fjärdedel är seniorer är
det ingen tvekan om att klubbens fokus ligger på
ungdomsverksamheten.
– Det stämmer, visst är vi i första hand en
ungdomsklubb. Men alla är förstås välkomna och
vi har medlemmar från Öckerö, Hönö, Rörö och
Hälsö, berättar Stig Grönlund.
En av de ungdomar som inlett sin schackkarriär
tack vare klubbens verksamhet är Niklas Midefelt
som började spela i samband med en klasstävling
i skolan. Tävlingen var kvalificerande till
Talangjaktsfinalen och snart hade Niklas även
börjat spela i klubben. I Prologen deltar han inte
eftersom han är ett år för gammal, men annars

FOTO: Niklas Sidmar

fokus på ungdomar

Ö-JUNIOR. Niklas Midefelt började spela schack
efter en klasstävling i skolan.

spelar han flitigt i både junior- och seniortävlingar
i distriktet.
– Jag spelar i vårt klubbmästerskap och där är
det förstås mest vuxna spelare som deltar. Annars
försöker jag träna en eller två gånger i veckan
och så läser jag lite schackböcker, berättar Niklas
Midefelt.

ATT BILDA EN NY KLUBB
– steg för steg
● Arrangera ett bildandemöte där en interimsstyrelse (tillfällig styrelse) utses.
● Utse firmatecknare för föreningen.
● Ansök om medlemsskap i aktuellt distriktsförbund.
● Öppna plusgiro- eller bankgirokonto för
föreningen.
● Fyll i "ansökan om nyetableringsstöd" som
finns på www.schack.se.
● Undersök vilka kommunala bidrag föreningen
kan vara berättigad till.
● Kontakta SSF:s kansli om något är oklart!
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AKTUELLT

Medlemsregistreringen
förändras vid årsskiftet
Vid årsskiftet blir Tidskrift för Schack medlemstidning. Det innebär att systemet för
medlemsregistrering måste förändras så att Sveriges Schackförbund har aktuella uppgifter för
sina klubbar. Det nuvarande förfarandet med medlemsregistrering i efterhand behöver därför
ändras så att klubbarna i fortsättning registrerar sina medlemmar i förväg.
Den metod som används för medlemsregistrering
idag innebär att klubbarna i efterhand talar om
för sina distrikt vilka som var medlemmar under
deras senast avslutade verksamhetsår och betalar
avgift för dessa. Distrikten vidarebefordrar
sedan uppgifterna och avgifterna till Sveriges
Schackförbund.
Det betyder att de uppgifter som just nu finns i
SSF:s medlemsregister är mellan ett och ett och ett
halvt år gamla beroende på vilket verksamhetsår
klubbarna använder sig av.
– Givetvis vill nya medlemmar ha sin tidning
omedelbart när de har gått med i en schackklubb,
inte när de något år senare blir registrerade hos
Sveriges Schackförbund. Det gör att vi är tvungna
att förändra systemet.

– Helst skulle man vilja att klubbarna själva kan
sköta sin medlemsregistrering via Internet. Det
system som vi använder kommer att vara anpassat
för att även fungera för klubbarnas egen hantering
av medlemsregister och avgiftsbetalning om man
så önskar, säger Kent Vänman.
När det gäller betalningen av registreringsavgiften blir det ingen skillnad, denna kommer
fortfarande att göras i efterhand.
Att övergången till ett nytt sätt att registrera
medlemmar kommer att medföra vissa svårigheter
är Kent Vänman medveten om.
– Vi är därför öppna för en dialog med våra
distrikt och klubbar så att vi kan hitta smidiga
lösningar som passar alla inblandade parter, säger
han.

Enkät om Superettan

Damallsvenskan igen

Med anledning av att Superettan skall
utvärderas vid sommarens kongress i Kungsör
har Allsvenska kommittén sammanställt
en enkät som har gått ut till alla allsvenska
lagledare.
Superettan infördes inför förra säsongen
och har ifrågasatts framför allt av ekonomiska
skäl. Till slut beslutade kongressen i
Stockholm 2006 med minimal marginal att
försöket skulle genomföras och pågå i tre år.
Nu är vi inne på det andra av dessa tre år och
om något skall förändras efter det tredje året
måste beslut fattas i sommar.
Enkäten innehåller frågor om huruvida
Superettan skall vara kvar eller ej och vilka
aspekter som är de viktigaste när beslut
fattas.

Under åren 2004 och 2005 arrangerades
Damallsvenskan på Stockholms Schack
salonger. Sex lag deltog båda åren med
Sollentuna SK och Kristallens SK som
vinnare varsitt år.
År 2006 skulle tävlingen spelas i Malmö,
men på grund av för få deltagande lag ställdes
den in.
Nu finns planer på att återuppliva tävlingen
och preliminära datum är 27–29 mars 2009 i
Stockholm. Thomas Franzén hoppas på sex
lag men kan tänka sig att genomföra tävlingen
även om det blir färre.
– Det är möjligt att vi måste anpassa
reglerna så att flera klubbar kan ställa upp med
ett gemensamt lag, men ingenting är beslutat
om det ännu, säger Thomas Franzén.
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Riltonfonden söker

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

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

Välkomna med Era förslag!

KARLSTAD OPEN 2008
Spelplats
Tid 		
Logi		
		
		
Spelform
		
		
Tider
		
Priser
		
		
Startavgift
		
Anmälan/info
		

Hotell Gustaf Fröding, http://www.gustaffroding.se/
27–30 december 2008.
Hotell Gustaf Fröding: Enkelrum: 400 kr, Dubbelrum: 300 kr/pers,
3-bäddsrum: 250 kr/pers. Frukost ingår.
Bokning sker direkt till hotellet på telefon 054-67 00 00
Sju ronder FIDE-Schweizer. Tävlingen är Elo-registrerad.
Betänketiden rond 1 och 2: 30 drag/90 minuter + 30 minuter för resten av partiet.
Betänketiden rond 3 till 7: 40 drag/2 timmar + 30 minuter för resten av partiet.
Personlig anmälan senast klockan 13.30 den 27 december.
27/12 rond 1 kl. 14.00–18.00
rond 2 kl. 19.00–23.00
1. 8 000, 2. 4 000, 3. 3 000, 4. 1 500, 5. 1 000 kr
Ratingpriser, kadettpriser, och priser till oldboys (födda 1943 och senare).
Prislistan garanteras vid minst 80 startande.
Vid anmälan senast 22/12: 400 kr, kadetter (16 år), födda 1992 och senare: 300 kr.
Vid senare anmälan tillkommer 50 kr.
Bo Hedlund 054-83 64 08, 070-719 04 96, bo.hedlund@medicit.se
Tapio Tikkanen 0554-710 90, tapio.tikkanen@schack.se
Ytterligare information på hemsidan: http://www.chess-karlstad.se

VÄLKOMNA TILL KARLSTAD!
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DAM-VM

Nu är spelglädjen
viktigast för Pia
Av Niklas Sidmar
Det var inte förrän dagen före den planerade avresan till Naltjik som Pia Cramling slutligen
bestämde sig för att vara med i Dam-VM. En del av deltagarna skrev under ett upprop för att
flytta tävlingen, krig bröt ut i närheten och UD varnade för att åka. Men väl på plats ångrade
hon sig inte.
– När jag väl kom fram kändes det bra. Men jag tvekade länge och bestämde mig inte förrän
jag fick tala med en kvinna på svenska ambassaden som själv hade varit i området, berättar Pia
Cramling.
Den ryska staden Naltjik ligger i Kaukasus i
sydvästra Ryssland, nära gränsen till Georgien.
Naltjik utsågs till spelplats för Dam-VM när
den tilltänkta argentinska arrangören drog
sig ur i ett sent skede. Valet av Naltjik var inte
okontroversiellt eftersom staden ligger i ett område
med mycket oroligheter och när det dessutom blev
krig mellan Ryssland och Georgien några veckor
före tävlingsstart blev protesterna allt fler. Till slut
uteblev de georgiska spelarna, som stoppades av
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sitt förbund, samt några av de västerländska.
– Jag var nyfiken på området, det är ju en del av
världen som man inte kommer till ofta, och det tar
emot att hoppa av en tävling som man har anmält
sig till. Men min man och min dotter kunde inte
följa med, och visst kändes det jobbigt att åka helt
själv, förklarar Pia Cramling.
Väl på plats avtog dock oron och arrangemanget
visade sig vara mycket bra, med avslappnad
stämning och utmärkt service till deltagarna. Alla

DAM-VM
hade hjälp av en personlig guide och togs om hand
på ett sätt som är ovanligt när det inte handlar om
en traditionell inbjudningstävling. Spelet gick
dessutom bra för Pia som tog sig till semifinal
utan att behöva spela ett enda tiebreak.
I kvartsfinalen mötte Pia bulgariskan Antoaneta
Stefanova och lyckades vinna det första partiet
som svart.
– Jag hade slagit henne i en turnering en månad
tidigare och det var nog en fördel. I det andra
partiet behövde jag bara remi, men jag var otroligt
nervös och spelade inte alls bra. Till slut gjorde
hon ändå ett stort misstag och var tvungen att gå
med på remi när jag stod bättre.
– I semifinalen kände jag mig nästan slagen
på förhand och båda partierna var dåliga. Jag
förbrukade väldigt mycket energi i kvartsfinalen
och efter hand som turneringen gick blev det
jobbigare och jobbigare att inte ha familjen med
sig. Det bidrog nog också till att jag inte orkade
riktigt.
– Det var tråkigt att jag inte kunde komma upp
i normal nivå i semifinalen, men totalt sett är jag
ändå nöjd med tävlingen.
Sedan 1990 bor Pia tillsammans med maken Juan
Bellon och dottern Anna i Fuengirola, tre mil från
Malaga på Spaniens sydkust. Under nittiotalet var
det dock så mycket resande att det var först när
Anna föddes 2002 som Spanien började kännas
som hem på riktigt. Nu är Pia väl insatt i spanskt
schackliv och hon spelar med en lokal klubb både
i andalusiska och spanska ligan. Dessutom deltar
hon gärna i snabbschackstävlingar i hemtrakten
och dottern Anna har börjat vara med i en och
annan tävling.
– Det är jätteroligt om jag kan passa på att spela
när Anna samtidigt är med i någon barntävling.
Hon tycker om att tävla, men jag har inte lyckats
få henne att vara med och träna i någon klubb
ännu.
Skillnaderna mellan svenskt och spanskt schack
är stora, konstaterar Pia Cramling. Föreningslivet
i Spanien är inte alls lika omfattande eller
organiserat som det svenska, men schacket i
Spanien är på frammarsch och på många ställen
finns kommunala schackskolor eller möjlighet att
välja schack som tillval i skolan.
– En stor skillnad är att schacket i Sverige
bygger så mycket på ideellt arbete. I Spanien
förekommer nästan inte ideellt arbete, alla som

jobbar med schack får betalt och vill man vara
med får man betala vad det kostar.
– En annan stor skillnad är att schack betraktas
som en sport i Spanien och man kan läsa om stora
schackhändelser på sportsidorna i tidningarna
eller se inslag om schack på teve i en helt annan
utsträckning än i Sverige. Även om inte schack
är någon stor sport så är inställningen till schack
väldigt positiv.
Pia har tävlat flitigt den senaste tiden, efter DamVM ingick hon i Monacos damlag i Europacupen
för klubblag och därefter har hon spelat OS i
Dresden (som avslutades efter denna tidnings
pressläggning). I januari deltar hon som vanligt i
Rilton Cup och i Gibraltar och innan dess skall
hon dessutom hinna med att spela i den kinesiska
lagserien.
– Min lagkamrat i Monaco, Zhu Chen, spelar
där och frågade om jag kunde vara med. Jag vet
inte så mycket om kinesiska ligan, men jag har
förstått att de spelar 17 ronder och att jag skall
vara med i de sex sista. De har delat upp laget i
vanliga bord och dambord, och jag tror att jag
kommer att spela på ett dambord.
Pia konstaterar själv att hon spelar väldigt
många tävlingar och att hennes program under
den närmaste tiden är i hårdaste laget. Det innebär
stora fysiska och psykiska påfrestningar och gör
också att träningen blir lidande.
– Jag är en person som förbrukar mycket energi
när jag tävlar och det gör att det blir jobbigt att
spela mycket. Men efter Gibraltar hoppas jag att
jag skall kunna ta det lite lugnare och vara hemma
ett tag.
– Som det är nu jobbar jag med schack i
första hand under tävlingarna. Jag skulle behöva
minska ner på det och i stället ha tid att träna mer
hemma.
Pia Cramling satsar fortfarande hårt på schacket
men säger själv att hennes ambitioner idag är
annorlunda än vad de var för 10–15 år sedan. Hon
vill hålla sig bland de 5–10 bästa både i Sverige
och på damlistan i världen och hon hoppas att
kunna komma upp i 2570 i Elo.
– Annars försöker jag att inte jämföra mig så
mycket med andra, utan framför allt se till att
spelglädjen finns kvar. Det är det viktigaste: när
man har hållit på så länge som jag måste man
tycka att det är roligt att spela, konstaterar Pia
Cramling.
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Dam-VM skulle ha spelats i
San Luis i Argentina under
försommaren, men när arran
görerna upptäckte att en mellan
hand försökte sko sig på dem
valde de att dra sig ur. Iran,
Azerbajdzjan och Georgien var
några länder som då nämndes
som ersättare, men liksom i de
senaste fyra VM-tävlingarna
blev det till slut Ryssland som
med kort varsel tog sig an
mästerskapet. Till en början
visste ryssarna inte var man
skulle förlägga tävlingen. I juni,
när Dam-VM skulle ha spelats,
kunde man på Fides hemsida
läsa att Naltjik hade valts som
spelort med start i augusti.
Jag var långt ifrån ensam
om att behöva plocka fram
kartboken för att hitta staden,
som jag aldrig hade hört talats
om förut. Men hade jag varit
lite mer intresserad av fotboll
och följt ryska lagserien skulle
Spartak Naltjik inte varit ett
okänt namn eftersom laget
ifjol gick upp till den högsta
divisionen. Under vistelsen
fick jag en helg se spelarna
från Lokomotiv Moskva vid
frukosten på hotellet innan de
besegrade hemmalaget.
Naltjik ligger i det oroliga
norra Kaukasus och är huvudstad
i den ryska delrepubliken
Kabardinien-Balkarien, ungefär
lika stort som Närke. Där samsas,

FOTO: Cathy Rogers

DAM-VM

SEMIFINALIST. Pia Cramling tog sig till semifinal i Dam-VM utan att
behöva spela något tie-break. (Bilden är från ett annat tillfälle.)

sedan Ivan den förskräckliges
tid,
kabardinier,
balkarer
och ryssar. Befolkningen är
knappt en miljon stor. Europas
högsta
bergstopp
Elbrus,
drygt 5 600 meter hög, är den
stora turistattraktionen och till
området far många bergsklättrare

och ryska skidåkare.
Den 26 augusti for jag iväg
från Stockholm via Moskva
och landade i Mineralnaja
Voda, 10 mil norr om Naltjik.
Planet var till hälften fyllt med
schackspelare och vi hann bara
ta oss nedför flygplanstrappan

Nära toppen i
Naltjik
Av Pia Cramling
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DAM-VM
innan vi möttes av arrangörer,
journalister och ministrar. TVintervjuer gjordes i kafeterian
där vi blev presenterade för de
personer ur arrangörsstaben som
skulle ta hand om varje grupp
personligen. Arrangörerna var
måna om att vi skulle få en
trivsam vistelse som vi inte
glömde och samtidigt vara i
trygga och säkra händer.
Republikens
sympatiske
jordbruksminister Arsen, vars
efternamn jag aldrig lyckades
lägga på minnet, fick mig på
sin lott. Tillsammans med den
unga universitetsstudenten Asiat
som tolk bar det iväg söderut.
Innan vi hann passera gränsen
till deras republik stannade vi
till på en fin restaurang med
mycket god mat, och där kunde
vi njuta av levande musik, även
på spanska! När jag sent på
kvällen kröp i säng på mitt rum
på det presidentägda hotellet
Sindika, var jag glad att jag hade
kommit iväg till Naltjik. Det
överväldigande mottagandet var
en enorm kontrast till allt jag
oroat mig för före avresan.
Mycket tråkigt var naturligtvis
att de sex VM-deltagarna från
Georgien, bosatta inte många
mil därifrån i södra Kaukasus,
inte tilläts resa till Naltjik eller
Ryssland över huvud taget efter
krigsutbrottet några veckor
före tävlingen, vilket fick
märkliga konsekvenser för VMtävlingen.
När första matchomgången
startades stod hela nio bord (av
32) tomma. I andra ronden var
det bara två …
Utöver
georgiskorna
hade även fransyskan Marie
Sebag, rankad femma i VM,
amerikanskan Irina Krush
och några till valt att stanna

hemma efter rekommendationer
från sina respektive länders
utrikesdepartement. Ändå var
det få av världens kvinnliga
toppspelare (förutom Judit
Polgar som aldrig spelar i
damtävlingar) som saknades i
Naltjik. Fide har som princip
att inte ersätta spelare som
undertecknat
VM-kontraktet
men sedan ändå inte deltar.
Sju spelare fick frirond i första
ronden och i den andra kunde
ryskan Alexandra Kosteniuk
och indiskan Koneru Humpy gå
vidare utan att ha gjort ett enda
drag.
Jag var rankad fyra av
deltagarna men seedad femma
eftersom
världsmästarinnan,
kinesiskan Xu Yuhua, auto
matiskt sätts på första bordet.
I första ronden mötte jag Sarai
Sanchez Castillo (2203) från
Venezuela. Hon hade gått ned
över 100 Elopoäng och jag
visste att hon inte var en ofarlig
motståndare. Jag hade tänkt
spela ett mycket positionellt och
långsamt parti, som det anses att
man bör göra när man möter en
betydligt lägre rankad spelare.
Så blev det nu inte alls.
 Pia Cramling
 Sarai Sanchez Castillo
 Damgambit (D 30)

1.d4 d5 2.Sf3 c6 3.c4 Sf6 4.Dc2
e6 5.Lg5 Sbd7 6.Sbd2!?
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9-?p?pSn-?0
9?-?p?-VL-0
9-?PZP-?-?0
9?-?-?N?-0
9PZPQSNPZPPZP0
9TR-?-MKL?R0
xiiiiiiiiy

Där ställer man sällan springaren
i Damgambit eftersom den inte
står lika aktivt som på c3, men
draget har sina fördelar. Nu är
det mer tveksamt för svart att
spela dxc4 eftersom vit, om hon
kan slå tillbaka med springaren,
får ett guldfält för den på c4, där
den kontrollerar nyckelfältet e5.
6...Da5 7.a3
Standard är 7.e3 men jag hade
en annan plan. Partidraget tar
udden ur Lb4 eftersom vit då
flyttar tornet från a1 och svart
tvingas byta av sin löpare utan
att ha vunnit något i gengäld.
7...Se4 8.Lf4 Sdf6 9.c5?!
Vit kan spela 9.e3, men jag blev
plötsligt lite feg. Nackdelen med
att låsa c-linjen tidigt är att vit
inte hunnit utveckla pjäserna på
kungsflygeln. Visserligen håller
jag i e5 ordentligt men jag hinner
inte sätta c6 under press med
till exempel Tfc1 och då kan
svart bryta upp vits bondekedja
med b6 under gynnsamma
förhållanden. Därefter kan löpa
ren på c8 utvecklas till a6 och
byta bort vits bästa löpare.
9...Le7 10.h3
Undviker 10.e3 Sh5.
10...0–0 11.e3 Dd8!
Naturligtvis inte 11...b6 12.b4
och damen fångas.
12.Ld3 Sxd2 13.Kxd2?
Det hade inte varit något fel
på min plan om den inte hade
varit för långsam … Nu hamnar
kungen rakt i skottelden. Efter
13.Sxd2 b6 14.b4 (14.cxb6 är ett
bra alternativ) 14...bxc5 15.bxc5
Da5 16.0–0 hinner svart med
La6. Bättre var 13.Dxd2 b6 (om
13...Se4 och 14.Dc2 f5 får vit
e5-fältet att jobba på) 14.Se5
Lb7 15.b4 bxc5 16.bxc5 Se4
17.Lxe4 dxe4 19.Tb1 Dc8 20.
0–0 och vit har en liten fördel.
13...b6 14.Se5 Lb7 15.b4 bxc5
16.bxc5
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16...Se4+!
Svart får inte vänta. Om jag bara
hinner med Tfb1 står jag bra.
Kungen göms sedan med Kd2–
e2–f1. Nu däremot är 17.Ke2
inte så attraktivt då svart kan
spela 17...f6 18. Sf3 Da5 följt av
e6–e5 eller La6 med initiativ.
17.Lxe4 dxe4 18.Thb1
Inte 18.Dxe4 Lxc5 och nu ser
man varför kungen står dåligt på
d-linjen. Avbytet skulle gynna
svart. Om hon får tillfälle att
genomföra c5 som sätter löparen
på b7 i spel står hon klart bättre,
t.ex. 19.Tfb1 Da5+ 20.Ke2 Lb6
21.Kf1? Da6+ 22.Kg1 c5!
18...f6!
Tvunget – hotet mot c6 måste tas
bort. Min motståndare spelade
snabbt och det kändes som om
jag gett henne det aktiva spel
som passar henne. 18...Tb8
19.Sc4 skulle förlora och 18...
Dc8 19.Dxe4 ger vit en sund
merbonde.
Svarts spel bygger på att vits
kung står i mitten. Med kungen
på kungsflygeln skulle f2 vara
garderat och vit skulle kunna
spela Txb7. Nu är det däremot
inte att tänka på att öppna
f-linjen för svarts tunga pjäser.
19.Sg6! hxg6 20.Txb7 e5
21.Lg3 exd4 22.Dc4+ Kh7
23.exd4 f5 24.Le5 Lf6 25.Ld6
Te8
På 25...Da5+ 26.Ke2 Tfd8 är
27.a4! (för att aktivera tornet
på a1) starkt (men inte 27.Lc7?
Txd4! och svart vinner: 28.Dxd4
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Da6+!). Draget gillrar också en
fälla: 27...Lxd4? 28.Td1! Lc3?
29.Lc7 Txd1 30.Kxd1! (30.Lxa5
Te1 matt!) 30...Td8+ 31.Kc2
Td2+ 32.Kc1 Td4 33.Dxd4!
med vinstspel.
Nu planerar svart f4 följt av
Dc8–f5 med angrepp. Jag måste
få igång motspel snabbt.
26.h4! f4 27.h5 e3+?
Hjälper vits kung till en säkrare
ruta. Nu kan svart aldrig aktivera
damen med Da5+ som är en
viktig resurs. Dessutom hade det
varit bra att behålla flexibiliteten
i bondekedjan och senare kunna
spela e3+ eller f3, beroende på
vad som är starkast. Efter 27...
gxh5 28.Th1 h4! är ställningen
oklar: 29.Df7 Da5+ 30.Kc2
Da4+ 31.Kb1 Dxd4!. Bonden
på g7 garderas ytterligare och
vit har inget bättre än att ta ut
remischackar med 32.Dh5+ Kg8
33.Df7+. Alternativet är 29.Kc2
(hotar Df7) 29...Lg5 30.Df7 Df6
och svart kan försvara sig.
28.fxe3 fxe3+ 29.Ke2 Dc8
Nu finns det inget bra för svart,
t.ex. 29...gxh5 30.Df7 h4 31.Th1
Te4 (förhindrar 32.Txh4+ Lxh4
33.Dxg7 matt) 32.g4 Txg4 (32...
Dh8 33.Dxf6!) 33.Dh5+ och
34.Dxg4.
30.hxg6+ Kh6
Lite bättre var 30...Kxg6
31.Df7+ Kg5 då vit måste hitta
32.Td7! och kungen fångas i ett
mattnät, t.ex. 32...Td8 33.Kf3!
Dxd7 34.Lf4+ Kf5 35.g4 matt.
31.Lf4+?!
Enkelt och starkt var 31.Th1+!
Kg5 32.d5! Dg4+ (efter 32...
Dxb7 33.Dh4+ Kf5 34.Dh3+
Ke4 35.Dg4+ Kxd5 36.Td1+
gör vit matt) 33. Dxg4+ Kxg4
34.dxc6 och c-bonden vinner
partiet.
31...Kh5 32.Th1+ Lh4?
Bättre var 32...Kg4 33.Tb4! och
vit behåller ett farligt initiativ.

Däremot skulle 33.d5 Dxb7!
34.Lxe3+ Kf5 35.Dd3+ Kg4!
bara räcka till remischackar.
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33.Txg7?
Sådana här ställningar ska man
naturligtvis inte ha i tidsnöd.
Här vann 33.g3 lätt, t.ex. 33...
Dg4+ 34.Ke1 Dxf4 35.Txh4+
eller 33...Dxb7 34.Dc2! (draget
jag hade missat) och vit sätter
matt. Nu är det bara remi.
33...Dg4+ 34.Kd3 Df5+?
En schack för mycket. Efter 34...
Dxf4 35.Th7+ Kxg6 36.T7xh4
Df5+ 37.Kc3 e2 är bonden så
långt fram att vit måste nöja sig
med remi med t.ex. 38.Th6+
Kg7 39.Th7+ osv.
35.Kc3 Dxf4
Gör det enkelt för vit. Mycket
lurigare var 35...e2 36.Ld2!?
e1D (eller 36...Te3+ 37.Lxe3
e1D+ 38.Txe1 Lxe1+ 40.Kb3
Db1+ 41.Ka4 Dd1+ 42.Db3
och vit vinner) 37.Lxe1 Txe1
38.Th7+ Kxg6 39.T7xh4 Txh1
(eller 39...Te3+ 40. Kb4 Tb8+
41. Ka4 och kungen är skyddad)
40. Txh1 med vinstspel.
36.Th7+
Kxg6
37.T7xh4
Df5 38.T1h3 e2 39.Tg3+ Kf6
40.Th6+ Ke7 41.Tg7+ uppg.
En lite skakig början men sedan
rullade det på desto bättre!
Nästa dag fick jag med svart
snabbt utjämning mot Sanchez
Castillo och sedermera även
det bättre spelet men till slut
blev det ett damslutspel där
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Redan i den första matchens
särspel
sattes
domarna
Zsuzsanna Veröci, Ungern, och
hennes finske assistent Mikko
Markkula på prov.
Polskan Monika Socko och
hennes motståndare Sabrina
Foisor, Rumänien, hade spelat
1–1 först i långpartierna, sedan
i snabbschacket och till slut i
blixtmatchen. I ett avgörande
Armageddonparti fick spelarna
slutligen upp en ställning
med bara var sin häst kvar på
brädet, utöver kungarna. De
spelade några drag och sedan
gick Foisors tid ut. Domarna
dömde partiet till remi och
därmed skulle Foisor, som hade
svart, gå vidare till nästa rond.
En rysk journalist påpekade
emellertid för Socko att beslutet
var helt fel – det var bara att
titta i tävlingsbestämmelserna.
I ett Armageddonparti kan
man inte kräva remi om det
går att sätta matt på något sätt,
hur absurd matten än må vara.
Socko betalade in de 500 euro
som krävdes för att lämna in
en protest. Hon fick rätt och
pengarna återbetalades. Efter
matchen beklagade sig Socko
över att det måste ske på det här
sättet när hon för första gången
någonsin går vidare till andra
matchronden i VM.
Min förhoppning är dock att
partiet får Fide att se över sina
egna bestämmelser. Partiet gick
att se på YouTube, men efter den
incidenten fick journalisterna
inte filma i spellokalen längre än
under de första fem minuterna
av partierna. Ett mycket
kontroversiellt förbud från
domarnas sida. Schack behöver
synas för att locka åskådare
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jag så småningom kunde ta ut
remischackar.

BRA RESULTAT. Pia är nöjd med resultatet i turneringen, trots att semifinalen mot den blivande världsmästarinnan var en besvikelse.(Bilden är
från ett annat tillfälle.)

och sponsorer. När jag själv så
småningom blev spelledig valde
jag att delvis följa finalpartierna
live i spellokalen just för att
jag inte bara ville se dragen
utan även spelarna och deras
kroppsspråk. Har man sedan
kommentarer till partierna i
hörlurar är schack show av
god klass. De dagliga press
konferenserna med några utvalda
segrare kompenserade lite grann
den dåliga mediebevakningen
från spellokalen.
I andra ronden fick jag möta den
unga kinesiskan Tan Zongyi som
jag aldrig hade hört talats om
tidigare. Hon hade överraskat
lite genom att slå ut den något
högre rankade indiskan Tania
Sachdev. Jag valde en solid
variant med svart, där utsikterna
att vinna kanske inte är så stora.
Min motståndare gick dock in
i en liten men känd fälla, där
svart får avveckla till ett slutspel
med de något bättre utsikterna.

Efter ett misstag från min sida
försvann fördelen och vi tog
en dragupprepning lite senare.
Dagen därpå överraskade Tan
Zongyi med att välja Grünfeld
och det hade jag aldrig sett henne
göra tidigare. Eftersom hon inte
kunde ha mycket erfarenhet av
varianten improviserade jag
under partiet med en spelidé jag
aldrig använt mig av tidigare.
Det blev tidigt ungefär lika
spel men när damerna byttes
av gjorde min motståndare små
positionella misstag och jag fick
en allt bättre ställning och vann
till slut.
I tredje matchronden stod en ny
kinesiska på tur, Ruan Lufei,
som jag inte heller hade mött
tidigare. Henne kände jag dock
till lite grann från senaste VM
2006. Kineserna är ofta mycket
duktiga taktiker men Ruan
spelar ännu lugnare än min
motståndare från matchen innan.
Ruan Lufei valde Slaviskt och
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jag fick ganska snabbt en stor
positionell fördel som jag behöll
partiet igenom. Genombrottet
kom i tidsnöden när hon
försökte aktivera sig i fel läge
och jag vann ett par bönder och
sedermera partiet. Dagen efter
med svart var jag aldrig i någon
riktig fara. Till slut hade vi bara
var sin olikfärgad löpare och
motståndaren bjöd remi.
Det kändes riktigt bra att för
första gången under de tre VMcuptävlingar jag deltagit i ta sig
till kvartsfinal. Det hade dessutom gått enkelt att ta sig dit.
Jag tror att när jag åkte
ensam och inte hade några
förväntningar alls kunde jag
spela mycket avslappnat och
jag undvek onödiga misstag
jag gjort i tidigare VM. Jag
vann varje match fram till
kvartsfinalen genom att spela
remi med svart och sedan vinna
med vit och slapp spela särspel
under hela mästerskapet. När
många andra spelare svettades
med snabbschack passade jag
istället på att lämna hotellet, som
jag annars vistades i dygnet runt,
och se lite av omgivningarna.
Arsen visade mig sitt kontor och
bjöd på lunch när vi med Asiat
eller Sveta, min andra tolk,
gjorde utflykter i den natursköna
republiken. Jag är övertygad
om att mina vänner från
Kabardinien-Balkarien bidrog
till mitt goda resultat. De hjälpte
mig att slappna av från schacket
på mina lediga dagar. Inför
kvartsfinalen for vi även iväg till
Nordossetien, vid republikens
västra gräns, för att äta lunch ute
i det fria vid en fors. Som alltid
när man reser utanför Naltjik
får man ibland stanna för korna
som promenerar fritt på vägarna,
oftast alldeles själva utan tillsyn
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av någon. En ganska rofylld syn
och en kontrast till västerländskt
storstadsliv. Vid det här laget
hade mina schackvänner slagits
ut och rest hem och det kändes
väldigt ensamt. På hotellet fanns
det inget att göra utöver att
koppla upp sig på Internet. Jag
som älskar att röra på mig fick
nöja mig med att spatsera fram
och tillbaka på kvällarna framför
huvudentrén där poliserna, som
höll vakt, satt i sina bilar.
För första gången i VM
fick jag i kvartsfinalen möta
en högre rankad spelare, exvärldsmästarinnan Antoaneta
Stefanova, Bulgarien. Vi var
seedade fyra respektive femma
och vår kvartsfinal var därmed
den hårdaste. Statistiken oss
emellan är ganska jämn. Några
veckor tidigare hade jag besegrat
henne i en damtävling i Sibirien.
Det kändes bra att ha den vinsten
i ryggen inför matchen.
I första partiet hade jag svart
och Stefanova spelade lite väl
oförsiktigt.
 Antoaneta Stefanova
 Pia Cramling
 Damgambit (D 12)

1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 Lf5 4.cxd5
cxd5 5.Db3 Dc7 6.Sc3 e6 7.Ld2
Sc6 8.Tc1 Sf6 9.Sf3 Sd7 10.Sh4
Lg6 11.Sxg6 hxg6
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12.e4?!

Öppnar spelet för tidigt. Draget
ingick i planen med att byta av
löparen på g6 men den är inte
riktigt sund.
12...Sxd4 13.Da4 Sc6 14.exd5
exd5?
Naturligtvis 14...De5+ först
och efter 15.Le2 kan svart välja
mellan 15...exd5 eller 15...Sb6,
som jag efteråt såg att Tiger
Hillarp Persson spelat i OS med
framgång. I båda fallen är det vit
som måste anstränga sig för att
hålla jämvikten.
15.Lf4 Dd8 16.Sxd5 Sc5!
Bästa försvaret. Vit står nu bättre
men svart är med i partiet.
17.Dc4 Se6 18.Le3
Även 18.De4 Ld6 19.Lxd6
Dxd6 20.Td1 ger vit en liten
fördel. Stefanova föredrar att
behålla sitt löparpar.
18...Ld6 19.Td1 0–0 20.b4?
Stefanova spelade draget ganska
snabbt utan att känna faran.
Hon vill att damen ska kunna
stå ostört på b3 men vit är efter
i utvecklingen och planen är
för långsam. Bättre var 20.Le2
Tc8 21.Da4 då vit har en liten
fördel tack vare sitt löparpar. Nu
vänder partiet och svart får klar
fördel.
20...Tc8 21.Db3
Det fanns inga bra damdrag,
t.ex. 21.Dg4 Sxb4 22.Sxb4 f5
eller 21.De4 Te8 22.Db1 Sed4
med ett jätteinitiativ för svart:
23.Lc4? Lxb4+ 24.Sxb4 Sxb4
ger vinstspel.
21...Dh4! 22.Ld3
Det gick inte att gardera
bonden och samtidigt förhindra
Scd4 följt av Sc2+. På 22.Lc4
skulle 22...Scd4 23.Dd3 Txc4!
24.Dxc4 Sf3+ vinna och efter
22.Db1 Lxb4+ 23. Sxb4 Sxb4
har svart merbonde och fortsatt
angrepp.
22...Sxb4
23.Lb1?!
Sxd5
24.Txd5
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24...Lb4+
Svart hade flera vinstvägar. Den
mest spektakulära var 24...Tc3!
24.Dxc3 Lb4. Vit kan inte flytta
damen: 24.Dd1 Txe3+ .
25.Kf1 Tc3 26.Dd1 Dc4+
27.Kg1 Lc5 28.Txc5
Annars spelar svart 28...Lxe3
följt av Tc1 med damvinst.
28...Sxc5 29.h4 Se6 30.h5 Td8
31.De1
Alternativet 31.Df3 Sd4 32.Dh3
Se2+ var sämre: 33.Kh2 Dc7+
33.f4 (33.g3 Txe3 34.fxe3 Td2)
33...Sxf4 34.Dg3 Td4 35.hxg6
Se2! ger ett trevligt slut: 36.
Dxg3 Th4 matt.
31...Sf4
Hotar Se2+ och matt i nästa
drag.
32.g3 Se2+ 33.Kh2 Td5 34.Kg2
Txh5?
Hittills var det inget fel på
mitt spel men här borde jag
ha behållit tornen och fortsatt
angreppet: 34...Te5! och svart
vinner direkt. Hotet är 35...
Dd5+. Efter 35.Th4 Dc6+
36.Kh2 g5 (eller direkt 36...
Texe3 37. fxe3 Tc1, som vinner
pjäs) 37.Tb4 Df3 finns inget bra
mot 38...g4 följt av Txh5+ med
matt liksom 38...Texe3 39.fxe3
Tc1 med mattspel.
35.Txh5 gxh5 36.Dd2
Plötsligt har vit kunnat aktivera
damen med lite hot mot svarts
kung.
36...g6 37.Dd8+ Kh7
37...Kg7 gick också bra.

38.Lxg6+?
En synvilla – vit tror att hon
kan forcera fram remischackar.
Vit vinner tillbaka pjäsen men
avbyten förenklar naturligtvis
min uppgift. 38.Dg5 kunde ha
prövats men efter t.ex. 38...Dc6+
39.f3 (39.Kh2 Df3 och damen
står utmärkt) Dd6 40.Dxh5+
Kg8 41.Dg5 a5 är vit nästan i
dragtvång: 42.Ld2 Tc5, 42.Lf2
Tc1 43.Le4 Dd1 med mattspel
eller 42.Le4 Dxg3+ 43.Dxg3
Sxg3 44.Ld2 Sxe4.
38...fxg6! 39.De7+ Kg8!
Men inte 39...Kh8 40.Df8+ med
remischackar.
40.De8+ Kg7 41.De7+ Df7
42.Lh6+ Kg8 43.Dxe2 Kh7
Med merbonde och kvalitet
över föredrog jag att aktivera
mina pjäser maximalt innan jag
tar a-bonden – den springer inte
bort.
44.Le3 Dc4 45.Dd2 Td3 46.De2
Dd5+
Jag behöver inte bry mig om
a-bonden men på andra raden
står tornet dessutom utmärkt.
Även 46...De4+ 47.Kh2 h4 eller
47...b5 var bra.
47.f3 Ta3 48.Lf2 Df7 49.De4
Txa2 50.Kg1
50.g4 för att öppna framför
svarts kung kan besvaras
med t.ex. 50...h4!? 51.g5 h3+
52.Kg3 (52.Kxh3 Df5+) 52...
h2 53.Dh4+ Kg8. Vit vinner
h-bonden men kan nästan inte
undvika dambyte: 53.Dxh2 (53.

Kxh2 Dh7) 53...Dc7+ då 54.f4?
Ta3+ leder till matt.
50...Dc7 51.g4 Dc1+ 52.Le1
Eller 52.Kg2 Dc5.
52...Dc5+ 53.Kf1
53.Kh1 höll ut lite längre: 53...
Dc7 54.Lg3! Dd7 (men inte 54...
Dxg3? 55.De7+ Kh6 56.g5+
Dxg5 57.Df8+ med remi) 55.
Le1 hxg4 56.fxg4 Dc6!?.
53...Db5+
54.Kg1
Te2
55.uppg.
Redan i det här partiet märkte
jag på spelet att mina krafter
höll på att tryta. Att inte kunna
avgöra tidigare i en så pass bra
ställning var en varningslampa.
Inför andra partiet blev jag för
första gången i tävlingen riktigt
nervös. Nu ville jag verkligen
ta mig vidare. Jag var så fixerad
vid resultatet att jag inte kunde
koncentrera mig ordentligt på
partiet. Spelet blev därefter
och redan tidigt gjorde jag ett
misstag med vit och Stefanova
fick snabbt en fördel, som hon
förvaltade väl ända tills hon i
tidsnöden lät mig stänga in ett
torn. Jag vann kvalitet och kunde
andas ut. I slutställningen kan
jag spela vidare men är förstås
nöjd med dragupprepning.
Hemmafavoriten
Alexandra
Kosteniuk, 24 år, vann resolut
över Anna Usjenina, Ukraina,
och blev min motståndare
i semifinalen. I den andra
semifinalen fick vi se de två
högst rankade spelarna i
tävlingen mötas: Koneru Humpy
(2622), 21 år, och yngste VMspelaren Hou Yifan (2577), 14
år. Ingen av semifinalisterna var
någon stor överraskning. Vi var
rankade etta, tvåa, fyra och åtta
i startfältet. Att ha energi kvar
och att vara uppbackad av ett
team med familj och tränare,
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tror jag var viktiga faktorer när
semifinalerna avgjordes.
Koneru kom som alltid med
sin far, en erfaren tränare. Men
Ashok har knappt 2200 i Elo
och det räcker inte. Det märktes
också att hon hade problem
med sina öppningar. Dessutom
brukar Koneru ha svårt att
visa sin styrka i damtävlingar
där hon möter lägre rankade
spelare. Långpartierna slutade
1–1. Kinesiskan vann det första
partiet och borde även ha vunnit
det andra men gjorde ett stort
misstag och förlorade. Kineserna
tog mästerskapet på allvar. Till
särspelsdagen flögs en femte
tränare in till Hou Yifan, som
även hade en kinesisk tolk och
allt-i-allo utöver sin mamma
på plats. Efter oavgjort, 1–1, i
snabbschacket vann Hou Yifan
båda partierna i blixtmatchen.
Koneru hade gjort misstaget
att med vit upprepa varianten
från snabbschacket. När Hou
Yifan avvek tidigt (säkert
efter tips från en tränare under
15-minuterspausen mellan semi
final och blixtspelet) fick hon
Koneru ur balans och vann
övertygande. I andra partiet
var Hou Yifan med vit aldrig
i förlustfara utan hade fördel
nästan hela partiet innan hon
vann.
Min egen semifinal blev
tyvärr ingen höjdpunkt, tvärtom
blev mitt spel bara sämre. Jag
hade tagit en simtur i en het
källa utomhus dagen innan
för att slappna av ordentligt
och försöka ladda batterierna
på nytt. Men det fanns en
gräns för vad jag skulle kunna
åstadkomma själv och dessutom
var jag helt slutkörd. Med svart
förlorade jag lätt efter att ha
spelat illa i mittspelet. När jag
dagen därpå valde att gå ur en
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DAM-VM

POMPA OCH STÅT. Både invignings- och avslutningsceremonin i
Naltjik var av högsta klass. På bilden ses nykrönta schackdrottningen
Alexandra Kosteniuk och längre bak Pia Cramling.

dragupprepning för att hålla
matchen vid liv borde jag även
ha förlorat det partiet.
Det blev en lite trist avslutning
på ett annars på många sätt
minnesvärt VM-äventyr. Jag var
ändå mycket nöjd. Resultatet
var en framgång och samtidigt
hade jag fått se en del av världen
som är okänd i Västeuropa
och mött de mest vänliga och
omtänksamma värdar man kan
tänka sig.
Som ett litet extra straff
fick Koneru och jag stanna en
knapp vecka till för att motta
våra
bronsmedaljer
under
avslutningsceremonin.
Kosteniuk dominerade den
fyra partier långa VM-finalen
mot Hou Yifan och vann med
2½–1½ men segersiffrorna
borde ha blivit större. Ryskan
var den minst trötta och mest
erfarna spelaren av de två och en
värdig världsmästarinna. Hon

presterade det stabilaste spelet
av alla tävlingen igenom och
stod aldrig dåligt i något parti.
Under en av presskonferenserna
berättade Kosteniuk att hon hade
förberett sig under sex månader
inför VM. Då tränade hon även
fysiskt genom att springa fem
kilometer dagligen. Kosteniuk
hade dessutom erfarenhet av
att spela en VM-final. 2001
i Moskva förlorade hon mot
kinesiskan Zhu Chen.
Invigningen var bland det bästa
jag sett i schacksammanhang.
Avslutningen
på
“Gröna
Teatern” i Naltjik var också
av god klass. Efter musik och
dansunderhållning
kröntes
den nya schackdrottningen på
scenen. Klädd i Kabardinsk
folkdräkt fick Kosteniuk en
värdefull krona som sattes
på huvudet. Ett kort tal på
ryska med några avslutande
ord på kabardinska följdes av

DAM-VM
en lokal folkdans. Den nya
världsmästarinnan, som gärna
poserar som modell och även
har medverkat i någon film, har
onekligen många strängar på sin
lyra.
Här ser vi Kosteniuk mest
spektakulära vinst som tog
henne till semifinalspel.
 Anna Usjenina
 Alexandra Kosteniuk
 Nimzoindiskt (E 35)

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4
4.Dc2 d5 5.cxd5 exd5 6.Lg5 c5
7.dxc5 h6 8.Lh4
8.Lxf6 var ett lugnare alternativ,
speciellt om man inte är bra
förberedd i den här skarpa
varianten.
8...g5 9.Lg3 Se4 10.e3 Da5
11.Le5 0–0 12.Ld3 Sc6 13.Lxe4

Sxe5

XIIIIIIIIY
9r?l?-Trk?0
9Zpp?-?p?-0
9-?-?-?-Zp0
9Wq-ZPpSn-Zp-0
9-Vl-?L?-?0
9?-SN-ZP-?-0
9PZPQ?-ZPPZP0
9TR-?-MK-SNR0
xiiiiiiiiy

14.Lh7+?!
Efter 14.Lxd5 Lg4 15.Sf3
Lxf3 16.Lxf3 Sxf3+ 17.gxf3
Tc8 18.0–0 tog Kasparov och
Short remi i PCA-VM 1993.
Det är lika spel efter 18...Txc5
19.De4.
14...Kg7 15.Ld3 b6
En nyhet men inte lika farligt
att bemöta som 15...d4! 16.exd4
Lxc3+ 17.bxc3 Sxd3+ 18.Dxd3
Lf5! 18.Dc4! Te8+ 19.Kd2 och

svart hade kompensation i partiet
Ivan Sokolov–Short 1995.
Om Usjenina nu utvecklar
sig med 16.Sge2 är det ungefär
lika. Partidraget leder till rena
katastrofen.
16.cxb6? d4! 17.exd4 Sxd3+
18.Dxd3 Te8+ 19.Kd1 Lf5
20.Dd2 Lxc3 21.Dxc3 Dxb6
22.Se2 Tac8 23.Da3 Tc2 24.Te1
Td8 25.De3 Dxb2 26.Tc1 Te8
27.uppg.

XIIIIIIIIY
9-?-?r?-?0
9Zp-?-?pMk-0
9-?-?-?-Zp0
9?-?-?lZp-0
9-?-ZP-?-?0
9?-?-WQ-?-0
9PWqr?NZPPZP0
9?-TRKTR-?-0
xiiiiiiiiy

Vilken slutställning!

Schackakademien söker

stipendiater

Schackakademien delar ut sitt Vikingastipendium till fyra personer för insatser under
2008.
●Två ungdomsstipendier till ungdomsspelare (under 20 år) som åstadkommit goda
resultat.
●Två ledarstipendier till personer som gjort stora ideella insatser för schacket.
Stipendierna är på 5 000 kronor vardera eller sammanlagt 20 000 kronor.
Ansökningar eller förslag skall vara Schackakademien tillhanda under december 2008 och
skickas till dess sekreterare Harry Schüssler på e-post info@schackakademien.se eller adress:
Schackakademien
c/o Harry Schüssler
Gammelboningsvägen 18
816 91 JÄDRAÅS

Välkomna med Era förslag!
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Tillbaka i schacket
efter fyrtio år
Av Niklas Sidmar

PORTRÄTTET
Den pensionärstillvaro som hägrade bortom
yrkesliv och riksdag blev inte så lugn som han
hade tänkt. Johan Lönnroth har visserligen inga
partipolitiska uppdrag kvar men han arbetar
deltid på Handelshögskolan, är en flitig politisk
aktivist och har tagit upp schacket på allvar efter
ett närmare fyrtio år långt uppehåll. Inte minst har
han gjort det genom sitt uppdrag som ordförande
i Göteborgs Schackförbund, ett uppdrag som han
har haft sedan 2006.
– Jag har aldrig varit något organisationsproffs,
men jag vill gärna prova på allt. Det är intressant och
givande att vara ordförande i ett distriktsförbund,
men jag tror inte att jag kommer att sitta kvar så
många år till, förklarar Johan Lönnroth.
– Redan under tiden i riksdagen fick jag frågan
om jag kunde tänka mig att bli ordförande i GSF.
Då gav jag ett halvt löfte, jag tackade nej men bad
att man skulle återkomma när jag blev pensionär.
Sedan sade jag nej igen när jag fick frågan 2005,
men året efter accepterade jag.
Johan Lönnroths schackliga bana inleddes i
början av femtiotalet på Hvitfeldtska läroverket
i Göteborg. Tillsammans med Lars Borgström
och Lennart Rydholm bildade han schackklubben
Varianten. Hur och när han lärde sig reglerna är
han osäker på, men när han spelade med sina
studiekamrater var schackspelandet i stort sett helt
nytt för honom.
– Ja, jag hade ingen släkting som spelade schack
eller som hade någon schacklig bakgrund så jag
tror nästan att jag lärde mig spelet under tiden på
Hvitfeldtska. Jag minns i alla fall att jag var en
mycket svag spelare när vi började, men jag lärde
mig relativt snabbt.

lättrekryterad medlem …
I början på sextiotalet blev det mindre schack
när fru och barn kom in i bilden. Någon riktig fart
på schackspelandet blev det inte igen förrän för
några år sedan, när Johan Lönnroth gick i pension
och åtminstone i teorin fick en lugnare tillvaro.
Några försök att arrangera schackspelande över
partigränserna i Riksdagen gjordes visserligen,
dock utan nämnvärd framgång. En och annan
blixt- eller snabbschacksturnering i Göteborg har
det också blivit genom åren, och fortfarande har
Johan en förkärlek för kortare partier.
– Mitt tålamod är inte riktigt vad det borde
vara om man skall spela längre partier, men det
har blivit bättre och jag försöker att spela fler
långpartier nuförtiden.
Han är dock inte särskilt förtjust i att spela på
vardagkvällar utan föredrar dagtid. Därför spelar
han i första hand med Göteborgs Schackveteraner
på Allégården i centrala Göteborg och i
Allsvenskan med SS Manhem. Fortfarande blir det
någon öppen snabbschacksturnering då och då och
förstås blixtspel i Sommarschacket emellanåt.
Johan Lönnroth gick med i Vänsterpartiet
Kommunisterna först i början av sjuttiotalet,
men vänstersympatierna väcktes under Algeriets
befrielsekrig på femtiotalet och Kongokrisen 1960.
Senare var han engagerad i Svenska Kommittén
för Vietnam och i protesterna när rivningshoten
mot stadsdelen Haga i Göteborg var som mest
aktuella. Däremot gör han bestämt klart att han
aldrig var kommunist.
– Nej, jag hade aldrig någon dragning åt
kommunismen över huvud taget. Jag tror att

“Fram till Berlinmurens fall var jag en
ganska marginell person i politiken.”
Snart rekryterades Johan till SS Manhem av
legendariske Göteborgsprofilen Arne Berggren,
och något som han minns väl är hur det gick till.
– Ja, det är kanske det som jag har starkast minne
av från den tiden, Arne Berggrens uppenbarelse.
Han kom till skolan och talade för att vi skulle
ansluta oss till SS Manhem. Han hade en jargong
av typ Monty Python som vi ungdomar blev
fascinerade av, jag var helt betagen och blev en

jag är en av de få i VPK som kan belägga med
uttalanden och tidningscitat att jag aldrig var
kommunist. Fram till Berlinmurens fall var jag
också en ganska marginell person i politiken.
– Däremot försvarar jag fortfarande mitt
engagemang i gamla VPK på sjuttiotalet även om
det idag står klart att vi var oerhört naiva. Den
bild av världen som förmedlades i skolan var ju
mycket USA- och Västeuropavänlig och när vi

TfS 7/2008 27

FOTO: Niklas Sidmar

PORTRÄTTET

ORDFÖRANDE. Sedan två år tillbaka är Johan
Lönnroth ordförande i Göteborgs Schackförbund.

upptäckte vad som hände i Vietnam och i Afrika
ställdes den bilden på ända. Då var det inte så
lätt att inse hur illa det var i det kommunistiska
Östeuropa. Efter inmarschen i Prag välkomnade
VPK-ledaren C.H. Hermansson uttryckligen alla
typer av vänstermänniskor, jag kallade mig själv
”anarkosyndikalist” innan jag gick in i VPK.

att skapa ett forum för en bredare vänster. Trots att
Vägväl vänster inte var något politiskt parti blev
bildandet en synnerligen kontroversiell fråga och
Lönnroth, som var ordförande i föreningen åren
2004 till 2007 hotades av uteslutning ur partiet.
– Det fanns krav på att jag skulle uteslutas, men
de vågade aldrig genomföra det. Med risk att låta
kaxig är jag inte säker på att de hade gått i land
med det. Jag tror att jag hade så pass stort stöd att
splittringen i partiet hade blivit för stor.
Johan Lönnroth är således fortfarande medlem
i Vänsterpartiet, även om han idag inte har några
partipolitiska uppdrag. Han säger själv att han
numera är ganska ointresserad av partiernas inre
liv. Partierna som de har fungerat under alla år
håller på att klappa ihop, menar han och hänvisar
bland annat till de vikande medlemssiffrorna, inte
minst för ungdomsförbunden.
– Vi vet ju vad som hände när ungdomsstyrelsen
började gräva i medlemskapet … Ung Vänster
sade att man hade 14 000 medlemmar 2003, idag
har man inga officiellt redovisade medlemmar
alls. Som en parentes kan jag ju erkänna att både
jag och alla andra mycket väl kände till att det
fifflades med medlemssiffrorna.
– Man kan nog säga att den ”levande demokratin”
är på utdöende, men jag tror också att det har att
göra med Internets utveckling. Jag har tre barnbarn
i åldrarna 19–21, de är med på Facebook och MSN
och de är inte alls ointresserade av politik. Men de

“Precis som de politiska partierna behöver
vi anpassa formerna för vår verksamhet
efter verkligheten.”
Mellan åren 1991 och 2003 satt Johan Lönnroth
i riksdagen för Vänsterpartiet, från 1993 som
vice ordförande. Han lämnade riksdagen 2003
av politiska och privata skäl. Den ekonomiska
politik som bland annat Lönnroth varit med om att
driva fick stark intern kritik, vilket ledde till stora
motsättningar inom partiet med Lönnroth och
hans meningsfränder på ena sidan och det som
Lönnroth idag kallar den ”konservativa” falangen
på den andra. Det slutade med att Lönnroth var
med och bildade Vägval vänster, med syftet att
samla vänstermänniskor över partigränserna och
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är inte det minsta intresserade av att engagera sig
i partipolitiken. Partierna och deras organisation
upplevs som gammaldags idag.
Här gör Johan Lönnroth kopplingar till schacket
och han förklarar att han är skeptisk till Tidskrift
för Schack, åtminstone som papperstidning i det
format som den har idag.
– Själv älskar jag förstås de gamla fina
papperstidningarna, men att få dagens unga
människor att ta del av dem är inte lätt. Det är
samma sak med de politiska partiernas material.
Att gå till valstugorna och få en bunt broschyrer
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GÖTEBORGSPROFIL. På Vegagatan i Göteborg befinner sig Johan Lönnroth ofta – där har både egna
klubben SS Manhem och Göteborgs Schackförbund, där han är ordförande, sina lokaler.

att ta hem och läsa går inte att jämföra med att gå
in på Internet för att svara på tjugofem frågor och
få reda på vilket parti du skall rösta på …
Han nämner också det danska Internetprojekt
som genomförts de senaste åren och som innebär en
satsning på en nationell schackserver med syftet att
rekrytera ”Internetmedlemmar” som annars aldrig
skulle komma i kontakt med det organiserade
schacket. Den senaste distriktsledarkonferensen
gästades av Danmarks Schackförbunds ordförande
Erik Søbjerg som berättade om projektet.
– Just det här att man kan gå in när man vill och
spela när man vill tror jag är en aspekt som tilltalar
unga människor. Precis som de politiska partierna
behöver vi anpassa formerna för vår verksamhet
efter verkligheten, tror Johan Lönnroth.
Även på andra sätt har Johan Lönnroth tagit med sig
sin politiska bakgrund till schacket. Han hänvisar
till två frågor som han har försökt driva sedan
han valdes till distriktsordförande: jämställdhet
och integration. Att få fler tjejer att spela schack
och att få invandrarklubbar att delta aktivt i
verksamheten är två av de viktigaste frågorna

för Johan Lönnroth. Själv har han bland annat
engagerat sig genom att arrangera schackträning
för äldre damer på Guldheden där han bor.
– Det är förstås två områden som det låter
väldigt politiskt korrekt att engagera sig i, men jag
kan försäkra att det kommer från hjärtat. Jag har
försökt att intressera mina barnbarn för schacket
och den äldsta av flickorna har varit lite intresserad
eftersom hon har en kompis som spelar schack.
Men är det inte ett någorlunda stort tjejgäng som
spelar tar det emot att komma igång.
– När det gäller invandrarföreningar som spelar
schack har jag hela tiden sagt att det är viktigt
att vi får med representanter för dessa klubbar i
styrelsen och i våra tävlingar och aktiviteter. Jag
kan inte skryta med något resultat i den här frågan,
men jag kommer att fortsätta att försöka.
– Ändå kan man inte komma ifrån att det är
de unga som är absolut viktigast och jag tycker
att Schack4an är det mest värdefulla konkreta
projektet idag. Men jag skulle vilja att man
samtidigt vidtar speciella åtgärder för att förbättra
könsbalansen och för att ta tillvara de importerade
schackkulturerna i Sverige.

TfS 7/2008 29

FOTO: John Saunders

EU-MÄSTERSKAPET

Emanuel Berg bäste
svensk i Liverpool
Av Pontus Carlsson
I början av september bar det av till Liverpool
för spel i de fjärde öppna EU-mästerskapen.
Precis som två av de andra svenska stormästarna,
Emanuel Berg och Tiger Hillarp Persson, anlände
jag till det utmärkta lägenhetshotellet Premier
Apartments dagen innan spelet skulle börja.
Staden Liverpool har i flera år försökt att göra sig
känd för något annat än fotbollslaget Liverpool
FC. Den satsningen verkar ha burit frukt då
Liverpool tidigare i år blev utnämnd till Europas
kulturella huvudstad. Enligt stadens ambassadör,
som talade på avslutningsbanketten, kommer det
att satsas mycket pengar på att Liverpool skall
behålla sin ställning i Europas kulturelit. Om man
har provat på Liverpools nattliv så kan man ju
säga att det är tur för staden att barkultur inte ingår
i bedömningen …
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Huvudorganisatör för mästerskapet var professor
David Robertson. Han är Englands svar på Peter
Hlawatsch och har organiserat flera topptävlingar
på engelsk mark under de senaste åren. Till sin
hjälp den här gången hade Professor Robertson
den sympatiske Manuel Weeks som fungerade
som turneringsledare. Duon gjorde tillsammans
med sina medhjälpare ett förträffligt jobb för att
få spelarna att trivas. Inte minst hade man hittat en
väldigt fin spellokal i berömda World Museum.
Turneringen var öppen för samtliga spelare
från länder tillhörande den Europeiska unionen.
Detta blev turneringsledaren Weeks varse när han
var på väg att skicka en inbjudan till den norske
stormästaren Kjetil A. Lie. Eftersom Norge fort
farande inte tillhör EU gick det inte att bjuda in
några norska stormästare.

EU-MÄSTERSKAPET
Turneringen bestod av 10 ronder med den
speciella engelska betänketiden 40 drag på 80
minuter samt resten av partiet på 20 minuter med
en minuts tillägg för varje gjort drag. I mina ögon
är detta en ganska bra betänketid då de värsta
grodorna undviks eftersom spelarna alltid har
minst en minut per drag.
Från början var vi sex anmälda svenskar men
vi hoppades alla att en av oss skulle lämna ett sent
återbud. Det handlar nu inte om att vi ogillar någon
av de svenska spelarna utan om att Pia Cramling
endast skulle kunna vara tillgänglig för spel om hon
åkte ur Dam-VM i Ryssland i någon av de första
ronderna. Pia gick som bekant till semifinal där
hon förlorade mot vinnaren Alexandra Kosteniuk.
De fem svenskar som till sist kom till start var
förutom undertecknad tidigare nämnda Emanuel
Berg och Tiger Hillarp samt Ulf Andersson
och Mikael Näslund. Startfältet var starkt med
Englands Michael Adams som topprankad före
starka superstormästare som Etienne Bacrot,
Nigel Short och Frankrikes nya hopp Maxime
Vachier-Lagrave. Det var med andra ord upplagt
för en spännande uppgörelse om mästerskapet.
Arrangörerna behövde heller inte bli besvikna
utan turneringen genomsyrades av hård kamp och
intressanta partier.
De flesta av toppspelarna startade med två
vinster på de två första ronderna eller i vissa fall
med en vinst och en remi. De två undantagen var
Nigel Short och holländaren Jan Werle. Short blev
ett offer för mobilregeln då han hade glömt att
stänga av sin mobil. Han tog dock inte förlusten
så hårt utan menade att det hade varit värre att
bli utspelad. Jan Werle gick över gränsen i sina
försök att pressa ner tysken Hannes Langrock och
förlorade istället. Kanske var Short mer påverkad
av sin mobilförlust än vad han ville medge för han
hade fortsatt svårt att få spelet att stämma innan
det lossnade i rond 6. Werle å sin sida visade prov
på mycket god karaktär när han efter förlusten i
rond 2 vann fem raka partier innan topprankade
Michael Adams fick med sig en halva i rond 8.
En annan spelare som rivstartade var den unge
holländaren Ali Bitalzadeh. Han startade med 4 av
5 mot urstarkt motstånd och såg ut att vara på väg
mot en solklar stormästarinteckning. I rond 6 kom
dock Ali B som han kallas (efter komikern Ali G)
ner på jorden med en förlust mot vinstmaskinen
Werle. Det var inte slut på eländet där utan Ali
förlorade tre raka partier och rasade genom fältet.

Han återhämtade sig lite de två sista ronderna
och fick med sig en välförtjänt IM-norm hem till
Holland. En annan lite mindre känd spelare som
startade väldigt bra var min rumskamrat Thal
Abergel från Frankrike. Han förlorade inte ett
enda parti förrän i rond 9 då Sarunas Sulskis blev
för svår. Det kanske inte låter så imponerande
men när man talar om att han under de åtta första
ronderna i huvudsak mötte superstormästare, det
vill säga stormästare med över 2600 i Elo, så
blir det desto mer imponerande. Han höll bland
annat remi mot Adams och Bacrot och slog Erwin
L'Ami. Stormästarinteckningen hade han klarat
av redan efter nio ronder och med en avslutande
vinst i sista ronden slutade han på sextonde plats
med 6½ poäng. Han kunde också inkassera nästan
tjugo nya Elopoäng.
När det gäller svenskarnas insatser så hade
Mikael Näslund det lite tufft och även om fem
poäng är fullt godkänt så hade han nog väntat sig
en större poängskörd med tanke på det motstånd
han hade. Tiger blandade och gav. Han vann några
riktigt bra partier men hade det lite svårt mot de
starkare spelarna. Hans turnering förstördes helt
i rond 8 när han som vit förlorade mot den unge
engelsmannen Lorin D'Costa. En fin spurt med två
raka segrar gjorde i alla fall att Tiger slutade på
21:a plats med 6½ poäng. Precis bakom honom på
plats 22 placerade sig undertecknad. Med tanke på
hur speltrött jag var under turneringen så får jag
vara nöjd med mitt resultat.
Jag hade på ett tidigt stadium tackat ja till
inbjudan. Fördelen med ett tidigt beslut är givetvis
att man har lätt att planera, nackdelen är att man
inte har en aning om hur spelsugen man är när
turneringen väl skall börja. För att hitta någon
slags spellust så testade jag 1.Sf3 i ett av mina vita
partier. Att spela nya öppningar är ett bra sätt att
motivera sig själv inför ett parti som kan kännas
oviktigt. Min brist på motivation lyste dock igenom
och med svart tog jag remi så snabbt som möjligt.
Mina många korta remier med svart var allt annat
än respektingivande och i näst sista ronden fick
jag ett remianbud så tidigt som i drag 6 av tjecken
Jan Priborsky med ett Elotal ungefär 170 poäng
lägre än mitt. Jag nobbade givetvis för att statuera
exempel men strax efter insåg jag att jag hellre
sprang en mil än satt kvar och spelade schack, och
då är det illa! Vi rökte därför fredspipa i trettonde
draget vilket Priborsky var väldigt glad för då han
säkrade en IM-norm med den halvan. Jag spelade i
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alla fall ett intressant parti i rond
4 mot irländaren Colm Daly.
 Pontus Carlsson
 Colm Daly
 Sicilianskt (B 82)

1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sc6 5.Sc3 d6
Jag
misstänkte
att
min
motståndare
skulle
spela
Scheveningenvarianten
och
mycket riktigt blev det så.
6.Le3 Sf6 7.f4 Le7 8.Df3
Colm Daly är egentligen en
ganska lugn och positionell
spelare varför jag hade förberett
en skarp variant med mycket
komplikationer. Vits idé är enkel:
att rockera långt och sedan köra
över svart med en bondestorm
på kungsflygeln.
8...0–0 9.0–0–0 Dc7 10.Tg1
Idén med det här draget är att vits
g-bonde skall vara garderad på
g4 samt att han skall kunna spela
runt sitt torn till h3. Planen g4,
g5, Dh5, Tg3, Th3 skall absolut
inte underskattas. 10.g4!? brukar
inte spelas på grund av 10...Sxd4
11.Lxd4 (11.Txd4 e5 12.Tc4
Lxg4! 13.Dg3 [13.Dxg4? Dxc4!
och svart vinner; 13.Txc7? Lxf3
14.Tg1 Ld8 med svart fördel]
13...Da5 14.Tg1 g6 15.fxe5
dxe5 16.Ta4 Dc7 17.Ld4! Tfd8
18.Lxe5 Dc5! och svart har bra
kontringsspel, t.ex. 19.Tc4 Da5
20.Lxf6 Dxc3!!) och 11...e5.
Att byta på d4 och sedan spela
e5 är en standardidé för svart i
Schveningenvarianten. Nu kan
det se kritiskt ut för vit eftersom
det hänger både på d4 och på
g4 men han har mer resurser än
man kan tro: 12.fxe5 dxe5 (12...
Lxg4? 13.Dg3 Lxd1 14.exf6 och
vit vinner) 13.Dg3 Sxg4 (13...
Le6 som i partiet fungerar inte
riktigt: 14.Lxe5 Dc6 15.Lxf6
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Lxf6 16.Sd5 med vit fördel.
Om 13...Td8!? så 14.h3!? eller
14.Le2!?, i båda fallen med en
intressant ställning som kräver
djupare analyser. Efter 13...
Ld6 är 14.Sb5 exd4 15.Sxd6
lite bättre för vit då springaren
på d6 är väldigt stark.) 14.Sd5
Dd8 15.Sxe7+ Dxe7 16.Lc3. I
den här ställningen har vit god
kompensation för den offrade
bonden. Kompensationen består
i löparparet, kontrollen över den
öppna d-linjen, en potentiell
attack på den halvöppna g-linjen
samt svarts dåligt placerade
springare på g4. En möjlig
fortsättning är 16...f6 (16...
Dg5+ 17.Ld2 Df6 18.Tg1 Df2
19.Lb4! Te8 20.Lb5 vinner
för vit) 17.Tg1 Kh8? (17...g6
18.Lc4+ Kg7 19.Ld5! med fin
kompensation. Vit förbereder
många gånger det överraskande
De1! med hotet Lb4.) där 18.h3
Sh6 19.Lb4! är en viktig poäng.
10...Sxd4 11.Lxd4 e5
Svarts alternativa plan är att
spela på damflygeln med ...a6
följt av ...b5.
12.fxe5 dxe5
12...Lg4? 13.Dg3 Lxd1 14.exf6
vinner för vit.
13.Dg3!
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Den här ställningen hade jag
spelat en gång förut mot den
holländske stormästaren Erik
van den Doel. Min motståndare
förbrukade dock mycket tid
varför jag förstod att han inte

hade sett det partiet.
13...Le6
Det här bondeoffret hade jag
analyserat lite lätt före partiet.
13...Ld6 14.Sb5! är känt för
att ge vit fördel. Ett exempel
är Ehlvest–Salov från Sovjet
mästerskapet 1984. Det partiet
fortsatte 14...Da5 15.Sxd6 exd4
16.e5 Sd7 17.e6 fxe6 18.Lc4
Sb6 19.Lb3 med vit fördel då
han kommer att få tillbaka en av
svarts svaga bönder på e6 eller
d4. 13...Sg4 var det som van den
Doel spelade och fortsättningen
blev 14.Sd5 Dd8 15.Sxe7+
Dxe7 16.Lc3 Dg5+! (16...
f6 17.Lc4+ Kh8 [17...Le6??
18.Lb4! och vit vinner] 18.Ld5!
med vit fördel då svart har svårt
att utveckla sina pjäser på ett
naturligt sätt) och nu tog vi remi
efter 17.Kb1?! De3! men både
17.Td2 och 17.Ld2 är bättre
drag för vit.
14.Lxe5 Da5 15.Le2!
Ett viktigt drag då vit både
utvecklar en pjäs och tar bort
svarts ...Sh5-möjligheter.
15...Tfc8
Efter det här draget hade min
motståndare endast 20 minuter
kvar medan jag hade 1 timme
och 20 minuter. I ett sådant läge
är det viktigt att ta det lugnt och
inte fortsätta att spela snabbt.
Dalys sista drag hade jag inte
heller analyserat utan jag hade
bara en enkel variant efter 15...
Tac8 i min laptop. Nu var det
helt enkelt dags att börja tänka
själv! 15...Lxa2? förlorar på
grund av 16.Td7! Ld8 17.Txd8
Dxd8 18.Sxa2 med vinstspel för
vit.
16.Tgf1
Med hotet 17.Lxf6.
16...Se8
En för svart tråkig reträtt. Jag
kände att det borde kunna gå
att utnyttja det faktum att svarts
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springare står på e8 och hans
torn på c8 men jag lyckades inte
hitta rätt i komplikationerna.
Eftersom jag också ville behålla
mitt tidsförsprång så beslöt
jag mig för att spela enklare.
Alternativet var 16...Kh8 och
enklast då är 17.a3 med en sund
merbonde eftersom 17...Lxa3??
besvaras med 18.Txf6! och vit
vinner.
17.a3
Det starka 17.Sd5! Lxd5 18.exd5
Dxa2 19.d6 Da1+ 20.Kd2 Da5+
21.b4! …

FOTO: John Saunders
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Analysställning

… hade vunnit för vit. (Jag
tänkte endast på 21.c3 varefter
svart har det starka 21...Lxd6!
22.Lxd6 Sxd6 23.Dxd6 Td8 med
damvinst.) 21...Dxb4+ (21...Dd8
22.Kc1 Lh4 23.Df3 Sf6 24.d7
Lg5+ [24...Tc6 25.Df4 och svart
förlorar material] 25.Kb1 Tc6
26.h4! Lxh4 27.Df4 och återigen
förlorar svart material) 22.c3
Db2+ 23.Ke1 med dubbelhotet
dxe7 och d7.
17...Tc5 18.Sd5?!
Jag ville forcera spelet och
behålla initiativet i min mot
ståndares annalkande tidsnöd.
18.Sd5 är inte dåligt men vit
kunde lugnt ha spelat vidare
med bonde över. Bättre var
18.Ld4 Tg5 19.Df2 Sf6 20.h4
Tg6 21.Kb1 med klar vit fördel
då svarts offerförsök på a3
är dömt att misslyckas: 21...

SPELTRÖTT. Pontus Carlsson var inte alls sugen på spel när turneringen
började, man kom ändå på en klart godkänd 22:a plats.

Lxa3 22.bxa3 Dxa3 23.De3!
med planen Sd5. Svart har inte
tillräcklig kompensation för sitt
materiella underläge.
18...Lxd5 19.exd5 Txd5

XIIIIIIIIY
9r?-?n?k?0
9Zpp?-VlpZpp0
9-?-?-?-?0
9Wq-?rVL-?-0
9-?-?-?-?0
9ZP-?-?-WQ-0
9-ZPP?L?PZP0
9?-MKR?R?-0
xiiiiiiiiy

19...Tac8? 20.Ld3 hjälper bara

vit då löparen också riktas mot
den svarta kungen. På grund
av detta så uppstår även nya
taktiska möjligheter, t.ex. 20...
Txd5? 21.Df3! Sf6 22.Lxf6
Lxf6 23.Dxd5! Dxd5 24.Lxh7+
Kxh7 25.Txd5 och vit vinner.
20.Db3
På det här draget gick det åt en
del tid då jag febrilt försökte få
20.Lc4 och 20.Df3 att fungera.
Efter 20.Lc4 Txd1+ (20...
Txe5? 21.Txf7 Kh8 22.Tdf1
g6 23.Txe7! Txe7 24.Tf8+ Kg7
25.Tg8+ Kh6 [25...Kf6 26.Df4+
Df5 27.Tf8+ Kg7 28.Txf5 gxf5
29.Dg5+ Kf8 30.Dg8 matt]
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även jag få ont om tid.
30...Dd6 31.Dxd6
Vits enklaste vinstväg. Resten
är bara teknik eftersom vit bara
behöver aktivera sin kung och
sedan skapa två fribönder av
damflygelbönderna som han
enkelt kan lotsa ner med hjälp
av kungen och löparen.
31...Lxd6 32.Ka2 Kg7 33.Kb3
Kf6 34.Ka4 Lc7 35.Kb5 Ke7
36.c4 Kd6 37.c5+ Kd7 38.b4
axb4 39.Lg4+ Kd8 40.axb4 h5
41.Le6 g5 42.Kc6 Lf4 43.Kb7
uppg.
Efter 43...Ke7 44.c6! Kxe6
45.c7 Lxc7 46.Kxc7 Kd5 47.b5
Kc5 48.b6 vinner vit.

TRÖTT. Ulf Andersson spelade starkt genom hela turneringen, men
orkade inte riktigt hela vägen och valde att stå över den näst sista ronden.
Han kom på plats 45 med 6 poäng.

26.Dh4+ Dh5 27.Dxe7 och vit
vinner) 21.Kxd1 Dd8+! 22.Kc1
Lf6 klarar svart sig fint. 20.Df3
Txd1+ 21.Lxd1 leder till en
variant som hade kunnat uppstå
i partiet om Daly hade spelat det
bästa. Efter 21...Lf6 22.Dxb7 Td8
(22...Dxe5 23.Txf6!) 23.Lxf6
Sxf6 24.Kb1 De5 25.Dxa7 Tb8
26.c3 Dxh2 27.Lh5! Tf8 28.Lf3
har vit fördel. Dock finns det lite
tekniska problem kvar.
20...Txd1+ 21.Lxd1 Sd6?
Svart måste ge tillbaka bonden
för att överleva men Daly väljer
att ge två bönder för att få till en
ställning med olikfärgade löpare
– utan tvekan ett felbeslut.
Svart borde istället ha spelat
21...Lf6 22.Dxb7 Td8 23.Lxf6
Sxf6 24.Kb1 som länkar in i det
tidigare analyserade 20.Df3.
22.Lxd6 Lxd6 23.Txf7 Kh8
24.Dxb7 Td8
Med hotet Lf4+.
25.Td7! h6
25...Lxh2? 26.Db5! hade varit
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en snygg avslutning.
26.Txd8+ Dxd8 27.Lf3
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Nu är det lätt vinst för vit. Det är
viktigt att ha koll på att vit vinner
det olikfärgade löparslutspelet
som uppstår om damerna byts.
Vit skapar två fribönder på dam
flygeln och avancerar sedan med
dessa understödda av löparen
och kungen. Svart har inget
försvar mot detta.
27...a5 28.h3 g6 29.Kb1 Lf8
30.Dc6
Bättre var 30.Df7! Lg7 31.Dxg6
Db8 32.c3! Lxc3 33.Dxh6+ Kg8
34.Ld5 matt, men nu började

På plats nummer 45 med 6
poäng hittar vi den gamle
stormästaren Ulf Andersson. Ulf
är fortfarande en mycket stark
spelare men han har problem
med orken. Han spelade som
vanligt säkert med ett par riktigt
vackra vinstpartier där han
visade upp sin fina teknik. Tyvärr
tog krafterna slut inför näst sista
ronden och han blev därför inte
inlottad – verkligen synd då Ulf
låg bra till med sina 5½ poäng
på 8 ronder. Han är fortfarande
högt aktad i schackvärlden och
fick tillsammans med slovenen
Alexander Beliavsky ett kort
hyllningstal av professor David
Robertson under avslutnings
ceremonin.
Bäst av svenskarna lyckades
föga överraskande vår ende
superstormästare Emanuel Berg.
Han kämpade hela tiden i toppen
och gick igenom turneringen
utan nederlag trots att han mötte
starka spelare som Michael
Adams och Maxime VachierLagrave. Emanuel vann flera bra
partier varav det följande mot
Viesturs Meijers blev belönat
med utmärkelsen dagens parti.
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 Viesturs Meijers
 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.Lg5
Vit planerar att byta av löparen
mot springaren f6 för att ta
kontroll över d5-fältet. Nu hinner
inte svart med standarddragen
...Le6 och ...Sbd7.
8...Le6
8...Sbd7 är en annan möjlighet
för att kunna slå tillbaka med
springaren på f6, men då kan vit
istället avvakta med att byta och
fråga svarts löpare på c8 vart
den tänkt sig att ta vägen. Nu är
inte längre e6-rutan tillgänglig
så den får fianchetteras till b7.
9.Lxf6
Vit byter av innan svart hinner
ut med springaren till d7. Svart
tappar på så vis kontroll över
d5-fältet.
9...Lxf6 10.Dd3 Le7
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Svart garderar d6 och förbereder
springarens väg till f6. En enkel
plan om än lite tidskrävande. Ett
möjligt alternativ är att spela 10...
Sc6 11.0–0–0 Sd4 12.Sxd4 exd4
13.Sd5 Lxd5 14.exd5 0–0 vilket
är en aning remibetonat med
tanke på de olikfärgade löparna.
Vit har bättre bondeformationer,
men svart har en halvöppen

c-linje med angreppschanser
mot vits kung.
11.Sd5 Sd7 12.Sxe7
Vit byter bort svarts försvars
löpare på e7 för att d6-bonden
ska bli svag, men positionellt
sett står svart mycket sunt och
har aktiva pjäser medan vit
har en del att jobba på innan
springaren på b3 kommer i spel.
Löparen på e2 har inte heller så
mycket liv i sig.
12...Dxe7 13.Td1
Vit hotar d6-bonden som inte
går att gardera, men svart har
taktiska resurser.
13...Sf6
Garderar d6-bonden indirekt
eftersom vits e4-bonde kommer
att falla om vit slår.
14.0–0
Efter 14.Dxd6 följer 14...Dxd6
15.Txd6 Sxe4 16.Tb6 0–0–0
med en sund ställning för svart.
14...Td8 15.c4
Förhindrar att svart bryter sig
loss med ...d5. Nackdelen med
15.c4 är att d4-rutan försvagas.
Den kan bli en utmärkt utpost
för svarts springare.
15...0–0 16.Sd2
Vit påbörjar en manöver via
b1–c3 för att springaren ska stå
mer aktivt.
16...Sd7
Svarts springare är å sin sida på
väg till d4 via b8–c6. En annan
möjlighet var att spela 16...b5!?
för att direkt öppna spelet innan
vit hinner omorganisera sina
pjäser.
17.Sb1 Sb8! 18.Sc3 Sc6
19.Td2
Vit laddar upp längs d-linjen för
att sätta ytterligare press mot
d6.
19...Dg5
Förbereder en kungsflygel
offensiv med ...f5. Samtidigt
hotar svart direkt 20...Lxc4
eftersom tornet hänger löst på

d2. Ett sunt alternativ var 19...
g6!? för att förbereda ...f5 i lugn
och ro.
20.Tfd1 Sd4
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21.b3
Vit övergarderar c4 för att
kunna flytta undan damen. På
21.De3 följer 21...Dxe3 22.fxe3
Sxe2+ 23.Sxe2 Lxc4. Vit vinner
visserligen tillbaka bonden efter
24.Sc3, vilket resulterar i ett
ungefär lika slutspel där vits
bondesvagheter kompenseras
av hans aktiva torn. En möjlig
fortsättning är 24...f6 25.Txd6
Txd6 26.Txd6 Tc8 27.Td7 b5
28.a3 a5 29.Tb7 Td8 30.Sxb5
Td1+ 31.Kf2 Td2+ 32.Kg1
Td1+.
21...f5
Svart öppnar ställningen för att
få igång spel längs med f-linjen.
Detta försvagar de svarta
bönderna i centrum ytterligare,
men jag bedömde mig ha
tillräckligt med dynamik, vilket
också visade sig stämma.
22.exf5 Lxf5 23.Dg3
Om 23.De3 så Dg6.
23...Dh6 24.Ld3?!
Ett
tveksamt
vinstförsök,
enligt min åsikt. Idén är att
byta av löparna och sedan
springarna genom att spela Se2.
Olyckligtvis för vit är den här
planen aningen långsam, vilket
tillåter svart att få aktivt motspel
på kungsflygeln innan vit hinner
fullborda sin plan. Bättre var
24.De3 Dg6 25.Dg3 Dh6 med
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dragupprepning och vit håller
ställningen i balans.
24...Lxd3 25.Dxd3??

Det här naturliga draget med
idén Se2 är ett avgörande miss
tag som ger svart tillfälle till en
fin kombination. Nödvändigt
var 25.Txd3 men detta fördröjer
springarmanövern till e2. Efter
25...Tf4 följt av ...Tdf8 har
svart ett starkt initiativ och vits
ställning är under press.
25...Tf3!!
Vits dam har lämnat sin viktiga
försvarsposition på g3. Detta
temporära tornoffer tvingar
vit att ge damen för att inte bli
mattsatt.
26.gxf3
Vit kunde inte flytta undan
damen eftersom springaren på
c3 då skulle gå förlorad.
26...Dh3 27.Se4?
Ett bättre försök var att spela
27.Dxd4 exd4 28.Txd4, men
svart bör fortfarande stå på
vinst efter 28...Tf8 29.Se4 Dxf3
30.T1d3 Dg4+ 31.Sg3 De6
även om god teknik kommer att
behövas.
27...Sxf3+
28.Dxf3
Dxf3
29.Sxd6 e4!
Det här draget tar bort vits hopp
om att kunna hålla ställningen.
Nu går inte ...e3 att stoppa och
därmed är slaget i praktiken
förlorat för vit.
30.Sxb7
30.Te1 förlorar efter 30...Dg4+
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INTE TRÖTT. En som inte visade några tecken på trötthet var Emanuel
Berg, som svarade för ännu en stark insats med en niondeplats i den
hårda konkurrensen.

31.Kh1 Df4 32.Ted1 Df3+
33.Kg1 h5 med hotet ...h4–h3
vilket vit inte har något bra
försvar mot. På 30.c5 följer
30...e3 31.fxe3 Dxe3+ och c5bonden faller varpå svart vinner
enkelt.
30...Txd2
Klart bättre än 30...Dxd1+
31.Txd1 Txd1+ 32.Kg2 vilket
ger vit bättre praktiska chanser.

31.Txd2 e3 32.Td8+ Kf7
33.Sd6+ Kg6!
Ett viktigt drag. Det naturliga
33...Ke7?, som vinner material
omedelbart, är ett stort misstag.
Vit har goda överlevnadschanser
efter 34.Te8+ Kxd6 35.Txe3
med idén att bygga ett fort med
a4 och h3, vilket inte är så lätt
för svart att slå hål på.
34.fxe3 Dxe3+ 35.Kf1
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35...Df4+!
Svart hämtar upp h2-bonden
med schack innan han tvingar
vit att lämna ifrån sig ytter
ligare material. 35...De7 vinner
springaren omedelbart, men vit
får då behålla h2-bonden.
36.Ke2
Tvunget eftersom andra kungs
drag hade förlorat tornet efter
schack på antingen g5 eller h4.
36...Dxh2+ 37.Kd3 Dg3+
38.Kc2 Df2+ 39.Kd3 Db6
40.Sb7
Eller 40.Td7 Dc6 41.Td8 Dc7
och svart vinner.
40...Dxb7 41.Kc3 h5 42.Td4
De7 43.b4 h4 44.Td3 De1+
45.uppg.
Emanuel avslutade sin fina
turnering med en snabbremi
mot Michael Adams vilket gav
honom 7 poäng och en nionde
plats med lika många poäng
som Alberto David på femte
platsen. Emanuel vann också
tio värdefulla Elopoäng som
tar honom ännu närmare topphundra-listan om han inte redan
är där.
En halva före Emanuel på
plats fyra placerade sig Nigel
Short som tog 4½ poäng på de
sista 5 ronderna. Hans vinst mot
Sulskis i sista ronden var enligt
honom själv hemmaanalyser från
första till sista draget. Michael
Adams och Viktor Laznicka
på tredje respektive andra plats
spelade stabilt. Laznicka visade
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upp fin slutspelsteknik när han
spelade ner erkänt svårslagne
tysken Georg Meier från ett
marginellt sämre slutspel. Att
kunna vinna i sista ronden med
de svarta pjäserna är en väldigt
viktig egenskap om man vill bli
en bra turneringsspelare.
Ensam vinnare av turneringen
blev holländaren Jan Werle.
Efter plumpen i rond två visade
han upp riktigt fint spel och en
härlig kämpaglöd. Han vann inte
mindre än sju partier! Dessutom
hade han lite tur med färgerna då
han fick spela sex vita partier och
endast fyra svarta. Tur är dock
något man förtjänar. Werle hade
faktiskt inte planerat att spela
tävlingen utan tänkte bara agera
sekundant åt sin flickvän WIM
Iozefina Paulet. Tillsammans
med tävlingsledaren Manuel
Weeks övertalade hon honom
att trots allt spela själv, ett beslut
knappast någon av dem ångrar
idag. Ytterligare en pristagare
som bör nämnas är professor
David Robertson som till sin
frus förskräckelse också ställde
upp som spelare i turneringen

trots att han hade lovat dyrt och
heligt att inte spela själv. Han
skötte spelet mycket bra och
blev med sina 4½ poäng bäste
orankade spelare.
Avslutningsvis måste jag bara
visa turneringens drag. Håll till
godo!
 Thomas Luther
 Stuart Conquest
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Här spelade vit det mördande
33.La6!! med lätt vinst eftersom
vit kommer åt nyckelpunkten
c6. Avslutningen blev 33...
Td8 34.Lxb7 Txd6 35.exd6
Kf8 36.Lxc6 Kg8 37.Se4 La5
38.Sg5 Df6 39.De2 Dd4 40.Df1
Lg6 41.Le4 uppg.

EU-mästerskapet, Liverpool 2008
1. Jan Werle		
2. Viktor Laznicka		
3. Michael Adams		
4. Nigel Short		
5. Alberto David		
6. Erwin L'Ami		
7. Maxime Vachier-Lagrave
8. Daniel Fridman		
9. Emanuel Berg		
10. Etienne Bacrot		
21. Tiger Hillarp Persson		
22. Pontus Carlsson		
45. Ulf Andersson		
81. Mikael Näslund		

Nederländerna
Tjeckien
England
England
Luxemburg
Nederländerna
Frankrike
Tyskland
Sverige
Frankrike
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige

8
7½
7½
7½
7
7
7
7
7
7
6½
6½
6
5
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Arash har redan
fått nya kamrater
Av Niklas Sidmar
Arash Akbarinia flyttade till Sverige i slutet av
augusti för att börja studera på IT-universitet
i Göteborg. Några dagar senare deltog han
i snabbschacksturneringen Janne Wettfors
Open och snart hade han hittat ett elitserielag
att spela i.
– SK Kamraterna frågade om jag ville spela
med dem i serien och jag tackade ja, berättar
Arash Akbarinia.
SK Kamraterna inledde elitseriespelet mot
Skara SS och medan Skara saknade flera av sina
toppspelare hade Kamraterna mönstrat i stort
sett bästa tänkbara lag. På tredjebordet spelade
nyförvärvet Arash Akbarinia som hjälpte sin nya
klubb att ta en mycket viktig premiärseger genom
att vinna partiet mot Lars-Göran Eklund.
– Partiet var jämnt, jag tror att det var remi
egentligen, men han fick problem med tiden
och jag lyckades vinna. Jag tycker nog att
matchresultatet var rättvist, vi stod lite bättre hela
tiden, men vi hade förstås tur att de inte hade med
alla sina stjärnor.
Förra året tog Kamraterna ett par viktiga segrar
tidigt, vilket gjorde att man aldrig behövde oroa
sig på allvar för nedflyttning. I år kan vinsten mot
Skara bli en liknande viktig seger. I andra ronden
blev det oavgjort i lokalderbyt mot SS Manhem
och nu kanske Kamraterna kan börja snegla uppåt
i tabellen.
– Vi är kanske inte tillräckligt bra för att vinna
Elitserien, men jag tycker att vi har ett starkt lag
även om vi inte har några stormästare, förklarar
Akbarinia.
Arash Akbarinia kommer från Iran där han har
spelat schack sedan han var 6–7 år gammal. Under
hela ungdomstiden har han representerat Iran i
internationella ungdomstävlingar och han har
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NYINFLYTTAD. Det tog bara fyra dagar för Arash
Akbarinia att hitta ett elitserielag att spela i.

tagit silver i asiatiska mästerskapen i U14-klassen
år 2000 och i U16-klassen år 2002. För den som
har läst nyheterna på hemsidan för Chessbase
de senaste åren är han välkänd eftersom han har
skrivit en mängd artiklar om iranskt schack.
– När jag började spela var det för att både min
pappa och min bror spelade schack. Jag tror att
en viktig orsak till att jag fortsatte var att jag kom
tvåa i Teherans U10-mästerskap när jag var 9–10
år. Det var stort för mig, minns Arash.
Nu är Arash i Göteborg för att studera i
åtminstone två år, och under vintern kommer
han troligen att ha schackträning för ungdomar i
Gunnilse i Göteborg.
– Jag har varit ungdomstränare länge i Iran och
jag har utbildat mig till Fide-tränare i Berlin, så jag
vill gärna använda mina kunskaper här i Sverige
också, säger han.

ELITSERIEN

FOTO: Niklas Sidmar

Fortfarande frågetecken
för Sollentunas elitlag

Förra säsongen hade Sollentuna endast en enda
gång en spelare i laget med lägre rating än 2300.
I matchen mot Västerås hade man fyra. Det blev
förlust med 6–2 och frågan i vilken utsträckning
Sollentuna kommer att ha råd att ha med alla sina
stormästare är fortfarande i högsta grad aktuell.
På grund av OS i Dresden var Sollentunas
andrarondsmatch mot Västerås flyttad till den
första helgen, men av OS-spelarna var det till slut
bara Emanuel Berg som kom till spel.
En av de Sollentunaspelare som missade de två

första ronderna var Pontus Carlsson.
Varför var du inte med?
– Matchen mot Västerås flyttades ju i ett sent
skede och jag spelade en tävling i Frankrike som
var planerad sedan länge.
Vad säger du om resultaten i de två första
matcherna?
– Vi hade ju många nya spelare och jag tycker
att de gjorde ganska bra resultat. Men förlusten
mot Västerås kan man förstås inte vara nöjd med
även om jag tror att Västerås kommer att bli farliga
i år. De har ett starkt lag med bra lagmoral.
Ska ni fortfarande betraktas som en av
favoriterna till SM-guldet?
– Ja, vi är ett av de lag som kan vinna, men
favorit kanske vi inte är med tanke på hur
spelschemat såg ut.
Hur kommer ert lag att se ut i fortsättningen?
– Vi kommer att ha starkast möjliga lag … men
det är förstås svårt att veta vad som är starkast
möjliga lag vid varje tillfälle. Jag kan i alla fall
garantera att vi kommer att ha starkare lag än
senast.
Kommer du att vara med i sammandraget?
– Det står skrivet i stjärnorna … jag avslöjar
inga laguppställningar.

Elitserien rond 1–2
Sollentuna SK–Farsta SK
Västerås SK–Upsala ASS
Skara SS–SK Kamraterna
Lunds ASK–Örgryte SK
Limhamns SK–SS Manhem
SK Rockaden–Solna SS

7½–½
4–4
3–5
6½–1½
6–2
7½–½

Västerås SK–Sollentuna SK
6–2
Farsta SK–Solna SS
4½–3½
Upsala ASS–SK Rockaden
2–6
SK Kamraterna–SS Manhem
4–4
Lunds ASK–Limhamns SK
3½–4½
Örgryte SK–Skara SS
(spelas 1 mars 2009)

1. SK Rockaden
2. Limhamns SK
3. Västerås SK
4. SK Kamraterna
5. Lunds ASK
6. Sollentuna SK
7. Farsta SK
8. Upsala ASS
    SS Manhem
10. Solna SS
11. Skara SS
12. Örgryte SK

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0

0 13½
0 10½
0 10
0	  9
1 10
1	  9½
1	  5
1	  6
1	  6
2	  4
1	  3
1	  1½

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

TfS 7/2008 39

s
i
r

A

Spelöppningsskola
Av Ari Ziegler

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

AVBÖJD KUNGSGAMBIT
Den här gången är det dags att ta
en titt på Avböjd Kungsgambit.
Svart kan tacka nej till f4bonden på flera olika sätt och vi
ska titta på tre av dem:
2...Lc5 (det sunda och kanske
bästa sättet)
2...d5 (det hårda) samt
2...Sc6 följt av 3...f5 (det
vilda)

Variant 1
1.e4 e5 2.f4 Lc5

XIIIIIIIIY
9rSnlWqk?nTr0
9ZppZpp?pZpp0
9-?-?-?-?0
9?-Vl-Zp-?-0
9-?-?PZP-?0
9?-?-?-?-0
9PZPPZP-?PZP0
9TRNVLQMKLSNR0
xiiiiiiiiy

Om man inte gillar vilt spel utan
föredrar någon form av logik så
bör 2...Lc5 passa svartspelaren.
Vit har allvarligt försvagat de
svarta fälten längs diagonalen
g1–a7 och då passar svart på
att attackera dessa. Om vit vill
rockera måste han planera sitt
spel väldigt noga. Svart offrar
även fräckt sin e5-bonde, men
den går inte att slå eftersom vit
då förlorar efter 3...Dh4+.
3.Sf3
Det är svårt att föreslå något
annat. Vit parerar alla obehagliga
schackar på h4, ökar trycket
på e5 och förbereder eventuellt
c3 följt av d4 i syfte att få göra
rockad. Om man kan göra ett
drag som fyller tre funktioner
kan man vara nöjd!
3...d6
Ett enkelt och stabilt drag. Svart
försöker ställa upp sig så normalt
man bara kan och hoppas att
sunt spel betalar sig.
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4.Sc3
Vit kan även prova med 4.c3.
Mer om det i variant 2.
4...Sf6 5.Lc4
Efter 5.fxe5 dxe5 6.Sxe5 0–0
(eller 6...Dd4 7.Sd3 Lb6 8.e5
[8.a4!? Sc6 9.a5 Sxa5 10.Ta4
Dd8 11.e5 Sd5] 8...Sfd7 9.e6
Sf6 [9...fxe6 10.Dh5+ g6 11.Dh6
med oklart spel] 10.exf7+ Kxf7
11.Df3 Sc6 12.h3 [12.Le2 Te8
13.Kd1 Lg4 och svart vinner,
t.ex. 14.Df4 Txe2 15.Sxe2 Te8!
16.Te1 Txe2 17.Txe2 Dg1+
18.Se1 Sd4] 12...Te8+ 13.Kd1
och vit bör kunna hålla ihop
ställningen) 7.Sf3 (7.d3? Dd4!)
7...Sc6 har vit har så långt kvar
till rockaden att svarts ställning
måste föredras.
5...Sc6
5...0–0 6.d3 a6 7.fxe5 dxe5
8.De2 följt av Le3 är lika.
Däremot står svart något bättre
efter 8.Lg5 b5 9.Lb3 h6 10.Lh4
Dd6 11.Dd2 Sbd7 12.0–0–0 c6.
6.d3

XIIIIIIIIY
9r?lWqk?-Tr0
9ZppZp-?pZpp0
9-?nZp-Sn-?0
9?-Vl-Zp-?-0
9-?L?PZP-?0
9?-SNP?N?-0
9PZPP?-?PZP0
9TR-VLQMK-?R0
xiiiiiiiiy

6...Lg4
Förhindrar den naturliga idén
De2 följt av Le3. 6...Sg4 är
kortsiktigt eftersom svarts hot
mot f2 inte är så farligt som det
ser ut: 7.Sg5 0–0 8.f5 Lf2+ (8...
Sf2 9.Dh5) 9.Kf1 Se3+ 10.Lxe3
Lxe3 11.h4 med lika spel. Efter
alternativet 6...0–0 leder 7.f5
Sd4 8.Sxd4 Lxd4 9.Df3 c6
10.Lb3 b5 11.g4 Sd7 12.g5 Sc5
13.Se2 till oklart spel.
7.Sa4

Vit fokuserar på det viktiga:
svartfältslöparen skall bort. 7.h3
Lxf3 8.Dxf3 Sd4 9.Dg3 Sh5 (9...
Sxc2+ 10.Kd1 Sxa1 11.Dxg7
Kd7 med utjämning) 10.Dg4
0–0 11.Dxh5 Sxc2+ 12.Kd1
Sxa1 13.Tf1 c6 14.f5 d5 15.exd5
Le7 16.dxc6 Tc8! 17.Le3 Txc6
18.Dg4 e4! 19.Dxe4 Lf6 ger
lika spel.
7...0–0
7...Lb6 är vanligare men inte
nödvändigtvis bättre.
8.Sxc5
8.f5 vill man hellre spela när
löparen står på c8. Efter 8...Lxf3
9.gxf3 (9.Dxf3?! Sd4 10.Dd1
b5 11.Sxc5 bxc4 med fint spel
för svart) 9...Lb6 10.Sxb6 axb6
11.Tg1 Kh8 väger spelet lika.
8...dxc5 9.0–0

XIIIIIIIIY
9r?-Wq-Trk?0
9ZppZp-?pZpp0
9-?n?-Sn-?0
9?-Zp-Zp-?-0
9-?L?PZPl?0
9?-?P?N?-0
9PZPP?-?PZP0
9TR-VLQ?RMK-0
xiiiiiiiiy

Äntligen har vit fått rockera!
9.c3 är lite långsamt för då kan
svart spela 9...Dd6! följt av
...Tad8 och ...Sa5.
9...Dd6!?
Svart visar prov på stor förståelse
av ställningen. De svarta fälten
är viktiga. Nu garderar han e5
samtidigt som han hotar att slå
på f4. Rybka, däremot, tycker
något bättre om 9...Sh5. Då kan
följa 10.h3 (10.f5 Sd4 11.Le3
Sf4 12.Kh1 b5 med jämnt spel)
10...Lxf3 11.Dxf3 Sxf4 12.Lxf4
Sd4 (12...exf4 med lika spel
i A. Marin–M. Marin, 1992)
13.Dh5 exf4 14.Txf4 g6 15.Tg4
Kg7 (15...b5 16.Txg6+ hxg6
17.Dxg6+ Kh8 18.Dh6+ Kg8

AVBÖJD KUNGSGAMBIT
19.Dg6+ Kh8 20.Dh6 med klar
fördel för vit) 16.Tf1 De7 17.c3
Sc6 18.Tf5 f6 19.Tg3 Se5 med
idén Kh8. Svart står minimalt
bättre.
10.f5
Men inte 10.h3?! Lxf3 11.Dxf3
b5! 12.Lb3 c4 13.dxc4 bxc4
14.La4 (14.Lxc4? Dc5+) 14...
Sd4 då svart har initiativet.
10...Sd4 11.a4
Vit kämpar förtvivlat för att få
behålla sin härliga vitfältare.
Ställningen är lika. Svart
kommer troligen att slå på f3
med sin löpare och då får vi
en spännande strategisk kamp
mellan
springarparet
och
löparparet.

Variant 2
1.e4 e5 2.f4 Lc5 3.Sf3 d6 4.c3

XIIIIIIIIY
9rSnlWqk?nTr0
9ZppZp-?pZpp0
9-?-Zp-?-?0
9?-Vl-Zp-?-0
9-?-?PZP-?0
9?-ZP-?N?-0
9PZP-ZP-?PZP0
9TRNVLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

Den andra metoden att bemöta
Lc5-varianten är att satsa
på centrumexpansion med
bönderna. Detta är något sämre
än "figurspelsvarianten" med
4.Lc4. När man spelar c3 följt av
d4 så har man stora strategiska
ambitioner men det är lätt att bli
straffad när man gapar över för
mycket …
4...Lg4
4...Lb6 är fullt spelbart, ett
klokt drag som bygger på idén
att svart låter vit bygga upp sitt
centrum för att sedan sakta men
säkert bryta ner det, t.ex. 5.d4
(5.Sa3 med idén Sa3–c4xb6

är också okej) 5...exd4 6.cxd4
Sf6 7.e5 dxe5 8.fxe5 Sd5 med
utjämning.
5.d4
En smula riskabelt. 5.fxe5 dxe5
6.Da4+ (6.Lc4 De7 [6...Sc6
7.b4 Lb6 8.b5 Sce7 9.Lxf7+]
7.h3 Lxf3 8.Dxf3 Sf6 9.d3 Sbd7
10.Le3 0–0 11.0–0 och det är
utjämnat) 6...Ld7 7.Dc4 Ld6
8.d4 Sc6 ger lika spel.
5...Lxf3 6.gxf3 Dh4+ 7.Ke2
Lb6

XIIIIIIIIY
9rSn-?k?nTr0
9ZppZp-?pZpp0
9-Vl-Zp-?-?0
9?-?-Zp-?-0
9-?-ZPPZP-Wq0
9?-ZP-?P?-0
9PZP-?K?-ZP0
9TRNVLQ?L?R0
xiiiiiiiiy

Återigen har vi en helt galen
ställning. Kanske är båda
spelarna nöjda! Vit har centrum
men svart har en lite osäker kung
på e2 att spela mot.
8.Sa3!?
8.a4! hotar a4–a5, t.ex. 8...
a5 9.dxe5 Df2+ 10.Kd3 dxe5
11.De2 Dc5 då vits kung är
säker och med löparparet i sin
hand kan vit se fram emot ett
långt parti med tillförsikt.
8...f5!?
Eller 8...exd4 9.cxd4 Sc6 10.Le3
0–0–0 11.d5 Lxe3 12.Kxe3 Sce7
13.Da4 med oklar ställning.
9.Sc4 fxe4 10.fxe5 dxe5 11.Sxe5
Sc6! 12.Sxc6 bxc6 13.Lg2 Dh5
Efter 13...Se7 14.Dc2 exf3+
15.Lxf3 0–0 16.De4 Df6 17.Lg4
är ställningen jämn.
14.Le3
14.Dd2! Se7 15.Dg5! exf3+
16.Lxf3 Df7 17.Df4 med liten
fördel för vit.
14...Db5+ 15.Kf2 Se7?!
15...Dxb2+
16.De2
Dxc3

17.Thc1 Db4 18.Tc4 med
kompensation för bonden.
16.fxe4
Vit står bättre.

Variant 3
1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 e4

XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVlnTr0
9ZppZp-?pZpp0
9-?-?-?-?0
9?-?P?-?-0
9-?-?pZP-?0
9?-?-?-?-0
9PZPPZP-?PZP0
9TRNVLQMKLSNR0
xiiiiiiiiy

Falkbeers motgambit. Lyckligt
vis har två av de största
schackgenierna som någonsin
levat spelat mot varandra i
den här varianten. Båda hade
fenomalt minne och båda var
angreppsspelare. Båda var
bekanta med Kungsgambitens
alla vrår!
4.d3
Ett bra drag som följer principen
att bönder gillar att angripa
bönder!
4...Sf6 5.dxe4 Sxe4 6.Sf3 Lc5
Efter 6...c6 7.Ld3 cxd5 8.Lxe4
dxe4 9.Dxd8+ Kxd8 10.Sg5
Ke8 11.Sxe4 står vit lite bättre
enligt Rybka.

XIIIIIIIIY
9rSnlWqk?-Tr0
9ZppZp-?pZpp0
9-?-?-?-?0
9?-VlP?-?-0
9-?-?nZP-?0
9?-?-?N?-0
9PZPP?-?PZP0
9TRNVLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

7.De2!
Efter 7.Sbd2 Sf6 8.Lb5+ 8.Sb3
De7+ 9.De2 0–0 10.c4 Te8
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11.Dxe7 Lxe7 12.Ld3 c6 13.dxc6
Sxc6 14.0–0 Sb4 15.Lb1 Le6
är det lika spel och alternativet
8...Sbd7 9.De2+ Le7 10.c4
0–0 11.Lxd7 Lxd7 12.0–0 Te8
13.Se5 Lc5+ 14.Kh1 c6 15.dxc6
Lxc6 ger svart kompensation för
bonden enligt Rybka.
7...Lf5
7...f5 är stabilt men förstör för
löparen på c8. När man offrar
material är dynamik viktigast.
Om 7...Lf2+ så 8.Kd1 Dxd5+
9.Sfd2! f5 10.Sc3 Dd6 11.Scxe4
fxe4 12.Dxf2 och vit vinner.
8.Sc3
8.g4!? 0–0 9.gxf5 Te8! 10.Dg2
Sf2+ 11.Le2 Sxh1 12.Dxh1
Dxd5 och svart kan inte klaga.
8...De7 9.Le3
9.Ld2 Sd7 10.0–0–0 0–0–0
11.Sxe4 Lxe4 12.c4 är ett annat
alternativ som ger vit någon
sorts fördel. Svarts pjäser är
dock bättre koordinerade än vits
vilket ger hopp om lika spel.
9...Sxc3 10.Lxc5 Sxe2 11.Lxe7
Sxf4 12.La3!
12.Lh4 Sxd5 (12...Lxc2 13.Tc1
Lf5 14.Txc7 Sxd5 15.Lb5+
Kf8 16.Tc5 Le6 17.Sd4 med
klar fördel för vit) 13.0–0–0
c6 14.c4 Sf6 15.Ld3 Lxd3
16.The1+ Kf8 17.Txd3 Sbd7
18.Lf2! hindrar utvecklingen av
tornet och tvingar svart att flytta
fram a-bonden och därigenom
försvaga b6-fältet.
12...Sd7
Eller:
a) 12...Sxd5 13.0–0–0 Le6
14.Lc4 c6 15.The1 Kd8 16.Sg5
Te8 17.Sxe6+ fxe6 18.Ld3
b5 (18...g6 19.c4) 19.Lxh7
Th8 20.Le4 Txh2 21.Ld6 Th5
22.Lg6 Th6 23.Lf7 Sa6 24.Lf4
och vit vinner.
b) 12...Le4 13.Lb5+ Sd7 14.
0–0 Sxd5 15.Lxd7+ Kxd7
16.Se5+ Ke6 17.Sxf7 The8
18.Sg5+ Kd7 19.Tf7+ Kc6
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20.Txg7 och vit har en klar
fördel.
13.0–0–0
Vits fördel är odiskutabel.
Bronstein har segrat i öppnings
duellen mot Michail Tal, Riga
1968.

Variant 4
1.e4 e5 2.f4 Sc6 3.Sf3 f5!?

XIIIIIIIIY
9r?lWqkVlnTr0
9ZppZpp?-Zpp0
9-?n?-?-?0
9?-?-Zpp?-0
9-?-?PZP-?0
9?-?-?N?-0
9PZPPZP-?PZP0
9TRNVLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

Ett underbart drag som kastar
vit in i osäkerhetens inferno.
4.exf5
Alternativ:
a) 4.d3 d6 med utjämning.
b) 4.d4?! fxe4 (4...exd4!)
5.Sxe5 d6 6.Sxc6 (6.Dh5+ g6
7.Sxg6 Sf6 8.Dh4 Sxd4! 9.Sxh8
Sxc2+ 10.Kd1 Sxa1 och svart är
mycket snabbare än vit när det
gäller att ta springaren i hörnet.
Utöver det har svart mäktiga
centrumbönder. Detta samman
taget ger svart vinstspel.
c) 4.Lc4!? och nu
c1) 4...Lc5 5.Sc3 Sf6 6.fxe5
och vit står bättre.
c2) 4...fxe4 5.Sxe5 Sxe5 (5...
d5 6.Lb5 Sge7 och ställningen
är oklar) 6.fxe5 Dh4+ 7.g3 De7
8.Dh5+ g6 9.De2 Dxe5 10.Sc3
Sf6 11.d4 med initiativ för vit.
c3) 4...exf4 5.d3 fxe4 6.dxe4
Df6 (6...Lb4+ 7.c3 Ld6 8.0–0
Df6 9.Sbd2 Sge7 10.e5 [här kan
det bli svårt för vit att bevisa
kompensationen med lugna
medel] 10...Sxe5 11.Se4 Dh6
12.Sxd6+ cxd6 13.Dd4 och vit

har komp) 7.Sc3 Lb4 8.Ld2 Sge7
9.De2 d6 10.0–0–0 Lg4. Vit har
någon form av kompensation
men det känns som att den inte är
tillräcklig med tanke på att svart
på det hela taget är harmoniskt
utvecklad.
4...e4 5.Sg5
Kombinerar hotet på e4-bonden
med ett presumtivt angrepp mot
f7-rutan. Det finns en viktig
bivariant i 5.Se5 (hotar Dh5+)
5...Sf6 (enkelt och effektivt,
efter 5...Sxe5?! 6.fxe5 De7 kan
vit få fördel med antingen 7.d4
eller 7.Dh5+) och nu:
a) 6.Le2 (för primitivt) 6...
Lc5 7.Lh5+ Kf8 8.Sc3 De7!
och svart stod något bättre i
Ziegler–Pedersen, Århus 1998.
b) 6.Lc4 d5 7.Lb5 Lxf5 8.Sxc6
bxc6 9.Lxc6+ Ld7 10.Lxd7+
(10.Lxa8 Lg4 11.Lc6+ Ke7
12.Dxg4 Sxg4 och svart har
övertaget) 10...Dxd7 med oklart
spel.
c) 6.d3 (intressant och
svårbedömt!) 6...exd3!? (6...
De7!? 7.d4 d6 [7...Sd8!? med
idén 8...c6] 8.Sxc6 [8.Lb5!?
dxe5 9.fxe5 är oklart] 8...bxc6
9.g4! h5 10.g5 Sd5 11.c4 Sb6
12.Lh3 Df7 ger svart motspel)
7.Lxd3 Lc5 och svart ser inte
ut att behöva frukta speciellt
mycket farligheter från vits
sida.
d) 6.Sc3 (normalt och enligt
Wahls det bästa) 6...De7! …

XIIIIIIIIY
9r?l?kVl-Tr0
9ZppZppWq-Zpp0
9-?n?-Sn-?0
9?-?-SNP?-0
9-?-?pZP-?0
9?-SN-?-?-0
9PZPPZP-?PZP0
9TR-VLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

… och nu är det slut på de
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naturliga dragen för vit, så därför
får han istället spela konkret:
7.g4 (det naturliga 7.Sxc6 ger
vit problem efter 7...dxc6 8.g4
[annars finns det ingen mening
med vits tidigare spel] 8...h5 och
svart står redan något bättre) 7...
Sxe5 8.fxe5 Dxe5 9.De2 d5
(9...Le7 10.d3 0–0 11.dxe4 d5
12.Lg2 [12.exd5 Sxg4!] 12...
d4 [efter 12...h5 ser det ut som
om vit är illa ute, men han klarar
sig: 13.0–0 Ld6 14.Lf4 Dd4+
15.Kh1 Lxf4 16.Txf4 hxg4
17.Taf1 dxe4 18.Sxe4 och vit
står bättre] 13.Sd5 Sxd5 14.exd5
Lh4+ 15.Kd1 Dd6 16.Ld2 Ld7
17.Dc4 Tae8 18.Dxd4 och vit
står bättre men måste passa
sig eftersom det blir svårt för
honom att få med tornet på a1)
10.d4 Dxd4 11.g5 Sd7 (11...Lb4
12.Ld2 Sd7 13.0–0–0 och vit
står bättre) 12.Le3 De5 är inte
sämre för svart enligt Rybka.
5...Sf6 6.Le2
6.d3!? d5 7.dxe4 dxe4 8.Dxd8+
Sxd8 9.Sc3 Lxf5 med lika spel.

De7 11.Df7+ Dxf7 12.Sxf7 och
vit står klart bättre.
7.Sc3
Att schacka med 7.Lh5+ är
naturligtvis lockande, men
kostar tid. Det kan följa 7...Kf8
(7...Ke7 8.Sf7 [8.d3 d5 9.Sf7
De8 10.Sxh8 Dxh5 11.Dxh5
Sxh5 12.dxe4 dxe4 13.g4 Sf6
14.Sc3 Sb4 med oklart spel]
8...De8 9.Sxh8 Dxh5 [9...Sxh5
10.Dg4!?] 10.Dxh5 Sxh5 11.Sc3
[11.Tf1?! Sf6 12.c3 d5 13.b4
Ld6 med klar fördel för svart
i Weijers–Olthof, Rosmalen
1995] 11...Sd4 [11...Sf6 12.g4
och vit står klart bättre liksom
efter 11...Sxf4 12.Sxe4] 12.Kd1
d6 [12...Sxf4 13.Sxe4 med klar
vit fördel] 13.Sd5+ och nu har
vit den bättre ställningen) 8.Sf7
De8 9.Sxh8 Dxh5 10.Dxh5 Sxh5
11.Sc3 Sf6 (11...d5!? 12.g4 [12.
Sxd5 Lxf5] 12...Sxf4 13.d4
Sxd4 14.Lxf4 Sxc2+ 15.Kd2
Sxa1 16.Txa1 [16.Sxd5 Lxf5
17.gxf5 Td8 med bättre spel för
svart] 16...c6 ger svart en liten

fördel) 12.g4 Sd4 13.g5 Sxc2+
14.Kd1 Sxa1 15.gxf6 Ld4 och
svart har minst lika spel.
7...De7
Efter 7...0–0 8.Sgxe4 Sxe4
9.Sxe4 Lb6 10.c3 d5 11.Sg3 d4
12.d3 Dh4 13.Db3+ Kh8 14.Ld2
Txf5 15.0–0–0 dxc3 16.bxc3
Tf6 17.Se4 har svart någon form
av kompensation. Vits struktur
är lite darrig och svart har hyfsat
figurspel, men troligen kan vit
behålla merbonden och med
tiden pressa svart, t.ex. 17...Le6
18.Db2 Tff8 19.g3 osv.
8.d3 exd3 9.Dxd3 d5

XIIIIIIIIY
9r?l?k?-Tr0
9ZppZp-Wq-Zpp0
9-?n?-Sn-?0
9?-Vlp?PSN-0
9-?-?-ZP-?0
9?-SNQ?-?-0
9PZPP?L?PZP0
9TR-VL-MK-?R0
xiiiiiiiiy

Oklart spel.

XIIIIIIIIY
9r?lWqkVl-Tr0
9ZppZpp?-Zpp0
9-?n?-Sn-?0
9?-?-?PSN-0
9-?-?pZP-?0
9?-?-?-?-0
9PZPPZPL?PZP0
9TRNVLQMK-?R0
xiiiiiiiiy

6...Lc5
En vanlig idé. Svart berövar vit
rockaden. Andra drag:
a) 6...h5 (med idén 7...d5)
7.c4!? (7.Sc3 d5 8.Se6 De7 med
oklart spel) 7...d6 8.d3 Lxf5
(8...exd3 9.Dxd3 Dd7 10.Se6)
9.dxe4 Sxe4 10.Dd5 Sxg5
11.Dxf5 Sf7 12.Sc3 och vit har
en liten fördel.
b) 6...Sd4 7.Lh5+ g6 8.fxg6
Sxc2+ 9.Dxc2 Sxh5 10.Db3

Fullständig inbjudan till Västgöta Open
kommer i nästa nummer av TfS och på
www.skaraschack.se.
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VM-MATCHEN

Anand sitter säkert
Viswanathan Anand
Vladimir Kramnik

½½1½11½½½0½
½½0½00½½½1½

Partikommentarer: Ralf Åkesson
De senaste åren har bjudit på
smått kaotiska turer kring de
klassiska VM-matcherna i
schack, men förra året kom VMturneringen i Mexiko till stånd
och det innebar ett stort steg mot
normaliserade förhållanden.
Vann gjorde som bekant
indiern Viswanathan Anand, 38,
som inte bara erövrade VM-titeln
utan också passerade 2800 i Elo
och klev upp på förstaplatsen på
världsrankingen.
Den detroniserade världs
mästaren, den nu 33-årige
ryssen Vladimir Kramnik,
släppte dock inte ifrån sig titeln
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6½
4½

Text: André Nilsson

lättvindigt utan såg till att stå
först i utmanarkön.
Den 14 oktober satt så Anand
och Kramnik mittemot varandra
i den tidigare tyska huvudstaden
Bonn. Bäst av 12 partier gällde
och i händelse av oavgjort vid
full tid skulle särspel vidta.
Prispotten på 1,5 miljoner euro
delades lika oavsett resultat.
Vem var förhandsfavorit
då? Artur Jussupow gjorde på
den officiella VM-sajten en
intressant jämförelse mellan
spelarna där han höll Anand
som knapp favorit i kraft av
dennes angreppsförmåga, ett

större taktiskt kunnande och
en vassare variantberäkning.
Kramnik å sin sida ansågs
ha en bättre positionell och
strategisk förståelse och bättre
slutspelsteknik. Jussupow trodde
dessutom att Kramnik skulle
ha en viss fördel i öppnings
förberedelserna, men riktigt så
blev det nu inte …
Inledningen på VM-matchen
blev trevande. Kramnik valde
otippat en harmlös avbytes
variant i Slaviskt i sitt första
vitparti och visserligen vann han
en bonde men vad hjälpte det
mot den aktivt spelande Anand,

VM-MATCHEN
som effektivt utjämnade och
avvecklade till remi.
Andra partiet slutade lite
snöpligt när spelarna enades
om remi i en rörig ställning där
Anand hade en merbonde men
dålig koordination.
Det dröjde till tredje ronden
innan det hettade till rejält …
Tredje matchpartiet
 Vladimir Kramnik
 Viswanathan Anand
 Damgambit (D 49)

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3
e6 5.e3 Sbd7 6.Ld3 dxc4
7.Lxc4 b5 8.Ld3 a6 9.e4 c5
Den klassiska Meranervarianten
som kan leda till ytterst skarpt
spel. Här finns en viktig för
grening beroende på vilken
centrumframstöt vit väljer.
10.e5 cxd4 11.Sxb5 axb5
12.exf6 gxf6
Denna bondeställning fick vi se
många gånger under matchen!
13.0–0 Db6 14.De2 Lb7!?

XIIIIIIIIY
9r?-?kVl-Tr0
9?l?n?p?p0
9-Wq-?pZp-?0
9?p?-?-?-0
9-?-Zp-?-?0
9?-?L?N?-0
9PZP-?QZPPZP0
9TR-VL-?RMK-0
xiiiiiiiiy

Nyhet! En fräck sådan, säkert
förberedd genom ett gediget
analysarbete. Tidigare har man
alltid valt att behålla b-bonden
med 14...b4 eller 14...La6. Idén
bakom bondeoffret är att snabbt
få tryck på kungsflygeln där
punkten g2 är speciellt känslig.
15.Lxb5
Utjämnar materialet. Damflygel

bönderna kan bli mäktiga i ett
slutspel men den primära frågan
gäller välmåendet för de båda
kungarna. Spännande! En viktig
detalj i detta skede är att ...Lxf3?
kan bemötas med Dxf3 eftersom
tornet på a8 hänger.
15...Ld6 16.Td1 Tg8 17.g3
17.Txd4? Txg2+! är naturligtvis
kanon för svart.
17...Tg4 18.Lf4!?
Hårt spelat av Kramnik efter en
lång funderare. Vit går till motangrepp men det är inte lätt att
värdera den kommande ställningen. Andra möjligheter:
a) 18.Lxd7+? är dåligt p.g.a.
18...Kxd7 19.Se5+ fxe5 20.Dxg4
Dc6 21.f3 Dxf3 22.Dxf3 Lxf3
då svarts centrumbönder avgör.
b) 18.Sd2!? är närliggande,
t.ex. 18...f5 19.Sc4 Dc7 20.f3
Tg6 21.Sxd6+ Dxd6 22.Le3 med
klar fördel för vit. Anand hade
förmodligen förberett det fan
tastiska 18...Ke7! 19.Lxd7 (efter
19.Dxg4?! Dxb5 ger den långa
diagonalen stora bekymmer
för vit) 19...Tag8 20.Lb5 d3!
21.Dxd3 Txg3+ med enorma
komplikationer. Vit får ge dam
för två torn och springare, men
svart får ett farligt initiativ. Här
någonstans finns kanske ändå
anledningen till att Anand inte
ville upprepa 15...Ld6 i femte
partiet.
18...Lxf4 19.Sxd4
19.Txd4!? 0–0–0 är ett annat
analysprojekt.
19...h5 20.Sxe6! fxe6 21.Txd7
Kf8
Tvunget. Vit svarar med ännu
ett farligt angreppsdrag.
22.Dd3! Tg7!
Nu var det Anands tur att ta sig
en lutare. Svart måste ge tillbaka
pjäsen eftersom alternativen
förlorar direkt: 22...f5? 23.Dc3
eller 22...Lc8?! 23.Th7 Kg8
24.Te7 f5 25.Td1.

23.Txg7 Kxg7 24.gxf4 Td8
25.De2 Kh6

XIIIIIIIIY
9-?-Tr-?-?0
9?l?-?-?-0
9-Wq-?pZp-Mk0
9?L?-?-?p0
9-?-?-ZP-?0
9?-?-?-?-0
9PZP-?QZP-ZP0
9TR-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy

En lustig men förvånansvärt
säker kungsplacering. Nu kan
man försöka bedöma ställningen.
Vit har två vackra merbönder
på damflygeln men samtidigt
en ytterst exponerad kung som
svart kan angripa med sina tre
pjäser.
26.Kf1 Tg8 27.a4?!
Detta naturliga drag, som
garderar löparen på b5, är inte
det bästa. Anledningen är att
tornet på a1 representerar ett stort
taktiskt problem. Efter 27.f5?
Lg2+ 28.Ke1 Lc6! och 27.Td1?
Lg2+ 28.Ke1 Da5+ 29.Td2 Lh3
vinner svart, men 27.Tc1! är ett
svårfunnet försvarsdrag som ger
resurserna Tc2/Tc3. Samtidigt
förhindras Lg2–c6 och tornet
kan garderas med Kd2. Efter
27...Lg2+ 28.Ke1 Lh3 29.f5!
Tg1+ 30.Kd2 Dd4+ 31.Ld3
Dxb2+ 32.Tc2 Db4+ 33.Tc3
Lxf5 34.Lxf5 exf5 har svart har
återfått bönderna och vits kung
är fortfarande osäker, men det
lutar ändå åt remi med tanke på
det begränsade materialet.
27...Lg2+ 28.Ke1 Lh3!
Vits kung tvingas mot centrum
samtidigt som löparen får ett
härligt fält på f5, vilket även
ger ett fint skydd åt den egna
monarken.
29.Ta3
Ett alternativ är 29.Td1!? Lg4
(29...Tg1+ 30.Kd2 Tg2 31.De3
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Txf2+ 32.Le2 och vit bör klara
sig) 30.De3 (30.f3? Lh3 med
vinst för svart) 30...Dxe3+
31.fxe3 Lxd1 32.Kxd1 Tg2 och
svart vinner troligen även om
marginalerna är små (33.b3!?).
29...Tg1+ 30.Kd2 Dd4+ 31.Kc2
Lg4!
Anand vill locka fram en försvagning av andra raden.
32.f3?
Bättre är 32.Td3! Lf5 33.Kb3
Lxd3 34.Lxd3 då svart vinner
kvalitet med fortsatt angrepp,
men klart är det definitivt inte.
32...Lf5+

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?pZp-Mk0
9?L?-?l?p0
9P?-Wq-ZP-?0
9TR-?-?P?-0
9-ZPK?Q?-ZP0
9?-?-?-Tr-0
xiiiiiiiiy

33.Ld3??
En rejäl groda som lustigt nog
inte bestraffas direkt. Efter
33.Kb3 Tc1! (hotar 34...e5 eller
34...Tc2) 34.a5! (enda chansen!)
34...Tc2
35.Dxc2
Lxc2+
36.Kxc2 Dc5+ 37.Kb1 Dxb5
38.a6 har vit positionell remi
tack vare fribondens styrka.
Svart tycks ändå ha en smal
vinstväg här om han istället
spelar
34...Dd5+!
35.Lc4
(kungsdrag förlorar direkt,
vilket man lätt kan förvissa
sig om) 35...Db7+ 36.Lb5 (36.
Ka4 Tc2 är hopplöst) 36...Tc2
37.a6 Db6! 38.Df1 (38.Dxc2
Dxb5+!) 38...De3+ 39.Ka2 (39.
Ka4 Dd4+ och 40...T(x)b2) 39...
Dd2 40.Tb3 Tc1! med damvinst
och avgörande fördel eftersom
a-bonden är för långsam här.
Varianten är oerhört svår.
Vilket drama det kunde ha blivit

48 TfS 7/2008

i tidsnöden!
33...Lh3?
33...Lxd3+ vinner omedelbart,
t.ex. 34.Dxd3 (34.Txd3 Dc4+
35.Kd2 Dc1 matt) 34...Tg2+.
Det spelade draget ger damvinst
men det krävs fortfarande lite
precision.
34.a5 Tg2 35.a6
Bonden är inte ofarlig men svart
hinner koordinera sig för ett
slutangrepp.
35...Txe2+
36.Lxe2
Lf5+
37.Kb3 De3+ 38.Ka2 Dxe2
39.a7 Dc4+ 40.Ka1 Df1+
41.Ka2 Lb1+ 42.uppg.
Ett fantastiskt kampparti och
en stor psykologisk triumf för
Anand att vinna som svart.
"Vishy" vilade upp sig i ronden
efter med en rätt händelsefattig
remi med de vita pjäserna.
Frågan inför det femte partiet
var om världsmästaren skulle
våga upprepa öppningen från
rond tre.
Femte matchpartiet
 Vladimir Kramnik
 Viswanathan Anand
 Damgambit (D 49)

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3
e6 5.e3 Sbd7 6.Ld3 dxc4 7.Lxc4
b5 8.Ld3 a6 9.e4 c5 10.e5 cxd4
11.Sxb5 axb5 12.exf6 gxf6
13.0–0 Db6 14.De2 Lb7
Det är anmärkningsvärt – och
tyder på stort självförtroende –
att Anand vågar upprepa denna
skarpa variant!
15.Lxb5 Tg8!?
Ånyo tar Anand det spel
öppningsteoretiska initiativet
med en nyhet. Vilken kung
står sämst? Hur stark är svarts
centrummajoritet jämfört med
vits damflygelbönder?

16.Lf4 Ld6 17.Lg3
Ett fint fält för löparen där den
pluggar igen g-linjen, åtminstone
för ett ögonblick.
17...f5 18.Tfc1
Absolut inget självklart drag.
Huvudsyftet kan vara defensivt
eftersom obehagliga dam
manövrer (Dc5–d5 eller Dc5–
h5) stoppas. Man förstår att
Kramnik spenderade mycket tid
i öppningen.
18...f4 19.Lh4 Le7
Kungen vill komma ur bindningen längs diagonalen b5–e8,
samtidigt som Dd6–d5 möjliggörs.
20.a4 Lxh4 21.Sxh4 Ke7

XIIIIIIIIY
9r?-?-?r?0
9?l?nMkp?p0
9-Wq-?p?-?0
9?L?-?-?-0
9P?-Zp-Zp-SN0
9?-?-?-?-0
9-ZP-?QZPPZP0
9TR-TR-?-MK-0
xiiiiiiiiy

"Kungsutvecklingen" är både
rolig och logisk. Ställningen är
oerhört laddad! Om svart hinner
spela Tg5 och Tag8 så kan vit
få rejäla problem. Även direkt
slaget på g2 kan vara aktuellt.
22.Ta3
Några alternativ:
a) 22.b4? Txg2+! 23.Sxg2 Tg8
24.f3 d3+ 25.Df2 Lxf3 26.Dxb6
Txg2+ 27.Kf1 Sxb6 28.Lxd3
Sd5!. En forcerad variant som
avslutas med ett mattangrepp.
b) 22.Sf5+? Kf6 är ett slag i
luften.
c) 22.Dh5! (ett datordrag som
förhindrar 22...Tg5 och hotar
23.Lxd7) 22...Dd6 (22...Sf6
23.De5!) 23.Lxd7 Dxd7 24.f3.
Svarts löpardiagonal blockeras
samtidigt som kantspringaren
garderar de känsliga punkterna
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g2 och f3. Förmodligen står vit
klart bättre här.
22...Tac8
Nu är vits första rad svag vilket
snart kommer att märkas …
23.Txc8
23.Td1!? är skarpare men med
sämre tid föredrar Kramnik att
förenkla.
23...Txc8 24.Ta1 Dc5 25.Dg4
De5!
En sund centralisering som tar
bort möjligheten 26.Te1 (följt
av Sf5+) för vit.
26.Sf3 Df6
Den här ställningen känns
ganska jämn (datorn föredrar
vit) men på klockan har Anand
ett rejält övertag.
27.Te1
Andra möjligheter:
a) 27.Lxd7 Kxd7 28.Sxd4 Ke7
och den starka löparen på b7 ger
kompensation för bonden.
b) 27.a5 (förefaller logiskt
med tornet bakom bonden) 27...
h5!? 28.Dh3 d3 29.Lxd3 Dxb2
30.Tf1 med remitendens.
c) 27.Sxd4? fungerar ej, se
partiet!
27...Tc5 28.b4 Tc3!

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?l?nMkp?p0
9-?-?pWq-?0
9?L?-?-?-0
9PZP-Zp-ZpQ?0
9?-Tr-?N?-0
9-?-?-ZPPZP0
9?-?-TR-MK-0
xiiiiiiiiy

En djävulsk fälla i Kramniks
tidsnöd …
29.Sxd4??
En blunder, baserad på en
beräkning som är ett drag för
kort. Med anledning av saker
som stått på Internet vill jag
ändå påstå att värre feldrag
har förekommit i tidigare

VM-matcher. 29.Lxd7 Kxd7
30.Se5+?? (30.Sg5!?) 30...Dxe5!
går inte. Bäst var förmodligen
29.Sd2 med svårbedömt spel.
29...Dxd4!
Anand var inte sen att exekvera
slutdragen.
30.Td1 Sf6 31.Txd4 Sxg4
32.Td7+ Kf6 33.Txb7 Tc1+
34.Lf1 Se3!!
Slutfinessen. Vit har inte ens
något sätt att spela vidare med
pjäs under.
35.fxe3 fxe3 36.uppg.
Slutet kom säkert som en tung
knäck för Kramnik.
När förlorade Kramnik senast
två vitpartier i rad? Att döma
av spelet i nästa parti var den
förre världsmästaren skärrad.
Notera att Anand återigen låter
kungen stå kvar i mitten med
god effekt. Hur ska en stackars
juniortränare i fortsättningen få
sina adepter att rockera?
Sjätte matchpartiet
 Viswanathan Anand
 Vladimir Kramnik
 Nimzoindiskt (E 34)

1.d4
Anand öppnade konsekvent med
1.d4 i matchen, åtminstone så
länge han ville vinna med vit.
1...Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2
d5 5.cxd5 Dxd5!? 6.Sf3 Df5
Denna udda variant, som till
exempel Michael Adams ofta
använder, har ett tämligen gott
rykte. Dock undrar jag om den
passar Kramniks spelstil. För
övrigt har Anand även utnyttjat
varianten som svart.
7.Db3
Dambytet 7.Dxf5 exf5 brukar
anses tämligen uddlöst eftersom
svart har god kontroll över de

vita fälten i centrum.
7...Sc6!?
Lite skumt. I allmänhet tycker
jag att det känns naturligt att
stöta med c-bonden i liknande
ställningar. I partiet Eljanov–
Anand, Wijk aan Zee 2008,
följde 7...c5 8.a3 La5 9.Dc4
Lxc3+ 10.Dxc3 Sbd7 11.g4!?
Dxg4 12.dxc5 Sd5 13.Dc2 (remi
något senare). Detta gav kanske
inspiration till den överraskning
som snart kommer …
8.Ld2
8.e3 0–0 9.Le2 e5! 10.dxe5 Le6
är utmärkt för svart och visar
idén bakom 7...Sc6.
8...0–0

XIIIIIIIIY
9r?l?-Trk?0
9ZppZp-?pZpp0
9-?n?pSn-?0
9?-?-?q?-0
9-Vl-ZP-?-?0
9?QSN-?N?-0
9PZP-VLPZPPZP0
9TR-?-MKL?R0
xiiiiiiiiy

9.h3!?
Ännu en härlig, kreativ nyhet!
Svarts dam kan få ont om fält
samtidigt som ett utvidgat löpar
fianchetto förbereds. Huvudsyftet
var kanske ändå psykologiskt:
Kramnik verkar inte trivas i
okonventionella ställningar.
9...b6
Detta förefaller tämligen passivt.
9...e5 10.g4 är troligen bra för
vit men svart har andra tänkbara
alternativ.
10.g4 Da5
Inte 10...Dg6? 11.Lg2! varpå
såväl 12.Se5 som 12.Sh4 ligger
i luften.
11.Tc1 Lb7 12.a3 Lxc3 13.Lxc3
Dd5 14.Dxd5
Enkelt men starkt: Anand går in
i ett behagligt slutspel.
14...Sxd5
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14...exd5 är tänkbart även om
vit har en tydlig positionsfördel
tack vare svarts passiva löpare
och svagheter på c-linjen.
15.Ld2 Sf6 16.Tg1
Parerar hotet 16...Sxd4. Tornet
kommer ut så småningom.
16...Tac8 17.Lg2 Se7

XIIIIIIIIY
9-?r?-Trk?0
9ZplZp-SnpZpp0
9-Zp-?pSn-?0
9?-?-?-?-0
9-?-ZP-?P?0
9ZP-?-?N?P0
9-ZP-VLPZPL?0
9?-TR-MK-TR-0
xiiiiiiiiy

18.Lb4! c5?!
Efter 18...Tfe8 19.Lxe7 Txe7
20.Se5 Lxg2 21.Txg2 (med det
positionella hotet 22.Sc6) 21...
c5 22.dxc5, följt av den stilenliga
manövern Tg3–c3, behåller vit
en liten positionsfördel tack
vare bättre kung och svarts
försvagade damflygel. Här hade
ändå remi varit det mest troliga
resultatet. Kramniks bondeoffer
känns nervöst och antyder att
han inte var i total psykisk
balans här.
19.dxc5 Tfd8
Alternativen var föga lockande,
t.ex. 19...Sed5 20.Se5 eller 19...
a5 20.Ld2.
20.Se5 Lxg2 21.Txg2 bxc5
22.Txc5 Se4 23.Txc8 Txc8
24.Sd3!
Uffes gamla favoritfält för
springaren i slutspelet! Matt
hotet Tc1 garderas och vit kan nu
gradvis realisera sin materiella
fördel. Svarts tillfälliga aktivitet
räcker inte långt.
24...Sd5 25.Ld2 Tc2 26.Lc1 f5
Kramnik försöker ruffla. Jag
hade kanske försökt 26...Sc5
27.Kd1 Sxd3 28.exd3 (28.
Kxc2?? Se1+) 28...Tc7 som
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ÖPPNINGARNA AVGJORDE. Anand kom med flera skarpa nyheter i öppningen o

åtminstone förfular vits bondeställning och gör springaren på
d5 oantastlig. Vit bör dock ha
en teknisk vinstställning efter f3
och Tc2.
27.Kd1 Tc8 28.f3 Sd6 29.Ke1!?
a5 30.e3 e5?!
Ytterligare ett föga övertygande
bondeoffer.
31.gxf5 e4 32.fxe4 Sxe4 33.Ld2
a4
Efter 33...Tc2 34.Te2! kan vit
frigöra sig stegvis.
34.Sf2
Slutfasen är hopplös för svart
och lämnas okommenterad.
34...Sd6 35.Tg4 Sc4 36.e4 Sf6
37.Tg3 Sxb2 38.e5 Sd5 39.f6
Kf7 40.Se4 Sc4 41.fxg7 Kg8
42.Td3 Sdb6 43.Lh6 Sxe5
44.Sf6+ Kf7 45.Tc3 Txc3
46.g8D+ Kxf6 47.Lg7+ uppg.
Håkan Södergren fällde den
klassiska kommentaren att
"det finns inget svårare läge i
ishockey än att leda med 3–0".
Jag vet inte om detta påstående
kan appliceras även på schack,
men när matchen nu nådde
halvtid kom Kramnik in i andra

andningen. Han byggde upp en
föredömlig fästning och höll
remi i det sjunde partiet och i
ronden efter började han skapa
något som liknade chanser.
Åttonde matchpartiet
 Vladimir Kramnik
 Viswanathan Anand

XIIIIIIIIY
9-?-Trk?r?0
9Zpp?-?p?p0
9-?n?pZp-?0
9Wq-?-?-?-0
9-?-?PZP-?0
9ZP-SN-?-?-0
9-ZP-?-?PZP0
9TR-?-WQRMK-0
xiiiiiiiiy

Kramnik undvek överraskande
att spela Katalanskt när han fick
chansen och istället blev det
Wienervarianten i Damgambit.
När vi kommer in i partiet står
vit i princip något bättre eftersom svarts kung står osäkert på
sikt. Vit vill fortsätta med Dh4
eller Td1 (ett tornbyte är okej),

VM-MATCHEN
Kg8 34.Dg5+ Kh8 35.Df6+
Kg8 36.Te2 Dc4 37.Dg5+ Kh8
38.Df6+ Kg8 39.Dg5+ Kh8
remi
Stabilt och aktivt försvar av
Anand!
Fyra partier återstod och med
tre poäng till godo trodde nog
många att Anand skulle gå in för
att försvara sin ledning. Istället
blev det full satsning framåt och
det höll på att ta en ända med
förskräckelse. Vi hoppar in i
handlingen efter vits 33:e drag.
Nionde matchpartiet

och satte press på Kramnik både på brädet och på klockan.

eller e5/f5 om omständigheterna
är perfekta, men genom aktivt
spel förhindrar Anand detta.
16...Db6+! 17.Tf2
17.Kh1 Dxb2 (med matthot!)
är dåligt och 17.Df2 Dxf2+
18.Txf2 Ke7 är helt ofarligt för
svart.
17...Td3!
En fin centralisering med avvecklingsidén 18...Tf3!.
18.De2 Dd4 19.Te1
När jag live-kommenterade
partiet på Stockholms Schack
salonger noterade jag möjlig
heten 19.Sb5!? som kan ge en
liten slutspelsfördel efter 19...
De3 20.Sd6+ Ke7 21.Dxe3 (inte
21.Sxb7? Dxe2 22.Txe2 Sd4!
23.Tf2 Sb3! 24.Te1 Tb8 med
en lustig hästfångst) 21...Txe3
22.Sxb7 (22.Td1!?) 22...Txe4
23.Tc1.
19...a6 20.Kh1
20.Sd5!? exd5 21.exd5+ Kf8
eller 21...Kd7 22.dxc6+ Kxc6
verkar ofarligt.
20...Kf8
Nu, äntligen, när alla pjäser står
perfekt tar kungen chansen att
långsamt krypa in i hörnet.

FOTO: Cathy Rogers

21.Tef1 Tg6
21...Kg7 22.f5 kan vara obehagligt för svart men det subtila
torndraget garderar f6.
22.g3
Hur ska vit annars komma
vidare? 22.f5 exf5! 23.Txf5?
(23.exf5 Tg5 med idén 23...Se5)
23...Td2 är ospelbart för vit. Nu
är vits förhoppning att snabbt
byta av tornet på d3 och sedan
förlägga spelet till damflygeln,
varpå svart kan få problem om
g6-tornet hamnar offside.
22...Kg7
23.Td1
Txd1+
24.Sxd1
Denna tidsförlust gör att svart
precis hinner neutralisera vits
idé.
24...Kh8 25.Sc3
25.Tf3!? med idén 26.Td3 ger
vissa chanser.
25...Tg8 26.Kg2 Td8
Tornet recentraliseras efter
framtvingandet av den rejäla försvagningen g2–g3. Vits kungs
ställning omöjliggör effektiva
vinstförsök.
27.Dh5 Kg7 28.Dg4+ Kh8
29.Dh5 Kg7 30.Dg4+ Kh8
31.Dh4 Kg7 32.e5!? f5 33.Df6+

 Viswanathan Anand
 Vladimir Kramnik

XIIIIIIIIY
9-Vl-?-Tr-Mk0
9?Q?-?pWq-0
9-?-?p?-Zp0
9Zp-?-?-?-0
9-?-?-?-?0
9?PTrL?-ZP-0
9-?-?-?-ZP0
9?-?R?R?K0
xiiiiiiiiy

Kramnik har bemött vits hyper
moderna Anti-Moskvagambit
på ett stabilt sätt. Han offrade
tillbaka en bonde och behöll
löparparet som han sedan
växlade mot en en ny merbonde.
Vinstföringen är dock tekniskt
mycket svår på grund av de
olikfärgade löparna. Dessutom
kommer tidsnöden smygande …
33...f5
Erbjuder dambyte.
34.Db6
Förefaller helt korrekt, även om
inte 35.Dxe6 är ett hot för ögonblicket p.g.a. 35...Db7+. Efter
alternativet 34.Dxg7+ Kxg7
med idén 35...Kf6 och under
mineringen h5–h4 kan vit bli
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hårt pressad i slutspelet.
34...De5 35.Db7?
Förhindrar 35...Dd5+. Dock
missar Anand för omväxlings
skull en viktig taktisk möjlighet,
nämligen 35.Lxf5!! exf5 (35...
Txf5? 36.Txf5! med Dd8+ eller
Dxh6+ i kikaren vinner faktiskt
för vit) 36.Dxh6+ Kg8 37.Dg6+
Dg7 38.De6+ Df7 (38...Kh8
39.Txf5 med remi) 39.Dxf7+!
Txf7 40.Td8+ Tf8 41.Txf8+
Kxf8 42.Txf5+ och samtliga
svarts bönder försvinner.
35...Dc7?
Vänligheten återgäldas. Inte 35...
f4?? 36.Dh7 matt (enligt uppgift
lär Kramnik ha spenderat en av
sina dyrbara minuter på denna
endragsmatt) men däremot
fanns en annan jättemöjlighet
till reducering i matchen: 35...
Tg8!. Detta lugna, uppbyggande
drag hade gjort vits försvar
ytterst besvärligt:
a) 36.Tfe1? Txd3;
b) 36.Db5 De3 37.Dd7 Lxg3!;
c) 36.Dg2 Txb3;
d) 36.Lc4? Tcxg3!;
e) 36.Df3 Td8.
36.Dxc7!
Nu blir det dambyte på betydligt
sämre villkor för svart.
36...Lxc7 37.Lc4 Te8 38.Td7
Vit har tillräckligt motspel.
38...a4!?
Ett lurigt temporärt pjäsoffer
som dock inte ger några reella
vinstchanser.
39.Txc7 axb3 40.Tf2 Tb8
41.Tb2 h5 42.Kg2 h4 43.Tc6
hxg3 44.hxg3 Tg8 45.Txe6
Txc4 remi
Kramnik var nu piskad att vinna
de tre sista partierna för att få
till ett särspel. Den ryske exvärldsmästaren tog sig samman,
presterade sitt bästa parti i
matchen och visade att han
aldrig går att räkna bort.

52 TfS 7/2008

Tionde matchpartiet
 Vladimir Kramnik
 Viswanathan Anand
 Nimzoindiskt (E 20)

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4
4.Sf3 c5 5.g3
En ganska vanlig variant på
hög nivå, bland andra har Peter
Heine Nielsen ofta använt den.
5...cxd4 6.Sxd4 0–0
Samma kombattanter har tidigare spelat 6...Se4 7.Dd3 Lxc3+
8.bxc3 Sc5 9.Df3 d6 10.Lg2 e5
11.Sf5, Amber 2007, ett blindparti som vit (Kramnik) vann.
7.Lg2 d5 8.cxd5 Sxd5 9.Db3
Da5 10.Ld2 Sc6
Framtvingar en halvsymmetrisk
bondeställning.
11.Sxc6 bxc6 12.0–0 Lxc3
13.bxc3 La6 14.Tfd1 Dc5
Efter 14...Lxe2?! 15.c4 är vits
fina löparpar starkare än svarts
torn och två bönder.
15.e4 Lc4
Den strategiska tanken är just
att detta fält ska kompensera för
löparparet.
16.Da4 Sb6 17.Db4 Dh5
18.Te1!?
En nyansskillnad gentemot
18.Le3 eller 18.Lf4 som har spelats tidigare. Vits tre kommande
löpardrag ger ett mystisk intryck
men Kramnik är uppenbarligen
insatt i subtiliteterna här.
18...c5
18...Le2?! 19.h3! Lf3?? 20.g4 är
en taktisk idé bakom vits nyhet.
19.Da5 Tfc8 20.Le3 Le2 21.Lf4
e5?!
Nu förlorar svarts dam kon
trollen över damflygeln. Tänk
bara alternativ var 21...Lf3!?
eller 21...Ld3!?.
22.Le3
22.Lxe5 Sc4 23.Da6 Dxe5
24.Txe2 Dxc3 är ungefär lika.

22...Lg4?!
VM-nerver? Här tycker jag att
Anand börjar spela planlöst. Mer
konsekvent vore 22...Sc4 23.Da6
Sxe3 24.Txe2 Sxg2 25.Kxg2 då
vit står något bättre. Ett snarlikt
slutspel (med Tf8 istället för
Tc8) uppkom i Tjeparinov–
Carlsen, Chanty-Mansijsk 2007,
där norrmannen höll remi men
inte utan problem.

XIIIIIIIIY
9r?r?-?k?0
9Zp-?-?pZpp0
9-Sn-?-?-?0
9WQ-Zp-Zp-?q0
9-?-?P?l?0
9?-ZP-VL-ZP-0
9P?-?-ZPLZP0
9TR-?-TR-MK-0
xiiiiiiiiy

23.Da6!
Ett vackert smygande drag som
tar kontrollen över c4 (på 23...
Le6 följer 24.Lf1) och förbereder
framstöten med a-bonden. Men
inte 23.Lxc5?! Sc4! 24.Db5 Sd2
med farligt motangrepp.
23...f6 24.a4 Df7 25.Lf1 Le6
26.Tab1! c4?!
Positionellt sett ett uselt drag.
Det ska dock erkännas att
svart har allvarliga taktiska
problem eftersom springaren
aldrig kommer till c4, t.ex. 26...
Lc4? 27.Lxc4 Dxc4 (27...Sxc4
28.Tb7) 28.Txb6 eller 26...Tc7?
27.Txb6.
26...Kh8?! 27.a5 Sc4? 28.Tb7
Dg8 ser ut som en tänkbar
försvarsidé ända tills man (eller
datorn) upptäcker 29.Lh6!!.
Den bästa chansen var
antagligen 26...f5!?, men vit har
åtminstone en hyfsad bondevinst
efter 27.a5 (27.exf5!? är inte
klart) 27...f4 28.Lxf4 exf4
29.axb6 axb6 30.Dxb6.
27.a5 Sa4 28.Tb7 De8 29.Dd6
uppgivet.

VM-MATCHEN
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13.Sd5!? Lh6+ 14.Kb1 0–0 kan
vara svarts idé.
13...Lg7 14.Td5 De7 15.Dg3
Tg8 16.Df4 fxe4 17.Sxe4 f5
18.Sxd6+ Kf8 19.Sxc8 Txc8
20.Kb1!
VM-draget som effektivt neutraliserar svarts båda hot, 20...
Sb4 och 20...De1+.
20...De1+ 21.Sc1 Se7 22.Dd2
Dxd2 23.Txd2 Lh6 24.Tf2 Le3

GOD MATCH. Efter elva partier var matchen avgjord och Vladimir
Kramnik gratulerade den nygamle världsmästaren.

Nu hotar 30.Te7 och dessutom
är såväl springaren på a4 som
svarts a-bonde i farozonen, t.ex.
29...Lf7 30.Db4 Tcb8 31.a6 och
a7 faller. Ett fint positionsparti
av Kramnik som äntligen fick
den ställningstyp där han trivs
bäst.

Lite spänning trots allt! I det här
läget tog dock Anand inga fler
risker utan gick in för att "döda"
matchen. Och han fick det att se
riktigt enkelt ut …
Elfte matchpartiet
 Viswanathan Anand
 Vladimir Kramnik
 Sicilianskt (B 96)

1.e4
Äntligen återvänder Anand
till sitt normala förstadrag.
Kramnik får problem eftersom
han mest har remiöppningar
på repertoaren. (Jag själv är en
stor beundrare av Kramniks
strategiska kunnande men
knappast när det gäller svart
repertoaren mot 1.e4 …)
1...c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4
Sf6 5.Sc3 a6

Najdorfvarianten, visserligen
åtskilligt tuffare än Ryskt eller
Berliner, men ändå ett egen
domligt variantval enligt min
mening. Nu känns det som om
Anand får hemmaplan.
6.Lg5
Ett skarpt drag som även innehåller flera forcerade remi
varianter – perfekt för dagen!
6...e6 7.f4 Dc7!? 8.Lxf6 gxf6
9.f5
Nu liknar det Richter-Rauzer
(och det är Kramnik som har
öppen g-linje och kungen i
centrum!). Vit har det posi
tionella hotet 10.Dh5! som svart
parerar genom en ganska udda
dammanöver.
9...Dc5
9...Sc6 är vanligast.
10.Dd3 Sc6 11.Sb3 De5 12.
0–0–0 exf5?!
Ett ofattbart avslag som nästan
ser ut som ett nybörjardrag.
Den strategiska kampen handlar
normalt om huruvida svart kan
hålla e6-punkten (och därmed
d5-fältet). Draget bygger givetvis
på konkreta beräkningar och det
måste ha satt myror i huvudet på
Anand som ändå hittar en vettig
reaktion.
13.De3!?

XIIIIIIIIY
9-?r?-Mkr?0
9?p?-Snp?p0
9p?-?-?-?0
9?-?-?p?-0
9-?-?-?-?0
9?-?-Vl-?-0
9PZPP?-TRPZP0
9?KSN-?L?R0
xiiiiiiiiy

remi
Efter enkelt och sunt spel har
Anand klar fördel, t.ex. 25.Tf3
f4 26.g3. Svarts vinstchanser
är nollställda och slutet därför
logiskt.
Därmed skrevs slutsiffrorna till
6½–4½ i Anands favör. Nästa år
är det meningen att den indiske
världsmästaren ska försvara sin
titel mot segraren i matchen
Veselin Topalov–Gata Kamsky,
men i skrivande stund är det
oklart när – eller ens om – den
blir av på grund av diverse
kontraktsbråk.
I fortsättningen är det i alla
fall tänkt att det ska gå en
VM-match vartannat år där
utmanaren utses genom att
segraren i den nyinrättade Grand
Prix-serien drabbar samman
med Världscup-vinnaren. Det
låter som ett inressant nytänk
och visst vore det trevligt med
lite ordning och reda i schack
världen?
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LANDET RUNT

IDYLLISKT. Spellokalen ligger vackert vid vattnet i Hallstahammar. 136 spelare deltog i tävlingen.

Emanuel Berg vann efter
särskiljning i Hallstahammar
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svacka under några år nu ökar igen.
En av de sex deltagande stormästarna var
Bergs klubbkamrat Thomas Ernst, som tog 6
poäng vilket placerade honom på en sjundeplats
i tävlingen. I den sjätte ronden mötte han Andreas
Backman och det partiet har han kommenterat på
nästa sida.

FOTO: Niklas Sidmar

Två femtedelar av det svenska OS-landslaget
i öppen klass var på plats i Hallstahammar när
den femtonde upplagan av Hallstahammar Open
avgjordes i september. Det blev också dessa två
femtedelar, Emanuel Berg och Slavko Cicak,
som delade segern i turneringen, med Berg som
vinnare efter särskiljning.
Berg och Cicak möttes aldrig inbördes, och båda
tog 7 poäng på de åtta ronderna efter sex vinster
och två remier vardera. Emanuel Berg kom direkt
från en utmärkt prestation i EU-mästerskapet i
Liverpool och lyckades behålla skärpan i den
sömniga men idylliska västmanländska bruksorten
Hallstahammar.
Totalt deltog 136 spelare, däribland baltiska
stormästarna Kaido Kulaots, Estland och
Normunds Miezis, Lettland. Kulaots kom trea i
turneringen på samma poäng som fyran Thomas
Engqvist från SK Rockaden.
Som vanligt kännetecknades Hallstahammar
Open av trivsamhet och gemyt, vilket kanske är
skälet till att turneringen efter en deltagarmässig

FLITIG. Några dagar efter att EU-mästerskapet
i Liverpool avslutats var Emanuel Berg i Hallsta
hammar.

LANDET RUNT
 Thomas Ernst
 Andreas Backman
 Spanskt (C 96)

Kommentarer av Thomas Ernst
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 Sf6 5.0–0 Le7 6.Tel b5
7.Lb3 d6 8.c3 0–0 9.h3 Sa5
10.Lc2 d5

XIIIIIIIIY
9r?lWq-Trk?0
9?-Zp-VlpZpp0
9p?-?-Sn-?0
9Snp?pZp-?-0
9-?-?P?-?0
9?-ZP-?N?P0
9PZPLZP-ZPP?0
9TRNVLQTR-MK-0
xiiiiiiiiy

Denna ganska nya gambit kom
på modet på allvar först förra
året. Flera partier har fortsatt
med 11.exd5 e4 12.Sg5 Sxd5
13.Sxe4 f5 14.Sg3 f4 15.Se4
f3 16.d4 fxg2 17.Sg3 (här har
vit förlorat flera partier med
17.Dh5? g6 18.Dh6 Tf5 19.Sg3
Lf8) 17...Dd6. Men i Adams–
Carlsen, World Cup 2007, följde
istället 12.Lxe4 Sxe4 13.Txe4
och trots svarts starka löparpar
behöll Adams merbonden i ett
långt slutspel.
11.d4!
Det här draget spelades bland
annat i partiet Pontus Carlsson–
Esben Lie i Fyrlandskampen i
Oslo tidigare i år (se TfS 2/2008,
s. 39–41). Vit strävar efter en
liten positionell fördel.
11...Sxe4
Flera partier har fortsatt 11...
dxe4 12.Sxe5 c5! 13.Lg5 (i
Carlsson–Lie följde det starka
13.Le3 Lb7 14.Sd2 Tc8 15.Db1!
och vit vann) 13...Lb7 14.Sd2

cxd4 15.cxd4 Te8 16.Sb3 och
vit stod något aktivare i t.ex.
Dominguez–Carlsen,
World
Cup 2007.
12.Sxe5 f6 13.Sf3 f5 14.Se5
Ld6 15.f3 Sf6

XIIIIIIIIY
9r?lWq-Trk?0
9?-Zp-?-Zpp0
9p?-Vl-Sn-?0
9Snp?pSNp?-0
9-?-ZP-?-?0
9?-ZP-?P?P0
9PZPL?-?P?0
9TRNVLQTR-MK-0
xiiiiiiiiy

Min strategi har lönat sig och
genom kontrollen över e5-rutan
(som varar partiet ut) kan jag
lugnt se framtiden an.
16.Lg5 c5
Nu får svart en isolerad bonde,
men 16...Sc4 hade besvarats
lugnt med 17.b3 och svart kan
inte slå på e5.
17.dxc5 Lxc5+ 18.Kh1
Svart har inga taktiska kombi
nationer då springaren på f6 är
fängslad.
18...b4
Svart förlorar bonde efter 18...
Sc4 19.b3 Sxe5 20.Txe5.
19.Sd2 bxc3 20.bxc3 Dd6
21.Sb3
Den naturliga fortsättningen,
men svart försvarar sig på bästa
sätt.
21...Sxb3
22.Lxb3
Lb7
23.Lxf6
Jag bestämde mig för detta avbyte eftersom svaret är nästan
tvunget och rutan e5 permanentas.
23...Txf6
Eller 23...gxf6 24 Sd3 Lb6 25
f4 och vit kommer till angrepp
även om inte läget är helt klart
på grund av svarts löparpar.

24.f4 Kh8 25.Dd3 Td8 26.Tad1
g6
Detta försvagar sjunde raden.
Lägg märke till att svarts löpare
på b7 inte kommer i spel under
hela partiet.
27.Te2 Kg7 28.Ted2
Detta hotar inget, starkare var
kanske 28 Dg3.
28...Db6 29.Dg3 Tfd6?

XIIIIIIIIY
9-?-Tr-?-?0
9?l?-?-Mkp0
9pWq-Tr-?p?0
9?-VlpSNp?-0
9-?-?-ZP-?0
9?LZP-?-WQP0
9P?-TR-?P?0
9?-?R?-?K0
xiiiiiiiiy

Onödigt, d5-bonden var ändå
tabu genom mothotet Db1+ med
matt. Det bästa försvaret var 29...
d4 30.Sf3 Lxf3 31.Dxf3 och vit
behåller en minimal fördel med
olikfärgade löpare. Svart klarar
sig genom exempelvis 31...Td6.
30.Te2!
Svart har ingen bra plan och går
snart vilse.
30...Tf6 31.Tde1 Lc6
Eller 31...d4 32.Sd3 Ld6 (garderar rutan e7) 33.cxd4 med
bondevinst. Det skulle kunna
följa 33...Le4 34.Txe4 fxe4
35.Txe4 med två bönder för
kvalitet och vit fördel.
32.Sxc6 Dxc6 33.Te5!
Med klar fördel.
33...d4?
Svart förlorar bonde även efter
33...Db6 34.Lxd5 Ld6 35.c4!.
34.cxd4 Txd4
Svart blir matt efter 34...Lxd4
35.Te7+.
35.Tc1 uppg.
Med pjäsvinst. En liten fördel är
tillräckligt, sade Bronstein …
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FOTO: Björn Andersson

Stockholmsseger i
Manhem Open

Liksom
i
Hallstahammar
Open har deltagarantalet i
SS Manhems juniorturnering
Manhem Open ökat sedan förra
året. Då deltog endast 22 spelare
vilket är den lägsta siffran
någonsin, men årets tävling,
som var den tjugoåttonde i
ordningen lockade 38 deltagare.
Av dessa var sex utländska
spelare, men trots att flera av
dessa ratingmässigt hörde till
toppen blev det svenskt på de
fem första platserna.
Jakob Apéria från Sollentuna
SK ryckte snabbt åt sig
initiativet i turneringen när han
vann de fem första partierna,
och efter att han spelat remi i det
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sjätte partiet ledde
han med en poäng
inför den sista
ronden. Då stod
Linus Johansson
från
Limhamns
SK för motståndet.
Johansson satsade
på turneringsseger,
avböjde Apérias
tidiga remianbud
och vann till slut
partiet vilket inne
bar att särskiljning
fick avgöra mellan
Apéria, Johansson
och Adam Scheid
från Visby SK. De
fem raka segrarna i
inledningen räckte
för att Apéria
skulle ha den bästa
kvalitetspoängen och därmed
vann han Manhem Open i sin
femte start i turneringen.
Apéria har spelat flitigt
tidigare i år och redan i februari
vann han en internationell
juniorturnering på Island mot
starkt motstånd. Under hösten

har han bland annat varit med i
EU-mästerskapet för ungdomar
i Österrike och Ungdoms-EM i
Montenegro.
Ett av de viktigare partierna
i Manhem Open spelades mot
tredjepristagaren Adam Scheid i
den fjärde ronden:

XIIIIIIIIY
9r?q?r?k?0
9Zpp?nVlpZpp0
9-?p?-Sn-?0
9?-?p?l?-0
9-?-ZP-VL-?0
9?QSN-?NZP-0
9PZP-?PZPLZP0
9?-TR-?RMK-0
xiiiiiiiiy

12.Sb5! Sh5
Vit offrar bonden på e2 i syfte att
stänga in svarts torn samt skapa
hot mot springaren på h5.
13.Sd6 Lxd6 14.Lxd6 Txe2
15.Se5 Sxe5 16.dxe5 Le4
17.f3 Lf5 18.Tfd1 Lh3 19.Lh1
f6 20.f4 fxe5 21.Lxd5+ Kh8
22.Lf3 Lg4 23.Lxe5 Txe5
24.fxe5
… och vit vann slutspelet.

Allhelgonaschack i hela landet
I Allhelgonahelgen spelades ett stort antal öppna turneringar runt
om i landet. SK Rockaden Umeå arrangerade Björkstadsschacket
som vanns av hemmaspelaren Ulf Hammar. I Stockholm
avgjordes Allhelgonacupen med Johan Henriksson som segrare
och i Göteborg vann Arash Akbarinia Ernst Åhmans minne som
spelades parallellt med Manhem Open. Vidare segrade Tommy
Andersson i Solstadsträffen i Karlstad medan Hans Tikkanen
var starkast i Mragel Open i Lund.

VÄRLDEN RUNT

Hans Tikkanen trea i
dansk helgturnering
Av Hans Tikkanen

FOTO: Niklas Sidmar
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Två veckoslut i början av
september (fredag–söndag samt
torsdag–söndag) bjöd danska
schackklubben Skovbo SK in
till tredje upplagan av XtraCom
EMT:s
stormästarturnering.
Spelschemat är ovanligt men
ganska lockande för vissa.
Vi som åkte från Sverige
tyckte att det var utmärkt
eftersom vi kunde vara hemma
måndag till torsdag förmiddag
och således inte missa så
mycket skola. De långväga
titelspelarna hade gratis boende
och mat och kunde passa på att
ta lite semester under fridagarna
(hur mycket det nu finns att
göra i en liten dansk by) och
dessutom anordnades det vissa
extra aktiviteter under dessa
dagar. Favoriter i turneringen
var enligt min mening GM
Kaido Kulaots (Estland), GM
Miroslaw Grabarczyk (Polen)
och IM Jon Ludvig Hammer
(Norge). Som det visade sig var
det också Kulaots och Hammer
som delade segern. Viktigare
för Hammer var dock den
slutgiltiga GM-normen. Grattis!
En liten bit kvar till jämnårige
Carlsen är det dock fortfarande
för Hammer, vilket det också är
för Sveriges unga spelare.
Genom följande parti lycka
des jag ta mig förbi min tredje
förhandsfavorit och lägga beslag
på tredjeplatsen.

 Hans Tikkanen
 Miroslaw Grabarczyk
 Damgambit (D 37)

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3
Första överraskningen, min
motståndare höjde lite på ena
ögonbrynet eftersom jag oftast
spelar 4.cxd5 och hade gjort det
tidigare i turneringen.
4...Le7 5.g4
Ett mycket ovanligt men
ganska intressant drag som lätt
kan chocka den solide Damgambitspelaren, vilket också
hände. Just g4 har blivit lite av
ett modedrag efter Shabalovvarianten 7.g4!? i Anti-Meraner
och spelas numera i många olika
ställningar. Draget utlovar inte
någon objektiv fördel för vit, men
har fördelar som att svartspelaren
antagligen är mindre förberedd
och att ställningen genast blir
mer obalanserad. Eftersom jag
spelade hårt på vinst kändes
detta som helt rätt vapen mot en
spelare som Grabarczyk.
5...h6
Verkar passivt men är nog inte
dåligt. Här har vit redan fått ett
litet försprång på klockan. En
direkt kontring med 5...c5 är
en bra chans för svart att skapa
motspel.
6.cxd5
Alternativen 6.Se5 Sbd7 7.Lg2,
6.Lf4 och 6.e3 hade jag tittat lite
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på innan partiet, men jag kom
inte ihåg vad jag kommit fram
till så jag fick ta en lutare själv
och gick in i en udda Avbytesdamgambit.
6...exd5 7.h3
Vit har mer terräng på kungs
flygeln än vanligt i Avbytes
varianten i Damgambit. Kort
rockad för svart ser ganska
farligt ut så Grabarczyk börjar
med att utveckla sina pjäser. Vit
skulle vilja ställa en springare på
e5, svartfältslöparen på f4, spela
e3, utveckla vitfältaren till d3
eller g2, damen till c2, rockera
åt något håll och sedan köra på
angrepp. Schack är dock sällan
så enkelt …
7...c6
Garderar upp d5 vilket är nyttigt
i många lägen. Alternativet 7...
Le6, som också garderar d5, har
problemet att vit ofta vill göra
f2–f4–f5.
8.Se5
Svart hotade att gardera upp e5rutan med Sbd7 så jag passade
på att hoppa in.
8...Sfd7
På 8...Sbd7 tyckte jag att 9.Lf4
verkade intressant för vit. Tanken
är 9...Sxe5 10.dxe5 Sd7 11.Lh2
följt av f4 och en expansion i
centrum och på kungsflygeln.
9.Sd3
Jag tänkte att svarts springare
står ganska klumpigt så jag ville
behålla min mer centraliserade
springare. Jag har dessutom lite
mer terräng så avbyten undviker
jag gärna för tillfället om de inte
ger något i utbyte.
9...Sf8
Svart försöker utnyttja hålet
på h4 som g2–g4 skapade – så
spelar en stormästare! Svagheten
på de svarta fälten ska helst
också förstärkas genom ett
avbyte av svartfältarna med ett
framtida ...Le7–g5. Själv ville

jag fortfarande fullborda min
utveckling och börja angripa
hans centraliserade kung.
10.Lg2 Sg6 11.Tg1
Nu kan jag bemöta Sh4 med Lh1.
Draget ger även mer understöd
åt g4 och efter ett senare svart
h6–h5 och byte på g4 kan
bonden vara indirekt garderad
(...Lxg4 följs av Lxd5).
11...Sd7
Svart ligger lite efter i utveck
lingen och behöver få med fler
pjäser om han ska kunna skapa
något mot vits kungsflygel,
dessutom kan det direkta 11...
h5 bemötas med 12.gxh5
Txh5 13.e4 Th4 14.exd5 Lxh3
15.Lxh3 Txh3 16.Le3 och vit
verkar ha initiativet.
12.Dc2 h5 13.Sf4
Hotet mot h5 tvingar svart att
byta, vilket underlättar vits
utveckling. Försprånget börjar
bli en reell fördel för vit att
försöka utnyttja.
13...Sxf4
14.Lxf4
hxg4
15.hxg4
15.Sxd5 och damfångst med
Lc7 fungerar inte på grund av
15...cxd5 16.Lc7 Lb4+ och
svarts dam flyr. Sxd5-trixet
finns ibland i vanlig Avbytesdamgambit efter att vit rockerat
kort så ingen schack finns på
b4.
15...Sf8
En ny springare är på väg mot
de svarta fälten på kungsflygeln,
men vit är snart redo att öppna
centrum mot svarts orockerade
kung. Först skall vit bara sätta
sin kung i säkerhet.
16.0–0–0 Sg6
Om 16...Lxg4 så 17.Lxd5 cxd5
18.Txg4 med liten vit fördel.
Bonden på d5 är kroniskt svag.
17.Ld2
Det är tråkigt att mura in d1tornet, men e2–e4 är planen så
e3 är ingen bra ruta och 17.Lg3

kan bemötas med 17...Lh4.
17...Lf6
I efteranalysen ville Grabarczyk
hellre spela 17...Lg5 för att byta
av svartfältarna, men vi kom
fram till att vit står bättre efter
18.e4.
18.e4

XIIIIIIIIY
9r?lWqk?-Tr0
9Zpp?-?pZp-0
9-?p?-Vln?0
9?-?p?-?-0
9-?-ZPP?P?0
9?-SN-?-?-0
9PZPQVL-ZPL?0
9?-MKR?-TR-0
xiiiiiiiiy

Nu är det dags att utnyttja
utvecklingsfördelen. En tempo
rär fördel måste på något vis
användas, annars går den ofta
förlorad. Vanligtvis försöker
man omsätta fördelen i någon
annan fördel. Här försöker jag
omvandla utvecklingsförsprång
till initiativ och angrepp, även
om det skulle råka kosta någon
bonde.
18...Lxg4 19.Tde1 Lxd4
Alternativen är inte lockande
men ger bättre chanser att
hålla ihop ställningen (19...Kf8
20.exd5 eller 19...0–0 20.exd5).
20.exd5+ Kf8 21.De4
I den begynnande tidsnöden
missade jag försvarsresursen
22...Th4 tills jag redan hade
spelat 21.De4, men som tur
var missade Grabarczyk den
helt. Istället borde jag ha spelat
21.dxc6 Lxf2 22.Tef1 Lxg1
23.Dxg6 och vit vinner.
21...Lxc3 22.Lxc3 Dg5+?
Rätt var 22...Th4. Visst står vit
bättre, men det är inte lika enkelt
längre som efter 21.dxc6! eller
22...Dg5?. Bäst verkar 23.Db4+
Kg8 24.Dxb7 vara, men svart
har nu själv spel mot den vita
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kungen, vilket inte tilltalade mig
i tidsnöden där allt kan hända.
23.Ld2 Df5 24.Db4+ c5
25.Dxb7 Dc8 26.d6 Tb8
27.Dxc8+
27.Dc7 och 27.Dxa7 var kanske
starkare alternativ.
27...Lxc8 28.Lc6 Lb7
Detta hade jag inte tänkt
ordentligt på när jag hastigt
valde 27.Dxc8+. Som vanligt
när jag tycker att jag står på
vinst blir jag lite nervös och
ganska stressad. För att inte tala
om de koncentrationsproblem
som genast uppstår. Inte helt
optimalt!

29.La4
29.Lxb7 Txb7 30.Tg5 verkar
vara enklast. Även 29.Lb5 är
bättre än partidraget, t.ex. 29...
a6 30.Ld3 och vit bör kunna
konvertera sitt stora övertag.
29...Th4 30.Lc2 Sf4

XIIIIIIIIY
9-Tr-?-Mk-?0
9Zpl?-?pZp-0
9-?-ZP-?-?0
9?-Zp-?-?-0
9-?-?-Sn-Tr0
9?-?-?-?-0
9PZPLVL-ZP-?0
9?-MK-TR-TR-0
xiiiiiiiiy

Nu var det dags att tänka bort en
stor del av min tid på att hitta en
vinstplan och jag kom fram till
följande snygga försök.
31.Lc3 Se6 32.Txe6
32.Le5 behåller en klar fördel.
32...fxe6 33.Txg7
Vit står fortfarande bättre, men
vid bästa försvar hade det kanske
inte varit så klart.
33...Le4?
Det är inte så lätt att försvara i
tidsnöd heller: 33...Th1+ 34.Kd2
Th2 och det blir kamp igen.
34.Lxe4 Txe4 35.Th7 Tb6
36.Th8+ Kf7 37.d7 uppg.

FOTO: Björn Andersson

Dubbla mästerskap för
Inna, Nils och Eric

VÄRLDEN RUNT. Inna Agrest kom på åttonde plats i
F18-klassen i Ungdoms-VM i Vietnam.
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I september åkte ett gäng svenska ungdomar till
Montenegro för att tävla i Ungdoms-EM som
spelades i den montenegrinska staden Herceg
Novi. En knapp månad efter hemkomsten var det
dags för Ungdoms-VM som spelades i Vietnam
där Sverige hade sju deltagare.
Tre spelare deltog i båda tävlingarna, Inna
Agrest, Eric Vaarala och Nils Grandelius. Bäst
lyckades Nils som tillhörde favoriterna i båda
tävlingarna och var snubblande nära prispallen i
Ungdoms-EM, där han kom fyra på samma poäng
som tvåan och trean i tävlingen. I Ungdoms-VM
var Nils också med i toppen ett tag, men han
avslutade med 1½ poäng på de sista 3 ronderna
och fick nöja sig med en elfteplats.
I Vietnam var det istället Inna Agrest som blev
bäste svensk med en åttondeplats i F18-klassen.
I EM deltog förutom de redan nämnda även
Erik Blomqvist, Jakob Apéria, Jessica Bengtsson,
Louise Segerfelt och Rina Weinman.
I VM försvarades de svenska färgerna av Philip
Lindgren, Simon Rosberg, Angelina Fransson och
Linda Åström.

Kombinationer
Av André Nilsson

Halkidiki 2008
XIIIIIIIIY

2. Shytaj–Levin
Bratto 2008
XIIIIIIIIY

3. Martinsen–Kunin
Tromsø 2008
XIIIIIIIIY

4. Rutkowski–Krajewicz
Rewal 2008
XIIIIIIIIY

5. Edvardsen–Andreassen
Tromsø 2008
XIIIIIIIIY

9-?-?-?k?0
9Zp-?lZpr?p0
9-?-Zp-ZPpWQ0
9?-?-?-?-0
9-?pSNP?-?0
9?-Wq-?P?-0
9r?P?-?-?0
9?-MK-?-TRR0
xiiiiiiiiy
Vit drar

6. Rios Parra–Pakleza
Barcelona 2008
XIIIIIIIIY

9rSnl?-Trk?0
9ZppVl-WqpZp-0
9-?p?-?-Zp0
9?-?-ZP-?-0
9-?L?N?-?0
9ZP-?Q?N?-0
9-ZPP?-?PZP0
9TR-?-?R?K0
xiiiiiiiiy
Vit drar

7. Gundersen–Reinke
Davos 2008
XIIIIIIIIY

8. Vitoux–Collas
Pau 2008
XIIIIIIIIY

9. Werle–Michiels
Antwerpen 2008
XIIIIIIIIY

1. Papadopoulos–Hrisanthopoulos

9-?-?-?k?0
9?-?-?pZp-0
9-?-?-?-Zp0
9?-?n?q?-0
9Q?-?-?-?0
9?-?-?-ZPP0
9-?-Tr-ZPL?0
9?-?-?RMK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

9rSn-?kSn-Tr0
9ZppZplWqp?p0
9-?-?p?p?0
9?-?pZP-?-0
9-?-ZP-SN-?0
9?-SN-?-WQ-0
9PZPP?-ZPP?0
9TR-?-MKL?R0
xiiiiiiiiy
Vit drar

9r?-?qTr-?0
9?-Zp-?p?k0
9-?-Vlp?lZp0
9Zp-Zpp?-?n0
9P?-?-?NZP0
9?P?PZPN?-0
9-VLP?QZP-?0
9TR-?-MK-?R0
xiiiiiiiiy
Vit drar

9r?-Tr-?k?0
9Zpp?-?p?p0
9-?-?-Zpp?0
9?-?q?-?-0
9-?-ZP-?-?0
9?Q?-?-?-0
9PZP-?-ZPPZP0
9?-?RTR-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

9-?lWq-Vlr?0
9?-?-?-?p0
9-?-Zp-Zp-?0
9?-?kZp-?-0
9Q?-?pZP-?0
9?-ZP-?-?-0
9P?-?-?PZP0
9?R?-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar
Lösningar på nästa sida

9-?-?-Trk?0
9?-WQ-?-?p0
9-?l?-ZppSn0
9?-?q?-?-0
9-?p?-ZP-?0
9ZP-ZPp?-?-0
9-?-ZP-?PZP0
9?-VL-SNRMK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

9r?l?-Tr-Mk0
9ZppVln?p?-0
9-?p?-Wq-Zp0
9?-ZP-Zp-?-0
9-?-ZP-?R?0
9?-?L?N?-0
9PZP-WQ-ZPPZP0
9TR-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar
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Lösningar
1. 30.De8+! (men inte 30.Le4? Dc8!) 30...Kh7 31.Le4 uppg. Vit vinner damen.
2. 21.Te8+! uppg. Efter 21...Kg7 (21...Txe8 22.Dxd5) 22.Dxd5 Txd5 23.Txa8 är vit torn över.
3. 30...Dc5+! uppg. På 31.Tf2 avgör 31...Sg4 och efter 31.Kh1 har svart avdragaren 31...Lxg2+.
4. 12.Scxd5! (eller 12.Sfxd5!) 12...exd5 13.Sxd5 Dd8 (13...De6 14.Sxc7+) 14.Sf6+ Ke7 15.Da3+
uppg. Efter 15...Ke6 sätter vit matt med 16.Lc4+ Kf5 17.Df3+ Kg5 18.Se4.
5. Partiet slutade snöpligt: 23.Txg6+? Kh8! 24.uppg. Men om vit istället spelar 23.Dxg6+! blir
det matt: 23...hxg6 24.Txg6+ Tg7 (24...Kf8 25.Th8 matt) 25.Txg7+ Kf8 26.Th8 matt.
6. 16.Sf6+! gxf6 (16...Kh8 17.Dh7 matt) 17.Dg6+ uppg. Löparen på c4 binder f7-bonden och det
följer 17...Kh8 18.Dxh6+ Kg8 19.Ld3 f5 20.Sg5 f6 21.Lc4+ osv.
7. 19.Sg5+! hxg5 (19...Kg8 20.Sxh6 matt) 20.Sf6+! Sxf6 21.hxg5+ Kg8 (21...Lh5 22.Lxf6 eller
21...Sh5 22.Txh5+ med snar matt) 22.Lxf6 uppg.
8. Vit drog åt mattnätet med 23.f5! som hotar 24.Db5 matt. Efter 23...Lxf5 länkas löparen bort
från försvaret av b7 och vit sätter matt med 24.Db3+ Kc6 25.Db7+ Kc5 26.Db5. Svart hittade
det enda försvaret 23...Dc7 men efter 24.Tb5+! Kc6 (24...Dc5+ 25.Txc5+ dxc5 26.Da8+ Kc4
27.Dxc8 eller 25...Kxc5 26.Db4+ Kc6 27.Dc4+ följt av 28.Dxg8 vinner enkelt för vit) 25.Tb8+
Kd5 gav svart samtidigt upp (1–0) och slapp se 26.Db3+ Dc4 27.Tb5+ då svart strax blir matt.
9. Blockeringsdraget 16.Lg6!! satte fingret på den ömma punkten h6. Om svart försöker hålla i
bonden med 16...Kg7 följer 17.Lc2+ Kh8 18.Dd3! och på 16...Dg7 har vit 17.Lc2! Df6 18.Dd3.
Att ge tillbaka material med 16...Dxg6 blir alldeles för dyrt efter 17.Txg6 fxg6 18.Dxh6+ Kg8
19.Dxg6+ Kh8 20.Sg5. I partiet följde 16...fxg6 17.Dxh6+ Kg8 18.Txg6+ Dxg6 19.Dxg6+ Kh8
20.Sg5 Sf6 21.Sf7+ Txf7 22.Dxf7 Sd5 23.Df8+ Kh7 24.Te1 exd4 25.Df7+ Kh6 26.Te8 uppg.

Nästa nummer
Nummer 8/2008 av Tidskrift för Schack
kommer omkring den 10 januari 2009.
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Hemsida: www.mamut.net/schackbutiken
Öppet mån–fre 09.30–17.30, Vegagatan 18, 413 09, Göteborg

e-post: order@schack-kompaniet.com
Tel/fax: 031-24 47 14

Grandmaster Repertoire – 1.d4 volume one
av GM Boris Avrukh, 2008, 462 sidor

Pris: 260 kr

Denna digra bok är första delen i en större serie som tillhandahåller en såväl sund som seriös
repertoar för turneringsspelaren med 1.d4 som grund. Många av dagens repertoarböcker försöker
“hjälpa” läsarna med obskyra varianter, men inte denna bok! Avrukh rekommenderar att man håller
sig till huvudvarianterna, han lär dig hur man hanterar dem och vilka drag som är bäst. Denna
volym behandlar allt du behöver veta om 1.d4 d5 för att med framgång sätta press på svartspelare
av alla kategorier och innehåller hundratals teoretiska nyheter. Här avhandlas Katalanskt, Slaviskt
med 3.Sf3, Damgambit, Albins motgambit, Tarraschs försvar, Tjigorins försvar samt udda system
inom 1.d4 d5-komplexet. För en mer detaljerad beskrivning av varianterna, var god klicka in på
www.qualitychessbooks.com.

Questions of Modern Chess Theory
av Isak Lipnitskij, 2008, 228 sidor

Pris: 250 kr

Den tvåfaldige ukrainske mästaren Isak Lipnitskij var en framträdande spelare i Sovjetunionen
under perioden efter andra världskriget, tillräckligt stark för att ta skalperna av världsstjärnor som
Keres, Smyslov och Petrosian. Enligt ryska experter är hans bok om modern schackteori, som gavs
ut i Sovjetunionen 1956, en av de mest inflytelserika schackböckerna under nittonhundratalet – en
felande länk mellan Nimzowitschs Mein System och det moderna
schacktänkandet. Som Karpov skriver i förordet hänvisar både
Botvinnik och Fischer i sina böcker till Lipnitskij och även
Dvoretskij håller denna bok mycket högt. Nu är denna klassiker
för första gången tillgänglig för en engelskspråkig publik. Boken
fokuserar på allmänna problem i öppning och mittspel, till
exempel centrumkontroll, mobilisering av pjäser och initiativet.
I ett appendix finns tolv utvalda partier av författaren med hans
egna kommentarer.
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