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Schack förgyller livet!
Du håller just nu i det sista
numret av Tidskrift för Schack i
sin nuvarande utformning. Nästa
nummer blir historiskt: den första
medlemstidningen för Sveriges
Schackförbund någonsin. Styrelsen
och majoriteten av distrikten
hoppas att det skall bli ett lyft för
Schacksverige. Jag tror att det blir
det.
Schackfyran rullar på och i år kommer
tjugotalet distrikt att vara med. Vi kommer snart
att kunna nå vår vision att hela Sverige deltar i
Schackfyran! På lång sikt tror jag att det har
oerhört positiva verkningar för schacket. Alla
dessa barn blir själva vuxna en dag och om de
bär på en positiv bild av schack så kommer fler
beslut på alla nivåer i samhället att gå i schackets
riktning. Det är därför mycket viktigt att alla vi
som är engagerade i Schackfyran ser till att hålla
rätt fokus. ”Alla skall vara med” och ”Rent spel”
gäller över hela linjen.
Låt oss nu tänka oss att schacket får en mer
framträdande position i vårt samhälle i framtiden.
Är det bra i sig? Jag har under många år samlat
information om schackets positiva verkningar på
människan. Låt mig lite svepande dela med mig
av vad jag har läst och hört:
● En ledare som en gång i veckan hade
schackundervisning för barn med olika typer av
psykiska handikapp fick höra av personalen att
barnen var som mest fokuserade när han kom till
deras skola.
● Pensionärer som regelbundet spelar schack är
mer vitala och lever därmed längre.
● Barn som får sju timmar matematik per vecka
presterar sämre i ämnet än barn som får fem
timmar matte och två timmar schack.
● Barn som får sju timmar språk per vecka
presterar sämre i språkförståelse än barn som får
fem timmar språk och två timmar schack.

● Gymnasister som spelar schack
visar bättre resultat i kreativitet och
förmåga att ta fram relevanta idéer
än gymnasister som inte spelar
schack.
Jag tycker att det är lite märkligt att
ingen liknande studie har gjorts på
vuxna. Jag är säker på att man skulle
komma fram till samma sak. Jag
kan säga att jag ännu inte stött på en
aktiv hobbyschackspelare som har
gått in i väggen. Kanske har ett rejält långparti i
veckan en rehabiliterande effekt på den stressade
tjugohundratalsmänniskan? Jag är inte förvånad
över den ständiga ström av positiva rapporter som
strömmar in. Det finns ju nästan ingen intellektuell
verksamhet som kräver så mycket av hjärnan som
schacket. Den totala aktivering som sker verkar
helt enkelt vara bra för mig/oss.
Jag påstår inte att schack är det enda sättet att
vässa hjärnan, men det funkar!
Jag meddelade valberedningen i november att jag
gärna ser att någon annan tar över stafettpinnen
efter mig. Två år som ordförande kan verka kort i
somligas ögon, men jag tycker att jag har fått stort
genomslag för mina idéer på kort tid, och jag ser
inte att det återstår så många goda förändringar att
göra. Då är det bättre att det kommer någon som
ser vad jag inte ser. Jag har också meddelat att jag
gärna medverkar till att vi får en smidig övergång
och att jag är beredd att vara kvar i styrelsen under
ytterligare en tvåårsperiod om kongressen och
nästa ordförandekandidat så önskar.
Jag gick med i min första schackklubb i januari
1979 – ett fantastiskt ögonblick som jag aldrig
glömmer. Trettio fina år har jag haft. Jag hoppas
att fler får möjligheten att förgylla sina liv med
vårt fina spel!
Ari Ziegler, ordförande SSF
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OS I DRESDEN

Olympisk
schackfest i
Dresden
Av Ralf Åkesson

Dresden, i forna Östtyskland, är en vacker
kulturstad med många pampiga byggnader,
delvis återuppbyggda efter andra världskrigets
bombningar. Numera känner man en positiv och
livskraftig blandning av gammalt och nytt. Mitt
genom staden flyter floden Elbe, bred och mäktig,
vilket de svenska schackspelarna dagligen
fick uppleva när de promenerade över broarna
mellan hotellet och Kongresszentrum där det
stora evenemanget utspelades 12–25 november:
Schack-OS 2008.
Själv besökte jag Dresden under tre dagar mot
slutet av tävlingen. Främsta anledningen var nog
att jag ville försöka bota min egen OS-abstinens
– mitt senaste OS var Istanbul 2000 – och nu när
arrangemanget hamnade relativt nära så ville jag
helt enkelt inte missa chansen att återuppleva OSkänslan. Det snöade och var ett par minusgrader,
säkert en intressant upplevelse för många deltagare
söderifrån.
OS är en enorm schackfest, det allra största
i den vägen, vill jag påstå. Det är troligen den
enda tävlingen där man garanterat får se spelare
från alla delar av världen, en enorm blandning
av språk, hudfärger, tävlingskläder, frisyrer,
schackligt kunnande och ambitionsnivåer … Det
hela sammanfattades utmärkt av evenemangets
slogan: "We all play the same language."
OS är också en tävling där praktiskt taget hela
världseliten är samlad. Av Top-10 på Elolistan
saknades endast världsmästare Anand. Även om
man letar bland de trettio högst rankade så saknas
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endast enstaka namn.
Schackintresset är överväldigande i Tyskland
som är en stor schacknation "på bredden".
Sammanlagt hade man drygt 13 000 åskådare
i Kongresszentrum – ett imponerande tal. Den
billigaste dagbiljetten kostade 4,50 euro och
den totala publikintäkten blev bortåt 50 000
euro. Somliga åskådare betalade 35 euro för en
dags VIP-biljett, vilket gav nästan oinskränkt
rörelsefrihet alldeles i närheten av spelarna.
Spellokalen var en gigantisk kongresshall
men det blev ändå trångt med tanke på de drygt
tusen spelarna samt lagledare, journalister,
fotografer och andra. Vakter och funktionärer
hade fullt jobb med att hålla ordning samt en
någorlunda låg ljudnivå. Åskådarna hade i alla fall
utmärkt service med mängder av partimonitorer,
livekommentarer av stormästarna Klaus Bischoff
och Susan Polgar (på tyska respektive engelska),
dagliga OS-publikationer och alla typer av
kringarrangemang.
Själv hann jag se ett dussintal svenska besökare
samt ett antal prominenta personer, till exempel
exvärldsmästarna Karpov och Spassky, som båda
tycktes vara i god form. Under ett OS får man
också tillfälle att träffa mängder av schackspelare
som man inte har sett på länge. Speciellt tyckte
jag att det var kul att se flera spelare från min egen
generation, "40+", som inte längre platsar i sina
respektive landslag ändå var på plats i Dresden
som tränare, journalister, lagkaptener eller helt
enkelt åskådare.

BRA PRESTATION. Det svenska laget kom på 25:e plats i den öppna klassen – ett klart godkänt resultat
eftersom laget var rankat som nummer 30.

För alla schackentusiaster kan jag absolut
rekommendera ett besök till Schack-OS om
tillfälle finnes. Kanske kommer det inte att dröja
alltför länge innan OS åter spelas i närheten av
Sverige. Nordnorska Tromsö kandiderar nämligen
för OS-värdskapet år 2014 – och jag håller
tummarna! Kampanjen startades officiellt med
en presentation (samt god mat och dryck!) på det
exklusiva Hotel Maritime under en av kvällarna
på slutet. Vid nästa tillfälle blir det dock Sibirien
(Chanty-Mansijsk 2010) och sedan Turkiet (som
vann en omröstning mot Montenegro) år 2012.
Regelnyheter
Schack-OS i Dresden har presenterats som
regelnyheternas olympiad. Det mest kontro
versiella var nog den stenhårda wo-regeln,
"nolltolerans". Spelarna var alltså tvungna att sitta
vid bordet exakt vid rondstart, annars blev det en
nolla i protokollet. En viss hjälp kom i form av
högtalarutrop som påminde om att det var fem
respektive en minut kvar till rondstart, varpå
sorlet i den stora salen långsamt tystnade. Regeln
skördade ändå som väntat en del offer, sammanlagt
28 stycken under hela tävlingen. Fide-president
Iljumzjinov vill ha kvar regeln medan spelarna
tycks föredra en mildare 15-minutersvariant.
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Nytt för i år var även lagstorleken, fyra spelare
samt en reserv i båda lagen, vilket motsvarar
en minskning respektive ökning (för damlaget)
med en spelare jämfört med OS 2006. Enligt
lagkapten Stellan Brynell har detta lett till en liten
förskjutning av problemet: tidigare var det ofta
för många som ville spela, nu var det snarare flera
som ville stå över …
Ytterligare en intressant nyhet var remiregeln,
som stipulerar att i princip inga remianbud får ske
före drag trettio. Regeln är helt okej, men jag anar
att det ibland kan bli svåra tolkningsfrågor där
domarens schackliga kunnande sätts på prov.
Vidare var antalet ronder nu reducerat till elva
(tretton tidigare) och matchpoäng räknades i första
hand. Sistnämnda förefaller ge en mer chansartad
tävling – ett fingerfel i tidsnöden kan lätt ge noll
lagpoäng i stället för två – men det bidrar faktiskt
till att öka spänningen och sätter verkligen laget i
första hand.
Dragserien var 90 minuter för 40 drag, därefter
30 minuter, samt tillägg 30 sekunder per drag från
början av partiet. Riktigt långa partier kunde alltså
ta uppåt sex timmar.
Dopingprov under OS är inget nytt, däremot
blir det kanske nya resultat av debatten som har
följt efter att Ivantjuk vägrat ett dopingtest efter
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De svenska lagen
Förbundskapten Johan Sigeman
tog ut spelarna medan lag
kaptener på plats var Stellan
Brynell (öppen klass) och Juan
Bellon (damklassen).
Det svenska "herrlaget" i
öppna klassen (Emanuel Berg,
Evgenij Agrest, Tiger Hillarp
Persson, Slavko Cicak och
Pontus Carlsson) var rankat
som nr 30 av 154 lag. (Laget
var detsamma som i SchackOS 2006 i Turin, då även Johan
Hellsten var med.)
Damlaget (Pia Cramling,
Svetlana Agrest, Irina Tetenkina,
Inna Agrest och Evgenia
Pavlovskaja) hade startnummer
20 av 114.
Klubbmässigt
dominerade
Sollentuna
kraftigt
och
schackfamiljen Agrest hade
tre representanter i lagen. I
damlaget hade fyra av deltagarna
ryska som modersmål medan
Pia hade både man och dotter
på plats. Inna (för övrigt väldigt
lik Svidler i en tänkarpose med
nedböjt huvud!) och Irina var
OS-debutanter. Sammantaget
tycker jag att förutsättningarna
bör ha varit goda för båda
lagen.
Damerna först …
Pia spelade ytterst säkert och
stabilt. Visserligen mötte hon
mest lägre rankade spelare men
jag måste ändå erkänna att jag
beundrar effektiviteten, 8 poäng
av 9. Med hänsyn till rating så
borde Pia ha medverkat i den
öppna klassen (några damer
var med här, bland andra Judit
Polgar i Ungerns lag) men hon
var säkert nöjd med den lugnare
tillvaron i damlaget. Och den
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sammanlagda styrkan av båda
lagen vann naturligtvis på saken.
Dottern Anna, som numera är
en van gäst vid schacktävlingar
och trivs utmärkt med det, satt
lugnt och tålmodigt i första
raden bland publiken, tystare
och hänsynsfullare än de flesta
vanliga åskådare.
Övriga spelare i damlaget
var kanske inte helt nöjda med
Dresden-OS, åtminstone vad
gäller det schackliga resultatet.
Här följer i alla fall en positiv
insats från matchen mot
Sydkorea.
 Svetlana Agrest
 Minhee Kim
 Tvåspringarspel (C 55)

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6
4.d3 Le7 5.c3 d6 6.Lb3 0–0
En lugn spelöppning, "lika spel"
enligt traditionellt omdöme.
För övrigt har både Svetlana
och Inna tämligen annorlunda
öppningsrepertoarer än Evgenij.
7.h3 h6 8.Sbd2 Le6 9.Sf1 Dd7
10.Sg3 Ld8
Förefaller lite artificiellt även
om jag har en vag aning om att

Ivan Sokolov har spelat något
liknande.
11.0–0 Se7 12.Kh2
Tar bort offer på h3. Naturligt
verkar 12.d4!? men efter 12...
Sg6 (12...Lxh3? 13.dxe5! är
ospelbart) är offret en allvarlig
möjlighet och jag är osäker på
hur vit bör fortsätta.
12...Sg6 13.d4 exd4?!
Svart ger upp centrum vilket är
ett tecken på att öppningen har
misslyckats. Tänkbart var 13...
c6!? då 14.d5 cxd5 15.exd5
Lf5 verkar acceptabelt eftersom
svartfältslöparen kommer ut till
b6.
14.cxd4 Lxb3 15.Dxb3 c6
16.Te1 Te8 17.Ld2 Lb6
Vit är centraliserad, står sunt och
aktivt men frågan är hur man ska
fortsätta. En framtida stöt med
f-bonden är lockande. En annan
idé kan vara att ställa löparen på
c3 för att i rätt läge spela d4–d5
(och eventuellt Sg3–f5) men då
måste antagligen f2 garderas.
Med tanke på detta kan man
överväga 18.a4!? följt av 19.a5
för att "störa" (Ulf Anderssons
uttryck) löparen på b6. Vidare
måste man alltid beakta d6–d5
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slutronden, något som kan
påverka medaljfördelningen …

EN AV TRE. Svetlana Agrest tog 5 poäng av 8 i det svenska damlaget. I
laget ingick även dottern Inna och i öppen klass spelade maken Evgenij.
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från svarts sida. Inte så lätt!
18.Tad1 Tac8 19.Kg1
Garderar f2. Spelet är avvaktande
från båda sidor.
19...Dc7 20.Dd3 Dd7 21.Lc1
Dc7 22.Sf5!
Ett fint springarfält. Just Sf5
är ofta nyckeldraget för vits
långsiktiga plan i dessa e4–e5öppningar. Så småningom kan
offer på g7 eller h6 bli aktuellt.
Svart önskar kanske att löparen
fanns i defensiven på f8.
22...d5
Ett vettigt motspelsförsök.
23.e5 Se4

XIIIIIIIIY
9-?r?r?k?0
9ZppWq-?pZp-0
9-Vlp?-?nZp0
9?-?pZPN?-0
9-?-ZPn?-?0
9?-?Q?N?P0
9PZP-?-ZPP?0
9?-VLRTR-MK-0
xiiiiiiiiy

24.Le3
Vit vill mota bort springaren
på e4 med f2–f3 men det finns
taktiska problem: på direkt
24.Sh2? kunde svart slå på e5.
Här var för övrigt kvalitetsoffret
mycket lovande: 24.Txe4! dxe4
25.Dxe4 med planen 26.Dg4 och
h4–h5. En variant är 25...c5!?
26.d5 Sxe5 27.d6 Sxf3+? (27...
Dc6!?) 28.Dxf3 Dd7 29.Dg4!
med vinst.
24...Te6!? 25.Sd2 La5 26.Te2
Sxd2?
Nu klarnar läget definitivt till vits
fördel – äntligen! Svart borde ha
försökt 26...Lxd2 27.Lxd2 c5!
med hyfsat motspel.
27.Lxd2 Lxd2 28.Dxd2 f6
29.f4
Med full kontroll. Bonde
övervikten på kungsflygeln
och den starka springaren är
maktfaktorer.

29...Se7 30.Sd6!
Vinner kvalitet.
30...Td8 31.f5 Texd6 32.exd6
Dxd6 33.Te6 Dd7 34.Df4 g5?!
Jag ser ingen vettig defensiv
uppställning för svart, varken
med eller utan detta drag. Vit
avgör på e-linjen.
35.Df2 Kf7 36.Tde1 Te8?!
Rakt in i en dödlig bindning.
36...Sc8 37.Df3 Kg7 38.Txf6!
Kxf6 39.Te6+ (eller 39.Dh5!?)
var dock inte mycket bättre.
37.Df3 Kg7 38.Dh5 b6 39.Dxe8!
uppg.
En stabil insats av Svetlana – på
slutet gick det snabbt!
Bottennappet för damerna var
kanske förlusten mot Danmark
(1½–2½) i början av tävlingen
(utan Pia) men senare tog man
i alla fall en rejäl revansch mot
grannarna från Norge (4–0).
I slutändan kom Sverige 38:a
och blev därmed bästa nordiska
damlag.
Guldet i damklassen togs
av fjärdeseedade Georgien
(Tjiburdanidze,
Dzagnidze,
Javachisjvili, Lomineisjvili och
Chuchasjvili), vilket får sägas
vara relativt otippat. Nationen
har dock av tradition haft
stora framgångar på damsidan
med en lång rad OS-guld
under 1990-talet. Nu liksom
då anfördes laget av Maja
Tjiburdanidze på toppbordet
(7½ av 9, mycket imponerande).
Kinesiskorna, med den unga
stjärnan Hou Yifan i spetsen,
ledde länge men blev passerade
på slutet. Ukraina tog silver och
USA brons – det sistnämnda en
stor överraskning.
Herrlaget
Efter en något tveksam inledning
(2½-vinst mot Costa Rica och
1–3 mot Indien) kom herrarna

igång. Främsta matchsegern
kom nog Kroatien (3–1) men
laget var faktiskt nära att välta
starka Bulgarien (1½–2½ till
slut).
Emanuel kan givetvis inte
vara nöjd med sitt resultat (1½
av 9) men listan över hans
motståndare på förstabordet
är imponerande: Sasikiran,
Caruana,
Kazimdzjanov,
Gelfand, Topalov, Bologan
och Kortchnoi. Eftersom dessa
i allmänhet vill vinna – och
Emanuel själv inte är någon
fegspelare – så blev det flera
hyperspännande partier.
 Emanuel Berg
 Veselin Topalov
 Sicilianskt (B 42)

Kommentarer av Emanuel Berg
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 a6

XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVlnTr0
9?p?p?pZpp0
9p?-?p?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-SNP?-?0
9?-?-?-?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TRNVLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

Topalov har många strängar på
sin lyra och varierar sig ofta i
öppningsvalet. Då han vill spela
hårt på vinst med båda färgerna
i samtliga partier är detta också
nödvändigt. Kanvarianten i
Sicilianskt var heller inget jag
hade förberett mig på inför
partiet.
5.Ld3 Lc5 6.Sb3 La7
Vanligare är 6...Le7.
7.Sc3
Här har jag vid två tillfällen
tidigare svarat med 7.De2
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och partidraget var troligtvis
en liten överraskning för min
motståndare.
7...Sc6 8.Dg4
Vit sätter direkt press mot g7 och
de svarta fälten för att poängtera
löparens frånvaro på a7.
8...Sf6 9.Dg3 d6
Svart garderar sig mot vits hot
e4–e5 och förbereder på samma
gång att spela sin egen springare
till e5.
10.0–0 Se5
Huvudalternativet är 10...b5.
Topalov nämnde i vår blind
analys efter partiet att han var
lite bekymrad över 11.a4 b4
12.Sb5!? vilket hade spelats
av den rumänske stormästaren
Nisipeanu tidigare i år. Själv
hade jag ingen aning om denna
idé, men det ser klart lockande
ut. Huvudpoängen är att vit
vinner tillbaka material efter
12...axb5 13.axb5 Se5 genom
att spela 14.b6 då svarts pjäser
blir överlastade. Om svart nu
slår bonden med damen så
följer Dxg7 med dubbelhot mot
tornet på h8 och springaren på
f6. I partiet Nisipeanu–Neverov,
Bukarest 2008, följde istället
14...Sh5 15.Lb5+ (här har även
15.Dg5 spelats i partiet Hatzl–
Poetz, e-post 2007, varpå det
följde 15...Dxb6 16.Le3 Db7
17.Lxa7 Txa7 18.Dxh5 med
en ganska jämn ställning) 15...
Ld7 16.Lxd7+ Sxd7 17.Df3
Lxb6 18.Dxh5 Txa1 19.Sxa1
Da8 20.Ld2 Dxe4 21.Db5 Lc5
22.Sb3 med viss kompensation
för den offrade bonden, men
svarts ställning är att föredra.
Vit vann dock senare partiet.
11.Le2
Vit räddar löparparet och öppnar
samtidigt d-linjen för ett av sina
torn som kan trycka på mot
svarts svaga d6-bonde.
11...0–0
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Klart vanligare är 11...b5.
12.Lf4 Lb8

XIIIIIIIIY
9rVllWq-Trk?0
9?p?-?pZpp0
9p?-ZppSn-?0
9?-?-Sn-?-0
9-?-?PVL-?0
9?NSN-?-WQ-0
9PZPP?LZPPZP0
9TR-?-?RMK-0
xiiiiiiiiy

Ett till synes konstigt drag, men
enligt Topalov fullt nödvändigt.
Själv skulle jag ställa mig
mycket tveksam till att spela
en variant som involverar ett
sådant drag. Men Topalov såg
antagligen ljuset vid horisonten
och var dessutom beredd att ta
de risker som krävs bara för att
hålla liv i ställningen.
13.Tad1 De7
Så här långt hade vi båda spelat
våra drag relativt snabbt. Jag var
ganska nöjd med ställningen,
men förbrukade nu en del tid för
att försöka hitta den optimala
fortsättningen. Jag var inne på
att spela 14.a4 för att helt sätta
stopp för svarts motspel, men
samtidigt ville jag inte ge honom
någon gratis tid att fullborda
utvecklingen och dessutom
tyckte jag att bondeoffret 14...
b5 såg rätt så intressant ut för
svart.
14.Le3
Vit förbereder ett kungsangrepp
med f4 följt av e5 eller eventuellt
f5. 14.a4 hade kanske skapat mer
bekymmer för svart eftersom det
nu inte finns någon konkret idé,
mer än 14...b5. Detta verkar dock
leda till vit fördel efter 15.axb5
axb5 16.Lxb5 i och med att 16...
Sh5 kan bemötas med 17.Dg5!
och vit behåller löparparet.
14...b5 15.f4 Sc4
Efter 15...Sg6 står svart sämre.

Vit fortsätter lugnt med 16.a3
och svart saknar motspel.
16.Lxc4 bxc4
Svart har erövrat löparparet,
men ligger efter i utvecklingen
och har en svag bonde på c4.
Dessutom riskerar hans kung att
komma under angrepp.
17.Sd2 Lb7 18.e5
Med facit i hand verkar det
som om detta drag var en aning
förhastat. Det är naturligt att
gå till attack när motståndarens
ställning är som svagast, men
här hade mellandraget 18.Kh1!?
varit på sin plats. Vit går ur
diagonalen a7–g1 med sin kung
och kan i nästa drag fortsätta sitt
angrepp med full kraft utan att
behöva bekymra sig om några
schackar på diagonalen. Det är
också svårt att hitta något bra
väntedrag för svart, t.ex. 18...
d5 (18...Tc8 19.e5 Sd5 [19...
dxe5 20.fxe5 Sd5 21.Lg5 Df8
22.Sde4 Sxc3 23.Sf6+! Kh8
24.bxc3!] 20.exd6 Lxd6 21.Ld4
f5 22.Sf3 med initiativ) 19.e5
[19.Ld4!? La7 20.Lxa7 Txa7
21.e5 Sd7 22.Sf3 med vit fördel]
19...Sd7 20.Sf3.
18...dxe5
18...Sd5 19.exd6 Lxd6 20.Ld4
f6 21.Sxc4 Lc7 skulle ge svart
bra kompensation för bonden,
menade Topalov efter partiet.
19.fxe5 Sd5 20.Lg5?!
Lite överoptimistiskt. Bättre
var 20.Ld4 Sxc3 21.Dxc3 Dg5
22.Tf2 med chanser för båda
sidor.
20...Dc5+!
Efter 20...f6 forceras ett slutspel:
21.Sxd5 Lxd5 22.Txf6 (22.exf6
Da7+ 23.Le3 Lxg3 24.Lxa7
Le5 [24...Txa7 25.hxg3 gxf6
26.b3 med ett remiaktivt
slutspel] 25.Le3 gxf6 och svart
har fördel) 22...Txf6 (22...
La7+ 23.Kh1 Db7 24.Tdf1
Lxg2+ [24...Dxb2? 25.Tb1

FOTO: Cathy Rogers
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HÅRT MOTSTÅND. Emanuel Berg spelade som vanligt hårt och kompromisslöst oberoende av motstånd.
Partiet mot bulgariske världsstjärnan Veselin Topalov blev spännande, men slutade med förlust för Berg.

Dxc2 26.Lh6 g6 27.Df4 Lc5
28.Tf1 och vit har klar fördel]
25.Dxg2 Dxg2+ 26.Kxg2 gxf6
27.exf6. Vit har en bonde samt
stark svartfältskontroll vilket
kompenserar för den offrade
kvaliteten.)
23.Lxf6
Dxf6
24.exf6 Lxg3 25.hxg3 gxf6
26.b3 Tc8 27.Sxc4 Lxc4 28.bxc4
Txc4 29.Td6. Svart står något
bättre, men vit bör hålla remi
komfortabelt i tornslutspelet.
21.Kh1 f5 22.Sde4!?
Ett chansrikt pjäsoffer som ger
svart omedelbara praktiska
problem. Objektivt sett var det
nog inte det bästa draget, men jag
kände att jag redan hade tappat
tråden och ville hellre spela
på aktivitet med pjäs under än
försvara mig passivt. Jag tyckte
dessutom att det såg mycket
lovande ut, men hade dessvärre

missat en viktig detalj.
22...fxe4
23.Sxe4
Txf1+
24.Txf1
Enda draget!
24...Dc7
Vit kommer klart bättre efter
24...Dc8? 25.Lh6 Dc7 26.Sd6.
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25.Dg4??
Dessvärre drog jag detta drag
alltför snabbt grundat på att
mina
tidigare
beräkningar
var korrekta. Jag var något

pressad på klockan med mina
14 minuter mot Topalovs 41
för att utföra de sista 16 dragen
till tidskontrollen, men här hade
ändå en dubbelkoll varit klart
behövlig. Då jag spelade 22.Sde4
hade jag förbisett att svarts nästa
drag hotar matt på h2. Med det
nödvändiga 25.Sd6! hade partiet
fortfarande varit högintressant.
Svart tvingas nu att ge upp
damen för torn och springare
vilket resulterar i en ställning
där vit har dam, löpare och två
bönder mot svarts torn och två
lätta pjäser. 25...La7 (25...Dd7
ger vit färre valmöjligheter, men
den forcerade varianten 26.Tf7
Dxf7 27.Sxf7 Kxf7 28.Df3+ Kg8
29.Dg4 Lc8 [29...Kf7 30.Df3+]
30.Dxc4 Ld7 31.De4 ser inte så
dum ut för vit. Nu hotar 32.c4
och svart har återigen stora
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problem med koordinationen.)
26.Dh3 (26.Dg4 Dd7 27.Dxc4
[27.Tf7 Tf8! 28.Txf8+ Kxf8
med fördel för svart] 27...
Tf8 28.Txf8+ Kxf8 29.De4
h6 [29...Kg8 30.c4] 30.Dh7
hxg5 31.Dh8+ Ke7 32.h4 Ld4
33.Dxg7+ Kd8 34.Sxb7+ Kc7
35.Dxd7+ Kxd7 36.c3 Lxe5
37.hxg5 Ke7. Svart står bättre,
men det begränsade utbudet av
bönder erbjuder remichanser.)
26...Dd7 27.Tf7 Dxf7 [27...
Tf8?? 28.Txf8+ Kxf8 29.Dxh7
och vit har klar fördel] 28.Sxf7
Kxf7 [28...Tf8 29.Dxe6 Txf7
30.De8+ Tf8 31.De6+ Kh8 32.h4
med motspel] Svart har problem
att koordinera sina pjäser och
hans kung är dessutom i en
utsatt position. Ställningen bör
därför vara i någorlunda balans
trots vits materiella underläge.)
29.Dxh7 Tf8. Svart står något
bättre, men ställningen är
absolut inte vunnen. Lyckas
svart koordinera sina pjäser
bör han vinna partiet, men hans
kung är långt ifrån säker så det
finns klara motspelschanser för
vit.
25...Dxe5
Om 25...Dc8 så 26.Sf6+! Sxf6
(26...Kh8 27.Sxh7 Lxe5 28.Dh5
Kg8 29.Df7+ Kh8 30.Dh5 med
lika spel) 27.exf6 Ld6 28.Lh6
Df8 29.Lxg7 Df7 30.Lh6+ Kh8
31.Lg7+ med remi.
26.Dh5
Mitt planerade 26.Lf6 faller
dessvärre på 26...Dxh2 matt
vilket jag såg omedelbart efter
att ha spelat 25.Dg4.
26...h6!
26...g6 vinner också, men är inte
lika rakt på sak.
27.Df7+ Kh7 28.Tf4 Sxf4!
29.Sf6+
29.Lf6 Dc7 och svart vinner.
29...Dxf6
30.Lxf6
Lxg2+
31.Kg1 La7+ 32.uppg.
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 Viktor Bologan
 Emanuel Berg
 Franskt (B 40)

Kommentarer av Emanuel Berg
1.e4 e6 2.d3
Mina förberedelser hade enbart
koncentrerats på 2.d4 d5 3.Sc3
vilket jag ansåg som det mest
kritiska även om jag också
noterat att Bologan ibland
använt sig av d3-systemet mot
Franskt. Jag trodde mig ha ett
bra system att bemöta detta
med som svart, men hade helt
missat min motståndares trixiga
dragföljd som tidigt i partiet fick
mig i djupa tankar.
2...c5 3.Sf3 Sc6 4.c3
Vanligare är 4.g3 Sge7 5.Lg2
g6 vilket var den ställning jag
hade förväntat mig i partiet efter
2.d3.
4...g6
Jag tänkte ett tag på huruvida
det var bäst att börja med det
här draget eller att först spela
4...Sge7. Det som bekymrade
mig lite här var hur jag skulle
utveckla min löpare från f8 i
händelse av att vit fortsatte med
5.h4 med idén att bemöta 5...
g6 med 6.h5, varpå jag till sist
valde partifortsättningen.
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5.d4!?
Detta kom helt oväntat. Att
vit skulle ge bort ett tempo
direkt i öppningen var inte
vad jag hade förväntat mig,

men ju mer jag tänkte desto
mer infann sig logiken bakom
draget. Vit vill helt enkelt
utnyttja svarts försvagning ...g6
och bjuder därför in till Fram
skjutningsvarianten i Franskt
med mertempot g7–g6 för
svart. Jag hade svårt att hitta
några direkta fördelar med
extratempot för svarts del, men
kunde heller inte hitta något
bra sätt att undvika ställningen
eftersom framstöten d4–d5 såg
än mer hotande ut. Efter att
ha begrundat ställningen i 20
minuter valde jag till sist att gå
in i Framskjutningsvarianten.
Min förhoppning var att jag
åtminstone skulle ha bättre
kunskap i denna bondestruktur
än min motståndare eftersom
jag spelat Franskt i många
år och han inte brukar gå in i
Framskjutningsvarianten.
5...d5 6.e5 Lg7
Den enda vettiga fortsättningen
för att undvika att svarts ställning
blir allt för ihålig. Nu är f7–f6
på gång och löparen på g7 fyller
en viktig funktion där den hotar
in mot vits bondecentrum.
7.Lf4
Vit förbereder sig genast mot
svarts f6-framstöt. Tanken är att
byta på f6 för att sedan placera
löparen på e5.
7...Db6!
Det här draget stör vits
koordination en aning. Svart
hotar nu både mot d4 och b2
och tvingar vits dam till en
ofördelaktig ruta.
8.Dd2 f6
Nu är breaket klart starkare
eftersom vits plan inte längre
fungerar. Om vit slår av på f6
följer ...Sxf6 och sedan ...Se4
med tempo på damen. Nu
tänkte min motståndare till
en aning, och hittade en listig
fortsättning.
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9.Sa3!
Ett
till
synes
oskyldigt
utvecklingsdrag kan tyckas, men
det finns en klar idé bakom.
9...cxd4 10.cxd4
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10...g5!?
Spelat efter långt övervägande.
Jag räknade länge på skenoffret
10...Sxd4, vilket verkar fungera,
men jag tyckte inte om vits
aktivitet efter 11.Sxd4 fxe5
12.Lb5+. Kanske var det trots
allt inte så farligt efter 12...
Kf7 13.Sf3 exf4 14.Dxf4+
Lf6! följt av ...Kg7 och vit
tycks inte kunna skapa något
farligt. Men vit har även andra
lovande fortsättningar och det
kändes på något vis osunt att
öppna ställningen och samtidigt
ligga efter i utvecklingen. 10...
fxe5 11.dxe5 Sge7 hade varit
en lugnare fortsättning med en
sund ställning för svart.
11.exf6
11.Le3 g4 ger svart fördel.
11...Sxf6 12.Sxg5 h6?!
En aning förhastat. Efter vits
starka svarsdrag kommer svart
genast sämre. Bättre var istället
12...Dxd4! då de följande
komplikationerna tycks gynna
svart. 13.Dxd4 (13.Sb5 Dxd2+
14.Lxd2 0–0 15.Sc7 Tb8 med
liten svart fördel) 13...Sxd4
14.Td1 Sc6 15.Sb5 0–0 16.Sc7
Se8! 17.Scxe6 h6 18.Sxf8 hxg5
19.Lxg5 Kxf8.
13.Sb5!
Nu hotar vit förutom springar

schacken på c7 även det elaka
Lc7 följt av Sd6+ med damvinst.
Springaren på g5 går således
inte att slå och svart tvingas
balansera på slak lina för att
hålla ställningen vid liv.
13...0–0!
Svart kan offra damen med 13...
hxg5 14.Lc7 Se4 och få viss
kompensation, men knappast
tillräcklig efter 15.Dc1! Lxd4
16.Lxb6 Lxb6 17.Ld3 och de två
pjäserna kommer snart visa sig
vara för lite för att kompensera
den offrade damen.
14.Lc7 Da6
Damen på a6 är näst intill
fångad, men frågan är om det
verkligen är värt det som krävs
för att fånga den.
15.Sc3
Bologan fick ingen rätsida på
komplikationerna och valde
efter moget övervägande att
lämna damen ifred och istället
nöja sig med en ynka merbonde.
Kanske ett klokt val med tanke
på den kommande tidsnöden,
men också lite synd tyckte
jag som hade hoppats på att få
briljera med två lätta pjäser mot
dam. Vit kunde ha försökt fånga
in svarts dam med 15.a4 men
svart klarar sig efter 15...b6!
(själv var jag inne på damoffret
15...hxg5 16.Sd6 b5! 17.Lxb5
Se4 18.Sxe4 dxe4 19.Lxa6
Lxa6, vilket åtminstone ser ut
att kunna ge vit vissa praktiska
problem) 16.Sd6 Da5 17.Dxa5
Sxa5 18.Sf3 och vit har en
knapp fördel.
15...b5 16.Sf3 Db7 17.Le5 b4
18.Sd1
Vit tvingas passivisera pjäsen för
att kunna slå tillbaka på e5 med
sin andra springare. Efter övriga
springardrag skulle vits bonde
på f2 senare bli hängande.
18...Se4 19.De3 Sxe5 20.Sxe5
Db6 21.f3 Sd6 22.Ld3 Sf5

23.Lxf5 Txf5
Vit har fortfarande sin merbonde
i behåll, men har trots det
inte mycket till fördel längre.
Svarts löparpar är mycket
starkt och vit har uppenbara
koordinationssvårigheter. Under
partiet var jag ganska optimistisk
vid den här tidpunkten, inte
minst efter vits nästa drag.
24.g4
Här hade Bologan inte mer än
tre minuter kvar på klockan
mot mina fem för att fullföra
dragserien. Jag svarade blixt
snabbt med …
24...Txe5!
vilket kändes som det mest
naturliga draget i ställningen.
Nu elimineras vits starka
springare på e5 och svarts
löparpar kommer till liv medan
koordinationsproblemen för vit
kvarstår.
25.dxe5 d4 26.Dd2 La6 27.Sf2
Tf8 28.f4

XIIIIIIIIY
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28...Dc6
Kanske gick det lite för snabbt
här. Jag var fullt fokuserad på
att hålla vits kung borta från
rockadmöjligheten. Ett klart
intressant alternativ var 28...d3
med idén att placera damen på
d4. Vits ställning är då mycket
svårspelad och risken är att
den faller samman inom några
få drag, t.ex. 29.Tc1 (29.0–0
hjälper föga efter 29...Dd4 med
ett mycket starkt initiativ för
svart. Vit är tvungen att offra
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tillbaka material för att inte
genast förlora: 30.f5 exf5 31.e6
fxg4 32.e7 Te8 33.Tae1 Dd6!
med fortsatt press för svart.)
29...Dd4 (29...Lb5!? för att
hindra vits torn att ta sig till c6)
30.Tc6 Lb7 31.Td6 Ld5.
29.Dxd4
29.Tg1!?
29...Df3 30.De4 Dxe4+?
Den här draget vinner tillbaka
material, men hjälper också vit
ur de största problemen. Bättre
var istället att behålla initiativet
med 30...Txf4 31.Dxf3 Txf3
varpå e5-bonden faller för vit och
svarts löparpar blir enormt, t.ex.
32.Tc1 Lxe5 33.Tc6 Lb5 34.Tc2
(34.Tc5 Txf2 35.Txb5 [35.Tc8+
Tf8 36.Tc5 Tf2! med lika spel]
35...Txb2 36.0–0 Lxh2+ 37.Kh1
Txa2 med remispel.) 34...Kg7.

vits bönder en efter en och svart
har klar fördel.
32...Lxh1 33.Sxe6 Te8?
För passivt. Klart bättre var 33...
Tc8. Jag gillade inte 34.Td1
med hotet Td7, men svart kan
fortsätta med 34...Kf7 35.Sxg7
Kxg7 och vits kung blir inte alls
lika aktiv som i partiet.
34.Sxg7 Kxg7
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35.Kf2!

tornslutspelet. Att
försöka
behålla löparen skulle endast
förvärra situationen.
45.fxe6 Txe6 46.Ta8 Te2 47.h3
Det här draget överraskade
mig eftersom vit i och med
detta förpliktar sig att placera
kungen på h4, vilket försvårar
vinstföringen. Efter 47.h4 finns
det inga tricks att spela på för
svart längre och vinstföringen
bör vara tämligen enkel för vit.
47...Tf2+ 48.Kg3 Tc2 49.Txa5
Tc3+ 50.Kh4
Efter 50.Kg2 fortsätter svarts
torn att schacka med 50...Tc2+
och vit har inget bättre än att
vända tillbaka till g3 eftersom
han annars blir tvungen att ge
upp sin h3-bonde.
50...Kh7 51.Ta7+ Kg6 52.a4
Ta3 53.Ta8 Kg7
53...Kf6 hjälper inte heller. Vit
vinner efter 54.Ta5 Kf7 (54...
Kg6 55.g5) 55.Tf5+ Kg7 56.a5
Kg8 57.Tb5 Kg7 58.Tb7+ Kf8
59.Kh5 Txh3+ 60.Kg6.

FOTO: Calle Erlandsson
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TUNG START. Emanuel Berg fick en dålig start på OS-turneringen och
slutresultatet blev magra 1½ av 9 mot mycket hårt motstånd.

Svarts aktivitet och starka
löparpar kompenserar fullt ut
för minuskvaliteten.
31.Sxe4 Lb7 32.Sc5!
Ett starkt drag som ger vit
tre bönder för pjäs och goda
vinstchanser i det kommande
slutspelet. Efter det passiva
32.Sf2 Lxh1 33.Sxh1 Txf4 faller
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Vit aktiverar kungen med tempo
och hans fribönder blir snabbt
mycket farliga.
35...Ld5 36.Td1 Le6 37.Kf3 a5
38.a3 bxa3 39.bxa3 Tc8 40.f5
Tc3+ 41.Ke4 Lc8 42.Td8 Tc1
43.e6 Te1+ 44.Kf4 Lxe6
Enda chansen för svart att
klara sig är att hoppas på

54.Ta6
Efter detta drag har vit en teknisk
vinst.
54...Kh7 55.Ta5 Kg6 56.Ta7?
Enklast var 56.g5 hxg5+
57.Txg5+ Kh6 (57...Kf6 58.a5
Ta4+ 59.Kh5 Ta3 60.h4 Ta4
61.Tg6+ Kf7 62.a6 etc.) 58.Tg4
och vit vinner genom att föra
över kungen till damflygeln.
56...Kf6 57.a5?
I och med detta förlorar vit
möjligheten att gå med tornet till
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a5 och ställningen tycks därför
vara remi. 57.Tc7 var ett annat
vinstförsök, men vit kommer
inte vidare efter 57...Kg6 58.Tc4
Kg7 utan måste snart bege sig
tillbaka till a-linjen och sedan
upp till a5.
57...Kg6 58.Ta6+ Kg7 59.g5
hxg5+ 60.Kxg5 Txh3 61.Ta7+
Kf8 62.a6 Ta3 63.Ta8+ Kg7!
Svarts kung ska stå på antingen
g7 eller h7 varpå svarts torn ska
ställa sig och hota vits a-bonde
från sidan. Kan svart uppnå detta
håller han remi. 63...Kf7 förlorar
efter 64.Kf5 Ta5+ 65.Ke4
64.Kf5 Tf3+??
En tavla i den eviga tidsnöden.
Med knappt en minut på klockan
och endast en halv minuts tillägg
per drag är det lätt att tänka fel.
Jag trodde jag kunde spela ...Tf6
i nästa drag med remi, men vit
har en elak schack på g8 som
sabbar det hela. Däremot hade
64...Ta5+ räckt till remi: 65.Ke6
(på 65.Ke4 följer 65...Tc5
66.Tb8 Ta5 67.Tb7+ [67.Tb6
Kf7 68.Kd4 Ke7 69.Kc4 Kd7
70.Kb4 Ta1 med lika spel] 67...
Kf6 68.a7 Ke6 med remispel.)
65...Th5. Nu räddas svart av
schacken på h6 vilket gör att vit
inte kan gå bort med tornet från
a-linjen. 66.Kd7 Th6 67.a7 (67.
Kc7 Tf6 68.Kb7 Tf7+! 69.Kb6
Tf6+ och vits kung har inget
gömställe.) 67...Ta6 68.Kc7 Ta1
och svart är precis i tid.
65.Ke5 Th3 66.Ta7+ Kg6
67.Tc7 Ta3 68.a7 Ta6 69.Kd5
Kf5 70.Kc5 Ke5 71.Kb5 Ta1
72.Kc6 Ke6 73.Kb7 Kd6
74.Tc6+ Kd7 75.Tb6 uppg.
Tiger,
med
tre
färska
turneringssegrar i bagaget
(Sigeman, SM och senast
Guernsey Open) har naturligtvis
ett oerhört självförtroende.
Resultatet blev därefter med

mängder av intressanta partier,
välförberedda öppningar med
damoffer och andra läckerbitar.
Hans slutresultat blev 8 poäng
av 10 (prestation 2762), vilket
räckte till en bronsmedalj på
tredje bordet. Grattis! Det hela
började lovande men ändå
olyckligt i andra ronden mot
Indien.
 Tiger Hillarp Persson
 Geetha Narayanan Gopal
 Engelskt (A 36)

1.g3
Tiger har många förstadrag på
repertoaren.
1...c5 2.Lg2 g6 3.c4 Lg7 4.Sc3
Sc6 5.a3 b6 6.d3 Lb7 7.e4 e6
8.Sge2 d6 9.Le3!
Ett försök att bestraffa svarts
tidiga b6. Det positionella hotet
är 10.d4 och svart svarar enligt
standardreceptet.
9...Sd4 10.Da4+! Lc6?
Svart borde nog ha försökt 10...
Dd7.
11.Lxd4! Lxa4 12.Lxg7 Lc6
13.Lxh8
Damoffret
känns
minst
sagt lovande för vit. Även i
"värstascenariot", där svart
stänger in och erövrar löparen på
h8, får vit utmärkt kompensation
i form av torn, pjäs och bonde.
13...f6 14.h4 h5 15.d4 Kf7
16.d5 exd5 17.exd5
Här är 17.cxd5!? Ld7 18.e5! dxe5
19.d6 en tuff taktisk möjlighet.
Idén är att d-bonden ska hålla
svart sysselsatt så att han inte
hinner fånga hörnlöparen.
17...Ld7 18.Se4 Lf5 19.S2c3
Df8 20.0–0 Td8 21.Tfe1 Dh6
22.Lxf6 Sxf6 23.Sg5+ Kg8
24.Te7
Svart har lyckats ta pjäsen men
nu dominerar vit brädet tack
vare tornet på e7 och springaren

på g5.
24...Df8

XIIIIIIIIY
9-?-Tr-Wqk?0
9Zp-?-TR-?-0
9-Zp-Zp-Snp?0
9?-ZpP?lSNp0
9-?P?-?-ZP0
9ZP-SN-?-ZP-0
9-ZP-?-ZPL?0
9TR-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy

25.Txa7!?
Avvecklingen 25.Tf7 Dxf7
26.Sxf7 Kxf7 ger en ren
merbonde, och även 25.Tae1!?
är intressant.
25...Td7 26.Txd7 Sxd7 27.Te1
Se5 28.Lf1 Df6 29.Le2
Med torn, löpare och två bönder
har vit mer än tillräcklig materiell
kompensation för damen, men
exakt hur man bör spela för att
undvika trassel – ofta genom
utfallet Dd4 i något läge –
vågar jag dock inte föreslå. De
närmaste vita dragen förefaller
dock något planlösa, och sedan
hamnar tornet offside …
29...Sf7 30.Sxf7 Kxf7 31.a4?!
De5 32.Ta1 Kg7 33.a5 bxa5
34.Txa5 Dd4 35.Ta6? Dd2
36.Tb6? De1+ 37.Kg2
Partiet har vänt och i tidsnöden
kan Gopal avgöra med en liten
kombination som visar hur stark
brädets starkaste pjäs kan vara.

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-Mk-0
9-TR-Zp-?p?0
9?-ZpP?l?p0
9-?P?-?-ZP0
9?-SN-?-ZP-0
9-ZP-?LZPK?0
9?-?-Wq-?-0
xiiiiiiiiy

37...Lh3+! 38.Kf3
38.Kxh3 Dh1 matt eller 38.Kh2
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SVÅR MATCH. Sverige var med länge i matchen mot Indien, men
förlorade till slut med 1–3.

Lg4!.
38...Lg4+
39.Ke3
Dc1+
40.Ke4
40.Kd3 Lf5+ 41.Se4 Db1+ .
40...Dd2!
Vits kung sitter fast i ett
mattnät.
41.Lxg4 hxg4 42.Sb5 De2+
Med ...Df5 matt i sikte.
43.uppg.
En grym förlust för Tiger men
kanske också den psykologiska
injektion som gav upphov till
den otroliga slutforceringen.
 Tiger Hillarp Persson
 Kiril Georgiev
 Damgambit (D 10)
Kommentarer av Tiger Hillarp Persson

Jag är en stor beundrare av min
motståndare i det här partiet
och har ägnat en del tid åt att
studera hans sena mittspels- och
slutspelsteknik. Ibland känns det
nästan magiskt hur han vinner
sina partier. Som jag uppfattar
det tar han inte sällan på sig
en isolani med svart, sedan
manövrerar han sina pjäser till
bättre fält, varefter – någonstans
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runt drag trettio–trettiofem – det
landar en springare, eller ett torn
på c4, följt av att vit tappar en
bonde på damflygeln. Resten
är teknik … På väg till partiet
sa jag skämtsamt till Stellan att
min strategi var att få honom att
placera en bonde på c4 så att
han inte kunde ställa en pjäs där,
en plan som visade sig fungera
alldeles förträffligt.
1.d4 d5
Redan här avviker min mot
ståndare från mina förberedelser.
Jag förväntade mig att han skulle
välkomna ett Nimzoindiskt
slagfält.
2.c4 c6 3.e3!?
Det intressanta med detta drag
är uppföljningen …
3...Sf6 4.Ld3
En av Portischs specialiteter,
som jag såg lite på före årets
Sigemanturnering. Jag kom
fram till att svart kommer bra
efter 4...e5, men att det är fullt
spelbart för vit. En möjlighet för
svart här är att gå över i Antagen
Damgambit, men jag visste att
den inte finns med i Georgievs
arsenal.
4...e5! 5.Sc3!?
Efter 5.dxe5 dxc4 har vit knappt

ens lika spel: 6.Le2 (6.Lxc4
Dxd1+ 7.Kxd1 Sg4 8.Ke2 Sxe5
9.Lb3 b6 med svart fördel;
6.exf6 cxd3 7.fxg7 Lxg7 och
svart står lite bättre) 6...Dxd1+
7.Lxd1 Sg4 8.f4 Lc5 9.Ke2 och
en möjlig fortsättning är 9...Lf5
10.h3 Ld3+ 11.Kf3 h5 12.Se2
Sd7 13.Sbc3 g5 med svart
initiativ.
5...e4!
Jag hoppades lite på 5...exd4
6.exd4 dxc4 7.Lxc4 med
en öppen ställning som kan
uppkomma ur Franskt, Antagen
Damgambit eller Ryskt. Jag
har en viss erfarenhet av de två
förstnämnda och visste inte hur
välbevandrad min motståndare
var i dessa system.
6.Lc2 Ld6
Detta ser naturligt ut, men 6...
Sa6!? är också intressant, med
idén att fortsätta med ...Sb4 och
...Lf5.
7.f3
Detta är starkare än 7.cxd5?!
cxd5 8.f3 då svart får snabb
tillgång till c6 för sin springare
och därmed med större effekt
kan spela varianter där e4bonden offras: 8...0–0 (8...
De7 9.Sb5 Lb4+ 10.Ld2 exf3
11.Sxf3 Dxe3+ var mindre
lyckat för vit i Bartos – Krejci,
Brno 2008) 9.fxe4 Sxe4 10.Lxe4
dxe4 11.Sxe4 Dh4+ 12.Sf2 De7
13.Sf3 (13.Se2!?) 13...Lb4+
med utmärkt kompensation för
bonden.
7...exf3
Efter 7...0–0!? 8.fxe4 Sxe4
planerade jag att spela 9.Sf3
eftersom 9.Sxe4 dxe4 10.Se2
Lg4 såg obehagligt ut. Det
kan följa 9...Lf5 10.0–0 med
ömsesidiga chanser.
8.Sxf3 dxc4?!
Detta förstår jag uppriktigt
sagt inte. På kvällen mötte
jag Danailov i hissen och han
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gratulerade mig till dagens
parti. Eftersom jag är av en
misstänksam natur anade jag
genast femtioelva bottnar av
ironi i hans uttalande (inte minst
för att jag inte kände att partiet
varit av särskilt hög kvalitet) och
när han fortsatte med att antyda
(min tolkning igen) att jag stått
sämre i öppningen, fräste jag
nästan tillbaka att "nej, det
var inget vidare parti, men jag
förstår inte hur man kan slå på
c4 i den ställningen"."Ack, dessa
hetlevrade svenskar" tänkte han
kanske i sitt stilla sinne.
En variant som illustrerar att
svart inte ska ta för lätt på vits
uppställning är 8...0–0 9.0–0
Te8?! (9...h6?! 10.Dd3?! [10.
cxd5 cxd5 11.Dd3] 10...Te8
11.Ld2? [11.cxd5 b6 12.e4 La6
13.Dd1 Lxf1 14.Kxf1] 11...dxc4
12.De2 var den helt bisarra
fortsättningen i Chamitskij–
Kosov, Peterhof 2008) 10.cxd5
cxd5 11.Sg5! h6 12.Sxf7 Kxf7
13.Dh5+ Kf8 14.Sxd5 och svart
kan kasta in handduken.
9.e4
Nu har vit utmärkt kompensation,
men någon fördel är det
fortfarande inte fråga om.
9...Le7
Nu var det dags för mig att tänka.
Jag valde länge mellan Lg5,
h3 och 0–0. Samtidigt som jag
anade att h3 var bästa draget (för
att hindra svart från att attackera
d4 och lämna honom med en
passiv löpare) så kändes det inte
rätt att slänga bort ett tempo så
lättvindigt. Alltså:
10.0–0
10.h3 ser långsamt ut, men
kanske ändå är bäst. En möjlig
fortsättning är 10...Sa6! 11.0–0
(11.a3 är för långsamt här. Efter
11...0–0 12.0–0 Sc7 13.De2 b5
hittar jag inget sätt för vit att
komma vidare.) 11...Sb4 12.Lb1

0–0 13.a3 Sd3 14.Lxd3 cxd3
15.Dxd3 och vit kan få lite press
genom att skapa en fribonde
på d-linjen. Jag avstod från
10.Lg5!? för att löparen kunde
komma till nytta på h6 senare
och för att jag ville ha chansen
att kunna spela Sg5 i vissa
varianter.
10...Lg4
Svart tjänar på pjäsavbyten och
med det här draget uppnår han
samtidigt att jag får svårt att
flytta damen från d1 utan att
d-bonden faller.
11.Kh1!?
11.h3 är mer direkt, men jag
ville inte behöva slå tillbaka
med tornet på f3 även om
Rybka indikerar att jag har bra
kompensation efter 11...Lxf3
12.Txf3. Även 11.b3!? cxb3
12.Lxb3 är mycket intressant.
11...Sa6 12.a3!
Jag måste behålla min vitfälts
löpare. Utan den har jag ingen
kompensation.
12...Sc7 13.Le3
Detta liksom mitt förra drag är
inget man egentligen vill göra,
men här är det nödvändigt att
övergardera d4 för att kunna
flytta damen.
13...0–0 14.De2 b5 15.Tad1
Lh5

XIIIIIIIIY
9r?-Wq-Trk?0
9Zp-Sn-VlpZpp0
9-?p?-Sn-?0
9?p?-?-?l0
9-?pZPP?-?0
9ZP-SN-VLN?-0
9-ZPL?Q?PZP0
9?-?R?R?K0
xiiiiiiiiy

Här ställdes jag inför insikten
att jag räknat fel tidigare. Jag
trodde att vit skulle få ett farligt
angrepp med 16.e5(?) Sfd5
17.Lxh7+ Kxh7 18.Sg5+ Lxg5

19.Dxh5+ Lh6 20.Lxh6 gxh6,
men nu upptäckte jag att varken
21.Txf7+ eller 21.Se4 f5! räcker
för vit. Istället fick jag leta i en
annan riktning.
16.d5?!
Detta leder till att ställningen
stabiliseras i centrum så att svart
kan börja sträva efter en "bästa"
uppställning för sina pjäser. Det
var bättre att behålla dynamiken
och förbereda d5 vid ett senare
tillfälle: 16.h3!? Dd7 17.g4!?
Lg6 18.Se5 De6 19.Lf4 är en
intressant möjlighet.
16...cxd5 17.exd5 Te8 18.Dd2
Dd7!?
Detta är möjligtvis inexakt om
man får tro min motor, men
jag är inte övertygad. Rybkas
första alternativ 18...Ld6 leder
till oklart spel efter 19.Lg5
h6 20.Lh4 a5 21.Sd4! Le5
22.Tde1.
19.Lf4
Varken 19.Se5 Dd6 eller 19.Ld4
Tad8 20.Se5 Dd6 är lovande för
vit. Min fortsättning har fördelen
att komplicera spelet ytterligare,
samtidigt som jag håller min
d-bonde vid liv så länge som
möjligt.
19...Ld6 20.Lg5?!
Nu har jag fått upp tempot
rejält och spelar mina drag
innan jag har hunnit försjunka i
ställningen. Nackdelen är att det
bara är en tidsfråga innan jag gör
ett allvarligt misstag. Fördelen är
att min motståndare inte längre
kan tänka på min tid … 20.Lf5
Dd8 21.Lg5 var en aning bättre,
med kompensation.
20...Sg4 21.Se4 f6
Det är också möjligt att spela
21...Se5 22.Sxe5 Lxe5 (22...
Txe5?! 23.Sf6+ gxf6 24.Lxf6
Lg6 25.Lxg6 Txd5 [25...
fxg6 26.Lxe5 Lxe5 27.d6 Se6
28.Dd5] 26.Lf5 [26.Lxh7+ Kxh7
27.Dc2+ Kg8 28.De4] 26...Txf5
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27.Txf5 Dxf5 28.Dxd6 Se6
29.Lc3 och i ett parti människor
emellan tror jag det är lättare att
spela vit) 23.Sc5 Dd6 24.Se4
Df8 25.Tde1 då vit har fortsatt
kompensation för bonden.
22.h3?
Under och direkt efter partiet
trodde jag att detta varit mitt
bästa drag, men både jag och
min motståndare missade svarts
starkaste fortsättning här. Bättre
chanser erbjöd 22.Sxd6 Dxd6
23.Lf4 Se5 24.Lxe5 fxe5 25.Sg5
med initiativ för bonden.
22...Se5?
Från vinst till förlust i ett drag.
Vad jag inte kan förstå är hur
jag kunde missa ett drag som
22...Txe4!. Det är så logiskt att
ta bort vits aktiva springare för
att sedan spela på överlägsen
koordination och bondestruktur
Efter 23.Lxe4 fxg5 24.hxg4
Dxg4 25.Dxg5 (25.Tde1 h6
26.Kg1 med fördel för svart)
25...Dxg5
26.Sxg5
Lxd1
27.Txd1 g6 28.Se6 är jag bonde
under i en ställning där jag hade
stått en aning sämre även om
materialet varit lika.

XIIIIIIIIY
9r?-?r?k?0
9Zp-Snq?-Zpp0
9-?-Vl-Zp-?0
9?p?PSn-VLl0
9-?p?N?-?0
9ZP-?-?N?P0
9-ZPLWQ-?P?0
9?-?R?R?K0
xiiiiiiiiy

23.Sxf6+! gxf6 24.Lxf6
Nu är efterfrågan på goda råd
avsevärt högre än utbudet.
24...Lg6?
Efter detta vinner jag forcerat,
men det var inte lätt att hitta bästa
försvaret: 24...Sg6? 25.Dg5
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Lxf3 26.Txf3 Df7 27.Lc3 De7
28.Dg4 med klar vit fördel; 24...
Sf7?! 25.Sg5 Lg6 26.Lxg6 hxg6
27.Lc3 Se5 28.Se4 och även har
står vit bättre; 24...Sd3 25.Dg5+
Lg6 26.Lxd3 cxd3 27.Sh4 Df7
28.Lc3 De7 29.Tf6 Le5 30.Lxe5
Dxe5 31.Sf5 och vit har åter den
bättre ställningen.
Istället är 24...Sxf3! bästa
försöket. 25.Txf3 Lxf3 26.Dg5+
Kf8 27.Dh6+ Kg8 28.gxf3 hade
jag räknat fram till vinst, men
missade 28...Lc5! då jag måste
hitta några exakta drag till:
29.Lf5 Df7 30.d6 och svart har
inget vettigt försvar mot 31.d7 i
nästa drag.
25.Sxe5! Lxe5 26.Lxg6 hxg6
27.Dg5 Lxf6 28.Txf6 Te7 29.d6
Tg7 30.Txg6 Txg6
Min huvudvariant, när jag slog
på f6 i drag 23, var 30...Se6
31.Txg7+ Dxg7 (31...Sxg7
32.Dd5 vinner för vit) 32.Dd5
Te8 33.d7 med enkel vinst för
vit.
31.Dxg6+ Dg7 32.Dxg7+ Kxg7
33.dxc7 Tc8

XIIIIIIIIY
9-?r?-?-?0
9Zp-ZP-?-Mk-0
9-?-?-?-?0
9?p?-?-?-0
9-?p?-?-?0
9ZP-?-?-?P0
9-ZP-?-?P?0
9?-?R?-?K0
xiiiiiiiiy

34.Td5!
Efter detta drag är svart
chanslös.
34...a6 35.Tc5 Kf6 36.a4 Ke6
37.axb5 axb5 38.Kh2 Kd6
39.Txb5 Txc7 40.h4 Ke6
41.Kh3 Kf6 42.Tb6+ Ke5
43.h5 Kf5 44.g4+ Kg5 45.Tb5+
Kh6 46.Kh4 uppg.

 Dimitrij Svetusjkin
 Tiger Hillarp Persson
 Sicilianskt (B 51)
Kommentarer av Tiger Hillarp Persson

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.Lb5+ Sd7!?
Inför OS drabbades jag av en
rälig förkylning som gjorde
att jag inte deltog fullt ut i de
gemensamma preparationerna
inför turneringen. Jag orkade med
dagspassen, men ställd inför folk
med extra långlivade batterier,
som Emanuel och Slavko,
blev jag tvungen att inse mina
begränsningar. Ändå, på de två
dagar vi arbetade tillsammans,
fick min spelöppningsrepertoar
allt tydligare konturer. Jag vet
inte med säkerhet vem som
först föreslog varianten med
tidigt a6 och sedan Tc8, men
den diskuterades livligt av
Slavko, Emanuel och Evgenij i
ett läge och jag hoppade liksom
på i efterhand. Vilket var tur
eftersom jag fick chansen att
spela den två gånger …
4.0–0
I fjärde ronden fick jag en enkel
resa med den – för mig – nya idén
4.d4 cxd4 5.Dxd4 a6 6.Lxd7+
Lxd7 7.Lg5 h6 8.Lh4 Tc8
9.Sc3 e5 10.Dd3 g5 11.Lg3 Sf6
12.Sd2 Le6 13.f3 Da5 14.Sb3
Dc7 15.0–0–0 b5 16.a3 Le7!
(16...Lc4 17.Dd2 a5 18.Kb1
b4 19.axb4 axb4 20.Sa2 Le7
21.h4) 17.The1? Lc4 18.Dd2 a5
19.Kb1 b4 20.axb4 axb4 21.Sa2
0–0 22.Dxb4 Ta8 23.Sac1 Tfc8
24.Dd2 Da7 25.De3 Da4 26.Td3
Ta6 27.uppg. (Michejev–Hillarp
Persson, Dresden 2008).
4...a6
Detta är knappt hälften så vanligt
som huvuddraget 4...Sgf6.
5.Lxd7+ Lxd7 6.d4 cxd4
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7.Dxd4
Här spelas vanligtvis 7...e5
följt av h6 och Sf6, men jag har
länge känt att denna idé inte
är så lyckad när vit har kvar
möjligheten att spela c2–c4;
inte för att svart kommer att stå
mycket sämre, men det leder
till en ställning som är svår att
skapa något i.
7...Tc8!? 8.a4?!
Detta måste kvalificera som ett
mindre misstag. Några ronder
tidigare hade Slavko fått upp
samma ställning i matchen mot
Indien: 8.Lg5 h6 9.Lh4 Dc7
10.Sc3 e5 11.Dd3 Le6 12.Tfd1
g5 13.Lg3 Sf6 14.Sd5 Lxd5
15.exd5 Dxc2 16.De3 Lg7
17.h4 0–0 18.hxg5 hxg5 19.Tac1
Dxb2 20.Txc8 Txc8 21.Dxg5
Dc2 och Slavko hade fortsatt
goda vinstchanser (Sandipan–
Cicak, Dresden 2008). Efter det
"normala" (jag är misstänksam
mot allt som kan kallas normalt)
8.Sc3 får svart bra spel med 8...
e5 9.Dd3 h6 följt av Sf6. Här
visar sig fördelen med ...Tc8
framför direkt ...e5; vit kan inte
längre spela c4. Alltså är kanske
8.c4 det starkaste draget?! En
möjlig fortsättning är 8...Dc7
9.b3 b5 (9...Lg4) 10.Sbd2?! (10.
Sc3!?) 10...e5 11.Dd3 Sf6 med
oklart spel som i partiet Renet–
Tkachiev, Clichy 1995.
8...e5 9.Dd3 Dc7!
För att framtvinga 10.Sc3.
10.Sc3 Le6 11.Td1 h6 12.Le3
Sf6
Nu har jag bra koll på d5 och vit
kämpar redan i uppförsbacke.
13.a5
Före partiet hade mina lag
kamrater visat mig Pias parti
från några ronder tidigare och
jag visste mycket väl att hon
spelat 13...Lc4 här, men ändå
tog jag mig en liten funderare:
varför inte 13...Le7 direkt? Jo,

om vit tillåts spela Lb6 kan Lc4
senare bemötas med De3 (med
gardering av e-bonden) och
Pias drag har fördelen att vinna
ett tempo genom att e-bonden
attackeras snabbt.
13...Lc4!
13...Le7 14.Lb6! Dc6 15.Sh4
0–0 16.Sf5 Lxf5 17.exf5 är bättre
för vit än partifortsättningen.
14.Dd2 Dc6 15.Lb6 Le7!
Inte nödvändigt, men bättre än
15...Sxe4 16.Sxe4 Dxe4 17.Sxe5
Le6 18.Sd3 som är okej för vit.
16.De3
16.Sd5?? Sxe4 17.Sxe7 Sxd2
18.Sxe5 Dxb6 19.Sxc8 Dc7
20.Sxd6+ Dxd6 21.Sxc4 Sxc4
22.uppg. (Klinova–Cramling,
Dresden 2008) kräver ingen
kommentar.
16...0–0

XIIIIIIIIY
9-?r?-Trk?0
9?p?-VlpZp-0
9pVLqZp-Sn-Zp0
9ZP-?-Zp-?-0
9-?l?P?-?0
9?-SN-WQN?-0
9-ZPP?-ZPPZP0
9TR-?R?-MK-0
xiiiiiiiiy

Vore det inte för att jag ansåg
att jag skulle få klar fördel så
som partiet fortsatte, så hade jag
kanske spenderat mer tid på att
bedöma komplikationerna efter
16...Sd7!? 17.b3 Sxb6 18.axb6
Le6 19.Sd5 Lxd5 20.exd5
och här såg jag att 20...Dxc2
21.Tac1 följt av Txc8 och Sxe5
är obehagligt för svart. Svart kan
istället försöka med 20...Dc3,
men det är också oklart: 21.De4
0–0 22.Sd4 Ld8 23.Sc6 etc.
17.Sh4!
Denna springare är, tillsammans
med löparen, vits sämsta pjäs, så
vit skyndar sig att hitta ett bättre
fält för den.

17...Le6 18.Sf5
Inte 18.Df3? Sxe4 19.Sxe4
Lxh4 20.Txd6 Dxc2 med klar
svart fördel.
18...Lxf5 19.exf5 Ld8!
Förbereder ...Te8 och ...d5, samt
byter av vits irriterande löpare
(vilket så småningom leder till
att a-bonden blir svag).
20.Td2!
Min motståndare bedömer att
bytet på b6 leder till en ställning
där b6-bonden är mer av ett
irritationsmoment för mig än en
försvagning för honom. Efter
20.Lxd8 Tfxd8 21.Td2 Te8 (21...
Dc4!? 22.Ta4 Dc7) 22.Tad1
Tcd8 23.Sd5 Sxd5 24.Txd5
Dxc2 står svart klart bättre.
20...Lxb6 21.axb6 d5!
Inte 21...Tfe8. Om man jämför
med ställningen efter 20.Lxd8,
så ser man en stor skillnad här:
bonden på b6 gör livet surt för
svart. Efter 22.Tad1 d5 23.Sxd5
Sxd5 24.Txd5 Dxc2 25.Td7 är
det jag som står sämre.
22.Dxe5 Dxb6 23.Sxd5!
Ett mycket starkt drag som
kräver en del mod. Generellt
sett vill man hellre komplicera
spelet än spela ett tornslutspel
där man ligger under med två
tredjedelars damflygel. Eller?
Förlorar direkt gör 23.Tb1?
Tfe8 24.Dd4 Dxb2 och 23.Sa4
Da5 ger svart klar fördel.
23...Sxd5 24.Txd5 Txc2 25.Tf1
Dxb2

XIIIIIIIIY
9-?-?-Trk?0
9?p?-?pZp-0
9p?-?-?-Zp0
9?-?RWQP?-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-Wqr?-ZPPZP0
9?-?-?RMK-0
xiiiiiiiiy

26.Dxb2!!
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Detta var planen och jag såg
draget alldeles för sent (ungefär
samtidigt som min motståndare
utförde det), vilket ledde till att
jag snart försjönk i djupa och
grumliga tankar. Sikten brukar
vara god i tornslutspel, men här
kan ett litet misstag från min
sida leda till att jag blir matt!
26...Txb2 27.g4
Det är f5-bonden i kombination
med ett eller två torn till sjunde
raden, följt av h4, g5 och g6 som
är anledningen till att svart inte
står på lätt vinst.
27...b6?!
Redan här går jag fel. Det
bästa
är
antagligen
det
kontraintuitiva 27...g6 (det
sabbar kungsställningen), med
idén att efter 28.fxg6 fxg6 får
den svarta kungen luft, samtidigt
som f2-bonden angrips, vilket
gör det svårt för vit att aktivera
båda tornen. Alternativen är
emellertid inte övertygande:
27...b5 28.Ta1 Ta8 29.Ta5! b4
30.Tdb5 b3 31.Tb4 och vit får
en av bönderna på damflygeln
utan att jag hinner springa iväg
med den andra. Eller 27...Tc8
28.Td7! (28.Te1 Tbc2 29.Te7
T2c7 med vinst för svart, var
min motståndares förslag efter
partiet, men man behöver inte
vara så samarbetsvillig...) 28...
a5 29.Te1 b5 30.Tee7 Tf8 31.Ta7
a4 32.Kg2 och nu ligger jag ett
tempo efter partiet.
28.Tc1 a5 29.Td7 a4
Tornet och damflygelbönderna
sköter sig själva, medan tornet
på f8 garderar kungsflygeln. Så
var det tänkt. Problemet är att
bönder är hemskt långsamma.
30.Ta7 b5 31.Tcc7 Tb3
Inte 31...Tb4 32.h3 h5?! 33.g5
Tf4 34.Tc5 med trolig remi.
32.Kg2 a3 33.h4 b4 34.g5
hxg5
Jag tänkte inte länge eftersom
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jag sett att jag har minst remi
efter detta. I de varianter där
jag behåller h-bönderna, tyckte
jag att det kunde bli väl hett på
åttonde raden, t.ex. 34...Tb2
35.g6 a2 36.gxf7+ Kh7 37.Te7
(37.h5 b3 38.Te7 Txf2+ 39.Kxf2
b2) 37...b3 38.Te8 Txf7 39.Txf7
a1D 40.Tff8 och jag har inget
bättre än att ta ut remischackar
med 40...Txf2+ 41.Kxf2 Dd4+.
Ungefär detsamma gäller efter
34...h5 35.g6 Td3 36.gxf7+
Kh7 37.Te7 Tdd8 38.Teb7 Td4
39.Te7 då min digitale vän
närmar sig 0.00.
35.hxg5 Tb2 36.g6 a2 37.gxf7+
Kh7 38.Kg3?
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Så långt har min motståndare
försvarat sig nästan perfekt,
men här går han snett. Efter
38.Te7 Kh6 (38...b3 39.Te8
Txf7 40.Txf7 a1D 41.f6 [nu är
b-bonden i vägen för Txf2+, följt
av Da2+] 41...Txf2+ 42.Kxf2
Dd4+ 43.Ke1 Dc3+ 44.Kf2 och
svart har inget bättre än att ta ut
remischackar; 38...Tc2 39.Teb7!
b3 40.Ta4 g5 41.fxg6+ Kxg6
42.Txb3 Txf7 43.Ta6+ Kg7
44.Tg3+ är lika) 39.Kg3! Kg5
40.f3 Kxf5 41.Te8 a1D 42.Txa1
Txf7 43.Tb8 bör vit hålla remi
trots knapp svart fördel.
38...Tb3+?
Jag hade inte mycket tid kvar
och missade den givna vinsten:
38...b3! 39.Ta4 g5! 40.fxg6+
Kg7 41.Tc6 Tb1 42.Th4 Tg1+.
39.Kg4 Ta3?!

Det är ovanligt dumt, men det
blir remi även efter 39...Tc3
40.Txc3 bxc3 41.Txa2 Txf7
42.Tc2 Tc7 43.Kf4 Kg8 44.Ke4
Kf7 45.Kd4 Kf6.
40.Txa3 bxa3 41.Tc3 Txf7
42.Txa3 g6
Här bjöd jag remi. Min
motståndare klev upp från brädet
och gick fram till Bologan för
att fråga om det var okej att han
tog remin. Uppenbarligen var
Bologan av en annan åsikt, för
några sekunder senare var min
motståndare tillbaka och drog …
43.fxg6+ Kxg6 44.Txa2
… men efter …
44...Tb7 45.Ta6+ Kf7 46.Th6
Tb4+ 47.f4 Tb5
… förstod han att jag också
förstod.
48.Th5 remi
Både Evgenij och Slavko
presterade
klart
godkända
slutresultat, över 2600, men
med vitt skilda spelstilar.
Evgenij, skolad och strategisk,
spelade flera partier präglade
av ömsesidig respekt och
han förblev också obesegrad.
Slavko, däremot, har en
"rufflig" grundstil med flera
udda öppningsvarianter. Pontus,
slutligen, hade helt naturligt lite
av reservstatus. Han var nog inte
nöjd med sitt slutresultat men
presterade i alla fall ett härligt
parti.
 Vadim Bondarets
 Pontus Carlsson
 Sicilianskt (B 50)
Kommentarer av Pontus Carlsson

1.e4
Eftersom jag bara hade ett
dussintal partier med min
motståndare så hade jag ingen
aning om vad han spelar mot
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Sicilianskt. Det fanns bara ett
sätt att ta reda på det.
1...c5! 2.Sf3 d6 3.c3
Den här varianten hade jag
givetvis inte kunnat förutse. Jag
förstod att Bondarets hade tittat
på mitt parti från Lag-EM 2007
mot Erik van den Doel.
3...Sf6 4.h3 g6
4...Sxe4?? 5.Da4+! med pjäs
vinst är en välkänd fälla.
5.Ld3
Vits plan i den här varianten är
att han vill få en bättre version
av Framskjutningsvarianten i
Franskt. Löparen spelas först
runt till c2 och sedan följer vit
upp med d4 för att ta terräng i
centrum. Med löparen på c2 och
bonden på h3 är vit sedan väl
förberedd på en svart d5-motstöt
som i stort sett alltid besvaras
med e5!.
5...Lg7 6.Lc2 e5
För 5–6 år sedan lärde jag mig
en intressant uppställning mot
h3-varianten. Svarts ide är att
fianchettera löparen för att
sedan utmana vits kontroll över
centrum med e5. Om vit då
genomför d2–d4 slår svart två
gånger varpå centrum öppnar
sig och g7-löparen vaknar till
liv. Den efterblivna bonden på
d6 kan man ofta göra sig av med
via framstöten ...d5. Svarts spel
påminner lite om Drakvarianten
i Sicilianskt, vilket säkert är en
anledning till mitt gillande.
7.d4
7.0–0 0–0 8.d3!? var vad Erik
van den Doel spelade mot mig.
Vits idé efter d3 är att spela en
form av spansk uppställning
med löparen på c2. Vit har två
tänkbara huvudplaner, antingen
att försöka attackera svarts
centrum med a3 följt av b4
eller att först utveckla pjäserna
och sedan försöka genomföra
centrumstöten d4 i ett gynnsamt

läge. Holländaren valde den
senare planen: 8...Sc6 9.Te1 (9.a3
a5 10.a4! är en vanlig ide som
vit har lånat från Kungsindiskt.
Eftersom svart har spelat ...a5
får vit fullständig kontroll över
fältet b5. 10...d5 11.Sa3 h6
12.exd5 Sxd5 13.Te1 b6 14.Lb3
Le6 15.Lc4 Dc7 16.Ld2 Tad8
17.Db3 f5 18.Te2 Kh8 19.Tae1
g5 spelades i Spragett–Topalov,
Spanska lagmästerskapen 1999.
Båda sidorna har ställt upp sig
och ställningen är väl ganska
jämn men jag föredrar svart som
har lite terrängfördel. Topalov
vann också partiet.) 9...h6 (För
att hindra Lg5 samt ta kontroll
över g5-rutan. Svart planerar
att stöta med ...d5 likt partiet
mellan Spragett och Topalov.)
10.Le3 b6?! (10...Te8! var min
planerade förstärkning. Idén
är att omöjliggöra vits d4 då
e4-bonden kommer att hänga.
11.Dd2 Kh7 12.Sa3 b6 ser fint
ut för svart.) 11.d4! gav vit det
bättre spelet i van den Doel–
Carlsson. Partiet blev till slut
remi efter hård kamp.
7...exd4 8.cxd4 cxd4 9.Sxd4
0–0 10.0–0
10.Sb5? d5 11.e5 Te8 12.f4 Sc6
är bra för svart, t.ex. går inte
13.0–0? på grund av 13...Db6+.
10...Sc6 11.Te1!?
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Ett mycket intressant drag som
ger svart lite beslutsvånda. Jag
kände endast till 11.Sc3 Sxe4!
12.Sxc6 Sxc3 13.Sxd8 Sxd1

14.Sxf7! (14.Txd1 Txd8 15.Lg5
Te8 ger svart fördel) 14...Sxb2
15.Sxd6 Sc4! 16.Sxc4 Lxa1
17.La3 Lg7 18.Lb3?! (18.Te1!
är bättre, t.ex. 18...Ld7 19.Lb3
Tae8 med oklart spel) 18...
Le6 19.Te1 Lf7 20.Lxf8 Lxf8
som var lite bättre för svart i
partiet Galego–Andrej Sokolov,
1997. Svart har löparparet och
lättare att skapa en fribonde på
damflygeln än vad vit har att
skapa en dito på kungsflygeln.
11...Te8
11...Sxd4 är det vanligaste
teoridraget. Jag ville dock inte
förflacka spelet, då matchen
i det här läget var helt öppen.
12.Dxd4
Te8
(12...Le6!?)
13.Dd1 d5 14.e5 Se4 15.Lxe4
dxe4 16.Dxd8 Txd8 17.Lf4 var
Akopian–Stefansson, Bled 2002,
då 17...e3! är bättre än 17...Ld7
som Stefansson spelade. Det
kan följa 18.fxe3 (18.Lxe3 Lxe5
19.Lg5 Lxb2 20.Lxd8 Le6! med
svart fördel, eller 18.f3 Td4!?
[18...Lf5!?; 18...Le6!?] 19.Lxe3
Lxe5! 20.Lf2 Lf6 21.Te8+ Kg7
22.Sc3 Td8! med lika spel är
andra möjligheter) 18...Le6
(18...Te8!?) 19.Sc3 Td2 med
kompensation för bonden tack
vare aktiva pjäser, löparparet
och vits dåliga bondestruktur.
12.Sxc6!
12.Sb5 d5 13.Lf4 Sh5! leder
till komplikationer som verkar
gynnsamma för svart.
12...bxc6 13.Sc3
Här hade jag svårt att välja plan.
Efter att ha tänkt lite så beslutade
jag mig för ett aggressivt
spelsätt.
13...d5?!
13...Le6 är nog bättre.
14.Lg5!
Om 14.exd5 så Txe1+ 15.Dxe1
Sxd5 och svart står inte sämre.
14...h6!
Efter 14...d4? 15.e5 dxc3
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16.Dxd8 Txd8 17.bxc3 har vit
klar fördel och efter 14...dxe4?
15.Dxd8 Txd8 16.Sxe4 vinner
vit.
15.Lh4?
15.Lxf6 Dxf6 16.exd5 Txe1+
17.Dxe1 Lb7 18.dxc6?! (18.
Lb3! verkar ge vit fördel men
efter 18...cxd5 19.Sxd5 Lxd5
20.Lxd5 Tb8 21.Tb1! Df5!
[21...Txb2?
22.De8+
Kh7
23.Txb2 Dxb2 24.Dxf7 ger vit
vinstchanser] 22.Lb3 a5 har
svart väldigt goda remichanser)
18...Lxc6 var min idé. Svart har
kompensation för bonden tack
vare sitt starka löparpar och
aktiva pjäser.
15...g5 16.Lg3 d4
Jag trodde att det här draget var
tvunget men det fanns ett bra
alternativ i 16...Sxe4! 17.Sxe4
Lf5!. Denna lilla finess missade
jag. Efter 18.Sd6 Txe1+ 19.Dxe1
Lxc2 20.Tc1 Lg6 21.Txc6 d4 är
spelet oklart.
17.Sa4 Sd7
Svart måste blockera vits e4bonde och på så vis hindra
planen e5 följt av Dd3.
18.Dh5?!
Här borde vit ha spelat mer
centralt med 18.Lb3 med planen
Tc1. Vit bör ha det något bättre
spelet. Problemet för vit är att
damen lätt kommer i trångmål
ute på h5.
18...Se5 19.Tad1 Df6 20.Sc5
20.Txd4 Sf3+ var min lilla
fälla.
20...Tb8!
Ett bra drag. Jag hade sett idén
att mitt torn skulle operera på
femte raden mot vits dam, men
jag tror att min motståndare helt
hade missat den.
21.b3?!
Jag hade väntat mig 21.Lxe5
Txe5 22.Sd3 Ta5 23.e5 De7
med oklart spel.
21...g4!
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SVENSK FEMMA. Femterankade Pontus Carlsson tog fyra poäng på
sju partier, men svarade för en fin vinst i matchen mot Ukraina.

Först nu började idén gå upp för
min motståndare.
22.a4?
22.Sd3 Tb5 23.Sxe5 Tbxe5
24.Dh4 (24.Lxe5?? Txe5 och
vits dam är instängd) 24...
Dxh4 25.Lxh4 Ta5 ger svart
fördel men 22.hxg4! var helt
okej för vit. Efter 22...Tb5 (inte
22...Lxg4 23.Lxe5 Lxd1 [23...
Lxh5? 24.Lxf6 Lxd1 25.Txd1
Lxf6 26.Sd7 med vit fördel]
24.Dxd1! med en efterföljande
springargaffel på d7) är 23.g5!
ett livsviktigt mellandrag som
stänger femte raden så att det
inte finns några avdragare mot
vits dam. Det kan följa 23...
hxg5 24.Lxe5 Txe5 25.Sd3 med
oklart spel.
22...gxh3 23.f4?
23.Txd4! h2+!? 24.Dxh2 (24.
Kh1 Lg4 25.Lxe5 [25.Dxh2
Sf3!] 25...Dxf2! visar poängen
med 23...h2+, nämligen att f2bonden hänger. Efter 26.Dxg4
Dxe1+ 27.Kxh2 Txe5 vinner
svart.) 24...Sf3+ 25.gxf3 Dxd4
26.Lxb8 Dxc5 ger svart fördel,
t.ex. 27.Ld3 Dc3 28.Te3 Ld4
29.Dg3+ Kh8 30.Df4 Tg8+
31.Kh2 Tg7!. Profylax på hög
nivå. Svart skyddar sig elegant

mot vits hot Dxh6 samtidigt
som han håller allt annat under
kontroll.
23...De7!
Nu är vit förlorad. Svarts
dubbelhot ...Lg4 och ...Dxc5
tvingar honom att gå in i en
positionellt dålig ställning.
24.fxe5
Eller 24.Sd3 Lg4 25.Dh4 Dxh4
26.Lxh4 Lxd1 27.Txd1 Sxd3
28.Lxd3 Lxb3 med klart svart
överläge.
24...Dxc5 25.Ld3 Txb3 26.Tf1
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26.gxh3 var givetvis bättre men
svart står helt överlägset efter
26...Te6.
26...Txd3!! 27.Dxf7+
Eller 27.Txd3 Dc2 28.Tf2 Dxd3
29.Dxf7+ Kh7 30.Dxe8 Dxg3
31.Dxc8 h2+ och svart vinner.
27...Kh7 28.Txd3
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Om 28.Tf6 så 28...Txg3
29.Dxe8 Dc2 och svart vinner
eller 28.Dxe8 Txd1 29.Txd1
(29.Dxc8 h2+! 30.Kxh2 [30.
Lxh2 d3+ 31.Kh1 Txf1+ 32.Lg1
Dxg1 matt] 30...Txf1 med svart
vinst) 29...Dc2 och det är slut.
28...Dc2 29.Lf2
29.Df3 Tf8! 30.Tf2 Txf3
31.Txc2 Txd3 med en merpjäs
för svart.
29...Dxd3 30.Dxe8 Dxe4!
31.gxh3 Lxh3 32.uppg.
Vit kan inte undvika att bli
mattad.
Sveriges slutplacering i öppna
klassen blev 25, det vill säga
något bättre än startnumret.
Och med Emanuel i toppform
kunde placeringen givetvis ha
förbättrats ytterligare …
Att Norge (med Carlsen,
Agdestein, Lie, Johannesen och
Hammer) blev främsta nordiska
lag var inte helt oväntat. Hur
gick det för Magnus själv då?
Hyfsat utifrån hans nuvarande
höga perspektiv, 7½ av 11
(prestation 2757), men det blev
ändå en oväntad förlust mot
Tomi Nybäck från Finland.
Toppstriden
Ryssland (Kramnik, Svidler,
Grisjtjuk,
Morozevitj
och
Jakovenko) var förstaseedade
och
givetvis
storfavoriter
enligt rating. Dock anar jag att
spelarna i hög grad ser varandra
som inbördes konkurrenter på
Elolistan, vilket inte kan ha
varit optimalt för lagkänslan,
och efter två överraskande
matchförluster blev det till
slut bara en femteplats. Israel
(silver) och USA (brons)
överraskade positivt, men i
kampen om guldmedaljerna var
alla chanslösa mot de slutliga
vinnarna
från
Armenien.

Ett spännande parti, som
säkerligen hade stor betydelse
för medaljstriden var det mellan
Sargissian och Grischuk. Det
spelades i rond sju och var det
enda vinstpartiet i matchen
Armenien–Ryssland, som alltså
fick en oväntad segrare.
 Gabriel Sargissian
 Aleksander Grisjtjuk
 Damindiskt (E 15)

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3
La6 5.Dc2!?
Ett drag som fått ökad popularitet
på sistone.
5...c5 6.d5!
Ett tematiskt bondeoffer på lång
sikt. Här brukar svartspelarna
hoppas på det mesiga 6.Lg2 Lb7
7. 0–0 (7.d5!) 7...cxd4 8.Sxd4
Lxg2 9.Kxg2 med en problemfri
treradersuppställning.
6...exd5 7.cxd5 Lb7 8.Lg2
Bättre än 8.e4 De7!.
8...Sxd5 9.0–0 Le7 10.Td1 Dc8
Varianten har förekommit flera
gånger på hög nivå, ett exempel
är 10...Sc6 11.Df5!? Sf6 12.e4,
Carlsen–Ivantjuk, Monte Carlo
2007 (snabbschack), där vit
vann effektivt.
11.a3!?
Lustigt nog spelade armeniern
exakt samma variant dagen efter
och han vann igen – som svart!
Partiet
Fressinet–Sargissian
fortsatte 11.Sh4 Lxh4 12.Txd5
Le7 13.Sc3 Sc6.
11...Sc7
11...Sf6 har spelats tidigare.
12.Sc3 Sc6 13.Lf4 0–0 14.Lxc7
Dxc7 15.Sb5!?
Icke-slentrian! Normalreaktionen
är att centralisera genom 15. Sd5
med tillräcklig kompensation
men kanske inte mer.
15...Dd8 16.Se5

Hotar på c6 och d7.
16...Sxe5 17.Lxb7 Tb8 18.Le4
a6
Eller 18...g6 19.Sxa7 b5 20.Sc6
Sxc6 21.Lxc6 d6 med klar fördel
för vit som får ett kanonfält för
löparen (Ld5!).
19.Lxh7+ Kh8 20.Df5!?
Med ett spännande pjäsoffer i
sikte. 20.Td5 Sg4 21.Th5 Sf6
22.Th3 axb5 ger remischackar.
20...g6 21.Dxe5+ Lf6 22.Df4
axb5 23.Dh6 Lg5 24.Dh3 Kg7
25.Lxg6 Kxg6
Efter några halvforcerade drag
ser man att den svarta kungen
står luftigt men överlever,
åtminstone i kort perspektiv. Vit
har två bönder samt ett långvarigt
initiativ som kompensation
för löparen. Såväl spel som
kommenterande blir oerhört
svårt …
26.Td6+ Kg7 27.Tad1
Hotar 28.f4 med pjäsvinst.
27...Tg8 28.f4 Lf6 29.e4
Liksom senare i partiet avancerar
vit effektivt med bönderna.
29...Th8
29...Ld4+? 30.T1xd4!.
30.Dg4+ Kf8 31.e5 Le7
32.Txd7 De8!
Inte 32...Dc8? 33.f5! med det
grymma hotet 34.f6.
33.f5 f6
Möjligt tack vare att damen
håller koll på g6. Grisjtjuk
har försvarat sig väl och hotar
motangreppet 34...Dh5.
34.Df4 c4
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GLADA VINNARE. Niondeseedade Armenien blev enda lag med 19
matchpoäng och försvarade därmed guldet från Turin 2006.

Den potentiella schacken på c5
utgör en viktig försvarsresurs,
även långt senare i partiet.
35.e6!
Denna
mäktiga
garderade
fribonde ger vit långvarig
kompensation. En lustig remi
variant är 35.exf6 Lc5+! 36.Kh1
Th7! 37.f7 (37.Txh7?? Dc6+)
37...Txf7 38.Dh6+ Kg8 39.Dg6+
Kf8 40.Dh6+.
35...Tc8 36.T1d4 Th7
Svart är nästan helt passiviserad.
Två varianter som visar hur svårt
försvaret är: 36...Lc5?! 37.Kg2
Lxd4? 38.Dg4 Tg8 39.Dxd4,
eller 36...c3?! 37.bxc3 Txc3?
38.Txe7!. Kanske är 36...Dh5!?
tänkbart (37.g4 De8).
37.h4 Kg8 38.Kh2 Tg7
En chans i tidsnöden: 38...c3!?.
39.Df3 Kh8 40.Ta7 Df8
41.Tdd7
En vacker torndubblering.
Datorn anser faktiskt att spelet
väger jämnt men nog måste det
vara svårast för svart.
41...Te8 42.Tab7 Tb8? 43.Ta7
Här föreslår datorn 43.Txe7!
Txe7 44.Dh5+ Kg8 45.Dg6+
Kh8 46.Txb8 Dxb8 47.Dxf6+
Tg7 48.Dc3 och de mäktiga
bönderna tycks avgöra saken.
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43...Te8 44.Kh3 Dg8 45.Ta6
Dh7
Mothotet 46...Teg8 framtvingar
tornbyte.
46.Ta8 Txa8 47.Dxa8+ Tg8
48.Df3 Tg7 49.Df4 Dh5 50.g4
De8 51.Tb7 Kh7 52.De4!
Med röntgenblick mot såväl h7
som a8. Dåligt var 52.Txb6?
Da8! med farligt motspel.
52...Lc5
På 52...Kh8? är 53.Ta7!
obehagligt.
53.g5! Txb7 54.Dxb7+ De7
55.g6+
Ytterligare en farlig bonde för
svart att hålla koll på!
55...Kg7 56.Dd7 b4!
Inte 56...Dxd7? 57.exd7 Le7
58.Kg4 och vits kung avgör i
lugn och ro.
57.axb4 Lxb4
Nu kan även svart få en fribonde
på sikt.
58.Kg4 Kh6 59.Kf3 b5?
Underlättar för vit eftersom
bonden kommer att stå i
slag ibland. Svart är nästan
paralyserad men möjligen kan
han ändå klara sig vid exakt
spel, exempelvis 59...Kg7!?
60.Ke4 Kh6 (i det kritiska läget
måste svarts kung lämna sjunde

raden, varpå det finns hopp om
motspel så snart vits kung rör
sig mot damflygeln) 61.Dc8!?
(dambytet
61.Dxe7
tycks
leda till ett remidamslutspel)
61...Dg7!
(eventuellt
med
omplaceringsidén 62...Lf8 och
63...De7) och här är jag inte helt
säker på resultatet (62.Dxc4?
Db7+ 63.Dd5 Da6! tycks ge remi
men vit har andra möjligheter).
En ytterst svår ställning och
tidsnöd för kommentatorn …
60.Ke4!
Inte 60.Dxb5? Dd6! 61.Dxc4
Dd1+ och motspelet räcker
till remi. Sargissian undviker
Grisjtjuks fälla och avgör partiet
med en elegant kungsmarsch.
60...Lc5 61.Kd5 Lb4 62.Kc6
Dc5+ 63.Kb7 De7 64.Ka6
uppg.
Vit kan byta dam och sedan
plocka svarts damflygelbönder.
En härlig kamp på hög nivå
och en stor uppvisning av
hela
Schack-OS
främste
spelare! Sargissian tog 9
poäng av 11, vilket motsvarade
eloprestationen 2869.
Armenien, seedat som nummer
nio, vann och lyckades därmed
försvara guldet från Turin-OS
2006 – otroligt starkt av en
outsider på pappret! Aronian
höll stilen på förstabordet men
de främsta poängplockarna var
Akopian och Sargissian på bord
två respektive tre. Petrosian
var enbart något sämre på
fjärdebordet. Reserven Minasian
spelade bara en enda match
vilket alltså betydde att de hade
samma lag i tio av ronderna!
Man får intrycket av att deras
lagsammanhållning är fantastisk.
De armeniska spelarna syns
ofta tillsammans och de håller
stenhårt på varandra.

OS I DRESDEN
DRESDEN-OS I SIFFROR
Resultat, öppen klass (ranking)
1. Armenien (9)		
19 poäng
2. Israel (8)		
18
3. USA (10)		
17
4. Ukraina (2)		
17
5. Ryssland (1)		
16
6. Azerbajdzjan (4) 16
7. Kina (3)		
16
8. Ungern (5)		
16
9. Vietnam (37)		
16
10. Spanien (12)		
16
21. Norge (19)		
14
25. Sverige (30)		
14
32. Finland (52)		
13
39. Danmark (32)
13
61. Färöarna (72)
12
64. Island (45)		
11

Resultat, damklassen (ranking)
1. Georgien (4)		
18 poäng
2. Ukraina (2)		
18
3. USA (7)		
17
4. Ryssland (1)		
17
5. Polen (9)		
17
6. Armenien (6)		
16
7. Serbien (10)		
16
8. Kina (3)		
15
9. Israel (21)		
15
10.Vitryssland (26)
15
38. Sverige (20)		
12
53. Norge (40)		
11
54. Finland (69)		
11
60. Island (65)		
11
70. Danmark (58)
10
			

Matchresultat, Sverige
Rond 1: Costa Rica–Sverige
Rond 2: Sverige–Indien
Rond 3: Libanon–Sverige
Rond 4: Sverige–IPCA
Rond 5: Kroatien–Sverige
Rond 6: Sverige–Israel
Rond 7: Italien–Sverige
Rond 8: Sverige–Uzbekistan
Rond 9: Sverige–Bulgarien
Rond 10: Moldavien–Sverige
Rond 11: Schweiz–Sverige

Matchresultat, Sverige
Rond 1: Tyskland II–Sverige 2½ –1½
Rond 2: Sverige–Danmark
1 –3
Rond 3: Sydkorea–Sverige
0 –4
Rond 4: Sverige–Qatar
4–0
Rond 5: Luxemburg–Sverige
2 –2
Rond 6: Sverige–Filippinerna 2½ –1½
Rond 7: Israel–Sverige
2 –2
Rond 8: Sverige–Norge
4 –0
Rond 9: Nederl.–Sverige
2½–1½
Rond 10: Sverige–Australien
3 –1
Rond 11: Tyskland I–Sverige
3 –1

1½ –2½
1 –3
1 –3
4 –0
1 –3
1½ –2½
2 –2
2½ –1½
1½ –2½
2 –2
1½ –2½

Individuella resultat
Emanuel Berg		
2623
1½ poäng av 9, prestationsrating 2350

Individuella resultat
Pia Cramling		
2550
8 poäng av 9, prestationsrating 2515

Evgenij Agrest		
2574
5½ poäng av 9, prestationsrating 2640

Svetlana Agrest		
2258
5 poäng av 8, prestationsrating 2159

Tiger Hillarp Persson 2543
8 poäng av 10, prestationsrating 2762

Irina Tetenkina		
2243
3½ poäng av 9, prestationsrating 2057

Slavko Cicak		
2564
6½ poäng av 9, prestationsrating 2621

Inna Agrest		
2215
5½ poäng av 10, prestationsrating 2078

Pontus Carlsson		
2515
4 poäng av 7, prestationsrating 2434
		

Evgenia Pavlovskaia 2197
4½ poäng av 8, prestationsrating 1998
Källa: http://www.chess-results.com/
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Tiger avslutade
året i stor stil
Av Niklas Sidmar

Bäst i det svenska laget i Dresden var Tiger Hillarp Persson som efter en inledande förlust radade
upp sju vinster och två remier. Därmed slutade han på prestationsrankingen 2762 och han är
nöjd, inte bara med sin egen prestation utan även med lagets.
– I stort sett alla lag som är högre rankade än vi har helt andra förutsättningar, med stora
organisationer och förberedelser på en annan nivå än våra, förklarar Tiger Hillarp Persson.
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Det svenska laget samlades för ett kort tränings
läger tillsammans, när man åkte till Dresden
några dagar före turneringens start. Trots en rejäl
förkylning som gjorde att Tiger inte orkade delta
i alla moment är han nöjd med det svenska lagets
föreberedelser.
– Emanuel och Slavko är ju som två
Duracellkaniner … De tittar på schack hela dagen
och långt in på natten, med några korta avbrott
för mat. Det är klart att man dras med av deras
entusiasm.
Tiger kom till OS efter ett strålande år, med
vinsterna i Sigemanturneringen och Schack-SM
som två höjdpunkter. Men samtidigt hade han två
mindre lyckade lagmästerskap bakom sig, i Turin
för två år sedan och på Kreta förra året.
– I Turin-OS spelade jag verkligen inte bra och
i Lag-EM förra året var förutsättningarna dåliga.
Jag kastades in med svart mot Ryssland i första
ronden efter att ha haft en resa fylld av problem
och kommit fram sent på natten före matchen. Jag
kom aldrig in i turneringen efter den starten. I år
kom jag till OS med föresatsen att i alla fall lyckas
bättre än i de två senaste lagmästerskapen …
Tiger stod över Sveriges första match men gick
in i den andra ronden mot Indien. Någon vidare
start blev det dock inte heller den här gången.
Efter att ha stått bra större delen av partiet mot
Geetha Narayanan Gopal satte han bort sig och
förlorade.
– Det var en fruktansvärd förlust, jag har inte
varit så upprörd efter ett schackparti på många år,
konstaterar Tiger.
Istället för att bli inledningen på ett nytt tungt
lagmästerskap verkade förlusten mot Indien
snarare fungera som tändvätska. Tiger har själv

en förklaring till varför det trots den tunga starten
blev ett sådant fantastiskt resultat.
– Jag spelade snabbt! Tidigare har jag förlorat
många partier för att jag har haft för dålig tid, men
nu har jag lärt mig att inte tänka så mycket för
att absolut hitta det ”optimala” draget. Det är ofta
bättre att göra ett okej drag utan att tänka bort så
mycket tid.
Något som har diskuterats flitigt före, under och
efter OS är de smått kontroversiella regelnyheter
som har tillämpats i Dresden. Framförallt gällde
detta införandet av den så kallade nolltoleransen,
att spelare som inte var på plats vid brädet på utsatt
starttid förlorade på walkover. Dessutom var det
förbjudet att bjuda remi innan trettio drag hade
spelats. Tiger är något kluven till de nya reglerna.
– Att vara i tid, att skaka hand med motståndaren,
att inte ta remi för tidigt, det är självklara saker för
mig. Men jag gillar inte att man har för mycket
regler om sådant som borde vara självklart, det här
handlar ju egentligen bara om mellanmänskliga
relationer.
2008 har varit ett bra år för Tiger och kanske
kan 2009 bli ännu bättre. Hittills har Tiger hela
tiden spelat för att utvecklas och lära sig nya
saker. Det har onekligen fått önskat resultat, men
samtidigt kanske det inte alltid har varit det bästa
för resultaten på kort sikt.
– Kunskapsmässigt har jag en djupare förståelse
för schack idag än för ett år sedan, vilket jag tror
beror på just att jag alltid har drivit mig själv att
bli bättre. Men nu tillåter jag mig att spela för
att vinna i högre grad än jag har gjort förut. Jag
kommer att spela 1.e4 ibland även i fortsättningen
fast det kanske inte är det bästa för stunden, men
det kommer att bli mer sällan.

TIGERS OS-MOTSTÅNDARE
Rond 2
Rond 3
Rond 4
Rond 5
Rond 6
Rond 7
Rond 8
Rond 9
Rond 10
Rond 11

Geetha Narayanan Gopal
Faisal Khairallah		
Stanislav Michejev
Zdenko Kozul		
Boris Avrukh		
Luca Shytaj		
Saidali Juldatjev		
Kiril Georgiev		
Dimitrij Svetusjkin
Florian Jenni		

Indien		
Libanon		
IPCA		
Kroatien		
Israel		
Italien		
Uzbekistan
Bulgarien
Moldavien
Schweiz		

2548
2337
2329
2593
2657
2472
2511
2645
2588
2543

0–1
1–0
1–0
1–0
remi
1–0
1–0
1–0
remi
1–0
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Tapio Tikkanen var ende
svensk vid toppborden
Av Niklas Sidmar

– Jag skulle egentligen döma match 14 i öppen
klass, men en domare i match 2 dök inte upp, så
då flyttades jag dit. Sedan blev jag kvar på scenen
under alla ronder, bara förflyttad till damernas
förstamatch under en rond. Jag vet inte varför det
blev just jag, men det är klart att det var en ära
och det var väldigt roligt att döma toppmatcherna,
förklarar Tapio Tikkanen.
Nackdelen med den upphöjda positionen var
att det blev svårt att se något av de svenska lagen
spela. Det var trångt bland borden och Tapios
domarkollega var belgiske ECU-potentaten Dirk
DeRidder. Som Tapio och andra som var med och
dömde under Lag-EM i Göteborg 2005 minns blir
DeRidder snabbt irriterad på domare som inte är
på sin plats större delen av tiden …
För domarna i Dresden blev det, i alla fall på
förhand, en viss fokusering på de omdiskuterade
regelnyheterna. När man kommer in på dem blir
Tapio försiktigt negativ. I Dresden tillämpades
”nolltolerans” alltså att spelare som inte är på
plats när partiet börjar omedelbart förlorar. Ännu
finns det dock inget sådant krav i Fides regler och
Fides regelkommitté tog också upp frågan på sitt
möte under OS. Förra året föreslogs en ändring
från en timme till 15 minuter, men i år var det
ursprungliga förslaget det mildare 30 minuter.
Fidepresidenten Kirsan Iljumzjinov driver dock
frågan om nolltolerans och till slut blev det också
regelkommitténs förslag. Varken kongressens
generalförsamling (”General Assembly”) eller
Fides styrelse (”Presidential Board”) kunde dock
fatta ett definitivt beslut, varför frågan har skjutits
på framtiden.
– Men även om det blir ett sådant beslut går
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Utöver de tio spelarna och två kaptenerna hade
Sverige ytterligare en representant på plats
i Dresden. Och till skillnad från de svenska
lagen tog sig domaren Tapio Tikkanen upp
bland de främsta på scenen redan i början av
turneringen och blev kvar där under hela OS.

ELITDOMARE. Tapio Tikkanen fick av en slump
chansen att döma på ett av toppborden och blev
sedan kvar där hela turneringen.

det naturligtvis att tillämpa andra regler, bara
man meddelar det i förväg. Jag tror att det kan
bli aktuellt i Sverige. Det skulle nog bli svårt att
få nolltolerans att fungera i våra tävlingar, menar
Tapio.
Tävlingen i Dresden var Tapio Tikkanens tredje
olympiska spel, och även om han är entusiastisk
över att få vara med är han ganska kritisk mot
de tyska arrangörerna. Att det skurits kraftigt i
budgeten märktes, menar Tapio, och han tycker
att information till domare och lagledare var
undermålig.
– Stellan Brynell, som var det svenska lagets
kapten, hade fått beskedet att lagkaptenerna inte
fick lämna spellokalen, vilket blev ganska jobbigt
i längden. Sedan ändrades detta, men det fick han
inte veta förrän han av en slump nämnde det för
mig.
– Dessutom fick vi domare onödiga problem
eftersom vi fick agera poliser och köra ut till

OS I DRESDEN
exempel de reserver som inte spelade från
spelområdet. Det är inget konstigt med det i och
för sig, men de frivilligarbetande vakterna hade
andra instruktioner och släppte in dem igen …
Allt var dock inte negativt och Tapio konstaterar
att han har en stor fördel av att han efter ett antal
stora mästerskap börjar lära känna många av de
andra högre domarna. Det gjorde att han kunde
vara med och dra lärdom av lottningsförfarande
och annat organisatoriskt arbete under tävlingen.

Och Tapio är utan tvivel nöjd med sina veckor
i Dresden, även om själva dömandet kommer i
bakgrunden under en tävling som OS.
– Ja, på ett OS är det i stort sett inga domslut,
man har i första hand administrativa uppgifter:
hantera matchlistor, se till att spelet kommer
igång, visa vägen till toaletterna och till caféet.
Men det är klart att det är en upplevelse att vara
med och döma hela världseliten. Det är helt klart
häftigt att vara på OS!

Strövtåg i Dresden
Av Calle Erlandsson

förlorade på tid. Som bekant gällde nolltolerans
i Dresden. På programmet stod bland annat ett
avsnitt ur musikalen Chess, där Christian Grygas
fick ta Tommy Körbergs roll. Konståkare och
cheerleaders stod också för inramningen. Fides
hederspresident Florencio Campomanes fick agera
standin för Kirzan Iljumzjinov, som hamnat på
sjukhus efter en bilolycka i samband med färden
till flygplatsen i Moskva.
Lothar Schmid
Mitt bestående minne från OS-invigningen
var dock incidenten då den 80-årige Lothar
Schmid skulle ta sig in i hallen. Lothar är som
bekant Tysklands schacklige VIP nr 1. Han
är stormästare, VM-trea i korr, domare i VM-
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Först 2004 fick jag tillfälle att besöka min första
schackolympiad och insåg då vad jag missat
tidigare i livet. Dessa arrangemang är ju veritabla
schackliga nöjesfält med hundratals glada
amatörer som frotterar sig med världens främsta
superstormästare och andra schackproffs. Även
att ta del av detta från ringside är inte fel. För
egen del har jag varit ackrediterad fotograf och
levererat till ett halvdussin tidskrifter.
Som alla vet betyder ju olympiad fyraårsperiod,
men sedan 1950 har vi en schackolympiad
vartannat år. Det är svårt att begripa hur Fide (som
bildades i samband med ”riktiga” OS i Paris 1924)
har fått ihop den ekvationen, speciellt som de fyra
första schackolympiaderna ägde rum 1927, 1928,
1930 och 1931.
Årets folkfest gick av stapeln i den fantastiska
staden Dresden (”en barock stad” enligt Tiger).
Spelet ägde rum i moderna Kongresshalle och den
öppna klassen samlade 146 nationer, damklassen
111 – totalt alltså 1 285 spelare med avdrag för
något enstaka lag som inte lyckades mönstra full
besättning, det vill säga fyra ordinarie och en reserv.
Under de elva ronderna fanns dessutom uppemot
300 domare, hundratalet andra funktionärer, ca 300
journalister samt personal i restauranger, montrar
och schackbutiker av olika slag. Tillsammans
med tusentalet åskådare var alltså ungefär 3 000
personer i hallen under varje speldag.
Invigningen av det 38:e Schack-OS samlade ca
4 000 personer i ishallen Freiburger Arena. Galan
var tänkt att starta exakt klockan 20.08 men man

SAMLARE. 80-årige GM Lothar Schmid är glad
över sin intakta VIP-biljett.
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matchen 1972 och en schacksamlare av rang,
bland annat har han världens största privata
schackbibliotek. Lothar hade fått en VIP-biljett
av arrangörerna och naturligtvis är den ett åtråvärt
samlarobjekt. När han skulle passera dörrvakten
ville denne makulera biljetten genom att riva
den. Men då opponerade sig Lothar kraftigt och
två säkerhetsvakter tillkallades. Dörrvakten hade
fått sina instruktioner, alla biljetter måste rivas för
att förhindra återanvändning. Säkerhetsvakterna
köpte inte heller Lothars samlarargument och
till sist kom säkerhetschefen in i bilden. Han var
också till en början mycket avvisande och ville
kasta ut Lothar, men mjuknade då den tyske
schackhistorikern Michael Negele framgångsrikt
använde sin diplomatiska talang. För egen del
fotograferade jag tumultet, vilket resulterade i att
jag av den ene säkerhetsvakten strängt ombads att
radera två bilder i min digitalkameras minne.
Som medlem i samlarskrået förstår jag inte
riktigt Lothars reaktion. En makulerad men
komplett biljett är ju onekligen mera äkta, då
man kan konstatera att den använts. Jag drar en
parallell till Marcel Duchamp, som efter flera års
arbete på Det stora glaset fick se sitt konstverk
allvarligt skadat vid en transport. Marcel blev bara
glad och tyckte att konstverket genom sprickorna i
glaset nu hade blivit ännu bättre.
Bill Hook
Strax före OS hade jag läst den fascinerande boken
Hooked on Chess av Bill Hook (New In Chess,
2008). Liksom min finlandssvenska mormor
och min svenske morfar arbetade Bills finska
föräldrar (egentligen Höök) som restaurangfolk
hos dollarmiljonärer i New York. Bill (William)
föddes där 1925. Som 83-åring deltog han nu i sitt
17:e OS sedan 1968 – han har endast missat 1972,
1996, 1998 och 2000. Arton år gammal drabbades
han av tuberkulos och därmed slapp han att delta
i andra världskriget, istället lärde han sig schack
under den 15 månader långa sjukhusvistelsen.
Som caféspelare i New York slog han flera gånger
den unge Bobby Fischer i blixt och spelade också
med kändisar som Stanley Kubrick och Marcel
Duchamp.
På 1960-talet skaffade han ett hus på
Jungfruöarna och 1968 debuterade han i Lugano
som förstabordsspelare i deras OS-lag. Två år
senare mötte han Bobby Fischer vid OS i Siegen.
Det partiet är nog Bill Hooks mest kända, även om
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HOOKED ON CHESS. 83-årige Bill Hook i Dresden
2008.

han naturligtvis förlorade.
I den öppna klassen vid OS i La Valetta, Malta,
deltog 82 lag. Den 55-årige Bill med rating 2265
spelade nu för Brittiska Jungfruöarna, som fick
ihop 23½ poäng på de 14 ronderna. Det räckte
till en 75:e plats för laget, men Bills 11½ poäng
(+10 =3 –1) gav honom guldmedaljen på bord 1.
Även Bill håller med om att han nog inte var bäste
spelaren i OS, och numera har Fide ändrat reglerna
för bordspriserna. Nu är det prestationsratingen
som gäller. I år spelade Bill alla elva ronderna på
bord 2 och nådde 5 poäng (+5 =0 –6), vilket är en
sanning med stor modifikation. Fyra av vinsterna
kom på walk over, så hans nuvarande rating 2035
fick sig en törn nedåt.
Läs gärna Bills högintressanta memoarbok som
också berättar om hans försök att etablera sig som
konstnär. Han är också en inte oäven fotograf och
mer än 30 av de 191 sidorna utgörs av foton, i
huvudsak föreställande spelare i världstoppen.
Jan Berglund
Under en fikapaus i OS-caféet råkade jag hamna
bredvid några damer. Jag kunde inte undgå att
snappa upp detaljer av deras samtal och jag
hajade till då den ena damen sa: ”I am a British
virgin”. Hon såg ju bra ut och … Men jag förstod
snart att hon kom från Brittiska jungfruöarna,
liksom Bill Hook. Lite senare nämndes namnet
Berglund och hans insatser 1984, vilket till en
del utgjordes av att den då 18-åriga Anna Benér
(numera Hammarström, läkare och sjubarnsmor)
spelade fyra partier i den öppna klassen (+2 =1
–1) och att han själv var icke spelande reserv, men
i Amerikanska Jungfruöarnas lag.
Jan är idag 62 år och känd för den lite äldre

svenska schackgenerationen, bland annat
som administratör, internationell domare och
innehavare av schackförlaget Peja international.
Han har varit involverad i schacktidskriften
Schacktuellt och Karpovs schackskola, som
dessvärre tvingades gå i konkurs. Jan har också
pysslat med att utbilda piloter och att driva ett
antikvariat i Norrland. Omväxlande har han bott
i utlandet, bland annat i USA. Han gjorde karriär
i Fide och utan att Sveriges Schackförbund hade
nominerat honom eller kände till det var han
plötsligt invald i flera Fide-kommittéer. Så sent
som vid Fide-kongressen i Bled 2002 var han med
i många kommittéer. Då Fide-kommittén Chess
in Schools samlades höll Jan Berglund (USA)
exempelvis ett föredrag där han berättade om
”The Chess Four program” – känns namnet igen?
När jag fikat färdigt frågade jag ”oskulden”
bredvid om hon visste var Jan Berglund bor
nuförtiden. ”Oh, he was just here”, svarade hon, och
lite senare igenkände jag en lång man med de grå
tinningarnas charm. Han är nu bosatt på ögruppen
Palau knappt 100 mil öster om Filippinerna.
Huvudön Babeldaob är 397 kvadratkilometer stor,
medan de övriga 300 öarna tillsammans endast
utgör 15 procent av landets yta. Palau har ca
20 000 invånare och är självständigt sedan 1994.
På grund av visumkrångel kom dessvärre inga
lag från Palau till Dresden, men Jan kom dit för
att i första hand delta vid Fide-kongressen. Han
berättade att han gör enstaka nedslag i USA och
i Sverige, då han bland annat hälsar på mamma i
Sundbyberg.
Jurij Averbach
Emanuel Laskersällskapet har ca 150 medlemmar
och bildades i Berlin 11 januari 2001, exakt
60 år efter Laskers död. Bland sällskapets
arbetsuppgifter ingår vårdandet av Laskers
sommarhus i Thyrow, ett kontor och tillika
museilokal i Berlin, arrangerandet av föredrag
och schackliga arrangemang samt utgivandet
av en Laskerbiografi. Boken som engagerat en
mängd medarbetare utkommer inom kort och är
i trekilosklassen.
Om man vill bidra till huset i Thyrow finns ett
väl valt bankkonto i Dresdner Bank: 64 64 64 64.
Sällskapets sponsor Stefan Hansen var på plats i
Dresden lördagen den 15 november. Tillsammans
med ordföranden Paul Werner Wagner skulle
två nya hedersledamöter få sina Ehrenurkunde:
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PIGG LEGEND. 86-årige GM Jurij Averbach
är fortfarande synnerligen vital.
Lothar Schmid och Wolfgang Uhlmann. Detta
skulle naturligtvis ha en lämplig inramning, slottet
Eckberg någon kilometer från Dresdens centrum
– för övrigt nära ett annat slott, Albrechtsberg, där
många schackturneringar spelas.
Bland de närvarande var yours truly (eftersom
jag är medlem i sällskapet) och även mina
vänner Gunnar Finnlaugsson, Lund, och Per
Skjoldager, Fredericia (Danmark). Efter ett tag
dök schacklegenden Jurij Averbach upp och man
kunde ana att herr Wagner önskade att han hade
haft med sig en extra Ehrenurkunde.
Averbach föddes 1922, är fortfarande högst
vital och talar en utmärkt engelska. Han
berättade att han i unga år mest spelade fotboll,
basket och volleyboll. Han hade också deltagit i
schackklubbs-aktiviteter och i samband med den
stora turneringen i Moskva 1935 fick han chansen
att möta just Emanuel Lasker i ett simultanparti.
13-åringen besegrade exvärldsmästaren och
därmed kom han att prioritera schacket framöver.
Han blev en stormästare i världseliten, som dock
hade mycket svårt mot Gideon Ståhlberg. Hans
gedigna slutspelsböcker är fortfarande gångbara.
Den utsökta slottsmiddagen fick bli finalen
på min OS-resa 2008. Till sist gick vi ut för att
beundra den vackra utsikten mot staden. Därefter
gick vi genom slottsparken mot bilparkeringen
och konstaterade att vi hamnat i en fälla. Den
meterhöga järngrinden var låst – ett alltför högt
hinder för en 86-åring? Men med ett elegant
älgkliv svingade sig Averbach över grinden, det
var inte tal om att gå till reträtt. Vi andra lyckades
också ta oss över och kunde bara konstatera att de
ryska elitspelarna alltid varit, och fortfarande är,
vältränade fysiskt.
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Nu har Schackfyran
kommit till Orust
Av Niklas Sidmar

Schackfyran fortsätter att växa och har i år kommit till ett antal nya distrikt och orter. På ön
Orust, sex mil från Göteborg, blir det Schackfyranpremiär med ett särskilt Orustkval i början av
februari. Samtidigt har intresset varit så stort att man bestämt sig för att starta en schackklubb
i Varekil på södra delen av ön.
– Det är jättekul med schack. Man kan spela när som helst, det är lätt att ta fram schacket och
det är spännande, tycker Martina Olsson i klass 4 på Varekils skola.
Projektet Schackfyran inleddes redan 1979
i Västmanland, när Göran Malmsten spred
schackets evangelium bland mängder av
fjärdeklasser. Även i Stockholm, Roslagen och
Halland har Schackfyran en anrik historia, men i
resten av landet tog projektet fart på allvar först
när Per Hultin anställdes som projektledare 2006,
med förhoppningen att på sikt göra projektet
rikstäckande.
– Då spelades Schackfyran i 5 distrikt och
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dessutom på klubbnivå i Östersund och Västervik,
nu finns vi i någon form i mellan 16 och 20
distrikt. Det beror lite på vad som händer under
våren, berättar Per Hultin.
Per var själv på Orust för att göra de inledande
klassbesöken i november förra året. Varekils skola
och Ängås skola besöktes, och på båda skolorna
var gensvaret stort.
– Vi har tränat nästan varje dag efter att Per
var här och vi har haft en schackturnering under
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hösten där alla eleverna
har varit med och spelat,
berättar Gunilla Svensson
som är klassföreståndare i
fyran på Varekils skola.
Nu håller man på att
planera bildandet av en
schackklubb i Varekil, en
klubb som även kommer
att rikta sig till barnen
på Ängås skola någon
halvmil därifrån. Gunilla
Svensson kommer att
driva föreningen, även om
hon själv inte kan särskilt
mycket om schack.
– Men alla i min familj
utom jag spelar, och
dessutom har vi flera
lärare på skolan som är MOT GLOBEN? Martina Olsson och Rosanna Lindh i klass 4 på Varekils
intresserade av schack. skola övar flitigt inför Schackfyrans kvaltävling på Orust i februari.
Tidigare har vi till exempel
haft schack på elevens val, berättar hon.
Oskarshamn, Kalmar och Västervik.
Första veckan i februari är det dags för den första
Ytterligare några distrikt är på gång och i
kvaltävlingen i Schackfyran för Orustbarnen. såväl Nordvästra Skåne som Nordskåne håller
Därefter blir det Göteborgsfinal i slutet av februari Schackfyranverksamhet på att startas, än så länge
och, kanske, Sverigefinal i Globen i maj.
i mindre omfattning.
Några av barnen tycker att det låter lite otäckt
– Man kan säga att vi har sex distrikt där
att åka ända till Stockholm, men Martina Olsson Schackfyran inte finns i någon form idag, och det
hoppas definitivt på final.
är väl också de svåraste distrikten. Dessutom finns
– Ja, jag vill absolut komma till Globen, det det förstås en del vita fläckar även i de distrikt som
vore jätteroligt. Jag tror det kan bli svårt att tävla arrangerar Schackfyran. Men jag tror att en rimlig
mot skolorna från Göteborg, de brukar vara väldigt bedömning är att vi är rikstäckande inom tre år,
bra, men jag hoppas att det ska gå bra för klassen menar Per Hultin.
även om jag kanske inte vinner så många partier
själv, säger Martina Olsson.
SCHACKFYRAN 2008–2009
Orust är en av de nya Schackfyrankommunerna
i Göteborg, ett distrikt där mycket tyder på en
● Den här säsongen ser antalet klasser som får
kraftig deltagarökning efter två ganska blygsamma
Schackfyranbesök ut att bli över 900. Förra
år med ungefär 170 deltagande barn. Och Göteborg
säsongen var det 675.
är bara ett av de distrikt som ser ut att göra stora
framsteg i år. I Dalarna har man gått från ca 20
● I år kommer omkring 16 000 barn att lära sig
klassbesök till över femtio och i Värmland har
att spela schack genom Schackfyran.
man mer än tredubblat antalet klassbesök jämfört
med förra året. Även i Värmland får ungefär 50
● Antalet deltagare i Schackfyran ser ut att
klasser besök under säsongen 2008–2009.
stiga från 7 000 förra året till över 9 000 i år.
Dessutom har man i Småland, där det bara fanns
enstaka Schackfyranklasser förra året, kommit
● Sveriges Schackförbund har en vision om
att det år 2012 ska vara 15 000 deltagare i
igång på allvar såväl i västra Småland, med
Schackfyran.
Jönköping, Gislaved och Mullsjö, som i Kalmar
län, med klassbesök i Hultsfred, Vimmerby,
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Med Skara
mot toppen
Av Niklas Sidmar
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Någon stor schackspelare är han inte, åtminstone
inte enligt egen utsago. Visst spelar han en del partier,
i klubbturneringar och distriktsseriematcher, men
det är som ledare, administratör och organisatör
som Lars Eklund från Skara har gjort sig känd.
Han är en typisk schackförälder som inte kom
in i det organiserade schacket genom sitt eget
intresse, utan genom sina barns.
– Jag har alltid tyckt att det är roligt med schack,
det var jag som lärde barnen spela, men det var
först när de gick med i Skara SS som jag började
engagera mig på allvar. Det gick bra för barnen
och när jag blev tillfrågad om att gå in i styrelsen
som kassör sa jag ja.
– I början var det ganska lite arbete, inte särskilt
mycket fakturor eller bokföring och omsättningen
var låg. Men det där förändrades ju efter ett tag …
Det var i mitten av åttiotalet som Lars Eklund
kom in i Skara SS och med Curt Kjellqvist vid
rodret växte juniorverksamheten stadigt. Lars
Eklunds son Lars-Göran och dotter Carina var
bara några av de många lovande juniorer som
snabbt blev bättre och bättre. Klubbens förstalag
spelade i division III, men i takt med att de
lovande ungdomarna blev äldre klättrade Skara i
seriesystemet. 1996 vann Skara Svenska Cupen,
som spelades med handikappoäng för lag från
lägre divisioner.
– Som Cupvinnare fick vi åka till Jerevan i
Armenien. Det var inte billigt, men det var en stor
upplevelse, minns Lars Eklund.
Samtidigt hade klubbens intäkter växt sedan
man både satsat på att arrangera ungdomstävlingar
som Skol-SM och börjat sälja bingolotter. Under
ett antal år, när försäljningen av bingolotter gick

Den ende som kom utifrån var Ari Ziegler som
var med om att ta laget till Elitserien. Därefter
stod man inför ett val: spela med egna spelare och
kämpa för nytt kontrakt eller göra en storsatsning
på förstalaget.
Man bestämde sig för det senare alternativet
och med hjälp av Ari Zieglers kontakter värvades
de norska stormästarna Einar Gausel och Rune
Djuurhus, samt några svenska stjärnor med Tiger
Hillarp Persson i spetsen. Skara SS etablerade sig
i toppen av Elitserien och som bäst blev det en
tredjeplats säsongen 2004/2005.
Samtidigt profilerade sig klubben allt tydligare
som en arrangörsklubb av rang och utöver mängder
av mindre ungdomstävlingar arrangerades
Skol-SM 1993, 1994, 1999 och 2004 i den lilla
Västgötakommunen. Lars Eklund var en av de
drivande i samtliga dessa arrangemang, men det
han minns som mest krävande var ändå när Skara
arrangerade Schack-SM sommaren 2002.
– Ja, att det är mitt i sommaren och pågår under
så lång tid gör att det är ett tungt arrangemang. Men
det var förstås väldigt roligt också, och jag tror att
de flesta deltagarna var nöjda med tävlingen.
– Egentligen är det nog lika mycket förarbete
inför Skol-SM, men det blir ändå inte samma sak
när allt är över på tre dagar. Å andra sidan är det
mycket viktigare att allting är noggrant förberett
vid ett Skol-SM. Blir det problem på fredag
eftermiddag så att det blir förseningar kommer
man inte ikapp på samma sätt som vid ett längre
arrangemang.
Fortfarande ansvarar klubben för en hel del större
arrangemang, det senaste i raden var Elitseriens
höstsammandrag, som spelades i Skara i början av

“Det fanns veckor när vi sålde
bingolotter för 50 000 kronor. Det gick
nästan för lätt ett tag …”
som bäst, kunde klubben bygga upp en stabil
ekonomi.
– Det fanns veckor när vi sålde bingolotter
för 50 000 kronor, och vi tjänade mer än 200 000
kronor om året i många år. Det gick nästan för lätt
ett tag, kommer Eklund ihåg.
1999 spelade Skara i division I, fortfarande med
ett lag som nästan helt bestod av egna spelare.

december. Skara arrangerar dessutom en av landets
mer framgångsrika öppna turneringar, Västgöta
Open. Första gången tävlingen arrangerades var
1984 och i februari är det dags igen.
– Som mest hade vi 164 deltagare år 2000
och förra året var det 135. Ursprungligen var
Västgöta Open en DM-tävling i Västergötland
som flyttades runt mellan olika klubbar. Från 1988
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sedan, med hjälp av kontakter
inom Skaras näringsliv, sålt
annonser på sidan till lokala
företag. Dessutom har man
de senaste åren gjort försök
med bingoverksamhet, till en
början på Axevalla travbana.
– Vi var på deras restaurang
och till en början gick det bra,
vi drog in en hel del pengar
både hösten 2006 och våren
2007. Hösten 2007 gick
intresset ner och vi flyttade till
Folkets Park i Skara, där det
finns en annan bingotradition.
Då ökade intresset och det
gick bra under den första
tiden, förklarar Lars Eklund.
Hösten 2008 gick det
plötsligt sämre igen, och
istället för att göra vinst
började verksamheten gå
back. De cirka 40 000 kronor
som dragits in under våren
förlorades under hösten, vilket
gör att klubbens ekonomiska
framtid just nu är oviss.
– Istället för att ge en vinst
på 80 000 kronor som vi räknat
med, blev det plötsligt plusminus-noll. Förstalaget har
de senaste åren kostat ungefär
85 000 kronor per år, och ska
vi kunna fortsätta på det sättet
EX-SKARAIT. Sveriges Schackförbunds ordförande Ari Ziegler var med
behöver vi intäkter snabbt,
om att ta upp Skara i Elitserien för nästan tio år sedan. Nu spelar han för
förklarar Lars Eklund.
Örgryte SK.
– Men det är ju bara att titta
har den gått i Skara, men det var inte förrän 1995 på sammandraget för att förstå att vi inte är de
som vi tog över hela ansvaret själva. Då flyttade enda som har de här problemen. För 5–6 år sedan
vi till Djäkneskolan och då ökades också antalet var det betydligt fler stormästare än det är idag i
Elitserien.
deltagare kraftigt.
– Samtidigt har vi kanske haft det lättare än andra
Liksom schackklubbar överallt i landet har
Skara SS en del problem idag, framförallt när det lag eftersom vi faktiskt är det enda elitserielaget i
gäller ekonomin. De stora bingolottointäkterna är Skara. Det har gjort att vi alltid har haft väldigt bra
ett minne blott och det blir allt svårare att finansiera stöd från Skara kommun.
Ungdomsverksamheten i Skara är idag
ett lag i Elitserien. Lars Eklund konstaterar att
det är långt ifrån säkert att Skara har råd att satsa betydligt mindre än för något decennium sedan.,
på sitt förstalag länge till, trots att klubben har men fortfarande har man en stabil verksamhet och
visat stor uppfinningsrikedom när det gäller att de äldre juniorerna var uppe i Juniorallsvenskans
hitta intäkter till verksamheten. Flera gånger har första division i höstas.
– Problemet på små orter som Skara är att
man köpt en helsida i den lokala tidningen och
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ARRANGÖR. Lars Eklund var ansvarig för Elitseriens höstsammandrag som arrangerades i Skara i
december.

många juniorer flyttar från stan när de kommer
upp i gymnasiet eller högstadiet. Jag tycker också
att man märker tydligt att det har blivit svårare att
locka medlemmar till schackklubben de senaste
åren.
– Många av klubbarna i Västergötland har över
huvud taget ingen ungdomsverksamhet idag, och
lägger man ner ungdomsverksamheten försvinner
klubbarna. Det handlar inte bara om ungdomarna,
får man ungdomar till klubben får man samtidigt

– Jag tycker att det är roligt att spela, men jag
är jäkligt dålig … jag har aldrig lyckats komma
över 1500 i rating. Men jag har aldrig haft några
ambitioner att bli bättre, aldrig läst teori eller så,
konstaterar Lars Eklund.
Utöver sitt schackliga engagemang ägnar Lars
mycket tid åt sommarstället mellan Skara och
Falköping, eftersom han är mycket intresserad
av trädgårdsskötsel. ”Väl så roligt som schack”,
konstaterar han.

“Jag har aldrig haft några ambitioner
att bli bättre, aldrig läst teori eller så.”
föräldrar som kan ställa upp som ledare och
tävlingsfunktionärer. Det är minst lika viktigt,
menar Lars Eklund.
Skara har för närvarande fyra lag i seriespel, två
i allsvenskan och två i distriktsserien. Lars spelar
själv i ett av distriktsserielagen, där han också är
lagledare.

– Dessutom har jag blivit intresserad av
skidåkning på äldre dar. På en fest en gång slog
jag vad om att jag skulle kunna åka Vasaloppet, så
då var jag tvungen. Då var jag i femtioårsåldern
och jag åker fortfarande Kortvasan, som är tre mil,
regelbundet.
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Rockaden
leder
i halvtid
Text: André Nilsson
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Elitserien har gått till halvtidsvila
och inte överraskande ligger
fjolårsmästarna SK Rockaden
från Stockholm i topp med
maximala 10 matchpoäng. Med
tanke på tvåpoängsförsprånget
och den överlägsna partipoängen
menar en del bedömare att serien
redan är avgjord, men det räcker
att titta vilka lag som skuggar
för att inse att det finns mycket
kvar att spela om.
Limhamns SK gick riktigt
knackigt
förra
säsongen
och hade det inte varit för
bragdvinsten mot Sollentuna
SK i näst sista ronden kunde
Malmölaget mycket väl ha åkt
ur Elitserien. I år ser de istället
ut att utmana om guldet. Vem
vet, kanske Ferdinand Hellers
kan lockas att damma av
pjäserna om Limhamn ligger i
vinnarhålet inför det avslutande
sammandraget.
Sollentuna SK har hittills
haft en betydligt blekare lag
uppställning än de senaste
säsongerna och det har redan
kostat två poäng. Men någonting
säger mig att de kommer att
vara med i tätklungan in mot
mållinjen i mars.
Lunds ASK nämndes av
många i förhandstipsen men har
så här långt varit en besvikelse
med förlust mot Limhamn och
oavgjort mot både Solna och
Västerås. Med fyra tappade poäng
har lundensarna förmodligen
spelat bort guldchanserna för
den här gången.
På samma poäng som Lund
men med en match mindre
spelad ligger Skara SS, som
inte lär behöva oroa sig för
nedflyttningsstriden. Ändå sak
nade de sin grekiske stjärn
spelare Vasilios Kotronias i
sammandraget. Med honom i
laget är Skara en medaljkandidat.

Notera att Rockaden ännu inte
har mött något lag ur kvartetten
som skuggar dem!
I mitten av serien återfinns
habila SK Kamraterna och
Västerås SK vilka båda har
kapacitet att rå på topplagen.
Farsta SK har vunnit de båda
måste-matcherna mot Solna SS
och Örgryte SK men kan inte
pusta ut ännu eftersom de har
ett mycket hårt program kvar.
SS Manhem och Upsala ASS
har däremot det värsta avklarat
och borde kunna klättra någon
placering innan serien är slut.
Under nedflyttningsstrecket
finner vi Solna och Örgryte i
kraftig poängnöd. Båda lagen
har förlorat mot den tilltänkta
räddningsplankan Farsta, så det
ser kärvt ut inför våren.

ROND 1
Sollentuna–Farsta
7½ – ½
Rockaden–Solna
7½ – ½
Västerås–Uppsala
4 –		4
Skara–Kamraterna
3 –		5
LASK–Örgryte
6½ –		1½
Limhamn–Manhem 6 –		2

Elitseriesäsongen
2008/2009
började programenligt med stor
vinster för tippade topplagen
Sollentuna SK och Lunds ASK
mot nykomlingarna Farsta SK
respektive Örgryte SK. Inte
heller
fjolårsmästarna
SK
Rockaden, Stockholm, visade
någon pardon mot den tredje ned
flyttningskandidaten, Solna SS.

ROND 2
Farsta–Solna
4½ – 3½
Västerås–Sollentuna 6 – 2
Uppsala–Rockaden 2 – 6
Örgryte–Skara
(1/3 2009)
Kamraterna–Manhem 4 – 4
LASK–Limhamn
3½ – 4½

Resultaten i rond 2 blev desto

mer intressanta. Förra året vann
Lund med förkrossande 7½–½ i
derbyt mot Limhamn, men i år
fick malmöiterna revansch med
knappast möjliga marginal i en
match som hade kunnat sluta
precis hur som helst.
Nästa favorit att gå på
pumpen var Sollentuna, som
fick problem när det visade sig
att rond 2 skulle krocka med
OS i Dresden. Med fyra av
sina ordinarie spelare och tre
tänkbara reserver tilltänkta för
de svenska landslagen flyttade
Sollentuna
Västeråsmatchen
till den första spelhelgen men
hamnade ur askan i elden när det
visade sig att minst lika många
var upptagna med diverse
uppdrag runt om i världen
även då. De kraftigt försvagade
seriefavoriterna blev ett lätt byte
för Västerås.
 Kim Nygren, vsk
 Jakob Apéria, ssk

XIIIIIIIIY
9r?-?k?r?0
9Zpp?n?qZp-0
9-?p?p?N?0
9?-?pZPnVLQ0
9-Vl-ZP-?-?0
9?-SN-?-?-0
9PZPP?-?-ZP0
9TR-?-?RMK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar
Med ett vältajmat offerangrepp
utnyttjar vit den strandsatta
svarta monarkens belägenhet.
18.Txf5! exf5
Eller 18...Dxf5 19.Tf1.
19.e6! Dxe6 20.Sf4+ g6
Efter 20...Df7 avgör 21.Te1+
Kf8 22.Sg6+.
21.Dh7
Tillräckligt, men konsekvent
vore 21.Dh3! (för ta bort fältet
e3 för svarts dam) 21...Df7
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22.Te1+ Kf8 23.Lh6+ Tg7
24.Se6+ osv.
21...Sf6
Liktydigt med uppgivet, men
även efter 21...De3+ 22.Kg2
är svart hjälplös, t.ex. 22...Tf8
23.Dxg6+ Tf7 24.Sfxd5.
22.Lxf6 De3+ 23.Kg2 Dd2+
24.Sce2 uppg.

29.Kg4 Tg5+ 30.Kh3/h4 Dh6
matt.

Farsta tog två välbehövliga
poäng i den förmodade
bottenstriden efter en dramatisk
match där Krister Lagerborg
blev matchhjälte genom att
vända och till och med vinna
ett slutspel med två bönder
under. Lite lättare gick det vid
tredjebordet.

XIIIIIIIIY
9r?-Wq-Trk?0
9Zp-?-?-Zpp0
9-?-VlPZp-?0
9?-Zpp?P?-0
9-?p?-SN-?0
9?-ZP-?R?Q0
9P?l?-?PZP0
9TR-VL-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

 Mikael Jonsson, sss
 Björn Jäderberg, fsk

XIIIIIIIIY
9-?-?-?k?0
9?-Zpl?pZpp0
9-Vl-Zp-Tr-Wq0
9Zp-?-Tr-?-0
9-ZPQ?-?-?0
9ZP-?-ZP-ZP-0
9-?-?-ZPLZP0
9TR-?R?NMK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar
I en Budapestgambit har svart
lyckats trixa över a8-tornet via
a6 till kungsflygeln och det
brukar aldrig båda gott för vit.
24...Txf2! 25.Kh1 och vit gav
samtidigt slaget förlorat (0–1)
Efter partidraget vinner 25...
Lh3 direkt och efter 25.Kxf2
Lxe3+ blir vits kung kanonmat,
t.ex. 26.Ke2 (26.Kf3 Df6+;
26.Ke1 Ld4+; 26.Sxe3 Dxe3+
27.Kf1 Tf5+ 28.Lf3 Txf3+
29.Kg2 Tf2+ 30.Kg1 Tf1+!
31.Kxf1 Lh3 matt) 26...La7+
27.Kf3 (27.Kd3 Lb5; 27.Le4
Lb5) 27...Lc6+! 28.Dxc6 Df6+
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Rockaden lade sig i toppen av
tabellen inför höstsammandraget
genom att besegra Upsala ASS
med bekväma siffror.
 Simon Hänninger, skr
 Thomas Marttala, uass

23.Dxh7+! uppg.
Kaboom!
Efter
23...Kxh7
24.Th3+ Kg8 25.Sg6 blir det
matt på h8.
Sammandraget i Skara
Höstsammandraget
brukar
normalt sett inleda säsongen
men krocken med OS i Dresden
gjorde att det istället förlades till
rond 3–5. Skara stod som värd
och spellokal var Djäkneskolans
fina aula där Västgöta Open
spelas varje år.

over sedan en spelare hoppat av
tåget vid fel station och blivit
tvungen att lifta till lokalen
och en annan spelare fastnat i
trafikkaoset som förorsakades
av vintervädret. Men båda hann
fram i tid och till sist räckte det
ändå till en knapp seger mot
Västerås.
Lund fick vara glada för att
spela oavgjort mot Solna som var
närmast segern. Tomas Karlsson
fick in ett snyggt mattangrepp.
 Linus Olsson, lask
 Tomas Karlsson, sss

XIIIIIIIIY
9-Vl-?r?-?0
9?Q?-?pMk-0
9-?p?-?-?0
9?p?l?qZp-0
9-ZP-ZPp?nZp0
9SN-?-ZP-ZP-0
9-?-SNRZP-ZP0
9?-TR-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar
44...Sxh2! 45.Kxh2 hxg3+
46.fxg3 Th8+ 47.Kg1 Dh3

ROND 3
Rockaden–Kamrat.
Farsta–Manhem
Västerås–Skara
Solna–LASK
Uppsala–Limhamn
Örgryte–Sollentuna

6–
1½ –
3½ –
4–
5–
3–

2
6½
4½
4
3
5

Tyvärr fungerade inte live
sändningen som den skulle
under ronden, annars bjöds på
mycket dramatik. Skara höll på
att starta sin match med två walk

Upsala ASS–Limhamns SK

ELITSERIEN

Emanuel Berg, Sollentuna SK.

48.Sf1 Dh1+ 49.Kf2 Lxg3+!
50.Kxg3
Eller 50.Sxg3 Th2 matt.
50...Df3 matt
Rondens stora skräll var annars
Uppsalas vinst mot Limhamn i en
riktig holmgång där exempelvis
Torbjörn Glimbrandt metodiskt
malde ner Jonny Hector. Farsta
räckte inte till mot Manhem
och Örgryte kämpade tappert
men fick till slut ge sig mot
Sollentuna. Emanuel Berg
krigade till sig en etta i ett långt
slutspel.
 Emanuel Berg, ssk
 Anton Frisk Kockum, ösk

XIIIIIIIIY
9-?-Wq-?-?0
9?Q?n?-?-0
9-?-SNp?k?0
9?-?pZPp?-0
9-?-ZP-?p?0
9?-?-?-ZP-0
9-?-?-ZPK?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Svart drar
Vit har pressat länge men
svart borde kunna hålla ihop
ställningen
med
52...De7.

Anton Frisk Kockum, Örgryte SK

Istället följde olyckligt ...
52...Kh5?
53.Sxf5!
exf5
54.Dxd5 De7 55.e6
... och svarts försvar låg i
spillror. Åt vits starka fribönder
finns inget att göra.
55...Sf6
Eller 55...Sf8 56.Dxf5+ Kh6
57.d5 Db4/d6 då vit kan byta
dam med 58.Df4+ Dxf4 59.gxf4
Sg6 60.Kh2! osv.
56.Dxf5+ Kh6 57.d5 Dd8 58.d6
Da8+ 59.Kh2 Se4 60.e7 Sg5
61.Df8+ uppg.
Rockaden seglade ifrån i toppen
genom att vinna säkert mot
Kamraterna. Stockholmarna har
en bred trupp där juniorerna som
kommer in i A-laget ser till att
ta för sig. Erik Blomqvist, som
säkrade IM-titeln i somras, är en
av dessa. Här kommenterar han
själv sitt skarpa parti mot Bengt
Svensson.
 Erik Blomqvist, skr
 Bengt Svensson, skk
 Sicilianskt (B 87)
Kommentarer av Erik Blomqvist

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lc4 e6

7.0–0 Le7 8.Lb3 b5 9.Df3 Dc7
10.Dg3 Sc6 11.Sf5!?

XIIIIIIIIY
9r?l?k?-Tr0
9?-Wq-VlpZpp0
9p?nZppSn-?0
9?p?-?N?-0
9-?-?P?-?0
9?LSN-?-WQ-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TR-VL-?RMK-0
xiiiiiiiiy

Ett mycket intressant pjäsoffer
som jag hade analyserat lite smått
vid ett tidigare tillfälle. Draget
ger vit ett kraftigt initiativ och
har goda chanser att överraska
en oförberedd motståndare. Ett
alternativ som jag också har
spelat tidigare är 11.Sxc6 Dxc6
12.Te1, vilket brukar leda till
lite lugnare spel.
11...exf5 12.Dxg7 Tf8 13.Lg5
Efter några forcerade drag har
den första kritiska ställningen
uppkommit. Svart bör ta
ställning till hur han ska parera
hotet mot sin springare. Det
finns flera rimliga alternativ
som alla innehåller mängder
av komplicerade varianter,
vilket gör ställningen oerhört
svårspelad.
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SKARPT. I den tredje ronden vann Erik Blomqvist (med ryggen mot kameran) över SK Kamraternas Bengt
Svensson. Till slut blev resultatet 6–2 till serieledarna SK Rockaden.

13...b4!
Min motståndare förbrukade
mycket tid men hittade också ett
starkt svar. Det mest naturliga
draget är kanske 13...Sxe4,
men efter 14.Sd5 står svart
återigen inför ett svårt val: 14...
Da7 (Efter 14...Dd8?! 15.Lxe7
Sxe7 16.f3 Sxd5 17.Lxd5 Db6+
18.Kh1 Sf2+ 19.Txf2 Dxf2
20.Lxa8 bör vit åtminstone
ha en liten fördel tack vare sin
säkrare kung och lite bättre
placerade pjäser. Intressant
är även 14...Db8 15.Lxe7
Sxe7 16.f3 Sxd5 17.Lxd5 Sc5
18.Lxa8 Dxa8 19.Tad1 Dc6
20.Dxh7. Det har uppkommit
en ställning där vit har torn och
bonde mot två lätta pjäser vilket
normalt gynnar spelaren med två
pjäser. Svart har dock splittrade
bönder samt ett inaktivt torn.
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Vits fria h-bonde kan också
visa sig vara ett trumfkort i
framtiden. Ställningen väger
troligen jämnt.) 15.Le3! Db7
(15...Sc5!?) 16.f3 f4 (16...
Sc5? 17.Sxe7 Sxe7 18.Lh6
Sg6 19.Tfe1+ Kd7 20.Lxf7
Txf7 21.Dxf7+ Kc6 22.Df6.
Slagväxlingarna har utmynnat
i en ställning med materiell
obalans, men svarts utsatta kung
bör ge vit de bättre chanserna.)
17.Lxf4 Sc5 18.Sxe7 Dxe7
19.Ld5 Lb7 20.Tfe1 Se6 21.Lg5
Dd7 22.Lxc6 Lxc6 23.Tad1.
Svarts kung sitter fortfarande
fast i centrum och vit planerar
att jämna ut det materiella läget
genom Dxh7 och Lh6. 23...d5
24.Dxh7 Dd6 25.Lh6 0–0–0
26.Lxf8 Txf8. Ställningen är
fortfarande oklar med chanser åt
båda håll.

Ett annat alternativ efter 13.Lg5
är 13...Dd8. Efter 14.Sd5 Sh5?
(14...Sxd5!?) 15.Dc3! Lb7
16.Sxe7 Sxe7 17.Dh3! Sg7
18.exf5 f6 19.Lh6 hade vit klar
fördel i partiet Solak–Karjakin,
OS 2008, ett parti som för övrigt
var inspirationskällan till mitt
variantval.
14.Lxf6 bxc3
Här hade jag redan oroväckande
svårt att minnas några varianter
och hade endast ett vagt minne
av att datorn rekommenderade
att man skulle slå tillbaka med
en pjäs på c3 i något läge. Jag
fick dock inte riktigt varianterna
att gå ihop utan var tvungen att
försöka klara mig på egen hand.
15.Lxe7!?
Datorn rekommenderar 15.Lxc3
varefter det kan följa 15...
fxe4 16.Dxh7 Lb7 17.Tad1

ELITSERIEN
0–0–0 18.Dxe4. Med tre
bönder för pjäsen är ställningen
balanserad.
15...Sxe7 16.exf5 Lxf5 17.Tae1
17.Tfe1 ser kanske naturligare ut
men jag ville inte att svart skulle
kunna spela cxb2 med hot.
17...cxb2
17...0–0–0 kan leda till
partifortsättningen efter 18.Te3
cxb2 19.Dxb2.
18.Dxb2

XIIIIIIIIY
9r?-?kTr-?0
9?-Wq-Snp?p0
9p?-Zp-?-?0
9?-?-?l?-0
9-?-?-?-?0
9?L?-?-?-0
9PWQP?-ZPPZP0
9?-?-TRRMK-0
xiiiiiiiiy

Vid första anblicken ser det
kanske ut som om vits initiativ
har runnit ut i sanden. Vit hotar
inget direkt och har endast en
bonde för pjäsen. Det hela är
dock inte riktigt så enkelt. Vit
planerar att dubblera tornen på
e-linjen vilket skulle sätta svarts
kung under hårt tryck. Även Df6
hänger hela tiden i luften. Bengt
försöker sätta kungen i säkerhet
på damflygeln men det visar sig
att den strax hamnar under press
även där.
18...0–0–0
Det krävs en rejäl dos kyla för
att våga spela 18...f6 19.Te3
Kd8 20.Tfe1 Sc6. Svart står
objektivt bättre men vit behåller
goda praktiska chanser.
19.Te3 d5?
Ett litet felsteg. Draget syftar
till att hindra att vits löpare tar
över d5-fältet. Oturligt nog för
svart visar det sig att jag kan få
fördel genom några exakta drag.
Bättre var 19...Sc6, t.ex. 20.Tc3
Ld7 21.Ld5. Denna ställning

bedömde jag som oerhört
lovande för vit under partiet.
Svarts pjäser är helt nertryckta.
Det var antagligen en sådan
ställning svart ville undvika
genom att spela 19...d5. Han
har dock fortfarande en merpjäs
och det är inte lätt att se hur vit
ska kunna utjämna materialet.
En tänkbar fortsättning är 21...
Tfe8 22.Da3 Kb7 23.Da4 Tb8!
(parerar hotet Tb1+) 24.h3 Tec8
(steg för steg håller svart på att ta
sig loss) 25.Tb1+ Ka7 26.Txb8
Dxb8 27.Lxc6 Db1+ 28.Kh2
Db6 29.Lxd7 Txc3 30.Lf5.
Svart har lyckats slingra sig
ur vits grepp och kan nu spela
på vinst även om vit har goda
remichanser. En annan intressant
möjlighet var 19...Db7 20.Tb1
Td7 21.Dc3+ Kd8 22.Da5+ Dc7
23.Dxa6. Även här står svart
objektivt okej, men han har en
mycket obehaglig ställning där
minsta misstag kan få förödande
konsekvenser.
20.Tc3 Sc6 21.Da3!
Ett härligt drag som aktiverar
damen och hotar både Dxa6 och
Lxd5. Min motståndare har en
svårspelad ställning och börjar
dessutom få ont om tid.
21...Td6!
Alternativen var sämre, t.ex.
21...Kb7 22.Tb1 Ka7 23.Dc5+
och vit vinner.
22.Lxd5 Ld7 23.Dxa6+ Kd8?
Ett misstag, men det är
onekligen svårt att förutse vits
kommande drag. 23...Db7 var
bättre. Efter 24.Da5 har vit tre
bönder för pjäsen och står lite
bättre, men svart är fortfarande
med i matchen.
24.Da8+ Dc8?
Svart är pressad både på brädet
och på klockan och hans
ställning kollapsar därför snabbt.
Bättre var 24...Ke7 25.Te1+ Te6
26.Da3+ Dd6 27.Lxe6 fxe6. Vit

står klart bättre men svart kan
kämpa vidare.
25.Da3! Dc7
En bättre chans var 25...Txd5.
Vit har dock avgörande fördel
efter 26.Dxf8+ Kc7 27.Dxf7.
26.Lxc6 Lxc6 27.Td3! Ke7
28.Te1+ Kd7 29.Ted1 uppg.

XIIIIIIIIY
9-?-?-Tr-?0
9?-Wqk?p?p0
9-?lTr-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-?-?0
9WQ-?R?-?-0
9P?P?-ZPPZP0
9?-?R?-MK-0
xiiiiiiiiy

Svart kan inte undvika en stor
materiell förlust, t.ex. 29...Txd3
30.Txd3+ Ke8 31.Te3+ osv.

ROND 4
Sollentuna–Kamr.
5–3
Rockaden–Manhem 4½– 3½
Västerås–LASK
4–4
Solna–Limhamn
1½– 6½
Skara–Uppsala
6–2
Örgryte–Farsta
3½– 4½

Thomas Ernst, Sollentuna SK.
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Ytterligare en dramatisk rond!
Lund fortsatte sin kräftgång
med att tappa en given seger till
oavgjort mot Västerås den sista
speltimmen. Farsta, däremot,
hade återigen marginalerna på
sin sida.
 Ingemar Tibell, ösk
 Krister lagerborg, fsk

XIIIIIIIIY
9r?l?-?nTr0
9?-?nMkpVl-0
9p?qSNp?pZp0
9?pZp-?-?-0
9-?-?PVL-?0
9?LZP-?N?-0
9PZP-?-ZPPZP0
9TR-?QTR-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar
Svart har kommit riktigt snett i
öppningen och vit kan avgöra på
flera sätt, men ...
14.Ld5! uppg.
... var avgjort enklast!
Rockaden fick slita riktigt hårt
för att bärga båda poängen mot
Manhem. Emil Hermansson
fick till en snygg avslutning vid
förstabordet.
 Victor Nithander, ssm
 Emil Hermansson, skr

XIIIIIIIIY
9-?-Vl-?k?0
9?-Zpq?pZp-0
9-?-Zp-?-Zp0
9?-?PZp-?P0
9-?-?PSn-?0
9ZP-TR-?N?P0
9r?-?-ZP-MK0
9?N?-?Q?-0
xiiiiiiiiy
Svart drar
30...c5!
Svart löser problemet med
c-bonden och gillrar samtidigt
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SÄKERT GREPP. SK Rockaden leder Elitserien efter fem raka vinster. I
matchen mot SS Manhem besegrade Emil Hermansson Victor Nithander
på förstabordet.

en listig fälla ...
31.dxc6?
... som vit faller pladask i!
31...Txf2+! 32.Dxf2
Eller 32.Kg3 Txf1 33.cxd7 Txb1
34.Tc8 Se6.
32...Dxh3+
33.Kg1
Lb6!
34.Sd4 Dg4+! 35.Tg3 Dd1+!
36.Kh2 Dxh5+ 37.Kg1 Lxd4
38.uppg.
Matchen kom att avgöras i
tidsnöden vid andrabordet.
 Jonas Barkhagen, skr
 Björn Andersson, ssm

XIIIIIIIIY
9-?-Tr-?k?0
9?-Wq-?pVlp0
9-?r?P?p?0
9?-?NZp-?-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-ZPP0
9-?-?-ZP-?0
9?-?RTRQMK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar
Svart har lite problem och
den tidsnödsplågade Björn
Andersson väljer att ge en
kvalitet.

35...Txd5
Efter det normala 36.Txd5 Txe6
har svart goda chanser att hålla
ihop ställningen, men slutet på
partiet blev inte helt logiskt ...
36.exf7+?? Dxf7 remi??
I slutställningen leder svart
med en hel pjäs och står
naturligtvis på vinst men med
en tid på upphällningen slängde
Andersson ur sig ett remianbud,
vilket Barkhagen tacksamt
accepterade.

ROND 5
Farsta–Kamraterna
Uppsala–LASK
Skara–Solna
Örgryte-Rockaden
Manhem-Sollentuna
Limhamn-Västerås

3½– 4½
2½– 5½
4½– 3½
2–6
3–5
5½– 2½

Manhem fortsatte offensivt och
hade Sollentuna i gungning.
Exempelvis var Evgenij Agrest
illa ute mot Björn Andersson
men lyckades till slut bärga
hela poängen och matchen till
Sollentuna. Annars var det idel
favoritsegrar i rond 5 även om
siffrorna blev knappa på sina
håll. Rockaden tog ånyo en
storseger.

ELITSERIEN

SVÅRT LÄGE. För Johan Hultin blev det tre remier under sammandraget i Skara. Hans Örgryte SK har dock
inlett Elitserien med fyra förluster och får svårt att klara nytt kontrakt.
 Robert Bator, skr
 Anton Frisk Kockum, ösk

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?p?rVLq?k0
9p?lZP-Vl-Zp0
9?-?-?p?-0
9-?-ZppZP-?0
9?-?-ZP-?P0
9PZP-?-?R?0
9?-?Q?L?K0
xiiiiiiiiy
Vit drar
Svart borde ha bytt av den
irriterande löparen på e7 i förra
draget istället för att spela 36...
d4?. Nu avgör vit med en läcker
avlänkning.
37.Lc4! Dxc4 38.Dh5!
Det hotar 39.Dg6+ följt av
40.Dxh6 matt och svart har inget
vettigt försvar.
38...Lg5 39.Txg5 De6 40.Txf5
dxe3 41.Tf6 Dxf6 42.Lxf6
e2 43.Lc3 e3+ 44.Kh2 Tg7
45.Dxe2 uppg.

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

5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4

5
4
4
2
3
2
1
2
1
1
0
0

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

0		30
1		25½
1		24½
1		23½
1 18
2 18½
2 20
3		14½
3 19
3 15½
4 13
4		10

10
8
8
6
6
5
4
4
3
3
1
0

Skara och Örgryte har en match mindre spelad än övriga lag.
Deras match från rond 2 spelas den 1 mars 2009.
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Påskturneringen 2009
10 - 13 april i Norrköping

SPELPLATS:
SPELFORM:
HÅLLTIDER:

PRISER:

STARTAVGIFT:
ANMÄLAN:

LOGI:

Fenixhuset vån 4, Gamla Lasarettet vid Södra Promenaden 60
8 ronder Fide Schweitzer. Rond 1 - 3, 45 min/spelare och parti.
Rond 4 - 8, 40 drag/2 tim, färdigt ½ tim.
Fredag: Rond 1. 15.00 - 16.30.
Rond 2. 17.00 - 18.30.
Rond 3. 19.00 - 20.30.
Lördag: Rond 4. 10.00 - 15.00. Rond 5. 17.00 - 22.00
Söndag: Rond 6. 10.00 - 15.00. Rond 7. 17.00 - 22.00
Måndag: Rond 8. 09.00 - 14.00 Prisutdelning ca: 14.30
10.000:- 5.000:- 2.500:- 1.000:- 1.000:- 750:- 750:500:- 500:- 500:Rankingpriser: 1.200:- i grupper om 12 spelare
Kadettpriser: 500:- 300:- 200:-, födda 1993 eller senare
Seniorpris: 500:- fyllda 60 år när tävlingen startar
Priserna garanteras vid minst 130 startande
----------------------------------------------------------------------DM för Östergötland. Bäst placerade som representerar klubb
i distriktet vinner enligt följande. Senior: 1.000:Junior: 500:- 300:- 200:- Födda 1989 eller senare
Kadett: 300:- 200:- 100:- Födda 1993 eller senare
400:- GM ingen startavgift och fri hotellogi. IM ingen startavgift
400:- på bankgiro 382 - 0610, Schack 08. Senast den 4 april,
ange klubb, rating och telnr.
Det går även bra att betala vid ankomsten.
Personlig anmälan i spellokalen senast kl. 14.15.
Anmäla via Internet www.schack08.se
Upplysningar: Frank Svensson 011 - 13 80 29
Mail: nootet@hotmail.com. Under tävlingen 070 - 14 22 747
GRUPPLOGI: Grupplogi på golv i anslutning till spellokalen.
Medtag liggunderlag. 50kr/natt.
Frukost: 30kr.
HOTELL: Grand Hotel, 011-36 41 00. Centric Hotell, 011-12 90 30.
Hotell Drott, 011-18 00 60. Strand Hotell, 011 - 16 99 00.
Best Western, 011 - 19 72 20. Hotell Isabell, 011 - 16 90 82,
Scandic city, 011 - 492 52 00.
VANDRARHEM: Turistgården: 011-10 11 60, Hörnan: 011-168271
Abboreberg: 011 - 31 33 94, Södra Ringen: 011 - 14 37 00

VÄLKOMNA TILL NORRKÖPING I PÅSK, HÄLSAR SCHACK 08

Spelform
8 ronder schweizer
Rond 1-2: 30 minuter/spelare
Rond 3-8: 60 minuter/spelare

LÖRDAG 14/2
11.00-12.00
12.15-13.15
13.15-14.15
14.15-16.15
16.30-18.30
18.45-20.45

Rond 1
Rond 2
Lunch
Rond 3
Rond 4
Rond 5

SÖNDAG 15/2
09.00-11.00
11.15-13.15
13.15-14.15
14.15-16.15
16.30

Rond 6
Rond 7
Lunch
Rond 8
Prisutdelning

Spellokal: Djäkneskolans aula, mitt i Skara Centrum. Granne med domkyrkan.
Startavgift: Seniorer 300 kr, Juniorer 1989 och senare 200 kr
IGM fri logi och ingen startavgift, IM ingen startavgift
Anmälan sker genom insättande av startavgiften på Bg nr. 5829-5304.
Glöm inte att ange klubb, ranking, samt för seniorer och juniorer födelseår.
Senaste anmälningsdatum 9 februari 2009. Efteranmälan 50 kr extra.
Personlig anmälan i spellokalen senast 10:30.
PRISER
1:a
2:a
3:a
4:a
5:a
6:a
7:a

6.000:3.000:2.000:1.500:1.000:750:500:-

Distriktsmästare
1.000:Seniorer födda 1949 och äldre
1:a 800:- 2.a 400:A-juniorer födda 1989-1992
1:a 800:- 2.a 400:B-juniorer födda 1993 och yngre
1:a 500:- 2.a 250:Rankingpriser i tiomannagrupper
1.000:(ej de 10-15 högst rankade)
Skördepris efter varje rond från Svenska Schackbutiken

I Västgöta Open ingår DM. Bäst placerad från distriktet erhåller förutom eventuella andra priser plakett och 1 000:-.

OBS: Ingen delning av prispengarna!
Alla priser garanterade oavsett deltagarantal.
Logi:
Vandrarhem 0511-121 65, Stadskällaren 0511-134 10, Stadshotellet 0511-240 50,
Jula Hotell med camping och stugby 0511-31 00 00.
Alla mellan 5 och 20 minuters promenad till spellokalen.
Frågor: Tfn/fax: klubblokalen 0511-176 20 E-post: postmaster@skaraschack.se
Mer info: www.skaraschack.se

FOTO: Niklas Sidmar

SCHACKAKADEMIEN

Mellstig har gett Schackakademien en nytändning
Av Niklas Sidmar

När Sören Mellstig i april 2008 tillträdde
som preses för Schackakademien hade han
som mål att höja akademiens ambitionsnivå
och sprida arbetet på fler personer. Nu har
Schackakademien fått något av en nytändning
med bland annat ett treårigt sponsoravtal med
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers och stora
intäkter från den så kallade mecenatringen.
– Schackakademien är en unik konstellation
med resurser och kompetenser som inte finns på
annat håll i svenskt schack. Vi får ingångar till
näringsliv, politik och kultur som schacket aldrig
kan få annars, menar Sören Mellstig.
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Mellstig började spela schack som junior
i Ervalla SS utanför Örebro, och i början av
sjuttiotalet var han med och blåste liv i klubben
efter att verksamheten gått ner kraftigt. Sedan dess
har Ervalla, under ledning av Jan-Olov Lind, varit
en väl fungerande ungdomsförening och Sören
Mellstig är fortfarande registrerad för klubben.
Under många år har han varit inaktiv, men den här
säsongen har han deltagit i två allsvenska matcher
så här långt.
– Nu har jag övergått från att vara företagsledare
till att vara styrelseproffs. Det gör att jag har
mycket lättare att hinna med annat, som att spela
schack. Dessutom har förstås mitt engagemang

SCHACKAKADEMIEN
i Schackakademien väckt intresset till liv igen,
berättar Sören Mellstig.
Mellstig är mest känd för sin tid i Gambro AB
där han anställdes 1994 och var VD mellan åren
2000 och 2006. Schackakademien kom han i
kontakt med när dåvarande preses Roland Nilsson
fick höra talas om att Mellstig spelar schack och
frågade om han ville vara med. Mellstig tackade
ja, men höll under sin första tid i akademien en
låg profil.

professionella i vårt arbete och det är bland annat
den kompetensen som finns i Schackakademien.
– Vi måste inse att schacket inte är någon
massrörelse. Ett Schack-SM med 500 deltagare är
för litet för att det ska gå att locka sponsorer som
hoppas att deltagarna ska köpa deras produkter.
Dem man ska rikta sig till är istället företag som
vill förknippas med schackliga värderingar och
egenskaper som strategiskt tänkande och taktisk
förmåga, förklarar Sören Mellstig.

“Som jag ser det ska Schackakademien
fungera som en fristående hjälptrupp till
svenskt schack.”
– Då fungerade det så att det var preses och
sekreterare som gjorde nästan allt arbete. En av
de saker jag ville åstadkomma förutom kontinuitet
var att sprida det verkliga arbetet på flera
personer, och det tycker jag har lyckats. Vi har en
aktivitetskommitté där ungefär halva akademien
ingår. Arbetet i AK är uppdelat på flera små
grupper med tydliga uppgifter, bland annat har vi
en sponsorgrupp och vi har en mecenatring som
leds av Roland Nilsson.
Sören Mellstig betonar skillnaderna mellan
bidrag från mecenater och sponsringsintäkter. Om
man arbetar med sponsring kan man inte behandla
sponsorerna som bidragsgivare, utan man måste
inse att de förväntar sig att få valuta för varje
satsad krona.
– Sponsorerna ser schacket som en del i sin
marknadsföring, schacket ska kunna hjälpa till
att sälja produkter och tjänster. Vi måste vara

Ett sådant exempel är Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers som driver verksamhet inom bland annat
revision, rådgivning och skattehantering. Efter
diskussioner mellan företaget och akademiens
Robert Unt träffades i somras ett sponsoravtal som
är tänkt att löpa över tre år. Avtalet är dock bara ett
tecken på den positiva trenden i Schackakademiens
arbete.
– Vi har fått våra stormästare engagerade på ett
bättre sätt än tidigare och turneringsarrangören
Peter Hlawatsch har knutits till Schackakademien.
Dessutom har de totala intäkterna ökat markant
det senaste året och samarbetet med Sveriges
Schackförbund har blivit bättre.
– Som jag ser det ska Schackakademien fungera
som en fristående hjälptrupp till svenskt schack.
Vi ska inte arrangera egna tävlingar utan stödja
projekt och arrangemang som drivs av andra,
säger Sören Mellstig.

SCHACKAKADEMIENS LEDAMÖTER
Invalda ledamöter: Hans Alfredson, Bo Aurehl, Jan Eyron, Leif Flatow, Kåre Gilstring, Uno Hedin, Peter Hlawatsch, Mats Hulth, Anders Kvarby, Jon Lindgren, Stig Malm, Sören Mellstig (preses),
Mikael Nestius, Roland Nilsson (vice preses), Erik Penser (vice preses), Henrik Salander, Mikael
Samuelsson, Sven-Gunnar Samuelsson, Johan Sigeman, Marcus Storch (vice preses), Jan Ståhlberg,
Robert Unt (sponsoransvarig), Jockum Wahlberg, Christer Wänéus
Dessutom ingår samtliga svenska stormästare samt tre representanter för Sveriges Schack
förbund i Svenska Schackakademien.
Källa: http://www.schackakademien.se
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Christer Wänéus var med när
Schackakademien startade

– Min idé var att bilda en grupp utanför SSF, som
skulle stå utanför förbundets ordinarie ekonomi
men ändå kunna stötta svenskt schack ekonomiskt,
berättar Christer Wänéus.
– Den förste jag kontaktade var Harry Schein.
Han blev omedelbart mycket entusiastisk och jag
minns att vi träffades i Stockholm, där vi planerade
hur vi skulle gå till väga.
Till att börja med kontaktades personer från fyra
olika områden: Tore Browaldh från bankvärlden,
Hasse Alfredson i egenskap av kulturpersonlighet
samt tennisspelaren Jan-Erik Lundqvist och
programledaren Uno Hedin.
– Jag ringde dem i tur och ordning och alla
tyckte att idén var bra. Tore Browaldh bjöd in oss
allihop till sitt hem för att vi skulle få bekanta oss
med varandra. Det blev mycket lyckat och strax
därefter hölls det konstituerande sammanträdet
i Schackakademien. Senare kom även Marcus
Storch in som representant för företagarsidan.
Redan från början var Harry Schein en av de
drivande i Akademien och Wänéus framhåller
särskilt hans och Jon Lindgrens insatser
under många år. Harry Schein var då chef för
Investeringsbanken, och Jon Lindgren var hans
nära medarbetare.
– Lindgren var en mycket kunnig jurist som
inte alls var schackintresserad i början, men som
blev det efter hand. Han blev ombedd att ta fram
ett förslag till stadgar, och kom senare att vara
sekreterare i Akademien under många år.
– Harry Schein ville själv inte vara preses
eftersom han tyckte att han var för kontroversiell
och skulle göra bättre nytta som ledamot. Han
föreslog istället Stockholms landshövding Lennart
Sandgren, som tackade ja.
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FOTO: Niklas Sidmar

För drygt tjugo år sedan bildades Schack
akademien
med
syftet
att
engagera
schackintresserade kändisar för att dra in
pengar till svenskt schack. Initiativtagare
var Sveriges Schackförbunds dåvarande
ordförande Christer Wänéus, som började med
att ta kontakt med ett antal kända personer
med schackintresse.
Christer Wänéus.

De akademiledamöter som hade kontakter
i näringslivet engagerade sig för att locka
sponsorer och finansiärer, medan sådana som
Hasse Alfredson och Jan-Erik Lundqvist i första
hand ställde upp som prisutdelare på tävlingar
eller på annat sätt som affischnamn. I Akademien
ingick också några representanter för Sveriges
Schackförbund, däribland ordföranden. Dessutom
var de svenska stormästarna automatiskt ledamöter
i Schackakademien.
– Schackakademien blev snabbt populär och
fler och fler ville vara med, men tanken från
början var att Akademien i första hand skull bestå
av schackintresserade kändisar, berättar Christer
Wänéus.
– I början fanns det om jag minns rätt bara tre
svenska stormästare. Sedan blev det ju fler och
fler och jag minns att Harry hade en idé om att
man skulle begränsa antalet så att stormästarna
istället valde några representanter till Akademien.
Men det var ju ganska kontroversiellt och det
genomfördes aldrig.
Under de kommande åren sponsrade
Schackakademien mängder av internationella
turneringar runt om i landet och man satsade på
Tusenmannaschacket som kom att bli något av
Schackakademiens flaggskepp.
– Dessutom var Akademien med när
schackgymnasiet i Norrköping startades i slutet på
åttiotalet. Harry Schein var med på ett möte med
utbildningsministern Lennart Bodström och Harry
hade utan tvekan en avgörande betydelse för att
schackgymnasiet blev verklighet, konstaterar
Christer Wänéus.

EN MÄSTARPLAN
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Spelöppningsskola
Av Ari Ziegler
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EN MÄSTARPLAN
En Mästarplan A
1.e4 e5
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Mycket talar för att schack är ett
spel som vid korrekt spel slutar
remi, så det finns troligen inte
något objektivt bästa sätt att
spela på. Snarare handlar det
om att försöka tillämpa olika
spelidéer och hoppas på att
motståndaren inte klarar av att
parera den.
En optimal idé för vit i den
här ställningen är att skaffa
sig kontroll över alla fyra
centrumfälten. Är det möjligt?
Svar: inte utan misstag från
svarts sida.
Hur skall vi då gå till väga?
Vi vill spela d2–d4, men om vi
gör det med en gång slår svart
bara bonden på d4. Så därför
vill vi börja med c2–c3 och först
därefter spela d2–d4. Poängen är
att vi tar tillbaka med bonden på
d4 när svart slår. På så vis kan vi
eventuellt få absolut herravälde i
centrum. När detta väl är uppnått
kommer vi att kunna genomföra
en fruktansvärd attack mot
motståndarens kung. När vi
dominerar centrum krymper
vi svarts ytor och därmed hans
rörlighet.
2.Sf3
Med tanke på ovanstående
skulle vi kunna försöka oss på
draget 2.c3, men det funkar
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dessvärre inte eftersom svart om
inte annat kan spela 2...Sf6. Det
är patentlösningen för svart i
nästan alla lägen. Varje gång vit
försöker sig på något konstigt i
e4–e5-öppningar och svart kan
spela Sf6 för att angripa den
oförsvarade e4-bonden brukar
det vara bra för svart. Efter
3.d4 Sxe4 4.dxe5 Lc5 kan svart
vara nöjd! Även 2...d5 är ett
utmärkt drag som attackerar vits
ogarderade bonde på e4.
2...Sc6 3.Lc4
Låt oss prova c2–c3 igen. Efter
3.c3 (Ponzianis öppning) kan
svart spela patentdraget 3...Sf6
eller det lite mer spännande 3...
d5.
a) Efter 3...d5 är det inte så
attraktivt att slå på d5 eftersom
svart får en aktiv dam i centrum
som inte är så lätt att hota bort.
Vit brukar istället spela 4.Da4!?
(Vit hotar i varje fall att slå på e5
med springaren!) 4...Dd6 (4...
dxe4 5.Sxe5 Dd5 6.Sxc6 bxc6
7.Lc4 Dd7 ger vit bra spel. Till
ingen nytta alls har svart skaffat
sig en isolerad dubbelbonde
på c-linjen. Den kan knappast
räknas som två bönder, snarare
som en och en halv. På så vis
kan man säga att vit redan leder
med en halv bonde!) 5.Lb5 Sge7
6.d4 med oklart spel, t.ex. 6...
exd4 7.exd5 Sxd5 8.Sxd4 Ld7
9.0–0 Sb6 10.Te1+ Le7 11.Dc2
osv.
b) 3...Sf6 4.d4 Sxe4 (4...
exd4 5.e5!) 5.d5 Se7 6.Sxe5
Sg6 7.De2 De7 8.Dxe4 Dxe5
9.Dxe5+ Sxe5 med lika spel.
Nej, Ponziani är inte lösningen
för vit …
3...Lc5
Det här kallas för Italienskt.
Det är en mycket gammal
spelöppning som nämndes
första gången i skrift 1512 av
Pedro Damiano.
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Om svart i stället spelar 3...Sf6
kommer vit att behöva spela
4.d3 (4.c3? Sxe4) och senare c3–
d4 för att kunna genomföra sin
plan. Det blir dragomkastning
till nedanstående varianter. Men
låt oss ännu en gång undersöka
vad som händer om vit i sin iver
att genomföra sin mästarplan
puttar fram den lilla bonden på
c-linjen en ruta:
4.c3
Här kan man även försöka
tillämpa mästarplanen med 4.d3,
vilket kallas Giuoco Pianissimo
(se nedan). Låt oss nu som
vanligt titta på vårt patentdrag!
4...Sf6!
Det är rentav magiskt hur bra
detta drag är. Här har den ryske
världsmästaren
Alexander
Aljechin spelat 4...De7 men jag
undrar om det verkligen kan
vara riktigt hälsosamt för svart,
t.ex. 5.d4 Lb6 6.Sg5 Sh6 7.d5
Sb8 med någon form av fördel
för vit.
5.d4 exd4 6.cxd4 Lb4+
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En mycket viktig mellanschack.
7.Ld2

EN MÄSTARPLAN
Här kan vit offra bonde på två sätt
i hopp om att få kompensation:
a) 7.Sbd2 Lxd2+ (7...d5!
utjämnar på fläcken) 8.Lxd2
Sxe4 9.d5 Se7 10.0–0 Sxd2
11.Dxd2 d6 (11...0–0 12.d6!)
12.Tfe1 och vit har kompensation
för bonden.
b) 7.Sc3 Sxe4 8.0–0 (det ser
ju helt vansinnigt ut att offra
en bonde till, men vit har en
djävulsk idé i bakfickan) och nu
b1) 8...Sxc3 9.bxc3 d5!
(efter 9...Lxc3 10.La3! visar
sig vits djävulska idé, t.ex. 10...
d5 11.Lb5 Lxa1 12.Te1+ Le6
13.Dc2!! Tc8 14.Se5!! och vit
vinner) 10.cxb4 dxc4 11.Te1+
Se7 12.De2 och vi har en
ställning som är roligare för vit.
b2) 8...Lxc3! 9.d5! (Ett drag
som har studerats av många
mästare genom åren och faktiskt
betraktas som fullt spelbart!
9.bxc3 d5 10.Ld3 ger inga
chanser till fördel för vit.) 9...
Lf6 (9...Se5 10.De2 0–0 11.bxc3
Sxc4 12.Dxe4 Sd6 13.Dd3 med
någon form av kompensation
för vit) 10.Te1 Se7 11.Txe4
d6 12.Lg5 (12.g4!? 0–0 13.g5
Lf5 14.Te1 Le5 15.Sxe5 dxe5
16.Txe5 Dd7 och svart står
något bättre tack vare att bonden
på d5 hindrar vits spel och att vit
även är svag framför kungen)
12...Lxg5 13.Sxg5 0–0 och vit
får kämpa hårt för att bevisa att
han har kompensation för den
offrade bonden. Svarts ställning
är att föredra.
7...Lxd2+
Eller 7...Sxe4 8.Lxb4 Sxb4
9.Db3 d5 10.Dxb4 dxc4 11.0–0
Le6 12.Te1 Dd5 13.Sa3 0–0–0
14.Tac1 The8 15.Sxc4 med lika
spel.
8.Sbxd2 d5
8...Sxe4 9.Sxe4 d5 10.Ld3 dxe4
11.Lxe4 Lg4 12.d5 är något

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5
4.d3

springaren mot vits löpare på
c4.
7.Lb3 La7
Det här är ett profylaktiskt drag.
Svart förstår att vit gärna vill
spela d3–d4. Om svart aktar
löparen så kan inte vit spela d3–
d4 med tempo.
8.Sbd2 0–0 9.h3 h6 10.Te1
Vits idé är att ställa springaren
på g3 så att e4-bonden blir
ordentligt garderad. När det är
gjort kan vit äntligen spela d3–
d4! Direkt 10.d4 är inte så bra
på grund av 10...exd4 11.cxd4
Lxd4.
10...Sh5
Ett påpassligt drag som stör
vits planer (om springaren
kommer till g3 så ryker den
all världens väg på grund av
...Sxg3!). Svart kan även prova
10...Te8 och efter 11.Sf1 Sa5
12.Lc2 c5! (stoppar d3–d4)
13.Sg3 (13.d4 cxd4 14.cxd4
exd4 15.Sxd4 Db6!) 13...Le6
14.Sh4 (14.d4 cxd4 15.cxd4
Db6!) 14...Sc6 15.Sgf5 kan vit
visserligen inte spela d3–d4 på
ett tillfredsställande sätt, men
istället får han angreppschanser.
11.Sf1 Df6 12.Le3 Sf4 13.d4
Te8 14.Sg3 g6
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bättre för vit.
9.exd5 Sxd5 10.Db3 Sa5
11.Da4+ Sc6
Efter 11...c6 12.Lxd5 Dxd5
13.0–0 0–0 14.Tac1 Db5 15.Da3
b6 16.b4 Sb7 står vit bättre.
12.Da3 De7+ 13.Dxe7+ Sdxe7
Med lika spel.
Därmed kan vi dra slutsatsen
att Italienskt inte ger vit någon
substantiell fördel. Inte heller
får vit någon möjlighet att äga
centrum, svart lyckas alltid trasa
sönder vits spel.
Vi avslutar med att säga att idén
c2–c3 med syftet att spela d2–
d4, för att om möjligt ta kontroll
över de svarta fälten utan att
samtidigt förlora kontrollen
över de vita fälten i centrum,
inte kommer att lyckas för vit
om man spelar Italienskt.

En Mästarplan B

Giuoco Pianissimo. Det är
Italienska och betyder väldigt
lugnt spel, och lugnt spel blir
det!
4...Sf6 5.c3 d6 6.0–0 a6
Med idén Sc6–a5 för att byta

Vi har en ställning där båda sidor
har lika stora chanser.
Låt oss nu se när vit spelar på
samma idé fast i Spanskt.
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EN MÄSTARPLAN
En Mästarplan C
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5
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Efter 3.Lb5 är vi inne i Spanskt
– öppningarnas öppning!
3...a6
3...Sf6 leder till den numera så
populära Berlinervarianten. Efter
4.0–0 Sxe4 5.d4 Sd6 6.Lxc6
dxc6 7.dxe5 Sf5 8.Dxd8+ Kxd8
säger alla datorer att vit står
något bättre, men som Kramnik
visade i sin match mot Kasparov
år 2000 har vit svårt att utnyttja
sitt minimala övertag.
4.La4
4.Lxc6 vinner inte bonde för
vit på grund av 4...dxc6 5.Sxe5
Dd4!.
4...Sf6 5.0–0
Här kan vit spela lite "pianissimo"
i stil med varianterna ovan. Men
det skall egentligen inte behöva
vålla svart allt för mycket
huvudbry: 5.d3 d6 6.c3 Le7
7.0–0 0–0 8.Te1 b5 9.Lc2 d5!.
Vi har ju sett att detta drag ofta
sätter käppar i hjulet för vit. Så
även här, trots att svart har flyttat
bonden två gånger!
5...Le7
Här kan svart slå bonden på e4.
Då hamnar vi i något som kallas
för Öppet Spanskt. Det leder till
något mer statiskt spel, t.ex. 5...
Sxe4 6.d4 b5 7.Lb3 d5 8.dxe5
Le6 och nu finns olika vägar
att vandra. Om man tittar på
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ställningen över lång tid så kan
man säga att svart genom åren
haft bevisbördan på sin sida.
Om svart önskar få ett spel
som liknar Italienskt så kan han
prova 5...Lc5 (Möllervarianten).
Problemet är emellertid att
svart inte kommer att uppnå
säker utjämning nu tack vare
vits löparplacering på a4: 6.c3
(6.Sxe5!? Sxe5 7.d4 b5 8.Lb3
Lxd4 9.Dxd4 d6 10.f4 Sc6 är
ett alternativ för vitspelare som
gillar löparparet) 6...b5 7.Lb3
d6 8.a4 Tb8 9.d4 Lb6 och vit har
de något bättre utsikterna.
6.Te1 b5
Vit hotade 7.Lxc6 följt av
8.Sxe5.
7.Lb3
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7...d6
En del svartspelare suktar efter
komplicerat spel och spelar
7...0–0 här. Man vill spela den så
kallade Marshallgambiten. En del
bedömare menar att svart kan få
det lite obehagligt efter 8.a4, ett
drag som Kasparov nästan alltid
har använt sig av. Andra föredrar
att undvika Marshallgambiten
med det lugna 8.d3 och därefter
försöka implementera vår plan.
Men vi kommer att se att vits
tempoförlust gör att han inte
har några realistiska chanser
till fördel, t.ex. 8...d6 9.c3 Sa5
10.Lc2 c5 11.Sbd2 Sc6 12.Sf1
Te8 13.h3 h6 14.Sg3 Le6 15.d4
cxd4 16.cxd4 exd4 17.Sxd4
Sxd4 18.Dxd4 Tc8 19.Lb3 d5

20.e5 Sd7 med lika spel.
Efter 7...0–0 8.c3 d5 är
vi inne i den spännande
Marshallgambiten. Efter 9.exd5
Sxd5 10.Sxe5 Sxe5 11.Txe5 c6
12.d4 Ld6 13.Te1 Dh4 14.g3
Dh3 är spelet svårt för båda.
Svart anses ha tillräckligt med
motspel.
8.c3
Nu förbereder sig vit för att
spela d2–d4 samtidigt som han
ger löparen ett litet gömställe på
c2 om svart skulle få för sig att
spela Sc6–a5.
8...0–0
Att spela ut löparen till g4 innan
vit har spelat d2–d4 är inte
så effektivt: 8...Lg4 9.h3 Lh5
10.d3 (vit överger d4-planen
till förmån för planen att kunna
norpa åt sig löparen för en av
sina springare för att därigenom
få en liten långsiktig fördel)
10...0–0 11.Sbd2 Sa5 12.Lc2 c5
13.Sf1 Te8 14.Sg3 Lg6 15.Sh4
och vit står något bättre.
9.h3
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Vit hotar nu på allvar att spela
d2–d4 och svart kan inte
förhindra det. Det gäller för
svart att istället fundera ut hur
han skall kunna leva med det.
Om vit i stället smäller på med
9.d4 (Yates variant) går det inte
att hoppas på någon fördel efter
9...Lg4!. Svart hotar nu att slå
på f3 och om vit tar tillbaka
med damen går bonden på d4
förlorad. Om vit istället slår

EN MÄSTARPLAN
med bonden så är kungsflygeln
förstörd. Vit får därför spela
10.Le3 (man kan även spela
10.d5, men då får vi en helt
annan ställningstyp) och det var
ju inte vad han egentligen ville.
Det är ju inte säkert att man
vill ha löparen på e3. Det enda
positiva är att svart inte kan slå
på e4 på grund av Lb3–d5!. Nu
kan svart utnyttja att löparen står
på e3 genom 10...exd4 11.cxd4
Sa5 12.Lc2 Sc4! och plötsligt
måste löparen på e3 vika undan.
Efter 13.Lc1 kan svart kontra i
centrum med 13...c5 14.b3 Sb6
15.Sbd2!? (vit offrar tillfälligt
bonden) 15...cxd4 16.h3 Lh5
17.Lb2 Tc8 18.g4 Lg6 19.Lxd4
Sfd7. Spelet är utjämnat. Vit äger
tre centrumfält men till priset
av något sämre koordination
samt en lite uppluckrad
kungsställning.
9...Sa5
Tjigorinvarianten, den klassiska.
Det finns även andra sätt att
spela på men dem får vi kika på
en annan gång.
10.Lc2 c5 11.d4 Dc7
Svart hinner precis med att få
sin e5-bonde garderad. Nu följer
en spännande kamp. Ställningen
är lika men det är vit som håller
i taktpinnen. Om svart frestas
att lätta på spänningen med 11...

cxd4 12.cxd4 exd4 13.Sxd4
kommer vit att stå något bättre
tack vare sin underbara springare
på d4.
12.Sbd2 Ld7
Petrosians
system.
12...
Sc6
(Rubinsteins
system)
har nackdelen att springaren
kommer lite krokigt till efter
13.d5! Sd8.
13.Sf1 Sc4
Nu kommer springaren till
ett bättre fält än i Rubinsteins
system.
14.b3 Sb6 15.Se3 c4!

XIIIIIIIIY
9r?-?-Trk?0
9?-WqlVlpZpp0
9pSn-Zp-Sn-?0
9?p?-Zp-?-0
9-?pZPP?-?0
9?PZP-SNN?P0
9P?L?-ZPP?0
9TR-VLQTR-MK-0
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Ett spännande sätt att störa vit.
Nackdelen är att vit kan ägna
sig åt sitt centrumspel i stort sett
ostört. Men svart är inte rädd. Vit
står återigen något krystat med
pjäserna och är något försvagad
på damflygeln.
16.bxc4
16.La3 är ett intressant drag som
föreslås av Rybka. Vit är inte

rädd för att hamna med en svag
bonde på c3, t.ex. 16...Tfe8 (16...
cxb3 17.axb3 Dxc3 18.dxe5 vit
vinner) 17.Dd2 Tac8 18.Lb4!?
och tro't eller ej, vit tycks ha en
minimal press på svart i alla fall.
Tack Rybka!
16...Sxc4 17.Sxc4 bxc4
Med lika spel. Okej, vit har
någon form av terrängfördel i
centrum och kan efter behov
välja att spela dxe5 eller d4–d5,
men nu när svart har blivit av
med sin problemspringare så
kommer han att kunna försvara
sig ganska enkelt.
Vår slutsats är att vit inte kan
uppnå fördel med vårt fina
strategiska e2–e4 följt av c2–
c3 och d2–d4. Betyder det att
planen är dålig? Nej då! Den
är bra på så vis att den tvingar
svart att spela bra. Planen är
också bra eftersom den ger vit
en harmonisk pjäsuppställning.
Lägg också märke till att vit
bara kan implementera denna
idé lyckosamt genom att spela
huvudvarianten i Spanskt.
I nästa nummer är det
Evansgambiten som hamnar
under luppen.

Nya regler för VM-cykeln
I TfS nr 7 berättade vi om VM-matchen och hur utmanaren till
världsmästaren utses. Efter att artikeln skrevs har Fide beslutat
att ändra systemet till 2011. Då kommer en kandidatturnering att
arrangeras med följande åtta deltagare:
● Förloraren i matchen Kamsky–Topalov.
● Förloraren i matchen mellan Anand och Kamsky/Topalov.
● Två spelare från World Cup och två spelare från Grand Prix.
● Världens högst rankade spelare under 2011.
● En av arrangören utsedd spelare.
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Ett minnesvärt parti
Av Lars Falk

Vissa partier stannar i minnet,
inte för att de är bättre än andra
utan för att de säger något
om spelarna. Ett sådant parti
spelades i New York 1924 mellan
Capablanca och Tartakower.
Världsmästaren startade trögt
men spelade upp sig och i andra
omgången tog han 8½ poäng av
10. Problemet var att Lasker tog
lika många poäng trots att han
förlorade deras inbördes möte.
Tartakower hade en mindre
lyckad turnering men tog 2½
poäng av 4 i Kungsgambit.
Statistiken hade nog blivit bättre
om han inte envisats med att
upprepa samma variant mot
världsmästaren. Partiet säger
något om hur man förberedde
sig förr i tiden och visar att
Capablanca knappast var den
sämste i det avseendet.
 Ksawery Tartakower
 José Raúl Capablanca
 Kungsgambit (C 33)

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Le2

XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVlnTr0
9ZppZpp?pZpp0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?PZp-?0
9?-?-?-?-0
9PZPPZPL?PZP0
9TRNVLQMK-SNR0
xiiiiiiiiy

Birds drag ser konstigt ut. Syftet
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är att hålla tillbaka g7–g5 och inte
locka fram d-bonden med Lc4,
men det är defensiva förtjänster.
De offensiva fördelarna är
svårare att se. Capablanca valde
att skaffa sig fritt figurspel med
en variant som Bogoljubow
använt mot Tartakower i första
ronden.
3...d5 4.exd5 Sf6 5.c4 c6 6.d4
Lb4+!
Ibland undrar man vad spelarna
hade för sig förr i världen. Var
det först nu som Tartakower
upptäckte det som Capablanca
måste ha sett, nämligen att
7.Ld2 Se4! öppnar vägen för en
schack från andra hållet? Den
vita kungen tvingas nu ut på
irrfärder.
7.Kf1 cxd5 8.Lxf4 dxc4!
Vit skapar ett hot som
Capablanca inte bryr sig om
att parera. Tartakower var en
optimistisk hasardspelare och
tycks inte att funderat över vad
världsmästaren hade i sikte.
9.Lxb8? Sd5!
Det var inte svårt att se! Reträtten
10.Lf4 Df6! gör bara saken
värre, så Tartakower förlikar
sig med det faktum att han bytt
bort löparen mot en outvecklad
springare.
10.Kf2 Txb8 11.Lxc4 0–0
12.Sf3? Sf6!
Först nu insåg Tartakower att
han borde ha bytt bort den här
springaren. Vit behöver föra
tornet i spel, men det strandar
på 13.Tf1 Sg4+ 14.Kg1 Se3.
Han erbjuder en bonde som

försoningsoffer, men Capablanca
inleder ett angrepp genom att
själv offra en bonde.
13.Sc3 b5!
Capablanca bryr sig inte om
att ta bonden med 13...Lxc3
14.bxc3 Se4+ utan aktiverar
sina pjäser ytterligare.
14.Ld3
Angreppet blir oemotståndligt
efter 14.Sxb5 Se4+ 15.Kg1 a6.
14...Sg4+ 15.Kg1

XIIIIIIIIY
9-TrlWq-Trk?0
9Zp-?-?pZpp0
9-?-?-?-?0
9?p?-?-?-0
9-Vl-ZP-?n?0
9?-SNL?N?-0
9PZP-?-?PZP0
9TR-?Q?-MKR0
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15...Lb7!
I detta besvärliga läge tänkte
Tartakower ut en komplicerad
manöver för att minska trycket i
centrum, men Capablanca valde
att gå i fällan igen. Symmetrin
mellan början och slutet av
partiet gör det charmerande.
16.Lf5 Lxf3 17.gxf3 Se3!!
18.Lxh7+ Kh8 19.Dd3
Löparen på h7 visar sig bli en
lika stor belastning som den
på b8. Vit räddar löparen men
under tiden binder Capablanca
honom till händer och fötter.
19...Lxc3 20.bxc3 Sd5!
Aljechin är full av beundran för
Capablanca i turneringsboken.
Han grubblade säkert över
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varför Lasker och Capablanca
vann lätt, medan han själv blev
turneringens remikung trots en
god start. Det var partierna mot
Lasker och Capablanca i första
omgången som knäckte honom.
Efter VM-matchen 1927
gjorde Aljechin stort nummer av
att han upptäckte Capablancas
brister i slutspelet i deras
inbördes parti. Aljechin höll
remi genom segt försvar,
men sanningen är att de båda
världsmästarna körde över
honom i mittspelet lika enkelt
som de gjort tio år tidigare i S:t
Petersburg 1914.
Capablanca ägde en sällsam
förmåga att ställa pjäserna så
att de tycktes göra jobbet själva.
Aljechins långa varianter gav

inte alltid resultat, men det
berodde knappast på någon
skillnad i naturlig begåvning.
21.Le4 Sf4 22.Dd2 Dh4!
Likheten mellan Capablanca
och Karpov är tydlig. Två pjäser
lyckas paralysera hela den
vita armén. Tartakower flyttar
kungen för att kunna spela
Df2, men inte ens det förunnas
honom.
23.Kf1 f5 24.Lc6 Tf6 25.d5
Td8!
Vit lyckades hindra tornen från
att besätta e-linjen, men nu kan
damen inte flytta på grund av
26...Dh3+.
26.Td1 Txc6 27.dxc6 Txd2
28.Txd2 Se6!
Fribonden utgör inget hot så
länge vit bara spelar med ett

torn.
29.Td6 Dc4+ 30.Kg2 De2+
31.uppg.

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-Mk0
9Zp-?-?-Zp-0
9-?PTRn?-?0
9?p?-?p?-0
9-?-?-?-?0
9?-ZP-?P?-0
9P?-?q?KZP0
9?-?-?-?R0
xiiiiiiiiy

Vit gav upp inför matt eller
tornförlust. Capablancas spel
är modernt, medan hyper
modernisten Tartakower (han in
förde själv begreppet) har spelat
som gamla tiders mästare.

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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Norge starkast i
"Fyrnationers"
Av Axel Smith
Finland
deltog
senast
i
Fyrnationers 2005. De har
därefter ersatts av i tur
och ordning Sverige II, ett
regionslag från Hamburg och
slutligen Litauen. Tanken var att
det sistnämnda laget skulle bli
ett permanent inslag och även
arrangera turneringen nästa år.
Så blev inte fallet. Den globala
finanskrisen gjorde att litauerna
tvangs lämna återbud och i
stället fick Sverige återigen delta
med två lag.
Turneringen arrangerades i
Schackhuset i Lund med prickfri
livesändning på sju bräden.
2002 till 2006 tog Sverige fem
raka segrar och Sverige var
knapp favorit också i år, även
om Norges starka kadetter
oroade. Det var också dessa
som avgjorde, i finalmatchen
vann Norge kadettborden med
3½–½ och spelade 3–3 på
juniorborden. Det räckte till en
välförtjänt seger. I Norges lag
vann hela fem spelare samtliga
tre partier, medan Sverige
framförallt kan glädjas åt Erik
Blomqvists stabila spel – också
han tog full pott.
Dagen före turneringen höll
Nils Grandelius en föreläsning
om bondedrag framför kungen.
I matchen mot Norge var det
dags att visa hur det går till i
praktiken.
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 Nils Grandelius
 Joachim Thomassen
 Sicilianskt (B 80)
Kommentarer av Nils Grandelius

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.f3 e6
7.Le3 b5 8.Dd2
Mot samma motståndare i
Manhem Open 2005 spelade
jag 8.g4 i ett parti som jag
förlorade.
8...Lb7
8...Sbd7 först är en vanligare
dragföljd.
9.g4 h6 10.0–0–0 Sbd7 11.h4
Detta är en av de vanligaste ställ
ningarna i Engelska angreppet
mot Scheveningen. Vit spelar på
kungsflygelattack medan svart
inriktar sig på damflygeln eller
ett break i centrum med d6–d5.
11...b4 12.Sa4!
12.Sce2 är naturligtvis också
möjligt men på a4 står springaren
bra eftersom den stoppar svarts
a-bonde och försvarar kungen.
12...Da5
Svart utnyttjar att vit spelade
springaren till a4 till att få några
snabba hot.
13.b3 Sc5 14.a3!
Faktiskt det enda spelbara
draget. Tack vare att svarts
b-bonde är spikad vinner vit nu
bonde.
14...Sxa4 15.axb4 Dc7 16.bxa4

XIIIIIIIIY
9r?-?kVl-Tr0
9?lWq-?pZp-0
9p?-ZppSn-Zp0
9?-?-?-?-0
9PZP-SNP?PZP0
9?-?-VLP?-0
9-?PWQ-?-?0
9?-MKR?L?R0
xiiiiiiiiy

En extremt skarp ställning.
Svarts minusbonde kompenseras
av vits upprivna kungsställning.
Även om det verkar farligt är
vits bästa försvar motangrepp –
att helt enkelt fortsätta med sitt
kungsflygelangrepp och hoppas
att det inte blir matt på andra
sidan …
16...d5 17.e5
17.b5!? är ett helt otroligt drag
som Ivantjuk har spelat. Vit
överger centrum för att istället
vinna b5-rutan för en löpare
eller springare.
17...Sd7
17...Dxe5 18.Lf4 går naturligtvis
inte.
18.f4 Sb6 19.Th3!
Ett djupt drag. Tornet är redo
att rycka in på damflygeln längs
tredje raden. 19.f5 är en annan
skarp variant som anses leda till
remi.
19...Sc4
19...Sxa4 är det naturligaste
draget, men vit har en fantastisk
resurs i 20.Lf2 Tc8 21.c4!!. Tomi

LANDET RUNT
Nybäck och Tapani Sammalvuo
analyserade fram detta. Efter
21...dxc4 22.Dc2 Dd7 (22...Sb6
23.Sxe6! [den taktiska poängen
som rättfärdigar 21.c4!!] 23...
fxe6 24.Lxb6 Dxb6 25.Dg6+
Ke7 26.f5 ger vit klar fördel)
23.f5 har vit ett starkt initiativ.
20.Dc3 Tc8
Nu mindes jag inte mer.
21.Lf2
En nyhet! 21.Ld2 Le7 22.Le1
spelades i Kasparov–Topalov,
Wijk aan Zee 2001.
21...Db6?

XIIIIIIIIY
9-?r?kVl-Tr0
9?l?-?pZp-0
9pWq-?p?-Zp0
9?-?pZP-?-0
9PZPnSN-ZPPZP0
9?-WQ-?-?R0
9-?P?-VL-?0
9?-MKR?L?-0
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Svart missar min taktiska
poäng. Efter 21...Le7 kan vit
välja mellan att transponera in
i Kasparov–Topalov (vilket jag
inte kände till) eller spela det
naturligare 22.g5 med attack,
t.ex. 22...a5 23.Lxc4 Dxc4
24.Dxc4 Txc4 25.bxa5 Txa4
26.Tb3!. Vits strategi med
19.Th3 har verkligen lyckats.
Vit infiltrerar nu på damflygeln
med fördel.
22.a5!
Schack handlar mycket om att
få små taktiska minioperationer
att fungera. Här vinner jag ett
viktigt tempo.
22...Dd8
Efter 22...Dxb4 23.Dxb4 Lxb4
24.Tb3! La3+ 25.Kb1 vinner
vit pjäs eftersom svart inte kan
försvara sig mot både Txb7 och
Lxc4 följt av Txa3.
23.Db3 Le7 24.g5?
Jag hade ursprungligen planerat

24.Da4+, men fick för mig att
24.g5 var starkare eftersom
jag underskattat svarts snygga
26...Lxg5!. Efter 24.Da4+ Dd7
25.Dxd7+ Kxd7 26.c3 har vit en
sund merbonde i slutspelet.
24...hxg5
25.hxg5
Txh3
26.Lxh3 Lxg5! 27.Da4+?
Som så ofta följs ett misstag
upp av ännu ett. Jag hade trott
att 27.fxg5 Dxg5+ 28.Kb1
Sd2+ 29.Txd2 Dxd2 var mycket
bättre för vit med två pjäser mot
torn och svarts dåliga löpare på
b7, men efter att ha räknat länge
och noggrant kom jag fram
till att det faktiskt var vit som
hade problem! Koordinationen
är kass och e5-bonden svag.
Efter 30.Le3 De1+ (går löparen
emellan blir springaren på d4
ogarderad och tredje raden
öppen för attack mot löparen på
h3) 31.Ka2 (bästa rutan, så att
b4 inte hänger med schack) 31...
Tc3 32.Da4+ Kf8 33.Dd7! Kg8
(Enda draget som går ur matten.
Vit kan nu inte rädda båda sina
löpare på tredje raden.) måste
vit forcera remi med 34.Lxe6
fxe6 35.De8+ Kh7 36.Dh5+
Kg8 37.De8+.
Även 27.Dg3 tänkte jag en
del på. Efter 27...Dd7!! (Hot
och mothot – schack när det
är som bäst! Om 27...Le7?? så
28.Sxe6 fxe6 29.Lxe6 och svart
kan inte försvara sig mot Dg6+.
27...Lh6? ger kungen mer luft
men 28.Sxe6 fxe6 29.Dg6+
Kf8 30.Lxe6 Lxf4+ 31.Kb1
De7 är ändå bra för vit. Efter
32.c3!! som garderar b4 slår vits
angrepp igenom.) 28.fxg5 Da4
29.Dc3 Sxa5 30.Db2 Sc4 31.Dc3
Sa5 kan varken vit eller svart
undvika dragupprepningen.
27...Lc6!
Det hade jag missat.
28.Sxc6 Lxf4+ 29.Kb1 Dd7
30.Td4

Enda ruffelchansen.
30...Lxe5

XIIIIIIIIY
9-?r?k?-?0
9?-?q?pZp-0
9p?N?p?-?0
9ZP-?pVl-?-0
9QZPnTR-?-?0
9?-?-?-?L0
9-?P?-VL-?0
9?K?-?-?-0
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31.Txd5! Sa3+??
I tidnöden hade Thomassen
missat 31.Txd5 och fick panik.
Återigen svänger partiet och
nu är det istället vit som står
på vinst. Rätt var 31...Dxc6
32.Dxc6+ Txc6 33.Tc5 och vit
har viss, men inte tillräcklig,
kompensation för bonden med
löparparet och den svaga a6bonden.
32.Dxa3 Dxc6?
Om 32...Dxd5 så 33.Sxe5 Dxe5
34.Lf1! och vit får ordning
på pjäserna. De två löparna är
naturligtvis mycket starkare än
svarts torn + bonde.
33.Tc5
Nu är det slut. Resten är
desperation i tidsnöd.
33...Dh1+ 34.Dc1! Db7 35.Txe5
Dxb4+ 36.Db2 Dd2 37.Le3
Dd1+ 38.Lc1 Dd6 39.Te3 Tb8
40.Tb3 uppg.
Länge har de svenska juniorerna
gått till kamp med ”Må det
svenska stålet bita” som slagord.
Nu slutar Mats Eriksson efter
22 år som förbundskapten.
Mats speciella humor har alltid
varit uppskattad, men den som
är rädd att missa sin årliga
dos behöver nog inte oroa
sig. Säkerligen kommer Mats
engagemang i svenskt schack
att vara oförändrat.
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Starkt startfält i LASK Open
Av Axel Smith
Under hösten spelades LASK
Open med 36 deltagare fördelat
på fyra Bergergrupper. David
Lundberg flyttade till Lund
för ett par månader sedan
och gjorde en storstilad entré
i klubb-turneringen: 8 av 8
i B-gruppen. I den högsta
gruppen deltog denna gång
halva LASK:s elitserielag. Själv
experimenterade jag med planen
att ta löparparet i varje parti och
sedan spela långa slutspel. Ska
man undvika att byta av löparna
gäller det att inte utveckla dem
alltför långt. Således blev det
elva fianchettolöpare på nio
partier. Strategin föll väl ut med 8
av 9 och turneringsseger. Nedan
följer ett par partiställningar från
turneringen:
 Michael de Verdier
 Axel Smith

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?p?p0
9-?-?p?p?0
9?-Vl-?k?-0
9-?-?-ZP-?0
9?-VL-?K?P0
9-?-?-ZP-?0
9?-?-?-?-0
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Svart drar
Försvarar man sig mot en
bondemajoritet är det knappt
en nackdel att ha dubbelbönder.
Det krävs ju ändå lika många
byten för att skapa en fribonde.
I diagramställningen skulle jag
tro att vit håller remi om han är
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Vits två merbönder är inte
mycket att hurra för med svarts
aktiva torn. Vit hinner dock före
i mattangreppet med
30.Tf4+ Kh5 31.Th4+! uppg.
Svart gav upp på grund av 31...
gxh4 32.g4 matt.
 Linus Olsson
 Michael de Verdier

Axel Smith
vid draget. Bönderna är inte så
svaga som de ser ut. Med svart
vid draget finns det dock en
våldsam lösning:
34...Lxf2! 35.Kxf2 Kxf4.
Fianchettolöparen fick avgöra!
Vit har inget motspel utan kan
bara titta på när svarts bönder
rullar ner i dam.
36.Ld2+ Ke4 37.Lh6 e5
38.Lg5 f5 39.Le7 f4 40.Ld6
Kf5 41.h4 e4 42.Le7 h6 43.Lf8
g5 44.Lxh6 gxh4 45.Kg2 Kg4
46.Lf8 e3 47.Lc5 h3+ 48.Kh2
Kf3 49.Kxh3 Ke2 50.Kg4 Ke2
51.uppg.
 Hans Tikkanen
 Adam Brzezinski

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-TR-0
9-Zp-?-?-Zp0
9?-?-?-Zp-0
9-?PZP-?k?0
9?-ZP-?RZP-0
9P?r?-?PMK0
9?-?-Tr-?-0
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Vit drar
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9-?r?-?k?0
9Zpp?r?pWqp0
9-?n?-ZPl?0
9?-?-?-?-0
9-?-ZP-SN-WQ0
9ZP-?-Zp-?-0
9-ZPP?-?-?0
9?-MKR?-?R0
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Svart drar
Vit har offrat pjäs men har ett
farligt angrepp på gång. Partiet
fortsatte med …
24...Df8?? 25.Tdg1 h6 26.Dh5
Tcc7 27.Sxg6
… och svart kan inte undvika
matt. Vad båda spelarna missade
var att det efter 24...Sb4!!
25.fxg7 Txc2+ 26.Kb1 finns en
effektiv avdragare. Det ser ju
ut som om vit kommer kvalitet
över. Skenet bedrar: 26...Tc1+!!
27.Kxc1 Sa2 matt.
Toppen i LASK Open:
1. Axel Smith, 8 av 9
2. Hans Tikkanen 6½
3. Linus Olsson 5½
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Ett småländskt guldkorn
Av Rolf Lekander
Följande trevliga miniatyrparti
spelades nyligen i vår interna
tävling Gold Open i Växjö SK. I
rond 1 vann den mycket lovande
junioren Mattis Olofsson-Dolk
(12 år) mot den 61 år äldre Gösta
Sjöstrand. Vackert värre!
 Mattis Olofsson-Dolk
 Gösta Sjöstrand
 Skandinaviskt (B 01)

1.e4 d5 2.exd5 Sf6
Ett annat alternativ är 2...Dxd5
3.Sc3 Da5 etc.
3.Sf3 Sxd5 4.g3!?
4.d4 är vanligare för att snabbt
ta terräng i centrum.
4...c6 5.Lg2 Lf5 6. 0–0 g6!?
Ett sunt alternativ är 6...e6 för
att utveckla svartfältslöparen till
e7.
7.Sd4 Lc8 8.c4?!
Vit, som redan ligger långt före
i utvecklingen, försöker köra
över svart med full kraft. Mera
precist var dock 8.Sc3.

XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVl-Tr0
9Zpp?-Zpp?p0
9-?p?-?p?0
9?-?n?-?-0
9-?PSN-?-?0
9?-?-?-ZP-0
9PZP-ZP-ZPLZP0
9TRNVLQ?RMK-0
xiiiiiiiiy

8...Sf4!?
Här skulle 8...Sb4 ge svart bra
spel med tanke på vits svagheter
på d3 och d4.
9.Sxc6 bxc6?

Mattis Olofsson-Dolk
Varför inte 9...Sxc6! 10.gxf4
Lg7 och svart kan se framtiden
an med tillförsikt, trots
minusbonden.
10.gxf4 Lf5?!
10...Lg7, för att snabbt komma
till rockad, var det givna draget.
11.Sc3 Ld3?
Svart glömmer helt bort sin
utveckling. Även här var ett
snabbt ...Lg7 följt av kort rockad
att föredra.
12.Te1 Lxc4?
Detta bonderov blir det
avgörande felet. Sista chansen
var 12...Lg7.
13.Da4

Nu blir vit skoningslös. Närmast
hotar det på både c4 och c6.
13...Le6 14.Lxc6+ Sxc6?
Efter 14...Ld7 15.Dd4 Sxc6
16.Dxh8 vinner vit kvalitet men
svart kan i alla fall kämpa på lite
till. Efter partidraget vinner vit
elegant.
15.Dxc6+ Ld7 16.Sd5!!
Underbart spelat av Mattis.
16...Lxc6
Svart föredrar att göra slut på
pinan i stället för att kämpa
några drag till med 16...Dc8
17.Df6 Le6 18.Sxe7 och vit har
avgörande fördel.
17.Sf6 matt

XIIIIIIIIY
9r?-WqkVl-Tr0
9Zp-?-Zpp?p0
9-?l?-SNp?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-ZP-?0
9?-?-?-?-0
9PZP-ZP-ZP-ZP0
9TR-VL-TR-MK-0
xiiiiiiiiy

Det är inte ofta man ser en så
vacker mattbild!

Tiger vann Malmö Open
De två stormästarna Stellan Brynell och Tiger Hillarp Persson
möttes i den sjätte ronden i Malmö Open som spelades i vanlig
ordning i december. Tiger vann partiet och kunde därefter säkra
turneringssegern med en remi i den avslutande ronden.
Tiger tog 6½ poäng på de sju ronderna och vann före fyra
spelare med 6 poäng vardera.
Samtidigt med Malmö open spelades breddturneringen MSF
Open där hemmaspelaren Martin Ollén från Limhamns SK
segrade med 6½ poäng.
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Kombinationer
Av Ralf Åkesson och André Nilsson

1. Paulet–Gerasimova
Dresden 2008
XIIIIIIIIY

2. Dedijer–Ni
Dresden 2008
XIIIIIIIIY

3. Galojan–Brunello
Dresden 2008
XIIIIIIIIY

4. Mudongo–Paridar
Dresden 2008
XIIIIIIIIY

5. Kveinys–Nisipeanu
Dresden 2008
XIIIIIIIIY

6. Han Wong–Al Jelda
Dresden 2008
XIIIIIIIIY

7. Barsov–Flores
Dresden 2008
XIIIIIIIIY

8. Cramling–Perena
Dresden 2008
XIIIIIIIIY

9. Cicak–Jarmonov
Dresden 2008
XIIIIIIIIY

9-?-?q?rTr0
9?l?-?-Zpk0
9p?-Zp-Zp-Zp0
9?-Zp-ZpP?Q0
9-Zp-?P?N?0
9?P?P?-?R0
9-ZPP?-?PZP0
9TR-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

9r?-?r?k?0
9?pVl-?pZpp0
9p?-?-?-?0
9?-?p?-WQ-0
9-?nSN-?l?0
9ZP-ZP-?-ZPq0
9-ZP-?-ZP-ZP0
9TRNVL-?RMK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

9-?-?-Vlk?0
9Zpq?-?p?p0
9-?-?-?p?0
9?-?QSn-?-0
9Q?p?-ZP-?0
9?-?-?-ZP-0
9P?-?r?-ZP0
9TR-?R?-MK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

9-?-?rMk-?0
9?-WQ-?p?-0
9p?-Zp-?-Tr0
9?-ZP-ZpPWq-0
9-Zp-ZpP?p?0
9?-?PVl-ZP-0
9PZP-?N?K?0
9TR-?-?R?-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

9-?-Vl-?rMk0
9?-?-?RZpp0
9-?-?-?-?0
9?-Zp-?-?-0
9-?N?-ZPq?0
9?-?-WQ-?-0
9-ZP-?-ZP-ZP0
9?-?-?K?-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

9r?-Wq-Trk?0
9Zpp?l?pZp-0
9-?-?p?-Zp0
9?-?-ZP-?-0
9-?pZP-?-TR0
9?-?-?-?-0
9PZPQ?L?PZP0
9?-?-?RMK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar
Lösningar på nästa sida

9-?R?-?-?0
9Zpp?-Tr-Mk-0
9-?-?p?lZp0
9?-?pZP-?-0
9-?-ZP-SNP?0
9ZP-?-?-?-0
9-ZP-?-?-MK0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

9r?l?rMk-?0
9?p?-?-?-0
9p?pZpn?p?0
9?-?PWqN?-0
9-?P?-?-?0
9?-WQ-?-?-0
9PZP-?N?P?0
9?K?-?-?R0
xiiiiiiiiy
Vit drar

9r?lWq-Trk?0
9Zpp?n?p?p0
9-?p?-?p?0
9?-?pZP-Vl-0
9-?-ZP-SN-?0
9?-SNLZP-ZP-0
9PZPQ?-?-?0
9?-MKR?-?R0
xiiiiiiiiy
Vit drar
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Även Blomqvist
sexfaldig vinnare
I reportaget från Skol-SM i TfS nr 7 berättade
vi att Nils Grandelius, Drazen Dragicevic och
Hans Tikkanen har vunnit Skol-SM vid sex
tillfällen vardera.
Ytterligare en spelare har lyckats med den
bedriften, nämligen Erik Blomqvist som vann
tävlingen sex gånger mellan åren 2000 och
2007. Erik kom också tvåa vid årets Skol-SM
i Surahammar.

Nästa nummer
Nummer 1/2009 av Tidskrift
för Schack kommer i mitten av
mars. Eftersom tidskriften blir
medlemstidning från årsskiftet
skickas den i fortsättningen ut
till alla medlemmar i Sveriges
Schackförbund utan annan kostnad
än medlemsavgiften.

Lösningar
1. 27.Sxf6+! uppg. Det följer 27...gxf6 28.Dxh6 matt.
2. 34...Th2+! uppg. Svart sätter matt med 35.Kxh2 Dh6+ 36.Kg2 Dh3.
3. 44.Tc7! uppg. Efter 44...Txc7 45.Sxe6+ avgör vits merbonde.
4. 23...Dxf1+! uppg. Vit blir matt: 24.Kxf1 Lh3+ 25.Kg1 Te1.
5. 33...Dd1+! 34.De1 (34.Kg2 Dd5+) 34...Dd3+! 35.De2 Dd5! 36.uppg. Damen hotar tornet på f7
och matt på h1.
6. 24.Th8+! Kf7 25.Sxd6+! (men inte 25.Dxe5 dxe5 26.Sd6+ Ke7 27.Txe8+ Kxd6 28.dxe6 då
svart kan kämpa vidare) 25...Dxd6 26.Th7+ uppg. Vit sätter matt med damen i nästa drag.
7. Istället för att förlora efter 29...Db6+? 30.Td4 Td2 31.Dxe5 Txd4 32.Daa5 Td1+ 33.Kg2 Td2+?
34.Dxd2 uppg. kunde svart ha inlett operation avlänkning: 29...Lc5+! 30.Kh1 Te1+! 31.Kg2
Tg1+! 32.Kh3 Dc8+! 33.D~d7 Sxd7 och svart vinner.
8. 20.Tf6! (Ett snyggt och tematiskt blockadoffer som hotar 21.Tfxh6!. Det är viktigt att agera
direkt innan svart hinner flytta f-bonden.) 20...De7 (20...Te8 21.Tg4 Kf8 22.Txf7+!; 20...gxf6
21.Tg4+ Kh8 22.Dd2) 21.Tg4 Kh8 (På 21...g6 har vit flera vinstvägar, t.ex. 22.h4.) 22.Dd2 (Ett
lugnt och enkelt vinstdrag med sikte mot h6.) 22...g5 (Eller 22...Kh7 23.Txg7+! Kxg7 24.Dxh6+
Kg8 25.Dg5+ Kh7 26.Th6 matt.) 23.Txh6+ Kg7 24.Tf6 uppg.
9. 16.Lxg6! (Avslutningen är som ett fyrverkeri i tre steg, varav detta är det första.) 16...fxg6
(16...hxg6 17.Dh2 vinner, även om svart kan skjuta upp slutet genom 17...Lh4.) 17.Txh7! (Ett
destruktivt andra steg.) 17...Sxe5! (Detta intelligenta motoffer, som garderar g6 och aktiverar
Lc8, var vit tvungen att beakta. På 17...Kxh7 följer 18.Dxg6+ Kh8 19.Th1+.) 18.dxe5 Lf5
19.Dh2 Db6 20.Th8+! Kf7 21.Dh7+ Ke8 22.Txf8+ Kxf8 23.Sxg6+! (Tredje steget som
eliminerar spillrorna av svarts försvar.) 23...Lxg6 24.Tf1+ uppg. Vit kan ta den ena löparen
med schack varpå det snabbt blir matt.
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Behöver du schackböcker, schackprogram eller schackspel? Vi har allt en schackspelare behöver! Finns varan hemma
Behöver du schackböcker, schackprogram eller spel? Vi har allt en schackspelare behöver. Har vi varan hemma
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VM-matchen mot
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hans fenomenala
fenomenala hanteringen
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New In
In Chess
Chess Magazine,
Magazine, årsprenumeration
årsprenumeration
New
av Interchess, 2008, 8 nummer à 106 sidor
av
Interchess, 2008, 8 nummer à 106 sidor

Pris:
Pris: 795
795 kr
kr

Om du vill du hänga med i vad som händer i världstoppen i är New in Chess, världens ledande
Om du vill du hänga med i vad som händer i världstoppen i är New in Chess, världens ledande
schacktidskrift sedan drygt 20 år tillbaka, det självklara valet. Alla världsspelare kommenterar
schacktidskrift sedan drygt 20 år tillbaka, det självklara valet. Alla världsspelare kommenterar
regelbundet sina bästa partier. I senaste numret får vi läsa om VM-matchen i Bonn, med bland
regelbundet sina bästa partier. I senaste numret får vi läsa om VM-matchen i Bonn, med bland
annat intervjuer av både Anand och Kramnik. NIC-mag levereras alltid i färg och med snygga foton.
annat intevjuer av både Anand och Kramnik. NIC-mag levereras alltid i färg och med snygga foton.
Lösnummer kostar 110 kr per styck.
Lösnummer kostar 110 kr per styck.

The Black
Black Lion
Lion
The

av van Rekom & Jansen, 2008, 280 sidor
av
van Rekom & Jansen, 2008, 280 sidor
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Pris: 275
275 kr
kr

Vill
svart mot
mot nästan
nästan allt?
allt? Vill
Vill du
du att
att det
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vara sunt?
sunt? Vill
Vill
Vill du
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logiskt universalsystem
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att det
det skall
skall kunna
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BlackLion”!
Lion”!Svart
Svartbörjar
börjaralltid
alltidmed
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1...d6 och
och
du
följer vanligen
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upp med
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...Sf6, ...Sbd7Under
och ...e5.
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svart
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omständigheter
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h6 och
g5...h6
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planer
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sig och
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planer
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mittspelet.

