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En fin grund för svenskt
Tre år har gått sedan jag tillträdde som ordförande.
Mitt mandat löper ut i sommar. Man kan fundera
på vad styrelsen har uträttat under denna
treårsperiod. Alla styrelsers uppgift är att utveckla
förbundet och hur detta görs på bästa sätt råder
det delade meningar om. Den här styrelsen har
ansett att man bäst gör detta genom att prioritera
spridning av schacket bland barn och ungdom.
En sak som styrelsen tidigt tog beslut om var
att utöka satsningen på Schack4an. Schack4an
bedömdes som förbundets viktigaste satsning.
Schack4ankommittén sa vad som behövdes och
styrelsen gjorde vad den kunde för att göra det
möjligt för Schack4ankommittén att leva upp till
den potential som finns. Det som åstadkommits
förtjänar alla superlativ projektet har fått.
Schack4an betyder mycket för svenskt schack på
många plan och jag tror att Schack4ans betydelse
för svenskt schack kommer att öka än mer den
närmaste femårsperioden. Jag kan tillägga att
Norge kommer att starta något liknande, vilket
ger vid handen att det som gjorts i Sverige fått
betydelse för våra grannländer. Finland och
Danmark lyssnar på våra erfarenheter och blir
inspirerade. Vad det mynnar ut i får vi se. Men för
SSF har Schack4an kommit för att stanna!
Denna styrelse liksom många tidigare gjorde
bedömningen att vårt förbund skulle må bra av
en medlemstidning. Styrelsen valde att satsa på en
billig tidning som kommer ut fyra gånger per år. På
detta vis ökar kostnaderna för en medlemstidning
jämfört med en prenumerationsbaserad tidning
marginellt och merkostnaden kunde finansieras
med en medlemsavgiftshöjning på trettio kr.
Detta koncept köptes av Schacksverige och vi har
(som du redan vet) äntligen en medlemstidning.
Mycket återstår dock att göra. Det gäller att få
igång annonsförsäljningen så att vi kan ge ut fler
nummer och på önskelistan står även en tidning
i färg. Jag önskar den nya styrelsen lycka till med
detta.
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En sak som har varit lite problematisk för
Schacksverige, som ju gillar ordning och reda, har
varit att vi inte har haft ett digitalt medlemsregister.
Medlemstidningen gjorde att problemet blev akut
och styrelsen valde att prioritera detta. Det tog
lång tid och det var långt ifrån en enkel resa, men
nu har vi ett system som är skräddarsytt för våra
behov. Det är lätt för alla att kontrollera vem som
är registrerad och vem som inte är det.
Vi räknar också med att kanslipersonalens
arbetstid med administrationen av medlemshanteringen skall minska så att arbetstiden istället
kan ägnas åt uppgifter som för förbundet framåt.
Medlemssystemet kommer också att kunna
utvecklas ytterligare, exempelvis kan det i

schack inför framtiden
framtiden användas till att bygga upp ett nationellt
rankingsystem. Om Schacksverige vill ha ett
enhetligt rankingsystem så finns beredskapen!
SSF:s största svaghet under den senaste
tjugoårsperioden har varit det vikande antalet
ledare. Vi har inte haft någon strategi mot detta.
Förra våren dök det upp en idé som provats i
utlandet men inte i Sverige, nämligen den att
satsa på skolpersonal som schackledare. Turkiets
Schackförbund har utbildat 40 000 lärare till
schackledare. SSF imiterar på låg nivå med det
så kallade riksinstruktörsprojektet. Grundtanken
som genomsyrar projektet är att SSF vill att fler barn
skall spela schack under längre tid. Genom att bilda
så kallade skolschackklubbar finansieras projektet
med statliga medel vilka kommer i form av ökade
bidrag år 2012 och 2013. I genomförandefasen
satsar vi på att ta tillvara på skolpersonal som
visat intresse för schack. Vi utbildar dem och
ger dem stöd så att de kan fungera som ledare
för nybörjare på skoltid. Det blir de vanliga
klubbarnas uppgift att på kvällstid ta hand om de
barn som fastnar för schacket. Till dags dato har
projektet (som startade i februari i år) inneburit
att kommuner och regioner i Sverige har beslutat
att satsa över 350 000 kr av sina egna medel för att
ge barn schackundervisning på skoltid! Drygt 100
fritidslärare/fritidspedagoger har anmält intresse
för att utbilda sig till schackledare till hösten. Detta
är bara början …
Om man tittar på de fyra ovanstående insatserna
för svenskt schack som styrelsen har initierat under
den senaste treårsperioden vill jag påstå att vi har
en fin grund att stå på inför framtiden.
Hur har det då varit möjligt att genomföra
ovanstående satsningar?
Styrelsen har gjort vissa omprioriteringar men
en viktig anledning är att vi har bemödat oss om
att till varje pris minska på möteskostnaderna.
Om man jämför med kostnaderna under 2006
så lägger vi i år 300 000 kronor mindre på detta.

Hela styrelsen, alla kommittéer och kansliet
har visat stor sparnit och uppfinningsrikedom.
Skypemöten ersätter idag de flesta fysiska mötena
i kommittéerna, och vi ser inte att kvalitén på
besluten har blivit sämre. Dessa pengar har vi som
sagt kunnat satsa på att utveckla schacket!
Det finns utmaningar kvar som den här styrelsen
inte har hunnit med:
● Schack på Internet. Vi vill samla allt svenskt
schack på Internet i en plattform. Hur når vi
dit?
● Sponsorer till Schackförbundet. Det har
varit mycket svårt. Frågan är om det någonsin
kommer att lyckas. Vi är svaga här men vi har
inte gett upp.
● Stormästarna har regelbunden kontakt
med vår juniorelit. Detta borde vara lätt att
åstadkomma. Låt oss hoppas att vi snart kan
lösa det.
● Hela Schacksverige blomstrar. Styrelsen har
inte klarat av att lyfta de distrikt som blir mindre
och har allt färre engagerade ledare. Försök har
gjorts, men det krävs mer.
● Dam/tjej-schacket. Här har vi inte ens en
strategi. Hur skall vi balansera upp den sneda
könsfördelningen?
● Stärka elitens möjligheter att leva på sitt
schack. Styrelsen och elitspelarnas utmaning
inför framtiden ligger i att finna nya sätt att
finansiera elitschacket.
Det finns mycket att göra på många områden, och
jag önskar framtida styrelser lycka till. Jag hoppas
att mitt arbete har gjort skillnad.
Ari Ziegler, ordförande SSF
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Hjälp Schackakademien
att stödja svenskt schack!
Du som vill stödja Schackakademien och därmed svenskt schack
gör det genom att sätta in ditt bidrag på postgiro 65 22-7, märkt
”Schackakademien”.
Det är också möjligt att avstå utdelningar skattefritt genom att ge
instruktioner till din bank. Information om hur det går till finns på
Schackakademiens hemsida: http://www.schackakademien.se

Schackakademien består av ledamöter med bakgrund i schacket, politiken, kulturoch näringslivet, alla med en stark ambition att stötta svenskt schack. Fokus för
Schackakademiens verksamhet är att tillföra resurser till svenskt schack i form
av pengar, kompetens och nätverk. Medlen är dels mecenatskap, dels klok och
professionell sponsring. Målet är att bidra till speciellt resurskrävande ungdomsoch elitsatsningar.

http://www.schackakademien.se

SCHACK I SKOLAN

Svenskt schacks
framtid finns i skolan
Av Niklas Sidmar

Genom Schackfyran får redan närmare 20 000 elever varje år lära sig schack. I våras anställdes
Jesper Hall som riksinstruktör, med uppgift att ta tillvara på det intresse som Schackfyran skapar.
Den främsta metoden för att åtstadkomma detta är att skapa skolklubbar. Skolklubbarna skall ge
Schackfyranbarnen en möjlighet att fortsätta efter Schackfyran, men också ge alla barn på skolan
möjlighet att spela och träna schack.
Förhoppningen är att Schackfyran och Skolklubbsprojektet tillsammans ska bygga upp svenskt
schack från grunden.
Är det till och med så att det är Schack i skolan som är svenskt schacks framtid?
– Ja, jag tror det. Om man tittar på Turkiets
Schackförbund, som på sex år har gått från en
omsättning på 1 till 55 miljoner kronor är det
tveklöst så. Medlemsantalet har ökat från 1 000
till 170 000 och schacket blomstrar idag på alla
områden i Turkiet. Det är viktigt att bygga en
infrastruktur där motorn är ”schack i skolan”, säger
SSF:s ordförande Ari Ziegler, som redan när han
tillträdde för tre år sedan såg återinrättandet av
riksinstruktörstjänsten som den kanske viktigaste
frågan för svenskt schack.
Schackfyrans stora framgångar de senaste åren,
samtidigt som både antalet ungdomsklubbar och
antalet medlemmar i övrigt har minskat, har också
gjort att frågan om en fortsättning på Schackfyran
har blivit allt mer aktuell.
Schackfyran har visat att det finns möjlighet att
lansera schack i skolan. Att schackklubbar bedriver
verksamhet på skolor i anslutning till skoldagen är
inte ovanligt, och det finns också ett växande antal
exempel på skolor där Schackfyran har resulterat i
bildandet av nya schackklubbar med kontinuerlig
verksamhet.
I vintras lades en motion i riksdagen om att göra
schack till skolämne. Någon större förhoppning
om att detta ska bli verklighet inom en någorlunda
snar framtid finns kanske inte, men Ari Ziegler
tycker ändå att det är bra att frågan väcks.
– Det här är en långsiktig fråga för oss,
och faktiskt för Sverige. Idag har kanske fem
miljoner barn runt om i världen regelbunden

schackundervisning på skoltid. Studie efter studie
visar att schack har en positiv effekt på barn på
allehanda områden. I Sverige är man mycket
sena med att ta till sig resultat från pedagogisk
forskning från utlandet. Vår uppgift är därför att
i alla sammanhang visa att vi kan ge barn och
ungdom i Sverige bättre förutsättningar att lyckas
i såväl studier som livsval. Ett samarbete mellan
SSF och den svenska skolan kan också på sikt göra
det möjligt för schackpedagoger att få betalt för
sitt arbete.
I våras var Turkiska Schackförbundets ordförande på besök i Göteborg och berättade om
Turkiets Schackförbunds arbete med schack i
skolan. I Turkiet har 40 000 pedagoger i skolan
utbildats till att bli schackledare och genom
satsningen har 1,7 miljoner barn lärt sig att spela
schack i skolan.
Även våra nordiska grannländer är på väg åt
samma håll. Det norska schackförbundet fick
nyligen bidrag på tre miljoner kronor för att
genomföra projektet Sjakk3an (som motsvarar
klass 2 i Sverige) och i Danmark har Dansk
Skoleskak beviljats 2,7 miljoner kronor för en
satsning på schack i skolan i problemområden.
– Alla länderna har valt olika infallsvinkel och
det gör att vi borde kunna hitta sätt att lära av
varandra. Men jag skulle vilja säga att vi har de
bästa förutsättningarna eftersom vi har lyckats
bygga upp Schackfyran utan att vara beroende av
bidrag, förklarar Ari Ziegler.
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SCHACK I SKOLAN

På Klostergården
spelar alla schack
Klostergårdsskolan i Lund har en lång schacktradition. Sedan tio år tillbaka har eleverna spelat
schack i samband med fritidsverksamheten, skoltävlingar har arrangerats och de senaste åren har
man deltagit med framgång i Schackfyran.
Nu har skolledningen beslutat att Klostergårdsskolan ska ha en uttalad schackprofil, och en
schackklubb bildades på skolan under 2009.
– Det finns ett stort intresse för schack bland
barnen och vi tycker att det här är ett bra sätt
att ta tillvara på det intresset. Att starta klubben
var smidigt och mycket lättare än jag hade trott,
förklarar Hossein Karbassi, som arbetar som
fritidsledare på Klostergårdsskolan.
Hossein kommer ursprungligen från Iran, där
han växte upp med schack och backgammon som
huvudsakliga fritidssysselsättningar. När han kom
till Sverige fick han jobb på Klostergårdsskolan
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och snart hade han intresserat skolledningen för
en satsning på schack.
I början ordnades fritidshemsmästerskap där
barn från olika skolor tävlade mot varandra och
senare utvecklades det till skolmästerskap med
över 150 deltagare.
– Det finns en lång schacktradition både på
vår skola och på andra skolor i Lund. Och nu när
Jesper Hall har startat sitt projekt märker man att
intresset ökar och ökar, säger han.

SCHACK I SKOLAN
– Något annat som har blivit mycket lyckat var
att vi skaffade ett uteschack med stora pjäser som vi
har på skolgården. Vi brukar spela lagturneringar
där lagen får diskutera sig fram till vad man ska
göra, och det blir en härlig stämning när de står
och pekar och förklarar för varandra.
– Vi har fått material från Jesper Hall som
vi använder för att lära ut schack, och så spelar
vi förstås mycket turneringar av olika slag. Jag
märker att schacket påverkar eleverna, i början
när de spelar är de ofta stirriga och gör sina drag
snabbt, särskilt killar och tjejer som spelar fotboll
eller håller på med någon annan tävlingsidrott.
Men efter hand så lär de sig att det går bättre om de
tänker efter istället, konstaterar Hossein Karbassi.
Två av de elever som börjat spela schack på
skolan är Frida Olsson och Meriem Abu Diab.
De ingår i skolans Schackfyranlag, som är en
hopslagning av klasserna 4A och 4B.
– Vi har tränat en del och vi har båda två gått
med i schackklubben. Det är kul att spela schack,
säger Frida och får medhåll av Meriam.
– Ja, vi brukar spela åtminstone en gång i veckan
och alla i laget utom två åkte med till Globen, säger
hon.

LAGARBETE. På det stora uteschacket spelar man i lag och får diskutera sig fram till vilket drag som är det
bästa.
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När man för några år sedan började arrangera
Schackfyran i Skåne och Lund, fick schackintresset
på Klostergårdsskolan en ny skjuts framåt. Både
förra året och i år kvalificerade sig skolan till
Sverigefinalen.
– Det är en hel del jobb med Schackfyran,
från vår skola är vi tre anställda som åker med
barnen till Stockholm. Men det är ingen tvekan
om att det är värt det. Hos de som åkte till Globen
förra året har Schackfyran utvecklat den sociala
kompetensen, det har blivit ett helt annat lugn i
klassen och gemenskap och samhörighet har blivit
bättre.
På Klostergårdsskolan har ungefär hälften
av eleverna utländsk bakgrund, och Hossein
berättar att schacket fungerar som en mycket bra
inkörsport för nya elever. Nyanlända barn som
inte kan svenska får börja i förberedelseklass, och
för dem är schack ofta ett sätt att kunna umgås
med både varandra och de andra eleverna.
– Var sjätte vecka har vi vad vi kallar för ”öppen
skola” där elever och föräldrar bjuds in för samtal,
fika och aktiviteter. Vi har alltid ett schackbräde
framme och det är något som får många att känna
sig hemma.

SCHACK I SKOLAN

Jesper ska sprida skolklubbsprojektet i Sverige
Projektet inleddes sommaren 2009, då Jesper tog
kontakt både med kommunens skolledning och
med ett antal skolor. I första hand riktade han
sig till skolor som gått vidare i Schackfyran, eller
skolor där han visste att det sedan tidigare fanns
schackverksamhet.
Intresset var stort både från skolorna och från
kommunen, och under hösten 2009 startades
verksamhet på sex skolor i Lund, varav tre valde
att bilda klubb.
Idén med projektet var att undersöka vilka
svårigheter som finns med att etablera schack i
skolorna, samt att ta reda på vilket stöd Sveriges
Schackförbund behöver erbjuda för att underlätta
för skolorna att bedriva schackverksamhet.
– Vi har tagit fram ett särskilt startpaket för
ungdomsklubbar och vi erbjuder stöd för dem
som vill bilda klubb, berättar Jesper Hall.
För Sveriges Schackförbunds del är det viktigt
att verksamheten leder till nya klubbar, eftersom
det är de statliga bidragen som SSF får för
klubbarna och deras ungdomsmedlemmar som
ska finansiera den satsning som styrelsen under
våren gjort genom att anställa Jesper Hall som
riksinstruktör.
Styrelsen räknar med att 35 nya klubbar
under projekttiden fram till sommaren 2011 är
vad som behövs för att anställningen ska vara
självfinansierande.
Inom ramen för sin tjänst har Jesper sökt efter
bidrag som kan underlätta arbetet med schack
i skolan på lokal och regional nivå, och arbetet
har gett resultat i form av 200 000 kronor till
Hallands Schackförbund och 80 000 kronor till
Västmanlands SF. I båda distrikten ska pengarna
användas till försöksprojekt gällande Schack i
skolan.
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POPULÄRT PROJEKT. I flera kommuner har
intresset för skolklubbsprojektet varit stort.

FOTO: Claes Hall

Avståndet mellan Schackfyran och de traditionella schackklubbarna är stort, vilket gör att svenskt
schack tappar mängder av schackintresserade fjärdeklassare, som skulle kunna fortsätta med schack
i många år om de rätta möjligheterna fanns. Det är bakgrunden till det försöksprojekt som Jesper
Hall drog igång i Lund hösten 2009.

Att huvudsyftet med skolklubbsprojekt verkligen
uppfylls är Jesper Hall övertygad om. De allra
flesta av de som blir medlemmar i skolklubbarna
skulle aldrig ha fortsatt med schack om inte denna
möjligheten fanns. Därmed ser han inte heller
någon risk för att de nybildade skolklubbarna skulle
bli konkurrenter till de befintliga klubbarna.
– Att spela schack på skolan är något helt annat
än att gå till en schackklubb där alla redan kan
spela schack. Hela tanken med skolklubbarna är
att de bedriver sin verksamhet på skolorna och att
det blir enkelt och naturligt för de barn som deltar
i Schackfyran att också vara med i skolklubben.
– Snarare blir det så att de som är mest
intresserade kan gå vidare till den lokala
schackklubben. Skolklubbarna kommer att vara

SCHACK I SKOLAN
en fantastisk rekryteringsbas för de traditionella
klubbarna, förklarar Jesper Hall.
En annan viktig effekt av att föra in schack i
skolorna är att man får en helt ny målgrupp när
det gäller ledare. Jesper tror mycket på att rikta
sig till fritidspedagoger som inte nödvändigtvis
behöver kunna mycket schack.

– Min erfarenhet är att när det gäller
nybörjarträning är det bättre att lära pedagoger att
spela schack än att lära schackspelare pedagogik.
Det kräver dock att vi tar fram ett annat
utbildningsmaterial än det vi har idag, eftersom
detta är anpassat för schackspelare, menar Jesper
Hall.

– Mer och mer forskning visar på fördelar med
att spela schack. Och att schack i skolan växer på
många håll i världen är ett bevis på att man på
dessa ställen tror att schack ger positiva effekter
i skolarbetet.
Det säger Lars Holmstrand, professor i
pedagogik vid Linnéuniversitet i Växjö.

men det som saknas är "hård" forskning som visar
exakt vari de positiva effekterna består, förklarar
Lars Holmstrand.
– Jag har satt mig in i forskningen kring effekterna
av att spela schack och vill gärna hänvisa till bland
annat en tysk studie som gör gällande att schack
fungerar mycket bra för elever som har svårigheter
på andra områden. Schack kan ge sådana elever
något att hävda sig i, berättar Lars Holmstrand.
En gammal tanke är att schack borde hjälpa
eleven att bli bättre i matematik och logiska ämnen.
I Örsundsbro pågår ett femårigt forskningsprojekt
på just det temat.
– Det logiska tänkandet är gemensamt, liksom
problemlösning. Men än så länge är kopplingen
mellan schack och matte till stor del spekulationer.
Mer och mer forskning visar på positiva effekter,
men man ska vara försiktig med att dra för stora
växlar.
– Däremot är det ingen tvekan om att schack
har positiva effekter på en rad sociala områden,
och dessa effekter ska inte underskattas, fortsätter
Lars Holmstrand.
Holmstrand ser mycket positivt på den väg som
svenskt schack har slagit in på. Fördelarna både
för schacket och för skolan är stora och han är
inte förvånad över att projektet har väckt så stort
gensvar bland lärare och andra pedagoger.
– Många uppfattar schack som något positivt
för skolarbetet och när Sveriges Schackförbund
tillhandahåller så mycket stöd i form av
administrativ hjälp och material är det något som
är lätt att engagera sig i. Jag tror också att många ser
det som något positivt i kontrast till nedskärningar
och problem i skolan, förklarar Lars Holmstrand.

Forskning visar på fördelar
med schack i skolan

Under ledning av Jesper Hall har under våren
en referensgrupp för arbetet med schack i
skolan samlats ihop.
Gruppen innehåller
schackspelare som har
olika anknytning till
ämnet, samt forskare
som närmat sig frågan
från olika håll.
En av medlemmarna
i gruppen är Lars
Holmstrand,
som
länge har intresserat
sig för hur schack kan
användas i skolan.
Holmstrand är själv Lars Holmstrand.
schackspelare sedan
ungdomen och har
tidigare varit engagerad i Schackfyran.
– Schackfyrans idé är ju att alla ska vara med,
vilket gör att det är inkluderande. Det är kanske
den viktigaste aspekten av Schackfyran, betonar
han.
När det gäller sambandet mellan schack och
andra skolämnen är huvudfrågan alltid vilken
nytta man kan ha av schack i den traditionella
undervisningen. Det finns forskning på området
som visar att schack är positivt ur många aspekter,
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Vikingaguld i Täby
Text: Jesper Hall Foto: Niklas Sidmar

När detta skrivs är fotbollsligorna runtom i Europa
på väg att avslutas. Utvecklingen har gått mot en
förutsägbarhet när det gäller var ligagulden ska
hamna. I varje land finns det max fyra klubbar
som aspirerar på titeln, eftersom de har de
ekonomiska muskler som krävs för att skapa ett
vinnarlag över en lång serie. Dessa ojämna serier
har gjort att spänningsmomenten har förskjutits
och koncentrerats till enstaka matcher som
till exempel ”El Clasico” i Spanien. Inför dessa
matcher har tidningarna i månader analyserat och
spekulerat i de förutsättningar som gäller, så när
väl de testosteron- och penningstinna lagen släpps
ut på gröngräset är stämningen så uppumpad att
kommentatorernas röster är i falsett redan när de
små bollkallarna storögt vandrar in på plan.
Visst överdriver jag om jag säger att motsvarande
situation gällde inför elitserieslutspelet i Täby den
12-14 mars, men det var i alla fall samma sorts
känsla jag bar på. Hela serien fram till slutspelet
är numera som en transportsträcka. För det är
först nu de fyra topplagen Team Viking (tidigare
Sollentuna SK), SK Rockaden Stockholm, Lunds
ASK och Limhamns SK ska mötas och avgöra var
guldet ska hamna. I år hade några av dem åkt på
ett och annat disciplinerat ”Valencia” och tappat
poäng, men i topp var de lika väl. Förutsättningarna

12 TfS 2/2010

var att Team Viking ledde serien med full pott,
SK Rockaden hade en förlorad match, LASK och
Limhamns SK hade en förlust och en oavgjord i
bagaget.
Spekulationerna hade också varit igång ett
par veckor gällande vilka turneringar som
omöjliggjorde deltagande för lagens toppspelare.
Spänningen var också påtaglig en timme före
första ronden i slutspelet då laguppställningarna
lämnades in.
De tre mest uppseendeväckande sakerna som
kom fram av dessa var att vikingarna hade fått
med två riktiga ess i form av Maxim Matlakov och
Miroslav Markovic, SK Rockaden Stockholm kom
utan spetsspelare, och Limhamns SK ställde upp
med ett reservlag.
Därmed fanns det bara en möjlighet för att
avslutningen på serien skulle bli spännande, och
det var att LASK lyckades vinna matchen mot
Team Viking i rond nio. Annars skulle allt vara
över.
Det blev också precis så spännande som man
kunde hoppas. För Team Viking verkade inte
riktigt ha vaknat när domaren blåste i pipan. Hur
förklarar man annars följande parti på bord tre där
rutinerade stormästaren Sergej Ivanov plötsligt
yrvaket insåg att han skulle få bita i gräset.

ELITSERIEN
 Sergej Ivanov
 Daniel Semcesen


Antagen Damgambit (D 25)

1.d4 d5 2.c4 dxc4
Semcesen använder sig ofta av
Antagen Damgambit. Fördelen
med den idag lite ovanliga
öppningen är att det inte i tid och
otid kommer nyheter du måste
se upp med. Därtill ger den ett
spel som passar lundensaren
i form av typställningar där
positionellt
manövrerande
mixas med kontringsspel.
3.Sf3 Sf6 4.e3 Lg4 5.Lxc4 e6
6.h3 Lh5 7.Sc3 a6 8.0–0 Sc6
Det är sällan som b8-spingaren
ska ställa sig framför c-bonden i
dambondespel. Men svart siktar
på att utmana vits dominans i
centrum med aktivt pjässpel.
Dessutom
kan
springaren
understödja ett e6-e5 eller
omdirigeras till kungsflygeln.
9.De2
Personligen föredrar jag det
försiktigare 9.Le2 som tar udden
av svarts tryck mot f3.
9...Lb4 10.a3 Lxc3 11.bxc3 Se4

XIIIIIIIIY
9r?-Wqk?-Tr0
9?pZp-?pZpp0
9p?n?p?-?0
9?-?-?-?l0
9-?LZPn?-?0
9ZP-ZP-ZPN?P0
9-?-?QZPP?0
9TR-VL-?RMK-0
xiiiiiiiiy

12.g4?!
Ett provocerande drag som
visserligen löser problemet med
bindningen av springaren, men
som också ger försvagningar
som svart kan försöka utnyttja
i ett angrepp. Bättre var 12.Dc2
Lxf3 13.gxf3 Sd6 14.Ld3 Df6
15.Kg2. Ställningen är nu i

fullständig obalans, där vit
har löparparet och ett mäktigt
centrum, medan svart har
försvagningarna på kungsflygeln
att attackera med hjälp av
de farliga angreppspjäserna
dam och springare. En möjlig
fortsättning är 15...g5 16.e4 e5
17.Le3 h5 (17...exd4 18.cxd4
Sxd4 19.Lxd4 Dxd4 20.e5 är
farligt för svart.) 18.Le2 och det
är svårt att sia om utgången.
12...Lg6 13.Lb2 h5!
Givetvis tar svart chansen att
sätta vit under press innan han
hunnit samla sitt försvar.
14.Kg2 Sg5
Det är logiskt att byta bort den
försvarande pjäsen, samtidigt
som damen får tillgång till fälten
g5 och h4.
15.Sxg5 Dxg5 16.f3?!
Ett farligt drag som gör att
marginalerna minskar, eftersom
taktiska möjligheter framöver
ligger på lut. Säkrare var 16.f4
Le4+ 17.Kh2 Dg6 18.g5 och
även om det känns positionellt
tveksamt att ge svart en
dominerande löpare på e4, så
stoppas svarts angrepp upp.
Därtill är det inte klart hur svart
ska utnyttja sitt positionella
överläge. T.ex. 18...Sa5 19.La2
Ld3 (19...0–0 för att bara ta
det lugnt är sundare. ) 20.Df3
Lxf1 21.Txf1 ger vit rejält med
motspel för kvaliteten.
16...0–0–0
XIIIIIIIIY

9-?kTr-?-Tr0
9?pZp-?pZp-0
9p?n?p?l?0
9?-?-?-Wqp0
9-?LZP-?P?0
9ZP-ZP-ZPP?P0
9-VL-?Q?K?0
9TR-?-?R?-0
xiiiiiiiiy

17.Tad1?
Ett inexakt drag för mycket
.

Nödvändigt var 17.e4 hxg4
18.hxg4 e5 (18...Th4 19.Th1
Tdh8 20.Lc1 Df6 21.Txh4 Dxh4
22.Lf4 är inte klart.) 19.Ld5 Se7
20.Lc4 Th4 21.Th1 Tdh8 22.Lc1
Df6 23.Txh4 Dxh4 24.Le3.
Svart pressar förstås rejält, men
det verkar inte finnas taktiska
knockoutdrag som i partiet.
17...hxg4 18.hxg4 Th4 19.Th1
Tdh8 20.e4 Df4!
Damen snirklar sig in i vits
ställning. Förutom att Th2+
ligger i luften börjar det osa katt
när det gäller offer på e4 eller
g4.
21.Txh4 Txh4 22.Kg1?!
22.Th1 Txg4+ 23.Kf1 och spel
med bonde under var förstås
inte kul, men nödvändigt.
Däremot var det hopplöst att
pröva 23.fxg4 Lxe4+ 24.Kg1
Dg3+ 25.Kf1 Lxh1.

XIIIIIIIIY
9-?k?-?-?0
9?pZp-?pZp-0
9p?n?p?l?0
9?-?-?-?-0
9-?LZPPWqPTr0
9ZP-ZP-?P?-0
9-VL-?Q?-?0
9?-?R?-MK-0
xiiiiiiiiy

22...Lxe4!
Vits ställning faller ihop som ett
korthus, och det kostar material
att fortsätta partiet.
23.Tf1
23.Dxe4 Dg3+ 24.Kf1 Th1+
25.Ke2 Dg2+ 26.Ke3 Txd1 och
svart vinner, eller 23.fxe4 Txg4+
24.Kh1 Dh6+ (24...Tg6 är till
och med ännu starkare.) 25.Dh2
Th4 och svart vinner.
23...Txg4+
Svart fortsätter att slugga sig
igenom. Vit kan inget göra.
24.Kf2
24.fxg4 Dg3+ 25.Dg2 Dxg2
matt.
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Daniel Semcesen

24...Th4 25.Tg1
25.Dxe4 Th2+ 26.Ke1 Dd2 matt.
25...Th2+ 26.Tg2 Dh4+ 27.Ke3

XIIIIIIIIY
9-?k?-?-?0
9?pZp-?pZp-0
9p?n?p?-?0
9?-?-?-?-0
9-?LZPl?-Wq0
9ZP-ZP-MKP?-0
9-VL-?Q?RTr0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

27…Lxf3!
Svart fortsätter att briljera med
energiskt attackspel. Löparoffret
ger tillbaka med ränta.
28.Txh2
28.Kxf3 Th3+ 29.Tg3 Dxg3+
30.Ke4 Th4+ 31.Dg4 Txg4 matt,
eller 28.Dxf3 Th3 och svart
vinner.
28...De4+
29.Kd2
Lxe2
30.Txe2
Vit är fullständigt förlorad,
men fortsätter fram till
dragkontrollen.
30...Db1 31.Ke3 Se7 32.a4 Sf5+
33.Kf2 Sd6 34.Lb3 Se4+ 35.Ke3
Sxc3 36.Lxe6+ fxe6 37.Lxc3
Db3 38.Kd3 Dxa4 39.Txe6
Dd1+ 40.Ke3 Db3 41.uppg.
Även på övriga bord verkade
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allt gå LASK:s väg. På första
bordet neutraliserade Axel
Smith Evgenij Agrest med remi
som följd. På bord fem buntade
LASK:s Hans Tikkanen ihop
Lars Degerman redan innan 30
drag var spelade, och det var väl
egentligen bara på sista bordet
LASK hade anledning att vara
oroliga.
Men alla som varit med
förut vet att i schack är det i
fjärde timmen som allt avgörs.
Först klarade Matlakov remi
från förlorad ställning mot
Grandelius, Markovic vann ett
helt lika mittspel mot Bejtovic,
och sedan hände följande.

 Mladen Gajic
 Thomas Ernst

XIIIIIIIIY
9-?-Tr-?-?0
9?-?-?-?-0
9p?-?-Mkl?0
9?p?-Zp-?-0
9-?-?-?-TR0
9?LZP-?-?-0
9PZP-?K?-ZP0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

Talangfulle Mladen Gajic har
imponerat genom att spela ut
stormästare Thomas Ernst i en
tillsynes beskedlig c3-sicilianare.
Men även med bonde mer i
slutspelet gäller det att hålla koll
på stormästarnas finter.
44.c4?
Vit vill sätta press på svarts
damflygel, vilket är logiskt ur
positionell synvinkel. Men
taktiskt ... 44.Th3 för att komma
loss med tornet längs med
tredje raden, eller möjligen det
avvaktande 44.h3 hade givit vit
fortsatta möjligheter att gå för
full pott.
44...Ld3+ 45.Kf2 Kg5 46.Kg3??
Vits enda chans var att ge tillbaka
bonden med 46.Th3 bxc4 47.Ld1.
Men nu är det ombytta roller
och det är svart som för partiet
efter 47...Lb1 48.Th5+ Kf6.
46...Lf5!

XIIIIIIIIY
9-?-Tr-?-?0
9?-?-?-?-0
9p?-?-?-?0
9?p?-ZplMk-0
9-?P?-?-TR0
9?L?-?-MK-0
9PZP-?-?-ZP0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

Ett chockerande drag för vit.
Det finns inget försvar mot
47…Td3+ och tornet på h4 går
förlorat. Ett bittert slut på ett fint
anlagt parti från Gajics sida.
47.uppg.
Därmed
utmynnade
årets
”El Clasico” i elitserien i ett
4-4 resultat. Team Viking var
sedan mer på alerten under de
två avslutande ronderna och
krossade Limhamns SK med
6½-1½ och SK Rockaden med
5½-2½.

ELITSERIEN
Vad är det då som gör Team
Viking till ett vinnarlag? Först
och främst har de förstås de
bästa spelarna, och då menar jag
även dem på bänken. Vikingarna
imponerade egentligen inte
spelmässigt detta år, men precis
som Barcelona eller Chelsea så
vinner man även när man inte
riktigt är i form, vilket är den
avgörande egenskapen hos ett
mästarlag. Utöver detta är det två
personer jag vill lyfta fram. Först
och främst är det förstås Peter
Hlawatsch. Varje lag som når
framgång behöver en organisatör
som gör allt för att spelarna ska
ha de bästa förutsättningarna
när de sätter sig vid brädet. I dag
är Hlawatsch Sveriges främste
schackorganisatör och mecenat,
vilket inte minst arrangemanget
av slutspelet vittnar om då det
höll toppklass rakt igenom.
Men det behövs inte bara en
stark ledare vid sidan av, utan det
måste också finnas en ledare på
plan, eller ska vi säga vid brädet.
Evgenij Agrest är en perfekt
sådan. Först och främst har han
vinnarskalle och visar med hela
sin person att han förväntar sig
att alla gör sitt yttersta. Därtill
står han alltid i främsta ledet när
det blåser snålt, och gör varje år
ett garanterat plusresultat.
Nedan följer ett exempel på
det vägvinnande sätt som Agrest
leder sitt lag på.
 Evgenij Agrest
 Lars Karlsson


Dambondespel (A41)

1.Sf3 d6 2.d4 Lg4
Spelarna känner varandra väl
både från brädet och vid sidan
av. Agrest har en mer klassisk
spelstil, medan Karlsson föredrar
dynamiska ställningar där hans
fina känsla för kontringsschack

kan komma till sin rätt. Han
försöker därför styra in spelet i
okänd terräng. Faran är att han
helt enkelt riskerar att komma
sämre.
3.c4 c6 4.Sc3 Sd7 5.g3 e6 6.d5
Agrest väljer att avancera i
centrum, vilket garanterar en
liten fördel i form av bättre
manöverutrymme.
6…cxd5 7.cxd5 e5 8.Lg2 Le7
9.h3 Lxf3
Det var inte attraktivt att
spela 9...Lh5, eftersom svarts
pjäser riskerar att bli än mer
ihopklumpade på kungsflygeln
än i partiet.
10.Lxf3 Sgf6 11.Le3 0–0

XIIIIIIIIY
9r?-Wq-Trk?0
9Zpp?nVlpZpp0
9-?-Zp-Sn-?0
9?-?PZp-?-0
9-?-?-?-?0
9?-SN-VLLZPP0
9PZP-?PZP-?0
9TR-?QMK-?R0
xiiiiiiiiy

Vit har fått en liten men klar
fördel i form av löparparet, samt
att svarts lätta pjäser står trångt
eftersom de saknar naturliga
posteringar i ställningen. Vit
kan givetvis spela lugnt med
kort rockad för att sedan sätta
press på damflygeln, men
Agrest väljer att spela på hela
brädet för att krama sönder sin
motståndare.
12.g4 Tc8 13.g5 Se8 14.Lg4 a6
15.Tg1
Agrest är inte rädd för att
avvakta med rockad eller, som
i detta fall, helt avstå från den.
Ett problem för svart är att det
naturliga motspelet med f7-f5
skulle ge vit kontroll över e6fältet. Därför är det svårt för
svart att komma loss.
15...Tc4 16.Dd3 b5 17.b3

Evgenij Agrest
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XIIIIIIIIY
9-?-WqnTrk?0
9?-?nVlpZpp0
9p?-Zp-?-?0
9?p?PZp-ZP-0
9-?r?-?L?0
9?PSNQVL-?P0
9P?-?PZP-?0
9TR-?-MK-TR-0
xiiiiiiiiy

17…Tb4?
Här avgörs partiet. Karlssons

klocka har tickat på rejält. Han
vill få motspel, men har förtvivlat
svårt att få fart på pjäserna. Han
upptäcker att tornet inte är lätt
att fånga in på b4, och väljer
därför detta dynamiska drag för
att skapa obalans. Problemet är
bara att Agrest lugnt fortsätter
att kväsa motspel, och först
i nästa led ger sig på tornet.
Istället skulle Karlsson fortsatt
att avvakta med 17...Tc7. Efter
t.ex. 18.h4 Sc5 19.Db1 b4 20.Se4

Axel Smith (LASK), Lennart Brorson (Team Viking) och Tony Hanoman
(SK Rockaden).

Elitserien slutställning
1. Team Viking
2. Lunds ASK
3. SK Rockaden, Sth
4. Limhamns SK
5. Eksjö-Aneby
6. SS Manhem
7. Upsala ASS
8. Västerås SK
9. SK Kamraterna
10. Farsta SK
11. SK Rockaden, Um
12. Wasa SK
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11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
7
8
7
5
5
4
4
3
2
1
0

1
3
1
1
2
1
1
1
2
3
2
2

0 65½ 21
1 55 17
2 53 17
3 48 15
4 42 12
5 45 11
6 41½ 9
6 40
9
6 42
8
6 33½ 7
8 31½ 4
9		31		 2

Kh8 21.Lh3 Da8 22.Lg2 Dc8 är
det inte klart hur vit ska komma
vidare.
18.Lxd7 Dxd7 19.Se4 f5
Ännu ett desperat drag i
galopperande tidsnöd, men
något måste göras mot hotet
20.a3.
20.gxf6 Sxf6 21.Sg5 Kh8
Enda chansen var 21...Th4 men
efter 22.Se6 Tf7 23.0–0–0 har vit
klar fördel då svars pjäser inte är
koordinerade.
22.Se6 Tg8 23.Lg5!
Ett drag som inte bara sätter
press på f6, utan också tar bort
flyktfältet h4 för svarts b4-torn.
23...Se4 24.a3 Sxg5

XIIIIIIIIY
9-?-?-?rMk0
9?-?qVl-Zpp0
9p?-ZpN?-?0
9?p?PZp-Sn-0
9-Tr-?-?-?0
9ZPP?Q?-?P0
9-?-?PZP-?0
9TR-?-MK-TR-0
xiiiiiiiiy

25.Sxg5!
Denna sista lilla finess är spiken
i kistan. På grund av matthoten
mot h7 och f7 hinner inte svart
smita undan med b4-tornet.
25...Lxg5 26.axb4 Lf6 27.e4 Tf8
28.Tg2 Lh4
och svarts kläpp föll. Svart har
dock ingen kompensation för
kvaliteten.
Även bottenstriden har de senaste åren haft en förutsägbarhet.
Lagen som kommit upp från
superettan har haft det svårt. I år
var det SK Rockaden, Umeå och
Wasa SK som fick vända tillbaka
direkt, och frågan är om inte
Örgryte SK och Solna SS, som
gick upp i år, kommer att få det
precis lika jobbigt nästa säsong.

SCHACKFYRAN

Lilla Akademien vann
Schackfyranfinalen
Text och foto: Niklas Sidmar
Det blev Musikskolan Lilla Akademien från
Stockholm som drog det längsta strået när
Schackfyrans Sverigefinal för första gången
spelades i stora Globen.
Nästan 2 000 spelare från 95 klasser fyllde
Globens golv och på läktarna fanns lika många
föräldrar och andra åskådare.
De två senaste åren har finalen i Schackfyran
spelats i Globens annex, men både 2008 och 2009
har antalet deltagare legat nära bristningsgränsen,
och Schackfyranprojektets stora ökning de senaste
åren gjorde att Sveriges Schackförbund den här
gången valde att ta steget över till stora Globen.
Förutom en mäktig syn och en storslagen
schackupplevelse för de deltagande lagen

innebar detta att fler finalister kunde tas emot.
Kvalificeringsreglerna anpassades därför inför
den här säsongen och till slut blev det 95 lag som
gick vidare. Att Schackfyranfinalen har en stark
attraktionskraft är också mycket tydligt. Liksom
förra året kom samtliga kvalificerade lag också
till start, med deltagare från Haparanda i norr till
Trelleborg och Ystad i söder.
Till en början var toppstriden i tävlingen jämn,
men efter några ronder började Musikskolan
Lilla Akademien från Stockholm dra ifrån. Till
slut segrade laget med imponerande 504 poäng
av maximala 600. På andra plats kom Eslövs
Montessoriskola, och trea blev förra årets segrare
Engelska skolan Norr 4A.

TfS 2/2010 17

SCHACKFYRAN

TVÅSPRÅKIGT LAG. I Språksksolans lag ingick spelare från både Finland och Sverige. Till slut blev det en plats
i mitten av startfältet, något som spelarna verkade nöjda med.

Globenresa med förhinder
för nordligaste deltagarna
För årets mest långväga deltagare i
Schackfyranfinalen blev resan till Globen en
resa med vissa problem. Tåget som Språkskolan
från Haparanda åkte med blev försenat och
när spelet skulle starta stod spelarnas platser
tomma.
– Som tur var hade vi en busschaufför som
gjorde allt han kunde för att ta igen förseningen,
så vi kom fram ganska snart efter starten,
berättar Jan-Olof Sänkelä, förälder och lagledare
i Språkskolan.
– Det var en vagn som inte kunde komma uppför
en backe som gjorde att vi blev försenade. De var
tvungna att komma och bärga vagnen innan vi
kunde åka vidare, berättar Rasmus Isaksson, en av
spelarna i laget.
På Språkskolan går både elever från
svenska Haparanda och från finska Torneå,
tvillingkommunerna som ligger på var sin sida av
den finsk-svenska gränsen. Eleverna är tvåspråkiga
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och tanken är att alla som går på skolan ska kunna
fortsätta på gymnasiet antingen i Sverige eller i
Finland, berättar Jan-Olof Sänkelä.
Avståndet mellan Haparanda och Stockholm är
mer än 100 mil, och kostnaden för resan beräknar
Jan-Olof till ungefär 55 000 kronor, för de 42
spelare, lärare och föräldrar som har åkt med.
– Vi visste direkt att vi skulle åka, men vi visste
inte hur vi skulle lösa det. Men det gick bra och
båda kommunerna hjälpte till med pengar till
resan, fortsätter Jan-Olof.
Språkskolan tävlade första gången i
Haparanda i början av mars, och därefter blev
det Norrbottensfinal i Luleå några veckor senare.
Där tog laget den tredje och sista finalplatsen
till Sverigefinalen, där man hamnade i mitten av
startfältet med 374 poäng.
– Vi har tränat sedan hösten, men innan dess
var det nästan ingen som kunde spela schack,
förklarar Rasmus Isaksson, som ser ut att vara
nöjd med lagets prestation.

SCHACKFYRAN

Ellen trotsade smittorisken
för att få spela i Globen
Ellen Lång har cystisk fibros och ska inte vistas
bland många människor. För Schackfyranfinalen
gjorde hon ett undantag.
– Den risken tar man. Det är ju Globen.
Cystisk fibros är en lungsjukdom som yttrar
sig bland annat genom ökad slembildning i
andningsvägarna, hosta och svårigheter att gå upp
i vikt.
– Jag äter nästan ingenting, jag orkar inte utan
blir mätt direkt. Men jag blir lite bättre hela tiden,
nyligen opererade jag mig, och ibland kommer det
nya mediciner som är bättre än de gamla, förklarar
Ellen.
Sjukdomen innebär att man lätt drar på
sig infektioner, vilket är skälet till att man
ska undvika folksamlingar, där risken att bli
smittad är stor. Lungsymptomen behandlas med

andningsgymnastik och fysiska övningar, som
måste göras dagligen och är ganska jobbiga,
berättar Ellen.
Hon går på Lindblomskolan i Hultsfred och
kom i kontakt med Schackfyran första gången när
Lennart Beijer från Hultsfreds SK och Per Hultin
från Sveriges Schackförbund var på besök och
berättade om projektet. Intresset hos klassen var
stort och efter en andraplats i distriktsfinalen i
Oskarshamn var platsen i Sverigefinalen säkrad. I
Globen är samtliga elever i klassen på plats.
– Jag hade spelat lite schack hemma, så jag
kunde reglerna redan när vi började. Det är
jättekul eftersom det är spännande och jag tror
nog att jag kommer att fortsätta att spela schack
efter Schackfyran, säger Ellen Lång som också
berättar att hon skulle vilja bli schackinstruktör
för de yngre eleverna på skolan.

SCHACKFYRANENTUSIAST. Ellen Lång från Hultsfred har cystisk fibros, en sjukdom som kräver ständig
behandling och gör att man bör undvika folksamlingar på grund av att man har lätt att bli smittad av
infektioner. För Schackfyran tvekade dock inte Ellen att göra ett undantag.
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GRANDELIUS

Nils Grandelius blev
17:e stormästaren
Av Axel Smith

Grattis, Nils! Vad är det som gjort att det lossnat
nu, efter ett par turneringar med mindre goda
resultat?
– Jag har varit hemma och tränat i en månad.
Speluppehållet har gett mig bättre motivation. Det
är en viktig faktor i schack, då det är svårt att hålla
sig koncentrerad hela partierna. Dessutom var jag
ganska bra förberedd inför turneringen i Bosnien STORMÄSTARE. Efter två inteckningar i Olomouc
2008 och 2009 tog Nils Grandelius den tredje i Sarajevo
& Hercegovina.
i maj 2010.

Vad betyder stormästartiteln för dig?
– Det är naturligtvis jättekul! Kanske får jag nu
lite större valfrihet mellan vilka tävlingar jag kan
spela.
Det är bara tio stormästare som är yngre än du.
En känner du väl: Anish Giri. Jämför du dig
med dina jämnåriga, gällande spelstyrka eller
träningsupplägg?
– Jag jämför mig inte med någon! Varför skulle jag
göra det? Jag hade till exempel ingen aning om att
jag var elfte yngst just nu. Det är dessutom svårt att
avancera på en sådan lista...
Vad är nästa mål nu när stormästartiteln är i
hamn?
– Jag har inga konkreta mål för tillfället. Jag kanske
borde sätta upp det, men jag har tävlingar som jag
kan ha målsättningar för, som SM och Junior-VM.
SM vill man ju försöka vinna nu när det är på
hemmaplan.
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 D G Petrosian
 Nils Grandelius

XIIIIIIIIY
9-?-?-?k?0
9Zp-Zp-?RVlp0
9l?-?-?-Wq0
9?-ZpLZP-?-0
9-?P?-?Q?0
9ZP-?-?-ZP-0
9-Tr-Sn-?-ZP0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

27...Dxh2+!! 28.uppg.
När vit tar tillbaka följer 28...Sf3 med
dubbelschack och därefter 29...Th2 matt.
Mattbilden med kungen på h1, springare på
f3 och torn på h2 kallas arabisk matt.

FOTO: Calle Erlandsson

I början av maj var Nils Grandelius i Sarajevo
och spelade Open Bosna. Med 19 poäng av
30 möjliga slutade Nils på 15:e plats. Det var
inte fullt så tufft som det låter ‒ turneringen
spelades med 3-1-0-system. Nils tog 7 av 10
efter fem vinster, fyra remier och en förlust.
Resultatet räckte till den tredje och slutliga
stormästarinteckningen. Nils kommer därmed
att bli Sveriges 17:e stormästare.

Snabbschacks-SM för damer spelades i samband
med slutspelet i Elitserien och Superettan, på Täby
Park Hotel i mitten av mars. 18 spelare deltog och
förutom Stockholm var Göteborgs, Östergötlands,
Roslagens, Skånes, Smålands och Blekinge distrikt
representerade.
Bäst gick det för Sollentunas Irina Tetenkina,
som vann före klubbkamraten Svetlana Agrest och
Evgenia Pavlovskaia från Eslövs SK.
Tetenkina tog 5½ på de sju ronderna och hade
en halv poängs marginal till tvåan och trean.

FOTO: Niklas Sidmar

Tetenkina
svensk
mästarinna i
snabbschack

MÄSTARINNA. Irina Tetenkina lyckades bäst av 18
deltagare när Snabbschacks-SM för damer spelades i
Täby i mars.

Schackhandeln även på nätet
Prova vår lättanvända webbshop

TfS 2/2010 21

FOTO: Tara MacGowran

EM I RIJEKA

Pia tog EM-guld
för andra gången
Av Pia Cramling
EM är en av mina favorittävlingar. Jag tycker om
formatet med en öppen tävling, där alla får delta.
Det är också ett av de bästa sätten att uppmuntra
och stödja tjejer som spelar. Sällan ser man så
många kvinnor i en och samma tävling samtidigt.
I kroatiska Rijeka deltog drygt 160 damer.
Elva ronder är nästan det minsta tänkbara med
så många deltagare. Men samtidigt är det inte lätt
att vara borta nästan två veckor från barn och familj
när man är mamma. En spelare berättade för mig
att hon kunde göra comeback nu eftersom hennes
barn blivit stora. Det är få kvinnor över fyrtio som
tävlar regelbundet men förhoppningsvis ökar även
de när antalet flickor blir fler.
Under tjugo år har min sambo Juan och jag rest
runt tillsammans till schacktävlingar. Det kan vi

22 TfS 2/2010

inte göra i samma utsträckning längre med tanke
på att vår dotter går i skolan.
Till Rijeka fick jag resa ensam utan Juan som
sekundant och då satte jag mina förväntningar
lågt. Jag hoppades bara att jag kunde få spelet att
fungera och prestera bra partier.
Jag trivdes mycket bra under tävlingen och
tyckte att arrangemanget var utomordentligt – det
bästa EM jag deltagit i.
Hotell Adriatic blev perfekt för mig, åtminstone
efter att jag hade införskaffat en internetkabel i en
liten svårfunnen järnhandel i utkanten av staden.
Därefter stortrivdes jag med hotellet under hela
tävlingen. Buffén till frukost, lunch och middag
var utmärkt och man höll öppet till sent på
kvällen för att alla skulle hinna äta i lugn och ro.

EM I RIJEKA
Det uppskattade jag verkligen
eftersom jag nästan varje kväll
hann ta ett dopp i poolen före
middagen. Rummet var bekvämt
och internetuppkoppling, som
nästan är ett måste under en
EM-tävling, ingick.
Opatija, där vi bodde, är
en vacker turistort vid den
adriatiska kusten. Vårt hotell
låg lite utanför stadskärnan och
att det blev lite lugnare passade
mig bra. Varje dag njöt jag av att
promenera i staden och längs
strandpromenaden. Jag tror
aldrig att jag har sett så rent
vatten som här. Men det var inte
lika varmt som jag hade väntat
mig. Alla kortärmade tröjor jag
packat ned inför resan förblev
oanvända. Ett par av dagarna
snöade det till och med!
Spellokalen var en mycket
stor sporthall i Rijeka, en
hamnstad vid Adriatiska havet.
Både Dam-EM och EM i öppen
klass fick plats i den här lokalen,
vilket var bra. Så borde det
alltid vara under EM. Ibland
när jag hade tid efter ronderna
strövade jag runt i spellokalen
och tittade på de andras partier.
Det fanns nästan hundra spelare
med rating över 2600 i den
andra tävlingen och det är något
visst att få se alla dessa duktiga
spelare live. Vi hade också
ganska gott om plats vid borden
och behövde inte trängas, vilket
var skönt. Det fanns två stora
skärmar i spellokalen där man
kunde följa toppbordet i de två
klasserna medan övriga partier
kunde följas live på internet.
Transporten fram och tillbaka
var det enda jag var missnöjd
med. Arrangörerna hade för få
bussar och det var ingen höjdare
att stå upp i en proppfull buss på
kurviga vägar. Tyvärr använde
man sig av nolltolerans i

partierna, vilket innebar att man
måste sitta vid brädet när ronden
startas. Men när deltagarna ska
ta sig från en stad till en annan
kan många saker hända på
vägen, speciellt med så många
deltagare (över 600 totalt i båda
tävlingarna). Första dagen blev
det exempelvis problem med
en buss när chauffören körde
fel. Bussen var dessutom för
fullastad så en annan buss fick
komma till undsättning och ta
hand om en del av passagerarna.
Till slut anlände man efter
nästan en timmes resa, istället
för normala 20-25 minuter, bara
fem minuter före rondstarten.
Spelarna fick skynda sig för att
hinna visa upp sina passerkort,
ta sig in i lokalen och hitta sin
plats i tid. Det var tur för mig
att jag inte åkte med den bussen
men jag kan tänka mig hur
stressande situationen var för de
inblandade.
Några dagar tog jag taxi
tillsammans
med
Pontus
Carlsson och Emanuel Berg
till spellokalen, men första
gången blev det missförstånd i
receptionen. Taxin blev aldrig
beställd och en ny skulle komma
först tjugo minuter senare vilket
var för knappt för att vi säkert
skulle hinna i tid.
Hoang
Thanh Trang, ursprungligen
från Vietnamn men sedan
länge boende i Ungern, blev
vår räddning. Vi fick skjuts med
henne och hennes pappa – de
hade bilat från Budapest till
Rijeka.
Mina partier brukar vara
långa men i rond 3 vann jag en
miniatyr.
Ryskan Tatiana Molchanova,
som vi fick se på hemmaplan i
Rilton Cup under julen, gjorde
ett ödesdigert tidigt misstag.

 Tatiana Molchanova
 Pia Cramling

XIIIIIIIIY
9r?-?-Trk?0
9?l?-VlpZpp0
9-Wq-?-?-?0
9ZpNSnp?-?-0
9PZp-?-VL-?0
9?Q?-?-ZP-0
9-ZP-?PZPLZP0
9?-?R?RMK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

Damen måste flytta. Istället
följde
17. Le3?? Dxb5! 18.uppg.
 Pia Cramling
 Jolanta Zawadska

XIIIIIIIIY
9-?-?-?r?0
9Zpp?-?p?-0
9-?p?k?-?0
9?-?-Zp-?p0
9PZP-?PSnrZP0
9?KZP-?-TR-0
9-?-?-ZP-?0
9?-?R?N?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

Här mot Jolanta Zawadska, från
Polen, spelade jag:
34.Se3
Först 34.Txg4 följt av springaren
till f5 var kanske ännu starkare
men min idé är också bra.
34…Txg3 35.fxg3 Txg3 36.Sf5
Td3 37.Sg7+! Ke7 38.Txd3
Sxd3 39.Sxh5
Vit har stor fördel i slutspelet.
En avlägsen fribonde är i
springarslutspel,
liksom
i
bondeslutspel, klart fördelaktigt.
Partiet fortsatte:
39...Se1 40.Sg3 Sf3 41.Sf5+ Kf6
42.Kc2 Kg6 43.Kd3 Kh5 44.Sd6
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min fördel. Ganska snart tog
vi remi, men efteråt var jag lite
besviken över att jag inte spelade
mer exakt och satte press på
henne i det mycket lovande
slutspel jag hade fått upp.
I nästa rond, rond 9, gick det så
här:
 Nino Khurtsidze
 Pia Cramling

FOTO: Tara MacGowran



VINNARE IGEN. 2003 tog Pia Cramling sitt första EM-guld. I år
upprepade hon bedriften efter en avslutande seger mot Viktoria Cmilyte.

Sxh4?! 45.Sxf7 Kg4 46.Sxe5+
Kf4 47.Kd4
…och jag vann så småningom.
Efter fyra ronder hade jag 3½
poäng och i den femte fick
jag möta Ketevan Arakhamia.
Hon är ursprungligen från
Georgien men bor sedan femton
år tillbaka i Skottland. Jag har
mött Keti många gånger och vi
känner varandra väl. Hon har
en publikvänlig spelstil och är
orädd vid brädet. Hittills hade
jag aldrig förlorat mot henne,
men i Rijeka gjorde jag flera
små misstag, som till slut följdes
av ett stort och efter det fick
jag aldrig chansen att komma
tillbaka i partiet.
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Ronden därpå kunde jag i ett
långt parti besegra Elena Cosma
från Rumänien, som är en solid
spelare som sällan förlorar. Jag
var mycket nöjd med att kunna
komma tillbaka direkt efter
förlusten och vinna mot henne.
Polskan Monika Socko, en
gammal klubbkompis till mig i
Monaco, ledde tävlingen ensam
med 6½ poäng när jag mötte
henne i rond 7 och fick sitta på
bord ett.
Jag kom fel i partiet, och ville
inte ens titta upp på storskärmen
där man kunde följa det live… Jag
stod mycket dåligt när Monika
tillät en taktisk finess. Jag kunde
offra kvalitet för två bönder och
därmed vända ställningen till

Slaviskt (D 10)

1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 Lf5 4.cxd5
Jag bestämde mig för att spela
Slaviskt igen liksom senast vi
möttes. Nino Khurtsidze har
jag mött ett antal gånger under
de senaste tio åren, bland annat
i Europacupen för klubblag
i Grekland ifjol. Då fick jag i
ett långt fördelaktigt slutspel
till slut upp en vinstställning
men spelade ändå remi. Min
lagkapten i Monaco, Almira
Skripchenko, var så upprörd
efteråt att hon undrade “varför
jag inte ville vinna partiet!”. Det
var mycket enkelt men jag var
slutkörd.
Nu avviker Nino från det
partiet och väljer en annan
favorituppställning.
4...cxd5 5.Db3 Dc7 6.Sc3 e6
7.Sf3
Sc6 8.Ld2 Sf6 9.Se5
XIIIIIIIIY

9r?-?kVl-Tr0
9ZppWq-?pZpp0
9-?n?pSn-?0
9?-?pSNl?-0
9-?-ZP-?-?0
9?QSN-ZP-?-0
9PZP-VL-ZPPZP0
9TR-?-MKL?R0
xiiiiiiiiy

Jag har ett annat trevligt minne
med den här varianten. I VM i
Nalchik 2008 valde Antoaneta
Stefanova istället (efter en annan
dragföljd) 9.Tc1 Sd7 10.Sh4 Lg6
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11.Sxg6 hxg6 12.e4 Sxd4 13.Da4.
Men jag kom bra och vann så
småningom partiet. Genom att
spela remi nästa dag kunde jag
gå segrande ur minimatchen och
ta mig vidare till VM-semifinal.
9…Sd7
Jag fick vara försiktig. Även 9...
Le7 var ett bra alternativ men
däremot inte 9...Sxe5?! 10.dxe5
då svart hamnar i svårigheter
direkt, t.ex10...Dxe5 11.Dxb7
Db8 12.Dc6+ Sd7 (eller 12...Ke7
13.La6) 13.Sb5 och vit vinner,
eller10...Sd7 11.Tc1 och vit har
ett bra initiativ. Med kungen
kvar i centrum har svart svårt
att försvara sig mot angrepp
längs den öppna c-linjen och
diagonalen a4-e8. Löparen på f5
står aktivt men saknas i försvaret
av de vita fälten.
En variant kan se ut så här: 11...
Dxe5 12.Dxb7 Tb8 13.Dxa7 Lc5
14.Da4 och vit har fördel.
10.Sxd7 Dxd7 11.Sa4
Vit har en konkret plan: Att
sätta press på damflygeln genom
att aktivera springaren. Nu
kontrollerar jag inte fältet c5 lika
bra längre och det underlättar
för vit. Nino hade spelat sina
drag snabbt och var säkert
fortfarande inne i sin prepp
inför partiet.
11...Ld6!
Det kändes rätt – där står
löparen bättre än på e7. När vit
har spelat springaren till a4 har
hon mindre tryck på d5-bonden
och då har jag bättre möjligheter
att genomföra e6-e5.
Nu blir e7 en bra ruta för damen,
där den garderar b7-bonden
och även snabbt kan ta sig till
kungsflygeln om det skulle
behövas.
12.Tc1 Tb8 13.Sc5 De7
Jag tyckte inte om 13...Lxc5?!
14.Txc5 vilket ger vit lätt spel.
Hon fortsätter att trycka på

damflygeln och utan löparen är
det svårare för svart att skapa
motspel.
14.Lb5 0–0 15.0–0 Tfc8 16.Da4
Ett naturligt drag för att öka
pressen mot c6. Min löpare på
f5 står bra och håller ett öga på
c2-rutan, vilket gör det svårare
för vit att dubblera tornen på
c-linjen. Vit vill inte gärna spela
16.Tc3 eftersom det tillåter 16...
Sa5! 17.Da4 Sc4 och svart står
okej.
16...e5!
Det var dags att gå till handling.
Annars kan vit förbättra sin
ställning på damflygeln med
b2-b4 (då Sxb7, för att vinna en
bonde, blir ett hot) och sedan
följa upp med dubblering av
tornen på c-linjen.
17.Sxb7
Vit ville inte avvakta. Jag har
idéer som att slå på d4 följt av
antingen Dh4 eller avvecklingen
Sxd4. Vits springaren på c5
hänger sedan och det blir
ungefär lika spel.
17...Dxb7 18.Lxc6
Enda draget. Om 18.Txc6?? så
18...Dxb5 och eftersomlöparen
på f5 håller ett öga på c8-fältet
finns det ingen matt på sista
raden.
18…Dxb2 19.dxe5!

XIIIIIIIIY
9-Trr?-?k?0
9Zp-?-?pZpp0
9-?LVl-?-?0
9?-?pZPl?-0
9Q?-?-?-?0
9?-?-ZP-?-0
9PWq-VL-ZPPZP0
9?-TR-?RMK-0
xiiiiiiiiy

Gjordes efter att hon tänkt länge
och jag tycker att det är hennes
bästa alternativ. Under partiet
hoppades jag på 19.Lc3? eftersom
jag hade sett att hon får problem

efter 19...Da3! Förmodligen är
vits bästa chans att gå tillbaka
med 20.Ld2 (20.dxe5? Dxa4
21.Lxa4 La3 och svart vinner.)
och efter 20...Ld3 21.Tfd1 (eller
21.dxe5 Lxf1 22.exd6 Dxa4
23.Lxa4 Txc1 24.Lxc1 Lb5
25.Lb3 Lc4 med vinstspel.) 21...
e4 har svart mycket aktiva pjäser
och en trevlig fördel.
19.Tfd1 var däremot ett tänkbart
alternativt men inte lika attraktivt
som partifortsättningen. Efter
19...exd4 20.exd4 (20.Lxd5?
skulle vara ett misstag: 20...Lc2
21.Dd7 Td8! 22.Dxf7+ Kh8 och
svart vinner material.) kan svart
försöka att ta initiativet med
en plan som den här: 20…Da3
21.Le3 h6 22.h3 Le4 för att i
nästa drag spela Tb2.
19...Dxe5 20.f4 De4!
Jag var nöjd med det här draget.
Det hade varit ett stort misstag
att gå tillbaka: 20...Db2? 21.Lc3
Da3 och med diagonalen öppen
har vit d4 som en kanonruta för
damen: 22.Dd4! Lf8 23.Lxd5
med stor fördel för vit.
21.Dxa7?

XIIIIIIIIY
9-Trr?-?k?0
9WQ-?-?pZpp0
9-?LVl-?-?0
9?-?p?l?-0
9-?-?qZP-?0
9?-?-ZP-?-0
9P?-VL-?PZP0
9?-TR-?RMK-0
xiiiiiiiiy

Draget jag hoppades att vit
skulle spela eftersom det såg
väldigt farligt ut för henne. Min
motståndare hade missat att det
hon spelar några drag senare
för att byta dam är dåligt och
förlorar partiet.
21.Da5! var draget jag hade
förväntat
mig.
(21.Dxe4?
Lxe4 skulle ge svart mycket
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aktiva pjäser och stor fördel i
slutspelet.) Efter 21...Le6 22.f5
planerade jag att spela 22...De5,
som leder till skarpt spel. Jag
offrar en pjäs men får korn på
motståndarkungen (se nedan).
Under partiet tyckte jag inte om
22...Lxf5 23.Lxd5 Dd3 på grund
av 24.Lxf7+ Kxf7 25.Txf5+. Vit
vinner bonde men svart ser ut
att ha tillräcklig kompensation
med 25...Ke6 även om det ser
farligt ut att gå ut med kungen
på brädet. Om istället 25...Kg8
26.Txc8+ Txc8 27.Dd5+ Dxd5
28.Txd5 behåller vit kontrollen
över ställningen och kan använda
sin merbonde i slutspelet.
Efter 22…De5 23.fxe6 (eller
23.g3 Lxf5 24.Dxd5 Le6) 23...
Dxh2+ 24.Kf2 fxe6 25.Da6 (vit
kanske ska ge tillbaka pjäsen
med 25.Lxd5 exd5 26.Dxd5+
Kh8 27.Txc8+ Txc8 även om
svart står okej här) 25...Tf8+
26.Ke1 Dh5! har svart fortsatt
angrepp.
21...Tb2 22.Tf2 Dd3
Jag ville inte använda för mycket
tid eftersom jag såg att draget
var starkt, men det fanns en
annan bra fortsättning: 22...Lb4!
23.Lxb4 Dxb4 och bindningen
längs c-linjen ger svart stor
fördel. Till exempel 24.Dc5 Dxc5
25.Txc5 Tb1+ 26.Tf1 Txf1+
27.Kxf1 Ld7 och svart vinner.
23.Dd4??
Ett naturligt drag för att byta
dam och sedan dra nytta
av merbonden i slutspelet.
Säkert hade vit planerat den
här damreträtten när hon tog
bonden på a7. Men nu kollapsar
ställningen och svart vinner
direkt.
Bättre var 23.Da5! men efter 23...
Le4 24.h3 h6 har svart mer än
väl kompensation för bonden.
Vits pjäser samarbetar dåligt,
exempelvis 25.a4 (avvecklingen
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25.Dc3 Dxc3 26.Txc3 Lb4
förlorar och 25.Kh2 Lc7! är
också dåligt för vit) 25...La3!
26.Tc3 (26.Td1 Lb4 27.Db5 Db3)
26...Lb4! 27.Txd3 Lxa5 28.Lxa5
Txf2 29.Kxf2 Lxd3 30.Ld7 (30.
Lxd5 Tc5) 30...Tc2+ och svart
vinner.
23...Dxd4
24.exd4
Txd2!
25.Txd2 Lxf4
Så enkelt var det. Nu är det över.
26.Tf2 Lxc1 27.Txf5 Txc6
28.Txd5 Kf8 29.Kf1 Tc2 30.Ta5
Le3 31.d5 Ke7 32.Ta4 Kd6
33.uppg.
Samtidigt fick Monika lämna
över ledartröjan till Viktoria
Cmilyte, Litauen, som vann
deras inbördes möte. I näst
sista ronden besegrade sedan
Viktoria Anna Muzychuk,
Slovenien, samtidigt som jag tog
hela poängen mot förstaseedade
Antoaneta Stefanova, Bulgarien.
Jag låg nu ensam tvåa med åtta
poäng, en halva efter Viktoria
som var ensam i topp, och kunde
för andra gången i tävlingen
sätta mig på första bordet.
Liksom
när
jag
blev
Europamästare första gången
i Turkiet 2003 fick jag möta
Viktoria i en ren final. I Turkiet
vann jag särspelet (snabbschack)
med 1½-½ och nu låg avgörandet
helt i mina egna händer. Jag
försökte dock att inte tänka så
mycket på det utan ville bara
försöka spela bra.
 Pia Cramling
 Viktoria Cmilyte


Engelskt (A 37)

1.Sf3 g6 2.c4 c5 3.g3 Sc6 4.Lg2
Lg7 5.Sc3 e6
En ganska sund variant som jag
aldrig sett Viktoria spela tidigare.
Det farligaste för svart är om vit
nu offrar en bonde med 6.d4

för att snabbt få ut pjäserna och
försöka utnyttja svagheten på
d6. Men det kändes inte rätt en
så här viktig dag. Jag ville spela
ett lugnt parti.
6.a3!? Sge7 7.Tb1
Redan här tvekade jag. Jag
ändrade mig och ville inte ge en
bonde med 7.b4, som var den
naturliga uppföljningen på mitt
förra drag.
7...d5 8.0–0
Även här kunde jag ha spelat
8.b4, som jag laddat upp för.
På något sätt kunde jag inte
riktigt bestämma mig för att
flytta fram bonden trots mina
förberedelser. Den här tvekan
blev dyrbar eftersom jag ganska
snart kommer fel.
8...0–0 9.cxd5
Det här var kanske sista chansen
att spela 9.b4. Ett annat möjligt
drag var 9.d3, men då var jag
orolig för 9…dxc4 10.dxc4 Lxc3
11.bxc3 Dxd1 12.Txd1 f6 och jag
trodde inte att löparparet skulle
uppväga nackdelen med den
dubbla c-bonden.
9...exd5 10.d3 b6 11.Lg5 Le6

XIIIIIIIIY
9r?-Wq-Trk?0
9Zp-?-SnpVlp0
9-Zpn?l?p?0
9?-Zpp?-VL-0
9-?-?-?-?0
9ZP-SNP?NZP-0
9-ZP-?PZPLZP0
9?R?Q?RMK-0
xiiiiiiiiy

Redan här tycker jag att svart
har fått en mer bekväm ställning
och var småsur på mig själv för
att jag spelat fel så tidigt. Svart
har bättre kontroll i centrum
tack vare c- och d-bonden. Det
ser nästan ut som om jag spelar
svart med bönder som inte står
längre fram än på tredje raden.
12.Sa4 h6 13.Ld2 c4
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Viktoria tänkte länge och under
tiden blev jag orolig för att hon
skulle spela det naturliga draget
13...a5! då jag inte visste vad jag
skulle göra längre.
14.b4 (På 14.Db3 kommer 14...
Sc8) var min plan från början
men jag behöver en springare
som stödjer framstöten och efter
14…axb4 15.axb4 Sxb4 16.Lxb4
cxb4 17.Txb4 Dd6! har vit
redan jätteproblem och saknar
svartfältslöparen: 18.Txb6 Da3
19.Tb7 Tfe8 20.Sb6 Tab8 och
springaren fångas.
14.dxc4 dxc4 15.Lc3
Nu var jag inte längre oroad
för min ställning och tyckte att
slutspelet var ungefär lika.
15…Dxd1 16.Tfxd1 Tad8
17.Lxg7 Kxg7 18.Sc3 a6 19.h3
b5 20.Kf1 Lf5
Kanske lite onödigt. Löparen
stod bra på e6.
21.Tbc1 f6 22.Ke1 Kf7 23.Sh4
Le6 24.Se4 Ld5
Under partiet tyckte jag att
svart underlättade min uppgift
med löparavbytet även om det
fortfarande är ungefär lika spel.
Men nu kan jag manövrera runt
en springare till en aktivare
position.
25.Sc5 Lxg2 26.Sxg2 a5?
Ett feldrag som jag borde ha
utnyttjat bättre. Rätt var 26...
Sb8.
27.Se3

XIIIIIIIIY
9-?-Tr-Tr-?0
9?-?-Snk?-0
9-?n?-ZppZp0
9ZppSN-?-?-0
9-?p?-?-?0
9ZP-?-SN-ZPP0
9-ZP-?PZP-?0
9?-TRRMK-?-0
xiiiiiiiiy

Svart hade nu bara några minuter
kvar fram till 40 drag, utöver de

30 sekunder man får per drag.
Det fick mig att göra ett ganska
vanligt fel, att spela för snabbt.
Jag ville följa den plan jag satt
upp tidigare även om jag såg den
tematiska fortsättningen 27.a4!
bxa4 28.Se3 med klar fördel.
Vit får ett fint fält för springaren
och kan sätta press på de
söndersplittrade bönderna.
27...a4!
Min avsikt att spela a4 var så
tydlig att svart inte tvekade alls.
28.Sd7 Th8 29.Td6 Sb8
30.Tcd1
Inte 30.Txf6+? Kg7 och svart
vinner.
30...Sxd7
31.Txd7
Txd7
32.Txd7 Ke6??

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-Tr0
9?-?RSn-?-0
9-?-?kZppZp0
9?p?-?-?-0
9p?p?-?-?0
9ZP-?-SN-ZPP0
9-ZP-?PZP-?0
9?-?-MK-?-0
xiiiiiiiiy

Svart kände pressen från
klockan men nu är hon förlorad
eftersom b-bonden faller. 32...
Tb8! gick bra att spela (33. Sd5
Ke6! är ungefär lika, vilket svart
missat).
Det var den här ställningen
jag hade siktat på tidigare. Jag
tyckte att jag skulle få de bättre
utsikterna och lämna min
motståndare passiv. Men vit
måste se till att behålla springarna
på brädet. 33.Td6! är ett bra
drag för att förhindra att svart
aktiverar sina pjäser. Om svart
inte gör något konkret spelar
jag Kd2-c3-b4. 33...Tc8 (33...
b4? 34.Sxc4 är dåligt för svart)
34.Kd2 Tc5 (34...h5 35.Sd5 och
nu är springaravbytet gynnsamt
för vit då min kung står närmare

damflygeln och kan angripa
b5. Dock måste jag se till att
kontrollera d-linjen med mitt
torn så att svart inte kan ta sig in
i min ställning och angripa mina
bönder bakifrån) 35.Kc3 och jag
har en liten men trevlig fördel
i slutspelet tack vare mina mer
aktiva pjäser.
33.Tb7 Tc8 34.Txb5 c3 35.Tb6+
Kf7 36.bxc3 Txc3 37.Tb7! Tc5
Tvunget – förhindrar Sd5 och
undviker 37…Ke6? 38.Txe7+!
38.Ta7 g5 39.Txa4
Här slappnade jag av. 39.Kd2!
var mer exakt och hade hindrat
svart från att attackera mina
bönder.
39...Tc1+ 40.Kd2 Th1 41.Ta7
Kf8 42.h4 gxh4 43.gxh4 Th2
44.Sg4 Txh4 45.Sxf6 Kf7
46.Sd7
Enklare var naturligtvis 46.Sg8!
som Juan påpekade efteråt.
46...Td4+ 47.Kc3 Td1 48.Se5+
Ke6 49.Sd3 Sd5+ 50.Kc2 Th1
51.Ta6+ Ke7 52.e4 Sf6 53.e5
Sg4 54.f3 Se3+ 55.Kd2 Sd5
56.Sb4 Sf4 57.Ke3 Se6 58.Sd5+
Kf7 59.Ta7+ Kg6 60.Sf4+ Kf5
61.Sxe6 Kxe6 62.f4 Te1+ 63.Kf3
Tf1+ 64.Kg3 Tg1+ 65.Kf2 Ta1
66.Kg3 Tg1+ 67.Kh4 Th1+
68.Kg4 h5+ 69.Kg5 h4 70.Ta6+
Kd5 71.Td6+ Kc5 72.Th6 h3
73.Kf6 h2 74.f5 uppg.
Varje gång jag har mött Viktoria
i EM har hon slutat tvåa. Vi
möttes även i Plovdid 2008, då
hon besegrade mig i sista ronden
och tog silver efter särspel. Hon
sa efteråt att hon ändå var nöjd
med resultatet i Rijeka. Tre
silvermedaljer är onekligen ett
utomordentligt facit.
“This is really fantastic,
because you are so old!” utbrast
en spelare i tjugoårsåldern dagen
efter. Jag var onekligen en av de
allra äldsta deltagarna bland
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damerna, men det finns också
fördelar med att vara en gammal
räv. Jag är övertygad om att den
rutin som jag har samlat på mig
under mer än 35 år vid brädet
hjälpte mig både schackligt och
mentalt. Det var också en fördel

att ha varit i samma situation
tidigare och att då ha lyckats.
Men det kanske viktigaste av
allt är stödet från min familj och
att jag blev mamma för ett antal
år sedan, schack är nämligen
roligare nu, tycker jag!

När Monika, Viktoria och jag
småpratade före prisutdelningen
upptäckte vi vad som kanske
var hemligheten bakom vår
framgång. Vi är alla tre mammor
och fick slutplaceringen efter hur
många barn vi har!

Berg jagade World Cup-plats
Även Sverigeettan Emanuel
Berg gjorde en stark turnering
i Rijeka, och inför sista ronden
hade han goda möjligheter att ta
en kvalificeringsplats till World
Cup.
Tyvärr förlorade Berg mot
Arman Pahikian och fick till slut
nöja sig med 7 poäng och 49:e
plats.
Europamästare blev Ian
Nepomniachtchi från Ryssland
med 9 poäng.
I den näst sista ronden tog
svensken en av sina fem vinster
under turneringen, då han
ställdes mot Boris Savchenko:
 Emanuel Berg
 Boris Savchenko


Sicilianskt (B 75)

Kommentarer av Emanuel Berg
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 g6 5.Sc3 Lg7 6.Le3 Sf6
7.Lc4 d6 8.f3 Db6!?

XIIIIIIIIY
9r?l?k?-Tr0
9Zpp?-ZppVlp0
9-WqnZp-Snp?0
9?-?-?-?-0
9-?LSNP?-?0
9?-SN-VLP?-0
9PZPP?-?PZP0
9TR-?QMK-?R0
xiiiiiiiiy
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Ett intressant drag som tvingar
vit att offra en bonde och
därmed kräver en hel del
teoretiska kunskaper. Jag mötte
den här varianten i Arctic Chess
Challenge i fjol då jag spelade
mot segrarinnan av turneringen,
Monika Socko. Jag var därför
långt ifrån oförberedd på detta
och Savchenko hade dessutom
spelat varianten tidigare.
9.Sf5 Dxb2 10.Sxg7+ Kf8
11.Sd5 Sxd5 12.Lxd5 Kxg7
13.0–0
Detta är huvuddraget. Mot
Socko spelade jag istället 13.Tb1
Dc3+ 14.Kf2 vilket också är
intressant.
13...Dc3 14.Dc1
Vit hotar nu att spela 15.Lh6+
och på så sätt tvinga ner svarts
kung till g8 vilket gör att tornet
på h8 blir inlåst. 14.Te1 är
huvudalternativet för vit, vilket
också har mycket bra statistik.
14...Le6
En överraskande nyhet. Svart
bortser helt från hotet 15.Lh6+
och passar istället på att utveckla
sig innan vit hinner sätta press
mot b7-bonden. 14...h5 är svarts
vanligaste fortsättning.
15.Tb1
Efter långt övervägande valde
jag att inte spela 15.Lh6+ utan
att istället först aktivera tornet
på b-linjen. Efter 15.Lh6+ Kg8

hotar svart att vinna bonde
med 16...Lxd5 följt av 17...
Dd4+. Dessutom kan svart
relativt enkelt komma ut med
pjäserna genom att spela ...f6
och ...Kf7 och det är oklart om
löparutflykten till h6 har gett
något för vit.
15...Thc8
Svart bryr sig inte om sin b7bonde utan satsar istället på
aktivt motspel samtidigt som
tornet från h8 utvecklas. Under
partiet räknade jag framför
allt på den konkreta varianten
15...Lxd5 16.exd5 Sd4 17.Lh6+
(Vit kan också länka över till
ett slutspel med 17.De1!? Dxe1
18.Lxd4+ De5 19.Lxe5+ dxe5
20.Txb7 med en liten fördel.)
17...Kg8 18.Dd2! (På 18.Te1
finns 18...Sf5 och svart kan
snart göra sig av med löparen
på h6) 18...Dxd2 (18...f6 bemöts
med 19.Txb7 Dxd2 20.Lxd2
Kf7 21.c3 varpå svart får stora
koordinationsproblem. 18...b6
19.Tfe1 Dxd2 20.Lxd2 leder till
18...Dxd2) 19.Lxd2 b6 20.Tfe1
e5 21.dxe6 Sxe6 22.Lc3 och
svart tvingas antingen att offra
kvalitet med 22...Tc8 med viss
kompensation eller att spela
passivt med 22...Sg7 varefter vit
också står något bättre.
16.Tb3
Ett naturligt drag som tvingar

FOTO: Tara MacGowran
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NÄRA WORLD CUP. I den näst sista ronden vann Emanuel Berg mot
Boris Savchenko och vinst även i den sista hade räckt till en tio-i-toppplacering.

svarts dam att välja sida. Ett
intressant alternativ var 16.Td1
Kg8 17.Txb7 Lxd5 18.exd5
Sb4 19.Ld4 Dxc2 20.Dxc2 Sxc2
21.Lxa7 och vit ser ut att ha en
viss slutspelsfördel tack vare
aktivitet samt fribonden på
a-linjen.
16...Da5
Min
motståndare
spelade
fortfarande sina drag snabbt och
det visade sig sedan att han haft
denna ställningen i sina analyser

före partiet. På mitt nästa drag
förbrukade jag inte mindre
än 43 minuter. Detta eftersom
jag bedömde ställningen som
mycket lovande för vit men
ändå hade svårt att hitta något
konkret som gav fördel. Om
16...Df6 så 17.Td1 med starkt
initiativ för vit.
17.Ta3!
Ett starkt drag som tog mig
lång tid att spela, men som
också gav önskvärt resultat.

Min motståndare erkände
efter partiet att han helt och
hållet hade förbisett detta drag
i sina förberedelser. I dagens
datoriserade schackvärld är det
lätt gjort att man endast tittar på
de enligt datorn mest relevanta
dragen från motståndarens sida
och helt glömmer bort att själv
titta på ställningen. Detta är ett
typiskt exempel där mitt 17.Ta3
först dyker upp som åttonde
alternativet hos datamaskinen.
Draget är inte vinnande i sig,
men skapar stora praktiska
problem för svart som snart
tvingas ta viktiga och avgörande
beslut. Efter den naturliga
fortsättningen 17.Db2+ Kg8
18.Lh6 har svart resursen 18...
Dc5+ med idén ...Dd4 och
matthotet pareras. 19.Le3 leder
till dragupprepning.
17...Dc7
Enda draget som inte direkt
förlorar material. 17...Dd8?
18.Da1+ Kg8 19.Lh6 Db6+
20.Kh1 Dd4 (20...Sd4 21.Td3
Lxd5 22.Txd4 och vit har bättre
ställning) 21.Dxd4 Sxd4 22.Lxb7
och vit står bättre eller 17...Db4?
18.c3 Db5 19.c4 Db4 20.Tb3
Da5 21.Db2+ Kg8 22.Tb5 Da4
23.Lh6 Se5 24.Lxe6 fxe6 25.Txe5!
dxe5 26.Dxe5 Kf7 27.Dg7+
Ke8 28.Lg5 Tc7 29.Dh8+ Kd7
30.Dxa8 och vit står bättre även
här.
18.Da1+ Kg8 19.Lh6 Se5
20.Lxe6 fxe6?

XIIIIIIIIY
9r?r?-?k?0
9ZppWq-Zp-?p0
9-?-Zpp?pVL0
9?-?-Sn-?-0
9-?-?P?-?0
9TR-?-?P?-0
9P?P?-?PZP0
9WQ-?-?RMK-0
xiiiiiiiiy
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Det här draget spelades av min
motståndare utan någon större
eftertanke, vilket tyder på viss
nonchalans. Svart har redan
allvarliga problem och borde
därför åtminstone ha övervägt
alternativet 20...Dc5+! 21.Kh1
(Intressant är också 21.Te3!?
fxe6 22.Kh1 med idén Tb3 följt
av f4.) 21...Dxa3. Efter 22.Lxc8
Txc8 23.f4 ser svart ut att
förlora pjäs. Både jag och min
motståndare hade sett denna
ställning under partiet. Medan
han hade slutat sina analyser här
hade jag sett svarts försvarsresurs
23...De3! och vit har inget bättre
än att ta ut dragupprepning med
24.Te1 Dd2 25.Td1 De3 26.Te1.
Men 22.Lb3! är ett starkt drag
som jag inte såg under partiet.
Vits båda löpare jobbar perfekt
tillsammans och svart kan inte
rädda sin springare mot hotet
f4. Svarts bästa försvar tycks
vara 22...Kh8 (22...a5? 23.f4 a4
24.Ld5 e6 25.fxe5 exd5 26.e6
och vit vinner.) 23.f4 f6 24.fxe5
dxe5 varpå det hela inte är fullt
så klart, men vit bör ha goda
chanser med möjligheter till
kungsangrepp efter 25.De1.
21.Kh1
Detta drag kändes mest logiskt,
men kanske var 21.Tb3 objektivt
något bättre. Idén är i båda fallen
att spela f4.
21...Kf7
Svart väljer att släppa in vits
dam till g7 och försöker söka
skydd med kungen i centrum.
Inte heller 21...g5 kan stoppa vit:
22.f4! gxf4 23.Txf4 Kh8 24.Tf7
Tg8 25.Tc3 Dd8 26.Th3 Tg6
27.Lf8 h6 28.Lxh6 Kg8 29.Tf8+
och vit står bättre.
22.f4 Sc4 23.Dg7+ Ke8 24.Tc3
Kd7 25.f5
Vit bryter upp framför svarts
kung innan svart hinner
konsolidera med ...b5 och ...Te8.
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25...gxf5 26.exf5 exf5 27.Te1
Te8 28.Df7! Tac8
28...b5? 29.Dxf5+ Kd8 (29...
Kc6 30.Te4! Kb6 31.Texc4 bxc4
32.Le3+ med stort övertag för
vit) 30.Lg5 Dd7 31.Dxh7 Tc8
32.Tg3 Kc7 33.Lxe7 Kb8 34.Tg7
Tc7 35.h4 och vit står mycket
bättre.
29.Lg5 b5 30.Dxf5+?!

XIIIIIIIIY
9-?r?r?-?0
9Zp-WqkZp-?p0
9-?-Zp-?-?0
9?p?-?QVL-0
9-?n?-?-?0
9?-TR-?-?-0
9P?P?-?PZP0
9?-?-TR-?K0
xiiiiiiiiy

Nu får svart en andra chans att
komma in i partiet. Starkare var
30.a4! a6 (30...Da5? 31.axb5!
förlorar omedelbart för svart.)
31.axb5 axb5 32.Lxe7 Kc6
33.Txc4+! bxc4 34.Dxc4+ Kd7
35.Db5+ Dc6 36.Dxf5+ Kc7
37.Dxh7 med vitt övertag.
30...e6!
Inte 30...Kc6 31.a4 a6 32.axb5+
axb5 33.Te4! och vit vinner.
31.Dxb5+ Dc6 32.Dxc6+
Ett praktiskt beslut som ger vit
två förbundna fribönder på

kungsflygeln och en relativt
lättspelad ställning. 32.Db3
Tg8 33.Tg3 var möjligt men
svårspelat, och framför allt
opraktiskt inför den kommande
tidsnöden.
32...Txc6 33.Th3 e5?
Återigen slarv från svarts sida.
Efter 33...Ta6 34.Txh7+ Kc6 är
det hela långt ifrån klart.
34.Txh7+ Ke6 35.Txa7 Sb2
36.Te2 Tec8 37.h4 Txc2 38.Te7+
Kf5
38...Kd5 39.Txc2 Txc2 40.h5 Sd3
41.h6 Sf2+ 42.Kh2 Sg4+ 43.Kh3
Sxh6 44.Lxh6 Txa2 45.g4 och vit
står klart bättre.
39.Tf7+ Kg6?
Lika dåligt var 39...Kg4? 40.Te4+
Kh5 (40...Kg3 41.Tf3 matt)
41.Tf6! men 39...Ke6 hade gjort
vinstföringen svårare för vit
även om han har klar fördel
efter 40.Tf6+ Kd5 41.Txc2 Txc2
42.h5.
40.Tf6+ Kh7 41.Th6+ Kg8
42.Txc2 Txc2 43.Txd6
Vit har två rena merbönder
och en relativt enkelt vunnen
ställning.
43...Tc7 44.Kh2 Sc4 45.Tg6+
Kh7 46.Te6 Kg8 47.Tg6+ Kh7
48.Te6 Kg8 49.Kh3 Ta7 50.h5
Txa2 51.Te8+ Kf7 52.h6! Ta3+
53.Kh2 uppg.
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1. Ian Nepomniachtchi, Ryssland
2. Baadur Jobava, Georgien
3. Artyom Timofeev, Ryssland
49. Emanuel Berg, Sverige
199. Pontus Carlsson, Sverige
Damer
1. Pia Cramling, Sverige
2. Viktoria Cmilyte, Litauen
3. Monika Socko, Polen

9
8½
8½
7
5½
9
8½
8

SKOL-NM

SILVERMEDALJÖR. Egor Norlin (till höger) var en av två svenska silvermedaljörer när Skol-NM spelades i
Västerås i februari.

Fem medaljer men inga guld
Två silver och tre brons för svenskarna i Västerås
Text och foto: André Nilsson

Sverige stod som arrangör för
årets nordiska mästerskap för
skolungdom, som spelades i
kulturcentrumet Växhuset i
Västerås i slutet av februari.
Svenskarna hade ingen tur med
särskiljningen när det var dags
att dela ut medaljerna och blev
helt utan guld den här gången.
Vi får trösta oss med att vi tog
medalj i alla fem klasserna. Bästa
nation blev Norge.
GRUPP A
Topprankade Roope Kiuttu från
Finland spelade mycket stabilt
och säkrade som ende spelare
segern redan i näst sista ronden.
Enda gången han var riktigt illa

ute var mot sin landsman i första
ronden, men det gick vägen till
slut efter lite trixande på sista
raden.
 Roope Kiuttu
 Kim Räisänen

XIIIIIIIIY
9k?-?-Trr?0
9Zpp?-?q?-0
9-?-?-Sn-?0
9?-?-WQ-VLp0
9-?-Zp-?-?0
9?-?-?P?-0
9PZP-?-?-ZP0
9?-TR-?R?K0
xiiiiiiiiy
Vit drar

27.Lxf6 Dxf6 28.Tc8+! uppg.
En nätt liten avlänkning säkrar
damvinst.
GRUPP B
B-gruppen avgjordes i praktiken
när tävlingarnas högst rankade
spelare, islänningen Grétarsson,
oväntat gick på pumpen mot
dansken Ochsner. Sedan räckte
det inte att den förre vann resten
– Ochsner hade råd att släppa
ett par remier i kraft av bättre
särskiljning.
GRUPP C
Här hade vi stora förhoppningar
på Linus Johansson och Joar
Ölund som var rankade etta
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respektive tvåa, men det ville
sig inte. Linus gick på en otäck
mina i andra ronden och kom
sedan aldrig i kapp.
 Erik Rönkä
 Linus Johansson

XIIIIIIIIY
9r?l?k?-Tr0
9?-?-WqpVlp0
9p?-Zp-?-?0
9?p?-ZpP?-0
9-?-?-?-?0
9?-ZP-?-?-0
9PZPN?-ZPPZP0
9TR-?QMKL?R0
xiiiiiiiiy
Svart drar

14...Lxf5?? 15.Df3!
… och så var den turneringen
förstörd.
GRUPP D
Egor Norlin kämpade i toppen i
D-gruppen hela tiden och hade
varit väl värd att vinna, med
sin mogna, vårdade spelstil.
Nu hade han lika många poäng
som segraren men sämre
kvalitetspoäng.
Dessvärre råkade Egor ut för
turneringens snyggaste kontring
mot en färöing som tog örikets
enda medalj.
 Egor Norlin
 Høgni E. Nielsen

XIIIIIIIIY
9-?-?-Tr-Mk0
9Zp-?-?qZp-0
9-?Q?l?-Zp0
9?-?-?-?-0
9-?-?-?-?0
9ZP-?R?LZP-0
9-?-?-ZPKZP0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Svart drar
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GRUPP A
1. 		 Roope Kiuttu, Finland 		
2.			 Nicolai Getz, Norge 		
3. 		 Rasmus Janse, Sverige 		
7. 		 Simon Hänninger, Sverige 		

5 (av 6)
4
4
3

GRUPP B
1.			 Bjørn Møller Ochsner, Danmark
2. 		 Hjörvar Steinn Grétarsson, Island
3. 		 Jonathan Westerberg, Sverige
10. 		 Martin Lundberg, Sverige		

5 (av 6)
5
4
1½

GRUPP C
1. 		 Gregor Taube, Norge 		
2. 		 Erik Rönkä, Finland 		
3. 		 Linus Johansson, Sverige 		
5. 		 Joar Ölund, Sverige 		

5 (av 6)
4½
3½
3½

GRUPP D
1. 		 Kristian Stuvik Holm, Norge
2. 		 Egor Norlin, Sverige 		
3. 		 Høgni Egilstoft Nielsen, Färöarna
11. 		 Rina Weinman, Sverige 		

4½ (av 6)
4½
4
1½

GRUPP E
1. 		 Qiyu Zhou, Finland 		
2. 		 Kunal Bhatnagar, Sverige 		
3. 		 Sebastian Mihajlov, Norge 		
11. 		 Cameron Bergstedt-Bares, Sverige

4½ (av 6)
4½
4
1½

Vit har precis spelat 34.Td1–d3?
och övergivit sista raden, vilket
tillåter en läskig kontring som
inleds med …
34...Lh3+!
Vit borde nu ha spelat 35.Kxh3
för efter kvalitetsvinsten 35…
Df5+ 36.Kg2 Dxd3 är det inte
helt lätt för svart att vinna. I
stället följde:
35.Kg1? Tc8! 36.De4
Eller 36.Dd5 Tc1+ 37.Ld1 Dxd5
38.Txd5 Lg4 osv.

36...Te8! 37.Db4 Df5!
Svart nöter envetet på med sina
hot och hela tiden spökar sista
raden.
38.Tb3 Df7(?)
Svart kunde ha avgjort direkt
med 38…a5!, precis som i
partiet, men märkligt nog finns
det inget sätt för vit att ta sig ur
den rävsax han har hamnat i.
39.Td3 Df5 40.Tb3 a5! 41.Dd2
Eller 41.Dc3 Dxf3.

SKOL-NM

FINALMÖTE. Qiyu Zhou från Finland och Kunal Bhatnagar från Sverige kom etta och tvåa i den yngsta
åldersklassen.

XIIIIIIIIY
9-?-?r?-Mk0
9?-?-?-Zp-0
9-?-?-?-Zp0
9Zp-?-?q?-0
9-?-?-?-?0
9ZPR?-?LZPl0
9-?-WQ-ZP-ZP0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy

41...Dc2! 42.uppg.

GRUPP E
Kunal Bhatnagar var den svensk
som var närmast att vinna. I det
avgörande partiet mot finskkinesiskan Qiyu Zhou hade
Kunal länge greppet men det
blev till sist remi och det visade
sig att Zhou lite otippat hade
minimalt bättre särskiljning,
trots att hon inlett turneringen
med en förlust. Vi avslutar med
ett prov på Kunal Bhatnagars

kombinationsförmåga. Även här
är temat sista raden.
 Kunal Bhatnagar
 Eli W. Finnson

XIIIIIIIIY
9-Mkr?-?-?0
9?p?-?p?-0
9pZP-?-?p?0
9?-ZP-Zpp?-0
9P?-?q?-?0
9?Q?-ZP-?-0
9-?-?-?PZP0
9?-TR-?-MK-0
xiiiiiiiiy

med 38.Dc7+ Ka8 39.Dxd8.
38.Kf2 Da2+ 39.Kg3 De6
Eller 39...f4+ 40.Kh3 De6+ 41.g4
fxg3+ 42.Kxg3 Dc6 43.Dxe5+
Ka8 44.Dc7! och vit vinner.
40.Dc7+! Ka8 41.Txc8+ Dxc8
42.Dxc8 matt.

Vit drar

Spelet väger ganska jämnt, men
Kunal lägger ut en listig fälla …
35.Td1!? Txc5??
… som motståndaren trillar i!
36.Td8+! Tc8 37.Dc3! Db1+
Efter 37...Txd8 sätter vit matt
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PORTRÄTTET

Fritidspedagog som
brinner för schack
Av Niklas Sidmar

PORTRÄTTET
Gunilla Rogenius började spela schack som
sexåring på den lilla ön Seglinge i Ålands
Skärgård. Nu arbetar hon som fritidspedagog på
Ängsnässkolan i Huddinge där schacket blivit en
allt viktigare del både av fritidsverksamheten och
på schemalagd tid.
– Alla tycker att det är mycket positivt med
schack i skolan. Skolledning, föräldrar och elever
ser bara fördelar och många väljer vår skola därför
att de vet att vi håller på med schack, förklarar
Gunilla Rogenius.
När Gunilla började i skolan gjorde hon det på
ön Seglinge med ett trettiotal fast boende personer
och totalt 12 elever i skolan, från årskurs 1 till
årskurs 7. När hon och tvillingsystern började
ett år för tidigt hade personalen vissa problem
med att sysselsätta dem, och lösningen blev ett
schackbräde.
– Vi spelade schack hela det första året, och
vi spelade i princip bara mot varandra och mot
läraren. Men jag tyckte att det var fantastiskt roligt
och ville bara spela mer och mer.
– Däremot har jag aldrig varit aktiv i
tävlingssammanhang eller medlem i någon
schackklubb. Där jag bodde som barn fanns det
ingen schackklubb och som vuxen har det inte
blivit av, även om jag alltid har tyckt om att spela,
säger Gunilla Rogenius.
Istället har hon fått utlopp för sitt schackintresse
i jobbet. För trettiofem år sedan utbildade hon sig
till fritidspedagog och därefter har hon arbetat
såväl på Åland som på flera skolor i Huddinge
kommun. Överallt har hon erbjudit eleverna
att spela schack i någon form, antingen som ren

sig till Sverigefinalen alla år utom något enstaka.
För två år sedan vann man hela tävlingen och i år
kom laget på femtonde plats av de 95 klasser som
kvalificerat sig.
På Ängsnässkolan har Gunilla arbetat de
senaste tio åren, och ganska snart efter att hon
börjat föreslog hon att schack skulle användas i
verksamheten. Ledningen tyckte att idén var bra
och nu delas klasserna upp så att den ena halvan
spelar schack när den andra har matematik.
– Alla har varit positiva till det här och jag
ser massor av positiva effekter. Schacket hjälper
barnen att lära sig koncentration, planering och att
se konsekvenserna av sitt handlande. Men man lär
sig också andra saker som att vara en bra kompis
och att vara en bra vinnare och förlorare, förklarar
Gunilla Rogenius.
– Många barn med koncentrationssvårigheter
påverkas särskilt positivt. Dessa barn gillar ofta
utmaningar och utmaningar kan man få hur
många som helst i schack. Det är intressant att se
hur dessa elever kan fokusera när de spelar schack.
Schacket blir också en chans att få känna sig
duktig och att hitta en betydelsefull plats i klassen,
fortsätter hon.
Schackspelet är en del av verksamheten på
Ängsnässkolan för alla elever, från de yngsta till de
äldsta.
– För de yngsta barnen är schacket förstås bara
en lek i början, de hoppar runt lite med hästarna
och provar sig fram, men efter ett tag börjar de
intressera sig för vad som händer sedan och då lär
de sig spelet efter hand.
Huddinge kommun är en av de som har

“Alla tycker att det är positivt med schack.
Skolledning, föräldrar och elever ser bara
fördelar. ”
fritidsverksamhet eller i tävlingsform.
– När jag jobbade på Kräpplaskolan i Stuvsta
var vi med i Skollag-DM och de senaste sju åren
har vi deltagit med Ängsnässkolan i Schackfyran,
berättar Gunilla.
Ängsnässkolan har haft klasser som kvalificerat

visat sig mest intresserade av Jesper Halls
skolklubbsprojekt. Nu hoppas Gunilla att schacket
ska sprida sig till hela Huddinge kommun och de
första informationsmötena har redan hållits.
I våras hade man en träff för fritidsledare
i kommunen där representanter för skolorna
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FOTO: Niklas Sidmar

PORTRÄTTET

SCHACKLEDARE. Under Schackfyranfinalen i Globen var Gunilla med som lagledare för Ängsnässkolan.
Laget kom till slut på femtonde plats av de 95 deltagande klasserna.

var med, och om allt går som planerat kommer
projektet igång till hösten.
– Tanken är att det blir fritidspedagogerna som
får ta ansvar för schacket och troligen kommer
det att kombineras med matteundervisningen
precis som på Ängsnässkolan. Fritidspedagogerna

inspirera de andra skolorna.
– Alla har varit mycket positiva och vi ser
verkligen fram emot den här satsningen i
Huddinge. Jag tror att det är en fördel att jag inte
har någon officiell schacklig bakgrund, utan att jag
är en vanlig fritidspedagog. Då förstår de andra

“Man behöver inte vara schackspelare på
hög nivå för att hålla i schackundervisning. ”
kommer att få utbildning så att de kan det som
behövs för att dra igång schackverksamhet på sina
skolor. Jag kommer att hjälpa till och dela med
mig av mina erfarenheter för att informera och
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att det kanske inte är så märkvärdigt och att man
inte behöver vara schackspelare på hög nivå för att
klara av att hålla i schackundervisning, konstaterar
Gunilla Rogenius.

Spelplats

Västerås Open
24–26 september 2010
Västerås Open

Växhuset, Viktor Larssons plats, Västerås. Spellokalen ligger mitt i stan, tvärs över gatan från
spelarhotellen och på bekvämt gångavstånd från järnvägsstationen.

25–27 september 2009

Spelform

8 ronder modifierad schweizer. Rond 1–4: 20 min per spelare. Rond 5–8: 90 minuter per parti
+ 30 sekunder per drag. Turneringen är Elo-registrerad.

Program

Fredag 24/9

Plats
Spelform
Program
Priser

Startavgift

Personlig anmälan 17.00–18.00
Rond 1: 18.30
Rond 2: 19.20
Rond 3: 20.10
Rond 4: 21.00
Arosgården, Timmermansgatan 2, Västerås.
Spellokalen
mitt5:i 10.00
stan på bekvämt
från järnvägsstationen.
Lördag
25/9 ligger
Rond
Rond 6:gångavstånd
15.00
7 ronder
Rond
1–4: 20 min
per8:spelare.
Söndag
26/9schweizer.
Rond
7: 09.00
Rond
14.00 Rond 5–7: 40 drag/2 h, därefter 30 min.
Prisutdelning ca 18.20
Fredag 25/9
Personlig anmälan 17.00–18.00
Rond
19.20
1:a 8 000 kr
2:a 5 000
kr1: 18.30
3:e 3 000Rond
kr 2:4:e
2 000 kr Rond
5:e3:120.10
000 kr Rond 4: 21.00
Ratingpriser à 1 200 kr i grupper om ca 12 spelare.
Lördag
26/9
Rond
5: veteran
10.00 (född
Rond
16.00eller tidigare), junior (född 1990–) och
Priser
à 500
kr till bästa
dam,
1/16:1950
kadett (född 1994–).
Söndag 27/9
Rond 7: 09.00
Prisutdelning
ca(födda
14.20 1990 eller senare). GM och IM fri startavgift.
375 kr för seniorer, 275
kr för juniorer

Priser
Anmälan

1:a anmalan@vasterasschack.se
8 000 kr
2:a 5 000 kr
3:emed
3 000
kr klubb
4:e 2och
000rating.
kr
5:e 1 000 kr
Mejla
namn,
Ratingpriser
à
1
000
kr
i
grupper
om
ca
10
spelare.
Startavgiften sätts in på Västerås SK:s bankgiro 5579-4937 senast den 17 september. Ange
namn! Vid betalning på plats tar vi ut en avgift om 25 kronor.
Startavgift
350 kr för seniorer, 250 kr för juniorer (födda 1989 eller senare). GM och IM fri startavgift.

Logi
Anmälan
Logi

Hotell Arkad och Hotel Esplanade erbjuder förmånliga priser:
Mejla anmalan@vasterasschack.se
med namn,795
klubb
och rating.
enkelrum
495 kr, dubbelrum 695 kr, 3-bäddsrum
kr, 3-bädds
rum med pentry 895 kr, svit
Startavgiften
sätts
in
på
Västerås
SK:s
bankgiro
5579-4937
4 personer med pentry 1 095 kr, svit 5 personer med pentry 1senast
195 kr.den 18/9. Ange namn!
Priserna gäller per rum och natt inklusive frukost. Använd koden ”SCHACK” när ni bokar.
Hotell Arkad ligger ett stenkast från spellokalen och erbjuder förmånliga priser:
enkelrum
dubbelrum 695 kr, 3-bäddsrum
79580kr, 3-bäddsrum med pentry 895 kr.
Hotell
Arkad:495 kr,www.hotellarkad.se,
tel. 021-12 04
Boka
direkt
med
hotellet
(www.hotellarkad.se)
på
021-12 04 80 och ange ”SCHACK”.
Hotel Esplanade: www.esplanade.acc.se, tel. 021-10tel.
12 00
Priserna är per rum och natt inklusive frukost.

Information Mats Sjödin, tel. 070-776 04 63, e-post kansli@vasterasschack.se.
Information Västerås
Mats Sjödin
070-776 hemsida:
04 63, kansli@vasterasschack.se,
Schackklubbs
www.vasterasschack.se.www.vasterasschack.se.

S
Å
ER
ST
VÄ
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HA
CK
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B

Välkomna till
till Västerås!
Västerås!
Välkomna

VM-MATCHEN

Viswanathan Anand 0 1 ½ 1 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 1
Veselin Topalov
1 0 ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 0

6½
5½

Anand kvar på tronen
Text: Ralf Åkesson Foto: Cathy Rogers

Viswanathan Anand, 40 år gammal och allmänt
känd som Vishy, vann VM-matchen mot Vladimir
Kramnik hösten 2008 medan Veselin Topalov, 35,
vann en utmanarfinal mot Gata Kamsky 2009. Nu
skulle, helt enligt Fides önskemål, äntligen en enda
oomstridd världsmästare kunna koras.
Budgivningen mellan tänkbara arrangörer gick
dock inte helt enligt planerna. Anands ursprungliga
önskemål var "var som helst utom i Bulgarien" men
så småningom stod det klart att det överlägset bästa
budet kom just från Sofia, varpå titelförsvararen
lät pengarna styra och till slut accepterade. Enligt
Fides regler ska Anand ha fått 100 000 Euro extra
genom att spela i utmanarens hemland. Den
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ordinarie prispotten var två miljoner Euro, varav
vinnaren fick 60 procent.
Spelplatsen, Central Military Club i Sofia,
erbjöd en stor, elegant, gammaldags salong med
kristallkronor. En arrangörsnyhet var en skärm
som sänktes ner efter några minuters spel och
omöjliggjorde ögonkontakt mellan publiken och
spelarna.
Matchens huvudsponsor var M-tel, vilket tyvärr
medförde att företagets typiska storturnering blev
inställd i år.
Dragserien var tämligen generös: 120 minuter
för 40 drag, därpå 60 minuter för 20 drag och
sedan ytterligare 15 minuter med 30 sekunders

VM-MATCHEN
tillägg per drag från drag 61.
Var tredje dag var vilodag för
spelarna.
I reglementet upptäckte jag
en lustig detalj: Spelarna skulle
infinna sig tio minuter före
rondstart för en obligatorisk
säkerhetskontroll!
Precis innan matchstart dök
nya problem upp i form av det
isländska
vulkanaskmolnet
som under en tid stoppade
flygtrafiken i Europa. Anand
med sekundanter, vars identiteter
helst skulle hemlighållas av
taktiska skäl, fastnade således
i Frankfurt. Han hänvisade till
"force majeure" och ansökte hos
Fide om att matchstarten skulle
skjutas upp tre dagar, vilket
accepterades delvis eftersom
matchstart sattes till 25 april,
en dag senare än planerat.
Team Anand anlände efter en
40 timmars resa med minibuss,
lyckligtvis fortfarande med ett
par dagars acklimatiseringstid.
Man kunde vänta sig en hård
och spännande match mellan två
extremt välförberedda spelare,
vars tidigare inbördes statistik
var nästan helt jämn (22½-21½
till Topalov i klassiskt schack).
Själv höll jag Topalov som knapp
favorit tack vare hemmaplan.
På sekundantfronten hade
Anand ett sammansvetsat lag
av unga stormästare: Peter
Heine Nielsen, Kazimdzanov,
Ganguly och Wojtaszek (förre
Riltonsegraren), samma grupp
som arbetade vid VM-matchen
mot Kramnik 2008. Magnus
Carlsen gjorde en kortare
insats som sparringpartner åt
Anand och även Kasparov och
Kramnik hade viss kontakt
med titelförsvararen. (Man får
onekligen intrycket att större
delen av schackeliten höll på
Anand.)

Topalov hade landsmannen
Tjeparinov som kreativ och
pålitlig huvudsekundant.
En annan form av sekundant,
som normalt inte brukar
nämnas i dylika sammanhang,
är hårdvarutillgång. Enligt
chessbase.com hade Topalov
tillgång till IBM-superdatorn
"Blue
Gene"
med
8792
processorer (kostnad 100 000
Euro enligt en uppgift), samt
en speciell cluster-version av
Rybka-4, som ännu inte hade
nått den öppna marknaden.
Topalovs manager Silvio
Danailov (för övrigt jämnårig
med artikelförfattaren och en
av huvudkonkurrenterna vid
Junior-EM 1981) har en förmåga
att leverera kontroversiella
uttalanden. Han ansåg att
matchen absolut skulle spelas
enligt "Sofia-regler" (till exempel
att alla remianbud ska ske via
domaren, som får i uppgift att
avgöra om ställningen verkligen
är dödremi, i annat fall ska det
spelas vidare) och menade att
Anand hade förolämpat hela
den bulgariska värdnationen
genom att inte acceptera detta.
Anand ville nog bara hålla
sig till det normala för VMmatcher, och förmodligen tyckte
Fide detsamma. Ärendet höjde
tveklöst
matchtemperaturen
ytterligare...
I efterhand skulle det visa
sig att denna regel ändå inte
skulle
behövas.
Matchen
blev en riktig kamphistoria,
genomsnittspartiet varade 53
drag och det kortaste remipartiet
44 drag (femte partiet som för
övrigt stördes av ett 15 minuters
strömavbrott). Såvitt jag vet
förekom aldrig något remianbud
som avböjdes.

 Veselin Topalov
 Viswanathan Anand


Grünfeld (D 87)

Första matchpartiet
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.cxd5
Sxd5 5.e4 Sxc3 6.bxc3 Lg7 7.Lc4
c5 8.Se2 Sc6 9.Le3 0–0 10.0–0
I Grünfeld betraktas huvudvarianten fortfarande som ett
av vits farligaste vapen. Det
klassiska draget är nu 10...Lg4
medan 10...Dc7/Ld7/Sa5 är de
viktigaste alternativen. I tionde
partiet överraskade Anand med
det nästan okända 10...b6!?,
varpå Topalov inte vågade anta
det tematiska bondeoffret (11.
dxc5 Dc7!?).
10...Sa5 11.Ld3 b6 12.Dd2 e5
Enkelt och resolut. Nu tycks inget
av vits d-bondedrag speciellt
farligt, t.ex. 13.d5 (hotar 14.c4
med strukturell fördel) 13...f5!?.
Topalov väljer ett aggressivt
löparbyte som visar att han
redan nu har siktet inställt mot
svarts kung.
13.Lh6!? cxd4 14.Lxg7 Kxg7
15.cxd4 exd4 16.Tac1
Ett tidigare försök var 16.f4
f6 17.e5 Ld7 18.exf6+ Dxf6
19.Sg3 (Topalov-Kamsky, VMutmaningsmatch 2009) men
svart höll remi relativt enkelt.
16...Dd6!?
Ett nytt drag som håller olika
möjligheter öppna för löparen
på c8. I Karjakin-Carlsen,
Aerosvit 2008, spelades 16...Lb7
17.f4 Tac8.
17.f4
För bondeoffret − det skulle
komma
åtskilliga
sådana
i matchen, de flesta från
Anands håll − har vit fina
angreppschanser.
17...f6
Annars spelar vit 18.e5 med
olika angreppsidéer.
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VM-MATCHEN
18.f5!?
Ytterst
konkret
och
uppenbarligen en förberedelse.
18...De5
Förhindrar e4-e5. Helst skulle Anand vilja manövrera
springaren till detta fina
blockadfält men det finns
konkreta problem: 18...Sc6
19.Lb5 Se5 20.Sxd4 Td8 21.Tfd1
med hotet 22.Se6+. Vit kan
senare spela runt löparen till d5,
tornen kan dubbleras på c-linjen
eller svingas till kungsflygeln
(Tc3-h3) medan svart står
trångt.
19.Sf4 g5
Förefaller konsekvent.
20.Sh5+ Kg8 21.h4 h6 22.hxg5
hxg5 23.Tf3 Kf7?

XIIIIIIIIY
9r?l?-Tr-?0
9Zp-?-?k?-0
9-Zp-?-Zp-?0
9Sn-?-WqPZpN0
9-?-ZpP?-?0
9?-?L?R?-0
9P?-WQ-?P?0
9?-TR-?-MK-0
xiiiiiiiiy

Här ser 23...Ld7!? ut som ett
vettigt försvar, t.ex. 24.Tg3
Kf7(nu!) 25.Lc4+ (inte 25.Sxf6?
Dxg3) 25...Sxc4 26.Txc4 Th8
27.Txd4 och här kan svart
välja mellan 27...Le8, 27...Lb5
(båda med idén 28.Td7+ Kf8)
eller kanske 27...Lxf5!? och
det lutar åt remi enligt Rybka.
Däremot tillåter 23...Tf7? ett
häftigt angrepp: 24.Sxf6+! Dxf6
25.e5!. Det har spekulerats i
att Anands fel berodde på att
han försökte komma ihåg sina
hemanalyser snarare än att
studera ställningen.
24.Sxf6!
Destruktion!
Det
djupare
motivet bakom offret är att
erövra g5 eller få in Tc7(+). I
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TUNG START. Världsmästaren Anand fick sämsta tänkbara inledning
med förlust i första partiet. Revanschen kom dock redan i det andra.

båda dessa fall är svart troligen
försvarslös.
24...Kxf6
24...Dxf6 25.Th3! Th8 26.Txh8
Dxh8 27.Tc7+ Kf6 28.e5+! slut.
25.Th3 Tg8
25...Ld7 26.Th6+ Kf7 27.Dxg5
(27.Th7+!?) 27...Th8 28.Tc7!
med avgörande angrepp.
26.Th6+ Kf7 27.Th7+ Ke8
27...Tg7
28.Txg7+
Kxg7
29.Dxg5+ Kf7 30.Dd8.
28.Tcc7

XIIIIIIIIY
9r?l?k?r?0
9Zp-TR-?-?R0
9-Zp-?-?-?0
9Sn-?-WqPZp-0
9-?-ZpP?-?0
9?-?L?-?-0
9P?-WQ-?P?0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy

Det är sällan man ser en sådan
mäktig
torndubblering
på
sjunde raden, så tidigt i ett parti.
Svart kan knappast röra sig och
vit behöver bara hitta en ingång
med damen för att avgöra.
28...Kd8
Några småvarianter: 28...a6
29.Db4 Kd8 30.Dxb6 eller 28...
Sb7 29.Lc4 Tf8 30.Dxg5.
29.Lb5!
Nu hotar 30.Tce7 eller 30.Tcf7 följt
av 31.Dxg5+! eller långsammare
30.a4 (garderar Lb5) följt av
31.Dc1 och 32.Txc8+!. Man kan,
utan överdrift, påstå att svart är
oerhört försvarslös...
29...Dxe4 30.Txc8+ uppg.
Om 30...Kxc8 så 31.Dc1+,
alternativt 30...Txc8 31.Td7+.
En kraftfull uppvisning och ett
imponerande förberedelsejobb
av Topalov, som spelade hela
partiet väldigt snabbt.

VM-MATCHEN
 Veselin Topalov
 Viswanathan Anand


Katalanskt (E 04)

Fjärde matchpartiet
1.d4
Här tycker jag att några
öppningstaktiska funderingar
kan vara på sin plats.
Traditionellt sett har 1.e4
varit Anands huvudval men
förmodligen fruktade han
Topalovs
förberedelser
i
Najdorfvarianten.
1...Sf6 2.c4 e6 3.Sf3
På 3.g3 finns 3...c5!? med trolig
övergång i Benoni, som Topalov
gärna spelar. Mot andra spelare
i världstoppen hade Anand
nog varit bekymrad över 3...b6
(Daminidiskt), men en sådan
försiktig öppning passar inte
Topalov.
3...d5 4.g3
Katalanskt, med denna dragföljd, förekom sammanlagt
fyra gånger i matchen (3–1
till vit/Anand). Alla dessa
blev härliga kamppartier och
jag återger öppningsdragen i
kommentarerna nedan. Team
Anand har säkert noterat att
Topalov ogillar defensivspel.
Av denna anledning kunde
Katalanskt, som ofta innehåller
positionella bondeoffer, vara ett
utmärkt psykologiskt val.
4...dxc4
I sjunde partiet följde: 4...Lb4+
5.Ld2 Le7 6.Lg2 0–0 7.0–0 c6
8.Lf4 dxc4!? (inom några drag
förvandlas den lugna ställningen
till en fullständigt oklar) 9.Se5
b5 10.Sxc6 Sxc6 11.Lxc6 Ld7
12.Lxa8 Dxa8 13.f3 Sd5 14.Ld2
e5 15.e4 Lh3!? 16.exd5 Lxf1
17.Dxf1 exd4 18.a4 Dxd5 19.axb5
Dxb5 20.Txa7 Te8 och svart
fick − lite överraskande kanske
− tillräcklig kompensation för

pjäsen (remi efter 58 drag).
5.Lg2 Lb4+
I andra partiet spelades 5...a6
6.Se5!? c5 7.Sa3 cxd4 8.Saxc4
Lc5 9.0–0 0–0 10.Ld2 Sd5
11.Tc1 Sd7 12.Sd3 La7 13.La5
De7 14.Db3 Tb8 15.Da3!? Dxa3
16.bxa3 med god kompensation
för bonden eftersom svart står
trångt och vit får kontroll över
c-linjen. Ändå borde svart ha
flera chanser att återlämna
bonden med lika spel. I partiet
väntade Topalov för länge med
att frigöra sig och sedan blev
det för sent (1–0 efter 43 drag).
Sjätte partiet inleddes likadant
men senare följde: 10.Lg5
h6 11.Lxf6 Dxf6 12.Sd3 La7
13.Da4!? Sc6 14.Tac1 e5 15.Lxc6
b5 16.Dc2 Dxc6 17.Scxe5 De4
18.Dc6 Lb7 19.Dxe4 Lxe4 med
en jämn ställning där löparparet
kompenserar
vits
aktiva
springare och c-linje-kontroll
(remi efter 58 drag).
6.Ld2 a5
En ruffelvariant som inte verkar
speciellt pålitlig.
7.Dc2 Lxd2+
7...b5 8.a4 är trevligt för vit.
8.Dxd2!?
En finess uppfunnen av
Kramnik. I flera lägen har vit
senare Dg5 med hot mot både
g7 och b5. Efter 8.Sbxd2 b5 kan
svart behålla bonden.
8...c6 9.a4 b5 10.Sa3!
Nyhet! Tidigare klarade sig svart
tillfredsställande efter 10.axb5
cxb5 11.Dg5 0–0 12.Dxb5 La6
Kramnik-Topalov, Elista 2008.
10...Ld7
Förefaller lite krystat men i
annat fall kan vit återta bonden
med fördel: 10...La6 11.Se5 Sd5
12.Sxc6 Sxc6 13.axb5 eller 10...
Db6 11.axb5 cxb5 12.Dg5 0–0
13.Dxb5.
11.Se5 Sd5 12.e4 Sb4 13.0–0
0–0 14.Tfd1

Förbereder en bondeframstöt
som kommer att få svarts
ställning att knaka i fogarna.
Damtornet kan utnyttjas på aeller c-linjen.
14...Le8
14...S8a6 15.d5!
15.d5!
Tematiskt centrumgenombrott!
Svarts principiella problem är
att om bonden slås så öppnas en
farlig diagonal för löparen på g2,
och i annat fall kommer svarts
damflygelstruktur att raseras
efter dxc6.
15...Dd6!?
Aktivt försvar. 15...exd5 16.exd5
cxd5?! 17.axb5 (nu hänger c4)
17...Sd7 18.Sc6! Sxc6 19.Dxd5
ger stor vit fördel.
16.Sg4 Dc5 17.Se3 S8a6?!
Senare kommer denna kantspringare att bli grunden för
svarts sorger. Ett spännande
försök att skapa motspel var 17...
Sd3!? som föreslagits av den nye
holländske supertalangen Giri.
18.dxc6 bxa4 19.Saxc4 Lxc6
20.Tac1
Svart har kvar en dubbelmerbonde men alla hans lätta
pjäser står långt ut på damflygeln. Man anar en influens
från Kasparov (eller för en
äldre generation: Aljechin!) nu
när vit snabbt övergår till ett
kungsangrepp.
20...h6!?

XIIIIIIIIY
9r?-?-Trk?0
9?-?-?pZp-0
9n?l?p?-Zp0
9Zp-Wq-?-?-0
9pSnN?P?-?0
9?-?-SN-ZP-0
9-ZP-WQ-ZPLZP0
9?-TRR?-MK-0
xiiiiiiiiy

Idén var antagligen att förhindra
ett senare Dd2-g5. Ett bättre
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defensivdrag var 20...De7!?, även
om Topalov säkert hatade tanken
att återlämna sin merbonde (21.
Sxa5 eller tuffare 21.Sd6!?).
21.Sd6! Da7 22.Sg4 Tad8?
Verkar naivt, man får nästan
intrycket av att Topalov struntar
i att försvara sig. På 22...Sc5!?
som hotar inhopp på d3, spelar
vit 23.Tc4! som förbereder det
kommande offret. Det segaste
försvaret var nog 22...f6!?, som
förhindrar omedelbara offer. Vit
har dock en underbar ställning
och behöver inte jäkta.
23.Sxh6+!
Ett typiskt offer som öppnar
framför svarts kung. Den djupare
poängen visar sig inom kort.
23...gxh6 24.Dxh6
Nu hotar vit att avgöra partiet
genom någon tornmanöver till
kungsflygeln.
24...f6
Förmodligen hade Topalov satt
sin tilltro till detta drag som
öppnar för försvarsresursen

Da7-g7. Anand har dock sett
djupare...

29.Tc2!
Lugnt och fint. Draget garderar
f2 samtidigt som det hotar
30.Te7 eller 30.Txe4.
29...Dh7 30.f7+ Dxf7 31.Txe4
Df5 32.Te7 uppg.
En härlig angreppsseger för
Anand, och säkert en välkommen
psykologisk revansch med tanke
på det första partiet. Nu hade
Anand övertagit ledningen i
matchen: 2½-1½.

25.e5! Lxg2 26.exf6! Txd6
Nu är det för sent att inkludera
damen i defensiven: 26...Dh7
27.Dg5+ Kh8 28.Tc4! Tg8
29.Sf7+! Dxf7 30.Th4+ Dh7
31.Txh7+ Kxh7 32.Dh5 matt;
26...Ld5 27.Dg6+ Kh8 28.f7
(eller 28.Td4!?) .
27.Txd6 Le4
En smålustig avlänkning: 27...
Ld5 28.Tc4! Lxc4 29.Td4!.
28.Txe6 Sd3
Eller 28...Dh7 29.Dg5+ följt av
30.f7+, 30.Te7 eller 30.Txe4

Med Topalov som vit debatterades tre gånger ”Elistavarianten”
(p.g.a. föregångarna TopalovKramnik: 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6
4.Sc3 dxc4 5.a4 Lf5 6.Se5 e6 7.f3
c5 8.e4 Lg6 9.Le3 cxd4 10.Dxd4
Dxd4 11.Lxd4) där vit får en
liten terrängfördel i slutspelet.
I tredje och femte matchpartiet
lyckades Anand försvara sig men
i åttonde gick det sämre. (Om
någon blir förvillad av jämna/
udda nummer så är förklaringen
att man bytte sekvens i halvtid;

XIIIIIIIIY
9-?-Tr-Trk?0
9Wq-?-?-?-0
9n?lSNpZp-WQ0
9Zp-?-?-?-0
9pSn-?P?-?0
9?-?-?-ZP-0
9-ZP-?-ZPLZP0
9?-TRR?-MK-0
xiiiiiiiiy

RIVSTART. Matchen startade explosivt med bara en remi på de fyra första partierna. Efter det fjärde hade
Anand ledningen i matchen för första gången.
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i första halvan av matchen hade
Topalov vit i udda partier medan
det i andra hälften var tvärtom.
Detta var en nyhet från Fide,
antar jag.)
 Veselin Topalov
 Viswanathan Anand
Åttonde matchpartiet

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?p?-?k?p0
9p?-ZPp?-?0
9ZPl?-VL-MK-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?P?-0
9-ZP-?-?P?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

Ett svårt slutspel med olikfärgade
löpare och vit merbonde har
länge vägt mellan vinst och
remi. Nu tycks dock Anand ha
överlevt det värsta...
54...Lc6?
Ett rejält fel för att vara på denna
nivå samt världsmästarens enda
riktiga blunder i matchen. Svart
måste bevaka d-bonden men
även gardera h7 (och alltså
förhindra att vit får en fribonde
på kungsflygeln). Här var det
absolut nödvändigt att låta kung
och löpare byta uppgifter. Med
54...Ld3! (även 54...Ke8 duger)
hade svart klarat sig, t.ex. 55.f4
Ke8 56.g4 Kd7 57.f5 exf5 58.gxf5
h6+! varpå svart håller löparen
på diagonalen b1–f5 och vit inte
har något vettigt sätt att göra
framsteg.
55.Kh6 Kg8 56.g4 uppg.
Ett ganska tidigt uppgivet,
åtminstone med tanke på
publiken, men Anand var nog
frustrerad över sin föregående
groda. Slutet kunde ha blivit 56...
Le8 57.g5 Lc6 58.f4 Ld7 59.Lg7
(en viktig teknik, löparen tar

kontroll över f8 så att svarts kung
inte ska kunna opponera efter
det kommande genombrottet)
59...Le8 (eller 59...e5 60.fxe5
Lf5 61.g6! eller 61.e6!) 60.b3
(dragtvång) 60...Lc6 61.g6 hxg6
62.Kxg6 Ld7 63.Kf6 Lb5 64.Lh6
med vinst eftersom kungen når
nyckelfältet e7.
Nu stod det 4-4 i matchen, hur
jämnt som helst...
 Viswanathan Anand
 Veselin Topalov
Nionde matchpartiet
Det nionde partiet, som
inleddes med en överraskande
spelöppning (Nimzoindiskt med
4.e3), blev mycket komplicerat.
Anand fick två torn mot svarts
dam och hade sedan flera
chanser att avgöra. Här är ett
kritiskt läge:

XIIIIIIIIY
9-?-?-?k?0
9Zp-?-?-?p0
9-Zp-Wqp?p?0
9?-?-Sn-SN-0
9-?-?-?-?0
9ZP-?-?P?-0
9-?-?-?PZP0
9?-TR-TR-?K0
xiiiiiiiiy

I diagramställningen spelade
Anand …
33.Se4?!
… som bevarade positionsfördelen och framtida angreppsmöjligheter. Chansen fanns dock
att spela på direkt angrepp varpå
snygga mattbilder kunde ha
uppstått: 33.Tc8+! Kg7 34.Tec1
Kh6 (34...Dd2 35.T8c7+ Kg8
36.Se4 med mattangrepp, t.ex.
36...De3 37.Td1.) 35.h4 Kh5
(35...Dd2 36.T8c7 Sd7 37.Sf7+!
Kh5 38.g4+! Kxh4 39.T7c2 med

ett annorlunda mattnät) 36.Th8
h6 37.Te1! (hotar 38.Txe5! Dxe5
39.Txh6+!) 37...Sd3 38.Se4
Df4 (garderar h6) 39.Tf1! (ett
förrädiskt lugnt drag som hotar
40.g3 eller 40.g4+) 39...g5
40.Tg8! (burar in svarts kung
och hotar 41.g4+) 40...Df7 (40...
gxh4 41.g4+ hxg3 42.Kg2! eller
40...Dxh4+ 41.Kg1 Df4 42.g4+
Kh4 43.Kg2) 41.Kh2 och svart
kommer inte loss, varpå vit har
olika roliga sätt att avgöra –
fascinerande varianter!
Till slut klarade Topalov remi
med ett nödrop.
Efter två partier i följd med
dålig poängutdelning för Anand
började Topalov åter framstå
som favorit. I detta läge hördes
även en kommentar om att
Topalov var fem år yngre, vilket
skulle kunna bli en fördel om
matchen blev lång. Detta gav
förmodligen extra tändvätska åt
Anand.
Det följde två långa men
ändå relativt lugna partier
där balansen aldrig rubbades,
präglade av nervositet, ömsesidig
respekt och överraskande spelöppningar. I elfte partiet valde
Anand 1.c4 (enda partiet i
matchen utan 1.d4), vilket ledde
till Drakvarianten i förhand.
Allt var upplagt för en
dramatisk finish, där Topalov
hade fördel av de vita pjäserna i
tolfte partiet. (Till synes en rejäl
fördel med tanke på att enbart vit
stått för vinstpartierna tidigare
under matchen.) De flesta hade
nog väntat sig ytterligare en
remi, varpå den jämna matchen
skulle gå till ett hasardartat
avgörande med snabbschack
(först fyra 25-minuterspartier
med inkrement 10 sekunder/
drag, sedan blixt och slutligen
en armageddonblixt).
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Anand är dock erkänt stark
i snabbschack så Topalov ville
helst avgöra under ”ordinarie
speltid”...
 Veselin Topalov
 Viswanathan Anand


Damgambit (D 56)

Tolfte matchpartiet
Sista ordinarie partiet, tung
spänning i luften och allas nerver
på helspänn. Vilken öppning
skulle det bli?
1.d4
Topalov litar på sitt normaldrag.
Man kan därmed notera att det
blev en hel VM-match utan 1.e4.
När hände det senast?
1...d5 2.c4 e6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3
Le7 5.Lg5 h6 6.Lh4 0–0 7.e3
Se4
Således Ortodox Damgambit
och Laskers gamla försvar, som
gissningsvis hade sin största
popularitet
på
1930-talet.
Varianten, som anses tämligen
solid, har förekommit från och
till även i modern tid. Svart får
byta av ett par pjäser och vit får
en liten fördel, men sällan mer.
8.Lxe7 Dxe7 9.Tc1 c6 10.Le2
Sxc3 11.Txc3 dxc4 12.Lxc4 Sd7
13.0–0 b6
Alternativet är 13...e5.
14.Ld3 c5
Klart bättre än 14...Lb7?!
15.Le4!.
15.Le4 Tb8 16.Dc2 Sf6!
Detta drag, som förefaller ytterst
naturligt, är faktiskt nästintill
en nyhet. Vanligast, även bland
starka spelare, har varit 16...La6
eller 16...a5 då vit ofta får en viss
press.
17.dxc5 Sxe4 18.Dxe4 bxc5
Topalov har knappast uppnått
något. Svarts isolerade c-bonde
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utgör visserligen en svaghet
men å andra sidan kan löparen
bli starkare än springaren i den
öppna ställningen.
19.Dc2
Ett alternativ var 19.b3 Lb7
20.Df4 Tfd8 21.Tfc1 Lxf3!?
22.Dxf3 Td2 23.T1c2 med en
mikroskopisk fördel för vit.
19...Lb7 20.Sd2 Tfd8 21.f3 La6
22.Tf2 Td7 23.g3
Med syftet att få bort kungen
från den halvsvaga första raden.
På sikt utgör dock draget en
försvagning som inte ser särskilt
trevlig ut.
23...Tbd8 24.Kg2 Ld3 25.Dc1
La6 26.Ta3
Topalov visar att han till varje pris
vill försöka åstadkomma något.
26.Dc2 Ld3 med remianbud låg
nära till hands.
26...Lb7 27.Sb3 Tc7 28.Sa5 La8
29.Sc4
Springaren har nått sitt idealfält
men Anand visar direkt att den
långa diagonalen är känslig,
minst sagt…
29...e5 30.e4
Annars kan svart, nu eller senare,
överväga 30...e4!? 31.f4 Td3!.
30...f5!
Konsekvent!
31.exf5?
Ett tämligen naivt bonderov. Det
borde stå klart − även för spelare
långt under världseliten − att
svart får ett ruggigt angrepp
när löpardiagonalen öppnas.
Eller kan det möjligen vara
så att en nervös Topalov hade
missat svarts 34:e drag och
därför bedömde situationen
alltför optimistiskt? 31.Sd2
för att till varje pris hålla e4,
var nödvändigt, t.ex. 31...fxe4
32.Sxe4 Lxe4 (32...Td4!?) med
lika spel.
31...e4 32.fxe4?
Inte heller bra. Datorn föreslår

32.Te3 eller 32.Kh3 men vits
ställning är givetvis obehaglig.
32...Dxe4+ 33.Kh3 Td4 34.Se3
Detta försvarsdrag garderar såväl
g2 som g4, samt hotar 35.Tf4.

XIIIIIIIIY
9l?-?-?k?0
9Zp-Tr-?-Zp-0
9-?-?-?-Zp0
9?-Zp-?P?-0
9-?-Trq?-?0
9TR-?-SN-ZPK0
9PZP-?-TR-ZP0
9?-WQ-?-?-0
xiiiiiiiiy

34...De8!
En elegant damreträtt – sådana
kan vara lätta att missa – med ett
ruskigt matthot som framtvingar
en ytterligare luftning av vits
kungsställning. Här kände nog
Anand att VM-titeln var nära.
35.g4
Sorgligt men nödvändigt. 35.Tf4
Dh5+ 36.Th4 Txh4+ 37.gxh4
Df3 matt!
35...h5!
Enkelt men effektivt – vit är helt
försvarslös.
36.Kh4!?
Ett originellt försvarsdrag, på
Karl XII:s manér förhindrar
kungen själv damschacken på
h5. 36.Sc2 hxg4+ 37.Kg3 De5+
38.Tf4 Te4 vinner trivialt för
svart som kan forsätta med Te2g2 eller Tf7xf5.
36...g5+!
Men inte 36...hxg4? 37.Sxg4 och
vit kan få med såväl damen som
tornet på a3 i försvaret.
37.fxg6
37.Kxg5 Tg7+ leder till snabb
matt.
37...Dxg6
38.Df1
Txg4+
39.Kh3
Nu hade en försiktig general
kunnat spela 39...Kh7 för att ta
bort vits schackar men Anand

VM-MATCHEN
hittar ett roligare sätt att säkra
VM-titeln.

XIIIIIIIIY
9l?-?-?k?0
9Zp-Tr-?-?-0
9-?-?-?q?0
9?-Zp-?-?p0
9-?-?-?r?0
9TR-?-SN-?K0
9PZP-?-TR-ZP0
9?-?-?Q?-0
xiiiiiiiiy

39...Te7!
Hotar vackert 40...Txe3+! följt
av 41...Th4+! och 42... Dg4 matt.
Topalov försvarar sig desperat
med ett damoffer och lyckas
faktiskt förlänga VM-matchen
en aning.
40.Tf8+ Kg7 41.Sf5+ Kh7
Absolut
inte
41...Kxf8??
42.Sxe7+ Kxe7 43.Txa7+ och
partiet vänder.
42.Tg3
Om vit hade slagit svarts torn
eller löpare så hade givetvis 42...
Th4+! avslutat matchen.
42...Txg3+ 43.hxg3 Dg4+
44.Kh2 Te2+ 45.Kg1 Tg2+
Här var det bäst att inte vara för
girig: 45...Ld5? 46.Tf6! och vit
håller remi.
46.Dxg2 Lxg2
Båda spelarna konstaterade
naturligtvis att 47.Tf7+ Kg6
48.Tg7+ Kxf5 49.Txg4 hxg4
50.Kxg2 Ke4 51.Kf2 Kd3
skulle ge svart ett lättvunnet
bondeslutspel.
47.Kxg2
Med vit vid draget skulle nu
48.Tf7+ ge remi, alternativt
skulle det kunna bli en fästning
med tornet på f2. Detta är dock
bara fria fantasier eftersom svart
är vid draget och snart får en
fribonde på c-linjen. Här hördes
säkert många besvikna suckar
från hemmapubliken i Sofia.

47...De2+ 48.Kh3 c4 49.a4
a5 50.Tf6 Kg8 51.Sh6+ Kg7
52.Tb6 De4 53.Kh2 Kh7 54.Td6
De5 55.Sf7 Dxb2+ 56.Kh3 Dg7
57.uppg.
I segerintervjun hyllade Anand
sitt sekundantteam genom
att poängtera vikten av att ha
ett starkt och sammansvetsat
"human cluster", vilket var en
subtil syftning på motståndarens
datorresurser.
Sammanfattningsvis får man
säga att Anand imponerade.
Han behöll titeln trots att
omständigheterna vid flera

tillfällen tycktes gå emot honom
och han måste därför betecknas
som en värdig vinnare. Topalov
var diplomatisk efter förlusten
men menade att han hade missat
goda chanser i parti tre, fem och
tio. Båda spelarna var ense om
att det var en välspelad VMmatch med många kamppartier
som kommer att bli ihågkomna
under lång tid.
Enligt planerna kommer
Anands nästa titelmatch att
äga rum under 2012. De första
kandidatmatcherna bör utspelas
redan senare under detta år.

LYCKLIGT SLUT. Först i det sista partiet avgjorde Anand till sin egen
fördel.
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PÅSKTURNERINGEN

Berg från start till
mål i Norrköping
Årets Påskturnering lockade
hela 180 deltagare, vilket var en
klar ökning jämfört med förra
årets 144, och den bästa siffran
sedan 2004.
Även kvaliteten var god med
sex stormästare i startfältet,
inklusive svenskarna Emanuel
Berg, Stellan Brynell och Ralf
Åkesson. Det blev Berg som
dominerade från start till mål,
enda poängförlusten kom i
sista ronden då han säkrade
turneringssegern med remi mot
Bengt Lindberg.
De inledande tre ronderna
spelades med betänketiden
45 minuter per spelare, och
i den första av dessa ställdes
Sverigettan Berg mot Andrew
Wegerif från Forshaga SK:
 Emanuel Berg
 Andrew Wegerif


Caro-Kann (B 17)

Kommentarer av Emanuel Berg
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4
4.Sxe4 Sd7 5.Sg5 Sgf6
Svart garderar upp sig mot
damschacken på h5 och hotar
nu att spela ...h7-h6 (5...h6?
6.Se6! ger vit fördel).
6.Ld3
Återigen är ...h7-h6 förhindrat.
Vit kan också spela 6.Lc4 vilket
leder till en annan variant som
vanligtvis uppstår efter 5.Lc4
Sgf6 6.Sg5.
6...e6
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6...h6? 7.Se6!.
7.S1f3 h6?

XIIIIIIIIY
9r?lWqkVl-Tr0
9Zpp?n?pZp-0
9-?p?pSn-Zp0
9?-?-?-SN-0
9-?-ZP-?-?0
9?-?L?N?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TR-VLQMK-?R0
xiiiiiiiiy

En känd öppningsfälla. Efter
detta drag tillåts vit offra en pjäs
för bonde och ett mycket farligt
initiativ. Det hela är inte så
uppenbart om man inte känner
till det sedan tidigare.
8.Sxe6! fxe6
Svart kan också försvara sig
med 8...De7 varpå vit spelar
9.0–0 fxe6 10.Lg6+ Kd8 11.Lf4
(Det här draget spelades av
superdatorn Deep Blue i
matchen mot Kasparov, men
såväl 11.c4 som 11.Te1 ger också
vit fördel.) 11...b5 (Syftet med
det här draget är att förhindra
c2-c4 och därigenom ge svarts
springare fri tillgång till d5fältet. Dessutom förbereds
utvecklingen av svarts löpare till
b7. Nackdelen med draget är att
det försvagar de svarta fälten och
svarts kung som för tillfället står
relativt tryggt är knappast säkrad
i det långa loppet. Statistiskt sett
har svart klarat sig bäst med 11...
Sd5 12.Lg3 Db4 13.De2 Le7. Vit
står dock klart bättre efter 14.c4

även om det fotfarande krävs
en hel del för att föra partiet till
vinst.) 12.a4 (12.Te1!? var ett
intressant alternativ för att sätta
press mot e6-bonden.) 12...Lb7
13.Te1 Sd5 14.Lg3 Kc8 15.axb5
cxb5 16.Dd3 Lc6 17.Lf5 (Vit
hotar nu att slå bonden på e6
med ett förkrossande angrepp
som följd. Svart tvingas därför
att ge damen varpå vits anfall
också slår igenom på grund
av svarts dåliga koordination
mellan sina pjäser.) 17...exf5
18.Txe7 Lxe7 19.c4 uppg. , Deep
Blue-Kasparov, New York 1997.
Svart kunde ha kämpat vidare
några drag till, men mot en
datamaskin tyckte inte Kasparov
att det var lönt.
9.Lg6+ Ke7 10.0–0 Dc7
Svart hindrar vits löpare från
att gå till f4 och ger samtidigt
kungen ett flyktfält på d8.
11.Te1
Vit sätter press mot e6 för att hålla
svarts kung kvar i centrum.
11...Sd5?
Svart förbereder att spela
springaren till f4, men hans plan
är förfelad eftersom ...Sf4 kan
bemötas med Se5!. Svart borde
istället ha fortsatt med antingen
11...Sb6 eller bondeoffret 11...
Kd8 för att få ut sina pjäser. Efter
det sistnämnda kan det följa
12.Txe6 Sb6 13.Te1 Lg4 14.h3
Lxf3 15.Dxf3 Ld6 varefter vit
har två bönder för pjäsen och
ett fortsatt starkt initiativ. Svart
har dock lyckats få ut pjäserna

FOTO: Frans Dahlstedt

PÅSKTURNERINGEN

SEGERRAD. Emanuel Berg vann de sju första partierna i
Påskturneringen. I den sjunde ronden var det stormästarkollegan Ralf
Åkesson som stod för motståndet.

och är på god väg att fullborda
sin utveckling till skillnad från i
partiet.
12.c4 S5b6
12...Sf4 förlorar omedelbart efter
13.Se5! Sxe5 (13...Dxe5 14.dxe5
Sxg6 ger svart tre pjäser för vits
dam, men eftersom han helt och
hållet saknar koordination är
ställningen hopplöst förlorad,
t.ex. 15.Dh5 Kf7 16.Te4! följt av
Tf4+ med avgörande fördel för
vit.) 14.Lxf4 och vit står klart
bättre. Svart har nu slösat på tok
för många tempon och jag sökte
därför ivrigt efter en forcerad
vinstvariant innan svart hinner
konsolidera.

XIIIIIIIIY
9r?l?-Vl-Tr0
9ZppWqnMk-Zp-0
9-Snp?p?LZp0
9?-?-?-?-0
9-?PZP-?-?0
9?-?-?N?-0
9PZP-?-ZPPZP0
9TR-VLQTR-MK-0
xiiiiiiiiy

13.Sg5!
Det klart starkaste draget i
ställningen. Svart är praktiskt

taget tvungen att ta emot vits
offer.
13...hxg5
På 13...Sf6 följer 14.Sf7 Tg8 15.b3!
med avgörande fördel för vit. Det
är svårt att hitta konstruktiva
drag för svart medan vit hotar
att lugnt bygga vidare med Df3
och Lf4. Samtidigt ligger drag
som La3+ och d4-d5 i luften.
14.Txe6+!
Återigen är svart tvungen att
anta offret, annars följer 15.Te8
matt i nästa drag.
14...Kxe6 15.Dg4+ Kd6
Den enda flyktrutan som
undviker omedelbar matt. 15...
Ke7 16.Lxg5+ Sf6 17.Te1+ Kd8
(17...Kd6 18.Lf4 matt) 18.Te8
matt; 15...Kf6 16.Dxg5+ Ke6
17.Df5+ Ke7 18.Df7+ Kd6
19.Lf4+ Se5 20.c5 matt.
16.Lf4+!
Ett forcerande och starkt drag
som inte ger svart några som
helst chanser. Den till synes
enkla damvinsten 16.Dg3+ hade
lett till onödiga komplikationer
efter 16...Ke6 17.Dxc7 Ld6
och även om vit tar sig ut med
damen genom 18.Lf5+! så har
svart fått mycket trä för damen

och är fortfarande med i partiet.
16.Lxg5 var ett annat lockande
drag, men dessvärre har svart
försvarsresursen 16...Sxc4 med
idén att offra tillbaka material
med ...Sde5 och det hela är långt
från klart.
16...gxf4 17.Dxf4+ Se5
Efter detta drag blir svart
mattsatt forcerat. Nödvändigt
var istället 17...Ke6 men här
vinner vit också, enklast med
18.Df7+ (Själv hade jag planerat
18.Df5+ Ke7 19.Te1+ vilket leder
till damvinst eller matt. Svart
har fortfarande en del praktiska
chanser efter 19...De5! [19...
Se5 20.Df7+! Kd6 21.c5 matt]
20.dxe5 även om ställningen
objektivt sett är förlorad.) 18...
Kd6 19.Te1! och svart kan inte
undkomma stor materiell förlust
eller matt.
18.Dxe5+ Kd7 19.De8+ Kd6
20.c5+ Kd5 21.De4+ Kc4
22.Tc1+
Nu får vit också med tornet i
anfallet och svart är chanslös
trots sitt stora materiella
övertag.
22...Kb5
22...Kb4 23.De1+ leder också till
forcerad matt.
23.Dd3+ uppg.
Svart gav upp utan att invänta
den följande matten 23.Dd3+
Ka5 (23...Sc4 24.Dxc4+ Ka5
25.b4+ Ka4 26.Lc2+ Ka3 27.Db3
matt) 24.Da3+ Sa4 (24...Kb5
25.Ld3+ Sc4 26.Lxc4 matt)
25.b4+ Ka6 (25...Kb5 26.Ld3
matt) 26.Dxa4+ Da5 27.Dxa5
matt.
Slutställning
1. Emanuel Berg
2. Bengt Lindberg
Yrjö Rantanen
4. Jouni Yrjölä
Tobias Bende

7½
7
7
6½
6½
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DELTALIFT OPEN

Tikkanen överlägsen i Laholm
Av Axel Smith

Två stormästare kom till start: de
båda limhamnarna Jonny Hector
och Stellan Brynell. Finalpartiet,
i sjunde ronden av åtta, spelades
dock mellan Hans Tikkanen och
Björn Ahlander. På vägen dit
hade de båda spelat remi mot
Jonny Hector och vunnit övriga
sex partier. Björn och Hans hade
dessutom fått till två vackra
kombinationer vardera:
 Jan Persson
 Hans Tikkanen

FOTO: Niklas Sidmar

Deltalift Open spelades för
sjunde gången på Laholms
Teater. Att turneringen är
välarrangerad märks på hur
många som återvänder: Av
årets 86 deltagare var två
tredjedelar med ifjol och hela
76 procent har varit med någon
gång tidigare.

SÄKER. Hans Tikkanen tappade bara en halv poäng på de åtta ronderna
och vann med en poängs marginal till tvåan Axel Smith.

 Drazen Dragicevic
 Hans Tikkanen
Efter ett par lugna drag har
vitspelaren vaggats i säkerhet.
Drazens senaste drag, Tf1–d1,
var oförsiktigt.

XIIIIIIIIY
9r?-?-?k?0
9?lZpp?-Zp-0
9-Zp-?-?qZp0
9?-?-Zp-?-0
9-ZPPVlP?-?0
9?RSN-?rZP-0
9-?-?-ZP-ZP0
9?-?QVLRMK-0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9r?-Wq-Trk?0
9ZppZp-VlpZpl0
9-?n?pSn-Zp0
9?-?-?-?-0
9-?QZP-?-?0
9ZP-SN-?NZP-0
9-ZP-?PZPLZP0
9TR-VLR?-MK-0
xiiiiiiiiy

22...Txc3! 23.uppg.
Efter 23.Lxc3 Dxe4 blir det matt
på g2, då f-bonden är spikad.
23.Txc3 Dxe4 går samma öde
till mötes.

11...Lc2!
Plötsligt är vits dam illa ute.
12.Lf4
12.Td2 Sa5 13.Da2 Lb3 14.Db1
och svart står klart bättre, då hela
vits damflygel är ur spel. Troligen

Svart drar
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Svart drar

var det ändå detta Drazen borde
spelat. Efter 12.Te1 Sa5 13.Db5
(13.Da2 Sb3 vinner kvalitet.)
13...c6 14.De5 Ld6 15.De3 Sc4
är damen fångad mitt på brädet.
12...Lxd1
och med kvalitet mer vann
svart.
 Axel Smith
 Björn Ahlander

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9WQ-?-?pMkp0
9-?-?-Wqp?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-?P?0
9?-?-?-?-0
9P?r?rZP-ZP0
9TR-?-?RMK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

30...Df4! 31.uppg.
Poängen är att 31.h3 faller
på 31...Dg3+!! 32.fxg3 Tg2+

DELTALIFT OPEN
20.c6!
Poängen är att evakuera d5-fältet
för springaren och att tvinga
svarts löpare att flytta.
20...bxc6
20...Txe4 och vit vinner pjäs
i och med det dubbelhot som
uppstår efter antingen 21.fxe4
eller 21.Sxe4.
21.dxc6 Lxc6 22.Sd5
I partiet offrade Conny kvalitet
med 22...Lxd5 23.Txe8+ men
Björn vann utan större problem.
Om istället 22...Df7 så 23.Txe8+
Txe8 24.Txe8+ Lxe8 25.Lxf5
Dxf5 26.Se7+ med gaffel, en
finess man helst ska ha sett
innan man spelar 20.c6!.

33.Kh1 Th2+ 34.Kg1 Tcg2 matt.
På 31.Tae1 spelar svart 31...
Dxg4+ 32.Kh1 Df3+ 33.Kg1 följt
av tornlyft längs fjärde raden
med 33...Tc4!. Andra vita drag
bemöts på samma sätt.
 Björn Ahlander
 Conny Holst

XIIIIIIIIY
9r?-?r?k?0
9?pZpl?-Vl-0
9p?-Zp-Wq-Zp0
9?-ZPP?nZp-0
9-?-?RZp-?0
9?-SNL?P?-0
9PZP-WQ-VLPZP0
9?-?-TR-MK-0
xiiiiiiiiy

ställning men Hans försvarade
sig väl och lyckades ro ut
attacken och därefter avveckla
till ett fördelaktigt slutspel som
han också vann. I sista ronden
vann Hans säkert mot Josef Ask
och tog hem förstaplatsen.

Finalpartiet blev spännande.
Björn hade länge en lovande

Vit drar

Slutställning
1. Hans Tikkanen
2. Axel Smith
3. Jonny Hector
Stellan Brynell
Conny Holst
Josef Ask
Tomas Rosell

7½
6½
6
6
6
6
6

Rödeby Open
29 juli - 1 augusti 2010
Speldagar
		
		
		

Torsdag 29/7
Fredag 30/7
Lördag 31/7
Söndag 1/8

Betänketid

40 drag på två timmar, därefter 30 minuter för resten av partiet.

Spelplats

Chapmanskolan, Östra Köpmangatan 26, Karlskrona

Anmälan
		
		
		

Telefon Sten Bernhardsson 0455-26228, 0707-981199,
E-post: rodebyschack@yahoo.se
Post: Sten Bernhardsson, Alamedan 4, 371 31 Karlskrona
Ange namn, klubb och rankingtal!

Startavgift

300 kr erlägges vid den personliga anmälan 29/7 senast 09.30.

Priser		
		

5 000, 3 000, 2 000, 1 000, 4x500 kr. Dessutom rankingpriser 400 kr i grupper om sex
spelare. Om deltagarantalet understiger 75 reduceras priserna.

Hotell		
		

Hotell First hotel 0455-55560, Statt 0455-55550, Hotell Conrad 0455-363200
Karlskrona vandrarhem 0455-10020, Hotell Angöringen 0455-24600

8.30-9.30 personlig anmälan, 10-15 rond 1, 16-21 rond 2
10-15 rond 3, 16-21 rond 4
10-15 rond 5, 16-21 rond 6
9-14 rond 7, 14.30 prisutdelning

VÄLKOMNA!
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Inte för sent att anmäla sig till SM!
Årets Schack-SM ser ut att bli
det deltagarmässigt bästa på flera
år. Tävlingarna startar 3 juli, och
efteranmälningar kan göras i alla grupper
utom elitklasserna!
Om du inte har möjlighet att vara
på plats under hela SM-veckan kan du
delta i den nya weekendturneringen,
som spelas andra SM-helgen. Spela fem
ronder fredag-söndag och följ samtidigt
den spännande upplösningen i SMgruppen!

http://www.lask.se/sm2010/

Rockaden Open 2010
SK Rockaden inbjuder till stor breddtävling för spelare under 1500 i rating.
Datum: Fredag till söndag 6–8 augusti.
Tävlingsform: 8 ronder monrad.
Betänketid: 30 drag på 1 timme, därefter resten av
partiet på 30 minuter.
Priser: 1:a till 10:e plats = fina pokaler.
Rankingpriser: 20 fina rankingpriser delas ut till spelare
i olika rankinggrupper som ej får ordinarie pris.
Startavgift: 150 kr
Rockadenmedlemmar får 50 kr i rabatt!
Logi: 250 kr för 2 nätter i klubblokalen inklusive frukost
(medtag liggunderlag). Vi rekommenderar också:
Hotel Formule 1, Mikrofonvägen 1, tel: 08-744 20 44
Ibis Hotel, Västertorpsvägen 131, tel: 08-556 323 30
Boka i tid!
● Cafeteria finns i spellokalen där du kan köpa varm
korv, smörgåsar, läsk, kaffe m.m.
● Anmälan senast måndag den 2 augusti via telefon
eller e-post. Uppge namn, telefon, klubb och ratingtal
(1 maj).
● Betalning sker kontant på speldagen eller till PG
55 32 55-1.
Leif Stenberg 08-733 46 35, 070-260 22 10
E-post: leifstenberg13@hotmail.com

Spelprogram
Fre
Lör
Sön

13.00–14.30
15.00		
18.15		
09.00		
12.15		
16.00		
09.00		
12.15		
16.00		

personlig anmälan
Rond 1
Rond 2
Rond 3
Rond 4
Rond 5
Rond 6
Rond 7
Rond 8

Prisutdelning direkt efter sista ronden!
Spellokal:
Hägerstensåsens Medborgarhus,
Sparbanksvägen 31 / Riksdalervägen 2.
Tunnelbana mot Fruängen till station Hägerstensåsen,
uppgång Hägerstensåsen, följ Sedelvägen till
Sparbanksvägen.

Information:
Ronny Lindqvist 08-783 59 58
Webbsida: http://www.rockaden.com

VÄLKOMMEN TILL EN SPÄNNANDE TÄVLING!
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Spelöppningsskola
Av Ari Ziegler

RYSKT del 2
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6
XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVl-Tr0
9ZppZpp?pZpp0
9-?-?-Sn-?0
9?-?-Zp-?-0
9-?-?P?-?0
9?-?-?N?-0
9PZPPZP-ZPPZP0
9TRNVLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

RYSKT
I nummer 1/2010 inleddes
artikeln om ryskt som fortsätter
här. Partierna är från Corus 2010
när inget annat anges.
 Wesley So
 Anish Giri

1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6 4.Sf3
Sxe4 5.d4 d5 6.Ld3 Sc6 7.0–0
Le7 8.Te1 Lg4
(Lägg namnet Giri på minnet,
15 år och redan Holländsk
mästare...)

XIIIIIIIIY
9r?-Wqk?-Tr0
9ZppZp-VlpZpp0
9-?n?-?-?0
9?-?p?-?-0
9-?-ZPn?l?0
9?-?L?N?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TRNVLQTR-MK-0
xiiiiiiiiy

9.c3
9.c4 Sf6 10.cxd5 Lxf3 11.Dxf3
Dxd5 12.Dxd5 (Bondeoffret
12.Dg3 Dxd4 har testats, men
utan framgång för vit.) 12...Sxd5
ger inte vit speciellt mycket att
jobba med.
9...f5 10.Db3 0–0
10...Dd6 11.Sbd2 0–0–0 har
provats. Ställningen är svår efter:
12.Dc2 med idén b2-b4.
11.Sbd2
Vit hotar nu att vinna bonde
eftersom d5-bonden är spikad.
Efter 11.Dxb7 spelar svart 11...
Tf6 och har kompensation, t.ex.
12.Db3 Lxf3 13.gxf3 Tb8 14.Da4
Dd6! och nu funkar inte 15.fxe4
fxe4 16.Lf1 Txf2! 17.Lg2 (17.
Kxf2 Dxh2+ 18.Lg2 Tf8+ 19.Ke3
Lg5+ 20.Ke2 Dh5+ 21.Lf3 Dxf3
matt) 17...Tbf8 18.Le3 Lh4!
19.Sd2 Dg6.
11...Sa5
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Att offra bonden nu är inte lika
bra eftersom springaren på d2
gör att svart inte får in motspelet
med lika mycket fart. 11...Kh8
12.Dxb7 Tf6 13.Db3 Tb8 (13...
Tg6 14.Lb5 Sxd2 15.Sxd2 Ld6
16.Sf1 och vit står bättre). 14.Dc2
Ld6 15.h3 Lh5

XIIIIIIIIY
9-Tr-Wq-?-Mk0
9Zp-Zp-?-Zpp0
9-?nVl-Tr-?0
9?-?p?p?l0
9-?-ZPn?-?0
9?-ZPL?N?P0
9PZPQSN-ZPP?0
9TR-VL-TR-MK-0
xiiiiiiiiy

Svart har initiativet. Rent
teoretiskt skall det inte räcka fullt
ut för att kompensera bonden.
Vit har försvarsresurser. Men
jag skulle själv mycket väl kunna
tänka mig att trots det vara svart
här eftersom jag tycker om att
angripa.
12.Dc2 Sc6
Om 12...Ld6 så 13.Se5!.
13.b4

XIIIIIIIIY
9r?-Wq-Trk?0
9ZppZp-Vl-Zpp0
9-?n?-?-?0
9?-?p?p?-0
9-ZP-ZPn?l?0
9?-ZPL?N?-0
9P?QSN-ZPPZP0
9TR-VL-TR-MK-0
xiiiiiiiiy

Även om svart har etablerat
någon form av motspel på
kungsflygeln så ger inte vit upp
sina stormaktsambitioner.
13...a6
Frågan är om svart egentligen
behöver förhindra b4-b5: 13...
Ld6 14.b5 Sa5 15.Se5 Lh5 16.Sf1

(16.f3?! Dh4 17.Tf1 c5 18.bxc6
Sxc6 19.fxe4 fxe4 20.Lb5 Sxe5
21.dxe5 Lxe5 med initiativ för
svart.) 16...c5 17.bxc6 Sxc6
18.Sxc6 bxc6 19.f3 Dh4 20.Le3
Tf6 21.Le2 f4 22.fxe4 fxe3 23.e5
Lg6 24.Ld3 Tf2 25.Dd1 Tb8
26.Txe3 Lxd3 27.Dxd3 Tbb2
28.Tg3 Le7 29.Da6 h6 30.Dxc6
De4 31.De6+ Kh7 32.Dg4 Dxg4
33.Txg4 Tfe2 och vit står något
bättre. Men vägen hit har varit
lång och krånglig; Fritz 12 och
Deep Shredder 12 har varit
oense om vilka drag som varit
bäst sedan 16...c5, så det är inte
otänkbart att det kan finnas
något drag någonstans som
ruckar balansen till svarts favör.
Min slutsats är att det inte finns
starka skäl för svart att spela 13...
a6.
14.a4 Ld6 15.La3
15.Tb1 ledde till snabb remi i
Sjirov-Kramnik 2005.
15...Kh8
15...Tf6 har spelats av Karpov
och Sjirov.
16.Db2
16.b5!? axb5 17.Lxd6 cxd6 (17...
Dxd6 18.axb5 Txa1 19.Txa1
Se7 20.Se5 och vit står bättre.)
18.axb5 Sa5 19.Ta3 Lxf3 20.Sxf3
Sc4 21.Txa8 Dxa8 med lika spel
16...Se7
Det stabilare 16...Te8 blev till
slut remi i Svidler-Nielsen 2005.
17.Se5 Lxe5 18.dxe5 Sg6 19.f3
Sxe5 20.Lf1 Df6 21.fxe4 fxe4

XIIIIIIIIY
9r?-?-Tr-Mk0
9?pZp-?-Zpp0
9p?-?-Wq-?0
9?-?pSn-?-0
9PZP-?p?l?0
9VL-ZP-?-?-0
9-WQ-SN-?PZP0
9TR-?-TRLMK-0
xiiiiiiiiy

22.Kh1

RYSKT
Efter 22.Sb3! Tf7 23.b5 ser svarts
kompensation mycket mager ut.
22...b5! 23.Sb3 Dh4 24.Dd2
Tf5
Bättre var 24...bxa4! 25.Sc5
(25.Sd4 Tf2 26.De3 Lf3) 25...
Tf5; 24...Tf2? 25.Dxd5 ger vit
avgörande fördel.
25.Sd4 Th5?
25...Tf2! 26.De3 Lf3.
26.h3 Tf8 27.Te3! Tf2 28.De1
Df6 29.Kg1! Tf4 30.hxg4
Sxg4 31.Th3 Txh3 32.gxh3
Sf2 33.De3 Dg5+ 34.Lg2 Sd1
35.Dc1?
Jag gissar att vit var i tidsnöd här.
Rätt var 35.Txd1 Tf1+ 36.Txf1
Dxe3+ 37.Tf2 och vit vinner.
35...Dg3
36.Se2??
Tf1+
37.uppg.
 Veselin Topalov
 Alexei Shirov

Corus 2004
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6 4.Sf3
Sxe4 5.d4 d5 6.Ld3 Ld6

XIIIIIIIIY
9rSnlWqk?-Tr0
9ZppZp-?pZpp0
9-?-Vl-?-?0
9?-?p?-?-0
9-?-ZPn?-?0
9?-?L?N?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TRNVLQMK-?R0
xiiiiiiiiy

7.0–0 0–0 8.c4 c6 9.cxd5
Vit kan spela utan det här draget,
men svart har en lättare uppgift
då.
9...cxd5 10.Sc3
Tvingar svart att slå på c3.
10...Sxc3
10...Te8 11.Lxe4 (11.Te1 Sxc3
[11...Lf5 12.Db3!] 12.Txe8+
Dxe8 13.bxc3 och vit står något
bättre.) 11...dxe4 12.Sg5 är något
bättre för vit enligt Jusupov.

11.bxc3
Den isolerade bonden på d5
kommer att ge svart oväntade
problem.
11...Lg4 12.Tb1 Sd7
Om 12...b6 så 13.Tb5. Vit står
något bättre.
13.h3 Lh5 14.Tb5

XIIIIIIIIY
9r?-Wq-Trk?0
9Zpp?n?pZpp0
9-?-Vl-?-?0
9?R?p?-?l0
9-?-ZP-?-?0
9?-ZPL?N?P0
9P?-?-ZPP?0
9?-VLQ?RMK-0
xiiiiiiiiy

Vit etablerar ett röntgenangrepp
mot löparen på h5. Efter 14.Txb7
får vit enligt erfarenheten ge
kvalitet, men modern datorkraft
påstår att så inte är fallet: 14...
Sb6 15.La6 De8 16.g4 Lg6 17.Se5
Lxe5 18.dxe5 Dxe5 19.Dd4 De6
20.La3 och vit står något bättre.
14...Sb6 15.c4 Lxf3
Tvunget.
16.Dxf3 dxc4 17.Lc2 Dd7 18.a4
g6
18...Tfe8 ser ut att utjämna:
19.Le3 (19.Lf5 Dc7 [19...Dc6
20.Lxh7+! Kxh7 21.Dxf7] 20.a5
Dc6 21.Dxc6 bxc6 22.Tb2) 19...
Tad8 20.Tfb1 Lc7 med lika spel.
19.Le3
19.Ld2 c3!, Kasparov-Shirov,
Linares 2000.
19...Tac8 20.Tfb1 c3 21.a5 Sc4
22.Txb7

XIIIIIIIIY
9-?r?-Trk?0
9ZpR?q?p?p0
9-?-Vl-?p?0
9ZP-?-?-?-0
9-?nZP-?-?0
9?-Zp-VLQ?P0
9-?L?-ZPP?0
9?R?-?-MK-0
xiiiiiiiiy

22...De6
22...Tc7 23.Lh6 Te8 24.Txc7
Dxc7 25.Dxc3 Sa3? 26.Te1!
Tb8 27.Dxc7 Lxc7 28.Te7! och
vit vinner, Motylev-Ristic,
Jugoslavien 2000.
23.Ta1
23.Lb3!? Df5! 24.Dxf5 gxf5
25.Ta1! f4 26.Lc1 Tfe8? (26...Sd2!
med lika spel) 27.f3! med liten
fördel för vit, Grischuk-Shirov,
New Delhi/Theran 2000.
23...Tc7

XIIIIIIIIY
9-?-?-Trk?0
9ZpRTr-?p?p0
9-?-Vlq?p?0
9ZP-?-?-?-0
9-?nZP-?-?0
9?-Zp-VLQ?P0
9-?L?-ZPP?0
9TR-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy
23...Sd2! Med lika spel.
24.a6?!
24.Txc7! ger vit fördel.: 24...Lxc7
25.Lh6 Te8 (25...Tc8!? 26.Dxc3
Dd6 [26...Df6 27.g3 Sd6 28.Le3
är bättre för vit] 27.g3 ger också
vit övertaget) 26.Dxc3 Lxa5
27.Dd3 Lc7 (27...Lb6 28.Lb3
Sb2 29.Dc3 De2 30.Le3 och vit
vinner) 28.Lb3 Dd6 29.g3 Se5
30.Db5 (30.De3 Dxd4 31.Txa7
med initiativ) 30...Sf3+ 31.Kg2
Tb8 32.Lxf7+ Kxf7 33.Dc4+ Kf6
34.Kxf3 och vit står bättre.
24...Sxe3 25.fxe3 Kg7 26.e4 f6
27.Dxc3 Tff7 28.Db3 remi
 Fabiano Caruana
 Vladimir Kramnik

1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6 4.Sf3
Sxe4 5.Sc3
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XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVl-Tr0
9ZppZp-?pZpp0
9-?-Zp-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?n?-?0
9?-SN-?N?-0
9PZPPZP-ZPPZP0
9TR-VLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

Det här anses inte ge svart någon
större huvudvärk och varför
skulle det göra det egentligen?
Vit tar frivilligt på sig en
dubbelbonde genom att slå ut
från centrum. Vit har därmed
gett upp alla anspråk på att spela
strategiskt och får istället sätta
sin lit till figurspelet.
5...Sxc3 6.dxc3 Le7 7.Le3
För vildingar så kan följande
spelidé rekommenderas: 7.Ld3
0–0 8.h4 Te8 9.Kf1 (9.Le3 Sc6
10.Sg5 [10.Lxh7+ Kxh7 11.Sg5+
Kg8 12.Dh5 Lxg5 13.hxg5 Kf8
14.Dh8+ Ke7 15.Dxg7 Le6 och
svart klarar sig.] 10...h6 11.Sxf7
Kxf7 12.Lc4+ Le6 13.Dh5+ g6
14.Lxe6+ Kxe6 15.Dxg6+ Lf6
16.0–0–0 med lika spel kan man
också tänka sig.) 9...Sc6 10.Sg5
h6 11.f4 (11.Sxf7 Kxf7 12.Lc4+
Le6 13.Dh5+ g6 14.Lxe6+ Kxe6
15.Dxg6+ Lf6 ) 11...g6 12.Lxg6
Lxg5 13.Lxf7+ Kxf7 14.hxg5
De7 15.Txh6.
7...0–0
7...Sc6 8.Dd2 Le6 9.0–0–0 Dd7
10.h4 h6 11.Kb1 Lf6 (11...a6 är
huvuddraget.)
A) 12.a3 a6 13.Sd4 Sxd4 14.Lxd4
De7 15.Df4 Le5 16.De4 0–0–0
17.Lxe5 f6 18.De3 fxe5 19.Da7
Df7 20.Da8+ Kd7 21.Dxb7 Tb8
22.Dxa6 Dxf2 23.Lc4 Lf5 24.Ld3
Le6 25.Lc4 Lf5 26.Lb3 Db6
27.Dxb6 Txb6 28.Thf1 g6 29.Ld5
c6 30.Lf3 Ta8 31.Kc1 Ke7 32.h5
d5 33.hxg6 Lxg6 34.Th1 Th8
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35.b4 e4 36.Le2 Ke6 37.Th3 Tb7
38.Tdh1 Tbh7 39.a4 Lf5 40.Th4
Ke5 41.Th5 Kf4 42.Tf1+ Ke3
43.Thxf5 Kxe2 44.T5f2+ Ke3
45.Kd1 uppg., Leko - Smeets,
Wijk aan Zee 2010
B)12.Sd4 Sxd4 13.Lxd4 Lxd4
14.Dxd4 0–0 15.Le2 Tae8
16.Lf3 Db5 17.g4 b6 18.Dd2 f6
19.The1 Lf7 20.Le4 d5 21.Ld3
Da5 22.Txe8 Txe8 23.b3 Dc5
24.h5 Kf8 25.Kb2 d4 26.Lf5
dxc3+ 27.Dxc3 Dxc3+ 28.Kxc3
a5 29.a4 Te5 30.Td8+ Te8 31.Td3
Te5 32.Td8+ Te8 33.Td3 Te5
34.Th3 Ke7 35.f4 Tc5+ 36.Kb2
Td5 37.Kc3 Tc5+ 38.Kb2 Td5
39.Kc3 Tc5+ 40.Kd3 Td5+
41.Ke2 Td4 42.Te3+ Kd8 43.Le4
Kd7 44.Lf5+ remi Ni Hua -Giri,
Wijk aan Zee 2010.
8.Dd2
Ett litet tips till vågade är: 8.Ld3
Sd7 (verkar säkrast) 9.h4 Sf6
10.Dd2 Te8 11.0–0–0 Lg4 och
svart skall nog klara sig.
8...Sd7
a) 8...Le6 9.h4 Dd7 10.Sg5 (10.
Lxh7+ Det så kallade Babyangreppet funkar inte så länge
som svart har möjlighet att
komma med en löpare till f5
när vit tänker göra matt. 10...
Kxh7 11.Sg5+ Kg8 12.Dh5 Lf5)
10...Lf5 11.g4 Lg6 12.f4 är väl
möjligen ett alternativ, t.ex.
12...Te8 13.Kf2 Lxd3 14.Dxd3
g6 och vit har åtminstone lite
skrämselpropaganda att sprida.
b) 8...Sc6 9.h4 f5 (9...Lg4
10.Lxh7+ Kxh7 11.Sg5+ Kg8
[11...Lxg5
12.hxg5+
Kg8
13.Dxg4] 12.Dxg4) 10.De2 Le6
11.0–0–0 och vit har pressen.
9.0–0–0 Te8 10.h4 c6 11.Ld3

XIIIIIIIIY
9r?lWqr?k?0
9Zpp?nVlpZpp0
9-?pZp-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-?-ZP0
9?-ZPLVLN?-0
9PZPPWQ-ZPP?0
9?-MKR?-?R0
xiiiiiiiiy
Vit har ställt upp sig för
kungsangrepp, men Kramnik
verkar inte allt för skrämd. Ett
problem med vits ställning är att
man hellre vill ha damen på vit
ruta för att verkligen lyckas med
angreppet.
11...Da5 12.Kb1 Se5 13.Sxe5
dxe5 14.De2 Le6 15.Lc4 Lxc4
16.Dxc4 Tad8 17.h5 Txd1+
18.Txd1 Td8 19.Td3 a6 20.Dg4
Dc7 21.De4 g6 22.g4 Txd3
23.cxd3 Dd7 24.Dxe5 Dxd3+
25.Kc1 Dd6 26.De4 De6 27.Dxe6
fxe6 28.Kc2 gxh5 29.gxh5 e5
30.Kd3 Kf7 31.Ke4 remi
 Veselin Topalov
 Vladimir Kramnik

Linares 1999
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6
4.Sxf7!?

XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVl-Tr0
9ZppZp-?NZpp0
9-?-Zp-Sn-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?P?-?0
9?-?-?-?-0
9PZPPZP-ZPPZP0
9TRNVLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

Den så kallade Cochranegambiten. Den har väl i finare
kretsar aldrig betraktats som
helt rumsren, men faktum är att
stormästare som Topalov, Short

RYSKT
och Brenninkmejer har spelat
den och då borde den vara god
nog även för oss. Den som har
utvecklat systemet mest är den
lettiska internationella mästaren
Vitolinsj. Han spelade draget
under en stor del av sin karriär
som dock avslutades alltför
tidigt.
4...Kxf7 5.Sc3
5.Lc4+ är inte så bra på grund av
5...d5 6.exd5 Ld6 och svart har
stoppat vits spel helt och hållet.
5.d4 är huvuddraget. 5...g6 (5...
c5 verkar lite onödigt eftersom
vit oftast får en bonde till här,
t.ex 6.dxc5 Da5+ 7.Sc3 Dxc5
8.Le3 Da5 9.Lc4+ Le6 10.Lxe6+
Kxe6 11.Dd3 Sc6 12.f4 Tc8
13.Dc4+ Kd7 14.0–0–0 Le7
15.Df7 med kompensation.)
6.Sc3 De8 7.Lc4+ Le6 8.Lxe6+
Dxe6 9.0–0 Lg7 10.Dd3 Te8
11.Te1 med någon form av inte
tillräcklig kompensation.
5...c5 6.Lc4+ Le6
6...Ke8?! är av naturliga skäl inte
att rekommendera.
7.Lxe6+ Kxe6 8.d4 Kf7!?
8...cxd4 9.Dxd4 Sc6 10.Dc4+
med kompensation.
9.dxc5 Sc6 10.De2!?
Efter 10.cxd6 Lxd6 har
vit förvisso tre bönder för
springaren, men risken är att
svart får fint figurspel.
10...Dd7 11.Le3 dxc5 12.f4 Te8
13.e5 Sg4 14.Td1 Df5 15.0–0
h5!

XIIIIIIIIY
9-?-?rVl-Tr0
9Zpp?-?kZp-0
9-?n?-?-?0
9?-Zp-ZPq?p0
9-?-?-ZPn?0
9?-SN-VL-?-0
9PZPP?Q?PZP0
9?-?R?RMK-0
xiiiiiiiiy

Med oklart spel. 15...Sxe3 är inte
lika bra: 16.Dxe3 Dxc2 17.Td7+
Te7 (17...Kg8 18.f5!) 18.f5!! Dxb2
(18...Txd7 19.e6+ Ke7 20.exd7+
Kxd7 21.Tf2 och vit vinner)
19.Td2 Txe5 (19...Da3 20.f6 gxf6
21.Dg5!, Blatny) 20.Dxe5 Sxe5
21.Txb2 och vit står bättre.
16.Lc1 Sd4 17.Dc4+ Kg618.
h3 Sh6 19.Sb5 a6 20.Sxd4 cxd4
21.Dxd4 Tc8 22.Db6+ Kh7
23.Dxb7 Txc2 24.Le3 Dg6
25.Tc1! Txc1
Om 25...Sf5!? så 26.Lf2!.
26.Txc1 Sf5 27.Lf2 h4 28.Tc7
28...Sg3 29.Kh2 Sf1+ 30.Kg1
Db1 31.Lxh4 Lc5+! 32.remi
Om 32.Txc5 så 32...Sg3+ 33.Kh2
Sf1+.
 Sergei Tiviakov
 Jan Smeets

1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.d4 Sxe4
4.Ld3 d5
4...Sc6!? 5.d5 (5.Lxe4 d5 6.Ld3
e4) 5...Sc5 6.dxc6 e4 och svart
utjämnar nästan.
5.Sxe5 Sd7

XIIIIIIIIY
9r?lWqkVl-Tr0
9ZppZpn?pZpp0
9-?-?-?-?0
9?-?pSN-?-0
9-?-ZPn?-?0
9?-?L?-?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TRNVLQMK-?R0
xiiiiiiiiy

Huvuddraget nuförtiden.
6.Sxd7 Lxd7 7.0–0 Dh4
7...Ld6 är vanligare: 8.c4 c6
9.cxd5 cxd5 10.Dh5 0–0.
Motspelet svart erhåller här är
enligt Kasimdjanov tillfyllest:
11.Dxd5 Lc6 12.Dh5 g6 13.Dh3
Sg5 14.Dg4 Se6 15.Lh6 Te8
16.Sc3 Sxd4 och den materiella
balansen är återställd.
8.c4 0–0–0 9.c5

Det är viktigt att inte låta löparen
komma till monsterfältet d6.
9...g6
9...g5 10.Sc3 Lg7 11.g3 Dh3
12.Sxe4 dxe4 13.Lxe4 Lb5 14.Lg2
Df5 15.Le3!? Lxf1 16.Lxf1

XIIIIIIIIY
9-?kTr-?-Tr0
9ZppZp-?pVlp0
9-?-?-?-?0
9?-ZP-?qZp-0
9-?-ZP-?-?0
9?-?-VL-ZP-0
9PZP-?-ZP-ZP0
9TR-?Q?LMK-0
xiiiiiiiiy

Den här ställningen har visat
sig vara otäckt svårspelad för
svart. Det saknas sjysta linjer
för tornen och svart har dålig
resistens på de vita fälten.
10.Sc3 Lg7 11.Le3 Sxc5 12.g3
Dh3 13.Le2!
13.dxc5 d4 är fint för svart.
13...h5 14.Sxd5 Se6
14...La4 är oklart.
15.Tc1
15.Se7+!? med idén att fånga
svarts dam: 15...Kb8 16.Te1 The8
17.Lf1 Dg4 18.f3 Dxd4 19.Lxd4
Lxd4+ 20.Kg2 Txe7. Kanske var
Tiviakov rädd för att inte kunna
bryta igenom här. Svarts löpare
på d4 är gigantisk.
15...Kb8 16.Sf4 Df5 17.Ld3
Da5 18.d5 Sd4 19.Tc4 Lg4 20.f3
Sxf3+ 21.Txf3 The8 22.Lf2 g5
23.Sxh5 Lxh5 24.g4 Dxd5?!
24...Lg6 med lika spel.
25.Tc5 Te1+ 26.Dxe1 Dxf3
27.Le2 De4 28.gxh5
Vit vinner.
28...Te8 29.Txg5 Lxb2 30.Dd2
Lf6 31.Tg4 Df5 32.h6 b6
33.Dd3 Dh5 34.Lf3 uppg.

Artikeln om Ryskt fort
sätter i TfS nr 3 med tredje
och sista delen!
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VETERAN-EM

Wahlbom nära
skräll i Dresden
Av Leif Svensson

De tolfte europeiska veteranmästerskapen för lag spelades
i Dresden och blev en
organisatorisk triumf med 78 lag
från 20 länder, vilket var rekord.
Bland de cirka 350 spelarna
dvaldes åtskilliga stormästare
och internationella mästare.
Segern gick som väntat till det
urstarka ryska laget, som glänste
med maximala 18 matchpoäng
på de nio ronderna.
Tvåan Schweiz med Korchnoi
i spetsen var rejält distanserad
med 14 poäng och överraskande
bronsmedaljörer blev Finland
för tredje året i rad. Våra östra
grannar nådde 13 poäng efter
fina kämpainsatser.
Tävlingarna
genomfördes
på Hotel Ramada i förnämliga
spellokaler och flertalet spelare
bodde också på hotellet.
Arrangemanget genomfördes
med en utmärkt organisation
och en speciell eloge måste ges
till de bulletinansvariga!
Två
minusposter
måste
dock noteras. Den första kan
inte arrangören lastas för:
En magsjukeepidemi svepte
över
spelarkollektivet
och
få lag besparades bekymret.
Vid näst sista ronden gapade
efter ultrakorta ”lag-remier”
trettiotalet spelbord tomma.
Även
våra
svenska
lag
drabbades.
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Den andra minusposten kom
som en kalldusch. I samband
med rond sju kallades till ett
extra captain´s meeting. Hotellet
var överbokat och man krävde
att varje lag omgående skulle
friställa ett rum genom att flytta
ihop spelare. Föga populärt!
Så till de svenska insatserna.
Sveriges lag I var rankat
som nummer femton och
slutplaceringen blev också en
femtondeplats. Sista rondens
förlust med 2½-1½ mot Finland
omintetgjorde
möjligheten
till prisplacering. Den andra
matchförlusten
kom
mot
Schweiz och dessutom kunde
oavgjorda matcher noteras mot
Israel, Danmark och Belgien.
Lag I bestod av Magnus
Wahlbom, Nils-Åke Malmdin,
Leif Svensson, Felix Nordström
och Ralph Halleröd. De övriga
svensklagen kom på plats 32
(Sverige II), plats 48 (Sverige IV)
och plats 63 (Sverige III).
Bland
de
individuella
resultaten måste man lyfta på
hatten för Nils-Åkes 6 poäng
av 8 vid andrabordet men även
Felix bidrog med sina 5 av 7
starkt till lagets framgångar.
Bästa procentuella utdelningen
stod dock Sören Svensson för
vid fjärde lagets bord ett med 5½
poäng på sju partier!
Till sist måste jag framhålla

Magnus härliga insats mot
Korchnoi. Så nära han var att
fästa en skön skalp vid bältet!

 Magnus Wahlbom
 Viktor Korchnoi


Franskt (C13)

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Sf6 4.Lg5
Le7 5.Lxf6 Lxf6 6.Sf3 Sc6 7.e5
Le7 8.Dd2 b6 9.0–0–0 Lb7
10.Kb1 Sa5 11.h4 a6 12.Df4
Dd7 13.Th3 Lc6 14.Sg5 f6
15.exf6 gxf6 16.Sxe6 Dxe6
17.Te3 Dd6

XIIIIIIIIY
9r?-?k?-Tr0
9?-Zp-Vl-?p0
9pZplWq-Zp-?0
9Sn-?p?-?-0
9-?-ZP-WQ-ZP0
9?-SN-TR-?-0
9PZPP?-ZPP?0
9?K?R?L?-0
xiiiiiiiiy

18.Df5
18.Dxd6 cxd6 19.b4 och svart
hade fått kämpa för livet.
18...0–0 19.Ld3 Tf7 20.Dh5
Taf8 21.Tde1 Kh8 22.Te6 Dd8
23.Sd1 Ld7 24.T6e2 c6 25.g4
Sc4 26.g5 fxg5 27.hxg5 Lxg5
28.Th1 Sd2+ 29.Txd2 Lxd2
30.Lxh7 Dg5 31.uppg.

STUDIER

Minimalproblem
Av Rolf Uppström

Affischen till årets Schack SM
är fyndigt utformad. Lunds
domkyrka har fått sina två torn
förvandlade till vit kung och
vit drottning. Detta gav mig
uppslaget till en artikel om
minimalproblem. I sådana har
vit enbart en minimal styrka för
att genomföra mattsättningen,
d.v.s. kung och ytterligare en
pjäs. Nedan följer, i enlighet
med affischen, ett antal sådana
problem med vit dam som
extrapjäs.
Låt oss börja med ett enkelt
exempel:
A. Springaren sept 2007

HansPetter Bie & Rolf Uppström
XIIIIIIIIY
9-?-?lSn-?0
9?-?-?-?-0
9-?p?p?p?0
9Zp-?-WQ-?-0
9k?K?-?-?0
9ZppZp-?-?-0
9r?p?-?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Matt i två drag

Vits
lösningsdrag
hotar
avdragsmatten 2.Kc5# Svart
kan försvara sig på två sätt; dels
genom att gardera fältet c5 och
dels genom att skaffa sig ett
eventuellt flyktfält på b3. I bägge
fallen råkar han dock avskära
två av sina egna långskjutande
pjäser, vilket vit utnyttjar vid

mattsättningen.
1.De4! (hot 2.Kc5#)
1... Sd7 2.Dxc6#
1... b2 2.Dxc2#

den andra varianten ser vi den
vita damen återvända till sitt
startfält för att därifrån ge matt.
Och allt detta med endast fem
pjäser!

B. Good Companion 1921

C. Probleemblad 1950

1: Hedersomnämnande
Brian Harley & Cjarles C G Watney

Saturnin Limbach

Nästa exempel tycks inte kunna
innehålla mycket av intresse.
Men den som tror så bedrar
sig rejält! Det handlar om ett
dragpliktsproblem, därav den lilla
stjärnan vid lösningsangivelsen.
Vit skulle helst vilja avstå från sitt
förstadrag. I så fall följer strax en
matt på h4. I stället drar vit långt
med sin dam och sätter svart
i en dragtvångsställning. Ofta
används då den tyska termen
Zugzwang, förkortad ZZ.

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?p?-0
9-?-?-MK-?0
9?-?-?-?k0
9-?-?-?-Zp0
9?-?-?-?Q0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Matt i två drag*

* 1... Kh6 2.Dxh4#
1.Dc8! (ZZ)
1... Kh6 2.Dh8#
1... h3 2.Dxh3#
I första varianten ser vi en helt
ny matt uppstå efter det svarta
draget Kh6 (mattväxling) och i

Nästa uppgift påminner om
den föregående. Även denna
är en dragpliktsuppgift och
innehåller ett tur-och-returdrag. Men nu tillkommer också
några tematiska försöksdrag.
Observera också att tre olika
svarta drag till g4 besvaras med
matt.

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?Q0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-Zpl0
9-?-?-?-Mk0
9?-?-?-?p0
9-?-?-?-MK0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Matt i tre drag*

* 1... Kg4 2.De4#
* 1... g4 2.De7#
1.Dd3? Lf3!
1.Dd7? Lg4!
1.Df5!
Hotar 2.Dxh3#.
1…Lg4 2.De4 Kh5 3.Dh7#
Både denna och föregående
uppgift är exempel på så
kallade miniatyrer det vill säga
uppgifter med högst sju pjäser.
Många lösare skattar sådana
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uppgifter särskilt högt. Andra
minimaler visar upp en helt
motsatt ekonomi. I brist på
vita pjäser som kan begränsa
svarts rörelsefrihet tvingas
kompositören fylla på med
svarta pjäser i stället.
D. Die Schwalbe 1971

Manfred Zucker

XIIIIIIIIY
9-MK-?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
9QZp-?-?-?0
9?-?-?-Zp-0
9-ZppZppZpp?0
9?kWqlVlrTrn0
xiiiiiiiiy
Matt i åtta drag

1.Da8! b3 2.Ka7 Ka2 3.Kb6+
Kb1 4.Ka5 Ka2 5.Kb4+ Kb1
6.Ka3 Ka1 7.Kxb3+ Kb1
8.Da2#
Zucker använder här det
berömda indiska temat. Vit dam
överskrider med ett så kallat
kritiskt drag den gemensamma
skärningspunkten a7, varefter
den blir avskuren av den egna
kungen innan den på nytt får
spela ut sin fulla kraft.
E. Deutsche Schackzeitung 1932

Erich Brunner
Erich Brunner var en av de stora
minimalkompositörerna. Nedan
visar han en Seeberger, med
vilket menas en framtvingad
inspärrning av svart pjäs. I likhet
med det indiska temat handlar
det om en skärningspunkt (e6)
som överskrids och som sedan
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besätts av en annan pjäs. Men
den här gången är det alltså de
svarta pjäserna som tvingas
genomföra dragen.

XIIIIIIIIY
9-Mk-?-?-?0
9?p?-?-?-0
9-MK-?-Zp-?0
9?-?-Zp-Sn-0
9-Zp-?-?-?0
9?Q?-?-?l0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Matt i fem drag

1.Dg8+! Lc8 2.Dc4
Hotar 3.Dc7+ Ka8 4.Dxc8#.
2…Se6 3.Da2 Ld7 4.Da7+ Kc8
5.Da8#
Lägg märke till hur den svarta
löparen efter sin partiella
inspärrning blockerar egen
kung. Till skillnad från vanliga
blockader kallas denna form för
fjärrblockad eftersom svart först
flyttar till blockadfältet innan
svart kung flyttar (tvingas flytta)
intill detsamma.

XIIIIIIIIY
9l?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
9p?-?-?-?0
9?p?p?-?-0
9-?-?-Vl-?0
9?-?-?-?-0
9-WQ-?-Zp-Zp0
9?-?-?K?k0
xiiiiiiiiy
Matt i fyra drag

Först några försök innan
lösningsdraget inleder en serie
intressanta varianter.
1.Da1/Db1/Kxf2? Le3(+)!
1.Dc3/Dxf2? d4!
1.Dh8!
Lb8(!)
Vackert
försvarsdrag, men förgäves.
2.Da1 La7 3.Dd1 d4 4.Kf2#
(2... Lg3 3.Ke2 Kg2 4.Df1#)
1... Lc6 2.Dc3! Le3 3.Dxc6 och
4.Dd5#
1... Lb7 2.Dg7 Lg3/Lg5 3.Dxb7
och 4.Dd5#
G. Schack-Echo 1959

Jan Mortensen

1:a Pris
Josef Halumbirek

Att en minimal lyckas erövra ett
förstapris i en problemturnering
är mycket ovanligt. Det finns
bara ett drygt 20-tal exempel på
detta. Även om mycket kan visas
i minimalform så begränsas trots
allt kompositörerna av det ringa
vita materialet. Men dansken
Jan Mortensen visar nedan på
stort artisteri.

Den österrikiske matematikprofessorn Josef Halumbirek var
den som namngav minimalerna,
tidigare hade de bl.a. kallats dark
doings. I Wiener Schachzeitung
lät han på 1930-talet publicera
åtskilliga minimalproblem –
både egna och andras. Här
återfinner vi en del av tidigare
nämnda idéer.

Matt i tre drag

F. Sackmann-Minnesturnering 1929

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?QZp-0
9-MK-Zp-?p?0
9?-?-Zp-Zpk0
9-Zp-?-?p?0
9?-Zp-Tr-Trl0
9-?-?-Vl-?0
9?-?-Sn-?-0
xiiiiiiiiy

STUDIER
1.Dg8! (2.Dh7/Dh8#)
1... Td3+ 2.Ka6 Kh6 3.Dh8#
1... Te2+ 2.Kb5 Kh6 3.Dh8#
1... Tf3+ 2.Kc6 Kh6 3.Dh8#
1... Te4+ 2.Kb7 Kh6 3. Dh8#
Komplicerat
men
vackert
linjespel. De svarta torndragen
ger möjlighet till nya schackar
om inte den vita kungen sätter
ned sina fötter på rätt ställe.
Dessutom bildar de ett kors
liksom de vita kungsdragen.
Fantastiskt hur väl allt fungerar!

H. Nordiska minimalproblem 2006

Lennart Larsson
Tidskrift för Schacks mångårige
problemredaktör visar i H ett
trevligt och välkänt tema. I
en s.k. Fleck har vit minst tre
olika matthot som i idealfallet
separeras av lika många möjliga
svarta drag.

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-WQ-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-?pMK-?-0
9-ZppZp-?-Zp0
9VlrTrk?-?n0
xiiiiiiiiy
Matt i tre drag

1. Dg2! (2.Df1/Dxd2/Dxh1#)
1... Sf2 2.Df1#
1... Sg3 2.Dxd2#
1... Ke1 2.Dxh1#
Uppgiften är ett gott exempel på
att ett problem ingalunda behöver
vara svårt att lösa. Trevliga
idéer och skönhet är oftast
mycket viktigare ingredienser
även om kompositörerna också

försöker gestalta olika slags
gåtor. Nedanstånde är ett sådant
exempel.
I. Springaren sept 1997

Rolf Uppström

XIIIIIIIIY
9-?-?-Sn-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-?p?0
9?-MK-?-Zp-0
9-?-?-?p?0
9?p?-?-Zp-0
9-Zp-?-?p?0
9Mkl?-?-WQ-0
xiiiiiiiiy
Matt i fyra drag

Att spela den vita kungen till
a3 eller b3 faller på grund av
2... Sc5(+). Alltså måste vit byta
anfallsriktning!
1.Kd6! (ZZ) 1...Sh7 2.Ke7 (och
svart är på nytt i dragtvång) 2...
Sf6/Sf8 3.KxS (och nu dragtvång
för tredje och sista gången) 3...
Ka2 4.Da7#
Låt oss avsluta problemavdelningen med ett ovanligt
tema. Den vita damen banar
i två etapper väg för sin egen
kung.
J. Sachove Umenie 1970 (version)

Nils Adrian Bakke

XIIIIIIIIY
9n?-?l?-?0
9?-MkpTr-?-0
9Q?pTrp?-?0
9MKpZpp?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-Sn-?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

1. Da7+! Kc8 2.Dxa8+ Kc7
3.Ka6 T– 4. Ka7 och 5.Db8#
(3... b4 4.Db7+ Kd8 5. Db8#)
Läsaren inser förstås att vanliga
minimalproblem
inte
kan
innehålla vita pjäsoffer, men om
vi vänder oss till studiernas värld
så är det möjligt.

K. EG 1984

Christopher J Morse

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9Zpp?-Tr-Wq-0
9nZp-Zp-?-?0
9?pMkr?-?-0
9-?-Zp-?-?0
9?p?-?-?-0
9lMK-WQ-?-?0
9?-Sn-?-?-0
xiiiiiiiiy
Remi

1.Dc3+! dxc3+ 2.Ka3 b4+ 3.Ka4
b5+ 4.Ka5 b6+ 5.Kxa6 remi
Ovanstående studie får bilda
effektfull avslutning på den här
artikeln. Förhoppningsvis har
läsaren funnit glädje i dessa
schackets små “dikter”. Men
om än fascinerande så utgör
minimaler blott en bråkdel av
alla problem och studier.

Den som vill veta mer om
problemschack och studier kan
söka vidare på Svenska Problemschackklubbens hemsida:
http://www.springaren.se

Matt i fem drag
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SIGEMAN

Anish Giri
gjorde
rent hus
i Malmö
Text: Axel Smith Foto: Calle Erlandsson
Det stora affischnamnet i årets
Sigemanturnering var den
15-årige holländaren Anish
Giri. Turneringsledaren Johan
Berntsen menar att det var i sista
stund man lyckades få honom
att ställa upp:
– Det var verkligen en minut
i tolv. Hade vi frågat efter Corus
hade det inte varit möjligt.
I Corus vann Giri B-gruppen
och kvalificerade sig därmed
för 2011 års A-grupp, där
hela världseliten är på plats.
Giri avancerar snabbt på
världsrankingen och ligger just
nu på 70:e plats. Hur kommer
det sig att han ställde upp i en, för
honom, relativt liten turnering
som Sigeman?
– Det är en trevlig turnering.
Starka spelare och vacker
spellokal. Varför inte? Jag hade
tid. Dessutom har jag aldrig
varit i Sverige förut. Jag såg inte
så mycket, men det verkar vara
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ett trevligt land, säger Giri.
Giri hjälpte världsmästaren
Anand med förberedelserna
inför
VM-matchen
mot
Topalov. Har det hjälpt honom
schackmässigt?
– Jag tror inte det. Kanske,
men endast psykologiskt.
Huruvida han dragit nytta av
det samarbetet må vara oklart,
men klart är att det var en
kommande världsstjärna som
var på besök i Spegelsalen på
Hipp i Malmö. Giri var så gott
som skoningslös och släppte bara
en remi på de fem ronderna.

kom med en nyhet i tolfte
draget, då han offrade bonde
för god kompensation. Troligen
understödd av Rybkaanalyser
visade Hammer på hur konkret
modernt schack ofta är, och vann
övertygande. Giri utjämnade
enkelt mot Pia Cramling och
pressade hem segern med ett
starkt löparpar. Nils Grandelius
fick inte ut något i öppningen
mot Tiger Hillarp, och efter
ett nonchalant torndrag i
mittspelet var det med ytterst
små marginaler han lyckades
hålla remi.

ROND 1

ROND 2

Hammer–Hector
Cramling–Giri		
Grandelius–Hillarp

1-0
0-1
½-½

Jonny Hector spelade en
ovanlig variant i slaviskt mot Jon
Ludvig Hammer. Norrmannen
var dock väl förberedd och

Hammer–Cramling
Hector–Hillarp
Giri–Grandelius

1-0
1-0
1-0

Jon Ludvig vann tidigt bonde
mot Pia och segern var därefter
aldrig i fara. Mot Nils spelade
Anish en skarp variant i

SIGEMAN
katalanskt där vit offrar tre
bönder för initiativ. Nils var
välförberedd och neutraliserade
vits initiativ med klar fördel.
Han väntade dock för länge med
att rockera och blev mattsatt
efter 33 drag.
 Jonny Hector
 Tiger Hillarp Persson
Tiger fick positionell fördel mot
Jonny men använde på tok för
mycket tid. I tidsnöden tog han
därefter en förgiftad bonde:

XIIIIIIIIY
9-?-Vlr?k?0
9?-?r?pZpp0
9-?-?-Sn-?0
9?-?-?-?-0
9p?q?P?-?0
9?-VL-SNQ?-0
9-ZP-?-?PZP0
9TR-?-TR-?K0
xiiiiiiiiy

28...Dxe4?? 29.Sg4! Sxg4
Svart kan försöka byta dam med
29...Dxf3. Innan vit tar tillbaka
damen har han två mellandrag,
båda med schack. 30.Sxf6+ gxf6
31.Txe8+ Kg7 32.gxf3. Vit är
torn över.
30.Dxg4!
Att ta damen hade också vunnit,
men 30.Dxg4 var både det mest
estetiska och det bästa draget.
Nu kan damen inte flytta och
samtidigt gardera tornet på e8.
30...uppg.

ROND 3
Cramling–Hector
Grandelius–Hammer
Hillarp–Giri		

0-1
½-½
0-1

Jonny fick bättre bondestuktur
mot Pia och pressade länge, vilket
till slut gav utdelning. Nils spelade
Katalanskt mot Jon Ludvig och
efter en nyhet i det trettonde

draget fick han de fördelar som
kännetecknar öppningen: svarta
damflygelsvagheter och en vit
kung som är redo för slutspelet.
I mittspelet satte Nils bort en
bonde, men denna återgäldades
bara ett par drag senare, och
partiet slutade remi.
 Tiger Hillarp Persson
 Anish Giri
Tiger tog tidigt löparparet mot
Anish men spelade därefter
alltför passivt. I det 17:e draget
fick holländaren chansen att
offra pjäs:

XIIIIIIIIY
9r?-Wqk?-Tr0
9?p?-VlpZp-0
9-?p?n?p?0
9Zp-?-Zp-ZPn0
9-?PZp-?-ZP0
9?P?-ZPP?L0
9PVL-ZPQ?-?0
9TR-?NMK-TR-0
xiiiiiiiiy

17...Shf4!? 18.exf4 Sxf4 19.Df1
Txh4
För pjäsen har svart fått tre
bönder, den på g5 går inte
att gardera, och har börjat
öppna ställningen framför vits
orockerade kung.
20.Sf2 a4!
Vit drömde om lång rockad,
men a5-a4 är ett profylaktiskt
drag som släcker alla sådana
drömmar.
21.b4
21.0–0–0 axb3 22.axb3 Db6
23.Kc2 Txh3! 24.Sxh3 d3+ och
svart vinner på angrepp.
21...a3 22.Lc1 d3!
Svart får d4-fältet för damen,
och kan sedan jobba sig vidare
via c4 och c2.
23.Tb1 Dd4 24.Th1 Dxc4
25.Ld7+ Kxd7 26.Txh4 Dxa2
27.Txf4 Dxb1 28.Txf7 Dxc1+
29.Sd1 Dc4 30.uppg.

ROND 4
Hector–Giri
½-½
Hammer–Hillarp
1-0
Cramling–Grandelius ½-½
Jonny är känd för viljan att
försöka vinna varje parti,
men mot Anish verkade han
gå ut med målsättningen att
säkra en halva. Partiet följde
Wittmann-Greenfeld från OS
1984 hela vägen och slutade
med dragupprepning. Det är
svårt att kritisera valet, då detta
var en av de blott två remierna
som svenskarna lyckades få
mot de utländska spelarna. Jon
Ludvig besegrade Tiger, efter
att den senare släppt fram vits
bonde till e5 i sicilianskt, något
man sällan ska tillåta. Pia kom
välförberedd till partiet mot
Nils. Med nyheten 11.0‒0‒0 blev
partiet väldigt komplicerat. Pia
var närmast segern men med
två öppna kungsställningar
kunde det inte sluta med annat
än remischackar.

ROND 5
Giri–Hammer		
Hillarp–Cramling
Grandelius–Hector

1-0
1-0
1-0

Ifjol var arrangörerna och
publiken glada över den låga
remiprocenten i Sigeman. I år
blev den ännu lägre! Endast
fyra partier slutade remi. Anish
hade vit i finalmötet mot Jon
Ludvig, något som antagligen
hade stor betydelse. Vit vann
åtta partier i turneringen mot
svarts tre. Jon Ludvig spelade
samma variant mot Anishs
katalanare som han gjorde i
partiet mot Nils. Anish avvek i
11:e draget och kom sedan med
en nyhet i det 18:e. Denna gång
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avgjorde vits bättre kung och
de svarta damflygelsvagheterna
instruktivt.
 Tiger Hillarp Persson
 Pia Cramling
Tiger fick till ett vackert offer
mot Pia. I diagramställning är
svart temporärt bonde över men
vit utnyttjar att svart inte hunnit
rockera.

XIIIIIIIIY
9rSn-?k?-Tr0
9?l?-?pZpp0
9pWq-?pSn-?0
9?-Vlp?-?-0
9-?p?-?-?0
9SNP?-ZPNZP-0
9PVL-?-ZPLZP0
9TR-?Q?RMK-0
xiiiiiiiiy

12.Lxf6 gxf6 13.bxc4! Sd7
Pia borde antagligen spelat
13...0–0 istället. 13...Lxa3 bemöts
med 14.Da4+ och vit får tillbaka
pjäsen. Svart kan därefter vinna
en bonde, men vit får precis som
i partiet ett farligt initiativ längs
b-linjen.
14.Tb1 Dc7

XIIIIIIIIY
9r?-?k?-Tr0
9?lWqn?p?p0
9p?-?pZp-?0
9?-Vlp?-?-0
9-?P?-?-?0
9SN-?-ZPNZP-0
9P?-?-ZPLZP0
9?R?Q?RMK-0
xiiiiiiiiy

15.Txb7!
Kvalitetsoffer har alltid varit
Tigers signum.
15...Dxb7 16.cxd5 exd5
16...Lxa3 17.dxe6 fxe6 18.Sd4!
och vit vinner på de vita fälten.
(18.Se5?! Dxg2+! 19.Kxg2 fxe5
20.Db3 ger vit dam och två

62 TfS 2/2010

Tiger Hillarp Persson.

bönder mot torn och två pjäser.
Svarts kung är permanent svag
och detta är därför antagligen
väldigt bra för vit. Pjäserna ska
dock inte underskattas, så jag
tycker att det är bättre att behålla
initiativet med 18.Sd4.)
17.Sb1
Det brukar vara bra att ha
olikfärgade löpare när man
offrar kvalitet, eftersom man
då kan använda sina lätta
pjäser till att spela på de fält
som motståndarens löpare inte
kontrollerar. Här är det de vita
fälten som ger vit kompensation.
Notera att alla Tigers pjäser står
på vitt! Trots att han inte ens har
en bonde för kvaliteten står han
bättre. Det främsta problemet
för svart är att kungen aldrig har
någon trygg placering. I partiet
spelade vit springaren till h4
och damen till h5. Pia rockerade
senare långt men lyckades inte
skapa något motspel. Tiger vann
efter 40 drag.
 Nils Grandelius
 Jonny Hector
Partiet mellan Nils och Jonny
var så komplicerat att det skulle
behövas flera veckor för att
analysera det ordentligt. Nedan
återges ett intressant slutspel

med de slutsatser vi kom
överrens om i Stellan Brynell
Show i kommentatorsrummet.
Problemet för vit är att det är svårt
att vinna kungsflygelbönderna,
eftersom svart håller remi om
han får byta av sin löpare mot
vits springare. Vits löpare går
ju på fel färg i förhållande till
kantbonden på a-linjen. Vit
har flera andra sätt att försöka
komma vidare, men det verkar
inte som om det går att vinna.

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-SN0
9VL-?-?-?-0
9-?-?k?-Zp0
9?-?-?-Zp-0
9-?-MK-?-?0
9?-?-?-?l0
9P?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

48.a4 Lf1 49.Lb8 h5 50.a5 Kd7!
Jonny väljer helt korrekt att gå
till damflygeln med kungen.
Försöken att avancera med
bönderna
hade
troligen
inneburit att de blivit blockerade
på vita fält, och att kungen
kanske senare inte hade kunnat
komma tillbaka lika enkelt.
51.Kc5 Kc8 52.Le5 Kb7 53.Lf6
Ka6 54.Kb4

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-SN0
9?-?-?-?-0
9k?-?-VL-?0
9ZP-?-?-Zpp0
9-MK-?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?l?-0
xiiiiiiiiy

54...h4!
Jonny offrar nu en bonde för
att få fram sin andra bonde till
h3. Anledningen är att en av
vits lätta pjäser kommer att vara

SIGEMAN
uppbunden för att vakta h2fältet.
55.Lxg5 h3 56.Lf4
Vits vinstplan ser nu ut som
följer:
1) Få till Sc5+ när svart måste
spela Ka7.
2) Gå över med kungen till
kungsflygeln.
3) Spela Lb6+, vilket innebär
att svarts kung måste ner till
åttonde raden.
4) Få runt springaren till b4 utan
att svarts kung kommer upp
till b5.
5) Sätta svart i dragtvång och
därigenom få spela a5-a6 (t.ex.
Kh2, Ld8, Sb5, a5 mot Kb7,
Lf1, h3).
6) Placera löparen på g1.
7) Gå tillbaka med kungen till
bonden.
8) Spela a6-a7 och sedan
manövrera springaren till c7.
Det är tveksamt om steg 2 eller
steg 4 går att uppnå. I partiet
manövrerar Nils runt utan att få
till det.
56...Kb7 57.Sg6 Ka6 58.Se5
Kb7 59.Lg3 Le2 60.Kc5 Ka6
61.Sc6 Lf1 62.Kb4 Kb7 63.Sd4
Ka6 64.Lc7 Kb7 65.Lh2 Ka6
66.Ka4 Lc4 67.Lg3 Lf1 68.Lh2
Lc4 69.Lg1 Lf1 70.Sc2 Lb5+
71.Kb4 Ld3 72.Se3 Le4 73.Sc4
Ld3 74.Sd2 Le2 75.Sb3 Kb7
76.Lh2 Lf1 77.Sc1 Ka6 78.Lg3
Kb7 79.Sb3 Le2 80.Lh2 Lf1
81.Sc5+ Kc6
Jonny spelar på aktivt försvar.
81...Ka7 skulle innebära att vit
klarat av första steget av åtta,
men det är fortfarande en lång
väg till vinst.
82.Lb8 Le2?
82...Lg2 tillåter inte den forcering
vit får till i partiet. Vit har inte
uppnått något sedan senaste
bondeflytten i drag 55. Partiet
verkar gå mot remi.
83.a6! Kb6 84.a7 Lf3 85.Sd7+!

Ka6 86.Se5
Nu visar sig nackdelen med 82...
Le2, löparen kommer under
hot.
86...Lg2
86...h2 87.Sxf3 h1D 88.a8D+ blir
snar matt.

XIIIIIIIIY
9-VL-?-?-?0
9ZP-?-?-?-0
9k?-?-?-?0
9?-?-SN-?-0
9-MK-?-?-?0
9?-?-?-?p0
9-?-?-?l?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

87.Sg4
Nu är det inget tvivel om att vit
vinner. Planen ser ut som följer:
1) Gå med kungen till h2 eller
g3.
2) Spela springaren till c7.
3) Göra ett tempodrag med
kungen så att svart kommer i
dragtvång.
4) Ta h3-bonden och gå tillbaka
med kungen mot a7-bonden
och promovera. Nils gjorde nu
de 16 följande dragen på 10
sekunder, eftersom han ville ha
tid kvar till att sätta matt med
löpare och springare. Han var
inte helt säker på att det skulle
gå.
87...Lf3 88.Sh2 Lg2 89.Kc5 Kb7

90.Kd4 Lh1 91.Ke3 Lg2 92.Kf2
Kb6 93.Kg3
Steg 1 uppfyllt.
93...Kb7 94.Sg4 Kb6 95.Sf6
Kb7 96.Se8 Ka6 97.Sc7+
Steg 2 uppfyllt.
97...Kb6 98.Kh2
Steg 3 uppfyllt. Svart är i
dragtvång.
98...Lc6 99.Kxh3 Lh1 100.Kg4
Lg2 101.Kf4 Lh1 102.Ke5 Lg2
103.Kd6
Steg 4 uppfyllt.
103...Lf3 104.Ke5?!
Nils tar en omväg med kungen,
men segern är inte i fara. 104.
Se8! (med planen Sf6-d7) 104...
Kb7 105.Sf6 Lc6 (105...Lg2 106.
Sd7 Lf3 107.a8D+! Kxa8 108.
Kc7 med matt i nästa drag.) 106.
a8D+! Kxa8 107.Kc7! (Vit vinner
tack vare att svart är i dragtvång.
Löparen kan inte täcka både d7
och d5.) 107...Lh1 108.Sd7 Lb7
109.Sb6 matt
104...Lg2 105.Kd4 Lf3 106.Kc4
Lg2 107.Kb4 Lf3 108.Sb5 Lc6
109.Sa3 Ld5 110.Sc4+ Kb7 111.
Se3 Le4 112.Kc5 Ka6 113.Sc4
Lg2 114.Sd6 Lf3 115.Sb5 Kb7
116.Sc7 Kc8 117.Kb6 Lg2 118.
Sb5 La8 119.Lg3 uppg.
Det var en besvikelse att Jonny
inte testade om Nils kunde
matta med löpare och springare.
Vad hade han att förlora?

SIGEMANTURNERINGEN 2010
1. Anish Giri			
2. Jon Ludvig Hammer			
3. Jonny Hector			
Nils Grandelius			
5. Tiger Hillarp Persson 			
6. Pia Cramling			

4½
3½
2½
2½
1½
½
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FRÅN SSF

Information från Sveriges Schackförbund
● Årets kongress hålls i Stadshallen i Lund 3 juli
med start 10.00. Kongressen är öppen för alla och
kongresshandlingar finns på Sveriges Schackförbunds
hemsida under rubriken Förbundsnytt.
● Sommaren 2011 går Schack-SM i Västerås. Till 2012
och 2013 finns dock inga sökande. Klubbar och
distrikt som är intresserade av att arrangera SM något
av de närmaste åren är välkomna att kontakta Sveriges
Schackförbunds kansli för mer information.
● Glöm inte att registrera nya medlemmar i SSF:s
medlemsregister så snart de har betalat sin medlemsavgift! Medlemmar över 18 års ålder får då medlemstidningen Tidskrift för Schack hem i brevlådan med
automatik. Observera att även medlemmar under 18 år
får Tidskrift för Schack gratis om de meddelar SSF:s
kansli att de vill ha den.
Sveriges Schackförbunds kansli, 011-10 74 20
kansliet@schack.se
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Elitseriekombinationer
Av Jesper Hall
1. D.Fendrich – J. Anderson.
Eksjö – Manhem, Rond 4
XIIIIIIIIY

2. R.Sagit – E.Norberg
Team
Viking – Västerås, Rond 1
XIIIIIIIIY

3. B.Svensson – J.Norberg
Kamr. – Västerås, Rond 10
XIIIIIIIIY

4. G.Åström – T.Hillarp Persson
Wasa – LASK, Rond 1
XIIIIIIIIY

5. A.Livner – P.Sjödahl
Västerås
– Farsta, Rond 5
XIIIIIIIIY

9-Tr-?-Sn-Mk0
9?-?lWq-Trp0
9p?-Zp-Sn-WQ0
9?-ZpPZpPSN-0
9P?p?-?-?0
9?-?-?-TRL0
9-ZP-?-?-ZP0
9?-SN-?-TRK0
xiiiiiiiiy
Vit drar

6. L.Wickström – B.Ahlander
Limh. – Rock. Umeå, Rond 1
XIIIIIIIIY

9-?rWq-Snk?0
9?-?n?pZpp0
9p?-?r?-?0
9?p?N?-?-0
9-?-?L?-?0
9?-?-?-?P0
9PZP-?-ZPP?0
9MKQTR-TR-?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

7. J.Barkhagen – J.Eriksson

8) P.Sjödahl – S.Ivanov
T.
Viking – Västerås, Rond 1
XIIIIIIIIY

9) K.Ong – D.Nygren
Rock.
Umeå – Farsta, Rond 6
XIIIIIIIIY

9-?-?-Tr-Mk0
9Zpp?-?-?q0
9-?-Zp-Vl-Zp0
9?-ZpL?p?-0
9-?PSn-ZP-WQ0
9?P?-?-?-0
9P?-?-?-ZP0
9?-?-TR-TRK0
xiiiiiiiiy
Vit drar

9r?-?-?-?0
9?-WqLSnk?p0
9p?-?-?pVL0
9?pVl-?pWQ-0
9P?N?l?-?0
9?-?-?-?-0
9-ZPP?-?PZP0
9?-?-TR-?K0
xiiiiiiiiy
Vit drar
Rock. Shlm – Rock. Um, Rond 5
XIIIIIIIIY

9r?-?-Tr-Mk0
9Zpp?-?-?p0
9-?p?pWq-?0
9?-?pSNl?-0
9-?PZPp?-?0
9?-?-ZP-?Q0
9PZP-?-ZPRZP0
9?-?-?-TRK0
xiiiiiiiiy
Vit drar

9-?r?-Trk?0
9?-?-ZppVlp0
9-Wq-Zp-Snp?0
9Zp-?-Sn-VL-0
9-ZplSNP?-?0
9?-?LWQ-?P0
9PZPPTRNZPP?0
9?-?-?RMK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-VlkSn-?0
9?R?n?pZp-0
9-Zp-?p?-?0
9?-?-ZP-ZPP0
9rZP-VLK?-?0
9?-?N?N?-0
xiiiiiiiiy
Svart drar
Lösningar på nästa sida

9-?-?-?r?0
9?R?Q?-Vlk0
9P?-?-?pTr0
9?-?-?-?-0
9P?p?-ZPNZp0
9?-?-Wq-?P0
9-?P?p?PMK0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

9rSnl?k?-Tr0
9Zp-Wq-?pZpp0
9-Zp-VlpSn-?0
9?-?p?-?-0
9-?-ZpP?-?0
9?-ZP-?N?-0
9PZPQSNLZPPZP0
9TR-VL-MK-?R0
xiiiiiiiiy
Vit drar

Lösningar

KÖPES!

1.

30.Dxf6+ uppg.

2.

19.Sf5! Dxe3 Eller 19…Dd8 20.Sxg7 Kxg7 21.Lh6+ och
vit vinner kvalitet. Nu blir det bara bondevinst, men
det räcker till avgörande fördel. 20.Sxe7+ Kh8 21.fxe3
Tce8 22.Lxf6 Lxf6 23.Txf6 Txe7 24.Txd6 Lxa2 25.b3
Sxd3 26.cxd3 Lxb3 27.Sd4 Le6 28.Ta6 Tb8 29.Sc6 Teb7
30.Sxb8 Txb8 31.Txa5 b3 32.Tb2 Tc8 33.g4 uppg.

3.

42.Dxg7+ uppg. Efter 42...Txg7 43.Sf6+ Kh8 44.Tb8+ blir
svarts kung matt.

4.

27.Txe4 uppg. Svart gav upp inför 27…fxe4 (27...bxc4
28.Le6+ Ke8 29.Df6 och hotet 30.Df8 matt avgör.) 28.Se5+
Kg8 29.Le6+ Kh8 30.Df6 matt.

5.

32.Sf7+ Dxf7 32…Txf7 33.Dxf6+ Dxf6 34.Tg8 matt.
33.Txg7 Dxd5+ 34.Lg2 Se4 35.Lxe4 Dxe4+ 36.T7g2 Sg6
37.fxg6 uppg.

6.

23.Lxh7+ Kh8 23...Sxh7 24.Txc8 Dxc8 25.Txe6 fxe6
26.Se7+ Kf7 27.Sxc8 och vit vinner. 24.Lf5 … och vit vann
med bonde mer.

7.

23.Dh6! De7 Vit hotade 24.Tg8+ Txg8 25.Dxf6+ Tg7
26.Dxg7 matt. 24.Tg7 uppg. 24…Dd8 25.Txh7+ Lxh7
26.Dg7 matt.

8.

9.

41...Ta7! Och hastigt och lustigt är vits torn på b5
dödsdömt. Det finns ingen parad mot Kd7-c6xb5. 42.Le1
Kd7 43.Sd2 Kc6 44.Sc4 Lc7 45.uppg.
10.e5! dxc3 10...Lxe5 11.Sxe5 Dxe5 12.cxd4 Dxd4
13.Dxc8+ och vit vinner. 10...d3 11.exd6 dxc2 12.dxc7 och
vit vinner. 11.Dxc3 Se4 12.Sxe4 dxe4 13.exd6 uppg. Om
13...Dxc3+ så 14.bxc3 exf3 15.Lxf3 och det kostar på att
rädda tornet på a8.

Schacktidskrifter före
1960 och äldre schacklitteratur på alla språk.
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Tidskrift för Schack
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Alterman Gambit Guide - White Gambits
av GM Alterman, 2010, 448 sidor

Pris: 220 kr

Att spela gambitar kan snabbt lära dig korrekt öppningsstrategi. Gambitar betonar hur
viktigt det är med utveckling, initiativets kraft, timing i kombinationer, hur du utnyttjar en
utvecklingsfördel och mycket annat. Syftet är att göra dig som läser boken bekant med de
viktigaste positionella principerna, lära ut taktik och hur man värderar en ställning samt visa
alla angreppsprinciper.
Trots de många sidorna är boken lättläst. Författaren har underlättat för läsaren genom att
han tar inlärningen steg för steg, en idé per parti. Många av partierna har Alterman spelat
själv, ofta mot spelare med klart lägre ranking; syftet är att visa de vanligaste misstagen i
öppningen och hur man kan bestraffa dem. Boken passar bäst för spelare med ranking mellan
1300 och 1900. Vi rekommenderar den helhjärtat!
Boken lär dig det viktigaste i följande populära gambitar: Nordisk gambit: 1.e4 e5 2.d4 exd4
3.c3 dxc3 4.Lc4, Urusovgambit: 1.e4 e5 2.Lc4 Sf6 3.d4 exd4 4.Sf3 Sxe4 5.Dxd4, Philidor: 1.e4
e5 2.Sf3 d6 3.d4, Cochranegambit: 1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6 4.Sxf7, Morphyangreppet i
Tvåspringaspel: 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.d4, Max Lange-angreppet: 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6
3.Lc4 Sf6 4.d4 exd4 5.0-0 Lc5, Evansgambit: 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 4.b4, Panovangreppet:
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4, Morragambit: 1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3, Milner-Barry gambit:
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Sc6 5.Sf3 Db6 6.Ld3 cxd4 7.cxd4 Ld7 8.0-0

Grandmaster Repertoire 7 - The Caro Kann
av GM Schandorff, 2010, 252 sidor

Caro-Kann är ett av svarts stabilaste svar mot 1.e4. Fördelen med Caro-Kann är att den vilar
mer på förståelse än utantillkunskap av skarpa varianter. Det är en sund öppning där svart
först strävar efter utjämning, och sedan, med tanke på den sunda strukturen som den vilar
på, kan man sikta på vinst i slutspelen. Stormästare Lars Schandorff från Danmark ger ut sin
egen repertoar här. Den är skottsäker och eftersom han känner den utan och innan får man
lysande förklaringar till varför de olika dragen spelas och hur man skall hantera mittspelen
samt slutspelen som följer.

Champions of the New Millenium

GM Browne, Gm Ftacnik och IM Kopec, 2009, 442 s
En skön bok som (i text, bild och partier) porträtterar de 17
mest färgstarka lirarna av idag.
•Tio etablerade stjärnor: Anand, Kramnik, Topalov, Morozevitsj,
Svidler, Mamedjarov, Shirov, Leko, Ivantjuk och Aronian
•Spelarna som lär dominera detta decennium: Karjakin, Carlsen,
Radjabov, Wang Yue, Ponomariov och Gristjuk
•Den bästa kvinnliga spelaren genom tiderna: Judit Polgar
•VM-ﬁnalisten som gjort comeback: Gata Kamsky
De utvalda partierna får dig att tappa andan, trots detta kommer
du att fårstå dem tack vare de utmärkta kommentarerna. Boken
har fått lysande recensioner världen över. Lär känna de bästa av
idag och berika ditt spel!

Pris: 260 kr

Pris: 240 kr

Quality Chess

POSTTIDNING

B



    

Avsändare: Sveriges Schackförbund,
Slottsgatan 155, 602 20 Norrköping

 
 


    

'%
'%
('%$
('%$
-)  '! -)  '!
,!
,!

&'('

&'('


 



'!.#
'!.#
&
&
$' !+ $' !+
 
 

Rybka
4
Rybka
4

Pris:Pris:
490 490
kr kr

av ChessBase,
av ChessBase,
1 DVD 1 DVD

   I ﬂ
   
 
I ﬂera
år har
Rybka
varit
ohotad
inom datorschacket,
stora genombrottet
era år har
Rybka
varit
ohotad
etta
inometta
datorschacket,
och sedanoch
detsedan
stora det
genombrottet
2006 har 2006 har

 

 





programmet
staplat världsmästartitlar
på varandra.
För bryta
att inte
bryta
denna
harrunt
teamet
programmet
staplat världsmästartitlar
på varandra.
För att inte
denna
trend
har trend
teamet

runt
*&&''$'
*&&''$'
programmeraren
Vasik
Rajlich utvecklat
en ny
version
som
är ännu
bättre.
Det var meningen
programmeraren
Vasik Rajlich
utvecklat
en ny version
som
är ännu
bättre.
Det
var meningen
att Rybka att
4 Rybka 4
skulle
komma
ut H$
i April,
men utgivningen
blev På
försenad.
På schackhemsidor
kanatt
man
läsaberodde
att detta berodde
skulle komma
ut H$
i April, men
utgivningen
blev försenad.
schackhemsidor
kan man läsa
detta
på attbetalade
Topalov stora
betalade
stora
för att få ensamrätt
Rybka
framTopalov
tills nu.körde
Topalov
körde Rybka
på att Topalov
pengar
förpengar
att få ensamrätt
till Rybka till
4 fram
tills4 nu.
Rybka
med ett
på 112 processorer,
vilka tillsammans
skapade
en superdator!
Var inte
sämre än Topalov
4 med ett 4kluster
på kluster
112 processorer,
vilka tillsammans
skapade en
superdator!
Var inte sämre
än Topalov
digex
ettaveget
ex 4avnu.
Rybka
Den ärbra.
sagolikt
Under detvå
senaste
tvåspelmotorn
åren har spelmotorn
och skaffaoch
dig skaffa
ett eget
Rybka
Den 4ärnu.
sagolikt
Underbra.
de senaste
åren har
alla områden.
Ett återkommande
temaförståelse
har varit förståelse
angrepp
mot kungen,
förbättratsförbättrats
på nästan på
allanästan
områden.
Ett återkommande
tema har varit
av angreppavmot
kungen,
och härden
kommer
den nya
Rybka
4 med
meroch
precisa
ochvärderingar
pålitliga värderingar
än sin föregångare.
och här kommer
nya Rybka
4 med
ännu
mer ännu
precisa
pålitliga
än sin föregångare.
arbetar sökfunktionen
snabbare
och effektivare
och värderingsfunktionen
levererar
Samtidigt Samtidigt
arbetar sökfunktionen
snabbare och
effektivare
och värderingsfunktionen
levererar ännu
mer ännu mer
bedömningar.
vare ytterligare
även på taktikens
område, den
kommer
relevanta relevanta
bedömningar.
Tack vare Tack
ytterligare
utvecklingutveckling
även på taktikens
område, kommer
nya den nya
%91@A688?KA8.3=.94L:4>=67?9L>?21@5.7;88
%91@A688?KA8.3=.94L:4>=67?9L>?21@5.7;88
Rybka
4 att bli oumbärlig
för arbetar
alla somoch
arbetar
och analyserar
med schackmotorer.
I ChessBase’
miljö
Rybka 4 att
bli oumbärlig
för alla som
analyserar
med schackmotorer.
I ChessBase’
miljö
<L8K42?A2?.A687.A.=6.:?2=>;9><28.>61.4;05
<L8K42?A2?.A687.A.=6.:?2=>;9><28.>61.4;05
'% blir 'programmet
%('blir programmet
att och
använda
att&'('
titta på.&'('
enkelt attenkelt
använda
sköntoch
att skönt
titta på.
('
A.=3N=A6>>.4.98.61M2=528?2:728?6:?25L882=9L??2?
A.=3N=A6>>.4.98.61M2=528?2:728?6:?25L882=9L??2?
%$'!

%$'!

$')(%#''$(
$')(%#''$(


 -) 
-) 
8K:4=2 !;=?>.4?1@/25NA2=2:1.?./.>>;9K=
8K:4=2 !;=?>.4?1@/25NA2=2:1.?./.>>;9K=
, 
, 
4 !Rybka
 !Rybka
ger dig
tolv månaders
klassiskt medlemskap
på(((&'%'#&!)
ger dig4 tolv
månaders
klassiskt medlemskap
på(((&'%'#&!)
@<?;1.?27;9<82??;05<L86?864C;05>;98L?2=164
@<?;1.?27;9<82??;05<L86?864C;05>;98L?2=164



'!.# 

'!.# 
Playchess.com.
Då
kan
du
spela
mot
och
skaffa
dig
vänner
över
Playchess.com.
Då
kan
du
spela
mot
och
skaffa
dig
vänner
över
7;99.64L:416=27?
7;99.64L:416=27?
&!+
& +
$'världen
$' !hela
%0546A2?A6>7.:2??>?243N=264L=/2?B1.2??>?24
%0546A2?A6>7.:2??>?243N=264L=/2?B1.2??>?24
världen samtidigt
som på
du liveturneringar.
kollar på liveturneringar.
samtidigt
som du kollar
 hela
 
23?2=69;=4;:C1@9L>?2.88?615K:4.921
2??.
23?2=69;=4;:C1@9L>?2.88?615K:4.921
2??.
4.=.:?2=.>.AB??2=864.=22:7;9<;:2:?652>>.>2
4.=.:?2=.>.AB??2=864.=22:7;9<;:2:?652>>.>2
:B.1.?./.>2=3N=
23?2=>;9123N=3N=>?.
:B.1.?./.>2=3N=
423?2=>;9123N=3N=>?.
ﬁsom
nns även
som multiprocessorsvariant.
kallas
då Rybka
för Deep
Rybka
Det var den
Rybka
4 ﬁRybka
nns
även
multiprocessorsvariant.
Det kallasDet
då för
Deep
4. Det
var4.den
4L:42:82A2=2=.>921%:86:2*<4=.12(2=A6023N=
4L:42:82A2=2=.>921%:86:2*<4=.12(2=A6023N=
som
Topalov
använde.
Den är anpassad
förmed
datorer
med
2 processorer.
eller ﬂer processorer.
som
Topalov
använde.
Den
är anpassad
för datorer
2 eller
ﬂer
Priset för Priset för









  :B.<.=?62=

528.L= 528.L=
 :B.<.=?62=


denna
denna
är 980
kr. är 980 kr.





*&&''$'
*&&''$'

(H))$+
(H))$+
SYSTEMKRAV
SYSTEMKRAV
H$
1 GHz,
512
MB RAM,H$
Windows
7, Vista,
Windows
Vista, XPPack
(Service
Minimum: Minimum:
Pentium IIIPentium
1 GHz, III
512
MB RAM,
Windows
7,
Windows
XP (Service
3), Pack 3),
DirectX9
kkkort
256 MB
RAM, DVD-enhet,
Windows
Media
tillgång till
DirectX9 graﬁ
kkkortgraﬁ
med
256 med
MB RAM,
DVD-enhet,
Windows Media
Player
9, Player
tillgång9,till
Internet (playchess.com,
uppgraderingar
och aktivering).
Duha
behöver
till internet
Internet (playchess.com,
uppgraderingar
och aktivering).
Du behöver
tillgånghatilltillgång
internet
för att
kunnaprogrammet.
aktivera programmet.
för att kunna
aktivera

Endgames
5 - Endgame
Principles
1
ChessChess
Endgames
5 - Endgame
Principles
1

Pris:Pris:
300 300
kr kr

av GMMüller,
Karsten
Müller, 1 DVD
1 DVD
%91@A688?KA8.3=.94L:4>=67?9L>?21@5.7;88 av GM Karsten
@A688?KA8.3=.94L:4>=67?9L>?21@5.7;88
<L8K42?A2?.A687.A.=6.:?2=>;9><28.>61.4;05
42?A2?.A687.A.=6.:?2=>;9><28.>61.4;05
Karsten
Müllers slutspelskurs
är modern
redan enklassiker
modern på
klassiker
på sitt De
område.
Karsten Müllers
slutspelskurs
är redan en
sitt område.
första De
fyraförsta fyra
A.=3N=A6>>.4.98.61M2=528?2:728?6:?25L882=9L??2?
=A6>>.4.98.61M2=528?2:728?6:?25L882=9L??2?
$')(%#''$(
$')(%#''$(
$!%#&"))J+'(!)
$!%#&"))J+'(!)
i serien
var efter
indelade
typer av De
slutspel.
som nuatt
kommer
i serien var
indelade
olikaefter
typerolika
av slutspel.
som nuDekommer
följa att följa
8K:4=2 !;=?>.4?1@/25NA2=2:1.?./.>>;9K=DVD:erna DVD:erna
2 !;=?>.4?1@/25NA2=2:1.?./.>>;9K=
(((&'%'#&!)
(((&'%'#&!)
de överordnade
i slutspelet.
Den
första
dessa tar
principer tar
behandlarbehandlar
de överordnade
principer iprinciper
slutspelet.
Den första
DVD:n
omDVD:n
dessa om
principer
@<?;1.?27;9<82??;05<L86?864C;05>;98L?2=164
1.?27;9<82??;05<L86?864C;05>;98L?2=164
upp aktivitet,
initiativ, mattsättning
och gör
hur avbyten
man gör på
avbyten
på ettsätt.
korrekt
upp aktivitet,
initiativ, mattsättning
och hur man
ett korrekt
Den sätt. Den
7;99.64L:416=27?
9.64L:416=27?
internationellt
erkände slutspelsexperten
Karsten
Müller förklarar
hjälp av högst
internationellt
erkände slutspelsexperten
Karsten Müller
förklarar
med hjälpmed
av högst
%0546A2?A6>7.:2??>?243N=264L=/2?B1.2??>?24
6A2?A6>7.:2??>?243N=264L=/2?B1.2??>?24
exempel
de tumreglerna
lämpliga tumreglerna
ochovärderlig
ger dig ovärderlig
exempel de
lämpliga
och ger dig
hjälp att hjälp
fatta att
rätt fatta rätt
23?2=69;=4;:C1@9L>?2.88?615K:4.921
2??.relevanta relevanta
69;=4;:C1@9L>?2.88?615K:4.921
2??.
när
du själv
spelar.
Men var Till
försiktig!
Till alla tumregler
ﬁnns det undantag.
beslut närbeslut
du själv
spelar.
Men
var försiktig!
alla tumregler
ﬁnns det undantag.
På denna På denna
4.=.:?2=.>.AB??2=864.=22:7;9<;:2:?652>>.>2
:?2=.>.AB??2=864.=22:7;9<;:2:?652>>.>2
lära
vad se
du upp
måste
se upp med.
lärafår
digduvad
dudig
måste
med.
:B.1.?./.>2=3N=
23?2=>;9123N=3N=>?. DVD får duDVD
.?./.>2=3N=
23?2=>;9123N=3N=>?.
Totalnästan
speltid:
nästan 5 timmar.
Total speltid:
5 timmar.
4L:42:82A2=2=.>921%:86:2*<4=.12(2=A6023N=
2:82A2=2=.>921%:86:2*<4=.12(2=A6023N=

L=

528.L=
  :B.<.=?62=


 :B.<.=?62=


(((#D#-!%'$D
#*'D)"
   D-
 (((
 D,,, (((
%#D$%(((
%#
(((#D#-!%'$D
#*'D)"
   D-
  D,,,
%#D$%(((
%#
(H))$+
$+
3ZCLBTBNUBMMBÚWSJHBBSUJLMBSGSÌO$IFTT#BTFLBONFEGÚSEFMLÚQBTIPT4WFOTLB4DIBDLCVUJLFO"#
7FHBHBUBO
 (ÚUFCPSH
3ZCLBTBNUBMMBÚWSJHBBSUJLMBSGSÌO$IFTT#BTFLBONFEGÚSEFMLÚQBTIPT4WFOTLB4DIBDLCVUJLFO"#
7FHBHBUBO
 (ÚUFCPSH
)FNTJEBXXXTDIBDLCVUJLFODPN
FQPTUPSEFS!TDIBDLCVUJLFODPN½QQFUNÌOoGSFo
5FMGBY
)FNTJEBXXXTDIBDLCVUJLFODPN
FQPTUPSEFS!TDIBDLCVUJLFODPN½QQFUNÌOoGSFo
5FMGBY

