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The Complete c3 Sicilian

av GM Sveshnikov, 2010, 574 (!) sidor

FQPTUPSEFS!TDIBDLCVUJLFODPN
5FMGBY

Pris: 300 kr

Om du gillar volymer som heter Complete och är digra så är detta boken för dig! Den är underbart
tjock med sina voluminösa 574 sidor välformulerad schackteori. c3-varianten (1.e4 c5 2.c3) i
Sicilianskt har i stort sett alltid setts som mindervärdigt till öppet Sicilianskt (1.e4 c5 2.sf3).
Många stormästare har försökt förmå Sveshnikov att ge upp 2.c3. Men han har enträget spelat
vidare. Nu efter 600 partier på toppnivå och med 70% i vinststatistik gör han bedömningen att
det är dags att låta alla ta del av hans kärlek och kunskap till Alapin, som varianten heter.
Alapinvarianten ger många olika typställningar så man behöver aldrig bli uttråkad. Det är en
öppning att växa i. Man kan spela den med ganska lite kunskap och låta sunt fönuft diktera. Med
tiden fördjupar man sina kunskaper och blir slutligen en riktig kännare. Med denna bok tar man
den snabba vägen mot kännarstadiet.
Boken har ett bra upplägg. Den delar upp Alapin i två delar först 2...d5 och andra drag och
sedan 2...Sf6. I bägge delarna serveras läsaren först en kort historisk genomgång. Därefter
kommer ett lagom stort kapitel (16 sidor) om de viktigaste planerna och idéerna. Efter detta
visar han de viktigaste partierna som hittills har spelats i berörda avsnitt och det är här all
teori tas upp. Därefter är det dags för övningsdelen! Vi snackar om 40 sidor övningar per
del. Sveshnikov är verkligen mån om att läsaren ska förstå allt essentiellt! När övningarna
är avklarade är läsaren redo att ta sig an diskussiondelen som ger fördjupad förståelse och
helikopterperspektiv. Till delen om 2...d5 går han också igenom hur man på bästa sätt hanterar
slutspel med damﬂygelmajoritet! (Mycket klokt att tänka på det...)
Boken avslutas fötjänstfullt med rikliga index.
Summering: Sveshnikov är fömodligen den schackspelare som är bäst lämpad att skriva om
2.c3. Det ﬁna är att han gör det så lysande! Full av smittande entusiasm och en framgångsrik
metodik knockar han läsarna! Att boken är ett måste för alla Alapinspelare behöver man inte
vara raketforskare för att förstå, men jag vågar nog påstå att alla som spelar Scililianskt försvar
med svart bör skaffa den för att inte hamna i brygga i parti efter parti. Rekommenderas!

Dynamic Chess Strategy
av GM Mihai Suba, 2010, 207 sidor

Pris: 190 kr

Denna moderna klassiker vann det brittiska schackförbundets “book of the year award”
1991. Den prisades av många stormästare världen över för sina inspirerande tankar och
idéer. Den var slut på förlaget i många år. Men efter en ombearbetning ﬁnns den åter! Suba
inleder med en diskussion om boken som publicerades för 20 år sedan. Därefter lägger han
till lite här och där. Lite inspiration från boken: Lärling: Vad är ett dynamiskt drag? Suba: Ett
drag som verkar såväl i offensiven som defensiven. Lärling: Aha!
Suba säger att vanlig klassisk schackstrategi lär dig hur du ska vinna mot lägrerankade
spelare, men inte mot jämbördiga! Om du ska vidare måste du till att börja med vilja
vinna och inte vara rädd för att förlora. I din strävan efter succéer på brädan behöver
du lära dig behärska elastiska och ickesymmetriska bondeformationer, kontrollera centrum
eller åtminstone trycka mot det, ickesymmetriska angreppsplaner, uppfatta den icke-linjära
schacktiden samt förstå samspelet mellan pjäser och bönder i relation till motståndarens
planer. Ta detta och lägg till förnimmelsen om bägge styrkornas potential och du börjar
närma dig dynamisk schackförståelse. Subas bok är läsvärd och gör ditt schack större.
Rekommenderas!

SM
I SCHACK

Västerås 2011

Schack-SM 2011 spelas 16–24 juli i förnämliga Aros Congress Center mitt i
Västerås Mälarstaden. Surfa in på Schack-SM-hemsidan för mer information:
www.sm2011.schack.se

Välkomna!

Fokusområden och kvalitetshöjning
Efter några månader i rollen som
ordförande har jag nu börjat bli
lite varm i kläderna. Den initiala
förvirringen och osäkerheten
lade sig snabbt och sedan var det
dags att ta itu med arbetet och
utmaningarna som ligger framför
oss.
En av de första sakerna var
att planera för ett kick-off-möte
med den nya styrelsen bara ett
par månader efter kongressen.
Vi hade detta möte i mitten av september, och
huvudsyftet med mötet var att gå igenom den
delvis nya kommittéstrukturen och att ta fram
SSF:s fokusområden för verksamhetsåret 2010-11.
Efter långa och fruktsamma diskussioner
enades styrelsen om att fastställa följande områden
som särskilt prioriterade det närmaste året (utan
inbördes rangordning).
• Sponsring / Schack i media – att förstärka
sökandet efter sponsorer till SSF:s verksamhet,
främst via externa sponsorjägare, samt att arbeta
för att öka schackets exponering i media.
• Medlemsökning – både att fortsätta att
öka det totala antalet medlemmar och att vända
den nedåtgående trenden när det gäller antalet
seniormedlemmar.
• Schack4an / Schack i skolan – att fortsätta att
investera en stor del av våra resurser i Schack4an,
liksom i det nya projektet Schack i skolan.
Utvärdering och beslut om eventuell fortsättning
av Schack i skolan-projektet kommer att ske senare
i vinter/vår.
• Damschacket – att hitta sätt att få in och
behålla fler kvinnor och flickor i schacket.
• Hemsidan / Medlemsregistret – att se över
och modernisera hemsidan samt fortsätta att

utveckla medlemsregistret, där den
senaste nyheten är införandet av
allsvensk resultatredovisning.
Detta innebär absolut inte att
vi enbart kommer att vara aktiva
inom dessa områden. All vår övriga
verksamhet kommer att rulla på som
vanligt, men under det närmaste året
ska vi särskilt bevaka och prioritera
ovanstående områden.
En annan sak som är värd att
nämna från septembermötet är att
vi vill genomdriva en kvalitetshöjning av SMarrangemangen. Vi har därför beslutat att införa en
betänketid med tilläggstid i samtliga klasser under
SM och även att genomföra ett större engångsinköp
av Stauntonspel och digitalklockor. Detta material
ska kunna användas till SSF:s tävlingar, vilket är
tänkt att underlätta för framtida arrangörer med
start i Västerås 2011.
Styrelsearbetet under hösten domineras annars
normalt av budgetdiskussioner och i år är inget
undantag. När dessa rader skrivs jobbar samtliga
ledamöter hårt med att överväga hur 2011 års
pengar ska fördelas. Handlingsutrymmet är ganska
begränsat med tanke på satsningen på Schack i
skolan, som liksom Schack4an kräver resurser på
kort sikt men som vi tror är nödvändigt för att
bygga upp förbundets ekonomi på lång sikt.
Slutligen vill jag återigen uppmana alla
i Schacksverige att höra av sig med idéer,
synpunkter, och kommentarer. Vi i styrelsen är
kraftigt beroende av att få återkoppling från er
på våra initiativ, och kanske till och med uppslag
inför framtiden?
Anil Surender, ordförande SSF
anil.surender@schack.se
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SCHACK-OS

Dålig utdelning i Sibirien
Av Niklas Sidmar
Det svenska herrlaget spelade bra, men en tung förlust i sista ronden innebar att placeringen
blev sämre än man tänkt sig. Damlaget däremot placerade sig klart bättre än sin ranking. Bäst
ratingprestation åstadkom Evgenij Agrest med 2659, men det största utropstecknet var kanske ändå
Nils Grandelius inledning med fem raka segrar.
Khanty-Mansiysk är i första hand känt som
skidskytteort, och kommande vinter arrangeras
skidskytte-VM här under en vecka i mars. Först
kom emellertid Schack-OS till staden. En bra bit
över 1 000 spelare från nästan 150 nationer och ett
stort antal ledare, åskådare och schackpotentater
samlades i den lilla sibiriska orten under drygt två
veckor.
– Arrangemanget var bra, klart över förväntan
faktiskt eftersom det kom alarmerande rapporter
om att hotellen inte var klara inför tävlingen, och
det var en hel del krångel med resorna som fick
bokas om sent. Men väl på plats fungerade allt bra,
menar SSF-ordföranden Anil Surender som var
på plats som domare samt SSF-representant på
Fidekongressen. Kongressen hölls den avslutande

helgen av arrangemanget, då bland annat valet av
Fidepresident avgjordes med resultatet att Kirzam
Iljumshinov blev omvald.
Spellokalen låg i utkanten av staden och var
en stor tennishall som var indelad i två delar, en
mindre för de bästa lagen och en större för övriga.
För Anil innebar det att det blev mycket svårt att
följa toppstriden.
– Som ny OS-domare blev jag naturligtvis
placerad i den stora hallen, och när vi var klara
var det i bästa fall några ströpartier kvar på
toppborden, förklarar han.
Till tävlingen kom som vanligt hela världseliten,
med ett undantag. Liksom förra gången i Dresden
saknades världsmästaren Anand i det indiska
laget. Carlsen, Kramnik, Topalov och Ivanchuk
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var däremot alla på plats och på förhand delades
favoritskapet i den öppna klassen av de två
topprankade lagen Ryssland och Ukraina.
Till skillnad från i Dresden, då nioseedade
Armenien till slut fick ställa sig högst upp på
prispallen, höll favoriterna för trycket den här
gången. Ukraina och Ryssland placerade sig främst
och efter att de båda lagen spelat oavgjort inbördes
blev det istället Ungern som avgjorde guldstriden
med sin knappa vinst mot Ryssland i den femte
ronden.
I damklassen blev det däremot en överlägsen
hemmaseger. Ryssland I hade fyra matchpoängs
marginal inför den sista ronden och segern var
redan solklar när det befarade sistarondsmötet
mellan Ryssland I och ett medaljjagande Ryssland
II blev verklighet. Det befarade resultatet uteblev
dock, förstalaget vann, och Ryssland II fick nöja
sig med en tiondeplats.
Att hemmanationen får delta med ett eller två
extralag är ingenting nytt, men den här gången
ställde Ryssland upp med hela fem lag i den öppna
klassen och tre lag i damklassen. Tre av lagen i
den öppna klassen var dessutom rankade bland de
femton bästa.
De svenska lagen togs ut redan i våras av
dåvarande förbundskapten Johan Sigeman.
De praktiska plikterna inför tävlingen sköttes
däremot av Anders Pettersson som tog över
förbundskaptensuppdraget under sommaren. På
plats i Sibirien var Stellan Brynell lagkapten för
herrarna i den öppna klassen och Erik Hedman
för damerna.

FOTO: Angelina Fransson

SCHACK-OS

REDO. De svenska herrarna gör sig klara för
första rondens möte med Surinam.

FOTO: Angelina Fransson

Herrlaget bestod av Emanuel Berg, Evgenij
Agrest, Tiger Hillarp Persson, Slavko Cicak och
Nils Grandelius. För Grandelius var det första,
men knappast sista, gången han ingick i det
svenska OS-laget.
– Lagtävlingar är mycket roligare än individuella
tävlingar och landslaget är nog det roligaste av allt.
Jag bryr mig inte så mycket om rankingen annars,
men jag hoppas att den ska vara tillräckligt hög för
att jag ska bli uttagen igen, säger han.
Laget förberedde sig med ett träningsläger i
Stockholm dagarna före avresa. 3-4 dagar ägnades
främst åt öppningsförberedelser, men Stellan
Brynell framhåller även den sociala betydelsen av
sammankomsten.
– Det har ett stort värde att få några dagar
tillsammans före tävlingen, inte minst för Nils
som var med för första gången. Han och Slavko
hade till exempel aldrig träffats tidigare, berättar
Stellan Brynell.
Det svenska laget började resultatmässigt lite
trögt när man fick nöja sig med 3-1 mot Surinam,
vars spelare var rankade mellan 2000 och 2150.
Därefter blev det oavgjort i det första av två
nordiska derbyn, det mot Island.
– Sedan vann vi mot Danmark, och det är ju
alltid roligt. Men bästa matchen kan ha varit
CHOCKSTART. Tiger Hillarp Persson satte bort den mot Azerbajdzjan, trots att vi förlorade den
sig i första matchen mot Surinam och förlorade. knappt. Det var det klart starkaste laget vi mötte
Sedan gick det bättre och totalt blev det 4½ poäng och vi var inte långt ifrån att vinna, säger Brynell.
Under den första delen av turneringen var det
på nio partier.
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dock Nils Grandelius segerrad
som överskuggade det mesta
i det svenska laget. Tre vinster
mot lägre rankat motstånd
följdes upp med segrar mot först
kroaten Alojsije Jankovic (2560)
och därefter Eltaj Safarli från
Azerbajdzjan (2607).
Resten av turneringen blev
mera normal för Nils med två
vinster, en remi och två förluster,
men sammantaget måste OSturneringen betraktas som ännu
en stor framgång för det svenska
lagets yngste spelare.
– Visst gick det bra, men
spelmässigt tycker jag inte
att det var så fantastiskt. Jag
har bara inte varit så effektiv
tidigare, men nu vann jag mot
de lägre rankade och tog poäng
även mot de högrankade och då
blir resultatet bra, åtminstone på
pappret, säger Nils Grandelius.

5...Sxc3
5...Sb6 har jag själv använt för att
förlora mot Evgenij.
6.bxc3 Lg7

XIIIIIIIIY
9rSnlWqk?-Tr0
9ZppZp-ZppVlp0
9-?-?-?p?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-ZP-?-ZP-0
9P?-ZPPZPLZP0
9TR-VLQMK-SNR0
xiiiiiiiiy

7.Tb1!
Vit drar ännu mer nytta av att
han inte har spelat Sf3. Hotet är
inte 8.Lxb7? på grund av 8...Lxb7
9.Txb7 Dd5! med dubbelhot,
utan 8.Txb7! och vit vinner en
bonde.
7...Sc6

7...Sd7 garderar också b7
eftersom tornet blir instängt
efter 8.Lxb7 Lxb7 9.Txb7 Sb6.
Jag tror att det är ett bättre
alternativ eftersom det inte
blockerar c-bonden.
8.h4
Svart bör nu stoppa vit från att
spela h5-h6. Då 8...h5 ger vit
ett fint fält på g5 återstår bara
partidraget.
8...h6 9.Da4
Det här var en nyhet när jag
spelade det mot Benjamin Bok
i Corus i januari 2010. Poängen
med draget är att spela de drag
som kommer i partiet.
9...0–0 10.h5 g5 11.f4
Nu försöker jag öppna upp svarts
kungsställning, men går det fel
riskerar naturligtvis min egen
kung att vara den som drabbas.
11...e5 12.fxg5!

 Nils Grandelius
 Eltaj Safarli


Engelskt (A16)

1.c4
Dragföljden jag använder i detta
parti är speciellt designad för att
undvika Grünfeld, då Safarli är
en stor Grünfeldkännare.
1...Sf6 2.g3 g6 3.Lg2 d5
Detta var sista chansen att
genomföra d7-d5, eftersom vit
hotade att stoppa det i nästa
drag med Sc3. I Grünfeld spelar
svart vanligen på att attackera
vits centrum, men det är svårt
nu när vit har avstått från att
sätta upp något centrum!
4.cxd5 Sxd5 5.Sc3
Att vit inte har spelat Sf3 gör att
man nu får hot på springaren på
d5.

FOTO: Angelina Fransson

Kommentarer av Nils Grandelius

KANONSTART. Nils Grandelius inledde med fem raka vinster i
OS-turneringen. Till slut blev det 7½ poäng på tio partier.
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12.La3 spelade jag mot Bok. Han
lyckades öppna upp centrum
och satte matt i 21 drag. Han
fick skönhetspris för det partiet,
vilket jag sedan fick höra ett antal
gånger... Datorn visade dock en
fantastisk idé för vit, men det
var ingen som ville tro på att jag
verkligen hade stått bra − inte
ens Magnus Carlsen. Nu fick jag
chans till revansch.
12...Dxg5

XIIIIIIIIY
9r?l?-Trk?0
9ZppZp-?pVl-0
9-?n?-?-Zp0
9?-?-Zp-WqP0
9Q?-?-?-?0
9?-ZP-?-ZP-0
9P?-ZPP?L?0
9?RVL-MK-SNR0
xiiiiiiiiy

13.g4!!
Ett otroligt drag. Vits ställning
ser instabil ut, men allting hänger
på att svart inte kan utveckla
löparen från c8, då den är bunden
till förvaret av b7-bonden. 13...
Tb8 garderar b7-bonden men
då vinner 14.Lxc6 pjäs. Svart
kan inte ens befria sig med 13...
a6 följt av 14...b5, eftersom vit
bara kan slå på b5 med tornet.
Vits plan är att antingen gardera
upp g4-bonden med Sh3-f2 eller
att hota bort svarts dam med
d2-d3 och sedan spela på attack
med Le4, Sf3 och g5. Efter draget
kom bland andra Levon Aronian
fram och gratulerade mig till att
ha fått in detta − det var tydligen
något han själv hade planerat
sedan en längre tid tillbaka.
13...Td8
13...e4 14.Dxe4 Tb8 är svarts
bästa chans. Poängen är att vit
inte kan slå på c6 med löparen.
Nu kommer svart att lyckas
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utveckla vitfältaren i nästa drag.
Efter 15.Sh3 Dxg4 16.Dxg4 Lxg4
17.Sf4 står vit lite bättre på grund
av bondestrukturen.
14.Sh3
14.d3 var draget som min
sekundant Axel Smith förberett i
Corus, men det mindes jag inte.
Partidraget är dock också logiskt
då det undviker att försvaga c3bonden.
14...De7
14...Dxg4 15.Dxg4 Lxg4 16.Txb7
vinner bonden på c7 och ger stor
vit fördel.
15.Sf2 Kh8
Safarli hade inte sett mitt parti
mot Bok, så han spenderade
mycket tid i öppningen utan
att hitta något bra. Jag vet inte
riktigt varför kungen skulle stå
bättre på h8 än på g8.
16.Le4 a6

XIIIIIIIIY
9r?lTr-?-Mk0
9?pZp-WqpVl-0
9p?n?-?-Zp0
9?-?-Zp-?P0
9Q?-?L?P?0
9?-ZP-?-?-0
9P?-ZPPSN-?0
9?RVL-MK-?R0
xiiiiiiiiy

17.Lc2
Nu hotar 18.De4 med vinst. Här
är det i princip över.
17...Le6 18.Txb7
Men först och främst ska man gå
ur luriga drag: 18.De4 f5! 19.gxf5
Ld5 och svart vinner kvalitet.
18...Sd4?
Andra drag är inte roliga, men
detta pjäsoffer är bara dåligt.
19.cxd4 Txd4
Nu är jag ren pjäs över och ska
bara undvika att gå på något
billigt trix. Resten av partiet är
inte så intressant. Om 19...Ld5

så 20.Le4 Lxb7 21.Lxb7 med två
pjäser och en bonde för tornet.
Det är naturligtvis vinst.
20.Da5 Tc4 21.Kd1 Dd6 22.Le4
Td8 23.Th3 Lxg4 24.Sxg4 Txe4
25.Td3 Td4 26.Txd4 Dxd4
27.Dxc7 Da4+ 28.Tb3 De8
29.Lb2 Tc8 30.Dd6 Td8 31.Sf6!
uppg.
Forcerar fram dambyte, och
Safarli hade fått nog.
Om det gick bra för lagets yngste
spelare, gjorde den äldste en
minst lika stark turnering. På
andrabordet ställdes Evgenij
Agrest med två undantag
mot stormästarmotstånd och
tvärtemot Nils Grandelius var
Agrests inledning normal med
vinst mot Surinam och därefter
fyra
remier.
Avslutningen
däremot var desto vassare och
bjöd på tre vinster på de fyra sista
ronderna. En av dessa kom mot
argentinaren Ruben Felgaer.
 Ruben Felgaer
 Evgenij Agrest


Caro-Kann (B10)

Kommentarer av Evgenij Agrest
1.e4 c6
Caro-Kann. Sakta men säkert
har den här öppningen blivit
mitt huvudvapen mot 1.e4.
Under tiden har jag ganska ofta
fått frågan varför. Historiskt sett
har man alltid tyckt att CaroKann är en tråkig öppning där
man satsar på utjämning och
så trodde jag också innan jag
började fördjupa mig i den
under våren 2008. Då blev jag
verkligen positivt överraskad av
hur mycket utrymme det finns
för nya idéer, både positionella
och taktiska.
För att göra historien kort, Caro-

SCHACK-OS
Kann rekommenderas varmt!
2.d4 d5 3.Sd2 dxe4 4.Sxe4 Lf5
Huvudvarianten.

XIIIIIIIIY
9rSn-WqkVlnTr0
9Zpp?-ZppZpp0
9-?p?-?-?0
9?-?-?l?-0
9-?-ZPN?-?0
9?-?-?-?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TR-VLQMKLSNR0
xiiiiiiiiy

5.Sc5
Detta är ett intressant sätt
för vit att tidigt lämna de
teoretiska vägarna och inleda
ett mindre utforskat spel. Under
förberedelserna upptäckte jag
att min motståndare "hoppade"
mellan olika varianter och
drog slutsatsen att CaroKann knappast skulle vara
hans favoritöppning att möta.
Partifortsättningen
använde
han i VM 2004 mot georgiske
stormästaren Baadur Jobava.
5...e5!?
Ett radikalt bemötande av vits
något extravaganta spel. Både
5...Sd7 och 5...b6 är något
mer populära hos världseliten
numera. Men kanske bara före
detta parti...
6.Sxb7
Allt annat är meningslöst. De
närmaste dragen är mer eller
mindre forcerade.
6...Db6 7.Sc5 exd4 8.Sb3 Lb4+
9.Ld2 Sf6
Som kompensation för en
förstörd bondestruktur får
svart ett utvecklingsförsprång
vilket lovar ett dynamiskt och
initiativrikt spel. Jag är nöjd.
10.Ld3
Vit försöker att komma ikapp i
pjäsutvecklingen genom detta

avbyte, men nu får även han en
svag bonde att tänka på.
10...Lxd3 11.cxd3 0–0 12.Se2
c5 13.0–0 Lxd2 14.Dxd2

XIIIIIIIIY
9rSn-?-Trk?0
9Zp-?-?pZpp0
9-Wq-?-Sn-?0
9?-Zp-?-?-0
9-?-Zp-?-?0
9?N?P?-?-0
9PZP-WQNZPPZP0
9TR-?-?RMK-0
xiiiiiiiiy

Den här ställningen uppkom
just i det ovannämnda partiet
Felgaer - Jobava, Tripoli 2004.
Där spelade svart 14...Sbd7 och
tillät 15.Sa5 vilket underlättade
vits pjäsomgruppering. Jag kom
med en nyhet som stoppade den
möjligheten.
14...a5!
Det draget nämndes som
intressant i den nyligen utkomna
boken av Lars Schandorff, The
Caro-Kann. Jag fördjupade mig
i ställningen med egna analyser
och fann den mycket lovande
för svart.
15.Tfc1
Vit satsar allt på spel kring svarts
bönder på damflygeln, men det
visar sig att det inte fungerar. Å
andra sidan, efter det naturliga
15.Tac1 Sbd7 16.Dc2 Tfb8
17.Sxc5 Sxc5 18.Dxc5 Dxc5
19.Txc5 Txb2 är initiativet helt
på svarts sida.
15...Sbd7 16.Dc2 Tfe8!
Svart ändrar riktningen. Det
naturliga draget är starkt kopplad
till svarts idé som blir tydligare
efter mitt nästa drag. Nu är a2bonden garderad vilket gör att
16...Tfb8 17.Sxc5 Sxc5 18.Dxc5
Dxc5 19.Txc5 Txb2 inte skulle
fungera på samma sätt. Vit kan

bara ta bonden på d4, 20.Sxd4.
17.Sg3 Tab8!

XIIIIIIIIY
9-Tr-?r?k?0
9?-?n?pZpp0
9-Wq-?-Sn-?0
9Zp-Zp-?-?-0
9-?-Zp-?-?0
9?N?P?-SN-0
9PZPQ?-ZPPZP0
9TR-TR-?-MK-0
xiiiiiiiiy

Ett fint litet drag som utnyttjar
ställningens
dynamiska
möjligheter.
18.Sf1
Den taktiska grunden till svarts
drag ligger i varianten 18.Sxc5??
Sxc5 19.Dxc5 Te1+!.
18...a4!
Framtvingar
för
svart
fördelaktiga avbyten.
19.Sxc5 Sxc5 20.Dxc5 Dxc5
21.Txc5 Txb2

XIIIIIIIIY
9-?-?r?k?0
9?-?-?pZpp0
9-?-?-Sn-?0
9?-TR-?-?-0
9p?-Zp-?-?0
9?-?P?-?-0
9PTr-?-ZPPZP0
9TR-?-?NMK-0
xiiiiiiiiy

Här kan vi stanna för att
bedöma ställningen. Svart har
aktivare pjäser och ett torn på
andra raden där det gärna vill
välkomna sin kollega. Vit har
illusoriskt spel mot de svarta
bönderna och inget mer.
22.Tc4 h5!
Sällan kan ett bondedrag
uppfylla så många funktioner:
Luft för kungen, stöd för egen
springare, eventuella besvär för
motståndarens springare samt
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SCHACK-OS

IMPONERADE. Evgenij Agrest gjorde en mycket stark turnering. Till slut tog han sex poäng på nio
partier och gick obesegrad genom turneringen.
deltagande i kungsangreppet.
23.Txd4
23.Txa4 Tee2 24.Txd4 Txf2
skulle inte göra någon skillnad
jämfört med partiet.
23...Tee2 24.Txa4 Txf2 25.g3

XIIIIIIIIY
9-?-?-?k?0
9?-?-?pZp-0
9-?-?-Sn-?0
9?-?-?-?p0
9R?-?-?-?0
9?-?P?-ZP-0
9PTr-?-Tr-ZP0
9TR-?-?NMK-0
xiiiiiiiiy

Vit har skaffat en extra bonde på
sin sida men detta faktum är det
enda han kan glädja sig åt...
25...Sg4!
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Svart inleder ett kungsangrepp
som visar sig vara avgörande.
Nu hotas vit av mattmanövern
Sg4-e5-f3.
26.Tf4
Vit försvarar sig mot det
ovannämnda hotet.
26...Tg2+ 27.Kh1 Tge2
Nästa hot är att vinna kvalitet
efter Sf2+ och sedan, beroende
på vart kungen går, blir det
antingen gaffel på h3 eller
avdragare på d3.
28.Tf3
Vit försvarar sig, men det visar
sig att han missar en annan av
svarts idéer. Han är i detta läge
i svår tidsnöd vilket inte är så
konstigt eftersom han har varit
pressad under i stort sätt hela
partiet.
28...Sf2+ 29.Kg1?

XIIIIIIIIY
9-?-?-?k?0
9?-?-?pZp-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?p0
9-?-?-?-?0
9?-?P?RZP-0
9PTr-?rSn-ZP0
9TR-?-?NMK-0
xiiiiiiiiy

Sista chansen att förlänga partiet
var 29.Kg2, ett drag som inte
är lätt att göra i tidsnöden. Det
skulle inte heller rädda vit: 29...
Sxd3+ 30.Kg1 (eller 30.Kh3 Sf2+
31.Kh4 Tb4+ 32.Tf4 [32.Kg5
Te5+ 33.Tf5 Tg4+ 34.Kxh5 Txf5
matt] 32...g5+! 33.Kxg5 Sh3+
34.Kh4 Sxf4 35.gxf4 Txf4+)
30...Sf2 31.Kg2 Sg4+ 32.Kg1
Tg2+ 33.Kh1 Sxh2 34.Tb3 Sxf1
35.Txb2 Txb2 36.Txf1 Txa2.

SCHACK-OS

BÄST. Christin Andersson var bäst av de svenska damerna med 8
poäng på 11 partier och en prestationsrating på 2342.
Emilia Horn i laget. Christin
Andersson gjorde en strålande
turnering med åtta poäng på de
elva ronderna, men även de fyra
övriga gjorde bra insatser och
presterade ungefär i nivå med
sin ranking.
Det svenska laget startade
mycket bra med vinster mot

Ryssland III och Mongoliet,
båda klart högre rankade än
det svenska laget. Därefter
presterade
man
mera
normalt med fem segrar på
de återstående nio ronderna
och till slut blev det plats 41
för de femtiofemterankade
svenskorna.

FOTO: Angelina Fransson

I den sista ronden mötte Sverige
Vitryssland och en vinst hade
tagit laget upp på en plats bland
de tjugo bästa. Matchen började
bra med vinst för Agrest och bra
ställningar på övriga bord. Det
blev dock en trist avslutning med
remi för Tiger men förluster för
Emanuel och Nils, och laget fick
nöja sig med plats 34, vilket exakt
motsvarade lagets ranking.
– Vi är inte nöjda, slår Stellan
Brynell fast. Med tanke på hur
vi spelade tycker jag att vi hade
förtjänat en bättre placering och
matchen mot Vitryssland var
inte rolig att förlora.
I det svenska damlaget
debuterade både Angelina
Fransson, som kallades in i sista
stund som ersättare för Evgenija
Pavlovskaia, och Ellinor Frisk.
Dessutom ingick Inna Agrest,
Christin
Andersson
och

FOTO: Angelina Fransson

29...Sh3+ 30.Kh1 Tg2 31.uppg
Matt är oundviklig. En till synes
enkel seger med svarta pjäser
över en stark stormästare som
dessutom skapade en tidig
ledning i matchen vilket alltid är
viktigt i lagsammanhang.

SPELLOKAL. Över 1 000 spelare från nästan 150 olika nationer var på plats i Khanty-Mansiysk.
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SCHACK-OS

Angelina gjorde OSdebut med kort varsel
Av Niklas Sidmar
Sist in i den svenska OS-truppen var Angelina Fransson från Lessebo. När Evgenija Pavlovskaia
tvingades lämna återbud med kort varsel kallades sextonåriga Angelina in.
– Jag tvekade förstås inte utan tackade ja direkt, men det blev stressigt att ordna visum och hinna
med allt i skolan innan vi skulle åka, berättar hon.
Angelina Fransson är en av landets mest lovande
flickjuniorer och har deltagit i flera internationella
ungdomstävlingar de senaste åren. Internationell
rutin har hon med andra ord en hel del, men att vara
med i Schack-OS var förstås något annorlunda.
– Framför allt var det mer seriöst än
ungdomstävlingarna, det var väldigt noggranna
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regler, till exempel att man inte fick gå utanför
vissa områden i spellokalen. Dessutom var det
förstås väldigt många spelare från väldigt många
länder!
– Jag har ju ingen annan OS-turnering att
jämföra med, men de som har varit med förut sa
att arrangemanget var jättebra. Hotellet var helt

SCHACK-OS
nytt och flera av världsstjärnorna bodde på samma
hotell som vi, så det var kul att se spelare som Short
och Gelfand på nära håll.
Mycket behövde dock göras innan allt var klart
för avfärd och ett tag såg det ut som om det inte
skulle gå att få visum i tid. Det fick bli en snabbresa
till Göteborg måndagen före tävlingsstart för att
visumet skulle hinna ordnas, och när det blev klart
fick förbundskapten Anders Pettersson hämta ut
och skicka det till Lessebo.
Några schackliga förberedelser fanns det inte
heller tid för under veckan före spelstart.
– Nej, det var mycket annat att tänka på under
den veckan. Efter OS skulle jag ju åka till Grekland
och spela Ungdoms-VM så det var väldigt mycket
som behövde ordnas i skolan de sista dagarna före
resan.
När OS väl kom igång stod Angelina över första
ronden, men i den andra, mot Mongoliet, spelade
hon sitt första parti. Och mot den tvåhundra poäng

högre rankade mongoliskan kom också första
vinsten. Partiet visade sig dessutom bli avgörande
för att det svenska laget skulle kunna ta sin andra
raka seger.
– Ja, det första partiet gick bra, men sedan gick
det utför och spelmässigt är jag inte alls nöjd. Det
hade helt klart behövts lite mer tid till förberedelser,
konstaterar hon.
Till slut blev det ändå ett helt godkänt resultat
med tre vinster och fyra förluster på de sju spelade
partierna.
Nu kommer Angelina att lägga mycket
kraft på skolarbetet, men en del schackträning
hinner hon med ändå. En och en halv timmes
schackundervisning med Stellan Brynell står
nämligen på schemat som eget val.
– Det gör att träningen blir mycket mer
disciplinerad än tidigare. Vi tränar över Internet
och den här undervisningen kommer jag att ha
under hela gymnasiet, förklarar hon.

KARLSTAD OPEN 2010
Spelplats

Hotell Gustaf Fröding, Höjdgatan 3, 654 68 Karlstad

Tid 		

27–30 december 2010. Personlig anmälan senast 13.30 den 27 december.

Logi		
		

Hotell Gustaf Fröding erbjuder: Enkelrum 420:-, Dubbelrum 320:-/person
Bokning sker direkt till hotellet på telefon 054-67 00 00

Spelform
		
		

Sju ronder FIDE-Schweizer. Tävlingen är Elo-registrerad
Betänketiden rond 1 och 2: 40 drag/90 minuter + 30 minuter för resten av partiet.
Betänketiden rond 3 till 7: 40 drag/2 timmar + 30 minuter för resten av partiet.

Priser
		
		
		
		
		
		
Startavgift

1. 5 000, 2. 2 500, 3. 1 500, 4. 1 000, 5. 800 kr
Ratingpriser i grupper om 12 spelare: 800 kr och 400 kr
Kadettpris (högst 16 år): 600 kr och 400 kr
Priser till veteraner (fyller minst 60 under året) över och under 1800:
Över 1800: 600 kr – 300 kr Under 1801: 600 kr – 300 kr
Prislistan garanteras vid minst 80 startande		
400 kr. Kadetter (högst 16 år) 300 kr.

Anmälan/info Startavgiften sätts in på Karlstads AS plusgiro 884140-5 senast 20 december.
		
Bo Hedlund 054-83 64 08, 070-719 04 96, bo.hedlund@veratech.se
Tapio Tikkanen 0554-710 90, tapio.tikkanen@schack.se
		
Ytterligare information på hemsidan: http://www.chess-karlstad.se

VÄLKOMNA TILL KARLSTAD!
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SCHACK-OS
SCHACK-OS I SIFFROR
Resultat, öppen klass (ranking)
1. Ukraina (2)		
19 poäng
2. Ryssland I (1)		
18
3. Israel (11)		
17
4. Ungern (5)		
17
5. Kina (3)		
16
6. Ryssland II (4)
16
7. Armenien (6)		
16
8. Spanien (16)		
16
9. USA (9)		
16
10. Frankrike (10)
16
19. Danmark (44)
15
34. Sverige (34)		
13
40. Island (54)		
13
51. Norge (23)		
12
59. Finland (60)		
12
80. Färöarna (83)
11

Resultat, damklassen (ranking)
1. Ryssland I (1)		
22 poäng
2. Kina (2)		
18
3. Georgien (4)		
16
4. Kuba (18)		
16
5. USA (6)		
16
6. Polen (10)		
16
7. Azerbajdzjan (26) 16
8. Bulgarien (12)
16
9. Ukraina (3)		
15
10.Ryssland II (5)
15
41. Sverige (55)		
12
45. Danmark (57)
12
53. Norge (45)		
11
57. Island (69)		
11

Matchresultat, Sverige
Rond 1: Surinam–Sverige
Rond 2: Island–Sverige
Rond 3: Sverige–Danmark
Rond 4: Sverige–Kroatien
Rond 5: Azerbajdzjan–Sverige
Rond 6: Slovakien–Sverige
Rond 7: Sverige–Argentina
Rond 8: Spanien–Sverige
Rond 9: Sverige–Australien
Rond 10: Sverige–Tadzjikistan
Rond 11: Vitryssland–Sverige

Matchresultat, Sverige
Rond 1: Ryssland III–Sverige
1 –3
Rond 2: Sverige–Mongoliet
3 –1
Rond 3: Sverige–Kuba
1 –3
Rond 4: Grekland–Sverige
3 –1
Rond 5: Litauen–Sverige
3 –1
Rond 6: Sverige–Surinam
4 –0
Rond 7: Kirgizistan–Sverige
½–3½
Rond 8: Mexico–Sverige
½–3½
Rond 9: Sverige–Peru
1 –3
Rond 10: Ecuador–Sverige
3½ – ½
Rond 11: Sverige–Bolivia
3½ – ½

1 –3
2 –2
2½ –1½
2½ –1½
2½ –1½
2 –2
2 –2
3½ – ½
2½ –1½
4 –0
2½ –1½

			

Individuella resultat
Emanuel Berg		
2616
4 poäng av 10, prestationsrating 2574

Individuella resultat
Inna Agrest		
2161
3½ poäng av 9, prestationsrating 2188

Evgenij Agrest		
2585
6 poäng av 9, prestationsrating 2659

Christin Andersson 2113
8 poäng av 11, prestationsrating 2342

Tiger Hillarp Persson 2517
4½ poäng av 9, prestationsrating 2490

Ellinor Frisk		
2113
5½ poäng av 10, prestationsrating 2122

Slavko Cicak		
2568
2 poäng av 6, prestationsrating 2326

Emilia Horn		
2012
5 poäng av 7, prestationsrating 2110

Nils Grandelius		
2500
7½ poäng av 10, prestationsrating 2628

Angelina Fransson
1910
3 poäng av 7, prestationsrating 1848
Källa: http://www.chess-results.com/
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ELITSERIEN
Elitserien efter fyra ronder

1. Lunds ASK
2. SK Rockaden
3. Team Viking
4. Limhamns SK
5. SK Kamraterna
6. Solna SS
7. Örgryte SK
8. SS Manhem
9. Eksjö-Aneby-A.
10. Farsta SK
11. Upsala ASS
12. Västerås SK

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

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

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

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

32½
25		
22		
15½
14½
13		
14½
14		
13		
13½
13		
9½

10
8
7
4
4
4
3
3
3
2
2
0

*Matchen Lunds ASK-Örgryte SK spelades i förväg i samband med
den fjärde ronden.
Givetvis är ingenting avgjort efter fyra ronder, men nog ser det ut som
om årets elitserie blir en uppgörelse mellan tre lag. LASK och Rockaden
har vunnit samtliga matcher, medan Team Viking endast har tappat en
matchpoäng.
Med de två nyblivna stormästarna Grandelius
och Tikkanen samt dessutom Tiger Hillarp
Persson i laget är det ingen tvekan om att LASK
har en uppställning som kan utmana regerande
svenska mästarna i Team Viking. I bakfickan inför
kommande finalmöten har Skånelaget utländska
stormästarna Jan Smeets och Kaido Kulaots, men
ännu har ingen av dem debuterat i Elitserien.
I serieinledningen har lundensarna inte heller
gjort någon besviken. På de fem matcherna
(lagets femterondsmatch mot Örgryte spelades
i förväg i samband med den fjärde ronden) har
laget inte tagit mindre än sex partipoäng någon
gång. SK Rockaden Stockholm har lyckats
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nästan lika bra med 25 partipoäng på fyra
matcher, medan Team Viking tvingades släppa
en överraskande matchpoäng mot SS Manhem i
Göteborgssammandraget.
Även om en matchpoäng extra förstås inte är
någon nackdel kommer naturligtvis toppstriden
att avgöras först i de sista fyra ronderna, då de tre
inbördes mötena mellan topplagen är placerade.
På vägen dit lär det bara bli ströpoäng som tappas
för de tre giganterna.
Med anledningen av övergången till tio lag
i Elitserien kommer tre lag att flyttas ner till
Superettan till våren. Och om toppstriden verkar
ha begränsats till tre lag får man nog säga att övriga

LASK i ledningen
efter fyra ronder
Av Niklas Sidmar
nio så här långt är inblandade i bottenstriden.
Mellan Limhamn på fjärde plats och Upsala på
elfte skiljer bara två poäng, och Västerås, som har
förlorat sina inledande fyra matcher lär inte kunna
räknas bort ännu.
Limhamn har de senaste åren varit med och
slagits om medaljplaceringarna i Elitserien,
men efter fyra tappade poäng på de inledande
omgångarna blir det antagligen svårt att hänga med
i toppen i år. Malmölaget inledde visserligen med
en programenlig men knapp vinst mot Västerås,
men har därefter tappat poäng mot såväl Farsta
som de båda nykomlingarna Solna och Örgryte.
Både Solna och Örgryte har överraskat positivt

så här långt med fyra respektive tre poäng trots
att man redan har klarat av mötena med flera
av topplagen. Sämst start har istället Västerås
fått med fyra raka förluster, men många viktiga
streckmatcher återstår för västmanlänningarna
som inledde även förra året dåligt innan man tog
de poäng som behövdes under andra halvan av
serien.
För Upsala ASS blev startsammandraget riktigt
tungt med förluster mot alla tre Göteborgslagen.
I den fjärde ronden däremot besegrade Upsala
Farsta, vilket lär ha gett en del hopp inför den
stenhårda fortsättning som väntar.
Följande parti kommer från matchen mellan
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ELITSERIEN
VIKINGVINST.
Volodin och
Madebrink möttes
på fjärde bordet i
matchen mellan
Kamraterna och
Team Viking i den
andra ronden.
Volodin vann
partiet och Team
Viking vann
matchen med 5½2½.
Kamraterna och Team Viking i
den andra ronden.
 Aleksandr Volodin
 Lars Madebrink


Damgambit (D37)

Kommentarer av Axel Smith
1.d4 d5 2.c4 e6
Klassisk Damgambit.
3.Sc3

XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVlnTr0
9ZppZp-?pZpp0
9-?-?p?-?0
9?-?p?-?-0
9-?PZP-?-?0
9?-SN-?-?-0
9PZP-?PZPPZP0
9TR-VLQMKLSNR0
xiiiiiiiiy

3...Le7
Efter 3...Sf6 spelar vit ofta
avbytesvarianten med 4.cxd5
exd5 5.Lg5. Vits farligaste
uppställning anses vara med Ld3,
Sge2 och f3. Partidraget, 3...Le7,
förhindrar Lg5 och undviker
därför denna uppställning.
4.Sf3 Sf6
Nu när vit placerat springaren
på f3 tillåter svart cxd5 följt av
Lg5 − vit kan ju inte längre ställa
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FOTO: Frans Dahlstedt

upp sig med Ld3 och Sge2.
5.Lf4
Historiskt har alltid 5.Lg5 varit
huvuddraget, men på senare tid
har vitspelarna allt oftare spelat
5.Lf4. Ett undantag är Veselin
Topalov, som två gånger förlorat
som vit mot Viswanathan Anand
efter 5.Lg5.
5...0–0 6.e3 c5

XIIIIIIIIY
9rSnlWq-Trk?0
9Zpp?-VlpZpp0
9-?-?pSn-?0
9?-Zpp?-?-0
9-?PZP-VL-?0
9?-SN-ZPN?-0
9PZP-?-ZPPZP0
9TR-?QMKL?R0
xiiiiiiiiy

I klassisk Damgambit brukar
svart utveckla sig försiktigt
men här tar Madebrink direkt
upp kampen om centrum.
Anledningen till att han kan
göra det är att löparen på f4, till
skillnad från på g5, inte sätter
någon press på springaren på f6.
Därmed kan svart spela c7-c5,
vilket tillåter vit att ge honom en
isolanibonde på d5.
7.dxc5 Lxc5 8.a3
8.cxd5 och nu kan svart undvika
att få sin springare spikad

med Lg5 genom att byta av
den: 8...Sxd5 9.Sxd5 exd5 och
isolanibonden på d5 är svår att
angripa.
8...Sc6 9.Le2
Vit brukar vänta med att flytta
löparen för att kunna ta tillbaka
på c4 i ett drag.
9...a5?!
Kanske ville Madebrink undvika
b2-b4, men det kunde vit spelat
redan i förra draget. Normalt
hade 9...dxc4 varit, för att
utnyttja att löparen mellanlandat
på e2.
10.0–0 dxc4 11.Dc2
Volodin väljer att behålla
damerna. Jag tror dock inte att
det hade varit något fel på att
tillåta ett avbyte efter 11.Lxc4.
11...De7 12.Lxc4
Vits och svarts ställningar är
i stort sett identiska, bortsett
från damflygellöparen. Vits
löpare befinner sig på f4,
utanför bondekedjan, medan
svarts fortfarande är inlåst.
Försvagningen av b5-fältet är
ytterligare en faktor i vits fördel.
12...h6 13.Tfd1
Det finns två öppna linjer och då
är det inte så svårt att bestämma
var tornen ska stå.
13...e5
Svart öppnar upp för löparen på
c8, men försvagar samtidigt d5fältet.
14.Lg3
Volodin
övervägde
säkert
löparoffert på h6: 14.Lxh6!?
gxh6 15.Dg6+ Kh8 16.Dxh6+
Sh7 (Om 16...Kg8 så 17.Sg5. Vit
hotar nu att avlänka springaren
på f6 med Sc3-d5 och sedan sätta
matt på h7. Efter 17...Lf5 18.Sd5
Sxd5 19.Txd5 ser det kanske
inte så klart ut, men i nästa drag
kan vit jaga bort löparen från
f5 med e3-e4 eller g2-g4 och
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sedan sätta matt på h7. Det finns
inget försvar.) 17.Ld3 f5 18.Sh4
Dg7 19.Sg6+ Kg8 20.Dxg7+
Kxg7 21.Sxf8 Lxf8 och med
torn och två bönder mot löpare
och springare har vit en viss
materiell övervikt. Tornen kan
dessutom trivas på två öppna
linjer, men å andra sidan har
pjäserna alltid potential att bli
mycket starkare än tornet. Det
är svårt att bedöma hur denna
ställning är.
14...Lg4
14…Le6 borde ha spelats för att
gardera upp d5-fältet.
15.Sd5
Ännu starkare var faktiskt
15.Lh4! och svart kan inte lösa
bindningen på ett bra sätt, då
g7-g5 alltid bemöts med Dg6+.
Vit står på vinst här.
15...Sxd5 16.Txd5
Vit hotar nu både 17.Sxe5 och
17.Txc5 följt av 18.Lxf7+.
16...Le6?

XIIIIIIIIY
9r?-?-Trk?0
9?p?-WqpZp-0
9-?n?l?-Zp0
9Zp-VlRZp-?-0
9-?L?-?-?0
9ZP-?-ZPNVL-0
9-ZPQ?-ZPPZP0
9TR-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy

Med facit i hand är det lätt att
säga att svart borde bytt av på
f3, men även då står vit bra med
kontroll över d5-fältet.
17.Lh4!
Svarts dam kan inte flytta och
samtidigt gardera löparen på c5.
17...g5
Det hjälper heller inte att spela
17...f6 då det kan bemötas med
18.Txc5 Dxc5 och nu hänger
löparen på e6 med schack:

19.Lxe6+ och damvinst.
18.Lxg5! hxg5 19.Txc5 Lxc4
Efter 19...Dxc5 20.Sxg5 visar
sig poängen med Volodins
kombination. Vit hotar Dxh7
matt men även Sxe6 följt
av Lxe6+. Svart har inget
tillfredsställande svar då 20...
Kg7 21.Dh7+ Kf6 22.Se4+ gafflar
svarts kung och dam.
20.Txc4
Vit har inte bara vunnit en
bonde utan dessutom försvagat
svarts kung. I partiet går Volodin
direkt på kungsattack.
20...f6

XIIIIIIIIY
9r?-?-Trk?0
9?p?-Wq-?-0
9-?n?-Zp-?0
9Zp-?-Zp-Zp-0
9-?R?-?-?0
9ZP-?-ZPN?-0
9-ZPQ?-ZPPZP0
9TR-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy

21.h4! gxh4 22.Tg4+ Kf7
23.Dg6+ Ke6 24.Td1 uppg.
Det finns inget bra försvar mot
Sg5 matt.
 Malte Burwick
 Joel Åkesson

Kommentarer av Axel Smith
Åkesson kombinerade mot
Burwick men missade att lägga
in ett mellandrag.

XIIIIIIIIY
9-VlrSn-?-?0
9?l?-Mk-?-0
9p?-?-?p?0
9?p?-?p?-0
9-ZP-?p?-?0
9ZP-?-ZPP?P0
9-VL-SN-?P?0
9?L?-MK-?R0
xiiiiiiiiy

27...Le5!?
Svart borde först ha spelat 27...
exf3 28.gxf3 (28.Sxf3 Lxf3 gör
ingen skillnad.) 28...Le5! 29.Lxe5
Tc1+ 30.Kf2 Txh1 och tornet
blir inte instängt.
28.Lxe5 Tc1+ 29.Kf2 Txh1
30.fxe4 Lxe4
Svart kan naturligtvis ta chansen
att smita ut med tornet, men
efter 30...Tc1 31.exf5 har vit tre
fribönder för kvaliteten och står
bättre.
31.Lxe4 fxe4 32.Sf1

XIIIIIIIIY
9-?-Sn-?-?0
9?-?-Mk-?-0
9p?-?-?p?0
9?p?-VL-?-0
9-ZP-?p?-?0
9ZP-?-ZP-?P0
9-?-?-MKP?0
9?-?-?N?r0
xiiiiiiiiy

Tornet är fast i hörnet. Vits plan
är nu Lh2-g1 följt av Sg3, vilket
vinner tillbaka kvaliteten.
32...Sc6?!
Bäst var 32...Sf7 33.Lh2 Sd6
34.g4 (Om 34.Lg1 så 34…Sf5
och vit kan inte längre spela Sg3
och 35.g4 Sh4 räddar tornet.)
34...Sc4 och svart hinner ta
båda damflygelbönderna. Vit
bör dock hålla remi efter 35.Kg2
Txh2+ 36.Kxh2 Sxa3 37.Kg3 Sc2
38.Kf4 Sxb4 39.Kxe4.
33.Lh2 a5
Nu förflackas snabbt partiet till
remi.
34.bxa5 Sxa5 35.Lg1 Sc4 36.Sg3
Txg1 37.Kxg1 Sxe3 38.Sxe4 Sc4
39.Kf2 Sxa3 40.h4 b4 41.Sd2
remi
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Malmö Open 2010
17-19 December

Spellokal:

Rådhushallen, Malmö Rådhus

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

Sju ronder modifierad schweizer.
Fredag, rond 1: 20.00-22.00
Lördag, rond 2-5: 09.00-11.00, 11.30-13.30, 15.00-17.00, 18.00-22.00
Söndag, rond 6-7: 09.00-13.00, 14.30-18.30
Prisutdelning söndag 19.00

Betänketid:

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

Anmälan:

Sker genom att sätta in startavgiften, 350 kr, på postgirokonto 184 90 – 3 (Malmö Open), senast den 10 december. Ange ratingtal och klubbtillhörighet. Vid
efteranmälan tillkommer en extra avgift på 50 kr. IGM och IM fri start. Personlig
anmälan i spellokalen den 17/12 19.00 och första ronden startar 20.00.

Logiförslag:

First Hotel Garden, Baltzarsgatan 20. Enkelrum 695 kr/natt, dubbelrum 750 kr/
natt. Bokning via Malmö Schackförbund.

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

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

Anmälan:

Sker genom att sätta in startavgiften, 200 kr, på postgirokonto 184 90 – 3 (Malmö Open), senast den 10 december. Ange ratingtal och klubbtillhörighet. Vid
efteranmälan tillkommer en extra avgift på 50 kr.
Information:
		
		
		
		
		

Malmö Schackförbund
Box 300 55
200 61 LIMHAMN
Tfn/fax: 040/15 03 88
Mobil: 0709/31 75 74 (endast 17–19/12 !)
e-mail: msf@telia.com

Av Axel Smith

FOTO: Calle Erlandsson

...och så var
de arton...

FOTO: Calle Erlandsson

TIKKANEN

Axel Smith har spelat i samma schackklubb
som Hans Tikkanen i ett decennium. De har
också spelat i samma fotbollsklubb, delat
lägenhet under ett halvår och i perioder
träffats så gott som dagligen. Detta är Axels
bild av den senaste svenska stormästaren.

I Lund har han länge ansetts som den bäste schackspelaren, men en som aldrig lyckats hålla hela
vägen. Efter en bra start i Schack-SM på hemmaplan växte förhoppningarna om en GM-norm.
Efter ett par förluster är han uppgiven och ger sig själv omdömet ”sämst när det gäller”.
Två månader senare har Hans Tikkanen tagit tre stormästarinteckningar, nått 45 poäng
över Elogränsen på 2500 och utnämns till stormästare. Vad ledde fram till detta makalösa
genombrott?
Borup, Danmark, 11 september 2010 kl 15.35. Det
är en knapp halvtimme kvar till åttonde ronden i
den öppna danska turneringen XtraCon 5. Hans
Tikkanen sitter framför laptopen och studerar
den ukrainske stormästaren Yuri Drozdovskijs
partier. Han beklagar sig över sina öppningar
och frågar desperat om någon kan hjälpa honom.
Ingen svarar. Drozdovskij kommer in i rummet
och går fram till Hans. Han säger inget, men
tecknet med de två pekfingrarna snett korsade
över varandra är tydligt nog. Hans skiner upp och
lämnar förberedelserna åt sitt öde. Partiet blir
tre minuter och elva drag långt. Hans har blivit
stormästare.
För Hans var det en lättnad att klara den sista
normen.
– Jag hade spelat mycket och i Borup brast
koncentrationen i många lägen. Med tanke på att
jag spelade sämre på slutet var det otroligt skönt
att jag klarade även den sista normen medan
momentum fanns där! Sett över hela sommaren
är det naturligtvis en fantastisk känsla.
Hans började spela schack tidigt.
– Min pappa spelade och mina båda äldre
bröder spelade. Jag satt i min pappas famn när de
spelade mot varandra och snappade väl upp ett
och annat. När jag var tre kunde jag ställa upp
pjäserna och resten kom efter det.
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Pappa Tapio såg snabbt att det fanns en stor
dos talang.
– Hans kunde tidigt samarbeta med pjäser
och lösa kombinationer. Och han kunde också
använda det i partier vilket gjorde att han ofta
vann mot äldre barn. Han hade dessutom
vinnarinstinkt, som visade sig i att han kunde ta
förluster efter egna misstag hårt, med tårar.
– Det vi började med var enkla mattbilder och
enkla kombinationer. Jag anser att man bör träna
mycket slutspel och kombinationer tidigt, det
avgör ofta partierna. Det är också lättare att träna
med mindre antal pjäser i början. Den viktigaste
träningen för Hans i början, när han kommit
över det rena nybörjarstadiet, var GABIÖ som
vi använde mycket och repeterade flera gånger.
Redan då Hans var en liten åttaåring tränade
vi också med hjälp av ”Praktiska slutspel” av
Gästriklands Schackförbund. Först när han var
drygt tolv år och hade 1850 i LASK-rating började
han träna öppningar.
Med den målmedvetna träningen kom också
framgångarna tidigt. När Hans var sju år vann
han Talangjakten i konkurrens med fyra år äldre
medtävlare. Det blev sedermera sex vinster i skolSM och en vinst i det nordiska skolmästerskapet.
Eller är det två? Hans vet inte. Det märks att det
inte spelar någon roll för honom.

TIKKANEN

“Rekord och sånt bryr jag mig inte om. För mig är
det poänglöst. Jag är inte Stefan Holm... ”

Hans Tikkanen
Född		
Bor		
Klubbar
		
		
Intressen
		
		
		
Aktuell
		
		
		
		

6 februari 1985
Lund
Tolita SK 1990-1998
Karlstad AS 1999
Lunds ASK 2000Fysisk träning (framför
allt fotboll), filmer och
serier ("alldeles för
mycket").
Blev på Fides kongress
i Khanty-Mansiysk
utsedd till Sveriges
artonde stormästare i
schack.

– Rekord och sånt bryr jag mig inte om. För
mig är det poänglöst. Jag är inte Stefan Holm,
även om han är från samma trakt.
Någon större koll på sina resultat i
internationella turneringar har Hans inte heller.
Han minns ett “VM eller EM” i Spanien som sitt
bästa, där han bland annat slog Mamedjarov.
Tapio insåg tidigt att det var viktigt för Hans att
möta starkt motstånd för att utvecklas.
– Jag kunde styra så att Hans fick möta bättre
spelare än de i hans egen åldersklass. Tidigt
spelade han mot äldre barn, så i stället för att
vinna i lågstadiet spelade han med mellan- och
högstadiet.
För att tävla kunde de åka så långt som till
Stockholm, men Hans ser det ändå som ett

problem att det saknades jämnstarka spelare att
träna med.
– I slutet av gymnasiet hade jag en period
då schack inte var så roligt. Jag tröttnade på att
vara klart bäst bland de jag umgicks med. Det
var helt enkelt inte stimulerande. Jag hade heller
inte några tränare, förutom Ari Ziegler som jag
besökte någon gång då han hjälpte mig med min
första öppningsrepertoar och Björn Andersson
från Gotland, som under en period bodde i
Karlstad.
Som 14-åring gick Hans med i Lunds ASK och
när han flyttade till Lund 2005, ett halvår efter
studenten, kom vändningen.
– Intresset kom tillbaka väldigt snabbt. Det
gick en månad eller så, sen ville jag börja spela
igen.
Hans hade dittills bott hela sitt liv i Annita
Där Öst med närmaste granne ett par hundra
meter bort. Jag frågar om han märkte av någon
kulturkrock vid flytten.
– Nej. Hade man kastat sig in i studentlivet
hade det blivit en större skillnad, men man väljer
själv hur man lever. Jag trivs jättebra i Lund.
Det är en perfekt stad för schackspelare och det
är en perfekt stad för folk i min ålder. Om man
då är både schackspelare och i min ålder är det
optimalt!
2007 blev Hans Internationell mästare och
fortsatte att satsa på schack. Studierna i matematik,
fysik och ekonomi var inte lika intressanta. Några
gånger var han nära att ta stormästarnormer, men
genom¬brottet skulle vänta på sig.
– Jag förstår inte hur alla kan spela så dåligt! I ett
drag satte han bort noll komma sju!
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Hans följer livesändningen från OS när
jag kommer på besök, med schackmotorerna
arbetandes i bakgrunden. Jag har aldrig träffat
någon som litar så mycket på datorn, både gällande
öppningar och partier. En skillnad på 0,05 bönder
kan få honom att föredra ett drag framför ett
annat.
– Jag använder datorn mycket eftersom jag lägger
ner så lite tid. Ska man bedöma något bättre än
Rybka måste man lägga ner mer tid än jag. Jag vill
veta vad som händer! Intresset för schackmotorer
beror nog på att jag bor hos Sebastian Nilsson. Jag
använder tre olika motorer som är bra på olika
saker.
Det som framförallt utmärker Hans som
schackspelare är dock hans enastående
räkneförmåga. Den beror till viss del på att han
började träna i ung ålder, men framförallt på de
ambitiösa träningsprogram han sätter upp för sig
själv. I perioder har han tagit fram stoppuret och
tvingat sig själv att träna minst fem timmar per
dag. Hans har löst väldigt många uppgifter, men
alltid varit lite hemlighetsfull med hur han tänkt.
Idag, när han fått ett kvitto på att träningen gett
resultat, berättar han lite mer.
– Mitt intresse har varit att lära mig om hur
hjärnan fungerar. Jag har spenderat jättemycket tid

andra steget är mönsterigenkänning. Man löser
enkla uppgifter flera gånger om, så att det går
snabbare och snabbare. Det tredje och sista steget
är att räkna bra, t.ex. med Kotovs metod eller
språngbrädesdiagram.
Hans menar dock att det är alldeles för tidigt för
att utvärdera hur metoden fungerar. Självkritisk
som han är, är han också långt ifrån nöjd med sitt
eget räknande.
– I våras höll jag på med steg två, men nu ska
jag gå tillbaka till det första steget. Om ett halvår
kanske jag kan vara nöjd.
Jag frågar Daniel Semcesen vad han tror är nyckeln
till Hans plötsliga framgångar.
– Han har haft den här nivån länge, men gjort
alldeles för många misstag. Nu har han slutat göra
de misstagen, menar Semcesen.
Faktum är att vi är många i Lund som länge har
sett Hans som den starkaste schackspelaren, även
om resultaten inte alltid visat på det. Två faktorer
som jag tror har hindrat honom från att slå
igenom har varit tidsanvändningen (se en intervju
med Hans i TfS 7/2007) och öppningsrepertoaren.
Inför sommaren 2010 jobbade dock Hans intensivt
med sin svartrepertoar under ett par veckor, vilket
också ledde till att han kunde spela fortare i början

“Jag har haft två svagheter. Jag har satt bort
mig för mycket och jag har haft svårt att
komma tillbaka efter en förlust.”
på det, ungefär två år. Det är ingen som vet, men
jag har skapat mig en bild av hur jag tror det är. Sen
har jag byggt upp ett antal steg i schackträningen
utifrån det. Det första steget är att skapa automatiska
tankestrukturer vid brädet. Man ska automatiskt
se vilka taktiska motiv som finns, vilka pjäser som
är garderade och ogarderade. Utan att tänka ska
man se vilka uppgifter en pjäs inte längre fyller när
man flyttar den. Jag tror att det finns flera olika sätt
att lära sig detta, jag har bland annat gått igenom
massvis med partier och efter varje drag tänkt på
vad som händer när man flyttar den pjäsen. Det
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av partierna. Själv har han två andra förklaringar
till varför han inte räckt hela vägen fram.
– Jag har haft två svagheter. Jag har satt bort
mig för mycket och jag har haft svårt att komma
tillbaka efter en förlust. Nu har jag lyckats att mer
eller mindre sluta att sätta bort mig.
Frågan var hur han skulle klara av att hantera
sin andra svaghet.
I juli, augusti och september spelade Hans
nästan utan avbrott. Han har kommenterat tre av
sina partier:

FOTO: Calle Erlandsson

I CENTRUM. Hans Tikkanen
trivs i Lund, en stad som är
"optimal om man är schackspelare
och i min ålder".

ARBETSPLATSEN. Hans använder tre olika schackmotorer. Då kan man lägga ner lite tid men ändå
veta "vad som händer".
 Philipp Schlosser
 Hans Tikkanen


Slaviskt (D11)

Kommentarer av Hans Tikkanen

När jag skulle välja ut ett parti
från varje normtävling stod
jag inför ett val: skulle jag ta
de avgörande vinsterna, de
vackraste eller de jag kände
var viktigast för normerna? Jag
valde det senaste alternativet
eftersom partierna hade många
saker gemensamt: avgöranden
i tidsnöd, första svartparti mot
en starkare motståndare och
bland de bättre och intressantare
partierna i varje tävling. Mitt
resultat i SM på hemmaplan
var godkänt, men inte mer,
och första tävlingen därefter
var Czech Open. Redan förra
året hade jag varit och nosat
på en norm med 4½ efter 5
ronder men efter två förluster
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i de kommande ronderna
var chansen borta. Även i år
började jag starkt och efter tre
förvånansvärt enkla vinster mot
lägre rankade motståndare var
det dags för det första eldprovet
− svart mot en stark GM.
1.Sf3 d5 2.d4 Sf6 3.c4 c6 4.e3
Lg4
4...Lf5 är vanligare.
5.h3 Lh5 6.Sc3 e6
Om vi jämför med andra semislaviska ställningar så har svart
fått ut sin dam-löpare och vit
har inte fått ut sin. Vit behöver
alltså försöka utnyttja den
extra tid han fått och också det
faktum att svarts löpare inte
har så många säkra fält utanför
bondekedjan.
7.g4 Lg6 8.Se5
Vit vinner löparparet, men
det kostar lite tid och han har
blivit tvungen att försvaga sin
kungsflygel.
8...Sbd7

XIIIIIIIIY
9r?-WqkVl-Tr0
9Zpp?n?pZpp0
9-?p?pSnl?0
9?-?pSN-?-0
9-?PZP-?P?0
9?-SN-ZP-?P0
9PZP-?-ZP-?0
9TR-VLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

9.h4
Det hårdaste försöket, vit hotar
nu att spela h4-h5 och svart får
stora problem. Inte heller kan
svart flytta h-bonden för då blir
Sxg6 förödande. Enda utvägen
är att öppna upp i centrum
vilket ger mottaktik och rum
för löparen.
9...dxc4 10.Sxg6
Efter 10.h5 Le4 blir det problem
för vit om han försöker insistera
med 11.f3?! Sxe5 12.dxe5?
Dxd1+ 13.Sxd1 Lxf3 och
hotet mot tornet ger svart en
merbonde.
10...hxg6 11.Lxc4

FOTO: Axel Smith
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En annan dragordning, som
undviker det jag spelade, är
11.g5 Sd5 12.Lxc4 S7b6 13.Lf1.
11...Sb6
Korrekt anses 11...Lb4 eller
11...Sd5 12.g5 S7b6 vara och vi
transponerar till 11.g5. Jag tycker
att mitt drag verkar åtminstone
lika bra.
12.Lb3 Lb4!
Sätter en hel del press på vit.
13.a3
Bättre är kanske 13.Df3 Sfd5
14.Ld2 Txh4. Vit har hyfsad
kompensation eftersom svarts
extrabonde inte är så bra, men
jag tycker det borde vara lite
bättre för svart ändå.
13...La5!
Det finns ingen anledning att ge
upp löparen riktigt ännu.
14.Kf1
Återigen är 14.Df3 bättre.
14...Sbd5!
14...Sfd5 15.Se4 är inte lika
klart.
15.Sxd5
Det verkar bättre att behålla ett
mobilt centrum med 15.Sa4.
15.Ld2 är däremot sämre på
grund av 15...Lxc3 16.Lxc3 Se4
och svarts springare ger upphov
till obehagliga taktiska tricks
vilket framtvingar 17.Kg2 Sdxc3
18.bxc3 Sxc3 med en merbonde.
17.Dc1?? förlorar efter 17...Df6
och 17.Dc2?? efter 17…Sg3+.
15...exd5 16.Kg2

XIIIIIIIIY
9r?-Wqk?-Tr0
9Zpp?-?pZp-0
9-?p?-Snp?0
9Vl-?p?-?-0
9-?-ZP-?PZP0
9ZPL?-ZP-?-0
9-ZP-?-ZPK?0
9TR-VLQ?-?R0
xiiiiiiiiy

16...Se4
Här tänkte jag för länge och
gjorde nog ändå inte det bästa.
Planen var att spela springaren
till d6 för att hålla koll på e4
och f5, därefter spela f7-f5 för
att permanent hålla nere e3e4 och till sist börja öppna upp
framför vits kung. Jag hade dock
underskattat vits motspel och
borde istället riktat in löparen
mot vits kungsställning med
16...Lc7 17.f3 (17.Lc2 Se4 är
lite bättre för svart.) 17...Dd6
18.De1 0–0–0. Vits svagheter på
kungsflygeln kommer att börja
göra sig gällande tids nog. Eller
så kunde jag bara kommit till
snabb rockad med 16...Dd7.
17.f3 Sd6 18.e4!?
Jag trodde verkligen inte på
det här, men det är svårare att
spela svart än jag trodde. Det är
inte bara centrum som öppnas,
dessutom blir den svarta
monarkens önskade hem på
damflygeln som lite dragigare.
18...dxe4 19.fxe4 De7
19...Sxe4 tycker jag känns för
farligt. Motorerna ger viss fördel
för svart men jag är mer än en
smula skeptisk... Kanske är det
dock det bästa efter att jag tillät
18.e4. 20.Df3 Sf6 21.g5 Sd5
22.Lf4 ger vit kompensation.

XIIIIIIIIY
9r?-?k?-Tr0
9Zpp?-WqpZp-0
9-?pSn-?p?0
9Vl-?-?-?-0
9-?-ZPP?PZP0
9ZPL?-?-?-0
9-ZP-?-?K?0
9TR-VLQ?-?R0
xiiiiiiiiy

20.e5
Intressant är 20.Df3 med oklart
spel, till exempel:

a) 20...Sb5 21.Le3 Lb6 22.d5
Lxe3 23.Dxe3 0–0–0 24.a4 Sc7
25.dxc6 bxc6 26.Taf1 f6 vilket är
ganska oklart, kanske lite bättre
för svart. Oklart är också 21...0–
0–0 22.d5.
b) 20...f6 för att slippa att
löparen kommer till g5. 21.e5 Sb5
22.Le3 0–0–0. Detta tittade vi på
efter partiet utan att hitta något
för svart, vit verkar stå helt ok
även enligt datorn.
c) 20...Sxe4 21.Lxf7+ Dxf7
22.Dxe4+ Kd7 23.Tf1 De8
24.Dxe8+ Taxe8 25.Tf7+ vilket
borde sluta remi.
20...Sb5
Här hade jag bara fem minuter
kvar, så jag var ganska orolig.
21.e6?
Han glömde att jag kunde
rockera. Efter andra drag är vit
fortfarande med. Vi överskattade
nog båda hur bra svart stod, så
han var lite onödigt desperat.
21...0–0–0
Svart står på vinst.
22.d5

XIIIIIIIIY
9-?kTr-?-Tr0
9Zpp?-WqpZp-0
9-?p?P?p?0
9Vln?P?-?-0
9-?-?-?PZP0
9ZPL?-?-?-0
9-ZP-?-?K?0
9TR-VLQ?-?R0
xiiiiiiiiy

22...Txh4!
Vits kung är nu klart svagare än
svarts.
23.Txh4 Dxh4 24.Lf4 Df6
Jag kunde inte räkna ner 24...
Th8! som jag kände var bäst, så
jag valde partidraget.
25.Lg3 Dxb2+ 26.Dc2 Dxa1
26...Dxc2+ är kanske lite säkrare,
men jag kände mig ganska lugn
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ändå.
27.exf7 Sd4 28.dxc6

XIIIIIIIIY
9-?kTr-?-?0
9Zpp?-?PZp-0
9-?P?-?p?0
9Vl-?-?-?-0
9-?-Sn-?P?0
9ZPL?-?-VL-0
9-?Q?-?K?0
9Wq-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

28...bxc6!
Skapar en skön flyktruta för
kungen så att jag aldrig riskerar
att bli matt. Naturligtvis inte
något dumt som 28...Sxc2
29.Le6+ med matt i två.
29.Le6+ Kb7 30.uppg.
Med 4 av 4 låg Hans utmärkt
till för att nå sin första
stormästarnorm men den
tanken vägrade han att tänka.
– Min filosofi i den
turneringen var att intala mig
själv att jag inte skulle klara
normen ändå, att det inte ens
var en idé att försöka. Mitt stora
problem tidigare har varit att jag
har blivit för nervös när jag varit
nära. Jag får rikta ett stort tack
till mina rumskamrater som
inte blev alltför irriterade på
min pessimistiska inställning.
Erik Hedman kan inte ha
varit glad. Samtidigt som han
försökte intala sina adepter att
tänka positivt satt jag i samma
rum och beklagade mig. Med
två ronder kvar var normen
klar och det var försent att bli
nervös.
Hans avslutade med två
remier och slutade på andra
plats i Czech Open, ett
fantastiskt resultat.
Nästa anhalt var SS Manhem
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Chess Week. Där började det
dåligt med remi mot Oleg Spirin
och förlust mot Emanuel Berg.
– Jag hade två jättebra
ställningar, som jag normalt
borde ta minst en poäng
till på. Efter den starten såg
jag Göteborgsvistelsen som
semester, där jag kunde ladda
inför nästa turnering. Jag
spelade därefter bra resten av
turneringen och gick över 2500
i Elo, en trevlig bonus.
En vecka senare var det dags
för Lithaunian University of
Agricultur CUP i Kaunas.
– Jag var tredjerankad och såg
att det krävdes många poäng för
norm, 7 av 9. Jag trodde inte jag
skulle klara det, men det har gått
väldigt bra mot lägre rankade
och jag planerade att spela på
vinst i alla partier. Efter att ha
hållit en hel turnering och klarat
första normen var det enklare
att tro att det skulle gå igen,
så jag behövde inte använda
strategin med pessimism.
 Normunds Miezis
 Hans Tikkanen


Engelskt (A10)

Kommentarer av Hans Tikkanen

Efter en bra start med 2½ av 3
var det dags att möta den näst
högst rankade som svart. Poäng
var närmast ett måste och helst
vinst...
1.c4 b6
Engelskt försvar, en öppning jag
ibland använder för att överraska
mot engelskt. Det här partiet var
mitt tredje med den öppningen,
samtliga med samma resultat.
Ställningarna blir ibland dam/
nimzo-indiska i sin karaktär,

ibland lite holländska och
ibland bara ovanliga... Man
får ofta tidigt spela för egen
maskin, både som vit och som
svart. 1...e6 är egentligen en
vanligare dragordning, men 1...
b6 undviker vissa varianter som
jag tycker är jobbiga.
2.Sc3 Lb7 3.e4
Vit spelar i ganska typisk engelsk
stil och vägrar spela d2-d4 “för
tidigt”. Det beslutet leder till att
det finns fler valmöjligheter för
båda spelarna.
3...e5
Idén med detta drag är att ta
kontroll över de svarta fälten
i centrum. Om man jämför
med 1.e4 e5 har vit försvagat
d4 genom att spela c2-c4, men
å andra sidan kan löparen på
b7 komma att stå konstigt och
vit kan utnyttja d5-fältet för en
springare. Betydligt vanligare är
3...e6 med en dam/nimzo-indisk
eller treraders ställningstyp.
4.Sf3 Sc6 5.d3 Lc5

XIIIIIIIIY
9r?-Wqk?nTr0
9ZplZpp?pZpp0
9-Zpn?-?-?0
9?-Vl-Zp-?-0
9-?P?P?-?0
9?-SNP?N?-0
9PZP-?-ZPPZP0
9TR-VLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

6.Le2
En nyhet för mig, jag hade bara
tittat på planer med g3-g3.
Löparen står oftast bättre på g2
eftersom vit till slut antingen
vill få igenom d3-d4 eller
hoppa in på d5 med springaren,
men samtidigt är Le2 ett drag
snabbare och det är inte helt
enkelt att bemöta b2-b4-planer.
6...Sge7

TIKKANEN
Det här var draget jag helst ville
spela, men jag funderade länge
på om jag vågade på grund av
möjligheten för vit att spela
Sxe5. Till slut bestämde jag mig
för att chansa på att Miezis inte
skulle testa det eftersom det
inte är hans stil. Det visade sig
efteråt att det inte är farligt för
svart i det här läget, men efter
5.Le2 istället för 5.d3 får svart se
upp med Sxe5!
7.a3 a5 8.0–0 0–0 9.Tb1
Förbereder ett framtida b2-b4.

XIIIIIIIIY
9r?-Wq-Trk?0
9?lZppSnpZpp0
9-Zpn?-?-?0
9Zp-Vl-Zp-?-0
9-?P?P?-?0
9ZP-SNP?N?-0
9-ZP-?LZPPZP0
9?RVLQ?RMK-0
xiiiiiiiiy

9...Sg6
Garderar e5 och förbereder
därmed Sd4 för att byta en pjäs
och få en säker ruta för löparen.
Framöver kanske Sf4 kan vara
en idé, eller Sg6-f8-e6.
10.Sd5
Vit hotar nu att spela b2-b4 så
valet stod mellan 10…Sd4 och
10…a4.
10...Sd4
Jag ville inte försvaga a-bonden
för tidigt med 10...a4 men 11.Sc3
Sd4 12.Sxd4 (12.Sxa4 ger damen
för många uppgifter: 12...Sxe2+
och svart vinner pjäs.) 12...exd4
13.Sxa4 Le7 kanske är okej för
svart eftersom springaren har
svårt att komma in i spelet igen
utan att a3 faller.
11.Sxd4 Lxd4 12.Se3 a4
Nu kände jag att det inte fanns
någon risk att bonden skulle
falla, så jag låste vits damflygel

för att slippa ett framtida b2b4.
13.g3
Vit börjar istället spela på
kungsflygeln.
13...Se7 14.Lf3
Nu är det dags för vit att sätta
löparen på g2 där den kunde
stått från början... 14.f4? exf4
15.gxf4 f5 är riktigt bra för svart,
båda löparna jobbar intensivt
mot den vita kungen.
14...Lc5
Lämnar plats för springaren på
d4.
15.Ld2 Sc6 16.Lg2 Sd4 17.Lc3
d6
Nu är det ingen risk för löparen
att bli fångad på c5, så det
kändes bra att stötta upp e5bonden. Dessutom förbereder
jag mitt nästa drag.
18.Kh1

XIIIIIIIIY
9r?-Wq-Trk?0
9?lZp-?pZpp0
9-Zp-Zp-?-?0
9?-Vl-Zp-?-0
9p?PSnP?-?0
9ZP-VLPSN-ZP-0
9-ZP-?-ZPLZP0
9?R?Q?R?K0
xiiiiiiiiy

18...b5!
Om vit försöker spela på
kungsflygen kan svart spela på
dam¬flygeln! Jag föredrar svart
här.
19.f4 bxc4 20.Sxc4 f6?!
Det här var ett dumt drag som
försvagar de vita fälten och
framförallt diagonalen a2-g8,
dit en pjäs kan komma med
schack. Svart står lite bättre
efter ett bättre drag.
21.Sa5 La6 22.b4 axb3 23.Lxd4
Lxd4 24.Dxb3+
Med schack!

XIIIIIIIIY
9r?-Wq-Trk?0
9?-Zp-?-Zpp0
9l?-Zp-Zp-?0
9SN-?-Zp-?-0
9-?-VlPZP-?0
9ZPQ?P?-ZP-0
9-?-?-?LZP0
9?R?-?R?K0
xiiiiiiiiy

24...Kh8 25.Sc6
Vi trodde båda att vit stod bättre
här, men ingen av oss såg något
avgörande och svart verkar
stå okej. Vi började dessutom
båda få lite ont om tid, så det
är nu partiet börjar gå mot ett
avgörande.
25...De8 26.Tfc1?
Direkt kom ett grovt misstag.
Han hittade inte något han
tyckte var tillräckligt bra.
26...Le3
Vit förlorar en bonde utan
kompensation.
27.Tc3 exf4 28.d4 Le2
Med lite tid kvar är det inte
enkelt att vara svart heller,
så mina drag här är nog inte
optimala.
29.Dc2 Lg4 30.gxf4 Lxf4 31.Tf1
Lh6
På sätt och vis ville jag spela
31...g5 men inte med så lite tid
kvar.
32.Lh3
Jag förstår vits vilja att försöka
anfalla i tidsnöden, men det här
tyckte jag gjorde saker enklare
för mig.
32...Lxh3 33.Txh3 De6 34.Dg2
Tfe8
Nu faller en bonde till.
35.Te1 d5 36.Sb4 dxe4 37.d5
De5 38.Tg1
Jaja, man kan ju alltid försöka
lite billiga trick. Det hotar
39.Txh6.
38...Lg5 39.Th5 Txa3 40.h4 g6
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DÅLIG FÖRLORARE. Efter första partiet i Elitserien 2009 var Hans missnöjd med sin insats och
spelade därför gömd i kapuschong dagen därpå. Efteråt försvann han utan att säga ett ord. "Misstag
kan knäcka en", har han förklarat.
Tidsnöden är avklarad, svart
leder med tre bönder och
kommer att vinna kvalitet. Dags
att ge upp? Det trodde jag, men
Miezis var för besviken och
spelade ett par meningslösa
drag till.
41.Sc2 Tc3 42.hxg5 gxh5 43.g6
hxg6 44.uppg.
Inför femte ronden kunde
Hans inte få en blund på hela
natten och nöjde sig med en
snabbremi. Därefter gick det
som på räls. Normen var säkrad
med två ronder kvar. 8½/10 gav
förstaplats i turneringen.
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 Tiger Hillarp Persson
 Hans Tikkanen


Slaviskt (D11)

Kommentarer av Hans Tikkanen
Efter Litauen hade jag en hel
vilodag innan det var dags att
tävla igen, XtraCon i Skovbo.
Den här gången var det redan i
andra ronden dags att möta en
stark spelare som svart. Mina
resultat före sommaren mot
Tiger är riktigt dåliga, kanske
två remier på sex långpartier
eller något sådant, men under
sommaren hade jag hittills tagit
1½ av 2 så jag hade lite högre
förhoppningar den här gången
än någon gång tidigare.
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.e3
Lg4 5.h3 Lh5 6.Sc3 e6 7.g4 Lg6

8.Se5 Sbd7
Så långt samma drag som
mot Schlosser. Jag har även
spelat detta flera andra
gånger, med överlag positiva
resultat. Förmodligen är det en
konsekvens av att jag tittat en
del på typställningen från både
svarts och vits synvinkel, något
jag har gjort med alldeles för få
varianter.
9.Sxg6 hxg6 10.a3

XIIIIIIIIY
9r?-WqkVl-Tr0
9Zpp?n?pZp-0
9-?p?pSnp?0
9?-?p?-?-0
9-?PZP-?P?0
9ZP-SN-ZP-?P0
9-ZP-?-ZP-?0
9TR-VLQMKL?R0
xiiiiiiiiy
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“Jag har också en för smal öppningsrepertoar,
det fungerar inte i längden. Men min filosofi har
alltid varit att andra saker har prioritet
över öppningarna.”
Denna bivariant har spelats flera
gånger av Bareev och trots att jag
visste det och hade tittat på den
många gånger kom jag inte ihåg
vad jag hade planerat. Jag slösade
bort halva min betänketid på att
bestämma mig för hur jag skulle
spela!
10...Le7
Detta naturliga drag verkar vara
en nyhet. Mot andra drag än
10.a3 ställer svart oftast löparen
på b4, så nu är det e7 eller d6
som finns kvar. Kanske ser
d6 mer aktivt ut, men jag tror
att Le7 har flera fördelar. Den
största anledningen till att jag
spelade det var att förhindra g4g5 + h3-h4, som nu kan bemötas
med Lxg5. Andra fördelar är
att damen har mer inflytande
på d-linjen och att c4-c5 inte
kan komma med hot. De två
nackdelarna är att e6-e5 kan bli
svårare att genomföra och att
damen inte kan stå på e7.
11.Df3
Tiger svarade med att också
använda för mycket tid.
11...Tc8
Tillåter vit att spela antingen
g4-g5 eller c4-c5, men jag tror
inte att något av dessa drag lovar
vit någon fördel. När svarts dam
inte kan stå på e7 för att gardera
f7 är det svårt att rockera långt,
något jag lärde mig den hårda
vägen i ett tidigare parti, så
tornet kan flytta utan att svart

förlorar något viktigt. Från c8
förbereder det ett eventuellt c6c5, oftast efter dxc4, och om vit
öppnar c-linjen med cxd5 cxd5
står tornet rätt.
12.g5
Efter 12.c5 släpper vit pressen på
d5 och tillåter svart bra spel på
kungsflygeln och i centrum med
12...Sh7! 13.Lg2 e5.
12...Se4
Andra drag är också möjliga,
men jag gillade idén bakom
detta drag.
13.Sxe4 dxe4 14.Dxe4 Lxg5
Den här ställningen bedömde
jag som ganska jämn.
15.Lg2 Da5+ 16.Ld2 Df5
Planen jag hade när jag spelade
12...Se4. Vit vill inte byta på f5
eftersom den uppkommande
bondestrukturen efter gxf5 gör
det mycket svårt för vit att göra
något konstruktivt.

XIIIIIIIIY
9-?r?k?-Tr0
9Zpp?n?pZp-0
9-?p?p?p?0
9?-?-?qVl-0
9-?PZPQ?-?0
9ZP-?-ZP-?P0
9-ZP-VL-ZPL?0
9TR-?-MK-?R0
xiiiiiiiiy

17.Lc3 Lf6 18.Tc1
Vit sätter ännu en pjäs i spel,
men det tillåter något som jag
inte alls tänkte på. Jag var mest

oroad över möjligheten för vit
att behålla damerna med 18.Dg4
Th4 19.De2 men svarts aktiva
pjäser borde säkra lika chanser.
18...Th4
Detta är en del i min plan för
att framtvinga dambyte på f5
och sätta press på vits centrum,
men klart intressant hade varit
att utnyttja 18.Tc1 med 18...e5!?.
Det är fortfarande jämnt, men
jag skulle nog föredra att spela
svart nu − vits centrum blir
svagare och svart får mer plats
för sina pjäser.
19.Dxf5 gxf5 20.Ke2

XIIIIIIIIY
9-?r?k?-?0
9Zpp?n?pZp-0
9-?p?pVl-?0
9?-?-?p?-0
9-?PZP-?-Tr0
9ZP-VL-ZP-?P0
9-ZP-?KZPL?0
9?-TR-?-?R0
xiiiiiiiiy

20...b6
För att sätta press på d4 och
c4 med c6-c5. Återigen var
det intressant att försvaga vits
centrum med 20...e5. Av någon
anledning tänkte jag inte alls på
den möjligheten under denna
fas av partiet, kanske för att
jag spelade Le7 istället för Ld6.
Sådana psykologiska effekter
kan det vara nyttigt att se upp
för.
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21.b4
Försvagar bara vits bönder ännu
mer.
21...c5 22.dxc5 Lxc3 23.Txc3
bxc5
Svart står lite bättre på grund av
vits många svagheter.
24.f4
Stänger ute tornet på h4, men
skapar också fler svagheter i vits
ställning.
24...e5
Nu tänkte jag äntligen på e6e5... Kanske ska svart vara nöjd
med att ha lockat fram f2-f4
och långsamt öka trycket på
damflygen med 24...Ke7 25.Kf2
Sb6 26.Tb1 Thh8 etcetera.
25.Kf3
Vi hade båda ganska lite tid
kvar nu och ställningen är
svårspelad.
25...e4+
Bättre hade nog åter varit
att föra in tornet och hålla
valmöjligheterna öppna med
25...Th6 men det är ju så lockande
att forcera med dålig tid, och
dessutom låsa till ställningen när
man har springare mot löpare...
26.Kf2 Th6 27.Td1

XIIIIIIIIY
9-?r?k?-?0
9Zp-?n?pZp-0
9-?-?-?-Tr0
9?-Zp-?p?-0
9-ZPP?pZP-?0
9ZP-TR-ZP-?P0
9-?-?-MKL?0
9?-?R?-?-0
xiiiiiiiiy

I tidsnöd och med mina
historiskt usla resultat mot
Tiger valde jag här det fegaste
jag hittade, trots att jag inte alls
trodde att jag stod dåligt.
27...cxb4 28.axb4 Tb6 29.b5?
Ett misstag som jag blev
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lika chockad av som min
motståndare blev av mitt svar.
29.Ta3 trodde jag skulle leda till
remi. Ett annat bra alternativ
är 29.Td5 Txb4 30.Txf5 Tbxc4
31.Txc4 Txc4 32.Ta5 och partiet
lär sluta remi till slut. Vit bör
dock undvika 29.Tb1?! eftersom
29...a5 30.b5 Sc5 är lovande för
svart.
29...Txb5! 30.Tc2 Tbc5
Mitt mål nu var att klara
tidskontrollen med bibehållen
press, förmodligen en lite för
oambitiös inställning som
mycket väl hade kunnat straffa
sig med att fördelen rann ut till
remi.
31.Lf1 Sb6
Typiskt oambitiöst drag som
tillåter avbyte av bönderna på
damflygen och leder vit närmare
en remi.
32.Ta2 T8c7 33.Tda1 Sxc4

gång.
35.Txc7 Txc7 36.h4 g6 37.h5!?
Det här känns desperat, men
Tiger ville inte riskera att bli för
passiv.
37...gxh5 38.Kg3
38.Ta5 släpper inte e3 så enkelt
och ger vit goda chanser att
hålla.
38...Tc3 39.Kh4 Txe3 40.Lh3?!
Sd3?!
Båda våra sista drag var
felaktiga, men nu var tidsnöden
äntligen över och jag hade
fortfarande chanser − precis
vad jag hade hoppats. Jag var
dock lite besviken, då jag tyckte
att partiet fortfarande var inom
remimarginalen för vit.
41.Lxf5 Ke7
Det blir lätt lite obehagligt för
min kung och mina bönder om
jag släpper upp vits kung för
enkelt.

34.Txa7
Jag tyckte absolut att vit borde
byta lätt pjäs med 34.Lxc4 men
Tiger ansåg att vit borde vara
förlorad i sin passivitet efter
34...Txc4 35.Txa7 Tc2+ 36.Kg3
Txa7 37.Txa7 Te2 38.Ta3 och
jag är nog i efterhand böjd att
hålla med honom om att det ser
väldigt tufft ut.
34...Sb2
Jag tog snabbt chansen att slippa
bytet och hoppades att jag skulle
börja hota något mot e3 någon

42.Ta3!
Jag kände nu att vit var nära
att få upp ett remislutspel, till
exempelvis torn + h-bonde +
f-bonde mot torn, men att det
ännu fanns chanser att han
skulle gå fel.
42...Te1 43.Lxe4 Sxf4 44.Lf3?
Nu är det nog tekniskt vunnet
för svart. Istället borde vit spelat
44.Ta4! som håller mitt torn
borta från den viktiga femte
raden, och bör göra det omöjligt
för svart att göra tillräckliga

XIIIIIIIIY
9-?-?k?-?0
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Hans resultat sommaren 2010
Tävling

Partier

Poäng

Plac

Prestation

SM-gruppen

9

6

V

2478

Czech Open A

9

7

II

2711

SS Manhem Chess Week

9

5½

III

2531

Lithuanian Univ. Agricultur CUP

10

8½

I

2684

XtraCon 5 Skovbo

9

6½

III

2622

framsteg.
44...Te5! 45.Ta4 Sg6+
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Svarts bönder är säkra och svart
kan nu långsamt avancera sina
trupper. Att de lätta pjäserna
finns kvar gör skillnaden
mellan remi och vinst. Resten
är som man brukar säga en
fråga om teknik, och dessutom
förhållandevis enkel sådan.
46.Kg3 Kf6 47.Ta7 Tg5+ 48.Kf2
Tf5 49.Ke3 Se5 50.Le2 Sg4+
Svart behöver inte vara rädd
för 51.Lxg4 eftersom bönderna
då blir sammanhängande och
vinstföringen enkel.
51.Kd2 Kg5 52.Ta8 Kf4 53.Ta3
Td5+ 54.Ke1 f5 55.Kf1 h4
56.Kg1 Te5 57.Kf1 Te3 58.Ta8
h3
59.uppg.
I fjärde ronden förlorade Hans
mot Sarunas Sulskis. Därefter

tog turneringen ett uppehåll på
tre dagar.
– Vid de två första normerna
förlorade jag inte. I Danmark var
det viktigt med dessa vilodagar,
så att jag hann återhämta mig
tillräckligt mycket. Att inte
behöva spela efter en förlust var
nyckeln till mina normer.
Hans
säkrade
även
sin tredje och slutgiltiga
stormästarinteckning med ett
partis marginal, sju veckor och
tre dagar efter att den första
turneringen inletts.
Mitt första minne av Hans är
när han efter en förlust snabbt
lämnade spellokalen och inte
ville prata med någon. Det är
mer än ett decennium sedan,
men beteendet har funnits kvar.
I en tidigare intervju har Hans
sagt att ”det är svårt att ha höga
krav på sig själv och sedan inte ta
illa upp när man gör om samma
idiotiska misstag gång på gång”.
Jag frågar om han alltid varit en
dålig förlorare.
– Oh, ja, det har jag alltid
varit. Men det har bara varit
i schack. I andra saker är jag
aldrig besviken på min insats så
länge jag kämpar. Jag spelade lite
poker ett tag och det var ganska

irriterande. Blev mest arg på
skitspelet. Poker passar mig
extremt dåligt.
Jag undrar om han kommer
att ha några problem att
motivera sig nu när han blivit
stormästare.
– Jag har inga direkt uppsatta
mål, även om jag tävlar lite med
Nils (Grandelius-red) om att nå
först till 2600. Jag vill bli bättre
och kunna leva på att spela
schack. Men det finns mycket
att göra. Jag ska onekligen
jobba med min mentala styrka,
förmodligen redan nu i höst. Nu
är jag för nervös för att utnyttja
motståndarens betänketid bra.
Emanuel är en bra förebild, han
kommer alltid tillbaka starkare
efter en förlust. Jag har också
en för smal öppningsrepertoar,
det fungerar inte i längden. Men
min filosofi har alltid varit att
andra saker har prioritet över
öppningarna. Det närmsta
halvåret ska jag träna på att
räkna bättre. Fast först har jag
ett enormt projekt att analysera
alla mina partier, det har jag inte
gjort under sommaren.
Om det är något som inte saknas
så är det ambitioner.
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Från Ståhlberg till Tikkanen
– alla svenska stormästare
1950: Gideon Ståhlberg, 42 år
Ståhlberg är den ende göteborgare som blivit
stormästare och uppnådde titeln vid 42 års
ålder. Ståhlberg, som bland annat tävlade för
Göteborgsklubben Majornas SS, anses vara
en av Sveriges starkaste spelare någonsin och
uppnådde stora internationella framgångar under
främst trettio- och fyrtiotalet. Under några år var
Ståhlberg redaktör för Tidskrift för Schack, och
han skrev dessutom flera schackböcker.

därefter avvecklades schackkarriären successivt
även om han 1997 hade en av sina största
framgångar då han vann Sigemanturneringen.

1954: Gösta Stoltz, 50 år
Gösta Stoltz var samtida med Ståhlberg och gjorde
bland annat ett stort antal OS-turneringar innan
han utsågs till stormästare. Största framgången var
titeln som Europamästare 1942.

1990: Thomas Ernst, 30 år
Ernst erövrade stormästartiteln efter att hösten
1990 tagitg sig över 2500. Några år senare, 1993,
tog Ernst sin hittills enda SM-titel.

1972: Ulf Andersson, 21 år
Ulf Andersson var som bäst fyra på världsrankingen
och vann Schack-SM 1969.
Fortfarande är han en av landets starkaste
schackspelare och ligger på fjärde plats på den
svenska Elolistan.
1982: Lars Karlsson, 27 år
När Lars Karlsson tog sin titel var han och Ulf
Andersson de enda svenska stormästarna.
Idag är Karlsson bosatt i Spanien och han tävlar
för SK Rockaden.
1983: Erik Lundin, 79 år
Erik Lundin utsågs på äldre dagar till stormästare
retroaktivt, men hade sin storhetstid ungefär
samtidigt som Ståhlberg och Stoltz.
Lundin var TfS-redaktör under hela 23 år och
avled som fortfarande aktiv 84-åring 1988.
1988: Ferdinand Hellers, 19
Hellers var den dittills yngste svenske spelaren
som blivit stormästare när han tog sin
tredje stormästarinteckning. Några år efter
stormästartiteln började han studera till jurist, och
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1988: Harry Schüssler, 31 år
Schüssler är precis som Hellers idag verksam
som jurist och spelar schack ganska sparsamt.
Han ingår dock regelbundet i Eksjö-Anebyalliansens elitserielag, och är dessutom sekreterare
i Schackakademien.

1991: Jonny Hector, 27 år
Jonny Hector
från Kirsebergs SK säkrade
stormästartiteln i en tävling i Köpenhamn och är
idag bosatt i danska Helsingör. I Sverige tävlar han
numera för Limhamns SK.
I sommarens Schack-SM slutade Hector tvåa på
samma poäng som slutsegraren Emanuel Berg.
1992: Pia Cramling: 29 år
Pia Cramling är vår första och hittills enda
kvinnliga stormästare och tog titeln efter en
öppen turnering i Bern i början av 1992. Hon blev
dessutom den femte kvinnan i världen att utses till
stormästare och tog sina första inteckningar 1989
och 1990.

Pia Cramling

TIKKANEN
1995: Ralf Åkesson, 34 år
Ralf Åkesson blev IM redan 1981, när han tog
Junior-EM-guld, och fjorton år senare kom
stormästartiteln. De tre inteckningarna samlades
in under 1994 och 1995.

2004: Emanuel Berg, 23 år
Värmlänningen Berg är Sveriges högst rankade
spelare och han har vunnit Schack-SM de två
senaste åren. Vid OS i Khanty-Mansiysk satt Berg
på första bord i det svenska laget.

1995: Tom Wedberg, 42 år
Tom Wedberg utsågs till stormästare med
motiveringen att reglerna ändrats och att han med
de nya reglerna skulle ha haft titeln sedan länge.
Wedberg vann SM år 2000 i Örebro.

2004: Johan Hellsten, 29 år
Hellsten bor sedan ett antal år tillbaka i
Sydamerika och syns inte till så ofta på den svenska
schackscenen. Senast han deltog i Schack-SM var
2006, då han vann en rekordstark SM-grupp i
imponerande stil.

1997: Evgenij Agrest, 31 år
Agrest flyttade till Sverige 1994, tre år innan
han blev stormästare. Sedan dess har han bland
annat vunnit SM fyra gånger, 1998, 2001, 2003
och 2004 och han ingår regelbundet i det svenska
landslaget.
1999: Tiger Hillarp Persson, 29 år
Tiger Hillarp Persson har sagt att han började
spela seriöst vid ungefär 26 års ålder, och vid 29
blev han stormästare. Den tredje inteckningen
tog han i Excelsior Cup i Göteborg och SM-titeln
har han vunnit två gånger, i Stockholm 2007 och
Växjö 2008.

2007, Pontus Carlsson, 25 år
När Pontus Carlsson från Linköping fick sin titel
sommaren 2007 hade antalet svenska stormästare
stigit till 16.
Carlsson
har
bland
annat
vunnit
Tusenmannaschacket och ingick i det svenska OSlaget i Turin 2006 och Dresden 2008.

2001: Stellan Brynell, 39 år
Stellan Brynell säkrade stormästartiteln 2001. Tio
år tidigare vann han sin första SM-titel, och fyra år
senare vann han sin andra.
2001: Slavko Cicak, 32 år
Cicak är vår kanske mest anonyme stormästare,
troligen beroende på att han bor i Tyskland och
inte spelar särskilt många turneringar på svensk
mark. Cicak har gjort flera landslagsframträdanden
genom åren och ingick i det svenska OS-laget i
årets tävling.

Slavko Cicak

Pontus Carlsson

2010: Nils Grandelius, 17 år
Supertalangen Grandelius tog sin första
stormästinteckning som femtonåring 2008, och
den tredje kom två år senare. Grandelius har
jämförts med Ferdinand Hellers och anses vara en
av de största svenska schacktalangerna någonsin.
2010: Hans Tikkanen, 25 år
Hans Tikkanen är ursprungligen värmlänning,
men bor numera i Lund och tävlar för Lunds ASK.
I somras tog han de tre stormästarinteckningarna
i blixtfart, och i november var stormästartiteln
gällande.
Källa: Tidskrift för Schack 1950-2010
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Åttiotalets jättelöfte
valde bort schacket
Av Niklas Sidmar

PORTRÄTTET
Junior-SM-guld som tolvåring, seger i JuniorEM några år senare och stormästare vid nitton
års ålder. Ferdinand Hellers var för åttiotalet
vad Nils Grandelius är för det senaste decenniet:
En supertalang som tidigt spåddes en lysande
schackkarriär och som också infriade och
överträffade alla förväntningar tidigt.
Idag har dock schackspelandet helt fått lämna
plats för den civila karriären, och Ferdinand
Hellers tar emot i advokatfirman Fylgias eleganta
lokaler på Östermalm i Stockholm, där han är
delägare och arbetar med obeståndsjuridik som
specialitet. Långt från murriga källarlokaler och
det osäkra livet som schackproffs, över huvud
taget långt från schacket.
– Jag spelar i stort sett ingenting idag och
faktum är att jag försöker att undvika schack så
mycket som möjligt. Jag är ju fortfarande väldigt
schackintresserad, men jag hinner helt enkelt inte
ägna en massa tid åt att exempelvis följa tävlingar
på Internet. Men ibland faller jag för trycket, som
när det är VM-match exempelvis. Och jag tittar
på SSF:s hemsida emellanåt, förklarar han, nästan
ursäktande.
Ferdinand
började
i
skolschack
på
Djupadalsskolan i Malmö som åttaårig nybörjare
i slutet på sjuttiotalet. Träningen drevs av Conny
Holst i Limhamns regi, och snart gick han
vidare till spel och träning på klubben. Intresset
fördjupades snabbt och när tävlandet började kom
resultaten.
– Conny var och är en fantastiskt bra tränare
och jag tror att det är Conny Holsts personliga

SM, ett rekord som för övrigt står sig än idag.
På den tiden fanns varken Minior-SM eller
Kadett-SM och i Junior-SM spelades först ett antal
kvalgrupper och därefter en Junior-SM-final för
de bästa spelarna. 1981 deltog totalt 138 juniorer
som delades in i åtta grupper, med segrarna
kvalificerade till finalen. Ferdinand vann sin
kvalgrupp med endast en halv kvalitetspoäng till
godo och i finalen tog han sedan 5½ av 7 vilket
räckte till odelad förstaplats med en halv poängs
marginal.
– När jag spelade SM 1980 hade det gått ganska
dåligt, så det var absolut ingenting jag hade väntat
mig. Men jag tror inte alls att jag tänkte i de
termerna då, säger han.
I TfS kallades Hellers för det största svenska
löftet genom tiderna och framgången skulle snart
följas av fler. Familjen Hellers flyttade till Lidingö,
där Ferdinand har bosatt sig även som vuxen.
Nyligen flyttade han och familjen in i det gamla
familjehemmet, där Ferdinand bodde under större
delen av tonåren. Mest av en slump hamnade han
i Stockholmsklubben Wasa som han därefter
representerade under större delen av sin karriär.
Nu har han dock återvänt till Limhamn där han
gör någon enstaka Elitseriematch när andan faller
på.
Nästa milstolpe i karriären kom 1985 då det
blev guld i Junior-EM i Groningen. Hellers kom
till tävlingen utan Elotal och med mycket blygsam
internationell erfarenhet och slutade på samma
poäng som tvåan, men tog guldet tack vare seger
i det inbördes mötet. EM-guldet följdes upp av ett

"Visst tyckte mina föräldrar att det var trevligt
att jag var bra i schack, men de såg det inte
som någonting man försörjde sig på."
förtjänst att Skåne har fått fram så många starka
spelare genom åren.
Första Skol-SM-starten gjordes 1978 i Umeå, då
Ferdinand kom på tredje plats när Rikard Winsnes
vann den yngsta klassen. Året därefter tog han
sedan sitt första av totalt fem Skol-SM-guld. Det
stora genombrottet fick han dock som tolvåring
när han som yngste spelare någonsin vann Junior-

J-VM brons året efter, bland annat i konkurrens
med inte helt obekante Viswanathan Anand som
kom sjua.
– Anand är den ende i världstoppen idag
som jag känner lite grand. Vi spelade i samma
åldersklass i flera ungdomstävlingar och sedan var
jag sekundant åt honom på nittiotalet. Då umgicks
jag med honom och hans familj, men idag har vi
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YRKESVAL. Ferdinand Hellers valde bort livet som schackproffs för att satsa på sin yrkeskarriär. Nu
är han advokat på advokatbyrån Fylgia med "obeståndsrelaterad juridik" som specialitet.
inte någon kontakt.
Efter EM- och VM-framgångarna tog det bara
två år innan stormästartiteln var ett faktum. 1988
blev Ferdinand Hellers som nittonåring den dittills
yngste svenske stormästaren genom tiderna, efter
en karriär som utan att överdriva gått som på räls.
– Man kämpar för att bli stormästare, det är
spännande att spela och man har ett mål att sträva
efter. När man uppnår det målet känns det förstås
väldigt stort, men sedan kommer man till ett läge
när man måste avgöra vad man ska göra med sitt
liv. Om man i tjugoårsåldern åker runt och spelar
schack i några år måste man vara medveten om
att man kraftigt minskar möjligheten att göra en
yrkeskarriär.
– Uppväxt och bakgrund har nog stor betydelse
för vilket val man gör och jag ska inte sticka under
stol med att jag kom från en väldigt borgerlig
familj. Visst tyckte mina föräldrar att det var
trevligt att jag var bra i schack, men de såg det
inte som någonting man försörjde sig på. Och
egentligen gjorde nog inte jag det heller, men för
dem som inte har de kraven på sig, från sig själv
och andra, är det kanske lättare att välja bort en
yrkeskarriär.
– För att man ska kunna leva tryggt som
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schackspelare krävs nästan att man är bland de
10-15 bästa i världen, något som jag inte riktigt
tror att jag hade kapacitet för. Då handlar det inte
om att göra ett karriärval utan ett livsstilsval, och
efter att ha provat på det under ett och ett halvt år
tror jag inte att jag trivdes tillräckligt bra med det
professionella schacklivet för att göra ett sådant
val.
Efter stormästartiteln blev det först militärtjänst
under ett år, och därefter levde Ferdinand alltså
som proffs under ungefär ett och ett halvt år innan
han hösten 1991 började studera. Han betonar
dock att han aldrig tog något riktigt beslut att
sluta satsa på schacket, utan att det var något som
växte fram efter hand. Större delen av nittiotalet
var han fortfarande aktiv och spelade regelbundet
och 1997 gjorde han ett av sina bästa resultat under
hela karriären då han vann Sigemanturneringen
före Pia Cramling och i konkurrens med spelare
som Smyslov, Sokolov och Timman.
Att hitta tid till schacket som studerande
var en sak, men när han sedan började arbeta
blev det ännu svårare, och schackkarriären fick
allt mindre tid. 1996-1998 gjorde Ferdinand
sin tingstjänstgöring på Huddinge tingsrätt,
innan han fick jobb på advokatbyrå. Sedan

PORTRÄTTET
dess har han arbetat med ”obeståndsrelaterad”
juridik, exempelvis konkurser, likvidationer och
företagsrekonstruktioner. Idag jobbar han minst
femtio timmar i veckan och har dessutom fyra små
barn, så schackkarriären har lagts helt på hyllan.

sluta att anstränga sig för att hitta den här typen
av intäkter och istället anpassa sig bättre efter
förutsättningarna. Exempelvis tycker jag att
ekonomin kring Elitserien är helt uppåt väggarna
med långa resor över hela Sverige för att spela

“Sponsorpengar i schack är en utopi.”
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– Ju mindre du spelar, desto svårare blir det och
att känna att man spelar mycket sämre än man
skulle kunna är inte roligt. Jag tror att när man en
gång har blivit riktigt bra i schack är det svårt att
vänja sig vid att spela på amatörnivå, i alla fall är
det så för mig.
Även om Ferdinand Hellers inte är aktiv
inom schacket längre drar han sig inte för att ha
bestämda, och ibland inte helt okontroversiella,
åsikter om många företeelser i både Schacksverige
och Schackvärlden. Som representant för
näringslivet är han exempelvis synnerligen
skeptisk till möjligheterna att någonsin hitta några
sponsorpengar till svenskt schack.
– Att få in sponsorpengar i svenskt schack är en
utopi. Jag undrar om det ens skulle räcka om vi fick
fram en fixstjärna som Magnus Carlsen. Sverige
är helt enkelt inte speciellt schackintresserat,
åtminstone känns det inte så när man talar med
folk inom näringslivet. Jag tycker att man borde

GÄSTSPEL. Senaste inhoppet i Limhamns
förstalag gjordes i Elitseriesammandraget 2009.

enstaka matcher.
Hellers hänvisar också till Magnus Carlsens
avhopp från VM-cykeln som han har förståelse
för, även om han i och för sig tycker att det är
rimligt att nästa världsmästare går samma långa
väg som Anand har gjort.
– Jag inser att det är en ganska kontroversiell
åsikt, men egentligen tycker jag att man borde gå
tillbaka till det system som man hade före andra
världskriget, att VM-titeln är personlig och inte
styrd av Fide. Då skulle ett land som Norge kunna
lägga upp pengarna som behövs för att Carlsen
skulle få en VM-match utan att behöva delta i en
massa konstiga arrangemang i Kalmuckien och
dessutom skulle världsspelarna få chansen att
tjäna riktigt mycket pengar när de är som bäst.
Visst kan man säga att det inte skulle vara rättvist
och att spelare från tredje världen skulle få svårt
att ta sig fram till en VM-match, men världen är
inte alltid rättvis, menar Ferdinand Hellers.
Fast intresset för både schack och schackvärlden
finns kvar är det numera yrkesliv och familj som
gäller. Ferdinand tror dock inte att det skulle vara
omöjligt att göra comeback, om förutsättningarna
var annorlunda.
– Jag tror att det skulle vara möjligt att komma
tillbaka som spelare, kanske inte riktigt på den
nivå jag var när jag var som bäst, men näst intill.
Den positionella förståelsen tror jag inte har
blivit sämre, däremot är jag förstås fullständigt
genomrostad när det gäller det taktiska. Men
någon comeback kommer det absolut inte att
bli, jag tror att det skulle krävas minst en timmes
regelbunden träning om dagen och den tiden har
jag helt enkelt inte.
– Och jag kan inte säga att jag ångrar det val
jag gjorde, jag har nog inte den personligheten
att jag ångrar saker på det sättet, säger Ferdinand
Hellers.
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VÄSTERÅS OPEN

REMI. Efter sju raka segrar säkrade Hans Tikkanen (t.h.) förstaplatsen med remi mot Johan
Norberg.

Deltagarsuccé i Västerås
när Hans Tikkanen vann
Hans Tikkanen följde upp
sommarens normparad med
en ganska bekväm seger i
succéturneringen
Västerås
Open, som lockade inte mindre
än 241 startande såväl från större
delen av Sverige som från ett par
andra europeiska länder.
Tikkanen
var
högst
rankad i årets tävling, och
andrahandsfavorit var ende
stormästaren
i
startfältet
Ralf
Åkesson
(Tikkanens
stormästartitel var visserligen
säkrad men började gälla först i
november).
Efter att Åkesson överraskande
förlorat i andra ronden mot tyske
Josef Roth fick han dock aldrig
riktig tätkontakt igen, och de två
topprankade fick aldrig mötas.
Hans Tikkanen infriade
däremot favoritskapet, och
radade upp sju segrar fram till
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sista ronden, då det fick bli remi
mot andrapristagaren Johan
Norberg. Norberg slutade på sju
poäng efter sex vinster och två
remier och han följdes av sex
spelare med 6½ poäng.
Förra året deltog 131 spelare
i Västerås Open, och inför
årets tävling hade arrangerande
Västerås SK hoppats att komma
över 150. Det målet nådde
man emellertid långt före sista
anmälningsdag och till slut
stannade alltså deltagarsiffran på
241, vilket gör Västerås Open till
landets största öppna turnering
under 2010.
Med så många spelare i
startfältet skapades naturligtvis
en och annan pärla vid
schackbrädena. Vi har valt att
spara följande till eftervärlden:

 N.N.
 Matts Unander

XIIIIIIIIY
9r?-?k?-Tr0
9?l?-?pZp-0
9p?-Zpp?-?0
9Wq-?-?-?-0
9N?-VlPZP-?0
9?P?L?-ZpP0
9P?-?Q?P?0
9?-?R?R?K0
xiiiiiiiiy
Visst är det något lurt med vits

kungsställning, men hur ska
man kunna bryta upp den?
1...Df5!! uppg.
På 2.exf5 följer 2…Txh3 matt
och det finns inget bra sätt att
gardera sig mot hotet 2...Txh3+
3.gxh3 Dxh3+ 4.Dh2 Dxh2 matt.
Efter 2.Lb5+ Dxb5 3.Dxb5+
axb5 4.Txd4 bxa4 kommer svart
ren pjäs över.



XL RILTON CUP
27 DECEMBER 2010 - 5 JANUARI 2011
Rilton Cup är Sveriges största och mest kända, årligen återkommande internationella schacktävling.
Tävlingen initierades med en donation av doktor Tore Rilton och sedan 1985 är tävlingen ekonomiskt
säkrad genom hans testamente. Vandringspriset, donerat av Skandinaviska Enskilda Banken, är en
Riltonmedalj i äkta guld. Tävlingen har genom åren haft en mycket stor betydelse för svenska juniorer.
Stockholms Schackförbund hälsar alla välkomna till årets Rilton Cup, den 40:e i ordningen.
Spelplats:
Spelsystem:
Anmälan:

Stockholms Schacksalonger (T-bana Zinkensdamm), Ringvägen 9 C, Stockholm.
9 ronder FIDE-Schweizer (27 dec–5 jan). Riltonturneringarna är Elo-registrerade
Anmälan och betalning görs senast den 18 december till Stockholms Schackförbund.
Startavgiften betalas på plusgiro 25 79 58-9 eller bankgiro 822-1301.
Vid anmälan anges namn, adress, födelsedatum, klubb, FIDE-ID, Elo- och nationell
rating samt e-postadress och telefonnummer där man kan nås under tävlingen.
De 100 först anmälda spelarna i både Rilton Cup och Rilton Elo garanteras plats i
tävlingen. Under Rilton är det möjligt att boka rum på Scandic Hotel Malmen via
Stockholms Schackförbund.
Priset är 590 kronor för ett enkelrum, 690 kronor för ett dubbelrum och 790 kronor för
ett dubbelrum med extrasäng. i samtliga fall ingår frukost.
I Riltonturneringarna delas varken huvud- eller rating-priser.

Rilton Cup
Öppen för spelare med Elo-tal lika med eller över 2200 eller ett nationellt tal
motsvarande 2200 eller högre. Lägre rankade spelare kan få dispens. Ansökan lämnas
in senast den 1 december. Juniorer prioriteras.
Rondstart:
1:a ronden startar den 27 december. Alla ronder startar klockan 17:00.
Nyårsdagen inget turneringsspel.
Betänketid:
40 drag på 2 timmar, därefter avslutas partiet på 30 minuter.
Startavgifter: Startavgift 800 kr. FM 400 kr. GM och IM ingen avgift. Spelare födda 1990 eller senare
300 kr.
Priser:
1:a 20 000 kr 2:a 16 000kr 3:e 12 000 kr 4:e 10 000 kr 5:e 8 000 kr 6:e 6 000
kr
7:e 5 000 kr
8:e 4 000 kr
9:e 3 000 kr
10:e 3 000 kr 11:e 3 000 kr.
Rating-priser 3 000, 2 000 och 1 000 kr per rating-grupp. GM och IM spelar ej om rating-priser.

Rilton Elo
Rondstart:
Betänketid:

Öppen för spelare, där det nationella rating-talet och det eventuella Elo-talet är mindre än
2200.
1:a ronden startar den 27 december. Alla ronder startar klockan 11:00.
Nyårsdagen inget turneringsspel.
40 drag på 2 timmar, därefter avslutas partiet på 30 minuter.

Startavgifter: Startavgift 600 kr. Spelare födda 1990 eller senare 300 kr.
Priser:
1:a 8 000 2:a 5 000 3:e 3 000 4:e 2 000 5:e 1 000
6:e 1 000 kr.
Rating-priser: 3 000, 2 000 och 1 000 kr per rating-grupp. De högst rankade spelarna deltar ej i ratinggrupperna.

Rilton Open
På grund av platsbrist i spellokalen kommer Rilton Open inte att spelas i år.

Stockholms Schackförbund
Hornsgatan 82, 118 21 Stockholm
Tel: 08-669 36 54, 0736-13 19 73 Fax: 08-669 64 44
E-post: stockholms.schackfrbund@telia.com
Hemsidor: www.rilton.se www.stockholmschack.nu
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UNGDOMS-VM

Grandelius storform
gav brons i U-VM
Av Niklas Sidmar
Tredjeplatsen i Ungdoms-VM är den första svenska VM-medaljen sedan åttiotalet. Och Nils
Grandelius har kanske aldrig spelat bättre, åtminstone enligt honom själv.
– Spelmässigt är nog Ungdoms-VM min bästa turnering någonsin, konstaterar han.
Årets tävling spelades i grekiska Halkidiki och
som vanligt var Ungdoms-VM ett gigantiskt
arrangemang med en bra bit över 1000 deltagare
fördelade på tolv olika åldersklasser. Den svenska
truppen bestod av fjorton spelare med Stellan
Brynell som ansvarig ledare, och på förhand var
det förstås till Nils Grandelius som de främsta
svenska förhoppningarna ställdes. Det stod också
snart klart att det var Grandelius som skulle ha
bäst chans att hävda sig i toppen, även om både
Linus Johansson och Martin Lokander gjorde
ratingprestationer ett par hundra poäng över sina
Elotal.
Nils Grandelius började med två vinster och i
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tredje ronden mötte han den klart lägre rankade
amerikanen Steven Zierk i ett parti som mycket väl
kan ha avgjort hela turneringen. Nils stod på vinst
i partiet, men satte bort kvalitet och förlorade,
vilket skulle bli den enda förlusten för svensken.
Tjugosjätterankade överraskningen Zierk fortsatte
att rada upp poäng och vann till slut klassen med
en hel poängs marginal till tvåan och bara tre
tappade halvpoängare.
– Det är förstås motiverande för honom med
en vinst mot en högre rankad spelare tidigt i
turneringen, så det var säkert en viktig seger för
honom.
– Även mot tvåan stod jag väldigt bra, men blev

UNGDOMS-VM
lite slapp och fick nöja mig med remi. Det kändes
som om guldet var väldigt nära den här gången,
och så har det egentligen aldrig varit tidigare när
jag har spelat de internationella mästerskapen,
säger Nils Grandelius.
Förklaringen till nivåhöjningen kan vara att
bitarna efter mycket träning till slut har börjat falla
på plats.
– Jag har tränat och lärt mig nya saker under lång
tid, men det är först nu som jag har fått ordning på
de nya kunskaperna, det är i alla fall vad jag tror
själv. När jag tidigare har gjort riktigt bra resultat
har det ofta känts som tillfälligheter, åtminstone
mer av tillfälligheter än den här gången, fortsätter
Nils.
Partiet mot andrapristagaren Samvel Ter-

Sahakyan spelades i den nionde ronden av elva, och
blev en av totalt fyra remier för Nils. Till slut blev
det åtta poäng och en ratingprestation på 2550, ett
mycket starkt resultat i en ungdomstävling där de
flesta deltagarna är underrankade.
– När det går bra är det lätt att man tycker
att motståndarna spelar väldigt dåligt. Men när
motståndarna spelar dåligt sex partier i rad eller
två turneringar efter varandra är det kanske inte
bara det som är orsaken till att man vinner, säger
han.
– Nu hoppas jag kunna fortsätta att spela på
samma sätt som jag har gjort den senaste tiden,
det känns som om det är det som fungerar just nu,
säger Nils Grandelius.

De svenska deltagarna i Ungdoms-VM
Klass

Namn

U18

Nils Grandelius

Plac
3

Klass

Namn

F14

Rina Weinman

Plac
79

Jessica Bengtsson

55

U12

Hugo Tvitekkja

147

Linus Johansson

86

F12

Alina Legkiy

110

F16

Angelina Fransson

59

U10

Jan-Emrik Lennartsson

135

F16

Linda Åström

66

F10

Katarina Ruth

77

U14

Martin Lokander

53

F10

Polina Legkiy

99

U14

Tom Rydström

110

U8

Kristian Ruth

124
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F18
U16
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UNGDOMS-VM
 Nils Grandelius
 Samvel Ter-Sahakyan


Semislaviskt (D46)

Kommentarer av Nils Grandelius
1.d4
På natten inför detta parti slog
en storm ut all elektricitet. Vi
vaknade således upp till mörker
och eftersom det inte fanns någon
ström och mitt datorbatteri inte
räcker mer än två timmar, fick
det till största delen bli prepp
på bräde − för mig ett helt nytt
tillvägagångssätt.
1...d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.e3 e6
5.Sf3 Sbd7 6.Ld3 dxc4

XIIIIIIIIY
9r?lWqkVl-Tr0
9Zpp?n?pZpp0
9-?p?pSn-?0
9?-?-?-?-0
9-?pZP-?-?0
9?-SNLZPN?-0
9PZP-?-ZPPZP0
9TR-VLQMK-?R0
xiiiiiiiiy

En stor överraskning för mig.
Tidigare i tävlingen hade TerSahakyan endast spelat 6…Ld6,
men nu tyckte han tydligen att
det var dags att byta. Något han
säkerligen gjorde rätt i – jag och
Stellan hade på förmiddagen
hittat en del intressanta idéer för
vit när vi analyserade varianten
på bräde.
7.Lxc4 b5 8.Ld3 Ld6
Nå, detta var åtminstone
varianten jag gissat att han kunde
tänka sig att spela, just eftersom
han brukar ställa löparen på d6 i
Meranervarianten.
9.0–0 0–0
Detta är ett fint exempel på
hur viktig dragföljden är i
öppningsfasen. Svart ska givetvis
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spela både Lb7 och 0–0 och det
är lätt att tro att dragföljden
inte spelar någon roll. Men 9...
Lb7 är ett ganska allvarligt fel
på grund av 10.e4! e5 11.dxe5
Sxe5 12.Sxe5 Lxe5 13.f4 Ld4+
14.Kh1. Med 9…0–0 istället för
9…Lb7 hade svart här kunnat
göra 14…Sg4 följt av Dh4, med
starkt angrepp. Nu får vit istället
chansen att genomföra e4-e5,
med stor fördel.
10.Dc2
Genom detta drag övergår jag till
den moderna huvudvarianten i
Meraner, istället för att försöka
utnyttja hans Ld6. Men eftersom
jag ändå har Dc2 + a3-systemet
på repertoaren kände jag mig
väl hemma här.
10...Lb7 11.a3 a5
Svart vill helst göra 11...a6 följt av
c6-c5, men här visar sig poängen
med 11.a3. Efter 12.b4 (12.Sg5
är ett intressant alternativ, med
planen att kontrollera c5 med en
springare på e4.) 12...a5 13.Tb1
axb4 14.axb4 De7 har vi den
kanske mest kritiska ställningen
i hela systemet, till exempel
15.e4 e5 16.Se2 med mycket
komplicerat spel.
12.e4 e5 13.dxe5!
Vit spelar mycket enkelt för att
utnyttja svarts 11…a5.
13...Sxe5 14.Sxe5 Lxe5 15.h3!
Svarts problem i typställningen
är att b5-bonden hänger om
han vill spela det befriande
c6-c5. Tack vare detta har vit
god tid på sig att bygga upp
sin ställning. Nästa drag är
Le3 följt av Tae1 och senare
bondemarsch. Här slutade också
mina teorikunskaper.
15...Te8 16.Le3 De7 17.Tae1
Lxc3?!
17...Tac8 var mer logiskt eftersom
vit inte kan spela 18.f4 (18.Se2

med idén f4 är antagligen ett
sundare alternativ) på grund av
18...Lxc3 19.Dxc3 Sxe4 20.Lxe4
Dxe4 21.Ld4 Dg6 22.f5 Dg5 och
det är vit som kämpar för att
hålla balansen.
18.Dxc3 Sxe4 19.Dc2 Sf6?!
19...Dh4 var ett alternativ, för
att undvika partifortsättningen.
Efter 20.Lb6 Sf6 21.Txe8+ Txe8
22.Lxa5 ger löparparet vit en
liten fördel.
20.Lg5

XIIIIIIIIY
9r?-?r?k?0
9?l?-WqpZpp0
9-?p?-Sn-?0
9Zpp?-?-VL-0
9-?-?-?-?0
9ZP-?L?-?P0
9-ZPQ?-ZPP?0
9?-?-TRRMK-0
xiiiiiiiiy

20...Dxe1?
Ter-Sahakyan
bedömde
ställningen som uppkommer
helt fel. Han berättade efteråt
att han blev väldigt överraskad
när jag gjorde 20.Lg5 då han
trodde att svart stod bättre efter
20…Dxe1 (20...Dd6 21.Txe8+
Txe8 22.Td1 ger också vit fint
spel, men här har svart större
möjligheter att hålla emot).
21.Txe1 Txe1+ 22.Kh2
En väldigt intressant ställning
har uppkommit. Datorerna
menar att det är ungefärlig
jämvikt, men jag menar att
vit står mycket nära vinst.
Anledningen är att svarts löpare
är otroligt dålig.
22...Te6
Med damerna kvar på brädet är
det förståeligt att svart inte vill
ta på sig en dubbelbonde på f6,
men nu faller h-bonden.
23.Lxf6 Txf6 24.Lxh7+ Kh8

UNGDOMS-VM
Alla Nils Grandelius motståndare i U-VM
1 Jeffrey Haskel

2229

USA

1

2

FM Amirreza Pourramezanali

2342

Iran

1

3

FM Steven C Zierk

2391

USA

0

4

FM Sh Koohestani

2344

Iran

½

5

Stanislav Tsyhanchuk

2328

Vitryssland

1

6

David Klein

2299

Nederländerna

1

7

FM Renato Terry

2434

Peru

½

8

IM Alvar Alonso Rosell

2485

Spanien

1

9

GM Samvel Ter-Sahakyan

2516

Armenien

½

10 IM K Priyadharshan

2357

Indien

1

11 FM Marcel Kanarek

2401

Polen

½

25.Le4!
Vits huvudsakliga plan är att inte
tillåta svarts löpare att aktivera
sig. Därför ska vitfältaren stå på
e4 uppbackad av en bonde på f3.
Sedan kan kungsflygelbönderna
börja gå, samtidigt som damen
ska störa lite på damflygeln.
25...Te8 26.f3 a4
Ett tråkigt drag att behöva göra,
men det håller åtminstone
bonden vid liv. Vit hotade Dd2d7.
27.Dc5 Kg8 28.g4 Tfe6 29.Kg3
La8
Ställningen ser otroligt jobbig
ut för svart och jag var väldigt
hoppfull, men här hittar
Ter-Sahakyan enda sättet att
försöka bryta sig loss. Genom
att ställa löparen garderad på
a8 förbereder han Te5 följt av
befrielsedraget c6-c5. Notera
att svart gärna offrar en, eller
kanske till och med två, bönder
för att få ut löparen.
30.h4 Te5 31.Dc3 T5e7
32.Da5?!
En dålig idé. 32.h5 bör vinna
ganska enkelt: 32...c5 33.Lxa8
Txa8 34.Dxc5 Tb7 35.g5 följt
av g6 ger vit ett avgörande

angrepp.
32…Lb7 33.Db6?

XIIIIIIIIY
9-?-?r?k?0
9?l?-TrpZp-0
9-WQp?-?-?0
9?p?-?-?-0
9p?-?L?PZP0
9ZP-?-?PMK-0
9-ZP-?-?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

33...c5!
Oj, det hade jag helt missat... Nu
kan jag få en liknande ställning
som i föregående kommentar,
men med nåfra förlorade
tempon.
34.Lxb7 Tb8 35.Dxb5 Texb7
36.Dxc5 Txb2 37.Da7
Vinner a4-bonden. Nu måste
svart hitta rätt uppställning för
sina torn, och med kläppen
hängande spelade Ter-Sahakyan
det enda draget.
37...Td8! 38.Dxa4 Tbb8!
Den svarta idén är att dubbla
tornen på a-linjen. Vit å sin sida
måste under tiden hinna skapa
hot på kungsflygeln.
39.h5 Ta8 40.Db4

Vi är framme vid drag 40 och
Ter-Sahakyan har bara några
sekunder kvar och måste välja
mellan 40…Ta6 och 40…Ta7.
Jag hade sett att 40…Ta7 förlorar
ganska
omgående,
medan
40…Ta6 däremot verkade
svårknäckt.
40...Ta6
Spelat med 2 sekunder kvar.
Poängen är att det garderar g6
(40...Ta7 41.g5 Tda8 42.g6 Txa3
43.De7! vinner för vit).
41.g5 Tda8 42.Dd4?!

XIIIIIIIIY
9r?-?-?k?0
9?-?-?pZp-0
9r?-?-?-?0
9?-?-?-ZPP0
9-?-WQ-?-?0
9ZP-?-?PMK-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
42.Db2
T8a7! (42...Txa3 hade

min motståndare tänkt spela.
43.h6 f6 44.gxf6 gxf6 45.Dxf6
T8a7 ger en ställning där vit har
goda chanser, men huruvida
det är vinst eller inte är svårt att
säga.) 43.Db8+ Kh7 44.Db1+
g6! stoppar vit från att göra g6
och håller således ganska enkelt
remi.
42...Ta5!
Tvingar vit att spela f3-f4, och
då hänger a3 med schack. Tre
mot två på samma flygel är
enkel remi, och eftersom jag
inte hittade något annat sätt att
spela vidare på var det bara att
bita i det sura äpplet och bjuda
remi. En tråkig avslutning på ett
parti med många goda chanser.
Sämre var 42...Txa3?? 43.h6 f6
44.gxf6 gxf6 och tack vare att
vit har damen på d4 vinner nu
45.Dg4+ direkt.
43.remi
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Julrea hos Schackhandeln
Tio procent på bräden och klockor
Hopfällbara Staunton-bräden i flera
storlekar upp till Staunton 6.
Sensorbräden från DGT.
Digitala klockor (bl a DGT).
Analoga klockor (bl a Ruhla).
Böcker, Chessbase med mera.

Vi säljer på Rilton Cup

shop.schackhandeln.se

Riltonfonden söker

stipendiater
Doktor Tore Riltons fond delar årligen ut medaljer med tillhörande penningstipendier
till ungdomsledare i Sverige som gjort synnerligen värdefulla insatser för svenskt
ungdomsschack.
Runt om i Sverige finns många ungdomsledare som verkligen är värda en extra
uppmuntran. Det är emellertid omöjligt för Riltonfonden att ha en fullständig överblick
och därför sker samråd med Sveriges Schackförbund innan beslut fattas.
Arbetsordningen är följande:
● Riltonfonden annonserar i TfS och på Sveriges Schackförbunds hemsida om möjligheten för distrikt
och föreningar att föreslå lämpliga ungdomsledare för nämnda utmärkelser ur Riltonfonden.
● Förslaget sändes snarast, dock senast 1 januari 2011, till:
Stiftelsen Doktor Tore Riltons Fond
Att: Lars-Jonas Kjellberg
Skandinaviska Enskilda Banken
405 04 Göteborg

● En sammanställning av inkomna förslag sändes därefter för yttrande till Sveriges Schackförbund.
● Riltonfonden fattar beslut vid sitt aprilmöte.
● Utmärkelserna delas ut vid SSF-kongressen i Västerås 2011.

Välkomna med Era förslag!
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Spelöppningsskola
Av Ari Ziegler

PHILIDOR del 1
1.e4 e5 2.Sf3 d6
XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVlnTr0
9ZppZp-?pZpp0
9-?-Zp-?-?0
9?-?-Zp-?-0
9-?-?P?-?0
9?-?-?N?-0
9PZPPZP-ZPPZP0
9TRNVLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

PHILIDOR
 Peter Svidler
 Ivan Lopez Salgado

OS i Khanty-Mansiysk 2010
1.e4 d6
Jugoslaviskt? Var det inte en
artikel om Philidor?
2.d4
Jovisst är det det. Men nu för
tiden söker man sig till Philidor
via en annan väg än den
klassiska. Vi kan kalla det för
modern Philidor.
2...Sf6 3.Sc3 e5
Sådärja. Nu har svart uppnått
Philidoruppställningen, men i
en tryggare skepnad. Vit skulle
mycket hellre vilja ha en löpare
på c4 än en springare på c3.
Denna lilla skillnad gör att
Philidoruppställningen anses
spelbar idag. Detta parti spelades
i sista ronden i OS i KhantyMansiysk i oktober i år. Ryssland
var tvunget att vinna stort för att
om möjligt gå förbi Ukraina och
bli olympiska mästare. Detta visar
att öppningen är såpass pålitlig
att den fungerar åtminstone
strax under världstoppen.
4.Sge2
Mycket
märkligt.
En
världsstjärna avviker från en
principiell diskussion i ett
viktigt parti. Svidler resonerade
antagligen som så att hans större
schackförståelse lätt skulle segra,
och vill därför inte att svart ska
kunna komma undan tack vare
eventuellt bättre förberedelse.
4.Sf3 är huvuddraget och det
drag vi kommer att behandla
mest i denna översikt. 4.f4 är
ett annat sätt att försöka avvika
från grundställningen, men
svart klarar sig fint efter 4...Lg4
5.Le2 exd4 6.Dxd4 Sc6 7.Df2
Lxe2 8.Sgxe2 g6 med lika spel.

50 TfS 4/2010

Man kan som regel säga att vit
inte har något akademiskt skäl
till att undvika huvudvarianten,
så jag tar därför inte upp några
fler avvikelser.
4...Sbd7 5.g3

XIIIIIIIIY
9r?lWqkVl-Tr0
9ZppZpn?pZpp0
9-?-Zp-Sn-?0
9?-?-Zp-?-0
9-?-ZPP?-?0
9?-SN-?-ZP-0
9PZPP?NZP-ZP0
9TR-VLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

Att Svidler använder sig av
denna uppställning kan bero på
att Gristjuk som är lagkamrat
med Svidler har experimenterat
med dylika idéer mot Philidor.
De hade nog förberett sig
tillsammans.
5...Le7 6.Lg2 c6 7.a4 b6 8.0–0
a6 9.h3
Båda har ställt upp sig enligt egna
preferenser på var sin sida. Nu
hotar vit att spela 10.g4 följt av
Sg3 och tryck på kungsflygeln.
9...h5!
Detta drag siktar på att göra
springaren på e2 lite löjlig
eftersom den tänkte gå till g3.
10.Le3 Lb7 11.Sc1
Svidler anpassar sig till den nya
situationen och hittar ett mycket
omständligt sätt att genomföra
g3-g4 på. Detta kanske betyder
att han inte anpassade sig till
situationen?! 11.f4 borde i
rimlighetens namn vara ett
plausibelt drag här.
11...0–0 12.Sd3 Dc7 13.f4
Salgado anser att detta drag
kommer för tidigt. Anledningen
är att det tillåter svart att
ostraffat spela b6-b5. 13.Dd2
Tfe8 (13...b5?! 14.d5 Sb6 15.dxc6

Lxc6 16.axb5 Sc4 17.De2 Sxe3
18.Dxe3 axb5 19.Sb4, Salgado)
14.Tfe1 Tad8 15.b3, Salgado.
13...b5! 14.Sf2
14.d5 passar egentligen dåligt
med f4 enligt Salgado, men han
anser att det borde spelats ändå
här.
14...Tfe8 15.g4
Med hjälp av tre förberedande
springardrag genomför Svidler
trots allt g3-g4 men det visar sig
att han har spänt bågen för hårt.
Ställningen är helt vild till svarts
fördel. Resten av dragen visas
som kuriosa.
15...hxg4 16.hxg4 b4 17.Se2
exd4 18.Dxd4 c5 19.Dd3 d5
20.e5 Se4 21.Sxe4 dxe4 22.Dd1
22.Lxe4 c4 23.Lh7+ Kh8 24.Df5
Dc6! och svart vinner.
22...Tad8 23.Dc1 f6 24.e6 Sb6
25.f5 Sd5 26.Sf4 c4 27.Sxd5
Txd5 28.Lf4 Db6+ 29.Kh2
g5 30.fxg6 Dxe6 31.Kg3 Tg5
32.Lxg5 fxg5 33.Tf5 Ld6+
34.Kf2 e3+ 35.Kg1 Lxg2
36.Kxg2 De4+ 37.uppg.
Spanien var på väg mot medalj,
men Shirov förlorade mot
Kramnik och Spanien fick nöja
sig med åttonde plats.

Klassisk Philidor
1.e4 e5 2.Sf3 d6

XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVlnTr0
9ZppZp-?pZpp0
9-?-Zp-?-?0
9?-?-Zp-?-0
9-?-?P?-?0
9?-?-?N?-0
9PZPPZP-ZPPZP0
9TRNVLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

Det här är det klassiska sättet
att ställa upp sig som svart.

PHILIDOR
Erfarenheten har visat att
svart får problem om han vill
nå
Philidoruppställningen
via denna dragföljd. Om
vit vill försöka skaffa sig en
öppningsfördel fortsätter han
lämpligast med:
3.d4!
Vit har möjlighet att skaffa sig en
bekväm ställning med 3.Lc4 Le7
(3...Sf6 4.Sg5!) 4.0–0 Sf6 5.Te1
0–0 6.c3 c6 7.d4 vilket ger en
idealställning i centrum. Svart
är inte så hotad just nu, men vit
kan spela som i spanskt med h3,
Sbd2-f1–g3 och sedan försöka
genomföra ett angrepp på
kungsflygeln. Svart har svårt att
hota vit i denna uppställning.
Nu har svart:
A 3...Sf6
B 3...Sd7
C 3...exd4
A 3...Sf6
4.dxe5 Sxe4
4...dxe5 5.Dxd8+ Kxd8 6.Sxe5
och svart har ingen kompensation
för minusbonden.
5.Dd5
5.Lc4 c6 6.0-0 d5 7.Le2 Le7 8.c4
är intressant. Vit står lite bättre.
5...Sc5 6.Lg5 Le7 7.exd6 Dxd6
8.Sc3

XIIIIIIIIY
9rSnl?k?-Tr0
9ZppZp-VlpZpp0
9-?-Wq-?-?0
9?-SnQ?-VL-0
9-?-?-?-?0
9?-SN-?N?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TR-?-MKL?R0
xiiiiiiiiy

Här har vi en symmetrisk
ställning, och i en sådan är
utvecklingen och de lätta

pjäsernas placering avgörande.
Vit har bättre utveckling och
hans lätta pjäser är något bättre
placerade, så vit har en liten men
behaglig fördel. Christian Bauer
anger att
8...c6
är svarts bästa drag här.
8...0–0 9.0–0–0 eller 8...Le6
9.Dxd6 cxd6 10.Lb5+ Sc6 11.0–
0–0 är lite bättre för vit.
9.Dxd6 Lxd6 10.0–0–0 Lc7
och nu
11.Le3!
med fördel för vit. Draget 11.Le3
är ett klassdrag. Svarts springare
på c5 står bra. Svart är redo
att utveckla löparen till e6 och
den andra springaren till d7.
Genom att hota springaren på
c5 får svart problem. Ska han
gardera den med b7-b6 och låta
vit slå på c5 och därigenom få
en permanent dålig struktur?
Eller ska han gardera springaren
med sin vän på b8? I så fall får
svart antingen en springare som
medverkar ytterst lite på a6 eller
en springare på d7 som blockerar
löparen på c8.
11...Se6
Det enda vettiga. Nu blir det
svårt för svart att fullborda
utvecklingen. Vit kan vara
mycket nöjd.
B 3...Sd7

XIIIIIIIIY
9r?lWqkVlnTr0
9ZppZpn?pZpp0
9-?-Zp-?-?0
9?-?-Zp-?-0
9-?-ZPP?-?0
9?-?-?N?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TRNVLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

4.Lc4 c6

Om 4...Sgf6 kan vit välja mellan
två skapliga fortsättningar:
5.dxe5 Sxe5 (5...dxe5 6.Sg5)
6.Sxe5 dxe5 7.Lxf7+ Kxf7
8.Dxd8 Lb4+ 9.Dd2 Lxd2+
10.Sxd2 och vit står bättre,
eller 5.Sg5 d5 6.exd5 Lb4+ (6...
Sb6 7.dxe5 Sfxd5 8.Df3 och vit
vinner.) 7.Sc3 (7.c3 Ld6 med
lika spel) 7...h6 8.Sf3 e4 9.Se5
0–0 10.0–0 Te8 11.f4 Sb6 12.Lb3
Lxc3 13.bxc3 Sbxd5 14.c4 Se7
15.c3 med något bättre spel för
vit.
Tillbaks till det stabilare 4...c6:
B1 5.dxe5
B2 5.0-0
B1 5.dxe5 dxe5
5...Sxe5 6.Sxe5 Da5+ 7.Sc3 Dxe5
8.f4 Dc5 9.Dd3 Sf6 10.Le3 med
överlägsen utveckling för vit.
6.Sc3 Le7 7.Sg5 Sh6
7...Lxg5 8.Dh5 De7 9.Lxg5 Sgf6
10.Dh4

XIIIIIIIIY
9r?l?k?-Tr0
9Zpp?nWqpZpp0
9-?p?-Sn-?0
9?-?-Zp-VL-0
9-?L?P?-WQ0
9?-SN-?-?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TR-?-MK-?R0
xiiiiiiiiy

…och enligt alla normala
kriterier borde vit stå bättre
(löparpar, utveckling, initiativ).
8.Dh5
8.Se6!? fxe6 9.Lxh6 Sb6 10.Dh5+
Kf8 11.Lb3 gxh6 12.Td1 Dc7
13.Dxh6+ Ke8 och nu kan vit
välja mellan remischackar eller
oklart spel efter 14.Dg7 Tf8
15.Dxh7 Ld8 16.Dh6 Lf6 17.0–0
Dg7 18.Dh5+ Df7.
8...Sf6 9.Dh4 b5 10.Ld3 0–0
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PHILIDOR
11.h3
Vit har en något friare ställning
samt angreppschanser.
B2 5.0–0 Le7 6.dxe5 dxe5
Om 6...Sxe5? så 7.Sxe5 dxe5
8.Dh5.
7.Sg5
Deep Fritz 12 tycker bättre om
7.De2 h6 8.Td1 Dc7 9.a4 Sgf6
10.Sc3 Sf8 11.Sh4 g6 12.Le3 Se6
13.Td2 Kf8 14.Tad1 Kg7 och
svarts ställning är seg.
7...Lxg5 8.Dh5 De7 9.Dxg5
Dxg5 10.Lxg5
ger vit en komfortabel fördel tack
vare den bättre utvecklingen.
C 3...exd4

XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVlnTr0
9ZppZp-?pZpp0
9-?-Zp-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-ZpP?-?0
9?-?-?N?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TRNVLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

4.Sxd4
Man kan även ta med damen
(4.Dxd4) men det känns
något naturligare att slå med
springaren.
4...Sf6
4...g6 Larsens variant. 5.Sc3
Lg7 6.Le3 (6.h4 Sf6 7.Le2 0–0
8.h5 Te8 9.hxg6 [9.Lg5] 9...
hxg6 10.Lg5 c6 11.Dd2 följt av
lång rockad blir bra för vit.) 6...
Sf6 7.Dd2 0–0 (En del personer
är ibland oroliga för drag som
7...Sg4 men om vit kan spela
Lg5 brukar det normalt vara
gynnsamt för vit. Detta gäller i
nästan alla typer av ställningar,
t.ex 7…Sg4 8.Lg5! f6 9.Lf4 och
svart har försvagat sig i onödan
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till ingen synbar nytta..) 8.0–0–0
Te8 9.f3 Sc6 10.h4 Se5 11.Lh6
Lh8 12.Lg5! a6 13.h5 b5 14.De1!
följt av Dh4 ger vit bra spel.
5.Sc3 Le7
Antosjins variant. Ett solitt
drag som inte på allvar kan ge
vit problem. Vit kan välja på
allehanda uppställningar såsom
till exempel g2-g3 och Lg2 följt
av kort rockad med en liten
fördel. Men den principiella
fortsättningen siktar på lång
rockad!
6.Lf4
Shirov rekommenderar 6.g3
här. Idén är att försöka hålla ner
svarts d6-d5.
6...0–0 7.Dd2 d5
Ett mycket vettigt drag. Vit
tillåts inte att i lugn och ro ställa
upp sig. 7...Sc6 8.0–0–0 Sxd4
9.Dxd4 Le6 10.f3 Sd7 11.De3
Lf6 12.g4 ger vit realistiska
angreppschanser.
8.Sdb5
Efter 8.exd5 har svart en otrolig
försvarsresurs: 8...Sxd5 9.Sxd5
Dxd5 10.Sb5 Te8!

XIIIIIIIIY
9rSnl?r?k?0
9ZppZp-VlpZpp0
9-?-?-?-?0
9?N?q?-?-0
9-?-?-VL-?0
9?-?-?-?-0
9PZPPWQ-ZPPZP0
9TR-?-MKL?R0
xiiiiiiiiy

11.Le2 (11.Dxd5 Lb4+ 12.Kd1
Te1 matt) 11...Lb4 12.Dxb4 Sc6
13.Dc3 Dxb5 14.Le3 Db4 med
ungefärlig utjämning.
8...c6
Vad kan svart ha i kikaren?
9.Sc7 d4 10.Sxa8 dxc3 11.Dxd8
Txd8 12.bxc3 Sxe4 13.Ld3 Ld6

14.Lxd6 Sxd6 15.0–0–0 Kf8
16.The1 Sd7 17.c4
Vits springare på a8 kan inte tas,
men den kan ej heller komma ut!
Bevisbördan ligger dock på svart
eftersom datorerna helt enkelt
menar att vit står på vinst.
Innan vi går över till den
moderna behandlingen av
Philidor kan vi kasta ett getöga
på Philidors motgambit:

Klassisk Philidor
1.e4 e5 2.Sf3 d6 3.d4 f5

XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVlnTr0
9ZppZp-?-Zpp0
9-?-Zp-?-?0
9?-?-Zpp?-0
9-?-ZPP?-?0
9?-?-?N?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TRNVLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

4.exf5 anses av många vara bäst.
Alterman ger 4.Lc4 fxe4 5.Sxe5
dxe5 6.Dh5+ Kd7 7. Df5+ Kc6
8.Dxe5 med vinst för vit.
4.Sc3 fxe4 5.Sxe4 exd4 (5...d5
6.Seg5 h6 7.Sf7 Kxf7 8.Sxe5+
Ke6 9.Dg4+ Ke7 10.Sg6+ Ke8
11.De2+ Se7 12.Sxh8 med vinst
för vit.) 6.Sxd4 och vit står
bättre.
4...Lxf5
4...e4 5.Sg5 Lxf5 6.Sc3 är enligt
Deep Fritz 12 överlägset för
vit. 6...d5 7.f3 e3 (7...Le7 8.fxe4
dxe4 9.Sgxe4) 8.Lxe3 h6 9.g4
hxg5 10.gxf5 Sc6 11.Lb5 och vit
vinner.
5.Sc3 Sd7 6.dxe5 dxe5 7.Ld3
Lxd3 8.Dxd3
Svarts isolerade bonde på
e5 kommer ge honom eviga
problem.

PHILIDOR
Den moderna behandlingen av Philidor
1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3
När man spelar Philidor låter
man vit hålla i taktpinnen.
Svart får hjälplöst vänta på att
vit bestämmer sig för vilken
karaktär spelet ska få. Om
man är paniskt rädd för tidiga
dambyten kombinerat med
en något sämre ställning utan
vinstchanser så kanske man inte
ska spela Philidor!
3...e5

XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVl-Tr0
9ZppZp-?pZpp0
9-?-Zp-Sn-?0
9?-?-Zp-?-0
9-?-ZPP?-?0
9?-SN-?-?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TR-VLQMKLSNR0
xiiiiiiiiy

Vit kan nämligen slå på e5 nu.
4.dxe5 dxe5 5.Dxd8+ Kxd8
6.Lc4
Ser mest aktivt ut. Vit kan även
spela 6.Sf3 eller 6.Lg5 men inget
av de dragen leder till någon
fördel.
6...Ke8

XIIIIIIIIY
9rSnl?kVl-Tr0
9ZppZp-?pZpp0
9-?-?-Sn-?0
9?-?-Zp-?-0
9-?L?P?-?0
9?-SN-?-?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TR-VL-MK-SNR0
xiiiiiiiiy

Ett provocerande drag. Svart
ligger nu tre tempon efter i
utvecklingen och har dessutom
förlorat
rockadmöjligheten.

Ändå spelar starka stormästare
med 2700 så här. Vad kan
det bero på? Det har visat sig
att vit inte kan omsätta sin
utvecklingsfördel till något
substantiellt.
Svart kan även hålla ställningen
med 6...Le6 7.Lxe6 fxe6 8.f3

XIIIIIIIIY
9rSn-Mk-Vl-Tr0
9ZppZp-?-Zpp0
9-?-?pSn-?0
9?-?-Zp-?-0
9-?-?P?-?0
9?-SN-?P?-0
9PZPP?-?PZP0
9TR-VL-MK-SNR0
xiiiiiiiiy

Vit står naturligtvis bättre, men
det finns ingen stormästare som
menar att vits fördel är avgörande
på något sätt. Det allra troligaste
resultatet är remi.
7.Sf3 Ld6! 8.Lg5 Sbd7 9.0–0–0
a6

XIIIIIIIIY
9r?l?k?-Tr0
9?pZpn?pZpp0
9p?-Vl-Sn-?0
9?-?-Zp-VL-0
9-?L?P?-?0
9?-SN-?N?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9?-MKR?-?R0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9r?lWqkVl-Tr0
9ZppZpnZppZpp0
9-?-Zp-Sn-?0
9?-?-?-?-0
9-?-ZPP?-?0
9?-SN-?-?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TR-VLQMKLSNR0
xiiiiiiiiy

Efter 3...e5 kan vit som sagt ta på
e5 och d8.
4.f4!
Lägg märke till att 4.f4 är bättre
här än när svart har spelat 3...
e5 istället för 3...Sbd7 eftersom
svart då kan spela 4...Lg4. Nu är
löparen instängd på c8.
Ett annat försök att straffa 3...Sd7
är 4.g4 som ju är ett aggressivt
drag som för tankarna till
Keresangreppet i Sicilianskt. Det
är dock är inte lika effektivt här:
4...h6 5.g5 hxg5 6.Lxg5 c6 7.Dd2
Da5 och vit står inte bättre.
4...e5 5.Sf3 exd4
5...c6 6.fxe5 dxe5 7.dxe5 Sg4
8.e6! fxe6 9.Sg5! med bra spel
för vit.
6.Dxd4
Vit står överlägset.
Artikeln fortsätter i TfS 1/2011.

Det är svårt att se hur vit ska
komma vidare. Man kan alltså
spela Philidor och chansa på att
vitspelarna inte kommer att byta
dam eftersom det anses tråkigt.
Men det finns ju spelare som
hatar risker...
Låt oss nu kika på vad som
händer om svart vill undvika
slutspelet.
1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 Sbd7
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KRISTIANSUND

Världsstjärnor och
svenska framgångar
i Kristiansund
Text och foto: Axel Smith
I slutet av augusti spelades
en öppen GP-turnering i
Kristiansund. Prislistan fick
ett trevligt utseende sett med
svenska ögon då det var svenskar
på sex av de nio första platserna.
Emanuel Berg vann med 5 av 6
medan Nils Grandelius, Tiger
Hillarp Persson, Matti Svenn
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och Nils-Åke Malmdin delade
fjärdeplatsen med 4½ poäng.
Parallellt med den öppna
turneringen, eller om det
nu var tvärtom, spelades en
snabbschacksturnering
med
Magnus Carlsen, Viswanathan
Anand, Judit Polgar och Jon

Ludvig Hammer. Turneringen
spelades i en biosalong och
direktsändes i sin helhet på NRK.
I grundomgången imponerade
Hammer med respektlöst spel
men de två favoriterna gick
ändå vidare till finalen. I finalen
vann Carlsen över Anand i det
första partiet och säkrade sedan

KRISTIANSUND
segern med en avslutande remi.
Hammer vann bronsmatchen
mot Polgar.
 Magnus Carlsen
 Jon Ludvig Hammer

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-Mk-ZPl?0
9?PTR-?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-VL-?-?-0
9-?r?-?-?0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy

I det första partiet mellan de
två norrmännen uppstod ett
intressant slutspel efter att
Carlsen i diagramställningen
spelat
57.Lb4!?.
Hammer
synade inte, utan spelade 57...
Tb2. Sedan kom 58.La3 och vit
vann efter 73 drag.
Vad hade hänt om svart slagit
tornet med 57...Txc5? Vit spelar
58.b6! men svart lyckas stoppa
bonden från att gå i dam: 58...
Le4 59.Lxc5+ Ke6 60.Le7

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-VL-?-0
9-ZP-?kZP-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?l?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy

Med olikfärgade löpare är
chanserna till remi alltid stora,
eftersom man ofta kan blockera
ställningen. Vit vill nu med
kungens hjälp få ner en av

bönderna i dam. På damflygeln
kommer dock inte vit in med
kungen, eftersom svart enkelt
kan blockera Kb5 med Lb7.
Istället måste vit försöka gå ner
till g7 med kungen. Dvoretsky
har skämtsamt sagt att det går
att hålla remi om man kan nå
mellan bönderna med en hand.
Här går inte det, om man inte
använder ett fickschack, och vit
bör följdaktligen vinna. Det är
dock inte enkelt.
60...Lb7 61.Kf2 Lc6 62.Ke3 Lb7
63.Kf4

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?l?-VL-?-0
9-ZP-?kZP-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-MK-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

Vits plan är att spela Kg5-g6g7 och sedan f6-f7-f8D. Svart
måste hindra detta genom att
spela Kf7. Det finns ett par olika
möjligheter.
Försök 1:
63...Lc6 64.Kg5 Kf7
Här kan dock vit spela
65.Kf5!
varefter svart inte kan stoppa
Ke5-d6-c7 och b6-b7. Svart
måste offra löparen på bonden
och då vinner vit.
Försök 2:
När svart spelar Kf7 måste han
alltså samtidigt stoppa Kf5, så
att vits kung inte kommer över
till damflygelbonden. Detta kan
göras med
63...Lc8 64.Kg5 Kf7

Då kan vit varken kan spela
Kg6 eller Kf5. Om man tittar
på ställningen ser man dock att
svart är i dragtvång. Kungen kan
inte flytta då den måste gardera
g6 och löparen kan inte heller
flytta då den måste gardera både
b7 och f5. Vit gör därför ett
väntedrag,
65.La3!
…och vinner. Löparen hade
naturligtvis också kunnat gå till
andra fält.
Försök 3:
63...Lc6 64.Kg5 Le4
Detta är svarts sista försök att
hindra både Kg6 och Kf5. Även
här kan vit spela på dragtvång
med
65.La3!
Svarts löpare måste täcka både
g6 och b7. Återstår därmed att
flytta kungen,
65...Kf7
Nu har vit...
66.Kf4!
...med tempovinst, varefter
kungen kommer till e5 och
fortsätter ner till c7.
Dvoretskys regel visade sig
stämma i den här ställningen,
och Hammer hade med andra
ord inte kunnat hålla remi
genom att spela 57...Txc5. Ett
instruktivt slutspel!
En av anledningarna till att
Anand kom till Kristiansund var
den efterföljande exkursionen
till Svalbard. Han lyckades dock
inte med sin stora förhoppning,
att få se en isbjörn. Det är inte
ofta världsstjärnorna spelar
i Norden. Kanske blir detta
arrangemang av även nästa år,
annars får man vänta till OS i
Tromsø 2014.
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FOTO: Rasmus Myklebust

SKOL-SM

Tre skånska guld i
Skol-SM i Svedala
Av Niklas Sidmar
Skol-SM flyttade söderut och arrangerades för
andra gången på fem år i lilla Svedala strax utanför
Malmö. Hemmaplan visade sig ha positiv effekt,
Skåne blev nämligen det distrikt som tog flest SMguld i årets tävling.
Förra året gick hela sex av nio titlar till Stockholms
distrikt, men i år fick huvudstadsregionen nöja sig
med guld i klasserna D och F. Hemmadistriktet
tog tre guld och de återstående fyra fördelades
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jämnt mellan Småland, Göteborg, Västmanland
och Östergötland.
Antalet deltagare ökade kraftigt till förra årets
tävling i Göteborg, men i år var deltagarsiffrorna
tillbaka på samma nivå som 2008. 416 spelare
kom till start i de totalt nio klasserna och
förhoppningsvis får vi se ett nytt lyft till nästa års
tävling i Säffle.

SKOL-SM
Klass A (1990–1993)
I A-klassen var det Harald Berggren Torell från SS
Manhem som började bäst med 5½ poäng på de
sex första ronderna. Sedan tog det dock stopp för
göteborgaren, som förlorade mot överraskningen
Dominik Danielsson från Malmö i rond 7.
Danielsson förlorade i första ronden, men tog
sedan SM-guldet efter sju raka vinstpartier.

Klass B (1994–1995)
B-klassen såg på förhand öppen ut, med flera
tidigare Skol-SM-vinnare i startfältet, tillsammans
med årets Kadett-SM-segrare Frans Dahlstedt
och Junior-SM-vinnaren Jonathan Westerberg.
Westerberg började starkast med fem raka vinster,
men förlusten i den sjunde ronden mot slutlige
fyran Linus Johansson satte stopp för honom.
Istället blev det Philip Lindgren, som vann SkolSM 2008 i Surahammar, som med två tappade
halvpoänger placerade sig överst.

Klass C (1996)
Efter fem ronder delades ledningen i C-klassen av
Mattis Olofsson-Dolk från Växjö och förra årets
SM-vinnare Joar Ölund. Båda förlorade sina partier
i den sjätte ronden, men när röken skingrats efter
sista ronden hade de åter tagit sig upp på plats 1
och 2 igen. 6½ poäng räckte för att Olofsson-Dolk
skulle ta hem segern, och Ölund tog andraplatsen
med sex poäng och bättre särskiljning än trean
Lars Åström.

Klass D (1997)
Den starka 97-klassen var en av tre där
fjolårssegraren lyckades försvara sin titel. Förra
året krävdes särskiljning mellan tre spelare för
Egor Norlin, men i år var stockholmaren ensam i
toppen. Med sina 7 poäng hade han en halv poängs
marginal till sommarens Minior-SM-vinnare Tom
Rydström som kom på andra plats.

Klass E (1998)
I E-klassen har tre olika spelare vunnit de tre
senaste åren, och det blev en av dem som i år tog

sin andra SM-titel. David Nordin från Mölnlycke
vann i Surahammar 2008 och med 7 poäng tog
han förstaplatsen före förra årets guldmedaljör
Rina Weinman.

Klass F (1999)
Skol-SM:s kanske störste förhandsfavorit var
Kunal Bhatnagar i F-klassen. Kunal infriade alla
förväntningar och tog sin tredje raka SM-titel.
Liksom de två senaste åren gick han obesegrad
genom turneringen och med sina 10 poäng på
de elva ronderna hade han en poäng till godo på
tvåan Hugo Tvitekkja och trean Martin Jogstad.

Klass G (2000)
Endast i en av klasserna slutade flera spelare i
toppen på samma poäng. Det var i H-klassen
där Kamras Awat från Västerås, Filip Landin
från Göteborg och Oscar Wollman från Täby
alla tog 9 poäng. Kvalitetspoängen gav Wollman
tredjeplatsen, men vem som skulle komma etta
och tvåa gick inte att avgöra, utan segraren skulle
enligt reglerna lottas fram. Awat och Landin var
dock överens om att det var bättre att spela om
titeln. Tävlingsledningen och SSF-representanten
Mats Sjödin godkände särspelet och efter tre
särspelspartier kunde västeråsaren Awat koras till
segrare.

Klass H (2001)
Den tredje spelaren som lyckades försvara förra
årets SM-guld var Jedrzej Szumniak från Lund.
I en jämn H-klass kunde Szumniak hålla undan
till seger trots fyra tappade remier på vägen. En
halv poäng efter skåningen kom silvermedaljören
Klemens Ng, Skövde.

Klass I (2002 och senare)
Den överlägsnaste vinnaren i hela Skol-SM
återfinns i den yngsta klassen där Gabriel Nguyen
från Linköping radade upp vinster. Årets enda
fullpoängare hade hela tre poängs marginal till
tvåan Alec Lee och trean Jacob Jönsson.
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Nyheter inför Schack-SM i Västerås
Vid Sveriges Schackförbunds septembermöte fattades några beslut som påverkar nästa års SMtävlingar:
●
●
●
●

Sveriges Schackförbund har köpt in 300 digitalklockor och 200 Stauntonbräden som ska användas
vid SM och andra SSF-arrangemang.
Betänketid i samtliga klasser (utom Weekendturneringen) blir 90 min/40 drag + 30 min/resten
+ 30 sek/drag.
Uppflyttning från Schweizergrupper ändras så att ettan och tvåan går upp om det är mer än tolv
deltagare i en grupp.
Särskiljning i Bergergrupper ändras till 1) Inbördes möte, 2) Resultat mot övriga spelare (poäng
grupper) i den ordning de placerat sig, 3) Lottning.

Bokrecension: En gyllene epok
Det finns flera olika typer av schacklitteratur,
kanske främst turneringsböcker, biografier över
framstående schackmästare och böcker som
täcker olika skeden av partier – spelöppning,
mittspel och slutspel. Men det finns få böcker
som behandlar schacklubbar, trots att kanske
de flesta partier tävlingsschack spelas i klubbar
och i matcher mellan klubbar. Stellan Perssons
på eget förlag nyligen utkomna bok ”En gyllene
epok” är ett undantag. Den behandlar Malmö
Allmänna Schackklubbs (MAS) historia från
starten 1922 fram till våra dagar. MAS var
i många år en mycket framgångsrik klubb
men har de senaste decennierna fört en mer
undanskymd tillvaro.
Boken har tre huvudelement. För det första
innehåller den en noggrann genomgång av
verksamheten år för år med turneringstabeller,
matchresultat och information om olika
begivenheter i klubbens verksamhet. För det
andra är denna del interfolierad med olika
presentationer av olika klubbmedlemmar
och händelser i klubbens historia. Det är
mycket levande presentationer och livfulla
beskrivningar. Jag träffade en del av dessa
schackspelare när jag var medlem i MAS för
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några decennier sedan och känner mycket väl
igen dem från presentationerna. Den tredje delen
är ett stort antal partier av olika spelare i MAS,
många av partierna är från klubbmästerskapen,
partier som inte går att återfinna på annat
sätt. Partierna är i många fall kommenterade
och också här finns olika personporträtt av de
mer kända MAS-spelarna. Boken innehåller
mycket intressant information – inte minst
presentationerna av de olika spelarna.
När man läser en intressant beskrivning som
den här ställer man sig gärna olika frågor. En
sådan fråga är varför den gyllene epoken tog
slut: Varför är MAS inte längre den ledande
klubben i Malmö och regionen? En annan fråga
är hur rekryteringen till klubben har sett ut över
åren: Har rekryteringen skett via skolschack och
juniorer eller har det varit en rekrytering bland
vuxna? En tredje fråga är hur avgången ser ut:
Har de flesta lämnat MAS för att de har slutat
med schack eller har de gått vidare till andra
klubbar, till exempel genom att unga spelare
bytt till klubbar i universitetsstäderna (främst
LASK) när de börjat studera där?
Eskil Wadensjö

VETERAN-VM

Hammar bäste
svensk i Veteran-VM
Sju svenskar deltog i årets
Veteran-VM, som spelades i
italienska Arco i månadsskiftet
oktober-november. Bäst gick
det för Bengt Hammar på 21:a
plats och Magnus Wahlund
på 25:e plats. Båda tog varsin
stormästarskalp under VM.
 Evgenij Ermenkov
 Bengt Hammar


Kungsindiskt (E70)

Kommentarer av Bengt Hammar

1.c4 g6 2.e4 d6 3.d4 Sf6 4.Sc3
Lg7 5.Lg5
Magnus Carlsen råkade nyligen
illa ut efter 5…0-0 6.Dd2 så jag
väljer standardsvaret.
5…c5 6.d5 h6 7.Lh4 e6 8.dxe6

En överraskning som tar oss
utanför mina teorikunskaper.
Om bonden hade stått kvar på h7
skulle 8…fxe6 ha varit intressant
men det går givetvis inte nu.
8…Lxe6 9.Ld3 0-0 10.f4 Te8
11.Sf3 Db6 12.Lxf6
Starkt och helt oväntat för mig
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FOTO: Calle Erlandsson

XIIIIIIIIY
9rSnlWqk?-Tr0
9Zpp?-?pVl-0
9-?-ZpPSnpZp0
9?-Zp-?-?-0
9-?P?P?-VL0
9?-SN-?-?-0
9PZP-?-ZPPZP0
9TR-?QMKLSNR0
xiiiiiiiiy

Bengt Hammar.
som nu måste kämpa for att
komma ur öppningen levande.
12…Lxf6 13.Dd2 Sc6 14.0-0
Lg7 15.f5 Ld7 16.Sd5 Dd8
Svart förlorar ju kvalitet efter

16…Dxb2 så något annat fanns
inte.
17.Kh1 Se5 18.Sxe5 Txe5 19.Tf3
Lc6 20.Taf1
Bättre var att först spela 20.fxg6.

VETERAN-VM
20…gxf5 21.exf5?
Nu kommer vändningen. Det
rätta var 21.Txf5 som hade
besvarats med 21…Lxd5 jämte
22…Txf5
med
tillräckliga
motchanser.
21…Lxd5 22.cxd5 Df6 23.Lc4
a6 24.a4 Tae8

XIIIIIIIIY
9-?-?r?k?0
9?p?-?pVl-0
9p?-Zp-Wq-Zp0
9?-ZpPTrP?-0
9P?L?-?-?0
9?-?-?R?-0
9-ZP-WQ-?PZP0
9?-?-?R?K0
xiiiiiiiiy

Nu är det tydligt att svart
har stor fördel. Vit kan inte
opponera på den öppna linjen
och svart har flera starka hot
som att föra tornen till d4 och
e5 följt av b7-b5 eller att göra
en framstöt med h-bonden för
att starta ett kungsangrepp. Vits

följande drag underlättar lite då
det innebär att även punkten g3
blir försvagad, men det fanns
inga bra drag heller.
25.h3 h5 26.b3 Lh6
För att se om vit skulle tillåta att
löparen spelas runt till d4.
27.Dc3 Lg7 28.Tg3 Kf8 29.Df3
Te1(!)
Början till slutet. Att ta på h5
kostar pjäs efter Txf1 jämte
Te1, Da1 och Ld4 och efter
tornbytet kan inte den följande
inträngningen hindras.
30.Df2 Txf1 31.Lxf1 Te5 32.Lc4
Te4
Givetvis inte 32…Txf5 som efter
svaret 33.Tf3 kunde gett vit vissa
remichanser.
33.Tf3 h4 34.Tf4 Da1 35.Lf1
Txf4
Även 35…Ld4 vann förstås,
men jag såg for min inre syn
ställningen efter mitt senare
38…De1 och den kunde jag inte
avstå från.
36.Dxf4 Le5 37.Df3 Ke7 38.Dd3

De1

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?p?-Mkp?-0
9p?-Zp-?-?0
9?-ZpPVlP?-0
9P?-?-?-Zp0
9?P?Q?-?P0
9-?-?-?P?0
9?-?-WqL?K0
xiiiiiiiiy

Vit är nu helt hjälplös och kan
bara invänta slutet som spelar
sig självt.
39.Df3 Kd7 40.f6 Kc7 41.Kg1
Kb6 42.Kh1 Ka5 43.Kg1
Ld4+ 44.Kh1 Df2 45.Dxf2
Lxf2 46.g4 hxg3 47.Kg2 Kb4
48.Lc4 b5 49.axb5 axb5 50.Ld3
Kxb3 51.Lg6 Ld4 52.Lxf7 Lxf6
53.Kxg3 c4 54.Le8 c3 55.Lxb5
c2 56.La4+ Kxa4 57.uppg.
Slutet ar ju lite märkligt, men
som Fischer en gång skrev:
”Different people think different
about resigning”.

Schackakademien söker

stipendiater

Schackakademien delar ut sitt Vikingastipendium till fyra personer för insatser under 2010.
●Två ungdomsstipendier till talangfulla spelare som åstadkommit goda resultat.
●Två ledarstipendier till personer som gjort stora ideella insatser för schacket.
Stipendierna är på 5 000 kronor vardera eller sammanlagt 20 000 kronor.
Ansökningar eller förslag skall vara Schackakademien tillhanda under januari 2011 och
skickas till dess sekreterare Harry Schüssler på e-post info@schackakademien.se.

Välkomna med Era förslag!
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FRÅN SSF

Information från Sveriges Schackförbund
Medlemsregistreringen för 2010 (alternativt 2009/10) närmar sig.
● Alla medlemskap ska vara registrerade i Sveriges Schackförbunds
medlemssystem senast den 10 februari 2011. Medlemskapen ska som
tidigare alltid kunna styrkas genom kontoutdrag, av medlemmen
underskriven handling eller motsvarande.
● Medlemskapen registreras direkt i medlemssystemet av klubbansvariga.
Observera att det alltid är det senast avslutade verksamhetsåret som ska
rapporteras. Klubbar med brutet verksamhetsår ska därför rapportera
verksamhetsåret 2009-2010 vid kommande registrering.
● Verksamhetsredovisning och information om styrelsens sammansättning
lämnas i samband med medlemsregistreringen. Detta sker genom att
verksamhetsåret kortfattat sammanfattas under "klubbuppgifter" i
medlemssystemet, samt att styrelsens sammansättning uppdateras.
● När alla medlemmar är registrerade, styrelseposterna angivna och
verksamhetsredovisningen uppdaterad ska den färdiga blanketten
godkännas i systemet.
● Distrikten kommer senare under våren att få en faktura som är baserad på
klubbarnas registreringar.

Sveriges Schackförbunds kansli, 011-10 74 20
kansliet@schack.se
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Kombinationer
Av Axel Smith

9-Tr-?-Mk-?0
9?-?nZpp?p0
9-?L?l?p?0
9SN-?-?-?-0
9P?-?-?-?0
9?-ZP-?P?-0
9-?P?-?PZP0
9?-MK-TR-?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

2. E.Frisk – B.Ankhchimeg
OS i Khanty-Mansiysk
XIIIIIIIIY

9-?r?-?-Mk0
9?-?R?-Vl-0
9-?-?-?PZp0
9?-?-?-?-0
9-Zp-?-WQ-?0
9?LWq-?-?P0
9P?-?-ZP-MK0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

3. D. Fendrich – E. Hedman
Elitserien 2010
XIIIIIIIIY

4. S.Hänninger – D.Dragicevic
Elitserien 2010
XIIIIIIIIY

5. D. Cramling – U. Nyberg
Elitserien 2010
XIIIIIIIIY

9-?-Wqr?k?0
9?-?-?-?p0
9-?R?-?p?0
9?-?-?p?-0
9r?-VLpVl-?0
9?-?-ZP-?Q0
9-?-?-?PZP0
9?-?R?-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

6. P.Vernersson – K.Ong
Elitserien 2010
XIIIIIIIIY

9-?rTr-?k?0
9?lZp-?pVlp0
9-Zpn?p?p?0
9Zp-?-?-?-0
9PWqNZPP?-ZP0
9?P?-WQNZP-0
9-?-?-ZP-?0
9?-?RTRLMK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

7. T. Hillarp – F. Peralta
OS i Khanty-Mansiysk
XIIIIIIIIY

8. P. Lafuente – N. Grandelius
OS i Khanty-Mansiysk
XIIIIIIIIY

9. Andersson – Limontaite
OS i Khanty-Mansiysk
XIIIIIIIIY

1.A.Fransson – N.Otorbaeva
OS i Khanty-Mansiysk
XIIIIIIIIY

9-?-?-?rMk0
9Zp-?-?-?p0
9-?-?-?-?0
9?-Zp-Sn-?-0
9-?-?-?-WQ0
9?-ZP-SN-ZpP0
9PZP-?-WqR?0
9?-?-?-?K0
xiiiiiiiiy
Svart drar

9r?-?-Trk?0
9Zpp?lVlpZpp0
9-?-?p?-?0
9?qZp-ZP-?-0
9-?-?-?-?0
9ZP-WQ-VL-ZP-0
9-ZP-?-ZPLZP0
9?-TRR?-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

9Q?-?-?-?0
9?Q?-?pMk-0
9-?-?-?pZp0
9?-?p?-?-0
9-?-ZP-?-ZP0
9?-?-?PZP-0
9-?-Wq-?-?0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar
Lösningar på nästa sida

9-?-Wq-Trk?0
9?p?-SnpVlp0
9-?-?l?p?0
9?PSN-Zp-?-0
9-?-Sn-?-?0
9?-?-SN-ZP-0
9r?-VLPZPLZP0
9?R?Q?RMK-0
xiiiiiiiiy
Svart drag

9-Tr-?-?k?0
9?-?-?lZp-0
9-?nZp-?-?0
9?-WqNZp-Vlp0
9-ZpP?P?-?0
9?P?Q?RZPL0
9r?N?-?-ZP0
9?-?R?-?K0
xiiiiiiiiy
Vit drar

Lösningar
1.

33.Txe6! Slår bort garden. Efter 33...fxe6 34.Lxd7 vann vit
enkelt.

2.

44.Dxh6+ med matt i nästa drag.

3.

20...Txd2! 21.Dxd2 och en avdragare avgör: 21...Sf3+ 22.Lxf3
Dxd2 Med endast ett torn för damen är naturligtvis partiet
förlorat.

4.

31...De1+! 32.Tg1 Dxg1+ 33.Kxg1 Sf3+ och svart får torn mer
efter gaffeln på kung och dam.

5.

30.Txg6+! hxg6 31.Dh8+ Kf7 32.Dg7+ Ke6 33.Dxg6+ Kd5
och man behöver inte ha sett mer än att man kan vinna damen
med 34.Lb6+. Att vit dessutom kan sätta matt i fem drag är
mest av akademisk betydelse.

6.

7.

8.

9.

23...Sxd4! 24.Sxd4 Lxd4 25.Df3 Svart har vunnit en bonde och
vann också partiet. Efter 25.Txd4 Txd4 26.Dxd4 visar sig svarts
poäng, att damen är avlänkad från e1: 26...Dxe1.
19.a4 Svart gav upp. Poängen är att damen måste fortsätta att
gardera löparen på d7. Efter 19...Dxa4 20.Ta1 Db5 21.Ta5 är det
inte längre möjligt.
63...Dd1+ I partiet spelades 63...De1+? men efter 64.Kg2 De2+
65.Kh3 tog schackarna snart slut och vit vann.
64.Kh2 Dc2+! Nyckeln är att kunna schacka på f5 när vit går
till h3. Det finns inget sätt att slinka ur remischackarna. 65.Kh3
Df5+ o.s.v.
31.Txf7! Kxf7 32.Df3+ Svart kan nu försvara sig på fyra olika
sätt. 32...Kg8 (32...Kg6 33.Df5+ Kh6 34.De6+ Kh7 35.Lf5+
mattar också.; 32...Ke8 33.Dxh5+ med matt i ett par drag.;
32...Lf6 33.Dxh5+ Kf8 (eller 33...g6 34.Dh7+ Lg7 35.Tf1+ med
matt.) 34.Le6 med matt på f7 eller h8.) 33.Dxh5 Svart har inget
försvar mot 34.Le6+ eftersom 33…Sd8 bemöts med 34.De8+
följt av 35.Lf5+. 33...Lh6 Försöker ge kungen en flyktruta på
h8. 34.Sf6+! gxf6 34...Kh8 35.Dg6! blir matt. 35.Dg6+ Lg7
36.Le6+ uppg. Efter 36...Kh8 37.Dh5+ blir det matt i nästa
drag.
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KÖPES!
Schacktidskrifter före
1960 och äldre schacklitteratur på alla språk.
Betalar extra bra pris för
Tidskrift för Schack
(Finland) #3-4, 6-10 1890
eller hel årgång 1890 och
extranumret 1891.
Tidsskrift for Skak
#1, 2, 6, 10, 27, 52, 1896
eller hel årgång 1896.
Schackspelaren
årgång 1, 1932 (#1-12)
samt #1 och #5, 1933.
Skakbladet
hela årgångar 1904/05,
1910/11 och 1916/17
eller enbart #6, 1916/17.
Arbejderskak årgång 1
1931, #2 1932, #10 1966
och årgång 37, 1967.
Talvblai (Färöarna)
alla utgivna nummer.
Skák (Island)
#4, 2000 och #5, 2000.
Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
226 47 Lund
Tel. 046- 149 749
Mobil 0733- 264 033
callena@telia.com

Nästa nummer
Nummer 1/2011
av Tidskrift för
Schack kommer i
mitten av mars

Team Viking blev Andra raka guldet
bästa nordiska lag för Limhamns SK i
kadettallsvenskan
i Europacupen
Team Viking representerade Sverige i Europacupen
för klubblag, som spelades i Bulgarien i oktober.
Laget gjorde en stark insats och blev med sin
fjortondeplats bästa nordiska lag. Individuellt
kan bland annat noteras att Bosse Lindbergs fina
resultat räckte till en IM-norm.
Deltagandet var en del av utbildningsprojektet
"Talang 2010" och de sju spelarna i laget var Evgenij
Agrest, Aleksandr Volodin, Dan Cramling, Peter
Bergström, Rauan Sagit, Inna Agrest och Bosse
Lindberg.

Limhamns SK försvarade sitt Kadett-SM-guld
från 2009 när finalen i Kadettallsvenskan spelades
i Malmö i augusti.
Limhamn och SK Rockaden Stockholm
möttes i en ren final i den sista ronden, en final
som Limhamn vann med 3½-2½. Därmed blev
segermarginalen till stockholmarna, som kom på
andra plats, tre partipoäng. På tredje plats kom
Järfälla SS. Bäste poängplockare blev Limhamns
fjärdebordsspelare Lars Åström som vann alla sina
fem partier.

Fem svenska medaljer i Skol-NM för flickor

Det blev fem svenska medaljer när Skol-NM
för flickor spelades på Island tidigt i höstas.
Inna Agrest segrade i gymnasieklassen, Jessica
Bengtsson vann högstadieklassen före Linda
Åström och i mellanstadieklassen erövrade Ina

Kraemer silvermedaljen strax före Rina Weinman.
På bilden är den svenska spelartruppen samlad.
Från vänster Inna Agrest, Rina Weinman, Ina
Kraemer, Jessica Bengtsson, Linda Åström och
Nicole Loginger.
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Svenska Schackbutiken AB
”Hos oss blir schack enkelt”

#FIÚWFS EV TDIBDLCÚDLFS  TDIBDLQSPHSBN FMMFS TDIBDLTQFM  +BH IBS BMMU FO TDIBDLTQFMBSF CFIÚWFS
'JOOT WBSBO IFNNB TLJDLBT EFO TBNNB EBH #FTUÊMMOJOHBS VOEFS  LS TLJDLBT NPU GBLUVSB PDI FOEBTU
FOIFUTQPSUP  LS UJMMLPNNFS .JO TUZSLB ÊS HFEJHFO QSPEVLULPNQFUFOT PDI NZDLFU IÚH TFSWJDFOJWÌ 7JMM
EV IB SBCBUU WBSKF HÌOH EV IBOEMBS  (Ì EÌ NFE J 4DIBDLCVUJLFO ,MVCC EÊS EV GÌS  SBCBUU QÌ CÚDLFS
PDI  QÌ BMMU TDIBDLNBUFSJBM 'VMMTUÊOEJHB WJMMLPS mOOT QÌ WÌS IFNTJEB * 4DIBDLCVUJLFO  BSCFUBS
*."SJ;JFHMFS7ÊMLPNNFOBUUCFTÚLBFOWÊMTPSUFSBECVUJLEÊSEVIJUUBS/PSEFOTTUÚSTUBMBHFSBWTDIBDLBSUJLMBS
)FNTJEBXXXTDIBDLCVUJLFODPN 

½QQFUNÌOoGSFo 7FHBHBUBO  (ÚUFCPSH

Mastering Chess Strategy

av Stormästare Johan Hellsten, 2010, 489 sidor

FQPTUPSEFS!TDIBDLCVUJLFODPN
5FMGBY

Pris: 250kr

Det här är en bok som många schackspelare kommer att tycka om. Johan Hellsten har redan
visat att han är en lysande schackspelare, med detta verk visar han att han även är en utmärkt
schacklärare. Det som utmärker briljant pedagogik är valen av exempel. Hellsten väljer i första
hand klara enkla exempel som får läsaren att fatta poängen, vilket gör att han/hon senare i sitt
schackliv kan tänka själv i liknande situationer.
Låt oss titta lite på upplägget:
Han börjar med att påstå att de fyra mest fundamentala strategiska koncepten är:
1. förbättra pjäserna
2. avbyten
3. spel med bönder
4. profylax
Det här skiljer sig en aning mot vad vi brukar se i liknande litteratur. Vad kan detta ge?
I kapitel ett visar han metodiskt hur man bär sig åt för att hjälpa de olika pjäserna att uppnå
maximal styrka. Detta görs med tysk grundlighet och jag tror ärligt att klubbspelare från 14002300 kommer att spela bättre efter att ha läst detta kapitel. Många av exemplen visar på mycket
kreativa lösningar i syfte att förbättra en pjäs. Det ﬁna med exemplen är att de bär på en generell
giltighet vilket gör att man kommer att kunna göra liknande manövrer i sina egna partier.
Kapitel två är något man vill se mer av i schackböcker, nämligen en gedigen genomgång av alla olika typer av avbyten man kan råka ut
för i sina partier. Att byta bort motståndarens bästa pjäs, att byta bort allt utom en bra pjäs för en själv och en dålig för motståndaren,
att byta bort motståndarens aktivaste pjäs, att byta bort motståndarens viktigaste försvarspjäs osv. Det här kapitlet är mycket nyttigt
och ökar vår förmåga att navigera rätt.
Spel med bönder är kanske utjatat i schacklitteraturen vid det här laget. Utöver många klassiska teman visar även Johan nya infallsvinklar
vilket berikar även oss belästa. En mycket viktig aspekt av schacket är hur vi kan använda våra bönder i syfte att skapa svagheter i
motståndarlägret. Vidden i detta kapitel ger läsaren en rik arsenal att ösa ur när man hamnar i ställningar där ingen har ett angrepp på
den andre, ingen kan vinna material, ingen har synbart dåliga pjäser och ingen har markerade svagheter. Det är då mästaren kliver fram
med idéer som har möjlighet att skapa press om motståndaren är det minsta ouppmärksam.
Kapitel fyra: profylax. Även detta tema illumineras pedagogiskt. Hellsten delar upp profylaxen i
tre underavdelningar: restriktion, profylax och provokation. Detta är praktisk mycket värdefullt
eftersom det hjälper oss att använda det profylaktiska tänkandet mer ﬁnstämt. Kapitlet om
provokation är instruktivt. Tidigare i boken lärde vi oss hur vi med bönders hjälp kan åstadkomma
önskvärda förändringar i bondestrukturen, och här får vi se hur vi med pjäsernas hjälp kan
provocera motståndaren att göra bondedrag som han/hon egentligen inte vill göra. De här två
temana utgör en ﬁn tandem i det positionella schackets logik.
Boken är lättläst. Han gömmer inte sina teman i ett myller av varianter vilket är vanligt hos
författare med prestationsångest nuförtiden. Det gör att man inte behöver sitta vid bädet utan
vid brasan! En läsebok! - Så banalt! Nej, har man läst ovanstående förstår man att boken är allt
annat än banal. Dessutom har Johan totalt 382 övningar vilka korresponderar mot varje enskilt
tema i boken så att kunskpen får ytterligare en chans att borra sig in i schacksjälen. Så hur håller
sig Hellstens påstående (tes) om de viktigaste koncepten? Det är lite svårt att svara på (jag
behöver mer betänketid..), men jag upplever upplägget meningsfyllt.
Boken är väl sammanhållen. Den försöker inte berätta allt på en gång utan är trygg i att historien
bär. Jag ger därför Johan stående ovationer. Jag vill samtidigt i förhand gratulera alla som
bestämmer sig för att köpa den!

Svenska Schackbutiken AB
”Hos oss blir schack enkelt”

Behöver du schackböcker, schackprogram eller schackspel? Jag har allt en schackspelare behöver!
Finns varan hemma skickas den samma dag. Beställningar under 600 kr skickas mot faktura och endast enhetsporto 29 kr tillkommer. Min styrka är gedigen produktkompetens och mycket hög servicenivå. Vill du ha rabatt varje gång du handlar? Gå då med i Schackbutiken Klubb där du får 15 % rabatt
på böcker och 10 % på allt schackmaterial! Fullständiga villkor ¬finns på vår hemsida. Schackbutiken
ägs och drivs av IM Ari Ziegler. Välkommen att besöka den välsorterade butiken där du hittar Nordens
största lager av schackartiklar!
Hemsida: www.schackbutiken.com
Öppet mån–fre 09.30–17.30, Vegagatan 18, 413 09, Göteborg

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

Grandmaster Repertoire 4-5
av GM Marin, 2010, 432 & 280 sidor

Mihail Marin reveals his repertoire with 1.c4, the English
Opening. In Volume Two, Marin covers all Black’s replies to 1.c4
except 1...e5 and 1...c5. The theory is state-of-the-art with
many novelties suggested, but most useful of all are Marin’s
lucid explanations of how to play the resulting positions.
* Hundreds of novelties
* A repertoire to last a lifetime
* Written by an award-winning author
Mihail Marin’s previous books for Quality Chess have
established him as one of the world’s ﬁnest chess authors.
Marin’s recent tournament successes, using this repertoire,
increased his rating to a personal best of 2616.

Attacking Manual 1 & 2

av GM Aagaard, 2010, 320 & 464 sidor
“With the publication of Volume 2 the author completes a project which has taken him 7
years to complete and as he writes, ‘fulﬁlled a personal ambition’. These comprehensive
volumes are one of the few that can compare favourably with Dvoretsky’s manuals. This
is a volume which is intended for the serious student. An excellent innovation is the
provision of study positions before the main body of the text discusses them so the reader
obtains maximum beneﬁt from his efforts. But the book can also be enjoyed as a wonderful
collection of attacking games and positions. The layout and presentation is excellent.”
Ray Edwards, Julian Farrand, David Friedgood, ECF judges when selecting the Attacking
Manual 1 and 2 as the 2010 Book of the Year.
“Aagaard delivers opinionated and sometimes biting judgments, and more importantly, he
has found some remarkable and original ideas that enrich our understanding of attacking
play. This is a case where computer software has been put to good use to bring out the
beauty in a game, but he is not a slave to the machine, going his own way when necessary.
So congratulations to Aagaard and Quality Chess.”
GM Daniel King and Ronan Bennett, awarding Attacking Manual 2 the Guardian Book of the
Year prize

Quality Chess
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Avsändare: Sveriges Schackförbund,
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