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Under några intensiva novemberveckor var hela schackvärldens
blickar riktade mot Indien och
VM-matchen. Som alla vet så gick
det som de flesta trodde och många
hoppades – norske Magnus Carlsen
vann och är nu världsmästare.
Det var inte någon större
överraskning, Magnus är ju
sedan länge rankad som världens
nummer ett. Men något som
däremot inte var väntat var det
stora medietrycket på schack som
plötsligt uppstod. I Norge var det
sida upp och sida ner i tidningarna,
så klart. Men även här i Sverige skrevs det om
schack på ett sätt som vi inte är vana vid.
Jämförelser med Fischer-Spasskij 1972 är förmodligen orättvisa, men det är nog fler svenska
skolbarn som har hört eller läst om den här
matchen än om andra stora matcher, som till
exempel Karpovs matcher mot Kortjnoj eller
Kasparov.
Förutom den stora glädjen man nu kan känna
över att vi har en norsk världsmästare finns det
självklart skäl att fundera över varför det är ljusår
från att nästa utmanare är svensk. Vad är det som
gör att vissa länder fostrar världsspelare i schack
och andra inte? Är det bara tradition och historia?
Fortfarande är Ryssland, Ukraina och Armenien
giganter på världsscenen och inget tyder på att det
ska ändras. Men Magnus Carlsen är ju hursomhelst
ett exempel på motsatsen, Norges tidigare historia
av stora schackspelare är inget att skriva hem om.
Och nya norska talanger verkar också dyka upp.
Det är alltså inte omöjligt, och vi har ju också haft

världsstjärnor i Sverige, både Ulf
Andersson och Pia Cramling är
namn som omtalas med respekt.
Men för att skapa en miljö där
framtidens schackstjärnor kan
komma även från Sverige finns
det en hel del att göra. Självklart
ska vi ta vara på den uppståndelse
som Magnus bidragit med. I klubbverksamheten kan det handla
om att ta kontakt med den lokala
tidningens sportredaktion och
berätta om schack som tävlingssport och att Magnus Carlsen blivit
årets idrottsman i Norge, före Petter
Northug. Och på riksnivå planeras en förstärkning
av tävlingsutbudet, både för seniorer och juniorer.
Dessutom finns långtgående idéer på hur vi ska
kunna skapa system för mer målmedveten träning
och utveckling för de talanger som vill satsa på att
bli riktigt bra på schack.
Magnus Carlsen är den första inspirationskällan
inom schacket på mycket länge som svenska
skolbarn kan ha hört talas om och också möjligen
kan identifiera sig med. Han har valt schack som
sysselsättning och blivit världsmästare, han är
dessutom fotomodell, mångmiljonär, är trevlig
och pratsam och har fått vara med i media i hela
världen. Det är precis den typen av förebilder vi
behöver för att kunna hjälpa barn att välja att börja
spela schack vid sidan av de klassiska sporterna
som fotboll eller innebandy.
Carl Fredrik Johansson, ordförande SSF
carl.fredrik.johansson@schack.se

Carlsen tog
över titeln

F

ides hett efterlängtade VM-match
Anand-Carlsen – förmodligen den mest
upphaussade sedan klassikern SpasskyFischer i Reykjavik 1972 – utkämpades
i november i Chennai, Indien. Staden,
som tidigare hette Madras, är en enorm metropol i
södra Indien och har ett invånarantal (8,5 miljoner)
som är jämförbart med hela Sveriges. Regionen
har fostrat inte mindre än fjorton stormästare och
Chennai är i många avseenden det väldiga landets
schackliga huvudstad, samt även Anands födelseoch hemort.
Huvudsponsor för matchen var delstatsregeringen i Tamil Nadu och arenan var det
fashionabla Hyatt Regency Hotel, där partierna
avgjordes i en magnifik konferenssal. Liksom
vid närmast föregående matcher separerades
spelarna från publiken genom en ljudisolerande
glasvägg. Antalet åskådare som följde partierna
live på internet var nästan oändligt. I Norge skrev
tidningarna dagligen långa rapporter, och NRK
sände bortåt hundra timmar från matchen i TV.
Matchen spelades i bäst av tolv partier. Den
pampiga invigningsceremonin ägde rum den
7:e november, första draget gjordes den 9:e och
ett eventuellt tiebreak var schemalagt till den
28:e. Var tredje dag var spelledig, varannan mot
slutet av matchen. Dragserien var generös och
en intressant blandning mellan gammalt och
nytt: Två timmar för 40 drag, därpå en timme
för följande 20 drag och slutligen 15 minuter for

Text: Ralf Åkesson Foto: Cathy Rogers
resten av partiet, med 30 sekunders inkrement
för varje drag från och med drag 61. Partierna
startade klockan 15.00, vilket − som alla svenska
live-åskådare numera vet − motsvarar 10.30 hos
oss. Med tanke på den alltmer aktuella frågan om
fusk och otillåten hjälp kan nämnas att spelarna
fick passera en metalldetektor före partierna.
Dessutom genomfördes en dopingkontroll under
matchen.
Titelförsvararen Vishwanathan Anand, allmänt
kallad Vishy, är 43 år och nationalidol i hemlandet.
Efter segern i VM-turneringen i Mexico City
2007 blev han världsmästare, och sedan har han
försvarat titeln genom vinster mot Kramnik,
Topalov och Gelfand. Anand har således en enorm
rutin när det gäller matchspel, en spelform som på
flera sätt skiljer sig från turneringar. Anand är en
naturtalang med en universell spelstil men flera
tecken tyder på att han har passerat zenit av sin
karriär.
Anand hade före matchen plusstatistik mot
Carlsen (+3) men han har inte vunnit i klassiskt
schack sedan 2010. Tillsammans med sina
sekundanter har han gjort sig känd för oerhört
omsorgsfulla spelöppningsförberedelser, men
vilken betydelse skulle denna faktor få mot den
erkänt mångsidige Carlsen? Man kunde även
fråga sig vad det skulle betyda att Anand fick spela
matchen på hemmaplan.
Den norske utmanaren Magnus Carlsen var
22 år när matchen spelades (fyllde 23 den 30
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november), är född i Tönsberg
men bor numera i Oslo. Han har
fått epitetet ”Schackets Mozart”,
är anlitad som fotomodell, är
stor kändis i Norge och har en
enorm beundrarskara, nästan
som en rockstjärna.
Magnus lärde sig reglerna i
femårsåldern av pappa Henrik,
som arbetade inom oljebranschen men senare − när det
blev uppenbart vilken talang
sonen var − följde med Magnus
till tävlingar världen över. En
viktig person på det schackliga
planet var den förste tränaren
och inspiratören, Simen Agdestein. Dennes äldre bror Espen
är numera anlitad som Carlsens
personlige manager.
Carlsen är en exceptionell
talang, med otroligt minne och
räkningsförmåga, ytterst mångsidig både vad gäller schackligt
kunnande och spelöppningar.
Han anses speciellt stark i
förenklade ställningar där han
har en härlig förmåga att hitta
oväntade resurser. Han har en
fantastisk slutspelsteknik, vilket
ses som en väldigt speciell
egenskap för unga spelare.
Carlsen har varit världsetta
på Fides Elolista sedan 2010.
Före matchen var han, med
talet 2870, hela 95 poäng före
sjunderankade Anand.
Anand offentliggjorde tidigt
sitt team av sekundanter,
nämligen de välkända stormästarna Peter Leko (Ungern),
Radoslav Wojtaszek (Polen) samt
indierna Chanda Sandipan och
Krishnan Sasikiran. Carlsen var
mer hemlig på den punkten. Det
enda namnet som blev allmänt
bekant var Jon Ludvig Hammer,
jämnårig barndomskamrat och
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(jämte Simen Agdestein) Norges
näst bäste schackspelare. I övrigt
spekulerades det friskt, nog
fanns det goda möjligheter att
gömma någon stormästare på
ett hotell i jättestaden Chennai...
Carlsen anlände till Indien
i god tid före matchen, med
sällskap av familj, vänner samt
egen kock och läkare.
I senaste numret av New In
Chess fanns en kul artikel av
teoretikern Sergei Shipov som
analyserade Anands chanser
i matchen. Olika schackliga
rekommendationer
avskrevs,
den ena efter den andra. Slutsatsen blev att det krävdes någon
slags guru som skulle förmå
Vishy att tänka positivt för att
överhuvudtaget tro att en seger
var möjlig...

 Magnus Carlsen
 Viswanathan Anand


Grünfeld (D78)

Första partiet
1.Sf3
Ett oväntat förstadrag av
Carlsen.
1...d5 2.g3 g6 3.Lg2 Lg7 4.d4
Nu blir det symmetriskt
Grünfeld, en försiktig variant
där vit på sin höjd kan hoppas
på en minimal fördel.
4...c6 5.0–0 Sf6 6.b3
6.c4 0–0 7.cxd5 cxd5 8.Se5 är
en klassisk fortsättning som
exempelvis spelades i några
VM-partier mellan Karpov och
Kasparov.
6...0–0 7.Lb2 Lf5 8.c4 Sbd7
9.Sc3?!

XIIIIIIIIY
9r?-Wq-Trk?0
9Zpp?nZppVlp0
9-?p?-Snp?0
9?-?p?l?-0
9-?PZP-?-?0
9?PSN-?NZP-0
9PVL-?PZPLZP0
9TR-?Q?RMK-0
xiiiiiiiiy

Detta känns inte helt övertygande, man kan undra om
draget verkligen var en förberedelse... vanligare är 9.Sbd2
för att behålla en solid kontroll
över c4.
9...dxc4!
En effektiv konkret metod att
utjämna. Lustigt nog har draget,
såvitt jag kan se, aldrig tidigare
spelats av någon starkare spelare.
10.bxc4 Sb6 11.c5
11.Db3 Le6! och vit har inget
bra sätt att hålla c4-bonden.
11...Sc4 12.Lc1 Sd5
12...e5!? är en skarpare
möjlighet.
13.Db3
Inbjuder till dragupprepning.
13...Sa5 14.Da3 Sc4
Om färgerna hade varit ombytta
så gissar jag att Carlsen hade valt
14...b6!? 15.Sxd5 cxd5 16.cxb6
Sc4 och det är snarast svart som
har en mikroskopisk fördel.
15.Db3 Sa5 16.Da3 Sc4 remi

XIIIIIIIIY
9r?-Wq-Trk?0
9Zpp?-ZppVlp0
9-?p?-?p?0
9?-ZPn?l?-0
9-?nZP-?-?0
9WQ-SN-?NZP-0
9P?-?PZPLZP0
9TR-VL-?RMK-0
xiiiiiiiiy

Anand var säkert nöjd med att

ha överlevt det första svartpartiet
på detta behagliga sätt.
 Viswanathan Anand
 Magnus Carlsen


Caro-Kann (B19)

Andra partiet
1.e4 c6
Caro-Kann, ett överraskande
öppningsval
av
Carlsen.
Dock, som Anand vet, spelar
norrmannen nästan vad som
helst...
2.d4 d5 3.Sc3
Den klassiska huvudvarianten
är mer i Anands stil än det
populära alternativet 3.e5.
3...dxe4 4.Sxe4 Lf5 5.Sg3 Lg6
6.h4 h6 7.Sf3 e6!?

XIIIIIIIIY
9rSn-WqkVlnTr0
9Zpp?-?pZp-0
9-?p?p?lZp0
9?-?-?-?-0
9-?-ZP-?-ZP0
9?-?-?NSN-0
9PZPP?-ZPP?0
9TR-VLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

Vanligare är 7...Sd7 för att förhindra 8. Se5.
8.Se5 Lh7 9.Ld3 Lxd3 10.Dxd3
Sd7 11.f4 Lb4+
En typisk teoretisk minifiness:
c3, eller den ogarderade Dd3,
kan bli en svaghet.
12.c3 Le7 13.Ld2 Sgf6 14.0–0–
0 0–0 15.Se4
Öppnar vägen för g-bonden
men tillåter samtidigt ett par
avbyten. Ett alternativ var
15.Kb1 c5!? då svart har goda
chanser att utjämna.
15...Sxe4 16.Dxe4 Sxe5 17.fxe5

XIIIIIIIIY
9r?-Wq-Trk?0
9Zpp?-VlpZp-0
9-?p?p?-Zp0
9?-?-ZP-?-0
9-?-ZPQ?-ZP0
9?-ZP-?-?-0
9PZP-VL-?P?0
9?-MKR?-?R0
xiiiiiiiiy

Även de andra, sämre, avslagen
hade
bemötts
med
det
kommande draget.
17...Dd5! 18.Dxd5
Efter långt betänkande väljer
Anand ett dambyte som måste
ha känts trist för åskådarna.
Dessa hade säkert hoppats på
18.Dg4!? då spelet kan bli riktigt
skarpt med kungarna rockerade
åt varsitt håll. En möjlighet är
18...f5 (18...Kh7 19.Kb1 och jag
föredrar vits chanser) 19.Dg6
(19.exf6 Txf6 är problemfritt
för svart) 19...Dxa2 20.Lxh6
Tf7. Anand var nog rädd för
att gå rakt in i utmanarens
förberedelser här.
18...cxd5

XIIIIIIIIY
9r?-?-Trk?0
9Zpp?-VlpZp-0
9-?-?p?-Zp0
9?-?pZP-?-0
9-?-ZP-?-ZP0
9?-ZP-?-?-0
9PZP-VL-?P?0
9?-MKR?-?R0
xiiiiiiiiy

Strukturen är helt OK för
svart som kan satsa på ett
typiskt
minoritetsangrepp,
alternativt skapa en blockad
så att vits damflygelmajoritet
blir helt värdelös. Om svart
får spela h6-h5 så kan hans
egen kungsflygelmajoritet bli

intressant men det förhindrar
Anand...
19.h5! b5 20.Th3 a5 21.Tf1
Tac8
Det är svårt att föreslå något
annat för Carlsen som säkert
förstår vad som är på gång.
22.Tg3 Kh7 23.Tgf3
Precis som i första partiet
forcerar Anand remi genom
dragupprepning.
23...Kg8 24.Tg3 Kh7 25.Tgf3
Kg8 remi
Efter 25...f5 26.exf6 Txf6 är det
snarare svart som står något
sämre eftersom e6 blir en bestående svaghet.

 Magnus Carlsen
 Viswanathan Anand


Kungsindiskt angrepp (A07)

Tredje partiet
1.Sf3 d5 2.g3 g6 3.c4
En avvikelse från första partiet.
Kanske hade Carlsen nu
förväntat sig 3...c6.
3...dxc4 4.Da4+
4.Sa3!? är ett närliggande
alternativ men svart kan konstra
med 4...Le6!? (eller det fräcka
4...e5!?).
4...Sc6 5.Lg2 Lg7 6.Sc3 e5
7.Dxc4 Sge7 8.0–0 0–0 9.d3 h6

XIIIIIIIIY
9r?lWq-Trk?0
9ZppZp-SnpVl-0
9-?n?-?pZp0
9?-?-Zp-?-0
9-?Q?-?-?0
9?-SNP?NZP-0
9PZP-?PZPLZP0
9TR-VL-?RMK-0
xiiiiiiiiy
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Viswanathan Anand blev världsmästare 2007
och har försvarat titeln tre gånger sedan dess.

Nu har det blivit Drakvarianten
i Sicilianskt med ombytta färger,
ett blygsamt öppningsval från
vits sida.
10.Ld2 Sd4
Ett standarddrag i ställningstypen. Springaren utgör ett
irritationsmoment för vit, som
inte har något bekvämt sätt
att eliminera den, om e2-e3 så
blir d3 en permanent svaghet.
Notera att svart har väntat
med Lc8-e6, i många lägen går
löparen istället till g4 för att sätta
press mot f3-e2.
11.Sxd4 exd4
Avbytet har en uppenbar
avigsida för vit som får en
efterbliven bonde på e2.
12.Se4 c6 13.Lb4
Ställningen bör vara ungefär lika
men det känns ändå som om
svart har det enklare spelet. Om
vit spelar b2-b4, för att försöka
skapa ett minoritetsangrepp på
damflygeln, så måste han hela
tiden räkna med Sd5-c3.
13...Le6 14.Dc1 Ld5 15.a4!? b6
Nu är svart beredd att spela 16...
c5, varpå framtidsutsikterna för
vits svartfältslöpare blir begränsade.
16.Lxe7 Dxe7 17.a5 Tab8
18.Te1 Tfc8

kan vara att sätta fart på
damflygelmajoriteten med c6c5, b6-b5 och c5-c4.
19.axb6 axb6 20.Df4
Vit kan eventuellt få nytta av
den öppna a-linjen och nu
"markerar" han på kungsflygeln.
I bästa fall kan han hoppas på
avbyte av vitfältslöparna varpå
springaren kan bli starkare än
svartfältslöparen. Ett problem
är att springaren på e4 inte har
något riktigt bra reträttfält.
20...Td8
Förhindrar inhopp på d6.
21.h4 Kh7
Hotar 22...f5! 23. Sd2?! Le5! med
damfångst, vilket vit parerar på
ett ganska udda sätt.
22.Sd2 Le5! 23.Dg4 h5 24.Dh3
24.Dg5?? f6!
24...Le6 25.Dh1

XIIIIIIIIY
9-Trr?-?k?0
9Zp-?-WqpVl-0
9-Zpp?-?pZp0
9ZP-?l?-?-0
9-?-ZpN?-?0
9?-?P?-ZP-0
9-ZP-?PZPLZP0
9TR-WQ-TR-MK-0
xiiiiiiiiy

En lustig damplacering i hörnet!
Pjäsen är dock aktivare än man
kan tro. En intressant detalj är
att Carlsen nyligen spelade ett
annat parti med (huvudsakligen)
samma bondestruktur, och även
där hamnade damen på h1!
Omständigheterna var dock
något bättre och norrmannen
lyckades pressa fram segern till
slut (Carlsen-Karjakin, Wijk aan
Zee 2013).
25...c5 26.Se4 Kg7 27.Sg5

Avslöjar att en framtidsplan

XIIIIIIIIY
9-Tr-Tr-?-?0
9?-?-Wqp?k0
9-Zpp?l?p?0
9?-?-Vl-?p0
9-?-Zp-?-ZP0
9?-?P?-ZP-0
9-ZP-SNPZPL?0
9TR-?-TR-MKQ0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9-Tr-Tr-?-?0
9?-?-WqpMk-0
9-Zp-?l?p?0
9?-Zp-Vl-SNp0
9-?-Zp-?-ZP0
9?-?P?-ZP-0
9-ZP-?PZPL?0
9TR-?-TR-MKQ0
xiiiiiiiiy

27...b5!
Ett fint drag som verkligen
svarar mot ställningens krav
och utnyttjar vits offsidestående
dam, svart vill spela c5-c4-c3.
Många andra (kanske inte
de svagaste men däremot de
halvbra!) hade nog automatiskt
flyttat löparen på e6, varpå vit får
betydligt mer spel än i partiet,
till exempel 27...Ld7?! 28.Ld5
Le8 29.Ta6 Lf6 30.Sh3 med idén
Df3, Sf4 och Tea1.
28.e3
Efter 28.Sxe6+!? Dxe6 är det
strategiska hotet 29...c4! svårbemött. Eventuellt kan vit
pröva bondeoffret 29.b3!? Dxb3
30.Tac1 då svart förlorar koordinationen, till exempel 30...Db4
31.Ld5 med viss kompensation.
28...dxe3 29.Txe3 Ld4?

XIIIIIIIIY
9-Tr-Tr-?-?0
9?-?-WqpMk-0
9-?-?l?p?0
9?pZp-?-SNp0
9-?-Vl-?-ZP0
9?-?PTR-ZP-0
9-ZP-?-ZPL?0
9TR-?-?-MKQ0
xiiiiiiiiy

Nu ebbar ställningen snabbt
ut i remi. Här hade Anand
en närliggande och lovande
möjlighet: 29...Lxb2! Ett starkt
bonderov som tillåter svart
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att försvara e6 på taktisk väg:
30.Tae1 Tb6 31.Lh3 Ld4 (härlig
löparplacering!) 32.T3e2 (32.
Sxe6+ fxe6 33.Txe6? Txe6
34.Txe6 Df7 och svart vinner
tack vare matthot och b-bonde)
32...Df6! 33.Lxe6 fxe6 och vit
kan inte ta på e6 på grund av
matthotet på f2 (en avigsida
med vits damplacering). Svarts
bonderov hade definitivt gett
utmärkta vinstchanser.
30.Te2 c4 31.Sxe6+ fxe6 32.Le4
cxd3 33.Td2 Db4 34.Tad1!
Lxb2
Tar bonden, men på ett betydligt
sämre sätt än nyss. Svarts trasiga
kungsställning gör att han snart
måste dra i nödbromsen och
sikta på remi.
35.Df3 Lf6 36.Txd3 Txd3
37.Txd3 Td8 38.Txd8 Lxd8
39.Ld3 Dd4 40.Lxb5 Df6
41.Db7+ Le7 42.Kg2

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?Q?-Vl-Mk-0
9-?-?pWqp?0
9?L?-?-?p0
9-?-?-?-ZP0
9?-?-?-ZP-0
9-?-?-ZPK?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

Optiskt sett står nu vit minimalt
bättre men Anand byter effektivt
av ytterligare ett par bönder. Här
någonstans tror jag faktiskt att
Carlsen avböjde ett remianbud!
Det var väl mest en principsak
eftersom han helst ville spela
tills bara kungarna återstod...
42...g5! 43.hxg5 Dxg5 44.Lc4
h4 45.Dc7 hxg3 46.Dxg3 e5
47.Kf3 Dxg3+ 48.fxg3 Lc5
49.Ke4 Ld4 50.Kf5 Lf2 51.Kxe5
Lxg3+ remi
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 Viswanathan Anand
 Magnus Carlsen


Spanskt (C67)

Fjärde partiet
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6

XIIIIIIIIY
9r?lWqkVl-Tr0
9ZppZpp?pZpp0
9-?n?-Sn-?0
9?L?-Zp-?-0
9-?-?P?-?0
9?-?-?N?-0
9PZPPZP-ZPPZP0
9TRNVLQMK-?R0
xiiiiiiiiy

Berlinerförsvaret, ett av Carlsens
vanligaste
öppningsval
på
sistone. Varianten, som speciellt
populariserats av Kramnik men
numera väljs av åtskilliga spelare
i världseliten, tycks numera
nästan ha övertagit den roll som
Ryskt hade tidigare, nämligen
som den mest svårforcerade
remivarianten mot 1.e4 (av
denna anledning har varianten
även fått sitt smeknamn,
"Berlinmuren").
4.0–0 Sxe4 5.d4
Huvuddraget.
5...Sd6 6.Lxc6 dxc6 7.dxe5 Sf5
8.Dxd8+ Kxd8

XIIIIIIIIY
9r?lMk-Vl-Tr0
9ZppZp-?pZpp0
9-?p?-?-?0
9?-?-ZPn?-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?N?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TRNVL-?RMK-0
xiiiiiiiiy

Varför är varianten egentligen så

populär numera? I motsats till
Avbytesvarianten (3...a6 4.Lxc6)
så har svart förlorat rockadrätten,
och att ha kungen i centrum
borde innebära vissa bekymmer.
En betydelsefull positionell
omständighet är dock att vit
redan har spelat e4-e5, vilket
ger svart goda möjligheter att
upprätta en blockad på vitfälten.
I synnerhet kan en framtida
löpare på e6 bli en mycket stark
pjäs. Remivariant, förresten...?
Det stämmer nog att många
partier i varianten slutar remi,
men däremot är det absolut
ingen typisk remiställning
(förflackad, symmetrisk). Vit
har den principiellt bättre
bondeställningen medan svart
har löparparet, och dessa är
faktorer som kommer att bestå
under lång tid framöver.
9.h3 Ld7 10.Td1 Le7!?
Ett drag som sekundanten
Hammer har använt sig av.
Idén är att avvakta med valet av
kungsplacering, dessutom finns
försvarsidén 11. e6?! fxe6 12.Se5
Sd6!
11.Sc3 Kc8 12.Lg5
Löparbytet känns som en vettig
strategisk idé för vit.
12...h6 13.Lxe7 Sxe7 14.Td2
Torndubbleringen är närliggande men samtidigt lite slentrianmässig, och den tycks inte
ställa svart inför några större
problem. En idé som jag själv
funderade över är 14.Kh2!? följt
av 15.g4 och 16.Kg3.
14...c5 15.Tad1 Le6
Här kan man notera att svart
har god kontroll över samtliga
inbrottsfält på d-linjen (d4-d8).
16.Se1?!
Detta verkar inte helt lyckat. Vit
vill använda f-bonden men svart

I det andra partiet valde Magnus Carlsen att spela Caro-Kann. Partiet slutadet remi efter tjugofem drag
utan någon större dramatik.
hinner först och får ett irriterande hot mot e5.
16...Sg6 17.Sd3 b6 18.Se2

XIIIIIIIIY
9r?k?-?-Tr0
9Zp-Zp-?pZp-0
9-Zp-?l?nZp0
9?-Zp-ZP-?-0
9-?-?-?-?0
9?-?N?-?P0
9PZPPTRNZPP?0
9?-?R?-MK-0
xiiiiiiiiy

18...Lxa2!
Carlsen hugger snabbt den
erbjudna
bonden!
Man
kan jämföra med det förra
matchpartiet där Anand aldrig
vågade ta den viktiga bonden
på b2. En klassisk jämförelse är
det första matchpartiet mellan
Spassky och Fischer i VM 1972
där amerikanen gjorde ett ytterst
suspekt bonderov (Lxh2?!) och
sedan förlorade partiet.

19.b3 c4! 20.Sdc1 cxb3 21.cxb3
Lb1
Löparen räddas på ett originellt
sätt.
22.f4 Kb7 23.Sc3 Lf5 24.g4 Lc8
Efter några forcerade drag, då
löparen har tvingats tillbaka till
utgångsfältet, ser man att vit
har en avsevärd kompensation
för bonden. Spelarna var dock
överens om att svart borde ha de
bättre chanserna.
25.Sd3
Garderar e5 och förbereder f4f5 så att även svarts springare
tvingas bakåt. Det kommande
spelet är mycket komplicerat
med mängder av intressanta
alternativ för bägge parter. Mina
kommentarer har absolut inte
ambitionen att vara heltäckande.
25...h5
Inleder en liten press mot vits
kungsflygelbönder. En kul
strategisk idé − typisk för varianten, skulle jag tro − är att

svart inte väljer det normala
sättet att få tornen i spel (rockad
följt av centralisering) utan
låter dem verka direkt från
sina utgångspositioner genom
att flytta kantbönderna. Ett
intressant alternativ var direkt
25...Se7!? med idén 26.f5 Sc6.
26.f5 Se7

XIIIIIIIIY
9r?l?-?-Tr0
9ZpkZp-SnpZp-0
9-Zp-?-?-?0
9?-?-ZPP?p0
9-?-?-?P?0
9?PSNN?-?P0
9-?-TR-?-?0
9?-?R?-MK-0
xiiiiiiiiy

En svår ställning har uppkommit där Anand måste välja
angreppsplan. Det mest uppenbara angreppsmålet är c7, men
hur kommer man dit?
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27.Sb5!?
Det flexibla 27.Tc1 är tänkbart
men 27...hxg4 28.hxg4 a6
29.Tdc2 Ld7 ser ut som ett bra
försvar, 30.Se4 (eller 30.Sb5 Lc6!
– en oväntad resurs!) 30...Tac8.
27...hxg4
27...a6 28.Sd4 a5!? med idén
29...a4! och frontalutveckling
av damtornet ser ut som en
lovande idé. En fascinerande
datorvariant är 29.Tc1 hxg4
30.hxg4 a4 31.Sb5 Sc6 32.Sb4!?
Sxb4 33.Txc7+ Kb8 34.Td6 Sd5
35.Txd5 a3 36.Td6 Lb7 37.Txb6
Ta7! 38.Tbxb7+ Txb7 39.Txb7+
Kxb7 40.Sxa3 Kc6 och svart bör
vinna slutspelet.
28.hxg4 Th4
Varianten 28...Sc6!? 29.Tc1 a6
30.Tdc2! Ld7 31.e6! (31.Sd4?
Sxd4 32.Txc7+ Kb8 vinner tack
vare springargaffeln på e2) 31...
fxe6 32.fxe6 Le8 33.Sd4 visar vits
resurser. 28...a6!? (sista enkla
chansen att jaga bort springaren
på b5) kan ge dragomkastning
till ovanstående.
29.Sf2 Sc6 30.Tc2 a5
Möjliggör 31...a4 som vit
förhindrar med sitt nästa drag.
En annan subtil poäng är att
kungen i framtiden kan få ett
fint fält på a6. 30...a6?! 31.Tdc1
Ld7 32.e6! fxe6 33.fxe6 axb5
34.exd7 Th6 35.Sd3 med idén
36.Sb4/Se5 ger remi.
31.Tc4 g6
Absolut inte 31...Sxe5? 32.Txc7+
Ka6 33.Sd6 (fångar Lc8) 33...
Ld7 34.Sxf7! med vit fördel.
32.Tdc1 Ld7
Efter 32...Sxe5? 33.Txc7+ Ka6
34.Sd6 Lxf5 35.gxf5 har vit
minst remi.
33.e6
Enda sättet att hålla grytan
kokande.
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33...fxe6 34.fxe6 Le8

37.Ke3 Tf8?!

35.Se4!
Plötsligt kommer vits andra
springare med i spelet på ett
kraftfullt sätt. Det hotar i första
hand 36.Sf6! men i vissa fall
även en springarschack på d6.
Löparen på e8 är livsviktig som
försvarare av springaren på c6
men därmed också extra sårbar.
35...Txg4+
Ställningen är taktisk och ytterst
svårspelad, dessutom började
båda spelarna nu få ont om
tid. Att slå bonden förefaller
riskabelt med tanke på en senare
avdragsschack. Ett alternativ var
35...Td8!? 36.Sf6 Se5!? då även
vits kung riskerar att hamna i ett
mattnät. Vit ser dock ut att klara
sig hyfsat efter 37.Sxe8!?
36.Kf2 Tf4+
Ett kul drag var ånyo 36...Td8!?
varpå hotet mot Tg4 visar sig
vara en illusion. Vit tycks dock
kunna klara sig med exakt spel:
37.Ke3! (37.Sed6+? [37.Sc5+? är
ännu sämre] 37...cxd6 38.Txg4
Se5! och svart vinner eftersom
samtliga vits pjäser står i slag!)
37...Tg2 38.Sf6 Tg5! 39.Sxc7!
Te5+ 40.Te4 Txe4+ 41.Kxe4
Kxc7 42.e7 Tc8 43.Sxe8+ Txe8
44.Kd5 Txe7 45.Txc6+ Kb7
46.Txg6 och vit håller remi i
tornslutspelet. En forcerad men
ändå väldigt svår variant!

Detta spelades strax före
tidskontrollen och efteråt erkände Magnus att han hade
missat vits nästa drag. Ett
troligen starkare alternativ
var 37...g5! med två poänger:
38.Sxg5? Tf5! med pjäsvinst
och 38.Sbd6+ cxd6 39.Sxd6+
Ka6 40.Sxe8 Txc4 41.Txc4 Txe8
42.Txc6 Kb5! 43.Td6 Kc5 och
svart får ett tornslutspel med
två merbönder och därmed
lätt vinst. 38.Tg1! tycks vara
vits bästa drag (som hade varit
svårfunnet eftersom det känns
närliggande att behålla tornen
på c-linjen), till exempel 38...
Th4 39.Txg5 Th3+ 40.Kf4 Txb3
41.Sxc7! Kxc7 42.Tg7+ Kd8
43.Sd6 Ta7 44.Tg8 Te7 45.Txc6
Txe6 46.Sb7+ Kd7 47.Txe6
Kxe6 48.Txe8+ Kd7 49.Sxa5 och
denna långa och roliga variant
leder till remi.
38.Sd4!
Ett lugnt drag som utnyttjar
den centraliserade kungen och
medför att c7 äntligen faller.
38.Sbd6+? cxd6 39.Sxd6+ Ka6
40.Sxe8 Taxe8 41.Txc6 Tf6 var
nog vad Carlsen hoppades på.
38...Sxd4
39.Txc7+
Ka6
40.Kxd4
Svart har fortfarande en
merbonde men tack vare
fribonden på e6 har vit tillräcklig

XIIIIIIIIY
9r?-?l?-?0
9?kZp-?-?-0
9-Zpn?P?p?0
9ZpN?-?-?-0
9-?R?-?PTr0
9?P?-?-?-0
9-?-?-SN-?0
9?-TR-?-MK-0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9r?-?lTr-?0
9?kZp-?-?-0
9-Zpn?P?p?0
9ZpN?-?-?-0
9-?R?N?-?0
9?P?-MK-?-0
9-?-?-?-?0
9?-TR-?-?-0
xiiiiiiiiy

kompensation.
40...Td8+ 41.Kc3
Baserat på en vettig strategisk
tanke: Vit räknar med att byta
e6 mot g6, och därpå vill han ha
kungen på damflygeln. Aggressivt och troligen bättre är
41.Ke3!? och här finns en rolig
variant som Anand förmodligen
missade: 41...Td5 (41...Lb5?!
hotar 42...Td3+ men draget
är troligen tveksamt. 42.Tf7!
och e-bonden blir livsfarlig
samtidigt som vit har 43.Tcc7
med matthot) 42.Te7 Lb5 43.Tf7!
Th8 leder till remi, till exempel
44.Tcc7 Td3+ 45.Kf2 Le8 46.Tf3.
Varianten 41.Ke5?? Tf5 matt är
knappast aktuell på VM-nivå,
när tidskontrollen dessutom har
passerats...
41...Tf3+ 42.Kb2 Te3 43.Tc8
Tdd3
Efter 43...Txc8 44.Txc8 Txe4
45.Txe8 kan vit lätt byta kungsflygelbönderna. Den unge utmanaren gör ett par sista försök.
44.Ta8+!
Det känns vettigt att tvinga ner
svarts kung.
44...Kb7 45.Txe8 Txe4 46.e7
Tg3 47.Tc3 Te2+ 48.Tc2 Tee3
49.Ka2 g5 50.Td2 Te5 51.Td7+
Kc6 52.Ted8 Tge3 53.Td6+ Kb7
54.T8d7+ Ka6 55.Td5 Te2+
56.Ka3 Te6 57.Td8

XIIIIIIIIY
9-?-TR-?-?0
9?-?-ZP-?-0
9kZp-?r?-?0
9Zp-?R?-Zp-0
9-?-?-?-?0
9MKP?-?-?-0
9-?-?r?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

Anand är tillräckligt rutinerad

för att undvika den sista fällan:
57.Txg5?? b5! och vit blir
faktiskt matt!
57...g4 58.Tg5 Txe7 59.Ta8+
Kb7 60.Tag8 a4!? 61.Txg4 axb3
62.T8g7 Ka6 63.Txe7 Txe7
64.Kxb3 remi
Ett härligt kampparti, värdigt en
VM-match. Efteråt satt spelarna
länge kvar vid brädet och diskuterade olika möjligheter. Carlsen
lyckades visserligen inte vinna
men han utsatte ändå Anand för
en långvarig press, vilket säkert
höjde kampmoralen.
 Magnus Carlsen
 Viswanathan Anand


Avböjd damgambit (D31)

Femte partiet
1.c4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 c6 4.e4!?
dxe4 5.Sxe4 Lb4+ 6.Sc3!?

XIIIIIIIIY
9rSnlWqk?nTr0
9Zpp?-?pZpp0
9-?p?p?-?0
9?-?-?-?-0
9-VlPZP-?-?0
9?-SN-?-?-0
9PZP-?-ZPPZP0
9TR-VLQMKLSNR0
xiiiiiiiiy

Ett anmärkningsvärt drag, trots
att det är det enda (vettiga)
sättet att behålla d4-bonden.
Här brukar vitspelarna, som
den automatiska uppföljningen
på 4.e4!?, spela 6.Ld2 Dxd4
7.Lxb4 Dxe4+ 8.Le2 vilket ger
den skumma Marshallgambiten
där svarts svaga svartfält ger
vit långvarig kompensation för
bonden.
6...c5

Enligt teorin ska varianten vara
problemfri för svart. Det är
tradition att spelöppningarna i
en VM-match brukar bli modeskapande och kopieras i många
andra partier. Jag undrar om det
även kommer att gälla denna
variant som nästan känns lite för
udda?
7.a3 La5
Ser bra ut. Svart behåller trycket
mot d4 och avvaktar med
Lxc3(+) tills dubbelbonden blir
riktigt ful.
8.Sf3 Sf6 9.Le3 Sc6

XIIIIIIIIY
9r?lWqk?-Tr0
9Zpp?-?pZpp0
9-?n?pSn-?0
9Vl-Zp-?-?-0
9-?PZP-?-?0
9ZP-SN-VLN?-0
9-ZP-?-ZPPZP0
9TR-?QMKL?R0
xiiiiiiiiy

Nu har svart idéer som 10...cxd4
följt av 11... Lxc3+. Även 10...
Sg4 eller 10...Se4 är drag som vit
måste räkna med.
10.Dd3!?
Ett roligt, kreativt drag, som
förmodligen var en förberedelse
från Carlsens sida. Huvudidén
är att snabbt kunna rockera
långt.
10...cxd4 11.Sxd4 Sg4
Ett närliggande alternativ är
11...Se5!? som verkar utmärkt
för svart, till exempel 12.Dc2
(12.De2
Lxc3+
13.bxc3
0–0) 12...Sfg4 för att byta av
löparen på e3 och förstöra vits
bondeställning. Vit har olika
skumma chanser baserade på
damflygelmajoriteten och ett
senare springarinhopp på d6.
12.0–0–0 Sxe3 13.fxe3
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Magnus Carlsen har varit världsetta sedan
2010, och hade före matchen nästan 100
poäng högre Elorating än sin motståndare.

13.Dxe3? Lb6 14.Sce2 0–0 är
utmärkt för svart.
13...Lc7?!
Spontant tycker jag att detta
verkar ganska tråkigt och
passivt. Anand ger definitivt
upp möjligheterna att bestraffa
vits udda öppning. 13...De7!?
14.Sxc6 bxc6 15.Se4 0–0 16.Dd6
är skumt. 13...0–0 14.Sxc6 bxc6
15.Dxd8 blir en nyans bättre
än partifortsättningen, tycker
jag. 13...Sxd4!? var Kasparovs
resoluta förslag. Vit tillåts räta
ut bönderna men svart får ett
mittspel med löparpar och
damerna kvar.
14.Sxc6 bxc6 15.Dxd8+ Lxd8
16.Le2
Carlsen avvecklar mer än
gärna till ett slutspel där svarts
damflygelbönder splittras. Svart
får löparparet och vit en svaghet
på e3 men ett icke betydelselöst
utvecklingsförsprång, dessutom
riskerar löparen på c8 att bli
riktigt dålig.
16...Ke7 17.Lf3 Ld7 18.Se4
Springaren är på väg till c5 eller
d6. Svart står trångt. Reträtten
Le8 är möjlig men det är inte så
kul att bryta kontakten mellan
tornen.
18...Lb6
Anand hittar inget bättre än en
avvecklingsmanöver. Om 18...e5
så 19.Sc5 Le8 20.Sb7!?.
19.c5 f5 20.cxb6 fxe4 21.b7!
Tab8
22.Lxe4 Txb7
XIIIIIIIIY

9-?-?-?-Tr0
9Zpr?lMk-Zpp0
9-?p?p?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?L?-?0
9ZP-?-ZP-?-0
9-ZP-?-?PZP0
9?-MKR?-?R0
xiiiiiiiiy

Ställningen har stabiliserats och
blivit lättare att värdera. Vit har
den bättre bondeställningen
− tre bondeöar mot fyra −
och därmed en liten men
klar fördel. Dessutom tror jag
att Carlsen var väldigt nöjd
med ställningstypen, ett svårspelat slutspel. Det följande
manövreringsspelet är mycket
intressant men jag undviker
att försöka kommentera alla
de närmaste dragen. Det är
långtifrån givet var tornen
arbetar bäst.
23.Thf1 Tb5 24.Tf4
Intressant. Carlsen vill provocera fram g7-g5, vilket gör att
svart förlorar kontrollen över
f6-fältet. Man noterar att tornet
förblir orörligt den närmaste
tiden.
24...g5 25.Tf3 h5
Ett alternativ var 25...Le8!? för
att ha möjligheten Lg6 med
löparbyte.
26.Tdf1 Le8 27.Lc2 Tc5 28.Tf6
h4 29.e4 a5 30.Kd2
Vit vill rikta in löparen mot e6,
dessutom kan han utnyttja att
tornet på c5 har relativt ont om
fält.
30...Tb5 31.b3 Lh5 32.Kc3
Hotar 33.Ld3 följt av 34. Lc4.
32...Tc5+ 33.Kb2 Td8
Äntligen rör sig tornet men
draget har en klar avigsida
eftersom möjligheten Tf6-h6
blir besvärande.
34.T1f2 Td4!?
Ett aktivt drag missat av Carlsen
(som även förbisåg ett annat
drag till denna ruta i föregående
parti!) men Anand ansåg i
efterhand att draget var ett
misstag eftersom vit nu vinner
bonde.
35.Th6 Ld1

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-Mk-?-0
9-?p?p?-TR0
9Zp-Tr-?-Zp-0
9-?-TrP?-Zp0
9ZPP?-?-?-0
9-MKL?-TRPZP0
9?-?l?-?-0
xiiiiiiiiy

36.Lb1!
Att behålla löparna är nyckeln till
vits vinstchanser. Till synes har
svart fått en ordentlig aktivitet
(för ett tag sedan stod samtliga
pjäser på åttonde raden!) men
vit har läget under kontroll.
36...Tb5 37.Kc3 c5 38.Tb2
Ett anmärkningsvärt försvarsdrag.
38...e5
Om 38...Kf7 så 39.e5!.
39.Tg6 a4
39...g4!? är tänkbart och
undviker att e5 faller som i
partiet. En kritisk fortsättning
är 40.Ld3 Txb3+! 41.Txb3 Lxb3
42.Txg4 c4 43.Le2 Kd6 44.Txh4
Kc5 då vit blir uppbunden
och svart har fin aktivitet för
bonden. Han kan fortsätta med
La4-c6 (eller Ld7 om vit ställer
tornet på g4).
40.Txg5 Txb3+ 41.Txb3 Lxb3
42.Txe5+ Kd6 43.Th5 Td1
44.e5+ Kd5 45.Lh7

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?L0
9-?-?-?-?0
9?-ZpkZP-?R0
9p?-?-?-Zp0
9ZPlMK-?-?-0
9-?-?-?PZP0
9?-?r?-?-0
xiiiiiiiiy

45...Tc1+?
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Partiet har innehållit mängder av
avancerade, svårkommenterade
drag, men här, (strax efter
tidskontrollen, lustigt nog!)
kommer ett till synes uppenbart
fel. Närliggande var 45...Ta1!?
varpå kan följa 46.Lg8+ (46.e6+
Kd6 47.e7 Kxe7 48.Txc5 Txa3
ger remi) 46...Kc6 47.Lxb3 Txa3
48.Txh4 (Eller 48.Kc4 och svart
håller remi efter valfritt slag på
b3 och sedan tornet till andra
raden då vit tappar en viktig
bonde på kungsflygeln.) 48…
Txb3+ 49.Kc2 och svart har
tillräckligt motspel med 49...Te3
(49...Tb4!?).
46.Kb2 Tg1 47.Lg8+ Kc6
47...Kd4 48.Lxb3 axb3 49.Txh4+
Kxe5 50.g3 med vinst.
48.Th6+! Kd7 49.Lxb3 axb3
50.Kxb3 Txg2 51.Txh4 Ke6
Svart tar e5 men hinner inte
stoppa a-bonden på tillfredsställande sätt. Det hade varit en
helt annan sak om han direkt
hade kunnat spela Kd5 (det vill
säga utan mellanschacken i 48:e
draget).
52.a4 Kxe5 53.a5 Kd6

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-Mk-?-?0
9ZP-Zp-?-?-0
9-?-?-?-TR0
9?K?-?-?-0
9-?-?-?rZP0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

53...Kd5 54.a6 c4+!? 55.Txc4
Txh2 56.a7 Th8 57.Kb4.Ta8
58.Tc7 Kd6 59.Th7 Kc6 60.Ka5
och vit vinner precis.
54.Th7!
Det sista exakta draget som
förhindrar svarts kung att
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blockera a-bonden. 54.a6? Kc7
blir remi.
54...Kd5 55.a6 c4+ 56.Kc3 Ta2
57.a7 Kc5 58.h4 uppg.
Nu avgör vits andra kantbonde.
Svart får aldrig något motspel
med c-bonden eftersom vit vid
behov alltid har tornschackar
från sjunde raden. Resultatet av
detta röriga kampparti måste ha
varit en rejäl knäck för Anand.
 Viswanathan Anand
 Magnus Carlsen


Spanskt (C65)

Sjätte partiet
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 4.d3
En vanlig bivariant numera. Vit
hoppas på likande spel som i
andra spanska varianter.
4...Lc5 5.c3 0–0!?
Inbjuder till en skum gambit
som måste ha ingått i förberedelserna.
6.0–0
6.Lxc6!? bxc6 7.Sxe5 d5! 8.d4
Lb6 med kompensation.
6...Te8
Ser bra och flexibelt ut, vid
behov kan svart backa direkt
till f8 med löparen. Varianten
verkar lugn och behaglig.
7.Te1 a6 8.La4 b5 9.Lb3 d6
10.Lg5 Le6 11.Sbd2 h6 12.Lh4
Lxb3 13.axb3 Sb8!?

XIIIIIIIIY
9rSn-Wqr?k?0
9?-Zp-?pZp-0
9p?-Zp-Sn-Zp0
9?pVl-Zp-?-0
9-?-?P?-VL0
9?PZPP?N?-0
9-ZP-SN-ZPPZP0
9TR-?QTR-MK-0
xiiiiiiiiy

Springarmanövern känns igen
från Breyervarianten i Spanskt
men kan vara en nyhet i detta
läge. Idén är att neutralisera
bindningen h8-d8.
14.h3 Sbd7 15.Sh2 De7 16.Sdf1
Lb6 17.Se3 De6
Undviker hot från vits springare.
Damen tycks stå relativt säkert
på e6.
18.b4 a5
Annars kan a-bonden bli en
bestående svaghet.
19.bxa5 Lxa5 20.Shg4 Lb6
21.Lxf6 Sxf6 22.Sxf6+ Dxf6
23.Dg4 Lxe3
Carlsen sätter säkerheten främst
och eliminerar springaren.
24.fxe3

XIIIIIIIIY
9r?-?r?k?0
9?-Zp-?pZp-0
9-?-Zp-Wq-Zp0
9?p?-Zp-?-0
9-?-?P?Q?0
9?-ZPPZP-?P0
9-ZP-?-?P?0
9TR-?-TR-MK-0
xiiiiiiiiy

Med endast tunga pjäser på
brädet och en nästan symmetrisk bondeställning så blir
grundtipset tveklöst remi. Dubbelbonden är knappast någon
svaghet i den aktuella strukturen
ännu.
24...De7 25.Tf1 c5 26.Kh2 c4
Utmanaren försöker skapa lite
obalans.
27.d4 Txa1 28.Txa1 Db7
28...exd4 29.exd4 Dxe4 30.Dxe4
Txe4 31.Ta8+ Kh7 32.Tb8 och
vit har inga problem.
29.Td1
Även låsningen bör vara helt
OK: Efter 29.d5 har vit en statisk
ställning men jag har svårt att

se hur svart kan etablera något
offensivt spel om han samtidigt
ska vara beredd att försvara sin
egen kung.
29...Dc6 30.Df5 exd4 31.Txd4
Tvunget. Nu framstår förvisso
dubbelbonden som en svaghet,
men vit garderar med dam och
torn och kan snabbt växla om
till angrepp mot d6 eller mot
svarts kung.
31...Te5 32.Df3 Dc7 33.Kh1
De7 34.Dg4 Kh7 35.Df4
g6 36.Kh2 Kg7 37.Df3 Te6
38.Dg3?

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-WqpMk-0
9-?-Zpr?pZp0
9?p?-?-?-0
9-?pTRP?-?0
9?-ZP-ZP-WQP0
9-ZP-?-?PMK0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

Mycket egendomligt! Anand
ger frivilligt bort en bonde,
men av vilken anledning? Kan
Carlsen skapa hot mot vits
kung, kanske genom att ta sig
in på första raden? Eller är det
möjligt att centralisera kungen
för att senare sikta på dambyte?
Som åskådare är det i alla fall
lätt att rekommendera något
avvaktande drag, till exempel
38.Df4.
38...Txe4
39.Dxd6
Txe3
40.Dxe7 Txe7
Partiet har övergått i ett tornslutspel med svart merbonde,
men med tanke på vits aktiva
torn känns remi fortfarande
som ett normalresultat.
41.Td5 Tb7 42.Td6 f6 43.h4
Kf7?!
Tänkbart var 43...h5 44.Kg3

Kf7 45.Kf3 Te7 46.Tb6 Te5.
Vit bör dock klara sig genom
tornschackar och hot mot g6 i
något läge.
44.h5!
Ett intressant drag, förmodligen
starkt, som Carlsen hade underskattat. Anand försvarar sig
aktivt.
44...gxh5
Om 44...g5 så 45.Kg3 med sikte
mot f5-fältet.
45.Td5 Kg6 46.Kg3 Tb6 47.Tc5
f5 48.Kh4 Te6
Att ge b5-bonden är enda sättet
att göra framsteg.
49.Txb5 Te4+ 50.Kh3 Kg5
51.Tb8 h4 52.Tg8+
52.Tc8! känns som en säker
remiväg.
52...Kh5 53.Tf8 Tf4 54.Tc8
Tg4 55.Tf8 Tg3+ 56.Kh2 Kg5
57.Tg8+?!
En nonchalant schack som visar
att Anand underskattar farorna
som finns fördolda. 57.Tc8!
verkar fortfarande starkt, jag ser
inte hur svart ska göra framsteg.
57...Kf4 58.Tc8 Ke3 59.Txc4 f4

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-?-Zp0
9?-?-?-?-0
9-?R?-Zp-Zp0
9?-ZP-Mk-Tr-0
9-ZP-?-?PMK0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

Det känns nästan otroligt att
svart ska kunna vinna med tanke
på de splittrade bönderna. Vid
en närmare titt ser man att svart
planerar 60...h3, varpå f-bonden
understödd av kungen, blir fruktansvärd. Det är således upp till

vit att försvara sig mot detta...
60.Ta4?
Ett slarvigt drag, spelat efter
mindre än två minuters betänkande, egendomligt nog. Den
enda remivägen var 60.b4! som
tillfälligt behåller tornet på fjärde
raden (så att 60...Kf2 förhindras)
och är beredd att schacka
bakifrån utan tempoförlust
(Tc8-e8/f8). Dessutom möjliggörs senare sidoschackar genom att b-bonden avancerar.
På presskonferensen menade
Carlsen att draget var för
långsamt men på den punkten
har han fått mothugg av ett
stort antal kommentatorer. En
variant är 60...h3 61.gxh3 Tg6
(andra torndrag längs g-linjen
förändrar ingenting stort) 62.Tc7
f3 (eller 62...Te6 för att skydda
kungen från schackar bakifrån
63.Ta7 f3 64.Kg1!) 63.Te7+ Kd2
64.Td7+ Ke2 65.Te7+ Kf1 66.b5
f2 67.c4 och svart hinner inte
med tornmanövern till e1.
60...h3
Nu vinner svart!
61.gxh3 Tg6 62.c4
62.Ta8 f3 63.Te8+ Kd2 64.Tf8
Ke2 65.Te8+ Kf1 66.b4 Tg2+
67.Kh1 Te2 och 68...f2 med
vinst.
62...f3 63.Ta3+ Ke2

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-?rZp0
9?-?-?-?-0
9-?P?-?-?0
9TR-?-?p?P0
9-ZP-?k?-MK0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

Denna ställning hade varit remi
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utan b-bonden på grund av
sidoschackarna.
64.b4 f2 65.Ta2+ Kf3 66.Ta3+
Kf4 67.Ta8
67.Ta1 Te6! följt av 68...Te1 är
också hopplöst.
67...Tg1 68.uppg.
Detta var till synes en ganska
svag insats av världsmästaren
som nog inte sovit så bra efter
den plågsamma förlusten dagen
innan.

 Viswanathan Anand
 Magnus Carlsen


Spanskt (C65)

Sjunde partiet
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 4.d3
Lc5 5.Lxc6
En avvikelse från sjätte partiet.
5...dxc6 6.Sbd2 Lg4 7.h3 Lh5
8.Sf1

XIIIIIIIIY
9r?-Wqk?-Tr0
9ZppZp-?pZpp0
9-?p?-Sn-?0
9?-Vl-Zp-?l0
9-?-?P?-?0
9?-?P?N?P0
9PZPP?-ZPP?0
9TR-VLQMKN?R0
xiiiiiiiiy
En minifiness: Vit utnyttjar
att f1–rutan är ledig och jagar
bort svarts löpare innan han tar
beslut om den egna kungen.
8...Sd7 9.Sg3 Lxf3 10.Dxf3 g6
En naturlig plan för vit skulle
vara kort rockad och senare
f2-f4. Det kräver dock lite
förberedelse och under tiden
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kan svart manövrera springaren
på liknande sätt som vit, Sd7f8-e6.
11.Le3 De7 12.0–0–0 0–0–0
Rockad åt samma håll som vit är
lugnast.
13.Se2
13.d4!? är principiellt intressant
eftersom vit får den bättre
bondeställningen men efter
exempelvis 13...exd4 14.Lxd4
Lxd4 15.Txd4 Sc5 kan svart vara
nöjd. En viktig omständighet
är att damerna är kvar, varför
ett extra bondeskydd framför
kungen blir värdefullt.
13...The8 14.Kb1 b6 15.h4 Kb7
16.h5 Lxe3 17.Dxe3 Sc5

XIIIIIIIIY
9-?-Trr?-?0
9ZpkZp-Wqp?p0
9-Zpp?-?p?0
9?-Sn-Zp-?P0
9-?-?P?-?0
9?-?PWQ-?-0
9PZPP?NZPP?0
9?K?R?-?R0
xiiiiiiiiy
Vit har kanske en mikroskopisk
fördel tack vare den potentiella
kontrollen över h-linjen. Svart
står dock sunt och centraliserat
och har planer som Se6 följt
av c6-c5 och Sd4, eller f7-f5 i
lämpligt läge.
18.hxg6 hxg6 19.g3 a5 20.Th7
Th8 21.Tdh1 Txh7 22.Txh7
Df6 23.f4 Th8 24.Txh8 Dxh8
25.fxe5 Dxe5 26.Df3
26.d4? Dxe4! var partiets
taktiska höjdpunkt.
26...f5 27.exf5 gxf5
Inte 27...Dxf5? 28.Dxf5 gxf5
29.Sd4 med bondevinst.
28.c3 Se6 29.Kc2 Sg5 30.Df2

Se6 31.Df3 Sg5 32.Df2 Se6
remi

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?kZp-?-?-0
9-Zpp?n?-?0
9Zp-?-Wqp?-0
9-?-?-?-?0
9?-ZPP?-ZP-0
9PZPK?NWQ-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

Det blev en liten dragupprepning
som
avslutning.
Anands
kampmoral var uppenbarligen
inte på topp efter de två
föregående förlusterna men nog
är det kännbart att − näst intill
− ta en snabb-remi som vit när
matchen närmar sig slutet.
 Magnus Carlsen
 Viswanathan Anand


Spanskt (C67)

Åttonde partiet
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6

XIIIIIIIIY
9r?lWqkVl-Tr0
9ZppZpp?pZpp0
9-?n?-Sn-?0
9?L?-Zp-?-0
9-?-?P?-?0
9?-?-?N?-0
9PZPPZP-ZPPZP0
9TRNVLQMK-?R0
xiiiiiiiiy

Ett lustigt variantval av Anand
som tycks ställa frågan: "Vilken
variant anser du vara vits bästa
mot Berlinerförsvaret?". Med
tanke på matchställningen före-

drar Carlsen att mörka svaret...
4.0–0 Sxe4 5.Te1
Ett ofarligt men riskfritt drag.
5...Sd6 6.Sxe5 Le7 7.Lf1 Sxe5
8.Txe5 0–0 9.d4 Lf6 10.Te1 Te8
11.c3 Txe1 12.Dxe1 Se8
Ibland ställer svart springaren
på f5 men det förändrar inte
helhetsintrycket. Detta är en
extremt lugn variant som vit
väljer om han är nöjd med remi.
13.Lf4 d5 14.Ld3 g6 15.Sd2 Sg7
16.De2 c6 17.Te1 Lf5
Bondeställningen är symmetrisk
och nu blir svart av med sin
dåliga löpare.
18.Lxf5 Sxf5 19.Sf3 Sg7 20.Le5
Se6 21.Lxf6 Dxf6 22.Se5 Te8
23.Sg4 Dd8 24.De5

XIIIIIIIIY
9-?-Wqr?k?0
9Zpp?-?p?p0
9-?p?n?p?0
9?-?pWQ-?-0
9-?-ZP-?N?0
9?-ZP-?-?-0
9PZP-?-ZPPZP0
9?-?-TR-MK-0
xiiiiiiiiy
Det ser ut som om fältet f6
orsakar problem för svart men
efter det följande svarsdraget
förstår man att det är en synvilla.
Anledningen är naturligtvis vits
svaga förstarad.
24...Sg7! 25.Dxe8+
Inte 25.Sf6+? Dxf6! och svart
vinner.
25...Sxe8
26.Txe8+
Dxe8
27.Sf6+ Kf8 28.Sxe8 Kxe8
En taktisk mikroförveckling har
lett till ett remibondeslutspel.
29.f4 f5 30.Kf2 b5 31.b4 Kf7
32.h3 h6 33.h4 h5 remi
Denna "batalj" tog fyrtio

minuter men just i dagsläget var
nog båda spelarna nöjda med
det.

 Viswanathan Anand
 Magnus Carlsen


Nimzoindiskt (E25)

Nionde partiet
Med underläge 3-5 och till
synes oengagerat spel i de två
föregående partierna så kunde
man tro att Anand nästan hade
gett upp matchen. Läget var
förvisso desperat men inte helt
uppgivet, och efter en vilodag
beslutar sig mästaren för en sista
satsning...
1.d4
Till slut blir det alltså premiär
för 1.d4, som inte är Anands
naturliga förstahandsval men
som han ändå använt med
framgång i tidigare VMmatcher.
1...Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.f3!?
En av vits skarpaste varianter i
Nimzoindiskt. Svarts svar ger en
övergång till Sämischvarianten.
4...d5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 c5
7.cxd5 exd5!?
Ovanligt! Det normala på hög
nivå är 7...Sxd5 8.dxc5 Da5
9.e4 då frågan gäller hur länge
dubbelbonden kan överleva och
hur starkt vits löparpar blir på
sikt.
8.e3
Tidigare har varianten ansetts
bra för vit som kan fortsätta
harmoniskt med 9.Ld3, 10.Se2
och 11.0–0 och senare e3-e4,
vilket brukar ge goda angreppschanser.
8...c4!?

XIIIIIIIIY
9rSnlWqk?-Tr0
9Zpp?-?pZpp0
9-?-?-Sn-?0
9?-?p?-?-0
9-?pZP-?-?0
9ZP-ZP-ZPP?-0
9-?-?-?PZP0
9TR-VLQMKLSNR0
xiiiiiiiiy

Ett relativt nytt drag som stör
vits utvecklingsplan. Nu blir det
en obalanserad ställning där vits
löparpar och angreppschanser
står mot svarts bondemajoritet
på damflygeln. Man måste
beundra Carlsens mod att gå in
i en sådan oklar ställning, i ett
matchläge när en remi som svart
hade varit ett utmärkt resultat.
9.Se2 Sc6 10.g4!? 0–0 11.Lg2
Sa5
Med sikte på det svaga b3-fältet
varifrån svart kan eliminera vits
löparpar, men inte mer än så.
12.0–0 Sb3 13.Ta2 b5 14.Sg3 a5
15.g5 Se8 16.e4
Vit har genomfört det typiska
centrumgenombrottet och är
beredd att rädda svartfältslöparen (17.Le3), vilket svart
inte tillåter.
16...Sxc1 17.Dxc1 Ta6
Härifrån täcker tornet flera
viktiga fält på sjätte raden.
Huvudsyftet är nog ändå att
gardera pjäsen för att möjliggöra
b5-b4.
18.e5
Efter 18.exd5 Sc7! får svart en
underbar springare på d5.
18...Sc7 19.f4
Vit kan fördröja men inte stoppa
svarts
damflygelgenombrott,
19.Tb2 Tb6.
19...b4 20.axb4
20.a4!? var Nakamuras spännande förslag på Twitter. Draget
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förhindrar Sc7-b5 och försvårar
för svart att understödja
b-bonden. Å andra sidan blir a4
en svaghet.
20...axb4 21.Txa6 Sxa6 22.f5
Vit har även den försiktigare
möjligheten
22.cxb4
Sxb4
då blockaden Se2-c3 finns i
beredskap. Svarts springare
hoppar in på d3 och han har
tillräckligt motspel.
22...b3!
Konsekvent!

XIIIIIIIIY
9-?lWq-Trk?0
9?-?-?pZpp0
9n?-?-?-?0
9?-?pZPPZP-0
9-?pZP-?-?0
9?pZP-?-SN-0
9-?-?-?LZP0
9?-WQ-?RMK-0
xiiiiiiiiy

Den garderade och långt avancerade fribonden utgör en
otrolig maktfaktor. Ställningen
är ytterst oklar! Vits position
på kungsflygeln är mäktig men
exakt hur ska angreppet genomföras? Det är knappast
överraskande att Anand förbrukade massor av tid på sina
närmaste drag och att han så
småningom kom i grov tidsnöd.
Rent praktiskt är ställningen mer
lättspelad för svart, vars kommande drag är nästan självklara
och ibland tvungna. Carlsen
spelade snabbt för att maximera
pressen på titelhållaren. Datorernas omedelbara åsikt är att
svart har en liten fördel, men
det omdömet kan naturligtvis
snabbt förändras om vits attack
finns bortom horisonten.
23.Df4
Det känns naturligt att inkludera
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damen i angreppet. Nackdelen
är att vit släpper blockaden av
b-bonden och garderingen av c3.
23.h4!? är tänkbart men verkar
lite långsamt. Direkt 23.f6!? har
föreslagits men efter 23...g6 har
svart, längre fram, resursen Lf5 i
många lägen.
23...Sc7 24.f6 g6
24...gxf6!? 25.Sh5! (25.gxf6 Kh8
är bra för svart) 25...fxg5 (25...
Se8!?) 26.Sf6+ Kh8 är en annan
tänkbar fortsättning där svart
är beredd att ge en kvalitet för
att skydda kungen 27.Dxg5
(27.Dc1! med hotet 28.Db1! är
nog farligare för svart) 27...Tg8
28.Dxg8+ Dxg8 29.Sxg8 Kxg8.
25.Dh4 Se8

XIIIIIIIIY
9-?lWqnTrk?0
9?-?-?p?p0
9-?-?-ZPp?0
9?-?pZP-ZP-0
9-?pZP-?-WQ0
9?pZP-?-SN-0
9-?-?-?LZP0
9?-?-?RMK-0
xiiiiiiiiy

26.Dh6!?
Anand sätter allt på ett kort.
Partislutet blir verkligen gastkramande för publiken. Ett något
lugnare alternativ är 26.Se2!?
för att förbättra springaren och
sätta press mot d5 och e6. En
helt fantastisk variant är då 26...
Le6 27.Sf4 Da5 28.Lh3! Lxh3
29.Dxh3 b2 30.Se6!! Da1 (30...
fxe6? 31.Dxe6+ Kh8 32.De7 och
vit vinner) 31.Sxf8 Kxf8 (31...
b1D?? 32.Dxh7+ Kxf8 33.Dh8
matt) 32.e6 Sd6! (Tvunget!
Om 32...b1D så 33.Dh6+ Kg8
34.exf7+ Kxf7 35.Dxh7+ och
svart blir matt!) 33.Dh6+ (Om
33.exf7? är 33…h5! ett osan-

nolikt försvarsdrag som avgör i
svarts favör) 33...Ke8 34.exf7+
Sxf7 35.Dh3! Kd8! 36.Dg2! b1D
37.Dxd5+ Kc8 38.Dc6+ Kd8
39.Dd5+ med evig schack!
26...b2 27.Tf4
Ett underbart drag som dock
inte hade något alternativ. Svart
tillåts promovera med schack.
Bonden kan inte stoppas:
27.Tb1? Da5!.
27...b1D+

XIIIIIIIIY
9-?lWqnTrk?0
9?-?-?p?p0
9-?-?-ZPpWQ0
9?-?pZP-ZP-0
9-?pZP-TR-?0
9?-ZP-?-SN-0
9-?-?-?LZP0
9?q?-?-MK-0
xiiiiiiiiy

28.Sf1??
Tyvärr hände något som – även
för starka spelare uppenbarligen
– är ganska vanligt, speciellt
i tidsnöden: Att man räknar
långa varianter men missar ett
uppenbart förstadrag. 28.Kf2?
Dc2+ 29.Se2 Df5! vinner för
svart. Nödvändigt var 28.Lf1!
Dd1! (enda sättet att parera
matten) 29.Th4 (29.Se2? De1!
[eller
29...Lh3!])
29...Dh5
30.Sxh5 gxh5 31.Txh5 Lf5 32.g6!
(ett sämre alternativ är 32.Lh3
Lg6 33.e6 Sxf6! 34.gxf6 Dxf6)
32...Lxg6 33.Tg5 Sxf6! Säkrast
eftersom vit hotade h4-h5 samt
vid behov har försvarsdraget
Tg3 (33...Da5 34.Tg3 Da3! 35.h4
Kh8 fungerar möjligen också).
34.exf6 Dxf6 35.Txd5 och –
lustigt nog! – har en materiellt
lika ställning uppstått. Vit har
vackrare bönder men en öppen

kungsställning och partiet bör
då sluta remi, till exempel 35...
Df3 36.Tc5 Dxc3 37.Df4.
28...De1 29.uppg.
Efter 29.Th4 Dxh4 tar vits
angrepp slut och svart har ett
torn mer. Vid den efterföljande
presskonferensen fick Vishy
frågan om han försökte räkna
de komplicerade varianterna
till slut. "Nej, jag funderade på
vad jag skulle äta till middag
idag!", blev det rappa svaret.
Motivet bakom bortsättningen
var en riktigt vacker variant
som verkligen förtjänar att
nämnas: 28...Dd1? 29.Th4 Dh5
30.Txh5 gxh5 31.Se3! med sikte
på det dödliga fältet e7. 31...
Le6 32.Lxd5! Dxd5 är det enda,
eftersom 33.Le4 hotade och
32...Lxd5 33.Sf5! var otänkbart.
33.Sxd5 Lxd5. I denna lustiga
ställning har svart torn, löpare
och springare för damen och
man skulle kunna tro att detta
var mer än tillräckligt. Det
fantasiska är dock att varken Se8,
Tf8 eller Kg8 kan röra sig och
löparen kan inte uträtta något på
egen hand. Efter 34.Kf2! vandrar
kungen lugnt upp till c5 och
avgör sedan partiet med hjälp av
centrumbönderna!
 Magnus Carlsen
 Viswanathan Anand


Sicilianskt (B51)

Tionde partiet
I praktiken var VM-matchen
avgjord efter det nionde partiet
men de båda kombattanterna
ordnade ändå till en spännande
avslutning.

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.Lb5+
Undviker de skarpaste teorivarianterna.
3...Sd7
3...Ld7 är vanligast och anses
säkrast.
4.d4 cxd4 5.Dxd4 a6 6.Lxd7+
Lxd7 7.c4 Sf6 8.Lg5 e6 9.Sc3
Le7 10.0–0

XIIIIIIIIY
9r?-Wqk?-Tr0
9?p?lVlpZpp0
9p?-ZppSn-?0
9?-?-?-VL-0
9-?PWQP?-?0
9?-SN-?N?-0
9PZP-?-ZPPZP0
9TR-?-?RMK-0
xiiiiiiiiy

Carlsen har tidigare visat att
han är beredd att spela mot
"Treraderssystemet" som vit.
Tålamod och uppmärksamhet
är två egenskaper som krävs.
10...Lc6 11.Dd3 0–0 12.Sd4 Tc8
13.b3 Dc7
Svart vill fortsätta med 14...
Db8 (varpå 15.Sxc6 Txc6 och
16...Tfc8 ger en harmonisk
torndubblering) följt av 15...Tfd8
och 16...Le8. Vit förekommer
planen genom ett vältajmat
avbyte.
14.Sxc6 Dxc6
14...bxc6?! ger en statisk ställning där svart har svårt att skapa
aktivt spel.
15.Tac1 h6 16.Le3
Lika spel, båda spelarna står
sunt. Det är svårt för svart
att genomföra någon av de
tematiska framstötarna (b7b5 eller d6-d5) men samtidigt
inte lätt för vit att utnyttja
terrängfördelen.
16...Sd7 17.Ld4 Tfd8 18.h3 Dc7
19.Tfd1 Da5!? 20.Dd2

Med standardhotet 21.Sd5!.
20...Kf8!? 21.Db2 Kg8

XIIIIIIIIY
9-?rTr-?k?0
9?p?nVlpZp-0
9p?-Zpp?-Zp0
9Wq-?-?-?-0
9-?PVLP?-?0
9?PSN-?-?P0
9PWQ-?-ZPP?0
9?-TRR?-MK-0
xiiiiiiiiy

Var Anand beredd att gå in i en
dragupprepning redan här, och
därmed ge upp det sista hoppet
om VM-titeln?
22.a4!?
Carlsen avviker, till stor glädje
för alla åskådare!
22...Dh5 23.Se2 Lf6!?
Här, eller tidigare i 20:e draget,
hade 23...Lf8 varit normalt men
frågan är vad svart då hade fått
ut av sin damutflykt.
24.Tc3 Lxd4 25.Txd4 De5
26.Dd2 Sf6 27.Te3
Carlsen jobbar aktivt med de
tunga pjäserna.
27...Td7 28.a5

XIIIIIIIIY
9-?r?-?k?0
9?p?r?pZp-0
9p?-ZppSn-Zp0
9ZP-?-Wq-?-0
9-?PTRP?-?0
9?P?-TR-?P0
9-?-WQNZPP?0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy

28...Dg5?
Ett rejält fel för att vara på denna
nivå. Normalt verkar 28...Tcd8!?
för att hålla i d6 ordentligt.
Bonden har blivit lite svagare
nu när svartfältslöparna är
borta men ställningen känns

TfS 4/2013 21

dragupprepning och VM-titeln
(svarts alternativ till 45...Kc7 är
dumdristiga) men Magnus ville
försöka vinna så länge det inte
fanns någon rejäl fara!
45...Ke7 46.Sg8+
46.Sh5 Kf7 47.Kb6 Kg6 48.Kxb7
Kxh5 49.Kxa6 gxf4 50.gxf4
e5! och båda sidor får damer
samtidigt vilket ger remi.
46...Kf8 47.Sxh6 gxf4 48.gxf4
Kg7
Tvingar vit att offra springaren
men det ingår naturligtvis i
beräkningarna. Inte 48...Sg2?
49.Kb6 Sxf4 50.Kxb7 och vit
kommer först.
49.Sxf5+ exf5
Inte 49...Sxf5? 50.Kb6 Sd6
51.Kc7 med vinst. Svart måste
snabbt skapa en egen fribonde.
50.Kb6 Sg2 51.Kxb7 Sxf4
52.Kxa6 Se6 53.Kb6 f4 54.a6 f3
55.a7 f2 56.a8D f1D 57.Dd5

Carlsen och Anand i väntan på att det nionde partiet ska börja.
fortfarande tämligen trygg för
svart.
29.e5!
Utmanaren tar chansen, naturligtvis...
29...Se8 30.exd6?
...men
här
slarvar
han
okarakteristiskt och ger bort
större delen av den fördel som
han nyss fick till skänks. Med lite
eftertanke är det lätt att inse att
svart sitter fast i en katastrofal
bindning längs d-linjen, och
olika lugna drag skulle därför
ge snudd på avgörande fördel.
Lovande möjligheter var 30.Sg3,
30.b4!? och 30.Sc3.
30...Tc6
Nu kan svart återta bonden
utan värre följder än ett
springarslutspel där det dock är
endast vit som har vinstchanser
– ett faktum som säkert låg
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bakom Carlsens förra drag.
31.f4 Dd8 32.Ted3 Tcxd6
33.Txd6 Txd6 34.Txd6 Dxd6
35.Dxd6 Sxd6
Alla avbyten var tvungna för
svarts del.
36.Kf2
Vit har en liten men säker fördel
tack vare den aktiva kungen som
direkt kommer till c5. Springarslutspelet är komplicerat och
jag undviker att försöka kommentera alla detaljer.
36...Kf8 37.Ke3 Ke7 38.Kd4
Kd7 39.Kc5 Kc7 40.Sc3 Sf5
40...g5?! var kanske ett sista
vinstförsök från svarts sida.
Troligen är dock draget dåligt
eftersom vit kan spela 41.fxg5
hxg5 42.Kd4 f6 43.Se4! och
ett bondeslutspel är vunnet
eftersom vit kan skapa en
avlägsen fribonde genom g3 följt

av h4.
41.Se4 Se3 42.g3 f5 43.Sd6
43.Sd2!? har föreslagits som en
förstärkning för vit, möjligen
även avgörande. Draget garderar c4, förhindrar Se3-f1
och förbereder Kd4-e5 som i
kombination med b4-b5 blir
riktigt obehagligt för svart.
43...g5

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?pMk-?-?-0
9p?-SNp?-Zp0
9ZP-MK-?pZp-0
9-?P?-ZP-?0
9?P?-Sn-ZPP0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

44.Se8+ Kd7 45.Sf6+!?
45.Sd6 hade förmodligen säkrat

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-Mk-0
9-MK-?n?-?0
9?-?Q?-?-0
9-?P?-?-?0
9?P?-?-?P0
9-?-?-?-?0
9?-?-?q?-0
xiiiiiiiiy

Svart har springare för tre
bönder men det faktum att alla
hans bönder är borta måste
ha känts väldigt trevligt för
Magnus!
57...De1 58.Dd6
Kanske var utmanaren lite
nervös för svarts potentiella
springargafflar... nu forcerar han
remi för säkerhets skull.
58...De3+ 59.Ka6 Sc5+ 60.Kb5
Sxb3 61.Dc7+ Kh6 62.Db6+

Dxb6+ 63.Kxb6 Kh5 64.h4
Kxh4 65.c5 Sxc5 remi
Slutresultat blev således 6½3½ till Carlsen, vilket ungefär
motsvarade
förväntningarna
enligt Elotalsdifferensen. Det
var en övertygande och odiskutabel seger, som knappast kan
ha gjort den detroniserade
mästaren speciellt besviken.
Carlsen, som är den näst yngste
världsmästaren efter Kasparov
(22 år när han erövrade VMtiteln 1985), var jublande glad
efter det avgörande partiet och
blev slängd i hotellpoolen av
sina närmaste anhängare. För
segern fick han en check på
omkring tio miljoner svenska
kronor, samt en rejäl guldtrofé.
Anand fick två tredjedelar av
nämnda belopp.
Vid presskonferensen efter
matchen fick Carlsen den
obligatoriska slutfrågan om hur
det kändes. Svaret blev att han
givetvis var lycklig men också
lättad och trött. Han erkände
att han hade varit nervös till en
början men efter det psykologiskt
viktiga fjärde partiet så släppte
anspänningen och han kunde
återgå till sitt vanliga spel.
Carlsen tycks numera vara
van vid presskonferenser och
journalister.
Han
undvek
rutinerat de återkommande
frågorna om namnen på sina
sekundanter (liksom namnet på
flickvännen!).
De båda spelarna hyser en
djup, ömsesidig, respekt för
varandra och det märktes inga
hårda känslor dem emellan.
Anand framhöll speciellt att
förlusten i det femte partiet
var en tuff motgång, och att

han aldrig lyckades hitta ”sitt
eget” spel. Han hade försökt att
förbereda sig mentalt för långa
partier men inte lyckats på den
punkten.
Ett par dagar efter matchens
slut gav Carlsen ett överraskande
besked: Det var endast Hammer
som varit sekundant under
matchen! Han var hemma
i Norge och de hade daglig
kontakt via Skype och e-post.
Hammer uträttade ett enormt
arbete både före och under
matchen, framhöll Carlsen.
Carlsens VM-titel är en stor
nyhet som kan betyda en ny
epok för schacket. Med tanke på
norrmannens överlägsenhet är
det lätt att tro att han kommer
att förbli världsmästare under
lång tid framöver. Man frågar
sig vilken påverkan Magnus
kommer att ha på världsschacket. Kommer många andra
spelare att försöka kopiera hans
spelstil? Det blir inte så lätt, tror
jag, eftersom spelstilen i hög
grad baseras på just hans egen
talang. Förhoppningsvis kan en
ung världsmästare öka intresset
för spelet, speciellt i väst, där
schacket ibland, tyvärr, nästan
haft kuriosastatus.
Det råder en verklig schackfeber i Norge, intresset är enormt
och schackspelen är slutsålda
i många affärer. Även i Sverige
har medieintresset varit betydlig
större än normalt, både under
VM-matchen och när det stod
klart att Carlsen vunnit. Och
naturligtvis hoppas vi även på
sikt att det stora schackintresset
i vårt grannland ska smitta av sig
på Sverige, nu när vi har fått en
skandinavisk världsmästare...
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FOTO: Cathy Rogers

Stort intresse för VMmatchen i svenska medier
Text: Niklas Sidmar
Daglig rapportering av TT, livekommentering på svd.se och regelbundna inslag i radio och TV. Till
och med Zlatan uttalade sig om schack på en presskonferens. För svenskt schack är det medieintresse
som VM-matchen gav upphov till närmast unikt.
– Det är naturligtvis fantastiskt roligt. Vi är ju inte direkt vana vid att schack får den här typen av
uppmärksamhet, säger Sveriges Schackförbunds kanslichef Kent Vänman.
I Norge var naturligtvis intresset många gånger
större än i Sverige, med dagliga sändningar
både på TV-kanalen NRK och på den största
dagstidningen VG. Studiosamtal, intervjuer och
stormästarkommentarer följdes av mängder av
norrmän dagligen.
Men uppståndelsen stannade inte vid gränsen,
och schackbevakningen i svenska dagstidningar,
radio- och TV-kanaler har knappast varit
jämförbar sedan 1972 när Bobby Fischer och Boris
Spasskij möttes i Reykjavik.
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– Både under slutet av VM-matchen och efter
att Carlsen blev världsmästare har medier hört
av sig både till oss på kansliet och till andra inom
organisationen för att få kommentarer, göra
reportage eller få bakgrundsinformation om
schack, berättar Kent Vänman.
Sveriges Television, TV 4:s Nyheterna och
Sveriges Radio hade alla inslag om schack medan
matchen pågick, både direkt knutna till VM och
mer allmänt hållna. På presskonferensen inför
VM-kvalmatcherna mot Portugal fick Zlatan

Ibrahimovic frågor om Magnus Carlsen av en
norsk reporter, och efter viss inledande förvirring
svarade han bland annat:
– Det är inte ofta jag spelar, men när jag var
yngre spelade jag mer. Jag vet att de som spelar
schack tänker framåt. De är smarta människor, så
det är kul för dem. Vad ska jag säga?
I alla de stora svenska dagstidningarna
rapporterades det från matchen, särskilt när den
närmade sig sin upplösning, men redan före första
partiet hade Svenska Dagbladet en stort uppslagen
featureartikel om den norske utmanaren. Svenska
Dagbladet arrangerade dessutom en chatt med
Jesper Hall på sin webbsajt från det avslutande
partiet.
– Vi såg ju hur mycket det skrevs i Norge och
när matchen började närma sig ett avgörande läge
insåg vi att vi borde ta ett större grepp. Det var
roligt att kunna lyfta fram något som vi i vanliga
fall inte tar upp, och att försöka ge en hyfsat
initierad bild av ämnet, förklarar Petter Forslund
som är tillförordnad nyhetschef på svd.se.
– Intresset från läsarna var ganska stort, även
om det inte kan jämföras med de allra största

nyheterna. Något som var oerhört bra var chatten
med Jesper Hall under det sista partiet. Jag tycker
att vi tack vare honom kunde ge både en publik
och en initierad bild av schack på samma gång.
Nu är VM-matchen över och den exponering
som schacket får i media kan förväntas återgå till
det normala. Men Petter Forslund tror ändå att
den uppmärksamhet som schacket har fått nu kan
ha betydelse i framtiden.
– Det är förstås svårt att sia om, men kanske kan
vi ha bidragit lite till att folk har fått upp ögonen
för schack. När Carlsen ska försvara VM-titeln om
ett år kommer intresset säkert att vara stort igen,
åtminstone från oss, förklarar han.
SSF:s ordförande Carl Fredrik Johansson
hoppas att man ska kunna dra nytta av intresset
kring VM-matchen på många områden.
– Att göra det blir självklart en utmaning.
Men när vi diskuterar tävlingar, sponsring, nyrekrytering och annat så hjälper det mycket att
ha en så stark förebild som folk känner igen. Vi
kommer att utnyttja Magnus framgångar skamlöst,
men det tror jag inte att han har något emot.

Högskolekurs för
schackledare på
Malmö Högskola

Volontärer sökes
till Chess Battle
i Södertälje

Våren 2014 kommer en högskolekurs i
schackpedagogik att arrangeras vid Malmö
Högskola. Kursen är den första i sitt slag i
Sverige, och är främst tänkt som ett stöd för
dem som håller på med schack i skolor och i
fritidsverksamhet.
Kursen är en distanskurs där deltagarna
träffas tre gånger och kursdeltagarna kommer
att varva teoretiska och praktiska moment.
Lärare är Lars Holmstrand, professor i
pedagogik, SSF:s riksinstruktör Jesper Hall
samt examinatorn Pesach Laksman.
Mer information och länk till inbjudan finns
på www.schack.se.

Chess Battle är en lagtävling där man tävlar
i olika schackgrenar som fokuserar på
samarbete, ledarskap och relationer. Förutom
vanligt schack spelar man bland annat
lagsimultan och löser schackuppgifter. I
februari arrangerar Johanna Valentin ett Chess
Battle med 1 000 elever inom ramen för sitt
projekt Utsiktstornet.
Arrangemanget hålls i Södertälje den 1011 februari i samarbete med Stockholms
Schackförbund, och nu söker man volontärer
som kan ställa upp som funktionärer under
dagen. Den som vill hjälpa till kan anmäla sitt
intresse till utsiktstornet@gmail.com.
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Text: Niklas Sidmar
För första gången sedan i Vallentuna 2001 spelades
Skol-SM i Stockholmsområdet. Denna gång var
Engelska skolan i Bromma spelplats, och totalt
kom 410 barn till start, en liten ökning jämfört med
de senaste åren. Förutom SM-titlarna tävlades det
om platser i de nordiska skolmästerskapen, som
spelas i Danmark i februari nästa år.
A (Födda 1993-1996)
I den äldsta klassen kom flera av landets
starkaste juniorer till start, och högst rankade var
Limhamnsspelarna Linus Johansson och Philip
Lindgren. Båda två var obesegrade fram till den
femte ronden då Johansson vann det inbördes
mötet. Lindgren tappade ytterligare 1½ poäng och
fick nöja sig med en fjärdeplats.
Finalmötet inträffade faktiskt redan i den
första ronden, då Linus Johansson besegrade
andrapristagaren Martin Lokander, men till
slut blev turneringssegern överlägsen och Linus
Johansson var en av två spelare i Skol-SM utan
poängförlust.
B (Födda 1997-1998)
B-gruppen blev jämnare med fyra spelare inom en
halv poängs marginal i toppen. Segrare blev Piotr
Terochin från Malmö, som gick obesegrad genom
turneringen och endast släppte tre remier.
Efter honom följde Patrik Liedbeck, Egor Norlin
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och Anton Darnell, alla på 6 poäng.
C (Födda 1999)
I C-gruppen, för spelare födda 1999, blev det
dubbelt Stockholm i topp. David Bit-Narva
avgjorde genom att vinna finalpartiet mot Axel
Berglind i den femte ronden, och Bit-Narva
tappade sedan bara två remier under tävlingen.
Berglind förlorade mot slutsegraren, samt mot
fjärdepristagaren Edvin Bannout och tog 6 poäng.
Trea slutade Kadett-SM-vinnaren från i somras,
Eslövs Martin Jogstad.
D (Födda 2000)
Alfons Emmoth stod för ett av två Västeråsguld i
årets tävling. Emmoth inledde med sex raka segrar,
innan enda poängförlusten kom i den sjunde
ronden då han förlorade mot Adrian Ekenstierna.
Tvåa slutade Daniel Johnson som utöver
förlusten mot Emmoth spelade två remier. Han
slutade på 6 poäng vilket var samma som trean
Ekenstierna och fyran Joakim Nilsson.
E (Födda 2001)
Klemens Ng från Skövde släppte bara en halv
poäng i E-klassen, för spelare födda 2001. Den
kom i den sjätte ronden, mot Edvin Hoac som till
slut tog bronsmedaljen på 6½ poäng, 1 poäng efter
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Skol-SM i Stockholm för
första gången sedan 2001

410 spelare kom till start när Skol-SM spelades på Engelska skolan i Bromma.
slutsegraren. 6½ poäng hade även Minior-SMvinnaren från i somras, Lisa Fredholm.
För Klemens Ng var detta tredje raka Skol-SMguldet.
F (Födda 2002)
Santiago Grueso Cordoba vann Schackfyranmästaren i somras och var en av favoriterna i
F-klassen, som han vann efter elva raka vinstpartier.
Högst rankad var dock andrapristagaren Sixten
Rosager från Lund, och västeråsaren avgjorde
tävlingen i den tredje ronden då han vann mötet
dem emellan. Dessa båda stod i särklass med
11 respektive 10 poäng, och trea slutade Jacob
Jönsson med 8½.
G (Födda 2003)
Linköpingsspelaren Gabriel Nguyen vann
2003-klassen både förra året och 2011, och var en
av tre spelare som försvarade sitt SM-guld från

Norrtälje. Förra året radade han upp elva raka
segrar, den här gången släppte han två remier och
slutade på 10 poäng. Tvåa blev Soohan Yang och
trea Ludvig Carlsson.
H (Födda 2004)
Även i H-klassen lyckades förra årets vinnare
försvara sitt SM-guld. Här var det Emil Reimegård
från Uppsala Skolschacksällskap som vann på
9 poäng. Bakom honom var det jämnt med tre
spelare på 8 poäng: Matija Svetic, Agnes Ng och
Ragnar Jäppinen.
I (Födda 2005 och senare)
Yngsta klassen var den enda där de två främsta
spelarna slutade på samma poäng. Ludwig
Sandhu, tävlande för Wasa SK, förlorade mot
Akash Mitra i den fjärde ronden, men drog ändå
det längsta särskiljningsstrået. Mitra blev tvåa, och
på tredjeplats kom Sherry Sun.
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Bra start och
dålig avslutning
i Lag-EM
Text: Niklas Sidmar Foto: Calle Erlandsson
Efter framgången i förra årets
OS i Istanbul fanns det vissa
förhoppningar på det svenska
laget i Lag-EM. Nils Grandelius,
Hans Tikkanen, Emanuel Berg
och Pontus Carlsson var kvar i
laget sedan OS, och denna gång
kompletterades de av debutanten
och nyblivne stormästaren Erik
Blomqvist.
Sverige var rankat på
tjugofemte plats av 38 lag i den
öppna klassen. I damklassen
deltog 32 lag från 30 nationer,
men inget från Sverige.
I Lag-EM för två år sedan fick
Sverige en fin start genom att
spela oavgjort med sjätterankade
Frankrike. Den här gången
var det Azerbajdzjan som var
rankat på sjätte plats, och det
var också mot Azerbajdzjan

28 TfS 4/2013

som svenskarna överraskande
spelade 2-2 i den första ronden.
Azerbajdzjan ställde över
sin högst rankade spelare
Shakhriyar Mamedyarov, och
i hans frånvaro spelade Nils
Grandelius remi mot Teimour
Radjabov på förstabordet. Hans
Tikkanen vann mot Eltaj Safarli
medan Emanuel Berg spelade
remi mot Rauf Mamedov. Erik
Blomqvist mötte Gadir Guseinov i sin landslagsdebut.
 Gadir Guseinov
 Erik Blomqvist


Sicilianskt (B43)

Kommentarer av Erik Blomqvist
I min landslagsdebut hade jag

svart mot Gadir Guseinov som
före matchen blev beskriven
som en typisk "rufflare". Han
har en pragmatisk spelstil och
har för vana att avgöra partierna
i motståndarens tidsnöd med
olika taktiska tricks. Jag lyckades
hålla hyfsad koll på klockan
men missade likväl en taktisk
vändning.
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 a6
Under förberedelserna noterade
jag att Guseinov regelbundet
spelar en i mina ögon rätt harmlös variant med g2-g3 mot Kan.
Han vill nog helt enkelt bara
uppnå en intressant ställning
varifrån han kan spela ut svagare
motståndare.
5.Sc3 Dc7
I olympiaden 2010 spelade

Tiger Hillarp Persson 5...b5 mot
samma motståndare. Då liksom
nu tycks svart ha kommit okej ur
öppningen även om Guseinov
vann partiet.
6.g3 Lb4 7.Ld2 Sf6 8.Lg2 Sc6
9.Sb3 Le7

XIIIIIIIIY
9r?l?k?-Tr0
9?pWqpVlpZpp0
9p?n?pSn-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?P?-?0
9?NSN-?-ZP-0
9PZPPVL-ZPLZP0
9TR-?QMK-?R0
xiiiiiiiiy

Det kan verka märkligt att
tappa tempo på det här sättet.
Samtidigt har svart lyckats tvinga bort springaren från centrum
och fått löparen att inta en inte
helt optimal position på d2.
Svart backar för att kunna göra
d7-d6 utan att tvingas byta bort
svartfältslöparen.
10.0–0 d6 11.f4 b5 12.a3
Att vit gör a2-a3 i Sicilianskt
brukar jag se som ett gott tecken
för svart.
12...Lb7 13.g4 Sd7 14.De2 Sb6

XIIIIIIIIY
9r?-?k?-Tr0
9?lWq-VlpZpp0
9pSnnZpp?-?0
9?p?-?-?-0
9-?-?PZPP?0
9ZPNSN-?-?-0
9-ZPPVLQ?LZP0
9TR-?-?RMK-0
xiiiiiiiiy
Det här är ett intressant drag
som var planerat före partiet. c4
är ett utmärkt fält för springaren.
Min idé är också att avvakta

med kungen i centrum så länge
som möjligt för att behålla
olika möjligheter. Vit kan då
inte heller riktigt sätta igång
de normala angreppsplanerna
mot kungsflygeln. Guseinov har
mött 14.0–0 två gånger tidigare.
15.Tae1 Lh4
Hit sträckte sig mina förberedelser med slutsatsen att svart
har bra spel.
16.Td1 h6
Förhindrar att vit gör g4-g5.
17.Tf3 Sc4 18.Lc1 Lf6 19.Kh1
Möjligen står kungen bättre här
då den inte riskerar att utsättas
för Db6+ i vissa varianter. Här
eller i nästa drag förväntade jag
mig 19.Th3 vilket det kanske var
tur att han inte spelade eftersom
jag var lite inne på att besvara det
med det dåliga 19...g5?. Då följer
nämligen det tematiska 20.e5!
dxe5 21.Se4 som leder till klar
fördel för vit. Det verkar istället
som att svart inte nödvändigtvis
behöver vara rädd för att vit gör
g4-g5 utan exempelvis kan spela
19...Tc8 20.g5 Lxc3 21.bxc3 Se7.
19...Tc8

XIIIIIIIIY
9-?r?k?-Tr0
9?lWq-?pZp-0
9p?nZppVl-Zp0
9?p?-?-?-0
9-?n?PZPP?0
9ZPNSN-?R?-0
9-ZPP?Q?LZP0
9?-VLR?-?K0
xiiiiiiiiy

Ett standarddrag som man
efteråt undrar varför man la
bort så mycket tid på. Det är
visserligen svårt att förutse var
tornet kan komma att behövas
i framtiden. I nuläget är det ju

flera pjäser i vägen på c-linjen.
Även 19…Td8 kändes som ett
rimligt drag, för att ha d6 under
uppsikt. Jag var även inne på att
inleda en kommande springarmanöver redan nu, men avskrev
det då jag såg varianten 19...
Se7 20.Sd4 Sg6?? 21.Sdxb5!.
Poängen är förstås 21...axb5
22.Sxb5 Dc5 23.Dxc4.
20.Df1?!
Ett mystiskt drag som jag ännu
inte har upptäckt poängen med.
Det visar nog bara att det är svårt
att göra något konstruktivt. Vit
håller i ställningen men det är
ytterst tveksamt om damen står
bättre här än på e2.
20...Se7
Påbörjar en fin manöver. Springaren ska till h4 för att eventuellt
bytas mot vitfältslöparen.
21.Th3 Sg6 22.Df2
Förhindrar Sh4.
22...De7
Förnyar "hotet". Nu tog min
motståndare sig en rejäl lutare
och verkade inte alls nöjd med
ställningen. Samtidigt kände
jag en tilltagande optimism allteftersom minuterna tickade ner.
23.g5!?
Jag blev förvånad när han kom
upp med det här draget som
i mina ögon verkade dåligt.
Istället för att stanna upp och
försöka luska ut vad han hade i
kikaren utförde jag kanske mitt
nästa drag lite för snabbt. 23.Sd4
var vad jag hade väntat mig.
23...hxg5?
Aningslöst klev jag rakt in i
fällan. Om jag hade hittat rätt i
detta läge kunde jag istället ha
uppnått en säker ställning med
bekvämt spel för svart. Det rätta
var 23...Lxc3! 24.Txc3 (Ännu
sämre är 24.bxc3 hxg5 25.Txh8+
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för min motståndare även om
Houdini förstås inte håller med.
39.Sb7
Spelat med några få sekunder
kvar på klockan. Ännu starkare
var det brutala 39.Lxg5 men
sådana drag är inte helt uppenbara i tidsnöd. Partidraget är
också fullt tillräckligt.
39...Sh4 40.Sc5 Dc6

Erik Blomqvist inledde med två raka förluster, men därefter gick det bättre. På de avslutande fem ronderna
tog landslagsdebutanten Blomqvist 3 poäng.
Sxh8 26.fxg5 Sg6 med en
positionellt väldigt bra ställning
för svart.) 24...hxg5 25.fxg5 e5!?.
Efter den här fortsättningen
hade svart åtminstone inte stått
sämre. Enda problemet för
svart är att hitta något sätt att
förstärka ställningen då pjäserna
redan står så bra. Det var en
variant som jag reflekterade över
under partiet, men jag såg ingen
anledning till att frivilligt byta
bort löparen.
24.Txh8+ Sxh8

XIIIIIIIIY
9-?r?k?-Sn0
9?l?-WqpZp-0
9p?-ZppVl-?0
9?p?-?-Zp-0
9-?n?PZP-?0
9ZPNSN-?-?-0
9-ZPP?-WQLZP0
9?-VLR?-?K0
xiiiiiiiiy
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Så långt allt väl. Jag hade gissat
att vits idé kunde vara att göra
f4-f5 och spela på att den svarta
springaren för tillfället är fast i
hörnet. Men med merbonde och
utmärkt ställning i övrigt är detta
mycket bra för svart. Guseinov
hade helt andra planer.
25.e5!
När han utförde detta drag
förstod jag nästan direkt att det
var kört. Det leder till pjäsvinst
och även om svart får ett par
bönder som tröst så är det inte
tillräckligt.
25...dxe5 26.fxg5 Lxg5
En av poängerna som måste
genomskådas
från
distans
är att 26...Lxg2+ besvaras
med 27.Dxg2 och g5-bonden
är garderad. Hela den här
sekvensen som startade med
23.g5 var svår att se för mig.
27.Lxg5 f6 28.Lc1 Sf7

Jag försökte givetvis kämpa
så gott jag kunde men vit står
praktiskt taget på vinst och
Guseinov spelade resterande
del av partiet snabbt och
övertygande.
29.Se4 a5
En bättre chans enligt datorn
var att byta bort löparen med
29...Lxe4 men inte heller det ser
speciellt bra ut.
30.Sbc5 Ld5 31.b4
Instruktivt
spelat.
Svarts
springare tillåts bli kvar på c4
men det är viktigare att säkra
upp c5 fältet.
31...axb4 32.axb4 Td8 33.Tg1!
Ytterligare ett överraskande men
starkt drag.
33...Sfd6 34.Sg3 Df7 35.Lxd5
exd5 36.Sf5 g5 37.Se6 Sxf5
38.Sxd8 Dd7
Nu kändes det som om jag hade
lyckats röra till det en aning

XIIIIIIIIY
9-?-?k?-?0
9?-?-?-?-0
9-?q?-Zp-?0
9?pSNpZp-Zp-0
9-ZPn?-?-Sn0
9?-?-?-?-0
9-?P?-WQ-ZP0
9?-VL-?-TRK0
xiiiiiiiiy
Drömmen var förstås att kunna
spela d5-d4 här men svart är
ett drag för sen. När vi nu hade
nått tidskontrollen var det sista
hoppet ute.
41.De2 Sd6 42.Tf1 Ke7 43.Lxg5
d4+ 44.Kg1 fxg5 45.Dxe5+ Kd8
46.Dxg5+ uppg.
En ovanlig öppningsvariant
ledde till en väldigt intressant
och komplicerad ställning. Jag
fick egentligen partiet dit jag
ville och ett tag såg det lovande
ut men missar man en taktisk
sekvens så blir man straffad
direkt.
Under de första fyra ronderna
turades Blomqvist och Pontus
Carlsson om att förlora på
fjärdebordet, men i den femte
började debutanten Blomqvist
att plocka poäng och därefter
fick han spela återstoden av
matcherna. Till slut tog han 3

poäng på sju spelade partier.
Nils Grandelius spelade samtliga partier på förstabordet
och gjorde en stark individuell
prestation. Hans enda förlust
kom mot Veselin Topalov där
en bättre ställning en bit in i
partiet förvandlades till förlust
i en komplicerad ställning efter
tidskontrollen. I övrigt blev det
tre vinster, fem remier och en
prestationsrating på 2669. En av
vinsterna kom i den sista ronden
mot montenegrinen Nikola
Djukic.
 Nicola Djukic
 Nils Grandelius


Sicilianskt (B90)

Kommentarer av Nils Grandelius
1.e4
Nikola Djukic är en teoristark
angreppspelare
som
alltid
öppnar med 1.e4 och fortsätter
in i de hårdaste varianterna.
Mot den typen av spelare kan
det ofta vara en god idé att
spela lite långsammare och
mer positionellt spel, varför
slutet spanskt var ett intressant
alternativ. Jag kände mig dock
säker på mina varianter och
min variantberäkning och
valde istället att ta tjuren vid
hornen och gå rakt in i Djukics
favorittyp av spel.
1...c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4
Sf6 5.Sc3 a6 6.Le3 e6
Spelat i samma anda som 1…
c5. Svarts solidaste fortsättning
är utan tvekan 6…e5 men att
istället spela flexibelt med 6...e6
inbjuder till ännu vildare och
mer taktiskt spel.
7.g4

XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVl-Tr0
9?p?-?pZpp0
9p?-ZppSn-?0
9?-?-?-?-0
9-?-SNP?P?0
9?-SN-VL-?-0
9PZPP?-ZP-ZP0
9TR-?QMKL?R0
xiiiiiiiiy

Sin vana trogen väljer Djukic här
den rakaste vägen till angrepp.
I mitten av 2000-talet var det
engelska angreppet med f3, Dd2
och gå med g- och h-bönderna
klart vanligast, men Perenyiattacken med direkt g4 syftar till
att uppnå detta utan att behöva
slösa ett drag på f3. Nackdelen är
svarts nästa drag.
7...e5 8.Sf5 g6 9.g5! gxf5
10.exf5!
Absolut tvunget. Vit offrar temporärt en pjäs men får farliga
framskjutna bönder och svarts
utveckling är starkt lidande. Att
istället spela 10.gxf6 leder nära
nog till vinstställning för svart
efter 10...f4 eftersom vit tappar
avgörande tempo när han måste
backa.
10...d5
Återigen det enda draget.
10...Sfd7 ger vit ett i princip
avgörande angrepp efter 11.Dh5
följt av antingen Lc4 eller g6.
11.Df3

XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVl-Tr(
9?p?-?p?p0
9p?-?-Sn-?0
9?-?pZpPZP-0
9-?-?-?-?0
9?-SN-VLQ?-0
9PZPP?-ZP-ZP0
9TR-?-MKL?R0
xiiiiiiiiy
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Nils Grandelius har blivit ett pålitligt ankare på det tuffa förstabordet i landslaget. Enda förlusten i Lag-EM
kom mot bulgaren Veselin Topalov.
11...Se4!
11...d4 har traditionellt varit
svarts vanligaste drag, men
framförallt Shirov och Polgar
har många gånger bevisat
att vits angrepp är livsfarligt
efter 12.0–0–0 Sbd7 och nu
antingen 13.Ld2 eller det ännu
aggressivare 13.Lc4.
12.Sxe4 dxe4 13.Dxe4 Sc6
Genom att ge tillbaka en bonde
har svart uppnått två saker:
Dels fått byta av en pjäs som
dessutom var hotad, dels stoppat
vits långa rockad.
14.Lc4
14.Ld3 har aldrig testats, men
är egentligen ett väldigt logiskt
drag för att komma till rockad
direkt. Vill man spela varianten
med vit är mitt tips att utforska
detta drag.
14...Dd7!
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Ett drag som vid första anblicken
ser mycket märkligt ut, men
egentligen är väldigt logiskt.
Eftersom svarts spel till stor del
bygger på att stoppa vit från att
rockera långt så är 14…Ld7 eller
14…Ld6 fel, och svartfältaren
har knappast någon annan bra
ruta. Istället sätts nu press på vits
svagaste punkt – f5-bonden.
15.g6
15.f6 vore ett stort fel eftersom
det tar bort vits viktigaste
bondebreak. Efter 15...Df5 står
svart åtminstone klart bättre.
15...fxg6 16.fxg6 Df5!
Jag utnyttjar att vit knappast har
möjlighet att byta dam. Nu följer
ett par schackar vars främsta
mål är att nagla fast svarts kung
i centrum.
17.Lf7+ Ke7 18.Dh4+ Kd6
19.Lb6!?

XIIIIIIIIY
9r?l?-Vl-Tr0
9?p?-?L?p0
9pVLnMk-?P?0
9?-?-Zpq?-0
9-?-?-?-WQ0
9?-?-?-?-0
9PZPP?-ZP-ZP0
9TR-?-MK-?R0
xiiiiiiiiy

En väldigt tematisk idé som
bygger på det Jacob Aagaard i
sina böcker om angrepp kallar
”Killing Zone”. Principen är
att om motståndarens kung är
i ett utsatt område är det ofta
värt att lägga ett drag på att
hålla fast den där, även om det
inte vinner tempo. 19.0–0–0+
skulle istället leda svarts kung
till relativ säkerhet efter 19...Kc7
även om vit bibehåller en del
kompensation med 20.Ld5.

19...Sd4!
Helt tvunget. Jag måste bereda
plats för kungen på c6 och
dessutom ånyo stoppa lång
rockad.
20.Lxd4 exd4 21.Dxd4+ Kc7
22.0–0–0
22.Dxh8?? De4+ vinner direkt
för svart efter 23.Kd2 Lh6+
24.Kc3 Lf5!.
22...hxg6 23.Lxg6?!
Den första avvikelsen mot
tidigare spelade partier. Mot
Kozul 2012 spelade Djukic
23.Dxh8 Dxf7 24.De5+ Kb6
men fann ingenting bättre än
25.De3+ Kc7 26.De5+ med remi.
Efter partiet berättade Djukic att
han kände sig tvingad att spela på
vinst eftersom han var vit och de
andra montenegrinerna kommit
tveksamt ur öppningarna. Det
är en intressant tanke som jag
dock tror är felaktig. I de allra
starkaste lagen ser man ofta att
vitspelarna först gör ett försök
att se om motståndaren är med
i öppningen, men sedan, om
det visar sig att ställningen blir
riskfylld, så styr de partiet mot
den säkra remihamnen istället.
23...Dxg6!
23...Dg5+ 24.f4 Dh4 tycker
datorn att jag borde spelat,
men dels har vit nu fortfarande
remi med De5-e3, dels kan
han försöka få ut mer efter
exempelvis Td3!?.
24.Dxh8
XIIIIIIIIY

9r?l?-Vl-WQ0
9?pMk-?-?-0
9p?-?-?q?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
9PZPP?-ZP-ZP0
9?-MKR?-?R0
xiiiiiiiiy

Partiets viktigaste läge. Initialt
kan man tänka att eftersom vit
har mer material men svart har
fler pjäser så är det svart som
ska spela på angrepp och vit
som ska spela på att lugna ner
ställningen. Det är principiellt
sett den riktiga tankegången,
men här är det svarts kung som
är mest utsatt. Jag prövade att
räkna diverse varianter för att se
om jag överlevde, och det tyckte
jag att jag med nöd och näppe
gjorde, men sedan slog tanken
mig att svarts angrepp faktiskt
inte tappar i fart av dambytet!
Alltså:
24...Dh6+! 25.Dxh6 Lxh6+
26.Kb1
…och nu det lugna och fina…
26...Ld7
…som tydligt demonstrerar
vilka problem vit har –
bönderna på h- och f-linjerna är
isolerade och kommer falla förr
eller senare. Jag kan i lugn och
ro aktivera tornet och stabilisera
positionerna för mina löpare.
27.Thf1 Lb5 28.c4?
Jag tror att detta är ett dåligt drag.
Vits bästa chans att försvara sig
är förmodligen att helt glömma
kungsflygelbönderna, ställa upp
sig passivt på damflygeln och
hoppas att svart inte kommer
att kunna bryta igenom.
Förmodligen ska det objektivt
sett vara remi, men det är ingen
rolig uppgift för vit. Därför är
beslutet att spela mera aktivt
med 28.c4 förståeligt, men
hetsiga rörelser i försvaret
(framförallt med bönder) leder
nästan alltid till att slutet bara
kommer fortare.
28...Lc6 29.f4 Lg7!
Löparen har gjort sitt på h6 och
dirigeras nu till den ultimata f6-

rutan. Min plan är nu bara att
stoppa f-bonden och penetrera
med tornet.
30.Tde1 Lf6 31.Te6 Tf8
Tornet har visserligen inget att
göra på f8, men det gör inget
eftersom det bara är en tillfällig
position.
32.f5 Ld7 33.Te2 Th8 34.Ka1
Vad annars?
34...Th4 35.Kb1

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?pMkl?-?-0
9p?-?-Vl-?0
9?-?-?P?-0
9-?P?-?-Tr0
9?-?-?-?-0
9PZP-?R?-ZP0
9?K?-?R?-0
xiiiiiiiiy
35...a5!
35...Txc4 vore ett stort misstag
eftersom det tillåter vit att byta
torn med 36.Tc2 varefter vit
är den enda som kan vinna.
Det är mitt torn som ska göra
jobbet, och hota lite här och
där, medan löparna bara ska stå
långt bak och understödja det
hela. Utan torn har vit för lätt
att försvara sig. Lite intressant
är att datorn tycker att svart ska
slå på c4 eftersom den tänker
så materialistiskt och inte alls
långsiktigt.
36.a3 a4 37.Tg2
I tidsnöd försöker vit nu att
skapa någon form av aktivt
motspel, men liksom det tidigare
28.c4 påskyndar det bara slutet.
37...Lc6 38.Tg6 Ld4 39.h3 Le4+
40.Ka2 Ld3 41.Tc1 Lxf5 42.Tg2
Txh3 43.Te2 Kc6 44.Tg2 Tf3
45.Th1 Ld3 46.Tg4 Lf6 47.Th2

TfS 4/2013 33

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?p?-?-?-0
9-?k?-Vl-?0
9?-?-?-?-0
9p?P?-?R?0
9ZP-?l?r?-0
9KZP-?-?-TR0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

Det sista misstaget, men ställningen är helt förlorad ändå.
Jag bara går upp med kungen
och plockar c4-bonden, följt av
avancemang med b-bonden.
47...Tf1
…och vit kan inte gardera sig
mot matten.
48.uppg.
Så vad kan man säga om
partiet? Egentligen gjorde vit
bara ett stort misstag – han

övervärderade sina chanser i
drag 23 och valde att fortsätta i
en ställning där bara svart kan
vinna. Troligtvis var detta för att
han inte insåg att mitt angrepp
är lika starkt även utan damer.
Efter det var det spel mot ett mål,
och även om det objektivt nog
fortfarande ska vara remi är det
en väldigt otacksam uppgift att
behöva försvara. Både för mig
och min motståndare kändes
det som att jag bara vann utan
att något speciellt hände.
Vinsten
hjälpte
dessvärre
inte det svenska laget som
förlorade snöpligt mot Montenegro och därmed föll tillbaka till tjugosjätte plats, en
placering sämre än ratingen
hade förebådat. Sista rondens

betydelse är dock stor och
placeringen ska man kanske inte
stirra sig blind på.
– Man kan väl säga att vi vann
ungefär de matcher vi skulle,
utan att prestera någonting
extra. Resultatet var väl godkänt,
eller i alla fall med nöd godkänt,
säger lagkapen Stellan Brynell.
En liten fjäder kunde dock
placeras i den svenska hatten
efter att toppstriden i den sista
ronden utfallit till Azerbajdzjans fördel. Laget var det enda
som gick obesegrat genom
turneringen och Sverige var
ett av fyra lag som de spelade
oavgjort mot. Tvåa slutade
Frankrike, trea Ryssland och
fyra Armenien. I damklassen
segrade Ukraina, en poäng före
Ryssland och Kina.

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 2014, med e-post till kansliet@schack.se eller med vanlig
post till:
Sveriges Schackförbund
Kabelvägen 19
602 10 Norrköping

● Sveriges Schackförbund vidarebefordrar förslagen till Riltonfonden tillsammans med sitt yttrande.
● Riltonfonden fattar beslut vid sitt vårmöte.
● Utmärkelserna delas ut vid SSF-kongressen i Borlänge 2014.

Välkomna med Era förslag!
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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. I Schackbutiken arbetar IM Ari Ziegler. Välkommen att besöka en välsorterad butik där du hittar Nordens största lager av
schackartiklar!
Hemsida: www.schackbutiken.com
Öppet mån–fre 10.00–18.00, Welandergatan 12A, 416 56, Göteborg

e-post: schackbutiken@tele2.se
Tel/fax: 031-24 47 14

Vem är din sparringpartner inför SM?
Master Chess

av Saitek Mephisto, 2150 i spelstyrka

Pris: 2590kr

Om du har 1400-2100 i ranking och vill spela schack därhemma, är Master Chess (världens starkaste
schackdator) din perfekta partner. Master Chess har ett brett spektrum av funktioner vilka ger dig
det du vill ha vid olika tillfällen. Låt säga att du har 1700 i ranking och vill ta ett parti. Då kanske
du tänker att du kanske inte behöver Master Chess utan kan nöja dig med någon enklare variant.
Det ligger något i det. Men om du väljer Master Chess kan du få den att spela i din egen spelstyrka
och göra dragen snabbt! Om du har en dator med maxnivå 1900 så behöver den kanske två minuter
per drag för att nå 1700, och (tro mig) det vill man inte! Man vill att datorn ska spela snabbt.
Master Chess har en inbyggd schackklocka och erbjuder 64 nivåer att välja på. Du kan spela
blixt eller långparti. Du kan spela på skoj eller sätta den på oändlig analys. Det är enkelt att
spela mot Master Chess. Den har en fyrsiffrig digital display som visar sina drag, men den har
även lysdioder på kanten som diskret visar vilken pjäs den vill ﬂytta. När man lyfter upp pjäsen
lyser den sedan upp platsen den vill gå till. Skulle du ångra något drag kan du ta tillbaka det,
eller alla drag för den delen! Ta tillbaka så många drag du har lust med och fortsätt partiet där
det passar.
En sak som är väldigt praktisk med Master Chess är när du måste pausa partiet. Om du stänger
av strömmen till Master Chess lägger den ställningen på minnet och återupptar spelet där du
slutade!
Du kan låta Master Chess bli din tränare. Låt datorn varna dig för misstag eller låt den helt
enkelt visa vad den tänker på, ställ upp ställningar som den kan analysera. Du kan även använda
den till att lösa schackproblem. Den har en minnesbank med 20 000 öppningsdrag som ger dig
motstånd i öppningsfasen men som även fungerar som en liten uppslagsbok när du vill kolla dina
partier. Vill du se mästarpartier? Inga problem; Master Chess har även sådant i minnesbanken!
Den är bra att ta med på resan. Formatet är lagom (rutorna är 25 x 25 mm, kungshöjden är
48 mm). Du får en smidig väska i läderimitation som du placerar Master Chess i för att skydda
den under resan. Även om
en batterieliminator ingår har
du möjlighet att använda
vanliga AA-batterier när du inte har
tillgång till elektrisk ström.
När du åter kopplar in strömmen
sparar
Master
Chess
automatiskt på dina batterier! På
schackdatorns undersida har
du smarta fack för pjäserna.
Vad är då det bästa med
Master Chess? Kan det vara priset?
Ja, på sätt och vis är det
det. Även om garantitiden är på
det brukliga två år så har datorn normalt en mycket lång livslängd. Många av mina kunder har
haft den i över 10 år och Master Chess visar inga tecken på att tröttna. Om du slår ut priset
per användningstimme kan man säga att priset är rena fyndet. Spelar du 1-2 partier i veckan
så hamnar du så småningom på ett pris runt 1
kr per timme! Att satsa på kvalitet lönar sig
i längden!

Master Chess

- din sparringpartner !inför SM!
- Och du!
Om du är medlem i SSF och hänvisar till den
här annonsen får du den till det gamla priset;
dvs 2300 kr, och ... jag bjuder på frakten!
(Gäller tom 31 mars 2013)

Äntligen!

Bokaktuelle Axel Smith tog
"sista chansen" till GM-norm

FOTO: Calle Erlandsson

Text: Niklas Sidmar
Efter att Axel Smith spelat i SM-gruppen för
första gången 2007 satte han upp ett tufft mål: Att
bli stormästare året därefter. ”Naivt”, säger han i
efterhand.
Efter SM i Lund 2010 gjorde han en förnyad
satsning, men trots att han under de följande åren
höjde sin spelstyrka och hade normchans gång på
gång blev det inte några stormästarnormer. Efter
landslagsdebuten i OS 2012 avbröt han sin satsning
och bestämde sig för att inte längre ta schacket lika
seriöst.
I höstas fick han en plötslig ingivelse, åkte till
danska Køge för att delta i Xtracon Grandmaster
som också var Nordiskt mästerskap, förberedde
sig knappt och skrev dagliga rapporter på schack.
se. Då blev det plötsligt både norm och NM-titel.
Tidigare under sommaren hade Axel spelat
tre turneringar, men även om den riktigt seriösa
satsningen ligger längre tillbaka kom han inte till
spel oförberedd.
– Inför SM löste jag uppgifter fyra timmar om
dagen i en månad, och även om jag inte hade

någon uttalad målsättning byggde det onekligen
upp en del förväntningar. Så att jag bestämde
mig i sista stund för att delta i Køge var viktigt
för att kunna spela avslappnat. Samtidigt hade
jag tillräckligt med motivation för att sitta vid
brädet och koncentrera mig under hela partierna,
eftersom det var den sista turneringen på ett tag.
– Jag har funderat en del på det i efterhand och
märkt att man ofta kämpar betydligt bättre när det
är ”sista chansen”. Problemet är att det inte kan
missbrukas – jag vet inte hur man ska lyckas lura i
sig själv att varje parti är ”sista chansen”.
Axel har sagt att ett av skälen till att satsningen
på en spelarkarriär tonades ner var det påfrestande
i att hela tiden leva med pressen att prestera. Att för
en gångs skull spela utan den pressen kan förstås
haft betydelse för resultatet i Køge. Samtidigt
är marginalerna små och skillnaden mellan en
hygglig och en fantastisk slutplacering behöver
inte vara mer än tillfälligheter. Axel tycker inte att
han spelade annorlunda i Køge.
– Generellt spelade jag ungefär som vanligt, men
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mästerskap, framförallt när man ser listan över
nordiska mästare med Aljechin, Nimzowitsch,
Ståhlberg och Bent Larsen.

FOTO: Niklas Sidmar

Ett annat skäl till att satsningen på en spelarkarriär
har tonats ner var planerna på att skriva en
schackbok. Boken, Pump up your rating, kom ut
i höstas, fyra år efter att idén dök upp för första
gången.
– Det började med att jag åkte till Kristiansund
i september 2009 för att vara tränare. Då lade jag
ett par veckor på att sammanfatta min syn på
schackträning och vad jag ville lära ut. Idéerna
testade jag sedan både i Kristiansund och på
mig själv. Tanken på att skriva en bok fanns där,
men jag ville inte att det skulle störa mitt eget
schackspelande. 2012 kom jag på mig själv med att
sitta och fundera över boken när jag spelade, och
förstod att det var dags att komma igång.
– Boken är tänkt för en något högre nivå än de
flesta schackböcker, fast det har jag inte tillåtelse
från förlaget att säga. Det mesta kan användas av
alla, men exempelvis kapitlet om öppningar är
framförallt för de mest ambitiösa. Tanken är att

Axel Smith har sänkt ambitionsnivån det senaste året, men trots detta blev det både stormästarnorm och
NM-titel i danska Køge i oktober.

"Tanken på att skriva en bok fanns där, men jag ville inte
att det skulle störa mitt eget schackspelande. 2012 kom jag
på mig själv med att sitta och fundera över boken när jag
spelade, och förstod att det var dags att komma igång."
hade mer tid på klockan i de avgörande lägena och
tog vara på de chanser jag fick. Det känns mer som
tillfälligheter än som bra spel. I första ronden hade
jag ett teoretiskt remislutspel där jag gick runt,
runt och runt. Sedan gick jag runt på ett annat vis
och min motståndare gick fel. Jag vann efter 123
drag – med ett annat resultat hade det kunnat bli
en helt annan turnering.
Inför sista ronden behövde Axel remi för att
säkra stormästarnormen och hade dessutom
chans till NM-titeln om resultatet blev det rätta i
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partiet mellan Peter Heine Nielsen och Andreas
Skytte Hagen.
Axel spelade en snabb remi och när Skytte
Hagen vann blev han nordisk mästare och slutade
tvåa i Xtracon Grandmasters, en halv poäng efter
Yuri Solodovnichenko.
– Efter att jag gick över 2500 i elo och klarade
rankingkravet har normer varit det enda jag spelat
för. Jag tänkte inte alls på en eventuell NM-titel
förrän jag såg att Andreas klarade sig bra mot
Peter Heine. Men det är förstås alltid kul med

den första delen, om att tänka schack, kan läsas
från pärm till pärm men att den andra delen, om
att träna schack, fungerar som uppslagsbok och
inspirationskälla när man ska träna olika delar av
sitt spel.
Axel skriver regelbundet både artiklar,
reportage och partikommentarer, inte minst till
Tidskrift för Schack och schack.se. Men när det
gäller Pump up your rating har han arbetat på ett
delvis annorlunda sätt.
– I längre texter tillkommer mycket annat än
det rent schackliga, som att förklara saker och ting
i en pedagogisk ordning och att göra den röda
tråden tydlig. Efter att jag var färdig med ett första
utkast läste Jesper Hall boken och gav flera tips
om hur jag kunde ändra på ordningen för att göra
innehållet tydligare.
– Det roligaste var den första dagen, då jag
gjorde upp en plan för allt som skulle vara med.
Det svåraste var att därefter skriva ned det...
Engelskan var också svår – utan hjälp från Håkan
Lyngsjö och Hans Tikkanen vet jag inte hur jag
hade klarat av det, säger Axel Smith.

Dam-SM i snabbschack
Granbackaskolans matsal i Solna, den 6 januari 2014
Priser: 2500 - 999 - 500 kr samt ett års Playchesslicens till bästa junior.
Spelform: 7 ronder Schweizer, 15 minuter per spelare och tillägg på 5 sekunder per
drag.
Startavgift: 200 kr. Juniorer (födda 1994 och senare) 100 kr. GM, IM, WGM och
WIM betalar ingen avgift.
Anmälan och frågor: Cajsa Elfverson, cajsa.elfverson@telia.com,
070-629 55 88
Anmälan och betalning senast 19 december. Avprickning på plats senast 09.15 den 6
januari.
Arrangör: Solna SS

Fullständig inbjudan finns på www.schack.se

TfS 4/2013 39

Under den här nygamla vinjetten publicerar vi bilder och notiser från distrikts- och klubbarrangemang
runt om i landet.
Tipsa gärna om lokala tävlingar eller händelser genom att maila till niklas.sidmar@schack.se.
Västmanland:

Rekordstark Västerås Open

Norsk dominans i Solstadsträffen
Den norska dominansen i
Solstadsträffen
var
nästan
fullkomlig, då nio av de tio
främst placerade var norrmän.
Vann gjorde nionderankade
Christian Harstad, tvåa slutade
Petter Haugli och trea kom Paul
Johansen.
Bäste svensk blev Rolf
Göransson från Ervalla SS med
sin fjärdeplats, 3½ poäng efter
slutsegraren.

FOTO: Robert Petersson

Dalarna:

Normunds Miezis

Förra året infördes Lilla Västerås Open, vilket
gjorde att landets största weekendturnering slog
deltagarrekord med 270 startande. I år hoppades
arrangerande Västerås SK på ett nytt rekord och
efter intensiv marknadsföring var man mycket
nära att infria förhoppningarna. Till slut fick
man dock nöja sig med en tangering, efter att 209
spelare kommit till start i huvudturneringen och
61 i Lilla Västerås Open.
Men även om tävlingen inte blev den största
någonsin blev den definitivt den starkaste. Hela
tio stormästare stod på startlinjen, om man räknar
Erik Blomqvist som när tävlingen spelades inte
hade fått titeln formellt ännu.
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Efter en spännande tävling var det två utländska
stormästare som slutade etta och tvåa. Vann
gjorde lettländaren Normunds Miezis, som tog sin
första seger i Västerås Open för två år sedan, efter
att han vunnit på förstabordet mot Tiger Hillarp i
slutronden. Tvåa kom Jurij Solodovnitjenko med
7 poäng, en halva efter vinnaren. Tredjeplatsen
delades av sex spelare, men bäste svensk efter
särskiljning blev Anton Frisk Kockum från
Örgryte SK.
I Lilla Västerås Open, som är öppen för spelare
med rating under 1600, vann Per-Olov Sandgren
från SA Fenix före Edward Eriksson, SK 33.

Tjugo spelare kom till start i snabbschacksturneringen Solstadsträffen,
som avgjordes i Karlstad i oktober.

Uppland:

FOTO:Roger Johnson

Landet runt

Värmland:

Västerbotten:

Dolata och Lundqvist
vann Puttes minne

Pelle Linusson vann
Uppsala Möte

Stockholmsseger i
Björkstadsschacket

Snabbschacksturneringen Puttes minne arrangerades av
Horndals SK i mitten av september. De 23 deltagarna delades
in i tre grupper innan det blev
finalspel för de främsta i två
ratingklasser.
Henryk Dolata vann finalen
för spelare över 1500 mot Torleif
Bengts, medan Areon Lundqvist
besegrade Emanuel Bengts i den
lägre klassen.

I Uppsala spelades tvillingturneringarna Uppsala Möte och
Novemberslaget i månadsskiftet
november/december.
I Uppsala Möte vann Pelle
Linusson från Burgsvik Alva
SK före Axel Tiger-Norqvist
från Horndal. Novemberslaget,
för spelare med rating under
1632, vanns av Hebys Jonathan
Bernhard.

Björkstadsschacket
spelades
i år samtidigt med den andra
allsvenska ronden, men då
Elitserien och Superettan var
spellediga lockades ändå flera
spelare söderifrån till Umeå.
Högst rankad var Rockaden
Umeås stormästare Marijan
Petrov som dock fick nöja sig
med en delad andraplats. Vann
gjorde istället Martin Lokander
från Rockaden Stockholm.

Göteborg:

Dansk seger i Manhem Open
Ungdomstävlingen Manhem Open lockade
denna gång lite färre deltagare än vanligt, 16
stycken. I startfältet fanns dock såväl sommarens
Minior-SM-vinnare Lisa Fredholm som guldmedaljören i Kadett-SM, Martin Jogstad.
Den senare var en av tre spelare som delade
förstaplatsen med 5 poäng på de sju ronderna.
Särskiljningen placerade dock en av de
utländska gästerna, Bjarne Haurtorp Kristensen

från Danmark, först, före Jogstad och Felix
Toumainen.
Basil Al Waeli hade lägst LASK-rating i
startfältet men överraskade med att leda turneringen på 3½ poäng efter fyra ronder. Trots att
han förlorade de återstående partierna placerade
han sig i mitten av fältet och noterade en ratinguppgång på hela 104 poäng.
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Stockholm:

Stockholm:

I månadsskiftet november/december arrangerades
inbjudningsturneringen Hans Svedbark Memorial
i Danderyd, med tio deltagare varav fem stormästare,
Poängsystemet 3-1-0 användes, och överlägsen
vinnare blev Ralf Åkesson som tog 22 poäng efter
sju vinster och en remi på de nio ronderna.
Tvåa slutade Pia Cramling med 17 poäng, trea
Juan Bellon med 15 och fyra Evgenij Agrest, också
15 poäng.
Samtidigt med inbjudningsturneringen spelades den öppna tävlingen Hans Svedbarks minne
där 42 spelare deltog. Kent Ängskog från Horndal
vann efter särskiljning före Kaj Engström,
Kungstornet.

Nyblivne stormästaren Erik Blomqvist blev ensam
segrare i årets upplaga av Stockholm All Saints.
Blomqvist tog 6½ poäng av sju möjliga och vann
mot de båda stormästarkollegorna Juan Bellon
och Ralf Åkesson. Enda poängförlusten kom i
den sjätte ronden i form av en remi mot Lennart
Evertsson.
Trots förlusterna mot slutsegraren blev det
pallplatser även för Bellon och Åkesson. Bellon
slutade tvåa med 6 poäng, medan Åkesson
särskiljdes först av de tre spelare som tog 5 poäng.
Fyra blev Tobias Pettersson och femma Josef Ask.
Total deltog 42 spelare i turneringen, vilket är
något mer än både 2012 och 2011.

Åkesson vann
Svedbark Memorial

Blomqvist vann
Stockholm All Saints

Schackauktion under Rilton
Hundratals schackböcker, nya
och gamla. Klockor och bräden.
Katalog på hemsidan, du kan
även bjuda via nätet.
1 jan 13:00 (visning 12:00).

Femårsjubileum!

Öppet hus 11 januari med
specialerbjudanden och fika.
Vi startade i januari 2009 med
några kartonger med böcker,
öppet fyra timmar i veckan.
Nu har vi tusentals böcker,
har öppet tre dagar/vecka och
säljer på bl a Rilton.
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Schackhandeln
shop.schackhandeln.se
www.schackhandeln.se
070-433 76 26, Erik Geijer
Brännkyrkag 71, Stockholm
Lö 10-16 må 15-19 to 15-19

FOTO: Szabo Miklos

Jonathan Westerberg
tog IM-norm i Budapest
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 Jonathan Westerberg
 Tibor Fogarasi


Grünfeld (D91)

Kommentarer av Jonathan Westerberg

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Sf3
Lg7 5.Lg5 dxc4

Text: Jonathan Westerberg
Med en gammal backpackerväska fylld av allt
turneringsspelaren behöver stack jag iväg. En
dator utan schackdatabaser och ett bräde med
pjäser från åtminstone tre olika schackset var
vad jag kunde hitta. Under en tid har jag blivit
kritiserad för mina bristfälliga partiförberedelser
vilket mer eller mindre ledde till att den hängivne
Martin Lokander utsåg sig själv till min sekundant
till GM-gruppen i oktober månads First Saturday
i Budapest. Förberedelserna höll på långt in på
småtimmarna varje natt och fortsatte på dagarna
före rondstart, men inte en enda prepp gick in.

gen spelas varje månad med
en GM- och en IM-grupp.
Förutom dessa grupper så
arrangeras breddgrupper för
de lägre rankade spelarna. Två
av spelarna i GM-gruppen har
flyttat till Budapest enbart för
att bli internationella mästare
(Winshand Cuhendi Sean och
Shinya Kojima). Tävlingen
spelades denna månad som
en sexmanna Bergergrupp
med fem dubbelronder och en
vilodag.
Det skulle visa sig bli en
extremt jämn grupp med
många remier. För min egen
del så inledde jag med fem
raka remier innan jag lyckades
vinna mitt första parti som
samtidigt innebar en GMskalp. I turneringen blev det en
andraplats efter 5½ poäng på 10
ronder, vilket också räckte till
IM-normen.

Därmed inte sagt att jag misslyckades med att få
fördel i öppningsfaserna av mina partier.
First Saturday är tävlingen som inleds den
första lördagen varje månad, tävlingen där vår
nyblivne svenske stormästare Erik Blomqvist i god
stil tog sin slutgiltiga GM-inteckning. För min del
var målet att hämta min andra IM-inteckning för
att ta ett steg närmare titeln som internationell
mästare i schack.
Konceptet bakom First Saturday är huvudsakligen att ge normaspiranter för titlarna IM
och GM en snabbare väg mot sina mål då tävlin-
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5...Se4 är det vanligaste draget
varefter vit har flera olika

alternativ som kan leda till
såväl skarpt som positionellt
spel. Inför partiet hade jag dock
noterat att Fogarasi hade 10/11
partier med 5...dxc4 i Chessbase.
6.e4
Vits skarpaste och bästa
fortsättning. Det "lugnare" 6.e3
leder till åtminstone utjämning
för svart efter 6...Le6! 7.Sd2 c5.
6...Sfd7!?
Ett snabbspelat drag som verkar
vara nästintill en teoretisk
nyhet. Fogarasi nämnde efter
partiet att han hade analyserat
draget vid ett tillfälle och funnit
att vid inackurat spel från vits
sida så är draget rättfärdigat.
6...c5 är det mest principiella
draget som direkt utmanar
vits imponerande centrum. En
möjlig fortsättning är 7.Lxc4
cxd4 8.Sxd4 0–0 (8...Sxe4??
9.Lb5+ Sd7 10.Sxe4 0–0 11.0–0
spelades i partiet Urkedal-Smith
i det norska lagmästerskapet
2011, men svart lyckades inte
hålla remi med pjäs under.
Inget drag att rekommendera
för dem som vill pumpa upp
sin ranking.) 9.e5 Sg4 10.Sd5
Sxe5 11.Sxe7+ Kh8 12.Sxg6+
fxg6 13.Lxd8 Txd8 14.Da4 Sxc4
15.Dxc4 Lxd4 16.0–0 Sc6 17.h3.
Det var denna extremt skarpa,
men samtidigt relativt okända,
variant som jag framförallt
hade fokuserat på under mina
förberedelser.
Här hade nog många spelare,
inklusive jag själv, föredragit att
spela svart med tre lätta pjäser
mot vits dam. Men schack är
ett objektivt spel och det verkar
som om vit kan pressa för en etta
i protokollet efter omsorgsfullt
spel. Vits plan är att sätta tornen
i mitten, jaga iväg en framtida

löpare på f5 med h3+g4 och
sedan trycka fram b-bonden till
b5 för att störa svarts pjäser.
7.Lxc4 Sb6 8.Lb3 Sc6 9.0–0!?
Lg4
9...Sxd4 10.Sxd4 Dxd4 (Efter
10...Lxd4?! 11.Sd5 Sxd5 12.Dxd4
Sf6 13.Dxd8+ Kxd8 14.e5 Sd7
15.Lxf7 står vit bättre.) 11.Dxd4
Lxd4 12.Sb5 Le5 13.f4 Ld6
14.Tac1 är bra för vit.
10.h3 Lxf3 11.Dxf3 0–0 12.Se2
h6
Efter 12...Sxd4 13.Sxd4 Lxd4
(13...Dxd4? 14.Lxe7 med övertag
för vit) 14.Tad1 Dd6 15.e5! Dxe5
16.Lh6 har vit fördel.
13.Le3 Sa5
Svarts strategi med 6…Sfd7
är att försöka utmana vits
imponerande centrum med
aktivt pjässpel snarare än
med hjälp av den tematiska
bondestöten c7-c5.
14.Lc2 Sac4
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15.e5!
Draget öppnar två diagonaler för
vit samtidigt som den stänger en
för svart. Nu hänger alltid e5-e6
i kombination med Sf4 i luften
varpå svarts kungsställning
börjar bli kritisk. Ett eventuellt
Sxe3 tillåter vit att ta med
ytterligare en kompis på kalaset
(tornet på f1) genom fxe3.
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19.Tf2!!
Efter en serie av till synes skarpa
eller forcerade drag så lägger
vit nu in det kyliga 19.Tf2
som förutom att undvika en
springargaffel på d2 även garderar andra raden artificiellt och
förhindrar framtida schackar på
diagonalen g1-a7. Draget får två
utropstecken då det vid första
anblicken ser egendomligt ut.
19...Dc7 20.Sf4 g5 21.Sg6
Dxc5!?
Ett frestande kvalitetsoffer från
svarts sida som ger svart lite
andrum och aktivitet. 21...Se5
22.Sxe5 Dxe5 23.Lxf5 Dxc5
24.Taf1 ger fördel för vit.
22.Sxf8 Txf8
Även om vit nu har "bytt" sin
imponerande springare på g6
mot ett simpelt torn så förblir
svarts kungsställning osäker
tack vare vits löpare på c2 och
kilen på e6.
23.Te1 Db4 24.Td1 Sxb2
25.Td5! f4
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26.De4?
Anledningen till att jag nu
valde att byta dam var att jag
helt enkelt hade missat en
potentiell mattvariant: 26.Kh2!
fxe3 27.Df7+!! Txf7 (27...Kh8
28.Dxf8+ Lxf8 29.Txf8+ Kg7
30.Tf7+ Kg8 31.Td8 matt)
28.exf7+ Kf8 (28...Kh8 29.Td8+
Lf8 30.Txf8+ Kg7 31.Tg8 matt)
29.Td8 matt.
26...Dxe4 27.Lxe4 Sc4
Hade svart funnit det lurigare
27…Sa4 så hade slutspelet krävt
mer teknik för att vinna.
28.exf4 gxf4 29.Lg6 Se5 30.Le4
Sc4 31.Tf3 Sd6 32.Lg6 Tf6
33.Txd6! Txg6 34.Td8+ Kh7
35.Txf4 Txe6 36.Td7 Te2
37.Txb7 Txa2 38.Txe7 Ta6
39.Tff7 Tg6 40.Txa7 h5 41.Kf2
Kh6 42.Txg7 uppg.

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9TR-?-?-TR-0
9-?-?-?rMk0
9?-?-?-?p0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?P0
9-?-?-MKP?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

Bondeslutspelet efter 42…
Txg7 43.Txg7 Kxg7 är givetvis
hopplöst för svart. Här behöver
man inte tänka på opposition
och allt vad det heter, vit har
både g2-g3 samt h3-h4 till godo
för att komma rätt med kungen.

Annonsmanus TfS 2014

KÖPES!
Schacktidskrifter före
1960 och äldre schacklitteratur på alla språk.
Tidskrift för Schack
(Finland) #3 och 6–10
1890 och extra-nr 1891.
Tidsskrift for Skak
#0 1894
Schackspelaren
årgång 1, 1932 (#1–12)
samt #1 och #5, 1933.
Norsk Sjakkblad
årg. 1906 och 1908, #4
1959, #1 1960, #1 1961
#2-3/1968 och #5/1969

FOTO: Calle Erlandsson

15...c5!
Svarts enda chans till något som
helst motspel. För att vit skall
kunna behålla sin fördel i denna
ställning krävs det en uppoffring
av bondestrukturen, och allt
som kan göra ställningen
tveeggad ligger i svarts intresse.
16.dxc5 Sxe3 17.fxe3 Sc4 18.e6!
f5

XIIIIIIIIY
9-?-?-Trk?0
9Zpp?-Zp-Vl-0
9-?-?P?-Zp0
9?-?R?-Zp-0
9-Wq-?-Zp-?0
9?-?-ZPQ?P0
9PSnL?-TRP?0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy

Arbejderskak årgång 1
1931, #2 1932.
Kolla mina önskemål på
http://www.chesslund.com/
detail.asp?id=181&n=
Calle-Erlandssons-wantlist
Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
SE-226 47 Lund
tel +46 733 264 033
callerland@gmail.com

Nästa
nummer
Nummer 1/2014 av
Tidskrift för Schack
kommer i mitten av
december.

Åke Olsson spelar mot Rolf Martens i Skåne någon gång i slutet av sextiotalet.

Åke Olsson
-en solkig stjärna
Text: Axel Ornstein
Inom idrotten är det framför allt de största
stjärnorna som strålar långt efter sin storhetstid.
Schackspelare är aktiva i stort sett hela livet, och
behåller därför som regel en levande kontakt
med yngre konkurrenter. Ändå glömmer vi

ibland våra gamla. På Smyslovs begravning kom
bara ett trettiotal vänner, ingen av kollegorna i
schackeliten.
Ännu mera anonym försvann en av min
ungdoms svenska stjärnor. Det dröjde ett år
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innan det blev känt att Åke
Olsson gått bort, eftersom han
helt hade släppt kontakten med
schacklivet. Till slut lyckades
Bengt Burman i Kristallen få
reda på hans öde. Åke bodde
under de sista åren av sitt liv i
Bandhagen på ett hem för äldre
ensamstående män. Hösten
2009 togs han in på sjukhus, där
han avled 11 september.
En del av oss schackspelare
är ju lite udda, men Åke var
alkoholist och uteliggare och
ändå stabil när det gällde
schack − det talades aldrig
om missade lagmatcher och
även vid turneringsspel fanns
han ständigt på plats. Säkert
bromsades hans karriär upp
av alkoholproblemen, men
han lyckades bita sig fast
i Sverigeeliten under hela
sextiotalet. Som blixt- och
snabbschacksspelare var han
fruktad alltifrån juniortiden
och ett par decennier framåt,
och ännu i mitten av åttiotalet
skrev Agneta Lagercrantz en
dagsvers i SvD om stjärnan
på Kungsträdgårdens stora
uteschack, "Kungen av Kungsan"
eller bara "Åke".
Det var någon egenskap
hos honom som gjorde att han
fastnade i medvetandet hos
dem han mötte, till exempel en
tolvårig junior som hann besöka
Erik Lundins schacksalonger på
Drottninggatan innan de revs.
Vid bordet bredvid satt ett par
av stadens schackpersonligheter
och gnabbades i tidens
sedvanliga
stil.
Dessutom
hänvisade deras kommentarer
i var och varannan mening
till vad Olsson månne ansåg,
nästan som en besvärjelse. Efter
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mitt parti mot någon farbror
beställde jag te och wienerbröd
och anmärkte för kyparen att
den där Olsson måste vara en
stark spelare.
– Olsson, det är jag, svarade
kyparen.
Jag trodde honom inte, men
kyparen insisterade leende,
och på sommaren, vid SM
i Falköping 1965, visade det
sig att han hade rätt. Där var
Åke tvungen att ställa upp i
mästarklassen, eftersom han
inte hade deltagit i SM-gruppen
året innan.
Att Lundin anställde Åke
hängde nog samman med deras
gemensamma
klubbadress,
Wasa SK.
Dessutom tycks
Lundin ha varit en trygg punkt
för flera av sin tids ganska
stökiga schackstjärnor.
På
sextiotalet
hade
Sverige fortfarande ett livligt
landskampsutbyte med en rad
grannländer. Mot Polen 1967
var även juniorlandslagen med.
På programmet stod inte bara
schack utan också poker på
kvällskanten med Åke bland
juniorerna. Efter ett tag dök
Bengt Hörberg upp, lågmäld
i vanliga fall. Han var van att
bli häcklad av Ståhlberg och
revanscherade sig på Åke i
nästa generation. Åke svarade
avvärjande, men när Hörberg
fortsatte skärpte han tonen:
– Det kan väl hända att du
är bättre än jag, men så dålig är
jag inte att du kan säga vad som
helst, svarade han.
Då lugnade sig Hörberg, slog
sig ned vid pokerbordet, höjde
insatsen genom att mörka med
en hel femma, och spelade
snabbt av mig min veckopeng.

Min sympati för Åke växte.
Exakt vad som gjorde att folk
gillade honom är svårt att
säga, men han var både social
och verserad trots sitt härjade
utseende.
Problembarn med känsla för
lagspel
Åke Olsson föddes 1934. Han
slog igenom tidigt och blev
svensk juniormästare 1952, men
farten bedarrade. 1955 blev
han mästarklassare och 1956
Stockholmsmästare.

 Åke Olsson
 E. Mossborn


Spanskt (C66)

SM 1955, klass 1
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sc3 Sc6 4.d4
exd4 5.Sxd4 d6 6.Lb5 Ld7 7.0–
0 Sxd4 8.Dxd4 Lxb5 9.Sxb5 a6
10.Sc3 Le7 11.Lg5 0–0 12.Tad1
Sd7 13.Lxe7 Dxe7 14.Sd5 Dd8
15.Td3 Sc5 16.Tg3 Se6 17.Dc3
f6?
Det är redan svårt att se någon
väg till utjämning.
18.Db3 Sc5?
18...Kh8 eller 18...Tf7 var
nödvändigt.
19.Se7+ uppg.

XIIIIIIIIY
9r?-Wq-Trk?0
9?pZp-SN-Zpp0
9p?-Zp-Zp-?0
9?-Sn-?-?-0
9-?-?P?-?0
9?Q?-?-TR-0
9PZPP?-ZPPZP0
9?-?-?RMK-0
xiiiiiiiiy

Nu upptäckte svart 19...Kh8
20.Sg6+.
Jämnårige Berndt Söderborg
ser Åke som en riktig vän.
Han klättrade snabbare i
SM ända tills läkarstudierna
tog överhanden, men 1959
kvalificerade sig Åke först för
SM-gruppen och blev sedan
fyra i Nordiska mästerskapet.
I SM 1960 i Kiruna gick det
knackigt för "det blixtspelande
problembarnet" (uttryck i TfS
av den norrländske journalisten
Gunnar Forsberg), men på
plussidan fanns att Åke långt
om länge hade tagit studenten!
Anledningen var nog främst
att han skulle få delta i studentVM i Leningrad. Söderborg var
lagkapten.
– Får jag bara spela mycket
så sköter jag mig, lovade Åke
och höll ord. Drack han så var
det på kvällarna efter spelet.
Han gjorde en habil insats
med vinsten mot IM Kolarov,
Bulgarien, som höjdpunkt.
 Åke Olsson
 Atanas Kolarov


Spanskt (C91)

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4
Sf6 5.0–0 b5 6.Lb3 Le7 7.Te1
0–0 8.d4 d6 9.c3 Lg4 10.a4
Lagets specialare.
10...Lxf3 11.gxf3 Sa5 12.La2
Sh5 13.f4 Sxf4 14.Lxf4 exf4
15.b4 Sc4 16.Dg4?!
Varför ge svart chansen till
16...Sb2, eventuellt följt av
sprängningen 17...c5?
16...Lg5?! 17.Lxc4 bxc4 18.Sd2
g6 19.Sf3!?

Vit är mera intresserad av
angrepp än av bönder.
19...Lh6 20.e5 f5
Svart borde kanske ha valt ett
lämpligt sätt att ge tillbaka
bonden.
21.Dh3 Lg7 22.Df1 d5 23.h4
De7 24.Kh2 h6 25.Dg2 De6?
Enda chansen var 25...Kh7
26.Tg1 Df7 27.Dh3 Kh8, men
om inte annat så kan vit börja
med Kh1 och Dh2xf4.
26.Tg1 Kf7

XIIIIIIIIY
9r?-?-Tr-?0
9?-Zp-?kVl-0
9p?-?q?pZp0
9?-?pZPp?-0
9PZPpZP-Zp-ZP0
9?-ZP-?N?-0
9-?-?-ZPQMK0
9TR-?-?-TR-0
xiiiiiiiiy

27.h5! g5 28.Dxg5!!
Enkelt när man har sett det.
28...Tg8 29.Dxf4 Lf8 30.Txg8
Kxg8 31.Tg1+ Lg7 32.Tg6
Df7 33.Dxh6 Kf8 34.Dg5 Te8
35.Sh4 uppg.
1962 blev Åke tvåa i SM och kom
med i olympialaget till Varna,
där han gjorde det procentuellt
sett bästa svenska resultatet.
Han kollrade bland annat bort
sin polack.
 Åke Olsson
 Andrzej Filipowicz


Sicilianskt (B88)

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lc4 e6
7.Lb3 Le7 8.0–0 Dc7 9.f4 Sc6
10.Le3 Sa5 11.Df3 b5 12.Tae1

Sxb3 13.cxb3
Nu ser 13...b4 följt av Lb7 logiskt
ut.
13...0–0 14.Tc1 Db7 15.e5
Dxf3 16.gxf3 dxe5 17.Sc6 Ld8
18.fxe5 Sd7 19.Tfd1
Efter vits krokiga men aggressiva
spel har svart här sin sista chans
att få en rimlig ställning med
19...Lb6.
19...Lb7?

XIIIIIIIIY
9r?-Vl-Trk?0
9?l?n?pZpp0
9p?N?p?-?0
9?p?-ZP-?-0
9-?-?-?-?0
9?PSN-VLP?-0
9PZP-?-?-ZP0
9?-TRR?-MK-0
xiiiiiiiiy

20.Se7+! Kh8 21.Txd7 Lxf3
22.Tf1 Lh5 23.Se4 f5 24.exf6
Tf7 25.Ld4 e5 26.Lxe5 Lb6+
27.Kg2 Tg8 28.Sxg8 uppg.
1964 och 1966 deltog Åke inte i
OS, men i Lugano 1968 var han
åter bäste svensk. Därifrån är
följande ställning hämtad.
 Raimundo Garcia
 Åke Olsson

XIIIIIIIIY
9-Tr-?-?k?0
9TR-?-?-?R0
9p?-Zp-?-?0
9VL-?PZp-?q0
9-?-?PZprVl0
9?-?-?-?Q0
9-ZP-?-?P?0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy

38...Txb2! 39.Txh5 Tb1+
40.Kh2 Lg3+ 41.Dxg3 fxg3+
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Från 1967 såg Åke till att komma
minst trea i SM vartannat år
och på så sätt hålla sig kvar
i SM-gruppen, vilket var det
första målet för alla deltagare
så länge den avgjordes i en
sextonmannagrupp. 1969 delade
han segern med Börje Jansson
och debuterande Ulf Andersson
som vann särspelet.
Åke och jag möttes i slutet
av SM 1972. Med Åke som vit
inleddes partiet:
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.d4
exd4 5.e5 Se4 6.Ld5 Sc5 7.Sg5
Se6 8.f4 Sxg5 9.fxg5 Sxe5
Efteråt berättade Åke vad
som hänt. Han hade förberett
varianten 6.De2 Sc5 7.Sg5 Se6
8.f4!? med lovande spel, men
blandat ihop varianterna.
Vi hamnade i ett tornslutspel
med goda vinstchanser för mig,
men Åke tog tillbaka bonden,
varpå jag korkat offrade
ytterligare en och hux flux stod
på förlust. Då var det lyckligtvis
hans tur att schabbla, och så
slutade partiet remi och min
SM-titel var i hamn.
Katastrofen
Med sitt resultat i SM
kvalificerade sig Åke än en
gång för OS, men det blev en
tragedi. Polisen hämtade honom
till förhör efter att en städerska
hade anklagat honom för att ha
antastat henne. För den som
kände Åke låter det otroligt
att han skulle ha försökt något
sådant − däremot kan man
förstå att hon fick det intrycket.
Han blev frisläppt och fortsatte
spela, och Sverige mötte i näst
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sista ronden Danmark. Vi
låg precis före dem i tabellen
och matchens övriga partier
slutade remi. Åke avböjde
dragupprepning mot veteranen
Eigil Pedersen och vägrade att
ta remi i avbrottsställningen,
trots att hela laget insisterade.
Så gick det som det gick −
Åke förlorade och Danmark
smet förbi oss i prislistan. Det
gjorde lagkaptenen Zandor
Nilsson så rasande att han ville
slippa ha med Åke i landslaget
framöver och rapporterade
incidenten med städerskan
till förbundet. Konsekvensen
blev förödande − Åke diskades
under ett år i Sverige och på
livstid internationellt (beslutet
upphävdes några år senare på
Bengt Hammars initiativ).
När jag nu fyrtio år senare
tittar på Åkes parti igen dyker
en självklar slutsats upp − varför
skulle hans motståndare ta remi
i avbrottsställningen!? Var Åke
för stolt för att erkänna att han
hade gjort bort sig och be om
hjälp med att leta efter eventuella
remichanser?
 Eigil Pedersen
 Åke Olsson


Spanskt (C65)

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 4.d3
d6 5.c3 g6 6.Sbd2 Lg7 7.Sf1
Ld7 8.Sg3 De7 9.a4 a6 10.Lc4
Le6 11.Lxe6 Dxe6 12.0–0 d5
13.exd5 Dxd5 14.c4 Dd6 15.Se4
Sxe4 16.dxe4 0–0–0 17.Dxd6
Txd6 18.Le3 a5 19.Tfd1 Thd8
20.Txd6 Txd6 21.Ld2 Sd4
22.Sxd4 Txd4 23.Lxa5 Txc4
24.f3 Lf8 25.Lc3 Lc5+ 26.Kf1

Ld4 27.Ta3 Lxc3 28.bxc3
Här står svart något bättre efter
28…b6 29.Ke2 Kb7.
28...f5? 29.exf5 gxf5 30.Ke2
e4 31.fxe4 fxe4 32.Ke3 Kd7
33.a5 Kd6 34.a6 bxa6 35.Txa6+
Ke5 36.Ta5+ Kf6 37.Ta6+ Kf5
38.Ta5+ Kg6 39.Ta6+ c6 40.Ta8
Kf5 41.Ta5+ Kf6

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?p0
9-?p?-Mk-?0
9TR-?-?-?-0
9-?r?p?-?0
9?-ZP-MK-?-0
9-?-?-?PZP0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

Någonstans här gick partiet till
avbrott.
42.Ta3 Ke5 43.Ta5+ Kf6 44.Kd2
c5 45.Kc2 e3 46.Kd3 e2 47.Ta1
Ta4 48.Te1 Ke5 49.Txe2+ Kd5
50.Tf2 c4+ 51.Ke3 Ta3 52.Tc2
Ta7 53.Td2+ Kc5 54.Tf2 Te7+
55.Kd2 Td7+ 56.Kc2 Ta7
57.Tf5+ Kd6 58.Kb2 Tb7+
59.Kc1 Ta7 60.g4 Ke6 61.h3
Td7 62.Kc2 Td8 63.Tc5 Td3
64.h4 Th3 65.Th5 Th2+ 66.Kc1
Tg2 67.g5 Tg3 68.Kc2 Th3
69.Txh7 Ke5 70.g6 Ke4 71.Te7+
Kf5 72.g7 Tg3 73.h5 Kf6 74.Tc7
uppg.
Därmed var Åkes elitkarriär
i stort sett över, även om han
deltog i SM-gruppen även 1979
och 1983. Då hade han bytt klubb
till Vällingby. I tusenmanna, där
han vann premiären 1967, och i
liknande sammanhang var han
dock fortfarande ett stort namn.
Jag vet inte mycket om Åkes
liv utanför schacket, om det
nu fanns något. Bengt Burman

FOTO: Lars Grahn

42.Kh3 Tg6 43.Ta8+ Kg7 remi
Vit måste fortsätta att schacka.

Åke Olsson vid SM i Skellefteå 1972.
berättar att han prövade på ett
arbete, men märkte att sådant
inte var något för honom. Hans
utsvävningar gjorde att hans
föräldrar så småningom på
syskonens begäran kastade ut
honom.
Som grupp kan vi vara ganska
nöjda med hur vi tog hand om
Åke, och de schackvänner som
han regelbundet lär ha sovit över
hos ska ha en särskild eloge.
Dan Uddenfeldt frågade en
gång Åke om han inte brukade
sova i någon snödriva.
– Det har nog hänt, svarade
Åke fnissande. Ryktet gick
även att han ibland tillbringade
nätterna på buss 94.

Uddenfeldt arrangerade Åkes
fyrtioårsfest hemma hos sig,
men han tyckte ändå inte att
han kände Åke riktigt. Inte ens
Reedik End, som brukade bjuda
Åke på mat och umgicks en hel
del med honom, tyckte att Åke
släppte honom in på livet.
Men Åke var beroende av
välviljan och "lånade" pengar
av de flesta han kände. Det
var ingen som beklagade sig −
tvärtom försvarade en supporter
sin rätt att låna Åke pengar utan
att någon annan skulle lägga sig
i, efter att en schackledare hade
haft synpunkter.
Sin integritet behöll Åke
ändå. Håkan Åkvist berättar att

Hans Ek efter en kväll på krogen
erbjöd Åke 100 kronor om han
hoppade över en vägbom.
– Tror du att jag är tokig,
svarade Åke lugnt.
Ett problem som med tiden
blev allt värre i umgänget med
Åke var hans lukt. Skitiga kläder
är en sak, men dessutom hade
Åke bensår som han struntade
i att behandla. Det gick så långt
att en av mina klubbkamrater
demonstrativt satte på sig
gasmask inför partiet.
Till slut fick i alla fall Åke den
hjälp han behövde. Han lades
in på sjukhus och fick bensåren
botade, och han fick något slags
bidrag till sitt uppehälle. Han
drog ned på drickandet, och i
slutet av sitt liv bytte han också
ut schacket mot bridge. Det
gick några år och man undrade
om Åke levde, men så dök han
upp på salongerna igen. Det
hände ett par gånger. Han såg i
stort sett likadan ut som första
gången vi möttes.
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Schackspelarens
verktygslåda
Av Jesper Hall

Om att träna Magnus Carlsen

I augusti 2001 skulle jag åka med
det svenska juniorlandslaget till
nordiska mästerskapen i Bergen.
Inför resan pratade jag med
stormästaren och schackpedagogen Simen Agdestein. Han
bad mig att hålla koll på en ny
norsk talang som skulle delta
i turneringen, den då tioårige
Magnus Carlsen.
Två saker minns jag specifikt
från detta mitt första möte med
Carlsen. För det första var det
hur vanlig denne tioårige ”gutt”
var som person. Han satt bland
annat ofta på knäna och drack
saft ur en sportdrycksflaska
mellan dragen, och brukade
dessutom ta av sig sin ena badtoffla och fotbollstrixa med den
i korridoren när han tyckte att
motståndaren tänkte för länge
på sina drag.
Det andra minnet kommer
från blixtturneringen som
arrangerades i slutet av mästerskapet. Carlsen lottades mot
Emanuel Berg, som vid denna
tidpunkt var nordens kanske
mest lovande spelare, med
närmare 2500 i Elo. Berg hade
slagit
Carlsens
dåvarande
tränare Torbjörn Ringdahl
Hansen i ett skarpt parti i
framskjutningsvarianten
av
Caro-Kann i mitten av turneringen. Carlsen tyckte att
Bergs öppningsspel verkade
tvivelaktigt och gick därför hem
och analyserade ställningen
noga. I blixtturneringen gick en
intet ont anande Berg rakt in i
Carlsens förberedelse och blev
helt bortkollrad.
Dessa båda minnen belyser
några viktiga orsaker till att vi
idag har en norsk världsmästare.
För det första har Carlsen alltid
haft ett passionerat intresse för

schack som inte är påtvingat
honom av någon annan.
Dessutom har han under sin
karriär haft goda tränare och
rådgivare. Inledningsvis var
det Ringdahl Hansen, därefter
Simen Agdestein, Peter Heine Nielsen, och förstås hans
far Henrik, som alla har försökt att skapa bästa möjliga
förutsättningar för att Carlsen
ska kunna utvecklas både
schackligt och som människa.
Efter turneringen i Bergen
tränade jag Carlsen under de
kommande tre åren vid ett tiotal
tillfällen i Norges kadettlandslag,
juniorlandslag, på NTG (Norges
Toppidrotts Gymnasium) och
i en-till-en-sessioner. Jag fick
därmed chansen att studera
hans exceptionella talang på
nära håll. Som de flesta tränare
har jag ett antal testuppgifter
som jag alltid börjar med när jag
möter en ny elev för att ringa in
styrkor och svagheter. Det första
som imponerade var Carlsens
räkneförmåga och kunskaper
om grundställningar i slutspelet.
Det tog inte lång tid för honom
att lösa följande räkneövning
(Elkies 1987):

XIIIIIIIIY
9-?-?-?K?0
9?-?-?-?-0
9-Zp-?-?-ZP0
9?P?-?-?-0
9-?P?-?n?0
9?-?-?-?-0
9-?-Mk-?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

Vit drar. Hur går det?
1.h7
Efter 1.Kg7 Sxh6 2.Kxh6 Ke3
3.c5 bxc5 4.b6 c4 5.b7 c3 6.b8D
c2 klarar svart remin, eftersom

vit inte kan förhindra att svarts
kung närmar sig c-bonden. Når
kungen bonden på andra eller
första raden uppstår en känd
remiställning.
1...Sf6+ 2.Kg7 Sxh7 3.Kxh7
Ke3
3...Kd3 4.c5 bxc5 5.b6 c4 6.b7 c3
7.b8D c2 8.Df4 och vit vinner.
4.c5 bxc5 5.b6 c4 6.b7 c3 7.b8D
c2

XIIIIIIIIY
9-WQ-?-?-?0
9?-?-?-?K0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-?-Mk-?-0
9-?p?-?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

8.Dh2!
Nyckeldraget som man måste ha
sett i förväg för att lösa uppgiften.
Damdraget förhindrar att den
svarta kungen får kontakt med
c-bonden på andra eller första
raden. Här uppenbarar sig
skillnaden mot varianten 1.Kg7
Sxh6 2.Kxh6, som inte ger vits
dam tillgång till h6-fältet.
8...c1D
8...Kd3 9.Dh6 Ke2 10.Dc1 och
vit vinner.
9.Dh6+ Kd3 10.Dxc1
och vit vinner.
Även när det gäller det som är
Carlsens adelsmärke idag, det
exakta positionsspelet, imponerade han. I följande ställning,
som jag brukar använda för att
illustrera begreppen ”drömställning” och ”flera-drag-pårad-knepet”, fann han snabbt
den bärande idén, och efter
en stund även exaktheten i
utförandet.
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 Alexander Kotov
 Gedeon Barcza

Saltsjöbaden 1952

XIIIIIIIIY
9-?-Tr-?rMk0
9Sn-Wq-?pSnp0
9p?pZp-VL-?0
9?p?-?-WQ-0
9-?P?P?-?0
9?P?-?PZP-0
9P?-?-?KZP0
9?-?R?R?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar. Beräkna vits bästa
fortsättning.

Vit har offrat en pjäs för att
försvaga svarts kungsställning.
Kanske trodde svart att vit nu
skulle slå på d8 varpå spelet
skulle väga relativt jämnt.
26.h4!
Vit finner sin drömställning och
vill placera sin h-bonde på h6
för att sedan erövra springaren
på g7. Problemet för svart är att
om han flyttar sin egen h-bonde
blir han matt direkt, till exempel
26…h5 27.Dh6 matt.
26…Tde8
Enda försöket att komma loss
för svart är att offra kvalitet på
e5. Nu gäller det att man som vit
har beräknat hur man ska kunna
fullfölja sin plan.
27.h5 Te5 28.Lxe5 dxe5

XIIIIIIIIY
9-?-?-?rMk0
9Sn-Wq-?pSnp0
9p?p?-?-?0
9?p?-Zp-WQP0
9-?P?P?-?0
9?P?-?PZP-0
9P?-?-?K?0
9?-?R?R?-0
xiiiiiiiiy

29.Df6!
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När löparen har försvunnit tar
damen över. Springaren på g7
är förlorad. Damdraget ska man
ha sett i förväg för att ha löst
uppgiften.
29…Sc8 30.h6 Se7 31.Td2
Vit har ingen brådska med att ta
springaren på g7 utan förbereder
en torndubblering på d-linjen
först. Svart gav upp.
Det är givetvis imponerande av
en elvaåring att lösa ovanstående
uppgifter, men jag har sett
flera stora talanger genom åren
som plötsligt gjort ett ryck utvecklingsmässigt och nått en
ny platå där de sedan stått och
stampat ett tag. Kanske hade
Carlsen precis gjort ett sådant
språng? Det som därför gjorde
mig direkt häpen var ett halvår
senare vid nästa träningstillfälle
då det var uppenbart att Carlsen
lyft sig ännu en nivå, för att
inte tala om några månader
senare, och efter nästa träff
igen… Carlsens utveckling gick
spikrakt uppåt, helt utan stopp,
och han gick från att vara en
spelare på 2000 i rating till att bli
stormästare på bara tre år.
Jag gör mig inga illusioner
om att jag som tränare skulle
ha haft någon avgörande del i
Carlsens utveckling, även om
jag förhoppningsvis gav honom
inspiration och en del verktyg
för hjälp till självhjälp. Istället
vill jag poängtera att en viktig
orsak till Carlsens framgångar är
att han, med sin fars stöd, gått sin
egen väg. Inga självutnämnda
auktoriteter har fått styra och
ställa med hur han ska träna och
tävla, inte ens när tränaren heter
Garry Kasparov. Istället har de
litat på sina egna omdömen och
filtrerat förståsigpåarnas råd
och använt de som känts rätt för

dem.
På ett område vet jag dock
att jag bidrog med råd, och det
var i de samtal jag hade om
Carlsen med Simen Agdestein.
Agdestein hade tagit över
träningen av Carlsen från
Ringdahl Hansen och frågan
var hur han och det norska
schackförbundet bäst skulle lotsa
fram den unge supertalangen.
Ett dilemma vi dryftade är att
talangerna i Norden ofta är
så överlägsna sina jämnåriga
kamrater att de kan vinna titlar
och få uppmärksamhet utan att
de tvingas pressa sin förmåga.
När de sedan åker utomlands på
internationella tävlingar inser
de att det vimlar av talanger
i
exempelvis
östländerna,
talanger som dessutom har
rivaler som de hela tiden utmanas av, och så tappar de
gnistan. Hur skulle man göra
för att stimulera och utmana
Carlsen? Agdestein gjorde här
ett smart drag i att sätta ihop
en träningsgrupp bestående
av Carlsen, stormästaren Leif
Erlend Johannessen, den lovande junioren Carl Fredrik
Ekberg, och sig själv. Vid
träningarna fick Carlsen jobba
hårt för att hänga med sina äldre
träningskamrater.
En annan sak jag rekommenderade Agdestein var att
han skulle se till att ge Carlsen
inspiration från flera håll,
genom att bjuda in gästtränare
till Norge med olika förmågor
och synsätt på schack. Det har
sedan dess också blivit något
av ett signum för Norge att de
under senare år har haft en
strid ström av schacktränare
som kommit till företrädelsevis
Oslo och hållit föredrag och
träningsläger.

Den förste jag lobbade för
att de skulle bjuda in var den
danske stormästaren Peter
Heine Nielsen, som också
har kommit att bli en av de
viktigare personerna i Carlsens
schackliv. Bredvid att Heine
Nielsen är världens främste
på öppningsförberedelser, har

han en talang som ofta glöms
bort när det gäller bra coacher, han är genomtrevlig.
Att må bra och att vara i gott
sällskap är komponenter som
inte ska underskattas när det
gäller att prestera vid brädet.
Sammanfattningsvis kan man
säga att Carlsen är ett bevis

på att den så kallade ”vita
pedagogiken”, med fokus på lust
till lärande, är överlägsen den
svarta, där hot och press löper
som en röd tråd. I alla fall är det
den tolkningen jag vill lyfta fram
nu när Carlsens framtidssaga
har krönts med en VM-titel.

Carlsenuppgifter
Här är tre uppgifter jag har använt när jag tränat Magnus Carlsen.
1)XIIIIIIIIY

9-?-?-?-WQ0
9?-?-?-?-0
9-?-?q?-?0
9?-?p?-?-0
9-?-?N?-Sn0
9?-?-MK-?k0
9-?-?-ZP-?0
9?-?-SN-?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar och vinner.

2)XIIIIIIIIY

9-?-Vl-?-Mk0
9?pSn-?-?p0
9p?q?-?p?0
9?-?-?-?-0
9P?-?-?-?0
9?L?-VL-?-0
9-?-?QZPPZP0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar och vinner

3)XIIIIIIIIY

9-Tr-?-?-Mk0
9?q?-?-ZpP0
9p?-?-?P?0
9?-?pZp-?R0
9Q?-?n?-?0
9?N?-?-?-0
9PZPP?-Tr-?0
9?K?R?-?-0
xiiiiiiiiy
Svart drar och vinner

Carlsenkombinationer
Här följer tre kombinationer som Magnus Carlsen avgjort partier med i olika skeden av sin karriär.
4)XIIIIIIIIY

5)XIIIIIIIIY

6)XIIIIIIIIY

Vit drar

Vit drar

Vit drar

9r?l?k?-Tr0
9Zpp?nWqpZp-0
9-?-?p?-Zp0
9?-?pZP-SN-0
9-?-?-?-?0
9?-?LWQ-?-0
9PZP-?-ZPPZP0
9?-TR-?RMK-0
xiiiiiiiiy

9r?-?-?-?0
9?-?lVl-Mkp0
9q?-?-Zp-SN0
9?pSnPZp-Snp0
9-?p?-?-WQ0
9?-ZP-?-?-0
9-ZPL?-?P?0
9?-VL-?RMK-0
xiiiiiiiiy

9-Tr-?-?k?0
9?p?-?pVlp0
9-ZP-ZP-?-?0
9Zp-ZP-?p?-0
9-?-?p?-?0
9?-?-?-?-0
9-ZP-?L?PZP0
9?-?R?-?K0
xiiiiiiiiy

Lösningar på nästa sida
Fler Carlsenkombinationer finns på sidan 59!
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Lösningar
XIIIIIIIIY
9-?-?-?-WQ0
9?-?-?-?-0
9-?-?q?-?0
9?-?p?-?-0
9-?-?N?-Sn0
9?-?-MK-?k0
9-?-?-ZP-?0
9?-?-SN-?-0
xiiiiiiiiy

1)

En uppvärmningsuppgift för att
få igång hjärncellerna, som även
tränar den kreativa ådran.
1.Dxh4+ Kxh4 2.Sg2+ Kg4
2...Kh5 3.Sf4+ Kh6 4.Sxe6 och
vit vinner.
3.f3+ Kf5
3...Kh3 4.Sf4+ Kh2 5.Sxe6 och
vit vinner.
4.Sh4+ Ke5 5.f4 matt
2) Riga - Oriol
Ryssland 1896

XIIIIIIIIY
9-?-Vl-?-Mk0
9?pSn-?-?p0
9p?q?-?p?0
9?-?-?-?-0
9P?-?-?-?0
9?L?-VL-?-0
9-?-?QZPPZP0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

1.Ld4+ Lf6 2.Lb2!
Det svåraste i räkneövningar
är de stilla mellandrag som
ökar pressen, utan att direkt
forcera spelet. Jag är därför
alltid på jakt efter dylika
kombinationsuppgifter.
Förutom att gardera svarts hot
Dc1+ förbereder draget både
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6) M. Carlsen – A.Grischuk
Linares 2009
Dc4 och De7. Det är ett hot för
mycket för svart.
2...h5
2...Kg7 3.De7+ Kh6 4.Dxf6
och vit vinner. 2...Dd6 3.Dc4
Kg7 4.Df7+ Kh6 5.Lxf6 och vit
vinner.
3.Dc4 Dxc4 4.Lxf6+ Kh7 5.Lxc4
...och vit vinner.
3) Xie Jun – Alisa Galliamova
VM-final Kazan/Shenyang 1999

XIIIIIIIIY
9-Tr-?-?-Mk0
9?q?-?-ZpP0
9p?-?-?P?0
9?-?pZp-?R0
9Q?-?n?-?0
9?N?-?-?-0
9PZPP?-Tr-?0
9?K?R?-?-0
xiiiiiiiiy

Vi kastar oss in i ett avgörande
läge i VM-matchen mellan
kinesiska Xie Jun och ryska
Alisa Galliamova. Här kunde
ryskan ha skaffat sig ett grepp
om VM-matchen om hon
funnit 30...Dc8! 31.Tc1 Dg4
och dubbelhotet 32...Dxh5
respektive 32...Sc3+ följt av
Dxa4 vinner för svart. Istället
fortsatte partiet
30...Dc7? 31.Tc1
...och vit vann ett långt parti,
och sedermera också matchen.
Jag minns faktiskt att Carlsen
inte klarade av att lösa uppgiften,
men med hintarna ”Vilka pjäser
hänger löst?” och ”Var vill mina
pjäser stå?” så föll bitarna på
plats.

4) M. Carlsen – G. Gulbrandsen
Norge 2002

XIIIIIIIIY
9r?l?k?-Tr0
9Zpp?nWqpZp-0
9-?-?p?-Zp0
9?-?pZP-SN-0
9-?-?-?-?0
9?-?LWQ-?-0
9PZP-?-ZPPZP0
9?-TR-?RMK-0
xiiiiiiiiy

20.Dxa7 Tb8
20...Txa7
21.Txc8+
Dd8
22.Txd8+ Kxd8 23.Sxf7+ Kc7
24.Sxh8 och vit leder med en
pjäs.
21.Dxb8 Sxb8 22.Txc8+ Kd7
23.Txh8 Sc6 24.Sf3
...och vit har ett vinnande
materiellt överläge.

XIIIIIIIIY
9-Tr-?-?k?0
9?p?-?pVlp0
9-ZP-ZP-?-?0
9Zp-ZP-?p?-0
9-?-?p?-?0
9?-?-?-?-0
9-ZP-?L?PZP0
9?-?R?-?K0
xiiiiiiiiy

Karlstad Open 2013
Mellandagarna 27-30 december
Spelplats:

Hotell Gustaf Fröding, Karlstad.
Höjdgatan 3, 654 68.
tel. 054-67 00 00.
www.gustaffroding.se

Spelform:

Sju ronder FIDE-Schweizer.
Betänketiden är 90 minuter +
30 sekunder per drag.
Tävlingen är Elo-registrerad.

Tider:

Personlig anmälan senast kl 13.30
den 27e december.

5) M. Carlsen – H. Harestad
Politiken Cup 2003

XIIIIIIIIY
9r?-?-?-?0
9?-?lVl-Mkp0
9q?-?-Zp-SN0
9?pSnPZp-Snp0
9-?p?-?-WQ0
9?-ZP-?-?-0
9-ZPL?-?P?0
9?-VL-?RMK-0
xiiiiiiiiy

36.Dxg5+ fxg5
36...Kf8 37.Dg8 matt. 36...Kh8
37.Sf7 matt.
37.Tf7+ Kxh6
37...Kh8 38.Txh7 matt.
38.Txh7 matt.

33.La6!
Ett briljant drag som banar väg
för tre förbundna fribönder.
33...Lf6
33...bxa6 34.c6 Txb6 35.d7 Lf6
36.c7 och vit vinner.
34.Lxb7 Txb7 35.c6 Txb6
36.Tc1!
Nyckeldraget som gör bönderna
ostoppbara.
36...Lxb2 37.d7
Svart gav upp inför 38...Lf6 39.c7
och vit får en ny dam.

27/12
28/12
29/12
30/12

rond 1 kl. 14.00–18.00
rond 2 kl. 19.00-23.30
rond 3 kl. 10.00–14.30
rond 4 kl. 15.30-20.00
rond 5 kl. 10.00–14.30
rond 6 kl. 15.30-20.00
rond 7 kl. 10.00–14.30
Prisutdelning ca. 14.45

Startavgift: 450 kr för vuxna och 300 kr
för kadetter (högst 16 år).
Fri startavgift för GM/IM.
Startavgiften insätts på Karlstads
AS plusgiro 88 41 40-5.

Vinstpriser:* 1. 5000 kr 2. 2500 kr 3. 1500 kr
4. 1000 kr 5. 800 kr
Ratingpriser: fördelas i grupper om 12 spelare:
800 kr och 400 kr.
Kadettpriser: (högst 16 år):
600 kr och 300 kr
Veteranpriser: (fyller minst 60 under året)
Över 1900 i ranking:
600 kr och 300 kr.
Under 1900 i ranking:
600 kr och 300 kr.
* Prislistan garanteras vid 80 deltagare.

Logi:

Hotell Gustaf Fröding kan erbjuda
tävlingsdeltagare:
Enkelrum 595 kr ; Dubbelrum 375 kr.
Priserna gäller per person och dygn
och inkluderar frukostbuffé.

Anmälan:

Bo Hedlund, tel: 054 – 83 64 08;
mobil: 070 – 719 04 96
e-post: bo.hedlund@veratech.se

Information: Tapio Tikkanen, tel 0554 – 710 90
e-post: tapio.tikkanen@schack.se
www.chess-karlstad.se
Livesändning: Bord 1-4 via länk på schack.se

Välkommen till Solstaden!
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Information från Sveriges Schackförbund

Carlsenkombinationer
Av Ralf Åkesson

Medlemsregistreringen
● Nu är det dags att registrera klubbens medlemmar för verksamhetsåret 2012/13
samt för kalenderåret 2013. Medlemmar som har deltagit i allsvenskt spel eller andra
SSF-tävlingar är förstås redan registrerade, men nu ska listorna kompletteras med
exempelvis ungdomar, Schackfyranmedlemmar och andra som inte hunnits med
under året.
● Medlemsbidraget grundar sig på antalet betaldatum under 2013. Det innebär att
klubbar med kalenderår som verksamhetsår helt enkelt redovisar alla som har varit
medlemmar under året, medan klubbar med brutet verksamhetsår måste redovisa
både dem som har varit medlemmar under verksamhetsåret och dem som har blivit
medlemmar senare under 2013.
● Alla medlemskap ska vara registrerade i SSF:s medlemssystem senast den 31 januari
2014. Medlemskapen ska som tidigare alltid kunna styrkas genom kontoutdrag, av
medlemmen underskriven handling eller motsvarande. De uppgifter som finns i
systemet vid detta datum betraktas som godkända av klubben och ligger till grund för
de medlemsavgifter som klubben ska betala.
● 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.
● Distrikten kommer senare under våren att få en faktura som är baserad på klubbarnas
registreringar.
Schack-SM 2015
● Klubbar eller distrikt som är intresserade av att arrangera Schack-SM 2015 kan göra
ansökan om detta fram till årsskiftet. Formulär för ansökan finns under rubriken
Blanketter på www.schack.se.

Sveriges Schackförbunds kansli, 011-10 74 20
kansliet@schack.se
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1. M.Carlsen – H.Nakamura
Wijk aan Zee 2011
XIIIIIIIIY

2. M.Carlsen– H.Gretarsson
Kreta 2003
XIIIIIIIIY

3. M.Carlsen – V.Anand
Moskva 2013
XIIIIIIIIY

4. M.Carlsen – F.Caruana
Bilbao 2012
XIIIIIIIIY

5. M.Carlsen – D.Howell
London 2011
XIIIIIIIIY

9-?R?lMk-?0
9Zp-?r?p?-0
9-?pTr-Zp-Zp0
9?-WQ-ZpP?-0
9-?L?-?-?0
9?-ZP-?-?P0
9P?q?-?PMK0
9?-?-?R?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

6.K.Stupak – M.Carlsen
Budva 2003
XIIIIIIIIY

9-?-?k?-?0
9?p?-?-TR-0
9-?p?-?p?0
9?-Sn-?p?p0
9PZpL?-ZP-ZP0
9?PTr-?-?-0
9-?-?-?K?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

7. R.Hoen – M.Carlsen
Oslo 2008
XIIIIIIIIY

8. M.Carlsen – S.Dolmatov
Moskva 2004
XIIIIIIIIY

9. M.Carlsen – P.Nikolic
Wijk aan Zee 2006
XIIIIIIIIY

9-?r?rVlk?0
9?p?-?-Zp-0
9p?-Zp-?PZp0
9?-?qSn-?-0
9-?-SN-?-?0
9?-?-?-WQ-0
9PZPP?-?-?0
9MK-VL-?R?R0
xiiiiiiiiy
Vit drar
y

9r?-WqkVl-Tr0
9?l?n?pZpp0
9pZp-ZppSn-?0
9?-?-?-?-0
9-?-SNP?-?0
9?-?-?-ZP-0
9PZPP?QZPLZP0
9TRNVLR?-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

9lWq-?-?k?0
9?-?-?pZpp0
9-?-?-Vl-?0
9?-Zp-?-?-0
9-?-?r?-?0
9?-?L?Q?P0
9-ZPP?-?P?0
9?-?N?R?K0
xiiiiiiiiy
Svart drar

9r?-?-?q?0
9Zpp?l?kTr-0
9-?p?-Zp-?0
9?-?-?-?-0
9-?PZpL?-WQ0
9?P?-?-SNP0
9P?-?-ZP-?0
9?-?-TRK?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

9r?-Mk-?-Tr0
9Zp-?qVl-Zpp0
9-?pZp-Sn-?0
9?p?-?lVL-0
9-?-WQ-?-?0
9?LSN-?-?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9?-MKRTR-?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar
Lösningar på nästa sida

9r?-?-?k?0
9Zp-Trq?pZpp0
9-Zpp?lSn-?0
9?-?-?-?-0
9Q?-ZPPSN-?0
9ZP-?-?-ZP-0
9-ZP-?-?LZP0
9?-TR-TR-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

9-?-?r?-Tr0
9ZppWq-?kZpp0
9-Vl-?lZp-?0
9SnP?p?-?-0
9R?-?-?-?0
9VL-?L?N?-0
9-?P?-ZPPZP0
9?-?QTR-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar
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Lösningar
1.

29.Lxh6! Slår sönder svarts kungsställning. 29...gxh6 29...Dxd4 30.Le3 Dg4 31.Th8+! 30.g7!
Le7 30...Lxg7 31.Sf5 med avgörande hot: 32.Dxg7 matt och 32.Sxh6+ 31.Txh6 Sf7 32.Dg6!
Sxh6 33.Dxh6 Lf6 Det sista försvarsdraget. 34.Dh8+ Kf7 35.g8D+! Txg8 36.Dxf6+ Ke8
37.Te1+! Vit vinner efter 37...De5 38.Txe5+ dxe5 39.De6+! eller snabbare 37...Kd7 38.De7
matt.

2.

30.Dh5+! Kf8 31.Dc5+! Kf7 31...Te7 32.Lf5! med avgörande materialvinst. 32.Lg6+!! Det blir
matt i nästa drag genom antingen 33.De7 matt eller 33.Dh5 matt.

3.

22.d5! Ett kraftfullt centrumgenombrott. 22...cxd5 23.Dxd7 Txd7 24.Sxe6! Precisionsartad
dragföljd. 24...fxe6 25.Lh3! Svarts ställning faller samman eftersom vit hotar både 26.Lxe6+
och 26.dxe5. 25...Kh8 26.e5 Sg8 27.Lxe6 Tdd8 28.Tc7 d4 29.Ld7 Förbereder ett avgörande
avancemang med e-bonden.

4.

10.e5! En standardkombination i originellt utförande. 10...Lxg2 11.exf6 Förutom att ta
löparen hotar nu det dräpande 12.Sxe6! 11...Lh3 11...Ld5 12.c4! 12.Dh5 Avgörande eftersom
löparen på h3 är fångad. 12...Dxf6 12...e5 13.Te1 13.Dxh3 Le7 14.Sc3 Dg6 15.Sc6 Se5 16.Sxe7
Kxe7 17.Lf4

5.

34.Le6! Ke7 34...fxe6 35.fxe6 och vit vinner ordenligt med material. 35.Lxd7 Lxd7 Med
kvalitet mer och fortsatt angrepp har vit vinstställning. 36.Th8 Dd3 37.Tf3 Dd5 38.Dxa7 e4
39.Db8! De5+ 40.Tg3

6.

51...Txc4! Vit kan inte stoppa b-bonden efter 52.bxc4 b3.

7.

22...Th4! Början på en lång forcerad sekvens som på elegant manér tvingar bort vits dam från
försvaret. 23.Df5 Vit måste gardera h3. 23.De3 Ld4 23...c4! 24.Le2 g6 25.Dd7 25.Dxf6 Txh3+
26.Kg1 Dh2+ 27.Kf2 Dg3+ 28.Kg1 Dxg2 matt 25...Td4! 26.Da4 c3 27.Da6 Td6! 28.Da2 Ld5
29.b3 Te6 När vits dam står helt offside är det dags för slutangreppet. Vit gav upp eftersom
läget är hopplöst. På 30.Lc4 Lxc4 31.bxc4 har svart 31...Te2 eller ännu bättre 31...Kg7! (tar bort
vits schack på a8) med idén 32...Dg3.

8.

9.

14.Txe7! Ett klassiskt kvalitetsoffer som eliminerar en central försvarspjäs. 14...Dxe7 14...
Kxe7 15.Lxf6+ gxf6 16.Te1+ Kd8 17.Dxf6+ 15.Df4 Ld7 15...h6 16.Lxf6 gxf6 och nu duger både
17.Txd6+ Ke8 18.g4 och 17.Dxf5. 16.Se4 d5 17.Sxf6 h6 18.Lh4 g5 19.Dd4 gxh4 20.Sxd5!
20.Sg5+! Ett typiskt och effektivt offer. 20...fxg5 21.Df3+ Kg8 22.Txe6 Om 22...Txe6 så 23.Df8
matt.
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ACO World Amateur Chess Championship 2014
07. - 16. juni 2014 - Rhodos (Grekland)
Kontantpriser: 5000 EURO (21 priser) / 9 ronder
4- och 5-stjärniga hotell med all-inclusive eller halvpension
1000 kvadratmeter stor spellokal

Från 599 EUR
per person
All-Inclusive

Turneringen kommer att spelas i 7 grupper:
A: 2201 – 2400 B: 2001 – 2200 C: 1801 – 2000
D: 1601 – 1800 E: 1401 – 1600 F: 1201 – 1400
G: 0 – 1200

Spara 50 euro per person genom att
anmäla dig senast 31 december 2013!

Kontakt & registrering: rhodes@amateurchess.com

2013
168 spelare från
26 länder
Redan mer än 180
registreringar
för 2014
Begränsat antal
platser

www.amateurchess.com/rhodos

Svenska Schackbutiken AB
”Hos oss blir schack enkelt”

hälsar välkommen till ungdomstävlingen

Schackiaden
Trettondagshelgen 5–6 januari 2014

Behöver du schackböcker, schackprogram eller schackspel? Jag har allt en schackspelare behöver!
inns 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
e-post: schackbutiken@tele2.se
Öppet mån–fre 10.00–18.00, Welandergatan 12A, 416 56, Göteborg
Tel/fax: 031-24 47 14

GM Repertoire 14 & 15 – The French Defence 1&2
av GM Emanuel Berg, 2013, 328 sidor, 225 kr per styck

Spelplats
Rudbeckianska gymnasiet, Västerås.
Klassindelning
• Kadett: födda 1998–2000
• Minior: födda 2001–2003
• Knatte: födda 2004 och senare

Startavgift
150 kronor.

Spelform
Modifierad schweizerlottning. Kadetter och miniorer
spelar 6 ronder med 45 minuter per parti + 10 sekunder
per drag. Knatteklassen spelar 10 ronder med 15
minuter per parti + 10 sekunder per drag.
Program
KADETT & MINIOR

KNATTE

Trettondagsafton 5 januari
11:00–12:00 Anmälan

11:00–12:00 Anmälan

13:00–14:50 Rond 1

13:00–13:50 Rond 1

15:00–16:50 Rond 2

15:00–15:50 Rond 3

14:00–14:50 Rond 2
16:00–16:50 Rond 4
Matrast

Matrast

18:00–19:50 Rond 3

18:00–18:50 Rond 5
19:00–19:50 Rond 6

20:00–21:50 Rond 4
Trettondedag jul 6 januari
09:00–10:50 Rond 5

09:00–09:50 Rond 7
10:00–10:50 Rond 8

11:00–12:50 Rond 6

Priser
Minnespriser till samtliga deltagare. Placeringspriser
till en ungefär en tredjedel av deltagarna.

11:00–11:50 Rond 9
12:00–12:50 Rond 10

Prisutdelning ca 13:15

Anmälan
Mejla anmälan till anmalan@vasterasschack.se senast
den 2 januari. Ange namn, födelseår och klubb, samt
önskemål om grupplogi. Samtidigt betalas startavgiften
och eventuell avgift för grupplogi in på Västerås SK:s
bankgiro: 684-9996. Ange ”Schackiaden” samt namn.
Personlig anmälan sker på första speldagen senast en
timme innan första ronden.
Logi
Best Western Hotel Esplanade (tel. 021-10 12 00) erbjuder förmånliga priser: enkelrum 595 kr, dubbelrum
795 kr, 3-bäddsrum 895 kr, 3-bäddsrum med pentry
995 kr, svit 4 personer med pentry 1295 kr. Priserna
gäller per rum och natt inklusive frukost. Använd
koden ”SCHACK” när ni bokar.
Grupplogi finns i spellokalen och kan beställas för
100 kronor per natt och person. Frukost ingår.
Mat
Kiosk med smörgåsar, kaffe, läsk, frukt och godis finns i
spellokalen. Det finns gott om restauranger i närheten.
Parkering
Det går att parkera gratis på skolgården. P-tillstånd erfordras och hämtas vid personlig anmälan.
Information
Tävlingsledare är Mats Sjödin, tel. 070-776 04 63 eller
e-post mats.sjodin@vasterasschack.se.

Franskt försvar är en av de mest populära och pålitliga svaren mot 1.e4. Svart erbjuder sin
motståndare att erövra terräng i centrum, med avsikten att underminera motståndarens
ställning och genomföra ett motangrepp. Även om mängden teori expanderat kraftigt de
senaste åren, leder Franskt ofta till ställningar där positionell och strategisk förståelse
visar sig vara mer relevant är långa serier av datorgenererade varianter.
GM Repertoire 14&15 – The French Defence 1&2 introducerar Winawervarianten efter
öppningsdragen 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4, och tillhandahåller expertrekommendationer
mot alla vits viktiga möjligheter. Den kritiska 7.Dg4-varianten, behandlas uteslutande i
volym två. Volym tre (som kommer våren 2013) hanterar Tarraschvarianten,
framskjutningsvarianten och alla andra varianter.

Pump Up Your Rating

av IM Axel Smith, 2013, 376 sidor, 225 kr
Pump Up Your Rating visar dig hur du blir din egen schackcoach. Den lär dig hur du arbetar
med dina egna partier och förbättrar dig; hur man tänker schack och hur man praktiserar
schack. Boken är instruktiv och underhållande med många personliga vinklingar och
erfarenheter från tränaren och hans träningspartners.

Carlsen’s Assault on the Throne

av Kotronias&Logothesis, 2013, 304 sidor, 290 kr
År 2013 återvände schacket till nyheternas förstasidor. Den karismatiska norska
superbegåvningen Magnus Carlsen toppade nyheterna och hans fans blev inte besvikna:
världsettan vann världsmästerskapet.
Carlsens Assault on the Throne tillhandahåller en titt från insidan på Carlsens dramatiska
resa: från en av de åtta utmanarna i kandidatturneringen i London där sista ronden kunde
slutat i katastrof och vidare fram till den avslutande triumfen i Chennai.
Med berättelser från bakom scenen och analyser av toppklass har Kotronias och Logothetis
skrivit den ultimata boken om hur Carlsen blev den 16e världsmästaren.

POSTTIDNING

B

Avsändare: Sveriges Schackförbund,
Kabelvägen 19, 602 10 Norrköping

NYHET!

ver 1.5 million games etc.

ments:
III 1 GHz, 2 GB RAM,
Service Pack 3), 7/8,
raphics card, DVD-ROM drive,
yer 9 and Internet access for
access to Playchess.com,
ram updates.
Intel i5 (Quadcore), 4 GB
DirectX10, 512 MB graphics
0-compatible sound card,
er 11, DVD-ROM drive and
ogram activation, access to
Check and program updates.

database till 31.12.2016

DEEP FRITZ 14

book compiled by Alex Kure
n position)

THE TRULY GREAT
CHESS PROGRAM

ership to Playchess.com

64 BIT MULTIPROCESSOR
VERSION

More information:
www.chessbase.com

6 MONTHS PREMIUM

playchess.com
Recommended retail price: 69,90

Datorer med bara en processor
tillhör det förflutna – därför kliver
Fritz 14 ur startblocken med en
kraftfull multiprocessorversion!
Det mest utmärkande draget med
Deep Fritz 14 är en 64-bitmotor
som stöder upp till åtta processorkärnor samtidigt. Men där slutar
jämförelserna med tidigare Fritzmotorer då den nya motorn är helt
omdesignad och kan skryta med att
vara nästan 100 elo-poäng starkare
än Fritz 13, vilket gör Deep Fritz
14 till en av de absolut starkaste
schackprogrammen i världen!
Deep Fritz 14 är optimerat för
Windows 8.1: Programmets nya
64-bits gränssnitt arbetar snabbare
och flyter bättre tillsammans med
de senaste versionerna av Windows.
Naturligtvis bibehåller den nya
versionen alla välkända spel-, trä-

Bara det bästa är gott nog. Deep
Fritz 14 ger dig också tillgång till
“Let’s Check”, världens största
partidatabas som är fullpackad med
högkvalitativa analyser. Mer än
200 miljoner ställningar med djupa
schackmotorvärderingar finns
sparade på Let’s Check-servern
och fler läggs till varje dag. Om
du vill veta nånting om en särskild
öppningsställning så ta en titt på
Let’s Check och hitta information
på några sekunder som det skulle ta
din egen PC timmar att räkna
fram.
Deep Fritz 14
625 kr
Systemkrav för Deep Fritz 4
och Houdini 4:
Minimum: Pentium III 1 GHz, 2 GB
RAM, Windows Vista, XP (Service
Pack 3), 7/8, DirectX9, 256 MB grafikkort, DVD-ROMspelare, Windows
Media Player 9. Tillgång till internet
för: programaktivering, tillgång till
Playchess.com, Let’s Check och programuppdateringar.

STANDARD

Die Zeit der „Singles“ ist vorbei. Deshalb kommt der neue Fritz erstmals von Anfang als
leistungsfähige Multiprozessor-Version. Deep Fritz 14 wird erstmals mit einer 64-Bit-Engine
ausgeliefert und kann wie sein Vorgänger bis zu 8 Prozessorkerne gleichzeitig nutzen.
Die Engine wurde komplett neu entwickelt und bietet gegenüber der früheren Version eine
Leistungssteigerung von knapp 100 Elo-Punkten. Damit zählt Deep Fritz 14 zum Kreis der
weltweit spielstärksten Schachprogramme.

Inklusive:

Komplett neu entwickelte Deep
Fritz14-Engine
64-Bit Programmoberfläche

Premium-Mitgliedschaft für Schach.de
für 6 Monate

Zugang zu „Let’s Check“-Server* und
ChessBase Engine-Cloud

Optimale Kompatibilität mit Windows 7/8: Auch die Programmoberfläche von Deep
Fritz 14 wird erstmals als 64-Bit-Version ausgeliefert und läuft auf den aktuellen
Windows-Betriebssystemen somit noch schneller und flüssiger. Und natürlich bietet die
neue Version alle bekannten Spiel-, Trainings- und Analysefunktionen, die Fritz zum
„beliebtesten deutschen Schachprogramm“ (DER SPIEGEL) gemacht haben.

Neues Eröffnungsbuch von Alex Kure (über 4
Mio. Stellungen),
Datenbank mit über 1,5 Mio. Partien u.v.m.

Premium für Schach.de: Loggen Sie sich mit Deep Fritz 14 auf den weltweit größten
Schachserver ein und genießen Sie spannende Live-Kommentare zu Weltklasseturnieren
oder Trainingseinheiten mit Koryphäen wie den Großmeistern Daniel King, Klaus Bischoff,
Maurice Ashley, Dr. Karsten Müller u.v.a. Im Lieferumfang von Deep Fritz 14 ist die
Premium-Mitgliedschaft für 6 Monate inbegriffen.

Nur die besten Analysen sind gut genug. Mit Deep Fritz 14 haben Sie Zugriff auf „Let’s
Check“, die weltweit größte Datenbank mit hochwertigen Analysen. Über 6 Mio.
Stellungen mit tiefen Engineberechnungen sind auf dem Let’s Check-Server gespeichert
und täglich kommen neue und genauere Analysen dazu. Wenn Sie schnell wissen wollen,
was von einer Eröffnungsstellung zu halten ist, schauen Sie bei Let’s Check rein – hier
finden Sie mit einem Mausklick sofort die Information, für die Ihr PC sonst stundenlang
rechnen müsste.

Systemvoraussetzung:
Minimal: Pentium III 1 GHz, 2 GB RAM,
Windows Vista, XP (Service Pack 3), 7/8
-DirectX9, Grafikkarte mit 256 MB RAM,
DVD-ROM Laufwerk, Windows Media Player 9
und Internetzugang für Programmaktivierung.
Schach.de-Zugang, Let’s Check und Updates.
Empfohlen: PC Intel i5 (Quadcore), 4 GB
RAM, Windows 7/8, DirectX10, Grafikkarte mit
512 MB RAM oder mehr, 100% DirectX10kompatible Soundkarte, Windows Media Player
11, DVD ROM Laufwerk und Internetzugang für
Programmaktivierung. Schach.deZugang, Let’s Check und Updates.

DAS GANZ GROSSE
SCHACHPROGRAMM

14

den
HOUDINI
nya versionen
av världens starkaste schackmotor med världens
populäraste
schackgränssnitt! Houdini
4 levereras med
den nya 64-bitars GUI av Deep Fritz 14 och bland
annat ingår sex månaders premium
medlemskap på Playchess.com.

DAS GANZ GROSSE SCHACHPROGRAMM

4

STANDARD

64 BIT MULTIPROCESSOR

VERSION SUPPORTING UP TO

6 CORES AND 4 GB OF HASH

HOUDINI 4 PRO

Bit program interface

Växla upp till Premium: Logga
in på Playchess.com-servern med
Deep Fritz 14 och lyssna och titta
på direktsändningar inklusive kommentarer från de flesta toppturneringar och/eller delta i träningssessioner med topptränare som
stormästarna Daniel King, Klaus
Bischoff, Maurice Ashley, Karsten
Müller och många fler. I Deep Fritz
14 ingår 6 månaders gratis premiummedlemskap på Playchess.com

Kommer snart! Houdini 4
HOUDINI
4
Kombinera

P L AT Z H A LT E R

Weitere Informationen:
www.chessbase.de

ChessBase GmbH
Osterbekstr. 90a, 22083
Hamburg
info@chessbase.com
www.chessbase.com

ISBN 978-3-86681-382-3

6 MONATE PREMIUM

6 MONATE PREMIUM

schach.de

schach.de

unverb. Preisempfehlung €69,90

Houdini 4 Standard
Houdini 4 Pro

725 kr
875 kr

Master Class Vol. 1 –
Bobby Fischer
Ingen annan
Världsmästare
01
var mer ökänd
Bobby Fischer
såväl inom som
utom schackvärlden än Robert
James Fischer.
Men vilka var
hemligheterna
bakom hans
sensationella förmåga, och vad
gjorde det möjligt för honom att på
egen hand nedbringa den sovjetiska
schackmaskinen? På denna DVD
presenterar ett team av experter olika
aspekter av schacklegendens spel,
och visar dig vinnande tekniker och
strategier som den elfte världsmästaren använde sig av.
• 5 timmar (Engelska)
• Interaktiva taktikövningar med
videofeedback och mycket mer!
270 kr

MASTER CLASS VOL. 01

Bobby Fischer

No other World Champion was more infamous both inside and outside the chess world
than Robert James Fischer. But what were the secrets to his sensational ability, and what
enabled him to take on the Soviet school of chess alone – and win? On this DVD, a team
of experts presents you every facet of the chess legend, and shows you the winning
techniques and strategies employed by the 11th World Champion.
Grandmaster Dorian Rogozenco delves into Fischer’s openings, and retraces the development of his repertoire. What variations did Fischer play, and what sources did he use
to arm himself against the best Soviet players? Mihail Marin explains Fischer’s particular
style and his special strategic talent in annotated games against Spassky, Taimanov and
other greats.
Karsten Müller is not just a leading international endgame expert, but also a true Fischer
connoisseur. His congenial video analysis of Fischer’s legendary endgames can only be
found on this DVD!
To top it off - you too can unleash tactical combinations like Fischer! German Bundesliga
player Oliver Reeh has compiled the World Champion’s best combinations – and now it’s
your move. You too can try to find Fischer’s stunning brilliancies by entering your solution on the board and receive video feedback in the new ChessBase media format!

• Video running time: approx. 5 hours
(English)
• Interactive tactics test with
video feedback
• Collection of every Fischer game, tables,
backround knowledge, short biography
• “Fischer powerbook”– the World
Champion’s repertoire as an
opening tree
• Tactic training: 100 Fischer games with
training questions.
System requirements:

Minimum: Pentium III 1 GHz, 1 GB RAM,
Windows Vista, XP (Service Pack 3),
DirectX9 graphic card with 256 MB RAM,
DVD-ROM drive, Windows Media
Player 9 and internet connection for program activation.

An expert team of four international titleholders
presents to you strategic masterpieces, exemplary
endgame manoeuvres and classic combinations in
video format, reviving the greatest legend ever in
the history of chess.

Recommended: PC Intel Core i7, 2.8 GHz,
4 GB RAM, Windows 7 or Windows 8,
DirectX10 graphic card (or compatible)
with 512 MB RAM or better, 100% DirectX10
compatible sound card, Windows Media
Player 11, DVD-ROM drive and internet
connection for program activation.

ChessBase GmbH
Osterbekstr. 90a
D-22083 Hamburg
info@chessbase.com
www.chessbase.com

RRP

€ 29,90
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