Årets 10 bästa partier enligt
Daniel King
Nu när julhelgen är undanstökad kan det vara skönt och sätta sig ner och njuta lite
av bra partier. Daniel Kings förslag på årets 10 bästa partier kan vara ett sätt.
King har en populär youtubekanal,PowerPlayChess, där han publicerat en video om de
tio partierna han har valt ut. Videon kan ses här nedan och sist i inlägget kan ni
spela igenom partierna
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Resultat ifrån Påskens turneringar
Då var Påskhelgen 2019 överstökad och som vanligt spelades det massvis med
turneringar runtom i Sverige och Europa. Nordvästskåningar deltog (och deltar) i
fyra av dom.
ACO World Amateur Chess Championship Rhodes 2019
Mikael Svensson Landskrona SK deltar i denna turnering i grupp B (som avslutas den
28 april). Efter tre spelade ronder har han 1½ poäng och ligger i mitten av
startfältet.
Annandagshandikappen i Åstorp
Åstorps SS arrangerade en tävling som spelades med tidshandikapp på annandagen. Här
segrade junioren Isam Kayyali Helsingborgs ASK. Undertecknad är inte förvånad över
att Isam vann, denna begåvade unge man kommer att vinna fler turneringar.
Påskturneringen i Norrköping
Här hade distriktet tre spelare med. Två deltog i huvudturneringen och en
spelare, Anton Engkvist Landskrona SK, i Lilla Påskturneringen. Anton tog ½ poäng
och slutade på 44:e plats. Segrare blev Sandro Lacko SS Manhem.

Staffan Thomasson Helsingborgs ASK och Lars Persson Skromberga ASS var “våra”
spelare i huvudturneringen. Thomasson tog 4 poäng (av 8) och slutade på 55:e plats.
Lars slutade på 123:plats. Segrade gjorde den norske stormästaren Johan-Sebastian
Christiansen.
Grenke Chess Open
Till Karlsruhe i Tyskland hade hela nio spelare ifrån Helsingborgs ASK tagit sig för
att spela Grenke Chess Open. Bäst gick det för Kåre Kristensen som tog 6 poäng på de
nio ronderna. Det resultatet gjorde att han tog sin tredje IM-norm och kan numera
titulera sig Internationell Mästare. Ett stort grattis till Kåre!
Kåre fick en kanonstart på turneringen när han besegrade en spansk stormästare med
det respektingivande elo-talet 2578 i rond 2.

[Event "GRENKE Chess Open 2019"]<br /> [Site "Karlsruhe GER"]<br /> [Date
"2019.04.19"]<br /> [Round "2.29"]<br /> [White "Kristensen, Kaa"]<br /> [Black
"Lopez Martinez, Josep"]<br /> [Result "1-0"]<br /> [WhiteElo "2259"]<br />
[BlackElo "2578"]<br /> [ECO "E20"]<br /> [EventDate "2019.04.18"]</p> <p>1.d4 Nf6
2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.f3 Nc6 5.Bg5 d5 6.e3 h6 7.Bh4 Qe7 8.Qd2 Na5 9.cxd5 exd5 10.Bd3
Nc4 11.Bxc4 dxc4 12.Nge2 g5 13.Bf2 b6 14.O-O-O Bb7 15.e4 O-O-O 16.h4 Nd7 17.Be3 f6
18.Ng3 Nc5 19.Nf5 Qe8 20.Qe2 Nd3+ 21.Rxd3 cxd3 22.Qxd3 Kb8 23.g4 Bxc3 24.Qxc3 h5
25.Ng7 Qf7 26.Nxh5 Qxa2 27.Kd2 gxh4 28.Nxf6 Qf7 29.g5 h3 30.Bf4 Ka8 31.Ke3 Qg6
32.Rh2 Rh4 33.Qxc7 Rc8 34.Qd6 Rhh8 35.Nd5 Qxd6 36.Bxd6 Bxd5 37.exd5 Rc1 38.Be5 Rh5
39.f4 Rg1 40.d6 Rg2 41.Rh1 Rg3+ 42.Ke4 1-0
You must activate JavaScript to enhance chess game visualization.
Övriga nordvästskåningars resultat och placeringar redovisas här nedanför. Kolla
gärna turneringens hemsida där det finns en massa bilder och även några videos.
Hemsidan: https://grenkechessopen.de/en
A-OPEN (900 DELTAGARE) 1. GM DANIEL FRIDMAN TYSKLAND
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Smörgåsbordet är dukat –
Startfältet i Tepe Sigeman & Co
Chess Tournament släppt

Då har äntligen startfältet till Stormästarturneringen Tepe Sigeman & Co Chess
Tournament offentliggjorts och glädjande nog består startfältet av åtta spelare. De
senaste åren har det varit en 6-manna turnering och det blir lite för få deltagare
tycker jag. Nu finns det lite mer chanser till att reparera en dålig start för
spelarna och därmed ökar spänningsmomentet för publiken.
Årets upplaga toppas av den Indiske stormästaren Pentala Harikrishna med det
respektingivande elo-talet 2723. Pentala är en spelare med en stor positionell
förståelse och intuitiv känsla för spelet. Se följande youtube video och bedöm
själva (och njut!):

Resten av startfältet går inte av för hackor det i heller med bland annat vår
egen Nils Grandelius som precis kom 2:a i Europamästerskapet, regerande
juniorvärldsmästaren Parham Maghsoodlo, de två före detta Europamästarna Ivan Saric
& Dieter Nisipeanu. Just Ivan Saric är lite av en personlig favorit, inte
nödvändigtvis till att vinna turneringen men hans spel imponerar på mig. Han har
bland annat slagit världsmästaren Magnus Carlsen i ett parti. Det skedde i
schackolympiaden i Tromsø 2014.

[Event "41. Olympiad Open 2014"]<br /> [Site "Tromso NOR"]<br /> [Date
"2014.08.12"]<br /> [Round "10.3"]<br /> [White "Saric, Ivan"]<br /> [Black
"Carlsen, Magnus"]<br /> [Result "1-0"]<br /> [WhiteElo "2671"]<br /> [BlackElo
"2877"]<br /> [ECO "C61"]<br /> [EventDate "2014.08.02"]</p> <p>1.e4 e5 2.Nf3 Nc6
3.Bb5 Nd4 4.Nxd4 exd4 5.Bc4 Nf6 6.O-O d5 7.exd5 Be7<br /> 8.Qf3 Bg4 9.Qf4 O-O 10.h3
Bd6 11.Qxd4 c5 12.Qd3 Bh5 13.Nc3 Re8 14.f4<br /> a6 15.a4 Qd7 16.Qg3 Ne4 17.Nxe4
Rxe4 18.b3 Qc7 19.d3 Re2 20.Qg5 g6<br /> 21.Bb2 Be7 22.Bf6 h6 23.Be5 Qd8 24.Qxh6
Rxe5 25.d6 Re2 26.dxe7 Qxe7<br /> 27.f5 Qh4 28.Qf4 g5 29.Qxh4 gxh4 30.Rf4 Rxc2
31.Rxh4 Be2 32.Re4 Rd2<br /> 33.Re7 Bxd3 34.Bxf7+ Kf8 35.f6 Rd8 36.Bh5 Kg8 37.Re8+
1-0<br />
You must activate JavaScript to enhance chess game visualization.
Nytt för i år är att turneringen flyttat ifrån spegelsalen på HIPP till Malmö live,
Malmös nya konserthus. Där kan man avnjuta turneringen på plats alldeles gratis!
Expertkommentatorer finns det ju självklart på plats, det är duon Stellan Brynell,
ifrån arrangörsklubben Limhamns SK, och den amerikanske stormästaren Yasser Seirawan
som står för den biten. Jag lovar er, dom levererar schackunderhållning i
världsklass!
Då börjar det bli dags att avrunda denna artikel, som blev lite längre än vad jag
hade tänkt mig, och vad passar bättre än att jag avslutar med det kompletta
startfältet:
1. Pentala Harikrishna,Indien ELO 2723
2. Gawain Jones,England ELO 2698
3. Ivan Saric,Kroatien ELO 2691
4. Nils Grandelius,Sverige ELO 2687
5. Dieter Nisipeanu,Tyskland ELO 2680
6. Parham Maghsoodlo,Iran ELO 2669
7. Nihal Sarin,Indien ELO 2589
8. Tiger Hillarp Persson,Sverige ELO 2563

Söndags studien #51

1k6/2R3p1/1K6/R3p2P/8/8/6q1/8 w - - 0 1
You must activate JavaScript to enhance chess diagram visualization.

Hans Cohn 1929. Vit drar och vinner.
Lösning till söndags studien #50

<br /> [Event "Söndags studien #50"]<br /> [Site "?"]<br /> [Date "????.??.??"]<br
/> [Round "?"]<br /> [White "Kubbel, Leonid"]<br /> [Black "1907"]<br /> [Result
"1/2-1/2"]<br /> [FEN "2R4K/7b/8/8/4k2p/6p1/8/8 w - - 0 1"]</p> <p>1.Rc4+ Kf3 2.Rxh4
g2 3.Rh3+ Kf4<br /> ( 3...Kf2 4.Rh2 $1 )<br /> ( 3...Kg4 4.Rxh7 g1=Q $2<br /> (
4...Kf3 5.Rg7 $10 )<br /> 5.Rg7+ $18 )<br /> 4.Rh4+ Kf5 5.Rh5+ Kf6 6.Rh1<br /> (
6.Rh6+ $2 Bg6 $19 )<br /> 6...gxh1=Q<br /> {patt.}<br /> 1/2-1/2<br />
You must activate JavaScript to enhance chess game visualization.

Söndags studien #50

2R4K/7b/8/8/4k2p/6p1/8/8 w - - 0 1
You must activate JavaScript to enhance chess diagram visualization.
Leonid Kubbel 1907. Vit drar och håller remi.
Lösning till söndags studien #49

<br /> [Event "Söndags studien #49"]<br /> [Site "?"]<br /> [Date "????.??.??"]<br
/> [Round "?"]<br /> [White "Fedorov, V"]<br /> [Black "1947"]<br /> [Result
"1-0"]<br /> [FEN "4k1B1/8/3K4/8/1n1N4/8/8/8 w - - 0 1"]</p> <p>1.Ne6 Na6<br /> (
1...Nd3 2.Bh7 $1 $18 )<br /> 2.Bh7 Kf7 3.Bd3 Nb4 4.Bc4 $1 Kf6<br /> ( 4...Nc2 5.Nd4+
$18 )<br /> 5.Nd4 $18 1-0<br />
You must activate JavaScript to enhance chess game visualization.

Söndags studien #49

4k1B1/8/3K4/8/1n1N4/8/8/8 w - - 0 1
You must activate JavaScript to enhance chess diagram visualization.
V. Fedorov 1947. Vit drar och vinner.
Lösning till söndags studien #48

<br /> [Event "Söndags studien #48"]<br /> [Site "?"]<br /> [Date "????.??.??"]<br
/> [Round "?"]<br /> [White "Kubbel, Leonid"]<br /> [Black "1907"]<br /> [Result
"1/2-1/2"]<br /> [FEN "6R1/6K1/8/5b2/N7/8/5p2/1k6 w - - 0 1"]</p> <p>1.Nc3+ Kc2<br
/> ( 1...Kb2 2.Nd1+ Kc2 3.Nxf2 )<br /> ( 1...Ka1 2.Ra8+ Kb2 3.Ra2+ Kxc3 4.Rxf2 )<br
/> 2.Nd1 Kxd1<br /> ( 2...f1=Q 3.Ne3+ )<br /> 3.Kh8 f1=Q 4.Rg1 Qxg1<br /> {Patt.}<br
/> 1/2-1/2<br />
You must activate JavaScript to enhance chess game visualization.

Söndags studien #48

6R1/6K1/8/5b2/N7/8/5p2/1k6 w - - 0 1
You must activate JavaScript to enhance chess diagram visualization.
Leonid Kubbel 1907. Vit drar och håller remi.
Lösning till söndags studien #47

<br /> [Event "Söndags studien #47"]<br /> [Site "?"]<br /> [Date "????.??.??"]<br
/> [Round "?"]<br /> [White "Rinck, Henri"]<br /> [Black "1925"]<br /> [Result
"1-0"]<br /> [FEN "6k1/8/8/4R3/5K2/8/1P2b3/2n5 w - - 0 1"]</p> <p>1.Ke3 Ba6<br /> (
1...Bc4 2.Rc5 $18 )<br /> ( 1...Bf1 2.Rg5+ Kh7 3.Rg1 Nd3 4.Rxf1 Nxb2 5.Rf4 $18
{Springaren är fångad.} )<br /> 2.Ra5 Bb7 3.Rb5 Ba6<br /> ( 3...Bh1 4.Rg5+ Kf7 5.Rg1
$18 )<br /> ( 3...Bc6 4.Rc5 $18 )<br /> 4.Rb6 Bf1 5.Rg6+ Kf7 6.Rg1 $18 1-0<br />
You must activate JavaScript to enhance chess game visualization.

Söndags studien #47

6k1/8/8/4R3/5K2/8/1P2b3/2n5 w - - 0 1
You must activate JavaScript to enhance chess diagram visualization.
Henri Rinck 1925. Vit drar och vinner.
Lösning till söndags studien #46

<br /> [Event "Söndags studien #46"]<br /> [Site "?"]<br /> [Date "????.??.??"]<br
/> [Round "?"]<br /> [White "Pogosyants, E"]<br /> [Black "1961"]<br /> [Result
"1-0"]<br /> [FEN "6n1/3p4/3P1k2/7R/7K/8/8/8 w - - 0 1"]</p> <p>1.Rh8 Kg7 2.Kg5
Kxh8<br /> ( 2...Nf6 3.Rd8 Ne4+ 4.Kf4 Nxd6 5.Rxd7+ $18 )<br /> 3.Kg6 Nh6 4.Kxh6 Kg8
5.Kg6 Kf8 6.Kf6 Ke8 7.Kg7 Kd8 8.Kf7 Kc8 9.Ke7 $18 1-0<br />
You must activate JavaScript to enhance chess game visualization.

