Vi har nu bytt dator och då tyckte mitt gamla kära Fritz 9.0 att det blev för jobbigt att hänga med i uppgraderingen och ville inte var med längre. Jag tänkte därför gör en ytterst amatörsmässig analys av partiet och berätta lite om mina tankar kring partiet.
Jag läste en gång en del i en schackbok där en schackspelare recenserade partierna med liknelser som "ett underjordiskt djungelkrig" och kanske är det så man ska tänka kring ett parti för att det ska bli extra intressant men om denna formalia passar in i min analys vet jag inte. Men låt oss börja, jag spelade med de vita pjäserna.
1. e2 - e4 c7 - c5
Sicilinaskt, så långt allt rätt...
2. Sg2 - Sf3 Sb8 - c6
Jag har läst att Lb5 är ett bra tredje drag men vad det sedan ska leda till vet jag inte så det blev den vanliga varianten istället...
3. d2 - d4 c5 x d5
4. Sf3 x d4 Sg8 - f6
5. Sb1 - c3 a7 - a6
Här ska väl den vita löparen ut till c4 eller e2 kanske är bättre men jag siktade istället på att byta av löparen mot springaren och ge svart en dålig bondeställning.
6. Lc1 - g5 e7 - e6
Nu tänkte jag helt galet. Jag tänkte att om jag hotar hästen med bonden så är damen bakom och då kan jag ta hästen i nästa drag. Sicken snilleblixt. Svart kan ju både hota bort lparen med bänderna på h och g-linjen eller flytta damen helt enkelt!
Dessvärre var att jag tänkte att det är bra om jag slår den svarta hästen på c6 så jag kan gå fram med e-bonden. Att slå springaren på c6 strider mot all teori såvida jag har hört men jag gjorde det i alla fall.
7. Sd4 x c6?? b7 x c6
8. e4 - e5?? Dd8 - a5! (Damen slår löparen om jag slår med bonden.)
9. Lg5 x f6 g7 x f6
10. e5 x f6 
Här kunde svart ha kunnat gå till vinst genom att göra Ta8 - b8 med hot på b bonden och springaren. Tyvärr för Lennart så såg han inte detta.
10. ... Lg8 - b4
11. Df3! Lb4 x c3
12. Df3 x c3 Da5 x c3
13. b2 x c3 Ta8 - b8
Här var min plan att försöka byta av tornen och sedan byta av bönderna för att gå mot remi. Trots svart starka centrum tänkte jag att jag kunde slå av d och e-bönderna med f och c bönderna bara jag kom till rätt ställning. Kanske det hade varit bättre om svart hade satsat på att marchera fram med centrumbönderna och utveckla sin löpare?
14. Ke1 - d2!
Finns ingen mening med att göra rockard nu.
14. ... Th8 - g8
Jag vill inte springa fram med mina bönder på flanken för att på så sätt få en ännu sämre bondestruktur och garderar därför upp med tornet.
15. Th1 - g1 Tg8 - g6
16. Lf1 - d3 Tg6 x f5 (Detta gör att svarts torn blir lite instängt.)
17. f2 - f3 h7 - h6
18. Ta1 - b1 Tb8 x a8
19. Tg8 x b8 Ke8 - d8 (Svart måste skydda löpare pga hotet Lxa6)
20. Tb8 - b4 Kd8 - c7
21. Kd2 - e3
Med detta draget avser jag att göra ett inom några drag kunna anfalla det svart tornet och få bättre ställning på kungsflygeln. Och med detta tog vi fikapaus.
21. ... c7 - c5
22. Tb4 - f4 Tf6 x f4
23. Ke3 x f4 Kc7 - d6
24. Kf4 - g4 Kd6 - e5
25. Kg4 - h5 Kf4
26. Kh5 x h6 
Och fribonden är ordnad:)
26. ... f7 - f5
27. h2 - h4 d7 - d5
28. c3 - c4 Lc1 - d7 (Hade kanske varit bättre för vit att bara slå på c4.)
29. c4 x d5 e6 x d5 
30. Ld3 x a6 Kf4 - g3
31. Kh5 - g5 Kg3 x g2
Nu gjorde jag ett mycket dåligt drag men det ordnade sig i alla fall. Istället för att bara låta h-bonden springa ner och bli till dam sätter jag bort löparen som mellandrag.
32. La6 - d3 Kg2 x f3
Jag kan inte slå f - bonden och byta löpare eftersom svart antagligen ochså får en dam då.
33. h4 - h5 c5 - c4
34. h5 - h6 c4 x d3
35. c2 x d3 f5 - f4 
36. h6 - h7 Kf3 - g3
37. h8 = D f4 - f3
38. De5+ och Lennart låter mig få segern! 


