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Dags för nätschack i SSF?
SSF organiserar närschacksspelare,
och så har det sett ut länge. Vi har
tappat medlemmar som är 18 år eller
äldre under en lång följd av år. Betyder
det att det spelas mindre schack i dag
än tidigare?
Ett försiktigt svar på frågan skulle
vara ett ja, men det kan också vara
tvärtom. I mitt arbete stöter jag på
många schackentusiaster som inte är
med i en traditionell schackklubb, i
stället spelar de regelbundet på nätet.
Frågan är om det inte är dags för SSF att engagera
sig i internetschacket?
Först kan man undra hur många svenskar som
spelar schack på internet med någon form av
regelbundenhet. Här vet nog inte någon svaret,
men en försiktig gissning kanske skulle ligga på en
sisådär 10 000 spelare. Vill vi att dessa spelare ska
vara med i vårt schackförbund?
Jag tycker det eftersom vi i någon mån har
tagit på oss ansvaret för att förvalta schacket i
Sverige. För mig är det således rimligt att vi har
som målsättning att hysa alla former av schack i
vår organisation. Schacket är stort, vi ska inte vara
små – inte ens i tanken!
Har vi då något att erbjuda schackentusiasterna
på nätet? Än så länge har vi kanske inte det. Men
hur kan det se ut på sikt?
Vi kan arrangera officiella tävlingar på nätet. Vi
kan även arrangera föreläsningar, lektioner samt
vissa former av schackmultimedia. Räcker detta?
Min intuition säger att det inte räcker. Vi behöver
skapa en organiserad kultur samt en vi-känsla. Låt
oss tillsammans fundera på om och hur!
Tills vi vet bättre kan vi kika lite på vårt grann
land Danmark. De har valt att hårdsatsa på
internetschack. De har gjort det genom att utveckla
en egen schackserver. Det är mycket modigt men
resultatet är än så länge inte så glädjande som de
hoppades på. I Norge är man lite försiktigare. Där
finns det för närvarande ett initiativ som syftar till

att låta skolbarn spela lagmatcher
mot andra skolbarn. När projektet är
färdigutvecklat så är även skolbarn
från Sverige välkomna att delta till
(preliminärt) ingen kostnad.
Min slutsats är att det verkar
riskabelt att satsa på en egen platt
form. Kanske ska schackförbundet
i stället samarbeta med en etablerad
schackserver? Då undviker vi
stora kostnader, men vi riskerar
att drunkna i den stora mängden.
Många frågor väntar på svar …
Förbundsstyrelsen beslutade i november att göra
en översyn av hur vi använder våra pengar till
junioreliten. I dag lägger vi i runda slängar 600 000
om året på tävlingar för barn och ungdom. Dels
arrangerar vi själva tävlingar, dels så skickar vi
våra bästa på tävlingar runtom i världen.
Är detta ett bra sätt att använda pengarna på
om vår målsättning är att få många ungdomar att
stanna inom schacket samtidigt som vi vill ge alla
barn och ungdomar möjlighet att utvecklas?
Jag tror inte det. Jag är en stor anhängare
av undervisning/kunskapsförmedling. Detta
fyller två funktioner. Dels upprätthåller man en
social kontakt, vilket stärker sammanhållningen,
dels hjälper man eleven framåt i sin schackliga
utveckling. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig
att en heltidsanställd juniortränare skulle ge oss fler
och starkare juniorer än vad vi har i dag. Vi skulle
kunna jämföra med det tjeckiska schackförbundet,
ett förbund med ekonomiskt knappa resurser. Där
har de satsat på undervisning och de formligen
sprutar ut nya talanger.
Till sist: tag chansen och mät dina krafter i
Sveriges största öppna tävling med möjligheter till
såväl IM- som GM-normer. Jag talar naturligtvis
om Rilton Cup.
Ari Ziegler, ordförande SSF
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EKONOMI
Ekonomin står i centrum för många schackklubbar och det talas ofta om hur mycket svårare det har
blivit att driva en förening de senaste åren. I vissa fall stämmer det naturligtvis, inte minst gäller det
föreningar utan ungdomsverksamhet som har tappat medlemmar.
TfS har undersökt läget när det gäller bidragsmöjligheter, och dessutom presenterar vi några sätt
att tjäna extra pengar till klubbkassan.

Ungdomsverksamhet
ger stabil ekonomi
Av Niklas Sidmar

För många av dagens schackklubbar är medlems
avgifterna den klart viktigaste, och ibland enda,
inkomstkällan. När medlemsantalet sjunker
medan kostnader för lokal, material och tävlingar
är oförändrat eller höjs är det naturligt att det blir
svårare att få det att gå ihop. Fasta kostnader som
lokal och material måste helt enkelt betalas av
färre medlemmar, och då finns det inte så många
alternativ. Antingen får man hitta nya intäkter
eller också får man höja medlemsavgiften. Eller, i
värsta fall, lägga ner verksamheten.
– Varje klubb har en helt unik situation och
därför är det svårt att dra några generella slutsatser
om våra föreningars ekonomi, inte minst varierar
de kommunala bidragen kraftigt mellan olika delar
av landet. När jag började på det här jobbet 2006
upplevde jag att det var fler som hade ekonomiska
problem än det är i dag. Men om det beror på att
läget har förbättrats, att man klagar mindre eller
att klubbarna med problem i dag är nedlagda vet
jag inte, säger Sveriges Schackförbunds kanslichef
Kent Vänman.
För de klubbar som bedriver ungdoms
verksamhet är situationen lite annorlunda. De
kommunala och statliga bidragen är en minst lika
viktig del av ekonomin som medlemsavgifterna.
Därför är en väl fungerande ungdomsverksamhet
ofta en förutsättning för att exempelvis kunna ha
en egen klubblokal.
– Dessutom har ungdomsverksamheten själv
klart ett egenvärde och den ger en naturlig
rekryteringsbas som motverkar medlemstapp
och därmed stabiliserar ekonomin på längre sikt,
konstaterar Kent Vänman.

De bidrag som klubbarna kan tillgodo
göra sig är så gott som alltid helt beroende av
ungdomsverksamheten, vare sig det gäller de
statliga bidragen, som betalas ut av Sveriges
Schackförbund, eller de kommunala. De bidrag
som SSF betalar ut ligger på samma nivå som
2001 när systemet gjordes om. Hur de kommunala
bidragen har utvecklats är som sagt svårare att
säga något om, eftersom varje kommun har sina
egna regler. Calle Nathanson, handläggare på SKL,
Sveriges kommuner och landsting, berättar dock
att den totala summan när det gäller så kallade
bidrag till allmän fritidsverksamhet är ungefär 1,5
miljard kronor om året och att denna summa inte
har förändrats de senaste åren.
– Dessutom betalas ungefär 4,5 miljarder kronor
ut i lokalbidrag varje år, och här har summan ökat
något eftersom lokalbidragen normalt baseras på
de reella kostnader som föreningarna har.
Några stora försämringar när det gäller de
kommunala bidragen är det alltså inte fråga om.
Calle Nathanson tror också att reglerna är likartade
i de flesta kommuner, även om utvecklingen går
mot en ny och mer flexibel form av föreningsstöd.
– De traditionella föreningsbidragen baseras på
volym och beror på antalet aktiviteter och antalet
medlemmar, men det håller på att förändras nu.
Det blir allt vanligare att man i stället har en dialog
med föreningarna och anpassar bidraget efter den
verksamhet som planeras. Den skillnad som finns
mellan olika kommuner i dag är att vissa har gått
över till den här nya modellen, medan andra inte
har det, förklarar Calle Nathanson.
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SUCCÉ. Inte nog med att Schackfyran i Östergötland förra året lockade nästan 400 barn till länsfinalen,
tävlingen har dessutom blivit en mycket god affär för distriktets klubbar.

Schackfyran god affär för LASS
För Linköpings ASS har ekonomin förbättrats
kraftigt under 2000-talet. Återkommande
tävlingsarrangemang i kombination med de
senaste årens satsning på Schackfyran har visat
sig vara en ekonomisk fullträff för föreningen.
Tidigare hade klubben intäkter på 10 000–15 000
kronor om året från bingolotto, men i början av år
2000 valde man att helt avbryta försäljningen för
att i stället lägga kraften på att arrangera tävlingar i
klubbens regi. Schack-SM arrangerades i Linköping
2001 och det senaste större arrangemanget var
Skol-SM 2007.
– Ingen var särskilt intresserad av att sälja lotter,
så för oss var det här ett mycket bättre sätt att
engagera medlemmarna. Förhoppningen är att
klubben ska kunna arrangera en större tävling vart
fjärde eller vart femte år, berättar Peter Halvarsson,
ordförande i Linköpings ASS.
För några år sedan återupptogs också den
avsomnade Schackfyranverksamheten i Öster
götland i samband med att Per Hultin anställdes
centralt. Under första året hjälpte Hultin till med
de flesta av klassbesöken och nu körs Schackfyran
på allvar för fjärde året i distriktet. Både antalet
klassbesök och distriktets Schackfyranmedlemmar
har ökat för varje år, vilket också givit ett ekonomiskt

6 TfS 4/2009

uppsving både för Östergötlands Schackförbund
och för de klubbar som är engagerade.
I Östergötland administreras Schackfyran av
distriktsförbundet, som får bidrag för verksamheten
av regionförbundet Östsam. Själva klassbesöken
görs av ledare från distriktets föreningar och
föreningarna får i sin tur verksamhetsstöd av
ÖSF.
För Linköpings del genererar Schackfyran
verksamheten dessutom kommunala lokalbidrag
eftersom dessa grundas på det totala antalet
juniormedlemmar. Peter Halvarsson uppskattar
klubbens totala Schackfyranintäkter till mellan
50 000 och 80 000 kronor om året, av vilket
ungefär en tredjedel går åt till de kostnader man
har för schackfyranverksamheten.
– Förutsättningarna är säkert olika på olika
håll, och hade det inte varit för att vi har en egen
klubblokal skulle vi inte ha tjänat lika mycket på
Schackfyran.
– Det är självklart inte helt enkelt att hitta
ledare som kan gå ut och besöka skolklasser på
dagtid, men som bidragsläget är för oss är det
möjligt att arvodera dem som gör arbetet och för
närvarande fungerar det mycket bra, konstaterar
Peter Halvarsson.
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Hlawatsch ger sponsringstips
Tänk på att sponsring inte behöver vara stöd
i form av pengar, utan att det ibland kan vara
lättare att få någon att ställa upp med tjänster
eller produkter. Se också till att den som erbjuds
att sponsra din klubb eller din tävling får något i
utbyte för det som den ställer upp med.
Det är några av de saker som framhålls i Peter
Hlawatsch skrift ”Schack och sponsring” som
syftar till att hjälpa schackklubbar till en bättre
ekonomi.
– Anledningen till att jag tog fram skriften var att
många klubbar har problem med ekonomin i dag.
Klubbar läggs ner för att de är beroende av bidrag
och andra klagar på att de inte har några pengar.
Jag vill visa att om man anstränger sig lite går det
att få företag att ställa upp som sponsorer och det
finns möjlighet att själv tjäna pengar till klubben,
berättar Peter Hlawatsch.
I skriften redogörs systematiskt för hur man ska
gå till väga för att, genom olika metoder, få extern
finansiering till sin verksamhet. Det kan dels
handla om att tjäna pengar genom lotterier, dela ut
reklam eller hjälpa till med trädgårdsarbete, dels
genom att få företag att sponsra verkamheten.
När det gäller sponsring betonas vikten av
motprestationer – att den som ställer upp som
sponsor för exempelvis en schacktävling vill ha
något i utbyte. Oftast handlar det om möjligheten
att synas, men det kan också röra sig om annat,
som att klubben i utbyte mot ekonomiskt stöd
arrangerar en tävling eller en föreläsning på
företaget.
Peter Hlawatsch satsar själv stora resurser
på svenskt schack varje år, både i form av
engagemang och i form av pengar. Genom sitt
företag Viking AB står han bakom Scandinavian
Chess Tournament som bland mycket annat har
arrangerat Folkschackfestivalen och Ladies Open
i Täby de senaste åren.
– När jag resonerar som sponsor ser jag alltid
på vad företaget får tillbaka av det som jag satsar.
Men det är också viktigt hur pengarna kommer att
användas, om det är till ungdomsverksamhet är
det naturligtvis positivt.
– Å andra sidan, när jag ringer andra företag

Ekonomisk hjälp. Peter Hlawatsch har tagit fram
broschyren "Schack och sponsring" som ska hjälpa
föreningar till en bättre ekonomi. Broschyren kan
laddas ner i sin helhet här:
http://www.schack.se/forbundsnytt/pdf/schack_och_sponsring.pdf

för att få dem att sponsra schack brukar jag säga
”Hej, jag ringer från schacket och vi behöver inga
pengar”. Då lägger de i alla fall inte på direkt och
nästa steg är att säga ”men vi har inga pengar, kan
ni hjälpa oss på något sätt?”. Kanske kan de ställa
upp med priser till en tävling eller med varor som
man kan sälja, förklarar Peter.
En annan sak som knappast kan överskattas
är vikten av personliga kontakter när man söker
sponsorer. I en artikel i Idrottens Affärer nyligen
berättades att det visserligen har betydelse vilka
verksamheter ett företag vill att dess varumärke
förknippas med, men att det i mycket hög grad är
känslor och personliga preferenser som avgör vad
ett företag ska sponsra.
Bakom slutsatsen ligger en undersökning som
gjorts vid företagsekonomiska institutionen vid
Stockholms Universitet. Undersökningen visar att
det 8 gånger av 10 är den högsta chefens personliga
intressen som avgör vilken idrott företaget ska
sponsra.
– Ja, det där stämmer utan tvekan. Ett bra
tips är att ta reda på vad föräldrarna till barnen i
schackklubben sysslar med och vända sig till dem.
De är säkert positivt inställda till föreningen och
kanske jobbar de inom något område som klubben
kan ha nytta av, föreslår Peter Hlawatsch.
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Åttio klubbar säljer Bingolotter
För många klubbar har Bingolotto inneburit
stora extraintäkter genom åren. Och även
om intresset inte är lika stort som under
glansdagarna på nittiotalet säljer fortfarande
åttio svenska schackklubbar bingolotter. En av
dem som säljer flest är Åstorps SS, som varje
vecka drar in mellan 1 000 och 1 500 kronor på
försäljningen.
Bingolotto uppstod som ett TV-lotteri i den lokala
Göteborgskanalen Kållevisionen i slutet av åttio
talet och några år senare, 1991, flyttade programmet
till TV4 och gjorde genast succé. Programmet
växte snabbt och lockade snart miljonpublik varje
vecka, samtidigt som lottförsäljningen genererade
miljonintäkter till landets föreningsliv.
Intresset för Bingolotto minskade dock när Leif
”Loket” Olsson slutade som programledare 1999
och sedan har Lasse Kronér, Gunde Svan och
Rickard Olsson haft hand om programmet innan
Lotta Engberg tog över hösten 2008. Dessutom
flyttades programmet från lördagar till söndagar
och det sänds numera i TV4 Plus.
– För vår del kom den stora minskningen i
början av 2000-talet när priset höjdes från 30 till
40 kronor. Flytten från TV4 till TV4 Plus var också
negativ. Särskilt här på landsbygden är det många
äldre som inte har tillgång till TV4 Plus, och då
köper de inga lotter även om de egentligen tillhör
den stora målgruppen, menar Jan Bengtsson som
ansvarar för Bingolottförsäljningen i Åstorp.
Fortfarande genereras dock pengar till

föreningslivet och enligt siffror från Folkspel var
det våren 2009 80 schackklubbar som sålde totalt
drygt 30 000 lotter. Varje såld lott ger mellan 12
och 15 kronor till föreningen. Till detta kommer
naturligtvis annan lottförsäljning och 2008 sålde
nästan femtio schackklubbar Sverigelotten, som
också drivs av Folkspel.
Som mest sålde Åstorp mellan 300 och 400 lotter
i veckan, men för närvarande blir det ungefär 100.
Jan Bengtsson konstaterar dock att nedgången har
brutits och att man till och med har gjort en liten
ökning under det senaste året.
– En skillnad mot tidigare är att det numera
knappt är lönt att stå och sälja under veckan, utan
det är på söndagarna, när programmet sänds,
som man säljer nästan alla lotter, förklarar Jan
Bengtsson.

Lottförsäljning av schackklubbar
Under vårens 23 omgångar
sålde 80
schackföreningar 31 358 Bingolotter.
Under 2008 såldes 13 246 Sverigelotter av 46
schackföreningar och Folkspels julkalendrar
av 27 schackföreningar.
Med Bingolottförsäljningen omräknad på
årsbasis har svenska schackklubbar intäkter
på nära en miljon kronor årligen på Folkspels
produkter.
Källa: Folkspel

Nu kommer Sverigelotteriet
I februari drar Folkspel igång sitt nya
prenumerationslotteri "Sverigelotteriet". Som
lottköpare har man möjlighet att välja en förening
att stödja, och den föreningen får 40 kronor av
den totala månadsavgiften på 149 kronor. Vilken
förening man väljer anges i samband med att
man tecknar prenumerationen.
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I Sverigelotteriet är det födelsenumret,
antingen det egna eller någon annans, som
är lottnumret och varje vecka deltar man i ett
lotteri som sänds i TV4.
På Folkspels hemsida, www.folkspel.se, kan
man läsa mer om lotteriet och också teckna
prenumeration.
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May - August 2009
Sarajevo, Sofia, Leko - Anand (m),
Poikovsky, La Habana, Bazna,
Dortmund, San Sebastian,
Biel, Jermuk, Russia - China (m),
Amsterdam, etc




 Trademark sections included
 Free supplement: Chess Informant 105
in PGN format
(games without annotations).
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 September 2008 – August 2009
 909 fully annotated theoretically
important games
 1,213 accompanying game fragments
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ELITSERIEN

Favorittippad
kvartett har
tagit täten
Text och foto: Niklas Sidmar
Redan förra säsongen fanns det de som tyckte att
skillnaden mellan toppen och botten i Elitserien
var väl stor, trots att flera av topplagen tappade
någon eller några poäng i matcher som de
antagligen hade förväntat sig att vinna. I år är
klasskillnaden ännu tydligare, åtminstone om
man ska döma av den första delen av säsongen. SK
Rockaden Stockholm, Lunds ASK, Limhamns SK
samt nykonstruerade Team Viking har dragit ifrån
de andra lagen rejält.
Förra säsongen inleddes elitseriespelet med
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två enkelronder innan det blev dags för det
första sammandraget, som då spelades i början
av december. I år var den normala ordningen
återställd och i oktober samlades de tolv lagen i
ljusa och rymliga Rådhushallen i Malmö för att
klara av årets första tre ronder.
Mest intresse riktades mot Team Viking, en
nyskapad alliansklubb bestående av spelarna
från Sollentuna och Täby, som sponsras av Peter
Hlawatsch och hans Viking AB.
Vikingarna kom också välrustade inför de

ELITSERIEN
tre första ronderna. Med fem
Elitserien efter fem ronder
stormästare i laguppställningen
visade man direkt att ingenting
lämnas åt slumpen, ens när
1. Team Viking
6 6 0 0 34 12
motståndarlagen på pappret inte
2. Lunds ASK
5 5 0 0 30½ 10
tillhör de värsta konkurrenterna.
I pikétröjor med gemensamt
3. SK Rockaden Sth 5 5 0 0 27½ 10
tryck radade Pia Cramling,
Evgenij Agrest, Pontus Carlsson,
4. Limhamns SK
5 4 0 1 25
8
Sergey Ivanov och Thomas Ernst
5. SS Manhem
5 2 1 2 19
5
upp sig inför den första rondens
möte med luriga Västerås. Förra
6. SK Kamraterna
5 2 0 3 23
4
säsongen överraskade Västerås
med att besegra Sollentuna med
7. Farsta SK
5 2 0 3 15½ 4
6–2 hemma, men det stod snabbt
8. Eksjö-Aneby
5 1 1 3 17	  3
klart att det inte skulle bli någon
upprepning i år.
9. Upsala ASS
5 1 0 4 14½	  2
Team Viking vann mot
Västerås med 7-1 och följde 10. SK Rockaden Um. 6 1 0 5 14½	  2
sedan upp med 6½-1½ mot SS
5 0 1 4 14	  1
Manhem på lördagen. Däremot 11. Wasa SK
var man mycket illa ute mot
12. Västerås SK
5 0 1 4 13½	  1
det andra Göteborgslaget, SK
Kamraterna. Efter att Ingvar
Andréasson besegrat Agrest och Anton Åberg
vunnit mot Pontus Carlsson trodde nog de flesta
att årets första rejäla knall var på gång, men de
favorittippade stockholmarna vände och vann till
slut med minsta möjliga marginal.
Till den fjärde ronden, som spelades i mitten
av november, lyckades man inte trumma ihop
tillnärmelsevis samma slagkraftiga lag. Av stor
mästarna var bara Thomas Ernst kvar, men
seger blev det ändå, om än med visst besvär i
Stockholmsderbyt mot nykomlingen Wasa. I
december fortsatte vikingarna med klara segrar
mot Upsala och Rockaden Umeå.
Trots SM-guldet i våras fick SK Rockaden finna NÄRA. SK Kamraterna hade greppet i matchen
sig i att stå lite i skuggan av hårdsatsande Team mot Team Viking, men fick till slut ge sig med
Viking i förhandssnacket. Även Rockaden, som minsta möjliga marginal. Här är det Ulf Nyberg
hittills ställt upp helt utan stormästare, har dock som spelar mot Peter Bergström.
inlett med idel segrar. Svårast blev det i den fjärde
ronden då Västerås pressade stockholmarna till kosta på sig att förlora mot Göran Åström utan
att matchsegern mot nykomlingen Wasa var i
det yttersta.
Lunds ASK har inför den här säsongen förstärkt fara. Uppsala besegrades knappt men säkert i
med Tiger Hillarp Persson och kanske är det den andra ronden och mot Rockaden Umeå i den
precis vad som behövs för att unga LASK ska få tredje omgången blev segersiffrorna klara 6–2.
I den fjärde ronden var LASK det enda av
den hårdhet som behövs när de mer rutinerade
toppkonkurrenterna så småningom sitter på andra topplagen som imponerade. Trots att Nils
sidan brädet. I Malmösammandraget deltog Tiger Grandelius var upptagen med Ungdoms-VM i
enbart i den första matchen och kunde dessutom Turkiet var Farsta chanslöst och LASK vann med
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TUFF START. SS Manhem inledde med två förluster mot topplagen SK Rockaden och Team Viking. I den
tredje ronden stod nykomligen Wasa för motståndet och då tog göteborgarna sin första elitseriepoäng för i
år. På de tre första borden spelade Mats Welin, Joel Åkesson och Victor Nithander.
förkrossande 7½–½. Även Eksjö-Aneby besegrades
klart inför juluppehållet och LASK har definitivt
infriat förväntningarna så här långt.
Limhamns SK spurtade in på en andraplats förra
året och fortsatte i samma fina stil när årets säsong
inleddes. Varken Rockaden Umeå, Västerås
eller Upsala hade något att sätta emot, trots att
skåningarna saknade Jonny Hector i samtliga
tre matcher. I den fjärde ronden kom däremot
Limhamn undan med blotta förskräckelsen i
matchen när man vann med 4½-3½ mot SK
Kamraterna. I den femte kom sedan första
förlusten när SS Manhem vann med 5-3 hemma
i Göteborg.
På den nedre halvan av serien är det så här
långt svårt att urskilja några tydliga mönster. Efter
fem ronder ligger alla åtta lag samlade inom fyra
poängs marginal och samtliga dessa måste i någon
mån betraktas som nedflyttningskandidater.
Nykomlingen Eksjö-Aneby-alliansen värvade
Slavko Cicak från Skara inför säsongen, och var
faktiskt näst efter Team Viking det lag som hade
flest stormästare på plats i sammandraget (förutom
Cicak var det Harry Schüssler som deltog i rond 2
och 3). Eksjö fick en bra start på årets serie med
vinst mot Farsta, oavgjort mot Västerås och en
knapp förlust mot SK Rockaden, men i den fjärde
ronden blev det 3–5 i den viktiga matchen mot SS
Manhem och smålänningarna kan inte känna sig
säkra inför fortsättningen.
De båda Göteborgslagen SS Manhem och
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SK Kamraterna har inlett serien ganska bra.
Manhem fick bara med sig en matchpoäng från
sammandraget, men vann den viktiga matchen
mot Eksjö i rond 4 och följde upp med den
imponerande vinsten mot Limhamn i rond 5.
Kamraterna var mycket nära poäng i två av tre
matcher mot topplagen och har utklassat både
Upsala och Wasa.
Upsala ASS hade inget lyckat sammandrag
och tog bara sju partipoäng på de tre matcherna
i Malmö, men kom igen i rond 4 och vann mot
SK Rockaden Umeå. Norrlänningarna i sin tur
vann fyrapoängsmatchen mot Wasa, förlorade
mot LASK och Limhamn i sammandraget och
har sedan förlorat även mot Team Viking och
Rockaden Stockholm.
För Farsta måste inledningen av serien ses som
en framgång, efter de knappa men viktiga segrarna
mot SS Manhem och Västerås, men säkra känner
man sig säkert inte ännu.
Även Wasa kommer med all säkerhet att få
kämpa kring nedflyttningsstrecket under året,
medan Västerås SK har goda förutsättningar att
klättra. Västeråsarna började katastrofalt med 2½
partipoäng på de två första matcherna, men har
därefter spelat oavgjort mot Eksjö och förlorat
knappt mot SK Rockaden. Förlusten mot Farsta
i den femte ronden var tyngre, men Västerås har
mött tre av de fyra topplagen och kommer nog
att plocka sina poäng när motståndet blir lite mer
överkomligt.

Viking
provar
nya
grepp
Det handlar om lagsammanhållning, disciplin
och stolthet över att spela för sitt lag. Och även
om det förstås också handlar om att vinna är det
inte det som är det viktigaste. Peter Hlawatsch
är mannen bakom sammanslagningen av
Sollentuna och Täby till Team Viking, ett försök
att hitta nya vägar för elitklubbarna att satsa.
– Visst vore det roligt om vi vann SM-guld.
Men det viktiga är att våga prova nya idéer och
att skapa ett lag som går att utveckla, säger Peter
Hlawatsch.
Bakgrunden är att Sollentunas elitserielag behövde
pengar inför årets säsong. Peter Hlawatsch sade sig
vara villig att satsa på laget, förutsatt att namnet
ändrades till Team Viking. Dessutom var det
naturligt att involvera Peters egen klubb Täby.
– På klubbnivå har vi redan tidigare haft en del
gemensam verksamhet med Täby och att försöka
hitta något sätt att samarbeta med Peter har vi
funderat på länge, konstaterar Lennart Brorson i
Sollentuna, som är mycket nöjd med lösningen.
Den första tanken var att bolagisera elitserie
laget, vilket enligt Peter skulle vara ekonomiskt
fördelaktigt och göra det lättare att få ytterligare
sponsorintäkter till satsningen. Idén väckte dock
ett visst motstånd inom Schacksverige redan innan
den lanserats på allvar och dessutom är det inte
helt klarlagt vad SSF:s stadgar säger om en sådan
konstruktion.
– Vi vill inte ha några konflikter, vi vill bara
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GLADA MINER. Lagledare Peter Hlawatsch
och Lennart Brorson i Team Viking är nöjda med
resultaten i det första sammandraget.
hitta former för att utveckla schacket. Den
här satsningen handlar inte bara om att vinna
Elitserien, men om vi vill hitta nya vägar måste vi
bryta den konservatism som finns inom schacket i
dag, tror Peter Hlawatsch.
– Till nästa säsong vill vi gärna få till stånd
en bolagisering av elitlaget. Jag hoppas att andra
klubbar har förståelse för det här och att de både kan
använda sig av våra idéer och kommer med egna
uppslag till hur man kan utveckla verksamheten i
elitklubbarna, fortsätter han.
Team Vikings elitserielag kostar ungefär
150 000 kronor, där Peters företag ställer upp med
ungefär hälften. I den summan ingår ersättningar
till spelarna, resor, förtäring, klubbtröjor och lite
annat. Till det första elitseriesammandraget i
Malmö hade man samlat fem stormästare i laget
och efter sex segrar leder Team Viking Elitserien
så här långt.
– Inom schacket i dag får man nästan alltid tjata
på de bästa spelarna för att de ska vara med, men
jag tycker att det är fel. Visst är jag stolt över att ha
starka spelare i laget, men de ska vara stolta över
att få vara med också. Det måste vara ömsesidigt.
– Kan de inte vara med har vi möjlighet att
ersätta dem med unga talanger. Sedan är det
naturligtvis så att det är upp till oss att kunna ge de
förutsättningar, ekonomiska och andra, som gör
att alla vill vara med i alla matcher, förklarar Peter
Hlawatsch.
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LASK utmanar
Stockholmslagen
Av Axel Smith
Efter fem ronder är det
LASK som ser ut att bli
den främsta utmanaren till
Stockholmslagen
Rockaden
och Viking. Här följer två
intressanta
partier
från
inledningen av Elitserien,
kommenterade av Axel Smith.
Det första är av positionell
natur medan det andra är en
komplicerad taktisk historia.

Lunds ASK.

14 TfS 4/2009

 Silas Lund
 Felix Nordström
 Damgambit (D 46)

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.e3

XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVl-Tr0
9Zpp?-ZppZpp0
9-?p?-Sn-?0
9?-?p?-?-0
9-?PZP-?-?0
9?-?-ZPN?-0
9PZP-?-ZPPZP0
9TRNVLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

För att undvika Slaviskt (4.Sc3
dxc4).
4…e6
När man spelar Semislaviskt
(uppställningen med …d5, …c6
och …e6) vill man ofta befria
vitfältslöparen genom …dxc4
följt av …b7–b5 och …Lb7. Det
försvagar visserligen damflygeln
inför slutspelet men gör också
svart aktiv. I det läget vill svart
gärna att vits springare ska stå
på c3, så att b5-bonden kan
gå vidare till b4 med hot ifall
det behövs. Det anses därför
en aning inexakt att spela
Semislaviskt innan vit har gjort
Sc3. I stället brukar 4…Lf5 eller
4…Lg4 spelas på toppnivå. När
vit spelat långsamt med 4.e3
finns det nämligen inget sätt för
vit att utnyttja att b7-bonden är
ogarderad. Sådana bedömningar
är bra att känna till men man
ska inte fästa alltför stor vikt vid

dem. I detta parti transponerar
Silas tillbaka till Meraner, en
variant i Semislaviskt.
5.Sc3 Sbd7 6.Ld3 Ld6
Vanligast är 6…dxc4 7.Lxc4 b5,
vilket Anand vann två gånger
med mot Kramnik i VMmatchen i Bonn 2008. Parti
draget är också vanligt. Fördelen
med är att det snabbt sätter
kungen i säkerhet.
7.e4
Nackdelen med 6…Ld6 är att
vit hotar gaffel med e4–e5 efter
att ha spelat e3–e4. Det finns
en poäng för vit att spela e3–e4
innan rockaderna är inlagda.
Om svart nu spelar 7…dxc4
8.Lxc4 e5, vilket är ett vanligt
tema i Meraner, har vit nämligen
9.dxe5 Sxe5 10.Sxe5 Lxe5
11.Dxd8+ Kxd8 12.Lxf7 med
bondevinst.
7…dxe4 8.Sxe4 Sxe4 9.Lxe4
0–0 10.0–0
Svart vill nu befria sig med
…e6–e5. Efter 10…e5 11.dxe5
Sxe5 12.Sxe5 Lxe5 har vit dock
13.Lxh7+! Kxh7 14.Dh5+ Kg8
15.Dxe5 med merbonde. Svart
gör därför det profylaktiska
draget h7–h6.
10…h6 11.Lc2 e5 12.Te1
12.Dd3 hade enkelt parerats med
12…f5, så vit utvecklar därför i
stället tornet med hot.
12…Lb4
Ungefär lika vanligt är 12…
exd4, då vit helt enkelt tar
tillbaka med damen. Vit har ett
par drags utvecklingsförsprång
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i den ställningen som man får
försöka utnyttja innan svart har
fullbordat sin utveckling.
13.Dd3!?

XIIIIIIIIY
9r?lWq-Trk?0
9Zpp?n?pZp-0
9-?p?-?-Zp0
9?-?-Zp-?-0
9-VlPZP-?-?0
9?-?Q?N?-0
9PZPL?-ZPPZP0
9TR-VL-TR-MK-0
xiiiiiiiiy

13.Ld2 är vanligast men Silas har
testat ett par andra intressanta
idéer. 13.dxe5 spelades i Esben
Lund−Lars Bo Hansen. Bli inte
förvirrade − Silas hette tidigare
Esben. Kvalitetsoffret i det
partiet ger vit ungefär tillräcklig
kompensation, men att det finns
en öppen linje gör ställningen
mer lättspelad för den som har
fler torn.
13…f5 14.Txe5 Sxe5 15.Sxe5
Detta kvalitetsoffer spelade Silas
även i Köpenhamnsmästerskapet
2008. Då vann han både partiet
och tävlingen. För kvaliteten
har vit fått en bonde, en stark
utpost på e5 och en dålig svart
löpare att spela mot. Det viktiga
är att försöka hindra svart från
att befria sig med …b7–b5 eller
…c6–c5 och därefter försöka
använda springaren på e5.
15…Ld6 16.f4
Nu är …Ld6xe5 i princip
aldrig bra, eftersom vit får två
förbundna fribönder i centrum
med fxe5.
16…Dc7
Svart hotar nu att befria sig med
…c6–c5.
17.Le3
Stoppar 17…c5 på grund av
18.dxc5 Lxc5 18.Dd5+. Att
ställa löparen på den långa dia
gonalen hade varit ett annat

sätt att minska svarts lust att
spela …c6–c5. Löparen står
helt enkelt bättre där och därför
tycker jag att 17.Ld2 hade varit
mer logiskt.
17…Le6
Att ställa löparen på b7 hade
försvagat både f5-bonden och
diagonalen b3–g8 alltför mycket.
18.Td1 Tad8
Vit står bekvämt men det är
inte lika lätt att hitta en aktiv
plan nu när löparen på e3 inte
står optimalt. Silas nästa drag
övergarderar e5 och tar därmed
i princip bort …c6–c5-breaket.
Damen gör dock mycket nytta
på d3, både genom att täcka b5
och genom att hålla ett öga på h7.
Jag hade föredragit profylax mot
…b7–b5 med 19.a4. På 19…c5
kommer 20.d5 Ld7 21.Lf2 med
planen Lg3. Vit lyckas precis
neutralisera svarts press mot e5
eftersom 21…Lxe5 22.fxe5 Dxe5
23.Lxc5 ger vit en alltför stark
bondemajoritet.
19.Dc3
19…b5 och 19…Lxe5 20.fxe5 f4
hade varit två möjliga försök att
utnyttja att damen inte längre
står på d3.
19…Tfe8 20.Lf2 a6
Det hade varit bättre att spela
…b7–b5 direkt.
21.Dh3 Tf8 22.Lb3
Hotar 23.c5 med pjäsvinst,
antingen 23…Lxb3 24.cxd6 eller
23…Lxe5 24.Lxe6+.
22…Tfe8 23.Df3!

XIIIIIIIIY
9-?-Trr?k?0
9?pWq-?-Zp-0
9p?pVll?-Zp0
9?-?-SNp?-0
9-?PZP-ZP-?0
9?L?-?Q?-0
9PZP-?-VLPZP0
9?-?R?-MK-0
xiiiiiiiiy

Nu är …b7–b5 återigen stoppat,
eftersom c6-bonden hänger.
23…Le7?
Tillåter en kombination. I stället
ser 23…Kh7 logiskt ut, nu när
vit inte längre har en pjäs på
diagonalen b1–h7. Ställningen
är nog jämn. Vit måste få till ett
bondebreak för att komma vidare
och det är inte alls lätt, samtidigt
som man ska vara bredd på …
b7–b5 eller …c6–c5.
24.d5 Lc8 25.d6!
Svart kan inte stoppa avdrags
schacken. Nu är det över.
25…Lxd6 26.c5+ Le6 27.cxd6
Txd6 28.Lc5 Txd1+ 29.Dxd1
Lxb3 30.Dxb3+ Kh7 31.Dd3
Dc8 32.h3 De6 33.b3 g6 34.Kf2

XIIIIIIIIY
9-?-?r?-?0
9?p?-?-?k0
9p?p?q?pZp0
9?-VL-SNp?-0
9-?-?-ZP-?0
9?P?Q?-?P0
9P?-?-MKP?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

Vit centraliserar kungen och
strävar sedan efter dambyte,
vilket skulle innebära en ganska
enkel vinst. Det finns få öppna
linjer och springaren har en
utmärkt utpost.
34…Kg7 35.Ld4 Kf8 36.Lc3
Ke7
Påskyndar slutet.
37.Lb4+ Kf6 38.Dc3 uppg.
 Jasmin Bejtovic
 Peder Berkell
 Skotskt (C 41)

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4
4.Sxd4 g6
Vits vanligaste plan är nu att
angripa med Le3, Dd2 och 0-0-0.
Jämför man med t.ex. Draken är
det svårare för svart att skapa
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motspel, då c-linjen är stängd
och damen inte kommer ut till
a5. I stället ska svart försöka
skapa motspel i centrum.
5.Sxc6 bxc6 6.Sc3
6.Dd4 spelades i Bejtovic–Høi,
Scandinavian Open 2009.
6…Lg7 7.Lc4
Jasmin väljer i stället att spela
lugnt med 0–0. Syftet med
partidraget är att aldrig tillåta
framstöten …d7–d5.
7…d6
Med facit i hand verkar det
bättre att rockera så snabbt som
möjligt, t.ex. 7…Se7.
8.0–0 Sf6 9.e5!

XIIIIIIIIY
9r?lWqk?-Tr0
9Zp-Zp-?pVlp0
9-?pZp-Snp?0
9?-?-ZP-?-0
9-?L?-?-?0
9?-SN-?-?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TR-VLQ?RMK-0
xiiiiiiiiy

Emil Hermansson brukar säga
att svarts svåra uppgifter i öpp
ningen, nästan oavsett vilka
drag partiet börjar med, är dels
att utveckla vitfältaren, dels att
säkerställa springarens placering
på f6. I Silas parti såg vi en
variant där vit fick in Dxd8+
följt av Lxf7, och här upprepar
sig temat.
9…Sg4
Om 9…dxe5 så 10.Dxd8+ Kxd8
11.Lxf7. Jag försöker att inte
vara dogmatisk när det gäller
bondestruktur, men detta ser
faktiskt horribelt ut. Vit står
klart bättre.
10.e6!
Hotar både springaren och
exf7+.
10…f5 11.h3 Sf6
11…Se5 hade bara varit en
tillfällig tempovinst, eftersom
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vit efter 12.Lb3 kommer att hota
f2–f4 med pjäsvinst.
12.Df3
En obalanserad ställning har
uppstått där det inte finns några
direkt forcerade varianter. Då
finns det två sätt att resonera
kring e6-bonden:
1) Jag kan inte räkna fram hur
jag ska få konkret nytta av den,
och därmed är den alltså svag.
2) Jag kan inte räkna fram
hur svart ska vinna bonden, och
därmed är den alltså stark.
Jag har själv tidigare varit fast
i den första tankegången men
sedermera insett hur fel jag haft.
Här är det inte så svårt att inse
att om svart, mot all förmodan,
skulle lyckas vinna bonden på e6
är ställningen så pass öppen att
vit kommer att hinna utnyttja de
tempon det tar till att skapa något
slags initiativ. I modernt schack
har man insett att tidsaspekten
är värd betydligt mer än man
trott tidigare.
12…d5
Svart hotar löparen på c4, men
nu börjar en intressant sekvens.
Vit vägrar helt enkelt att flytta på
löparen!
13.Te1 Lb7
13…dxc4 14.Dxc6+ vinner
omedelbart tillbaka materialet
och betydligt mer därtill.
14.e7
För att hindra svart från att spela
…De7 följt av …0–0.
14…Dd7 15.Lg5 Kf7
Om 15…dxc4 så 16.Lxf6 Lxf6
17.Tad1 och det finns bara ett sätt
att rädda svarts dam, men efter
17…Ld4 18.Sb5 cxb5 19.Dxb7
kan svart inte spela 19…Tc8 på
grund av 20.Txd4. Efter 19…
Kf7 20.c3 är det nästan vunnet
för vit.
16.Sa4
Jasmins idé med 16.Sa4 är att
eliminera löparen på g7, då den

håller ihop svarts ställning. För
den mindre aggressive fanns
16.Lb3 som behåller pjäsen
med aktiv ställning, men det var
uppenbarligen inget för Jasmin.
16…Tae8
16…dxc4 17.Sc5 Dc8 18.Lxf6
Lxf6 19.Tad1 vinner för vit. Svart
är helt paralyserad. Ta särskilt en
titt på löparen på b7.
17.Sc5 Dc8 18.Se6
Vit hotar att ta på g7 och därefter
spela Dc3 med pjäsvinst.
18…Dxe6
Alternativet 18…h6 19.Sxg7
Kxg7 20.Lxf6+ Kxf6 21.Dc3+
Kf7 22.Ld3 är heller inget vidare
för svart. Här ser vi också hur
viktig tidsaspekten är. Får svart
bara spela …Txe7 har han inga
problem, men just nu finns det
en störande schack på g7. Efter
22…Th7 23.Db4 garderar vit
bonden och binder upp svarts
dam. Vit hotar att dubblera
tornen, varefter e7 är orörbar.
23…a5 är enda chansen. Efter
24.Dxa5 Dd7 kommer svart att
få lika material men med bättre
löpare, en fribonde på a-linjen
och öppen svart kung står vit
näst intill på vinst.
19.Txe6 Kxe6 20.Te1+ Kf7
21.Lb3
Slutligen, nio drag efter att den
blev hotad, flyttar löparen.
21…Txe7 22.Txe7+ Kxe7 23.
De3+ Kd7 24.Dxa7 Kc8

XIIIIIIIIY
9-?k?-?-Tr0
9WQlZp-?-Vlp0
9-?p?-Snp?0
9?-?p?pVL-0
9-?-?-?-?0
9?L?-?-?P0
9PZPP?-ZPP?0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy

Det vanligaste misstaget som
görs i schackpartier är nog att
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folk spelar passivt efter att de
vunnit material. I stället ska man
använda sitt extra material till
att fortsätta hålla i taktpinnen.
Jag tror att det är mycket värt att
försöka spela exakt även då man
har löjligt enkla vinstställningar,
för då kommer den inställningen
automatiskt även i ställningar
där det inte är lika klar vinst.
25.a4!
Vits ställning är naturligtvis
vunnen, med material över och
en dålig svart löpare på b7. Att
använda fribonden på a-linjen
är den klart mest aktiva planen.
25…Te8 26.a5?!
26.Le3 stoppar …Te1–a1 och ser
ännu bättre ut.
26…Te1+ 27.Kh2 Ta1 28.Dc5
Kd7 29.Db4 La6 30.Dh4?
30.La4! hotar Lxc6+ följt av
Dc3+ och Lxf6. Det finns inget
försvar.
30…Sh5 31.Db4 Le5+ 32.f4
Ld6 33.Dd4 Tf1

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-Zpk?-?p0
9l?pVl-?p?0
9ZP-?p?pVLn0
9-?-WQ-ZP-?0
9?L?-?-?P0
9-ZPP?-?PMK0
9?-?-?r?-0
xiiiiiiiiy

Svart har fler pjäser på brädet
och gör helt rätt som spelar på
kungsangrepp.
34.Dh8? Lxf4+?
34…Th1+!! hade varit ett
snöpligt men mycket vackert slut
på partiet. Vit kan inte undvika
remischackarna eftersom Kg1
bemöts med Lc5+. 35.Kxh1
Sg3+ 36.Kh2 Sf1+ 37.Kg1 Lc5+
38.Kh1 Sg3+ osv.
35.Lxf4 Sxf4 36.Dxh7+ Kd6
37.Dh8 Tf2 38.Df8+?!
Att spela upp vunna ställningar

Jasmin Bejtovic.
är inget värt om man inte har tid
att vinna dem. Här hade Jasmin
endast sekunder kvar och
skakade då han utförde de sista
dragen. 38.Dd8+ följt av 39.Kg3
och 40.Dxc7 hade varit det
snabbaste slutet. Nu schackade
han i stället ett par gånger för att
få en extra timme vid drag 40.
38…Kd7 39.Dg7+ Kc8 40.Df8+
Kb7 41.Db4+ Kc8 42.Kg3
Bättre sent än aldrig.
42…Tf1 43.La4 Se2+ 44.Kh2
Tf4 45.Df8+ Kb7 46.Lxc6+!
Löparen som så envist försökte
offra sig mellan drag 12 och 21
får nu en ny chans. Denna gång
kan svart inte avböja.
46…Kxc6
47.Da8+
Kb5
48.Dxd5+ Ka4
Svart har två alternativ, men
inget av dem lyckas heller rädda

materialet: 48…Kb4 49.c3+
Ka4 50.Dc6+ Lb5 51.b3+ Kxa5
52.Dxc7+ Ka6 53.c4 och svart
förlorar löparen eller 48…c5
49.Dd8 Ka4 50.Db6 Lb5 51.a6
och vit vinner.
49.Dc5
Det finns inget bra försvar mot
50.b3 matt.
49…Tb4 50.b3+ Ka3 51.c3
Sxc3 52.Dxc3 Txb3 53.Dxc7
Ka4 54.Dc6+ Kxa5 55.Dxg6
Ld3 56.h4 Tb4 57.Df6 Kb5
58.h5 Tg4 59.h6 f4 60.Dd8 Kb4
61.Dxd3 Th4+ 62.Kg1 uppg.
Jag hade satt pris på att hitta
62.Dh3, vilket är den snabbaste
matten. Det spelar ingen roll för
utgången av detta parti, men
tränar upp förmågan att spela
exakt. Nåväl, även partidraget
duger gott.
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Skol-SM-trenden
vände i Göteborg
Text och foto: Niklas Sidmar
Efter en stadig minskning av deltagarantalet under några år lockade Skol-SM i år 486 deltagare,
vilket är sjuttio mer än förra året och det högsta antalet sedan 2005. Hur stora växlar man kan
dra på detta är svårt att säga, men klart är att många av våra ungdomstävlingar har brutit den
nedåtgående trenden under det senaste året. Junior- och Kadettallsvenskan samt Skollags-SM är
tävlingar som visat positiva siffror under 2009.
Årets Skol-SM spelades i Wallenstamhallen i
Mölnlycke, som ligger någon mil från centrala
Göteborg. Några minuter efter den utsatta start
tiden 18.00 på fredagskvällen var spelet i gång och
därefter kunde tidsprogrammet hållas under hela
helgen.
De nästan 500 deltagarna var fördelade på två
idrottshallar, där Pixbo till vardags spelar och
tränar innebandy. I den lite elegantare A-hallen
spelade de fem yngsta klasserna, medan de äldre
fick hålla till i B-hallen.
Det här var första gången sedan 1995 som SkolSM spelades i Göteborgsregionen. Då arrangerade
Majornas SS tävlingen, men den här gången var
mästerskapet ett samarrangemang, genomfört
av SS Manhem och Mölndals SK. Att Manhem
sedan många år tillbaka är en av landets ledande
ungdomsklubbar känner de flesta säkert till och
klubben har i dag ett stort antal träningsgrupper
och god verksamhet på Göteborgs Schackcentrum.
För något år sedan firade klubben dessutom sitt
hundraårsjubileum.
Mölndals SK är en färskare klubb. Den
bildades 1994 och har sedan dess etablerat sig
som Göteborgsdistriktets näst största ungdoms
förening. Båda klubbarna har god rutin på att
arrangera ungdomstävlingar, men har tidigare i
första hand gjort det var för sig. De senaste åren har
Mölndal arrangerat Skollags-SM och Talangjakten
medan Manhem varje år arrangerar elitungdoms
tävlingen Manhem Open och, tillsammans med
Lundby SS, breddtävlingen Göteborg Cup.
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SAMARRANGEMANG. SS Manhem och Mölndals
SK delade på arrangemanget av årets Skol-SM, som
spelades i Wallenstamhallen i Mölnlycke.
Vid förra årets tävlingar i Surahammar gick
tre av de nio klassegrarna till Göteborg, men
trots hemmaplan kunde inte det fina resultatet
upprepas. Resultatmässigt blev årets Skol-SM helt
Stockholmsdominerat och i sex av klasserna kom
vinnarna från Stockholmsområdet. Dessutom
gick samtliga skolpriser utom ett till skolor från
huvudstaden.
De tre spelare som lyckades bryta Stockholms
dominansen var västeråsaren Rasmus Janse i den
äldsta klassen samt skåningarna Linus Johansson
och Jedrzej Szumniak.

SKOL-SM

TRENDBROTT? Årets Skol-SM lockade 486 deltagare, vilket var 70 fler än förra året. Här är en bild från
B-klassen där 58 spelare födda 1993 och 1994 gjorde upp om segern.

Klass A (1989–1992)
I A-klassen inledde Rockadenspelarna Simon
Hänninger och Jonatan Berggren med fyra raka
vinster. Strax bakom skuggade Rasmus Janse
som spelade remi med fjolårsvinnaren Drazen
Dragicevic i den tredje ronden. Drazen förlorade
sedan överraskande mot klubbkamraten i LASK,
Jonas Källén, i den fjärde ronden och tappade
kontakten med täten.
Janse däremot besegrade både Hänninger och
Berggren, tog 7 poäng på de åtta ronderna och
säkrade sitt fjärde Skol-SM-guld.

Klass B (1993–1994)
I Nils Grandelius frånvaro var B-klassen på
förhand en öppen historia, men det skulle visa sig
att Jonathan Westerberg, som förra året kom trea
i C-klassen, var ganska överlägsen. Med sju raka
segrar inför sista ronden hade han redan säkrat
gruppsegern, och då kunde han kosta på sig en

remi mot tredjepristagaren Jakob Apéria. Martin
Lundberg tog andraplatsen, en hel poäng efter
slutsegraren.

Klass C (1995)
I C-klassen föll avgörandet redan i den tredje
ronden, då Linus Johansson och Carl Eidenert
möttes. Johansson vann finalmötet och eftersom
han även vann resterande sju partier blev han
tävlingarnas mest överlägsne segrare. För Eidenert
blev förlusten den enda tappade poängen och hans
andraplats var lika säker som Linus Johanssons
seger. På tredje plats slutade förra årets vinnare
Nikita Smirnov och, mycket riktigt, han förlorade
bara mot Johansson och Eidenert och vann övriga
partier.

Klass D (1996)
I 96-klassen inledde Joar Ölund med remi mot
Lars Åström, vilket innebar att finalpartiet mellan
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Ölund och Martin Ollén fick vänta till den sjätte
ronden. Stockholmaren Ölund vann partiet och
med 7½ poäng blev han ytterligare en solklar
segrare.
Överraskningen i klassen var Adrian Bohman
Karlholm från Östersund, som med knappt 1200
i ranking, var med i toppen tävlingen igenom. I
sista ronden förlorade han på förstabordet mot
slutsegraren, vilket gjorde att han fick nöja sig med
en femteplats.

Klass G (1999)
Endast en av fjolårets nio SM-vinnare lyckades
försvara sin titel i Mölnlycke. Det var Kunal
Bhatnagar som vann 99-klassen och liksom förra
året gick han obesegrad genom tävlingen. Med åtta
vinster och tre remier hade Kunal en halv poäng
till godo på Hugo Tvitekkja och Axel Berglind.

Klass H (2000)

Klass E, för spelare födda 1997, blev den jämnaste,
och liksom förra året i Surahammar var mängder
av spelare inblandade i segerstriden. Till slut
blev det tre spelare som delade segern med 6½
poäng: Egor Norlin, Gabriel Svorono och Emil
Carmegren. Särskiljningen placerade Egor först
och avgörandet kom först i den sista ronden då
han besegrade ledande Svorono.

I den näst yngsta klassen var två spelare i topp
med 9 poäng vardera – utan att de möttes på de
elva ronderna som spelades. Tvåan Jan Emrik
Lennartsson förlorade nämligen de två första
partierna och trots den frenetiska spurten med
nio raka vinster kom han bara upp jämsides med
slutsegraren Cameron Bergstedt-Bares. Förra
årets vinnare Filip Landin hade chansen inför sista
ronden, men förlorade mot Lennartsson och fick
nöja sig med bronsmedaljen.

Klass F (1998)

Klass I (2001 och senare)

Endast fyra flickor hade vunnit Skol-SM inför
årets tävling: Siv Bengtsson, Pia Cramling, Marta
Nestorow och Inna Agrest. Den femte blev Ria
Weinman från Stockholm som var nära redan
förra året. I år höll hon hela vägen och hade
med sina 9/11 till slut en poängs marginal på de
fem spelare som följde närmast. Särskiljningen
placerade överraskningen Arman Nakhaei från
delarrangerande Mölndals SK på andra plats.

Även i den allra yngsta gruppen var det två spelare
med samma poäng som toppade resultatlistan,
båda med varsin förlust och tio vinster. Vinnare
blev Jedrzej Szumniak från Lund, som trots förlust
i det inbördes mötet med Andrej Kampe-Svanhill
från hemmaklubben SS Manhem hade den bättre
särskiljningspoängen.

Klass E (1997)

Alla vinnarna i Göteborg
Klass A: Rasmus Janse, Västerås
Klass B: Jonathan Westerberg, Vallentuna
Klass C: Linus Johansson, Malmö
Klass D: Joar Ölund, Stockholm
Klass E: Egor Norlin, Stockholm
Klass F: Ria Weinman, Stockholm

Bästa skola:
Engelska Skolan Norr, Stockholm
Bästa gymnasieskola:
Norra Real, Stockholm
Bästa högstadieskola:
Örsundsbroskolan, Enköping

Klass G: Kunal Bhatnagar, Stockholm
Klass H: Cameron Bergstedt-Bares, Stockholm
Klass I: Jedrzej Szumniak, Lund

Bästa mellanstadieskola:
Mälarhöjdens skola, Stockholm
Bästa lågstadieskola:
Engelska skolan Norr, Stockholm
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JUNIORALLSVENSKAN

Deltagarrekord i Juniorallsvenskan
Även Juniorallsvenskan blev en deltagarmässig
framgång i år. Hela arton lag ställde upp i
division II när tävlingen spelades i Stockholm
i mitten av november.
Division I blev en kamp mellan SK Rockaden
och Lunds ASK, där hemmalaget till slut drog
längsta strået.
Sedan nuvarande spelform infördes 1997 hade
division II samlat som mest 16 lag tidigare, och
de 18 som kom till start i år innebar alltså ett nytt
deltagarrekord för tävlingen. Uppenbart är att
intresset för lagschack har ökat, eftersom även
Kadettallsvenskan i våras visade fina siffror.
I division I spelade de sex främsta lagen
och här var det snabbt tydligt att det var
hemmaklubben Rockaden och LASK som skulle

göra upp om slutsegern. De två topplagen vann
alla matcher fram till den sista ronden, då de
båda möttes. Rockaden hade mycket varierande
laguppställning från rond till rond och tappade
flera partipoäng på väg fram till den sista
ronden, medan LASK gick runt på samma fem
spelare hela tävlingen, med Nils Grandelius på
förstabordet.
Inför sista ronden var stockholmarna
tvungna att vinna med 3–1 för att komma ikapp
på partipoäng och därmed vinna på bättre
matchpoäng. 3–1 var precis vad det blev och
Rockaden försvarade därmed sin SM-titel från
förra året.
SK Rockaden III och Sollentuna SK får lämna
toppdivisionen och ersätts av Järfälla SS och
Västerås SK, som kom etta och tvåa i division II.
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Skånsk talang
som tränar för lite
Av Niklas Sidmar

PORTRÄTTET
Under hela sin uppväxt har Nils Grandelius
gått från klarhet till klarhet och endast en
stormästarinteckning saknas för att han ska bli den
yngsta svenska stormästaren genom tiderna. Det
är ingen tvekan om att Nils är en av våra största
schacktalanger någonsin, men vari talangen består
är inte lika självklart.
– Jag tror att min främsta talang är att jag alltid
har tyckt att schack är roligt. Tycker man att det är
roligt vill man spela mycket och lära sig mer, helt
enkelt.
Nils Grandelius började spela schack hemma
som sexåring och strax därefter blev han medlem
i SK Bara Bönder där han tränade i Södra Sandby
med Claes-Peter Haväng och Roland Thapper.
Efter ett tag deltog han i DM där han kom tvåa,
men det var först när Nils kom tvåa även i sitt första
Skol-SM som han insåg att han faktiskt redan var
ganska bra på schack.
Därefter har det blivit inte mindre än sex SkolSM-guld, och som fjortonåring blev det vinst även
i Junior-SM, när SM spelades i Stockholm 2007.
De två senaste åren har Nils spelat i SM-gruppen,
i debuten 2008 blev det en sjundeplats och inför
årets tävling i Kungsör kom Nils till start som en
av favoriterna till slutsegern, efter ett mycket bra
resultat i Sigemanturneringen. Andraplatsen i
Malmö, före både Emanuel Berg och Tiger Hillarp
Persson, visade att Nils redan är i nivå med
Sverigetoppen.
Efter att ha förlorat mot Emanuel i den tredje
ronden och dessutom mot klubbkamraterna
Daniel Semcesen och Hans Tikkanen fick han

Nästa år går SM i Skåne och arrangeras av Nils
egen klubb LASK. Tävlingen spelas i Lund för
första gången sedan 1974 och det nya formatet
innebär att SM-gruppen består av tio spelare och
nio ronder i stället för fjorton respektive tretton.
– Det är klart att det blir speciellt med SM på
hemmaplan och det blir intressant att se hur det
fungerar med det nya upplägget. SM-gruppen
lär ju bli lite starkare och samtidigt blir det mer
som en vanlig tävling när man drar ner på antalet
ronder och tar bort vilodagen.
Nils var totalt dominerande bland 93-orna i
Sverige under flera år och för juniorer som blir
väldigt bra tidigt finns alltid faran att man bränner
ut sig och tröttnar på schack. En hel del svenska
talanger har gått den vägen, men Nils upplever
inte att det fanns någon risk i hans fall.
– Om schack är det roligaste man vet vill man
spela så mycket som möjligt, konstigare är det inte.
Jag har aldrig tyckt att det blivit för mycket. Visst
finns det tillfällen då man hellre hade varit hemma
än åkt iväg på schackturnering, men de tillfällena
är faktiskt sällsynta.
Nils Grandelius blev internationell mästare
förra sommaren efter att ha tagit IM-inteckningar
i Danmark och Tjeckien 2007 samt i Frankrike
2008. Förra sommaren tog han också tog sin första
stormästarnorm, efter ett mycket bra resultat i
tjeckiska Olomouc. Flera gånger under året som
följde var han nära att göra om bedriften, och till
slut kom den andra inteckningen på samma ställe
som den första. I årets tävling i Olomouc gjorde
Nils ytterligare en stark tävling med 6½/9 och en

“Om schack är det roligaste man vet vill
man spela så mycket som möjligt.
Jag har aldrig tyckt att det blivit för mycket”
dock nöja sig med en fjärdeplats i SM, 1½ poäng
efter slutsegraren Berg.
– Jag funderade inte direkt på vem som var
favorit, men jag såg fram mot tävlingen och ansåg
att jag hade chans att vinna. Visst hade jag hoppats
på ett bättre resultat, men jag tycker inte att jag
gjorde någon jättedålig tävling.

prestationsrating på 2614.
– Är man stormästare får man naturligtvis fler
inbjudningar och bättre villkor. På det sättet är det
förstås bra om jag blir stormästare, men annars är
det inte så viktigt för mig. Rent schackligt har jag
faktiskt inga direkta ambitioner, jag är ganska nöjd
som det är.

TfS 4/2009 23

FOTO: Calle Erlandsson

PORTRÄTTET

SNART STORMÄSTARE? Nils Grandelius har chansen att bli Sveriges yngste stormästare någonsin och
efter två GM-normer i Olomouc 2008 och 2009 återstår bara en inteckning för att erövra titeln.
– Min förhoppning är att jag ska kunna leva
på schack helt enkelt, det är egentligen den enda
ambition jag har med mitt spelande.
Under hösten har möjligheterna att komplettera
med den tredje stormästarnormen varit små, då
det framför allt har blivit seriespel i Sverige och
Norge samt Ungdoms-EM och Ungdoms-VM,
tävlingar där det oftast är svårt att ta inteckningar.
I dessa tävlingar har spelet dessutom fungerat
dåligt och Nils ser själv båda dessa tävlingar
som stora misslyckanden även om han anser
att ratingprestationerna i sig inte är så lätta att
värdera.
– Både spelmässigt och resultatmässigt har det ju
gått jättedåligt, det är ingen tvekan om det. Men de
här tävlingarna är lite speciella att spela. Många av
dem som är med är inte ute och spelar turneringar
särkilt ofta och det gör att deras rankingtal inte
säger så mycket.
– Dessutom tycker jag att spelare från länder
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som Kina och Indien spelar en annan typ av schack
än vad man är van vid från Europa, berättar Nils.
Nu väntar spel i Rilton Cup i jul- och nyårs
helgerna och därefter gör Nils debut i Wijk aan
Zee, då han har fått en inbjudan till tävlingens
C-grupp. De senaste åren har Sverige varit
representerat i form av Pontus Carlsson 2008 och
Tiger Hillarp Persson 2009, vilket delvis är ett
resultat av samarbetet med Sigemanturneringen i
Malmö.
– Jag spelade ju bra i Sigeman i våras, så det
var nog skälet till att jag fick inbjudan. Det ska
bli roligt att vara med. Efter Rilton ska jag börja
förbereda mig ordentligt, men det blir inga direkta
skillnader mot hur jag brukar förbereda mig för en
tävling, konstaterar Nils.
Bilden av Nils Grandelius som en av våra största
schackliga talanger någonsin är vedertagen, och
den motsägs inte helt av det som Nils själv berättar,
även om han gärna tonar ner ”talangsnacket”. Trots
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att resultaten så här långt under
karriären knappast lämnar något
övrigt att önska medger han att
han är lat och borde träna mer
än vad han gör nu.
– Det där är väldigt olika,
när jag är på tävlingar blir det
förstås mycket, men ibland går
det en vecka utan att jag tittar på
schack alls. Normalt är kanske
tio timmar i veckan, men jag
tränade nog mer tidigare än jag
gör nu.
– Fortfarande tränar jag mest
genom att spela, och genom att
analysera de partier som jag
har spelat. Men givetvis tittar
jag en hel del på öppningar och
dessutom tränar jag då och då
med olika starka spelare som
Tiger Hillarp Persson och Ulf
Andersson. Jag tror att det är
värdefullt att lära sig av många
olika spelartyper. Olika spelare
tänker på olika sätt och dessutom
är det förstås kul att träffa nya
personer.
Grandelius spelade i Bara
Bönders allsvenska lag under
hela sin uppväxt. När han inför
SM-FYRA. Vid sommarens SM i Kungsör kom Nils på fjärde plats.
säsongen 2008/2009 gick över
2010 får han chansen att förbättra den placeringen på hemmaplan, när
till LASK:s elitserielag var det en
Schack-SM arrangeras av egna klubben LASK.

“Min förhoppning är att jag ska kunna leva
på schack, det är egentligen den enda
ambition jag har med mitt spelande.”
naturlig följd av att han sedan länge umgåtts och
tränat med ungdomarna i LASK.
– Jag hade insett ett tag att jag nog borde spela
i Elitserien, så det kändes mest som en tidsfråga.
Det var definitivt inte för tidigt att byta klubb då,
snarare var det nog lite för sent.
– En stor fördel med LASK är att det är många
som satsar på schacket, vilket gör att det alltid finns
någon man kan träna med. Jag tycker verkligen att
det är jättetråkigt att arbeta ensam och dessutom

blir sammanhållningen i laget bättre om man
tränar mycket tillsammans.
– Jag hoppas och tror att vi ska kunna vara med
och slåss om guldet i år, och hittills tycker jag att
resultaten är ungefär som man kan förvänta sig.
Matchen mot Farsta när vi vann med 7½–½ var ju
väldigt bra, och i någon annan av matcherna vann
vi ganska knappt. Men vi har ju inte mött några av
topplagen ännu och mycket avgörs förstås i sista
sammandraget.
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Ulveson
turnerade
som
schackspelare

Text och foto: Niklas Sidmar
– Schack är som ett själarnas krig nedflyttat till ett litet bräde. Det är fascinerande även för oss som
inte kan spela själva.
Johan Ulveson har under hösten varit på turné med pjäsen ”Schackspelaren”, en monolog där han
dels är berättare, dels spelar rollerna som schackvärldsmästaren och hans mystiske motståndare Dr B.
Pjäsen baseras på en långnovell av den österrikiske
författaren Stefan Zweig och handlar om en
excentrisk schackvärldsmästare som under en
båtresa blir utmanad av en mystisk medpassagerare.
Medpassageraren, den försynte Dr B, visar sig vara
en mycket stark spelare och pressar världsmästaren
i parti efter parti. Mannen har suttit inspärrad
i ett tyskt koncentrationsläger med en samling
schackpartier som enda förströelse, partier som
han gått igenom om och om igen tills han lärt sig
dem alla utantill och i stället gått över till att spela
mot sig själv.
– Det började med att jag fick ett SMS av
Suzanne Reuter som hade kommit över pjäsen.
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Jag letade upp novellen av Stefan Zweig och
blev förtjust i den. Jag är absolut inte någon
schackspelare och har inte spelat schack mer än
att jag lärt mig reglerna någon gång som barn, så
det var inte alls för att den handlade om schack
som jag blev intresserad. Snarare trots att den
handlade om schack faktiskt, det är lätt att tänka
att ”schack – hur intressant är det?” men pjäsen
är spännande, nästan thrilleraktigt spännande
emellanåt, förklarar Johan Ulveson.
”Schackspelaren” hade premiär i Kristianstad i
slutet av september och har sedan spelats i stora
delar av landet under hösten. Monologen är
speciell eftersom den växlar mellan berättande och

SCHACKSPELAREN
gestaltande. Ulveson är således ömsom berättare
och ömsom spelande någon av pjäsens roller.
– Texten är väldigt exakt, lite som ett schackparti
kan man nästan säga … det går inte att lära sig
replikerna på ett ungefär och sedan improvisera,
utan enda sättet att arbeta med en sådan här pjäs
är att lära sig texten helt och hållet utantill, vilket
är svårt.
– Under repetitionerna har jag försökt lära
mig betydelsen av de termer som förekommer
i pjäsen, men mer än så har jag inte satt mig in
i spelet. Däremot har jag fått en större förståelse
för schackspelets enorma komplexitet. Att man
faktiskt kan känna igen de riktigt starka spelarna
på spelstilen och sättet att spela, att det går att
åstadkomma något personligt inom ramen för de
64 rutorna är fascinerande även för oss som inte
kan spela själva.
Världsmästaren i ”Schackspelaren” är enstöring
med exceptionell schacktalang. Bortsett från att
han är världens bästa schackspelare är han både
obildad och socialt inkompetent, egenskaper som
möjligen ingår i den nidbild som en och annan
har av schackspelare. Ulveson medger att också
han hade en förutfattad mening, om än något mer
nyanserad.
– Jag vill inte säga att jag hade en bild av
schackspelare som nördiga, för det menar jag
egentligen inte, men det är i alla fall inte klassens
buse som man kopplar ihop med schack. Snarare
tänker man sig att schackspelare har lätt för sig i
matematik och logiska ämnen.
– Men det finns också en romantik kring

SCHACKTURNÉ. Monologen "Schackspelaren"
hade premiär i Kristianstad 30 september och
spelades sista gången i Uddevalla 6 december.
Kasparov och de andra stora schackmästarna som
jag kan förstå. Man kan se schack som ett själarnas
krig nedflyttat till ett litet bräde och det är inte ett
dugg nördigt, snarare häftigt, konstaterar Johan
Ulveson.

Schackakademien marknadsförde svenskt schack
Vid varje föreställning av "Schackspelaren" fanns
schackspel framställda så att allmänheten hade
möjlighet att prova på att spela och dessutom
delades en trycksak ut med ett endragsproblem
och en rekommendation att uppsöka en schack
klubb. På en del platser fanns dessutom de
lokala schackklubbarna på plats för att själva
sprida schackets budskap.
Initiativet kom från Schackakademien som
organiserade aktiviteterna i samarbete med
Riksteatern.
– I Stockholm till exempel hade för
bundet ordnat aktiviteter i samband med

föreställningarna på Vasateatern, berättar
Schackakademiens Bo Aurehl.
Akademien stod för materialet, som följde med
i föreställningens turnébuss och placerades ut av
Riksteatern i samband med föreställningarna.
– Vi ville att det skulle finnas informations
material och schackspel på alla platser, och
vi ville ge lokala schackklubbar möjlighet att
marknadsföra sig. Däremot ville vi inte vara
beroende av att lokala schackspelare fanns på
plats och både vi och Riksteatern är mycket
nöjda med samarbetet, förklarar Bo Aurehl.
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UNGDOMS-EM

Inna tog EM-brons
i italienska Fermo
Av Niklas Sidmar

Under hösten har Ungdoms-EM spelats i Italien och Ungdoms-VM i Turkiet. Tio svenska spelare
deltog i någon av tävlingarna och bäst lyckades Inna Agrest, som efter en fin tävling i italienska
Fermo kom trea med 6½ poäng på de nio ronderna.
Ungdoms-EM avgjordes i totalt tio klasser i
åldrarna 10, 12, 14, 16 och 18 år. I varje åldersgrupp
spelades en pojk- och en flickklass och det var i den
äldsta flickklassen som Inna Agrest deltog. Efter
att ha inlett med en vinst och en förlust kom Inna
i gång på allvar och tog därefter fem partivinster
i rad. Inför de två sista ronderna var hon i delad
ledning, men i den näst sista förlorade hon mot
slutsegraren Olga Girya från Ryssland.
– Avslutningen var inte så bra, men jag får ändå
vara nöjd med en tredjeplats. Några av partierna
i mitten av turneringen spelade jag riktigt bra,
konstaterar Inna.
I Ungdoms-VM, som spelades ungefär två
månader senare i Turkiet stämde spelet inte lika
väl. En elfteplats är knappast någon resultatmässig
katastrof, men spelmässigt är Inna missnöjd. Den
dåliga starten, med en halv poäng på de första två
ronderna gjorde nog sitt till, tror hon.

– Jag vet faktiskt inte vad det beror på att jag
spelade sämre i VM, men jag fick en riktigt dålig
start och missade väldigt många enkla saker och
då blir det jobbigt. Att få en bra start gör det
mycket lättare.
Att spela i de internationella ungdoms
tävlingarna är speciellt, tycker Inna, inte minst
för att tävlingarna är uppdelade i pojk- och
flickklasser.
– Jag tycker absolut att det är annorlunda att
spela i en tjejtävling, de flesta tjejer är blygare
och spelar lugnare än killar. Det är kul att man
får träffa andra tjejer som spelar schack, men
egentligen tycker jag att det är roligare att spela
öppna tävlingar, förklarar Inna.
För de övriga svenska deltagarna var resultaten
blandade. Nils Grandelius tillhörde favoriterna i
båda tävlingarna, och var inte alls nöjd med sjunde
respektive 23:e plats.

Ungdoms-EM och Ungdoms-VM
UNGDOMS-EM I ITALIEN (9 ronder)

UNGDOMS-VM I TURKIET (11 ronder)

P18: 34. Rasmus Janse		

5

P18: 56. Simon Hänninger 5½

P16: 7. Nils Grandelius

6½

P16: 23. Nils Grandelius

7

P14: 60. Linus Johansson

4½

P12: 109. Anton Agrest		

4½

P12: 62. Tom Rydström		

4

F18: 11. Inna Agrest		

7

F18: 3. Inna Agrest		

6½

F16: 30. Angelina Fransson

5

F14: 39. Louise Segerfelt

4½

F14: 47. Jessica Bengtsson

4
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FOTO: Privat

UNGDOMS-EM

BRONSMEDALJÖR. Inna Agrest gjorde en stark turnering i Fermo och slutade på tredje plats i Ungdoms-EM.

 Inna Agrest
 Viktorija Ni
 Sicilianskt (B 42)

Kommentarer av Inna Agrest
Detta parti spelades i den
sjunde ronden i Fermo. När
jag förberedde mig för partiet
såg jag att min motståndare
i princip endast spelade en
variant, Kan-varianten med …
La7. Det underlättade förstås
mina förberedelser …
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4

4.Sxd4 a6 5.Ld3 Lc5 6.Sb3 La7
Precis som förväntat.
7.Dg4!
Detta anser jag vara den vassaste
fortsättningen.

XIIIIIIIIY
9rSnlWqk?nTr0
9Vlp?p?pZpp0
9p?-?p?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?P?Q?0
9?N?L?-?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TRNVL-MK-?R0
xiiiiiiiiy

7…Sf6 8.Dg3 d6 9.Sc3 Sc6
10.Lg5 h6 11.Ld2 b5
En månad senare i Narva möttes
vi igen med samma färger. Då
valde min motståndare en annan
fortsättning: 11…Sh5 och partiet
fortsatte 12.Df3 Dh4 13.g3 Se5
14.De2 Dg4 15.0–0–0 Sf6 16.f4
Dxe2 17.Lxe2 Seg4 18.Le1 Ke7
19.Td3 Ld7 20.Sa5 b5 21.Sd1
med klar fördel för vit.
12.0–0–0
Att spela med kort rockad är en
annan möjlighet.
12…g6 13.f4 b4 14.Se2 e5
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UNGDOMS-EM
15.Thf1
Vit vill gärna ställa upp sig på
f-linjen, eftersom den är svag.
Samtidigt skyddar man f2-fältet.
15…De7
Här satt jag länge och funderade
på vad jag skulle göra. Visst
såg jag att jag stod bättre,
men eftersom svart ännu inte
rockerat hade jag ingenstans att
bryta igenom. Därför valde jag
att göra ett väntedrag, samtidigt
som jag parerade svarts tänkbara
idé att använda g4-fältet.
16.h3!
Nu har svart problem och har
inga vettiga drag.
16…Sh5
Här tog svarts tålamod slut.
Hon borde ha föredragit någon
lugnare som 16…Lb7, även om
det inte heller skulle lösa hennes
problem.
17.Df3 exf4 18.e5!
Öppnar ställningen.

XIIIIIIIIY
9r?l?k?-Tr0
9Vl-?-Wqp?-0
9p?nZp-?pZp0
9?-?-ZP-?n0
9-Zp-?-Zp-?0
9?N?L?Q?P0
9PZPPVLN?P?0
9?-MKR?R?-0
xiiiiiiiiy

18…Lb7
Efter 18…Sxe5 19.Dxa8 Sxd3+
20.cxd3 0–0 21.Sxf4 Lg4 22.Dd5
står vit bättre.
19.exd6 Dd7 20.Sxf4 Sxf4
21.Dxf4 0–0
Detta var inte vad jag hade räknat
med, inte minst för att bonden
på h6 hänger. 21…0–0–0 hade
varit ett bättre drag. Vit skulle
dock behålla en jättefördel även
i detta fall.
22.Dxh6 Dxd6 23.Tf4
Eller 23.Tf5 Ld4 24.Th5 med vitt
övertag.
23…Tfe8

DU VET VÄL ATT UNGDOMAR SOM ÄR
MEDLEMMAR i SSF OCKSÅ FÅR
TIDSKRIFT FÖR SCHACK GRATIS?
Det enda som krävs ÄR ATT DE sOM är
under 18 år och vill ha tidningen hem
i brevlådan själva meddelar detta.
DET KAN GÖRAS GENOM ATT Kontakta
Sveriges schackförbunds kansli
på telefonnummer 011-107420 eller
genom att skicka e-post till
kansliet@schack.se.
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XIIIIIIIIY
9r?-?r?k?0
9Vll?-?p?-0
9p?nWq-?pWQ0
9?-?-?-?-0
9-Zp-?-TR-?0
9?N?L?-?P0
9PZPPVL-?P?0
9?-MKR?-?-0
xiiiiiiiiy

24.Txf7!!
Vinner forcerat.
24…Kxf7 25.Dh7+ Ke6
25…Kf8 26.Lh6 matt; 25…Kf6
26.Tf1+ Ke6 27.Df7+ Ke5 28.Lf4
matt.
26.Lc4+ Kf5
Eller 26…Ke5 27.Te1+ Kf5
28.Df7+ Df6 29.g4 matt.
27.Df7+ uppg.
Denna snygga vinst förde
mig upp till delad första plats.
De avslutande partierna blev
dessvärre långt ifrån optimala
även om man inte ska klaga på
en bronsmedalj i EM!
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Spelform
8 ronder schweizer
Rond 1-2: 30 minuter/spelare
Rond 3-8: 60 minuter/spelare

LÖRDAG 20/2

SÖNDAG 21/2
Rond 1
Rond 2
Lunch
Rond 3
Rond 4
Rond 5

11.00-12.00
12.15-13.15
13.15-14.15
14.15-16.15
16.30-18.30
18.45-20.45

09.00-11.00
11.15-13.15
13.15-14.15
14.15-16.15
16.30

Rond 6
Rond 7
Lunch
Rond 8
Prisutdelning

Spellokal: Djäkneskolans aula, mitt i Skara Centrum. Granne med domkyrkan.
Startavgift: Seniorer 300 kr, Juniorer 1990 och senare 200 kr
IGM fri logi och ingen startavgift, IM ingen startavgift
Anmälan sker genom insättande av startavgiften på Bg nr. 5829-5304
Glöm inte att ange klubb, ranking, samt för seniorer och juniorer födelseår.
Senaste anmälningsdatum 15 februari 2010. Efteranmälan 50 kr extra
Personlig anmälan i spellokalen senast 10:30
PRISER
1:a
2:a
3:a
4:a
5:a
6:a
7:a

5.000:3.000:2.000:1.500:1.000:750:500:-

Distriktsmästare
1.000:Seniorer födda 1950 och äldre
1:a 800:- 2.a 400:A-juniorer födda 1990-1993
1:a 800:- 2.a 400:B-juniorer födda 1994 och yngre
1:a 500:- 2.a 250:Rankingpriser i 6-mannagrupper
500:(ej de ca 10 högst rankade)
Skördepris från Svenska Schackbutiken efter varje rond .

I Västgöta Open ingår DM. Bäst placerad från distriktet erhåller förutom eventuella andra priser plakett och 1 000:-

OBS: Ingen delning av prispengarna!
Alla priser garanterade oavsett deltagarantal.
Logi:
Vandrarhem 0511-121 65, Stadskällaren 0511-134 10, Stadshotellet 0511-240 50,
Jula Hotell med camping och stugby 0511-31 00 00.
Alla mellan 5 och 20 minuters promenad till spellokalen.
Frågor: Tfn/fax: klubblokalen 0511-176 20 E-post: postmaster@skaraschack.se
Mer info: www.skaraschack.se

Karlstads AS inbjuder till den 30:e upplagan av

KARLSTAD OPEN 2009
Spelplats
		

Hotell Gustaf Fröding, Höjdgatan 3, 654 68 Karlstad
http://www.gustaffroding.se/

Tid 		

27–30 december 2009. Personlig anmälan senast 13.30 den 27 december.

Logi		
		
		
		

Hotell Gustaf Fröding erbjuder följande:
Enkelrum 420:-, Dubbelrum 320:-/person
Priserna gäller per person och dygn och inkluderar frukost.
Bokning sker direkt till hotellet på telefon 054-67 00 00

Spelform
		
		
		

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

Tider
		
		
		
		

Personlig anmälan senast klockan 13.30 den 27 december.
27/12 rond 1 kl. 14.00–18.00
rond 2 kl. 19.00–23.00
28/12 rond 3 kl. 10.00–15.00
rond 4 kl. 16.00–21.00
29/12 rond 5 kl. 10.00–15.00
rond 6 kl. 16.00–21.00
30/12 rond 6 kl. 10.00–15.00

Priser
		
		
		
		
		
Startavgift
		

1. 10 000, 2. 5 000, 3. 3 000, 4. 2 000, 5. 1 000 kr
Ratingpriser i grupper om 12 spelare: 1 000 kr och 500 kr
Kadettpris (högst 16 år): 600n kr och 400 kr
Priser till veteraner (60 år och äldre) över och under 1700:
Över 1699: 600 kr – 300 kr Under 1700: 600 kr – 300 kr		
400 kr. Kadetter (högst 16 år) 300 kr.
Startavgiften sätts in på Karlstads AS plusgiro 884140-5

Anmälan/info Bo Hedlund 054-83 64 08, 070-719 04 96, bo.hedlund@medicit.se
Tapio Tikkanen 0554-710 90, tapio.tikkanen@schack.se
		
		
Ytterligare information på hemsidan: http://www.chess-karlstad.se

VÄLKOMNA TILL KARLSTAD!

VÄSTERÅS OPEN

Västerås
ersatte
Hallstahammar
När arrangörerna av Hallstahammar Open i slutet
av sommaren beslutade sig för att förra årets
upplaga av tävlingen var den sista reagerade man
blixtsnabbt i Västerås.
Någon vecka senare var inbjudan ute till nya
Västerås Open, och schackhelgen kunde räddas
åt de schackspelare som planerat en turnerings
weekend i Västmanland.
Till slut blev det imponerande 132 deltagare
i första upplagan av den nya turneringen och
under ledning av André Nilsson, Mats Sjödin och
Rasmus Myklebust kunde trivsamheten och den
goda stämningen från Hallstahammar bibehållas,
och kompletteras med Västerås något mera
omfattande nöjes- och restaurangutbud.
Mest uppmärksamhet drog en av de efter
anmälda spelarna till sig. Från närbelägna
Arboga dök nämligen Ulf Andersson upp till
avprickningen. Dock gjorde han klart redan från
början att han troligen bara skulle spela de fyra
snabbschacksronderna, och så blev det också.
Ytterligare två stormästare kom till start och
en av dem bärgade segern till Västerås SK, som
tillsammans med Västerås ASK stod bakom
turneringen. Med sex segrar och en remi blev Ralf
Åkesson ensam vinnare, följd av en trio med 6
poäng: Johan Furhoff, Anders Livner och Patrik
Drugge.
Den tredje stormästaren i startfältet, Pontus
Carlsson, tappade några poäng under turneringens
gång och fick nöja sig med en tiondeplats.

FOTO: Niklas Sidmar

Av Niklas Sidmar

Ralf Åkesson.

SM 2011 i Västerås
För första gången på mer än femtio år kommer
Västerås att stå som arrangör för Schack-SM.
Vid sitt styrelsemöte i november beslutade
SSF:s styrelse att tilldela Mälarstaden arrange
manget 2011.
Spellokal blir Aros Congress Center som
ligger mitt i centrala Västerås och på grund av
motorträffen Power Meet kommer tävlingen
att spelas något senare än normalt, 16–24 juli.
När Västerås senast arrangerade SMtävlingarna 1959 deltog 507 spelare.
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FRÅN SSF

Information från Sveriges Schackförbund
MEDLEMSREGISTRERINGEN
Medlemsregistreringen för 2009 (alternativt 2008/09) närmar sig.
● Alla medlemskap ska vara registrerade i Sveriges Schackförbunds medlemssystem
senast den 10 februari 2010. Medlemskapen ska som tidigare alltid kunna styrkas
genom kontoutdrag, av medlemmen underskriven handling eller motsvarande.
● Eftersom medlemskapen registreras direkt i medlemssystemet av klubbansvariga
blir distriktens roll en aning förändrad jämfört med tidigare. Då har distrikten
inhämtat uppgifterna från klubbarna, sammanställt dem och vidarebefordrat till
riksförbundet. Den här gången blir sannolikt distriktens uppgift att framför allt
fungera som ett stöd till klubbarna.
● Blanketten för verksamhetsredovisning kommer att försvinna. I stället kommer
klubbarna att fylla i ett fält i medlemssystemet där man berättar kort om
verksamheten. I övrigt hämtas uppgifterna från systemet och kommer att kunna
godkännas av klubben med en musklickning.
● Precis som vid 2009 års medlemsregistrering kommer distrikten senare under våren
att erhålla en faktura baserad på klubbarnas registreringar.
INTERNATIONELLA UNGDOMSTÄVLINGAR
Under 2010 tar SSF ut spelare, som får resa och logi betald, till nedanstående mästerskap.
Spelare som vill åka på egen bekostnad ska anmäla sig till hakan.winfridsson@schack.
se senast den 30 april 2010.
● Junior-VM 2–17/8 i Chotowa Czarna, Polen
Arrangören betalar kost och logi för 1 tjej och 1 kille.
● EU-mästerskapet 3–12/8 i Mureck, Österrike
Arrangören betalar kost och logi för 1 spelare i åldersklasserna max 8, 10, 12 och 14
år.
● Ungdoms-EM 17–28/9 i Batumi, Georgien
Arrangören betalar kost och logi för 1 tjej och 1 kille i åldersklasserna max 8, 10, 12,
14, 16 och 18 år.
● Ungdoms-VM 19–31/10 i Halkidiki, Grekland
Arrangören betalar kost och logi för 1 tjej och 1 kille i åldersklasserna max 8, 10, 12,
14, 16 och 18 år.
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FRÅN SSF
INFORMATION TILL SSF:s DISTRIKT
Vi i Sveriges SF ser det som en viktig uppgift att stötta och lyfta fram de eldsjälar som utgör
ryggraden för svenskt schack. Sveriges SF:s utmärkelsesystem är ett verktyg, men vi behöver
hjälp. Det är förstås ni i distrikten som har bäst koll på vilka ledare som gör det stora arbetet
i det tysta. Tveka därför inte att nominera ert distrikts ledare. För får de den uppskattning de
förtjänar är det större chans att de orkar fortsätta.
● Hedersledamot eller hedersordförande i Sveriges Schackförbund. Detta är SSF:s främsta
utmärkelse till ledare/spelare som gjort svenskt schack synnerliga tjänster. Utmärkelsen
fås genom förslag till CS och beslut av kongressen.
● Rogard-plaketten utdelas av CS för insatser av engångskaraktär. Plaketten finns i guld,
silver och brons. Förslag med motivering skickas till Håkan Winfridsson (se nedan). CS
beslutar.
● Collijn-plaketten i Guld. För att erhålla denna krävs 10 års verksamhet på riksplanet.
Förslag till Håkan Winfridsson. CS beslutar.
● Collijn-plaketten i Silver. För att erhålla denna krävs 10 års verksamhet på distriktsnivå.
Förslag till Håkan Winfridsson. CS beslutar.
● Collijn-plaketten i Brons. För att erhålla denna krävs 10 års verksamhet på klubbnivå.
Förslag till Håkan Winfridsson. CS beslutar.
● Rilton-medaljen utdelas av Stiftelsen Doktor Tore Riltons Fond för ”mångåriga och för
svenskt ungdomsschack synnerligen värdefulla insatser”.
Medaljen finns i tre valörer – förgylld, försilvrad och bronspatinerad.
Med medaljerna följer också stipendier på för närvarande 3 000 kronor, 2 000 kronor
respektive 1 000 kronor. Förslag med motivering skickas till Riltonfonden, se annons på
sidan 38. Riltonfonden beslutar.
● SSF:s ungdomsledarstipendium delas ut av SSF och består av 2 000 kr och minnessak och
delas ut i samband med kongressen, ansökan senast den 1 april till Håkan Winfridsson.
CS beslutar.
● Schackakademien delar ut fyra stipendier, två till ledare och två till ungdomsspelare. Delas
ut vid akademiens möte i samband med elitserieavslutningen i mitten på mars. Se annons
på sidan 38.
För att lämna förslag eller få mer information, kontakta Håkan Winfridsson via e-post:
hakan.winfridsson@schack.se
Uppgifter om avlidna medlemmar under året kan också skickas till Håkan Winfridsson,
som har hand om den parentation som hålls under SSF:s kongress i samband med SchackSM.
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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 2010, till:
Stiftelsen Doktor Tore Riltons Fond
Att: Lars-Jonas Kjellberg
Skandinaviska Enskilda Banken
405 04 Göteborg

● En sammanställning av inkomna förslag sändes därefter för yttrande till Sveriges Schackförbund.
● Riltonfonden fattar beslut vid sitt aprilmöte.
● Utmärkelserna delas ut vid SSF-kongressen i Lund 2010.

Välkomna med Era förslag!

Schackakademien söker

stipendiater

Schackakademien delar ut sitt Vikingastipendium till fyra personer för insatser under 2009.
●Två ungdomsstipendier till ungdomsspelare (under 20 år) som åstadkommit goda
resultat.
●Två ledarstipendier till personer som gjort stora ideella insatser för schacket.
Stipendierna är på 5 000 kronor vardera eller sammanlagt 20 000 kronor.
Ansökningar eller förslag skall vara Schackakademien tillhanda under januari 2010 och
skickas till dess sekreterare Harry Schüssler på e-post info@schackakademien.se eller adress:
Schackakademien
c/o Harry Schüssler
Gammelboningsvägen 18
816 91 JÄDRAÅS

Välkomna med Era förslag!

s
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Spelöppningsskola
Av Ari Ziegler

SKOTSKT del 2
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4 4.Sxd4
XIIIIIIIIY
9r?lWqkVlnTr0
9ZppZpp?pZpp0
9-?n?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-SNP?-?0
9?-?-?-?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TRNVLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

SKOTSKT
Skotskt med 4…Sf6
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4
4.Sxd4 Sf6

XIIIIIIIIY
9r?lWqkVl-Tr0
9ZppZpp?pZpp0
9-?n?-Sn-?0
9?-?-?-?-0
9-?-SNP?-?0
9?-?-?-?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TRNVLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

Här kan vit välja mellan att spela
Skotskt fyrspringarspel med
5.Sc3 eller att gå in i Mieses'
variant med 5.Sxc6.

Mieses med 8…Sb6
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sxc6
Mieses' variant. Vän av ordning
kan undra varför vit byter av sin
enda aktiva pjäs.
5…bxc6 6.e5
Samma vän kan undra varför
vit flyttar en bonde för andra
gången i öppningen. Det ska
man väl inte göra?
Om vit är försiktigt lagd så
kan han i sista stund undvika
Mieses' variant och nöja sig med
6.Ld3 d5 7.exd5 (7.e5?! Sg4 8.0–0
Lc5 9.De2 De7 10.Lf4 g5 11.Ld2
Sxe5 12.Te1 Sxd3 13.Dxd3 Le6
och svart står bättre) 7…cxd5
8.0–0 Le7 9.Te1 (9.Sc3 0–0
10.Lg5 c6 11.Df3 h6 12.Lf4 Te8
13.h3 Le6 14.Tfe1 med lika spel)
9…0–0 10.Sc3 c6 11.Df3 Le6
12.Lf4 med ganska lika spel.
Vit har dock inte så mycket att
hoppas på i denna variant.
6…De7!
Svart tjänar mer än vit på
att kungslöparna blockeras.
Varför? Jo, 6.e5 är ett mycket
ambitiöst drag som syftar till
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terrängövervikt på bekostnad
av utveckling och därför är det
viktigt för svart att göra det maxi
malt svårt för vit att utveckla sig.
6…Sd5 7.c4 Sb6 8.Ld3 ger vit
ett enkelt spel och 6…Se4 7.Sd2
Sxd2 8.Lxd2 ger vit en enkel
ställning att jobba med.
7.De2
Men inte 7.f4 d6 8.Dd4 dxe5
9.fxe5 Sg4 10.Lf4 f6 11.Dc3
Tb8 12.Dxc6+ Ld7 13.Dc3 fxe5
14.Lg3 Dg5 och svart vinner.
7…Sd5 8.c4
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Ett mycket kaxigt drag som vi
ska se ibland leder till att vit
förlorar bonde. Varför detta? En
säker väg till trubbel i schack är
att tidigt i öppningen satsa på
terrängövervikt på bekostnad
av pjäsutveckling. Ställningarna
som nu följer kräver hög spel
styrka. Egentligen är det bara
yrkesspelare som bör försöka
sig på vits konstnummer. Nu
inställer sig frågan huruvida
svart ska flika in …La6 eller ej.
Om man anser att vit önskar
stabilisera c4-bonden med b2–
b3 så låter man naturligtvis bli.
8.De4 har vit inte tid med på
grund av 8…f6!.
8…Sb6
8…Sb4 9.Sc3 De6 10.a3 Sa6
11.b4 är mer lättspelat för vit.
Tillbaka till 8…Sb6. Priset
svart har fått betala för sin
provokation som nu givit vit två
skakiga bönder är en kass på
b6. Om svart mot all förmodan

skulle få liv i kraken igen så är
mycket vunnet.
Här tvistar de lärde om
huruvida A) 9.Sc3 eller B) 9.Sd2
är bäst. (9.De4?! d5 10.cxd5 cxd5
11.Lb5+ Ld7 12.De2 c6 13.La6
g6 ger svart en liten fördel.)
A) 9.Sc3 De6
Om svart har för avsikt att spela
…La6 kan han börja med 9…a5.
Idén är att vit oftast inte kan tåla
trycket längs a6–f1 och spelar
till sist (eller med en gång) b2–
b3. Om man då har en bonde på
a5 kan man sticka fram den till
a4, och svart kan förutom sitt
traditionella spel mot e5 även ha
lite lur på gång på damflygeln!
Det kan följa 10.De4 La6 11.Ld3
(11.b3 a4 12.Ld3 g6 13.0–0 Lg7
14.f4 0–0 [14…axb3?! 15.axb3
Db4?! 16.Ld2 Dxb3?? 17.Tfb1]
15.Sxa4 Sxa4 16.bxa4 Db4
med lika spel) 11…g6 12.0–0
Lg7 13.Le3 (13.Te1 0–0 och nu
bör vit kanske spela 14.b3 med
lika spel, men låt oss se om vit
kan klara sig utan: 14.Lf4 Tfe8
15.Tac1 Db4 16.a3 Db3 17.c5
Lxd3 18.Dxd3 Sd5 19.Lg3 Tab8
20.Tcd1 Sxc3 21.bxc3 Dxa3 och
det är lika spel igen. Vi ser att
vit kan klara sig utan b2–b3,
men det är också allt.) 13…0–0
14.c5 Sd5 15.Lxa6 Sxe3 16.Dxe3
Txa6 17.Tae1. Vit har lyckats
behålla materiell jämvikt samt
någon form av terrängövervikt.
Ställningen har långsam karaktär
vilket talar för springaren. Det
är dock fortfarande så att c5 och
e5-bönderna behöver en viss
tillsyn varför vit ännu inte har
fog för någon segervittring.
10.De4 g6
Påpassligt. Nu är Se4 inget direkt
hot. 10…La6 funkar också, men
svart måste hela tiden räkna
på draget c4–c5: 11.b3 0–0–0
12.Lb2 Lb7 13.0–0–0 Te8 14.f4

SKOTSKT
d5 (14…f6 15.exf6 gxf6 16.Dxe6
Txe6 17.g3 och vit står något
bättre) 15.cxd5 cxd5 16.Dc2 med
en liten fördel för vit. 10…d5
11.exd6 Lxd6 12.Ld3 0–0 13.0–0
f5 14.Dxe6+ Lxe6 15.b3. En
snabb titt på bondestrukturen
ger vid handen att vit står bättre.
Men å andra sidan är det svårt
att se hur vit ska kunna attackera
svarts c-bönder så därför är
ställningen i praktiken lika.
Ett annat alternativ är 10…
Lb4 (förhindrar b2–b3!) 11.Ld2
(vit vill kunna spela b2–b3)
11…La6 12.b3 Lxc3 13.Lxc3 d5
14.Dh4 (Kasparov) 14…dxc4
15.Le2. Kasparovs plan är att
vinna tillbaka bonden vid ett
senare tillfälle och stå överlägset.
Här kan vi se hur den ogarderade
löparen på a6 kan vålla problem
för svart.
11.f4 d5 12.cxd5 cxd5 13.Dc2
Och vi har en ställning där det är
lite roligare att vara vit.

Vit får, som det kommer visa
sig, svårt att visa upp någon för
del efter den standardmässiga
dubbelfianchetteringen.
10…De6 11.b3 a4 12.Lb2 Lb4
13.Lg2 0–0
Här föreslår Dr Fritz 13…
Df5 som hotar …Dc2. 14.De4
Lxd2+ 15.Kxd2 Dxf2+ 16.De2
Dc5 17.De3 De7 ger en svår
ställning, men med tanke på att
svart (ifall han vill vinna) måste
öppna ställningen, vilket gynnar
löparparet, så är vits kompen
sation tillräcklig.
14.0–0 d5!
Vi följer P.H. Nielsen–Dautov,
1991. (14…f6 15.Sf3 a3 16.Ld4
c5 17.Le3 Lb7 18.exf6 Dxf6 och
trots svarts underliga prioritering
längs b-linjen ska svart inte löpa
någon risk för underläge)
15.Sf3 a3 16.Ld4 c5 17.Le3 La6
18.Dc2 Dg6 19.Dxg6 hxg6 20.e6
Tae8 21.exf7+ Txf7 22.Sg5 Tf5
Med oklart spel.

B) 9.Sd2

y) 10.De4
Ofta hinner vit inte riktigt med
detta drag, men nu när svart tar
det lite lugnt med …a7–a5 så
funkar det.
10…g6 11.Ld3
Den eviga frågan för vit är om
han ska dubbelfianchettera
vilket kostar tid eller om han ska
ägna sig åt omgrupperingar för
att uppnå pjässpel. Om man ska
vinna i schack så brukar man
säga att det är två saker man ska
lyckas med:
1) Pjässpel. Förr eller senare
måste pjäserna fram, så varför
inte förr.
2) Åtminstone en bonde måste
passera mittlinjen. Naturligt
vis är vårt älskade spel rikare
än så, och visst har vi sett Ulf
Andersson vinna till följden av
utmärkt försvarsspel, men om
man utgår från att motståndaren
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B1) 9…a5!?
Svart spelar …a7–a5 innan vit
ens har spelat b2–b3! Vad kan
idén vara med det? Kanske
räknar svart med att vit i slut
ändan inte klarar sig utan b2–
b3 nu när springaren står på
d2? Kanske vill han att löparen
ska vara garderad på a6? Eller
planerar han en skum plan med
…a5–a4 följt av …Ta5?
x) 10.g3

inte tänker självdestruera så
ligger det något i ovanstående.
11…Lg7
Svart har även en unik chans
att väcka pållen till liv: 11…Sa4
12.0–0 Sc5 13.De2 Lg7 14.Sf3
Se6 15.Ld2 med ett litet försiktigt
plus för vit.
12.0–0 0–0 13.Sf3
13.f4?! d5 14.cxd5 cxd5 15.De3
f6 och svart börjar ta över.
13…f6 14.Dh4
14.Te1!?
14…Te8 15.exf6 Dxf6 16.Sg5
h6 17.Sf3 g5 18.Dh5
18.Sxg5 La6 (18…hxg5 19.Lxg5
Dd4 20.Dh7+ Kf8 21.Tae1
och vit vinner) 19.Sf3 (19.
Ld2 d5 20.Tae1 Lxc4 21.Txe8+
Txe8) 19…Dxh4 20.Sxh4 Lxc4
21.Lxc4+ Sxc4 22.Sf5 d5. Svart
står inte sämre.
18…La6 19.h4 gxh4 20.Le3
20.b3 leder till remi efter 20…
Dxa1 21.Lxh6 Df6 (21…Dc3
22.Lh7+ Kxh7 23.Sg5+ Kh8
24.Dg6 Kg8 25.Df7+ Kh8
26.Dg6) 22.Lg5 Dc3 23.Dh7+
Kf8 24.Df5+ Kg8 25.Dh7+ Kf8
26.Df5+.
20…Lxc4 21.Ld4 Df4 22.Dg6
Te7 23.Lxc4+ Sxc4 24.Tae1 Tf7
25.Te4 Dd6 26.Dg4
Med oklart spel.
B2) 9…De6

XIIIIIIIIY
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Ett nyttigt drag som öppnar för
löparen samtidigt som trycket
mot c4 ökas.
10.b3 Le7
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SKOTSKT
Det verkar lite övermaga att
kombinera …De6 och …a7-a5,
men svarts tycks kunna komma
undan: 10…a5 11.Lb2 a4 12.De3
Lb4 13.Le2 0–0 14.0–0 d6 15.f4
(15.Sf3?! a3 16.Lc3 Lxc3 17.Dxc3
f6! 18.Sd4 Dxe5 19.Lf3 c5 20.Sb5
Dxc3 21.Sxc3) 15…Lc5 16.Ld4
Lxd4 17.Dxd4 f6 18.Sf3 c5
19.De4 fxe5 20.fxe5 Dh6 21.exd6
Lf5 22.De7 Dxd6 23.Dxd6 cxd6
24.Tad1 med lika spel.
11.Lb2 0-0 12.De4 d5 13.exd6
cxd6 14.Ld3 d5 15.cd5 cxd5
16.Dxe6 Lxe6 17.0-0
Med lika spel.

Mieses med 8…La6
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sxc6 bxc6
5…dxc6 6.Dxd8+ Kxd8 ger svart
en onödig uppförsbacke.
6.e5 De7 7.De2 Sd5 8.c4 La6!

XIIIIIIIIY
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Det skarpaste! En fördel med
detta enerverande drag är
att svart kan fundera på lång
rockad. Nu kan vit spela i stort
sett vilket drag som helst. Men
det finns inget sätt för vit att
uppnå fördel. Låt oss titta på
dragen i viktighetsordning:
A) 9.De4 Sf6 10.De2 Sd5
11.De4
… och om svart inte vill ha remi
kan han fortsätta med:
11…Sb4!?
11…Sb6 12.Sc3 De6 13.b3 0–0–0
14.Lb2 (14.c5 Lxf1 15.cxb6 d5)
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14…Te8 15.f4 f6 16.0–0–0 fxe5
17.c5 Lxf1 18.cxb6 La6 19.bxa7
Kb7 20.The1 med lika spel.
12.Sc3
12.a3? d5!
12…Td8
Med idén …d5.
13.c5 Lxf1 14.Kxf1 Dxc5
… och svart har en liten fördel.
B) 9.g3 g6 10.b3
10.Lg2 Lg7 11.0–0 0–0 12.Te1
Tfe8 13.Sa3 Lxe5 14.Dc2 Sb4
15.Db3 Tab8 16.Lf4 Dc5 och
svart dominerar.
10…Lg7 11.Lb2 0–0 12.Lg2
Tae8 13.0–0 Lxe5 14.Dxe5
Dxe5 15.Lxe5 Txe5 16.cxd5
Lxf1 17.Kxf1 cxd5 18.Sc3
Denna ställning har säkert
spelats i hundratals partier. Svart
har ingen objektiv grund att tro
att han skulle stå sämre.
C) 9.Sd2
Rekommenderas av Lane i den
utmärkta boken The Scotch
Game Explained.
9…g6
9…Sf4!? leder ingen vart: 10.De3
Sg6 11.f4 med enkelt spel för
vit.
10.b3 Lg7 11.Lb2 Sb4 12.Sf3
c5 13.g3 0–0 14.Lg2 d5 15.0–0
Tad8 16.a3 Sc6 17.Tfe1 Tfe8
18.Dc2 d4 19.Sd2 De6 20.f4
Vit har klarat av öppningen
utan att förlora bonde, men
ställningen är allt för sluten för
att någondera ska kunna ha
förhoppningar om slutseger.
D) 9.b3 g6
9…Dh4?! 10.a3 Lc5 11.g3 De7
(11…Lxf2+ 12.Dxf2 De4+
13.Kd1 Dxh1 14.Sd2 Sc3+ 15.Kc2
Se4 16.Sxe4 Dxe4+ 17.Ld3 Dg4
[17…Dxe5 18.Lb2 Dg5 19.h4
Dh6 20.Te1+ Kf8 21.Lc3 och
svarts ställning är hopplös.
Det kan förefalla som att svart

har en materiell övervikt som
i många sammanhang skulle
anses vara allsmäktig. Dock
saknar svarts pjäser all form av
samarbetskänsla och tornet på h8
borde skämmas. Vit bör därför
vinna.] 18.Lf5 Dh5 19.h4. Svarts
dam är nu i en prekär situation:
19…f6 20.exf6 gxf6 [20…0–0
21.g4 De8 22.fxg7 De4+ 23.Kd2
och vit vinner] 21.Lb2 0–0 22.g4
Df7 23.Tg1 Tab8 24.Df4 Tfe8
25.Ld3 d5 26.Lxf6 Te6 27.Dg5+
Kf8 28.Tf1 och vit vinner även
här.) 12.Lb2. Svart har gett vit
tid att uppnå stabilitet.
10.f4
10.g3 har spelats åtskilliga
gånger men vit har inga realist
iska möjligheter att uppnå för
del: 10…Lg7 11.Lb2 0–0 12.Lg2
Tae8 13.0–0 och nu kan svart
säkra minst lika spel med 13…
Lxe5 14.Lxe5 Dxe5 15.Dxe5
Txe5 16.cxd5 Lxf1 17.Kxf1 cxd5
18.f4 Te3 19.Lxd5 Td3 20.Lf3
Te8 21.Kf2 d5.
Ett annat alternativ är 10.La3
d6 11.exd6 Dxe2+ 12.Lxe2 Lg7
13.cxd5 Lxe2 14.Kxe2 Lxa1
15.Tc1 Le5 med lika spel.
10…Db4+
Eller 10…Lg7 11.Df2! Sb6
12.La3 d6 (Jag har svårt att peka
ut någon annan öppningsvariant
där det kryllar av så många
bindningar!) 13.Sc3 0–0 14.Le2
Lb7 15.0–0 c5 16.Tae1 och vit
står något bättre.
11.Ld2 Db6
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SKOTSKT
12.Sc3
Efter 12.De4 f5 13.Df3 Sb4
14.Kd1 Lb7 15.Sc3 c5 16.Sd5
Dc6 17.Sf6+ Kf7 har vi en
konstig ställning där båda står
lika dåligt.
12…Lb4 13.Df3
13.Sxd5 cxd5 14.Lxb4 Dxb4+
15.Dd2 Dxd2+ 16.Kxd2 dxc4
17.Tc1 Lb7 18.Txc4 0–0–0 med
lika spel.
13…Sxc3 14.Lxc3 Dd4 15.Tc1
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15…Lxc3+ 16.Txc3 0–0–0 17.
De3 c5 18.Td3 Dxe3+ 19.Txe3
Med lika spel.

Skotskt fyrspringarspel
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3
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Nybörjare i Skotskt eller i
allmänhet brukar rekommen
deras att spela denna variant.
Ett svagt alternativ för vit i femte
draget är 5.f3 vilket ger gardering
av bonden men tillåter svart att
utveckla sina pjäser till ideala
rutor: 5…Lc5 6.Le3 Sxd4 7.Lxd4
Sxe4! 8.c3 (8.fxe4 Dh4+ 9.g3

Dxe4+ 10.De2 Dxe2+ 11.Lxe2
Lxd4) 8…Lxd4 9.Dxd4 Sf6;
5.Lg5?! h6 6.Lh4 g5 7.Lg3 Sxe4.
5…Lb4
5…Lc5 tycks räcka för en
komfortabel utjämning: 6.Le3
Lb6 7.Lc4 (7.Sxc6 bxc6 8.e5 Lxe3
9.fxe3 Sd5 10.Sxd5 cxd5 11.Dxd5
Dh4+ 12.Kd1 Tb8 13.Lc4 0–0
och svart har kompensation)
7…0–0 8.0–0 d6 9.Dd2 ger en
ställning med tillräckligt bra
spel för båda.
5…Sxe4!? 6.Sxe4 De7 7.f3 d5
8.Lb5 Ld7 9.Lxc6 bxc6 10.0–0
dxe4 11.Te1 0–0–0 12.Txe4 Df6
och svarts ställning ser hemsk
ut. Det är dock inte så lätt som
det verkar enligt den förre VMutmanaren Nigel Short. 13.De2
borde dock ge vit ett litet men
stabilt plus.
6.Sxc6
Det bästa. 6.Lg5 h6 7.Lxf6 Dxf6
8.Sdb5 La5 och efter …a7–a6 i
nästa drag har vit problem.
6…bxc6 7.Ld3 d5
Man kan tänka sig andra drag,
men detta är verkligen ett natur
ligt drag och varför ska man inte
göra sådana?
8.exd5
8.e5?! Sg4 9.0–0 0–0 10.Lf4 f6!
11.exf6 Dxf6 12.Lg3 Lc5 och
svart har pressen.
8…cxd5 9.0–0 0–0 10.Lg5
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Detta är grundställningen i
Skotskt fyrspringarspel. Vit
har en behaglig ställning med
naturligt utvecklade pjäser.

Dessutom har han inga svagheter
i sin ställning. Svart å andra
sidan är tillräckligt stabil för att
kunna hålla vit stången.
10…c6
Vit hotade att vinna bonde.
11.Df3
Denna ställning har uppkommit
tusentals gånger varför jag
endast redovisar ett fragment
av den. Vit har två alternativ till
11.Df3:
a) 11.Sa4!? h6 12.Lh4 Te8 13.c4
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Detta är en idé att lägga på
minnet. Om svart slår på c4
kommer vit att kunna pressa
mot c-bonden. Om svart låter
bli slår vit på d5 och kan pressa
mot d-bonden. 13…Ld6 14.cxd5
cxd5 15.Tc1 Lf4 16.Tc2 Dd6
17.Lg3 Lxg3 18.hxg3 La6 19.Sc5
Lxd3 20.Dxd3 med lika spel.
b) 11.Se2?! h6 12.Lh4 Ld6
13.Sd4 (13.c3? Lxh2+ 14.Kxh2
Sg4+ 15.Kg3 g5!; 13.c4 kan
också bemötas med 13…Lxh2+,
allt detta är möjligt eftersom
springaren e2 blockerar damens
sikt.) 13…c5 (13…Lxh2+?
14.Kxh2 Sg4+ 15.Dxg4 Lxg4
16.Lxd8 med avgörande fördel
för vit) 14.Sf5 Lxf5 15.Lxf5
Tb8 16.Tb1 Tb4 17.Lg3 Lxg3
18.hxg3. Vit har fått spelet unge
fär som han önskat om han är
en strukturalist, svart å andra
sidan är mer än nöjd. Han/hon
är aktiv och är ännu inte utsatt
för någon speciell press. Enligt
den brittiske stormästaren John

TfS 4/2009 43

SKOTSKT
Emms är det svart som pressar
efter 18…Db8! 19.b3 De5!.
11…Ld6!
Svart behöver inte vara orolig för
slaget på f6, för om svart spelar
11…h6 nu så spelar inte vit
12.Lxf6 Dxf6 13.Dxf6 gxf6 14.Se2
eftersom löparparet uppväger
den svaga kungsflygeln. I stället
backar vit till f4 med löparen och
hindrar på så vis …Ld6 eftersom
det bytet är gynnsamt för vit.
11…Le7 är lite onödigt
passivt. Vit kan spela 12.Tae1
och nu ska man inte spela 12…
h6 13.Lxh6 gxh6 14.De3 med
minst remi för vit.
11…Lg4?? är bara dåligt: 12.
Lxf6 Lxf3 13.Lxd8 Lxg2 14.Kxg2
Tfxd8 med enkel vinst för vit.
12.Tfe1 Tb8 13.Tab1 Le6 14.h3
Te8
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Ställningen är lika. Vits bästa idé
ser ut att vara en omplacering av
springaren till f5.

Skotskt med 4…Dh4
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4
4.Sxd4 Dh4

XIIIIIIIIY
9r?l?kVlnTr0
9ZppZpp?pZpp0
9-?n?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-SNP?-Wq0
9?-?-?-?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TRNVLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

44 TfS 4/2009

Ett bisarrt drag som än i dag
lockar sina proselyter.
5.Sc3
En del vill spela 5.Sb5 här men
5.Sc3 är bara så mycket bättre.
Låt oss för skojs skulle kika på
några drag: 5.Sb5 Lb4+ 6.Ld2
Dxe4+ 7.Le2 Kd8 8.0–0 Lxd2
9.Dxd2 med oklart spel.
5…Lb4 6.Le2!
Nu får svart problem.
6…Dxe4?!
Alternativ:
a) 6…Sge7 7.0–0 0–0 (7…
Lxc3 8.bxc3 Sxd4 9.cxd4! Dxe4
10.Te1 Dh4 11.Ld3 d5 12.De2!

XIIIIIIIIY
9r?l?k?-Tr0
9ZppZp-SnpZpp0
9-?-?-?-?0
9?-?p?-?-0
9-?-ZP-?-Wq0
9?-?L?-?-0
9P?P?QZPPZP0
9TR-VL-TR-MK-0
xiiiiiiiiy

12…Le6 13.De5 Sc6 14.Dxc7
0–0 15.Dxb7 Sxd4 16.Tb1 följt
av 17.Lb2 ger vit överlägset spel)
8.Sdb5 La5 9.Sd5 Sxd5 10.exd5
Se5 11.d6 och syrebristen på
damflygeln är mördande för
svart.
b) 6…Sf6?! 7.Sf5 Dxe4 8.Sxg7+
Kf8 9.Lh6 Kg8 (9…Tg8 10.Se6+
Ke7 11.Sxc7 Sd4 12.Sxa8 Sxc2+
13.Kd2 Sxa1 14.Te1 Kd8 15.Kc1
Lxc3 16.bxc3 Txg2 17.Lf3 och
vit vinner) 10.Dd2 De5 11.f4
De7 12.Dd3 Se4 13.0–0 Lxc3
14.bxc3 d5 15.f5 Df6 16.De3
Dxc3 17.Dxc3 Sxc3 18.Tae1 och
vit står överlägset.
7.Sdb5 Lxc3+ 8.bxc3 Kd8 9.0–0
Sf6 10.Lg5!
Eller:
a) 10.Te1 d6 11.Lg5 Df5
12.Dd2 h6 13.Lh4 Le6 14.Sd4
Sxd4 15.Dxd4 De5 16.Db4 Tb8
17.Tad1 Vit står något bättre.

b) 10.Sd4 Dd5 (10…Sxd4
11.cxd4 Te8 12.Lf3 Dg6 13.c4
d6 14.Db3 Ke7 15.Te1+ Kf8
16.Txe8+ Sxe8 17.Ld2 Sf6
18.La5 och vit har pressen)
11.Te1 d6 12.Lf3 Dc5 13.Le3
Dxc3 14.Sxc6+ bxc6 15.Ld4
Dc4 16.c3 (16.Dd2 Le6 och
även här bör svart kunna klara
sig) 16…Le6 17.Le2 Dd5 18.c4
Df5 19.Lf3 Ld7 20.Db3 och nu
har svart alltjämt problem kvar
att lösa.
10…h6
10…Te8 11.Ld3 De7 (11…Dd5
12.Dd2) 12.Dd2 d6 13.Tae1 Le6
14.Lxh7 Dd7 15.Df4. Vit står
bättre.
11.Ld3 Dd5 12.Lxf6+ gxf6
13.Te1 Tg8 14.g3 Se5 15.Sd4
d6 16.Le4 Dc5 17.Dd2

XIIIIIIIIY
9r?lMk-?r?0
9ZppZp-?p?-0
9-?-Zp-Zp-Zp0
9?-Wq-Sn-?-0
9-?-SNL?-?0
9?-ZP-?-ZP-0
9P?PWQ-ZP-ZP0
9TR-?-TR-MK-0
xiiiiiiiiy

Vit är redo att angripa svarts
svaga punkter samt utnyttja
svarts bristfälliga koordination.

Kombinationer
Av André Nilsson

9-?-?-?k?0
9?p?-?pZp-0
9-?-Tr-?-Zp0
9?R?p?-?r0
9P?-TRnZP-?0
9?P?-VL-?-0
9-?-?-ZPKZP0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

2. P. Ollier–O. Yaksin
Ungdoms-VM
(U18) 2009
XIIIIIIIIY

9-?-?-?k?0
9Zp-?-?-Zp-0
9-Zp-VL-?-?0
9?-ZpP?-?-0
9-?P?r?n?0
9?-?-?-ZP-0
9P?R?-?-?0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

3. G. Kamsky–V. Ivantjuk
Bazna 2009
XIIIIIIIIY

4. L. Johansson–J. Lundin
Deltalift Open 2009
XIIIIIIIIY

5. J. Polgar–B. Gelfand
World Cup 2009
XIIIIIIIIY

9rTr-?-?k?0
9?-?-ZppVl-0
9lWq-Zp-?pZp0
9?-ZpP?-?-0
9-?-?PZP-?0
9?-SN-?-ZP-0
9PZPQ?-?LZP0
9?R?-TR-MK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

9-?-?-Tr-Mk0
9?-?-?q?p0
9l?-Zp-?-WQ0
9?p?-?p?-0
9p?nZPp?-VL0
9?-ZP-?-?-0
9-ZP-?-?-?0
9TR-?-?-TRK0
xiiiiiiiiy
Vit drar

6. P. Leko–E. Bacrot
Dortmund 2009
XIIIIIIIIY

7. B. Jobava–E. Iturrizaga
World Cup 2009
XIIIIIIIIY

8. A. Brkic–V. Gasjimov
Mainz 2009
XIIIIIIIIY

9. M. Carlsen–R. Ponomariov
Tal Memorial 2009
XIIIIIIIIY

1. A. Morozevitj–B. Gelfand
Biel 2009
XIIIIIIIIY

9rMk-Tr-Vl-?0
9?-Wq-?p?p0
9l?P?-WQ-?0
9Zp-?-?L?-0
9-?-?-?-?0
9ZP-?-?-ZP-0
9-?-?-ZP-ZP0
9?-TR-TR-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

9-?r?-?-Tr0
9?p?k?-Zpl0
9-VL-Wqp?-?0
9?p?-Zp-ZPp0
9-?-?P?-?0
9?-?-WQ-?P0
9PZPP?-?-?0
9?-MKR?-?-0
xiiiiiiiiy
Svart drar
Lösningar på nästa sida

9-?-Tr-?-Mk0
9?p?-?-Vlp0
9p?-?-Zp-?0
9?-?-TrP?-0
9P?-Zp-?-TR0
9?Q?-?R?-0
9-ZP-?qVLPZP0
9?-?-?-?K0
xiiiiiiiiy
Svart drar

9-?r?-?k?0
9Zp-?R?p?-0
9-?-WQ-ZPp?0
9?p?-?-?-0
9qZP-?-?-?0
9?-?-ZP-?-0
9-?-?-ZP-?0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

9-?l?-?k?0
9Tr-?-Vl-Zpn0
9p?-?PWq-?0
9?-?-?N?-0
9-Zp-?Q?-ZP0
9?L?-?P?-0
9PZPP?-?-?0
9?K?R?-?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

Lösningar
1

31.Txe4! uppg. På 31…dxe4 följer 32.Txh5 med pjäsvinst.

2

34…Te1+! 35.uppg. Efter 35.Kg2 Se3+ 36.Kf2 Sxc2 är tornet på e1 garderat.

3

Vit har precis tagit en förgiftad bonde på h4. 32…De1+! 33.uppg. På 33.Lxe1 Txe1+ 34.Tf1
Txf1 matt och efter mellanstället på g1 hänger det på h4.

4

Med 19...Ld3! vann svart kvalitet och så småningom parti. På 20.Dxd3 följer nämligen 20…
c4+ 21.De3 Ld4.

5.

Svarts kung är i ett skruvstäd och vit har flera drag som leder till vinst, men 32.Tg6! var
avgjort det mest effektiva. Det hotar 33.Lf6+ och på 32…Dxg6 följer 33.Dxf8+ Dg8 34.Lf6
matt så svart gav upp. 32…uppg.

6.

Svart ser väldigt svag ut på sista raden och runt kungen, men försöket 39.Td8+ Txd8 40.Dxd8+
Kh7 41.Df8 pareras lätt med 41…Da1+ då bonden på f6 faller. Leko spelade i stället det
brutala 39.Txf7! uppg. Vit hotar 40.Tg7+ Kh8 41.Dh2 matt och på 39...Kxf7 följer 40.De7+
Kg8 41.Dg7 matt.

7.

Vitspelaren hittade ett effektivt sätt att slå igenom svarts försvar: 29.Dxd8+! Dxd8 30.c7+uppg.
Efter 30…Dxc7 har vit mellanschacken 31.Te8+ och slutspelet efter 31…Lc8 32.Txc7 Kxc7
33.Txf8 är lätt vunnet för vit.

8

I partiet spelade svart 25…Tc4? och lyckades hålla remi efter 26.Txd6+ Kxd6. Men han
kunde ha vunnit direkt med 25...Txc2+! 26.Kxc2 Tc8+ 27.Lc5 Lxe4+! då vits ställning rasar
samman.

9.

Vit står överlägset men Carlsen tog snabbaste vägen till vinst: 29.Td7! Lxd7 30.exd7+ Kf8
(eller 30...Kh8 31.Dd5 Df8 32.Sxe7) 31.Dd5 uppg. Svart blir matt.

Nästa nummer
Nummer 1/2010 av Tidskrift för Schack kommer i
början av mars.

Boka rum redan nu
på något av
SM-hotellen!
Grand Hotel & Hotel Lundia
Ring 046-280 62 00

Anmäl dig till SM före 1 februari, så deltar du i
utlottningen av fem schackböcker!
Anmälan sker enklast på
www.lask.se/sm2010.
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Avsändare:
Sveriges Schackförbund
Slottsgatan 155
602 20 Norrköping

Svenska Schackbutiken AB
”Hos oss blir schack enkelt”

#FIÚWFS EV TDIBDLCÚDLFS  TDIBDLQSPHSBN FMMFS TDIBDLTQFM  7J IBS BMMU FO TDIBDLTQFMBSF CFIÚWFS 'JOOT
WBSBO IFNNB TLJDLBT EFO TBNNB EBH #FTUÊMMOJOHBS VOEFS  LS TLJDLBT NPU GBLUVSB PDI FOEBTU FOIFU
TQPSUP  LS UJMMLPNNFS 7ÌS TUZSLB ÊS HFEJHFO QSPEVLULPNQFUFOT PDI NZDLFU IÚH TFSWJDFOJWÌ 7JMM EV IB SB
CBUU WBSKF HÌOH EV IBOEMBS  (Ì EÌ NFE J 4DIBDLCVUJLFO ,MVCC EÊS EV GÌS  SBCBUU QÌ CÚDLFS PDI  QÌ
BMMU TDIBDLNBUFSJBM 'VMMTUÊOEJHB WJMMLPS mOOT QÌ WÌS IFNTJEB * 4DIBDLCVUJLFO BSCFUBS (VOOBS 'SFEJO PDI
*."SJ;JFHMFS7ÊMLPNNFOBUUCFTÚLBWÌSWÊMTPSUFSBEFCVUJLEÊSEVIJUUBS/PSEFOTTUÚSTUBMBHFSBWTDIBDLBSUJLMBS
)FNTJEBXXXTDIBDLCVUJLFODPN 

½QQFUNÌOoGSFo 7FHBHBUBO  (ÚUFCPSH

Fritz 12

av ChessBase, 1st DVD

FQPTUPSEFS!TDIBDLCVUJLFODPN
5FMGBY

Pris: 525 kr

Fritz är schackprogrammet för alla. Du som är nybörjare eller mindre erfaren spelare kan få tips
och varningar under partiet; hot i ställningen visas med färglagda fält och pilar, och du kan få hjälp
av en inbyggd tränare som dyker upp på skärmen när du gör en tabbe. Programmet kan om du vill
anpassa sin spelstyrka så att den matchar din egen. Dina partier mot Fritz lagras automatiskt, och du
kan låta programmet kommentera dem i efterhand. Vidare ﬁnns det träningsmoduler för öppningar,
taktik och slutspel (som är nyttiga även för klubbspelare). För mer avancerade spelare ﬁnns bland
annat öppningsstatistik, olika former av automatisk partianalys samt varianträkningsträning; du skapar
enkelt databaser med egna och andras partier eller egna öppningsträd. I den stora uppdaterade
partidatabasen (1 500 000 partier) kan du söka efter ställningar, spelare, turneringar med mera.
På den populära spelsajten playchess kan du spela mot och chatta med schackvänner över hela
världen, följa livesändningar av stora turneringar, delta i simultanuppvisningar och mycket annat.
NYTT I FRITZ 12
Fritz och dess motor är nu ännu snabbare och starkare. Det nya ergonomiska
gränssnittet, i enlighet med Microsofts standard för Fluent GUI, ger dig direkt
tillgång till de viktigaste funktionerna, till exempel val av bräde eller utmaningar
och formulär på Playchess. Arrangemang av fönster har förbättrats och är mer
intuitivt; nya klockor och pilar i brädesvyn. 3D-graﬁken är bättre och snabbare
med nytt spelrum och motståndare. Det har aldrig varit så enkelt att spela med
Fritz och det har aldrig gått så snabbt! Fritz 12 har även ny öppningsbok av Alex
Kure! För mer info gå till: http://www.schackbutiken.com/schackprogram.html
PLAYCHESS
Fritz 12 ger dig tolv månaders premiummedlemskap på Playchess.com. Utan
några extra kostnader eller förpliktelser får du tillgång till kommentarer (audio)
under viktiga tävlingar; du kan få liveträning, delta i simultanuppvisningar med
toppstormästare, se på TV ChessBase och spela i lagtävlingar.
SCHACKVIDEO
I Fritz 12 ingår 12 timmars schackundervisning, med de ﬂesta av världens
storstjärnor, t. ex. Kasparov, Kramnik, Anand, Shirov, Kashimdjanov
SYSTEMKRAV
Minimum: Pentium III 1 GHz, 512 MB RAM, Windows Vista, XP (Service Pack 3),
DirectX9 graﬁkkkort med 256 MB RAM, DVD-enhet, Windows Media Player 9,
tillgång till Internet (playchess.com, uppgraderingar och aktivering)
Rekommenderas: PC Intel Core 2 Duo, 2.4 GHz, 3 GB RAM, Windows Vista eller
Windows 7, DirectX10 graﬁkkort (eller kompatibelt) med minst 512 MB RAM, 100%
DirectX10-kompatibelt ljudkort, Windows Media Player 11, DVD-enhet, tillgång
till Internet (playchess.com, uppgraderingar och aktivering)

