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Dags för Lund!
Schack-SM i Skåne för första gången sedan 1991

Gabriel
stoppas inte
av cp-skadan

Emanuel
mellandagsvinnare
i Karlstad

Jonas

hittar samband mellan
schack och litteratur

Riksinstruktör!
Vi har under den senaste
tjugoårsperioden sett hur såväl
ungdomsverksamheten
som
vuxenverksamheten minskar.
Eftersom dessa grupper direkt eller
indirekt utgör SSF:s huvudinkomster
har utvecklingen inneburit att vårt
ekonomiska spelrum har minskat
jämfört med tidigare. I ett sådant läge
kan man passivt invänta utvecklingen
och varje år dra ner på den befintliga
verksamheten eller så kan man
försöka göra något åt problemet och aktivt söka
efter långsiktiga lösningar.
År 2006 tog den dåvarande styrelsen det
modiga beslutet att göra en sådan satsning
på Schackfyran. Satsningen skulle innebära
kostnader under några år, men på lång sikt
ge både ekonomiska och verksamhetsmässiga
fördelar som motiverade satsningen. De senaste
åren har deltagarantalet i Schackfyran ökat till
sådana nivåer att de medlemsbidrag som de nya
Schackfyranmedlemmarna genererar överstiger
kostnaderna för Schackfyran. Om utvecklingen
fortsätter kommer Schackfyran under många år
framöver att generera ett årligt överskott till SSF.
Nu har styrelsen valt att göra en liknande satsning
genom att projektanställa en riksinstruktör. Vi är
medvetna om att det innebär en investering och
ett risktagande, men precis som med Schackfyran
tror vi att det handlar om en långsiktig satsning
som är nödvändig för att vända trenden för svenskt
schack. Är då detta klokt investerade pengar?
Ja, många ifrågasätter Schackfyran just därför att
det inte finns något riktigt bra sätt att ta vara på
Schackfyranmedlemmarna och få dem att komma i
kontakt med den traditionella klubbverksamheten.
Det här är utan tvekan ett sätt att ta fasta på
den kritiken och försöka hitta en lösning på
problemet. En av Riksinstruktörens viktigaste

uppgifter blir nämligen just detta:
Att fånga upp det schackintresse
som Schackfyran väcker och få
Schackfyranmedlemmarna att stanna
kvar längre tid i schacket. Medlet är
att använda sig av skolklubbar som
mellansteg mellan Schackfyran och
de traditionella schackklubbarna.
Hur lång tid tar det för att få
tillbaka de satsade pengarna? Om
allt går enligt plan så kommer
riksinstruktörsprojektet att generera mer pengar
än det kostar om senast fyra år. När detta är uppnått
har vi ett brett fungerande system (Schack4an +
skolschackklubbar) som ger barn i Sverige goda
möjligheter att tycka om schack samtidigt som
förbundets finanser stärks. Då kommer vi ha
ekonomiska möjligheter att utveckla alla andra
verksamheter!
Den person som vi nu projektanställer på
16 månader är Jesper Hall. Han är omtyckt
av många medlemmar och omvittnat duktig.
Riksinstruktörens uppgift blir att vid sidan av
skolklubbsprojektet hjälpa distrikt och föreningar
framåt, bland annat genom att personligen ta
ansvar för att våra ledare kan utvecklas.
Om vi ser förbi de närmaste fyra åren så är
den långsiktiga idén att på allvar komma in i
skolvärlden. Minst 10 miljoner barn runtom
i världen har schack på schemat. Det är där
schackets framtid finns. Om vi sakta men säkert
lyckas visa att schack är bra för barnen i våra skolor
så kommer vi i framtiden att kunna ha hundratals
avlönade schackinstruktörer. Resten kan man
räkna ut själv…

Ari Ziegler, ordförande SSF
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SCHACK-SM

Tillbaka i Lund
Av: Niklas Sidmar
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SCHACK-SM
Det var 36 år sedan Lund stod som värd för
Schack-SM senast, men nu är det dags igen.
Lunds ASK är arrangör när tävlingen för första
gången arrangeras enligt det nya formatet. SM
har bantats från sexton dagar till nio och SMgruppen avgörs med tio spelare istället för
fjorton.
Senaste, och hittills andra, gången som Schack-SM
arrangerades i Lund var 1974. Då delade Magnus
Wahlbom och Christer Niklasson segern i SMgruppen (särspelet vanns sedermera av Wahlbom)
och hela 1 105 spelare var med, den näst högsta
deltagarsiffran genom tiderna.
Andra bemärkta spelare som syns i
resultatlistorna från det året är Tom Wedberg, som
delade fjärdeplatsen i SM-gruppen, och Harry
Schüssler, som vann en Mästarklassgrupp.
Sedan 1974 har SM spelats i Ystad 1981, Malmö
1986 och i Helsingborg 1991. Första SM-tävlingarna
i Skåne på 19 år har redan väckt en hel del intresse,
inte minst på grund av de många nyheter som
införs i samband med att det nya SM-formatet
används för första gången.
Förutom att arrangemanget minskar i omfång
till en vecka och att elitgrupperna därmed går ner
till nio ronder, kommer upplägget att förändras
på en del punkter. De allmänna grupperna

förändras inte nämnvärt, utan kommer liksom
tidigare att spelas i sju ronder under sju dagar,
i år från lördag 3/7 till fredag 9/7. Med start på
fredagseftermiddagen spelas sedan en femrondig
weekendturnering som avslutas på söndagen.
Tanken är att de som vill spela SM, men inte har
möjlighet att använda en hel semestervecka ändå
ska få en möjlighet att vara med.
En nyhet som initierats av arrangörsklubben är
att utländska spelare får delta i SM-tävlingarna,
med undantag för Mästare Elit samt de klasser
där man tävlar om en SM-titel. Enda kravet är
att spelarna är medlemmar i ett annat av Fides
nationsförbund. Kanske innebär det att främst
en del danskar tar chansen att spela i det svenska
mästerskapet.
– Jag tror bara att det är positivt. Många tycker
att det är kul att få möta spelare de inte har mött
tidigare. Våra utländska vänklubbar har redan
visat intresse för att komma och dessutom innebär
fler deltagare att grupperna blir jämnare. Att spelet
koncentreras till nio dagar har samma effekt,
tror Axel Smith, som är huvudansvarig för SMarrangemanget.
Årets SM-hotell är de båda högklassiga
systerhotellen Grand och Lundia, som ligger
i centrala Lund, några hundra meter från
järnvägsstationen. Hundra rum är förbokade och

ANRIKT HOTELL. Grand Hotel i centrala Lund är ett av de två SM-hotellen.
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SCHACK-SM
priserna som gäller är 450 kronor för enkelrum
och 650 kronor för dubbelrum.
– Det var väldigt kul att de hotell som gav de bästa
priserna också var Lunds mest välrenommerade.
Vi har använt hotellen tidigare, vid bland annat
Elitserien och Fyrnationers, och det har alltid
fungerat bra. För närvarande är ett trettiotal rum
bokade, så se till att boka i god tid, säger Axel
Smith.
För den som är på jakt efter billigare boende
finns det andra alternativ. I studentstaden Lund
bör tillgången på lediga studentrum vara god
under sommaren och ett tips för den som vill ha
ett gemensamt boende åt klubben är att annonsera
efter lägenheter eller hus att hyra på exempelvis
Blocket.
Spellokal i sommar blir Victoriastadion, som
med sina tre handbollsplaner i bredd kommer
att bjuda på gott om utrymme och utmärkta
förhållanden för deltagarna. Lokalen ligger ett par
kilometer från centrala staden, men för den som
inte vill ta en promenad på ungefär tjugo minuter
före partiet går det gott om bussar från centrum.

Nyheter i årets SM
● SM spelas under totalt nio dagar istället för
som tidigare sexton. SM-gruppen, Mästare
Elit och Junior-SM minskas därför från 14 till
10 spelare.
● Under den avslutande helgen finns möjlighet
att spela en weekendturnering, med fem
ronder och indelning i Bergergrupper efter
rating.
● Utländska spelare, som är medlemmar i
ett annat Fideanslutet förbund, får delta
i Mästarklassen, klass I-IV och Veteran
Allmän.
● Dispenshanteringen är borttagen. Precis
som tidigare flyttas man upp och ner från
klasserna beroende på placeringar och tagna
poäng. Spelare som uppfyller de gällande
dispensgränserna har dock alltid rätt att
anmäla sig till den högre klassen.
● Blixt-SM kommer inte att spelas under SMveckan.
Läs hela inbjudan i mitten av den här tidningen
eller läs mer på www.lask.se/sm2010!

I början av februari hade redan 56 spelare
anmält sig till Schack-SM och förhoppningen
är förstås att den nedåtgående trenden när
det gäller SM-deltagande ska kunna vändas.
En av de som redan har anmält sig är Patrik
Drugge från Örebro SS. Han spelade senast
SM 2005 i Göteborg och hoppas att ta en plats
i Mästare Elit till årets tävling.
Vad tror du om Lund som SM-stad?
− Riktigt bra. Det känns som om Skånedistriktet
är lite av Sveriges framsida när det gäller schack
och arrangörerna verkar ha fått ihop en mycket
bra ledarstab. Dessutom var det ju ett bra tag
sedan SM gick i Skåne och Lund är en bra
sommarstad.
Vad tycker du om det nya formatet på SM?
− Jag tror att det blir perfekt. Jag har tyckt
i många år att det är dags att gå ner i speltid,
för oss som inte tillhör den absoluta eliten är
det svårt att lägga drygt två veckor på att spela
schack. Själv har jag inte spelat SM de senaste
åren eftersom jag tycker det känns tråkigt att
gå ner i Mästarklassen när jag egentligen skulle
platsa i Mästare Elit.
Vad har du för mål i årets SM?
− Målet är att få en bra semester i kombination
med bra schack. Jag hoppas få plats i Mästare
Elit, men utöver det har jag ingen direkt
målsättning.
Vem tror du vinner SM-gruppen?
− Om Tiger är med tror jag att han vinner.
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RILTON CUP

Rutinen segrade
i årets Rilton Cup
Text: Jesper Hall

När Dr Tore Rilton donerade
halva sin förmögenhet till Rilton
Cup, var ett viktigt beting att
turneringen skulle ge unga löften
chansen att pröva vingarna
mot
rutinerat
motstånd.
Genom åren har därför
Riltonarrangörerna strävat efter
en mix mellan ungdomlig iver
och stormästarrutin.
I årets turnering var det utan
tvekan junioren Nils Grandelius
som hade störst förhoppningar
kopplade till sig av de svenska
spelarna.
Hans
stigande
utvecklingskurva i kombination
med en kompromisslös spelstil
har redan gjort honom till en
självklar publikfavorit. Det
verkade också länge som om han
skulle få sitt Riltongenombrott i
år. Sakta men säkert jobbade han
sig upp mot toppen, och i sjunde
ronden fick han riktig kontakt
när han slog Sollentunaspelaren
Valerij Popov.
 Valerij Popov
 Nils Grandelius

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?kZp-0
9-?-?pZp-?0
9?-?-?-?p0
9-?-?PSN-ZP0
9?-?-MK-ZP-0
9r?-?-ZP-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Svart drar
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Foto: Niklas Sidmar

Men vad är det här?
Kompromisslös spelstil talade
jag om, och så ser vi ett tråkigt
slutspel på diagrammet. Just
precis. Här är orsaken till
att Grandelius etablerat sig i
Sverigetoppen sin ungdom till
trots. Han har det senaste året
fått en bredd i sitt spel, och
teknik nog för att spela hem de
lägen som angreppen resulterar
i.
Med kvalitet mer måste
ställningen vara vunnen för
svart. Men eftersom det bara
är spel på en flygel kan vit sikta
på en fästning där springaren
håller borta svarts kung. Dags
för Grandelius att visa färg.
54...e5 55.Sd3
Bonden på h5 var tabu, eftersom
springaren går förlorad efter
55.Sxh5 g6.
55...Ke6 56.f4
Vits plan är att ge svart en ensam
bonde på e5 som springaren på
d3 hotar. Då blir det svårt för
svart att komma vidare.
56...Ta3 57.fxe5 fxe5 58.Ke2

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-Zp-0
9-?-?k?-?0
9?-?-Zp-?p0
9-?-?P?-ZP0
9Tr-?N?-ZP-0
9-?-?K?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

Och hur vinner svart nu då?
Kungen har svårt att närma sig
eftersom springaren står perfekt
på d3, och tornet kan inte heller
skjuta några bönder i sank.
Grandelius har dock kontroll
och vinner instruktivt.
58...Kd6 59.Ke3

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-Zp-0
9-?-Mk-?-?0
9?-?-Zp-?p0
9-?-?P?-ZP0
9Tr-?NMK-ZP-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

59…Txd3+ 60.uppg.
Den avgörande finessen. En
grundregel för alla typer av
slutspel är att hela tiden ha
i åtanke hur ett eventuellt
bondeslutspel ska värderas.
Popov gav nu upp inför 60.Kxd3
Kc5 61.Kc3 g6 62.Kd3 Kb4 och
svarts kung kommer att tränga
bort vits kung från försvaret
av e4-bonden. Därefter vinner
svart bondeslutspelet enkelt.
Tyvärr räckte inte tekniken till i
åttonde ronden för Grandelius
mot engelske superstormästaren
Luke McShane. I ett till synes
lika slutspel blev skåningen
successivt
nedspelad,
och
genombrottet som kändes så
nära förvandlades till ”bara” ett

RILTON CUP

FÖR SVÅRT. Nils Grandelius gjorde en klart godkänd insats i årets tävling, även om han mötte övermäktigt
motstånd i form av Luke McShane i den åttonde ronden.
bra resultat.
Grandelius var inte den ende
internationelle mästaren som
imponerade i årets turnering.
Snarare var han till en början i
bakvattnet av tysken Michael
Richter som lade ner högvilt
efter högvilt i inledningen av
turneringen. Så här gav han
Popov dennes andra förlust i
turneringen.
 Valerij Popov
 Michael Richter

XIIIIIIIIY
9r?-?-Trk?0
9ZppZp-?pZpp0
9-?-VlpSn-?0
9?-?-SN-?q0
9-?-ZP-VL-?0
9?-?-WQ-ZP-0
9PZP-?PZPKZP0
9TR-?R?-?-0
xiiiiiiiiy
Svart drar
Vid en hastig bedömning ser

ställningen jämn ut, men vid
närmare granskning finner svart
en underbar fortsättning.
19...g5!
Ett
överraskande
drag
som utnyttjar vits dåliga
pjäskoordination. Det är inte lätt
att undvika pjäsförlust.
20.Lxg5 Sd5 21.Dd2 Lb4
22.Dc1 f6
Poängen. Nu är det tydligt att vit
är illa ute.

XIIIIIIIIY
9r?-?-Trk?0
9ZppZp-?-?p0
9-?-?pZp-?0
9?-?nSN-VLq0
9-Vl-ZP-?-?0
9?-?-?-ZP-0
9PZP-?PZPKZP0
9TR-WQR?-?-0
xiiiiiiiiy

23.e4
Vit har inget val. Efter 23.Sd7
fxg5 24.Sxf8 Txf8 når vi en
ställning där svart har två pjäser
för torn. Men då vits tunga pjäser

är passiva, medan svarts lätta är
i angreppsposition, kommer det
inte dröja länge innan vits kung
faller. Några angreppsidéer är
g5-g4 följt av Dh3, eller Tf6Th6.
23...fxe5 24.exd5 Df3+ 25.Kh3
Df5+ 26.Kg2 Dxf2+ 27.Kh1
Df3+ 28.Kg1 Dxd5

XIIIIIIIIY
9r?-?-Trk?0
9ZppZp-?-?p0
9-?-?p?-?0
9?-?qZp-VL-0
9-Vl-ZP-?-?0
9?-?-?-ZP-0
9PZP-?-?-ZP0
9TR-WQR?-MK-0
xiiiiiiiiy

Det blev "bara" bondevinst för
svart. Men då den vita kungen
har dåligt med skydd krävs det
exakt försvarsspel för vit ett
bra tag framöver för att det ska
stanna bara vid bonde. Ett litet
felskär och partiet kan ta slut
direkt.
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RILTON CUP
31...c5 med idén c5-c4 var
exaktare, och vits ställning
faller samman när bönderna
avancerar.
32.Dg5+ Kh8

XIIIIIIIIY
9-?-?-Tr-Mk0
9ZppZp-?-?p0
9-?-?p?-?0
9?-?-?-WQ-0
9-Vl-Zpq?-?0
9?-?R?-ZP-0
9PZP-?-?-ZP0
9TR-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy

33.Tad1?!
33.Tdd1 var ett tuffare försvar,
eftersom det förbereder Tf1
med motspel. Svart hade då
tvingats hitta 33...d3 34.Txd3
e5 och hotet 35…Lc5+ avgör i
svarts fördel. (Observera att 34...

Dxd3 besvaras med 35.De5+
Kg8 36.Dxe6+ Tf7 37.Dg4+ Kh8
38.Dxb4 och vit klarar sig.)
33...Le1!
Ett härligt angreppsdrag som
förbereder Lf2+. Nu får inte vit
fler chanser.
34.h4 Lf2+ 35.Kh2 Le3
36.Txe3
Vit tvingas offra tillbaka material
på grund av hotet 36…Tf2+. Men
tornslutspelet med två bönder
mindre är förstås hopplöst.
36...Dxe3 37.Dxe3 dxe3 38.Te1
Tf2+ 39.Kg1 Txb2 40.Txe3
Txa2 41.Txe6 Tc2 42.uppg.
Precis som för Grandelius
lyckades inte Richter hålla
hela vägen, utan föll tillbaka
i slutronderna. Med tanke på
slutställningen segrade således
rutinen över ambitionen i årets
Rilton Cup.

Resultat Rilton Cup 2009-2010

Valerij Popov.
29.Lh6?!
Bästa chansen var 29.Le3 Ld6
30.dxe5 Dxe5 31.Td4 för att
försöka utnyttja att även den
svarta kungen står dragit till.
Efter 31...Tf6 32.Tg4+ Tg6
33.Txg6+ hxg6 har dock svart
slagit vakt om extrabonden.
29...exd4!
Ett starkt kvalitetsoffer som
Popov måste ha missat. Poängen
är att svarts löpare är väl så bra
som svarts torn med tanke på
hur öppet det är runt den vita
kungen.
30.Lxf8 Txf8 31.Td3 De4?!
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1. Eduardas Rozentalis		
2. Radoslaw Wojtaszek		
3. Pavel Ponkratov		
4. Luke McShane		
5. Igor Lysyj		
6. Aleksandr Shimanov		
7. Sergey Ivanov		
8. Nils Grandelius		
9. Sergey Ionov		
10.Valerij Popov		
11. Evgeny Gleizerov		
12. Florian Handke		
13. Eduard Gorovykh		
14. Michael Richter		
15. Stellan Brynell		

Litauen			
Polen			
Ryssland			
England			
Ryssland			
Ryssland			
Ryssland			
Sverige			
Ryssland			
Ryssland			
Ryssland			
Tyskland			
Ryssland			
Tyskland			
Sverige			

6½
6½
6½
6½
6½
6
6
6
6
6
6
6
6
5½
5½

RILTON ELO
1. Zavisa Knezevic		
2. Philip Lindgren		
3. Janne Mäkinen		

Slovenien			
Sverige			
Sverige			

7½
7½
7

RILTON OPEN
1. Anton Agrest		
2. Peter Silins		
3. Lars Ring		

Sverige			
Sverige			
Sverige			

6
6
5½

KARLSTAD OPEN

Berg vann i Karlstad
Karlstad Open hade den här
gången lockat två stormästare:
Emanuel Berg och Thomas
Ernst. Båda gick obesegrade
genom turneringen och inför
den sjunde och sista ronden
hade de båda fyra vinster och
två remier vardera. Berg och
Ernst delade ledningen med
Hans Tikkanen och Levi Andre
Tallaksen och i den sista ronden
möttes Ernst och Tikkanen
respektive Tallaksen och Berg.
Efter en tidig remi mellan de
två förstnämnda stod det klart
att kampen om slutsegern i
turneringen stod mellan den
topprankade svensken och den
unge norrmannen.
 Levi Andre Tallaksen
 Emanuel Berg
 Kungsindiskt (A 48)

Kommentarer av Emanuel Berg
1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.e3 Lg7 4.Ld3
0–0 5.Sbd2 d6 6.0–0 Sbd7
7.c3?!

XIIIIIIIIY
9r?lWq-Trk?0
9ZppZpnZppVlp0
9-?-Zp-Snp?0
9?-?-?-?-0
9-?-ZP-?-?0
9?-ZPLZPN?-0
9PZP-SN-ZPPZP0
9TR-VLQ?RMK-0
xiiiiiiiiy

Vit har valt en passiv, men solid
uppställning. Löparen på c1
hamnar dock lite i skymundan
nu, vilket ger svart extra tid att

göra en offensiv på kungsflygeln.
7.b3 följt av Lb2 verkar mer
logiskt för att fullborda
utvecklingen samt sätta press
mot e5.
7...e5 8.Dc2 Sh5!
Förbereder ...f5 vilket ger svart
ett snabbt angrepp. Perfekt mot
vits passiva uppställning.
9.dxe5 dxe5 10.b4
Vit påbörjar nu en offensiv på
damflygeln, men ligger långt
efter. Dessutom har inte svart
några som helst svagheter där,
eftersom bönderna fortfarande
står på sina utgångsrutor.
Vit har därför inga konkreta
angreppsmål och det står snart
klart att hans uppgift istället blir
att försvara sin kungsställning
mot svarts bondestorm.
10...f5
Nu är svart i färd med att spela
...e4, vilket öppnar diagonalen för
löparen på g7, ger terrängfördel
och ett fint fält på e5 för
springaren på d7. Vits svarsdrag
är därför ganska logiskt.
11.e4 f4
Svart låser till i centrum och
förbereder g-bondens framfart.
11...Sf4 var också värt att tänka
på.
12.Td1 g5 13.Sc4!?

XIIIIIIIIY
9r?lWq-Trk?0
9ZppZpn?-Vlp0
9-?-?-?-?0
9?-?-Zp-Zpn0
9-ZPN?PZp-?0
9?-ZPL?N?-0
9P?Q?-ZPPZP0
9TR-VLR?-MK-0
xiiiiiiiiy

Jag hade väntat mig 13.Lc4+
Kh8 14.Le6 men svart kommer
bra efter 14...De7 15.Lf5 Txf5!
16.exf5 g4 17.Se1 Sdf6‚ med ett
mycket starkt initiativ.
13...Df6
Jag övervägde att spela 13...g4
14.Sfxe5!? Lxe5 15.Sxe5 Sxe5
16.Lc4+ Sxc4 17.Txd8 Txd8
varpå svart har ett materiellt
överläge, men vit får motspel
med 18.g3 och det hela är inte så
klart, t ex 18...fxg3 19.fxg3 Le6
20.Lh6 Se5 21.Tf1 Sf3+ 22.Txf3
gxf3 23.Dc1‚ och svars kung är
i blåsväder.
14.Lf1
Det här draget kom mycket
överraskande. Jag var nästan
helt säker på att vit var tvungen
att bromsa svarts framfart
genom att spela 14.h3 varpå jag
planerat 14...Dg6‚ följt av ...g4
för att öppna upp g-linjen.
14...g4 15.Sfd2 Dh4
Ett giftigt drag. Nu hotar svart att
spela ...Tf6-h6 med mattangrepp
längs h-linjen.
16.f3!?
Ett klart intressant drag som jag
hade underskattat en aning. Vit
vill byta av sin f-bonde varpå
springaren på d2 kan komma
tillbaka till f3 och då är det inte
så enkelt att bryta igenom för
svart.
16...g3!
Spelat efter långt övervägande.
Min första tanke var att detta
drag skulle låsa till ställningen
för mycket för att svart
skulle få reella chanser till ett
mattangrepp. Jag koncentrerade
mig därför först på att hitta ett bra
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KARLSTAD OPEN
sätt att bemöta vits kommande
fxg4, men jag hittade inget som
jag var riktigt nöjd med. En av
idéerna var 16...Sg3!? varefter
svart kan slå av löparen på f1 och
har viss fördel. Efter partidraget
blir ställningen mycket låst och
svarts angreppschanser består
nu endast i att genomföra ett
lyckat offer på h3. Jag bedömde
chanserna som mycket goda att
detta skulle lyckas och även om
vit skulle kunna försvara sig så
hamnar han mycket passivt och
svart kommer att få ett starkt
initiativ.
17.h3 Te8
Det här draget förbereder en
långsiktig
springarmanöver,
Sf8-e6-g5 med idén att offra på
h3. Min motståndare hade ännu
inte riktigt insett faran och jag
fick därför en del extra tid att
förbereda angreppet.
18.a4 Sf8 19.Sb3 Se6 20.La3??

XIIIIIIIIY
9r?l?r?k?0
9ZppZp-?-Vlp0
9-?-?n?-?0
9?-?-Zp-?n0
9PZPN?PZp-Wq0
9VLNZP-?PZpP0
9-?Q?-?P?0
9TR-?R?LMK-0
xiiiiiiiiy

Efter det här draget är allt
hopp ute för vit. Svarts angrepp

kommer att slå igenom och
vit har inte längre resurser att
stå emot. Helt nödvändigt var
20.De2 Sg5 21.Ld2! Kh8 22.Le1!
och vit håller ihop det hela för
tillfället. Denna löparmanöver,
Ld2-e1 är det enda som kan
rädda vit. Vit står till synes
passivt, men samtidigt står
svarts pjäser inte heller optimalt
om inte angreppet slår igenom.
20...Sg5
Nu hotar svart att spela ...Lxh3
följt av ...Sxf3+ med vinstspel.
21.De2 Kh8 22.Td3 Lf6
Svart förbereder offret på h3.
Idén är att spela ...Tg8 för att
sedan följa upp med ...Lxh3
gxh3 g2! varpå angreppet slår
igenom.
23.De1
Vit hindrar svarts plan genom
att spika g3-bonden, men nu
tappar vit istället garderingen
längs andra raden.
23...Le6!
Svart passar på att utveckla sig
med tempo innan han genomför
det sista genombrottet. Nu
tvingas vit dessutom att ställa
sina pjäser lite konstigt.
24.Scd2 b6
Ett fint profylaktiskt säkringsdrag som hindrar allt tänkbart
motspel för vit. Svart kunde dock
ha avgjort mer brutalt med det
direkta 24...Lxh3 25.gxh3 Sxh3+
26.Lxh3 Dxh3 27.Sf1 g2 28.Sh2

Lh4 vilket jag såg, men det fanns
ingen anledning att stressa upp
sig eftersom vit ändå inte kan
försvara sig mot detta.
25.Td1 Tg8
För varje drag som går blir hotet
...Lxh3 allt giftigare och som man
ofta säger så är hotet starkare än
dess utförande!
26.Sc1 Tg6
Svart väljer att även få de sista
pjäserna i spel innan han offrar
på h3. (Svart kunde också
avgjort med 26...Sxh3+ 27.gxh3
g2 28.Dxh4 gxf1D+ 29.Kxf1
Lxh4.)
27.Td5
Ett tydligt tecken på desperation,
men draget hotar ingenting och
svart bryr sig naturligtvis inte
om kvaliteten utan fullföljer sitt
eget angrepp i lugn och ro.
27...Tag8 28.b5
Svart har nu alla pjäserna med
i angreppet, men jag tyckte
fortfarande att jag kunde
förbättra en liten detalj. 28...Th6
Återigen kan svart vinna med
28...Lxh3 29.Lc4
Efter 29.Sd3 följer 29...Lxh3
30.gxh3 Sxh3+ 31.Lxh3 Dxh3
32.Sf1 g2 33.Sh2 Sg3 vilket var
poängen med att lägga in ...Th6
först.
29...Lxh3 30.gxh3 Dxh3 31.De2
g2 32.Kf2 Dg3+ 33.uppg.
Efter 33.Kg1 följer 33...Sh3 matt,
så vit gav upp.

Akbarinia vann Hisingen Open
En annan öppen tävling som traditionellt spelas i början av januari är Hisingen Open. Tävlingen
arrangeras av Göteborgsklubbarna Götaverken och Lundby och spelades i år på Kyrkbyskolan på
Hisingen i Göteborg 9-10 januari.
Rankingfavorit var SS Manhems Rikard Winsnes, men efter en spännande avslutning fick han
nöja sig med andraplatsen. Vann gjorde istället Arash Akbarinia från SK Kamraterna, med sex
poäng på de sju ronderna.
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SKOLLAGS-DM

Dags att arrangera
Skollags-DM

Skollags-SM närmar sig och det är hög tid att planera för distriktstävlingarna. Förra året ökade antal
deltagande lag i Skollags-DM kraftigt, och Skolkommitténs ordförande Mats Johansson hoppas på
ytterligare ökning, åtminstone på sikt.
– Ja, det finns en stor ökningspotential, framför allt skulle många fler distrikt kunna arrangera
tävlingar, menar han.
För två år sedan deltog ungefär 250 lag i
kvaltävlingarna till Skollags-SM runt om i landet,
och förra året hade deltagandet ökat till 310 lag.
Tydligast har ökningen varit i mellanstadieklassen
där många distrikt har haft stort deltagande som
en följd av Schackfyran. Östergötland är ett sådant
exempel, där arrangerades ingen DM-tävling
2008, men förra året deltog 11 lag varav nästan alla
i mellanstadieklassen
– I flera distrikt finns en tydlig koppling till
Schackfyran, och några av de distrikt som har
lyckats bäst har lagt tävlingarna så att man har
kunnat använda Schackfyrans distriktsfinal för att
rekrytera lag till Skollags-DM. Men faktum är att
alla åldersklasserna ökade förra året, säger Mats
Johansson.
Att det finns stora möjligheter till ytterligare
ökningar är uppenbart eftersom endast ungefär
hälften av landets distrikt spelade Skollags-SM
förra året.
– Jag hoppas att Schackfyran ska vitalisera några

av de distrikt som har liten eller ingen verksamhet
och att det ska leda till att fler arrangerar SkollagsDM.
Skollags-DM (och Skollags-SM) spelas i
lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet
och i samtliga klasser tävlar man över fyra bord.
Det är skolor som tävlar, inte klasser, men det är
fullt möjligt för en skola med många intresserade
att ställa upp med flera lag.
– För distrikt som inte har så många
ungdomstävlingar är Skollags-DM en bra tävling
att börja med, och den är ganska lätt att arrangera.
De distrikt som är intresserade, men behöver hjälp
med att komma igång får gärna kontakta mig
eller någon annan i Skolkommittén, säger Mats
Johansson.
– Jag tror att det finns möjlighet för alla distrikt
att växa när det gäller Skollags-DM. Men ska vi
få riktigt bra utväxling när det gäller deltagande
lag i Skollags-SM behöver vi i första hand få igång
tävlingen i fler distrikt, fortsätter han.

Årets SM spelas i Växjö
Årets Skollags-SM arrangeras i Växjö 24-25 april. För att vara med i SM krävs att man kvalificerar
sig genom att delta i tävlingar på distriktsnivå, och hur många platser distrikten får i SM beror på
deltagarantalet i DM.
Förra årets Skollags-SM spelades i Norrtälje och då vann följande lag:
Gymnasiet: Metapontum, Stockholm
Högstadiet: Mälarhöjdens skola, Stockholm
Mellanstadiet: Gustavslundsskolan, Växjö
Lågstadiet: Mälarhöjdens skola, Stockholm
Läs mer om årets Skollags-SM på tävlingens hemsida: http://www.vaxjoschackklubb.se/skollagsm/
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Cp-skada inget
hinder för Gabriel
Av Niklas Sidmar

PORTRÄTTET
När Gabriel Svorono föddes begicks ett misstag
vid förlossningen som gjorde att Gabriel fick
syrebrist. Han överlevde, men resultatet blev att
han drabbades av en så kallad dyskinetisk cpskada. Cp, cerebral pares, betyder förlamning
genom hjärnskada och är ett samlingsnamn för
störningar av muskelkontrollen som uppstått
innan hjärnan är färdigutvecklad, alltså oftast
vid födseln eller under graviditeten. Dyskinetisk
cp är en av tre huvudgrupper och innebär att
musklernas spänning växlar omotiverat vilket ger
upphov till ofrivilliga rörelser. Det kan också ge
allmänna problem med motoriken och olika typer
av balansproblem. Det är med andra ord svårt att
styra kroppen, vilket Gabriel ständigt lider av.
– Man kan säga att min kropp är spänd hela
tiden, utom i hjärnan. Många som ser mig tror
att skadan även påverkar psyket, men det gör den
inte, förklarar Gabriel.
Skadan innebär att Gabriel måste träna länge
för att kunna utföra rörelser som andra bedömer
som rena rutinsaker. Att dra ut en stol, att gå
utan hjälpmedel eller att flytta en schackpjäs låter
sig göras först efter mycket träning, vilket ställer
stora krav på målmedvetenhet och envishet. Men
Gabriel är fast besluten att steg för steg anpassa sig
till ett normalt liv och har gång på gång överträffat
alla förväntningar om vad som är möjligt att göra
med hans skada. Mamma Pia betonar att han har
en enorm vilja och att han vägrar att ge upp när han

– Jag tränar varje vecka med en sjukgymnast
och jag blir bättre hela tiden. Varje sommar är jag
på läger där jag tränar under fyra veckor och det
gör väldigt stor nytta, berättar Gabriel.
När Gabriel var ungefär sju år lärde han sig
schackreglerna. Schack blev snabbt ett stort
intresse och hans mamma hjälpte honom att hitta
till SS Manhem, där han varit medlem sedan han
var åtta år. I år blir Gabriel tretton och han är en av
de bästa spelarna i sin åldersklass. Både 2007 och
2009 var han mycket nära att vinna Skol-SM.
– Det som jag hela tiden har tyckt om med
schack är att man får en chans att bevisa att man
är smart, och man bestämmer själv hur man ska
spela och vilken taktik man ska använda.
– Visst, att vinna Skol-SM är ett mål för mig,
men det viktigaste är ändå att visa att man kan
tänka logiskt, att man kan bli bra på schack även
med en cp-skada. Och det tycker jag att jag har
bevisat många gånger…
När han började spela hade han svårt att få
grepp om pjäserna och de första åren fick han
hjälp av sina föräldrar med att utföra dragen.
Tävlingsarrangörerna fick vidtalas i förväg för att
det skulle vara klart att det inte handlade om fusk,
utan att Gabriel själv tydligt visade vart pjäserna
skulle flyttas. Numera behövs ingen hjälp längre,
utan Gabriel flyttar sina pjäser själv även om det
ibland kan bli problem, särskilt i pressade lägen.
– Ja, det kan bli ganska jobbigt om jag har

“Det viktigaste är ändå att visa att man kan
tänka logiskt, att man kan bli bra på schack
även med en cp-skada. ”
föresatt sig att bemästra någon särskild rörelse.
– Jag hoppas att jag ska kunna lära mig att gå
vanligt, hemma använder jag inga hjälpmedel, men
om jag är ute går jag med rullator eller använder
rullstol. Jag måste hela tiden tänka på balansen och
jag kan till exempel inte springa. Dessutom jobbar
jag mycket med talet så att det ska bli tydligt, så att
det går att höra vad jag säger, förklarar Gabriel.

tidsnöd. Eftersom jag har svårt att ha kontroll
över mina armar kan mina spasmer göra att jag
välter pjäser eller slår omkull klockan när det är
bråttom. Jag kan bli allmänt stressad i kortare
partier, men förutom det påverkar inte cp-skadan
mitt schackspel, betonar Gabriel.
– Min första tävling var Mölndal Cup i
knatterallyt och när jag skulle spela den tävlingen
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NÄRA SM-GULD. I Skol-SM i Mölnlycke i höstas kom Gabriel på andra plats, med samma poäng som
slutsegraren Egor Norlin. På bilden spelar han mot förra årets vinnare Filip Johansson, ett parti som
Gabriel lyckades vinna.
visste jag inte alls hur det gick till eller vad det
handlade om. Det gick bra och jag kom på fjärde
plats, minns Gabriel.
Han går i en vanlig skolklass i Internationella
skolan i Göteborg, men har alltid en personlig
assistent med sig. Och han föredrar de praktiska
ämnena samt matematik, som han tycker påminner
mycket om schack.
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– Ja, jag tycker att det finns jättemånga likheter
mellan schack och matematik. Man räknar på
ungefär samma sätt och det gäller att tänka många
steg i förväg.
– Som schackspelare är jag ganska aggressiv,
men det gäller att kunna spela aggressivt men
ändå säkert, och jag tror att det är något som jag
är ganska bra på. Min svaghet kan vara att jag har

PORTRÄTTET

“Det är skönt att kunna tala med andra
utan att hela tiden ha utseendet emot sig.
Nästan alla som jag träffar i verkliga livet
underskattar mig och tror att jag är dum
bara för att jag ser ut som jag gör. ”
lätt för att bli ivrig och då händer det att jag slarvar
och gör misstag.
Schack är förstås ett av de stora intressena och
Gabriel ägnar många timmar varje vecka åt att
träna, spela tävlingar eller spela på Internet. Men
han är även intresserad av musik, spelar piano och
skriver egna låtar. Dessutom tilltalas han av att

kommunicera med andra människor via datorn.
– Ja, det är skönt att kunna tala med andra utan
att hela tiden ha utseendet emot sig. Nästan alla
som jag träffar i verkliga livet underskattar mig
och tror att jag är dum bara för att jag ser ut som
jag gör.

BLIXT PÅ KLUBBEN. Gabriel tävlar för SS Manhem och här spelar han blixt med klubbkamraten Zdenko
Naglic i Manhems och GSF:s lokaler på Vegagatan i Göteborg.
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ELITSERIEN

Team Viking i
ensamt majestät
Under de första ronderna i
höstas såg det nästan ut som om
de fyra topplagen skulle kunna
gå genom hela serien utan att
tappa poäng annat än mot
varandra. I decemberronden
bröt SS Manhem trenden genom
att besegra Limhamn hemma i
Göteborgs Schackcentrum och
i den sjunde ronden kom fler
överraskningar.
Manhem tog ytterligare en
tung skalp när svenska mästarna
Rockaden besegrades med klara
5½-2½, och de båda Skånelagen
LASK och Limhamn fick nöja sig
med oavgjort mot Kamraterna
respektive Eksjö-Aneby.
Av de fyra topplagen är
det bara två som har mött
varandra. I den sjätte ronden
lyckades Limhamn vinna den
prestigefyllda matchen mot
LASK, och det ger en tabell
där Team Viking är enda lag
med maximala 14 poäng efter
sju ronder. Om stockholmarna
vinner även mot Farsta i den
åttonde ronden har de ett mycket
bra läge inför slutsammandraget
i Täby i mitten av mars.
I bottenstriden tog Västerås
en viktig seger mot Wasa i den
sjunde ronden och med fyra
ronder kvar är det SK Rockaden
Umeå som gör Wasa sällskap
under nedflyttningsstrecket.
Alla
lag
utanför
toppkvartetten, med undantag
för SS Manhem, får dock räkna
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Elitserien efter sju ronder
1. Team Viking
2. SK Rockaden Sth
3. Lunds ASK
4. Limhamns SK
5. SS Manhem
6. Farsta SK
7. SK Kamraterna
8. Upsala ASS
9. Eksjö-Aneby
10. Västerås SK
11. SK Rockaden Um.
12. Wasa SK

med en farofylld avslutning på
serien. Många av bottenlagen
möts inbördes vilket gör att
det finns stora möjligheter
till omkastningar under de
avslutande ronderna.
Liksom förra året spelas
slutsammandraget för både
Elitserien och Superettan på
Täby Park Hotel, den här gången
är det Allsvenska kommittén
som arrangerar tillsammans
med
Scandinavian
Chess
Av Niklas Sidmar
Tournament.

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
5
5
4
2
2
2
1
1
1
0

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

0
1
1
1
2
3
4
4
4
5
5
6

41½
35
37½
34
30½
23½
29
24
21½
21½
18½
19½

14
12
11
11
9
6
5
5
4
3
3
1

DAMALLSVENSKAN

FOTO: Cajsa Elfverson

Kristallen vann
Damallsvenskan

SKÅNSK DEBUT. Här spelar Skånes Evgenija Pavlovskaia mot Sollentunas Irina Tetenkina och bredvid
Pavlovskaia sitter Christin Andersson.
I januari arrangerades den fjärde
Damallsvenskan
någonsin
på
Stockholms Schacksalonger. En
nyhet var att det var möjligt att delta
med distriktslag, vilket gjorde att
Skåne för första gången kom till start
med spelare från fyra olika klubbar.
Det blev jämnt i toppen med tre
lag på samma poäng, men vann
gjorde Kristallens SK. I det vinnande
laget ingick Viktoria Johansson, Eva
Jiretorn, Emilia Horn, Jelena Andric,
Sylvia Johnsen och Susanna Berg.

Slutresultat Damallsvenskan
1. Kristallens SK
2. Skåne
3. Sollentuna SK
4. Solna SS
5. SK Rockaden

4
4
4
4
4

3
3
3
1
0

0
0
0
0
0

1
1
1
3
4

12
10½
9½
5½
2½

6
6		
6
2
0
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CORUS 2010

OVÄNTAT BESÖK. Avslutningsbanketten fick ett överraskande besök: den holländske fotbollslegendaren
Edgar Davids. Davids är schackintresserad, gillar att lösa kombinationer och följde Corus Chess med stort
intresse. Nu ville han träffa två av schackspelarna: Magnus Carlsen, för att han är bäst i världen, och Nils,
för att de båda har dreadlocks. Det blev ett hjärtligt samtal om schack och fotboll. Valet av frisyr pratade
man dock inte om då det, enligt Nils, är en självklarhet som inte behöver förklaras.

Nils representerade
Sverige i Wijk aan Zee
Av Axel Smith
Det har blivit en tradition med en svensk deltagare
i Corus Chess, som spelas i Wijk aan Zee vid
den holländska kusten. I år fick Nils Grandelius
chansen i C-gruppen. Elva av de fjorton
deltagarna var 20 år eller yngre, vilket bidrog till
friskt angreppsschack med mindre än 30 procent
remier. För Nils del var spelet alltför ojämnt
för att han skulle vara i närheten av att nå den
slutgiltiga stormästarinteckningen. Fem vinster,

sex förluster och två remier gav 6 poäng av 13
och en åttondeplats. Resultatet var en besvikelse,
men som hotellreceptionisten poängterade vid
utcheckningen: "At least you were smiling all the
time!"
Ett parti Nils kan ta med sig från Wijk aan Zee
är vinsten mot topprankade Li Chao (2604) från
Kina. Chao vann ändå C-gruppen i stor stil på 10
av 13.
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OJÄMN. Nils Grandelius inledde med vinst mot ukrainskan Mariya Muzychuk, men gjorde sedan en
ojämn turnering. I rond 6-9 vann han fyra raka partier, bland annat mot suveräne segraren Li Chao, men
därefter avslutade han med en halv poäng på de sista tre ronderna.
Ray Robson är en 15-årig
amerikansk talang som satsar på
schacket. Ray har slutat skolan
och får istället undervisning
hemma. Det innebär inte
att han är mindre flitig. Ray
pratar kinesiska, sin mammas
modersmål, och har de senaste
åren dessutom lärt sig ryska, då
det kan vara bra att kunna som
schackspelare.
 Ray Robson
 Nils Grandelius
 Spanskt (C 60)

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5
Vit pressar mot e5-bonden för
att förhindra svarts normala
utveckling (Sf6, Lc5, 0–0 och
Te8).
3...Sf6
Normalt lägger man in 3...
a6 4.La4 innan springaren
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utvecklas. I partiet har svart en
konkret idé med att inte skjuta
in dessa drag.
4.0–0
4.d3 är också populärt. I
typställningen vill vit dock
gärna spela c2-c3 följt av d2-d4,
och då skulle d2-d3 innebära en
tempoförlust. 4.Sc3 är ett annat
drag som också omöjliggör c2c3 följt av d2-d4.
4...Sxe4 5.d4 Sd6

XIIIIIIIIY
9r?lWqkVl-Tr0
9ZppZpp?pZpp0
9-?nSn-?-?0
9?L?-Zp-?-0
9-?-ZP-?-?0
9?-?-?N?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TRNVLQ?RMK-0
xiiiiiiiiy

Löparen på b5 är nu hotad,

vilket var svarts poäng med att
inte spela a7-a6 i tredje draget.
6.Lxc6
6.dxe5 Sxb5 7.a4 är den sista
seriösa chansen att undvika det
Berlinslutspel som uppkommer
i partiet. Springaren på b5 är
fångad och vit vinner tillbaka
pjäsen.
6...dxc6 7.dxe5 Sf5 8.Dxd8+
8.De2 med planen Td1 ser
intressant ut, eftersom svarts
dam inte har något bra fält. Med
8...Sd4 9.Sxd4 Dxd4 10.Td1 Lg4!
tvingar dock svart fram dambyte
och står fint.
8...Kxd8
Detta
är
startställningen
för
Berlinslutspelet
(eller
"Berlinmuren").
Öppningen
blev populär i samband med
att Kramnik använde den för
att besegra Kasparov i VMmatchen i London 2000.
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Den spelas fortfarande ofta i
toppturneringar. Vit har två
fördelar:
1) Utvecklingsförsprång. Svart
har förlorat rockadrätten och
det kommer att ta lång tid för
honom att förbinda tornen.
2) Bättre bondestruktur. I ett
bondeslutspel skulle vit vinna,
eftersom dubbelbonden gör att
svart inte kan skapa en fribonde
av sin majoritet. Vits plan är
generellt att avancera med sin
bondemajoritet på kungsflygeln
och utnyttja sin terrängfördel till
att paralysera svart.
Svart är dock inte hjälplös, utan
spelar på följande två fördelar:
1) Löparparet. I ett slutspel
med spel på båda flyglar kan
löparparet visa sin styrka.
”Killer bishop”, löparen på c8, är
särskilt stark, eftersom vit saknar
vitfältaren.
2) En dålig löpare att spela mot.
Den kvarvarande löparen på c1
har ofta svårt att hitta en bra
diagonal att arbeta på.
Båda dessa fördelar beror till
stor del på att vits e-bonde står
på e5. Hade bonden stått på
e4, som i avbytesspanskt, hade
löparen på c1 inte längre varit
en dålig pjäs. Svart hade heller
inte haft tillgång till f5-fältet för
varken löpare eller springare.
9.Sc3 Se7 10.h3
Förbereder Td1 utan att svart
kan spika springaren och
möjliggör ett senare g2-g4. Det
är sällan vit klarar sig utan h2h3 i Berlinerslutspelet.
10...Sg6
Svarts springare har nu flyttat sex
gånger på de första tio dragen.
Det finns dock flera anledningar
till att den står bra på g6:
1) Vits huvudplan är att avancera
med
kungsflygelmajoriteten.
Genom att hota e5-bonden
hindras vit från att flytta

springaren från f3 och kan
därmed aldrig spela f2-f4.
2) Med springaren på f5 kunde
vit i ett senare läge spela g2g4 med hot. Nu lämnas f5fältet åt löparen, även om den
inte kommer att utvecklas dit
omedelbart.
3) Med löparen på f4 hade
bondeframstöten e5-e6 varit
vits farligaste plan, eftersom
det öppnar ställningen utan att
förlora en bonde. Nu hindras
vits löpare från att gå till f4.
11.Le3
11.Lg5+ är det vanligaste draget
i ställningen. Vit kommer
förmodligen att uppnå samma
byte som i partiet, fast utan att
mellanlanda på e3.
11...Le7 12.Tad1+ Ke8
Vladimir Kramnik spelade 9...
Ld7 i sin match mot Kasparov
och ställde kungen på c8. Svarts
plan kan då vara att efter c6-c5,
b7-b6 och Kc8-b7-c6 ha uppnått
en mycket säker kungsplacering
- det finns ingen pjäs som kan
schacka kungen utan att bli
slagen. Manövern tar dock lång
tid. Med kungen på e8 vill svart
byta av damflygeltornet med
Td8 och först därefter vandra
med kungen mot c6.
13.Se2?!
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Huvudkonflikten i Berliner är
om svart kan stabilisera eller om
vits initiativ blir för starkt. 13.Se2
är lite för passivt för att vara rätt.
13.Tfe1 vore ett misstag eftersom

svart spelar 13...Lb4 14.Ld2
Lxc3! (Vit får inte chansen att
flytta springaren.) 15.Lxc3 Le6.
Svart har gett upp löparparet
och spelar istället på sin andra
fördel: vits dåliga svartfältare. Vit
kan nu även slå av Killer Bishop
med Sf3-d4xe6, men svart får då
enkelt blockad på de vita fälten
med h7-h5 och fxe6. Vits bästa
drag i ställningen är kanske
istället 13.a3, med poängen att
spela Tfe1 utan att vara rädd för
spiken med löparen till b4.
13...h5
Svart spelar oftast h7-h6 i
Berlinslutspelet, för att undvika
Lg5 eller Sg5. Svart spelar därför
oftast h7-h5 när vit ställt löparen
på b2. Även här är det dock
poängfullt: vit kan inte spela
g2-g4 och kontrollera f5-fältet.
Man behöver dock inte vara
rädd för g2-g4 så här tidigt - det
skulle försvaga vits kung alltför
mycket. Det hade därför varit
mer naturligt att först senare
bestämma sig för om h-bonden
ska gå ett eller två steg.
Efter 13...Ld7 är den kritiska
varianten 14.Sg3 h5 15.Sd4
(Att offra bonden på e5 är
en standardidé för vit. Vits
svartfältare vaknar till liv och
pressen på e-linjen kan bli stark.
Svart tar dock inte bonden utan
spelar:) 15...h4 16.Sgf5 Lf8!. I
Berlinslutspelet kan svart ofta
backa med pjäserna utan att vit
kan bryta igenom. Nu hotar det
17…Th5, också ett standarddrag,
med fångst av springaren. Svart
står klart bättre.
14.Tfe1 Ld7 15.Sf4?!
Det är egentligen svart som vill
byta springarna i Berlinslutspelet,
eftersom löparparet blir starkare
ju färre pjäser det är på brädet.
Wang Yue, den toppspelare
som är mest trogen öppningen,
spelar Le7 följt av Sf5-h4 strax
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och löpare sägs samarbeta bra.
20.c3 Lc2
Försöker vinna d-linjen.
21.Tc1 Lf5
21...Td2?
22.Sf3
förlorar
material.
22.Tcd1
Svart står bättre och har
ingen anledning att fortsätta
dragupprepningen.
22...Le6!?
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SVENSK TRADITION. De senaste åren har Pontus Carlsson och
Tiger Hillarp Persson försvarat de svenska färgerna i Wijk aan Zee. I
år var det Nils Grandelius tur.
efter 10:e draget. Nackdelen
med ett så tidigt byte är att det
öppnar upp för vits f-bonde,
vilket ju är hans huvudplan. I
partiet byter Ray istället bort
damflygelspringaren,
vilket
inte alls bidrar till att öppna för
f-bonden.
15...Sxf4 16.Lxf4 Td8 17.Lg5
Strategiskt är bytet av svartfältare
bra för vit - det byter av en dålig
pjäs och eliminerar löparparet.
Har svart endast kvar vitfältaren
kan vit drömma om att vinna
partiet på de svarta fälten. Här
är det dock alltför primitivt.
Svart får en fin ruta för kungen
på e7 och kan enkelt förbinda
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tornen.
17...c5
När vit har en springare på c3
har svart inte råd att försvaga b5och d5-fältet. Nu är det nyttigt
att stoppa Sf3-d4, vilket annars
ofta är vits svar när löparen går
till f5.
18.Lxe7 Kxe7 19.Sg5 Lf5
Med två torn kvar kan vit tänkas
infiltrera på d-linjen, och svart
byter därför nästan alltid av ett
torn på d8. Han vill dock behålla
det andra tornet, eftersom det
är den sista svarta pjäsen som
kan gå på svarta fält. En ensam
löpare kan ibland vara hjälplös,
vilket är anledningen till att torn

Intressant var 22...a5!?. Har
svart tid ska han nästan alltid ta
terräng med a-bonden. Vit har
generellt tre sätt att reagera:
a) a2-a4. Bonden blir då
blockerad på ett vitt fält och
ett lätt byte för Killer Bishop i
slutspelet.
b) a2-a3. Om vit inte spelat b3 i
öppningen ska han nästan alltid
stoppa svarts bonde på a4.
c) Tillåta svart att avancera till
a3. Bonden på a2 blir då ett
möjligt byte för Killer Bishop.
Att slå b2xa3 är dessutom
sällan en bra möjlighet, eftersom
svart får press på a-linjen. I
partiet försökte svart vinna
c-linjen genom Lc2, men var
tvungen att retirera när löparen
blev hotad. Om vit tvingas
spela a2-a3 får löparen fältet b3
och slipper att retirera. En av
poängerna med 22...a5 är alltså
att ta kontroll över d-linjen! En
möjlig fortsättning efter 22…
a5!? vore 23.f4! a4 24.a3 Lc2
25.Txd8 Txd8 26.Kf2 och vit
lyckas hindra svart från att spela

CORUS 2010
detta: svarts kung kontrollerar
d7 och tornet på a8 är därför det
enda som kan bli aktivt.
25.Kf2 a4 26.b4 cxb4 27.cxb4
a3!
Bonden på a2 är fixerad men
de två tempon som Lf5-e6f5 kostade har tillåtit vit att
centralisera kungen.
28.Ke3 f6?!
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Td8. Svart vill egentligen inte
byta båda tornen, men gör det
för att få tillgång till b1–fältet för
löparen. Efter 30.Txd8 (30.Tc1!
och svart står endast lite bättre.
För att undvika detta hade det
varit intressant för svart att inte
byta på b4 i 26:e draget.) 30...
Kxd8 31.Se4 (31.Sxf7+ Ke7
32.Sg5 Lb1 ger svart avlägsen
fribonde, och klar fördel.) 31...
b5!! är vit förlorad. Den taktiska
poängen är 32.Sc3 c5 33.bxc5 b4
34.Sd5 b3 med ny dam.
29.Se4 fxe5 30.fxe5 Lxe4
31.Kxe4 Ke6 32.Txd8 Txd8
33.Te3 Td5 34.Txa3 Txe5+
35.Kd4 Td5+ 36.Ke4 Te5+
remi

Bättre var 28...Txd1! 29.Txd1
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Td2 med solklar fördel. Nu står
svart lite bättre, men det är svårt
att få till ett genombrott.
23.b3
23.Sxe6
Kxe6
och
med
centraliserad kung står svart
bättre.
23...a5 24.f4 Lf5
När vit garderat upp bonden
på e5 väljer Nils att rädda
vitfältaren, men det tillåter vit
att konsolidera. Det hade varit
bättre att spela 24...a4! 25.Sxe6
Kxe6 26.Kf2 (26.b4 cxb4 27.cxb4
Kf5 28.g3 h4! ger svart lite bättre
bondestruktur.)
26...Txd1
27.Txd1 axb3 28.axb3 Ta8 och
svart står bättre. Med två öppna
linjer väljer man i mittspelet den
som är närmast kungen, men i
slutspelet den som är längst från
kungen. Här märker man just

NORDISK TRIO. Världsettan Magnus Carlsen flankeras av Grandelius och sin norske landsman Kjetil
Lie. Bäst av de tre lyckades, inte oväntat, Carlsen.
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BÄST. Alexei Shirov gjorde ett tidigt utbrytningsförsök och såg ut att vara oslagbar när han inledde med
fem raka vinster. Magnus Carlsen började inte lika bra, men tappade aldrig kontakten och lyckades till slut
ta sig ikapp och förbi.

A-gruppen
1. Magnus Carlsen		
2. Vladimir Kramnik		
Alexei Shirov		
4. Hikaru Nakamura		
Viswanathan Anand		
6. Sergey Karjakin		
Vassily Ivanchuk		
8. Leinier Dominguez		
Peter Leko		
10. Fabiano Caruana		
11. Loek van Wely		
Nigel Short		
13. Sergey Tiviakov		
Jan Smeets		
		

Norge
Ryssland
Spanien
USA
Indien
Ryssland
Ukraina
Kuba
Ungern
Italien
Holland
England
Ryssland
Holland

B-gruppen
8½
8
8
7½
7½
7
7
6½
6½
5½
5
5
4½
4½

1. Anish Giri		
2. Arkadij Naiditsch		
3. Hua Ni		
4. Wesley So		
Erwin l´Ami		

Holland
Tyskland
Kina
Filippinerna
Holland

9
8½
8
7½
7½

C-gruppen
1. Li Chao		
2. Abhijeet Gupta		
3. Daniele Vocaturo		
Robin van Kampen		
5. Ray Robson		
Robin Swinkels		

Kina
Indien
Italien
Holland
USA
Holland

10
8½
8
8
7½
7½

Nils Grandelius kom på plats 8-10 med 6 poäng.

32 TfS 1/2010

SCHACK & LITTERATUR
För Jonas Ellerström är kärleken till schacket om inte platonisk, så i alla fall en kärlek på avstånd.
Han hyser stor respekt för dem som spelar, men spelar inte själv.
Fascinationen och intresset handlar främst om olika beröringspunkter mellan schack och litteratur.
Tillsammans med Jesper Hall har han skrivit boken ”Schackspelaren som blev författare” om Frans
G. Bengtsson, och på de följande sidorna presenterar han personliga kommentarer till fem dikter
med schackmotiv.

Jonas knyter samman
schack och litteratur

– Det är lätt att det blir fel när någon som inte är
schackspelare ska tala om schack, eller skriva om
schack. Man har gärna en romantisk föreställning
om att det är möjligt att spela på inspiration, att det
går att överraska motståndaren med något tidigare
aldrig spelat drag. Men det fungerar kanske en halv
minut, sedan är man genomskådad och förlorad,
konstaterar Jonas Ellerström.
Ellerström poängterar att han själv inte är
någon schackspelare, och han har aldrig spelat i
en schackklubb. Som barn lärde han sig reglerna,
men något tävlingsspel blev det aldrig. Han tror
att han, precis som Frans G. Bengtsson, saknade
egentlig förmåga att tävla, att mäta sig med en
motståndare.
Boken om Frans G. Bengtsson kom ut 2007 och
berättar bland annat om hur författaren var på väg
mot en professionell schackkarriär, men avbröt sin
schacksatsning till förmån för skrivandet efter en
misslyckad turnering.
– Jag har inga illusioner om min egen talang
som schackspelare och jag tror inte att jag hade alls
samma begåvning som han, men kanske påminde
skälen till att jag aldrig blev schackspelare om
skälen till att han avbröt sin karriär och satsade på
författarskapet.
– När jag och Jesper höll på med boken spelade
jag ett antal partier mot en schackdator, och varje
gång kände jag efter nio-tio drag att ”det här
går ju inte”. Det var som att ställas mot en sorts
obönhörlig, blind kraft som aldrig gör något fel.
– Min yngre bror och hans vänner spelade
schack ”på riktigt”, tränade och bildade till och
med en schackklubb hemma i Svalöv. Jag kunde
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Av Niklas Sidmar

MÅNGSYSSLARE. Jonas Ellerström på en spelning
med postpunkbandet Blago Bung i somras.
se hur schacket tog tag i dem och det fascinerade
mig när jag förstod att när de blev bättre och bättre
var det inte en slump, utan resultatet av ihärdig
träning.
Jonas Ellerström har, precis som Bengtsson, bott
många år i Lund, men lever numera i Stockholm.
Han är verksam som författare, förläggare och
översättare. På de följande sidorna presenterar han
fem dikter som alla anknyter till schack, med sina
personliga kommentarer.
– Jag vill visa på olika sätt att tala och skriva om
schack och jag hoppas att det här är ett sätt som
även klubbspelare kan godkänna, förklarar Jonas
Ellerström.

SCHACK & LITTERATUR
MARIN SORESCU
Schack
"Jag flyttar på en vit dag,
han flyttar på en svart dag.
Jag går fram med en dröm,
han tar tillbaka den med kriget.
Han angriper mina lungor,
jag tänker på ett år på sjukhus,
jag gör en strålande kombination
och tar ifrån honom en svart dag.
Han flyttar på en olycka
och hotar mig med cancer
(som nu går fram i korsets form).
Men jag sätter en bok framför honom
och tvingar honom till reträtt.
Jag vinner ännu några pjäser
men, se, hälften av mitt liv
står redan vid kanten.
Jag skall schacka dig och få dig att förlora
hoppet,
säger han.
– Det gör inget, skämtar jag,
och gör känslornas rockad.
Bakom mig min fru, barnen,
solen, månen och de som inte spelar med
darrande inför alla mina drag.
Jag tänder en cigarrett
och fortsätter partiet."

HJALMAR SÖDERBERG
Till lycka…
"Till lycka för de många, som icke
kunna leva och icke vilja dö, finns
det en medelväg; det är att tillbringa
sin dag vid schackbrädet. Ingen
dryck ur Lethes dunkla vatten har
en säkrare verkan: skum av glömska
och sval likgiltighet breder sig
skuggrikets dager över din själ, och
du glömmer världen och allt vad
världens är."
Jag väljer att se Hjalmar Söderbergs ord ur en
bokrecension från 1898 som en prosadikt. Det
kan man lugnt göra, allusionerna är litterära
nog: Lethe var glömskans flod i det grekiska
dödsriket där evig skugga rådde. Hur skulle
man kunna stå ut med tillvaron i Hades om
man mindes livet på jordens solbelysta yta? En
klunk av flodens vatten löste det problemet.
Men för dem som vantrivs i livet och försöker
glömma dess dagliga plågor rekommenderar
Söderberg schackspelet. Det är inte kampen
och tävlingen han söker, det är stillheten och
koncentrationen, det fullständiga uppgåendet
i något som i världens ögon är helt onyttigt.
Just därför rymmer det frihet.

Kommentarer till dikterna
av Jonas Ellerström

(Översättning Pierre Zekeli och Marianne Sandels)

Schack är ett stiliserat fältslag, heter det ofta om det gamla, ursprungligen indiska spelet. Hos den
rumänske poeten Marin Sorescu verkar det först vara en kamp mellan den enskilda människan och
döden, som på kyrkornas kalkmålningar eller i Ingmar Bergmans Det sjunde inseglet. Givetvis spelar
döden svart, och till sitt förfogande har han krig och sjukdomar, mot vilka poeten sätter dröm och
list och något så konkret som en bok i vägen. Trots detta förlorar han pjäs efter pjäs som lyfts undan
och ställs vid sidan av brädet. Den slutliga förlusten är kanske oundviklig, men dödsföraktande tänder
poeten ännu en cigarrett och fortsätter spela – och i näst sista strofen visar det sig att han inte gör det
bara i eget intresse, utan i livets och världens.
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GUNNAR EKELÖF
Stad
"Allvarligt, mot himlen
betecknar tretton torn det tysta
problem
den store schackmästarn ställt oss.
När Dante höll brandtal i stadshuset
var tornen femtionio.
Därinne går spelet vidare
mellan de svarta och röda."

Velkotynecká är en liten sömnig tjeckisk by
som inte finns på många kartor. Däremot
finns den detaljerat beskriven i Kafkas roman
Slottet, och i den diktsvit av Petr Mikes i vilken
ovanstående dikt är den fjärde och sista. Mikes
var en viktig underjordisk författare under den
sovjetiska tiden. Min översättning utgår från
en amerikansk version som gjorts av Wanda
Boeke och Kerry Shawn Keys i samarbete
med författaren. ”Lusjins försvar”, ett tänkt
spelsystem, var det ursprungliga namnet på
den bok av Vladimir Nabokov som på svenska
fått heta Han som spelade schack med livet,
och som kanske är den viktigaste analysen
av schackspelets psykologi i romanform. Ett
schackbräde hade underlättat diskussionen
diktens vänner emellan, och det är bättre att
hålla reda på bollarna i biljard – liksom ett
fungerande politiskt system är bättre än ett
samhälle i kafkalikt kaos.
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Staden i Ekelöfs dikt är San Gimignano i
Italien. På 1200- och 1300-talen uppfördes
här en stor mängd höga torn (av vilka tretton
återstår) som samtidigt var bostäder och
försvarsanläggningar. Den närbelägna staden
Florens ambassadör Dante Alighieri verkade
för en allians mellan de två städerna, liksom
han försökte mäkla fred i de strider mellan
två grupperingar, vita och svarta guelfer, som
fördes i hans hemstad. Tornen, striderna
och partifärgerna har fört Ekelöfs tanke till
schack. I sin ganska okända dikt, först tryckt
1957 under det kalla kriget, har han med
Anders Mortensens ord ”tonat upp den ena
partifärgen från vitt till rött för att markera
spelets kontinuitet in i 1900-talet”. Den ”store
schackmästarn” får antas vara den Gud som
överblickar mänsklighetens historia.

PETR MIKES
Velkotynecká
"Två män
spelar biljard
på bykrogen.
De är rätt berusade
och håller inte reda på
bollarnas nummer.
Jag och min vän
diskuterar
Lusjins försvar.
Men vi har inget
schackbräde."

SCHACK & LITTERATUR
DOROTHEA TANNING
Tiden flög iväg
(2 tim 10 min)
Snöflingor virvlar, virvlar
och täcker den förvirrade gatan.
Drivor växte fram.
Han tänkte på röda vallmor.
Två trappor upp:
ringklockan en magisk signal. Luften
var blå.
Några ord föll på mattan.
Hon gjorde
sitt bästa – artig och trevlig
vid brädet.
En kung, en drottning, schack matt.
Blickar lyftes,
fyra ögon möttes.
De lågor de såg
skulle aldrig släckas, det visste båda.

Vilka människor, vilka konstnärer spelar
schack? Man föreställer sig personer vars
intellekt dominerar över känslan, de för vilka
logik står högre än intuition, och slump och
improvisation är misstänkta ord. Att Marcel
Duchamp, konceptkonstens pionjär, spelade
schack är ingen överraskning; att hans vän
surrealisten Max Ernst också gjorde det
förvånar mer. På sitt första besök hos Dorothea
Tanning i New York 1942, för att välja några
av hennes verk till en utställning, såg Ernst ett
framställt schackbräde och föreslog ett parti.
Kanske varade det två timmar och tio minuter,
som rubriken till den dikt av Tanning jag
översatt anger. Texten säger inget om vem som
vann; det är oviktigt eftersom partiet inledde
en trettioårig kärleks- och arbetsgemenskap. Så
visar sig det exakta och förment kyliga schacket
också kunna vara passionernas spel.

Avrukhs vol 2 Grandmaster Rep,
Fritz 12 och mycket mer.
Många olika kombinationsböcker.
Distributör för Chessbase, Gambit,
Quality Chess, New in Chess,
Chess-stars, DGT m fl.
Bräden, klockor, nya & beg böcker.
Lördagar 10-16 & måndagar 15-19
samt efter överenskommelse.
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Spaschack i Tusenmannastil
Av Axel Ornstein
På ett spa vid sjön Pühajärv
i sydöstra Estland avgörs
traditionsenligt
en
stark
snabbschackstävling den sista
helgen i november. Alla möter
alla och inbjudna stormästare
har rejäla tidshandikapp mot
amatörer - i tusenmannastil.
Eftersom turneringen firade
tioårsjubileum bjöd arrangören
flott trots den ekonomiska
krisen. Hedersgäst var regerande
olympiamästaren i slägga, Gert
Kanter, som dock nöjde sig med
att vara supporter till sin PRman och tränare Raul Rebane.
Schacklig VIP var Vladimir
Tukmakov, VM-aspirant från
70- ända fram till 90-talet.
Numera är Tukmakov kapten
för det framgångsrika ukrainska
landslaget. ”I am still in chess”,
poängterade han.
Deltagarantalet hade utökats
från 30 till 34, och toppstriden
utvecklades efterhand till en
duell mellan Tukmakov och
sverigebekantingen
Kaido
Külaots. Den avgjordes i
slutronden, där Tukmakov, med
2 minuter mot 18, besegrades av
författaren Ülo Tuulik.
På vägen hade Külaots
i
vinstställning
plötsligt
komponerat en hjälpmatt i ett
drag, men Timo Porrasmaa från
Finland letade bara förgäves
efter ett sätt att rädda sin egen
kung. Sådant händer med 20
partier på en och samma dag, så
som vi spelade på lördagen.
Estland har efter Paul
Keres fått fram en handfull
starka stormästare med Jaan
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Ehlvest i spetsen. Alexander
Volodin, född 1990, nosade
på
topplaceringarna.
Han
kvalificerade sig redan för två
år sedan för IM-titeln och
representerar i elitserien Team
Viking.
Det senaste stjärnskottet
Ottomar Ladva är 12 år och var
förstås som D-rankad nästan
omöjlig att rubba. Han tog senare
6 poäng i Riltons Elogrupp.
Sverige hade två man på plats.
Indrek Aunver tog ungefär så
många poäng som han brukar
och fick nöjet att besegra Ladva.
Själv fick jag ihop 19,5 poäng,
och kan inte rekommendera
tidig simning och bastubad som
uppladdning. Motionera mellan
turneringarna!
Mot
toppduon
kunde
poängskörden ha blivit bättre.
I första ronden trampade
jag snett mot Külaots, men i
diagramställningen har han
bjudit tillbaka.
 Axel Ornstein
 Kaido Külaots

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?R?-0
9-?-?-?kZP0
9?-?-?-ZP-0
9-?-?-ZP-?0
9?p?-?-MK-0
9pTr-?-?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

Eftersom han bara hade
12 sekunder kvar, så vaknade
rufflaren i mig. Kanske var

den trevliga varianten 1.h7 a1D
2.h8S+! värd ett försök, men
svart har både 1…Kxf7 och 1…
Tg2+. Alltså:
1.Tf6+ Kh7 2.Tf7+ Kg6 3.Tg7+
Kf5 4.h7?
4.Tf7+ räcker fortfarande till
remi
5…a1D 5.Tf7+ Ke4 6.Te7+
Kd5
Med dam och torn hade svart
inga svårigheter att sätta matt på
ett par sekunder.
 Vladimir Tukmakov
 Axel Ornstein

Tukmakov satsade hårt på vinst
i en remiställning och hamnade
med kungen ute på landet,
men hans taktiska förmåga var
fortfarande på plats.

XIIIIIIIIY
9-?-?r?-?0
9?-ZP-?-Zp-0
9-?-?-?-?0
9?K?-?-?p0
9R?-?-?-ZP0
9?-?-ZpkZP-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

1.Tf4+ Kxg3 2.Te4!
Här fegade jag med
2…Tc8
och partiet slutade remi efter
3.Txe3+ Kxh4 etc.
Efter 2…Txe4 3.c8D e2 4.Dc3+
Kxh4 är det bara svart som kan
vinna. I efterhand går det att
briljera med 1.Tf4+ Kg2! 2.Te4
Txe4 3.c8D e2 4.Dc2 Te5+ och
5…Kg1 och svart kommer torn
över.
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Spelöppningsskola
Av Ari Ziegler

RYSKT del 1
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6
XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVl-Tr0
9ZppZpp?pZpp0
9-?-?-Sn-?0
9?-?-Zp-?-0
9-?-?P?-?0
9?-?-?N?-0
9PZPPZP-ZPPZP0
9TRNVLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

SPELÖPPNINGSSKOLAN
Eftersom
rena
ryssjukan
florerade i Wijk aan Zee i
januari i år så tycker jag att det är
passande att vi avhandlar denna
toppmoderna öppning.
Ryskt är en svår öppning.
Å ena sidan funkar ofta de
naturliga dragen, men å andra
sidan vet man inte varför!
Därför behöver man kunna se
några drag framåt för att kunna
hantera öppningen, för annars
är risken att man plötsligt får
problem efter att ha spelat ett
naturligt drag.
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6

XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVl-Tr0
9ZppZpp?pZpp0
9-?-?-Sn-?0
9?-?-Zp-?-0
9-?-?P?-?0
9?-?-?N?-0
9PZPPZP-ZPPZP0
9TRNVLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

Det här kallas Ryskt försvar
efter den ryske mästaren Petroff.
Han och Jänisch analyserade
öppningen
tillsammans
under
första
halvan
av
artonhundratalet. Dagens hjältar
som spelar eller har spelat Ryskt
är Kramnik, Topalov, Anand,
Shirov, Adams, Kasimdjanov,
Gelfand, Ivanchuk och Kamsky
m.fl. En generation bakåt ser
vi t.ex. Karpov, Kasparov och
Jusupov. Vit har två drag till sitt
förfogande om han vill stanna i
Ryskt försvar: 3.Sxe5 och 3.d4.
3.Sxe5
3.d4 tvingar svart i praktiken
att slå bonden på e4: 3...Sxe4
(3...d5!?) 4.Ld3 (4.dxe5, se
partierna Short-Smeets och
Short-Kramnik, Wijk aan Zee
2010 [Kommer i TfS 2/2010].)
4...d5 5.Sxe5. Vi har nu fått en
närapå symmetrisk ställning
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som vit i nuvarande stund inte
har lyckats bevisa någon fördel
i, se Tiviakov-Smeets, Wijk aan
Zee 2010 (TfS 2/2010).
3...d6
Att härmas här funkar inte alls.
Svart förlorar bonde efter 3...
Sxe4 4.De2 De7 (4...Sf6?? blir
den så kallade "Ryska fällan"
efter 5.Sc6+ med avdragsschack
och vit vinner damen.) 5.Dxe4
d6 6.d4 dxe5 7.dxe5.
4.Sf3
4.Sxf7, se Topalov-Kramnik,
Linares 1999 (TfS 2/2010).
4.Sc4 Sxe4 5.Sc3 Sxc3 6.dxc3 Le7
7.f4 Sd7 8.Df3 Sf6 9.Se3 c6 10.Ld3
d5 11.Ld2 0–0 12.0–0–0 följt av
bondestorm på kungsflygeln är
en idé man kan prova.
4...Sxe4 5.d4
5.d3 Sf6 är helt meningslöst för
vit. Om vit nu fortsätter med 6.d4
d5 så hamnar vi i en ställning i
avbytesvarianten i Franskt.
5.Sc3 finns också för de som vill
undvika tung teori, se CaruanaKramnik, Wijk aan Zee 2010
(TfS 2/2010).
5...d5
Andra drag är för passiva för
svart.
6.Ld3

XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVl-Tr0
9ZppZp-?pZpp0
9-?-?-?-?0
9?-?p?-?-0
9-?-ZPn?-?0
9?-?L?N?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TRNVLQMK-?R0
xiiiiiiiiy

Det är här den egentliga
diskussionen om Ryskt startar.
Vit vill påstå att springaren på
e4 inte står så bra just nu. Om
svart retirerar till f6 kommer vit
att ha två kännbara mertempon
i ryggen när han ger sig på

svart. Svart kommer därför
inte retirera. Vit kommer att
spela upp bonden till c4 för att
attackera d5-bonden. Svart kan
inte slå c4-bonden eftersom
e4-springaren då kommer att
hänga. Svart förstår att c2-c4 är
på gång och har nu två sätt att
spela på.
6...Sc6
Alternativet är 6...Ld6. Idén är
att stötta d-bonden med grannen
på c-linjen: 7.c4 c6, se TopalovShirov, Wijk aan Zee 2004 (TfS
2/2010).
7.0–0
7.c4 tillåter i onödan 7...Lb4+
8.Sbd2 Lf5!.
7...Le7
Svart skulle kanske kunna få för
sig att ställa löparen på d6 där den
uppenbart står bra, men tappar
då bevakningen av d5-bonden
och c2-c4 blir besvärande.
8.c4
8.Te1, se So-Giri, Wijk aan Zee
2010. (TfS 2/2010)
8...Sb4 9.Le2
9.cxd5, se Grandelius-Plukkel,
Wijk aan Zee 2010.
9...0–0 10.Sc3 Lf5!
Svart är inte nervös.
11.a3
Om 11.Se5 så Sxc3 12.bxc3 Sc2
13.Tb1 Sxd4.
11...Sxc3 12.bxc3 Sc6

XIIIIIIIIY
9r?-Wq-Trk?0
9ZppZp-VlpZpp0
9-?n?-?-?0
9?-?p?l?-0
9-?PZP-?-?0
9ZP-ZP-?N?-0
9-?-?LZPPZP0
9TR-VLQ?RMK-0
xiiiiiiiiy

Svarts lilla eskapad med
springaren har medfört att vit
har fått spela löparen till e2 samt
bonden till a3. Man kan inte

säkert säga att vit har tjänat på
detta.
13.Te1 Te8 14.cxd5 Dxd5 15.Lf4
Tac8
Svart har försökt med andra drag
men har då fått problem.

XIIIIIIIIY
9-?r?r?k?0
9ZppZp-VlpZpp0
9-?n?-?-?0
9?-?q?l?-0
9-?-ZP-VL-?0
9ZP-ZP-?N?-0
9-?-?LZPPZP0
9TR-?QTR-MK-0
xiiiiiiiiy

Vi har nu den ställning som är
viktigast för schackteorin just
nu. I Wijk aan Zee 2010 spelades
den inte mindre än fyra gånger.
Vi kan lita på att alla i dagens
världselit har en åsikt om hur
man bäst spelar här.
A) 16.g3, se Karjakin-Smeets,
Wijk aan Zee 2010.
B) 16.h3 Le4 (16...h6, se ShirovSmeets Wijk aan Zee 2010.)
Och nu:
17. Dc1, se Anand-Kramnik,
Wijk aan Zee 2010
17. Sd2, se Shirov-Kramnik,
Wijk aan Zee 2010.
C) 16.Ld3 (datorns förslag) 16...
Dd7 17.Tb1 b6 18.Lxf5 Dxf5
19.Lg3 med en mikroskopisk
fördel för vit.
Efter denna lilla introduktion
så väljer jag att presentera
huvudvarianten först.
 Viswanathan Anand
 Vladimir Kramnik

1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6
4.Sf3 Sxe4 5.d4 d5 6.Ld3 Sc6
7.0–0 Le7 8.c4 Sb4 9.Le2 0–0
10.Sc3 Lf5 11.a3 Sxc3 12.bxc3
Sc6 13.Te1 Te8 14.cxd5 Dxd5
15.Lf4 Tac8

XIIIIIIIIY
9-?r?r?k?0
9ZppZp-VlpZpp0
9-?n?-?-?0
9?-?q?l?-0
9-?-ZP-VL-?0
9ZP-ZP-?N?-0
9-?-?LZPPZP0
9TR-?QTR-MK-0
xiiiiiiiiy

Det här är som sagt en
grundställning i Ryskt. Om man
ger sig in i Ryskt bör man ha ett
hum om vad man vill göra här.
16.h3 Le4
Anses vara det bästa mot 16.h3.
Svart pressar mot g2.
17.Dc1
Anand
avviker
från
huvudlinjerna. Frågan är om
Kramnik någonsin studerat
detta.
17...Sa5
Nackdelen med detta drag är
att svart riskerar att hamna i
en ställning som vit har som
mål, nämligen att få fram
bönderna i centrum till c4-d5
och pressa ut springaren till
a5 där den riskerar att delta
alltför begränsat i handlingen.
Ett offensivt alternativ i samma
anda som textdraget är 17...b5
18.c4 bxc4 19.Lxc4 Df5 20.Se5
Sxe5 21.dxe5 Ted8 och även
om vits löpare på f4 står lite
klumpigt just nu, så borde vits
ställning vara att föredra. Svart
skall emellertid inte behöva
riskera förlust. Naturligast ser
17...Lf6 ut att vara. Svart håller
fokus på centrum. Det kan följa
18.De3 Lg6 19.Dd2 Sa5 med lika
spel.
18.De3 Lf8?!
Det här är lite förvånande.
Kramnik vet ju allt om Ryskt
och förstår naturligtvis att svart
tar stora risker om han tillåter
vit att spela fram c-bonden
ostraffat. Ställningen är dock
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redan svår för svart. Alla drag
har inneboende nackdelar.
18...Lf5 19.Se5 (19.Sd2 Ld6
20.Dg3 Lxf4 21.Dxf4 Dd7 [Ett
sofistikerat sätt att kämpa mot
vits standardplan c3-c4 och d4d5.] 22.Lf3 [22.c4?! c6 23.Tad1
b5 24.cxb5 cxb5 följt av 25...Sc4.]
22...b6 och vit måste bevisa att
han har något.) 19...Ld6 (19...f6
ser kanske spelbart ut, men svart
kan råka ut för oväntade taktiska
obehagligheter: 20.c4 Dd8
21.Lh5 g6 22.Sg4 Kg7 23.Sh6
Ld7 24.Dd3) 20.Dg3 b6 (20...f6
21.Sg4 Lg6 22.Lf3 Dc4 23.Lxd6
cxd6 24.Dxd6 Ted8 25.Sxf6+
gxf6 26.Dxf6 Df7 27.Dg5. Vit
har tre bönder för pjäsen och
lite initiativ.) 21.Lf3 Db3 22.Te3
med det bättre spelet för vit.
19.c4 Dd8
19...Sxc4 20.Lxc4 Dxc4 21.Sd2
Da4 22.Sxe4 f5 23.Sc3!.
20.Se5!

XIIIIIIIIY
9-?rWqrVlk?0
9ZppZp-?pZpp0
9-?-?-?-?0
9Sn-?-SN-?-0
9-?PZPlVL-?0
9ZP-?-WQ-?P0
9-?-?LZPP?0
9TR-?-TR-MK-0
xiiiiiiiiy

Om 20.d5?! så Lxd5.
20...Lf5
Praktiskt taget det enda draget.
20...f5?! 21.f3 (21.Lh5 g6 22.Lg5
Dd6 23.Lf3 Lxf3 24.Dxf3 c5
med lika spel; 21.d5?! Ld6) 21...
Lc6 22.Tab1. Vit spelar mot a5springaren. 22...b6 23.Kh2. Hur
skall svart förbättra sin ställning?
Vit står klart bättre.
21.Dc3
21.g4 Lg6 22.Dc3 b6 23.c5 var
kraftfullare enligt Deep Shredder
12.
21...b6
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21...Sc6 22.Sxc6 bxc6 är
naturligtvis inte roligt, men
segt.
22.Tad1

XIIIIIIIIY
9-?rWqrVlk?0
9Zp-Zp-?pZpp0
9-Zp-?-?-?0
9Sn-?-SNl?-0
9-?PZP-VL-?0
9ZP-WQ-?-?P0
9-?-?LZPP?0
9?-?RTR-MK-0
xiiiiiiiiy

Anand tar det verkligen lugnt.
22.Lf3 var ett lite vassare
alternativ, vilket i det närmaste
tvingar svart att spela upp
c-bonden ett snäpp. Annars
riskerar han bara att trassla till
det.
a) 22...h6 23.Sxf7 Kxf7 24.Ld5+
Kg6 (24...Le6 25.Txe6 Txe6
26.Te1) 25.g4 Ld7 26.Dc2+
Kf6 27.g5+ hxg5 28.Le5+ Txe5
29.dxe5+ Ke7 30.Dg6 med matt
i ett.
b) 22...Df6 23.Sg4 Dg6 24.c5
f6 25.Txe8 Txe8 26.Ld5+ Le6
27.Lxe6+ Txe6 28.Lxc7 med
merbonde.
c) 22...c6 23.c5 f6 är alltid känsligt
efterson den vita diagonalen a2g8 kraftigt försvagas. 24.Sg4 (24.
Sc4 Sxc4 25.Dxc4+ Kh8 26.a4
ger vit ett litet men långvarigt
plus tack vare att han kommer
att kunna pressa mot svarts
damflygelbönder i evighet.) 24...
Txe1+ 25.Txe1 Dd7 26.Se3 Le6
27.Td1 och svart står väldigt
trångt och är utan spelidéer.
22...Df6
22...f6 23.Sg4 Ld6 24.Lxd6 cxd6
25.Se3 Lg6 26.Db4 Lf7 27.Tc1
Tc7 28.Ted1 Dd7. Svart står
trångt, men det är svårt att se en
enkel plan för vit.
23.Dg3!?
23.c5 c6 24.Lf3 Le6 25.Lg3 Dd8
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26.Sd3 Dd7 ger en annan typ av
spel, där vit också står bättre.
23...Sc6 24.Sg4 Dg6 25.d5
25.Se3 Le4 26.Lxc7 Dxg3
27.Lxg3 Lxa3 28.d5 gör det lite
för enkelt för svart.
25...Sa5 26.Lxc7

XIIIIIIIIY
9-?r?rVlk?0
9Zp-VL-?pZpp0
9-Zp-?-?q?0
9Sn-?P?l?-0
9-?P?-?N?0
9ZP-?-?-WQP0
9-?-?LZPP?0
9?-?RTR-MK-0
xiiiiiiiiy

26...Lc2?!
Egentligen borde draget få ??
eftersom själva idén förlorar
forcerat. 26...Lc5 27.Lf1 h5
28.Txe8+ Txe8 29.Se3 Dxg3
30.Lxg3 var bättre men kändes
kanske tröstlöst. Svart har dock
en ganska enkel idé till sitt
förfogande. 30...Ld7 (30...Lxe3 är
lockande, men vit får ett slutspel
som är mycket behagligt. 31.fxe3
Txe3 32.Lf2 Txa3 33.c5 bxc5
34.d6 Ld7 35.Lxc5 Ta4 36.Lxa7)
31.Td3 Te4 (Angrepp mot c4bonden!) 32.Tc3 Ld4 33.Tc2 La4
(33...Lxe3 34.fxe3 Txe3 35.Ld6
är svårspelat för svart.) 34.Te2
Lc5 och svart vinner tillbaka
bonden, men vit står något
bättre.
27.Tc1 Sb3?!
Ett svårbegripligt misstag av
en före detta världsmästare.
Troligen rörde det sig om
tidsnöd.
28.Txc2 Dxc2 29.Sh6+ Kh8
30.Sxf7+ Kg8 31.Sh6+ Kh8
32.Sf7+ Kg8 33.Sh6+ Kh8
34.Le5!
34...Dg6 35.Lg4 Txc4 36.Dxb3
Txe5 37.Txe5 Tc1+
Kramnik försöker sprattla lite.
38.Kh2 Ld6 39.f4 Lxe5 40.fxe5

gxh6 41.De3 Db1 42.d6 Th1+
43.Kg3 Te1 44.Df4 Tf1 45.Lf3
uppg.
 Alexei Shirov
 Vladimir Kramnik

1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6
4.Sf3 Sxe4 5.d4 d5 6.Ld3 Sc6
7.0–0 Le7 8.c4 Sb4 9.Le2 0–0
10.Sc3 Lf5 11.a3 Sxc3 12.bxc3
Sc6 13.Te1 Te8 14.cxd5 Dxd5
15.Lf4 Tac8 16.h3 Le4 17.Sd2
Lxg2 18.Lg4 Lh1 19.f3 Lh4
20.Te4 f5 21.Kxh1 fxg4 22.hxg4
Df7 23.Db3 Se7 24.Dxf7+
Kxf7 25.c4 Sg6 26.Lh2 Lf6
27.Tb1 b6 28.d5 Le5 29.f4 Ld6
30.a4 h6 31.Tbe1 Sf8 32.f5
Sd7 33.Lxd6 cxd6 34.Te6 Se5
35.c5 Sd3 36.cxd6 Sxe1 37.d7
Tcd8 38.dxe8D+ Txe8 39.Sc4
Txe6 40.fxe6+ Ke7 41.Se5 Kd6
42.Sc4+ Ke7 43.Se5 Kd6 44.Kh2
Sc2 45.Sc4+ Ke7 46.Kg3 Sb4
47.Se3 Sxd5 48.Sxd5+ Kxe6
49.Sc3 a6 50.Kf4 b5 51.axb5
½–½
 Sergey Karjakin
 Jan Smeets

1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6
4.Sf3 Sxe4 5.d4 d5 6.Ld3 Sc6
7.0–0 Le7 8.c4 Sb4 9.Le2 0–0
10.Sc3 Lf5 11.a3 Sxc3 12.bxc3
Sc6 13.Te1 Te8 14.cxd5 Dxd5
15.Lf4 Tac8 16.g3 b5 17.Sd2
Sa5 18.Sf1
18.a4! med fördel för vit.
18...Sc4 19.Lxc4 Dxc4 20.Se3
De6 21.Sxf5 Dxf5 22.Te5
Dd7 23.De2 Ld6 24.Dxb5 c6
25.Txe8+ remi
 Alexei Shirov
 Jan Smeets

1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6
4.Sf3 Sxe4 5.d4 d5 6.Ld3 Sc6
7.0–0 Le7 8.c4 Sb4 9.Le2 0–0
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10.Sc3 Lf5 11.a3 Sxc3 12.bxc3
Sc6 13.Te1 Te8 14.cxd5 Dxd5
15.Lf4 Tac8 16.h3 16...h6
17.Sd2 Sa5 18.Sf1 Db3 19.Dd2
Sc4 20.Lxc4 Dxc4 21.Se3
Springaren står ofta bra här i
Ryskt.
21...Db5 22.c4 Dd7 23.c5 Lg6
24.Tac1 c6 25.Sc4 f6 26.Lxh6?!
gxh6 27.Dxh6 Lh7
Sjirov hade tydligen missat
detta.
28.Te3 Lf8 29.Tg3+ Kh8
30.Dxf6+ Lg7 31.Dg5 Lxd4
32.Td1 Tf8 33.Kh2 Tcd8?
33...Tce8 med lika spel.
34.Se5 Dc7 35.Txd4 Txd4
36.Sg6+ Kg7 37.Sxf8+ uppg.
 Nils Grandelius
 Sjoerd Plukkel

1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6

4.Sf3 Sxe4 5.d4 d5 6.Ld3 Le7
7.0–0 Sc6 8.c4 Sb4 9.cxd5 Sxd3
10.Dxd3 Dxd5 11.Te1 Lf5 12.g4
Lg6 13.Sc3 Sxc3 14.Dxc3

XIIIIIIIIY
9r?-?k?-Tr0
9ZppZp-VlpZpp0
9-?-?-?l?0
9?-?q?-?-0
9-?-ZP-?P?0
9?-WQ-?N?-0
9PZP-?-ZP-ZP0
9TR-VL-TR-MK-0
xiiiiiiiiy

Den här ställningen är smart
att gå in i om man misstänker
att motståndaren är lite svag i
öppningsspelet. Svart måste göra
14...f6 för att utjämna. Draget är
inte intuitivt.
14...Tc8?!
14...f6 15.Lf4 (15.Dxc7 0–0

16.Txe7 Dxf3 17.Txg7+ Kh8
18.Lh6 Dxg4+ 19.Dg3 Dxd4
20.Txg6 hxg6 21.Lxf8 Txf8 22.Tc1
med lika spel; 15.Sh4!? [Rybka
3] 15...Kf7 med utjämning) 15...
Kf7 16.h4 h5 17.gxh5 Lf5 (17...
Lxh5 18.Dxc7 Tae8 19.Sg5+ fxg5
20.Lxg5 och vit vinner) 18.Dxc7
(18.Te3 Tac8 med lika spel) 18...
The8 19.Dc3 med lika spel.
15.Lf4 Kf8 16.Te2± h5 17.Tae1
hxg4 18.Txe7 Dxf3 19.Dxc7
Dc6 20.Dxb7 Dxb7 21.Txb7
a5 22.Tb5 a4 23.d5 Th5 24.d6
Txb5 25.d7 Lf5 26.Te8+ uppg.

Artikeln om Ryskt fort
sätter i TfS nr 4!

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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FRÅN SSF

Information från Sveriges Schackförbund
● Kadettallsvenskans kvalspel avgörs i år helgen 8-9 maj.
Kadettallsvenskan är öppen för klubblag och spelas över
sex bord, med kvalspel på våren och finalspel på hösten.
Kvalspelet spelas som vanligt på två platser och inbjudan med
spelorter finns inom kort på schack.se.
● Nordiska Schackförbundet söker arrangörer till Nordiska
Mästerskapet 2011 (öppen klass, damer och veteraner). Mer
information finns på schack.se/forbundsnytt.
● Skolkommittén söker arrangörer till 2011 års tävlingar. De
tävlingar som detta gäller är Skol-SM, Skol-SM för flickor,
Skollags-SM och Talangjakten. Ansökan ska innehålla uppgift
om arrangör, spelort, lokal, kontaktpersoner samt avgifter och
skickas till sk@schack.se senast 15 mars.
● Sveriges Schackförbund välkomnar nomineringar till
förbundets ungdomsledarstipendium. Stipendiet utdelas till
förtjänta ungdomsledare för goda ledarinsatser. Stipendiet är
på 2 000 kronor och utdelas i samband med SSF:s kongress i
Lund 3 juli 2010. Nomineringar med motivering insändes till
kansliet@schack.se eller Sveriges Schackförbund, Slottsgatan
155, 602 20 Norrköping, senast 31 mars 2010.
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Riltonkombinationer
Av Jesper Hall
1. N. Grandelius–I. Gromova
Rond 1
XIIIIIIIIY

2. P. Cramling– S. Brynell
Rond 8
XIIIIIIIIY

3. M. Lokander – S. Nordlander

9-Trn?-?-Mk0
9?pSN-?-Snp0
9-?l?-?pVl0
9Zp-?-Wq-?-0
9P?L?-SN-?0
9VLP?-?-ZP-0
9R?-?-WQ-ZP0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

9-?-?-?-?0
9?-?R?RZpk0
9-Zp-?-?-Zp0
9?-?p?-Zpn0
9-?-?-?N?0
9ZP-Tr-?PZPK0
9-Tr-?-?-ZP0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

Rond 6
XIIIIIIIIY
9-?r?-Snk?0
9?p?rWqpZp-0
9-?-?p?p?0
9ZpNVl-ZP-?-0
9P?-?NWQ-ZP0
9?-ZP-?R?-0
9-?-?-ZPP?0
9?R?-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

4. P. Ponkratov – A. Shimanov
Rond 7
XIIIIIIIIY

5. A. Satonen – O. von Bahr
Rond 7
XIIIIIIIIY

6. A. Kopasov – A. Satonen
Rond 6
XIIIIIIIIY

9r?-Mk-?r?0
9?R?-?-?-0
9-ZpR?-Zp-?0
9Zp-?q?n?-0
9-?-Zp-ZP-Zp0
9VLP?P?-?P0
9-?-?-?PMK0
9?-WQ-?-?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar
7. L. Evertsson– A. Kopasov

Rond 2
XIIIIIIIIY
9-?r?-?k?0
9?lVl-?-?-0
9-?-?N?-Zp0
9Zp-?-?-?-0
9-Zp-?-?p?0
9?P?pZP-ZP-0
9PVL-?-ZP-ZP0
9?-?R?-MK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

9-TrlTr-Vl-Mk0
9?q?-?pZp-0
9p?nZppSN-Zp0
9?p?-ZP-?-0
9-?-?-VL-WQ0
9?L?-?-?-0
9PZP-?-ZPPZP0
9?-TRR?-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar
8. A. Yuneev– P. Cramling

Rond 7
XIIIIIIIIY
9-?-?r?k?0
9?-?-?pZp-0
9pZp-?qVl-?0
9?-?-?-?-0
9PZP-?-ZP-?0
9?N?-?QZPp0
9-?-?-?-ZP0
9?-TR-?K?-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

Lösningar på nästa sida

9r?-?r?-?0
9Zp-WQ-?pZpp0
9kZp-ZP-Sn-?0
9?-?q?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-TR-?-?-0
9P?-?N?-?0
9?-?-MKR?-0
xiiiiiiiiy
Svart drar
9. M. Ulibin–S. Ivanov

Rond 6
XIIIIIIIIY
9-Tr-?-?k?0
9Zp-?-?pZpp0
9-?p?r?-?0
9?-Vll?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-?Q?LZPq0
9PZP-?-ZP-ZP0
9TR-VL-?RMK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

Lösningar

KÖPES!

1

34.Sxg6+ uppg. Uppgivet inför 34...hxg6 35.Df8+ Kh7
36.Dg8 matt.

2

34...Sf4+ 35…uppg. Uppgivet inför 35.gxf4 Txf3 matt.

3

29.Sf6+ uppg. Uppgivet inför 29...gxf6 30.exf6 Dd8 31.Dh6
med matt eller damvinst.

4

33.Td6+ uppg. Uppgivet inför 33...Sxd6 (33...Ke8 34.Txd5
och vit vinner.) 34.Dc7+ Ke8 35.De7 matt.

5.

6.

7.

8

9.

24.Lxh6 gxf6 24...gxh6 25.De4, följt av Dh7 matt i nästa
drag. 25.Lxf8+ Kg8 26.Dh6 uppg. Uppgivet inför 26...Txf8
27.exf6, följt av Dg7 matt i nästa drag.
28...Txe2+ 29.Kxe2 Te8+ 30.Te3 30.Kf2 Dd4+ 31.Kg3
(31.Kg2 Te2+ 32.Kh1 Dh4+ 33.Kg1 Dh2 matt.) 31...Dg4+
32.Kh2 Te2+ med snar matt. 30...Dxa2+ 31.Kf3 31.Kd1
Txe3 32.Dc8+ Ka5 33.Tf5+ Sd5 och svart vinner. 31...Txe3+
32.Kxe3 Sd5+ 33.uppg. Vit gav upp inför damförlusten.

Schacktidskrifter före
1960 och äldre schacklitteratur på alla språk.
Betalar extra bra pris för
Tidskrift för Schack
(Finland) #3-4, 6-10 1890
eller hel årgång 1890 och
extranumret 1891.
Tidsskrift for Skak
#1, 2, 6, 10, 27, 52, 1896
eller hel årgång 1896.
Schackspelaren
årgång 1, 1932 (#1-12)
samt #1 och #5, 1933.
Skakbladet
hela årgångar 1904/05,
1910/11 och 1916/17
eller enbart #6, 1916/17.

39...Le5 40.Sd4 40.Lxe5 Lf3 41.Tf1 (41.Txd3 Tc1+ 42.Td1
Txd1 matt.) 41...d2 42.Sc7 Td8 43.Ld4 Td6 och vit kan inte
förhindra 44...Tc6 följt av Tc1 och svart vinner. 40...Lxd4
41.exd4 41.Lxd4 Lf3 42.Tf1 (42.Txd3 Tc1+ 43.Td1 Txd1
matt.) 42...d2 och svart vinner. 41...Tc2 42.Txd3 42.Lc1 Lf3
43.Te1 d2 44.Lxd2 Txd2 och svart vinner. 42...Txb2 43.d5
Tb1+ 44.Kg2 La6 45.uppg Och vit gav upp inför 45…
Lf1+.

Arbejderskak årgång 1
1931, #2 1932, #10 1966
och årgång 37, 1967.

33...Lc3 34.g4 34.Dxc3 De2+ 35.Kg1 Dg2 matt. 34.Txc3
De1 matt. 34...Dxb3 35.Dxc3 35.Txc3 Db1+ 36.Kf2 De1
matt. 35...Dd5 36.Dg3 Dd2 37.uppg. Uppgivet inför
37.Tb1 Te3 38.Dh4 Dg2 matt.

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
226 47 Lund

20...Txb2 21.Lf4 21.Lxb2 Th6 22.Tfe1 Dxh2+ 23.Kf1 Dxf2
matt. 21...Tee2 22.Lxd5 22.Lxe2 Dg2 matt. 22...Lxf2+
23.Txf2 Txf2 24.Lxf7+ Kxf7 25.Dc4+ De6 26.uppg.
Uppgivet. Svart har kvalitet och bonde mer, och dessutom
aktiv ställning.

Nästa nummer

Talvblai (Färöarna)
alla utgivna nummer.
Skák (Island)
#4, 2000 och #5, 2000.

Tel. 046- 149 749
Mobil 0733- 264 033
callena@telia.com

Nummer 2/2010 av Tidskrift för Schack kommer i slutet av juni.

Vill du lära dig spela schack?
Missa inte böckerna om Schackma Gandhi!

Schackma Gandhi får en idé och Schackma Gandhi och gudabråket är böckerna som lär dig spela
schack på ett lika underhållande som utvecklande sätt. Böckerna är skrivna av schackpedagogen
Jesper Hall och är illustrerade av konstnären Peter Jönsson.

Om Schackma Gandhi får en idé

Den vise och fridfulle gurun Schackma Gandhi får i uppgift att lösa
en maharadjas problem med att hans soldater alltid slåss. Lösningen
blir spelet schack. Under sju dagar lär sedan Schackma Gandhi
maharadjan, och läsaren, schackspelets regler och viktigaste drag.

Om Schackma Gandhi och gudabråket

En dag blir Schackma Gandhi hämtad av guden Brahma, skaparen. Han har
WU|WWQDWSnGHQNRQÁLNWVRPUDVDWLÁHUDWXVHQnUPHOODQJXGLQQRUQD
Saraswati och Durga om vad som är viktigast, att tänka eller att göra.
Brahma har bestämt att tvisten ska avgöras med ett parti schack,
och Gandhi får i uppgift att träna gudinnorna inför matchen.

Om diplomsystemen

7LOOUHVSHNWLYHERNÀQQVHWWGLSORPV\VWHPPHG|YQLQJVXSSJLIWHU9DUMHGLSORPV\VWHPEHVWnU
av ett bokdiplom, sex ark med övningsuppgifter, sex kapiteldiplom med diplomuppgifter och sex
klistermärken som man erövrar när man klarar kapiteldiplomen.

3)

Gör fyra vita drag i rad så att det blir
skolmatt. Rita ut dragen på brädet ovan.

2)

XIIIIIIIIY
8rsnlwqkvl-tr0
7zppzpp+pzpp0
6-+-+-sn-+0
5+-+-zp-+Q0
4-+-+P+-+0
3+-+-+-+-0
2PzPPzP-zPPzP0
1tRNvL-mKLsNR0
xabcdefghy

Kan vit göra skolmatt?

Practice_jattespindeln.indd 1

XIIIIIIIIY
8r+lwqkvl-tr0
7zppzpp+pzpp0
6-+n+-sn-+0
5+L+-zp-+Q0
4-+-+P+-+0
3+-+-+-+-0
2PzPPzP-zPPzP0
1tRNvL-mK-sNR0
xabcdefghy
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Kan vit göra skolmatt?
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XIIIIIIIIY
8r+lwqkvl-tr0
7zppzpp+pzpp0
6-+n+-sn-+0
5+-+-zp-+Q0
4-+L+P+-+0
3+-+-+-+-0
2PzPPzP-zPPzP0
1tRNvL-mK-sNR0
xabcdefghy

Kan vit göra skolmatt?
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kansliet@schack.se eller 011-10 74 20.
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Fritz är Fritz
schackprogrammet
för alla.för
Du alla.
som Du
är nybörjare
eller mindre
är schackprogrammet
som är nybörjare
eller erfaren
mindre
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få tips
erfaren
spelare
kan få tips
och varningar
under partiet;
hot i ställningen
visas med
färglagda
fält och fält
pilar,och
ochpilar,
du kan
och varningar
under partiet;
hot i ställningen
visas
med färglagda
och få
duhjälp
kan få hjälp
*&&''$'
*&&''$'
av en inbyggd
tränare som
dyker
på skärmen
när du gör
kan om kan
du vill
av en inbyggd
tränare
somupp
dyker
upp på skärmen
när en
du tabbe.
gör en Programmet
tabbe. Programmet
om du vill
anpassa anpassa
sin spelstyrka
så att den
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Dina
partier
Fritzmot
lagras
och du och du
sin spelstyrka
så matchar
att den matchar
egen.
Dinamot
partier
Fritzautomatiskt,
lagras automatiskt,
H$
H$
kan låtakan
programmet
kommentera
dem i efterhand.
Vidare ﬁVidare
nns detﬁnns
träningsmoduler
för öppningar,
låta programmet
kommentera
dem i efterhand.
det träningsmoduler
för öppningar,
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nyttiga
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För mer För
avancerade
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nns bland
taktik
och slutspel
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och mycket



%91@A688?KA8.3=.94L:4>=67?9L>?21@5.7;88
%91@A688?KA8.3=.94L:4>=67?9L>?21@5.7;88
<L8K42?A2?.A687.A.=6.:?2=>;9><28.>61.4;05
<L8K42?A2?.A687.A.=6.:?2=>;9><28.>61.4;05
'%
('%$ '%('%$
A.=3N=A6>>.4.98.61M2=528?2:728?6:?25L882=9L??2?
A.=3N=A6>>.4.98.61M2=528?2:728?6:?25L882=9L??2?
$')(%#''$(
$')(%#''$(
'
'
NYTT
I
FRITZ
NYTT
I FRITZ 12 -) ,! !-) ,! !
8K:4=2 !;=?>.4?1@/25NA2=2:1.?./.>>;9K=
8K:4=212
!;=?>.4?1@/25NA2=2:1.?./.>>;9K=
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ochFritz
dessoch
motor
ärmotor
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Kure!
För
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gå till:
Alex
Kure!
För mer
infohttp://www.schackbutiken.com/schackprogram.
gå till: http://www.schackbutiken.com/schackprogram.
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på Playchess.com.
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Utan
några extra
kostnader
eller förpliktelser
får du tillgång
kommentarer
(audio) (audio)
några
extra kostnader
eller förpliktelser
får du till
tillgång
till kommentarer
under viktiga
du kan fåduliveträning,
delta i simultanuppvisningar
med
undertävlingar;
viktiga tävlingar;
kan få liveträning,
delta i simultanuppvisningar
med
toppstormästare,
se på TVse
ChessBase
och spelaoch
i lagtävlingar.
toppstormästare,
på TV ChessBase
spela i lagtävlingar.

SCHACKVIDEO
SCHACKVIDEO
I Fritz 12
ingår1212ingår
timmars
schackundervisning,
med de med
ﬂestadeavﬂesta
världens
I Fritz
12 timmars
schackundervisning,
av världens
91@A688?KA8.3=.94L:4>=67?9L>?21@5.7;88
%91@A688?KA8.3=.94L:4>=67?9L>?21@5.7;88
storstjärnor,
t. ex. Kasparov,
Kramnik,Kramnik,
Anand, Shirov,
storstjärnor,
t. ex. Kasparov,
Anand,Kashimdjanov
Shirov, Kashimdjanov
8K42?A2?.A687.A.=6.:?2=>;9><28.>61.4;05
<L8K42?A2?.A687.A.=6.:?2=>;9><28.>61.4;05
=3N=A6>>.4.98.61M2=528?2:728?6:?25L882=9L??2?
A.=3N=A6>>.4.98.61M2=528?2:728?6:?25L882=9L??2?
$')(%#''$(
$')(%#''$(
$!%#&"))J+'(!)
$!%#&"))J+'(!)
SYSTEMKRAV
SYSTEMKRAV
:4=2 !;=?>.4?1@/25NA2=2:1.?./.>>;9K=
8K:4=2 !;=?>.4?1@/25NA2=2:1.?./.>>;9K=
Minimum:
Pentium Pentium
III 1 GHz,
MB RAM,
Windows
Vista, XPVista,
(Service
Pack 3), Pack 3),
Minimum:
III 512
1 GHz,
512 MB
RAM, Windows
XP (Service
?;1.?27;9<82??;05<L86?864C;05>;98L?2=164
@<?;1.?27;9<82??;05<L86?864C;05>;98L?2=164
DirectX9
graﬁkkkort
256med
MB 256
RAM,MB
DVD-enhet,
WindowsWindows
Media Player
DirectX9
graﬁmed
kkkort
RAM, DVD-enhet,
Media9,Player 9,
99.64L:416=27?
7;99.64L:416=27?
tillgång
till
Internet
(playchess.com,
uppgraderingar
och aktivering)
tillgång
till Internet
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och aktivering)
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2??.
Rekommenderas:
PC Intel PC
Core
2 Duo,
2.4
GHz,2.4
3 GB
RAM,
Windows
Vista eller
Rekommenderas:
Intel
Core
2 Duo,
GHz,
3 GB
RAM, Windows
Vista eller
=.:?2=.>.AB??2=864.=22:7;9<;:2:?652>>.>2
4.=.:?2=.>.AB??2=864.=22:7;9<;:2:?652>>.>2
Windows
7, DirectX10
graﬁkkort
(eller
med minst
MB 512
RAM,MB RAM,
Windows
7, DirectX10
graﬁ
kkortkompatibelt)
(eller kompatibelt)
med512
minst
.1.?./.>2=3N=
23?2=>;9123N=3N=>?.
:B.1.?./.>2=3N=
23?2=>;9123N=3N=>?.
100% DirectX10-kompatibelt
ljudkort,ljudkort,
WindowsWindows
Media Player
DVD-enhet,
100% DirectX10-kompatibelt
Media 11,
Player
11, DVD-enhet,
:42:82A2=2=.>921%:86:2*<4=.12(2=A6023N=
4L:42:82A2=2=.>921%:86:2*<4=.12(2=A6023N=
tillgång
till
Internet
(playchess.com,
uppgraderingar
och aktivering)
tillgång
till Internet
(playchess.com,
uppgraderingar
och aktivering)
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