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Negin är ny i schacket
Vuxenkurser bortglömd rekryteringsmetod

Svåra prioriteringar inför framtiden
I mitten av februari höll styrelsen
sitt första möte för året. Detta möte
brukar normalt innehålla en formell
klubbning av årets budget. Oftast
brukar det räcka med någon mindre
justering i det underlag som arbetats
fram under hösten eftersom den
viktigaste posten på intäktssidan,
bidraget från staten, på senare år
gått att uppskatta ganska väl redan
vid novembermötet.
I år var läget annorlunda. Utfallet från Ungdomsstyrelsen blev ungefär en halv miljon kronor
sämre än väntat, vilket gjorde att styrelsen var
tvungen att med kort varsel hitta stora ytterligare
besparingar jämfört med den preliminära budgeten. Eftersom årets bidragsnivåer inte är tillfälliga, utan tvärtom väntas sänkas ytterligare
år 2013, handlade det också om att förbereda för
kommande år och att göra besparingar som håller
på längre sikt. Det stod helt klart att vi var tvungna
att ompröva den verksamhet vi bedriver idag och
göra svåra prioriteringar inför framtiden.
Den mest kännbara åtgärden blir att förändra
Schackfyrans verksamhet framöver och att som
en konsekvens av detta säga upp Per Hultin till
sommaren – ett trist beslut att fatta, men samtidigt
tvunget under omständigheterna.
Under de senaste åren har SSF haft Per som
heltidsanställd projektledare för Schackfyran. Det
har möjliggjort en kraftig ökning av antalet deltagare, en ökning som också har avspeglat sig i
stigande medlemssiffror.
Denna expansion har varit helt beroende av
Pers förtjänstfulla arbete och när den nuvarande
styrelsen nu genomför en förändring ska det ses
som ett kvitto på att Schackfyran har integrerats

som en stor, men stabil, del av
verksamheten.
Tack Per för det arbete du lagt
ner på Schackfyran genom åren
och lycka till framöver!
Årets säsong (2010/11) kommer
att fortlöpa som planerat, och
under våren kommer vi att påbörja
planeringen av nästa säsong.
Styrelsens syn på Schackfyran
är att en fortsatt satsning på kraftig
expansion skulle kräva investeringar som vi helt
enkelt inte har råd med i dagsläget. Däremot
tror vi att verksamheten nu är så stabil att vi med
betydligt mindre resurser kan behålla den stora
merparten av nuvarande deltagarantal. För att
fortsätta att ge stöd till de distrikt som behöver
hjälp, kommer vi att fokusera våra ansträngningar
på att hitta lokala och regionala lösningar.
Styrelsemötet handlade inte enbart om att
prioritera bort resurser utan även om att lyfta fram
verksamhet som vi vill satsa på. Det nystartade
projektet ”Schack i skolan”, med huvudsyfte att
bilda skolschackklubbar, har gått över förväntan
och styrelsen bedömer att projektet har mycket stor
utvecklingspotential. Det gäller såväl möjligheten
att starta nya klubbar som möjligheten att generera
de nya ledare som vi så väl behöver inom svenskt
schack.
Under våren kommer vi att dra upp riktlinjerna
för SSF:s arbete den kommande säsongen. Om du
har kommentarer eller frågor kring vårt arbete får
du gärna höra av dig. Annars ses vi i Västerås till
sommaren!
Anil Surender, ordförande SSF
anil.surender@schack.se
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i schacket

Text: Niklas Sidmar

Lars Stavholm och sonen Johan är två av deltagarna i SS Manhems vuxenkurs "Ny i schacket".

TfS 1/2011 5

Patrik Abrahamsson visar lösningen på den tvådragare som
inleder lektionen.

Kursdeltagarna följer intresserat vä

“Jag har kunnat reglerna men inte mycket mer och i den
här gruppen är jag nog lite av nybörjarnas nybörjare.”

J

ag har en inbyggd motvilja mot att offra
damen, konstaterar Lars Stavholm och
ser med viss skepsis på när kursledaren
Patrik Abrahamsson visar lösningen på
den tvådragare som ingen av eleverna i
gruppen lyckas lösa.
Det är fjärde lektionen i SS Manhems
vuxenskola ”Ny i schacket” och när
problemet är förklarat fortsätter lektionen med en
genomgång av spelöppningsprinciper.
”Ny i Schacket” är SS Manhems kurs för nya
vuxna spelare och riktar sig till dem som spelat en
del schack hemma, men inte är med i någon klubb.
Någon nybörjarkurs vill dock inte SS Manhems
ordförande Mats Eriksson kalla ”Ny i schacket”.
– Nej, visst förekommer det rena nybörjare i
våra kurser, men de allra flesta har spelat schack
förut och kan schackreglerna, konstaterar han.
Satsningen inleddes som en del av Sveriges
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Schackförbunds Projekt 2000 och kallades just
”Projekt 2000” under de första åren. Nu genomförs
en kurs på hösten och en på våren varje år. I
kursavgiften, som är 300 kronor, ingår medlemskap
för resten av verksamhetsåret samt start i en
klubbturnering, normalt Klubbmästerskapet på
hösten eller Vårmästerskapet på våren.
Deltagarna är delvis personer som hört av sig på
eget initiativ till klubben, men det finns också andra
vägar in. I början på januari varje år arrangeras
Manhemdagarna på köpcentrumet Nordstan i
centrala Göteborg, och det arrangemanget brukar
resultera i ett antal intresseanmälningar från
intresserade förbipasserande. Vissa år har man
även annonserat om kurserna och i höstas deltog
klubben i ett företagsevent på Ericsson, vilket
också gav några anmälningar till den nu pågående
kursen.
En av dessa är Lars Stavholm. Lars var inte

FOTON: Niklas Sidmar

ägen till matt.

Negin Ameli spelade schack i Manhem som barn men har sedan varit
borta från schacket och säger själv att hon har glömt bort det mesta.

“Vi har fått lära oss strategier, taktik och dessutom
benämningar som remi och rockad.”
med på själva presentationen på Ericsson, men
när han hörde talas om den i efterhand blev
han intresserad, och dessutom fick han med sig
22-årige sonen Johan.
– Jag har alltid varit sugen på att lära mig spela
schack, förklarar Lars. Jag har kunnat reglerna
men inte mycket mer och i den här gruppen är jag
nog lite av nybörjarnas nybörjare.
– Vi har fått lära oss strategier, taktik och
dessutom benämningar som remi och rockad.
Protokollföring visste jag heller ingenting om
innan jag kom hit, berättar Johan.
Båda är nöjda med kursen, men om det så
småningom blir något tävlande är mer tveksamt.
– Jag befarar att tävlingsmomentet är lite
avskräckande på mig. Jag tycker att det är roligt att
lösa problem, men tävlandet är underordnat. Jag
är nog född utan tävlingsinstinkt, säger Lars, men
får inte medhåll av sin son.

– Född utan tävlingsinstinkt? Du är ganska nöjd
när du bräcker mig åtminstone …
Kursen består av sex träningstillfällen och
innehåller lektioner om regler, taktik, spelöppningsprinciper, strategier och tävlingsspel.
Kursledare är Patrik Abrahamsson som faktiskt
kom in i klubbschacket just genom ”Projekt 2000”
en gång i tiden.
– Jag hade spelat en hel del schack när jag
började, men jag hade dålig koll på en del saker,
exempelvis spelöppningar, innan jag kom till
klubben. Hur mycket deltagarna kan innan de
går kursen varierar ganska mycket. Under första
lektionen får deltagarna göra de arton uppgifterna i
”Styrkeprovet” och i år varierade resultaten mellan
tre och sexton rätt, säger Patrik Abrahamsson.
En av de deltagare som definitivt inte är någon
nybörjare är sjuttonåriga Negin Ameli. Hon
var med i både Lundby SS och SS Manhem som
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barn och deltog flitigt i tävlingarna i Göteborgs
Knatterally under några år.
– Sedan slutade jag helt och jag har faktiskt
inte haft en tanke på att börja spela igen. Men jag
gick förbi på Nordstan när Manhem hade sina
schackdagar där och så blev jag lite intresserad. Jag
har glömt bort det mesta, men jag tycker att den
här kursen är jättebra och nu har jag absolut tänkt
att jag ska börja spela tävlingar igen, säger Negin.
Att så många som möjligt gör som hon hoppas
Mats Eriksson, som konstaterar att de som inte vill
tävla ofta försvinner snabbt från klubbschacket.
– Ja, och många som är med försvinner förstås
snabbt från verksamheten, men en del stannar

V

kvar. Utöver Patrik är det flera av våra gamla
deltagare som är ledare eller har andra uppgifter i
klubben idag, säger han.
– Jag tror att många klubbar skulle kunna ha
sådan här verksamhet och att få in nya vuxna
schackspelare är verkligen positivt. Det ger
nya medlemmar som betalar medlemsavgift
och som kan vara med och tävlingsspela på en
gång. Dessutom är det ett bra komplement till
ungdomsverksamheten. Vuxna och barn kan möta
varandra och ungdomarna får chansen att spela
mot vuxna som är på samma nivå som de. Första
gången man vinner mot en vuxen är en stor dag i
karriären för en knatte, konstaterar Mats Eriksson.

“Det verkar som om kvinnor generellt tycker om
det här sättet att lära sig saker.”

i brukar börja med att ha öppet hus
på en vanlig klubbkväll och därefter
följer vi SS Manhems upplägg, som det
beskrivs i Schackledarens handbok men
med vissa variationer. Sedan har vi ofta
kurstillfällena i samband med den vanliga
klubbverksamheten för att deltagarna ska
komma i kontakt med andra medlemmar
och komma in i klubbverksamheten.
Det berättar Cajsa Elfverson som är en av
kursledarna i Solnas nybörjarkurser för vuxna.
Kurserna har hållits regelbundet under de senaste
åren och resultatet har blivit ett antal nya bestående
medlemmar. Mellan två och fem personer har
lockats till varje kurs, och den senaste avslutades i
höstas. Våren 2011 pågår ingen nybörjarkurs utan
istället har man en fortsättningskurs för dem som
har varit med tidigare.
Cajsa Elfverson konstaterar att man får räkna
med att deltagarna har mycket varierande
inställning till kursen.
– En del av dem som går kurserna har kanske
inte så stora ambitioner, utan de tycker att det är kul
att testa olika saker och när de har provat schack så
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går de vidare till en annan aktivitet. Andra har gått
och tänkt flera år på att de skulle vilja börja med
schack och är inställda på att fortsätta mer än en
termin, förklarar Cajsa Elfverson.
– Man får tänka på att upplägget blir ett annat
när man har träning för vuxna än när man tränar
barn. Vuxna har inga problem att ta till sig mycket
information på en gång och det går fort att lära ut
tillräckligt mycket för att de ska kunna börja spela.
Jag brukar också gå igenom protokollföring och
notation väldigt tidigt för att man ska kunna läsa
schackspalter i tidningar och titta på partier eller
problem.
En intressant aspekt är att ungefär hälften av
dem som deltagit i Solnas kurser har varit kvinnor.
Cajsa Elfverson tror att det kan ha haft betydelse
att man har haft en kvinnlig kursledare, men också
att det finns andra orsaker.
– Det verkar som om kvinnor generellt tycker
om det här sättet att lära sig saker, att delta i
studiecirklar. Med tanke på hur få kvinnor vi
har i schacket är det förstås något som är väldigt
positivt med den här typen av kurser, menar hon.

FOTO: Joakim Mörling

I

Ellinor Frisk (längst till höger) tillsammans med deltagarna i LASK:s kurs.

Lund inleds snart den fjärde terminen av
LASK:s nybörjarkurs. Kursen har lockat
mellan fem och nio deltagare och skiljer sig
från de övriga på en viktig punkt: samtliga
deltagare är kvinnor.
Initiativet till kursen togs av Ellinor
Frisk, som också varit kursledare under de tre
terminer som den pågått. Idén fick hon från sin
mamma, men kvinnor som haft barn som deltagit
i klubbens knatteträning hade redan tidigare frågat
efter möjligheter att få lära sig att spela själva.
Information om kurserna har spridits i första
hand genom klubbmedlemmar och bekanta,
men även genom att inbjudan har anslagits
på biblioteket. Efter första terminen har också
deltagare som kommit tillbaka tagit med sig
väninnor.
Upplägget har varierats beroende på deltagarnas
förkunskaper och önskemål, och kurserna har
även anpassats så att de som har varit med tidigare
har kunnat fortsätta, samtidigt som nya deltagare
har anslutit.
– Till vårens kurs har jag faktiskt infört kravet
att man ska känna till hur pjäserna går eftersom
de som har varit med länge tyckte att det var lite

tråkigt att repetera detta termin efter termin,
berättar Ellinor Frisk.
– Att visa partier fungerar bra, då kan deltagarna
ställa frågor och så diskuterar vi tillsammans. Det
händer också ofta att någon frågar om saker som
deras barn har berättat för dem, och då har vi gått
igenom det, fortsätter hon.
Några tävlingsspelare har det inte blivit av
deltagarna, men många av dem är ändå kvar
i klubben på något sätt: följer med sina barn på
tävlingar, tittar på matcher eller hjälper till att
sköta klubbens bibliotek.
– Men jag tror nog att en del skulle kunna tänka
sig att vara med i en tävling där alla var på deras
nivå.
– Det har varit väldigt kul att vara ledare för
kurserna, det skiljer sig mycket från det som
jag har gjort tidigare och det är en utmaning att
förklara så att alla förstår. Efter första träningen
har jag till exempel slutat med att kalla hästen
för springare eftersom en del förväxlade den med
löparen. ”Det låter ju som om båda springer”
var det någon som sa, och det hade jag inte ens
reflekterat över tidigare. Sådana aha-upplevelser
uppskattar jag, säger Ellinor Frisk.
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Ett guld och ett brons till Sverige i Skol-NM
Förra året tog Sverige inga guldmedaljer när SkolNM arrangerades på hemmaplan i Västerås. I år
spelades tävlingen i Oslo, och då gick det bättre.
Det var Jonathan Westerberg som efter att ha
startat med fyra raka vinster kunde kosta på sig
att avsluta med en förlust och en remi och ändå
hålla undan till seger i klassen för spelare födda
1994 och 1995.
Ytterligare en svensk medalj blev det. Den togs i
C-gruppen, för spelare födda 1996 och 1997. Båda
svenskarna, Egor Norlin och Mattis OlofssonDolk, hade medaljchans inför sista ronden där de
möttes inbördes. När de enades om remi blev det
den förstnämnde som knep bronset.
Hemmanationen vann de två yngsta klasserna
och blev därmed ensam om att ta mer än ett guld i
årets mästerskap.
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Klass A
1. Hjörvar Steinn Gretarsson, Island
7. Dominik Danielsson		
10. Erik Thörn			

6
3
2½

Klass B
1. Jonathan Westerberg		
6. Philip Lindgren			

4½
3½

Klass C
1. Daniel Ebeling, Finland		
3. Egor Norlin			
5. Mattis Olofsson-Dolk		

5
4
3½

Klass D
1. Aryan Tari, Norge		
6. Kunal Bhatnagar		
11. David Nordin			

5½
3
2

Klass E
1. Johannes Haug, Norge		
7. Jedrzej Szumniak		
8. Kamras Awat			

5½
3
3

Femtio nya skolklu
Text: Niklas Sidmar
Efter ett år med utvecklingsprojektet ”Schack i skolan” har femtio nya ungdomsklubbar bildats.
Ytterligare klubbar är på gång och Jesper Hall tror att det inom några år kan finnas fler skolschackklubbar än traditionella klubbar i Sveriges Schackförbund.
– Jag tror det, men det som är viktigt är att vi lyckas förankra projektet i Schacksverige. Om
många personer tror på projektet och engagerar sig i arbetet kommer det att fortsätta att växa, säger
han.
”Schack i skolan” inleddes med en försöksverksamhet i Lund hösten 2009. Jesper Hall, som då
var ordförande i Schackfyrankommittén, ansåg
att just fortsättningen efter Schackfyran var något
som SSF borde lägga stor vikt vid och engagerade
sig starkt i verksamheten.
– För både styrelsen och Schackfyrankommittén
var det här en viktig fråga, vi behövde hitta
metoder för att komma vidare efter Schackfyran.
I det läget åtog jag mig att dels skissa på en modell
för hur en sådan fortsättning skulle kunna se ut,
dels prova det i praktiken i Lund, berättar Jesper
Hall.
Försöket i Skåne gav positiva besked och i början av 2010 anställdes Hall som riksinstruktör
under sexton månader, med huvuduppgift att
sprida projektet i andra delar av Sverige.
Det första steget var att vända sig till distrikt som
av tradition varit starka när det gäller Schackfyran:
Halland, Västerås och Stockholm. I både Halland
och Västmanland ställde landstinget upp med
pengar för att driva projektet på regional nivå. I
Stockholm valde man att börja med att inrikta sig
på Huddinge kommun.
När projektet har pågått i ett år är det till stor
del i just dessa områden som de nya klubbarna har
bildats. Även i Jämtland/Härjedalen har projektet
fått stort genomslag och dessutom har enstaka
klubbar skapats på flera andra håll i landet.
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Vid registreringen 2010 finns ungefär femtio
skolschackklubbar som har tillkommit genom
projektet. Merparten av dessa är bildade under året,
men samtliga de fyra klubbar som registrerades
under försöksperioden 2009 finns kvar, och har
totalt sett dessutom ökat i medlemsantal.
Utöver det rent praktiska arbetet med att få
igång schackverksamhet och att registrera klubbar
har Jesper Halls arbete under det första året haft
två huvudinriktningar: att utbilda ledare och att ta
fram utbildningsmaterial till de nya föreningarna.
Drygt 160 nya schackledare utbildades under de
nio kurser som Jesper höll runt om i landet hösten
2010 och huvuddelen av dem är skolpersonal som
inte kan så mycket schack.
– Det som är avgörande när man väljer
fritidssysselsättning är att det finns en bra ledare,
en person som skapar en god social miljö. Just
det ämnesspecifika är inte det viktigaste i en
uppstartsfas.
– Efter att verksamheten har pågått ett tag behövs
det däremot personer med mer schackkunskaper.
Det kan naturligtvis handla om pedagoger som får
ett eget schackintresse och lär sig mer, men jag tror
också att det kan leda till en efterfrågan på bättre
schackspelare på skolorna, menar Jesper Hall.
När SSF:s styrelse förra vintern fattade beslut
om satsningen på projektet var tanken att de
kostnader som projektet medför kommer att ge

FOTO: Claes Hall

ubbar under 2010

Jesper Hall

intäkter på sikt i form av statliga bidrag. Sedan dess
har de regler som styr vilka bidrag som betalas ut
ändrats och de bidragsnivåer som är aktuella är
betydligt lägre än vad man trodde då. Å andra
sidan har antalet nybildade klubbarna överträffat
alla förväntningar med marginal.
– Hur mycket en nybildad klubb är värd i
kommande bidragsintäkter är förstås svårt att
veta, men vi räknar med att ungefär trettiofem
nybildade klubbar som överlever i genomsnitt tre
år skulle räcka för att ge framtida intäkter som

motsvarar projektets kostnader under 2010. De
kommande åren kommer kostnaderna att öka och
då krävs något fler klubbar per år, förklarar SSF:s
ordförande Anil Surender.
Det som är svårast att uppskatta i den här
ekvationen är förmodligen livslängden för de
nybildade klubbarna.
– Det handlar mycket om vilken förankring
projektet får i skolorna, inte bara hos dem som
ska hålla i schackverksamheten utan hos hela
pedagoggrupperna. Kanske kommer en del av
de här klubbarna att upphöra, men jag är också
övertygad om att flera kommer att bygga upp en
stabil verksamhet som finns kvar under många år
framöver, bedömer Jesper Hall.
Projektanställningen av Jesper Hall var sexton
månader lång och när denna period nu närmar
sig sitt slut pågår Sveriges Schackförbunds utvärdering av projektet. Det är dock helt klart att
det blir en fortsättning, även om styrelsen i det
problematiska ekonomiska läge som råder ställdes
inför svåra beslut vid sitt februarimöte.
– Vi är helt övertygade om att satsningen är
ekonomiskt lönsam på lång sikt, men problemet
är att bidragen för den verksamhet vi bedriver
kommer två år efter kostnaderna. Långsiktiga
satsningar som Schack i skolan och Schackfyran
är därför alltid beroende av vilka kostnader vi
har råd med på kort sikt utan att vara tvungna att
skära orimligt mycket i den övriga verksamheten.
– Även om mycket handlar om pengar när
man har en så pressad ekonomi som vi, så ska
man inte glömma de andra positiva aspekterna av
projektet. Nya klubbar som bedriver regelbunden
schackverksamhet för nya barn med mängder av
nya schackledare kommer förstås att ha positiva
effekter på svenskt schack i många år framöver,
även om dessa effekter är svåra att mäta, förklarar
Anil Surender.
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Starkt startfä
jubilerande R

R

iltonkommittén fick i år ett sent
besked om att det inte gick att använda
Mälarsalen.
Turneringen
spelades
istället i Schacksalongerna. Lokalen
var utmärkt, men innebar dessvärre att
man tvingades dela upp arrangemanget
i ett morgonpass med Rilton Elo och ett
kvällspass med Rilton Cup. Det gjorde att spelarna
i eloturneringen inte kunde gå och titta på
toppborden i Rilton Cup under sina partier. Det
blev också problematiskt för spelare som ville åka
till Stockholm tillsammans, men som hör hemma
i de olika turneringarna. Man kan bara spekulera
i vilken av dessa faktorer som var viktigast,
men faktum är att deltagarantalet var drygt 40
procent högre 2009/10. Ett morgonpass och ett
kvällspass gav dock möjligheten att delta i båda
turneringarna, något som bara Bengt Wihlborn
var tillräckligt schackgalen för att utnyttja.
Jubileumsupplagan bjöd på ett synnerligen
intressant startfält – det starkaste på mycket länge.
Topprankade var Arkadij Naiditsch, Ivan Sokolov,
och Europamästaren från 2002 Bartlomiej Maci-
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eja. Ytterligare femton stormästare deltog, varav
åtta svenska. Dessutom höll Ulf Andersson hov
i kommentatorsrummet, vilket är den bästa
underhållning man kan bjudas på inom svenskt
schack.
Första rondens största överraskning var att
Håkan Östling tog en stormästarskalp då han
slog Pia Cramling. Sverigeettan Emanuel Berg
tappade också en halva mot vad som skulle bli
turneringens störste överraskning: den finske OSspelaren Vilka Sipilä. Efter att ha varit hårt pressad
lyckades Emanuel få upp torn mot springare.
När Sipilä krävde remi med sex sekunder kvar
på klockan hade inte Emanuel lyckats komma
någonstans. Beslutet sköts upp och kläppen föll
efter ytterligare en handfull drag. Domarens
kryptiska beslut var då: ”Ni kan väl skaka hand på
det?” Emanuel var sportslig nog att ta remi, men
själv hade jag haft svårt att acceptera ett sådant
beslut. Torn mot springare är visserligen remi, men
det finns ett antal lurigheter som måste undvikas.
Den instruktiva slutfasen i partiet mellan Gata
Kamsky och Etienne Bacrot i MTel 2006, där den

ält i
Rilton Cup
Text: Axel Smith
Foto: Lennarth Eriksson

förre vann, är ett exempel. I Oleg Romanisjin –
Vlastimil Hort, 2000, var svarts avgörande misstag
identiskt. Eftersom ställningen onekligen går att
vinna på normalt sätt tycker jag att man bör få

försöka i 50 drag. Domarens beslut vid remikrav är
dock de enda som inte går att överklaga. Efter den
inledande remin kom Emanuel tillbaka, men han
lyckades aldrig på allvar blanda sig i toppstriden.
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Att en spelare krävde
remi med lite tid på klockan
inträffade i flera partier, och
dessutom avgjordes ett antal
partier genom tidsförluster. Man
spelar numera med tilläggstid i
så gott som alla internationella
turneringar. Det är verkligen
något som vi bör göra även i
Sverige, då det blir bättre både
för spelare och domare.
I den andra och tredje
ronden fortsatte merparten av
förhandsfavoriterna att plocka
poäng. Två undantag var Sokolov
och Macieja, som båda spelade
bort sig i tidsnöden. Den senare
hade utan tvekan turneringens
sämsta tidsanvändning och
förlorade flera partier strax före
drag 40. I fjärde ronden möttes
Hans Tikkanen och Naiditsch
på förstabordet. Hans stod
antagligen något bättre kring
det tjugofemte draget, men blev
sedan nerspelad. I förra numret
av TfS förklarade Hans att hans
största svaghet var att han har
svårt att återhämta sig efter en
förlust. Den svagheten verkar
bestå, då han följde upp med
ytterligare två förluster. Att han
hade en lovande ställning i det
första av dessa partier och en
totalt vunnen i det andra hjälpte
inte.
I fjärde ronden spelades
också turneringens brutalaste
angreppsparti.
 Bo Lindberg
 Håkan Östling


Holländskt (A80)

1.d4 f5 2.Lg5
Bo Lindberg är en trogen
anhängare av Trompovsky,
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1.d4 Sf6 2.Lg5. Idén är liksom
här att antingen ge svart en
dubbelbonde med Lxf6 eller
att få snabb pjäsutveckling.
För att undvika 2.Lg5 spelar
många 1…e6 mot Lindberg. Jag
testade själv en gång att stoppa
löpardraget med 1…h6, men
det gick inte bra. Lg5 kom lite
senare i partiet och var då helt
avgörande.
2…h6 3.Lh4 g5
3…c5 4.e3 Db6 spelades i Jukka
Hautajärvi–Christer Niklasson
i Allsvenskan strax före
sekelskiftet. Svart vann partiet
efter endast ett dussin drag och
som entusiastisk knatte i LASK
ville jag naturligtvis följa hans
exempel. 4.e4! spelades istället
i Bo Lindberg–Axel Smith,
Skollags-SM 2003. Vit tog där en
förkrossande angreppsseger.
4.e4 Sf6
Det hårda draget är 4…Th7
då vit verkligen blir av med
löparen. Det finns dock idéer
som Dh5+ och Sf3–e5. Hur vit
ska spela denna ställning får vi
nog inte veta förrän någon testar
det mot Bo.
5.e5 e6 6.Lg3
Efter 6.exf6 Dxf6 kommer vits
löpare ändå inte undan.
6…f4 7.Lxf4 gxf4

XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVl-Tr0
9ZppZpp?-?-0
9-?-?pSn-Zp0
9?-?-ZP-?-0
9-?-ZP-Zp-?0
9?-?-?-?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TRN?QMKLSNR0
xiiiiiiiiy

8.Sh3
Vit insisterar på att låta ett

pjäsoffer vara ett pjäsoffer. 8.exf6
spelades i Jan Gustafsson–Ilja
Balinov 2000. Det slutade med
remi efter ett långt parti.
8…Sd5?!
Östling tvekar inte utan flyttar
på springaren. Med tanke på
partifortsättningen kan man
konkludera att det var bättre att
ge tillbaka pjäsen efter ett vettigt
utvecklingsdrag.
9.Dh5+ Ke7 10.c4 Sb4!
Det är viktigt att svart vinner
tempo med hotet Sc2+.
11.Dg6
12.Df6+ Ke8 13.Dxh8 kan
bemötas med 13…Sc2+, men vit
hotar framför allt 12.a3. Svarts
enda chans verkar vara 11…d6.
11…d5 12.Sxf4 De8 13.a3!
S4c6
13…Dxg6 14.Sxg6+ och vit får
tillbaka pjäsen med bonde mer
eftersom 14…Kf7 15.Sxh8+
kommer med schack.
14.Df6+ Kd7 15.cxd5 Sxd4
En annan mattbild uppkommer
efter 15…exd5 16.e6+ Kd6
17.e7+ Kd7 18.De6 matt.
16.dxe6+ Sxe6 17.Sc3 Sxf4

XIIIIIIIIY
9rSnl?qVl-Tr0
9ZppZpk?-?-0
9-?-?-WQ-Zp0
9?-?-ZP-?-0
9-?-?-Sn-?0
9ZP-SN-?-?-0
9-ZP-?-ZPPZP0
9TR-?-MKL?R0
xiiiiiiiiy

18.0–0–0+
18.Td1+ leder till samma
resultat, men det är naturligtvis
mycket härligare att rockera
långt.
18…Ld6
19.Txd6+
cxd6
20.Dxd6 matt

Deltagare och besökare underhölls av Ulf Andersson som kommenterade partier från toppborden.

Det mest naturliga slutet på
ett schackparti är schack och
matt, men det är något man
aldrig får se på toppnivå. I
Rilton Cup slutade 11 procent
av vinstpartierna med matt. Jag
hade en period då jag spelade
alla partier till sitt naturliga slut.
De ärr jag fick efter att ha blivit
mattad sex gånger på en dryg
vecka håller jag fortfarande på
att läka … Jag rekommenderar

alltså inte längre den strategin,
men tycker absolut att man
som Östling bör tillåta matt
som avslutning på ett vackert
angreppsparti.
Nyårsafton
innebar
inga
snabbremier. Sergej Volkov
slog Ivan Sokolov och anslöt
sig till den kvartett som nu
delade ledningen. Förstabordsuppgörelsen mellan Naiditsch

och Nils Grandelius slutade remi
efter 33 drag i en ställning som
såg högst oklar ut för åskådaren.
Spelarna hade dock räknat
långt och förklarade ställningen
som död remi. Vid den trevliga
nyårsbuffé som arrangören bjöd
på efter ronden framkom det
dock att Nils hade vinstchanser
i slutställningen.
”2011 är ett magiskt år”, sa
Lasse Karlsson, och syftade på
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att 2011 är ett primtal. Efter
tre inledande remier tog han
fyra raka vinster. Det var dock
inte alla som tyckte att det nya
året var magiskt. Gleizerov och
Ulibin, som båda har spelat
över 100 partier var i Rilton,
möttes på femtebordet och var
inte intresserade av att ta upp
jakten på täten. Den uppgjorda
remin slutade snabbt med
dragupprepning.
I sjunde ronden möttes
Naiditsch och Volkov på
förstabordet. Naiditsch kunde ha avgjort partiet före tidsnöden, men nöjde sig med
att vinna damen för torn och
lätt pjäs. Detta tillät senare
Volkov att sätta upp något
som liknade en remifästning. I
diagramställningen avgjordes
kanske hela Rilton Cup när
Naiditsch räknade fel och
förlorade.
 Arkadij Naiditsch
 Sergej Volkov

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9Zp-?-?-Zpk0
9-?-?-Tr-?0
9?-Zp-?r?-0
9-?Q?-?-?0
9ZP-?p?-ZP-0
9-TR-?-SnKZP0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

50.Tb8?? d2
Bonden kan inte stoppas.
Naiditsch måste ha satt sin tillit
till 51.Dg8+ Kg6 52.Tb7 men
missat att svart kan gardera
matthotet med 52…Tf7.
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Istället kämpade han vidare med
51.Dg8+ Kg6 52.De8+ men
lyckades inte rädda partiet.
"The worst game of my life",
sa han efteråt.
”Det verkade också länge som
om Nils skulle få sitt Riltongenombrott i år. Sakta men
säkert jobbade han sig upp mot
toppen, och i sjunde ronden fick
han riktig toppkontakt.”
Orden kommer från förra
årets Riltonreportage men
kunde nästan lika gärna gälla
årets tävling. Skillnaden var att
Nils redan i de första ronderna
rivstartade med vinster mot
Sokolov och Jevgenij Gleizerov.
I sjunde ronden behövde han
vinna för att behålla delad
ledning.
 Bartlomiej Macieja
 Nils Grandelius


Skotskt (C45)

Kommentarer: Nils Grandelius
1.e4!?
Det är kanske lite ovanligt att
kalla förstadraget ”intressant”,
men tidigare i turneringen hade
Macieja mestadels spelat 1.d4
och det var det enda jag hade
förberett mig mot.
1…e5
Spelat efter några minuter. Två
ronder tidigare hade jag spelat
en intressant remi som svart mot
Naiditsch i Avbytesspanskt och
jag antog att det var där Macieja
hittat någon förstärkning för vit.
Trots det valde jag att undvika
Sicilianskt då jag framförallt
ville spela säkert mot en så stark
spelare.

2.Sf3 Sc6 3.d4

XIIIIIIIIY
9r?lWqkVlnTr0
9ZppZpp?pZpp0
9-?n?-?-?0
9?-?-Zp-?-0
9-?-ZPP?-?0
9?-?-?N?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TRNVLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

Jaha, Skotskt. Det spelas väldigt
sällan av Macieja och var därför
ytterligare en överraskning för
mig.
3…exd4 4.Sxd4
Hur ska man reagera om
motståndaren överraskar en
fullständigt i öppningen? Ska
man försöka med en motöverraskning för att få bort
honom ur sina förberedelser,
eller ska man spela sitt vanliga
spel? Svaret på frågan är ju
givetvis att det inte går att säga
generellt, men jag tror att det
för det mesta är bättre att spela
som man brukar och lita på
sina egna kunskaper. Har man
sunda varianter på repertoaren
ska det ju inte heller göra något
om motståndaren får in sin
överraskning.
4…Sf6!
Som jag spelat varje gång
tidigare.
5.Sxc6 bxc6 6.e5 De7 7.De2 Sd5
8.c4 La6 9.b3 g6 10.f4

XIIIIIIIIY
9r?-?kVl-Tr0
9Zp-ZppWqp?p0
9l?p?-?p?0
9?-?nZP-?-0
9-?P?-ZP-?0
9?P?-?-?-0
9P?-?Q?PZP0
9TRNVL-MKL?R0
xiiiiiiiiy

Emellanåt blev trängseln stornär det drog ihop sig till tidsnöd.

10…g5!?
Ett mycket överraskande drag
som vid första anblicken ser helt
förvirrat ut. Svart flyttar samma
bonde han precis flyttat igen, och
detta med löparen outvecklad på
f8 och kungen i centrum. Men
vit är ju faktiskt ännu sämre
utvecklad och därför ger det
mening att öppna upp spelet så
fort som möjligt. Alternativet till
textdraget är 10…f6 vilket också
är mycket vanligare, men sa inte
redan Nimzowitsch att man ska
angripa bondekedjorna från
basen?!
11.f5
En naturlig reaktion, men
11.fxg5 har spelats i korrschack

och är kanske inte så dumt
heller.
11…0–0–0 12.Lb2
Macieja är en känd tidsnödsnarkoman, och tänkte otroligt
länge häromkring.
12…Sf4 13.De3 d5!
Givetvis. Bonden på a7 är så
klart nästan ingenting värd här.
14.Dxa7?
Ett alldeles för girigt drag som
jag faktiskt inte trodde en så
stark spelare som Macieja kunde
spela. Hans plan var givetvis inte
bara att vinna bonden, utan att
senare få tillfällde till c5/cxd5
följt av La6, vilket skulle kunna
bli farligt för svart. Problemet
är att det helt enkelt inte finns

tid till det − vits utveckling är
helt enkelt för långsam. 14.Sd2
spelades i somras i partiet
Emanuel Berg–Axel Smith,
som fortsatte 14…d4! 15.Lxd4
Txd4 16.Dxd4 Lg7 med oerhört
komplicerat spel.
14…Lb7 15.Sd2
15.g3 ser väl vid första anblicken
ut som ett logiskt drag, men
det visar sig att svart efter 15…
dxc4! 16.gxf4 Dd7! skakar fram
ett otroligt farligt angrepp mot
vits öppna kung. Det är nog
ännu inte helt förlorat för vit,
men det är inte långt ifrån.
15…Lg7 16.0–0–0
Vit tar ett förnuftigt beslut om
att ge tillbaka bonden i utbyte
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mot rockaden. Samtidigt som
vit nu kommit undan så spelar
svart med en liten stabil fördel
− jag har inte längre offrat något
för mitt initiativ.
16…Lxe5

XIIIIIIIIY
9-?kTr-?-Tr0
9WQlZp-Wqp?p0
9-?p?-?-?0
9?-?pVlPZp-0
9-?P?-Sn-?0
9?P?-?-?-0
9PVL-SN-?PZP0
9?-MKR?L?R0
xiiiiiiiiy

17.La3!
Ett klassdrag! Vit lämnar den
långa diagonalen och undviker
ett pjäsbyte vilket verkar
konstigt, men poängen är att
svart inte har så stor nytta av
diagonalen eftersom damen
hamnar bakom löparen.
17…Df6 18.Sf3
18.g3! var nog sista chansen för
vit. Poängen är att jag inte har
något direkt sätt att utnyttja
pjäserna, och därför tvingas
backa med springaren eller
spela 18…dxc4 19.Lxc4 (19.
gxf4?? vore ett stort misstag
på grund av 19…Lxf4 och vit
är försvarslös mot alla hoten.)
19…Sd5 med oklart spel. Vit
har lyckats få ut pjäserna och
har en solidare struktur, men
kungsställningen är fortfarande
svag och damen på a7 skulle nog
hellre varit med i försvaret.
18…d4!
Draget jag efter partiet var
mest nöjd med. Det ser fel ut
att stänga den långa diagonalen
utan att hota något uppenbart
men jag insåg att det viktigaste
i ställningen var att inte låta
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Emanuel Berg var rankad som nummer fyra i tävlingen, men efter re
vilket räckte till en åttondeplats.
vits dam komma tillbaka i
försvaret samt att d-bonden
eventuellt kan bli farlig på kort
sikt. Nu planerar jag bara The8,
eventuellt följt av Dxf5.
19.Lb2 The8 20.c5
Enda draget för att åtminstone
försöka få till lite motspel. Min
motståndare hade nu mindre än
en kvart till drag 40, medan jag
hade över en timme kvar. Med
så gott om tid tog jag nu mig

tid att räkna fram de följande
taktiska vändningarna.
20…Dxf5!
Eftersom d-bonden är tabu.
21.g3
Återigen det enda rimliga vita
draget. Om 21.Sxd4? så 21…
Lxd4 22.Lxd4 Se2+ 23.Lxe2
Txe2 och svart mattar snart.
21.La6 Se2+! är en av poängerna
med Dxf5: 22.Lxe2 Lf4+ följt av
Txe2 med lätt vinst för svart.

emi i den första ronden och förlust i den fjärde tappade han tätkontakten. Till slut tog han sex poäng,
21…Td5!!

XIIIIIIIIY
9-?k?r?-?0
9WQlZp-?p?p0
9-?p?-?-?0
9?-ZPrVlqZp-0
9-?-Zp-Sn-?0
9?P?-?NZP-0
9PVL-?-?-ZP0
9?-MKR?L?R0
xiiiiiiiiy

22.Lc4?

Förbiser svarts hot och förlorar
forcerat. 22.b4 var en bättre
chans men förlorar likväl efter
22…d3! 23.Sxe5 (23.gxf4 Dxf4+
24.Sd2 Lxb2+ 25.Kxb2 Te2!
med avgörande angrepp.) 23…
d2+!. Nu visar sig poängen med
avancemanget med d-bonden
− vit tvingas ge upp en viktig
försvarspjäs, t.ex. 24.Txd2 Txd2
25.Kxd2 Td8+ 26.Kc1 De4! och
svart vinner minst tornet på h1

eller 22.Sd2 d3! 23.gxf4 Lxf4
24.b4 Lxd2+! med enkel vinst
för svart.
22…Se2+
Poängen med 21…d5. Nu följer
några forcerade drag.
23.Lxe2 Lf4+ 24.gxf4 Txe2
25.Td2 Txc5+ 26.Kd1 Txd2+
27.Sxd2 Dg4+ 28.Ke1 d3
29.Kf2 Dxf4+ 30.uppg.
… och vit stannade klockan med
sekunder kvar på klockan. En
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Lars Karlsson blev bäst av de svenska spelarna med en
fjärdeplats.

härlig seger som tyvärr följdes
upp med två jobbiga förluster i
slutronderna.
I åttonde ronden tog de fyra
högst placerade svenskarna
endast en halv poäng. Nils
pressade den ryske junioren
Aleksander Sjimanov men efter
två turdrag, som Ulf kallade det,
förlorade han hela poängen.
Otur var det naturligtvis inte
– sådan existerar inte i schack.
Volkov slog Lasse och hängde
med i toppen. I sista ronden
fortsatte dock Lasses magiska år.
 Lars Karlsson
 David Berczes

XIIIIIIIIY
9-?r?r?k?0
9Zp-ZP-Wq-?-0
9N?RVlp?-?0
9ZpP?p?pZp-0
9P?-ZPn?-?0
9?-?-WQN?-0
9-?-?-?PZP0
9?-TR-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

I diagramställningen har Lasse
en fribonde på c7 som är väl
understödd. David Berczes, som
är född i Borås, har en stark
springare som kompensation.
Han hotar dessutom Lf4. Lasse
spelar inte det som känns bäst,
utan det som känns mest. För
honom var det därför ett enkelt
beslut att offra kvalitet:
37.Txd6!
Om svart slår tillbaka på d6
vinner vit g5-bonden och kan
sedan dirigera om springaren

till e5 via f3.
37…f4 38.Dd3
38.Txe6 var ett annat alternativ
med bra kompensation.
38…Sxd6 39.Dg6+ Dg7 40.
Dxg7+ Kxg7 41.Sxg5

XIIIIIIIIY
9-?r?r?-?0
9Zp-ZP-?-Mk-0
9N?-Snp?-?0
9ZpP?p?-SN-0
9P?-ZP-Zp-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-?PZP0
9?-TR-?-MK-0
xiiiiiiiiy

För kvaliteten har Lasse fått en
bonde och det finns dessutom
svagheter på e6 och f4 som
kan angripas. I partiet gjorde
han framsteg och tog i princip
alla svarts pjäser, men partiet
avgjordes ändå inte på brädet
utan på klockan. I början av
den intensiva tidsnöden – utan
tilläggstid! – trängde sig en
åskådare fram till brädet med
orden: "Ursäkta, jag ska bara
se på tidsnöden". Det kändes
som ett symptomatiskt slut
på årets turnering, pratande
funktionärer och åskådare var
nämligen ett ständigt störningsmoment för de spelare som
var för sociala för att ha öronproppar under partierna.
I partiet flyttade Lasse
snabbast, och det känns helt rätt
att han fick det sista draget. Med
en halv sekund till godo vann
han på tid och blev bäste svensk
på fjärde plats. Den vinsten var
nog inte bara den som kändes
bäst i årets Rilton Cup, utan
även den som kändes mest.
På andrabordet spelade

Sjimanov ett långt och jämnt
remiparti mot Sokolov. På bord
ett var Volkov svart mot Macieja.
Han valde en passiv men solid
uppställning där det inte finns
några konkreta varianter −
perfekt för att få polacken att sin
vana trogen förbruka alldeles
för mycket tid. När vi kommer
in i partiet är 22 drag spelade
och vit har redan tidsnöd. Vit
har terrängfördel och om han
vore vid draget tror jag att 23.e4
skulle vara intressant. Vit hotar
att ta ännu mer terräng med
e4-e5, och om svart byter på e4
får vits springare tillgång till d6fältet. Det är alltså dags för svart
att göra något.

 Bartlomiej Macieja
 Sergej Volkov

XIIIIIIIIY
9r?-?r?k?0
9?q?n?pVlp0
9-?p?p?p?0
9Zp-ZPp?-?-0
9-Sn-ZP-ZPP?0
9?P?-ZP-SNP0
9-VL-?-?Q?0
9TRR?-?LMK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

22…e5!
Ett obehagligt bondeoffer som
kommer perfekt i tidsnöden.
23.fxe5 f6 24.exf6 Sxf6
För bonden har svart fått en
halvöppen linje med press
mot en avhängd bonde på e3
och kontroll över e4-fältet.
Positionellt sett är det full
kompensation.
25.Te1 Dc7
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XIIIIIIIIY
9r?-?r?k?0
9?-Wq-?-Vlp0
9-?p?-Snp?0
9Zp-ZPp?-?-0
9-Sn-ZP-?P?0
9?P?-ZP-SNP0
9-VL-?-?Q?0
9TR-?-TRLMK-0
xiiiiiiiiy

Vits dröm är att få spela e3–e4,
men med Dc7 binder Volkov
upp vits dam till försvaret av
springaren på g3. Eftersom
damen är orörlig hotar nu
26…Sc2 med gaffel på de båda
tornen och bonden på e3. Det är
förvånansvärt svårt att försvara
sig mot det hotet. 26.Te2 bemöts
av 26…Sd3 27.Lc3 Sd7 och
vit har inget försvar mot 28…
S3xc5. 26.Tac1 besvaras med
26…Lh6 varefter e3-bonden är
spikad. Vit vill heller inte flytta
springaren från g3 eftersom det
ger svart fullständig kontroll
över e4. Vits bästa drag är
mothotet 26.g5, men även där
har svart full kompensation.
26.Lc3? Sc2! 27.Dxc2 Dxg3+
28.Lg2?
28.Dg2 Txe3 hade varit mindre
smärtsamt för vit.
28…Txe3
Svart har fått tillbaka bonden
och de svarta fälten kring vits
kung är i ruiner. Partiet fortsatte:
29.Txe3 Dxe3+ 30.Kh2

XIIIIIIIIY
9r?-?-?k?0
9?-?-?-Vlp0
9-?p?-Snp?0
9Zp-ZPp?-?-0
9-?-ZP-?P?0
9?PVL-Wq-?P0
9-?Q?-?LMK0
9TR-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
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Resultat Rilton Cup
1. Sergej Volkov
Ryssland		
2. Aleksander Sjimanov Ryssland		
3. Arkadij Naiditsch Tyskland
4. Lars Karlsson
Sverige		
5. Sergej Ivanov
Ryssland		
6. Nils Grandelius
Sverige		
7. Ivan Sokolov
Holland		
8. Jevgenij Gleizerov Ryssland		
9. Emanuel Berg
Sverige		
10. Ralf Åkesson
Sverige		
11. Pia Cramling
Sverige		
Om 30.Kh1 så 30…Se4! och efter
31.Lxe4 har svart mellandraget
31…Dxh3+ med enkel vinst.
30…Lh6!
Löparen behövs för att utnyttja
de svaga svarta fälten. Det finns
inget försvar mot Lf4+ följt av
Dg3.
31.Tf1 Lf4+ 32.Kh1 Dg3 33.Kg1
Dh2+ 34.Kf2 Se4+ 35.Ke1 Sxc3
36.Dxc3 Lg3+ 37.Kd1 Dxg2
Macieja hade för lite tid för att
ge upp och spelade vidare fram
till tidskontrollen:
38.Df3 Dxf3+ 39.Txf3 Lh4
40.Te3 Lf2 41.uppg.
Volkov tog alltså hem Rilton
Cup med fantastiska 8 av 9, en
poängsumma ingen uppnått
sedan 1990/91, då Alexej
Vyzjamanavin vann. Detta var
Volkovs andra vinst i Rilton –
den första kom 2004/05. Det
fanns inga hemligheter bakom
Volkovs turneringsseger: han
spelade förhållandevis enkelt
schack, hade bra tidsanvändning
och utnyttjade chanserna när de
kom. Det låter som en klyscha
men partiet mot Macieja
illustrerar det hela på ett bra
sätt. Den enda riktigt tursamma

8
7½
6½
6½
6½
6
6
6
6
6
6

vinsten kom mot Frode Urkedal
i tredje ronden, där den unge
norrmannen misslyckades med
att hålla remi med tredjeradenförsvaret i ett tornslutspel.
Urkedal hade dock ingen
anledning att sörja: han tog den
tredje och sista IM-normen som
han jagat efter länge.
I övrigt blev det inga fler
normer eftersom överraskningen
Sipilä hade kommit för sent till
fjärde ronden och lämnat walk
over. På resterande åtta partier
presterande han drygt 300
poäng över sitt elotal, men utan
nio partier blir det ingen norm.
Rilton är enligt testamentet
ungdomarnas turnering. I årets
turnering var det många som
imponerade, framförallt Philip
Lindgren och Linus Johansson
från Limhamn och Anders
Pettersson från SS Gambit.
Den som gjorde bäst resultat
i förhållande till sin ranking
var dock 14-årige Martin
Hesselborn i Rilton Elo. Han
presterade 1885, 550 poäng över
sitt LASK-tal! Eloturneringen
togs hem av Hans Svedberg på
7½ poäng.

Nicole tog SMguld i Göteborg
Text: Niklas Sidmar
Tre nya svenska flickmästare korades när årets
Skol-SM för flickor arrangerades av SS Manhem
i Göteborg: Lisa Fredholm, Jessica Bengtsson
och Nicole Loginger.
Dessutom försvarade Rina Weinman sin
mellanstadietitel från förra året.
Den största nyheten för året var att tävlingen
flyttats från början av mars till slutet av januari.
Länge var antalet deltagare oroväckande lågt, men
till slut lockades 64 flickor till västkusten, vilket
var en liten förbättring jämfört med förra årets
tävling i Stockholm.
Den yngsta av årets mästare var Lisa Fredholm
från Stockholms SS och Musikskolan Lilla
Akademien. Hon förlorade i tredje ronden mot
svåraste konkurrenten Agnes Ekman, men vann
resterande tio partier och säkrade segern i den
sista ronden, med en halv poäng till godo. Bakom
dessa två var det betydligt jämnare med hela tio
spelare inom en poängs marginal.
Mellanstadieklassen var den deltagarmässigt
största med 27 deltagare. Även här var det
två spelare som dominerade tävlingen,
stockholmskorna Rina Weinman och Sara Hadi
Mirza. Finalmötet spelades i den fjärde ronden och
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De tog medaljerna i Göteborg
Gymnasiet (5 deltagare)
1

Nicole Loginger

Norrtälje

2

Caroline Lindberg Hansen

Ängelholm

7/8
7

3

Linnéa Ahl

Uddevalla

3

Göteborg

7½/8

Högstadiet (9 deltagare)
1

Jessica Bengtsson

2

Louise Segerfelt

Göteborg

7

3

Ina Kraemer

Malmö

6

Mellanstadiet (27 deltagare)
1

Rina Weinman

Stockholm

7½/8

2

Sara Hadi Mirza

Sundbyberg

7

3

Polina Legkiy

Österåker

6

Lågstadiet (23 deltagare)
1

Lisa Fredholm

Stockholm

10/11

2

Agnes Ekman

Stockholm

9½

3

Julia Johnson

Stockholm

7
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FOTO: Zdenko Naglic

Nicole Loginger vann
gymnasieklassen efter en
hård kamp som slutade i
särspel.

FOTO: Niklas Sidmar
när Weinman vann det partiet hade hon råd att
släppa en remi mot Katarina Ruth i rond fem utan
att förstaplatsen var i fara. Med 7½ av 8 försvarade
hon sitt SM-guld från förra året före Hadi Mirza
som vann resterande sju partier. På tredje plats
slutade förra årets lågstadiesegrare Polina Legkiy
med 6 poäng.
Mest öppet var det i högstadieklassen där tre
spelare hade chans att ta guldet inför den sista
ronden. Hemmaspelaren Jessica Bengtsson
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spelade remi mot klubbkamraten Louise Segerfelt
i rond 1 och hade vunnit resten efter åtta av nio
spelade ronder. Bengtsson hade därmed en halv
poängs marginal till Segerfelt och skånskan Ina
Kraemer. Kraemer och Bengtsson möttes i sista
ronden i ett parti som slutade med seger för den
sistnämnda. Därmed slutade den näst äldsta
klassen med dubbel Göteborgsseger och Kraemer
fick nöja sig med bronsplatsen.
Mest dramatiskt blev det i den äldsta klassen

FOTO: Niklas Sidmar
FOTO: Zdenko Naglic

Jessica Bengtsson vann högstadieklassen.

Lisa Fredholm blev årets yngsta mästarinna.

där två spelare var överlägsna. Nicole Loginger
från SS Gambit och Caroline Lindberg Hansen
från Hjärnarps SK spelade två remier inbördes
och vann alla de övriga partierna. Särspel blev
följden och där var det den förstnämnda som drog
det längsta strået efter en vinst och en remi i de två
blixtpartierna.
Som vanligt var deltagandet högst i de yngsta
klasserna och det krävdes en del kreativitet
för att få ihop spelprogrammet i framför allt

gymnasieklassen. Till slut bestämdes att de fem
deltagarna skulle mötas dubbelrondigt, vilket
gjorde att det krävdes hela tio ronder och att
betänketiden fick anpassas för att alla partier
skulle hinnas med. Även i högstadiet modifierades
spelprogrammet så att alla kunde möta alla. Med
nio spelare blev det nio ronder, alltså en mer än
planerat.
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FOTO: Niklas Sidmar
En av förhandsfavoriterna inför årets Flick-SM var Rina Weinman från Vasa Realskola i Stockholm.
Rina vann mellanstadieklassen redan förra året och 2009 vann hon sin åldersklass i öppna Skol-SM
när tävlingen spelades i Göteborg.
I årets Flick-SM avgjorde hon i den fjärde ronden när hon vann partiet mot klubbkamraten Sara
Hadi Mirza.
Är du nöjd med ditt spel under tävlingen?
– Ja, jag gjorde mitt bästa och jag är stolt över mig
själv. Jag är nöjd med alla partier men partiet mot
Sara Hadi Mirza var förstås det viktigaste och det
var ju det som avgjorde den här gången.

Vad tycker du om att spela rena tjejtävlingar?
– Det är bra att de finns men de är ju inte alls
lika hårda som de öppna tävlingarna. Min största
framgång var helt klart när jag vann öppna SkolSM för ett och ett halvt år sedan.

Du vann även förra året, och var en av favoriterna
inför årets tävling. Tyckte du att det var jobbigt?
– Nej, inte alls. Jag vet att en del spelare inte tycker
om att möta mig och jag ser det bara som något
positivt.

Hur mycket tränar du?
– Jag tränar ungefär en timme i veckan och har
en personlig tränare, Roman Agrest. Det blir mest
kombinationer, kända partier och blindövningar
men jag satsar inte så hårt utan spelar schack för
att det är kul.
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Talangjakten 2011
Nu är det dags att börja planera för en av årets absoluta höjdpunkter för de yngsta – Talangjakten!

Kvaltävlingar
Alla som är födda 1998 eller senare får vara
med i kvaltävlingarna som ordnas av klubbar
och distrikt. Till finalen får en deltagare
anmälas för varje påbörjat tiotal deltagare i
kvaltävlingen. Man får arrangera flera
kvaltävlingar.
Finalen
Spelas på Anders Ljungstedts Gymnasium i
Linköping lördagen den 26 mars. Finalen
spelas över 8 ronder och är uppdelad i två
grupper:
• Grupp 1, deltagare födda 1998–2000.
• Grupp 2, deltagare födda 2001 eller senare.
Betänketiden är 15 minuter per spelare.
Snabbschacksregler gäller .
Program
Personlig anmälan senast kl. 10.00. Rond 1
startar kl. 10.30. Mellan ronderna är det ca 10
minuters rast. Efter rond 3 mellan 12.2014.00 är det lunch där vi kommer att
presentera flera alternativ i närheten eller i
Linköpings centrum. Prisutdelning ca 17.30.
Boende
Det finns flertalet bra hotell och vandrarhem i
Linköping.
Webb
http://lass.schack.se

Anmälan
Efterhand som kvalspelet är klart skickar ni
anmälan tillsammans med resultatlistor med
epost till peter.halvarsson@schack.se eller
med
brev
till
Peter
Halvarsson,
Storskiftesgatan 103, 58334 Linköping.
Samtidigt betalas startavgiften, 125 kr per
spelare, till LASS plusgiro 49 61 30-6. Ange
”Talangjakten” samt spelarnamn. Era
anmälningar ska vara oss tillhanda senast
fredagen den 20 mars.
Parkering
Det finns stora parkeringar vid spellokalen,
dock betalparkering.
Vägbeskrivning
Adress till spellokalen är
Anders Ljungstedts gata, Linköping.
För vägbeskrivning, sök på exempelvis
www.eniro.se. Spellokalen ligger tio minuters
promenad från järnvägsstationen.
Kontakter
Tävlingsledare:
Peter Halvarsson,
epost: peter.halvarsson@schack.se
tel. 013-258688 (mobil)
SSF-representant:
Nina Blazekovic
epost: nina.blazekovic@schack.se

Välkomna till Linköping!

FOTO: Linda Heplinger © Västerås & Co

Schackso
Mälar

ommar i
rstaden
Efter en deltagarmässig kräftgång under flera år blev förra
årets nystart i Lund en succé. Nu flyttar arrangemanget
norrut till en annan stad som inte arrangerat SM på
länge. Senast 1959 spelades tävlingen i Västerås, och nu
är det dags igen.
Text: Niklas Sidmar

FOTO: Clifford Shirley © Västerås & Co
Västmanländska Västerås har gamla anor. 1990
firades stadens tusenårsjubileum och i slutet av
1200-talet fick Västerås stadssigill.
Schack-SM-historien sträcker sig inte lika långt
tillbaka, men väl till 1929 då tävlingen arrangerades
i Västerås för första gången. Trettio år senare var
det dags igen och år 1959 slogs deltagarrekord när
507 spelare gästade staden. Arrangör var Västerås
Allmänna Schackklubb och i Tidskrift för Schack
får arrangemanget mycket beröm.
Det berättas om en SM-grupp som var den
starkaste på många år och bland annat hade en
comebackande Gideon Ståhlberg i startfältet.
Ståhlberg fick dock nöja sig med en delad
andraplats efter segrande Kristian Sköld.
1959 spelades tävlingen i Hallskolan som då
beskrevs som modern och synnerligen väl lämpad
för arrangemanget. Ett liknande omdöme kan
mycket väl komma att fällas i årets SM-nummer,
då Västerås SK, som arrangerar denna gång, lagt
stort fokus på spelförhållandena. Aros Congress
Center mitt i centrala Västerås är något utöver det
vanliga när det gäller SM-lokaler.
– Eftersom vi har funderat ett tag på att
arrangera Schack-SM har vi haft ögonen öppna
efter lämpliga lokaler och tidigare har vi inte hittat
något som passar riktigt. Den spellokal som vi har
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bestämt oss för är dyr om man jämför med vad
som är vanligt på ett Schack-SM, men billig om
man ser till vad den normalt kostar och vad vi får
för pengarna, förklarar André Nilsson, ordförande
i Västerås SK.
Dessutom har Sveriges Schackförbund införskaffat Stauntonspel och digitalklockor som tillsammans med vad arrangören kan få ihop bör
räcka för att samtliga ska kunna spela med detta
material. Eftersom digitalklockor kommer att
användas i alla klasser har också betänketiden
moderniserats, vilket bör ge något kortare partier
och färre tidsnöder.
– För oss som arrangör är det en befrielse att
slippa tidsnöderna och jag tror inte att deltagarna
har något emot att partierna blir lite kortare och
att man därmed får mer tid över till annat. Enda
kruxet är att man inte kan veta säkert när sista
partiet är färdigspelat, men vi har haft en liknande
betänketid i Västerås Open och i praktiken blir det
aldrig något problem, säger André Nilsson.
Liksom vid förra årets tävlingar har arrangören
lyckats åstadkomma mycket förmånliga hotellavtal.
De två SM-hotellen är Hotel Esplanade som
finns mitt i centrala Västerås, inom gångavstånd
från spellokalen, samt vackert belägna Mälaren
Hotell & Konferens två kilometer från centrala

Västerås. Enkelrummen kostar 495 kronor och
dubbelrummen 695.
För den som söker ännu billigare alternativ
finns exempelvis Västerås Mälarcamping, och har
man särskilda önskemål kontaktar man lämpligen
arrangören som även kommer att hjälpa till med
att ta fram privata logialternativ.
– Om man har särskilda önskemål eller om man
vill ha hjälp på något sätt är det bara att kontakta
oss. Ungdomsklubbar som vill ha gemensamt
gruppboende kan också höra av sig, så försöker
vi att hitta något som passar, lovar André Nilsson.
De flesta av de nyheter som infördes till SM 2010

gäller även i år. Huvudtävlingen spelas under de
första sju SM-dagarna, och från fredag till söndag
kan de som inte har lika mycket tid att avvara
(eller som vill dubblera) vara med i en femronders
weekendturnering. Elitgrupperna spelar alla nio
dagarna och SM-gruppen börjar en timme senare
än övriga klasser. André Nilsson hoppas att förra
årets fina deltagarsiffror inte var någon tillfällighet.
– Jag tror att det kan bli minst lika många
deltagare som förra året. De höga deltagarsiffrorna
i Västerås Open i höstas visar att Västerås är en
attraktiv schackstad och geografiskt ligger vi
förstås väldigt bra till, betonar André Nilsson.

Vad kan man göra i Västerås?
För den som vill ha något att göra mellan schackpartierna erbjuder Västerås lite av varje, inte minst
för barnfamiljer och ungdomsgrupper. Linda Jonas på Västerås & Co tipsar om några aktiviteter.
Västerås City Zip
I en så kallad "zipline" kan man sväva över hustaken i city fastspänd i en sele. Starten sker 80 meter
upp på höghuset Skrapans tak. (www.skytouch.se)
Vikingar vid Frösåkers brygga
På Frösåkers brygga vid Mälaren möter man vikingar, gräddar bröd över öppen eld och åker
vikingabåt. Båtarna har bland annat visats i Arn-filmerna. (www.frosakersbrygga.se)
Kungsbyn
I Sveriges nyaste djurpark kan man se dovhjort, kronhjort och älg på nära håll i ett vilthägn. På
gården finns också hästar, getter, höns, kaniner, kor och vildsvin. (www.kungsbyn.se)
Tidö Leksaks- & Seriemuseum
Leksakssamlingarna består bland annat av leksaker från det svenska kungahuset och serieutställningen innehåller serierariteter samt skulpturer i naturlig storlek av exempelvis Bamse,
Tintin och Lucky Luke.
Västerås Skärgård
Daglig trafik finns till bland annat öarna Östra Holmen, Elba, Skåpholmen, Ridön och Strömskär.
Bad
Östra Holmenär en badö femton minuters båtresa från hamnen.
Björnöbadet, Johannisberg och Lövudden är utomhusbad vid Mälaren och på centralt belägna
Lögarängsbadet finns ett stort badhus med utomhusbassäng och beachvolleyplaner.

Fler tips finns på www.vasterasmalarstaden.se!
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PORTRÄTTET

Åter i svenskt schack
efter tre år i Gambia

"Jag tror att vi måste leta efter nya sätt att marknadsföra
elitspelarna för bredden. När ekonomin blir sämre behöver vi
kunna motivera för medlemmarna att vi
ska satsa pengar på eliten."

A

nders Pettersson från Göteborg utsågs till
ny förbundskapten i somras när Johan
Sigeman avgick. Trots att Anders varit
med och arrangerat två SM-tävlingar och
ett Lag-EM samt vunnit ett Skol-SMguld är han förmodligen ett okänt namn
för de flesta.
– Jag hade inte haft några uppdrag inom schacket
på fem år eftersom jag har bott utomlands, men
tidigare har jag haft ideella uppdrag i många
föreningar och jag tycker om folkrörelse- och
föreningsliv så jag kände att det var dags att
engagera mig i schacket igen.
– När uppdraget annonserades ut blev jag
intresserad eftersom det var ett tydligt och lagom
omfattande uppdrag, så jag kontaktade Anil
Surender (då ordförande i SSF:s tävlingskommitté)
för att få veta mer.
Första uppgiften för den nye förbundskaptenen
blev Schack-OS i Khanty-Mansijsk där laguttagning och anmälan redan var gjorda när
Anders tillträdde. Det visade sig dock bli problem
med visum för Evgenija Pavlovskaia och därför
blev det en del jobb med att i ett sent skede ersätta
henne med Angelina Fransson. Dessutom tog
Anders initiativ till den uppskattade landslagsbloggen där spelare och ledare i den svenska

Text: Niklas Sidmar
truppen rapporterade direkt från Sibirien.
– Jag tror att vi måste leta efter nya sätt att
marknadsföra elitspelarna för bredden. När
ekonomin blir sämre behöver vi kunna motivera
för medlemmarna att vi ska satsa pengar på eliten.
Kanske kan den här typen av åtgärder hjälpa till
med det.
– Titta till exempel på Friidrotts-EM där de
svenska tiokamparna fick en egen kamera och
dagligen rapporterade med filmer från sina
förberedelser och tävlingar. Jag menar inte att vi
ska gå så långt, men det kan vara nyttigt att se hur
man gör på andra håll för att få ett perspektiv.
Inför de första egna laguttagningarna håller
Anders på att tillsammans med damförbundskaptenen Tom Wedberg ta fram en policy för
uttagning till landslagen. Det är viktigt att
kriterierna är tydliga för att få transparens kring
laguttagningarna, menar Anders.
– Jag tror inte att det blir så stora skillnader
mellan hur det var tidigare och hur det blir nu.
Uttagningen handlar om att väga aktivitet mot
ratingtal och ålder, och som jag ser det är det de två
förstnämnda som väger tyngst. Grundprincipen
är att det är de spelare som jag tror kommer att
göra det bästa resultatet vid varje enskilt tillfälle
som tas ut.
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FOTO: Fatou Bah

Någon landslagsklass som spelare har Anders
aldrig nått, men som ung tillhörde han skiktet
strax under toppen i sin åldersklass och den egna
schackkarriärens höjdpunkt nåddes 1999, då
Anders vann äldsta klassen i Skol-SM.
– Det fanns ju några väldigt starka spelare i
min åldersklass, men de bästa saknades det året.
Om Pontus Carlsson, Emanuel Berg eller Anders
Olsson hade varit med hade det nog blivit svårare
att vinna …
En annan stark insats gjorde han några år senare
i SS Manhems klubbmästerskap. Då tog han, som
lägst rankad, KM-titeln i konkurrens med spelare
som Mats Welin och Victor Nithander.
Att på allvar satsa på schacket har dock aldrig
varit aktuellt, inte ens när han spelade som mest i
Karlskoga med omnejd på nittiotalet.
– När jag gick på gymnasiet höll jag verkligen
på jättemycket med schack, tränade eller spelade
nästan varje dag och många helger. Något sug efter
att ha schack som något mer än hobby har dock
aldrig funnits.
Som för så många klubbspelare har andra saker
i livet tagit överhanden. Jobbet tar mycket tid och
2007 gifte han sig med hustrun Fatou som han
träffade i Gambia.
Allsvenskan spelar han dock regelbundet och i
år har han deltagit i tre av de fem första matcherna
för SS Manhems andralag i division 1 västra.
Efter gymnasiet studerade Anders bland annat
internationella relationer och till Göteborg kom
han 2001. I SS Manhem engagerades han snart
i styrelsen och var under ett par år PR- och
rekryteringsansvarig i klubben. När Göteborgs
Schackförbund arrangerade Schack-SM ingick
han i arrangörsstaben både 2004 och 2005, och
han ansvarade för det lyckade genomförandet
av ett sportstudioinspirerat kommentatorsrum
under Lag-EM 2005.
Efter Lag-EM blev det dock en långvarig paus
från schacket för Anders. Han fick erbjudande om
arbete av organisationen Gambiagrupperna, där
han sedan tidigare var ideellt engagerad, vilket
resulterade i en flytt till den lilla västafrikanska
republiken. Det tog tre år innan han var tillbaka
i Sverige igen.
– Det finns ett Gambia Chess Association som
är medlem i Gambias olympiska kommitté, men

de har egentligen ingen verksamhet och inga
medlemmar. I grannlandet Senegal spelas det
en del schack, men dit var det för långt att åka,
så förutom en del spel på Internet blev det inte
mycket schack under den tiden.
– Jobbet gick ut på att arbeta med organisationsoch skolutveckling på landsbygden i Gambia.

Organisationen hade tidigare koncentrat sig
på att bygga skolor, men skulle gå vidare till att
engagera sig bredare med utbildning som metod
för fattigdomsbekämpning. När jag började var
det exempelvis bara ett fåtal gambier som arbetade
i organisationen, men nu är det en majoritet.
Eftersom även Anders föräldrar är engagerade

i Gambiagrupperna har han tillbringat en del tid
i landet tidigare. Trots det är det förstås en enorm
omställning att flytta dit för att leva och arbeta.
– Som europé i Gambia kan man få känslan av att
man har obegränsat med pengar medan folk runt
omkring ofta är väldigt fattiga. Även om man tjänar
ganska lite jämfört med i Sverige, är inkomsten
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många gånger högre än vad befolkningen där
tjänar och de sociala skillnaderna är enormt stora.
Om de som tjänar mest i Sverige har tio gånger
högre inkomst än de som tjänar minst är kanske
faktorn i Gambia 1 000 eller 10 000.
– Bara en sådan sak som att man har tre
anställda hemma är en helt ny situation, som
känns lite märklig i början. Visst kan man resonera
så att man tycker att det är fel att ha anställda och
att man kan tvätta, diska och klippa gräset själv.
Men då är det människor som blir arbetslösa,
människor som kanske behöver de här pengarna
för att försörja inte bara sig själva utan en stor
familj också. Det här är något som det inte är så
lätt att veta hur man ska förhålla sig till och man
måste hela tiden tänka på hur man beter sig.
Kontraktet i Gambia upphörde 2008 och
Anders tackade nej till en förlängning. Tre år i exil
fick räcka och tillbaka i Sverige fick han jobb på
Lilla Edets kommun där han sedan dess arbetar
som utvecklingsledare på Bildningsförvaltningen.
I arbetsuppgifterna ingår övergripande skolutveckling, IT-utveckling, målstyrning, uppföljning och stöd till chefer och politisk ledning.
Och erfarenheterna från Gambia har kommit till
användning på ett mycket handgripligt sätt.
– Gymnasiet i Lilla Edet har ett byggprogram
och som en del av utbildningen ska eleverna åka
till Gambia för att bygga skolor där. Det är en bra
chans för eleverna att få nyttiga erfarenheter för
framtiden.

"Som europé i Gambia kan man få känslan av att man har
obegränsat med pengar medan folk runt omkring ofta är
väldigt fattiga. "

1. Lunds ASK
2. SK Rockaden
3. Team Viking
4. Eksjö-Aneby-A.
5. SK Kamraterna
6. SS Manhem
7. Västerås SK
8. Limhamns SK
9. Solna SS
10. Farsta SK
11. Upsala ASS
12. Örgryte SK

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
7
6
3
4
2
3
1
3
1
2
1

0
0
1
3
0
3
0
4
0
2
0
1

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

50		
43½
43½
30½
30		
29		
30½
30		
25½
25		
24		
22½

16
14
14
9
8
7
6
6
6
4
4
3

Fördel LASK inför sammandraget
Tre lag gör upp om SM-titeln i Elitseriens slutsammandrag, som spelas i Västerås ungefär samtidigt
med denna tidnings utgivning. Och det är utan tvekan LASK som har det bästa läget.
Förra årets guldlag Team Viking tappade redan i
det första sammandraget en överraskande poäng
mot SS Manhem, men den stora skrällen kom
i januari då nedflyttningskandidaten Västerås
besegrade vikingarna med klara 6–2.
Efter den smällen var det nog en och annan som
räknade ut förra årets guldlag, men revanschen
kom i det prestigefyllda Stockholmsderbyt mot SK
Rockaden. Team Viking vann med hela 7–1 och
även om mycket ska stämma för att man ska ta
sig upp på första plats finns i alla fall chansen kvar
inför slutspelet.
SK Rockaden har annars visat stabilitet hela
säsongen och egentligen inte varit hotat i någon av
sina tidigare matcher.
Detsamma gäller LASK, som förra året förlorade
mot Limhamn, och därefter aldrig kunde komma
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ikapp Team Viking. I år hade man lärt av förra årets
misstag och trummat ihop ett hyperstarkt lag till
Skånederbyt. Inklusive debuterande estländaren
Kaido Külaots hade LASK fyra stormästare i
laget, och matchen kunde vinnas med 5–3. Med
två poäng ner till Rockaden och ytterligare en
till Team Viking har LASK utan tvekan guldläge,
inte minst tack vara att man har överlägset bäst
partipoäng av de tre guldkandidaterna.
Nedflyttningsstriden i årets Elitserie har hela
säsongen varit synnerligen intressant, med många
lag inblandade och överraskande vändningar.
Västerås SK såg exempelvis nästan avhängt ut
med noll poäng inför juluppehållet. Skrällsegern
mot Team Viking följdes dock upp av vinster mot
både Farsta och Upsala, och nu ligger plötsligt
västmanlänningarna på sjunde plats.
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Spelöppningsskola
Av Ari Ziegler

PHILIDOR del 2
1.e4 e5 2.Sf3 d6
XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVlnTr0
9ZppZp-?pZpp0
9-?-Zp-?-?0
9?-?-Zp-?-0
9-?-?P?-?0
9?-?-?N?-0
9PZPPZP-ZPPZP0
9TRNVLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

Skräckvarianterna i
Modern tappning av Philidor
1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 e5 4.Sf3
Sbd7 5.Lc4 Le7

XIIIIIIIIY
9r?lWqk?-Tr0
9ZppZpnVlpZpp0
9-?-Zp-Sn-?0
9?-?-Zp-?-0
9-?LZPP?-?0
9?-SN-?N?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TR-VLQMK-?R0
xiiiiiiiiy

Ett annat skäl att frukta Philidor
är att vit har två hemska
offervarianter till sitt förfogande
vilka kan te sig mycket
skrämmande. De är ofarliga
ur teoretiskt perspektiv, men
räddhågsna spelare kan uppleva
mycket ångest i samband med
nedanstående varianter.
6.Sg5
6.Lxf7+?! är livsfarligt men
otillräckligt. 6…Kxf7 7.Sg5+
Kg8 är tvunget om man vill att
tanten ska överleva. 8.Se6 De8
9.Sxc7 Dg6 10.Sxa8 (10.0–0
Tb8 som i Kristian EvertssonStrikovic sätter inte tillräcklig
press på svart.) 10…Dxg2 11.Tf1
exd4

XIIIIIIIIY
9N?l?-?kTr0
9Zpp?nVl-Zpp0
9-?-Zp-Sn-?0
9?-?-?-?-0
9-?-ZpP?-?0
9?-SN-?-?-0
9PZPP?-ZPqZP0
9TR-VLQMKR?-0
xiiiiiiiiy

48 TfS 1/2011

12.Dxd4 Se5 och nu hotar svart
Sf3+ och Lh3. 13.f3 13…Sfg4!
hotar Lh4+. 14.Dd5+ Sf7 15.Dc4
Man vill hålla f1–tornet
garderat så att kungen kan fly
när schacken kommer.
15…Lh4+
16.Kd1
Le6
(Löparen är tabu.) 17.De2 Sf2+!
18.Txf2 Lxf2 och svart står
bättre!
6…0–0 7.Lxf7+ Txf7 8.Se6 De8
9.Sxc7 Dd8 10.Sxa8 b5!
Den vita springaren är dödsdömd, och skulle därför gärna
vilja ta med sig b-bonden i
döden, men svart behöver inte
tillåta detta.
11.dxe5 Sxe5

XIIIIIIIIY
9N?lWq-?k?0
9Zp-?-VlrZpp0
9-?-Zp-Sn-?0
9?p?-Sn-?-0
9-?-?P?-?0
9?-SN-?-?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TR-VLQMK-?R0
xiiiiiiiiy
Vit får torn och två bönder för
löpare och springare. Det är ett
vinnande övertag i slutspelet.
Men vi kommer inte dit … Svart
står inte sämre. Så, om man vill
spela Philidor som i första hand
är en idébaserad öppning måste
man dels tåla att spela på remi i
sämre slutspelsställningar, dels
kunna hålla huvudet iskallt
när man möter risksökande
motståndare som öppet deklarerar att de vill döda en rätt
upp och ner. Om man klarar
dessa ytterligheter så är Philidor
kanske det perfekta valet.

Shirovs variant
Ännu ett aggressivt spelsätt att
frukta.
1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 e5 4.Sf3
Sbd7 5.g4

XIIIIIIIIY
9r?lWqkVl-Tr0
9ZppZpn?pZpp0
9-?-Zp-Sn-?0
9?-?-Zp-?-0
9-?-ZPP?P?0
9?-SN-?N?-0
9PZPP?-ZP-ZP0
9TR-VLQMKL?R0
xiiiiiiiiy
Detta brukar kallas Shirovs
drag eftersom det var han
som introducerade det mot
Azmajparasvili i Lag-EM i
Ungern 2003. Men han säger
själv att det var hans lagkamrat
Vallejo Pons som hade kikat på
det och som föreslog det under
förberedelserna. Vallejo Pons
har dock själv aldrig spelat
draget.
5…Sxg4
Att avböja gambiten är inte att
rekommendera: 5…g6 6.g5 Sh5
7.Le3 Lg7 8.Dd2 0–0 9.0–0–0 f5
10.exf5 Txf5 11.Le2! (Utnyttjar
det faktum att svart har svårt
att finna ett bra drag.) (11.dxe5
Sxe5 12.Sxe5 Lxe5 13.Lc4+
Kh8 14.Se2 med idén f4 ger
vit en bättre ställning.) 11…a5
(11…Df8 12.Sh4 Tf7 13.Lxh5
gxh5 14.g6 med linjeöppning.)
12.Kb1 a4 13.a3 och svarts drag
börjar ta slut. 13…c6 Nu när
d6-bonden är försvagad slår vit

till! 14.dxe5 Sxe5 15.Sxe5 Lxe5
16.Lxh5 gxh5 17.Se4 och vit står
på vinst. Inför den stora floran
av idéer som f4, Tg1, Sf6 och/
eller påhopp på d6 eller h5bönderna står svart försvarslös.
6.Tg1
Om 6.Lc4 så 6…exd4.
6…Sgf6 7.Le3
Shirov har alltid spelat 7.Lc4
vilket hotar Sg5 här. Men draget
ger svart enkel utjämning eller
nästan fördel om han vet vad
han ska göra. 7…h6 8.Le3 c6
och nu:
a) 9.Dd3 b5 10.Lb3 (10.Lxf7+
Kxf7 11.dxe5 dxe5 12.Sxe5+ Kg8
är inget för vit.) 10…La6 11.Sd1
c5 med bra spel för svart.
b) 9.dxe5 dxe5 10.Dd3 b5 11.Lb3
(11.Lxf7+ Kxf7 12.Sxe5+ Sxe5
13.Dxd8 Sf3+) 11…Da5 12.0–0–
0 La6 (Svarts idealuppställning
mot vilken vit inte har något bra
svar.)
13.Se2 (13.Sd2 c5 14.Ld5 c4
15.Df1 Tc8 16.Kb1 b4) 13…c5
14.c4 b4 15.Sg3 Lb7 och svart
har inga problem.
7…c6 8.Dd3!?

XIIIIIIIIY
9r?lWqkVl-Tr0
9Zpp?n?pZpp0
9-?pZp-Sn-?0
9?-?-Zp-?-0
9-?-ZPP?-?0
9?-SNQVLN?-0
9PZPP?-ZP-ZP0
9TR-?-MKLTR-0
xiiiiiiiiy

Ett drag som tar bort det oerhört
effektiva b5, Da5, La6 följt av
b4 eftersom löparen då hänger
på a6. Svart får finna en annan
plan. Om 8.Dd2 så 8…b5 9.a3
a6 10.0–0–0 Dc7 11.Kb1 (11.Sh4

a5 12.dxe5 dxe5 13.f3 b4 14.Sb1
g6) 11…a5.
8…b5
8…exd4 9.Lxd4 Sc5 10.De2
Se6 11.0–0–0 Sxd4 12.Sxd4 (12.
Txd4 Dc7) 12…De7 13.f4 h5
14.e5 dxe5 15.fxe5 Sg4 16.Sdb5
Th6 17.Sd6+ Txd6 18.exd6 Dxe2
19.Lxe2 Lf5 20.Ld3 Le6 med
fördel för vit enligt Bologan.
9.0–0–0 Da5
9…Dc7 är kanske vettigare
här, t.ex. 10.Kb1 (10.Lh3 b4
11.Se2 d5 med oklart spel.)
10…b4 11.Sa4 Da5 12.b3 med
kompensation för bonden.
10.dxe5 Sxe5 11.Sxe5 dxe5
12.Lg5 Le6
12…Le7? 13.Lxf6 Lxf6 14.Dd6
Db6 15.a4 b4 16.Sb5 och vit
vinner.
13.Lxf6 gxf6 14.Lh3 Td8 15.Df3
Ke7 16.Kb1

XIIIIIIIIY
9-?-Tr-Vl-Tr0
9Zp-?-Mkp?p0
9-?p?lZp-?0
9Wqp?-Zp-?-0
9-?-?P?-?0
9?-SN-?Q?L0
9PZPP?-ZP-ZP0
9?K?R?-TR-0
xiiiiiiiiy
Vit har mer än kompensation
här tack vare svarts dåliga löpare
på f8, hans kassa f-bonde och
orockerade kung.
Huvudvarianten i
Modern Philidor
1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 e5 4.Sf3
Sbd7 5.Lc4 Le7 6.0–0 0–0 7.Te1
c6 8.a4 b6

XIIIIIIIIY
9r?lWq-Trk?0
9Zp-?nVlpZpp0
9-ZppZp-Sn-?0
9?-?-Zp-?-0
9P?LZPP?-?0
9?-SN-?N?-0
9-ZPP?-ZPPZP0
9TR-VLQTR-MK-0
xiiiiiiiiy
Svart vill inte spela …a5 och ge
upp idén att spela b7–b5. Men
8…a5 är huvudvarianten. Mer
om det i nästa avsnitt. Nu har vi
en intressant strategisk ställning.
Svart förbereder a7a6 och b7-b5
men han måste vara på sin vakt
mot vits d4-d5.
9.b3
9.d5 har Kasparov spelat mot
Azmaiparasvili, men svart borde
kunna utjämna även om jag inte
kan bevisa det. 9…cxd5 (Lägg
märke till att 9…c5 inte är bra
nu på grund av 10.a5 och vit står
överlägset. Svart har en statisk
bondeställning på damflygeln.)
10.Sxd5 Lb7 11.Sxf6+ Sxf6
12.Dd3 Tc8 13.c3 (13.b3 Sxe4
14.Txe4 d5 och svart står bättre
eller 13.Lb3 Sd7 med lika spel)
13…Tc5 (13…Txc4 14.Dxc4
Lxe4 15.a5 är intressant men
ger nog inte riktigt fullgod
kompensation för svart.) 14.Lg5
Dc8 15.Sd2 Td8 16.Lxf6 Lxf6
17.Ld5 h6 och vit står något
bättre.
9…a6 10.Lb2
10.d5 cxd5 (Nu kan man
förvisso spela 10…c5 eftersom
a5 inte finns. Men idén är helt
enkelt inte bra. Svart är allt för
statisk. Vit ställer en springare
på c4 och står bra.) 11.Sxd5 Sxd5
(11…Lb7 12.La3 Sxd5 13.Lxd5
Lxd5 14.Dxd5 Sf6 15.Dd3 Dc7
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16.Tad1 Tfd8 17.c4) 12.Lxd5
Tb8 13.Dd2 Sf6 14.Lc4 Lb7
15.Ld3 Sd7 och svart utjämnar.
10…Tb8 11.Ld3 Dc7
11…Lb7 12.Dd2 b5 13.axb5
axb5 14.Sd1 Dc7 15.Se3 g6
16.h3 och vit står något bättre.
Framförallt står han friare.
12.Dd2

XIIIIIIIIY
9-Trl?-Trk?0
9?-WqnVlpZpp0
9pZppZp-Sn-?0
9?-?-Zp-?-0
9P?-ZPP?-?0
9?PSNL?N?-0
9-VLPWQ-ZPPZP0
9TR-?-TR-MK-0
xiiiiiiiiy
Slutsats: Att spela utan 8…a5
lovar inte utjämning för svart så
länge vit inte spelar d4–d5.

Huvudvarianten i
Modern Philidor utan La2
1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 e5 4.Sf3
Sbd7 5.Lc4 Le7 6.0–0 0–0 7.Te1
c6 8.a4 a5

XIIIIIIIIY
9r?lWq-Trk?0
9?p?nVlpZpp0
9-?pZp-Sn-?0
9Zp-?-Zp-?-0
9P?LZPP?-?0
9?-SN-?N?-0
9-ZPP?-ZPPZP0
9TR-VLQTR-MK-0
xiiiiiiiiy
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Shirov gillar inte 8…a5 eftersom
svart förlorar flexibilitet, men i
stort sett alla spelar 8…a5 här.
9.b3
Shirovs rekommendation. Bologan anser att svarts bästa drag
nu är:
9…Sb6 10.Lf1
10.Ld3 Lg4 ger lika spel liksom
10.Le2 d5 11.Sxe5 Lb4 och
10.dxe5 Sxc4 11.bxc4 dxe5
12.Sxe5 Dxd1 13.Txd1 Lb4.
10…exd4 11.Sxd4 d5 12.e5
12.exd5 Sbxd5 13.Sxd5 Sxd5
14.La3 Lxa3 15.Txa3 Df6 med
lika spel enligt Bologan. Om
12.Lb2 så 12…dxe4 13.Sxe4 Sxe4
14.Txe4 Lf6.
12…Se8 13.Sce2 g6 14.Sf4
Eller 14.Lh6 Sg7 15.Sg3 Lg5
16.Lxg5 Dxg5 17.c4 Le6 18.Dc2
Sd7 19.Sf3 De7 20.Dc3 dxc4
21.Lxc4 Lxc4 22.Dxc4 Sc5
23.Tad1 Tfd8 24.h3 Sge6.
14…Sg7 15.g3
Med idén Lg2.
15…Sd7
Men varje drag innebär nya
alternativ och istället för att
spela Lg2 spelar vit:
16.e6 Sf6 17.Lb2

XIIIIIIIIY
9r?lWq-Trk?0
9?p?-VlpSnp0
9-?p?PSnp?0
9Zp-?p?-?-0
9P?-SN-SN-?0
9?P?-?-ZP-0
9-VLP?-ZP-ZP0
9TR-?QTRLMK-0
xiiiiiiiiy
… och vit står något bättre.

Huvudvarianten i
Modern Philidor med La2
1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 e5 4.Sf3
Sbd7 5.Lc4 Le7 6.0–0 0–0 7.Te1
c6 8.a4 a5 9.h3

XIIIIIIIIY
9r?lWq-Trk?0
9?p?nVlpZpp0
9-?pZp-Sn-?0
9Zp-?-Zp-?-0
9P?LZPP?-?0
9?-SN-?N?P0
9-ZPP?-ZPP?0
9TR-VLQTR-MK-0
xiiiiiiiiy

Många backar frivilligt till a2
här eftersom de inte vill att
springaren ska få tempo på
löparen. Men det är inte säkert
att springaren står så bra på
b6, så varför inte låta honom
få spela det? Tarrasch sa någon
gång att en springare alltid
står dåligt på b6 och jag håller
med. Jag ser mer b6-fältet som
ett mellanlandningsfält för
springaren och om jag inte med
säkerhet kan se vart springaren
ska ta vägen sedan så vill jag inte
avskräcka springaren från att gå
dit.
9.Lb3 är lite dumt med tanke
på att springaren istället går till
c5 för att trakassera löparen.
9…Sb6 10.La2
Eller 10.Lb3 Sfd7 11.Le3 exd4
12.Lxd4 (12.Sxd4 Sc5 13.Df3
Sxb3 14.cxb3 Sd7 15.Tad1
Te8 16.Sf5 Se5 17.Sxe7+ Dxe7
18.Dg3 Le6 19.Se2 f6) 12…Sc5.
10…Sfd7
Svarts idé är att slå på d4 och
sedan spela upp springaren till

c5 och norpa a4-bonden. Det
tillåter vi inte!
11.dxe5 dxe5 12.Le3 Dc7
13.Sg5!?
Vit hotar Dh5.
13…Sf6
Nu kan inte svart spela Td8 och
damen är en smula överlastad
på c7 där den ska gardera såväl
b6 som e5.
14.Dd3

XIIIIIIIIY
9r?l?-Trk?0
9?pWq-VlpZpp0
9-Snp?-Sn-?0
9Zp-?-Zp-SN-0
9P?-?P?-?0
9?-SNQVL-?P0
9LZPP?-ZPP?0
9TR-?-TR-MK-0
xiiiiiiiiy

Vad ska svart göra? Finn ett
meningsfullt drag tack!
14…Sh5
14…Sfd7 15.De2! och vit har fått
draget De2 gratis vilket kan vara
dödsbringande om svart spelar

tillbaka springaren: 15…Sf6?
16.Lxf7+ Txf7 17.Lxb6 Dxb6
18.Dc4; 14…h6? 15.Sxf7 Txf7
16.Lxb6 Dxb6 17.Dc4.
15.Sf3 Sd7
Inte 15…Sf6 16.Lxb6 Dxb6
17.Sxe5.
16.Dc4 Sb6 17.De2 Sd7 18.Tad1

XIIIIIIIIY
9r?l?-Trk?0
9?pWqnVlpZpp0
9-?p?-?-?0
9Zp-?-Zp-?n0
9P?-?P?-?0
9?-SN-VLN?P0
9LZPP?QZPP?0
9?-?RTR-MK-0
xiiiiiiiiy

Vad ska vi då säga om Philidor?
Det är oerhört stabilt för svart
om man spelar den moderna
dragföljden. Om vit är lugn ska
han nog kunna stå lite bättre,
vad än svart hittar på.
Dock tror jag att det i
praktiken kan vara svårt för vit
att vara lugn och rätt vad det är
känner man pressen att hitta på
något. Svart har normalt parader
på allt och det är lätt hänt att vit
skjuter sig i foten.

Och vit står något bättre. Till
exempel:
18…Sc5 19.Sg5 Sf4 20.Lxf4
exf4 21.Dh5 Lxg5 22.Dxg5
fortarande med något bättre spel
för vit.

Minnesord:
Gustav Ek 1912 – 2010
Strax före årsskiftet nåddes vi av budet att Gustav Ek
lämnat oss. Gustav blev medlem i Skövde SS redan 1942
och engagerade sig regelbundet i föreningens aktiviteter
under alla år. Så sent som in på nittiotalet kunde man se
honom delta i seriespel och klubbturneringar och till för
bara några år sedan träffade vi honom då och då under
schackveteranernas sammankomster i föreningen. Vi saknar
Gustav och bevarar honom i ljust minne.
Kamraterna i Skövde Schacksällskap
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Hjalmar Söderberg –
problemkompositör i elitklass
Hjalmar Söderberg är en av Sveriges främsta författare. Det är känt sedan länge att Söderberg hyste
ett intresse för schack. Men hur stort var det? Hur duktig var han? Och hur påverkade det hans
författarskap? I sin nya bok Hjalmar Söderberg och schackspelet försöker Jesper Hall ge svar.

Text: Jesper Hall
I tjugoårsåldern läste jag Doktor Glas av Hjalmar
Söderberg och blev helt knockad av läkarens
själsliga våndor som leder fram till överlagt
mord. Sedan dess läser jag varje år romanen för
att påminna mig om litteraturens möjligheter när
det gäller karaktärsstudier, berättarstrukturer och
språklig stringens.
Ungefär samtidigt som Söderbergs författarskap
öppnade sig för mig fick jag reda på att han var
schackintresserad, då jag läste hans recension av
bröderna Ludvig och Gustaf Collijns klassiker
Lärobok i schack (1898). Den inleds på följande
sätt:
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
vad världen är: Dreyfusaffären, anarkistmord
och tidskriftsredaktörer, som vänta på oförsiktigt
utlovade bidrag.
Även denna text gjorde ett djupt intryck, eftersom
jag tolkade den som en gåta inte bara om
Söderbergs eget förhållande till schack utan även
om spelets innersta väsen.
För fem år sedan bestämde jag mig för att
studera Söderbergs schackintresse. Vid en första
läsning av texter om och av honom med schackanknytning blev jag dock mest förvirrad.
Å ena sidan visade det sig att schack sällan
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förekom i Söderbergs texter, och då som en enkel
markör för borgerlig förströelse eller som en
symbol för ensamhet när någon spelar med sig
själv. Jag fann heller aldrig att Söderberg spelade
i turneringar eller ens var en regelbunden gäst på
Stockholms Schacksällskaps spelkvällar, trots att
han var medlem där.
Å andra sidan visade det sig att han hade
publicerat ett flertal schackproblem, som för mitt
otränade öga verkade avancerade. Han hade en
spelpartner i form av Sveriges rikaste man, Ernest
Thiel, som han i perioder spelade dagligdags med,
och när de båda lämnade Stockholm av olika
anledningar spelade de korrespondensschack mot
varandra under mer än tjugo år. Där till skrev hans
nära vän Gustaf Collijn i artikeln Ett historiskt
schackparti från 1942 att: ”Under större delen av
sitt liv ägnade Söderberg oerhört mycket tid åt sitt
schackintresse.” Jag fäste mig vid orden ”oerhört
mycket”. Det är ett starkt uttryck, och Collijn var
en erkänt skicklig stilist. Han bör ha menat vad
han skrev.
Att jag trots förvirringen bestämde mig för
att gräva djupare berodde på att jag insåg att
de som tidigare hade tagit sig an Söderbergs
schackspelande hade problem med att dra
slutsatser, eftersom litteraturvetarna saknade
schackkunskaper, och schackspelarna saknade
litteraturkunskaper. Det kändes som om jag med
min något udda kombination, schackspelare,
teaterregissör och författare, faktiskt kunde bidra
med något.

Dessutom fick jag ett nästan osannolikt napp vid under de främsta. Då ska man komma ihåg
ett besök på handskriftsavdelningen vid Göteborgs att under den period som Söderberg verkade
universitetsbibliotek i form av en tidigare onämnd var Sverige ett framstående land när det gäller
anteckningsbok med Söderbergs samtliga schackkomposition. Både tidningar och tidskrifter
korrespondensschackpartier mot Ernest Thiel. publicerade problem och anordnade tävlingar, och
Sporrad av detta började jag tillsammans med Sverige hade några kompositörer i världsklass.
schackhistorikern Peter Holmgren att dammsuga
När jag hade kommit så långt att jag kunde
tidskrifter i Sverige och utomlands för att se om det konstatera att Söderberg både ägnade en stor
fanns fler schackproblem
del av sitt liv åt schack och
skapade av Söderberg än
var talangfull, kom förstås
de femton som nämns
frågan hur detta påverkade
i
Söderbergbiografen
hans författarskap. Det är
Herbert Friedländers bien fråga som är berättigad
bliografi. Och det fanns
eftersom Söderberg ofta lät
det. Till dagens dato har
det egna livet ge inspiration
trettiosex schackproblem
till det han skrev.
komponerade av SöderVid en ny genomläsning
berg identifierats.
av hans författarskap fastDen första frågan som
nade jag för två texter, debattvar naturlig med tanke
novellen Generalkonsulns
på det nya material jag
F-båtsmiddag och dramat
hade funnit, var förstås
Ödestimmen. Nu började en
hur duktig Söderberg
spännande resa. Ju mer jag
egentligen var.
fördjupade mig i texterna,
När det gällde korredesto mer fascinerad blev
spondenspartierna blev
jag av det intrikata sätt som
jag överraskad av den höga
Söderberg använt schack på
kvaliteten på partierna
för att ge texterna tyngd och
mellan Söder-berg och
struktur.
Thiel. Vid en genomI början av tiotalet drev
spelning märker man att
intresseorganisationerna
det är två skolade spelare Hjalmar Söderberg vid bokhyllan i Idun 31 Svenska pansarbåtsförensom möts, två spelare från 1919.
ingen och Nationalinsamsom måste ha läst både
lingen för en pansarbåt en
schackböcker och tidskrifter och därtill haft stor kampanj för att Sverige skulle bygga en pansarbåt
praktisk erfarenhet, eftersom de behärskar spelets av F-typ. I Generalkonsulns F-båtsmiddag, som
samtliga faser.
publicerades i Dagens Nyheter den 3 mars 1912,
Det är svårt att finna ett bra referensmaterial för smular Söderberg sönder varje tänkbart argument
korrespondensschack från början av tjugotalet, för att bygga båten genom en logisk krigsstrategisk
men den rutinerade korrespondensschackspelaren analys. Det intressanta är att han innan analysen
och schackhistorikern Calle Erlandssons be- börjar öppnar för en koppling till schack, och vid
dömning ”två spelare precis under Sverigeeliten” en närläsning är det också tydligt hur han använt
stämmer nog rätt bra.
schackstrategier för att underbygga sina argument
När det gällde schackproblemen var det än och analysera situationen.
svårare att göra en bedömning av kvaliteten och jag
Novellen slutar med att när Söderbergs alter ego,
fick därför ta hjälp av Kjell Widlert, internationell debattören Markel, avslutat sin insiktsfulla men
domare i problemschack. Widlert säger så här:
långa analys vänder han blicken ut mot rummet.
– Söderberg höll god svensk klass, nivån Det är inte längre någon som lyssnar. År 1915
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byggdes också den fullständigt
meningslösa
pansarbåten
”Sverige” för de sjutton miljoner
kronor som insamlingarna hade
gett.
Ödestimmen är än mer
intrikat och mångbottnad i
sitt användande av schack,
inte minst för att ordet schack
aldrig nämns i dramat. För en
schackspelare är det dock inte
svårt att i titeln se parallellen till
”fjärde timmen”, då tidsnöden
sätter in och långsiktiga planer
förbyts till intuitiva chansningar.
Det är också kampen för
förnuftsbaserad analys som
genomsyrar dramat från 1919.
Orsaken därtill är att Söderberg
ville varna för framtida politiska
ledare som är beredda att driva
länder i krig med hjälp av
känslomässig retorik bortom
sans och vett. Återigen en nästan
kusligt träffsäker profetia med
tanke på det världskrig som
komma skulle.
Har då mina studier givit mig
några svar på gåtan Söderberg?
Svaret är både ja och nej. För
även om jag lyckats ringa in
Söderbergs
schackspelande,
och analyserat det på olika
sätt, är han undanglidande.
Orsaken är att hans intresse
bottnade i något annat än den
drivkraft schackspelare brukar
ha. För Söderberg var schack
en intellektuell samvaro när
han spelade med sina vänner,
en vetenskap när han spelade
korrespondensschack
och
en konst när han skapade
schackproblem. Det primära
målet för honom var således
inte att visa upp sig eller besegra
någon annan, bara sig själv.
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Två av Söderbergs främsta schackproblem
Kommentarer av Kjell Widlert
Ur ett brev till Gustaf Collijn

XIIIIIIIIY
9r?-?k?-?0
9Zpp?-?p?p0
9-ZP-?-ZP-?0
9?-SN-SN-?-0
9-?-?R?-?0
9?-?K?-?-0
9-?R?-?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Matt i 2 drag

1.Tg2 hotar 2.Tg8 matt.
1…Td8† 2.Sed7 matt.
Vit behöver inte frukta
1…0-0-0+, som inte längre
kan besvaras med 2.Scd7 matt,
ty rockaden är förbjuden! Det
beror på att svarts senaste
drag före diagramställningen
bevisligen måste ha ägt rum
med kungen eller tornet, och
då kan han inte längre ha
rockadrätten kvar.
Man har sedan länge enats
om att rockad är tillåten
i schackproblem så länge
rockadrätten inte bevisligen
har förverkats.
Att utnyttja rockad på
detta sätt är en långt ifrån
ny idé, det första exemplet
publicerades av den berömde
Sam Loyd (1841–1911), en av
problemhistoriens idérikaste
och originellaste komponister,
redan kring 1859. I Söderbergs
framställning är det intressant
att vit i diagrammet faktiskt
kan göra matt om svart
rockerar, men eftersom svart
inte får göra det kan vit lugnt

ge upp den möjligheten. Den
poängen kanske var ny när
detta komponerades, och i så
fall borde uppgiften absolut ha
publicerats.
Ur ett brev till Gustaf Collijn

XIIIIIIIIY
9-?l?-MK-?0
9?-TR-?N?-0
9-ZPp?k?-?0
9?-Zp-?-Zp-0
9nSn-?-ZpP?0
9?P?-ZP-Tr-0
9-?LZPQ?-?0
9?-?-?-Vl-0
xiiiiiiiiy
Matt i 3 drag

1.Da6 hotar 2.Dxc8† Kf6 3.Df5
matt.
2…Kd5 3.Dd7 matt, eller Df5
matt.
1…Lxa6 2.Td7 hotar 3.Td6
matt.
2…Kxd7 3.Lf5 matt.
1…Sxa6 2.Txc6† Kd5 3.Td6
matt.
2…Kd7 3.Td6 matt.
1…Sxb6 2.Te7† Kf6 3.Da1
matt.
2…Kd5 3.Te5 matt, eller Le4
matt.
1…Sd3 2.Dxd3 Kf6 3.Dg6
matt.
Observera den helt oväntade
och vackra mattbilden med
damen på a1 i bivarianten som
inleds med 1…Sxb6.

Hjalmar Söderberg
och schackspelet
av
Jesper Hall

165:för TfS läsare

Nu har du som läser Tidskrift
för schack möjlighet att köpa
Jesper Halls bok Hjalmar
Söderberg och schackspelet till
specialpris direkt från förlaget!
Ring, skriv eller e-posta
Bokförlaget Atlantis senast den
1 maj och ange kampanjkod
“Tidskrift för schack” så får du
köpa boken för 165 kr (ca-pris
i bokhandeln 230 kr). Frakt
tillkommer.
Bokförlaget Atlantis
Sturegatan 24
114 36 Stockholm
08-545 660 70
order@atlantisbok.se
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Kort VM-äventyr i
turkiska Hatay
Text: Pia Cramling
Hatay i Turkiet vid gränsen till
Syrien stod som värd för DamVM, som spelas med knockoutmatcher.
Mina förväntningar på arrangemanget var
stora. De tävlingar jag har spelat
i Turkiet före VM hade alla
varit trivsamma och med bra
spelförhållanden. Men den här
gången blev jag lite besviken.
God mat men i små portioner
kunde inte uppväga nackdelarna
med hotellet: höga priser på
rum och mat och att det var så
lyhört på rummet.
Jag kunde bara komma till
ro på kvällarna när spelarna i
rummen intill mitt hade lagt
sig! Jag var inte ensam om att
vara missnöjd med spelförhållandena. Efter VM har ett
öppet brev, som många VMspelare skrivit under, publicerats, där man kritiserar
arrangemanget.
Den rymliga och ljusa lokalen
på hotellet var utmärkt men
tyvärr fick jag bara spela ett
enda parti där. Första ronden
hade överraskande flyttats till
ett museum, något vi fick veta
på plats i Hatay. Orimligt för
en VM-tävling, tycker jag,
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och det känns nästan som om
arrangörerna och Fide, som
godkänt spellokalerna, inte
själva tar mästerskapet på allvar.
Museet var mycket fint att titta
på men det fanns inte en stor sal
där alla kunde sitta tillsammans.
Istället satt de 64 spelarna i tre
mindre rum med korridorer
emellan och med ojämna
ljud- och ljusförhållanden. Jag
tyckte själv att det var alldeles
för mörkt i det rum vi satt
i. Att hitta till toaletten flera
korridorer bort var inte heller
lätt. Det var en liten labyrint att
leta sig fram i och ett besök tog
sin goda tid eftersom det bara
fanns två toaletter, som spelarna
skulle samsas om med vakter
och besökare.
Jag hade fått hemmaspelaren
Yildiz Betul Cemre på min
lott i första omgången. Vi
har mötts flera gånger under
de senaste åren och jag hade
vunnit alla partier utom ett
snabbschacksparti, som slutade
remi.
I det första partiet i Hatay
överraskade hon i öppningen
men jag fick ändå bra spel och
vid tidkontrollen tog jag över.

Här, ett tiotal drag senare, är det
dags att knyta till säcken:

XIIIIIIIIY
9-?-?-?k?0
9?-?-?-Zp-0
9-?-?-?q?0
9?p?p?-?-0
9-SnnZP-?-?0
9?-?-?RSN-0
9-?-?-?-ZP0
9?rSN-WQ-?K0
xiiiiiiiiy

Bindningen på första raden är
mycket bekymmersam för vit,
dessutom är hon bonde under.
Svart har flera bra drag och det
är inget fel på det jag valde.
52…Sd6
Jag hade planerat 52…Sa2
men ändrade mig. Slutspelet
efter 53.Sf5 Txc1 54.Se7+ Kh7
55.Dxc1 Sxc1 56.Sxg6 Kxg6
vinner. Vit kan försöka röra till
ställningen med 53.De7 Txc1+
54.Kg2, som jag blev lite orolig
för, men svart håller allt under
kontroll med t.ex. 54…Sd6.
Även 52…Sc2 för att
nästla in en andra springare i
motståndarlägret var ett bra
alternativ …
53. Tb3 Txb3?

FOTO: Lennarth Eriksson

Här börjar jag gå fel. Rätt var
53…Sc2! 54.Dg1 (På 54.Dd2,
eller 54.Dd1, är 54…Se4! starkt –
det drag jag hade förbisett – och
här vinner det direkt. Poängen
är att 55.Df4 [55.Dxc2 Sxg3+!
56.Txg3 Dxc2] 55…Dd6! 56.Df1
Sd2 vinner material.) 54…Ta1
och svart behåller pressen.
54.Sxb3 Sd3 55.De3 Se4 56.Sd2
Sdf2+?
Naturligtvis ska jag med en
merbonde byta en springare.
Efter 56…Sxd2 57.Dxd2 b4
58.Dc2 Sf4! 59.Db3 Dd3 tvingas
vit byta dam och merbonden
avgör partiet.
57.Kg2 Sg4?
Ett sista misstag, nu går det inte
längre att vinna partiet. Istället
57…Sxd2 58.Dxd2 Se4 59.Dc2
Kh7 och jag har fortfarande
goda möjligheter att vinna med
min merbonde.
58.Dd3! Dh6 59.Sdxe4 dxe4
60.Dxe4 Dxh2+ 61.Kf3 Sf6
62.De6+ Kh7 63.Df5+ Kh8
64.Dxb5 Dd2 65.Db8+ Kh7
66.De5 Dd1+ 67.Kg2 Dd2+
68.Kf3 Dd1+ 69.Kg2 Dd2+
remi
Det skulle bli ännu värre dagen
efter i matchens andra parti. I
en ställning där jag hade kunnat
få fördel genom att gå ur en
dragupprepning lät jag tiden
gå ut. Jag trodde att vi hade
nått tidskontrollen vid 40 drag.
Men vi hade bara gjort 39 drag
och jag förlorade på tid, vilket
kändes hemskt onödigt. Till
råga på allt hade jag bestämt
mig för att göra det rätta draget,
som hade gett mig fördel. Men
eftersom det var så rörigt dagen
innan, då jag lät motståndaren
komma undan med remi, ville
jag göra mitt 41:a drag i lugn

Det blev en snabb sorti för Pia Cramling i VM, där hon snöpligt
förlorade redan i första ronden. I Rilton Cup, där den här bilden är
tagen, blev det sex poäng av nio och en elfteplats.
och ro efter tidskontrollen. En
mängd personer stod också som
hökar runt mitt bräde så visst
borde jag ha förstått att allt inte
stod rätt till.
Det blev ett snöplig kort VMäventyr för min del. Men jag
var inte ensam bland de högst
rankade spelarna att få åka hem
tidigt. Bara Humphy Konery,
Indien, och Hou Yifan, Kina,
seedade etta respektive tvåa
höll för favoritrycket. Liksom
2008 möttes de i semifinal
och återigen vann den unga
kinesiskan
matchen
dem
emellan. Den helkinesiska VMfinalen mellan Hou Yifan och

den okända och betydligt lägre
rankade Ruan Lufei, som jag
själv slog ut i åttondelsfinalen
2008, blev oväntat hård. Ruan
Lufei var inte ens med i Kinas
silverlag i OS och i VM gick hon
alltid vidare genom att vinna de
korta särspelspartierna. Efter
2–2 i långpartierna i finalen
kunde Hou Yifan till slut avgöra
matchen genom att vinna
snabbschackmatchen med 3–1.
16-åringen Hou Yifan är,
tycker jag, onekligen den största
talangen bland tjejerna efter
Judit Polgar och det var bara en
tidsfråga innan hon skulle bli
världsmästarinna.
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Stockholms SF firade
100-årsjubileum

Helgschack i
Karlstad och Göteborg

Den 28 januari firade Stockholms Schackförbund sitt 100-årsjubileum på restaurang
Tatterhall. Gästerna underhölls bland annat
av Staffan Scheja som framförde ett stycke av
Franz Liszt.
Dessutom presenterades den drygt 500 sidor
långa jubileumsboken Stockholms Schackförbund 1911–2011, författad av Peter Holmgren.

Inte mindre än sju spelare delade segern i
Karlstad Open, som traditionsenligt spelades
i mellandagarna. Bäst särskiljning hade topprankade stormästaren Thomas Ernst och totalt
deltog 81 spelare.
En dryg vecka senare var det dags för Hisingen
Open i Göteborg, där 62 spelare trotsade de glashala
vintervägarna. Även här var det turneringens ende
stormästare som vann, Ralf Åkesson. Han fick
dock dela prispengarna med Mikael Arnelind.

FOTO: Calle Erlandsson

Nakamura segrade i Wijk aan Zee

De senaste åren har Sverige haft deltagare i C-gruppen i Wijk aan Zee, men i år var domare Anil Surender
turneringens ende svensk. Hikaru Nakamura (bilden) segrade före världsmästaren Viswanathan Anand,
medan Magnus Carlsen fick nöja sig med att dela tredjeplatsen med Levon Aronian.
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FOTO: Calle Erlandsson

Tikkanen fick Martensstipendiet

Nyblivne stormästaren Hans Tikkanen belönades för sitt framgångsrika
2010 med årets Rolf Martensstipendium. Fonden bildades 2008 för att
hedra minnet av Rolf Martens, Sverigemästare och medlem av Lunds
ASK och de två första åren fick Nils Grandelius stipendiet.
På bilden får Hans ta emot stipendiet av LASK:s ordförande Gunnar
Finnlaugsson.

FOTO: : Mac Lennart Lindskog, Stockholms Varjehanda

Fuglesang besökte Akademien

Rymdfararen och
Schackakademiens ledamot
Christer Fuglesang (t.h.) var
på plats när Akademiens
aktivitetskommitté sammanträdde i början av februari. På
bilden syns också Akademiens
preses Sören Mellstig.
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Information från Sveriges Schackförbund
Allsvenska serien 2011/12
Så snart årets allsvenska serie är färdigspelad påbörjas planering och serieindelning
av allsvenskan 2011/12. Inför nästa säsong gäller följande:
● Varje distriktsförbund har rätt att anmäla två nya lag till division III. Dessa kan
ha kvalificerat sig via distriktsseriespel eller på annat sätt som distriktet har
bestämt. Anmälan ska göras senast 31 mars.
● De lag som ej önskar delta i allsvenska serien kommande säsong ska meddela
detta senast 10 april. Lag som inte är avanmälda kommer att placeras in i den
preliminära gruppindelningen och faktureras anmälningsavgiften.
● Lag som är intresserade av vakansplats högre upp i seriesystemet inför kommande
säsong ska meddela detta senast 10 april. Eventuella vakansplatser fördelas
enligt tävlingsbestämmelsernas paragrafer 11.5 och 11.6 bland de lag som har
anmält intresse. Detta gäller även lag som har placerat sig på nedflyttningsplats
i division III.
Internationella ungdomstävlingar
Under 2011 finns bland annat följande tävlingar tillgängliga för de som vill åka på
egen bekostnad:
● EU-Mästerskapet i Mureck, Österrike 2–11 augusti 2011
● Junior-VM i New Delhi, Indien 1–16 augusti 2011
● Ungdoms-EM i Albena, Bulgarien 10–21 september 2011
● Ungdoms-VM i Caldas Novas, Brasilien 1–27 november 2011
Anmälan för deltagande i dessa tävlingar görs till:
hakan.winfridsson@schack.se senast den 30 april 2011.
Sveriges Schackförbunds kansli, 011-10 74 20
kansliet@schack.se
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Riltonkombinationer
Av Axel Smith
1. R. Åkesson–J. Ask

2. E. Frisk–M. Bouaraba

3. K. Astrup–T. Straeter

XIIIIIIIIY
9-?-?R?-?0
9ZplZp-?kZpp0
9-?-?-Wq-?0
9?-SN-?p?-0
9-?P?-ZP-?0
9?P?-?-ZP-0
9P?-?-?-ZP0
9?-?-?RMK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

XIIIIIIIIY
9r?-?-Trk?0
9Zpp?-?pZpp0
9-WqnTRlSn-?0
9?-?-Zp-?-0
9-?-?P?-?0
9ZPNVL-?-?-0
9-ZPP?QZPPZP0
9?-MK-?L?R0
xiiiiiiiiy
Vit drar

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9Zp-?-?qMkp0
9-?-?p?p?0
9?-Zp-TR-?-0
9PZpPSnQ?-?0
9?-?-?-?-0
9-ZP-?-ZP-ZP0
9?-?r?-TRK0
xiiiiiiiiy
Svart drar

4. S. Brynell–A. Kopasov

5. A. Smith–A. Sjimanov

6. E. Berg–A. Smith

XIIIIIIIIY
9rSn-Wqk?-Tr0
9Zp-Zp-SnpZpp0
9-Zp-Vlp?-?0
9?-?-?-?-0
9-?PZPP?-?0
9?-?-?-ZP-0
9P?-?-ZPLZP0
9TRNVLQ?-MKR0
xiiiiiiiiy
Svart drar

XIIIIIIIIY
9R?l?r?k?0
9?p?-?-?p0
9-?pZp-?p?0
9?-?-?p?n0
9-ZPP?P?-Wq0
9?-SN-?P?-0
9-?-WQ-?PZP0
9?-?L?-?K0
xiiiiiiiiy
Svart drar

XIIIIIIIIY
9-?-Tr-Mk-?0
9?-?n?pZpp0
9pVl-SN-?-?0
9?-?pZP-?-0
9PZp-?-?-?0
9?P?-?P?-0
9-VLrTR-?PZP0
9?-?-MK-?R0
xiiiiiiiiy
Svart drar

7. B. Wihlborn–V. Forsberg

8. L. Johansson–J. Eriksson

9. J. Furhoff–I. Markevich

XIIIIIIIIY
9-?-?r?k?0
9Zpp?r?-?p0
9-?pZp-?p?0
9WQ-?-?-Vlq0
9-?PZPp?l?0
9?P?-ZP-ZP-0
9P?-?-TR-ZP0
9?-VL-TRNMK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-Zp-?kZP-Zp0
9?-?-?-?-0
9-?-?-MK-ZP0
9ZP-?-?-?l0
9-?L?-?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

XIIIIIIIIY
9r?-?rSnk?0
9?l?-?pZpp0
9p?-Zpp?-?0
9?pWq-?-ZP-0
9-?-?PZPNWQ0
9?-SNP?-?R0
9PZP-?-?-ZP0
9TR-?-?-?K0
xiiiiiiiiy
Vit drar

Lösningar på nästa sida

Lösningar
1.

24.Tf8+! och svart gav upp. Tornet på f8 är ett lockbete för att tvinga in svart i gaffeln efter
24…Kxf8 25.Sd7+.

2.

13.La5! och svarts dam saknar fält. I partiet följde 13…Dxb3 13…Lc4 räddar damen −
bonuspoäng om ni såg detta drag! Efter 14.Dxc4 Sxa5 15.Txb6 Sxc4 16.Txf6! gxf6 17.Lxc4 har
vit dock två pjäser och en bonde för svarts torn. Med punkten på d5 vinner det enkelt. 14.cxb3
Sxa5 och vit vann enkelt.

3.

42…Df3+! och vit gav upp. Efter 43.Dxf3 Txg1+ 44.Kxg1 Sxf3+ avgör gaffeln.

4.

När jag gick förbi brädet tyckte jag att Stellan stod utmärkt med sitt fina centrum. Sen upptäckte
jag tornet på h1 … 12…Le5! Svart utnyttjar vits dåliga utveckling. Bonden på d4 är spikad i
dubbel bemärkelse. 13.Da4+ 13.Lb2 Sbc6 och bonden faller. 13…b5! Kopasov offrar en bonde
för att senare få Tb8 med tempo. 14.Dxb5+ Sbc6 15.Sd2 Tb8 16.Da4 Dxd4 17.Tb1 Txb1
18.Sxb1 Da1! 19.Dc2 0–0 och med drag som Tb8 och Sd4 hinner svart vinna minst en pjäs
innan vit hunnit med kungen till h2. De sista dragen i partiet var 20.Lf1 Sd4 21.Dd3 Tb8
22.La3 Txb1 23.Lxe7 Td1 24.uppg.

5.

24…Sg3+ 25.Kg1 Dxh2+! 26.Kxh2 Sf1+ 27.Kg1 Sxd2 och med bonde mer hade svart inga
problem att vinna.

6.

27…Txb2! 28.Txb2 Sxe5 och svart hotar både Sd3+ och Txd6. Vit kan flytta tornet med
tempo men efter 29.Te2 Sd3+ 30.Kd2 Sf4 är vi där igen: svart har ett dubbelhot. Vits bästa
drag är nu att spela vidare med bonde mindre efter 31.Sf5 Sxe2 32.Kxe2. I partiet följde 31.Sb7
Td7 32.Te5 Txb7 och svart vann enkelt.

7.

28…Lxe3! Svarts idé är att 29.Dxh5 bemöts med mellandraget 29…Lxf2+.

8.

56.Lf5+! Lxf5 57.f7 Kxf7 58.Kxf5 och svart är satt i dragtvång. När svarts kung går åt det
ena hållet går vit åt det andra. I partiet stod svarts bonde på b5 istället för b6. Ställningen har
modifierats för att det inte ska finnas en bilösning med det enkla 1.Ld3.

9.

21.Sf6+! gxf6 22.gxf6 Vit hotar nu Dh6 följt av matt på g7. Svart har bara ett drag som försvarar
mot det hotet. 22…h5 23.Tg1+ 23.Sd5 skär av svarts dam och förbereder Dxh5. Det vinner
ännu snabbare men det är inget fel på Furhoffs drag. 23…Sg6 24.Tg5 Dd4 25.Thg3 25.Dxh5?
Dxf6 och svart lyckas försvara sig. 25…Kf8 26.Txh5 och det finns inget försvar mot Th8+ med
matt.
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Svenska Schackbutiken AB
”Hos oss blir schack enkelt”

Behöver du schackböcker, schackprogram eller schackspel? Jag har allt en schackspelare behöver!
Finns varan hemma skickas den samma dag. Beställningar under 600 kr skickas mot faktura och endast
enhetsporto 29 kr tillkommer. Min styrka är gedigen produktkompetens och mycket hög servicenivå. Vill
du ha rabatt varje gång du handlar? Gå då med i Schackbutiken Klubb där du får 15 % rabatt på böcker
och 10 % på allt schackmaterial! Fullständiga villkor ﬁnns på vår hemsida. I Schackbutiken arbetar
IM Ari Ziegler. Välkommen att besöka en välsorterad butik där du hittar Nordens största lager av schackartiklar!
Hemsida: www.schackbutiken.com
Öppet mån–fre 09.30–17.30, Vegagatan 18, 413 09, Göteborg

DGT 2010
av DGT

e-post: order@schackbutiken.com
Tel/fax: 031-24 47 14

Pris: 595kr

Det är dags för en digital revolution i SSF! Sveriges Schackförbund kommer i sommar låta alla klasser i SM spelas med
klockor från DGT. Schackbutiken säljer nu DGT 2010 till kampanjpris (ord. pris 720 kr).
DGT 2010 har status som ofﬁciell FIDEschackklocka. Klockan fungerar för alla FIDEs betänketider. Den uppdaterade
versionen med blå linje i mitten är från oktober 2010. Den innehåller de senaste programmeringarna.
DGT 2010 är efterföljaren till DGT 2000, världens mest sålda digitalklocka vilken har sålts i över 250 000 ex. DGT
2010 är förbättrad på alla punkter! Den har en stor tydlig display. Sköna mjuka tryckknappar. Den är enkel att ställa
och har valbar ljudfunktion. Klockan kan även användas för Shogi, Go och andra spel med Byu-yomi.
Klubbar som köper ﬂer än 5 st betalar 500 kr styck. (OBS! Detta erbjudande gäller till och med 30 april 2011.)

DGT Easy Gametimer
av DGT

Pris: 290kr

En perfekt klocka för skol- och ungdomsverksamhet. Man ställer busenkelt in valfri tid för respektive spelare. Ljud
eller inte bestämmer du själv. Klockan ﬁnns i fyra olika fäger.
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B

Avsändare: Sveriges Schackförbund,
Kabelvägen 19, 602 10 Norrköping

