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Schack i skolan!
Skolschackklubbarna finns i hela landet

Strategier och skolsatsningar
Så har det allsvenska seriespelet
avslutats för denna säsong och
för ovanlighetens skull var det
sammandraget i Elitserien och
Superettan som blev slutpunkten. Skälet till detta var att
vi ville undvika tidigare års
kalenderkrockar mellan vårt slutsammandrag och motsvarande
helger för de övriga nordiska
ligorna. Kanske inte en jättegrej
i sig men en av många åtgärder
för att höja kvaliteten på våra
evenemang. En annan, något större ändring på
detta tema som vi genomför till nästa säsong är att
införa en ny betänketid med tilläggstid i division
I och II (och framöver i division III), samt att vi
fortsätter att Eloregistrera fler divisioner för varje
år.
Vid sidan av allsvenska serien är naturligtvis
SM-tävlingarna varje sommar vårt största breddevenemang. Om några månader väntar årets
tävling i Örebro som har alla förutsättningar att
bli en succé. Glädjande nog har förändringarna av
uttagningen till SM-gruppen inneburit att samtliga
ratingplatser tillsatts av stormästare, något som
inte var möjligt med den gamla modellen. Det är
därför ingen vågad gissning att sommarens SMgrupp blir en sevärd historia med vad som kan
vara det starkaste startfältet någonsin. Ni tar väl
chansen att delta i Örebro och se detta på plats?
Och för alla som deltog i fjolårets SM är det
säkert glädjande att höra att vi kommer att återvända till Dalarna redan nästa år, närmare bestämt
till Borlänge där 2014 års SM ska spelas. Precis
som senast, i Falun 2012, samarbetar vi med
eventbolaget Visit Södra Dalarna och vi räknar

med att arrangemanget blir minst
lika bra som för två år sedan.
Som tidigare nämnts har vi
i styrelsen under hösten och
våren jobbat väldigt hårt med
strategifrågor, något som har varit
kraftigt nedprioriterat de senaste
åren. Styrelsens övergripande syn
på SSF:s verksamhet och målsättningar kommer att presenteras
vid sommarens kongress, men det
är glädjande att se hur de olika
bitarna redan nu börjar falla på

plats.
Vid vårt senaste styrelsemöte hade vi långa
diskussioner kring skolschacksverksamheten, ett
av fokusområdena för såväl denna som tidigare
styrelser. Vi har till stor del provat oss fram på detta
område och tycker att vi har hittat ett bra koncept
med skolschackklubbarna. Vad vi har saknat är
ett tydligt svar på frågan ”Vad vill vi åstadkomma
med våra skolschacksatsningar?”
Svaret på denna fråga bör också styra våra
framtida satsningar inom området. Här är
styrelsen överens om att vi naturligtvis vill
värna om skolschacksverksamheten i sig, men
också sträva efter att hitta kopplingar till den
traditionella klubbverksamheten. Eftersom den
senare delen har varit eftersatt kommer den att
prioriteras under det kommande året.

Anil Surender, ordförande SSF
anil.surender@schack.se
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Schackfyran har sedan några år tillbaka varit i det närmaste rikstäckande och
efter tre år med skolklubbsprojektet har även detta spridit sig till nästan hela
landet. Idag har ungefär 450 skolklubbar bildats, fördelat på 21 av landets 25
distrikt.
Det som dessa klubbar har gemensamt är att man från skolans sida har insett
vilka positiva effekter schack har för barns sociala och intellektuella utveckling.
Hur man har valt att kombinera skola och schack finns det dock många olika
exempel på, och här presenterar vi några.

Text: Niklas Sidmar

B

Tilde Johansson Schelin och Julia Forster skulle vilja spela
mer schack om det fanns fler tävlingar som var anpassade för
skolan.

onden är som ett försvar framför kungen, kan man säga, förklarar Susanne
Jacobsson och beskriver hur man får
flytta den. Hon får snabbt en kommentar
från en av de mer rutinerade eleverna.
– Du glömde en sak med bonden. Hur
den kan förvandlas till dam!
– Jag har hört en sak om bonden, säger någon.
Att den inte kan förvandlas till kung. Stämmer
det?
Det är schacklektion på Aggerudsskolan i
Karlskoga där eleverna i femman har blandad
erfarenhet av spelet. Några håller precis på att lära
sig pjäsernas gång, medan andra redan har varit
med i schacktävlingar mot barn från andra skolor.
Schackverksamheten startade egentligen på
Häsängsskolan, som nu har lagts ner och integrerats
med Aggerud. Man var med i Schackfyran för två
år sedan och erfarenheten väckte mersmak.
– Barnen tyckte att det var jätteroligt och vi
höll igång även efter Schackfyran. Vi bildade en
skolklubb och jag gick Jesper Halls kurs. Intresset
var stort, men det som saknades var en naturlig
fortsättning, som Schack-56an. Vi har försökt att
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Susanne Jacobsson undervisar eleverna på Aggerudsskolan i schack. Den
här terminen kommer schackverksamheten i första hand att bedrivas under
Elevens val.

vara med på små distriktstävlingar, men det kräver
ju ett visst föräldraengagemang och det blir inte på
samma sätt en tävling för hela klassen, förklarar
Susanne Jacobsson.
Även på Aggerud bildades en skolklubb, men
Susanne berättar att hon inte är säker på att man
har hittat rätt former för klubbverksamheten.
Klubben på Aggerud var baserad på en klass, men
nu kommer schackverksamheten på skolan att
drivas i första hand på Elevens val.
Tilde Johansson Schelin och Julia Forster var
med i den klass som gick till final i Schackfyran
2011 och fick åka till Globen. Båda har fortsatt
att spela schack till och från, men precis som sin
lärare hade de önskat att det fanns fler tävlingar
som klassen kunde vara med i tillsammans.
– Vi var med i Schackfyran, och först kom JanOlov Lind hit och berättade om schack och så fick
vi schackspel till klassen. Sedan kom vi femma i
Örebrotävlingen. Egentligen var det bara fyra lag
som skulle gå vidare, men vi fick en extraplats,
berättar Tilde Johansson Schelin.
– Efter Schackfyran har vi fortsatt att spela, men
inte lika mycket. Jag hade gärna spelat mer om vi

Karl Hagberg, fritidspedagog på Aggerudsskolan, bedrev schackverksamhet
i turneringsform på sin förra skola.

till exempel hade kunnat vara med i Schack-56-an,
säger Julia Forster.
På Aggerudsskolan finns även fritidspedagog Karl
Hagberg. Han jobbade tidigare på Karlbergsskolan
och efter att ha gått Jesper Halls pedagogkurs
blev han entusiastisk och drog igång en klubb
på skolan. Man valde en egen väg för att bedriva
verksamheten eftersom den så småningom
kretsade kring en stor skoltävling som man
arrangerade varje termin.
– Jag blev jätteinspirerad av Jesper och Jan-Olov
och verksamheten började med att barnen spelade
på rasterna och fick möjlighet att bli medlemmar
i klubben.
Det schackliga huvudnumret på Karlbergsskolan
blev dock den stora terminsturneringen. En hel
dag frilades för schacktävlingen och sedan spelade
alla elever tillsammans i en stor tävling, oavsett
ålder och förkunskaper.
– Det var inga problem alls, de mindre barnen
tyckte snarare att det var spännande att möta
de äldre barnen. Alla visste inte exakt hur alla
pjäserna gick, men vi skrev uttryckligen i reglerna
att de större barnen skulle hjälpa de mindre. Det

fungerade fantastiskt bra.
– Jag har alltid varit positiv till schack, men det
är först nu när jag har gått Jespers kurs, och sett
vilken effekt schack har på barnen, som jag har fått
bekräftat hur bra det är, förklarar han.
– En mamma sa inför turneringen att hennes
son hade koncentrationssvårigheter och svårt att
sitta still, och att schack nog inte var något för
honom. Han var en av dem som gick till semifinal!
På en skola är det ju mycket elevbekymmer och
problem, och då är det fantastiskt att kunna
få jobba med någonting som bara är positivt,
förklarar Karl Hagberg.

SCHACK I SKOLAN I ÖREBRO LÄN
I Örebro län finns idag ungefär femton
skolklubbar, där några bildades redan 2011,
medan merparten kom igång förra året.
Klubbarna har i huvudsak bildats med
Schackfyran som utgångspunkt.
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och är överens om att schack är kul. Men vad det
är som är roligt är inte så lätt att sätta fingret på.
– Jag vet inte riktigt… funderar Hanna.
– Jag vet inte heller riktigt… men visst är det
bara kul på något sätt?
– Mm, säger Hanna och ler.
Mikael Leindal och Claes Karlsson gick
tränarkursen i höstas, efter att matteläraren på
skolan tipsat dem, och de blev snabbt intresserade.
Båda två är fritidspedagoger på Vilbergsskolan
och nu spelar fritidsgruppen, som består av
tredjeklassare, schack varje tisdag i Vilbergens
bibliotek strax intill skolan.
– Det är bra för barnen att komma ifrån en
stund och byta miljö. Därför har vi lektionen
i biblioteket även om barnen förstås spelar på
skolan också, förklarar Mikael Leindal.
Schacklektionen pågår i ungefär fyrtiofem
minuter, och den här dagen blir det rotationsschack
nästan hela tiden. Vid tidigare lektioner har
man bland annat använt sig av uppgifterna till
Schackma Gandhi får en idé, då man har löst dem
tillsammans.
– Oftast tänker man ju ensam när man spelar
schack, men vi märkte att det var bra för barnen
att diskutera problemen och resonera sig fram

O

till lösningar. Vi har även tänkt använda oss av
smartboard och spela schack mellan två grupper
som får rådgöra inbördes, men vi har inte provat
det ännu.
– Det är roligt att se att en del elever som är tysta
när det gäller problem i matematik blir väldigt
aktiva när det gäller schack, för egentligen är det
ju ungefär samma sak, säger Claes Karlsson.

Claes Karlsson och Mikael Leindal är ansvariga för skolschackklubben i Vilbergsskolan i
Norrköping. Varje tisdagseftermidag går fritidsgruppen iväg till biblioteket och har schacklektion.

ch så skakar ni hand med varandra. Kom
ihåg att rört är fört och släppt är släppt.
Varsågoda!
Claes Karlsson sätter igång spelet på
Vilbergens bibliotek, där Vilbergsskolans
Schackklubb har sin tisdagsträning. Efter
en stund stoppar Claes de pågående partierna
och ber alla att flytta sig ett steg till höger. Spelet
fortsätter, men nu har spelarna fått nya ställningar
att ta itu med.
– Det är bra att de får försöka förstå hur någon
annan har tänkt, och även om den ene spelaren
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är mycket bättre än den andra kan det bli jämnt
eftersom förutsättningarna förändras hela tiden.
– Det är ingen som har något emot det, alla vet
att förutsättningarna är olika, och det blir inte så
viktigt om man vinner eller förlorar.
Hanna Eriksson och Emrik Karlsson håller med
om att ”rotationsschack” är en rolig övning.
– Det är i alla fall roligt om man får ett bra
läge… men ibland blir det jättetråkigt när man får
ett dåligt läge, som jag gjorde mot dig, säger Emrik
till Hanna.
Båda två har börjat spela schack ganska nyligen

Emrik Karlsson har spelat schack sedan han gick i
tvåan och tycker att han har lärt sig mycket på att
spela i skolan.

SCHACK I SKOLAN I ÖSTERGÖTLAND

Ungefär femton pedagoger gick SSF:s pedagogkurs i
Norrköping i höstas och nu har nio skolschackklubbar
bildats i kommunen.

I Östergötland har tretton skolschackklubbar bildats, de flesta i Norrköping men några
också i Linköping, Motala och Mjölby.
Bakgrunden till klubbarna är skiftande
och det förekommer såväl klubbar som har
bildats av fritidspedagoger eller mattlärare
som rena Schackfyranklubbar.
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ch kom ihåg att ni måste lämna in
juluppgifterna nästa vecka om ni vill ha
era poäng i poängjakten!
Mark Peters avslutar den första
schacklektionen efter jul med att påminna
barnen, innan de hämtas upp av sina
föräldrar och lämnar klassrummet.
Jörlanda ligger i Stenungsunds kommun, i
Bohuslän några mil norr om Göteborg. Mark
Peters flyttade hit med familjen för några år sedan,
och drog snabbt igång skolschackklubben på
Jörlandaskolan, där hans söner går.
Mark är själv lärare på Kristinaskolan i
Angered i Göteborg, och håller på att starta
schackverksamhet även där.
– Den här veckan ska vi arrangera vår första
schacktävling på Kristinaskolan, och jag hoppas
att vi ska kunna bilda en egen skolklubb så
småningom, förklarar han.
I Göteborg har distriktet ännu inte tagit
något samlat grepp kring skolklubbarna, utan

de klubbar som har bildats har gjort det med
olika utgångspunkt och olika förutsättningar.
Jörlandaskolans Skolschackklubb har många
länkar till det traditionella schacket, Leif Isaksson
från Stenungsunds SK besöker regelbundet
skolklubben och hjälper till med träningen, och
flera av barnen tränar och spelar också med
Stenungsunds SK.
– Det är viktigt att barnen får spela mot andra
i samma ålder, och jag tror att det är bra att det
startas verksamhet lokalt så att inte alla som vill
spela schack måste åka in till Göteborg.
– Min tanke är att den här klubben ska finnas
kvar om tio år, och jag hoppas förstås att mina
barn fortsätter att vara intresserade. Vi erbjuder
verksamhet upp till sjätte klass då barnen går
ut skolan, sedan är vår plan dels att de äldre
barnen ska fortsätta som tränare, dels att de
som vill utvecklas ytterligare fortsätter att spela i
Stenungsunds SK, berättar Mark Peters.
Jörlandaskolans Skolschackklubb skiljer sig från

Axel Ahlström spelar mot Leif Isaksson från Stenungsunds Schackklubb. Samarbetet med den traditionella
klubben är gott och Leif är regelbundet med och hjälper till på träningarna på Jörlandaskolan.

Nea Persson har tränat schack i ett och ett halvt år
och varit med i en tävling i Göteborgs knatterally.
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Mark Peters är eldsjälen bakom Jörlandaskolans
Schackklubb.

de flesta klubbar som har bildats genom projektet
Schack i skolan genom att skolans personal inte
alls är inblandad i skötseln av föreningen. Skolan
ställer upp med lokaler är och är positiv till
verksamheten, men den drivs helt av Mark och
ytterligare några av föräldrarna.
Den här tisdagen är första träningstillfället efter
jul, och en del av medlemmarna verkar inte ha

upptäckt att verksamheten är igång ännu. Men ett
tiotal barn är på plats och dessa delas snabbt in i
olika grupper efter ålder och rutin. 3-4 föräldrar
hjälps åt att lära ut schack och hålla ordning i
de olika grupperna. Både Jesper Halls Schackma
Gandhi-material och Robert Danielssons Caissas
stege används, och dessutom har Mark satt
samman egna uppgiftshäften för att alla ska kunna
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Att åka tåg tillsammans är roligt för barnen och bra för sammanhållningen i klubben. Här är
Mats Harrén, Linus Gisselgård och Adam Nilsson på väg.

n av de första skolklubbarna att bildas
i Göteborg var Noleredsskolans SK i
Torslanda på Hisingen i Göteborg. Precis
som när det gäller Jörlandaskolan kom
initiativet från föräldrahåll. Mats Harrén,
som själv bor i Torslanda men spelar för Västerviks
ASK, drog igång verksamheten i första hand för att
hans dotter skulle kunna träna schack tillsammans
med sina jämnåriga kompisar.
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hans klass är med.
– Jag började spela förra sommaren. Då kunde
jag inte alla regler, men jag visste hur de flesta
pjäserna går, minns han.
Mark Peters berättar att nästa projekt är en
lagtävling som kommer att arrangeras var tredje
vecka, med deltagare från kommunerna norr om
Göteborg.
– Vi hoppas på lag från Kungälv, Stenungsund,
Orust, Tjörn och kanske ytterligare någon
kommun. Man ska tävla med femmannalag men
behöver inte ha samma lag varje gång, säger Mark
Peters.

FOTO: Jessica Nilsson

träna på sin egen nivå.
– Allt är roligt med schack. Träna är roligt och
spela är roligt. Och vinna förstås, förklarar Nea
Persson. Hon har spelat i ett och ett halvt år och
har hunnit med att vara med i en schacktävling,
Torslaget som ingår i Göteborgs knatterally där
många av barnen kommer från traditionella
klubbar.
– Det var också roligt, men det var svårt. En del
hade tränat mycket längre än jag, säger hon.
Även Elias Bäckström har deltagit i några
tävlingar, och dagen efter den här träningen ska
han spela Stenungsundskval i Schackfyran, där

Noleredsskolan började som en ekonomilös
skolschackklubb, men håller nu på att ombildas
till en traditionell schackklubb med namnet
Nolereds SK.
– Det var bra att vi kunde fungera som en
ekonomilös klubb tills det kändes som om verksamheten var stabil. Men nu när vi arrangerar
egna tävlingar, och behöver köpa schackmaterial
för att kunna hålla igång verksamheten känns det

naturligt att klubben fungerar som en traditionell
schackklubb, berättar Mats Harrén.
Barnen från Noleredsskolan har redan tävlat
flitigt både inom distriktet och i de nationella
skoltävlingarna. I höstas var ett tiotal barn från
klubben med i Skol-SM i Norrtälje, dit man
ordnade gemensam tågresa.
– Vi föredrar att åka tåg av sociala skäl. Det
är inte så kul för barnen att sätta sig och spela
schack efter en lång bilresa, men på tåget har de
ju jätteroligt tillsammans under hela resan, säger
Mats Harrén.

I

dag finns mellan 350 och 400
skolschackklubbar i Sverige. Den nordligaste ligger i Korpilombolo, där man i
höstas drog igång schackverksamhet på
Gårdbyskolan.
– Vi tycker att vi märker att de barn
som spelar schack har blivit bättre på
att koncentrera sig, de har exempelvis lärt sig
att använda koordinatsystemet när de arbetar
med tabeller. Det kan naturligtvis ha andra
orsaker också, men det verkar som om det har
med schacket att göra, säger Simon Mäkikaltio,
som är elevassistent på Gårdbyskolan, och den
som är ansvarig för schackverksamheten och
skolschackklubben.
Korpilombolo är en tätort i Pajala kommun och
Norrbottens län, med ungefär 500 invånare.
I schacksammanhang är Korpilombolo mest
känt för att Pia Cramling har sina rötter här, och
Cramling har vid flera tillfällen besökt orten och
spelat simultan.
Simon Mäkikaltio arbetar i första hand med
årskurs 5. Han har själv spelat mycket schack och
fick höra talas om Schackfyran av en kollega, i
höstas.
−Jag har själv undervisat barnen i fyran, och
förhoppningsvis kommer vi iväg till distriktsfinalen i Luleå för att tävla, berättar han.
Schackfyranundervisningen ledde till att Simon
gick SSF:s steg 1- och steg 2-kurs för pedagoger,
och efter att schackundervisningen spritt sig till en

SCHACK I SKOLAN I GÖTEBORG
I Göteborg finns än så länge bara en
handfull skolklubbar. Klubbarna har det
gemensamt att de har bildats utan någon
central samordning från distriktet, och
några pedagogkurser har ännu inte hållits i
Göteborg.
Klubbarna skiljer sig mycket från varandra i
sin uppbyggnad, exempelvis liknar några av
dem traditionella klubbar i sin verksamhet.

trea och en fyra bildades en skolschackklubb före
årsskiftet.
– Att bilda en egen klubb passade väldigt bra in
i vår verksamhet, och många barn har tyckt att det
har varit en kul grej att vara med i klubben.
Nu kommer ytterligare klasser på skolan att få
undervisning i schack, och Simon berättar att det
brukar ta några lektioner innan alla barnen i en ny
klass har lärt sig grunderna.
– Jag har gjort så att de får börja med att spela
med de enklaste pjäserna, bönder och kung, och
så fyller vi på med fler pjäser efter hand som de lär
sig. De flesta brukar kunna spela själva efter ett par
lektioner. Sedan har vi bland annat provat ”Helahavet-stormar-schack” i gymnastiksalen, och vi
har spelat lite småturneringar i klassrummen.
– Skolledningen har varit positiv och de allra
flesta barnen tycker om att spela. Enda problemet
hittills har varit att en del föräldrar inte vill skicka
iväg barnen på tävlingen, men vi hoppas att det
ordnar sig, förklarar Simon Mäkikaltio.

SCHACK I SKOLAN I NORRBOTTEN
I Norrbotten har en mycket bra Schackfyranverksamhet i framför allt Luleå skapat
en bra grund för skolklubbsbildandet, och
idag finns det ett tjugotal skolklubbar i
distriktet, i stort sett samtliga bildade under
2012.
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− Skillnaden är förstås stor. Barnen här har ju
inte samma stöd hemifrån, de är ofta trångbodda
och nya barn som kommer hit måste först lära sig
språket. Den sociala biten ser helt enkelt mycket
annorlunda ut. Därför passar schacket så bra
här. Barn som inte kan svenska riktigt bra ännu
kan ändå vara med och spela, vilket ökar deras
självförtroende, förklarar Lennart Berglind.
Han berättar att han införde schack på skolan
omedelbart när han kom till Kvarnbyskolan, och
sedan har verksamheten växt så att idag över 100
barn är med i någon av de fyra skolklubbarna. Olika
klubbar har bildats för lågstadiet, mellanstadiet,
fritids och sexårsverksamheten.
− Jag har snabbt insett fördelarna med att
använda schack i skolan. Schack är ett bra intresse
och det främjar koncentrationen, förmågan att
lösa problem och det logiska tänkandet. Allt detta
är bristvara för många skolbarn idag.
Nu kommer pedagogerna på skolan att gå tredje
steget i SSF:s pedagogutbildning och planer finns
för att utvidga verksamheten ytterligare inom den
närmaste framtiden.
− I april kommer vi att ha Öppet Hus på
skolan, och då planerar vi att ställa upp spel i
gymnastiksalen och låta föräldrar spela mot sina
och andras barn. Många av föräldrarna kan spela
schack och vi tror att det kommer att vara en bra
aktivitet.
− Sedan hoppas vi kunna få igång utbyte med
andra skolor, och vi vill förstås försöka att lotsa
barnen vidare från vår verksamhet på skolan till
traditionella schackklubbar, konstaterar Lennart
Berglind.
Björn Stenqvist är idrottslärare och entusiastisk schackinstruktör på Rinkebyskolan. Här
visar han hur det går till att göra matt med två torn.

arnen brukar få spela med bara bönder
den första tiden, och då blir de väldigt
nyfikna på de andra pjäserna och undrar
vad de har för egenskaper och vad de kan
göra. De associerar schackpjäserna med
spelfigurer som de är vana vid.
Ray Östman är barnskötare på förskoleverksamheten på Kvarnbyskolan i Stockholmsförorten Rinkeby och en av ett tjugotal lärare och
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SCHACK I SKOLAN I STOCKHOLM
annan pedagogisk personal som har gått de två
första av SSF:s pedagogutbildningar.
− När man har sexåringar krävs det nästan att
man sitter ner ensam med varje barn de första
gångerna. Men efter ett tag när de har lärt sig
grunderna kan de ju börja spela och då blir de
snabbt självgående, säger han.
Rinkeby är en stadsdel med mycket hög
andel invånare av utländsk härkomst, och på

Kvarnbyskolan går 400 barn av ett fyrtiotal olika
nationaliteter, samtliga med utländsk bakgrund.
Skolan satsar hårt på schack och initiativet kom
från rektor Lennart Berglind. Han har själv en
bakgrund som schackförälder, då sonen Axel
spelar i SK Rockaden och är en av de bästa i landet
sin åldersklass. Lennart kom till Kvarnbyskolan
för ett och ett halvt år sedan, efter att tidigare ha
varit på Högalidsskolan i innerstaden.

Stockholms SF är ett av de klassiska Schackfyrandistrikten, och mängder av barn och
lärare har kommit i kontakt med schack
genom åren.
Stockholm är idag ett av de distrikt där flest
skolklubbar har bildats, och Schackfyran
fortsätter att vara mycket stark med uppåt
3 000 deltagare i distriktsfinalen varje år.
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Ilshat Amarov, Sahar Balcazar, Athina Tsarsitalid och Ashot Grigoryan ingick i mellanstadielaget när
Kvarnbyskolan för första gången ställde upp i Skollags-DM. Laget slutade på en sjätteplats bland sjutton
deltagande skollag.

februari och mars deltog Kvarnbyskolan
för första gången med lag i Stockholms
Skollags-DM. I lågstadieklassen kom laget
på nionde plats, och i mellanstadieklassen
gick det ännu bättre, med en sjätteplats
bland sjutton lag.
− Det var roligt att få möta bra motståndare som
man inte spelat mot förut, berättar Ilshat Amarov,
som spelade på förstabordet i mellanstadielaget.
Ilshat har en bakgrund i Kazakstan, och har
spelat schack hemma sedan han var fem år. I laget
ingick även Sahar Balcazar, Ashot Grigoryan och
Athina Tsarsitalid, alla sjätteklassare på skolan.
Athina har bara varit i Sverige i nio månader,
och säger själv att hon inte är så bra på svenska
ännu, men några problem att berätta om sin
bakgrund har hon inte.
− Jag kommer från Grekland, men där har jag
aldrig spelat schack. Jag lärde mig när jag kom hit
och har spelat i ungefär fyra månader. Man måste
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tänka efter när man spelar schack, och det tycker
jag är roligt, säger hon och får medhåll av Sahar.
− Jag har aldrig varit så intresserad av schack
förut, och jag har inte spelat hemma, men när vi
började med schack här på skolan tyckte jag att det
var roligt direkt, säger hon.
Lagledare i Skollags-DM var skolans idrottslärare Björn Stenqvist. Han spelade schack som
barn i Ystad, men slutade när han blev ensam
junior i klubben. Intresset har han dock hållit vid
liv, och när schack infördes på Kvarnbyskolan blev
han genast entusiastisk.
− Jag hoppas att vi ska få in schack på schemat
nästa termin, och vill vara med och utveckla den
här verksamheten så mycket som det någonsin
går, och som ramarna tillåter…
− Skollags-DM var en jätterolig upplevelse för
dem som var med och nästa år siktar vi på att
ha med minst tre lag på lågstadiet och tre lag på
mellanstadiet, säger Björn Stenqvist.

Sveriges Schackförbunds stora skolschacksatsning
inleddes 2006 när man anställde Per Hultin som
projektledare för Schackfyran. Schackfyran,
som dittills varit en regional företeelse i några av
landets distrikt, växte snabbt för att efter några år
vara i det närmaste rikstäckande.
När satsningen inleddes var förhoppningarna
att man skulle få många nya Schackfyranmedlemmar, att nya schackklubbar skulle bildas
ur Schackfyranklasserna samt att en ny rekryteringsgrund för landets traditionella klubbar
skulle skapas. Den första av dessa ambitioner
infriades med råge, medan det gick betydligt
trögare med de andra två.
Nästa steg blev därför skolklubbsprojektet, som
inleddes 2009 i Lund som en försöksverksamhet
med namnet Schack i skolan under ledning av
Jesper Hall. Schack i skolan skulle fungera som en
länk mellan den traditionella klubbverksamheten
och Schackfyran, och hjälpa till att fånga upp det
stora schackintresse som varje år väcktes runt
om i landet. Försöket var lyckat och våren 2010
anställdes Jesper Hall för att sprida projektet i
övriga delar av landet.
− Min uppgift var att ta vara på det schackintresse
som Schackfyran föder hos barn och skola. När jag
satt som ordförande för Schackfyrankommittén
märkte jag att många pedagoger ville ha en
fördjupning, eftersom de märkte hur utvecklande
schack var för barn både socialt och intellektuellt.
Med detta som utgångspunkt formade jag ett
koncept där pedagoger utbildas och coachas till
att bli schackinstruktörer. Det har fungerat väl,
och för mig är det tydligt att schack är ett modernt
pedagogiskt verktyg som har kommit för att
stanna i svensk skola, förklarar Jesper Hall.
Idag har ungefär 450 skolschackklubbar bildats
runt om i landet och 12 000 fjärdeklassare spelar
Schackfyran varje år. Av de 450 klubbarna finns
mellan 350 och 400 kvar vid årets registrering.
En stor del av skolklubbarna är koncentrerade
i några av landets distrikt, och allra flest klubbar
finns i Stockholm, Uppland och Nordvästra Skåne.

FOTO: Eva Agnerstig

Snabb spridning av skolklubbar

På Björnaskolan i Örnsköldsvik har Eva Agnerstig gjort ett särskilt schackrum av ett av grupprummen. Här finns bräden, pjäser, stenciler med
uppgifter, böcker om schack och en dator med
schackspel i olika svårighetsgrader.
På väggarna finns urklipp från tidningar med
artiklar om varför det är bra att spela schack.
Ungefär tio elever får plats åt gången, vilket är
lagom för Evas Elevens-val-lektioner.

Konceptet sprider sig dock allt snabbare till nya
områden och nu finns skolklubbar i alla distrikt
utom fyra.
SSF:s kanslichef Kent Vänman har varit ansvarig
för den administrativa delen av klubbildandet.
− Intresset för att bilda skolklubbar har varit
enormt, och antalet nya klubbar har vida överstigit
förväntningarna. Det här har lett till ett stort
administrativt arbete, vilket dessvärre har gjort att
vi inte haft möjlighet att följa upp verksamheten i
den grad som vi kanske hade önskat, konstaterar
han.
− Nu är nästa uppgift att höja kvaliteten på de
klubbar som bildas, för att vi ska kunna försäkra
oss om att vi kan hjälpa dem att bygga upp
en väl fungerande och långsiktig verksamhet.
Om vi lyckas med det tror jag att antalet
skolschackklubbar fortsätter att öka de närmaste
åren, säger Kent Vänman.

TfS 1/2013 17

Polsk seger
i Rilton Cup
Text och foto: Niklas Sidmar
Even Thingstad säkrade han
sin första IM-norm och slutade
på 5½ poäng. På vägen fram
mot normen spelade han bland
annat remi mot stormästarna
Miezis och Gleizerov och vann
mor FM Kirill Annenkov:

F

ör andra året spelades
Rilton
Cup
på
Clarion Hotel, och
liksom förra året
blev det därigenom
möjligt att arrangera alla de tre
Riltonturneringarna samtidigt.
Rilton Cup och Rilton Elo fick
plats i den stora huvudlokalen,
medan Rilton Open spelades
i ett separat rum. Sammanlagt
blev det 265 deltagare, vilket
var en rejäl ökning jämfört med
förra årets 223.
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 Jonathan Westerberg
 Kirill Annenkov


Caro-Kann (B17)

Michal Krasenkow vann Rilton Cup. Han säkrade segern genom att
vinna mot italienaren Axel Rombaldoni i sista ronden.

Kommentarer: Jonathan Westerberg

Sjutton stormästare kom till
start, och bland dem var fyra
svenska: Slavko Cicak, Tiger
Hillarp, Pia Cramling och
Ralf Åkesson. Bäst lyckades
Cramling och Åkesson som tog 6
poäng och delade sjundeplatsen.
Hillarp slutade på 5½ medan
Cicak tog 4½ poäng.
Vinnare av Rilton Cup
2013 blev polacken Michael
Kreasenkow, som tog 7½
poäng på de nio ronderna.
Andraplatsen delades av SK

Vit emot en, för mig tidigare
känd, rysk FM. I de två
inledande ronderna hade jag
presterat mer eller mindre som
förväntat: vinst som vit mot en
klart lägre rankad motståndare,
samt förlust som svart mot den
polske stormästaren Michal
Krasenkow (som sedan kom att
vinna hela baletten). Kuriosa
är för övrigt att Krasenkow var
rankad så högt som tia i världen
år 2000.
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sd2 dxe4
4.Sxe4 Sd7 5.Sf3 Sgf6 6.Sg3

Team
Vikings
Aleksandr
Shimanov och holländaren
Erwin l´Ami.
Erik Blomqvist hade chans
på en stormästarnorm inför
den sista ronden, men förlorade
mot Shimanov. Hans sex poäng
placerade honom ändå som
bäste svensk, särskiljd före
Cramling och Åkesson.
Normchans inför sista ronden
hade även Jonathan Westerberg,
och för honom gick det bättre.
Med vinst mot norrmannen

XIIIIIIIIY
9r?lWqkVl-Tr0
9Zpp?nZppZpp0
9-?p?-Sn-?0
9?-?-?-?-0
9-?-ZP-?-?0
9?-?-?NSN-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TR-VLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

I sista ronden i Stockholm
Open 2011 så var jag, liksom
nu, vit emot Annenkov i
samma variant. Då valde jag
en något tamare fortsättning
eftersom en remi skulle säkra
turneringssegern för min del:
6.Sxf6+ Sxf6 7.Lc4 Lf5 8.De2 e6
9.Lg5 Le7 10.0–0–0 0–0?! (10...
Lg4 blir utjämnat) 11.Se5 Sd7
och remi.
6...g6
Ett ovanligt, men spelbart
alternativ till huvudvarianten.
Jag hade under min begränsade
prepp inför partiet kollat
som hastigast på draget,
eftersom Annenkov hade valt
svartfältsfianchetteringen
i
några partier med likartad

karaktär.
Fortsättningen 6...e6 0 7.Ld3
c5 8.0–0 cxd4 9.Sxd4 Lc5 10.Sb3
Le7 11.Te1 0–0 12.Df3 var den jag
hade siktat emot. Under mina
förberedelser tog jag en snabb
titt på ställningen och bestämde
mig för att den skulle passa mig,
rent objektivt så har vit en liten
fördel också. Svart ligger efter
med utvecklingen och måste
med omsorg få sin vitfältslöpare
i spel, därutöver så har vit
goda chanser till en eventuell
kungsattack.
7.h4!?
Enligt min mening ett intressant
sätt att bemöta det ovanliga 6…
g6. Det har numera utvecklats
en reflex hos alla schackspelare
att bemöta h2-h4 med antingen
h7-h6 eller det mer principiella
h7-h5.
7...h5
…och sedan blir frågan vem som
har tjänat något på dessa drag.
Vad man däremot kan säga är
att vi har lämnat teoriböckerna.
8.Lc4 Sb6
8...Lg7 9.Dd3 Sd5 (9...0–0?
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Jonathan Westerberg tog sin första IMnorm efter att ha fått ihop 5½ poäng på de
nio ronderna i Rilton Cup.

10.Dxg6) 10.0–0 S7f6 11.Te1
Lg4 12.Se5 spelades i Delchev−
Miton, 2011. Vit vann.
9.Lb3 Lg4?

XIIIIIIIIY
9r?-WqkVl-Tr0
9Zpp?-Zpp?-0
9-Snp?-Snp?0
9?-?-?-?p0
9-?-ZP-?lZP0
9?L?-?NSN-0
9PZPP?-ZPP?0
9TR-VLQMK-?R0
xiiiiiiiiy
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Svart drar omedvetet nytta av sitt
h5-drag! Ja, på så sätt att vit inte
kan vinna direkt med 10.Lxf7+
följt av 11.Se5+ som nu skulle
förlora pjäs för vits del. Däremot
så måste svart har förbisett mitt
svarsdrag.
10.Se5! Sbd5
10...Lxd1 11.Lxf7 matt.
11.f3 Le6 12.Se4!
Vit har nu skaffat sig en klar
fördel och det hänger flera
taktiska motiv i luften. Svart
har utvecklat två springare som

båda vill stå på d5, en ruta som i
sig inte är någon fristad eftersom
vit kan spela c2-c4 i ett drag,
samt en bonde… oj, jag menade
löpare... till e6.
12...Sh7?
Det är för mig ett mysterium
varför man föredrar 12…Sh7
framför 12…Sd7. Från d7 så
hade springaren kanske kunnat
förenkla ställningen om nöden
krävt det. Från h7 så fyller
springaren den enda funktionen
att vit inte skall kunna spela Sg5

ostört. Svart drar återigen, på
ett dåligt sätt, nytta av sitt h5drag! Om 12...Lg7 så 13.Sg5 Dc8
14.De2 Sh7 (14...0–0? 15.Sxg6!)
15.c4 Sc7 16.d5! och vit står
bättre.
13.c4 Sb6 14.d5!
Under partiet var jag inte lika
säker på dragets styrka, men
efteranalyserna har visat att det
är starkt.
14...Lg7
Efter 14...cxd5 15.cxd5 Lxd5
(15...Sxd5?? 16.La4+) trodde

jag under partiet att 16.La4+
var den starkaste fortsättningen,
men i efterhand så har det visat
sig att svart på ett kreativt sätt
kan reducera vits fördel genom
16...Lc6 (16...Sxa4 17.Dxa4+ Lc6
18.Sxc6 Dd7 19.Dd4!) 17.Dxd8+
Txd8 18.Sxc6 Ta8! 19.Lb5 a6.
Troligtvis bör vit i stället
fortsätta med 16.Le3 Lg7 17.Lxb6
axb6 18.La4+ Txa4 19.Dxa4+
Kf8 20.Dd7 Dxd7 21.Sxd7+ Kg8
22.Sc3 vilket ger +0.90 enligt
Rybka 3.0.

15.Sxc6 bxc6 16.dxe6 Dxd1+
17.Kxd1 f5

XIIIIIIIIY
9r?-?k?-Tr0
9Zp-?-Zp-Vln0
9-Snp?P?p?0
9?-?-?p?p0
9-?P?N?-ZP0
9?L?-?P?-0
9PZP-?-?P?0
9TR-VLK?-?R0
xiiiiiiiiy

18.Sc3!
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Vit har nu temporärt en bonde
mer. Utöver det så har vit
löparparet i en öppen ställning,
säkrare kung (på c2) och svart
saknar stödjepunkter för sina
springare.
18...Ld4?!
18...0–0–0+ 19.Kc2 Sa8 20.Le3
med klar fördel vit.
19.Kc2 Sf8?! 20.Te1 Lf2?
Svarts tre senaste drag har haft
som syfte att vinna h4-bonden.
Löparen kom till d4 för att ha

Erik Blomqvist
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tillgång till f2, och springaren
kom till f8 för att tvinga vits
torn till e1. Det finns dock flera
problem med detta: svart har
absolut ingen harmoni bland
sina pjäser, kungen står nästan
på matt, tornen har ingen
kontakt och svarts damflygel är
på väg att bli helt raserad.
21.Te2 Lxh4 22.c5! Sd5
22...Sc8 23.La4 med klar fördel
för vit.
23.Sxd5 cxd5 24.Lxd5 0–0–0

25.Lc4 Td4 26.b3 uppg.
Ett fint sista drag som blev
spiken i kistan. Det garderar
löparen på c4 och förbereder
att nästa löpare kommer i spel
via b2. Rybka 3.0 bedömer
ställningen som så att vit "bara"
har fördel med 2.45 (ungefär 2,5
bönder), men detta är en typisk
ställning där vits fördel kommer
öka lavinartat vid bästa spel från
båda parter.

Rilton Cup
1. Michal Krasenkow, Polen
2. Aleksandr Shimanov, Ryssland
3. Erwin l´Ami, Holland		
4. Ilya Smirin, Israel		
5. Vilka Sipilä, Finland		
6. Bartosz Socko, Polen		
7. Sergey Ivanov, Ryssland		
8. Axel Rombaldoni, Italien
9. Erik Blomqvist, Sverige		
10. Pia Cramling, Sverige		
12. Victor Nithander, Sverige
13. Ralf Åkesson, Sverige		
16. Jonathan Westerberg, Sverige
20.Tiger Hillarp, Sverige		

7½
7
7
6½
6½
6½
6
6
6
6
6
6
5½
5½

Rilton Elo
1. Johan Salomon, Norge		
2. Everth Guerrero, Sverige		
3. Gabriel Boström, Sverige
4. Love Janse, Sverige		
5. Jörg Wengler, Tyskland		
Lennarth Eriksson, Sverige
7. Theodor Lindbergh, Sverige
8. Roar Ulvnes, Norge		
9. Peter Carlsten, Sverige		
10.Vladimir Drozdov, Ryssland

7½
7½
7
7
6½
6½
6½
6½
6½
6

Rilton Open
1. Karvan Awat, Sverige		
2. Isak Revelj, Sverige		
3. Stefan Lindh, Sverige		
4. Ulrik Svensson, Sverige		
5. Leonardo Aira, Sverige		

6½
5½
5½
5½
5½

Jonathan har fått blodad
tand av IM-normen
Jonathan Westerberg går för närvarande tredje
året på Åva gymnasium i Täby, och har därefter
planerat att ta ledigt ett tag för att sedan studera
vidare på högskola.
−Vilket program och vilken stad är oklart,
planering har aldrig varit min starka sida, men jag
vet att allt löser sig!
Hur viktig är IM-inteckningen för din fortsatta
karriär?
− Att man tar en inteckning kräver ju nästan av en
att man skall fortsätta kämpa och ta två till! För
vad spelar det för roll i framtiden om man har en
inteckning men aldrig blev IM? Ett minnesvärt
schackminne förstås, men det stannar väl där.
Givetvis så har jag fått blodad tand och rent
konkret så kommer inteckningen att innebära
att jag ställer upp i tävlingar som jag inte
annars skulle ha valt att spela. Eventuellt så blir
träningstimmarna framför datorn fler, speciellt nu
när jag går ut gymnasiet i sommar.
Hur ska du nå IM-titeln?
− Kanske finns det inga genvägar, utan det som
krävs är bara träning och en massa spelande.
Men jag är ju fortfarande ung så förhoppningsvis
mognar jag med tiden, och mitt spel likaså.
För två år sedan spelade du SM-gruppen, efter
att ha vunnit Junior-SM 2010. Vilken betydelse
hade den tävlingen för din utveckling?
− Faktum är att jag känner mig som tio år mer
erfaren nu än jag gjorde då. När jag deltog i
SM-gruppen så hade jag precis nått över 2300 i
Elo och spelat alldeles för få partier mot riktigt
starkt motstånd. SM-gruppen tog ned mig lite
på jorden och även om jag fick remier mot bland
annat Emanuel och Tiger så berodde det mest på
billiga trick, även om Jesper Hall valde att lyfta

fram min kämpaglöd. Men det starka motståndet
bidrog till fina resultat efteråt, ungefär som när en
femtonkilos hantel känns betydligt lättare efter nio
dagars träning med en tjugokilos …
När
Jesper
Hall
intervjuade
dig
i
kommentatorsrummet 2011 sa du att du inte
tränade särskilt mycket. Är det fortfarande så?
− Det har blivit mer schackträning, men den är
fortfarande spontan och ostrukturerad. Dessvärre
har jag fått mer att göra på andra plan, men jag har
fortfarande bara 24 timmar per dygn.
Jag tränar schack med hjälp av dator och det
handlar oftast om öppningar, nya och egna idéer,
och givetvis analyser jag även de partier som jag
spelar. Jag har någon tornslutspelsbok här hemma
som är skriven av Gideon Ståhlberg, och den
innehåller ytterst lite underhållningsvärde för min
del.
Vilka är dina starka sidor som schackspelare?
− Jag spelar praktiskt schack och har nästan alltid
bättre tid på klockan och jag har lätt för att hitta
kombinationer och dylikt vid brädet. Jag spelar bra
när jag har initiativet, och har en dynamisk spelstil,
samt en bred arsenal av ovanliga öppningar.
Dessutom har jag alltid tyckt att jag har en
naturligt känsla för spelet, som jag har fördel av i
till exempel blixt- och snabbschack.
Dina svaga sidor?
− Öppningarna har varit en akilleshäl för mig, även
om det var värre förr, och ibland har jag märkt av
en bristande objektivitet. Under partierna kan
jag bli lite lat så att jag nöjer mig så fort jag har
hittat ett bra drag, eller förbiser oväntade drag från
motståndaren. Blunders och bortsättningar har
drabbat mig då och då, men i de flesta fallen så har
jag ändå lyckats rädda poängen i partiet.
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FOTO: Örebrokompaniet

Stark SM-grupp
och nya klasser i
Örebro i sommar

Ö

rebro arrangerade Schack-SM senast år
2000, och då fick arrangemanget mycket
beröm. 806 starter var en ökning med
ungefär 100 jämfört med året innan,
och såväl spellokal och funktionärsstab
som internetbevakning fick höga betyg i
Tidskrift för Schack.
I sommar är det dags igen, och denna gång
blir tävlingen ett samarrangemang av Örebro
SS och Ervalla SS. Givetvis finns många i
funktionärsstaben kvar sedan förra gången, och
att deltagarantalet ska komma upp på samma
nivåer är kanske ingen omöjlighet med tanke på
de turneringsnyheter som presenteras vid årets
tävling.
En helt ny SM-titel och två nygamla kommer att
delas ut under sommarens SM-vecka. Ny klass är
Knatte-SM, där de yngre miniorerna får möjlighet
att tävla i en egen klass, med kortare betänketid

och fler ronder. Knatte-SM är öppet för spelare
födda 2003 och senare, och totalt blir det tolv
ronder över sju dagar.
Dam-SM, som inte har spelats under SM-veckan
sedan 1976, kommer tillbaka och avgörs i form av
en Bergergrupp med åtta spelare, som också pågår
lördag-fredag, och en bland många efterlängtad
comeback görs av Blixt-SM, som inte har spelats
sedan man gick över till det nya SM-formatet 2010.
Blixt-SM kommer att spelas på torsdag förmiddag,
före ordinarie rond.
År 2000 var det SM då SSF inledde sin satsning
på att få de svenska stormästarna att ställa upp i
SM-gruppen. Schacksverige hoppades länge att
Ulf Andersson skulle göra sin första start sedan
1969, men även efter att det stod klart att han
inte skulle delta kunde man presentera en mycket
stark SM-grupp med sju stormästare bland de 14
deltagarna. Slutet blev rafflande med tre spelare
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pressmeddelande när SM-gruppen presenterades.

SM-GRUPPEN 2013
Kvalificerade från SM 2012
GM Hans Tikkanen
2573
IM Bengt Lindberg
2422
IM Axel Smith
2485
IM Michael Wiedenkeller 2475

1:a SM
2:a SM
3:a SM
1:a ME

Uttagna efter Elotal 2013-02-01
GM Nils Grandelius
2566
GM Jonny Hector
2539
GM Tiger Hillarp
2527
GM Pia Cramling
2523
GM Pontus Carlsson
2520
GM Stellan Brynell
2485

FOTO: Örebrokompaniet

på samma poäng, och en särskiljningsstrid som
Tom Wedberg vann före Pia Cramling och Jonas
Barkhagen.
Sju stormästare är precis vad vi kommer att
få se även i år. Förhoppningen var att de nya
uttagningsreglerna skulle medföra ett starkare
startfält, och så blev det också. Redan inför förra
årets SM aviserades att endast en spelare skulle
kvalificera sig till SM-gruppen ”underifrån”,
nämligen vinnaren av Mästar-Elit. Tvåan i MästarElit och vinnaren av Junior-SM får inte längre
någon SM-gruppsplats. Till årets tävling har
dessutom startpengarna tagits bort och ersatts av
högre prispengar, och uttagning har gjorts strikt
efter Elotal 1 februari.
– De förändrade uttagningsreglerna har
gjort att vi i år får den starkaste SM-gruppen
någonsin, förklarade Anders Pettersson i ett

En av de stora turistattraktionerna i Örebro är Gustavsviks Upplevelsebad med alla tänkbara typer av
vattenattraktioner. Hemsida: www.gustavsvik.se.

FOTO: Alexander von Sydow

Annat att se och göra i Örebro:
● Wadköpings friluftsmuseum- en pittoresk småstad med småhus och gårdar som skildrar Örebros
äldsta bebyggelse. Stadsdelen Wadköping har fått sitt namn efter den fiktiva stad som författaren
Hjalmar Bergman använt i sina romaner, och i Wadköping finns även Hjalmar Bergman-muséet.
● ”Kronbloms kök” finns också i Wadköping, och att seriefiguren Kronblom förknippas med Örebro
beror på att tecknaren Gunnar Persson är bosatt i staden.
● Vattentornet Svampen invigdes 1958 och används fortfarande som just vattentorn, men är också ett
populärt turistmål med imponerande utsikt över staden.
● Spökvandring på Örebro Slott-två guider berättar historier ur slottets mörka förflutna.
● På Marieberg galleria finns ett hundratal butker samlade i ett köpcentrum strax utanför staden.

Spellokalen Conventum är en modern anläggning för konferenser, mässor och konserter, och ligger mitt i
centrala Örebro, precis intill järnvägsstationen Örebro Södra. Samtliga klasser kommer att spela tillsammans
i den stora mässhallen, och i nära anslutning till själva spelutrymmet blir det café, kommentatorsrum och
bokförsäljning.
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LOGI VID SM I ÖREBRO
Scandic Grand Hotel ligger intill spellokalen
Conventum och erbjuder särskilda SM-priser
under SM-veckan:
● Enkelrum 650 kr/natt
● Dubbelrum 850 kr/natt
Boka på telefon 019-767 43 00 (välj alternativ
2, reception), eller via e-post:
orebrogrand@scandichotels.com.
Ange ”Schack-SM 2013” vid bokning.

Enklare boende finns exempelvis på Gustavsvik
Camping, 019-19 69 50.
ATT RESA TILL ÖREBRO
Till Örebro är det lätt att resa med tåg från de
flesta håll i landet. Från Stockholm går direkttåg
som tar knappt två timmar, från Göteborg tar
resan knappt tre timmar, medan man från
Malmö får räkna med en restid mellan fyra och
fem timmar, inklusive ett byte.
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Landet runt

Värmland:

Femdelad seger Karlstad

Under den här vinjetten publicerar vi bilder och notiser från distrikts- och klubbarrangemang runt om i
landet.
Tipsa gärna om lokala tävlingar eller händelser genom att maila till niklas.sidmar@schack.se.

Årets upplaga av Karlstad
Open lockade 71 deltagare,
och slutade med att fem av
dem delade segern. Inför sista
ronden delades ledningen av
Thomas Ernst, Per Vernersson
och Henrik Lindberg, och
när det blev remi på de båda
toppborden utökades trion med
Simon Rosberg och Jan-Olov
Lind till en kvintett.
Som vanligt lockade Karlstad
Open främst spelare från Mellansverige och Västkusten, men
även ett tiotal norska gäster samt
några finländare hade tagit sig
till Värmland i mellandagarna.
Sju ronder spelades under de
fyra dagar som tävlingen pågick,
och som vanligt inleddes spelet
dagen efter Annandag Jul.

Skåne:

142 spelare ställde upp i huvudturneringen,
medan MSF Open, för lägre rankade spelare,
lockade 64 startande.
I MSF Open deltog bland annat ett tiotal flickor
från den norska satsningen Jentebrigaden. MSF
Open vanns av Per-Olov Sandgren, SA Fenix, som
särskiljdes före Erik Bohlin från Falkenbergs SK.

Stockholm:

Dalarna:

FOTO: Johannes Haddad

Göran Hägglund på
Örebrodominans
besök i skolschackklubb i Dala Open

I början av februari besökte socialminister Göran
Hägglund Rosenborgsskolans Skolschackklubb. Han
spelade simultan och pratade schack med eleverna
innan han avtackades med ett porträtt på sig själv där
han spelar schack, samt ett Stauntonspel.
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Patrick Drugge från
Örebro SS vann Dala
Open, som spelades
sista helgen i januari.
Sju ronder klarades av
på tre dagar, med tre
snabbschackspartier
och fyra långpartier.
Örebro lade beslag
även på andraplatsen
i turneringen genom
Staffan Zetterberg. På tredje plats slutade Kent
Ängskog från Horndals SK.
Totalt lockades 49 deltagare till Högskolan
Dalarna i Borlänge, vilket var samma som förra
året så när som på en person. Då kom nämligen
50 spelare till start.

Nordvästra Skåne:

Handikappschack i Ekeby

I Nordvästra Skåne erbjöds mellandagsschack
med tidshandikapp av Skromberga SS i Ekeby
mellandagsturnering.
Tomas Rosell vann tävlingen före Tahir Ibishi,
och totalt ställde 47 spelare upp till spel.
Göteborg:

Hamark i Hisingen Open
Thomas Ernst fortsatte från Karlstad till Göteborg,
där han ställde upp i Hisingen Open i Trettonhelgen. Här gick det dock sämre för stormästaren
som fick nöja sig med en åttondeplats. Vann gjorde
istället SK Kamraternas Jesper Hamark, på samma
poäng som tvåan Mikael Arnelind, Örgryte SK.

Småland:

Värnamo och Västervik i OKG
FOTO: Josip Vrabic

I årets upplaga av Malmö Open blev det delad
seger. Jonny Hector och Christian Jepson slutade
båda på 6 poäng efter de åtta ronderna, men efter
särskiljning kunde den förstnämnde utnämnas till
segrare.
Utöver Hector kom två stormästare till start,
Tiger Hillarp och Stellan Brynell, som dock fick
nöja sig med 5 poäng och delad niondeplats.

FOTO: Roger Johnson

Tvådelad seger i Malmö

Jörgen Karlsson från Västerviks ASK vann
seniorturneringen och Jimmy Tran Kihlberg från
Värnamo SS juniorturneringen när OKG draget
spelades i Oskarshamn i början av mars. På
bilden ses de deltagande juniorerna med segraren
som nummer fyra från vänster.
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Schackspelarens
verktygslåda
Av Jesper Hall

Det finns nåt!
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”Du har ett ben i hjärnan, i den
del där din kreativitet tidigare
satt!”
Rolf Martens ljusblå ögon
genomborrar mig. Ansiktet
är hårt som flinta. Jag ler lite
försiktigt, men inser plötsligt att
han inte skämtar. Han fortsätter:
”Du ska inte känna dig
utpekad, det är mycket vanligt
bland schackspelare, inte minst
de som tränat metodiskt.”
Rolf Martens är en av de största
talanger svenskt schack sett.
Hans blixtsnabba beräkningar
och kompromisslösa spelstil
nådde sin höjdpunkt 1967 när
han vann svenska mästerskapet.
Efter att 1969 ha spelat oavgjort
mot Ulf Andersson i en match
över sex partier drog han sig
tillbaka från schacket för att
istället engagera sig politiskt en
bra bit ut på vänsterkanten.
År 1988 gjorde Martens en
storstilad comeback, och vann
Blixt-SM. Det var dock inte det
faktum att han vann som gav
rubriker, den långa frånvaron till
trots, utan sättet han gjorde det
på. Han använde sig nämligen
av en nydanande arsenal med
öppningar, det han kom att
kalla: ”The UHCA-system” (The
Ultra-Hyper modern Counter
Attack). Det var ett system av
öppningar som Martens suttit
på sin kammare och uppfunnit
under flera år, och som han nu
ville testa i praktiken. När det
var gjort, i och med Blixt-SM,
drog han sig åter tillbaka från
praktiskt spel, men fortsatte
i omgångar att utveckla sina
öppningar fram till sin död
2008.
När jag träffar Martens är året
1999 och jag har kommit för
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att intervjua honom om hans
fantasifulla system, och förstås
för att få ta del av historien om
hur det var möjligt att hitta nya
idéer i ett spel som är 1 400 år
gammalt.
Den något provocerande
analysen av min hjärnkapacitet
återspeglar Martens tanke
att schack är oändligt rikt på
möjligheter, vi måste bara våga
leta efter dem bortom alla förenklande generaliseringar som
schackteoretiker slagit fast. Nyckeln är att använda vår fantasi.
I min första artikel i serien
”Schackspelarens verktygslåda”
beskrev jag hur en del av
schackspelarens grundträning
bestod av att dagligen lösa
kombinationer i teman. Tanken
är att man i en partisituation
sedan väcker erfarenheterna till
liv med hjälp av frågorna: ”Vilka
taktiska teman skulle kunna
vara möjliga?” respektive ”Vilka
pjäser hänger löst?”
Bredvid
det
tematiska
räknandet finns det ytterligare
två områden man behöver träna
för att hantera räknekonsten
i schack: det tekniska och just
fantasin.
Det tematiska räknandet
är förmågan att känna igen
taktiska mönster och idéer,
och det tekniska räknandet är
förmågan att räkna långt och
exakt. Fantasi är svårare att
definiera, men inspirerad av det
Martens sa menar jag att det är
förmågan att se det unika i varje
ställning. Här är ett exempel:

 Vladas Mikenas
 Salo Flohr

Folkestone 1933

XIIIIIIIIY
9-?kTr-?-Tr0
9Zpp?q?pZpp0
9-?-?-Sn-?0
9?NVl-?-?-0
9-?PZp-VL-?0
9?-?-?-?Q0
9P?-?-ZPPZP0
9?R?-?RMK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

När jag såg den här ställningen
första gången tog det mig två
sekunder att finna 19.Da3, med
idén 19…Lxa3 20.Sxa7 matt.
Hur många träningstimmar
har jag inte lagt på att lösa
mattkombinationer där temat
är att lura bort den försvarande
pjäsen? Hur enkel uppgift som
helst således … i alla fall tills
jag upptäckte 19.Da3 Dxb5 och
svart klarar sig. Nu blev det inte
alls lika lätt, eftersom lösningen
krävde, för mig ovanliga och
kreativa vändningar.
19.Sxa7+ Lxa7 20.Da3 uppg.
Flohr insåg att efter 20…b6 finns
den vackra och fantasieggande
idén 21.Txb6! Lxb6 22.Da8
matt, och att 20...Sh5 besvaras
med 21.Dxa7 Sxf4 22.Da8+ Kc7
23.Txb7+ Kc6 24.Da6+ och vit
vinner.
Hur tränar man då fantasi?
En av dem jag diskuterat detta
med är schacktränaren och
författaren Mark Dvoretsky.
Han menar att schackspelare
generellt sett tränar alldeles

för lite genom att lösa studier,
och att det är nyckeln till att
förbättra sin kreativitet. Här är
den ställning han exemplifierade
sitt påstående med.
A.Wotawa 1960

XIIIIIIIIY
9-?-?-?R?0
9?-?K?PZpp0
9-?-?-?k?0
9?-?-?-?n0
9-?-?-?P?0
9Snp?-?-?-0
9-?-?-Tr-?0
9?-?-?-?R0
xiiiiiiiiy
Vit drar och vinner

I denna studie är de första
dragen tämligen forcerade.
1.f8D Txf8 2.gxh5+
Om 2.Txf8 Sf6+ 3.Ke6 b2 tvingas
vit offra ett torn på b-bonden,
varpå svart klarar remi.
2…Kf7

XIIIIIIIIY
9-?-?-TrR?0
9?-?K?kZpp0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?P0
9-?-?-?-?0
9Snp?-?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?R0
xiiiiiiiiy

Vi har nu nått studiens kärna.
Det är nu kreativiteten sätts på

Tematiskt räknande –Förmågan att känna igen taktiska
mönster och idéer.
Tekniskt räknande – Förmågan att räkna långt och exakt.
Fantasi – Förmågan att se det unika i ställningen.
TRÄNINGSTIPS
• 20 minuters tematisk kombinationsträning varje dag.
• ”Världens bästa träningsmetod” – Ställ upp en
komplicerad ställning på brädet. Ställ klockan på 10 min.
Räkna så långt du kan. Jämför ditt svar med bokens.
• Draget-efter-schack – En enklare form av blindschack.
Vit säger sitt första drag . Svart säger sitt första drag. Vit
säger sitt andra drag, och gör sitt första drag, osv.
• Blindschack
• Utför bara de i partiet spelade dragen när du analyserar
ett schackparti.
• Lös schackstudier regelbundet.
• Se till att variera din träning med roliga och ovanliga
övningar.
BOKTIPS
• Schackkavalkad 1-2 av Kurt Richter
• Winning Chess Puzzles for Kids av Jeff Coakley
• Studies for Practical Players av Mark Dvoretsky och Oleg
Pervakov

prov. Det naturliga försöket är att
spela på matt med 3.Txf8+ Kxf8
4.Tf1+ Kg8 5.h6. Bondedraget
är viktigt eftersom svart annars
kan ge kungen luft med h7-h6.
Problemet är bara att det inte
räcker. Efter 5...gxh6 6.Ke7 h5
7.Tg1+ Kh8 8.Kf7 h6 tvingas vit
ta ut remischackar på g7 och g8.
Vad ska vit då göra?
3.Th8!!
Ett helt fantastiskt drag som får
alla bitar att falla på plats.
3...Txh8
Tornet måste slås, annars blir
det matt med Tf1.
4.Tf1+ Kg8 5.h6 gxh6
5...Sc4 6.Ke7 och det är matt i
nästa drag med Tf8 eller Tg1.
6.Ke7 b2 7.Tg1 matt.
En viktig poäng när man
använder studier, eller andra
konstruerade ställningar, som
träningsmetod är att studierna
känns sprungna ur ett vanligt
parti. Det gör dem till något mer
än bara en kul grej, irrelevant
vid praktiskt spel.
Många schackspelare har
en tendens att fastna i gamla
hjulspår både när de spelar och
tränar. Det är då lätt att ”detser-bra-ut–mentaliteten”
får
fäste, eftersom man inte pressar
sig till att finna det unika i
ställningarna. Min uppgift som
tränare är ofta att ”få upp mina
elever på tårna.” Ett knep jag
använder är att jag vid varje
träningstillfälle försöka lägga in
ett moment av något nytt. Det
kan vara alltifrån en ny övning,
att en kombinationsuppgift saknar lösning, eller att vi testar
en ny spelform. En övning
jag precis börjat använda är
det som schackpedagogen Jeff
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Coakley kallar för ”Switcheroo”.
I dessa uppgifter ska två pjäser
på brädet byta plats så att den
svarta kungen blir matt. Vilka
pjäser som helst kan byta plats,
men den uppkomna ställningen
måste vara legal. Det är svårare
än man kan tro, och bryter
definitivt med schackspelarens
vanliga sätt att analysera en
schackställning.
Switcheroo

XIIIIIIIIY
9-Tr-?-Vl-Tr0
9?-TR-?pMk-0
9-?-?-?pZp0
9Zpp?-?-?-0
9-?p?L?-?0
9ZP-VL-?-ZPl0
9-ZP-?R?-ZP0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Två pjäser byter plats så att
den svarta kungen blir matt.

Svaret är att tornet på e2 och
tornet på h8 ska byta plats.
En av de sista gångerna jag och
Rolf Martens talades vid var
en söndagmorgon kl. 07.30.
Kvällen innan hade vi suttit
och analyserat en av UHCAsystemets öppningar, och jag
hade avfärdat en ställning som
ospelbar för svart. Martens hade
dock en annan åsikt, men kunde
inte belägga den med varianter.
Det sista han sa innan vi skiljdes
åt var: ”Jag känner på mig att det
finns nåt!”
När jag sömndrucken svarade
i telefonen på söndagmorgonen
fick jag en strid ström av schackvarianter i örat, och utan att
riktigt kunna ta till mig alla de
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taktiska finesser som Martens
refererade till insåg jag att han
funnit något unikt i ställningen.
Efter denna händelse drog jag
slutsatsen att ett bra komplement till frågorna ”Vilka
kombinationer skulle kunna
vara möjliga?” och ”Vilka pjäser
hänger löst?” är att intala sig
själv att ”Det finns nåt!” varje
gång det är ens drag.
Som avslutning ett ögonblick
från Martens karriär där han
verkligen fann något.

 Heikki Westerinen
 Rolf Martens
Olssons Memorial Göteborg 1967
XIIIIIIIIY
9-?-Tr-?k?0
9?p?-?-?-0
9-?-?-Zp-?0
9?-WQnSnl?-0
9-?-Zp-?-Wq0
9ZP-?p?-?-0
9-ZP-VL-ZPPZP0
9?-?-TRRMK-0
xiiiiiiiiy

Svart drar

Svart har två pjäser mot torn och
bonde. Torn är sällan bra på att
försvara en kungsställning, så
också i detta fall där Martens
släpper loss sina lätta pjäser.
23...Sf3+ 24.gxf3
Offret måste antas. Om 24.Kh1
så 24…Dxh2 matt.
24...Dh5
En vacker liten reträtt med
idén att växla in damen på de

vita fälten. Ännu mer effektivt
var dock 24...Kh8 för att bana
väg för det svarta tornet. Efter
25.Kh1 Dh3 går det inte att
förhindra 26...Dxf3 följt av Tg8.
25.Dxd4 Kf7 26.Lf4 Dxf3
27.Lg3 d2
Ett nålstick med idén att lura
bort den vita damen. Hade svart
spelat 27...Lh3 hade vit kunnat
försvara sig med 28.De4.

Uppgifter:

28.Dh4
28.Dxd2 Lh3 med matt. 28.Td1
Lh3 med matt.
28...dxe1D 29.Txe1
Svart är pjäs över och kan förstås
vinna på flera sätt, men varför
slå av på takten?
29...Se3 30.fxe3
30.Txe3 Td1+ 31.Te1 Txe1 matt.
30...Le4 31.Dh3 Td2
...och det går inte att förhindra
Dh1 matt.

I de två första uppgifterna,"Switheroos", ska två pjäser byta plats så att den svarta kungen är matt. Vilka
pjäser som helst kan byta plats, färgen spelar ingen roll, men den ställning som uppstår efter bytet måste
vara legal.

Switcheroos

Kreativa drag

Två studier

1.

3.

5.

XIIIIIIIIY
9-?r?-Trk?0
9?l?-SnpVl-0
9p?-?p?-?0
9Wqp?-?pTR-0
9-?-WQ-?-?0
9?-SN-?-?-0
9PZPP?-ZPP?0
9?-MK-?-?R0
xiiiiiiiiy

Vilka två pjäser byter plats för
att det ska bli matt?
2.

XIIIIIIIIY
9r?-?-Trk?0
9ZpQ?-?-?-0
9-?p?-?pVL0
9Wq-?-Zpn?p0
9-?-SN-?-?0
9ZP-?P?-SnP0
9-?P?-?P?0
9TR-?-?RMK-0
xiiiiiiiiy

Vilka två pjäser byter plats för
att det ska bli matt?

XIIIIIIIIY
9r?lWq-Trk?0
9ZppZp-?-Zp-0
9-?-ZpR?-?0
9?-?PSn-?Q0
9-?L?-Zp-?0
9?-?-?-?R0
9PZP-?-ZPPZP0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9-?-?-?K?0
9?-?-?-?-0
9P?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?L0
9-?-?k?N?0
9?-?-?r?-0
xiiiiiiiiy

4.

6.

Vit drar

XIIIIIIIIY
9-?-Tr-?k?0
9?-?RWq-?p0
9p?-?pVl-?0
9?p?-?p?-0
9-?-?-?-?0
9?-SN-?-?-0
9PZP-WQ-ZPPZP0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

Lösningar på nästa sida

Vit drar och vinner

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-SN-?0
9VL-ZpK?-?-0
9-Zp-?-?-?0
9Mk-?-?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar och vinner
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Annonsmanus TfS 2013

Lösningar
1.
XIIIIIIIIY
9-?r?-Trk?0
9?l?-SnpVl-0
9p?-?p?-?0
9Wqp?-?pTR-0
9-?-WQ-?-?0
9?-SN-?-?-0
9PZPP?-ZPP?0
9?-MK-?-?R0
xiiiiiiiiy

Springaren på c3 och springaren
på e7 ska byta plats.
2.

XIIIIIIIIY
9r?-?-Trk?0
9ZpQ?-?-?-0
9-?p?-?pVL0
9Wq-?-Zpn?p0
9-?-SN-?-?0
9ZP-?P?-SnP0
9-?P?-?P?0
9TR-?-?RMK-0
xiiiiiiiiy

Kungen på g8 och springaren på
f5 ska byta plats.
3. Leibovici – Andritoiu
Korrparti 1938

XIIIIIIIIY
9r?lWq-Trk?0
9ZppZp-?-Zp-0
9-?-ZpR?-?0
9?-?PSn-?Q0
9-?L?-Zp-?0
9?-?-?-?R0
9PZP-?-ZPPZP0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy

Vit kan schacka med damen på
h7 eller h8, men sen då? Nej,
här krävs det fantasi för att få till
det…
1.Ld3!
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Draget hotar Lh7+ följt av
Lg6+ och matt på h8. Men den
verkliga finessen visar sig efter...
1...Sxd3 2.Th6!
Springaren har lockats bort från
garderingen av g6. Det är matt i
två drag.
2…gxh6 3.Dg6+ Kh8 4.Txh6
matt.
4. Schmidt – Klemm
Korrparti 1938

XIIIIIIIIY
9-?-Tr-?k?0
9?-?RWq-?p0
9p?-?pVl-?0
9?p?-?p?-0
9-?-?-?-?0
9?-SN-?-?-0
9PZP-WQ-ZPPZP0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy

1.Sd5! Txd7
1...Dxd7 2.Sxf6+ Kf7 3.Sxd7 och
vit vinner. 1...Df8 2.Sxf6+ Dxf6
3.Txd8+ och vit vinner.
2.Sxe7+ Txe7 3.Dd6
...och vit vann ett långt slutspel.
5. I. Schultz 1941

XIIIIIIIIY
9-?-?-?K?0
9?-?-?-?-0
9P?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?L0
9-?-?k?N?0
9?-?-?r?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

Svarts idé är att kungen ska gå
mot bonden på damflygeln.
Sedan ska tornet offras på
bonden så att vit bara får en
enda lätt pjäs kvar. Hur ska
vit undvika det? Svaret är lika

fantasifullt som briljant.
1.Sf4+
Det finns bara en vinstväg.1.Lc8
Kd3 2.Lb7 Ta1 3.Sf4+ Kc4 4.Sd5
Txa6 leder till remi, liksom
1.Ld7 Ta1 2.Lb5+ Kf3 3.Sh4+
Ke4, respektive 1.Sh4 Ta1 2.Lc8
Kd3 3.Sf5 Kc4.
1...Txf4 2.Ld7!!

XIIIIIIIIY
9-?-?-?K?0
9?-?L?-?-0
9P?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-Tr-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?k?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

Poängen med vits spel. Svarts
torn kan nu, otroligt nog, inte
växla in på a-linjen.
2… Tf3
2...Tf1 3.Lb5+ och vit vinner
eller 2...Tf6 3.a7 Ta6 4.Lb5+ och
vit vinner.
3.Lg4
Tornet är spikat, och bonden
kan springa ner.
6. Reti 1922

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-SN-?0
9VL-ZpK?-?-0
9-Zp-?-?-?0
9Mk-?-?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

Det här en bedrägligt enkel
uppgift. Det är ju bara att närma
sig med kungen … I alla fall tills
man hittat följande fantastiska
variant: 1.Kc4 b3 2.Sd5 b2 3.Sc3
b1D 4.Sxb1+ Ka4

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-?-?0
9VL-Zp-?-?-0
9k?K?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-?-?0
9?N?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Analysdiagram
Löparen på a4 är nu förlorad
eftersom det är patt om den

flyttar. Lösningen är därför att
kungen måste ta en liten omväg.
1.Ke4!
1.Se4 fungerar inte på grund av
1…b3 2.Sc3 Kb2 följt av Kc2 och
b3-b2-b1 med remi.
1...b3 2.Sd5 b2 3.Sc3 Kb3 4.Kd3
c4+ 5.Kd2 Ka3 6.Lc7 Kb3 7.Le5
Ka3 8.Kc2
Den vita kungen tar hand om
bönderna.

Flick-SM i Västerås
lockade 66 deltagare
Årets Flick-SM spelades i Västerås i mitten av januari, och lockade
totalt 66 deltagare till Växhuset i centrala staden. I gymnasieklassen
(Klass A) var bara en spelare anmäld, Kaberi Mitra från Uppsala
SSS, så gymnasiet och högstadiet spelade tillsammans med totalt
tolv spelare. Rina Weinman vann gruppen med 7 poäng på de åtta
ronderna och blev svensk mästare i Klass B.
Flest deltagare var det i mellanstadieklassen där Lisa Fredholm
från Stockholms SS var bäst bland 33 deltagare. I den yngsta klassen
kom 21 spelare till start och där segrade Marta Religa från SS 4
Springare.

Två svenska
guld i Skol-NM
Jonathan Westerberg och Joar
Ölund vann A- respektive
B-klassen vid Skol-NM, som
spelades på Island i februari.
Westerberg och Ölund
var de enda medaljörerna
av de totalt tio svenskar som
deltog i någon av de fem
åldersklasserna.

KÖPES!

Schacktidskrifter före
1960 och äldre schacklitteratur på alla språk.
Tidskrift för Schack
(Finland) #3 och 6–10
1890 eller hel årgång 1890
och extra-nr 1891.
Tidsskrift for Skak
#0 1894, #1, 2 och 27
1896 eller hel årgång 1896.
Schackkorrespondenten
#1 1955, #2 1956,
#3 1957 och #1—4 1961
Schackspelaren
årgång 1, 1932 (#1–12)
samt #1 och #5, 1933.
Springaren
# S6 1958, # S25–31
1961/62, #1 1963,
#1 och #2 1964.
Norsk Sjakkblad
årg. 1906 och 1908, #4
1959, #1 1960, #1 1961
#2-3/1968 och #5/1969
Arbejderskak årgång 1
1931, #2 1932.
Talvblađiđ (Färöarna)
alla utgivna nummer.
Fernschach #12 1932
Kolla mina önskemål på
http://www.chesslund.com/
detail.asp?id=181&n=
Calle-Erlandssons-wantlist
Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
226 47 Lund
tel 0733 – 264 033
callerland@gmail.com
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Information från Sveriges Schackförbund
Nya Elo-bestämmelser 2013
Fide har ändrat sina bestämmelser när det gäller Eloturneringar. Reglerna i sin helhet
finns på http://www.fide.com/fide/handbook.html?id=11&view=category, och några av
de viktigaste punkterna är dessa:
● Elo-rankade turneringar måste registreras hos Fide minst en vecka före första ronden.
● Turneringar där det finns möjlighet att ta normer måste registreras minst 30 dagar
före start.
● I Elorankade turneringar som använder dragserie måste den första dragserien vara 40
drag.
● Bara spelade partier räknas. Alla partier där båda spelarna har gjort minst ett drag
skall Elo-beräknas.
● Arrangören av en Eloturnering måste rapportera (= skicka rapportfilen) till
ratingofficeren inom sju dagar från tävlingens slut. Turneringar som tar mer än 90
dagar måste Elorapporteras månadsvis (7 dagar efter respektive rond). Turneringar
som rapporteras minst tre dagar före månadsskifte kommer med på rankinglistan.
För rapporter som skickas för sent kommer SSF att få betala förseningsavgift till Fide.
Sådana avgifter kommer att vidarefaktureras från SSF-kansliet till arrangören.
Nya titelbestämmelser från Fide 2013
Även Fides titelbestämmelser har förändrats, och dessa regler i sin helhet finns på http://
www.fide.com/fide/handbook.html?id=10&view=category. Några av de viktigaste
punkterna:
● Titelturneringar måste registreras minst en månad före start.
● Högst två ronder får spelas på en dag.
● Utan tilläggstid är minimitiden 40 drag på 2 timmar och 30 minuter för resten av
partiet.
● Med tilläggstid är minimitiden 90 minuter + 30 sek/drag.
● Huvuddomare i en titelturnering måste vara en IA eller FA. En IA eller FA måste alltid
vara i spelområdet. En (tjänstgörande) domare får inte spela i en titelturnering, inte
ens som utfyllnad.
● Minst 50 procent av motspelarna måste vara titelinnehavare.
● För en GM-norm, måste minst en tredjedel av motspelarna vara GM.
● För en IM-norm, måste minst en tredjedel av motspelarna vara IM eller GM. GM
räknas inte längre som 1½ IM.
● Motsvarande gäller för WGM och WIM.
● Minst de partier som ingår i normer skall bifogas rapporten i en PGN-fil. I en
turnering som varar mer än 90 dagar, ska motspelarens ranking och titel vara den
aktuella.
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Gamla normer måste registreras senast 30 juni
Från Fide har meddelats att gamla normer, tagna före 1 juli 2005, som inte redan är
registrerade hos Fide kommer att bli ogiltiga om de inte registreras senast 30 juni i år.
Normer kan registreras genom att de skickas till ratingofficeren Tapio Tikkanen med vanlig
post eller som inskannade filer.
Vilka normer som redan finns registrerade kan ses på:
http://ratings.fide.com/title_norms.phtml
Nominera till SSF:s Ungdomsledarstipendium 2013
Sveriges Schackförbund välkomnar nomineringar till förbundets ungdomsledarstipendium.
Stipendiet utdelas till förtjänta ungdomsledare för goda ledarinsatser. Stipendiet är på 2
000 kronor och utdelas i samband med SSF:s kongress i Örebro 6 juli 2013. Nomineringar
med motivering ska ha inkommit till kansliet@schack.se eller Sveriges Schackförbund,
Kabelvägen 19, 602 10 Norrköping, senast 15 april 2013.
Ungdomsmästerskap
Nedanstående ungdomsmästerskap är ett urval av de som finns tillgängliga, för fler
turneringar se www.fide.com.
SSF skickar inte spelare till alla dessa turneringar. Icke uttagna spelare har möjlighet att
åka på egen bekostnad.
● 28/8-5/9 EU Mästerskapet i Malenovice, Tjeckien
Spelas i mixade klasser i åldersklasserna U8, U10, U12 och U14. En spelare i varje
åldersklass och en medföljande coach har fri kost och logi.
● 15/9-30/9 Junior-VM i Hatay, Turkiet max 20 år
En pojke och en flicka har fri kost och logi.
● 28/9-9/10 Ungdoms-EM i Budva, Montenegro 8-18 år
En pojke och en flicka i varje åldersklass U8, U10, U12, U14, U16 och U18 har fri kost
och logi.
● 17/12-29/12 Ungdoms-VM i Al-Ain, Förenade Arabemiraten 8-18 år
Alla spelare och en medföljande coach har fri kost och logi.
● 16/6-26/6 EU Youth Cup i Ureki, Georgien 8-12 år
Varje land får fri kost och logi för tre personer i ett enkelrum och ett dubbelrum.
För samtliga ”gratisplatser” tillkommer alltid diverse avgifter, kostnaden för en sådan
plats är cirka 2 500 kr, därutöver tillkommer resa.
Anmälan om intresse för att åka sänds till hakan.winfridsson@schack.se senast 30/4.

Sveriges Schackförbunds kansli, 011-10 74 20
kansliet@schack.se
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Bokrea 15% hos Schackhandeln
Priserna sänks 15%
på alla böcker och på
DGT 2010 (världens
mest sålda digitala
schackklocka).

Vi säljer på Påskturneringen
i Norrköping 29/3-1/4.
KretaSwedenFeb2013:Layout 1 08.02.2013 15:46 Seite 1

Av Axel Smith

495 kr (förr 580)

Nu öppet även torsdagar 15-19.
Vi står numera bakom
www.Schacksnack.se.

Elitseriekombinationer

shop.schackhandeln.se
www.schackhandeln.se
070-433 76 26, Erik Geijer
Brännkyrkag 71, Stockholm
Lö 10-16 må 15-19 to 15-19

BLI

VÄRLDSMÄSTARE
I DIN RATINGRUPP

ACO World Amateur Chess Championship 2013
11 - 20 maj 2013, Kreta (Grekland)
9 ronder, 90 min/40 drag + 30 min + 30 sek per drag
Kontantpriser: 5000 EURO (21 priser)
7 grupper: A: 2201 – 2400 B: 2001 – 2200 C: 1801 – 2000
D: 1601 – 1800 E: 1401 – 1600 F: 1201– 1400 G: 0 (utan Elo) – 1200

Fyrstjärniga lyxhotellet Aquis Arina Sand
All Inclusive (frukost, lunch, middag, snacks och alla drycker)
Privat hotellstrand

Endast ett fåtal platser kvar!
Mer än 150 spelare från 23 länder registrerade
Mer information om www.amateurchess.com

För anmälan, skicka e-post till crete@amateurchess.com

1. J.Ölund – S.Eriksson

2. E.Malmstig – E.Berg

3. D.Nygren – V.Larsson

XIIIIIIIIY
9r?-?-Trk?0
9ZplZppVl-Zpp0
9nZp-?pSn-?0
9?-?P?p?q0
9-?P?-?-?0
9ZP-SN-?-ZP-0
9-ZP-SNPZPLZP0
9TR-VLQ?RMK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

XIIIIIIIIY
9-?-?-?k?0
9?-?-Zpp?-0
9-?-Zp-?p?0
9?-WqPSn-?p0
9-?-?P?-?0
9?-?-TRP?-0
9P?-?-WQPZP0
9?r?-VL-MK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

XIIIIIIIIY
9-?-?-Snk?0
9?-?-?pZpp0
9-Tr-?-?-?0
9?-WqP?-?-0
9-?-WQ-?-?0
9?P?-?P?P0
9P?r?-?P?0
9?K?R?-?R0
xiiiiiiiiy
Svart drar

4. E.Blomqvist – P.Carlsson

5. H.Berggren Torell – P.Fransson

6. M.de Verdier – H.Tikkanen

XIIIIIIIIY
9-?r?-?k?0
9ZpQ?-?pZp-0
9-?-?p?p?0
9ZP-?-?-?-0
9R?-Vl-?L?0
9?-?NWq-ZPP0
9-ZPr?R?K?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

XIIIIIIIIY
9r?-?k?-Tr0
9ZplWqn?p?-0
9-Zp-?p?-?0
9?-Zp-Sn-VL-0
9-?P?-?P?0
9?-SN-?-?-0
9PZP-?QZPL?0
9TR-?R?-MK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

XIIIIIIIIY
9r?r?-?k?0
9?p?-Wq-Zpp0
9-WQ-Vlp?-?0
9?-SNp?-?-0
9-?lZPpZP-?0
9ZP-?-ZP-?P0
9-VL-?-?P?0
9?-TR-TR-MK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

7. J. Fries Nielsen – N.Grandelius

8. N.Grandelius – R.Kumar

9. L.Wickström – N.Grandelius

XIIIIIIIIY
9-?rWq-Trk?0
9Zpp?n?p?p0
9-?nVl-?pZP0
9?-?NZpQZP-0
9-?-ZP-?-?0
9ZP-?-?P?-0
9-ZPPVLN?-?0
9?-TR-MK-?R0
xiiiiiiiiy
Vit drar

XIIIIIIIIY
9-?-?-Trk?0
9Zp-?-ZppVlp0
9-Tr-?-?p?0
9?-ZpP?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-?-ZPQ?P0
9P?-WqLZPP?0
9?RTR-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9Tr-?-?-Zpp0
9-?k?-?-?0
9?-?pZp-?-0
9PVln?-?PZP0
9?-SNlZPPVL-0
9-?-?NMK-?0
9?-TR-?-?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

Lösningar på nästa sida

Lösningar
1.

11.d6! Lxg2 Svarts bästa försvar är 11...Sg4 12.h3 Lxg2 13.Kxg2 men vit bibehåller ett
dubbelhot och vinner pjäs. 12.dxe7 Dh3 Efter 12...Lxf1 13.exf8D+ Txf8 14.Sxf1 är vit pjäs
över. 13.exf8D+ Txf8 Svarts sista hopp är att vit ska tillåta ...Sg4. 14.f3 uppg.

2.

37...Sd3! 38.uppg. Poängen är 38.Txd3 Txe1 matt.

3.

Vit har tre bönder för springaren, vilket inte är så hemskt om det blir slutspel. Istället avgör
svart med en klassisk kombination, som överbelastar tornet på d1. 30...Tc1+!. Både 31.Txc1
och 31.Kb2 Dxd4+ 32.Txd4 Txh1 är hopplöst för vit. 31...Dxd4 32.uppg.

4.

Vit är pjäs över men det hotar en farlig schack på g1, hänger en springare på d3 och en annan
pjäs på e2. Blomqvist lyckas neutralisera alla hot genom att skenoffra damen: 33.Dxc8+! Kh7
33...Txc8 34.Txe3 Lxe3 vinner enkelt för vit. 34.Dxc2 Innan han ger upp försöker Carlsson
med några desperata schackar. 34...Dg1+ 35.Kf3 Dh1+ 36.Tg2 Df1+ 37.Tf2 Dh1+ 38.Ke2
De4+ 39.Kd1 Dh1+ 40.Kd2 uppg.

5.

17...Sf3+! Vit måste ta eftersom löparen på g5 hänger. 18.Lxf3 Dh2+ 19.Kf1 Dh1+! 20.Lxh1
Txh1 matt

6.

Om vit vore vid draget skulle han kunna fly med damen via b4-fältet. Det stoppade Tikkanen
effektivt: 25...Txc5! 26.dxc5 Lxc5 För att komma ut måste vit offra sin andra löpare. 27.Lf6
gxf6 28.Db2 Lxa3 29.Da1 Ta6 Två löpare är överlägsna ett torn, och här finns det dessutom
en enkel vinstplan: att gå ner med b-bonden. 30.uppg.

7.

20.Dxd7! Dxd7 Grandelius kämpade förgäves på i ytterligare några drag: 20...exd4 21.Sf6+
Kh8 22.Dxd8 Tfxd8 23.Kf2 Se5 24.Lf4 Sc4 25.Lxd6 Txd6 26.Tcd1 Sxb2 27.Txd4 Txd4 28.Sxd4
Tc4 29.Te1 Txd4 30.Te8 matt 21.Sf6+ Kh8 22.Sxd7 och vit är pjäs över.

8.

23...Tfb8! Vits torn på b1 hänger. 24.De4 Vit garderar tornet men förlorar löparen på e2. Byter
vit på b6 har svart mellandraget 24.Txb6 Dxc1+. Tornet kan inte heller flytta till a1 (24.Ta1
Lxa1). 24...Txb1 25.Txb1 Txb1+ 26.Dxb1 Dxe2 27.Db8+ Lf8 28.Dxa7 c4 29.uppg.

9.

Svart är bonde under men har god kompensation med sina utmärkt placerade pjäser. Det
hotar bland annat 36…Lc5 37.Sd1 Txa4 med fortsatt press. Det är emellertid vit som är vid
draget och Wickström hittar en kombination som utnyttjar svarts tornplacering. 36.Lxe5! La3?
Grandelius accepterar bondeförlusten men det är bara hopplöst. Bättre var 36...Sxe5 37.Sb5+
Lc4! (Efter 37...Kb6 38.Sxa7 Kxa7 39.Tc7+ Kb6 40.Txg7 har svart fått två löpare mot tornet,
men vits fribönder på kungsflygeln är livsfarliga. Med svarts kung på fel flygel bör det vinna för
vit.) 38.Sxa7+ Kb6. Svart hotar både ...Sd3+ och ...Kxa7. 39.Sf4 (Efter 39.Txc4 dxc4 40.Sb5 har
vit fortfarande en merbonde men svart har en del motspel med sin fribonde.) 39...Kxa7 40.Td1
Vit vinner bonden på d5, men det är oklart om det räcker till vinst. Partiet avslutades med
följande drag: 37.Ld4 Tb7 38.Te1 Le7 39.g5 Tb2 40.Lxg7 Lb4 41.h5 Kd7 42.h6 Ke6 43.Td1
Lc2 44.Sxd5 Lxd1 45.Lxb2 Ld2 46.Sef4+ Kf5 47.g6 Sxb2 48.gxh7 uppg.

Svenska Schackbutiken AB
”Hos oss blir schack enkelt”

Behöver du schackböcker, schackprogram eller schackspel? Vi 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. Vår styrka är gedigen produktkompetens och hög servicenivå. I Schackbutiken arbetar Michael Göransson och IM Ari Ziegler. Välkommen att besöka en välsorterad butik där du hittar Nordens största
lager av schackartiklar!
Hemsida: www.schackbutiken.com
Öppet mån–fre 10.00–18.00, Welandergatan 12A, 416 56, Göteborg

e-post: schackbutiken@tele2.se
Tel: 031-24 47 14

Pris: 5200 kr

DGT sensorbräde med USB-anslutning

Din perfekta träningspartner!
På bilden syns bräde i valnöt
med pjäser, timeless samt klockan
DGT XL. (Klockan köps separat)

Ett ﬁnt schackspel av högsta kvalitet fullspäckat med avancerad teknologi; kompatibelt med alla ledande
schackprogram och schackspelsajter. Du kan snabbt (plug and play) börja sända dina partier/turneringar
live! DGT sensorbräde klarar även blixtpartier! Vid köp av sensorbräde från DGT ingår en specialversion
av Fritz samt 100 dagars medlemskap på playchess (Schackbutiken rekommenderar playchess för spel på
internet). Sätt på datorn, ställ in lämplig svårighetsgrad på Fritz, stäng av skärmen och låt istället Fritz
läsa upp dragen i högtalaren. (Eller komplettera med DGT XL och du kan se dragen på klockans display.)
Nu blir det nästan som att spela på riktigt. Du ﬂyttar dina pjäser precis som vanligt och sedan datorns.
Om du hänvisar till denna annons får du 10% rabatt samt fraktfritt fram till den sista april. (4675 kr)

DGT 960

Pris: 290 kr

En perfekt klocka att ta med. Den är vikbar och får lätt plats i innerﬁckan
(6X14 cm). Klockan har en stor och tydlig display och tysta tryckknappar.
Den första klockan som kan slumpa startpositioner i Fischer Random
(totalt 960 olika ställningar).

Nya Svenska tävlingsmodellen
Traditionella träpjäser i lönn på en slitstark pappskiva.
Ytan på brädet består av ett naturtroget fyrfärgstryck
(mahogny/lönn) med laminering på bägge sidor för att
behålla färg och form. Snyggt och slitstarkt!

Pris: 295 kr
Bräde och pjäser godkänd tävlingsstorlek

Harplinge SS
inbjuder till 10:e upplagan av

på Hotel Tylösand
Kristi himmelsfärdshelgen 9-11 maj 2013
SPELPLATS

Hotel Tylösand, Tylöhusvägen, Halmstad

SPELFORM

8 ronders schweizer, Rond 5-8 ELO-registreras. Högst rankingtal av ELO eller
LASK per 1/5 2013 gäller under tävlingen.
Rond 1-4: 45 min. Rond 5-8: 40 drag/2 timmar + 30 minuter/rest
Huvuddomare: IA Johan Berntsen

HÅLLTIDER

Torsdag:
Fredag:
Lördag:

1:
3:
5:
7:

kl
kl
kl
kl

13.30
18.00
10.00
9.00

2:
4:
6:
8:

kl
kl
kl
kl

15.30
20.00
16.00
15.00

PRISER

1:a 12.000 kr
2:a 6.000 kr
3:a 3.000 kr
4:a 1.500 kr
5:a 1.000 kr
6:a 900 kr
7:a 800 kr
8:a 700 kr
9:a 600 kr
10:a 500 kr
Rankingpriser 1.000 kr, i grupper om 10 spelare.
Bokpris till bäst placerad veteran och junior samt kvinnliga deltagare.
Svenska Schackbutiken belönar varje ronds skräll med ett bokpris.

LOGI

Hotel Tylösand, Tel: 035-30 500, www.tylosand.se
Rabatt vid boende, uppge ”Deltalift” vid bokning.
Tylöbäck, vandrarhem och hotell, Tel: 035-19 18 00, www.tyleback.com

HOTEL TYLÖSAND

STARTAVGIFT

400 kr, GM och IM fritt deltagande
- Vid anmälan senast 15 april, 350 kr i startavgift
- Vid anmälan på speldagen, 450 kr i startavgift

Vi är Sveriges ledande sparesort 2012. Som gäst hos oss har du fri tillgång till allt.
The Spa, gymmet och alla träningspass. Dessutom är vi Sveriges största galleri med
bl a fotokonst i världsklass. Precis vid havet. Vi är Hotel Tylösand. Be inspired.

ANMÄLAN

På tävlingens webbplats deltaliftopen.deltalift.se och betala kontant vid
anmälan i spellokalen eller via plusgiro 371 601-6, senast 3 maj.
Ange namn, klubb, rating, eventuell ELO, och telefonnummer.
Personlig anmälan senast kl 12.30 i spellokalen.

SPAPAKET
Vi har mängder av paket att välja på och nästan alla helger bjuder på något extra.
Välj mellan färdiga paket eller skräddarsy – det mesta är möjligt på Hotel Tylösand.

INFORMATION

deltaliftopen.deltalift.se
www.harplingess.se
Magnus Filipsson - Tel 0706-43 26 36, mom.filipsson@telia.com

BOKA
tylosand.se/spa-noje
035-305 05
TYLOSAND.SE

POSTTIDNING

B

Avsändare: Sveriges Schackförbund,
Kabelvägen 19, 602 10 Norrköping

CHESSBASE 12
Påbörja din personliga framgångssaga nu. Chessbase 12 är det databasprogram som blivit standard runt om i världen. Lär känna din nästa motståndares svaga punkter och utnyttja fördelen med målinriktad förberedelse.
Njut av det nya Chessbase 12-programmet med dess nya fantastiska
analys- och sökfunktioner.

NYHET!

till en hel bunt slutspel med samma materiella
distribution tar på ett modernt 64-bitars system bara några sekunder. Vad som fungerar
för slutspel kan också överföras till mittspelsställningar. Även i det här fallet, påbörjas en
sökning efter bondestrukturer som är väldigt
lika ställningen på brädet och likhetssökningen beror på pjäsernas placering.

ChessBase 12 - Starter package 1.495 kr
•
•
•
•
•
•

Fler förbättringar:
• En ”online-spelarencyklopedi” med elo-tal
som uppdateras hela året.

Nytt i Chessbase 12:
“Djupanalys” skapar ett dynamiskt variantträd. Lämna analysmotorn på så länge du vill.
Ju längre du håller på, desto pålitligare blir varianterna. De varianter som inte håller vid det
större räknedjupet tas automatiskt bort. Resultatet blir kommentarer som innehåller analyser av de viktiga kandidatdragen. Detta är en
stor förbättring av positionsanalysen jämfört
med Deep Fritz 13 därför att den nu kan hålla
på utan tidsgräns och hela tiden anpassa variantträdet allt eftersom sökdjupet ökar.
Du kan samköra motorer från olika system i
”analysmolnet”. Detta är djupanalys utförd
av flera motorer parallellt, något som sparar
mängder med tid. Schackprogrammen körs på
andra uppkopplade datorer men kan förberedas för egen analys med bara några klick. Du
kan till och med få motorerna att utföra olika
uppgifter: en motor styr alltid analysen, en
annan spenderar sin tid med att räkna på kandidatdragen i utgångsställningen för att uppnå
optimalt räknedjup, därutöver kan du ha en
eller två motorer som söker efter svarsdrag till
respektive kandidatdrag.
“Likhetssökning” I Chessbase 12 kan du nu
söka efter slutspel med ett enda klick varefter
de klassificeras och visas utifrån likheten med
ställningen du har på brädet. Att få tillgång

• “Let’Check”: tillgång till världens största
databas med djupgående analyser (mer än 5
miljoner ställningar) *
• Valbar 64-bitsversion: snabbar upp tillgången
till dina databaser.
• Intelligent google-liknande sökbox i Chessbase Onlinedatabas som nu har mer än 6,4
miljoner partier. *
• Nytt utseende på ChessMedia-fönstret med
stora databassymboler för hög upplösning.
• Ny motordialog med CPU-optimering.
• Enklickspublicering av ett eller fler partier på
internet i Javaskript.
Systemkrav: Minimum: Pentium III, 1 GHz, 1 GB
RAM, Windows Vista, XP (Service Pack 3), DirectX9
grafikkort med 256 MB RAM, DVD-ROM spelare,
Windows Media Player 9 och internettillgång för att
aktivera programmet, Playchess.com, Let’s Check,
Engine Cloud samt uppdateringar
Rekommenderas: PC Intel Core i7, 2.8 GHz, 4 GB
RAM, Windows 7 (64 Bit) eller Windows 8 (64 Bit),
DirectX10 Grafikkort (eller kompatibelt) med 512
MB RAM eller bättre, 100% DirectX10 kompatibelt
ljudkort, Windows Media Player 11, DVD ROM
spelare och internettillgång för att aktivera programmet, Playchess.com, Let’s Check, Engine Cloud samt
uppdateringar

Chessbase 12 (programvara)
Big Database 2013
Partinedladdningar fram till 31 december 2013
Tillgång till Chessbase Onlinedatabas (mer än
6,4 miljoner partier) *
Tillgång till “Let’s Check” och “Engine Cloud”
Halvårsprenumeration på Chessbase Magazine
(3 nummer)

ChessBase 12 - Mega package
•
•
•
•
•
•

2.195 kr

Chessbase 12 (programvara)
Mega Database 2013
Partinedladdningar fram till 31 december 2013
Tillgång till ChessBase Online Database (mer än
6,4 miljoner partier)*
Tillgång till Access to “Let’s Check” och
“Engine Cloud”
Helårsprenumeration på Chessbase Magazine
(6 nummer)

ChessBase 12 - Premium package 2.995 kr
•
•
•
•
•
•
•
•

Chessbase 12-programmet
Premiummedlemskap på playchess.com (1 år)
Mega Database 2013
Partinedladdningar fram till 31 december 2013
Tillgång till ChessBase Online Database (mer än
6,4 miljoner partier)*
Tillgång till “Let’s Check” och “Engine Cloud”
Helårsprenumeration på Chessbase Magazine
(6 nummer)
Corr Database 2013 + Endgame Turbo 3 (9 DVDer)

ChessBase 12 - Upgrade from 11
•
•

875 kr

Chessbase 12-programmet
Tillgång till ChessBase Online Database
(mer än 6,4 miljoner partier)*
För uppgradering behöver du uppge
registreringskodetill CB 11
*) denna service gäller till och med 31.12.2015

