TfS

Tidskrift för Schack
Nummer 2/2013
Årgång 119

Riksfinal igen!
2 200 Schackfyranbarn i Västerås

Nummer 2
2013
REDAKTION

Redaktör:
Niklas Sidmar, Sveriges Schackförbunds kansli,
Kabelvägen 19, 602 10 Norrköping
TEL: 011-10 74 20
E-POST: niklas.sidmar@schack.se

5			 Schackfyrans riksfinal
10			 Sigemanturneringen
22			 Limhamnsfenomenet
37			 Schackspelarens verktygslåda
44			 Landet runt
48			 Information från SSF
53			 Kombinationer

Ansvarig utgivare:
Anil Surender
Korrektur:
Stellan Brynell

PRENUMERATION

Sveriges Schackförbund,
Kabelvägen 19, 602 10 Norrköping
TEL: 011-10 74 20
E-POST: kansliet@schack.se
Prenumerationsavgiften
för icke medlemmar är 250 kronor.
Plusgirokonto 6522-7
Bankkontonummer 9960 420006 5227
IBAN-kod SE41 9500 0099 6042 0006 5227
Nordeas BIC-kod NDEASESS
Prenumerationsavgifter utland:
Danmark 250 Dkr, Norge 250 Nkr,
Finland 30 euro, Övriga världen 30 euro

ANNONS

Svartvit: helsida 2 000 kr
halvsida 1 200 kr kvartssida 700 kr
Färg: helsida 2 500 kr halvsida 1 500 kr
kvartssida 1 000 kr sista sidan 3 000 kr
För svenska annonsörer som sysslar med
schacklig verksamhet utgår 50 % rabatt.

Omslagsfoto: Peter Halvarsson

Manusstopp 2013:
Nummer 3: 15 augusti
Nummer 4: 15 november
TfS når läsarna ungefär fyra veckor efter
manusstopp.

Fortsatt fokus på skolschack
Ett av årets mest intensiva schackevenemang är riksfinalen av
Schackfyran. 2013 års upplaga,
som nyligen ägde rum i Västerås,
var inget undantag men tack vare
en rutinerad arrangörsstab flöt
tävlingarna på utan problem. Deltagarantalet blev något mindre
än förra året men höll sig en bra
bit över 2 000, vilket är oerhört
glädjande.
Ett skäl till att jag tar upp
detta är för att stilla de farhågor
som väcktes när vi för några år sedan beslutade
att minska förbundets resurser på Schackfyran,
genom såväl uppsägningen av en heltidsanställd
projektledare som en flytt av riksfinalen från
Globen. Vi ansåg att Schackfyran uppnått en
mognad och en utbredning som gjorde att de
stora resurser som satsats på Schackfyran under
uppbyggnadsfasen inte längre var nödvändiga. De
senaste årens utveckling tyder på att det var en
riktig bedömning.
Istället valde vi att fokusera på projektet som
vi kallade Schack i skolan, och som gick ut på att
starta skolschackklubbar under ledning av Jesper
Hall. På samma sätt som när det gäller Schackfyran
har vi sett en uppstartsfas där antalet skolklubbar
exploderat och vi har i dagsläget ungefär 400
skolklubbar runt om i landet.
Nästa steg för oss är att skapa långsiktighet
(för klubbarna) och fördjupning (för barnen) i
skolschacksverksamheten. För att åstadkomma
detta behöver vi bli bättre på att bygga broar mellan
skolschacksverksamheten och det traditionella
schacket. Ett naturligt sätt att gå vidare för barnen

i skolklubbarna är genom tävling
och fördjupande träning. Denna
typ av verksamhet är just vad som
redan finns i distrikten och i våra
traditionella klubbar. Även de
tävlingar som redan finns inom
skolschackets ram (till exempel
Skol-SM, Flick-SM och SkollagsSM) riktar sig idag i första hand till
de traditionella klubbarna.
Under de närmaste åren
kommer vi att ta upp dessa frågor
med våra distriktsförbund, för att
få distriktens syn på hur vi bäst ska utnyttja den
enorma rekryteringsbas som skolschacket har
skapat, och för att ta reda på hur vi från centralt håll
kan hjälpa till. Under den kommande säsongen
inriktar vi oss till att börja med på Skåne och
Västmanland. Vi har begränsat oss till två distrikt
för att vara säkra på att kunna ge tillräckligt stöd.
Därefter kommer vi att använda erfarenheterna
från dessa distrikt och efter hand vända oss till
ytterligare distriktsförbund. Det är dock viktigt
att betona att vår utgångspunkt kommer att vara
distriktens behov och önskemål, och att olika
distrikt kommer att vilja arbeta på olika sätt och
behöva hjälp med olika saker.
Vi uppmanar därför er, såväl distrikt som
klubbar, att höra av er om ni har åsikter om arbetet
eller vill diskutera vilket stöd vi kan ge er från
centralt håll!

Anil Surender, ordförande SSF
anil.surender@schack.se

Tryckeri: Tallinna Raamatutrükikoda, Estland
Copyright, texts & illustrations © TfS, Norrköping, Sweden. All rights reserved.
No part of this magazine may be reproduced, in any form or by any means, without permission in writing from TfS.
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Västerås Open
27–29 september 2013
Spelplats
Växhuset, Viktor Larssons plats, Västerås. Spellokalen
ligger mitt i stan, precis bredvid spelarhotellen och
på bekvämt gångavstånd från järnvägsstationen.
Spelform
8 ronder FIDE-schweizer. Rond 1–4: 15 min per parti +
5 sekunder per drag. Rond 5–8: 90 minuter per parti +
30 sekunder per drag. Turneringen är eloregistrerad.
Program
Fre 27 Personlig anmälan 16.00–17.45
R1: 18.30, R2: 19.30, R3: 20.30, R4: 21.30
Lör 28 R5: 10.00, R6: 16.00
Sön 29 R7: 09.00, R8: 14.00, Prisutdelning ca 18.30
Priser
12 000 kr / 6 000 kr / 4 000 kr / 2 000 kr / 1 000 kr / 1 000
kr / 1 000 kr. Ratingpriser à 800 + 400 kr i grupper om
ca 12 spelare. Priser à 600 kr till bästa dam, veteran,
junior och kadett.
Startavgift
450 kr för seniorer, 350 kr för juniorer (födda 1993
eller senare). Vid betalning innan den 1 september
ges 50 kr rabatt. GM och IM fri startavgift.

Anmälan
Mejla namn, klubb, rating, födelsedatum och spelklass till anmalan@vasterasschack.se. Startavgiften
sätts in på Västerås SK:s bankgiro 684-9996 senast
den 20 september. OBS! Ange namn!
Vid betalning på plats tar vi ut en extra avgift om
50 kronor (gäller ej utländska deltagare).
Logi
Hotell Arkad (tel. 021-12 04 80), Best Western Hotel
Esplanade (tel. 021-10 12 00) och First Hotel Plaza
(tel. 021-10 10 10) erbjuder förmånliga priser: enkelrum 595 kr, dubbelrum 795 kr, 3-bäddsrum 895 kr.
På Arkad och Esplanade finns dessutom lite större
rum med pentry: 3-bäddsrum med pentry 995 kr, svit
4 personer med pentry 1 295 kr, svit 5 personer med
pentry 1 395 kr.
Priserna gäller per rum och natt inklusive frukost.
Använd koden ”SCHACK” när ni bokar.
Information
André Nilsson: andre.nilsson@vasterasschack.se
0735-53 55 53
Mats Sjödin:
mats.sjodin@vasterasschack.se
070-776 04 63
VSK:s hemsida: www.vasterasschack.se

Lilla Västerås Open
Parallellt med Västerås Open spelas Lilla Västerås Open, som är öppen för alla spelare som har under 1600
i nationell rating samt kommer från något av de nordiska länderna (eller har känd spelstyrka). Startavgift,
spelform och spelprogram är samma som för Västerås Open. Turneringen är eloregistrerad.
Priser

4 000 kr / 2 000 kr / 1 000 kr / 500 kr / 500 kr. Ratingpriser à 800 + 400 kr i grupper om ca 12
spelare. Priser à 300 kr till bästa dam, veteran och minior.

Finalmyller
i Västerås
Text: Niklas Sidmar
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Mats Sjödin har bråda dagar veckorna före Riksfinalen, när anmälningar från över 100 klasser ska in och
120 funktionärer ska rekryteras från klubbens led.

I lottningsrummet skannas alla resultat in, och 2 200 barn paras ihop i varje rond. Sammanlagt spelas mer
än 5 000 schackpartier under en riksfinal.

DET ÄR STRAX EFTER 11.00 och 1 100 fjärdeklassare sitter redo vid spelborden.
Lika många till väntar på sin tur på läktaren, och
vid de 114 lagledarborden sitter nervösa lärare eller
föräldrar och inväntar den första rondens spel.
Ett sextiotal domare rör sig i gångarna mellan
spelborden och i café och vid övriga försäljningsdiskar har affärerna redan pågått i två timmar. Här
har man laddat upp med oräkneliga koppar kaffe,
drickor och smörgåsar.
Från dagens speaker André Nilsson strömmar
de sista förmaningarna ut till deltagarna, men även
med bättre ljud i högtalarna är det är tveksamt hur
mycket de otåliga fjärdeklassarna skulle uppfatta.
Det rycker i ett par tusen armar och alla väntar
ivrigt på att få göra dagens första drag.
Det är äntligen dags för Schackfyrans riksfinal, en tävling i mastodontformat och en rejäl
utmaning för varje arrangörsstab. En schacktävling
arrangerar inte sig själv och en schacktävling
av den här storleksordningen kräver månader
av förberedelser och minutiös planering för att
allt ska fungera under den förhållandevis korta
tidsperiod som själva tävlingen pågår.
Arrangör är Västerås SK, som har god riksfinalsrutin efter att ha arrangerat ett tiotal tävlingar från
starten 1994 och framåt. Förra året kom tävlingen
”tillbaka” till Västmanland efter att ha spelats i
Globen i Stockholm under några år.

ny klasslista med flera ändringar kvällen före
tävlingen, berättar Mats Sjödin.

6 TfS 2/2013

Mats Sjödin är den som ska hålla alla delar av
arrangemanget i sitt för tillfället något överlastade
huvud. Han är anställd av Västerås SK och den
som är praktiskt ansvarig för att allt fungerar, från
anmälan då de deltagande klasserna ska skicka in
klasslistor, ordna logi och beställa matpaket, till
prisutdelningen klockan 17.00 på tävlingsdagen då
årets Schackfyranmästare koras.
– Det som är mest tidskrävande är utan tvekan
att ta hand om alla anmälningar och se till att vi
verkligen får in rätt information från klasserna.
Eftersom alla barn och många lärare och föräldrar
är med i Schackfyran för första gången finns
det stor osäkerhet kring vad som gäller, vilken
information man ska skicka in och vad man
behöver tänka på, säger han.
Det vanligaste missförståndet har med lagstorleken att göra. I Schackfyran är klasstorleken
avgörande för poängberäkningen och det är
därför viktigt att arrangören vet hur många som
går i varje klass, det räcker inte att veta hur många
som ska vara med i tävlingen. Enligt reglerna
ska skolans officiella klasslista skickas in, men
klasslistor kan se ut på olika sätt och ibland krävs
det många kontakter för att säkerställa att man
verkligen har den korrekta informationen.
– Dessutom händer det att nya barn börjar
i klassen eller att gamla barn slutar, och då
ska klasstorleken anpassas. I år kom det in en

CHRISTINA EINARSDOTTER är en av dem
som har varit med och arrangerat flest riksfinaler
genom åren. Det exakta antalet kan hon inte räkna
fram, men hon uppskattar att hon varit med på
mellan 10 och 15 stycken av de totalt tjugo som har
arrangerats.
– Den viktigaste förändringen är förstås
storleken. Vi tyckte att det var en jättetävling när
vi var uppe i 1 000 deltagare, och nu är det mer än
dubbelt så många, konstaterar hon.
Christinas uppgifter har varit varierande genom
åren, men ofta har hon haft hand om informationsdisken, en viktig uppgift som ställer stora krav på
att man har koll på alla delar av arrangemanget. Så
är det även i årets tävling.
– Jag är en av dem som ska se till att avprickningen fungerar, och det kan innebära att man
får lösa alla möjliga problem. Förra året var det
en buss som hade fått stopp någonstans i Katrineholmstrakten och då fick jag hjälpa till att
skaffa fram en ny buss, så att alla deltagarna kunde
komma hit.
Vid informationsdisken står också Urban
Lundbäck, men inför tävlingen har han haft en
rad andra uppgifter. Dels har han gjort i stort
sett alla utskrifter av skyltar, parkeringsbiljetter

och informationsblad, dels har han varit den som
samlat in resultatlistor från distriktstävlingarna
för att sedan kunna ta fram rankinglistor för varje
lag. Barnen ordnas i grupper efter den uppskattade
spelstyrkan, vilket innebär att det blir lite färre
ojämna partier än det skulle ha varit om alla hade
lottats ihop slumpmässigt.
RASMUS MYKLEBUST lär vara den som har
varit med om allra flest riksfinalsarrangemang.
Debuten gjordes i den allra första riksfinalen 1994,
som också gick i Västerås. Sedan har han inte missat
någon tävling, och uppgiften har varit densamma
genom alla år: Att sköta den komplicerade
datalottningen, där de 2 200 barnen ska paras ihop
inför varje rond. Rasmus är funktionärsstabens
expert på lottningsprogrammet SOSS, som har
använts vid samtliga tävlingar. Och att tävlingen
kan genomföras enligt planerna är förstås kraftigt
beroende av att allt fungerar i lottningsrummet.
– Nyheter i lottningsprogrammet är den största
risken. De gånger som det har blivit problem är
det främst för att vi har infört nya funktioner inför
tävlingen. Ett år försökte vi använda två datorer till
samma tävling, och det slutade med att vi stängde
av datorerna och lottade för hand…
I år används i och för sig två datorer, men då kör
man två separata tävlingar, en i varje dator, och då
är det inget problem. Sedan exporteras resultaten
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till ett exceldokument där den gemensamma
resultatlistan skapas och publiceras på Internet en
gång i halvtimmen.
Till lottningsrummet rapporteras resultaten på
monradkort som produceras av programmet, och
en streckkod på korten skannas in så att resultaten
uppdateras. Fyra personer sitter med varsin
skanner och varje rond passerar ungefär 1 100 kort
genom deras händer.
– För att vi ska hålla tidsprogrammet krävs att
man skannar ungefär ett kort var tredje sekund,
förklarar Rasmus.
Jon-Olov Vatn är domaransvarig och den som
ska se till både att resultaten antecknas ordentligt
på korten och att korten sedan regelbundet
levereras in i lottningsrummet. Han fick ta över
uppgiften dagen före tävlingen efter ett sent
återbud i funktionärsstaben.
– Jag skulle egentligen ha haft andra uppgifter,
men har också hållit öppet för att kunna hoppa in
där det behövdes. Nu är det upp till mig att hålla
koll på att allt fungerar på spelområdet och att
det alltid finns tillräckligt många domare i varje
grupp.
– Det jag är mest orolig för är nog att tekniken

krånglar, det är små marginaler och blir snabbt
väldigt stressigt om något går fel. Men förra året
gick det ju bra och med ett års rutin känns det ändå
rätt lugnt, sade Jon-Olov kvällen före tävlingen.
Och hur gick det då? Jodå, hur bra som helst.
Trots ett ljudsystem som krånglade inledningsvis
och en ventilation som inte riktigt kunde
hantera den varma försommardagen verkade
alla besökare mycket nöjda. Funktionärsstaben
på över 100 personer har stor rutin på att
arrangera schacktävlingar, vilket märktes tydligt.
Tidsprogrammet hölls, logistiken runt omkring
fungerade och de som inte hade möjlighet att
komma till Västerås kunde via ”Riksfinalstudion”
följa tävlingen på Internet och lyssna till Jesper
Halls intervjuer live under dagen.
Dessutom blev själva tävlingen spännande.
Några lag växlade plats i toppen av tävlingen
under dagens gång, men vinnare blev till slut
lite överraskande klass 4B från Frestaskolan i
Upplands-Väsby. Tvåa kom Musikskolan Lilla
Akademien från Stockholm och trea slutade Stora
Hammars skola från Vellinge.

Schackhandeln med på SM
För första gången får vi
vara med under SM och
erbjuda våra böcker etc.
Nu har SM-spelarna två
ställen att köpa böcker.
Auktion på schackböcker
i Stockholm den 19 juni,
katalog mm på vår sajt.
Nu även torsdagar 15-19.
Den vinnande klassen kom från Frestaskolan i Upplands Väsby. Klassen fick ta emot guldkungen som
fungerar som vandringspris vid prisutdelningen.
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Vi står numera bakom
www.Schacksnack.se.

Vi har en ny logga.
shop.schackhandeln.se
www.schackhandeln.se
070-433 76 26, Erik Geijer
Brännkyrkag 71, Stockholm
Lö 10-16 må 15-19 to 15-19
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Sverigeeliten i
Spegelsalen
Text: Axel Smith

DET ÄR TYST på Malmö Central – i varje
fall känns det så efter ett par veckor med
schlagermusik och publikt lunchdisko. Om ett
par dagar kan resenärerna spela simultan mot
Ulf Andersson och Stellan Brynell. På det viset
vill Sigemanturneringen visa upp schacket för
allmänheten.
Spellokalen ligger ett dussin stenkast bort.
Loek van Wely har missat ingången och går i fel
riktning, men Hans Tikkanen hejdar honom och
visar vägen. Utanför den massiva trädörren står en
reklamskylt, och tittar man noga kan man utläsa
ordet "CHESS" i det ena hörnet.
Skyltningen är tillräcklig för de allra flesta,
turneringen har arrangerats på restaurang Hipps
festvåning i sexton år och det är i stort sett samma
åskådare som kommer tillbaka.
Spegelsalen har högt i tak, kristallkronor och
guldutsmyckade pelare. Normalt används den till
bröllop och större fester. Nu är 80 stolar vända mot
brädena. När jag kommer in ser jag två åskådare,
men upptäcker strax att den ene är Nigel Short,
som väntar på att Jonny Hector ska göra ett drag.
I kommentatorsrummet sitter Stellan framför en
laptop och Ulf vid ett livebräde. En storbildsskärm
visar ställningen mellan Short och Hector. Det har
spelats åtta drag i ett franskt parti. Ulf visar den
bondestruktur vit siktar på och förklarar hur svart
ska undvika den. I stället kan det bli så här, säger
han och låter en av svarts springare cirkla över
brädet innan han även plockar upp vits löpare
och ställer pjäserna bland de andra som bytts av.
Storbildsskärmen uppdateras.
– Och säg att tornen byts av på c-linjen, och
svart pressar på d4-bonden men vit glider upp
med kungen.
Ulf plockar upp svarts andra springare och
snurrar även på den.
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– En utmärkt punkt på e6!
Storbildsskärmen visar ett slutspel med dam
och springare.
– Vit kan inte röra en fena, säger Ulf till sist och

också lyckats fånga in unga lovande spelare strax
innan de blivit för dyra. Fyra av de tio bästa
spelarna på elolistan i april har varit med: Magnus
Carlsen som 13-åring, Teimour Radjabov (14),

"Remi är ett fint resultat men om Short vill vinna ska han
börja med att utjämna. Man måste ha bollen innan man
kan skapa något."
tittar nöjt upp mot Stellan, som säger:
– Nu lyckades du byta av alla pjäser på trettio
sekunder.
Åskådarna skrattar. De har smittats av Ulfs
entusiasm och låter som betydligt fler än sju.
– Jag ser inga problem för svart, förtydligar Ulf.
Remi är ett fint resultat, men om Short vill vinna
ska han börja med att utjämna. Man måste ha
bollen innan man kan skapa något.
Livesändningen följs dagligen av 3 500 besökare, varav fyra femtedelar från utlandet. I år har
bevakningen utökats med livekamera från både
spellokalen och kommentatorsrummet, och för
att inte störa sändningen har åskådarna på plats
fått order om att undvika det vanliga småpratet.
1993 VILLE Johan Berntsen och Björn Ansner
göra något extra för Limhamns Schackklubb.
Varför inte en stormästarturnering? Vid den
tidpunkten hade Johan Sigeman nyligen öppnat en
advokatbyrå och ställde upp som huvudsponsor.
Hans kollegor trodde att en internationell schackturnering skulle vara ett bra sätt att marknadsföra
firmanamnet. Arrangemanget gick i lås och
Ferdinand Hellers vann före sex andra stormästare
och tre limhamnare.
Turneringen var egentligen tänkt som en
engångsgrej men allt gick över förväntan, och
sedan dess har den blivit lite starkare för varje
år. Utöver den svenska eliten har man bjudit in
ett par fixstjärnor. En del av dessa har varit äldre
spelare som passerat krönet på sin karriär, som
världsmästarna Vassily Smyslov och Boris Spassky
samt VM-utmanarna Victor Korchnoi, Alexander
Beliavsky och Lajos Portisch. Man har emellertid
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Hikaru Nakamura (17) och Fabiano Caruana (19).
Vassily Ivanchuk, Boris Gelfand och Judit Polgar
har också spelat, men de var dyrare. Den gången
Polgar var med hade man inte råd till mer än fyra
spelare.
Efter att Öresundsbron öppnats inleddes ett
samarbete med Köpenhamn, och 2003 till 2005
spelades halva turneringen på andra sidan sundet.
Danskarna lyckades emellertid inte ordna tillräckligt med sponsorer, och när turneringen tärt
för mycket på deras ekonomi återgick den helt och
hållet till Malmö. Årets upplaga är den 21:a i rad.
Johan Berntsen är fortfarande huvudansvarig
för turneringen, men hinner sällan stanna i
kommentatorsrummet. Där är Ulf missnöjd med
spelet i ett av partierna.
– Det finns många enkla sätt att göra remi, säger
han och pekar på utgångsställningen. Men nu
måste Grandelius lösa sina problem med exakta
drag. Jag gillar det inte.
Att det inte var fler åskådare vid rondstart
berodde naturligtvis på att klockan var två en vanlig
vardagseftermiddag. Vid tidsnöden är merparten
av de 30 platserna i kommentatorsrummet upptagna. Två av åskådarna är stormästare. Ändå
känns det inte som många i jämförelse med
exempelvis helgturneringen Malmö Open, som
lockar 200 deltagare.
Jag frågar en schackentusiast varför han inte
besöker turneringen trots att han bor i närheten
och får till svar att den går lika bra att följa på
nätet, där det dessutom finns andra livesändningar
med partier av högre kvalitet. Och han känner sig
hindrad av inträdet, 30 kr.

Ulf Andersson tar även simultanpartier på allvar. Här slår han tillbaka en bonde efter att ha tvingat 11-årige
Sixten att flytta kungen.
JOHAN BERNTSEN tar emot i skjorta och
kavaj på Malmö Schackförbunds kansli i Folkets
hus i Limhamn. Han ursäktar sig över att han är
stressad. Skrivaren jobbar i den ena änden av det
kvadratiska rummet, telefonen ringer i den andra.
Johan svarar att han är upptagen.
Han har precis kommit hem från Köpenhamn,

och säger att det var bäst att se ordentlig ut, han
skulle ordna visum till Ryssland. Det är som om
han känner att klädseln behöver en förklaring, att
den inte passar hans jobb som ursprungligen gick
ut på att administrera ungdomsverksamheten i
Malmö.
I Ryssland ska han och Johan Sigeman besöka
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Tal Memorial för att knyta nya arrangörs- och
spelarkontakter. Han tycker att det är viktigt med
ett starkt startfält.
– Svenska spelare får inte inbjudningar till en
sluten tävling av den här klassen. Att de ska få
chansen att möta tufft internationellt motstånd
måste jag säga har varit mitt huvudsyfte med
turneringen. Fast vi vill naturligtvis också visa upp

Jag frågar om kommunen ser värdet i den
uppmärksamhet turneringen genererar.
– I år är Malmö Stad med som värd för invigningen. Den hade inte ens en superturnering
behövt skämmas för! Och kommunen blir
nog mer välvillig när vi till exempel vill ha hit
Elitseriesammandraget, det är samma kommitté
vi ansöker till. De ser att vi kan sköta stora

"Svenska spelare får inte inbjudningar till en sluten turnering
av den här klassen. Att de ska få chansen att möta tufft
internationellt motstånd måste jag säga har varit mitt
huvudsyfte med turneringen."
schacket, det är ett av få tillfällen då vi får synas i
massmedia.
Utöver dagstidningarna har Sydnytt och TV4
Skåne haft inslag de flesta år. Sigeman & Co
har därmed exponerats mer än många andra
sponsorer till schacktävlingar. För flera av de
andra sponsorerna är den storslagna invigningen
höjdpunkten. Där kan de knyta kontakter med
varandra, precis som på nätverksträffarna.
Kontinuitet är nödvändigt för att sponsorerna
ska stanna kvar från år till år. Även då ekonomin
inte riktigt gått ihop har man därför gjort vad
man kunnat för att inte behöva ställa in. Johan är
tacksam för att Schackakademien alltid har ställt
upp när det varit tuffa tider.
I de flesta schackturneringar bidrar sponsorerna
snarare av välgörenhet än för att de får valuta för
pengarna. Kanske är Sigemanturneringen ett
undantag?
– Det kan vara så, men man ska inte heller
överskatta det där. De flesta sponsorer har någon
anknytning till schacket.
För en del av sponsorerna har dock Sigemanturneringen blivit en inkörsport till att stötta
andra schackevenemang.
– Vi hoppas mycket på Nils, säger Johan. Hade
han blivit, säg 2650, skulle det ge mig en hjälpande
hand med sponsorerna. Vi har det på känn. Han
är så pass ung, sitter med sina dreadlocks och kan
föra sig. Det sticker ut.
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arrangemang. Men några extra bidrag får vi inte.
Affischen till reklamskylten ligger på ett av
borden. Det är fortfarande svårt att se att det
handlar om schack. Johan berättar att de fick sex
alternativ och att han valde den han tyckte såg bäst
ut. Efter ett missförstånd blev det dock en annan
som trycktes.
Affisch eller inte – det är svårt att locka åskådare till en schackturnering. Inträdet är endast
symboliskt, för att visa att det bjuds på god
underhållning. Även det år då man delade ut
fribiljetter på gågatan var det få som kom. Utöver
klubbspelarna återvänder dock ett tiotal personer
som Johan inte känner igen år efter år. Han vet inte
om någon av dem har börjat spela i en klubb.
Tidigare har det ordnats systematiska besök
från skolschackklubbar. Johan säger att man inte
har utnyttjat det så väl som man kanske borde,
men att man inte ska underskatta betydelsen av
att få se stjärnor i verkligheten för dem som väl
kommer. Unga spelare behöver förebilder.
– Och kom tillbaka till helgen, då är det fler
åskådare.
11-ÅRIGE SIXTEN är en av ett femtiotal spelare
som prövar sina krafter mot stormästarna denna
lördagsförmiddag. Dagen till ära har han skjorta
för första gången i sitt liv. Det ser dock tufft ut för
honom med splittrade bönder i ett tornslutspel.
En av Ulfs motståndare i förra årets simultan

Dolf Vos, en av arrangörerna av superturneringen i Wijk aan Zee, är en regelbunden gäst på invigningen
av Sigemanturneringen. Här utbyter han erfarenheter med Johan Berntsen.
var Johan Sigeman, som är en relativt stark spelare.
Ulf fick upp ett fördelaktigt slutspel men bjöd remi
innan han vann material.
Stellan har endast ett fåtal motståndare till en
början, nästan alla har valt att möta Ulf. Alla utom
två är redan medlemmar i en schackklubb, men
flera nyfikna stannar och tittar. Johan Sigeman
tycker att det är bra att schacket syns och att
Malmö C är en perfekt plats. Många, till och med
tänkbara sponsorer, tror att schack bara är ett
sällskapsspel.
Han är inte bara delägare i huvudsponsorn,
utan han hjälper också till så gott han kan med att
hitta andra sponsorer. Han säger att det är viktigt
att erbjuda något tillbaka i stället för att bara be om
pengar. Tidigare år har man haft annonser i Sydsvenskan, men Sydsvenskan är inte längre sponsor
och kostnaden för annonsering gör att det inte
längre är möjligt. Däremot ordnas nätverksträffar
för sponsorerna, och varje år skickas det ut ett

tackbrev med statistik över hur många besökare
som följt livesändningen.
Efter tio år som huvudsponsor frågade Johan
sina kollegor om företaget skulle fortsätta att
sponsra turneringen. Det var inte självklart
eftersom det är svårt att veta exakt vad man får ut
av en viss reklam. Men hans kollegor var positiva
till en fortsättning och tycker fortfarande att
evenemanget är en bra och viktig del av byråns
arbete med marknadsföring.
– Jag är inte säker på att vi har fått så många
nya kunder genom tävlingen men jag tror och
hoppas att de kundrelationer vi redan har kan
ha stärkts. Schack är ett perfekt sponsringsobjekt
för en konsult eftersom det finns flera naturliga
kopplingar, som analytisk förmåga, kunskap och
kreativitet.
Johan berättar att Malmö Stad är en viktig
samarbetspartner till tävlingen. Staden har i ett par
omgångar varit med och givit stöd i olika former.
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Ett år hade man turen att utan extra kostnad få
sätta turneringsaffischen på stadens bussar i en
vecka.
– En konkurrent som såg affischerna sa till mig:
”Jäklar, vad det måste ha kostat.”
Sixten kommer att följa ronden på plats. Tidigare

hela. Det har också sina fördelar: Johan Berntsen
och Johan Sigeman får tid att ta väl hand om
arrangörerna av Wijk aan Zee, som kommer på
besök varje år, och de utländska stormästarna. Det
sociala är ett sätt att få starka spelare att återvända
trots en relativt liten budget. Senare denna dag ska

"Vi vet hur tufft det är för de svenska elitspelarna. Det är
rätt modigt att satsa på schack, det finns ingen trygghet."
under turneringen har han följt kommentarerna
via hemsidan.
Han fick till sist ge upp partiet mot Ulf men
är ändå nöjd. Ulf blev obesegrad, men Stellan
förlorade ett parti. Han har en förklaring:
– Har man inte förlorat har man inte spelat
tillräckligt fort.
IVAN SOKOLOV ska göra en intervju och
kommer först till spellokalen. Därefter släntrar
spelarna in en efter en. 17-årige Richard Rapport
har med sig en av sina sekundanter. Han spås en
lysande framtid och passar bra in i turneringens
strategi, att fånga lovande spelare innan de blir för
dyra. Hans Tikkanen och Nils Grandelius kommer
från tågstationen norrut och Jonny Hector från
sin mors lägenhet. Nigel Short kommer från
spelarhotellet tillsammans med en ung kvinna. Ulf
tittar förbi, trots att han inte ska vara kommentator
i de sista ronderna. Han letar efter en elev som
förvirrat sig bort i Malmö, strax innan de ska ta
tåget till Arboga. En åskådare frågar honom vilket
som var hans bästa år som schackspelare.
– Det har inte kommit än.
Emanuel Berg är ett par minuter försenad och
går raskt med långa steg. Sist kommer Loek van
Wely, men han har inte lika bråttom. Klockan är
14.05.
Eftersom ronden precis har börjat har det inte
hunnit komma så många åskådare. För ett år
sedan var planen att locka fler genom att ordna en
helgturnering vid sidan av. Schackspelare vill spela
själva.
Planerna kom så långt som till ett möte med
regionen, men till sist blev det inte något av det
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de titta på Champions League-finalen tillsammans.
Rollfördelningen är annars att Johan Sigeman åker
på sightseeing och Johan Berntsen gör annat:
– Jag bjöd in Nigel Short till årets turnering med
ett mail: ”Are you interested to kill some braincells
together with me and Ivan in Malmö?” Han
tackade ja direkt.
Spelarna kommer gärna tillbaka, de uppskattar
att allting är ordentlig ordnat. När turneringen
var nära att ställas in i början av 2000-talet ringde
Jan Timman till sin vän Bessel Kok. Ett par dagar
senare fanns 10 000 dollar på bankkontot.
– Det var en fantastisk grej, nästan som en saga.
De följande åren var Timman självskriven. Det
är också stormästarna från arrangörsklubben.
Sedan Ferdinand Hellers lagt av, Johan Hellsten
flyttat till Ecuador och Stellan Brynell hittat
sin roll som kommentator har Jonny Hector en
stående inbjudan.
I spellokalen sitter Shorts fanklubb på sista
raden. I stället för demonstrationsbräden går
partierna att följa på en monitor. Nils Grandelius
har blivit utpreppad mot Richard Rapport, har en
dryg timme sämre tid på klockan och en bonde
mindre. Rapports sekundant vandrar nöjt fram
och tillbaka längst ner i lokalen. Grandelius doftar
starkt av kaffe när han kommer fram till mig:
– Öppningen gick i alla fall bättre än sist ...
Han syftar på deras inbördes parti i Junior-VM
årets dessförinnan. Den gången räddade han remi.
I kommentatorsrummet är det fullsatt. Stellan
dömer ut Nils ställning.
I direkt anslutning finns det kombinerade
press- och analysrummet. Johan Berntsen följer
livesändningen framför sin laptop tillsammans

Klubbkamraterna Hans Tikkanen och Nils Grandelius har mött varandra i de tre senaste årens
Sigemanturneringar, men framförallt har de fått spela flera utvecklande partier mot motståndare från
världseliten.
med en sponsor.
– Det är här du får veta sanningen.
De har kommit fram till att Nils parti har vänt
efter ett misstag från ungraren.
– Nils vinner! Rapport hade helt missat den
planen!
Jag får höra att man får mycket för pengarna
när man sponsrar schack. Speciellt vid ett lokalt
arrangemang, som har den fördelen att företaget
syns för sina anställda – det var därför det var
synd att Corus bytte ägare till Tata Steel, då dog
turneringens själ.
Efter att ha fått bättre budget de senaste åren
har de svenska spelarna fått mer generösa villkor i
Sigemanturneringen. Johan Berntsen:
– Vi vet hur tufft det är för de svenska elitspelarna.
Det är rätt modigt att satsa på schacket, det finns
ingen trygghet. Än så länge har vi kunnat hålla i
det, men hoppas att de inser att vi kan bli tvungna
att gå ner lite grann.
– De är inga dagsländor, säger sponsorn. De

offrar livet åt kulturen.
Limhamns Schackklubb har som målsättning
att turneringen inte ska kosta klubben mer än
5 000-10 000 kronor. På Bingolottos tid hade man
råd med ett större underskott.
I forna Jugoslavien finns ett ordspråk som går:
”Många krokodiler på liten holme” och syftar på
stor konkurrens om få byten. Jag frågar Johan hur
de svenska elitspelarna har reagerat när de inte
blivit uttagna.
– Jag har inte fått höra något, men man har
märkt att folk blivit besvikna. Och då kan jag inte
vara oberörd.
Han ser ändå framförallt det positiva:
– Det är nog inte så att någon bestämt sig för
att bli schackproffs, men förhoppningsvis har det
inspirerat flera. De hade kanske inte gett sig in på
en schackkarriär på samma sätt annars. Mest har
turneringen nog betytt för Jonny, tror jag.
– Fast det hjälpte inte för Ferdinand Hellers?
– Nej, även om han vann alltihop de tre gånger
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han var med. Det var tämligen klart att han hade
en juristkarriär på gång. Det är ju synd när man
har en så stor talang.
Utbytet med Wijk aan Zee har inneburit flera
holländska spelare i Sigemanturneringen, men
också en stående svensk plats i Tata Steel, som
turneringen numera heter. Det är kanske den
mest eftertraktade turneringen bland stormästare
runt om i världen, och den lilla kuststaden
hade normalt inte haft plats för några svenskar
krokodiler. Dessutom har Anil Surender fått ett av
domaruppdragen i Wijk.
Nils löpare lyckas neutralisera Rapports två

med flera starka motståndare på rad får man upp
hårdheten. Emanuel Berg pekar på att man mister
respekten för de starka spelarna när man ser att de
också kan göra misstag. Det gör att han vågar spela
hårdare på vinst.
Många svenska spelare har haft möjlighet att ta
GM-normer men ingen har lyckats. Norrmannen
Leif Erlend Johannesen fullbordande dock sin
stormästartitel 2002 och Johan Hellsten sin IMtitel 1995. När jag mailade Hellsten och frågade om
turneringens betydelse var han den mest positiva
av alla:
– Den är ett unikt tillfälle att möta storspelare

Nils Grandelius har överraskats av
Hans Tikkanens öppningsval och
funderar på om han vågar spela den
variant de har analyserat tillsammans.

"Man får träffa många olika personligheter. Schackspelare
är nästan aldrig tråkiga, ofta är det rätt så bildade
människor."
fribönder, och partiet slutar remi. I kommentatorsrummet berömmer en av åskådarna honom för en
fantastisk prestation.
– Det var snarare uselt av Rapport, säger Stellan.
Det var inte alls Nils förtjänst att han fick en halva.
Ett par minuter senare kommer Nils och delar
med sig av sina tankar. Inför ett tresiffrigt antal
åskådare, varav 75 via livekommenteringen på
nätet, medger han att han var helt förlorad.
De andra svenskarna förlorar. Jag pratar med
dem om turneringens betydelse. De tränar inte
hårdare eller förbereder sig mer än vanligt. Med
tanke på andra turneringar finns det helt enkelt
inte tid. Jonny:
– Man har lust att träna mer men man gör inte
det.
Jonny säger också att turneringen nästan blivit
för bra, han förlorar mest hela tiden. Fast han
tycker ändå att det är inspirerande och uppskattar
att hälften av de femtio starkaste spelarna han
mött har varit tack vare Sigemanturneringen.
Det är också svårt att dra speciella slutsatser om
vad som saknas för att ta ytterligare ett kliv framåt.
Däremot är tuffa partier alltid utvecklande, och
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och rentav legender både på och vid sidan av
brädet. I tekniskt avseende är nio partier mot
toppspelare, i behaglig men samtidigt prestigefylld
spelmiljö, svårt att överträffa.
Årets spelare poängterar också betydelsen av
den säkra inkomst som startpengarna innebär,
särskilt de senaste två åren. Hyran måste betalas
även under schackmässigt dåliga perioder.
Johan blir glad när jag nämner det för honom
men poängterar också en annan höjdpunkt med
turneringen:
– Det sociala. Man får träffa många olika personligheter. Schackspelare är nästan aldrig tråkiga,
ofta är det rätt så bildade människor. Och det har
hänt mycket på Lilla Torg ...
Sixten har fått en rejäl dos schack. Han tycker
att det är väldigt roligt att följa de internationella
stjärnorna mot svenskarna. Utan kommentarer
hade det varit svårt, säger han, men med Stellans
förklaringar förstår han partierna. Stellan är
favoritkommentatorn.
– Och Nils är min favoritspelare. Jag vill också
bli stormästare.

Psykologisk kamp i
Sigemanturneringen
Text: Axel Smith Foto: Calle Erlandsson
Det är något speciellt med bergerturneringar.
Deltagarna vet att de ska möta varandra och gör
allt för att inte visa svaghetstecken. Förlorar någon
ett par partier i början av turneringen pressar de
kommande motståndarna hårdare än de annars
skulle ha gjort.

Få trodde på svenskarna i årets Sigemanturnering. Favoriter var i stället försterankade Loek
van Wely, förre VM-utmanaren Nigel Short
och det 17-åriga ungerska stjärnskottet Richard
Rapport. De två sistnämnda möttes i den andra
ronden.
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SIGEMANTURNERINGEN 2013
1 2 3 4 5 6 7 8

1
2
3
4
5
6
7
8

GM Richard Rapport
GM Nigel Short
GM Nils Grandelius
GM Ivan Sokolov
GM Loek van Wely
GM Hans Tikkanen
GM Emanuel Berg
GM Jonny Hector

 Richard Rapport
 Nigel Short

XIIIIIIIIY
9-?-?Q?R?0
9?-?-?r?-0
9pZp-Wq-Mkp?0
9?-Zp-?-?p0
9P?P?-ZP-?0
9?-?-?P?-0
9-?-?-ZPK?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

Vits kung skyddas av en mur på
f-linjen medan svarts kung får
hålla tillgodo med ett torn som
livvakt. Det är ingen tvekan om
vilket som är det säkraste och
mest ekonomiska försvaret. Det
är emellertid inte enkelt för vit
att göra framsteg.
43.Kg1
Är svart måhända i dragtvång?
43...Dxf4 leder nämligen till
snar matt efter 44.Dd8+ Kf5
45.Dd3+.
43...Dc7 44.Kg2
Nähä.
44...Dd6 45.Kh1
Rapport verkar vara nöjd med
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2674
2681
2556
2642
2689
2537
2561
2512

– 1 ½ ½ ½ 0 1 1
0 – 1 ½ 1 ½ 1 ½
½ 0 – 1 ½ ½ 1 1
½ ½ 0 – ½ 1 1 ½
½ 0 ½ ½ – 1 ½ 1
1 ½ ½ 0 0 – ½ 1
0 0 0 0 ½ ½ - 1
0 ½ 0 ½ 0 0 0 -

dragupprepning.
45...Dc7? 46.f5! gxf5 47.Tg1!
Poängen med 45.Kh1 visade sig
vara att evakuera g1–fältet för
tornet. Hotet är nu Dh8+ följt av
Te1+.
47...f4 48.Dh8+ Kf5 49.Dxh5+
Kf6 50.Dg5+ Ke6 51.Te1+ Kd6
52.Dd5 matt.
Ifall Rapport försökte vagga in
Short i säkerhet med 43.Kg1
var det psykologiskt spel på hög
nivå. (Inom parentes får man
ändå notera att 44.De4 var ett
starkare drag, liksom 45...Dxf4.)
Efter partiet skrevs Short av
från segerdiskussionerna medan
Rapport seglade upp som favorit.
Han är en av få spelare som
haft med sig en sekundant till
Sigemanturneringen. I den fjärde
ronden blev Nils Grandelius
fullständigt utpreppad i en
ovanlig flankattack (1.d4 Sf6
2.c4 g6 3.h4). Utöver en vinnande ställning fick Rapport 80
minuter mer på klockan. När
partiet skulle avgöras fortsatte
han emellertid att spela snabbt,
och nonchalansen kostade ho-

4½
4½
4½
4
4
3½
2
1

nom en halv poäng.
Rapport verkade inte kunna
lägga debaclet bakom sig i nästa
parti, mot Hans Tikkanen. Han
spelade 1.c4 e5 2.g3 h5, något
som Tikkanen dömde ut som
"helt oseriöst". H-bonden föll
och Tikkanen avgjorde med en
kombination:
 Hans Tikkanen
 Richard Rapport

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?R?-?-0
9-Zp-?r?kZP0
9Zp-Zp-Vl-ZP-0
9P?-?pZp-?0
9?-?-?-?-0
9-ZPKVLPZP-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

39.Lxf4! uppg.
Efter 39...Lxf4 40.Tg7+ Kf5
41.h7 Te8 42.Tg8 går vits
h-bonde i dam.
Att kunna lägga dåliga drag
bakom sig är en nödvändig

Hans Tikkanens resultat tyder inte på att han tappat i spelstyrka sedan
han börjat studera.
egenskap för schackspelare.
Hans Tikkanen har haft
problem med att återhämta sig
efter förluster, bland annat inledde han fjolårets turnering
med noll av fyra. Numera har
han börjat studera till psykolog
och har en mer avslappnad
attityd vid brädet. Det är
inte studierna i sig som gjort
skillnad, utan att schacket inte
längre betyder allt.
Tikkanen inledde med att
lurpassa på klubbkamraten
Grandelius i en variant de analyserat tillsammans. Han fick inte
ut något men var nöjd med att
ha kommit ur startblocket. I
sista ronden mötte han Nigel
Short, som kommit tillbaka från
sin förlust med tre raka vinster
och delade ledningen med Ivan
Sokolov.
Tikkanen höll remi och nådde 50 procent, vilket gav Sokolov
chansen att vinna turneringen.
Han behövde vinna mot
Grandelius men hade dålig

statistik inför partiet: 0-2.
 Nils Grandelius
 Ivan Sokolov

XIIIIIIIIY
9-?-Tr-Wq-?0
9?-TRn?rZpk0
9pZp-TR-?-Zp0
9?-?Q?N?-0
9-Zp-ZpPZp-?0
9?-?P?-ZP-0
9-ZP-?-?P?0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy

Sokolov
är
fullständigt
ihopbuntad och uppspikad både
längs d-linjen och sjunde raden.
Härnäst hänger springaren på
d7.
35...fxg3!?
Draget får ett utropstecken för
att det lägger en lömsk fälla.
Sokolov skakade besviket på
huvudet efter att han slagit på
g3, något som skulle kunna vara
ett tecken på att han satte bort

springaren på d7. Grandelius
tolkade det annorlunda − han
trodde att Sokolov försökte lura
honom.
36.Sxg3!
36.Tdxd7? Tdxd7 37.Txd7 Dc8!
såg Grandelius − dubbelhotet
38...Dxd7 och 38...Dc1 matt
avgör. Skådespelaren Sokolov
kammade noll, och 35...fxg3 får
även ett frågetecken för hans avslöjande kroppsspråk.
36...De8 37.Sf5
Svart kan inte röra en fena.
Sxd4 följt av Se6 är en tänkbar
fortsättning för vit. Sokolov
gjorde inte mycket motstånd:
37...g6 38.Sxd4 Kh8 39.Se6
Efter att ha suttit med händerna
gömda i huvudet i ett par
minuter gav han upp, undvek
ögonkontakt och skyndade ut ur
lokalen.
39…uppg.
I och med vinsten delade Grandelius segern med Rapport och
Short. De senaste månaderna
har han undervisats av Evgenij
Agrest och han är nöjd med
träningen:
– Jag har lärt mig mycket nytt
och då tar det ofta ett tag innan
allting faller på plats. Nu tyder
resultaten på att jag anpassat
mig, fast det är fortfarande bara
ett led i processen. I framtiden
ska jag spela ännu bättre.
Loek van Wely hade också
chansen att dela segern, men
Emanuel
Berg
försvarade
sig utmärkt. Efter 68 drag
återstod bara kungarna – ett
värdigt slut för en kampfylld
Sigemanturnering där färre
än hälften av partierna slutade
remi.
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Limhamnsfenomenet
Text: Axel Smith
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En nyckelmatch i guldstriden var Limhamns vinst mot serieledarna SK Rockaden i rond 7. Lagledaren
Stellan Brynell säkrade segern genom att besegra Erik Blomqvist på bord 1.

PÅ STADSHOTELLET i Västerås återstår endast
ett par partier av årets Elitseriesäsong. Några
bräden har börjat packas ner. Bagage står uppradat
längs väggarna. Ett par domare sitter vid sina bord,
andra följer upplösningen. I mitten av salen har
det bildats en klunga, men åskådarna tittar inte
så mycket på ställningen. Den är inte intressant
– Björn Ahlander leder med löpare och bonde.
Han sitter lätt framåtböjd, med ena handen kupad
som en skärm ovanför ögonbrynen. På det viset
stänger han ute omgivningen, eller stänger inne
sig själv, beroende på hur man ser det.
Motståndaren ger upp och flera av åskådarna
knyter nävarna och gratulerar varandra. Limhamns
SK har blivit svenska mästare för första gången på
30 år. Jonny Hector, Björn Ahlander, Christian

Jepson, Reynir Helgason, Stefan Schneider,
Osmani Penalver, Joel Eklund, Lars Månsson,
Philip Lindgren och Linus Johansson vinner sitt
första lag-SM-guld. Endast Stellan Brynell är kvar
från laget som vann guld 1983.
Björn sitter kvar och tittar förvirrat från den ene
lagkamraten till den andre.
– Va? Vann vi?
LIMHAMN LIGGER vid havet väster om Malmö.
När området bebyggdes i början av 1800-talet var
det framförallt för att ge husrum åt fiskare.
Ett halvt sekel senare satte Skånska Cement
på allvar igång brytningen i ett flera hundra år
gammalt kalkbrott. Det blev ett av Europas största
och Limhamn expanderade fort. 1926 bildades
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LIMHAMNS STORMÄSTARE
Harry Schüssler, född 1957, stormästare 1988
Thomas Ernst, född 1960, stormästare 1990
Stellan Brynell, född 1962, stormästare 2001
Ferdinand Hellers, född 1969, stormästare 1985
Johan Hellsten, född 1975, stormästare 2004

respektive Uppsala är det endast Brynell som bor
kvar i Malmö.
Det fanns naturligtvis fler 60- och 70-talister
som var lika lovande men som prioriterade en
civil karriär i ett tidigare skede. En del av dessa
utgör stommen i det Elitserielag som nu vann
guld: Magnus Eriksson, Reynir Helgason och
Stefan Schneider.

Stellan har staplat enkronor och tior i fönstret
i sitt kök. Fyra decimeterhöga staplar med
enkronor, tre med tior. På väggen mitt emot står
en bokhylla med schackböcker. Mestadels nyare
böcker, men det finns fortfarande plats för de
gamla encyklopedierna.
Det är ett par timmar kvar till rondstart i EM.
Stellan är nyfiken på vad Nils Grandelius förberett

inför dagens parti – han följer i princip alla större
livesändningar. När vi diskuterat gårdagens parti
frågar jag om nyckeln till SM-guldet.
– Conny spelade inte.
Efter fyra decennier i samma klubb kan han
driva med Conny. Stellan syftar på att två juniorer,
Linus Johansson och Philip Lindgren, spelat sig
in i laget och konkurrerat ut några av de äldre

"Vissa kanske inte har pallat Connys hårda stålbad, men han
är populär bland små barn. Han gormar och skriker, men
han lyckas hålla dem sysselsatta."

ETT PAR TIMMAR efter upplösningen är
två Limhamnslag samlade på centralstationen
i Västerås. Linus Johansson och Lars Åström
tävlar om vem som får flest ”likes” på sin
statusuppdatering på Facebook. Conny Holst
håller i pokalen. Han spelade i andralaget, som
räddades kvar i Superettan genom en vinst i sista
ronden, men han är också ansvarig för lagens
resor.
– Vi åker billigare men längre, säger Stellan. Det
måste vara Conny som bokat.
– Då blir det mer tid att fira, svarar Conny.
Framförallt är Conny ungdomsledare. Han
är två år äldre än Harry Schüssler och tränade
juniorer redan när han gick i skolan. I slutet på
70-talet började han systematiskt lära ut schack
i skolorna på Limhamn. Det är under sådana
skolbesök som Hellers och Hellsten gjort sina
första drag. Hade de bättre förutsättningar att
utvecklas på Limhamn än vad de hade haft i andra
klubbar?
STELLAN BRYNELL har varit medlem i
Limhamns SK i fyrtio år. Numera bor han på
Värnhem i östra Malmö – lägenheterna var
billigare där senast han flyttade. Klubben besöker
han fortfarande regelbundet, och sedan tjugofem
år är han dess ordförande.
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schackklubben, ett par decennier senare hade det
som en gång varit ett litet fiskeläge växt ihop med
Malmö.
På den tiden var Malmö AS den ledande klubben
i staden. Det var också där Harry Schüssler tänkte
bli medlem år 1965, som åttaåring. Han hade hittat
klubbens adress i telefonkatalogen men när han
åkte dit med sina föräldrar letade de på fel gata. Ett
år senare började han i stället i Limhamns SK, vars
klubblokal bara låg en kilometer hemifrån.
Schüssler hade löst mängder av kombinationer
innan han började spela i klubben, och gick ofta
dit. Som tolvåring tog han plats på förstabordet.
I slutet på 60-talet vann Limhamn mot MAS för
första gången, och de äldre männen från MAS
sägs ha gråtit medan de väntade på spårvagnen
tillbaka till stan.
Schüssler förstärkte inte bara laget, utan
fungerade också som sporre för Thomas Ernst
när han tre år senare flyttade från Uppsala till
Limhamn. Redan när han kom deklarerade
Ernst i en intervju i Limhamns klubbtidning att
han skulle viga sitt liv åt matematiken. Han tog
emellertid också schacket på största allvar. Bland
klubbkamraterna fanns Stellan Brynell, också han
uppväxt på Limhamn. Han inspirerades av de
äldre spelarna, att det alltid fanns någon som var
lite bättre.
Schüssler vann SM-guld 1976 och flyttade fyra
år senare till Stockholm för att studera. Då var det
inte någon tvekan om att Limhamn var Malmös
starkaste klubb och Sveriges bördigaste plantskola.
En av de yngre juniorerna var nämligen Ferdinand
Hellers. Han nådde större framgångar än de andra,
bland annat med en guldmedalj i Junior-EM.
Han är emellertid den ende av Limhamns fem
stormästare som inte vunnit SM. Han var högst
rankad som 18-åring 1987, men med tre vinster och
tolv remier slutade han fyra. Efter militärtjänsten
satsade Hellers på schacket i drygt ett år innan han
valde juridiken.
På 80-talet var det dags för Johan Hellsten. På
klubben fick han goda råd av Brynell, åtminstone
tills han började vinna de inbördes partierna.
Hellsten blev ett ankare i det svenska landslaget
men flyttade till Chile 2003 för att jobba som
schacklärare. Eftersom både Hellers och Ernst
flyttat via Lund och vidare till Stockholm

Match mellan Limhamns SK och Eksjö SK i allsvenskan division 1 Södra 1983/84, Conny Holst är
svart mot Håkan Åkvist.

TfS 2/2013 25

26 TfS 2/2013

mörkröd Volvo. Vid sidan av sitt jobb på cementen
drev han Skånes Schackförlag, som hade sin butik
i Limhamns centrum.
– Den hade gigantisk betydelse för mig, Hellers
och Hellsten. Man kom dit, och så satt man där
i några timmar. Bläddrade i böcker. Det var som
att gå in i en skattkammare. Jag köpte mycket av
honom men Hellsten lånade böckerna. Sedan
kopierade han och lämnade tillbaka dem. Det var
alltid okej, ifall man köpte några böcker ibland.
Stellan tränade inte särskilt målmedvetet utan
gjorde det som intresserade honom för stunden.
Men det blev mycket schack, både för honom och
de andra.
– Den dagen Hellsten klättrade om mig ...
Det var Ferdinand Hellers som tog schacket mest
seriöst och studerade informatorerna grundligast.
I Junior-VM 1988 i Adelaide, Nya Zeeland, delade
han ledningen med Vladimir Akopian inför den
sista ronden, men förlorade mot Boris Gelfand
och slutade en halv poäng efter täten. Stellan säger
att Hellers hade missat 21.De2 och att det draget
kan ha varit avgörande när han senare bestämde
sig för att satsa på juridikstudierna. Hellers hade
höga målsättningar; var det inte möjligt för honom
att nå topp 10 i världen kunde det lika gärna vara.
I början av studierna hade han svårt att slita sig,
och när han var tvungen att plugga stoppade han
informatorerna i en garderob så att han inte skulle
kunna se dem.
Stellan säger att det ändå var någon annan som
var mest lovande.
– Magnus Eriksson! Och han valde inte
studierna för att han inte älskar schack – han kan
alla Schacknytt utantill.
Stellan flyttade till Lund när han började
studera. Det innebar även ett schackligt miljöombyte, men han blev sin moderklubb trogen.
Ingenjörsstudierna gick trögt mot slutet, schacket
kom alltid i vägen. När han insåg att han inte
skulle avsluta examensarbetet flyttade han tillbaka
till Malmö.
En stabil förening med en klubblokal som alltid
är öppen. Ett schackförlag som lånar ut böcker.
Spelare på alla nivåer. En ungdomsledare som tar
med juniorerna på turneringar. Kanske kan det
vara vad som krävs för att skapa en plantskola som
kan fostra en handfull stormästare.
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spelarna.
– Tonen i klubben är rätt så hård. Vissa kanske
inte har pallat Connys hårda stålbad, men han är
populär bland små barn. Han gormar och skriker,
men lyckas hålla dem sysselsatta. Och han skäller
aldrig när de förlorar, men alltid när de vinner.
Med Limhamnsmentalitet växer man aldrig upp
och blir en stjärna.
Stellan minns hur det var när han började spela
schack. Harry Schüssler var fem år äldre, betydligt
duktigare och mer förebild än träningskamrat. Det
saknades emellertid inte motstånd, klubblokalen
var alltid öppen och klubben hade många
medlemmar. I Allsvenskan blandades juniorer
och seniorer. Det fanns motstånd på alla nivåer,
spelare att se upp till och försöka bli bättre än.
– Den dagen jag gick om Conny..., säger Stellan
och ser ut att titta på sina mynthögar. I själva
verket tittar han ut genom fönstret.
Stellan var på klubben minst två dagar i
veckan, oftast fler. Han kom dit för att spela blixt,
analysera och titta i böcker. Ungdomarna fick
delta i miniorserier, kadettserier, juniorserier och
i seniorschacket. Det fanns speltillfällen nästan
varje helg, och den som inte var nöjd kunde
följa med Conny ut på turneringar. Det var alltid
fulla lag med jämnstarka lagkamrater. Hur är det
möjligt för en sådan aktiv förening att aldrig få
någon nedgång i verksamheten?
– Limhamn har alltid varit en stabil förening.
När gamla ledare trappar ned fortsätter de i
klubben. Vi har haft samma klubblokal, inga bråk
eller slitningar, ingen ekonomisk katastrof. Vi är
helt enkelt inte någon studentförening.
Jag frågar om Stellan tränade mycket med de
andra starka spelarna.
– Det var aldrig någon som tyckte att han var
för duktig för att spela blixt på klubben, men
Schüssler känns som en annan generation och
Ernst använde nog sina 24 timmar åt matematik
och att analysera schack hemma.
Tillsammans med Conny var Sven Klerstam
den drivande kraften i klubben. Han var en
stark spelare som bland annat vann nio raka
klubbmästerskap 1954-62, men han var också
kassör och ungdomsledare i över tre decennier.
Han tog väl hand om juniorerna och hämtade dem
i sin svarta Hillman, som senare byttes mot en

– Äh, man kan kanske få betalt en
säsong, men man vet att det bara är
något tillfälligt.
Så säger en person som spelat i
samma klubb i 40 år. Årets guldlag
består emellertid också av ett par
spelare som kommit utifrån: Björn
Ahlander från Malmö SS, Christian
Jepson från LASK och Jonny Hector
från Kirsebergs SK. Hur kan det komma
sig att en stormästare väljer en klubb
utan spelarersättningar?
– Det är min bekantskapskrets, säger
Stellan.
Jag nöjer mig inte med svaret.
– Det är svårt, vi vet ju att andra
klubbar betalar. Men alla har en
gemenskap, känner för klubbens bästa
och vill föregå med gott exempel. Det
är inte någon som bara spelar hemmamatcher, men vi pressar aldrig någon
till att ställa upp. Det behövs inte, min
känsla är att alla säger ja när de kan. Vi
värvar inte, och jag kan inte komma
ihåg någon som gick från Limhamn
utan att ha flyttat.
Stellan blir märkbart nöjd när han
kommer på ett bättre svar.
– Sigemanturneringen! Många känner nog en sympati med att vi inte bara
har bjudit in Limhamnare. Jonny fick
exempelvis vara med flera gånger innan
han blev medlem.

VEM JAG ÄN pratar med får jag höra
samma sak. Harry Schüssler berättar
1993 hade Ferdinand Hellers börjat trappa ned på schacket.
om hur Conny ägnade en stor del av
Jag tror att en betydande faktor till att laget sin fritid åt att hålla kontakt med juniorerna. Han
har hållit ihop i flera decennier är att man aldrig spelade fotboll med dem, och Harry minns också
har betalat ut några ersättningar till de inhemska att han följde med Conny på cykelturer där de
spelarna. De tillfällen då Jan Timman och Ivan hälsade på hos den ena unge medlemmen efter
Sokolov hämtades in kollade man först med övriga den andre. Thomas Ernst berättar om hur Connys
lagmedlemmar att det var okej.
hem ofta var centrum för träningen. Han hade alla
Schüssler, Ernst och Hellers spelade kvar ett tag informatorer hemma hos sig och besatt dessutom
även efter att de flyttat från Limhamn, och Hellers ”en viss positionsuppfattning”. Och Ferdinand
är nu tillbaka och hoppar in då och då. Jag frågar Hellers har sagt att det är Connys personliga
Stellan om inte någon klubb har försökt värva förtjänst att Skåne har fått fram så många starka
honom.
spelare genom åren.
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Johan Hellsten säger att Conny var klubbens
hjärna och hjärta på samma gång, att det var han
som gjorde skillnaden – klubben är hans livsverk.
Han minns hur Conny hjälpte honom att rädda
ett avbrott mot Ulf Andersson där han hade ett
sämre slutspel, och han minns fredagskvällarna,
då Conny ringde runt för att få ihop alla lagen
till helgens seriematcher. Det var ytterst sällan de
behövde lämna walkover.

Hellsten nämner också samma faktorer som
Stellan: Skånes Schackförlag (”en riktig guldgruva”), många medlemmar (”ibland på fredagarna gick det knappt att hitta ett ledigt bräde”),
en öppen klubblokal (”vissa tider var jag där varje
dag!”) och ett stort turneringsutbud (”det var en
gyllene tid”).
De spelade många partier, men det var också
viktigt att motståndet var tufft. Två spelare från

Stormästare Stellan Brynell
och läromästare Conny Holst.

andra klubbar i Malmö blev stormästare: Jonny
Hector från Kirseberg och Tiger Hillarp från
Malmö AS. Hellsten ser dessutom betydelsen av
invandrarstaden Malmö:
– I slutet av åttiotalet fanns det åtskilliga klubbar
med utländsk profil, till exempel Kirseberg,
Balkan, Mladost, Kosova... Den något äldre
generationen med Faruk Tairi, Peter Petkovic,
Matej Grujic och Adnan Abedinov var perfekta
motståndare för oss Limhamnsjuniorer, jag kan
minnas både behagliga segrar och smärtsamma
nederlag mot dem. Ofta gällde det att ha koll på
det taktiska och försvara sig väl.
Hellsten bekräftar Stellans bild av att det inte
skedde så mycket organiserad träning på klubben,
att spelarna i stort sett tränade själv.
– Det var en individualiserad värld, vi hade vad
jag kan minnas inga gemensamma öppningar och
vi tog inte mycket intryck av de äldres öppningar
heller, fast Stellans c3-varianter mot Sicilianskt
använde jag gärna. Det var en stor kontrast mot
exempelvis Manhem där alla spelade Draken och
Skotsk gambit på den tiden. Kunde också känna
att de jämnåriga motståndarna från huvudstaden
– Jonas Barkhagen, Patrik Lyrberg, Mikael Jonsson
och andra – var bättre förberedda och egentligen
mer skolade än vi.
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DET BLIR TYST i luren. Jag har inlett samtalet
med ”Hur är det?”, men antingen har Conny inte
hört vad jag sagt, eller så tycker han att frågan är
meningslös och intetsägande. Och det har den ju
blivit.
Jag frågar om det är möjligt att träffa honom på
klubblokalen. Jodå, om jag kommer ner antingen
på måndag, tisdag, onsdag, torsdag eller fredag.
När vi bestämt träff lägger han på, utan någon
avslutande hälsningsfras.
KALKBROTTET ÄR ÖDE och omgärdas av
ett högt stängsel med tredubbel taggtråd. Kalkbrytningen upphörde för tjugo år sedan. På andra
sidan brottet, som idag är ett naturreservat, ligger
Bunkeflostrand, ett fashionabelt villaområde från
1960-talet som växer så att det knakar. Närheten
till Öresundsbron är en viktig orsak till att så
många vill bo där. Som bakgrund till kalkbrottet
ser den mest ut som en miniatyr.

Det byggs flitigt även på den andra sidan av
brottet. På vissa ställen jämnas grunden till, på
andra reser sig färdigbyggda hus i nyfunkisstil
med flacka tak och stora fönster. På en skylt står
det ”Vill du bo vid Malmös Grand Canyon?”
På vägen till schacklokalen vittnar gatunamnen
om områdets historia: Kalkstensvägen, Kalkbrännerigatan, Kalkbrottsgatan och Kalkbrottsgränd. Limstensgatan väcker min nyfikenhet.
En hipsterpappa som är ute med barnvagnen
berättar att lim betyder kalk. Därmed har han gett
förklaringen till namnet på stadsdelen.
I ett fyravåningshus i gulgrått tegel har Limhamn sin klubblokal, precis som de senaste fem
decennierna. Ett kvarter närmare stan ligger
klubbens ungdomslokal, två kvarter mot havet
bor Conny. Även om promenaden från Grand
Canyon är kort, endast 750 meter, känns det som
att förflytta sig in i en annan epok.
Conny sitter vid ett av borden i källarlokalen
och förbereder inför helgens kadettallsvenska.
Han har precis kommit hem från Geijerskolan,
där han haft schackskola för barn på förskolan,
lågstadiet och mellanstadiet.
Conny började i Limhamn som elvaåring, samtidigt som Harry Schüssler. De gick till klubben
när lördagsskolan slutade klockan elva, och på
skolmiddagarna gick de ofta till Sven Klerstams
schackaffär. Han märkte snart att de var extra
intresserade.
– Sven körde och spelade tennis, så fick jag och
Harry ta hand om schacket.
Conny utbildade sig till sjukvårdare under
militärtjänsten, och fick senare jobb på Norra
Sjukhuset vid Monte Komposti i Lund. Han bodde
också där, men eftersom han jobbade natt kunde
han fortsätta att hålla i ungdomsträningen på
Limhamn. Efter ett och ett halvt år fick klubben
pengar av kommunen för projektet Schack i skolan.
Conny kunde återvända. Han flyttade in i samma
hus som han växt upp i, men i en annan lägenhet.
Några år senare blev han halvtidsanställd av Fritid
Malmö, vilket han var fram till för ett drygt år sedan.
Då fick han heltid på grund av sina synproblem.
Jag känner att det vore en förolämpning att fråga
ifall det påverkat hans arbetstider; han lär ha fyllt
den kvoten med råge.
De följande decennierna kunde Conny inte

TfS 2/2013 29

30 TfS 2/2013

röst.
Han berättar att det är annorlunda idag.
– Mobilen drar till sig uppmärksamhet. Och
alla spelen på mobilen ska gå så fort. Idag är det
föräldrar som skickar iväg barnen till schacket
för att de inte ska sitta för mycket vid datorn. En
liten kille sa till mig: ”Mamma vill att jag ska spela
schack, det är bra för min hjärna.”
– Det jag inte gillar är när de yngre inte kan
koncentrera sig, de spelar för snabbt i tävlingar
och går och äter en kaka när de är färdiga.
Läskflaskan svämmar över.
– Nu är det allvar! Nästa gång får jag ett ryck,
och då blir du portad för idag.
Conny berättar att han förr var mer het och
levde sig in i partier. För att exemplifiera knyter
han högernäven och slår den i vänster handflata.
Han pratar hela tiden med eleverna, mest
om vad som ska hända under ungdomsserien
till helgen. Man märker att han vet hur han ska
hantera dem; han skulle inte skälla på någon han
inte visste tog det på rätt sätt. Partierna tittar
han inte mycket på, men han kommer att notera
resultaten. En gång varje år delas LSK-pokalen ut.
Alla får poäng för vinster, remier och förluster.
Conny berättar inte hur han räknar ut poängen;
han vill att eleverna ska tro att det lönar sig att
spela så många partier som möjligt. I själva verket
avgörs mycket av närvaron på träning och tävling.
Efter en stund går han runt och tittar på
partierna. Idrottskillen har bara gjort några få drag
sedan sist. Jag har märkt att Conny använder både
för- och efternamn när han skäller på juniorerna.
– Du behöver inte dricka läsk idag.
– Jag tänker!
– Det gör du inte! Det är den största lögn jag
hört – du bara sitter och tramsar.
Conny tar läsken, går bort till vasken och häller
ut den. Det fungerar – idrottskillen börjar göra
drag.
– Tänk på att schack också är ett lagspel, man
ska försöka få många pjäser att hjälpas åt.
– Fast jag har slagge med en pjäs ...
Klockan sju kommer Linus Johansson och strax
därefter Philip Lindgren. De träffas på klubben
två gånger i veckan. Conny ger dem priserna från
Deltalift Open. Philip har vunnit 500 kr, Linus
3 500 kr och Hellstens bok, som han redan läst.
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bara följa utvecklingen hos Schüssler, Brynell,
Ernst, Hellers och Hellsten, utan också vara med
och skapa förutsättningarna. Alla bodde inom
två-tre kilometer från klubben och tillbringade
mycket tid där.
Conny tror att antalet medlemmar har varit
en viktig orsak till att några blivit så bra. Konkurrensen blev inte mindre när några slutade. Och
klubben hade verkligen många medlemmar, på ett
träningsläger var det 40 man från en enda årgång.
Conny rabblar namn på spelare som kunde ha
blivit lika bra. Jag hänger inte med och ber honom
i stället att berätta om spelare jag känner till.
Thomas Ernst analyserade mycket öppningar,
fyllde anteckningsblock efter anteckningsblock
med analyser. Han vann den nordiska zonturneringen 1987 och åkte senare på året till
Interzonturneringen i Subotica, Jugoslavien.
Conny var sekundant och fick bära på informatorerna, nedpackade i pappkassar.
– Fast jag lugnade också ner honom, och
peppade. Han har bra självförtroende, men alla
blir ju knäckta ibland.
Jag tar upp fotbollen, och Conny berättar att
Ferdinand Hellers spelade i ett lag; hans föräldrar
ville att han skulle röra på sig eftersom han annars
bara satt inne med schacket. Hellers gillade fotboll,
men inte atmosfären i omklädningsrummet. När
det var dags för träning gick han hem till Conny
och läste i hans schackböcker.
– Jag fick säga till honom att det var dags att
gå hem, fotbollsträningen hade slutat. Då stänkte
han lite vatten på handduken, så att hans föräldrar
skulle tro att han hade varit där.
Efter att Hellers flyttat från Malmö fortsatte han
att ge god råd och hålla kontakt med de andra,
bland annat genom träningsläger med första- och
andralaget. Som stormästare fanns det en tyngd i
hans ord när han sa till de andra att de skulle lösa
studier.
Kvart i sex tittar en knatte i tioårsåldern in
genom källarfönstret. Han kommer direkt från
en annan träning och köper en läsk medan han
väntar på att fler ska komma.
När träningen är igång sitter elva elever och
spelar med varandra. Idrottskillen koncentrerar
sig mer på läsken än på partiet.
– Du får en varning, säger Conny med barsk

Match mellan Limhamns SK och Eksjö SK i allsvenskan division 1 Södra 1983/84, Stellan Brynell mot Bernt
Andersson och bakom dem Håkan Rothén mot Thomas Ernst.
De tittar på några av partierna från Tylösand och
börjar sedan spela blixt.
Från att spelarna har 1500 i ranking spelar de
mest med varandra då de är på klubben. Erfarna
spelare ger tips till de andra. Conny går igenom
deras partier då de är på turneringar. Juniorerna
spelar fortfarande många lagmatcher, inte bara
i ungdomsserierna utan också Allsvenskan och
Allskånskan. Och de åker på helgturneringar som
Deltalift Open, Rödeby Open och Växjöspelen.
Eftersom det finns betydligt fler tävlingar än förr
finns det inte längre något behov av Limhamns
juniorturnering, som arrangerades nio gånger
mellan 1993 och 2003.
Största delen av undervisningen sker alltså på
turneringar, men Stellan Brynell har också några
juniorträningar och två föreläsningar per termin.
– Det är inte alltid jag går dit, säger Linus.
– Det är ju för att du är snål, säger Philip.
Jag frågar om det är mycket prestige i klubben.
– Nej, säger Conny.

– Ja, säger Linus.
De tittar på varandra.
– Klart det är, fortsätter Linus. Jag måste ligga
före Phille hela tiden. Och när jag gick om Conny
bjöd jag alla på glass.
– När Hellers vann mot mig första gången
frågade han om han kunde få låna telefonen. Han
ringde hem: ”Mamma, mamma, jag vann över
Conny!”
JAG TRÄFFAR Conny och Stellan en lördagsförmiddag.
– Han är rädd för att åka ur förstalaget, så han
försöker imponera.
Conny driver med Stellan, som var skoningslös
i den senaste simultanen han spelade. Själv ställde
Conny inte upp, han ville inte förstöra Stellans
procentsats. Jargongen känns igen.
Jag ifrågasätter Stellans påstående att Limhamns
SK är en stabil klubb. Är det inte farligt att vara
beroende av en person? Tänk ifall han vill göra
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något annat ett år.
– Vi är stabila eftersom Conny är stabil!
– Det hade nog fungerat i ett år, säger Conny.
Conny är en aktiv turneringsspelare och ligger
idag på gränsen till klubbens förstalag. 1989 nådde
han sin schackkarriärs höjdpunkt när han slutade
trea i Mästar-Elit och kvalificerade sig för SMgruppen. I TfS gick det att läsa: ”Holst har man
som regel hittat överallt utom vid schackbrädet,
kånkande på spel, klockor, stolar, backar med
läskedrycker, rondtabeller, resultatlistor och annat
som med lätthet fyller famnen på en ledare och
organisatör.”
I SM-gruppen förlorade han bland annat mot
Stellan. När de möts i Limhamns KM om ett
par veckor kommer det sannolikt att bli samma
öppning som då.
Conny säger att han tidigt märkte att han tyckte
om att administrera och styra, och att han trivs
bäst ute på skolorna, när han ser att barnen vill
lära. Men han har alltid spelat mycket och har inte
riktigt någon förklaring till varför Harry Schüssler,
som är två år yngre, blev bättre än han.
– Harry hittade fler turneringar. Det fanns inte
internet på den tiden, men han kunde till exempel
se en snabbschacksturnering i Nässjö en helg och
då åkte han dit.
Vi pratar om vad som krävs av en klubb för
att få fram starka spelare. Även om stormästarna
i Limhamn inte verkar ha tränat särskilt mycket
tillsammans har de inspirerat varandra. Liknande
utveckling har setts i Stockholm på 70-talet och
Lund på 00-talet. Nästan alla svenska stormästare
kommer från någon av dessa städer.
I mindre orter är det svårare, det är klart att
det gör skillnad om juniorerna spelar varje helg
eller varannan månad. Stellan menar dessutom
att hierarkin lätt blir fast. Det finns inte någon att
gå om. Vi pratar om Göteborg, som verkar ha det
mesta: en schackbutik, en förening med många
medlemmar på alla nivåer, en öppen klubblokal
och en mycket engagerad ledare i Mats Eriksson.
Ändå har de inte fått fram någon stormästare.
Stellan tror att det är kulturen att åka på
turneringar som gör skillnaden. Conny tar med ett
tiotal spelare från Limhamn på helgturneringarna,
och det har dragit med de andra.
Idag undervisar Conny barn till många av hans
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tidigare elever. Bland annat träffade han en förälder
som han slagit igen bänklocket på tjugo år tidigare.
Det var inga sura miner vid återföreningen.
Schacket är stort inte bara på Limhamn utan i
hela Malmö, Dragutin Dolonec, Daniel Semcesen
och Carl-Axel Nilsson undervisar på andra skolor.
Conny har själv 400 elever – och det slår mig att
det naturligtvis är därför han använder efternamn.
Han lär ha många Lucas, Mohamed och Emma.
Fyrahundra låter mycket, men Conny är inte nöjd.
– Idag är det färre på klubben. Det är inte bara
mobilerna och datorerna, utan också att folk går
hem själva från skolan redan i trean. Då stannar de
inte kvar till schacket på eftermiddagarna.
– Fast jag har märkt att de har svårare att ta
sig till klubben, säger Stellan. Föräldrarna måste
skjutsa för att de är oroliga för att något ska hända
på vägen.
– Det finns också fler andra saker att göra, säger
Conny. Bland de som spelar är många nöjda med
en timme i veckan. Jag har haft lite bekymmer att
få fulla lag i Ungdomsserien.
Efter att ha hört person efter person ta upp att
Limhamn alltid spelar med fulla lag förstår man
vad det betyder för honom.
Vad tror de om Linus och Philip, har de
samma förutsättningar som spelarna från tidigare
årtionden?
– Philip började efter en kul-i-femman-aktivitet,
säger Conny.
Stellan greppar med handen i luften och gör ett
fiktivt drag.
– Det ringde klockor direkt när jag såg honom.
– Det måste vara lättare idag, säger jag. Det har
nästan blivit normalt att syssla med vad man vill i
stället för att tänka på ansvar, försörjning och sånt
där. Dessutom slipper man att göra lumpen.
Stellan:
– Det var också en fördel. Man slapp bestämma
sig för vad man skulle läsa. Fast när man gjorde
lumpen avskydde man den.
Thomas Ernst slapp och Harry Schüssler höll
sig undan. Han tyckte att han var för ung för att
göra sig beredd att döda, och hade dessutom inte
tid på grund av schacket. Schüssler skrev sig på
en poste restante-adress i Stockholm, och hans
föräldrar sa alltid att han var utomlands och
spelade schack. Kanske underlättade det att den

som jagade honom å myndigheternas vägnar själv
var schackspelare.
– Men man tar skolan allvarligare idag. Jag kan
aldrig minnas att jag tackat nej till en lagmatch
för att jag hade prov på måndagen, säger Stellan
med en tydlig passning till Philip, som avstod
Elitserieslutspelet för ett prov.
Skånes Schackförlag blev kallat för en skattkammare av Stellan Brynell och en guldgruva
av Johan Hellsten. Butiken stängde i början av
2000-talet, men behovet är inte längre lika stort
nu när allt finns på nätet. Jag tror dock inte att
man ska underskatta betydelsen av en sådan
samlingsplats. Det blir nästan som en fritidsgård
för de mest ambitiösa.
Idag upplever Oslo en schackboom som
säkerligen kommer att ge resultat i stormästarlistorna om ett eller ett par decennier. Magnus

Carlsen är naturligtvis en viktig orsak, men
Sjakkhuset har också haft stor betydelse. I den
centralt placerade butiken säljs inte bara böcker,
utan man ordnar även kurser.
Var i Sverige kan man förvänta sig något
liknande som i Limhamn? Många medlemmar,
stort turneringsutbud och en klubblokal som är
öppen varje dag leder tankarna till Göteborgs
Schackcentrum och Stockholms Schacksalonger.
Fast det krävs också en ledare som ser till att alltid
ha fulla lag i alla ungdomsserier, som tar med
eleverna på turneringar och som cyklar runt och
besöker dem.
Då finns det bara Conny. Till sist har det blivit
dags att ställa frågan: Hur kommer det att gå för
Limhamn när han trappar ned?
– Det får han inte, säger Stellan. Och det
kommer han inte att göra.

ELITSERIEN 2012/13
1. Limhamns SK
9
2. SK Team Viking 9
3. Lunds ASK
9
4. SK Rockaden St 9
5. Västerås SK
9
6. Burgsvik Alva SK 9
7. Örgryte SK
9
8. Eksjö SK
9
9. SS Manhem
9
10. SK Rockaden U 9

7
7
7
6
3
1
2
1
1
1

1
0
0
1
3
5
3
3
2
0

1
2
2
2
3
3
4
5
6
8

41½
49		
43		
44		
35½
31½
31		
30½
27
27

15
14
14
13
9
7
7
5
4
2
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Hög trivselfaktor i
amatörmästerskap
Efter att ha arrangerat sin första
tävling i glamorösa Dubai
2012 tog ACO (Amateur Chess
Organization) flyttlasset till Kreta
2013 för att 11-20 maj arrangera
sitt andra världsmästerskap
för amatörer. En amatör med
ACO:s definition är en spelare
med högst 2400 i rating, och
tävlingen var i sin tur indelad i
sju klasser. Det gav utrymme för
starka spelare, samtidigt som alla
kände sig välkomna och faktiskt
hade chansen att knipa en av de
sju "världsmästartitlarna".I dessa
sju klasser deltog i år totalt 168
spelare.
2012 var det otroligt lyxigt för
deltagarna, bland annat med
prisutdelning och galamiddag
på Burj Al Arab i Dubai. I år
hade ännu mer energi lagts på
att deltagarna skulle känna sig
som hemma. Deltagare med
vänner och familjer bodde prisvärt på ett fyrstjärnigt hotell
med all-inclusive, och trivseln
var allmänt på en mycket hög
nivå.
I år hade jag lyckats locka
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med tre klubbkamrater från
Landskrona Schackklubb:
Roland Schmidt och Daniel
Leijonberg som spelade i
grupp G (0-1200) samt Tord
Olsson i grupp D (1600-1800).
Daniel och Tord fick godkända
mittenplaceringar, medan Roland fick en mycket bra placering med en niondeplats bland
51 deltagare.
Från Enköping kom familjen
Falk. Fadern i familjen, Roine
Falk, hade en titel i grupp F
(1200-1400) att försvara, och han
lyckades nästan. I år blev det en
andra plats. Sonen Christian fick
en mittenplacering i grupp G.
Själv spelade jag i grupp B
(2000-2200). Besviken över
insatsen i Dubai, och besviken
efter starten med 3 poäng på
6 ronder i år så vann jag de tre
avslutande ronderna, något
som med ett nödrop gav mig en
tredje plats.
Här är en kritisk position i
näst sista ronden när jag mötte
fjolårssegraren:

FOTO: Elena Petros

Text: Mikael Svensson
 Mikael Svensson
 Nadesh Lindam

XIIIIIIIIY
9-?r?r?k?0
9Zp-?lZp-?p0
9-ZpnWq-ZppVl0
9?L?p?-?-0
9-?-ZP-?-?0
9?NZP-?NZPP0
9PZP-?QZPK?0
9?-?RTR-?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

20.c4!?
Ett logiskt drag när svart spelat
f6, men svart har löparparet
och i stridens hetta kan det vara
svårt att värdera vits chanser.
20...dxc4 21.Lxc4+ Kf8 22.Se5!
Som en blixt från en klar
himmel! Nu måste svart vara
väldigt försiktig.
22...Sxe5
Att ta med bonden istället hade
känts som rena självmordet.
23.dxe5 Lc6+?!
Att ha kvar löparen på d7 hade

Mikael Svensson från Landskrona kom på tredje plats i sin ratinggrupp i Amateur Chess Organizations
"världsmästerskap för amatörer".
varit att föredra.
24.Kg1 Dc7?
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9-?r?rMk-?0
9Zp-Wq-Zp-?p0
9-Zpl?-ZppVl0
9?-?-ZP-?-0
9-?L?-?-?0
9?N?-?-ZPP0
9PZP-?QZP-?0
9?-?RTR-MK-0
xiiiiiiiiy

Det avgörande misstaget. Efter
24...Dxe5 25.Dg4 Df5 26.Dxf5
gxf5 27.Le6 står vit något bättre.
25.Sd4
Nu ser man varför löparen
behövdes på d7.
25...Ld7 26.La6!
Vit hotar både att vinna kvalitet
och att stänga in svarts löpare.

Nu står vit på vinst.
26...fxe5 27.Lxc8 Txc8 28.Sb5
Lxb5 29.Dxb5 Lg7 30.Td2 e4
31.Dd5 e3 32.Txe3 Lf6 33.g4
Dc1+ 34.Kg2 Tc5 35.Dd8+ Kf7
36.Td7 Kg7 37.Texe7+ Lxe7
38.Dxe7+ Kh6

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9Zp-?RWQ-?p0
9-Zp-?-?pMk0
9?-Tr-?-?-0
9-?-?-?P?0
9?-?-?-?P0
9PZP-?-ZPK?0
9?-Wq-?-?-0
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39.h4
Med oundviklig matt.
39...uppg.

AMATEUR CHESS
ORGANIZATION
Amateur Chess Organization (ACO) är en samlingsorganisation för spelare med
rating upp till 2400.
Organisationen
har
bildats för att samla amatörschackspelare, och försvara
deras intressen.
ACO är fristående från
Fide och ser sig själv som
"ett komplement till Fide
utan begränsande federala
strukturer".
På ACO:s hemsida berättas att man i framtiden planerar att ta fram ett eget
ratingsystem.
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Schackspelarens
verktygslåda
Av Jesper Hall

Schackspelarens
vanligaste misstag
36 TfS 2/2013

Alexander Zak var en av
Sovjetunionens mest berömda
tränare, och han fostrade många
stormästare. I sin berömda bok
”Improve Your Chess Results”
finns det ett kapitel med namnet
”Den unge schackspelarens
typiska misstag”. Här radar
Zak upp nio kategorier med
titlar som ”Learning openings
without understanding the
ideas” och ”Reliance on general
principles, without a concrete
plan”. Alla kategorier är relevanta
och diskuteras med belysande
exempel och kommentarer, men
under läsningen kan jag inte
komma ifrån att min egen lista
skulle se ganska annorlunda
ut. Inte minst skulle jag
närma mig ämnet från ett mer
övergripande perspektiv. Sagt
och gjort, här kommer min lista
på schackspelarens vanligaste
misstag.
Glömmer det viktigaste
När jag bläddrar igenom
hyllmeterna av schackböcker i
bokhyllan är det frapperande få
som lyfter fram fundamentet för
schackläsning, schackträning
och schackspelande: LUST!
Istället är utgångspunkten att
alla har samma passionerade
intresse som författarna själva
och att läsaren har hur mycket
tid som helst att snärja in sig i
slingrande dataanalyser. Min
utgångspunkt för schackträning
är alltid att identifiera vad eleven
tycker är kul med schack, för
att utifrån denna lust forma ett
upplägg som gör att eleven kan
hålla motivationen vid liv.
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Tror att det finns ett snabbrecept för att bli bra
Har man som motivation att
bli så duktig som möjligt i
schack finns det inga genvägar.
Det gäller att spela och träna.
Devisen att det krävs 10 000
timmars övning för att nå
toppen, i vilken aktivitet det än
vara må, gäller även för schack.
Dessutom behöver de 10 000
timmarna användas på ett
effektivt sätt …
Har inget mål, och ingen plan
Varför är schackspelare så rädda
för att planera sitt spelande och
sin träning, likt man gör i alla
andra idrotter och aktiviteter?
Observera att detta INTE
betyder att lustmomentet ska
nedprioriteras! Tvärtom kan
en planerad träning säkerställa
att det hela tiden finns roliga
moment. Denna ovilja mot
struktur hänger konstigt nog
sällan ihop med målbilden.
Var och varannan spelare hör
jag säga: ”Innan året är slut ska
jag klättra över 1900 i rating”,
men utan att de gör någon
plan för att nå dit. Troligen är
det ratingsystemet i sig som
uppmuntrar spelare att snegla på
siffror, istället för att fokusera på
att fördjupa schackkunskaperna.
Saknar självinsikt
Schack är ett tufft spel att utöva,
eftersom det inte har något
inbyggt turmoment. Det gör att
det inte finns någon eller något
att skylla på när man förlorar.
Ändå har jag aldrig mött en
sådan kreativitet när det gäller
orsaker till nederlag som i
schacksammanhang (och JA,
även jag har en historik inom

detta område).
Bristande självinsikt är ett
genomgående tema även när
det gäller att träna schack.
Standardfrasen
bland
alla
kategorier av spelare är: ”jag
måste träna mer öppningar”,
trots att det nästan alltid är den
taktiska förmågan som avgör
partier på lägre nivåer.
En av de spelare som
imponerat mest på mig när
det gäller självinsikt är Lars
Karlsson. Han har berättat att
nyckeln till hans egen utveckling
som schackspelare låg i att han
med jämna mellanrum gjorde
analyser av vad han saknade
som schackspelare, för att i
nästa led söka upp dem som
hade dessa kunskaper så att
han kunde lära av dem. Först
var det i Stockholmsregionen
han letade träningskamrater,
sedan i Sverige, och i sista ledet i
Sovjetunionen.
"Slötränar"
Och så var det dags att träna
schack. Hur gör man då? Utan
mål och utan plan är det lätt att
man hamnar framför datorn
för att ”veva” treminutersblixt.
Eller kanske man spelar igenom
ett parti, med musklick på
dataskärmen, och en liten
förklarande analysmotor i
bakgrunden …
En av de viktigaste riktlinjerna
jag brukar ge för träning är
att avsätta ”kvalitetstid”, när
man är pigg och har ork att
verkligen utvecklas. De flesta
starka schackspelare har också
haft en period i tonåren när
de efter skolan har kommit
hem, ätit mellanmål, och
sedan tränat schack. I linje

med detta, och något som
kan ses som en motpol till det
inledande exemplet, är det som
kallas idrottarens viktigaste
träningsknep: att få träning att
likna tävling. Kan man mana
fram samma intensitet vid
träning som vid tävling ökar
chansen att utvecklas.
Använder datorn på fel sätt
Datorn är människans överman
i schack, och den är så bra att
den för många har blivit ett facit.
Precis som i matematiken lär
du dig dock mest om du först
försöker förstå själv innan du
tjuvkikar på svaret.
Datorn är idag schackspelarens viktigaste arbetsredskap
när det gäller att tillhandahålla
och strukturera information.
Men hur mycket minnesmästare
vi människor än är så kommer
förståelse och ”tänka själv” alltid
att vara fundamentet, och då
gäller det att man klarar av att
stå på egna ben när mittspelet
börjar. Att lära sig utantill och
att förstå är två olika saker.
Har ingen schackkompis
I Sverige har vi varken tradition
eller ekonomiska förutsättningar
att ha personliga tränare. Därför
har schackträning alltid varit
något man bedriver på egen
hand. De flesta av oss behöver
dock ett socialt sammanhang
för att diskutera problem,
planläggning, och inte minst ha
någon att sparra med. Därför
uppmuntrar jag alltid mina
elever att hitta en schackkompis
i motsvarande ålder, med
motsvarande spelstyrka och
ambition, och där personkemin
fungerar.

Planerar inte tävlingssäsongen
I samband med att jag planerade
ett tjejläger i Växjö för några år
sedan åt jag lunch med CarlAxel Hageskog, tidigare Davis
Cup-kapten i tennis. Vi jämförde
våra erfarenheter från schack
och tennis, och en sak som jag
snappade upp från samtalet var
”25 – 50 – 25 -regeln”. Hageskog
menade att för att få maximal
utveckling bör man planera
sin tävlingssäsong så att man i
25 procent av sina matcher ska
vara klar favorit, alltså matcher
man bara ska vinna, i 25 procent
ska man vara underdog, alltså
matcher mot spelare som är
bättre än en själv, och i 50
procent av matcherna ska det
vara jämna hårda matcher.
Denna regel passar utmärkt
även för schack, och alla elever
jag har haft har därför fått föra
statistik över de matcher de har
spelat så att man kan planera för
att uppnå denna balans.
Saknar goda rutiner
Hur presterar jag så bra som
möjligt i en tävlingssituation?,
är en fråga som förvånansvärt
få schackspelare tar på allvar.
Nyckeln är goda rutiner. Hur

mycket behöver jag sova för
att vara utvilad? När och vad
ska jag äta för att orka ett tufft
parti? När och hur får jag frisk
luft och fysisk träning under
turneringen? Hur mycket ska
jag förbereda mig inför ett
parti? Hur långt innan partiet
startar behöver jag gå in i min
”mentala bubbla” så att jag
är koncentrerad från början?
Svaren på dessa frågor formar
rutiner för turneringen så att
man kan prestera så bra som
möjligt.
Tränar aldrig från förlorarens
sida
Mina tidigare exempel på
misstag har haft en mer
övergripande natur, men som
avslutning vill jag presentera en
kategori som mer liknar dem i
Zaks bok.
År
1998
mötte
jag
stormästaren Igor Stohl i ett
parti i tyska Bundesliga. Mitt
under partiet fick jag något
av en aha-upplevelse när jag
insåg hur mycket lättare det var
för mig att se mina egna hot
och möjligheter jämfört med
motståndarens.

DU VET VÄL ATT UNGDOMAR SOM ÄR MEDLEMMAR i SSF
OCKSÅ FÅR
TIDSKRIFT FÖR SCHACK GRATIS?
Det enda som krävs ÄR ATT DE sOM är under 18 år och
vill ha tidningen hem i brevlådan själva meddelar
detta.
DET KAN GÖRAS GENOM ATT Kontakta Sveriges schackförbunds kansli på telefonnummer
011-107420
eller genom att skicka e-post till
kansliet@schack.se.
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 Igor Stohl
 Jesper Hall

Bundesliga 1998

XIIIIIIIIY
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9?k?-?-?r0
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Vit drar

Stohl hade pressat rejält under
mittspelet, men jag hade nu
fått lite hopp i form av draget
Tf8, vilket skulle lösa de mest
akuta problemen. Jag insåg att
jag troligen var förlorad efter
till exempel 30.Te6 Tf8 31.Sf6+
Kh8 32.Txd6 Lc8, men var
ändå inställd på att sälja mig
dyrt. Jag lämnade brädet för att
köpa en kopp kaffe och ladda
batterierna. När jag gick tillbaka
mot vårt bord kom jag att stanna
till och såg ställningen från
motståndarens sida.

XIIIIIIIIY
9r?-?-?k?0
9?-?-?-Wqp0
9l?-Zp-?p?0
9?pZpP?-?-0
9-?-?-?N?0
9?-?-?Q?P0
9-ZP-?-ZPP?0
9?-?-TR-MK-0
xiiiiiiiiy

Det tog mig knappt en sekund
att se vits vinnande fortsättning.
En fortsättning som Stohl
givetvis fann.

40 TfS 2/2013

SÅ RÄTTAR DU TILL DINA MISSTAG
● MONA
Schackpedagogen Robert Danielsson använde sig av begreppen
MONA som riktlinjer för sin tränargärning. Det är begrepp som
är bra både för tränare och spelare att bära med sig.
Motivation – Vad är det som får oss att vilja spela och träna
schack? Detta är fundamentet som man aldrig får glömma bort.
Omväxling – För att kunna hålla glöden vid liv behövs det
omväxling, inte minst i en träningssituation.
Nivåanpassning – För att utvecklas behöver de uppgifter man
får vara lagom utmanande, och varken vara för enkla eller för
svåra.
Aktiv inlärning – Schackträningens mål är att den teoretiska
kunskap man får sig till dels ska kunna användas i en spelsituation.
Då är det viktigt att man får pröva själv, lösa själv, spela själv.
● För träningsdagbok!
● Våga se dina schackkunskaper i vitögat.

Uppgifter:
Vad är fel med ställningen?
När vi löser schackuppgifter vi vet vi att det finns ett svar att finna. Men tänk om man skulle bli serverad
en uppgift där det inte finns någon lösning, eller ännu värre, tänk om ställningen inte ens är legal!
Diagramställningarna nedan kan inte uppkomma i ett verkligt parti. Vad är fel med dem?
2)

1)

XIIIIIIIIY
9K?-?rMk-?0
9?-?-Wq-?-0
9-?-?p?p?0
9Zp-?-WQlZP-0
9P?N?-?-?0
9?PVL-?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9-?-Tr-Trk?0
9?p?lSnpVl-0
9-Snp?p?-Zp0
9Zp-?-ZP-?q0
9P?p?Q?pSN0
9?-ZP-?pSZP-0
9-ZPNVL-ZP-ZP0
9TR-?-TRLMK-0
xiiiiiiiiy

3)

XIIIIIIIIY
9-?rTr-?k?0
9Zp-Wq-?pVlp0
9-ZplZppSnp?0
9?-Zp-?-?-0
9-?-?-ZP-?0
9?-ZP-VLNZP-0
9PZPPWQLZP-ZP0
9?-MKR?-?R0
xiiiiiiiiy

● Sätt upp mål och planera din schackträning och ditt
schackspelande
● Lös schackuppgifter från förlorarens sida

30.Sf6+ Kh8 31.Se8! uppg.
Efter 31…Dh6 32.Te7 avgör
Dc3+ eller Df6+ i kommande
drag.
Efter partiet gick jag igenom
min databas med alla mina
partier och insåg att det inte
var första gången som jag
hade underskattat, eller helt
enkelt missat, möjligheter för
motståndaren. Möjligheter som
jag med största sannolikhet
hade sett om jag suttit på andra
sidan brädet.
När jag reflekterade kring
varför, identifierade jag två
orsaker: För det första har nästan
alla de kombinationsuppgifter
jag löst genom åren haft vit

vid draget. Jag har således sett
kombinationerna ur vinnarens
synvinkel. Den andra orsaken,
som är snarlik, är att när jag
analyserat andra spelares partier,
så har jag nästan uteslutande
gått igenom partierna från
vinnarens sida, eftersom det
helt enkelt är roligare att sitta i
förarsätet.
Det
intressanta
med
partiet mot Stohl är att 31.Se8
är ett typiskt slutdrag i en
kombinationsuppgift,
och
säkert var det flera av er som
såg lösningen snabbt. Kanske
fick ni till och med hjälp av det
råd jag gav i förra artikeln i TfS,
att alltid intala sig själv att ”Det
finns nåt!”

Finn fel drag
I dessa övningar gäller det att hitta det drag som vid första anblicken ser bra ut, men som vid närmare
granskning förlorar.

2)

1)

XIIIIIIIIY
9-?r?r?k?0
9?-?n?p?p0
9p?-TR-?pWQ0
9?-?-Sn-ZP-0
9PZp-VLPTR-?0
9?-?-?-?-0
9-ZP-?q?LZP0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

XIIIIIIIIY
9-?-Tr-?k?0
9Wq-?-?pZpl0
9-?-?p?-Zp0
9Zp-TR-ZPn?-0
9PZpNZP-?-?0
9?PSn-?LZP-0
9-VL-?-WQ-ZP0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

3)

XIIIIIIIIY
9-MKR?-TR-?0
9ZP-ZP-?-ZP-0
9-ZPQZP-?-ZP0
9SN-?-VL-?-0
9-?-?p?-?0
9?-Zpl?-?q0
9pZp-Vl-?pZp0
9?k?-Trr?-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

Är 1… g6 eller 1…Lf7 svarts
bästa drag?
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Lösningar:
1) Svarts sista drag måste ha varit
med tornet på e8, som schackar
vits kung. Men eftersom svarts
dam på e7 blockerar e-linjen
kan tornet inte ha nått e8 med
mindre än att vits kung redan
stod i schack.
2) Svart har nio bönder.
3) Vit har två dubbelbönder och
måste således ha slagit två av
svarts pjäser. Svart har dock bara
en pjäs borta.

Finn fel drag
4) J.Hall - Z.Hracek
Arnhem 1990

XIIIIIIIIY
9-?r?r?k?0
9?-?n?p?p0
9p?-TR-?pWQ0
9?-?-Sn-ZP-0
9PZp-VLPTR-?0
9?-?-?-?-0
9-ZP-?q?LZP0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy

28.Txd7?
Poängen är förstås att 28…
Sxd7 besvaras med 29.Dg7 matt.
Draget har dock en baksida …
Bättre var 28.Tf1 Tc2 29.Dh3 Td2
30.Td5, och det uppkommer en
ställning med en slags balans
där svarts aktivitet uppväger vits
löparpar.
28...Tc1+ 29.Lf1 Txf1+!
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Draget jag missat och som
vederlägger vits spel, tack vare
finessen med schacken på g4.
30.Txf1 Dg4+ 31.Kh1 Dxe4+
Ett vackert mellandrag som
erövrar en bonde innan tornet
på d7 inkasseras.
32.Kg1 Dg4+ 33.Kh1 Dxd7
34.uppg.
5) J.Hall – V.Lisik
Budapest 1992

XIIIIIIIIY
9-?-Tr-?k?0
9Wq-?-?pZpl0
9-?-?p?-Zp0
9Zp-TR-ZPn?-0
9PZpNZP-?-?0
9?PSn-?LZP-0
9-VL-?-WQ-ZP0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy

27.g4?
Som alltid när det är mitt drag
började jag med att ringa in de
taktiska motiv som skulle kunna
vara möjliga i ställningen. Det
gamla hederliga plaskmattstemat
var det första jag fäste mig vid,
och jag tog därför chansen att
jag bort springaren från f5.
Bästa draget var istället 27.Sd6
för att neutralisera pressen
mot d4. Efter 27...Db6 (27...
Sxd6 28.exd6 Lf5 29.De3 Txd6
30.Lxc3 bxc3 31.Dxc3 och den
svaga a-bonden gör att vit står
bättre.) 28.Sxf5 Lxf5 29.De3
Sd5 30.Dc1 ger vit de något
bättre möjligheterna tack vare
kontrollen över c-linjen.
27...Sxd4
Men vad är det här, har han

missat plaskmatten?
28.Dxd4 Txd4 29.Tc8+ Td8+
Först nu föll polletten ner. Svart
sätter emellan och schackar
samtidigt vits kung.
30.uppg.
6) P. Glavina Rossi – J. Hall
La Coruna 1993

XIIIIIIIIY
9-MKR?-TR-?0
9ZP-ZP-?-ZP-0
9-ZPQZP-?-ZP0
9SN-?-VL-?-0
9-?-?p?-?0
9?-Zpl?-?q0
9pZp-Vl-?pZp0
9?k?-Trr?-0
xiiiiiiiiy

20...Lf7?
Bättre var 20...g6 för att ta bort
f5-fältet för vits springare. Spelet
väger då hyfsat jämnt, eftersom
svarts sämre bondestruktur
kompenseras av löparparet.
21.Sf5 Lf8?!
Förlorar direkt. Alternativet
21...Txc1 22.Sxe7+ Kf8 23.Txc1
Kxe7 24.Lc5+ Ke8 25.Dg4 ger
dock vit en vinnande fördel tack
vare svarts kungs utsatta läge,
i kombination med de svaga
bönderna på kungsflygeln.
22.Txc8 Txc8 23.Sh6+
Draget jag helt missat, och som
utnyttjar c8-tornets utsatthet.
23…gxh6
Efter 23...Kh8 24.Sxf7+ Kg8
kommer springaren ut precis
som den kom in med 25.Sh6+
och det är schacken på g4 som
återigen är hemligheten.
24.Dg4+ Kh8 25.Dxc8 uppg.

FOTO: Kent Vänman

Vad är fel med ställningen?

Schackfyranmästaren är en individuell uppföljningstävling till lagtävlingen Schackfyran. Östergötlands
distriktstävling spelades på Linköpings slott.

Kunglig inramning till
Schackfyranmästaren
Uppföljningstävlingen Schackfyranmästaren har
de senaste åren arrangerats på många håll i landet,
och en riksfinal har spelats under sommarens SMvecka.
I år har Sveriges Schackförbund centralt satsat
på att utveckla tävlingen och sprida den till fler
distrikt. I Linköping satsade man extra hårt genom
att se till att tävlingen spelades på Linköpings
slott. De barn som lyckades bäst i den vanliga
Schackfyrantävlingen fick en inbjudan med brev,
och av de hundra spelare som bjöds in var det 50
som kom till tävlingen.
– Det var nog ett ganska normalt utfall, men
det kan variera ganska kraftigt beroende på
exempelvis vilken veckodag man spelar och hur

stort geografiskt område tävlingen omfattar, säger
Sveriges Schackförbunds kanslichef Kent Vänman.
I år har Schackfyranmästaren spelats i tretton
distrikt, varav tre är nya för i år. Flest deltagare
lockade tävlingen i Stockholm där 97 fjärdeklassare
deltog. Och förhoppningen är förstås att de barn
som deltar i tävlingen ska bli så intresserade att de
fortsätter att spela schack.
– Jag är övertygad om att det här är en mycket
bra grupp att rekrytera ur. På flera tävlingar har
det varit så att föräldrar har kommit fram och
ställt frågor om verksamheten och hur de ska
göra för att komma i kontakt med en schackklubb.
De märker helt enkelt att barnen tycker att det är
roligt, förklarar Kent Vänman
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Landet runt

Göteborg:

Utomhusturneringen Flunsåsschacket spelades
i Flunsåsparken på Hisingen i Göteborg i slutet
av maj och det blev Flunsåsdebuterande Peter
Fransson som tog hem segern i den högst rankade
gruppen.
De 47 deltagarna var indelade i sex bergergrupper efter rating, och totalt spelades sju ronder.
Tvåa slutade Ingvar Andréasson från SK Kamraterna, som har vunnit tävlingen elva gånger
genom åren. Den här gången tog han lika många
poäng som segraren men särskiljningen utföll till
hans nackdel. På tredje plats kom Sven Svensson,
SA Mark.

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

Östergötland:

Delad seger i Norrköping

FOTO: Frans Dahlstedt

Årets upplaga av Påskturneringen kännetecknades
av stor kampvilja i samtliga de åtta ronderna, och
när dammet hade lagt sig var det Evgeny Gleizerov
och Tiger Hillarp som delade segern med 7 poäng
vardera. Särskiljningen slutade dock till den ryske
stormästarens fördel. Tredjeplatsen i turneringen
delades av Lars Karlsson och Erik Blomqvist.
Just partiet mellan Gleizerov och Hillarp slutade
remi, och spelades i den sjunde ronden. I den
åttonde vann Hillarp mot Mikhail Ulibin medan
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Gleizerov besegrade finska överraskningen Henri
Pohjala.
Påskturneringen fick ny spellokal till årets
tävling, nämligen JB Gymnasiet i centrala Norrköping. I huvudturneringen kom 146 spelare till
start medan nyinrättade Lilla Påskturneringen,
för spelare med rating under 1600, lockade 36
startande.
Lilla Påskturneringen vanns av Ossian Jansson
från Göteborgsklubben SS Manhem.

Peter Fransson framför övriga pristagare i
Flunsåsschacket

Skåne:

Östergötland:

I mitten av maj spelades snabbschacksturneringen
Rolf Martens minne i LASK:s klubblokal Schackhuset i Lund. 24 spelare var med, och det blev
dubbel hemmaseger genom favoritduon Daniel
Semcesen och Axel Smith, som delade segern på
7 poäng av 8.

Sagar Batra och Håkan Knutsson lyckades
kvalificera sig till högre klasser i den sanktionerade
gruppen i LASS vårturneringar. Batra är klar
för klass III och Knutsson för klass II. Knutsson
delade segern med Christoffer Stenman, och den
öppna gruppen vanns av Simon Rosberg.

Batra och Knutsson upp en
klass i LASS vårturneringar

Semcesen och Smith
i Rolf Martens minne

Evgeny Gleizerov och Tiger Hillarp delade segern i Påskturneringen.

FOTO: Sture Hellberg

Utomhusseger för Peter Fransson på Hisingen

Västergötland:

Västergötland:

På långfredagen samlades 22
spelare i Uddevalla för att delta i
Påskblixten. Tävlingen dominerades av Alingsås SS, då Anders
Wengholm vann A-finalen
och Thomas Björklund var
en av tre spelare som delade
andraplatsen. De andra två
var Lars Madebrink och Matti
Svenn från SK Kamraterna.

Linus Johansson, Anton Frisk
Kockum, Tommy Andersson
och Daniel Ronneland tog alla
6½ poäng och delade segern i
Västgöta Open, som spelades i
Skara i februari.
Förhandsfavoriterna Pontus
Carlsson och Thomas Ernst tog
5½ respektive 5 poäng.

Wengholm vann
i Uddevalla

Fyra delade
segern i Skara
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Ulf Hammarström från arrangerande SK Rockaden Umeå vann umELOpen som spelades i
Kristi Himmelsfärdshelgen. Hammarström tog
6½ poäng på de sju ronderna, vilket var samma
som andrapristagaren Emil Jonsson, Gnarps SK.
Hammarström och Jonsson vann alla partier utom
det inbördes mötet, som slutade remi.
På tredje plats kom SS Luleås Mats Liljenberg.

I Husum utanför Örnsköldsvik spelades snabbschackstävlingen Jim Ahlins minne i början av
maj. Peter Olsson från SK Örnen tog 5½ poäng på
de sju ronderna och vann, vilket innebar den första
hemmasegern i turneringens treåriga historia.
Tvåa kom Lars Eric Persson, också SK Örnen,
och trea slutade Emil Jonsson, Gnarps SK.

Halland:

Stockholm:

FOTO: Deltalift Open

Berg starkast
på Västkusten

Örgrytes Anton Frisk Kockum mötte Emanuel Berg
i den femte ronden av Deltalift Open. Berg vann
partiet och så småningom också hela turneringen.
En tredjedel av de svenska stormästarna samlades
i Tylösand i Kristi Himmelsfärdshelgen för att
spela helgturneringen Deltalift Open: Emanuel
Berg, Stellan Brynell, Ralf Åkesson, Jonny Hector,
Tiger Hillarp och Pontus Carlsson. Bäst lyckades
topprankade Berg, som var ensam spelare på
sju poäng och därmed tog hem förstapriset.
Andraplatsen delades av Brynell, Linus Johansson
och Åkesson som alla tog 6½ poäng, medan
Hector, Hillarp och Carlsson alla ingick i den
sexmannagrupp som slutade på 6 poäng.
Totalt deltog 110 spelare i årets upplaga av
Deltalift Open, vilket var något lägre än förra årets
notering på 131.
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Hemmaseger i Jim Ahlins minne

Westerberg segrade
i Hundramannaschacket
Hundramannaschacket,
en
snabbschacksturnering med tidshandikapp, spelades på
Stockholms Schacksalonger i april, och lockade
om inte 100 så väl 48 deltagare.
Dessa spelade först sju ronder Schweizer innan
det blev finalspel för de fyra främsta: Markus
Öhrndal, Jonathan Westerberg, Nicolaj Zadruzny
och Harald Lögdahl.
Finalen spelades mellan Öhrndal och Westerberg, och efter två partier var det den sistnämnde
som tog hem turneringssegern efter finalsiffrorna
1½-½.
Stockholm:

Bellon och Sjödahl vann
Stockholm Elo Challenge
I månadsskiftet april/maj spelades Stockholm
ELO Challenge på Stockholms Schacksalonger.
Spelet pågick i sex dagar och samlade 61 deltagare.
Tre stormästare deltog, nämligen Ralf Åkesson,
Lars Karlsson och Juan Bellon, och av dem var det
den sistnämnde som lyckades bäst.
Bellon tog nämligen 7½ poäng på de nio
ronderna och delade segern i turneringen med IM
Pontus Sjödahl. Trea slutade Jonathan Westerberg
och fyra Jan Lundin, medan de båda övriga
stormästarna fick nöja sig med 6 poäng och en
delad femteplats.

Stockholm:

Veterandebut för Cramling i Täby
Pia Cramling, som fyllde femtio år i våras, gjorde
veterandebut i SCT:s stora veteranturnering, som
spelades i Täby i maj.
Turneringen arrangerades av Peter Hlawatsch
och hans Scandinavian Chess Tournament, och
som vanligt bjöds det på ett lovprisat arrangemang
och en hel del extra effekter. Flaggparad, fanfarer
och en tre ronder lång match mellan två kvinnliga
boxare var något av det som klarades av innan
själva schackturneringen kom igång.
Pia Cramling var en av nio stormästare som
hade lockats till Täby, och sammanlagt samlade
tävlingen 120 spelare från ett femtontal länder.
Pia hade hela tiden kontakt med täten och gick
obesegrad genom de åtta ronderna. Till slut var hon
också en av tre spelare som delade förstaplatsen,
men den svenska damstjärnan blev tvåa efter
Vladimir Okhotnik när särskiljningsröken hade
skingrats. Trea slutade Viktor Kupreichik och en
mycket stark insats gjordes också av Jan-Olov Lind
som blev näst bäste svensk, en halv poäng efter
topptrion.
Parallellt med veteranturneringen spelades

flickturneringarna Chess Girls Cup och Chess
Girls Rapid i Täby, och dessa turneringar vanns av
Brandy Paltzer respektive Rina Weinman.

FOTO: Calle Erlandsson

Ångermanland

Hemmaseger i umELOpen

Pia Cramling

Skåne:

Göteborgsseger i Schackåttan

FOTO: Håkan Lyngsjö

Västerbotten:

I april spelades lagtävlingen Schackåttan traditionsenligt i skånska
Bara, och det var SS Manhem från
Göteborg som segrade i den populära
ungdomstävlingen.
Som namnet antyder innehåller
varje lag åtta spelare, och denna
gång var 14 lag på plats i Spångholmsskolan.
Det segrande laget vann alla
sina sju matcher, och Manhem var
dessutom den enda klubben som
deltog med tre lag.
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Annonsmanus TfS 2013

Information från Sveriges
Schackförbund
● Årets kongress hålls på Conventum i Örebro
den 6 juli med start 10.00. Kongressen är
öppen för alla och kongresshandlingar finns
på Sveriges Schackförbunds hemsida.
● Sommaren 2013 går Schack-SM i Örebro
och 2014 är det Borlänge som har utsetts till
SM-arrangör. Klubbar och distrikt som är
intresserade av att arrangera SM från 2015
och framåt är välkomna att kontakta Sveriges
Schackförbunds kansli för mer information.
● Glöm inte att registrera nya medlemmar i
SSF:s medlemsregister så snart de har betalat
sin medlemsavgift. Medlemmar över 18 års
ålder får då medlemstidningen Tidskrift för
Schack hem i brevlådan med automatik.
Observera att även medlemmar under 18 år
får Tidskrift för Schack gratis om de meddelar
SSF:s kansli att de vill ha den.

Sveriges Schackförbund kansli, 011-10 74 20
kansliet@schack.se

Nästa nummer
Nummer 3/2013 av Tidskrift för Schack
kommer i mitten av september.

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.

Schackklubben Rockaden Sthlm inbjuder i
samarbete med Sveriges Schackförbund till
Skol-SM i schack 11-13 oktober 2013
Plats:

Internationella Engelska Skolan Bromma, Riksbyvägen 40-42 (T-Brommaplan)

Grupper:

A 1993-1996
F 2002

Speltid:

Grupp A-E
Grupp F-I

Personlig
anmälan:

Internationella Engelska skolan Bromma (Riksbyskolan)
senast klockan 16:00 den 11 oktober

Fredag

B 1997-1998
G 2003

C 1999
H 2004

60 minuter per spelare och parti
30 minuter per spelare och parti

Grupp A-E
Grupp F-I
Klockan
17:45-18:00 tävlingen invigs
Rond 1
18:00-20:00
Rond 1
Rond 2
20:30-22:30
Rond 2

18:00-19:00
19:30-20:30

Lördag

Rond 3
Rond 4
Rond 5
Rond 6

09:00-11:00
11:30-13:30
14:30-16:30
16:45-18:45

Rond 3
Rond 4
Rond 5
Rond 6
Rond 7
Rond 8

09:00-10:00
10:30-11:30
12:00-13:00
14:00-15:00
15:30-16:30
16:45-17:45

Söndag

Rond 7
Rond 8

09:00-11:00
11:15-13:15

Rond 9
Rond 10
Rond 11

09:00-10:00
10:15-11:15
11:30-12:30

Talvblađiđ (Färöarna)
alla utgivna nummer.

Prisutdelning cirka 14:00

Fernschach #12 1932

Startavgift:

150 kronor

Kolla mina önskemål på
http://www.chesslund.com/
detail.asp?id=181&n=
Calle-Erlandssons-wantlist

Logi:

Grupplogi 60 kronor per person och natt
Scandic Hotel Bromma 08-517 341 00
Scandic Hotel Alvik 08-517 661 00
-

Mat:

Paket A med 2 frukostar, 2 luncher och 2 middagar pris 320 kronor
Paket B med 2 luncher och 2 middagar pris 260 kronor
Enstaka måltider säljs i cafeterian för 70 kronor

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
226 47 Lund
tel 0733 – 264 033
callerland@gmail.com

För medföljande:

Prova-på-turnering; Föredrag om att satsa på schack/ vara schackförälder

Anmälan:

Görs på Sveriges Schackförbunds hemsida på www.schack.se/skolsm.
Avgifterna ska vara insatta på SK Rockadens plusgiro 55 32 55-1 senast
torsdagen den 3 oktober för att garantera deltagande med mera.

Information:

Rockadens hemsida, mejl till rockaden@swipnet.se eller telefon 08-645 50 83.

Välkomna!
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D 2000
E 2001
I 2005 och yngre

6-8 september i Linköping

Svenska Cupen
Turneringen där bredd och elit möts på lika villkor
Spelform
Fyrmannalag med spelare från samma klubb eller allsvenskan allians. Varje
klubb eller allsvensk allians kan delta med obegränsat antal lag! 7 ronder
schweizer.

Emanuel Berg och Axel Smith har skrivit
varsin bok, som planeras att ges ut i juli.
Bergs bok är en öppningsbok om
Franskt, och den första av två delar. Enligt
Quality Chess informationstext handlar
den om Winawer-varianten.
Axel Smiths bok har titeln "Pump up
your rating" och visar hur man bäst tränar
på egen hand, eller hur man blir sin egen
schacktränare. Mer om boken finns på
den här bloggen:
http://www.pumpupyourrating.com

FOTON: Calle Erlandsson

Nya böcker av Berg och Smith

Emanuel Berg

Axel Smith

Boende
Unikt schackboende på First Hotel Linköping. Schacktema med
specialerbjudanden i restaurang och bar med schackspel tillgängliga den
mysiga loungedelen.
First Hotel 013 13 02 00 Enkelrum: 750 kr Dubbelrum: 890 kr (inkl frukost)
Betänketid
Rond 1-3: 30 minuter+30 sek per drag.Rond 4-7: 60 minuter+30 sek per drag
Priser
1. 20 000 kr

2. 14 000 kr

3. 8 000 kr

4. 5 000 kr

Rankingpris: Bästa laget med en snittranking under 1800 vinner 4 000 kr.
Utöver dessa kommer det att finnas skrällpriser, bästa poängplockare per
bord, utlottning av gratis hotellboende. Fler lag, mer priser!
Handikappregler
Baserat på lagens snittranking. Skiljer det tex. 100 poäng i snittranking
mellan lag A och lag B i lag A:s favör så måste lag A nå resultatet 3-1 för att
vinna matchen. Se hemsidan för exakta regler.
Anmälan
Startavgiften är 450kr per spelare och anmälan sker på turneringshemsidan.
Regerande Svenska mästarna i allsvenskan samt det lag med högst
snittranking har fri start!
Information
För mer information se hemsidan:

http://svenskacupen.schack.se

LIDKÖPING
OPEN
LIDKÖPING
OPEN
31 augusti – 1 september 2013
31 augusti
1 september
2013
1 timme –
/ spelare
och parti.
LIDKÖPING
1OPEN
timme / spelare och parti.
LIDKÖPING OPEN
31 augusti – 1 september 2013
31 augusti – 1 september 2013
1 timme / spelare och parti.
1 timme / spelare och parti.

Spelplats: Stadshotellet, Lidköping.
Spelplats: Stadshotellet, Lidköping.
Spelform: 7 ronder FIDE – Schweitzer.
Spelform: 7 ronder FIDE – Schweitzer.
Söndagen 1/9
Lördagen 31/8
1 Lördagen
11.00 – 13.00
5 Söndagen
09.30 – 11.30
31/8
1/9
2 114.00
6 512.00
11.00––16.00
13.00
09.30– –14.00
11.30
3 216.30
7 615.00
14.00– –18.30
16.00
12.00– –17.00
14.00
4 319.00
Prisutdelning
17.15
16.30– –21.00
18.30
7 15.00 – 17.00
4 19.00 – 21.00
Prisutdelning 17.15
Priser:
1.Priser:
5000
2. 3000 3. 1800
4. 1200
5.1. 800
5000 6.2. 500
3000 7.3. 500
1800 8.4. 500
1200
5. 800
6. 500 7. 500
8. 500
Ratingpriser:
Grupper
om ca 12 spelare från nr13 800 – 400
Ratingpriser:
Grupper om ca 12 spelare från nr13 800 – 400
Kadettpris: födda 1997 och senare 500 – 300
Veteranpris:
Kadettpris: födda
födda1953
1997och
ochtidigare
senare500
500 – 300
Veteranpris:
födda 1953
500
Priserna
markerade
medoch
rötttidigare
är garanterade,
Priserna
markerade
rött
är garanterade,
övriga
priser
garanterasmed
vid 80
deltagare.
övriga priser
garanteras
vid 80 deltagare.
Prispengar
delas
vid lika poäng.

Logi:
Logi:

Stadshotellet 0510 – 220 85 www.stadtlidkoping.se
Enkelrum:
495 0510
kr Dubbelrum:
690 kr
Stadshotellet
– 220 85 www.stadtlidkoping.se
Enkelrum: 495 kr Dubbelrum: 690 kr
Startavgift: Seniorer 375 kr, Juniorer 275 kr
Startavgift: Seniorer 375 kr, Juniorer 275 kr
Anmälan: Görs genom att senast den 15 augusti inbetala
SS15plusgiro
Anmälan: startavgiften
Görs genompåattLidköpings
senast den
augusti683663-9,
inbetala
uppge
Namn/Födelseår/Klubb/Rating
startavgiften
på Lidköpings SS plusgiro(1/5).
683663-9,
Det
går också
bra att anmäla sig via e-post
eller
uppge
Namn/Födelseår/Klubb/Rating
(1/5).
telefon
tillockså
nedanstående
kontaktpersoner
samt
Det går
bra att anmäla
sig via e-post
eller
atttelefon
betalatillavgiften
vid ankomsten.
nedanstående
kontaktpersoner samt
Personlig
anmälan
senast
lördag
kl
10.30
att betala avgiften vid ankomsten.
Personlig anmälan senast lördag kl 10.30
Kontakt: Peter Fransson peterfransson1963@gmail.com
– 617 108, 0510 – 51999
Kontakt: Peter Fransson 0760
peterfransson1963@gmail.com
Viljo Koski
viljo.koski@passagen.se
0760 – 617 108, 0510 – 51999
0705
– 472 239, 0510 – 12208
Viljo Koski
viljo.koski@passagen.se
0705 – 472 239, 0510 – 12208

www.lidkopingschack.se/open2013.htm
www.lidkopingschack.se/open2013.htm
Varmt
välkomna till Lidköping vid Vänern!
Varmt välkomna till Lidköping vid Vänern!

Kombinationer
Av Axel Smith

I mars fyllde Pia Cramling, en av Sverighes mest omskrivna schackspelare genom tiderna, 50 år.
Här kan man följa hennes karriär genom nio kombinationer:
1.P.Cramling – P.Carlsson

Vi hälsar alla deltagare och gäster välkomna till

SM i Schack 6-14 juli 2013
i Conventum Arena, Örebro

Dam-EM 2003
XIIIIIIIIY
9-?-Tr-?k?0
9?-?rWq-?p0
9-?p?-?p?0
9Zp-?-ZP-?-0
9-?-ZP-?-?0
9?-Zp-?-TRQ0
9PZP-?-?P?0
9?K?-?-?R0
xiiiiiiiiy
Vit drar

4. P.Cramling – T.Riedener

5. N.Khurtsidze – P.Cramling
Dam-EM 2010
XIIIIIIIIY

Bern 1992
XIIIIIIIIY
9r?-?-?-Mk0
9?p?-?-TR-0
9-?-Zp-Tr-Zp0
9Zp-?qZp-?-0
9-?-?-?-WQ0
9?P?-VLl?P0
9P?-?-ZP-?0
9?-?-MK-TR-0
xiiiiiiiiy
Vit drar
7. M.U.Miralda – P.Cramling
Terrassa 1995
XIIIIIIIIY

9r?-Tr-?k?0
9Zpp?-?pVlp0
9-?n?p?p?0
9?-VL-?-?-0
9-?-?PSN-?0
9?PSN-?nZPP0
9P?-?-ZPK?0
9TR-TR-?-?-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

Örebro Schacksällskap och Ervalla Schacksällskap

2. P.Cramling – A.Motoc

Rilton Cup 2004
XIIIIIIIIY
9-?-?-TrkVl0
9?-?-WQp?-0
9-?-?-TrP?0
9?p?-?-?-0
9-?-Zp-?-?0
9ZP-?L?q?-0
9-ZP-?-?-?0
9?K?-?-?R0
xiiiiiiiiy
Vit drar

3. L.Nikolaiczuk – P.Cramling
Dortmund 1986
XIIIIIIIIY

9-?-Trr?k?0
9Vlp?l?pZpp0
9p?NWq-?-?0
9?-?p?-?-0
9NZP-?n?-?0
9ZP-?-ZP-?-0
9-VL-?LZPPZP0
9?-TRQTR-MK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar
6. P.Cramling –M.Tissir

9-?r?-?k?0
9?-?-?pZpp0
9-?LVl-?-?0
9?-?p?l?-0
9-?-ZP-ZP-?0
9?-?-?-?-0
9PTr-VL-TRPZP0
9?-TR-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

Malaga 2003
XIIIIIIIIY
9-?-Tr-Trk?0
9Zpp?n?p?p0
9-?pVl-Snp?0
9ZP-?-?p?-0
9-?-ZP-?-?0
9?-SN-ZPP?-0
9L?qVL-WQPZP0
9TR-?-?R?K0
xiiiiiiiiy
Vit drar

8.P.Cramling – E.Berg
Schack-SM 2007
XIIIIIIIIY

9.F.I.Tzabarri – P.Cramling
Ceuta Ceuta 1993
XIIIIIIIIY

9-?l?-?-?0
9?-?-?-?-0
9pMkr?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-MK-?-?-?0
9?-?-?-TR-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar
Lösningar på nästa sida

9-?r?-Trk?0
9?-?l?-Vlp0
9pZp-Zp-?pSn0
9?-WqPZpp?-0
9-?P?P?-?0
9ZPRSNQ?PZP-0
9-?-?-TRLZP0
9?-VL-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

Lösningar
1.

36.Txh8+! uppg. Efter 36...Kxh8 37.Dxf8 blir det matt.

2.

Partiet kommer från dam-EM 2003. 29.Txg6+! Kh8 Vit vann en viktig bonde. Efter 29...hxg6 30.Dh8+
Kf7 31.Th7+ Ke6 32.Txe7+ Kxe7 har svart visserligen fått två torn för damen, men kommer strax att
få kämpa mot två fribönder med en öppen kung. Det är hopplöst. Partiet tog slut efter 30.Th6 Tb7
31.Df5 Tdb8 32.Txh7+ uppg. Pia fortsatte i stor stil och blev Europamästarinna efter särspel.

3.

4.

17...Sxf2! 18.Sxa7 Om 18.Kxf2 så 18...Lxe3+ 19.Kf1 Dxh2! Svart hotar matt på g1. 20.Lf3 Dg1+
21.Ke2 Lxc1+. Avdragsschack − vit förlorar alldeles för mycket material. 18...Sxd1 19.Lxd1 Vit har
fått tre pjäser för damen och hoppas kunna gardera springaren på a7 med Lb2-d4. 19...b6! Mest
exakt, men även efter andra drag står svart bra. 20.Ld4 Tb8 21.uppg. Det finns inget försvar mot
Tb7. 1987, ett år efter detta parti, flyttade Pia från Stockholm till Malmö. I en intervju med Pär Träff i
Limhamns klubbtidning har hon sagt: "Jag behövde bestämma mig för om jag skulle satsa på schack
eller plugga något och låta schacket vara en del av min fritid istället." Hon valde schacket och flyttade
till Spanien med Juan Bellon, som hon är gift med idag.
Vit måste angripa med schack − annars hinner svart emellan med Dd1 matt. 29.Tg8+! uppg. När vit
offrat tornet på g7 kan damen slå på f6 med schack. Det slutar med matt efter 29...Txg8 30.Dxf6+ Kh7
31.Dxh6 matt. Partiet spelades i första ronden i en öppen turnering i Bern 1992. Med fem vinster och
fyra remier delade Pia segern och tog sin tredje och sista GM-norm.

5.

24...Txd2! Full poäng ges även för 24...La3. Svart hotar Txd2 och efter 25.Tc3 Lb4 faller löparen på d2.
25.Txd2 Lxf4 I partiet kämpade vit vidare med 26.Tf2 Lxc1 27.Txf5 Txc6 men det var naturligtvis
lönlöst med en löpare mindre. Även efter 26.Tdc2 Lxc1 27.Txc1 Ld7 får svart pjäs mer. Partiet spelades
i nionde ronden i Rijeka, Kroatien, 2010. Efter ytterligare två vinster vann Pia dam-EM för andra
gången.

6.

20.Lc4! uppg. Vit täcker damens flyktruta på d3 och evakuerar samtidigt a2-fältet för tornet. Damen
går förlorad. Svart kan försöka skapa en flyktväg med 20...f4 men den spärras snabbt igen: 21.e4.

7.

18...Se1+! 19.uppg. Efter 19.Txe1 (liksom 19.Kf1 Sd3 20.Sxd3 Txd3) vinner 19...Lxc3 kvalitet.

8.

Någon som försökte vinna? I så fall påminner det om ett parti mellan två danska schackspelare,
där svart hade lite tid i en liknande ställning och krävde remi. Vit propsade på att få spela vidare.
När domaren frågade hur hans vinstplan såg ut svarade han: "Först vinner jag bonden, sedan
löparen och till sist tornet." Pia var realist och satsade på remi. 73.Tc3 Om svart tillåter tornbyte är
slutspelet teoretisk remi med kantbonde och felfärgad löpare. Ifall tornet flyttar slår vit på c8, och det
tornslutspelet är också enkel remi. 73...a5+ 74.Ka4! Txc3 med patt. Partiet spelades i SM i Stockholm
2007. Till sist tog Pia brons. Hon har ännu inte blivit svensk mästare - närmast var hon i Örebro år
2000, då hon delade segern men slutade tvåa efter särskiljning. I juli får hon en ny möjlighet i samma
stad.

9.

21...Sg4!! 22.uppg. Poängen är 22.fxg4 Dxf2+! 23.Kxf2 fxe4+ och avdragsschacken kostar vit en
kvalitet.

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

Demobräde Lyx

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

Pris: 2500kr

Sverige, 7 kg, 1 meter x 80 cm (Pjässtorlek 7,8cm x 7,8cm)
Demobrädenas Rolls Royce. Resultatet av ett år av utvecklingsarbete:
ett demobräde som uppfyller den kvalitetsmedvetnas önskemål.
Grundmaterialet är robust beckad plåt i 1 mm tjocklek. På detta har vi
en afﬁsch i 4-färgstryck i behaglig vilsam träimitation. Efter påklistring
lackas ytan ﬂera gånger med golvlack för att den ska hålla i minst 10
år. Skulle man smutsa ner ytan så tar man bara en trasa med diskmedel
och brädet lyser igen. Koordinaterna syns tydligt och ytan för slagna
pjäser är generös. På baksidan ﬁnns möjlighet att hänga upp brädan
med en enkel krok.
När det gäller pjäserna har
en ny pedagogisk modell
tagits fram. Man har
ytgått från den klassiska
modellen i vanliga diagram
och sedan skalat bort så
mycket som möjligt så att
slutprodukten blir ren och
lätt att se på långt håll.
En princip i utformningen
är att pjäserna ska vara
rundade så att inga delar
ska kunna brytas av. Materialet är av limmad kartong och lackad på bägge
sidor. Magnetens storlek och limmets kvalitet har valts ut med omsorg.
Pjäserna är mycket enkla att hantera och ramlar inte så lätt av demobrädet.
Använder ni pjäserna en timme om dagen bör de hålla i minst sex år utan
problem.

Pjäserna säljs separat för 500 kr per set.
(Vi har även demopjäser ekonomi, svarta
/vita i plast för 160 kr)

Nya Svenska tävlingsmodellen
Masonit i all ära, men den är ju inte speciellt färgrann.
Vi har tagit fram en ny modell som är baserad på ett
fotograﬁ av Staunton No.5. Vi har sedan tryckt ut det,
limmat det på en stark papp och avslutat med laminering.
Snyggt och slitstarkt! Tryckeriet lovar 5-10 års hållbarhet
vid daglig användning! (Hämtpris i butik 190 kr)

Pris: 295 kr
Bräde och pjäser godkänd tävlingsstorlek
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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

