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Schack på nya sätt
Det är ett fantastiskt spel vi ägnar
oss åt. Schack är 1 500 år gammalt
och samtidigt supermodernt. Det
spelas i alla delar av världen och av
människor i alla åldrar. Hinder som
språk, handikapp eller geografiskt
avstånd är inget problem, vi fixar
att spela schack med varandra med
stort utbyte ändå.
För oss som spelar schack är
detta något vi självklart känner till,
men kanske ändå inte alltid tänker
på. Vi spelar på det sätt vi är vana
vid och tycker om det. Men det är
inte så lätt att alltid höja blicken
och se den hela bilden, man blir lätt hemmablind.
Därför är det extremt spännande att höra
berättelser från alla som är nyfrälsta i schackets
värld, deras bild av vad schack är stämmer sällan
överens med den gamla ”vanliga” bilden. De
senaste åren har till exempel över tusen lärare
gått utbildningar i hur man kan använda schack
i undervisningen, och de flesta av dem är i dag
schacktränare i sina respektive klasser.
En av dem berättade, efter att ha använt schack
i sin klass en tid, följande historia:
”Måste bara berätta att schackspelandet i min
klass fungerar fantastiskt. En flicka i min klass
har stor problematik med både koncentration,
uthållighet och arbetsminne. I utvärderingen av
insatta resurser har vi märkt att hon utvecklats
mycket åt rätt håll. Jag ser ett direkt samband
mellan detta i och med introduktionen av schack i
mitt klassrum. Ett stort tack!”
Den typen av berättelser finns det numera en
stor mängd av, på ett sätt som vi knappast trodde

för några år sedan. Det spel som
för oss är nöje, avkoppling eller
kanske tävling är också alldeles
utmärkt som specialpedagogiskt
verktyg, för att skapa miljöer för
social integration eller för att lära
sig matematik bättre.
En annan person som sprider
schack på nya sätt är Johanna
Valentin. Hon har fått pengar av
projektet Reach for change för
att i tre år arbeta med schack. I
sommar har vi bland annat kunnat
se henne delta i RixFM-festivaler
runt omkring i landet där hon fått
både Yohio och Robin Stjernberg att spela schack.
Och nu i höst kommer hon bland annat att skapa
schackmöten mellan barn från skolor i olika delar
av Stockholm, barn som annars aldrig skulle
mötas.
Som sagt, schack är fantastiskt, och alla nya
saker som händer i Schacksverige gör att fler
personer kommer i kontakt med schack på sätt
som passar just dem. Kanske börjar några av dem
också att tävlingsspela, och det är viktigt att vi som
tycker att just det är viktigt ger alla nya entusiaster
alla möjligheter till det. Men viktigast är självklart
att vi låter alla få möta schacket på det sätt som
passar dem bäst. För några är det i klubblokalen,
för andra i klassrummet och inget av de sätten är
bättre eller sämre än något annat.

Carl Fredrik Johansson, ordförande SSF
carl.fredrik.johansson@schack.se
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Duellen
Hans Tikkanen avgjorde i
Armageddon mot Nils Grandelius

FOTO: Joakim Sparv

Text: Axel Smith

För mig var SM på Conventum Arena i Örebro
en tillfällig comeback efter ett år som oseriös
schackspelare. Förberedelserna hade emellertid
börjat redan efter det sista draget i fjolårets SM.
Då valde jag vilka öppningar som skulle mörkas
under det följande året, och spelade under våren
medvetet tveksamma öppningar i en del partier
för att lägga ut villospår.
Den 1 juni började jag arbeta upp den taktiska
förmågan igen. Efter en dryg månad med fyra
timmar kombinationer per dag var det dags. Min
enda målsättning var att göra mig själv rättvisa.
Med sju stormästare, den starkaste SM-gruppen
genom tiderna, var det svårt att satsa på en
framskjuten placering.
Jag tror att människans uppfattning av tiden
beror mycket på pauser – hur mycket tid man
ägnar åt att reflektera över vad som händer. På ett
vis finns det mycket tid under en schackturnering,
men å andra sidan är tankar farliga. För min del
innebär maximal koncentration att stänga ute allt
annat, som böcker, internet och intressanta samtal.
Mellan frukost och rondstart förberedde jag
öppningen, repeterade runt fyra tusen drag,
och åt några mackor som smugglats ut från
hotellfrukosten. Därefter spelade jag partiet,
försökte sedan glömma bort det, sprang en runda,
åt några nya mackor på rummet och började
tänka på nästa parti och sedan var det frukost igen
och plötsligt satt jag på tåget hem, efter vad som
kändes som en enda lång och härlig dag.
Bredvid mig satt Nils Grandelius. Han bearbetade sin förlust i det avgörande armageddonpartiet och tyckte att det var otroligt att Hans
Tikkanen vann med den typ av schack han spelade.
Först då insåg jag att SM-gruppen hade varit en
stenhård fight inte bara mellan Nils och Hans, utan
också mellan de schackskolor de representerar.
Nils satsar på förståelse och noggranna öppningsförberedelser, medan Hans styrka är att hitta
konkreta drag och att kämpa i alla ställningar. Nils
har dessutom satt upp höga målsättningar och
spelar schack på heltid sedan ett år tillbaka, medan
Hans började studera på psykologprogrammet vid
årsskiftet och är en renodlad pessimist.
När tåget kom fram till Lund hade all luft gått
ur mig. Jag bor nära stationen, men tre hundra
meter från lägenheten var jag vilse. Jag följde en

husvägg som såg bekant ut, men ryggade tillbaka
inför ett monster med blinkande ögon. Rörde den
sig inte lite för långsamt för att vara en hund? När
monstret var på andra sidan gräsmattan skyndade
jag förbi, men kom bara tillbaka till samma plats
som innan – tydligen hade jag gått ett varv runt
huset. Först efter att ha testat den andra riktningen
kom jag hem.
Hans och Nils partier bekräftade bilden av
deras spel. Hans hade siktat mot kampställningar
och avgjort genom kombinationer, medan Nils
pressade i öppningen och forcerade fram sina
vinster. När vi satt vid Nils köksbord ett par veckor
senare visade det sig att Hans aldrig varit hemma
hos honom tidigare. Jag blev nyfiken på varför två
så ambitiösa spelare i samma stad inte dragit mer
nytta av varandra.
(Monstret visade sig för övrigt vara en självgående gräsklippare.)
AXEL: Vad var era målsättningar inför SM?
NILS: Det fanns många favoriter, men jag var
förhoppningsfull.
HANS: Att sluta på övre halvan.
AXEL: Det låter pessimistiskt.
HANS: Nej. Min pessimistiska målsättning var
att inte komma sist, min realistiska att komma på
övre halvan.
AXEL: Du gjorde det bra i den sista turneringen
du spelade inför SM, 3½ poäng av 8 i Sigemanturneringen.
HANS: Det är en helt annan typ av turnering.
Man behöver inte försöka vinna.
AXEL: Det behövde du inte heller göra i första
ronden i SM.
ROND 1
Grandelius-Tikkanen

remi

Hillarp-Hector

1-0

Lindberg-Smith

remi

Cramling-Carlsson
Wiedenkeller-Brynell

1-0
remi

HANS: Nej, som svart mot Nils ska man inte
försöka vinna, det är ju det dummaste man kan
göra!
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Lindberg-Grandelius

Hillarp-Tikkanen

0-1

Grandelius-Smith

1-0

Cramling-Brynell

remi

Wiedenkeller-Lindberg

1-0

Carlsson-Hector

1-0

ROND 4
Tikkanen-Cramling

remi

Grandelius-Wiedenkeller

1-0

Lindberg-Hillarp

1-0

Smith-Hector

1-0

Brynell-Carlsson

remi

ROND 5
Carlsson-Tikkanen

0-1

Hillarp-Grandelius

1-0

Wiedenkeller-Smith

0-1

Cramling-Lindberg

1-0
remi

remi
0-1

Brynell-Hillarp

remi

Smith-Carlsson

1-0

Hector-Cramling

1-0

AXEL: I rond två gick du upp i ensam ledning,
Nils.
NILS: Vid frukosten nästa dag sa Hans: ”Det
är redan kört”. Det kändes som en överdrivet
pessimistisk inställning.
HANS: Det kändes så, och det visade ju sig nästan
stämma. Du stack iväg till en eller en och en halv
poängs ledning.
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ROND 3

Hector-Brynell

ROND 2
Tikkanen-Wiedenkeller

NILS: Men det spelar ingen roll. Oavsett vad man
tror spelar man sitt parti så gott man kan. Det ska
man göra i nästan alla lägen.
HANS: Fast hade jag haft ambitionen att vinna
hade jag kommit med starkare öppningar.

AXEL: Vad hände mot Tiger?
NILS: Jag spelade inte så bra. Först överraskade
han mig lite i öppningen, sedan blev det en ganska
komplicerad ställning som jag helt missförstod.
Han fick göra tre-fyra normala drag efter att han
inte kunde teori och stod på vinst efter det.
AXEL: Låter du en sådan förlust påverka dig?
HANS: Du var fortfarande i ledningen.
NILS: Man hade föredragit att vinna, men spelar
man principiellt och möter stormästare med svart
förlorar man av och till. Man får acceptera att det
händer.
– Och det är ju inte direkt så att man kan göra
något åt det.

FOTO: Joakim Sparv

NILS: Jag hade förväntat mig något lite mer
principiellt i öppningen än 1.e4 Sc6. Som du spelar
tar man en liten chans. Det kändes som lite väl
mycket respekt. Jag fick klar fördel efter tio drag.
Fast det var väl någorlunda balanserat hela vägen.
HANS: Du hade liten fördel hela vägen, i mitten
av partiet.
NILS: Men det var inte nära att det skulle bli så
mycket.
HANS: Du spelade kanske inte tillräckligt bra för
att behålla pressen, men okej, jag gjorde några
hyfsade drag och höll.
– Det hade kommit en ny bok om 1...Sc6. Jag
hade väl preppat öppningen i två-tre dagar totalt –
hela min förberedelse inför SM utöver någon dags
kombinationsträning. Öppningen är okej, vit kan
få en lite bättre ställning på många olika sätt. Jag
hade förstärkt teorin i några varianter. Alternativet
var franskt, och det är väldigt obehagligt.
NILS: Ja, du jublar kanske inte när du får den
ställningen, men det är ändå bättre än en skarp
variant där du får lika spel men inte har koll. Ditt
öppningsval är en naturlig följd av att jag lägger
mer tid på schack, och därmed även på öppningar.
HANS: Jag var mer principiell när jag la mer tid på
schack. Men det är tråkigt.
NILS: Nej, inte speciellt tråkigt! Fast det går i
perioder. Grejen är att om du kollar på öppningar
i några månader så räcker det långt framåt.

Årets SM-grupp blev den kanske starkaste någonsin med sju stormästare och tre internationella mästare.
Lunds ASK dominerade genom att lägga beslag på de fyra främsta placeringarna.
ROND 8

ROND 6
Tikkanen-Hector

remi

Smith-Tikkanen

0-1

Grandelius-Cramling

1-0

Grandelius-Hector

1-0

Wiedenkeller-Hillarp

remi

Hillarp-Cramling

1-0

Smith-Brynell

remi

Wiedenkeller-Carlsson

1-0

Lindberg-Carlsson

remi

Lindberg-Brynell

1-0

ROND 7

ROND 9

Brynell-Tikkanen

remi

Tikkanen-Lindberg

1-0

Carlsson-Grandelius

remi

Brynell-Grandelius

remi

Hillarp-Smith

remi

Carlsson-Hillarp

remi

Cramling-Wiedenkeller

1-0

Cramling-Smith

remi

Hector-Lindberg

1-0

Hector-Wiedenkeller

AXEL: När tyckte du att det var realistiskt att satsa
på vinst, Hans?
HANS: Efter 40 drag mot Bengt i sista ronden...
Jag var absolut tvungen att slå dig, Axel, i näst
sista för att ha en chans. Där försökte jag vinna

0-1

turneringen, för även om jag hade förlorat de två
sista hade jag nått min målsättning att sluta på
övre halvan. Och Nils hade svårare motstånd kvar.
AXEL: Du vann tre partier med svart, lika många
som alla andra spelare tillsammans.
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HANS: Det gick jättebra med
svart, men det känns som en
slump. I alla de tre parterna
stod jag kanske sämre, men i
kampställningar.
Men inget
av de partierna var med 1...
Sc6, den öppningen var mer ett
remivapen.
NILS: Man kan stå sämre och
vinna, men det betyder inte att
man vinner på grund av att man
står sämre.
AXEL: Hur mycket förberedde
ni er inför särspelet?
HANS: En kvart kanske.
NILS: Jag gick en promenad på
en halvtimme och la tio minuter
av dem på att fundera över vad
jag skulle spela.
AXEL: Det kändes som att Nils
förde de flesta av partierna.
NILS: I det första stod jag
mycket nära vinst med svart.
 Hans Tikkanen
 Nils Grandelius

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9Zp-?-?pMk-0
9-?-?p?p?0
9?-Zp-?-?p0
9-?PVlL?-ZP0
9?-?P?-ZP-0
9P?-?RZPK?0
9?-?r?-?-0
xiiiiiiiiy
Särspelsparti 1

NILS: Spelar jag e6-e5 och sedan
f7-f5 vinner jag bonden på d3.
Men vit kan inte göra något,
och därför borde jag börja med
a5-a4-a3. Det känns som att det
är mycket nära vinst. Vit har så
många svagheter, bönderna på
a2, d3 och f2. Mina pjäser är
mycket bättre.

8 TfS 3/2013

– I stället satte jag bort mig
helt med 33...f5?. Jag missade
34.Lf3! med idén 34...e5 35.Txe5.
Sedan fanns det inte längre
några chanser.
HANS: Men det andra partiet
ska jag hålla, faktiskt, även om
du hade mellan liten och klar
fördel rätt länge.
 Nils Grandelius
 Hans Tikkanen

XIIIIIIIIY
9-?-Wq-?-?0
9?p?-?k?p0
9p?p?pVlp?0
9?-?-?-?-0
9-?P?Q?P?0
9?P?-VL-?P0
9P?-?-ZPK?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Särspelsparti 2

HANS: Han har en säkrare
kung och bättre bönder, så han
står bra. Jag spelade e6-e5. Jag
tänkte att bonden inte borde
falla och tyckte att det säkrade
upp ganska mycket. Löparen blir
naturligtvis sämre, men draget
tar också tar bort en massa
svagheter. Det stoppar Df4, som
kanske är jobbigt. Och kungen
behöver inte gardera e6 utan kan
röra sig.
– En svaghet har jag ändå
men den ska gå att försvara. Det
var ändå i snabbschacket, hade
det varit i blixten hade det varit
jobbigt.
NILS: Ja, en sådan ställning
är extremt svår med så lite tid,
gör man ett feldrag är det kört.
I tredje partiet blev det total
katastrof.

 Nils Grandelius
 Hans Tikkanen

XIIIIIIIIY
9-?-Tr-Trk?0
9Zpp?-?-Vlp0
9-?p?nWqp?0
9?-?p?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-SN-WQ-?P0
9PZPP?LZPP?0
9?-?R?RMK-0
xiiiiiiiiy
Särspelsparti 3

HANS: Jag har väldigt aktiva
pjäser, en springare på f4 i en
sådan ställning är näst intill
avgörande. Jag tror att han
spelade 20.Dxa7 i desperation,
han lider så mycket att han lika
gärna kan ha en bonde för det.
Jag står jättebra även om han
inte tar bonden (se slutet bland
kombinationerna, sidan 61).
AXEL: Då var du tvungen att
vinna i fjärde, Nils.
NILS: Det partiet är jag mest
nöjd med av alla partierna i SM,
efter förutsättningarna.
 Hans Tikkanen
 Nils Grandelius

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?p?kZp-?0
9?-ZPrZp-Zpp0
9-ZP-?-?-?0
9?-VL-TR-?P0
9-?l?-ZPPMK0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Särspelsparti 4

NILS: Jag har mer eller mindre

bonde mer, ungefär som i det
första partiet. Vit kan inte
använda sin b-bonde. Det är
olikfärgade löpare, men jag
tänkte aldrig att det bara var
remi. Det kändes hela tiden som
goda vinstchanser.
– Hans försökte försvara sig
aktivt. Det är svårt att säga om
det är rätt, men annars gör jag
f5-f4, Kf5 och e4-e3. Jag gjorde
bara bra drag och lyckades
förvalta ställningen ganska väl.
AXEL: Hur ser ni på att avgöra
SM med ett armageddonparti?
NILS: Det finns inget bättre
alternativ. Det finns inget
intresse för särspel vid en annan
tidpunkt, utan det är roligare att
avgöra när alla är kvar.
HANS: Och det är väl ändå
intressantare än särskiljning.
Och lite rättvisare, även om det
är andra förutsättningar.
NILS: Armageddon är mer
slump än vanligt schack,
men gör du bättre drag än
motståndaren så vinner du. Det
är inte mer än det.
HANS: Det är ingalunda värre
än ett straffavgörande i en VMfinal.
AXEL: Drog ni lott om vem som
fick välja färg?
NILS: Vi lottade om färgerna,
men det är svårt att säga vilken
färg som är bäst. När det börjar
bli så lite tid är det inte lätt att
hålla med svart. Men man
reflekterar inte över om man är
nöjd när ett viktigt parti börjar
om en minut!
HANS: Jag var nöjd. Hade jag
behövt föra partiet och vinna
hade det inte gått så bra.
AXEL: Hur ser ni på er själva
som blixtspelare?
NILS: Jag tycker att jag är sämre

i blixt och snabbschack, jag
spelar så lite.
HANS: Jag var nog bättre förut.
Det jag tappat mest sedan jag
började plugga är nästan det
taktiska. Räkneförmågan är det
som ryker snabbast, men också
det som går snabbast att få
tillbaka.
AXEL: För mig var det ändå
symptomatiskt att det hela avgjordes med en enkel tredragare.
Det känn som din största styrka,
Hans, också med tanke på hur
mycket tid du lagt på att träna
enkel taktik.
 Nils Grandelius
 Hans Tikkanen

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?p?-?k?-0
9-?pTR-Vl-?0
9?-VL-?-Zp-0
9-?-?-?-?0
9ZpP?K?-?P0
9P?-?-ZPP?0
9?-?-Tr-?-0
xiiiiiiiiy
Särspelsparti 5

Nils kunde ha schackat på d7 och
slagit på b7, med två merbönder.
Han hade också en minut mer
på klockan, men spelade i stället
41.Lxa3. Då avgjorde Hans SM
med en liten kombination. Vad
spelade han?
Lösning: 42...Le7!. Poängen är
att 43.Td7 faller på 43...Td1+.
I stället spelades Nils 43.Th6
Lxa3 men med löpare mer står
svart på vinst.
NILS: En sekund efter att jag
gjort draget såg jag det som
kom.

AXEL: Det stod i resultatlistan
att Hans vann.

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-Mk-?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-Zp-?K?-0
9-?-?-?-Tr0
9?-?-?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-?R?-?-0
xiiiiiiiiy

HANS: Nej, jag bjöd remi.
Ställningen är förmodligen vinst
eftersom kungen är avskuren
ovanför bonden. Då ska det vara
vinst, men det tänkte jag inte på
då. Jag spelade ju bara på remi,
var pjäs över men gav bara bort
den för att slå hans sista bönder.
Spelar man på remi spelar det
ingen roll.
SÄRSPELET
Tikkanen
Grandelius

½½10½
½½01½

AXEL: Efter avgörandet gick
det att läsa att Nils omedelbart
lämnade spellokalen utan att
gratulera din motståndare.
NILS: Så var det inte, och jag
har redan frågat Hans vad han
tyckte om det.
HANS: Jag uppfattade det inte
som något konstigt. Det var
normal besvikelse.
AXEL: Nils, på tåget hem tyckte
du först att du spelade bäst
schack, men efter ett tag ändrade
du dig och tyckte att han ändå
spelade bäst.
NILS: Vi spelade ungefär lika
bra. Det är svårt att veta vad
man ska lägga i begreppet att
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Nils Grandelius
”spela bäst”. Tar man lika många
poäng spelar man lika bra.
HANS: Du vann en del av dina
partier enklare.
NILS: Är det bättre eller sämre?
HANS: Precis.
AXEL: Och du skrev att Nils inte
skulle bekymra sig, eftersom han
kommer att vinna de kommande
fem åren.
HANS: Ja, så tror jag att det blir!
Det känns som att hans kurva
pekar uppåt men att alla andras
pekar nedåt.
AXEL: Ni är väldigt olika
som schackspelare: Hans med
smala
öppningar,
konkret
beräknande, en styrka i den
enkla taktiken och en allmänt
pessimistisk inställning. Nils
med bred öppningsrepertoar,
fokus på förståelse och höga
målsättningar. Håller ni med
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om det?
NILS: Inställning blir väldigt
olika när man satsar olika
mycket.
HANS: Ja, absolut.
NILS: Men Hans kämpar ju
bättre än jag, normalt sätt.
Det är oftare han håller dåliga
ställningar.
AXEL: Så varför kämpar du inte
mer?
NILS: Jag kämpar så bra jag kan,
men Hans är exceptionell.
HANS: Med öppningarna är det
helt klart en stor skillnad. Jag
visste att jag behövde jobba på
mina öppningar, men det blev
inte av. När jag satsade på schack
spelade jag i alla fall mer, vilket
gjorde att jag preppade mer. Det
är sämre nu.
AXEL: Är det ett medvetet val
att ni specialiserat er som ni gjort

på öppningar respektive taktik,
eller beror det på intresse?
NILS: Mest av intresse, men
jag vet inte varför. Kanske för
att jag hade Emil Hermansson
som tränare, han är väldigt
intresserad av teori. Hade jag
tyckt att det var bättre att göra
som Hans hade jag förmodligen
bytt när jag började spela på
heltid. Men bägge behövs ju, det
går inte att säga att det ena skulle
vara viktigare.
HANS: Jag tränade taktik redan
tidigt, kanske är det därför. Men
jag tycker att det ger mest effekt.
Och öppningar är tråkigt, även
om jag vet att jag borde lägga ner
mer tid på det.
AXEL: Nu när du studerar
kanske du inte längre får dåligt
samvete för det?
HANS: Ja, eller nej. Jag har lite
dåligt samvete, jag ska jobba
med dem innan Lag-EM.
NILS: Ja, där får du betalt och
har ett ansvar.
HANS: Det är ju det jag menar,
jag har lite dåligt samvete för att
jag inte har börjat.
AXEL: I flera år pratade du
om att du skulle börja plugga.
Jag trodde aldrig att det skulle
bli av, men nu har du börjat på
psykologprogrammet. Hur trivs
du?
HANS: Riktigt bra! Det är
mycket bättre än att spela
schack. Jag tröttnade på det,
sista året som proffs var jag inte
så ambitiös.
AXEL: Var det schacket eller
livsstilen du tröttnade på?
HANS: Både och. Jag kände att
jag var tvungen att göra något
annat. Det känns inte troligt
att jag ska våga satsa igen. Om
jag får tillbaka suget vill jag

snarare behålla det än ge mig
in i schacket så mycket att jag
tröttnar igen.
AXEL: Märker du redan någon
skillnad?
HANS: Ja, det är skönare att
spela avslappnat, att inte sätta så
mycket press på sig själv. Men
min långsiktiga målsättning är
ändå att bli lite bättre än vad jag
är nu.
AXEL: Finns det en risk att du
tröttnar, Nils?
NILS: Det är inte omöjligt,
jag kan tänka mig att det kan
inträffa någon gång. Men man
ska inte måla fan på väggen.
HANS: Mitt problem är att jag
tyckte att öppningar var ganska
tråkigt att träna, och det är en
viktig del av att vara professionell.
För dig är det mindre risk att du
tröttnar eftersom du tycker att
öppningar är roligt.
NILS: Ja, men exempelvis i
somras var Politiken Cup den
sjätte tävlingen på rad. Då
spelade jag klart sämre. Ju fler
partier man spelar, desto mindre
viktigt blir varje parti.
AXEL: Du har satsat på schack
i ett år.
NILS: Eller sedan jag var tolv,
det beror ju på hur man ser det.
HANS: Du var inte direkt seriös
med skolan på gymnasiet.
NILS: Schacket har alltid varit
första prioritet, i alla fall sedan
man insåg att man inte hade
så mycket att hämta i skolan.
Men rent officiellt har jag spelat
schack på heltid det sista året.
Det har blivit ganska mycket
mer och varit kul, men ett år
är för kort tid för att göra en
utvärdering. Det tar ett halvår
bara att vänja sig vid att satsa
och sedan går hälften av det

andra halvåret till tävlingar som
man ändå hade spelat. Jag har
faktiskt tappat ranking sedan jag
började satsa, även om jag spelat
bra de senaste månaderna.
AXEL: Känner du hela tiden att
du utvecklas?
NILS: Ja, jag är helt klart bättre
nu. Fast i efterhand kan man se
att jag haft vissa perioder där det
inte var så mycket utveckling.
AXEL: Din stora målsättning
var att vinna JVM. Nu ska du
inte ens vara med.
NILS: Nästan inga västspelare
deltar. Det är ju ändå två mil
från där det pågår ett krig.
Eftersom det var sista chansen
för mig fick jag välja själv, och
det hade ju varit roligt, men
tänker man nyktert på det
verkar det inte vara någon bra
idé. (Anm: Efter att intervjun
gjordes har tävlingen flyttats och
Nils kommer därför att delta
trots allt.)
AXEL: Till sist: varför har ni inte
tränat oftare tillsammans?
NILS: Vi diskuterar ju, så fort
vi är på en tävling tillsammans.
Men annars är det är nog fler
gånger vi har tränat fysiskt än
schackligt. Jag vet att det inte är
någon idé att ringa Hans för att
analysera öppningar!
 Hans Tikkanen
 Bengt Lindberg


Nimzoindiskt (E46)

Kommentarer av Hans Tikkanen
Förutsättningen för partiet var
att vinst förmodligen skulle ge
delad förstaplats och särspel om
SM-titeln och förlust kanske inte

skulle vara sämre än remi, så
full satsning framåt var det som
gällde. Jag har haft goda resultat
mot Bengt, inte minst vinsten i
sista ronden i SM i Västerås då
jag tog min första SM-titel –
även då tack vare andra resultat i
sista ronden.
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3
0–0 5.Sge2 d5 6.a3 Le7 7.cxd5
exd5 8.Sf4 c6 9.Ld3 Te8 10.0–0
Ld6 11.f3

XIIIIIIIIY
9rSnlWqr?k?0
9Zpp?-?pZpp0
9-?pVl-Sn-?0
9?-?p?-?-0
9-?-ZP-SN-?0
9ZP-SNLZPP?-0
9-ZP-?-?PZP0
9TR-VLQ?RMK-0
xiiiiiiiiy

11...Lxf4
Om svart inte förändrar
bondestrukturen med detta
byte så kommer vit att försöka
genomföra e3-e4 vilket ger
terräng i centrum och öppnar
upp för vits pjäser. I utbyte får
svart potentiellt svaga bönder i
centrum att spela mot.
12.exf4
Vit vill gärna spela på
kungsflygeln eftersom han har
en extra bonde och terräng
där. En plan är bondestorm, en
annan f4-f5 följt av Lg5 för lite
spel med den unika löparen.
12...b6
Svart vill naturligtvis byta bort
sin dåliga löpare mot vits bästa
löpare, som dessutom är en del
av ett löparpar.
13.b4!?
Jag kom inte längre ihåg teorin.
Min idé var att besvara svarts
La6-plan med b5 och sen
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Hans Tikkanen visade sig
återigen vara starkast i särspelet
och tog sitt tredje raka SM-guld.

antingen Sxb5, Sa2-b4 eller
vänta på Sc6 och då göra a4.
13.f5 La6 14.Lxa6 Sxa6 15.Da4
Sb8 16.Lf4 spelades redan 1964
av Petrosian mot Liberzon.
13...La6 14.b5 cxb5

XIIIIIIIIY
9rSn-Wqr?k?0
9Zp-?-?pZpp0
9lZp-?-Sn-?0
9?p?p?-?-0
9-?-ZP-ZP-?0
9ZP-SNL?P?-0
9-?-?-?PZP0
9TR-VLQ?RMK-0
xiiiiiiiiy

15.f5!?
Efter lång betänketid där jag
begrundade de olika alternativen
kom jag fram till att detta skulle
ge de bästa vinstchanserna.
Eftersom remi och förlust var
ungefär lika bra hade jag inget
emot att bränna några broar
med ett tidigt bondeoffer.
15...Sc6 16.a4 Lc8 17.axb5
Sxd4 18.g4
För bonden har vitt fått öppna
diagonaler och springaren på
d4 kan ligga risigt till. Jag var
mycket optimistisk under partiet.
18...Dc7 19.Ld2
Min initiala plan var att spela
19.Lb2 för att rikta in löparen
mot springaren och senare mot
f6/g7, men jag ångrade mig
eftersom jag inte kunde se något
sätt att vinna springaren.
19...Ld7?
Svart borde förbereda en
motattack mot f3 med 19...
Lb7 och jag hade då haft stora
problem. Ställningen är dock
komplicerad.
20.Kg2
Förbereder mig mot Dc5.

20...Dc5

XIIIIIIIIY
9r?-?r?k?0
9Zp-?l?pZpp0
9-Zp-?-Sn-?0
9?PWqp?P?-0
9-?-Sn-?P?0
9?-SNL?P?-0
9-?-VL-?KZP0
9TR-?Q?R?-0
xiiiiiiiiy

21.Db1!
Nu har springaren stora
problem. Jag har planen Db2,
Tc1 och Ta4 för att vinna den.
Det gäller för svart att sälja
den så dyrt som möjligt och
han kan kanske få tillräckligt
med kompensation med bästa
möjliga spel.
21...h6
Bättre var 21...Lc8!. 19...Ld7
var ett stort misstag, löparen
behöver stå på b7 för att ge
motspel mot vits luftiga kung.
22.Db2 Sxf3 23.Txf3
Om 23.Kxf3 så 23...Dd4!!.
En stor katastrof som jag helt
missade, men jag valde bort
23.Kxf3 på grund av 23...Sxg4
och det ser helt fel ut.
23...Sxg4 24.Se2

XIIIIIIIIY
9r?-?r?k?0
9Zp-?l?pZp-0
9-Zp-?-?-Zp0
9?PWqp?P?-0
9-?-?-?n?0
9?-?L?R?-0
9-WQ-VLN?KZP0
9TR-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

Jag ville gärna befästa d4 för
att säkra min fördel, men
detta ger svart chansen att få
kompensation. Rätt var 24.Sa4!

Dd6 25.Tg3 och vit står bättre.
24...Se3+?!
Draget jag trodde och hoppades
på. Ett alternativ var 24...d4!?.
Det är helt klart värt en bonde
för att öppna upp ställningen
mot vits kung. Ännu bättre
var 24...Se5! 25.Tg3 f6! som
överbelastar de vita fälten f5 och
e2.
25.Lxe3 Txe3 26.Tc1 De7
27.Txe3 Dxe3 28.Dd4 Te8
29.Dxe3 Txe3 30.Tc7

XIIIIIIIIY
9-?-?-?k?0
9Zp-TRl?pZp-0
9-Zp-?-?-Zp0
9?P?p?P?-0
9-?-?-?-?0
9?-?LTr-?-0
9-?-?N?KZP0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

Slutspelet borde vara vunnet för
vit.
30...Le8
Jag trodde bästa chansen skulle
vara 30...Lxf5 31.Lxf5 Txe2+
32.Kf3 Te8 men vit borde vinna
ändå.
31.Sf4
Nu gällde det bara att klara
tidsnöden utan att bli av med för
många bönder.
31...g5 32.fxg6 fxg6 33.Kf2
d4 34.Lc4+ Kh8 35.Tc8 Kh7
36.Tc7+
36.Sd5 Te6 37.Txe8 är naturligtvis snabbare och enklare.
36...Kh8 37.Se6 Tc3 38.Sxd4
Lf7 39.Txf7 Txc4 40.Ke3
40.Sc6 vore också enklare.
40...Ta4
Svart planerar att byta bort
min b-bonde och sen ha vissa
chanser att hålla. Efter en

TfS 3/2013 13

stunds räknande fann jag en fin
vinstplan som också skedde.
41.Tb7 g5

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-Mk0
9ZpR?-?-?-0
9-Zp-?-?-Zp0
9?P?-?-Zp-0
9r?-SN-?-?0
9?-?-MK-?-0
9-?-?-?-ZP0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

Om svart spelar a6 direkt faller
b6 och kungen blir farligt
instängd på h8, men nu har jag
en väg in för att sätta honom
matt.
42.Ke4 a6 43.Ke5 axb5 44.Se6
g4 45.Tb8+ Kh7 46.Kf6 g3
47.Sf8+ uppg.
 Nils Grandelius
 Michael Wiedenkeller


Franskt (C11)

Kommentarer av Nils Grandelius

1.e4
Öppningsfasen är alltid extra
intressant i SM. I en normal
öppen turnering känner man
oftast inte till motståndarna
speciellt väl, och väljer därför
öppningar mestadels utifrån sig
själv. I SM känner man istället
motståndarna mer och anpassar
sig därför mer efter dem än sig
själv. Wiedenkeller är enligt min
mening en stark IM med sund
spelförståelse, men eftersom
han inte har så mycket tid för
schack hinner han inte lägga ner
tillräckligt med tid för att hänga
med öppningsteoretiskt. Därför
var valet av 1.e4 och de hårdaste
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huvudvarianterna givet.
1...e6 2.d4 d5 3.Sc3 Sf6 4.Lg5!
Under större delen av 2000-talet
ansågs Steinitz-varianten med
4.e5 som vits bästa vapen. De sista
par åren har man dock funnit
vägar till motspel för svart, och
det gamla huvuddraget 4.Lg5
gäller återigen för det bästa. Nu
kan svart välja ställningstyp,
och framförallt McCutcheonvarianten med 4...Lb4 leder
till oerhört komplicerade och
fascinerande ställningar. Inte
oväntat väljer Wiedenkeller en
lugnare fortsättning
4...dxe4 5.Sxe4 Sbd7 6.Sf3 Le7
Ett ovanligt drag. Normalt gör
svart 6...h6 för att tvinga vits
löpare att välja diagonal, men
6...Le7 är en intressant bivariant.
7.Sxf6+ Lxf6

XIIIIIIIIY
9r?lWqk?-Tr0
9ZppZpn?pZpp0
9-?-?pVl-?0
9?-?-?-VL-0
9-?-ZP-?-?0
9?-?-?N?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TR-?QMKL?R0
xiiiiiiiiy

Huvudpoängen med svarts
spel är att byta pjäser, vilket
är logiskt med tanke på att vit
har terrängfördel. Samtidigt är
löparen en aning oflexibel på f6.
8.h4
I linje med 1.e4 och 4.Lg5 väljer
jag återigen det hårdaste draget.
En väldigt vanlig tendens i
ställningar där vit har terrängfördel är att han har lättare
att välja var han ska rockera. I
den här ställningen, med min
generella spelidé, rockerar jag

gärna långt. Svart har däremot
mycket svårare att göra det,
eftersom c8-löparen har svårt
att komma ut och damen inte
har någon behaglig ruta. Därför
måste svart förmodligen rockera
kort, vilket leder till att jag redan
nu kan börja med angreppsdrag
på kungsflygeln.
8...a6?!
Wiedenkeller väljer här ett ganska
långsamt utvecklingsdrag med
idén att ställa löparen på långa
diagonalen utan att få problem
på a4-e8 diagonalen efter Lb5.
Han stannar också med kungen
i centrum ett tag så att han
inte blir matt. Problemet är att
jag får alltför lätt att utveckla
mina pjäser till starka centrala
positioner med bibehållen press.
8...c5 var ett bättre drag för att
omedelbart angripa centrum.
9.Dd2 cxd4 10.0–0–0 h6 11.Lxf6
Sxf6 12.Sxd4 är en tänkbar
variant, med en i mitt tycke
behaglig ställning för vit. Svart
har dock fått byta ytterligare en
pjäs, vilket underlättar försvaret.
9.Ld3!
Ett precist drag, som gör b5
mindre attraktivt på grund av
Le4. Det stänger dock d-linjen
och kan ge svart möjlighet till
ett senare Sc5.
9...c5 10.De2 cxd4 11.0–0–0
Jag gör bara naturliga utvecklingsdrag och bryr mig inte
om att jag tappade en bonde.
Svarts tre senaste drag har varit
bondedrag, och utvecklingen är
nu kritiskt dålig. Men en bonde
är som bekant en bonde, så
ställningen är inte helt klar. Den
var dock precis vad jag drömde
om i min partianläggning.
11...Sc5!?
11...h6 var nog ändå det solidaste

draget, för att lätta på trycket.
Jag kan inte riktigt backa till d2,
eftersom jag då får allt för svårt
att vinna tillbaka d-bonden.
12.Lxf6 Dxf6 ser dock återigen
behagligt ut för vit – svarts
kung har allvarliga långsiktiga
problem!
12.Le4
12.Kb1 är ett sånt där drag man
gärna vill göra, men min tanke
var att jag skulle undvika det
tills jag såg att det verkligen
var tvunget. Det är den typen
av nyanser som ofta avgör om
angreppet slår igenom eller inte.
Här tjänar jag helt enkelt ett
halvt tempo på att tills vidare
undvika Kb1.
12...Ld7

XIIIIIIIIY
9r?-Wqk?-Tr0
9?p?l?pZpp0
9p?-?pVl-?0
9?-Sn-?-VL-0
9-?-ZpL?-ZP0
9?-?-?N?-0
9PZPP?QZPP?0
9?-MKR?-?R0
xiiiiiiiiy

12...Da5 13.Kb1 följt av Sxd4 är
bara bra för vit.
13.Txd4!
Utnyttjar bindningen av f6löparen till att dubblera på
d-linjen. Jag hade också kunnat
ta med springaren, men förutom
att det hänger på g5 vill jag ändå
inte ha springaren på d4. Svart
har ju redan spelat a6 och då ska

springaren till e5 istället.
13...Tc8?!
Återigen lite långsamt. Det var
hög tid att evakuera d-linjen
med 13...Db6 även om vit
efter 14.Lxf6 gxf6 15.Thd1 har
stoppat 0–0 eftersom d7 hänger.
Efter det nästan forcerade 15...
Lb5 16.De3 Sxe4 17.Dxe4 står
vit mycket bra eftersom svarts
kung varken kan gömma sig på
kungsflygeln eller damflygeln.
Springaren är dessutom mycket
bättre i angreppet än löparen
är i försvaret, eftersom det är så
många svaga svarta fält i svarts
ställning (f6, d6).
14.Thd1 Da5
14...h6 var sista chansen att
lätta på trycket, men svart har

Auktion 23/10: böcker, bräden...
Flera hundra schackböcker,
allt från klassiker till nyheter.
Många titlar på svenska.
Utropspris=halva priset (för
nya böcker).
Finbräden med mera.
Katalog på hemsidan, du kan
även lägga bud via nätet eller
per telefon.
23 oktober 19:00 i
Stockholms Schacksalonger.

Vi står numera bakom
www.Schacksnack.se.

Schackhandeln
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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XIIIIIIIIY
9-?r?k?-Tr0
9?p?l?pZpp0
9p?-?pVL-?0
9?-Sn-?-?-0
9-?-TRL?-ZP0
9?-?-?N?-0
9qZPP?QZPP?0
9?-MKR?-?-0
xiiiiiiiiy

Ett mothugg som ser förödande
ut. Det hotar framförallt
Sb3 matt men också diverse
schackar. Och löparen hänger
fortfarande på f6. Som tur var
hade jag förutsett draget och
funnit en lite överraskande
vändning som håller ihop allt.
15...gxf6 16.Kb1 ger samma typ
av spel som exempelvis 13...
Db6. Kungen är kroniskt svag!
16.Ld5!
Ett skarpt mothugg. Svarts
dam hänger och efter ett par
forcerade drag är jag i tid att
rädda löparen.
16...Da1+
17.Kd2
Dxb2
18.Lxg7 Tg8
En otroligt rörig ställning har
uppstått. Jag har en pjäs mer,
men svartfältslöparen hänger.
Dessutom hotar svart 19...Sb3+
20.Lxb3 Dc3+ 21.Kc1 Da1+
med remischackar. Drag som
Lb5 finns också med i bilden.
19.Lf6!
Visar ingen rädsla för spöken.
Svartfältaren är min bästa
angreppspjäs och därför ställer
jag den i position. Redan här
kan man skönja ett tema med
tornmatt på d8, även om det
för närvarande är en del pjäser
i vägen. Innan jag spelade 19.Lf6
var jag tvungen att beräkna den
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variant som nu följde.
19...Sb3+
19...Lb5 är ett viktigt alternativ,
med idén 20.De3 Sd7 (20...
Sd3 21.Lc4! vinner eftersom
vit hotar en avdragare på d8.)
då vits pjäser ser ut att hänga
överallt. Men det finns en snygg
räddning i form av mothugget
21.Tc4!! som vinner direkt tack
vare det dubbla hotet med matt
eller damvinst.
20.Ke1 Txc2

XIIIIIIIIY
9-?-?k?r?0
9?p?l?p?p0
9p?-?pVL-?0
9?-?L?-?-0
9-?-TR-?-ZP0
9?n?-?N?-0
9-Wqr?QZPP?0
9?-?RMK-?-0
xiiiiiiiiy

Återigen det hårdaste draget –
svart bryr sig för tillfället inte
om materialet utan fortsätter
att angripa vits kung. 20...
Sxd4 21.Sxd4 är ganska lätt
vinst för vit. Kungen blir säker
på f1, och bägge löparna är
fantastiskt starka. Materiellt är
det nästan OK för svart, men
vits koordination är så fin att ett
kungsangrepp avgör inom kort.
21.Dxc2!!
Ett trevligt motoffer som avgör
partiet direkt. Det hela är
egentligen ganska logiskt, om
man betänker att min plan efter
8.h4 alltid har varit att angripa
svarts kung. Till slut visar det
sig att det helt enkelt inte går för
svart.
21...Dxc2
22.Lxb3
Dxb3
23.Tc1!
Poängen. Vit hotar Tc8+ följt av
Td8 matt, och mot det finns det

inget bra försvar.
23...Db6
24.Txd7!
Kxd7
25.Se5+ Kd6 26.Sc4+ Kc6
27.Sxb6+ Kxb6

XIIIIIIIIY
9-?-?-?r?0
9?p?-?p?p0
9pMk-?pVL-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-?-ZP0
9?-?-?-?-0
9-?-?-ZPP?0
9?-TR-MK-?-0
xiiiiiiiiy

Vit har ett lättvunnet slutspel.
28.g3 a5 29.Kd2!
Den sista detaljen. Jag kunde
spelat 29.Ld4+ följt av Tc7 och
vunnit ytterligare bönder på
kungsflygeln, men det kunde
leda till farligt motspel med
damflygelbönderna. När jag
nu tar med kungen i spelet
istället har svart inte ens några
drömmar om motspel. Resten är
väldigt lätt.
29...h5 30.Kd3 Tg4 31.Ld4+
Ka6 32.Tc5 a4 33.Txh5 f5
34.Th6 Te4 35.f3 Te1 36.Kd2
Så varför vann vit partiet? Jag tror
det har mycket med öppningen
att göra – svart valde först en
solid men lite passiv variant med
4...dxe4, och sedan försökte han
ändå skapa motspel med ...a6
och ...c5. Jag lyckades utnyttja
det med kraftfullt spel (inget
schablondrag som Kb1) och när
det väl uppstod komplicerad
taktik så var det helt enkelt
väldigt logiskt att den var bra för
mig. Sedan måste man givetvis
arbeta på detaljerna och räkna
rätt, men det är förhållandevis
enkelt jämfört med att välja
rätt uppställning och plan i det
tidiga mittspelet. Den taktiska

FOTO: Niklas Sidmar

upptäckt en taktisk finess...
15.Lxf6 Dxa2

Michael Wiedenkeller kvalificerade sig till SM-gruppen genom att vinna Mästar-Elit förra året, och Axel
Smith kvalificerade sig genom sin tredjeplats i SM-gruppen. I årets tävling slutade Wiedenkeller på sjätte
plats och Smith på fjärde.
avslutningen var visserligen vacker, men det var långt tidigare
som partiet avgjordes.
 Michael Wiedenkeller
 Axel Smith


Slaviskt (D11)

Kommentarer av Axel Smith
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.e3
Poängen med 4.e3 är att undvika
4.Sc3 dxc4. Nackdelen är dels att
draget stänger in svartfältaren,
dels att det tillåter svarts
vitfältare att utvecklas utanför
bondekedjan. Efter 4.Sc3 Lf5?

får vit för mycket press på
damflygeln (5.cxd5 cxd5 6.Db3),
men det fungerar bara med
springaren på c3.
4...Lg4
Jag hade spelat 4...Lf5, 4...e6 och
4...a6 tidigare. Det kändes bäst
att komma med något nytt.
5.Sc3 e6 6.h3 Lh5
6...Lxf3 är också populärt,
och ger försiktiga ställningar
där svart är solid men vit
står aningen bättre tack vare
löparparet.
7.g4 Lg6 8.Se5
Vits två senaste drag räknas mer
eller mindre som det enda sättet
att kämpa om fördel. Det vinner
löparparet, men försvagar sam-

tidigt kungsflygeln.
8...Sbd7

XIIIIIIIIY
9r?-WqkVl-Tr0
9Zpp?n?pZpp0
9-?p?pSnl?0
9?-?pSN-?-0
9-?PZP-?P?0
9?-SN-ZP-?P0
9PZP-?-ZP-?0
9TR-VLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

9.h4
Ytterligare ett försvagande drag,
men det tvingar svart att ge upp
centrum. Mot hotet 10.h5 med
pjäsvinst finns det nämligen
bara ett rimligt försvar. 9.Sxg6 är
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ett försiktigare alternativ.
9...dxc4 10.Sxg6 hxg6 11.g5
Sd5 12.Lxc4 S7b6
Tvingar vit att omedelbart
bestämma var löparen ska gå,
och lägger samtidigt en liten
fälla. 13.Lb3? förlorar en bonde
efter 13...Dxg5!.
13.Le2 Lb4
En nyhet. 13...Sxc3 14.bxc3 Dd5
spelades ett par månader tidigare
i Elitserien mellan Wiedenkeller
och Daniel Semcesen. Jag
varierade mest för sakens skull
– även det Daniel spelades
känns okej. Vit har centrum och
löparparet, men med två lätta
pjäser avbytta kan det vara svårt
att kontrollera alla fält bakom
vits bönder. Terräng är inte alltid
en fördel.
14.Ld2 De7
Förbereder lång rockad.
15.e4

XIIIIIIIIY
9r?-?k?-Tr0
9Zpp?-WqpZp-0
9-Snp?p?p?0
9?-?n?-ZP-0
9-Vl-ZPP?-ZP0
9?-SN-?-?-0
9PZP-VLLZP-?0
9TR-?QMK-?R0
xiiiiiiiiy

15.a3 är ett alternativ, med
den taktiska poängen 15...Sxc3
16.bxc3 Lxa3? (I stället spelar
svart 16...La5 och får en ställning
jag tyckte kändes okej. Vit kan
inte komma åt löpare på a5 på
något bra sätt och svart bryter
med c5 eller e5.) 17.Db3 Ld6
18.Dxb6! och vit får för mycket
för damen.
15...e5!?
Houdinis favoritdrag är, med
liten marginal, 15...Sxc3. Parti-
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draget såg ut att vara mer
komplicerat, och det är alltid
bra ifall man kan förvänta sig att
motståndaren är oförberedd.
16.dxe5
Efter 16.exd5 exd4 vinner svart
tillbaka pjäsen – det hotar både
dxc3 och d3.
16...Sxc3 17.bxc3 Lc5 18.f4
Vit har vunnit en bonde men
ligger efter i utveckling. Det är
dessutom högst oklart var vits
kung ska gömma sig, även på
lång sikt.
18...f6
Försöker att öppna upp ställningen så snabbt som möjligt.
19.gxf6 gxf6 20.Ld3?!

XIIIIIIIIY
9r?-?k?-Tr0
9Zpp?-Wq-?-0
9-Snp?-Zpp?0
9?-Vl-ZP-?-0
9-?-?PZP-ZP0
9?-ZPL?-?-0
9P?-VL-?-?0
9TR-?QMK-?R0
xiiiiiiiiy

Anledningen till att vit bytte på
f6 var att försvaga g6-bonden.
Det är också en god idé att
angripa den direkt, men det
faller inte väl ut. Säkrare är att
förbereda lång rockad med
20.Dc2
20...0–0–0
Det är viktigare att sätta kungen
i säkerhet än att ta tillbaka den
offrade bonden. Efter 20...fxe5?
21.Dg4 står vit bättre.
21.Dg4+ Kb8?!
När jag förberedde öppningen
tyckte jag att det såg så naturligt
ut att flytta undan kungen att
jag aldrig lät datorn säga sitt.
Houdini visar att 21...f5! ger

svart initiativ. Under partiet var
jag lite osäker på 22.exf5 Txd3
23.fxg6+ Kc7 24.0–0–0 eftersom
vits bönder såg hotande ut, men
svarts kungsangrepp är mycket
farligare. På min egen tid
funderade jag dock aldrig över
varianten – det kändes viktigare
att spela snabbt.
22.exf6 Dxf6
Jag hade nu nio plusminuter på
klockan (1:39).
23.e5?!
Försvagande, i och med att
h1–d5-diagonalen öppnas upp.
Bättre var 23.Th3.
23...Df7 24.Th3
24.Lxg6 Dd5 25.Th2 Sc4 ger
svart initiativ och 24.Dxg6? Dd5
25.Th3 Thg8 vinner material.
24...Dd5! 25.De2
På 25.Df3 hade jag planerat att
spela 25...De6, vilket hotar både
Sc4 och g5.
25...Le7 26.Le4?
26.Kd1! tänkte nog ingen av
oss över, men kungen står helt
enkelt säkrare på c2 än på e1.
26...De6 27.Dh2

XIIIIIIIIY
9-Mk-Tr-?-Tr0
9Zpp?-Vl-?-0
9-Snp?q?p?0
9?-?-ZP-?-0
9-?-?LZP-ZP0
9?-ZP-?-?R0
9P?-VL-?-WQ0
9TR-?-MK-?-0
xiiiiiiiiy

Jag använde mycket tid men
hittade ändå inte rätt.
27...Dg4?!
27...Sc4! tyckte jag också såg bra
ut, men lugnare än partidraget.
I sådana lägen gör jag ofta misstaget att välja den forcerade
varianten utan att jag egentligen

SM-GRUPPEN 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

GM Hans Tikkanen, Lunds ASK
GM Nils Grandelius, Lunds ASK
GM Tiger Hillarp, Lunds ASK
IM Axel Smith, Lunds ASK
GM Pia Cramling, SK Team Viking
IM Michael Wiedenkeller, SK Rockaden St
GM Stellan Brynell, Limhamns SK
GM Pontus Carlsson, Eksjö SK
GM Jonny Hector, Limhamns SK
IM Bengt Lindberg, Solna SS

tycker att den är bättre.
28.Lf3 Lxh4+ 29.Kf1 Df5
30.Td1
Alternativet var 30.Txh4 Txh4
31.Dxh4 Txd2. Eftersom det
inte finns något konkret är det
lika hemskt för vit som det ser
ut att vara.
30...Sc4?!
Jag räknade fel i en kritisk
variant. Återigen fanns det ett
lugnare alternativ: 30...g5.
31.Txh4 Txh4 32.Dxh4 Sxd2+
33.Kg2
Bättre än 33.Kf2, eftersom
springaren inte kan flytta med
avdragsschack.
33...Td3

XIIIIIIIIY
9-Mk-?-?-?0
9Zpp?-?-?-0
9-?p?-?p?0
9?-?-ZPq?-0
9-?-?-ZP-WQ0
9?-ZPr?L?-0
9P?-Sn-?K?0
9?-?R?-?-0
xiiiiiiiiy

2528
2573
2528
2461
2524
2475
2484
2516
2509
2410

34.Dh8+?
Det är inte överraskande att
vit inte kan försvara sig – alla
svarts pjäser är med i angreppet.
I stället får vit försöka få till
remischackar. 34.Df6! Sxf3
35.Txd3 Dxd3 (svart kan inte
spela 35...Se1+ 36.Kf1 Sxd3 [36...
Dxf6 37.exf6 Sxd3 38.f7 är inte
så muntert.] eftersom 37.Dd8+
vinner tillbaka pjäsen.) 36.Df8+
Kc7 37.De7+ Kb6 38.Db4+ leder
till just det.
Poängen med 30...Sc4 var 34.Dg4
Sxf3 35.Dxf5 gxf5 36.Txd3 Se1+
och springargaffeln vinner
partiet.
34...Kc7 35.Dh4!
Det bästa försöket. På 35...Sxf3
finns det åter remischackar, och
35...Kb6?? 36.Df2+ leder till en
riktig kalldusch.
35...a5!
Tar bort schacken på b4. Nu
hotar svart åter att ta löparen på
f3.
36.De7+ Kb6 37.Df6 Sxf3
38.Txd3 Se1+ 39.Kf1 Sxd3

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

6½
6½
5
5
4½
4½
4
3
3
3

40.Dd8+ Kb5
Det är slut, eftersom vit inte har
några remischackar.
41.a4+ Kxa4 42.uppg.
Med facit i hand var det dumt
av Wiedenkeller att konsekvent
följa sin repertoar och gå rakt
in i preppen. Kanske beror det
på att han bor i Luxemburg och
inte spelar så många tävlingar i
Sverige. Många andra svenska
spelare har börjat tramsa i
öppningen mot mig. Redan
när Tiger Hillarp spelade 1.g3 i
Sigemanturneringen 2008 slog
kommentatorn Stellan Brynell
fast att 98 procent av min hjärna
sattes ur spel. Tiger har fortsatt
på samma spår. I SM spelade
han 1.b3, och inför vårt parti i
Göteborg ett par veckor senare
la han ut en bild på nätet med
bildtexten "prepp". På bilden
fanns en kaka.
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Resultat SM i Örebro 2013
KNATTE-SM

I:5

FOTO: Niklas Sidmar

Text: Niklas Sidmar
Inklusive de drygt 100 deltagarna i den
återuppväckta SM-blixten kom årets SchackSM upp i 836 starter, vilket får ses som mycket
imponerande även om det förstås är svårt att
jämföra med tidigare år då arrangemanget
genomgått en hel del förändringar.
Utöver Blixt-SM, som spelades för första gången
sedan 2009 i Kungsör, bjöds det på flera nyheter,
främst för de yngre deltagarna. Den nya klassen
Knatte-SM lockade 19 deltagare och har säkert
kommit för att stanna. Knatte-SM spelades liksom
övriga SM-klasser för ungdomar under sju dagar,
men med fler ronder och kortare betänketid. Det
första Knatte-SM-guldet delades ut till Hampus
Sörensen från Stora Vika SK.
Nytt var också att man utöver den vanliga
Weekendturneringen ordnade separata tävlingar
för miniorer respektive knattar. Ett försök gjordes
dessutom att väcka liv i Dam-SM, som spelades
under SM-veckan senast 1977. Tyvärr lyckades
man inte fylla de åtta platserna vilket gjorde
att tävlingen ställdes in. Samma öde drabbade
Juniorkvalet där man inte nådde upp i de tolv
anmälda som krävs.
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Junior-SM blev en dramatisk tävling där Carl
Cederstam-Barsk och Martin Lokander stod i
särklass. De följdes åt under hela tävlingen, tog 8
poäng vardera på de nio ronderna och drabbade
samman i ett särspel som Cederstam-Barsk vann.
I Kadett-SM segrade Martin Jogstad före förra
årets Minior-SM-vinnare Joakim Mörling, och i
Minior-SM blev det storslam för Stockholms SS
som lade beslag på alla de tre pallplatserna. Lisa
Fredholm tog guldet, följd av Adrian Ekenstierna
och Edvin Hoac.
I andra änden av åldersspannet var hemmahoppet Jan-Olov Lind mest lyckosam. Han vann
Veteran-SM före Magnus Wahlbom och Tomas
Carnstam.
I Mästar-Elit dröjde avgörandet till sista ronden.
Philip Lindgren ledde tävlingen efter åtta ronder,
men förlorade det avslutande partiet mot Theodor
Kenneskog och passerades av Tommy Andersson.
Andersson är därmed klar för spel i SM-gruppen
vid nästa års SM-tävlingar i Borlänge.
Andersson vann även Blixt-SM, som spelades
på torsdagsförmiddagen före ordinarie rond.

Ölands SS

4½
5½

KLASS II (gruppsegrare)

1

Hampus Sörensen

Stora Vika SK

10

2

Omar Kardo

Västerås SK

9

II:1

Ingemar Gustavsson

Falköpings SS

3

Alexander Isaksson

SK 33

8

II:2

Nils Erik Berglund

Upsala ASS

5

II:3

Håkan Knutsson

Uddebo SK

5½

Peter Holmgren

Motala SS

5

MINIOR-SM

Premiär för Knatte-SM i Örebro

Mikael Nilsson

1

Lisa Fredholm

Stockholms SS

7½

II:4

2

Adrian Ekenstierna

Stockholms SS

7

II:5

Nils Nordahl

SS Springaren

6½

II:6

Kjell-Erik Pettersson

SS Gambit

II:7

BjØrn RØst

Norge

II:8

Christoffer Stenman

Schack 08

5

SK Rockaden, Um

5

3

Edvin Hoac

Stockholms SS

KADETT-SM
1

Martin Jogstad

Eslövs SK

2

Joakim Mörling

Limhamns SK

3

Axel Berglind

SK Rockaden, Sth

7½
7

5½

KLASS III (gruppsegrare)
III:1

Sanna Eriksson

III:2

Anders Paulsson

Wasa SK

4½

III:3

Kai Pyhälahti

Västerås SK

5½

1

Carl Cederstam-Barsk

Kristallens SK

8

2

Martin Lokander

SK Rockaden, Sth

8

III:4

John Svensson

Västerås SK

6

III:5

Mikael Lennefors

Örebro SS

Tom Rydström

Växjö SK

4

6½

JUNIOR-SM

3

5½

VETERAN-SM
1

Jan-Olov Lind

Örebro SS

7

2

Magnus Wahlbom

Rödeby SK

6

3

Tomas Carnstam

Lunds ASK

5½

VETERAN ALLMÄN
1

Leif Isaksson

Hallsbergs SS

5½

2

Josip Vrabic

Oskarshamns SS

5½

3

Per-Olov Nordström

Eksjö SK

5½
6½

MÄSTAR-ELIT
1

Tommy Andersson

Burgsvik Alva SK

2

Philip Lindgren

Limhamns SK

6

3

Rauan Sagit

SK Team Viking

6

MÄSTARKLASSEN
1

Mats Welin

SS Manhem

2

Viktor Forsberg

SK Rockaden, Um

7½
7

3

Fredrik Lindh

Kristallens SK

6

KLASS I (gruppsegrare)

5
6½

III:6

Lennart Forslund

Upsala ASS

5

III:7

Kenneth Ekman

Upsala ASS

6

III:8

Dan Grip

Katrineholms SK

III:9

Åke Nurmi

Västerås SK

6½

5

III:10

Klas Rosell

Ervalla SS

6½

KLASS IV (gruppsegrare)
IV:1

Arvid Angelsten-Sed.

Ervalla SS

7

IV:2

Roland Sobenius

SS Manhem

5

WEEKENDTURNERINGEN
Gr 1

Jesper Hamark

SK Kamraterna

4½

Gr 2

Josef Ask

Västerviks ASK

4½

Gr 3

Martin Göransson

Värnamo SS

5

Sven Degerfeldt

SS Manhem

4

Gr 4

Totalt spelades 13 grupper i Weekendturneringen.

MINIOR-WEEKEND
1

Milton Pantzar

Täby SK

10

Västerås SK

9½

KNATTE-WEEKEND
1

Simon Wikström

I:1

Mathias Kardell

SS Allians

4½

I:2

Robin Karlsson

En Passant

5½

I:3

Alexander Johansson

Lunds ASK

6

1

Tommy Andersson

Burgsvik Alva SK

8

I:4

Jeries Bannoura

Eskilstuna SK

5½

2

Oskar von Bahr

Farsta SK

8

BLIXT-SM
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FOTO: Kent Vänamn

Inna pluggar
schack i USA

schackgrupp, bestående av 14 elever, återfinns inte
mindra än åtta stormästare. Bland dessa nämner
hon Wesley So (2705), Ray Robson (2619) och
Georg Meier (2633). Inga av dem brukar placeras
i kategorin duvungar. Klarar verkligen Susan
av att träna dessa starka spelare? Polgar har ett
passivt rankingtal på 2577 och har inte spelat ett
tävlingsparti sedan schackolympiaden på Mallorca
2004.
Inna tillbakavisar bestämt min oro.
– Det är typiskt för vår syn på schacktränare i
Sverige, säger hon. I andra länder är det mycket
vanligare att man har särskilda tränarkarriärer.
Tränaren måste inte vara starkare schackspelare
än eleven. Vem skulle i så fall träna världseliten,
frågar hon retoriskt.
För att jag ska förstå bättre berättar Inna hur
en schacklektion går till. Först börjar man med
problemlösning som uppvärmning. Lektionen
kan sedan vara inriktad på att spela ut specifika
ställningar, problemlösning eller generella
spelöppningsteman. Den enskilde elevens
spelöppningsrepertoar hanteras dock alltid vid

individuella sessioner.
– Allt detta klarar Susan Polgar med glans,
påpekar Inna. Hon var en mycket strategisk
spelare som aktiv och dessa egenskaper har hon
stor nytta av i tränarrollen.
Studier och schackträning i all ära, men hur går
det med Innas eget spel?
– Jag tycker att jag har utvecklats, säger hon. Jag
ser dock min egen karriär på litet längre sikt.
I universitetslaget, som består av fyra spelare,
är det av förståeliga skäl inte lätt att platsa. Vid
USA-finalen av collegemästerskapet innehade hon
istället rollen som Team Manager. Eftersom det är
en strikt ”dresscode” vid dessa tävlingar blev en av
hennes uppgifter att knyta spelarnas slipsar!
När hon berättar detta inser jag att vi är
tillbaka där samtalet startade. För min inre syn
upplever jag något som knappast kommer att få
genusforskningen att skaka i sina grundvalar. Jag
ser hur Inna täcks av fjädrar och intar rollen som
den ansvarsfulla hönsmamman. Oavsett om det
handlar om schackbarn på ett sommarläger eller
stormästare i hetluften, har hon alltid full kontroll.

Det är med myndig stämma hon dirigerar
trupperna. Barnen lyder minsta lilla vink.
Det finns människor som tycks ha medfödda
ledaregenskaper. Jag misstänker att Inna Agrest är
en av dessa. När jag träffar Inna är hon lägerchef
för Sveriges Schackförbunds sommarläger för
femte året på raken! Inte dåligt för en tjej som
inte är äldre än 22 år. Nu var det emellertid inte i
hennes egenskap av lägerledare jag hade sökt upp
henne.
Inna har sommarlov från sina studier i USA.
Efter två år vid ekonomutbildningen på KTH
med inriktning mot fastighet och finans är det
vanligt att man berikar sig med ett år på någon av
högskolans samarbetspartners. Har man parallellt
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med studierna schackliga ambitioner är emellertid
alternativen få. Hon sökte och kom in på
schackprogrammet SPICE vid Webster University
i S:t Louis, Missouri. Det är en schackutbildning
som leds av inte helt obekanta Susan Polgar.
Inna betonar dock att schackutbildningen endast utgör en liten del av studierna. Under året
har hon plockat kurser som har inneburit att hon
kompletterat sin grundutbildning i Sverige. Till
hösten fortsätter hon USA-studierna och startar
då en tvåårig masterutbildning i ekonomi med
inriktning mot internationella affärer.
Den schackliga utbildningen leds i princip
helt och hållet av Susan Polgar. Jag blir därför en
aning överraskad när jag får veta att det i hennes

FOTO: Paul Truong

Text: Kent Vänman

SPICE = Susan Polgar Institue for Chess Excellences
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Samtal
mellan
blivande
stormästare
Daniel Semcesen tog sin tredje
stormästarnorm i Växjö i juni
och kort därefter ytterligare
en i Pardubice. Med 2490 i
elo den 1 september saknar
han blott tio poäng för att bli
utnämnd till stormästare. Ett
av nyckelpartierna i Växjö var
vinsten mot Erik Blomqvist.
Erik revanscherade sig i nästa
turnering, First Saturday i Budapest. Där tog han sin sista GMnorm och klättrade samtidigt

över 2500. I höst kommer Fide
att utse honom till den niottonde
svenske stormästaren.
Daniel och Erik har pratat
om hur det är att leva som
schackspelare, svårigheten att
sätta upp nya målsättningar och
vilken inställning man bör ha
vid brädet.
AXEL: Var ni nervösa inför
partiet som skulle säkra era sista
GM-normer?
DANIEL: Nej, jag var inte

FOTO: Calle Erlandsson

FOTO: Calle Erlandsson

Text: Axel Smith

så nervös. Jag behövde inte vinna och fick ju
ändå möta Normunds Miezis, som är väldigt
förutsägbar. Det fanns flera olika alternativ som jag
tyckte skulle vara bra. Men när jag började spela
ställningen, kom passivt och insåg att man måste
vara väldigt försiktig – då blev jag lite nervös.
– Vi behövde komma över drag 30 innan någon
fick bjuda remi. Jag minns inte, men misstänker
att det var jag som bjöd. Han var inte riktigt
intresserad av att spela, för han hade en annan
tävling som började dagen efter.
– Men nyckelpartiet var det mot Victor (se
sidan 33).
ERIK: Jag behövde också remi i sista partiet. Då ...
jag vet inte om jag ska säga det här ...
AXEL: Det är lugnt, jag skriver inte ut det.
ERIK: Jag fick ett erbjudande om att få remi ifall
jag gav min motståndare en flaska whiskey. Det
kändes omoraliskt, så jag tackade nej, såklart!
Därför räknade jag med att han skulle spela. Men
han var lättpreppad. Jag spelade avbytesslaviskt
och det gick ganska enkelt. Det blev ändå en snabb
remi. Dagen innan var däremot ett hårt och långt
parti som jag lyckades spela hem. Det var riktigt
skönt (se sidan 30).
DANIEL: Ja, det kändes skönt men känslan precis
därefter var mest som att en stor börda hade släppt.
Jag kände mig avslappnad.
ERIK: Det var kanske lättnad, jag hade ju trott att
min motståndare skulle spela på vinst.
AXEL: När började ni satsa mot stormästartiteln?
ERIK: När jag tog min första norm för tre år sedan
kände jag att jag hade kapacitet. Det har väl stått
och stampat en del, stundtals, men det senaste
halvåret verkar det som att jag har lyckats höja
mig. Hur det kommer sig kan jag inte svara på.
DANIEL: Jag vet inte riktigt. Man hade det
som målsättning när man var yngre, 15-16 eller
kanske till och med lite tidigare. Man ville bli
schackspelare när man blev stor men förstod inte
exakt vad det innebar och vad som skulle krävas.
– Det började bli realistiskt när man åtminstone
var IM och fortsatte att utvecklas. Kanske i
samband med att jag tog den sista IM-normen och
första GM-normen, 2009.
– Men det har inte gått så mycket framåt sedan
den andra normen 2010. Jag skulle inte vilja säga
att det är frustrerande, men det har varit lite

26 TfS 3/2013

jobbigt att motivera sig när man ser att ingenting
händer. AXEL: Varför har det börjat att gå bättre
för dig?
DANIEL: Jag har inte gjort någon förändring i
mitt spel, utan det är bara resultaten som blivit
annorlunda. Jag kan inte förklara det.
AXEL: Du har inte tränat på något speciellt?
DANIEL: Jag tränade mycket innan jag blev IM,
men sedan dess har jag inte varit lika målmedveten.
AXEL: Stämmer det verkligen? Jag minns att du
hade en femårsplan för att bli stormästare.
DANIEL: Det var mest skämtsamt men ändå lite
sanning. Vi hade läst historia i gymnasiet om olika
diktaturer. I Kina och även i Sovjet annonserade de
ofta femårsplaner, för att efter fyra år förkunna att
de var färdiga. På det viset visade de hur duktiga
de var och fick glänsa.
– För mig har det nog gått fem år nu. Jag är
ganska gammal för att bli stormästare. Idag ska
du bli det vid 13 eller 14 år om du ska ha någon
framtid som schackspelare. Sedan kan du alltid bli
schacktränare eller göra något annat.
– Att bli stormästare gör det enklare att få betalt
som tränare. Jag hoppas att den generella levnadsstandarden höjs lite grann för mig, men om jag får
välja är det ändå att spela som är roligast.
ERIK: Jag tror att GM-titeln betyder mycket. Den
gör det ekonomiskt enklare att spela turneringar.
DANIEL: Visst, det blir nog fler inbjudningar.
Man blir helt enkelt lite mer attraktiv på
schackmarknaden.
AXEL: Hur är det att leva på schack?
DANIEL: Jag är mest tränare, med klubbar, skolor
i Malmö och privatelever i närområdet eller via
internet. Det är vissa delar med livsstilen jag
absolut inte skulle vilja ändra på, men det finns
ju nackdelar också. För min del är inte nackdelen
ekonomisk, jag är van vid att leva spartanskt. Men
jag tycker det är jobbigt att vara bortrest mycket.
Det funkar inte med förhållanden och sånt, jag har
kommit till en punkt där det börjar bli viktigare.
AXEL: Så det är inte schack dygnet runt för dig?
DANIEL: Jag tycker det är förvånansvärt ofta man
får frågan: ”Har du följt Nils, eller den och den...?”
Att följa livesändningar är något jag absolut inte
gör. Det är inte seriös schackträning och det går åt
mycket tid. Jag är inte intresserad, men det verkar
vara svårt att förstå. Frågorna åter-kommer hela

tiden. Det är ungefär som att du jobbar, och sedan
går du hem och jobbar lite till bara för att det är
kul. Jag tycker kanske inte att schacket är lika kul
som förr.
– Idag är jag mer slacker än schackspelare
(slacklining, att gå på lina).
AXEL: Hur tränar du, Erik?
ERIK: Mest på egen hand. Kollar öppningar, följer
alla partier i världseliten. Läser schackböcker
ibland, men inte så att jag planerar vad jag borde
göra. Sedan spelar jag väldigt sällan på nätet. Gör
man det blir det bara att man sitter och nöter
enminutare.
AXEL: Du har inte haft någon tränare?
ERIK: Inte någon privattränare, men på klubben
har det ibland arrangerats träningar med Lars
Karlsson och Jonas Barkhagen.
AXEL: Kanske är du den förste svenske
schackspelaren som har blivit stormästare utan att
ha haft en period där du har satsat på schack på
heltid.
ERIK: Fast jag har mest läst enstaka kurser på
universitetet. Har funderat på att bara spela schack,
det borde jag kanske ha gjort tidigare. Kanske
beror det på förväntningarna att det inte blivit så.
Det senaste halvåret läste jag apotekarprogrammet
men till hösten ska jag inte läsa något utan testa
hur det är att bara spela schack.
AXEL: Vad har du för förväntningar?
ERIK: Jag vet inte riktigt. Man måste kanske vara
tränare, men jag har inte varit det så mycket.
Tycker inte att jag är så bra på det, men det kanske
man kan lära sig.
DANIEL: Försök att hitta bra turneringar. Det
viktigaste när man spelar schack är inte att man
är bra i sig själv utan att man har kontakter. Varje
gång du spelar en tävling är det bra att du pratar
med arrangören, kultiverar dig. Då finns det en
viss chans att du blir inbjuden igen.
ERIK: Hur gick det till när du fick spela i den
turkiska ligan?
DANIEL: Har du Playchess eller ICC finns det
folk som skriver till dig. Det var intressant i
Turkiet, men jag tänker inte göra om det under
samma förutsättningar. Det var som semester. Jag
har också spelat på Island, där halkade jag in på ett
bananskal.
AXEL: Du spelade också i Team Viking.

DANIEL: Ja, i två år. Det fanns fördelar och
nackdelar. Jag tyckte att det var jobbigt med långa
resor till Stockholm även för hemmamatcherna,
men så fick jag ju lite betalt. Jag kan inte klaga.
AXEL: Många svenska stormästare bor eller har
bott utomlands.
ERIK: Det är synd att det inte är fler som satsar på
schack i Stockholm. Jag har tänkt att man kanske
borde flytta till Lund för att komma närmare
schackets centrum i Sverige.
DANIEL: Fast spelarna här har betytt väldigt lite
för mig. Det har ju säkert stimulerat, men jag ser
det mest som att spelande är den bästa formen
av träning. Man förbereder sig, spelar, analyserar
partiet. Sedan är det samma sak dagen därefter.
Det höjer koncentrationsnivån. Jag har alltid haft
lite svårt att motivera mig hemma.
ERIK: Mragelturnén i Tjeckien för några år sedan
var mycket utvecklande, med flera turneringar på
rad. Det var den sommaren jag blev IM.
AXEL: Ingen av er har funderat på att flytta
utomlands?
ERIK: Lars Karlsson brukar tala sig varm om
Spanien, han älskar det. Jag har tänkt på det,
varför inte? Vem vet, men jag har inte några
sådana planer nu.
DANIEL: Jag misstänker att det beror på vilka
språk du kan.
ERIK: Lasse kan inte spanska.
DANIEL: Jag har ju pratat med en del andra
människor och det är inte alltid så lätt. Det blir en
stor uppoffring. Du har inte samma kontakt med
vänner och familj. Språket måste du lära dig förr
eller senare, kulturen kan vara annorlunda.
AXEL: Man behöver inte flytta permanent.
DANIEL: Schackspelare är inte så intuitiva att de
bara gör någonting, de vill räkna igenom allting.
AXEL: Är det en så stor sak att flytta?
DANIEL: Det kvittar vad det gäller, alla har sin
egen comfort zone och schackspelare har sina
begränsningar. Om jag frågar dig ifall du vill följa
med imorgon och hoppa från ett flygplan, följer
du med då?
AXEL: Nej tack.
DANIEL: Visst har jag tänkt på att flytta, tidigare.
Jag ser inte att man har en realistisk chans att
försörja sig som schackspelare i Sverige. Men jag
vill inte helt börja om på en ny kula. Det är enklare
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som att man utvecklar en förståelse för systemen,
men samtidigt är man begränsad av att alltid spela
samma sak. Det finns en fördel med att spela
många saker, men det kräver naturligtvis också
lite jobb.
AXEL: Du förlorar överraskande ofta på tid, Erik.
ERIK: Det har hänt några gånger. Ofta är det när
jag har en väldigt dålig ställning. Då hittar jag inte
något drag. Men jag tycker att jag har lite problem
med tidsanvändningen, jag spelar ganska dåligt
med lite tid och kan sätta bort pjäser.
AXEL: Om vi ska komma in på era framtida
målsättningar nu när ni blivit stormästare ...
fast först behöver du ytterligare några elopoäng,
Daniel. Håller du koll på hur många det är?
DANIEL: Nej, men folk räknar åt mig. Varje parti
är viktigt, är du lite ofokuserad kan du snabbt
tappa en halva mot en lågrankad spelare.
AXEL: Så du kämpar hårt i varje parti?
DANIEL: Jag är mindre seriös nu efter normerna,
både i Tjeckien och i Göteborg. Det hör inte till
det normala att du är ute till tidigt på morgonen.
Det var två partier i Göteborg där vi kom hem sent
eller inte alls, och just de två partierna gick ganska
dåligt.
AXEL: Det var dina enda två förluster.
DANIEL: Men jag vill inte dra någon slutsats. Jag
stod ju dåligt i andra partier också. Men återigen,
man kan vara lite oseriös men efter ett tag blir det
också svårt, då måste man försöka bli seriös igen.
– Fast just nu ser jag inte hur jag ska kunna
motivera mig. Det är jättesvårt. Exempelvis har
Nils höga målsättningar, men det känns mer
rimligt för honom. Men även om jag känner mig
lite ”demotiverad” just nu känner jag inte att jag
nått mitt tak.
AXEL: Var tror du att det ligger?
DANIEL: Det vill jag inte säga, men man vill ändå
testa hur högt man kan nå innan man ställer in.
ERIK: Jag känner ungefär samma sak som Daniel,
det är svårt att hitta en ny målsättning, man vill
utvecklats men det är svårt att hitta en plan. Man
borde kanske sätta upp ett nytt konkret mål men
jag har inte kommit så långt än.
DANIEL: Man har hållit på flera år nu. Hade det
inte funnits en GM-titel vet jag inte om man hade
gjort det.
ERIK: Ja, det är naturligt, men efter det finns det
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för schackspelare som är mer intuitiva, som Lars
Karlsson.
AXEL: Det låter som din teori om att man har
samma personlighet vid brädet som i livet.
DANIEL: Det funderade jag på tidigare. En
försiktig person i allmänhet är också mer försiktig
vid brädet. Men det finns undantag.
AXEL: Så hur är ni vid brädet? Jag tänker att du,
Daniel, spelar ganska snabbt. Inte särskilt exakt,
men med få misstag.
DANIEL: Jag tror att du har en föråldrad bild, det
är precis så som Erik spelar!
ERIK: Jaha. Det var överraskande. Jag är kanske
lite allround, inte jätteperfektionist. Men jag tycker
jag är ganska konkret ändå!
AXEL: Jag har tänkt att det som utmärker dig är
att du alltid tar bönder, även om det är farligt.
ERIK: Ja, lite som Korchnoi.
DANIEL: Okej, men det känns ibland som att du
gör vissa chansningar i ställningar där det finns
lugnare alternativ. Har motståndaren lite tid sätter
du press, komplicerar saker. Det skulle jag säga är
praktiskt.
ERIK: På så sätt är jag praktisk.
DANIEL: Förr räknade jag inte så mycket utan
gjorde drag som jag tyckte såg rimliga ut. Spelade
på min intuition. Någonstans på vägen gjorde jag
taktiska misstag, men spelar du i ett generellt högt
tempo får motståndaren tidsnöd i slutändan och
då kommer det chanser. Men nu spelar jag annorlunda.
ERIK: Man har den spelstil man har.
DANIEL: Jag tror att man kan förändra sig, men
det kräver mycket jobb. Du ska ju generellt sätt
kunna anpassa dig. I en viss typställning kan det
finnas flera val, men det som krävs är en positionell
fortsättning. Då kan man inte vara endast en
taktisk spelare. Det är bra att vara allround.
ERIK: För tre år sedan började jag spela många
öppningar. Ungefär samma approach som
Carlsen, att uppnå spelbara ställningar utan att
ha superdjupa analyser. Fördelen är just att man
lär sig väldigt många ställningstyper, fast jag har
en del luckor i min repertoar. Det händer att jag
kommer helt fel. Det är något jag måste förbättra,
att jag är ojämn från ett parti till ett annat.
DANIEL: Jag har lite mer mina system, men
varierar inom eller mellan systemen. Jag ser det

Daniel Semcesen saknar när denna tidning trycks fortfarande några Elopoäng för att erövra stormästartiteln.
Efter att Semcesen tog sin tredje stormästarnorm i Växjö har han dock hunnit med ytterligare en, i Pardubice
senare under sommaren.
inte något självklart mål.
DANIEL: Återigen är det lite en fråga om vad
man vill göra med schacket. Om man vill försörja
sig på schack är titeln inte ett mål i sig utan en
grundförutsättning.
AXEL: Kanske är en naturlig målsättning att
försöka vinna SM nästa år?
ERIK: Det är väl klart, chansen finns, men den är
väl liten. Mindre än vad den är för Nils, Emanuel,
Tikkanen och så vidare.
DANIEL: Jag ser det som väldigt osannolikt, det
är inte ens säkert att vi spelar.
AXEL: Kan du vinna om du är med?
DANIEL: Nej, det tror jag inte.
AXEL: Är det inte ganska skönt att ni vet att ni

har den högsta titeln som går att nå? Kan man inte
bara vara nöjd över att spela?
ERIK: Jag har inga storslagna planer, utan lite av
den filosofi du beskriver. Men jag är osäker på om
det är bra.
DANIEL: Jag tror att det är viktigt att ha något att
spela för. Annars släpper du någon remi utan att
försöka pressa och då är det svårt att utvecklas. Du
blir bekväm, men man utvecklas genom att pressa
sig själv.
ERIK: Det faller sig naturligt för mig att pressa i
partierna, att spela på vinst.
DANIEL: Det tror jag att alla gör, men när det
kommer till kritan och du har en ställning som
är dubbeleggad. Spelar du vidare eller bjuder du
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remi?
ERIK: Det beror på spelarens
spelstil.
DANIEL: Ta vårt remiparti från
Göteborg som exempel. Det var
väldigt bra för dig länge, men
jag fick lite motspel. Så bjöd jag
remi ett drag före tidskontrollen.
Du fick en väg ut. Hade du haft
en regel om att aldrig ta remi
hade du inte behövt fundera på
det.
ERIK: Det var ett praktiskt
beslut, jag kände att partiet höll
på att glida mig ur händerna.
Generellt ska man väl spela ut
partierna.
DANIEL: Jag hade en liknande
situation i Czech Open mot
Nisipeanu. Det kom ett remianbud med två drag kvar på
klockan. Man visste att man stod
bra, men det kändes som att han
hade lite hot. Så fick man en väg
ut.
AXEL: Ångrar du det?
DANIEL: Det var ett felsteg, där
skulle jag spelat vidare.
ERIK: Många gånger har jag
spelat vidare och förlorat. Det
är det som brukar hända. Ofta
brukar jag överpressa, men det
gäller att ta korrekta beslut.
DANIEL: Jag behöver kanske bli
lite mer som du och du behöver
bli lite mer som jag.

 Laszlo Gonda
 Erik Blomqvist


Engelskt (A13)

Kommentarer av Erik Blomqvist
Förutsättningarna var att jag
behövde 1½ poäng på de två sista
ronderna för stormästarnorm.
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Som svart i näst sista ronden
mot turneringens högst rankade
spelare såg jag därför remi som
ett bra resultat för att åtminstone
ha chansen med vit i sista.
Planen var i huvudsak att spela
normal schack och inte ta några
stora risker.
1.Sf3 Sf6 2.g3 d5 3.Lg2 e6 4.0–0
Le7 5.c4 0–0 6.b3
Många spelare är nöjda med
att gå över i Katalanskt med
6.d4. Genom att vänta med
d-bonden har man undvikit
system med Lb4+ och en del
annat. Partidraget är även det
intressant och har antagligen fått
ett uppsving genom Marins och
Delchevs böcker.
6...b6 7.Lb2 Lb7 8.Sc3
Vanligare är 8.e3.
8...d4

XIIIIIIIIY
9rSn-Wq-Trk?0
9ZplZp-VlpZpp0
9-Zp-?pSn-?0
9?-?-?-?-0
9-?PZp-?-?0
9?PSN-?NZP-0
9PVL-ZPPZPLZP0
9TR-?Q?RMK-0
xiiiiiiiiy

Detta var ett infall vid brädet och
tänkt att vara "bestraffningen"
för att vit inte gjorde e3 innan
han utvecklade springaren.
Draget är dock knappast något
att vara rädd för då det som
partiet påvisar leder till en
lugn ställning. 8...c5 9.e3 leder
till en slags grundställning i
öppningen, vilket egentligen var
det jag hade planerat att spela.
9.Sa4
Jag hade inte riktigt insett att
det är okej att ställa hästen på

kanten självmant. Eftersom
svart ändå blir tvungen att byta
när vit genomför e3 är det inget
problem. Sämre är 9.Sb5?! c5
10.e3 a6 11.Sa3 d3!?. Det här var
min idé då springaren är offside
på a3.
9...c5 10.e3 dxe3
Det var inte så här det var tänkt
men 10...Sc6 förlorar bonde och
10...d3 är inte lika attraktivt med
springaren som kan återvända
till c3.
11.fxe3
Detta är förstås mer intressant
än 11.dxe3 med symmetri
och helt lika ställning. Den nu
uppkomna bondeformationen
gynnar möjligen vit som får en
merbonde i centrum och lite
mer flexibla och rörliga bönder.
11...Sbd7
Kanske var c6 en aktivare ruta för
springaren. Det lär hursomhelst
inte ske några dramatiska saker i
ställningen. Härnäst följer några
normala utvecklingsdrag.
12.De2 Dc7 13.Tad1 Tad8
14.Sc3
Jag hade nog spelat 14.d3 här för
att inte bli störd av Se4. Vit kan
sedan försöka vänta på rätt läge
för att avancera ytterligare med
någon av centrumbönderna.
Det är lite svårare för svart att
hitta en bra plan eller att förstå
hur man ska arrangera pjäserna.
Med det sagt så finns det många
drag som är spelbara. En idé
kan vara att spela Sg4 för att
möjligöra f5 liknande det som
skedde i partiet.
14...Se4 15.Sb5
Ett avbyte hade underlättat för
svart som har en lite klumpig
springare på d7 som då skulle få
mer handlingsutrymme.
15...Db8 16.d3 Sg5?

XIIIIIIIIY
9-Wq-Tr-Trk?0
9Zpl?nVlpZpp0
9-Zp-?p?-?0
9?NZp-?-Sn-0
9-?P?-?-?0
9?P?PZPNZP-0
9PVL-?Q?LZP0
9?-?R?RMK-0
xiiiiiiiiy

En blunder. Tanken med draget
var god och det blev även bra
men här missade jag en taktisk
finess som i praktiken hade
vunnit partiet åt vit. Annars är
16...Sd6 eller till och med 16...
Sef6 acceptabelt för svart.
17.Se1
Gonda missar chansen och gör
istället det förväntade draget.
17.Sxg5 Lxg5 18.Lxb7 Dxb7
19.Sd6 Dc7 20.Sxf7! hade gett vit
klar fördel. Under partiet var jag
hela tiden lyckligt ovetandes om
att det kunde ha tagit en otäck
vändning. Såhär i efterhand
skaver det förstås att man kunde
missa ett sådant trix. Poängen är
20...Txf7 21.Txf7 Kxf7 22.Dh5+.
17...f5!
Ett viktigt drag som tar
terräng och ger en flyktruta
för springaren. Nu har svart
bekvämt spel.
18.Lxb7 Dxb7
Med matthot.
19.Dg2 Dxg2+
Jag ville ogärna ge upp den
långa diagonalen men här hade
det nog varit bättre att behålla
damerna på brädet genom 19...
Db8. Svart kan sedan följa upp
med a6 och Lf6 med bra spel.
Dambytet leder istället till ett
jämnt slutspel.
20.Kxg2 Lf6
Ett naturligt drag då löparen inte
gjorde så mycket på e7. Bonden

på a7 är för tillfället tabu då
svart kan vinna tillbaka bonden
med Ta8.
21.Tf2 a6 22.Sc3
Vit gör det rätta och retirerar.
Det gick åt mycket tid till att
fundera på vad som händer efter
22.Sc7. Det är uppenbart ett
riskabelt drag vilket illustreras
av att springaren blir isolerad på
kanten efter exempelvis 22...Tc8
(Det bästa verkar vara 22...Lxb2
23.Txb2 Se5 24.h4 Tf7) 23.Sxa6
även om det inte går att vinna
springaren eftersom den kan
undsättas med b4-b5.
22...Se5
Ett aktivt och bra drag som
pressar lite mot d3 och
förbereder dubblering av tornen.
23.h3
Med poängen att förhindra ett
eventuellt Sg4 och därigenom
även förbereda d3-d4. Ett bättre
drag var nog det profylaktiska
23.Te2 för att förhindra det
som kom att ske i partiet med
tempovinsten Se4.
23...Sc6
Förhindrar d4.
24.Sa4?!

XIIIIIIIIY
9-?-Tr-Trk?0
9?-?-?-Zpp0
9pZpn?pVl-?0
9?-Zp-?pSn-0
9N?P?-?-?0
9?P?PZP-ZPP0
9PVL-?-TRK?0
9?-?RSN-?-0
xiiiiiiiiy

Med den närliggande idén att
angripa b6. I och med nästa drag
tar dock svart initiativet.
24...Se4!
Det första av en lång rad starka
drag.

25.Tc2?
Efter det här draget förlorar
vit material. Min motståndare
missbedömde troligen något i
partifortsättningen då han snart
famlar efter kompensation för
bonden. Bättre var 25.Te2 då
jag hade planerat att spela 25...
Lxb2 (Kanske kan svart få en
liten fördel genom 25...Le5!? )
26.Txb2 b5 vilket dock ser ut att
mynna ut i remi efter 27.cxb5
axb5 28.Tc1! bxa4 29.dxe4 axb3
30.Txc5 bxa2 31.Txa2.
25...Sb4 26.Tcc1
Möjligen
var
följande
kvalitetsoffer en bättre chans:
26.Lxf6 Sxc2 27.Lxd8 Sxe3+
28.Kf3 Sxd1 29.Lxb6 Sec3
30.Sxc5.
26...Lxb2 27.Sxb2 Sxa2
Här är bondevinsten.
28.Ta1
Kanske hade han missat att jag
efter 28.dxe4 Sxc1 29.Txc1 har
29...Td2+.
28...Sec3
Tvunget.
29.Td2 Sb4
Springaren på c3 ser ut att vara
fångad bakom fiendens linjer.
Den hotar dock att genast
återvända till säkerheten via
e4. Efter ett eventuellt Tc1 har
den även möjlighet att tillfälligt
hoppa in på a2.
30.Sf3
För att förhindra Se4.
30...e5! 31.Sxe5?
Detta gör det enklare för svart.
Segare var 31.Tc1 Sca2 32.Tcd1
e4 33.dxe4 Txd2+ 34.Txd2 fxe4
35.Sg5 Sc3 men även här är det
svårt att hitta någon nämnvärd
kompensation
för
svarts
merbonde.
31...Tfe8 32.Sf3
Naturligtvis inte 32.d4?? Txe5
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32...Txe3 33.Te1 Txe1 34.Sxe1
Kf7

Ke6 49.b4 Txg3 50.Ta1 Txh3
51.Txa6+ Kd5 Jag ville ogärna
ge vit två förbundna fribönder,
men svart har förstås fler.
49.Ta1
Om 49.Txc3 dxc3 50.Ke2 så 50...
a5! och svart vinner.
49...Txc5 50.Txa6+ Ke5 51.Tg6
Tc7
Här borde jag kanske ha tagit
chansen att aktivera kungen till
priset av g-bonden genom 51...
Ke4!
52.Ke2 Tb7 53.h4 h5 54.b4

Svart har nu inte bara en merbonde utan även en positionellt
överlägsen ställning. Känslan är
att den ska gå att vinna betydligt
enklare än vad som blev fallet.
35.Tf2 Ke6 36.Kf3 Sc6
Det oväntade 36...Sca2 med idén
Sc1 verkar starkt. Även mitt
drag är dock bra med den sunda
planen b5-b4.
37.Ke3 b5 38.Tc2 b4 39.Sf3 h6
Ett poänglöst drag. Efter
exempelvis 39...Te8 verkar det
vara helt slut. Nu ges vit tid till
en liten omgruppering.
40.Tc1 Kf6
Med planen att ta e-linjen vilket
jag borde ha gjort redan i förra
draget.
41.Sd1

XIIIIIIIIY
9-?-Tr-?-?0
9?-?-?-Zp-0
9p?n?-Mk-Zp0
9?-Zp-?p?-0
9-ZpP?-?-?0
9?PSnPMKNZPP0
9-?-?-?-?0
9?-TRN?-?-0
xiiiiiiiiy

Efter att ha passerat 40 drag hade
jag gott om tid att begrunda
ställningen. Vit är på väg att

32 TfS 3/2013

FOTO: Peter Halvarsson

XIIIIIIIIY
9-?-Tr-?-?0
9?-?-?kZpp0
9pZp-?-?-?0
9?-Zp-?p?-0
9-SnP?-?-?0
9?PSnP?-ZPP0
9-SN-TR-?K?0
9?-?-SN-?-0
xiiiiiiiiy

Erik Blomqvist
byta bort springaren på c3 vilket
lättar på trycket en hel del. Jag
började känna att jag tappat en
del av min fördel och hittade nu
inget bättre än att gå in i ett svårt
tornslutspel.
41...Te8+
Enkelt och bra är 41...Sxd1+
42.Txd1 g5 med ett klart grepp
om ställningen.
42.Kf2 Sd4?
Ett led i min tveksamma idé
att avveckla till tornslutspelet.
Nu följer några forcerade drag.
Starkare var 42...Se2 43.Ta1 Sed4
44.Txa6 Te6!. Jag såg inte detta
drag. b3 faller med oerhörda
problem för vit.
43.Sxc3 bxc3 44.Txc3 Te2+
45.Kf1 Te3 46.Sxd4 cxd4 47.Tc1
Txd3

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-Zp-0
9p?-?-Mk-Zp0
9?-?-?p?-0
9-?PZp-?-?0
9?P?r?-ZPP0
9-?-?-?-?0
9?-TR-?K?-0
xiiiiiiiiy

Detta var ställningen jag siktade
mot och som jag bedömde som
vunnen för svart. Som så ofta
händer efter tidskontrollen så
började jag spendera mycket tid,
vilket kom att göra vinstföringen
obekväm.
48.c5 Tc3
Det tog ett tag att försäkra
sig om att bondeslutspelet var
vunnet. Ett alternativ var 48...

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

Nu började jag oroa mig för
att partiet höll på att mynna ut
i remi. Härifrån kändes dock
många av mina drag om inte
forcerade så i alla fall som att
de borde vara helt rätt, vilket
förenklade min uppgift.
54...Txb4
55.Txg7
Tb2+
56.Kd3 Tb3+ 57.Ke2 Te3+
Möjliggör för svarts kung att
tränga in.
58.Kf2
Ett avgörande ögonblick. Alternativet är 58.Kd2. Enligt mina
analyser verkar det som om
vit kan hålla remi med detta
drag, även om det hänger på en
väldigt skör tråd. Till exempel
58...Ke4 59.Te7+ Kf3 60.Tg7
Te2+ 61.Kd3 Tg2 62.Tg5 Txg3
63.Txf5+ Kg4+ 64.Ke4 d3 65.Tf1
Kxh4 66.Kf4.

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?p0
9-?-?-MK-Mk0
9?-?p?-Tr-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?R?-0
xiiiiiiiiy

58...Ke4
I återstoden av partiet lyckades
jag nog spela exakt.
59.Th7 Tf3+ 60.Kg2 Tc3
61.Te7+ Kd3 62.Kf2 Kd2
63.Te2+ Kc1 64.Te1+ Kb2
65.Te5
65.Td1 Tc2+ 66.Kf3 Kc3 vinner
också för svart.
65...d3 66.Txf5 d2 67.Ke2
Kc1 68.Tf1+ Kc2 69.Ta1 Ta3!
70.Txa3 d1D+ 71.Kf2

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?p0
9-?-?-?-ZP0
9TR-?-?-ZP-0
9-?k?-MK-?0
9?-?q?-?-0
xiiiiiiiiy

Den stora frågan är om det går att
vinna tornet forcerat eller inte.
Om vit ges tid kan han försöka
uppnå en ogenomtränglig fästning med tornet på f4. Jag hann
inte tänka igenom det hela
riktigt eftersom jag var nere på
inkrementet, det vill säga 30
sekunder per drag. Det blev i
princip att jag schackade runt
lite och hoppades på det bästa.
Som tur var gick det vägen.
71...Dd2+ 72.Kf3 Dd5+ 73.Ke2
Andra drag tappar tornet direkt.
73...Dg2+ 74.Ke1 Dg1+

74...Dd2+ fanns förstås redan
nu.
75.Ke2 Dg2+ 76.Ke1
Till min lättnad upptäckte jag
plötsligt vinstsekvensen.
76...Dd2+
77.Kf1
Dc1+
78.uppg.

 Daniel Semcesen
 Victor Nithander


Kungsindiskt (E90)

Visma Chess Tournament

Kommentarer av Daniel Semcesen

Inför rond 8 var situationen
sådan att jag behövde ta 1½
poäng på de sista två partierna
för att ta min sista GM-norm och
på de två avslutande ronderna
väntade Victor Nithander som
vit och Normunds Miezis som
svart. Logiskt var jag tvungen
att försöka vinna med vit då
Normunds är en svår spelare
att vinna mot som svart, eftersom han har en väldigt snäv
repertoar och därmed kan sina
varianter utan och innan. Nu är
inte Victor lätt att spela emot,
något som våra inbördes möten
visar. Så var hur som helst
förutsättningarna inför vårt
parti. Kvaliteten på partiet var
långt ifrån önskvärd, då vi båda
gjorde grova misstag, men det
sägs att man behöver tur i schack
och det verkar som om turen var
på min sida denna gång.
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7
Victor är sin vana trogen och
väljer att spela Kungsindiskt,
som är ett aktivt försvar med
chansrikt och intressant spel för
båda sidor, vilket passade mig
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Annonsmanus TfS 2013
alldeles utmärkt.
4.e4 d6 5.h3

XIIIIIIIIY
9rSnlWqk?-Tr0
9ZppZp-ZppVlp0
9-?-Zp-Snp?0
9?-?-?-?-0
9-?PZPP?-?0
9?-SN-?-?P0
9PZP-?-ZPP?0
9TR-VLQMKLSNR0
xiiiiiiiiy

FOTO: Visma Chess Tournament

En av de stora exponenterna
i den här varianten är Mihail
Krasenkow. Själv har jag spelat
varianten i ett flertal partier
och generellt med väldigt bra
resultat. Därför kändes det bra
att få spela denna struktur, även
om det inte finns någon objektiv
fördel för vit.
5...0–0 6.Sf3 e5 7.d5 Sa6
Detta kom som en liten
överraskning för mig, visserligen
har jag mött draget flera gånger
förr, men jag trodde att Victor

skulle spela huvudvarianten
med 7...a5 8.Lg5 Sa6 9.Sd2
De8 10.Le2. Problemet med
partifortsättningen är att svart
måste flytta sin springare för att
kunna spela ...a5 eller riskera att
den hamnar snett på kanten.
8.Lg5 De8 9.g4
Draget ser ganska aggressivt ut
men är egentligen mest profylax
mot svarts ...f5-stöt, då vit oftast
spelar gxf5 följt av Tg1 för att
den svarta kungen ska känna sig
osäker. Svarts motspel baseras
på ...f5-idéer, frågan är bara i
vilket läge det ska spelas.
9...Sc5
Här finns även 9...Sd7 vilket
eventuellt ger en lite mer flexibel
uppställning, där springarna
står mer harmoniskt. Men efter
det kritiska 10.Tg1 Kh8 11.a3
f5 12.gxf5 gxf5 13.b4 finns det
en risk för att springaren på
a6 kommer att stanna utanför
spelet.
10.Sd2 a5 11.Df3 Sfd7

Daniel Semcesen tog sin tredje stormästarnorm i Visma Chess
Tournament i Växjö.
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Fram tills nu var jag säker
på att jag fortfarande var
inne i varianter som jag hade
analyserat för länge sedan, men
nu hade jag svårt att komma
ihåg dem.
12.Sb5?!
Jag tyckte mig känna igen detta
men var osäker under partiet
eftersom detta var en ovanlig
variant. I min fil står 12.Tg1 Kh8
13.0–0–0! a4 14.Sb5 med klar vit
fördel Avrukh-Kempinski, Biel
2000. Svarts spel på damflygeln
stannar upp och vit har
initiativet på kungsflygeln.
12...f6 13.Le3
Dessväre fungerar inte 13.Sxc7
Dd8 14.Sxa8 fxg5 på grund av
att springaren fastnar i hörnet.
13...Dd8 14.Tg1
Svart verkar redan ha en svår
ställning. Om han genomför ...f5
kommer vit att få bra pjässpel
men annars saknar han eget spel
och kan bli överkörd långsiktigt.
I praktiskt spel är ställningen
dock fortfarande komplicerad.
14...Kh8?!
Logiskt, men slösar bort ett
viktigt tempo. Nu måste svart
spela ...f5 innan vit får in h4h5-h6. Ett alternativ är att hålla
inne ...f5 tills vidare och försöka
generera spel på damflygeln
istället genom 14...a4!? 15.h4
(15.0–0–0?! c6 16.Sxd6 a3 17.b3
Da5) 15...Sb6 16.h5 c6 17.Sc3
Tf7 18.a3 cxd5 19.cxd5 Ld7.
15.h4
Vits plan är att spela h5 och
framtvinga ...g5 varefter löparen
på g7 blir en sorglig historia.
15...f5?
Dessvärre är ...f5 inte bra i det
här läget, men efter ...Kh8 har
man inte mycket till val.
16.gxf5 gxf5

XIIIIIIIIY
9r?lWq-Tr-Mk0
9?pZpn?-Vlp0
9-?-Zp-?-?0
9ZpNSnPZpp?-0
9-?P?P?-ZP0
9?-?-VLQ?-0
9PZP-SN-ZP-?0
9TR-?-MKLTR-0
xiiiiiiiiy

Här är ett kritiskt läge där vit
måste spela exakt för att öka sin
fördel, något jag misslyckades
med.
17.Lg5?!
Inte ett dåligt drag men
knappast det mest exakta, nu
är svart tillbaka i matchen. Jag
övervägde 17.0–0–0!? som är
en positionell lösning, då vit
försöker spela mot löparen på
g7, men avfärdade den på grund
av 17...f4! (17...fxe4? 18.Dg2
Tg8 19.Sxe4 och vit står bättre)
18.Lxc5 Sxc5 19.Lh3 Lxh3
20.Dxh3 f3!. Det är alltid lätt
att vara efterklok men såhär i
efterhand fattar jag inte varför
jag inte spelade 17.exf5! som
verkar vinna, t.ex. 17...e4 18.Sxe4
Sxe4 19.Dxe4 (19.Txg7!) 19...
Lxb2. Det verkar som om jag har
missbedömt ställningen om vit
byter svartfältarna direkt med
20.Ld4+ (20.Tb1 var draget jag
fokuserade på men jag tyckte att
svart fick motspel efter 20...Sc5)
20...Lxd4 21.Dxd4+ Sf6 22.Ld3
Ld7 23.0–0–0 Lxb5 24.cxb5
och vits horribla bondestruktur
kompenseras mer än väl av
den dödliga bindningen på
springaren.
17...Sf6 18.exf5 Ld7
18...e4 leder ingen vart efter
19.Dh3 De7 20.Sd4 De5 21.Le3
och vit har lyckats stabilisera
situationen i centrum.
19.h5?!

Med idén att provocera fram
... h6 som skulle vara en
försvagning, men också med
något än mer diaboliskt i siktet!?
Att sätta kungen i säkerhet direkt
med 19.0–0–0 var förmodligen
ett bättre alternativ.
19...Tg8?
Här kunde svart ha öppnat
upp ställningen i centrum och
därmed fått en monsterlöpare på
g7 genom att anta provokationen
19...h6! 20.Le3 Lxb5 21.cxb5 e4,
och det är snarare vit som måste
passa på för att inte komma
sämre.
20.Sxc7!
Poängen med förra draget, nu
"vinner" vit svartfältslöparen
men det är en dubbeleggad
strategi då kungen är kvar i
centrum och utvecklingen ännu
inte är fullbordad.
20...Dxc7 21.h6 Taf8 22.hxg7+
Txg7 23.0–0–0

XIIIIIIIIY
9-?-?-Tr-Mk0
9?pWql?-Trp0
9-?-Zp-Sn-?0
9Zp-SnPZpPVL-0
9-?P?-?-?0
9?-?-?Q?-0
9PZP-SN-ZP-?0
9?-MKR?LTR-0
xiiiiiiiiy

23...Sxd5!!
Det här kom som en blixt från
klar himmel, men det är ett
oerhört praktiskt drag som
komplicerar spelet och jag måste
erkänna att det var svårt att hitta
rätt fortsättning.
24.f6?!
Jag tror att chocken från svarts
sista drag inte hade lagt sig innan
jag tyckte mig hitta en plan
som stör svarts koordination,
dessvärre fanns det några
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smärre hål i planen... Om vit
antar offret, visar sig svarts
poäng efter 24.Dxd5?? Lc6! och
damen är fångad mitt på brädet.
24.Lh3! var nödvändigt för att
hålla trycket uppe.
24...Tg6 25.f7?
Fortsätter med planen att försöka
komma åt kungen utan att inse
att man missat några taktiska
detaljer när man bestämde sig
för att gå med f-bonden.
25...Sf4! 26.Lxf4?? Txg1??
Ibland uppstår det en märklig
situation som denna, det vill säga
när båda spelarna missar samma
idé. Här verkar det som om 26...
Lc6 vinner direkt, eftersom svart
tvingar bort damen, varefter
Lh6 inte längre fungerar som
motmedel mot ...Txg1.
27.Lh6 Tg7 28.Df6 Tfxf7
29.Lxg7+ Kg8
Nu började det gå upp för mig
att vit måste kämpa för remi,
vilket var en obehaglig upptäckt
med endast några minuter kvar
på klockan. Med facit i hand

kanske det var positivt, eftersom
det tvingade Victor att spela
vidare. Här trodde jag att partiet
skulle sluta i remischackar med
29...Txg7 30.Df8+ Tg8 31.Df6+
30.Dh6 Txg7 31.Le2 Lf5 32.Sf1
Tg6
Mer logiskt verkade 32...Se6
33.Se3 Lg6 och svarts pjäser
riktar in sig mot den vita kungen.
33.Dh4 e4?!
Onödigt, nu blockerar svart
vägen för löparen och den vita
kungen behöver inte vara orolig
längre.
34.Se3 Le6 35.Kb1 Sa4?
Han måste ha glömt att bonden
stod i slag utan springarens
gardering. Nu vänder partiet än
en gång.
36.Dxe4 Db6 37.Dc2 Sc5
38.Lf3 a4 39.Sd5 Dd8 40.Sf4
Df6 41.Sxe6
Ett möjligt alternativ var 41.Sxg6
Dxf3 (41...Lf5? 42.Se7+ Dxe7
43.Dxf5) 42.Sh4 Dg4 43.Th1
men här har vit lite svårt att
koordinera sig.

XIIIIIIIIY
9-?-?-?k?0
9?p?-?-?p0
9-?-?-?r?0
9?-Zp-?-?-0
9Q?P?q?-?0
9?-?-?-?-0
9PZP-?-ZP-?0
9MK-?R?-?-0
xiiiiiiiiy

Här har vit säkrare kung och
kan pressa utan risk, men jag var
osäker på om det var vinst eller
inte. Hursomhelst är det svårt
att försvara denna ställning i
praktiskt spel och därtill ont om
tid.
44...Tf6 45.Dd7 Txf2 46.Dc8+
Kg7 47.Dxc5 Tf6 48.Dc7+
Kh6 49.a3 Df3 50.Tg1 Tg6
51.Dh2+ Kg7 52.Th1 h6
53.De5+ Kh7 54.De7+ Tg7
55.Dh4 Dc6 56.Te1 Kg8 57.Ka2
Dg6 58.Dd8+ Kh7 59.Dd5 h5?
60.Te5 Kh6 61.Te6 uppg.

Finländsk seger i Visma Chess
Text: Niklas Sidmar
Visma Chess Tournaments är den senaste i raden
av svenska titelturneringar. Arrangerande Växjö
SK hade som uttalat syfte med tävlingen att ge
svenska elitspelare chansen att erövra normer utan
att behöva resa utomlands.
– Idén föddes förra sommaren i samband
med att jag fick ett stipendium ur Riltonfonden
och funderade på hur den pengen skulle kunna
återföras till schacket, förklarar tävlingsledare
Håkan Jalling.
Tanken var att det skulle ha spelats en
stormästargrupp och en IM-grupp, men intresset
var så stort att man fattade beslut om att utöka med
ytterligare en IM-grupp. I stormästargruppen, där
Daniel Semcesen slutade på delad andraplats,
deltog stormästarna Jonny Hector, Normunds
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XLIII RILTON CUP

41...Dxf3 42.Sxc5 dxc5 43.Dxa4
De4+ 44.Ka1

Mieziz och Henrik Danielsen, men det var IM
Vilka Sipilä från Finland som lade beslag på
förstaplatsen. Med sina 6½ poäng var han den
ende som gick obesegrad genom turneringen och
även han tog förstås en stormästarnorm.
IM-grupperna vanns av indiern Sriram Jah
respektive Örgrytes Anton Frisk Kockum. Frisk
Kockum tog därmed en IM-norm, och det gjorde
även Linus Johansson från Limhamns SK.
– Våra sponsorer var alla mycket nöjda
och Visma Chess uppmärksammades mycket
både nationellt och internationellt. Det som är
avgörande för om vi återkommer är om intresset
från spelarna håller i sig till nästa år. Om det gör
det är det nog svårt att inte fortsätta, säger Håkan
Jalling.

27 december 2013 – 5 januari 2014

Rilton Cup är Sveriges största och mest kända, årligen återkommande internationella schacktävling.
Tävlingen initierades med en donation av doktor Tore Rilton och sedan 1985 är tävlingen ekonomiskt säkrad
genom hans testamente. Vandringspriset, donerat av Skandinaviska Enskilda Banken, är en Riltonmedalj i äkta
guld. Riltonturneringarna har genom åren haft en mycket stor betydelse för svenska juniorer.

Stockholms Schackförbund hälsar er alla välkomna till årets Rilton Cup!
Spelplats:
Rondstart:
Spelsystem:
Betänketid:
Anmälan:

Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm. T-bana Skanstull, gröna linjen.
Rilton Cup och Rilton Elo: Första ronden startar den 27 december. Personlig anmälan senast
kl 13:30. Alla ronder utom den sista börjar kl 15:00. Sista ronden spelas den 5 januari kl 12:00.
Nyårsafton inget turneringsspel. Rilton Cup och Rilton Elo är Elo-registrerade.
9 ronder FIDE-Schweizer i Cup och Elo. 7 ronder FIDE-Schweizer i Open.
40 drag på 90 minuter, därefter 30 minuter för resten av partiet och dessutom 30 sekunders
tillägg per drag från drag 1. Gäller samtliga turneringar.
Anmälan och betalning görs senast den 16 december till Stockholms Schackförbund.
Startavgiften betalas på plusgiro 25 79 58-9 eller bankgiro 822-1301.
Vid anmälan anges: namn, adress, födelsedatum, klubb, FIDE-ID, Elo-tal och nationell rating
samt e-postadress och telefonnummer där du kan nås under tävlingen.
Efteranmälan kan ske i mån av plats. Anmälan sker i spellokalen senast kl 12:00 den 27 december
mot en extra administrationsavgift på 100 SEK.
De 250 först anmälda spelarna garanteras plats i tävlingen. Under Riltonturneringarna är det
möjligt att boka rum på Clarion Hotel Stockholm på: http://www.clarionstockholm.com/hotell
Rumsbokning sker via Stockholms Schackförbund. Pris per natt för enkelrum inkl frukost är
695 SEK och för dubbelrum inkl frukost 850 SEK.

Rilton Cup
Startavgifter:
Huvudpriser:
Ratingpriser

Rilton Elo

Startavgifter:
Huvudpriser:
Ratingpriser:

Öppen för spelare med Elo-tal alternativt nationellt tal med eller över 2200.
Lägre rankade juniorer kan få dispens. Ansökan lämnas in senast den 15 november.
Startavgift 900 SEK, FM 500 SEK. GM och IM ingen startavgift.
Spelare födda 1993 eller senare 450 SEK.
1:a 20 000 2:a 15 000 3:e 12 000 4:e 10 000 5:e 8 000 6:e 6 000 7:e 5 000
8:e 4 000 9:e 3 000 10:e 3 000 SEK.
3 000, 2 000 och 1 000 SEK per ratinggrupp. GM och IM spelar ej om ratingpriser.
Öppen för spelare där det nationella ratingtalet och det eventuella Elo-talet är lägre än 2200.
Startavgift 700 SEK. Spelare födda 1993 eller senare 350 SEK.
1:a 7 000 2:a 5 000 3:e 3 000 4:e 2 000 5:e 1 000 6:e 1 000 SEK.
3 000, 2 000 och 1 000 SEK per ratinggrupp.

Rilton Open Öppen för nordiska spelare med ett nationellt tal lägre än 1800 (LASK).
Rondstart:

Startavgifter:
Huvudpriser:
Ratingpriser:

Första ronden startar den 28 december kl 15:00. Personlig anmälan senast kl 13:30.
Nyårsafton inget turneringsspel. Sista ronden spelas den 4 januari 2014 kl 15:00.
Startavgift 500 SEK. Spelare födda 1993 eller senare 250 SEK.
1:a 5 000 2:a 3 000 3:e 2 000 4:e 1 000 5:e 1 000 SEK.
2 000, 1 000 och 500 SEK per ratinggrupp.

I Riltonturneringarna delas varken huvud- eller ratingpriser. Alla startavgifter och priser är angivna i SEK.
De högst rankade spelarna deltar ej i ratinggrupperna, detta gäller samtliga Riltonturneringar.

Stockholms Schackförbund
Riltonkommittén

Hornsgatan 82, 118 21 Stockholm
Tel: 08-669 36 54, 0736-13 19 73, Fax: 08-669 64 44,
E-post: stockholms.schackfrbund@telia.com Hemsida: www.rilton.se

researrangemanget till Ungern
– att få våra svenska juniorer att
lyfta blicken och förstå hur man
spelar och tränar utomlands. Vi
brukar säga att det inte är någon
skillnad på barnens hjärnor i
Ungern eller Ryssland jämfört
med Sverige, men det är andra
förväntningar och ett rikare
spelutbud utomlands. Detta
borde dock i praktiken inte vara
några stora svårigheter för oss
att ändra på långsiktigt i Sverige.

Schack i badet. Från vänster Lisa Fredholm, Adrian Ekenstierna,
Edvin Hoac, Anton Darnell, Martin Grüter samt Philip Sandberg.

Talangfulla ungdomar
tävlade i Budapest
Text och foto: Michael Wiander
– Hur gammal är Kantor?
Detta var en kuggfråga för Edvin Hoac, 12 år,
Stockholms SS, när vi åt middag i China Town
med tävlingsarrangören Lászlo Nagy.
Kantor Gergely, FM med ELO 2371 som spelar
First Saturdays IM-grupp, är en av Ungerns
främsta juniorer just nu. Men det är inte en slump
att han har nått den spelstyrka han har idag. Vid
åtta års ålder och med en rating på ca 1400 började
Kantor att spela First Saturday-turneringarna på
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månatlig basis och det har han gjort sedan dess.
Idag är han vid tretton års ålder nära en IM-titel
och spelar varje månad i First Saturdays IM-grupp.
För en svensk junior är det bra att ligga runt
1800 i rating när man är tretton år. I Ungern ligger
man 500 poäng högre. Varför? Ja, spelar man
en stark tävling varje månad under fem års tid
när man är junior är det kanske inte så konstigt
att man blir IM vid 14 års ålder? Och just detta
var en av tankarna Stockholms SS hade med

First Saturday 3-14 augusti
Efter framgångarna i somras i
SM i Örebro reste Stockholms
Schacksällskaps juniorer ner
till Ungern och Budapest för
att delta i ”First Saturday”
turneringarna 3-14 augusti.
Resegruppen bestod av sex
juniorer, två vuxna spelare samt
föräldrar och syskon, totalt
tolv personer. ”First Saturday”
är en tävling med 9-11 ronder
som startar den första lördagen
i varje månad. Betänketiden
är 40 drag på 90 min följt av
30 minuter för resten av partiet
(+30s/drag). Det finns en GMoch IM-grupp samt flera FMgrupper. Stockholms SS ställde
upp med fem juniorer i de olika
FM-grupperna: Lisa Fredholm
(12år), Adrian Ekenstierna (13
år), Edvin Hoac (12 år), Anton
Darnell (15 år) samt Martin
Grüter (16 år). Vi hade även en
spelare med från SK Rockaden,
Philip Sandberg (9 år), som trots
sin låga rating (1100) faktiskt
lyckades slå en spelare med
ELO 1871 (!). Undertecknad och
Oskar von Bahr från Farsta SK
ställde upp i IM-gruppen, men
bäst gick det för juniorerna.
Vi vuxna slutade på den nedre

halvan.
Efter att ha tagit både guld,
silver och brons i Minior-SM i
Örebro var Lisas, Adrians och
Edvins självförtroende på topp.
Samtliga juniorer presterade
bra i sina grupper, men spelet
ville inte riktigt falla på plats
för vår högst rankade junior
Martin Grüter, som dock hade
flera vunna ställningar under
turneringen. Edvin, Anton,
Lisa och Philip spelade i FMB-gruppen (genomsnittsrating
1650) och både Anton och Edvin
var nära att vinna gruppen men
landade på en tredje respektive
fjärde plats, tätt följda av Lisa
på femte. Martin och Adrian
hade det tuffare i FM-A
grupperna (genomsnittsrating
1886 respektive 2043) och
hamnade trots hyfsat spel längre
ned på listan. Kanske var det
värmen som ställde till det.
Temperaturen pendlade mellan
35 och 40 grader många dagar
under tävlingsveckorna, men
spelförhållandena var goda. Bra
luftkonditionering och fräsch
spellokal gjorde det trivsamt på
centralt belägna Hotel Medosz
där vi både bodde och spelade.
 Albert Lukacs
 Lisa Fredholm


Sicilianskt (B30)

Kommentarer av Lisa Fredholm
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 e6
4.Lxc6
4.0–0 Sge7 5.Te1 a6 6.Lf1 d5 är
populärt just nu.
4...bxc6 5.0–0 d5
Lite tidigt kanske. Jag borde nog
utveckla lite först. 5...Se7 är mest

spelat och antagligen bäst.

XIIIIIIIIY
9r?lWqkVlnTr0
9Zp-?-?pZpp0
9-?p?p?-?0
9?-Zpp?-?-0
9-?-?P?-?0
9?-?-?N?-0
9PZPPZP-ZPPZP0
9TRNVLQ?RMK-0
xiiiiiiiiy

6.De2
6.exd5 är inte så bra. Då blir
svart av med dubbelbonden som
är vits idé att spela på.
6...Le7 7.d3 Sf6 8.Se5 Db6
8...Dc7 är kanske bättre, då
man ju också får tempo på
springaren.
9.Sc3 0–0 10.Lg5 Te8
Idén var att gardera löparen, men
både tornet och svartfältaren
står lite skumt nu.
11.b3 h6 12.Sa4 Da6
Hotar att ta på e4.
13.Lh4 c4 14.Df3 cxd3 15.cxd3
Db5 16.Tfe1

XIIIIIIIIY
9r?l?r?k?0
9Zp-?-VlpZp-0
9-?p?pSn-Zp0
9?q?pSN-?-0
9N?-?P?-VL0
9?P?P?Q?-0
9P?-?-ZPPZP0
9TR-?-TR-MK-0
xiiiiiiiiy

Hotar Sxf7 igen, för att tornet på
e1 garderar e5.
16...dxe4 17.Txe4 Lb7 18.Sc3
Da5 19.b4 Da3 20.Tc4
Här hade han 17 minuter och 58
sekunder kvar på klockan…
20...La6
…och jag 16 minuter och 41
sekunder.
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21.Sxc6 Lxc4
Vit är bonde upp med bättre
ställning.
22.Sxe7+ Txe7 3.Lxf6 gxf6
24.Dxa8+ Kg7 25.dxc4 Dxc3
Nu hade jag ca 4 minuter kvar
på klockan.
26.Td1

XIIIIIIIIY
9Q?-?-?-?0
9Zp-?-TrpMk-0
9-?-?pZp-Zp0
9?-?-?-?-0
9-ZPP?-?-?0
9?-Wq-?-?-0
9P?-?-ZPPZP0
9?-?R?-MK-0
xiiiiiiiiy

26...Dxc4?!
Rätt var 26...Td7!. Det går ju inte
att ta tornet på grund av matten
på c1 eller a1 med damen, så han
måste flytta på tornet, och då får
jag d-linjen.
27.a3 Db3 28.Dd8 Tc7 29.h4
Dc3?!
Jag gjorde dragen snabbt
eftersom jag hade så lite tid.
30.Td3 De1+ 31.Kh2 De5+??
Här missade jag att han kunde
ställa emellan tornet med
schack.
32.Tg3+ uppg.
 Adrian Ekenstierna
 Jozsef Juracik


Sicilianskt (B95)

Kommentarer av Adrian Ekenstierna

Det var första ronden, så jag var
schacksugen men eftersom vi
hade åkt samma dag hade jag
bara sovit i sex timmar och var
lite trött.
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1.e4 c5
Förut brukade jag spela Alapin
(2.c3), men då man inte får
någon fördel om motståndaren
spelar rätt så jag bestämde mig
för att plugga öppningar innan
turneringen, och jag pluggade
mycket öppet sicilianskt.
2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 a6
Här finns det många alternativ,
men 6.Lg5 är mest spelat.
6.Lg5 e6
Jag vill ställa upp med ett engelskt
angrepp med f3-Dd2-0–0–0 och
gå på kungsangrepp.
7.Dd2 Le7 8.f3 0–0 9.0–0–0 b5

XIIIIIIIIY
9rSnlWq-Trk?0
9?-?-VlpZpp0
9p?-ZppSn-?0
9?p?-?-VL-0
9-?-SNP?-?0
9?-SN-?P?-0
9PZPPWQ-?PZP0
9?-MKR?L?R0
xiiiiiiiiy

Nu är det bara att angripa
kungen som gäller och bästa
sättet enligt mig är 10.g4.
10.g4 Lb7 11.Ld3
Om jag får igenom f4 och e5
senare kommer min löpare att
bli bra. Nu är tornen tillsammas
och jag kan ställa d-tornet på g
och bara börja rulla med h- och
g-bonden.
11...Sbd7 12.h4
Nu börjar mitt angrepp.
12...b4 13.Sce2 d5?! 14.Lxf6
Lxf6 15.Dxb4 Tb8 16.g5 Le7
Intressant var 16...dxe4 17.gxf6
exd3 18.fxg7 Te8. Jag hade missat
16...dxe4 helt och hållet men jag
tycker att vit står OK även om
damen står lite konstigt.
17.De1 dxe4 18.Lxe4 Lxe4

19.fxe4 Db6 20.Sb3 Se5
Om 20...De3+ så 21.Dd2. Jag
tänkte på detta men springaren
står i slag nu så han måste slå
damen och då är det slutspel
med en merbonde för vit.
21.Dc3
Damen försvarar kungen bra
och man får ett tempo på springaren.
21...Sc6 22.Sbd4 Tfc8 23.Sxc6
Txc6 24.Db3 Dc7 25.Dd3 Da5
25... Td8 26.Db3 Tb8 27.Dd3
är remi eftersom det blir dragupprepning, men det vill han
inte ha.
26.a3
Inte bra för med 26...Db6
kommer svart bättre, kanske till
och med på vinst.
26...Tcb6 27.b4 Da4 28.Db3
Dc6 29.Sc3 a5 30.b5 Txb5
31.Sxb5 Txb5 32.Dd3 g6
33.Th3 Db6 34.c4 Tc5 35.Td2
Dc7 36.Tc2 Df4+ 37.Kb1 Tc7
38.De3 De5 39.Ka2 Lf8 40.Tc3
Lg7

XIIIIIIIIY
9-?-?-?k?0
9?-Tr-?pVlp0
9-?-?p?p?0
9Zp-?-Wq-ZP-0
9-?P?P?-ZP0
9ZP-TR-WQ-?R0
9K?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

Nu hade vi 30 minuter på
klockan igen men den här
ställningen är riktigt svår så jag
tänkte bort 15 minuter direkt.
41.Dd2 h6
Jag trodde först att han bara
offrade en bonde, men det finns
en plan. Om jag schackar på d8
så kan han gå med kungen till
h7.

Talanggruppen från Stockholms SS med GM Horvath, från vänster ledaren Michael Wiander, Lisa
Fredholm, Anton Darnell, Martin Grüter, Adrian Ekenstierna, Edvin Hoac samt sittandes GM Joszef
Hórvath.
42.gxh6 Lh8 43.The3 a4 44.Kb1
Tb7+ 45.Kc2 Db8 46.Kd1 Df4
47.Tc2 Le5 48.Dd8+ Kh7
49.Dg5 Df1+ 50.Te1
Nu är det slut!
50...Dd3+ 51.Dd2 Dxa3 52.Te3
Dc5 53.Td3 Dg1+ 54.Ke2 Dg4+
55.Tf3 Tb3 56.De3 Txe3+
57.Kxe3 Dg1+ 58.Kd2 Dg2+
59.Ke3 Dxc2 60.Txf7+ Kxh6
61.h5 Kxh5 62.c5 Kg4 63.c6
Lf4+ 64.Kd4 Dxc6 65.e5 Dd5+
66.Kc3 Lxe5+ 67.Kb4 Db3+
68.uppg.

 Jozsef Steer
 Edvin Hoac


Sicilianskt (B40)

Kommentarer av Edvin Hoac
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 a6 5.Ld3 Lc5 6.Sb3 Le7
7.0–0 Dc7
Lite oexakt, 7...d6 är bättre.
8.c4 Sc6
Min idé var att ställa springaren

på e5, så 9.f4 är nog det bästa
draget.
9.Sc3 Se5 10.De2 Sf6 11.f4
Sxd3 12.Dxd3 d6 13.h3?!

XIIIIIIIIY
9r?l?k?-Tr0
9?pWq-VlpZpp0
9p?-ZppSn-?0
9?-?-?-?-0
9-?P?PZP-?0
9?NSNQ?-?P0
9PZP-?-?P?0
9TR-VL-?RMK-0
xiiiiiiiiy
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13...b6 14.Le3 Lb7 15.Sd2
Han övergarderar e4, men det är
nog lite passivt.
15...0–0 16.Tac1 Tac8 17.Sa4
Sd7 18.b4 Tfd8 19.Lf2 d5!?

att vinna, men jag prövade lite.
39.Dxd5 Kh7 40.Dh5+ Kg8
41.Dd5 Te3 42.Dc4 Kh7 43.Dd5
Tg6 44.Dh5+ Th6 45.Df5+ Kg8
46.Dc8+ Kh7 remi

Ställningen blir väldigt rörig nu.
Jag hade tänkt ganska länge men
var inte helt säker på att jag hade
räknat på allt.
20.cxd5 Dxc1 21.Txc1 Txc1+
22.Kh2 exd5 23.e5 Lxb4 24.Sb3
Tc4 25.Sxb6 Sxb6 26.Lxb6 Tdc8
27.Sd4 Te8?!

Schackträning med
GM Joszef Hórvath
Förutom själva turneringsdeltagandet hade Stockholms
SS arrangerat fem tillfällen av
skräddarsydd
schackträning
med GM Joszef Hórvath, som
kom till hotellet under veckan
och hjälpte såväl juniorer som
vuxna spelare med prepp och
genomgång av partier. Joszef
Hórvath är officiellt ledande
elitjuniortränare i Ungern och
är oftast den som åker med på
VM, EM, OS etcetera. Han har
en personlig och nära relation
till Pólgar-familjen, då han varit
med och hjälpt systrarna Pólgar
till många OS-framgångar. Som
tack för pedagogisk och underhållande träning bjöd vi Joszef
på den lokala ”Chess Restaurant”,
en restaurang med schacktema
som invigdes för några år sedan
av ingen mindre än Judit Pólgar.
De bjöd på fantastiskt god
gulasch för motsvarande ca 30
kr (!).

XIIIIIIIIY
9-?rTr-?k?0
9?lWqnVlpZpp0
9pZp-?p?-?0
9?-?p?-?-0
9NZPP?PZP-?0
9?-?Q?-?P0
9P?-SN-VLP?0
9?-TR-?RMK-0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9-?-?r?k?0
9?l?-?pZpp0
9pVL-?-?-?0
9?-?pZP-?-0
9-VlrSN-ZP-?0
9?-?Q?-?P0
9P?-?-?PMK0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

Jag var i tidsnöd och hittade
inget aktivt drag, så jag försökte
bara hindra honom från att få
spel.
28.Df5 Lc8 29.Dg5 Lc5?
Det är fel att byta svartfältare nu,
springaren på d4 blir svår att få
bort.
30.Lxc5 Txc5 31.f5 h6 32.De3
Tc4 33.g4 Ld7 34.g5 hxg5 35.e6
fxe6 36.fxe6 Lxe6 37.Sxe6 Te4
38.Dxg5 T8xe6
Det här slutspelet är väldigt svårt
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Schack i badet
Vi gjorde även flera besök i
det fantastiska utomhusbadet
”Szechényi Thermal Bath”, ett
av världens största utomhusbad,
där vi även provade på att spela
lagschack i badet (37-38 grader
i vattnet). Ett tjugotal bassänger
och tiotals olika basturum
gjorde det enkelt att slå ihjäl
några timmar vid Széchenyi. För
de som vågade bjöds det på en 10
meter lång och 100 grader varm

bastu följt av ett dopp i iskall
bassäng. Perfekt avkoppling
innan den dagliga rondstarten
kl 16.00. Vi förstod att schack
och bad är mycket centrala element i Budapest, vilket var en
av anledningarna till att Bobby
Fischer valde att bosätta sig
under en tid i Budapest.
Att spela schack i Ungern
Ungern är ett trevligt land som
är ganska billigt att leva i för
oss svenskar. Man äter ute för
ungefär 50 kr och hotell kostar
omkring 300 kr/natten. Det finns
gott om olika schacktävlingar
både i och utanför Budapest.
Vi rekommenderar alla som
är intresserade att åka dit.
Otaliga svenska spelare har
spelat First Saturday. Senast
tog ju Erik Blomqvist sin sista
GM-norm där i juli 2013 och
Jonathan Westerberg är på väg
till Budapest i oktober. Det
verkar som om Ungern är ett
land man gärna vill åka till som
schackspelare. Vi på Stockholms
SS kommer garanterat att åka
tillbaka, och vi välkomnar dem
som är intresserade, oavsett
klubb, att följa med oss nästa
gång (vår/sommar 2014).

Malmö Open 2013
13-15 December

Spellokal:

Rådhushallen, Malmö Rådhus

Priser:		12 000, 6 000, 3 000, 1 500, 500, 500, 500, 500 kr.
		Ratingpriser à 1 200 kr/15 deltagare
Spelform:

Sju ronder modifierad schweizer.
Fredag, rond 1: 20.00-22.00
Lördag, rond 2-5: 09.00-11.00, 11.30-13.30, 15.00-17.00, 18.00-22.00
Söndag, rond 6-7: 09.00-13.00, 14.30-18.30
Prisutdelning söndag 19.00

Betänketid:

Rond 1–4 1 timme per spelare och parti. Rond 5–7 2 timmar per spelare och
parti.

Anmälan:

Sker genom att sätta in startavgiften, 400 kr, på postgirokonto 184 90 – 3 (Malmö Open), senast den 6 december. Ange ratingtal och klubbtillhörighet. Vid efteranmälan tillkommer en extra avgift på 50 kr. IGM och IM fri start. Personlig
anmälan i spellokalen den 13/12 19.00 och första ronden startar 20.00.

Logiförslag:

Hotel Baltzar, Baltzargatan 45, 040/665 57 00, enkelrum 750 kr/natt, dubbelrum
900 kr/natt. Vid bokning uppge kod Malmö Open (priserna gäller ett begränsat
antal rum, först till kvarn gäller).

MSF Open
Samtidigt som Malmö Open arrangeras MSF Open, en tävling för spelare som har under 1500
i rating. OBS ! MSF Open är endast öppen för spelare från de nordiska länderna.
Priser:

2 000, 1 500, 700, 500, 300, 300, 300, 300 kr.
Ratingpriser á 600 kr/15 deltagare.

Anmälan:

Sker genom att sätta in startavgiften, 250 kr, på postgirokonto 184 90 – 3 (Malmö Open), senast den 6 december. Ange ratingtal och klubbtillhörighet. Vid efteranmälan tillkommer en extra avgift på 50 kr.
Information:
		
		
		
		
		

Malmö Schackförbund
Box 300 55
200 61 LIMHAMN
Tfn: 040/15 03 88
Mobil: 0709/31 75 74 (endast 13–15/12 !)
e-mail: msf@telia.com

Schackspelarens
verktygslåda
Av Jesper Hall

Lita på dig själv!

Det är sent nittiotal och jag
tränar juniorlandslaget vid en
internetsession. ”Åh, vad jobbig
han är”, tänker jag när Emanuel
Berg besvarar övningsuppgiften
med ett drag som sidsteppar min
tydliga positionella lösning till
förmån för ett taktiskt virrvarr
som det är näst intill omöjligt
att få kontroll på. Orsaken till
min något negativa tanke är
att jag vet hur fortsättningen
kommer att bli. Jag kommer att
pedagogiskt försöka förklara att
ställningen kräver den stilfulla
lösning jag har tänkt ut, och
Berg kommer som alltid att
istället för att verbalt försvara
sig säga: ”Spela”, och så blir jag
insyltad i en prestigeanalys där
risken är stor att Bergs kreativitet
och räkneförmåga lurar mig.
Känslan är dock dubbel. JA, Berg
riskerar att kasta omkull mitt
pedagogiska upplägg, MEN han
visar också prov på de kanske
viktigaste egenskaperna för en
schackspelare som vill utvecklas
och bli bra: att nyfiket och
ifrågasättande närma sig varje
schackställning, samt att lita på
sig själv och sin egen förståelse!
När jag började träna schack
mer metodiskt som tioåring
letade jag efter schackböcker
skrivna av auktoriteter att lära
av. Dessa guruer var inte många, utan de som fanns blev
stilbildande. Idag är situationen
en annan med en schackvärld
som generar ett överflöd av
information i form av en allt
mer frenetisk utgivningstakt av
böcker, kompletterat med de
nya mediernas möjligheter till
fullständig översikt och ständig
uppdatering. Därmed har också
antalet tyckare blivit fler, och

utmaningen idag ligger i att
tvinna de olika rösterna till en
egen röd tråd. Det blir således
allt viktigare att lita på sig själv.
En som lyfter fram detta
på ett både underhållande
och provocerande sätt är
schacktränaren Willy Hendriks.
Han har skrivit boken Move
first, think later (New in Chess
publications 2012) i vilken
majoriteten av råden från vår
tids schackförfattare avslöjas
som klichéer i paritet med
självhjälpsböckernas förenklade
”positiva lösningar”. Jag fastnar
redan i ett av de inledande
exemplen och börjar skratta
igenkänningens skratt.
 Elena Dembo
 Anetta Günther

Bundesliga 2004

XIIIIIIIIY
9r?-?qTr-Mk0
9?-Sn-?-Zpp0
9p?-Zp-Zp-?0
9SnpZp-ZpP?-0
9-?-?P?-WQ0
9?LZPP?-?P0
9PZP-?-ZP-?0
9TR-VL-?-TRK0
xiiiiiiiiy
Vit drar

Hendriks skriver att han gav
ställningen till två av sina
träningsgrupper med den tänkta
lösningen:
1.Ld1! Tg8 2.Lh5 Df8 3.Tg4 d5
4.Lf7 g5
4...Dxf7 5.Dxh7+ Kxh7 6.Th4+
Dh5 7.Txh5 matt.
5.fxg6 Tg7 6.Lh6
1.Ld1 är ett drag som
schacktränare älskar, eftersom

det illustrerar ett flertal
pedagogiska teman som ”Få med
alla pjäser i angreppet”, ”Var vill
dina pjäser stå?”, ”Löparparets
styrka” och så vidare. Problemet
var bara att Hendriks alla elever
ville slå till med 1.Txg7 direkt,
och hur mycket han än försökte
försvara sin lösning med logiska
argument, fick han resignera
inför följande hårdvaluta.
1.Txg7!! Kxg7 2.Lh6+ Kh8
3.Tg1 De7
3...Sxb3 4.Lg7+ Kg8 5.Lxf6+ Kf7
6.Tg7 matt.
4.Dg3 Tf7 5.Lxf7 Dxf7 6.Lg7+
Kg8 7.Lxf6+ Kf8 8.Dh4
Följt av 9.Dh6+ och Tg7 med ett
avgörande angrepp.
Willy Hendriks slutsats blir
att schackpedagoger ofta vill
tvinga in schackuppgifter i linje
med en generell princip, istället
för att närma sig varje ställning
öppet.
I Hendriks tankegångar ser
jag likheter med den kommande
träningsboken
Pump
up
your rating (Quality Chess
september 2013) av Axel Smith.
Jag ringer honom för att få hans
synpunkter:
– Jag började träna schack
seriöst efter gymnasiet. Under
ett år läste jag tjugofem schackböcker för att hitta mitt sätt att
träna. Det jag kom fram till var
vikten av aktiv träning.
I praktiken innebar det att
den unge Smith fokuserade på
att lösa uppgifter, snarare än
att passivt ta emot mästarnas
råd. Den andra riktlinjen han
fann var vikten av att analysera
sina egna partier, och då gärna
tillsammans med en träningskamrat.
– Jag har alltid analyserat
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mycket med Sebastian Nilsson,
inte minst när jag började satsa.
Idag däremot försöker jag efter
varje parti fundera ut vem som
är rätt person att analysera
just detta parti med. Vem har
kunskaper som kan bena ut
partiets typställningar och de
svårigheter jag stod inför? Är det
Nils Grandelius, Hans Tikkanen
eller kanske Jasmin Bejtovic?
Våren 2011 flyttade Axel
Smith till Kristiansund i Norge
för att bli schacktränare under ett och ett halvt år. Inför
flytten tvingades han återigen
att reflektera kring sin syn på
schackträning, och hur han
didaktiskt skulle nå sina elever
med sina idéer. Tanken på att
sammanfatta det hela i skrift
föddes.
– Precis som jag förespråkar
aktiv träning, där eleven själv
löser problem, tycker jag att
varje schackspelare måste ta
ansvar för sin egen träning. I
min bok berättar jag hur jag
gjort, och exemplen är också
främst mina egna, eftersom
jag ju vet hur jag tänkte när jag
spelade, och jag kan därmed ge
en inblick i tankeprocessen.”
På många sätt delar jag de
båda pedagogerna Smiths och
Hendriks synsätt. I den första
artikeln i serien Schackspelarens
verktygslåda skrev jag att målet
med schackträning är att man
vid brädet ska finna ”flow”,
detta mytomspunna tillstånd
av total närvaro där dragen
kommer till en automatiskt.
Den stora svårigheten är hur
man uppnår detta tillstånd, samt
vad man gör om det inte vill infinna sig? Min idé är att man
ska ha en arsenal med frågor

BOKTIPS
Move first, think later, Willy Hendriks (New in chess publications
2012)
Pump up your rating, Axel Smith (Quality Chess 2013)
och riktlinjer som kan väcka
erfarenheter till liv och guida
spelaren rätt. Hendriks verkar
förhålla sig skeptisk till denna
metod, eftersom han menar att
schackspelarens minne i första
hand är visuellt. Den kritiska
frågan blir därför om ord kan
stödja visuella tankar? Eller så
är den inte kritisk. Kanske är det
helt enkelt något individuellt? I
så fall finns det ytterligare fog
för att var och en drar sina egna
slutsatser och litar på sig själv!
Avslutningsvis två ställningar
med visuella likheter hämtade
från Hendriks bok.
 Jean-Pierre Le Roux
 Sebastian Feller

Nimes 2009

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?pMk-0
9-TR-?p?-?0
9?-?-ZPp?p0
9-?N?-ZP-?0
9?-Sn-?KZPP0
9r?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

Det självklara draget är 1…Se4
för att centralisera springaren
och sätta g3-bonden under
press. Lite överraskande finns
det dock ett mattnät att spinna i
ställningen.

1...Sd1!!
Springarens kantplacering är
perfekt på så sätt att den garderar ett framtida torn på f2,
håller borta vits kung från e3,
samt tar bort vits möjlighet till
block på b2.
2.g4 h4 3.uppg.
Vit gav upp inför 3.gxf5 exf5,
och vit måste offra en pjäs på b2
för att undvika matt med Tf2.
Hendriks skriver att just denna
typ av udda drag är svåra att
finna, om man inte tränat in
dem eller sett följande partislut:
 Ruud Janssen
 Erwin l´Ami

Boxtel 2011

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?p0
9R?-?L?-?0
9Zp-Zp-?-?-0
9-?P?-Mk-?0
9?PMK-?n?-0
9P?-?-?r?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

Återigen är 1…Sd4 draget som
instinktivt känns naturligt, men
rätt lösning är förstås
1…Se1!!
Vit gav upp inför 2.b4 axb4+
2.Kb3 Sf3 och i nästa drag landar
springaren på d4. Nu med full
kraft.

WILLY HENDRIKS BÄSTA RÅD

AXEL SMITHS BÄSTA RÅD

• Var skeptisk till schackpedagogernas
förenklingar och floskler.
• Lita inte på schackspelares efterkonstruktioner
om hur de tänkte under partiet.
• Schack lär man sig genom att utforska och
arbeta konkret med schackställningar.
• Träna i teman så att du får ett visuellt minne.
• Spela bra drag, istället för att förverkliga
långsiktiga planer.

• Träna aktivt!
• Basen för all schackträning är att lösa
uppgifter.
• Analysera dina partier utan dator, men
gärna med en träningskamrat.
• Träna kombinationer med schackklocka. Då
blir du mer aktiv och koncentrerad.
• Våga fråga när du analyserar partier med en
starkare spelare eller tränare.

Uppgifter:
Visuellt minne
XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?R0
9-?pMk-?-?0
9?p?-?-?-0
9-ZP-MK-?-?0
9?r?-?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

1)

Vit drar
Kan vit rädda partiet till remi?

XIIIIIIIIY
9R?-?-?-?0
9?-?-?kZp-0
9-?-?-?-Zp0
9?-?-?K?P0
9-?-?-?-Tr0
9?-?-?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

2)

Vit drar
Kan vit rädda partiet till remi?

Exempel ur
"Pump up your rating"

Helt enkelt bra drag!
XIIIIIIIIY
9rSn-?k?nTr0
9Zpp?-ZppVlp0
9-?-?-?p?0
9?-Zpq?-?-0
9-?N?-?-?0
9?QZP-?N?-0
9PZP-ZP-ZPPZP0
9TR-VLK?-?R0
xiiiiiiiiy

3)

Vit drar
Hitta vits bästa fortsättning.

XIIIIIIIIY
9rSnl?-Tr-Mk0
9Zpp?-WqLZpp0
9-?p?-?-?0
9?-?-SN-?n0
9-?-?PWQ-?0
9?-?-?-?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TRN?-MK-?R0
xiiiiiii

4)

Vit drar
Hitta vits bästa fortsättning.

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?p0
9-?-?-?-MK0
9?-?-?-ZP-0
9-?-?-Mk-?0
9?-?-?-?-0
9N?p?-?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

5)

Vit drar
Hur går det?

XIIIIIIIIY
9r?-WqkVlnTr0
9?-?-?pZpp0
9pZp-?p?-?0
9?-?l?-?-0
9P?LZp-?-?0
9?-?P?-?-0
9-ZPP?NZPPZP0
9TR-VLQMK-?R0
xiiiiiiiiy

6)

Vit drar
Hitta vits bästa fortsättning?

Lösningar på nästa sida
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Lösningar
1) P.Motwani-J.Granda Zuniga
Thessaloniki 1988

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?R0
9-?pMk-?-?0
9?p?-?-?-0
9-ZP-MK-?-?0
9?r?-?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

Ja, vit kan rädda sig genom:
1.Th6+ Kc7 2.Th4!
Poängen är 2…Txb4+ 3.Kc5!.
Nu fungerar inte Txh4 patt, och
annars kommer 4.Th7+ och
5.Kxc6. Efter 2.Th4 Kb6 3.Ke5
c5 räddar sig vit med 4.Th6+.
2) D. in’t Veld-P.Ypma
Holland 2010

XIIIIIIIIY
9R?-?-?-?0
9?-?-?kZp-0
9-?-?-?-Zp0
9?-?-?K?P0
9-?-?-?-Tr0
9?-?-?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

Ja, vit kan rädda sig genom
1.Ta7+ Kg8 2.Ta5. Återigen är
det ett patt-tema som räddar
vit efter 2…Txh5+ 3.Kg6 Txa5.
Observera att 1.Ta7+ Kg8 2.Kg6
inte fungerar på grund av 2…
Tg4+ följt av Tg5.
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3) V.Smyslov-Z.Chen
Amsterdam 2001

XIIIIIIIIY
9rSn-?k?nTr0
9Zpp?-ZppVlp0
9-?-?-?p?0
9?-Zpq?-?-0
9-?N?-?-?0
9?QZP-?N?-0
9PZP-ZP-ZPPZP0
9TR-VLK?-?R0
xiiiiiiiiy

1.Sb6! Vit står på vinst efter
1...Dxb3 2.axb3 axb6 3.Txa8,
och 1…axb6 2.Dxd5 går förstås
inte heller.
4) W.Hendriks-T.Spanton
Hastings 2006
(Analys)

XIIIIIIIIY
9rSnl?-Tr-Mk0
9Zpp?-WqLZpp0
9-?p?-?-?0
9?-?-SN-?n0
9-?-?PWQ-?0
9?-?-?-?-0
9PZPP?-ZPPZP0
9TRN?-MK-?R0
xiiiiiiiiy

Vit är illa ute, eftersom det
verkar som om han förlorar pjäs.
Det fantastiska 1.Dg3!! vänder
dock partiet och säkerställer en
vit fördel. Finessen är att efter
1…Sxg3 2.Sg6+ hxg6 3.hxg3+
Dh4 4.Txh4 är det matt. Det
andra naturliga försöket 1...g6
besvaras med 2.Dc3 Sf6 3.Sd2
Txf7 4.Sxf7+ Dxf7 5.0–0 och
vit har torn och två bönder mot
två pjäser och därmed fördel.
Svart tvingas därför till 1...Txf7
2.Sxf7+ Dxf7 3.Dd6, och vit har
återigen torn och två bönder

mot två pjäser och fördel.
5) J.LHammer-P.Røyset
Norska elitserien 2011

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?-?p0
9-?-?-?-MK0
9?-?-?-ZP-0
9-?-?-Mk-?0
9?-?-?-?-0
9N?p?-?-?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy

Svart kan hålla remi, men måste
ha sett fortsättningen efter vits
nästa drag.
1.Sb4!?
Normalt sett ska inte vit kunna
vinna trots sin extra pjäs,
eftersom springaren inte kan
lämna c1-fältet och kungen
måste gardera bonden på g5.
Hammers drag är bästa chansen.
Idén är en springargaffel på d3
ifall svart tar in en ny dam. När
Hammer spelade 1.Sb4 såg Axel
Smith, som var närvarande när
partiet spelades, hur besviken
Røyset blev. Han sjönk ihop
på sin stol men samlade ihop
sina sista krafter – för att ge
upp. Det är lätt hänt att man
inte ifrågasätter starkare motståndares bedömningar. Røyset
förutsatte att Hammer spelade
1.Sb4 eftersom det var vinst –
Hammers kroppspråk visade
inte något annat. Hade Røyset
tänkt efter hade han säkert
hittat följande räddning: 1…c1S
2.Sd5+ Kf5 3.Sf6 Sd3 4.Sxh7 Se5.
Vit är bonde över, men partiet är
ändå lätt remi eftersom vit inte
kan forcera fram g-bonden.

6) E.Frisk-L.Kwapinski
Rilton Cup 2011

XIIIIIIIIY
9r?-WqkVlnTr0
9?-?-?pZpp0
9pZp-?p?-?0
9?-?l?-?-0
9P?LZp-?-?0
9?-?P?-?-0
9-ZPP?NZPPZP0
9TR-VLQMK-?R0
xiiiiiiiiy

Vit spelade nu 11.Lxd5 snabbt,
eftersom hon inte ville få en
dubbelbonde på c-linjen. Bytet
på d5 hjälper dock svart med
utvecklingen – den som aktivt
byter pjäser förlorar ofta ett
tempo. Istället borde Frisk ha
spelat 11.0-0! Efter 11…Lxc4
(11...Sf6 är inte bra på grund av
12.Sxd4 Lxg2 13.Sxe6 och vit
vinner bonde.) 12.dxc4 glömde
Frisk att värdera de dynamiska

faktorerna – bytet öppnar för
vits dam och tvingar svart
att reagera på hotet mot d4bonden. Efter 12…Lc5 kan vit
försöka vinna d-bonden med
Lf4-e5, eller genom att dubbla
på d-linjen. Dessutom finns det
möjlighet att spela för initiativet
med c2-c3 och/eller b2-b4.

Rockaden-Junioren 2013
SK Rockaden inbjuder ungdomar födda 1998 och senare till vår traditionella lagtävling.
Speldagar
Lördag 9/11 kl. 11.00 klasserna 98-00 och 04 och senare.
Söndag 10/11 kl. 11.00 klassen 01-03
OBS! Yngre spelare får delta i äldre klass.
Anmälda lag ska infinna sig senast 10.30 i spellokalen.

Lokal
Rockadens klubblokal, Hägerstensåsens Medborgarhus,
Sparbanksvägen 31/Riksdalervägen 2, telefon 08-645 50 83.
T-bana nr 14 mot Fruängen till station Hägerstensåsen,
uppgång Hägerstensåsen, därefter tre minuters promenad på
Sedelvägen.

Logi
Kan erhållas i klubblokalen för 140 kronor per natt inklusive
frukost. Medtag liggunderlag.
Vi rekommenderar också:
Hotel Formule 1, telefon 08-744 20 44, T-bana till
Telefonplan, därefter fem minuters promenad
Mercure Hotel Stockholm South, Västertorpsvägen 131,
tel: 08-556 323 30, T-bana till Västertorp, därefter fem
minuters promenad.
Boka i tid!

Tävlingsform

Lagtävling med fyra spelare i varje lag. Monradlottning med
dator, partipoäng gäller i första hand.

Betänketid
Åtta ronder med tio minuter per spelare och parti för klass 04
och senare, prisutdelning 15.00.
Sju ronder med tjugo minuter per spelare och parti för
klasserna 98-00 och 01-03, prisutdelning 16.30.

Startavgift
240 kronor per lag insättes på PG 553255-1 (SK Rockaden)
eller betalas i spellokalen.

Priser
Priser till ungefär en tredjedel av lagen. De tre bästa Stockholmslagen i mellanstadiet blir också Miniorlagmästare.

Förtäring
En läskedryck samt två varma korvar med bröd per spelare
ingår i startavgiften. Cafeteria finns i spellokalen.

Anmälan
Senast måndag den 4 november till Leif Stenberg 070260 22 10 eller Tony Hanoman 0736-27 72 29.

E-post
leifstenberg13@hotmail.com
rockaden@swipnet.se

VÄLKOMMEN TILL EN SPÄNNANDE TÄVLING!
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Tove Eng, Moa Elofsson, Yasmine Abo-Hareb och Ylva Sixt trivdes på lägret och med varandra.

Stellan Brynells träningsgrupp följer koncentrerat dennes kommentering av partier från Tal Memorial.

Varför är du på schackläger?

Ett läger man återvänder till
Text och foto: Kent Vänman
Sveriges Schackförbunds sommarläger är en
långvarig och viktig institution. Lägret har genom
åren vandrat runt i landet, men har de senaste fem
åren hållits på Strandgården beläget en bit norr
om Tylösand längs Hallands västkust. I år deltog
41 barn, vilket är den bästa siffran på flera år.
Speciellt glädjande är att många barn väljer att
komma tillbaka sommar efter sommar. Så många
som sju av de åtta tjejer som deltog i fjol återkom i
år. Att ytterligare tre flickor tillkom gör inte saken
sämre.
Hälften av tiden disponerades för schackträning
och den andra halvan för aktiviteter som före-
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trädesvis utfördes utomhus. Ansvarig för dessa var
Sam Grundel från Linköping, som var på lägret för
tredje året. Det första året var han lägerdeltagare,
men efter att ha fallit för åldersstrecket har Sam
istället tagit ansvar för fritidsaktiviteterna. En
passande uppgift så scout han är. I år hade han
dessutom hjälp av Eric Nordin från Helsingborg,
som praktiserade på lägret.
Den garvade trion Stellan Brynell, Björn
Ahlander och Mats Eriksson fungerade som
schacktränare och lägerchef var – som vanligt –
Inna Agrest.

– Jag tycker att det är kul att spela mot nya
motståndare. Hemma i klubben är vi 5-6 stycken, så
här blir variationen större. Det här är tredje gången
jag är med på lägret.

– Jag vill träffa nya kompisar. Hemma i klubben är
jag och min lillasyster de enda tjejerna. Här är det
många fler och träningen är roligare. Hemma blir
det mest blixtspel. Det här är andra gången jag är
med på lägret.
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FOTO: Sven-Olof Andersson

Debatt: Chess-Results.com
skapar inflation i LASK-systemet

Fina svenska resultat i Dresden
Text: Leif Svensson
I ett stekhett (32-37 grader) Dresden avgjordes det
femtonde "European Senior Team Championship",
Lag-EM för veteraner. Sjuttio lag från sexton
nationer var ett rejält deltagarrekord.
De fyra svenska lagen lyckades alla placera
sig bättre än sin ranking. Förstalaget hade
faktiskt medaljvittring inför näst sista ronden,
där slutsegrarna Israel kom undan med blotta
förskräckelsen, och på hela tävlingen inhöstade
laget blott två förluster under de nio ronderna.
Bland annat nådde man 2-2 mot Vitryssland,
turneringens högst rankade lag. Laget slutade på
nionde plats, en partipoäng efter värdnationen
Tyskland.
En remarkabel insats gjorde även vårt fjärdelag,
som fick pris för största ratingförbättring, efter
att det sextionderankade laget slutat på plats
30. Ser man till individuella prestationer så
framstår Magnus Wahlboms 6½ poäng vid bord
2 i förstalaget som något alldeles extra. Inför sista
ronden syntes en IM-norm vara inom räckhåll,
men då kom Wahlboms enda förlust!
Bäste poängplockare i lag II blev Helge
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Wademark, i lag III Robert Danielsson och i lag
IV Bo Nyberg.
LAG-EM FÖR VETERANER
Lag I: Bengt Hammar, Magnus Wahlbom, Nils
Åke Malmdin och Leif Svensson
Lag II: Gunnar Hedin, Felix Nordström, Ulf
Korman och Helge Wademark
Lag III: Sten Bernhardsson, Gunnar Andersson,
Robert Danielsson och Per Johansson
Lag IV: Sven-Olof Andersson, Åke Sandklef,
Sven Nordenström och Bo Nyberg
Slutställning:
1. Israel 16 matchpoäng/27 partipoäng
2. Vitryssland 15/24
3. Ryssland 14/25
9. Sverige I 12/20
28.Sverige II 10/19½
30.Sverige IV 10/18
34.Sverige III 9/19

I svenska schacktävlingar används numera mycket
ofta en alldeles utmärkt resultat- och tabellgenerator
för att snabbt kunna lotta och dessutom få fram
allehanda viktig turneringsinformation. Detta
program heter Chess-Results.com.
Chess-Results.com har emellertid en allvarlig
nackdel om turneringsledningen slarvar med
resultatlistorna eller om klubbarnas rankingförare
inte ser upp. Den skapar inflation i det svenska
rankingsystemet, det vill säga i de så kallade
LASK-talen. De blir för höga.
Det beror på att när Chess-Results.com har
information om spelares LASK- och Elotal så
använder den vid inlottningen till så kallade
Schweizerturneringar systematiskt det högsta av
de två talen. Det är för att entydigt kunna bilda en
rangordning mellan spelarna. Det kan ju vara så att
en del spelare bara har LASK-tal, en del andra bara
Elotal (till exempel utländska spelare) och resten
båda talen. Risken är sedan stor att det endast är
dessa ”högstatal”, som redovisas i resultaten efter
tävlingen. Vid en rankingberäkning för en svensk
spelare ska man utgå från skillnader mellan
svenska rankingtal (LASK) och inte mellan ett
svenskt och dessa högstatal. Högstatalen kommer
ju att ge en överdriven bild av motståndarnas
spelstyrka. (Finns inte LASK-tal för båda spelarna
bör deras Elotal istället användas.)

Jag har sett detta missförhållande många gånger
under senare år. I rättvisans namn bör dock sägas
att både LASK- och Elotalet finns tillgängliga i
Chess-Results.com. De ligger dock dolda i den
individuella informationen för varje spelare. Det
krävs ett visst besvär för att få fram dem.
Ett praktiskt exempel. Jag deltog i årets VeteranSM i Örebro. Man använde Chess-Results.com
för rangordningen vid lottningen men också i
den officiella sluttabellen. För de tjugo spelarna
i tävlingen angavs därför LASK-talen för elva av
dem och Elotalen för de övriga nio. De nio hade
ju högre Elo- än LASK-tal. Ingenstans i tabellen
framgår att man använt informationen från två
olika rankingsystem och systematiskt tagit det
högsta av LASK och Elo för varje spelare. Om
man räknar min rankingförändring från tävlingen
korrekt (med mitt och mina motståndares LASKtal) blir den nio poäng lägre än om man räknar på
mitt LASK-tal och på tabellens tal. Detta kanske
kan tyckas vara felräkningspengar, men ge mig
några sådana turneringar per år och jag ska med
tiden jobba mig upp till ett riktigt respektabelt
rankingtal! Men det kommer att vara missvisande
högt.
Felix Nordström, tidigare ratingförare i Wasa SK

SSF:s rating officer: Viktigt att ratingförare
hämtar informationen på rätt ställe
Det är helt riktigt att det blir fel om man använder
det visade ratingtalet från Chess-Results.com då
man räknar ut förändringen i LASK-rating, och det
har heller aldrig varit meningen att man ska göra så.
Särskilt viktigt är det därför att framför allt
klubbarnas ratingförare är medvetna om att det
inte är självklart att det är LASK-talet som visas av
Chess-Results.com.

Informationen om LASK-tal finns i den
individuella informationen om varje spelare
och det är där man ska hämta uppgifterna för
ratingföringen. Spelarna möts ju dessutom under
partiet och kan då utbyta information om LASKrating.
Tapio Tikkanen, rating officer SSF
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Kristian Skölds son gav ut efterlämnat manuskript
Text: Niklas Sidmar
Kristian Sköld var under mitten
av 1900-talet en av landets främsta
schackprofiler. När han avled vid
76 års ålder 1988 hade han deltagit
i sju schackolympiader och tagit
SM-guld vid fyra tillfällen. Enligt
minnesartikeln i TfS skrev han under
sin livstid mer än 1400 schackkrönikor
i Expressen, och 1983 gav han ut
boken Schackpärlor, en samling korta
anekdoter, studier, problem och
partiställningar. Förra året gav hans
son Lennart Sköld ut det i stort sett
färdiga manuskript till en uppföljare
som fadern lämnade efter sig när
han dog. Boken fick titeln Schack –
tankens äventyr och idrott, och även
denna består av ett antal korta kapitel
med berättelser, spektakulära offer
och annat som snarare syftar till att
underhålla än att analysera på djupet.
– För honom handlade schack
om angrepp, och han var själv en
angreppsspelare under större delen
av sin karriär, även om han på
ålderns höst övergick till att spela mer
positionellt och försiktigt, berättar
Kristian Sköld var under många år en av landets stora
Lennart Sköld.
Kristian Sköld började att spela schackprofiler, med bland annat fyra SM-guld på meritlistan.
schack på tjugotalet, och även om
han under flera decennier tillhörde den absoluta det har inte blivit av förrän förra året.
Sverigeeliten kunde han aldrig satsa fullt ut. Det
– Upplagan är förstås liten, vi tryckte 100
berodde dels på hans karriär som polis, dels på att exemplar då, och nu ska vi trycka 100 till. Men
de några år äldre Gösta Stoltz, Gideon Ståhlberg jag är glad att boken har kommit ut till slut, säger
och Erik Lundin spärrade vägen, som Axel Lennart Sköld.
Ornstein skriver i sitt förord till boken.
Lennart har själv spelat schack på tävlingsnivå,
När Kristian Sköld vann sin första SM-titel men slutade som aktiv spelare på sjuttiotalet.
i Eskilstuna 1949 skrev TfS att ”Skölds seger är
– Jag kommer ihåg att han satt med ett
en kampviljans och idérikedomens triumf ”. Det schackbräde på onsdagarna och förberedde
skulle bli ytterligare tre SM-titlar, den sista i schackspalten som han skrev för Expressen.
Karlskrona 1963, och under många år ingick han Då satt jag ofta med när han analyserade olika
regelbundet i det svenska landslaget.
ställningar och det var högtidsstunder för mig,
Boken har varit på väg att ges ut tidigare, men minns Lennart Sköld.
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Schack

tankens äventyr och idrott
Mästare från en annan tid framträder
i Kristian Skölds postumt utgivna
Schack – tankens äventyr och idrott,
uppföljare till Schackpärlor. Vi får en
känsla för hur schacklivet gestaltade
sig i början och mitten av det förra
seklet. Författaren låter sin tids
storheter briljera, men de får även
bita i gräset mot okända förmågor.
En underhållande tidsbild från
1900-talets mitt.

Nästa
nummer
Nummer 4/2013
av Tidskrift för
Schack kommer
i mitten av
december.

Du kan köpa boken i din bokhandel
eller direkt via bokförlaget Atremi,
www.atremi.se

Riltonfonden söker

stipendiater
Doktor Tore Riltons fond delar årligen ut medaljer med tillhörande penningstipendier
till ungdomsledare i Sverige som gjort synnerligen värdefulla insatser för svenskt ungdomsschack.
Runt om i Sverige finns många ungdomsledare som verkligen är värda en extra uppmuntran. Det är emellertid omöjligt för Riltonfonden att ha en fullständig överblick och därför sker
samråd med Sveriges Schackförbund innan beslut fattas.
Arbetsordningen är följande:
● Riltonfonden annonserar i TfS och på Sveriges Schackförbunds hemsida om möjligheten för distrikt
och föreningar att föreslå lämpliga ungdomsledare för nämnda utmärkelser ur Riltonfonden.
● Förslaget sändes snarast, dock senast 1 januari 2014, med e-post till kansliet@schack.se eller med vanlig
post till:
Sveriges Schackförbund
Kabelvägen 19
602 10 Norrköping

● Sveriges Schackförbund vidarebefordrar förslagen till Riltonfonden tillsammans med sitt yttrande.
● Riltonfonden fattar beslut vid sitt vårmöte.
● Utmärkelserna delas ut vid SSF-kongressen i Borlänge 2014.

Välkomna med Era förslag!
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Landet runt

Blekinge:

Jan Lundin en av tre vinnare i Rödeby Open

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.

Förra året gjorde Svenska
Cupen comeback i regi av Linköpings ASS och med nya
handikappregler. Nu är det inte
divisionstillhörighet utan snittrating som ligger till grund för
handikappsystemet.
Första året kom 25 lag till
start och när det nu var dags
för tävlingen igen hade antalet
deltagande lag ökat till 31.
Överlägsen vinnare blev SK
Team Viking, som tog 13 matchpoäng av 14 möjliga.
SS Manhem kom tvåa på 10
poäng, samma som SK Rockaden Stockholm II, Linköpings
ASS och SK Rockaden Umeå.

Anna Cramling mötte Yohio på RixFM-festival

Yohio utmanade Anna Cramling under en av de tre RixFM-festivaler
där Johanna Valentin inom ramen för projektet Utsiktstornet
arrangerade schackevent under sommaren. Johanna har beviljats stöd
från stiftelsen Reach for Change för att ta fram modeller och material
för att använda schack som ett verktyg för social och intellektuell
utveckling.

Göteborg:

Västergötland:

Emanuel Berg har vunnit SS Manhems årliga
stormästarturnering tre gånger, men i år fick han
nöja sig med en tredjeplats. Berg var en halv poäng
efter Eduardas Rozentalis och Tiger Hillarp som
delade segern med 6½ poäng på de nio ronderna.
Stormästarturneringen var en del av SS
Manhems schackvecka som även bjöd på en
IM-grupp, breddturneringen Ebbe Cup samt
veteranturneringen Arne Berggrens minne. IMturneringen vanns av manhemiten Johan Hultin
på 6½ poäng, vilket räckte till en IM-norm.

Liksom i Göteborg blev det idel stormästare på
prispallen i Lidköping Open, som spelades i
månadsskiftet augusti/september. Förstaplatsen
delades av Hans Tikkanen, Emanuel Berg och Lars
Karlsson som alla tog 6 poäng på sju ronder.
Snabbschacksturneringen Lidköping Open är
ny för i år och arrangörerna hade som målsättning
att nå åttio deltagare. Det lyckades inte riktigt,
men 72 startande är inte heller fy skam och den
siffran kan säkert höjas ytterligare till nästa år.

Stormästarna bäst i Göteborg...
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...liksom i Lidköping Open

Tikkanen vann
Västervik Open

Philip Lindgren svarade för en
liten skräll när han besegrade
Hans Tikkanen i den femte
ronden av Västervik Open.
Tikkanen vann dock övriga sex
partier vilket räckte till turneringsseger. Jesper Hamark, SK
Kamraterna hade segerchans
inför sista ronden men fick
nöja sig med remi mot Thomas
Ernst samtidigt som Tikkanen
besegrade Patrik Lindborg.
Tredjeplatsen delades av
Lindgren och Victor Nilsson.
Tre spelare delade segern i årets upplaga av Rödeby Open, som spelades
34 spelare deltog.
första helgen i augusti: Jan Lundin (bilden), Fredrik Lindh och Jan
Persson.

FOTO: Sten Bernhardsson

Team Viking vann
Svenska Cupen

Stockholm:

FOTO: Johanna Valentin

Östergötland:

Småland:

SCHACK-SM
BORLÄNGE
DALARNA
12-20
JULI
2014
Falun
Lugnet
7–15
juli
2012
www.schacksm2014.se
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Schackklubben Rockaden Sthlm inbjuder i
samarbete med Sveriges Schackförbund till
Skol-SM i schack 11-13 oktober 2013

Västerås Open

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

Spelplats
Växhuset, Viktor Larssons plats, Västerås. Spellokalen
ligger mitt i stan, precis bredvid spelarhotellen och
på bekvämt gångavstånd från järnvägsstationen.

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

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

Fredag

B 1997-1998
G 2003

C 1999
H 2004

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

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

Prisutdelning cirka 14:00
Startavgift:

150 kronor

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

För medföljande:
Anmälan:

Information:

Prova-på-turnering; Föredrag om att satsa på schack/ vara schackförälder
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.
Rockadens hemsida, mejl till rockaden@swipnet.se eller telefon 08-645 50 83.

Välkomna!

27–29 september 2013

D 2000
E 2001
I 2005 och yngre

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.

Information från Sveriges Schackförbund
● Inom kort kommer vi att skicka ut information inför den allsvenska säsongen till alla
allsvenska lagledare. Det är därför viktigt att klubbar som byter lagledare ändrar detta i
det digitala medlemssystemet.
Spelarregistrering sker automatiskt när man registrerar ett aktuellt medlemskap samt
ratingtal i medlemssystemet.
● Allsvenska resultat rapporteras liksom förra säsongen av lagledare i medlemssystemet,
och matchlistan behöver inte skickas in till kansliet, men ska sparas hos klubben.
Nytt för i år är att vi inte tar emot resultat via telefon, utan endast via medlemssystemet
samt via e-post.
Sveriges Schackförbunds kansli, 011-10 74 20
kansliet@schack.se

ACO World Amateur Chess Championship 2014
07. - 16. juni 2014 - Rhodos (Grekland)
Kontantpriser: 5000 EURO (21 priser) / 9 ronder
4- och 5-stjärniga hotell med all-inclusive eller halvpension
1000 kvadratmeter stor spellokal

Från 549 EUR
per person
All-Inclusive

Turneringen kommer att spelas i 7 grupper:
A: 2201 – 2400 B: 2001 – 2200 C: 1801 – 2000
D: 1601 – 1800 E: 1401 – 1600 F: 1201 – 1400
G: 0 – 1200

Spara 100 euro per person genom att
anmäla dig senast 15 november 2013!

Kontakt & registrering: rhodes@amateurchess.com

2013
168 spelare från
26 länder
Redan mer än 130
registreringar
för 2014
Begränsat antal
platser

www.amateurchess.com/rhodos
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SM-kombinationer
Av Axel Smith
1.R.Arvidsson – M.Olofsson-Dolk
Junior-SM
XIIIIIIIIY

2. N.Grandelius – H.Tikkanen
SM-gruppen
XIIIIIIIIY

3 A.Persson – D.Cramling
Mästar-Elit
XIIIIIIIIY

4. J.Hector – P.Cramling
SM-gruppen
XIIIIIIIIY

5. M.Wiedenkeller – B.Lindberg
SM-gruppen
XIIIIIIIIY

6. S.Kassani – M.Ollén
Junior-SM
XIIIIIIIIY

9-?r?-?k?0
9?p?-?pZpp0
9p?-?-?-?0
9?-?q?-?-0
9P?P?-?-?0
9?-?-?R?-0
9-WQ-?r?PZP0
9TR-?-?-?K0
xiiiiiiiiy
Svart drar

9-?-?-Trk?0
9?-?R?p?-0
9-Vl-?p?p?0
9?p?-?-WQ-0
9-?-?-?-Zp0
9ZP-ZP-?-?P0
9-ZPL?KZPP?0
9?-?-?-Wq-0
xiiiiiiiiy
Vit drar
7. M.Ollén – M.Lokander

Junior-SM
XIIIIIIIIY
9r?-?r?k?0
9?-Zp-?pZp-0
9p?nZplWq-Zp0
9?p?-Zp-?-0
9-?-ZPPSn-?0
9?-ZP-WQN?-0
9PZPLSN-ZPPZP0
9TR-?-TR-MK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

9-?-Tr-Trk?0
9?p?-?-Vlp0
9-?p?-?p?0
9?-?p?-Wq-0
9-?-?-Sn-?0
9?-?-WQL?-0
9PZPP?NZPP?0
9?-?R?R?K0
xiiiiiiiiy
Svart drar

9-?-?n?-?0
9Zp-?-?kZpL0
9-?P?p?-?0
9?-?pWQ-?-0
9-?-?-?-?0
9Wq-?-?PZP-0
9-?-?-?KZP0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Vit drar
8. D.Cramling – A.Larsson

Mästar-Elit
XIIIIIIIIY
9-?-Wqr?k?0
9?pSn-TrnVlp0
9p?-Zp-?p?0
9?-ZpP?-ZP-0
9P?P?-ZP-?0
9?-SN-VL-MK-0
9-ZP-WQ-?-?0
9?-?LTRR?-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

9-?-?rTrk?0
9?l?nWq-Vlp0
9p?-Zpp?p?0
9?-Zp-?-SN-0
9PZpN?P?-TR0
9?-?P?-?-0
9-ZPP?-?PZP0
9TR-VL-WQ-MK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

9-?-?-?-?0
9?P?N?pMk-0
9p?-Vl-?p?0
9ZP-?p?-?-0
9-?-ZPp?-?0
9?Q?-ZP-ZP-0
9-?-?qZP-?0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar
9. T.Hillarp – H.Tikkanen

SM-gruppen
XIIIIIIIIY
9-?-?-?k?0
9Zp-?-?-Zpp0
9-?-Wq-?-?0
9?-Zp-?-SNl0
9-?PZp-Snn?0
9?-?P?Q?-0
9P?-?-ZPLZP0
9?-VL-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

Lösningar på nästa sida
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Lösningar
1.

Båda damerna hänger, men innan svart slår på b2 kan han inkassera ett torn. 23...Dxf3!

2.

24...Tde8 25.Dd2 Txe2! Löparen på f3 är överbelastad. 26.Lxe2 Dxg2 matt

3.

Vit har roat sig med en tornutflykt till h-linjen. Det är sällan bra, och här straffas det ännu
hårdare än vanligt. 19...Ld4+ 20.Le3 Om 20.Kh1 så 20...Lf2 och tornet faller. 20...Dxg5! Svart
får pjäs mer.

4.

Båda spelarna angriper motståndarens kung, som så ofta i ställningar med olikfärgade löpare,
men Hector hinner först: 43.Lxg6! Dxf2+ 44.Kd1 Df1+ 45.Kc2 De2+ 46.Kb1 Nu finns det
flera sätt för vit att undvika remischackarna. Det mest effektiva är 46...Df1+ 47.Ka2 Dc4+
48.Ka1 Df1+ 49.Lb1+ Schack – och matt efter nästa drag.

5.

6.

40.Lg6+! 40.c7? Da2+! (40...Da6 41.Lf5! vinner för vit) 41.Kh3 Da6 42.Lf5 Df1+ 43.Kh4 Dc4+
44.Kg5 Dxc7 med trolig remi. 40...Kxg6 41.Dxe6+ Svarts springare tvingas överge kontrollen
över c7-fältet. 41...Kh7 Partiet fortsatte 41...Sf6 42.c7 Db2+ 43.Kh3 Dc1 44.c8D Df1+ 45.Kh4
Dxf3 46.Dc2+ Kh6 47.Def5 och svart gav upp. 42.Dxe8 Vit ska vara lite försiktig för att inte
tillåta remischackar, men med tre bönder runt kungen och möjlighet att vandra uppåt ska det
inte vara några problem. Exempelvis 42...Dd3 43.g4 Dd2+ 44.Kg3 g5 45.De7+ Kg6 46.De6+
Kg7 47.De5+ Kg6 48.c7 och bonden promoverar.
38...Lxg3! 39.fxg3 De1+ 40.Kh2 De2+ Kungen kommer inte undan – remi.
I ställningen har 37...Kg7! 38.Sc5-d7 just spelats.Vit kunde ha undvikit remischackarna genom
följande fantastiska variant: 38.Db1! Lxg3 39.Df1! Svart kan naturligtvis inte byta dam. Det ser
dock ut som om svart kan få remi genom 39...Dg4 (39...Lh2+ 40.Kg2 Dh5 41.f4! vinner för vit.)
40.fxg3 Dxg3+ 41.Kh1 Dh4+ 42.Kg2 Dg4+ 43.Kf2 Df3+ men vit kan offra allt utom bonden
på b7: 44.Ke1! Dxe3+ 45.De2 Dg1+ (Det går inte heller att hitta några remischackar i följande
variant: 45...Dc1+ 46.Kf2 Df4+ 47.Kg2 Dg5+ 48.Kf1 Df4+ 49.Df2 Dc1+ 50.De1 Df4+ 51.Ke2
Df3+ 52.Kd2) 46.Kd2 Dxd4+ 47.Kc2! Dxc5+ 48.Kb1! Det finns inget försvar mot Db2+.

7.

17...Lh3! 18.g3 18.gxh3 Dg6+ och vit tvingas ge material för att undvika matt. 18...Sg2 Svart
vinner kvalitet.

8.

28...Sxg5! 29.fxg5? Det hade varit bättre att acceptera att g5-bonden gick förlorad. 29...Txe3+
30.Txe3 Dxg5+ 31.Kf3 31.Kf2 Txe3 32.Dxe3 Ld4 vinner damen. 31...Tf8+ 32.Ke2 Dg2+
Svart vinner tillbaka det offrade tornet med två merbönder. Godnatt. 33.Kd3 Dxf1+ 34.Kc2
Lh6 Ännu mer godnatt.

9.

Svarts springare ser hotfulla ut men är mer än så: 29...Se2+! Gaffel. 30.Dxe2 Dxh2+ 31.Kf1
Se3+ Avdragare. 32.Dxe3 dxe3 33.Lxe3 Hillarp brukar ge damen för två pjäser med framgång,
men inte så här... Tikkanen förenklade ställning med 33...Le2+ 34.Kxe2 Dxg2 och lät h-bonden
avgöra.
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Svenska Schackbutiken AB
”Hos oss blir schack enkelt”

Behöver du schackböcker, schackprogram eller schackspel? Jag har allt en schackspelare behöver!
inns varan hemma skickas den samma dag. Beställningar under 600 kr skickas mot faktura och endast
enhetsporto 29 kr tillkommer. Min styrka är gedigen produktkompetens och mycket hög servicenivå.
Vill du ha rabatt varje gång du handlar? Gå då med i Schackbutiken Klubb där du får 15 % rabatt på
böcker och 10 % på allt schackmaterial! Fullständiga villkor finns på vår hemsida. Schackbutiken ägs
och drivs av IM Ari Ziegler. Välkommen att besöka den välsorterade butiken där du hittar Nordens
största lager av schackartiklar!
Hemsida: www.schackbutiken.com
e-post: schackbutiken@tele2.se
Öppet mån–fre 10.00–18.00, Welandergatan 12A, 416 56, Göteborg
Tel/fax: 031-24 47 14

Grandmaster Repertoire 14 – The French Defence 1
av GM Emanuel Berg, 2013, 328 sidor, 225 kr

Franskt försvar är en av de mest populära och pålitliga svaren mot 1.e4. Svart erbjuder sin
motståndare att erövra terräng i centrum, med avsikten att underminera motståndarens
ställning och genomföra ett motangrepp. Även om mängden teori expanderat kraftigt de
senaste åren, leder Franskt ofta till ställningar där positionell och strategisk förståelse
visar sig vara mer relevant är långa serier av datorgenererade varianter.
Grandmaster Repertoire 14 – The French Defence 1 introducerar Winawervarianten efter
öppningsdragen 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4, och tillhandahåller expertrekommendationer
mot alla vits viktiga möjligheter, med undantag av den kritiska 7.Dg4-varianten,
vilken kommer att täckas speciellt i volym två. volym tre hanterar Tarraschvarianten,
framskjutningsvarianten och alla andra varianter.

Pump Up Your Rating

av IM Axel Smith, 2013, 376 sidor, 225 kr
Pump Up Your Rating visar dig hur du blir din egen schackcoach. Den lär dig hur du arbetar
med dina egna partier och förbättrar dig; hur man tänker schack och hur man praktiserar
schack. Boken är instruktiv och underhållande med många personliga vinklingar och
erfarenheter från tränaren och hans träningspartners.

GM Preparation 4 – Attack & Defence
av GM Jacob Aagaard, 2013, 304 sidor, 290 kr

I Attack & Defence presenterar Jacob Aagaard de viktigaste principerna i hur man angriper
och försvarar sig. Genom att karva ut dynamisk schack i olika fält alltefter förmåga/egenskap,
ger han läsaren en tydlig möjlighet att öka sin förståelse i denna viktiga del av partiet.
“Att spela ﬁol eller att lära sig språk påminner om varandra - hjärnan behöver en speciell
karta för dessa typer av aktiviteter, så man behöver starta dessa vid ung ålder - p.g.a.
kemiska substanser i hjärnan, gissar jag. Detta förklarar varför så många spelare fastnar på
en viss nivå - deras karta är ﬁxerad! Deprimernade, eller hur? Men det är här som Aagaard
(och andra tungviktare som Dvoretskij och Jusupov) kommer till undsättning! Böckerna i
denna serie är skapade för att förändra dessa hjärnkartor. Jacob vill omvandla den snäva
vägen i dragﬁnnandet till en motorväg där de bra dragen ﬂödar!”
Från förordet av Sune Berg Hansen
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Avsändare: Sveriges Schackförbund,
Kabelvägen 19, 602 10 Norrköping

Sätt far t!
En ny generation Fritztrainer

Interaktiv och kommunikativ - ChessBases nya träningsformat förvandlar dig från en åskådare på tomgång till en
aktiv deltagare! "Coachens" frågor besvarar du genom att prova drag på skärmen. Du får omedelbar feedback, vilket
gör det enklare för dig att förstå teman och varianter. Schacklektioner har aldrig varit så enkelt och underhållande.

• Video running time: 5 hours
• With interactive training
including videofeedback
• Exclusive Database with
312,000 games

• Database with all games the author
has played against the French Defence

• Including CB 12 – Reader

System requirements:

Minimum: Pentium III 1 GHz, 1 GB RAM,
Windows Vista, XP (Service Pack 3),
DirectX9 graphic card with 256 MB RAM,
DVD-ROM drive, Windows Media
Player 9 and internet connection for program activation.

Recommended: PC Intel Core i7, 2.8 GHz,
4 GB RAM, Windows 7 or Windows 8,
DirectX10 graphic card (or compatible)
with 512 MB RAM or better, 100% DirectX10
compatible sound card, Windows Media
Player 11, DVD-ROM drive and internet
connection for program activation.

T i v i a kov

Born 1973 in Krasnodar (Soviet Union), Sergei Tiviakov was a member of
the Smyslov school and gained the titles of World Youth Champion at U16
and U18 levels. 1994 he represented Russia in the Chess Olympiads. Since
1997 Tiviakov has been living in Groningen (Netherlands). With his new
home country he won the title in the European Teams Championships in
both 2001 and 2005 and was victorious in the championship of the Netherlands in 2006 and 2007. Tiviakov celebrated his biggest success in 2008
when he won the European Individual Chess Championship.

ChessBase GmbH
Osterbekstr. 90a
D-22083 Hamburg
info@chessbase.com
www.chessbase.com
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The aim of this DVD is to provide the player with White with a complete repertoire. 3.Nd2
is an excellent weapon with which to fight the French Defence, as the author of this DVD
explains. Based as it is on his personal experience and the latest theoretical developments,
this DVD is an excellent starting point from which to learn how to play 3. Nd2, the Tarrasch
Variation. Sergei Tiviakov has been very successful in beating the French Defence with an
overall score of 80% (well above average) from 219 games played.
The DVD contains lots of exclusive information and databases not available anywhere else.
The main database consists of about 312,000 games. All the games the author has played
in the French Defence are provided, many of which have not been published previously.
Also, there are on this DVD a reference database and a database with annotated games.

It also contains interactive training: test yourself and find out if you have mastered your
new repertoire and if you are ready for battle at the board. Video feedback on your proposals is also included! Everything makes this DVD a must-have one if you want to learn how
to play against the French Defence by choosing 3.Nd2.
• Video running time: 5 hours
• With interactive training
including videofeedback
• Exclusive Database with
312,000 games

• Database with all games the author
has played against the French Defence

• Including CB 12 – Reader

System requirements:

Minimum: Pentium III 1 GHz, 1 GB RAM,
Windows Vista, XP (Service Pack 3),
DirectX9 graphic card with 256 MB RAM,
DVD-ROM drive, Windows Media
Player 9 and internet connection for program activation.

Born 1973 in Krasnodar (Soviet Union), Sergei Tiviakov was a member of
the Smyslov school and gained the titles of World Youth Champion at U16
and U18 levels. 1994 he represented Russia in the Chess Olympiads. Since
1997 Tiviakov has been living in Groningen (Netherlands). With his new
home country he won the title in the European Teams Championships in
both 2001 and 2005 and was victorious in the championship of the Netherlands in 2006 and 2007. Tiviakov celebrated his biggest success in 2008
when he won the European Individual Chess Championship.

Recommended: PC Intel Core i7, 2.8 GHz,
4 GB RAM, Windows 7 or Windows 8,
DirectX10 graphic card (or compatible)
with 512 MB RAM or better, 100% DirectX10
compatible sound card, Windows Media
Player 11, DVD-ROM drive and internet
connection for program activation.

ChessBase GmbH
Osterbekstr. 90a
D-22083 Hamburg
info@chessbase.com
www.chessbase.com
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SeRgei Tiviakov

€ 27,90
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Sergey Karjakin
skapade först rubriker
Chess Prodigies
2002 när han som
Uncovered: Sergey
Karjakin
12 år och 7 månader
gammal blev världens
yngste stormästare. Ett rekord som
chockade schackvärlden och som håller
än idag.
I den här första
DVDn i en ny serie, undersöker IM
Lorin D´Costa en av den moderna världens
kändaste underbarn - Sergey Karjakin. Lorin
D'Costa koncentrerar sig på Karjakins tidiga
karriär och visar hur han besegrade stormästare redan vid 11 års ålder. I de ukrainska
lagmästerskapen 2001 blev GM Pavel Eljanov
det första offret och partiet vanns från ett
lika slutspel!! Tolv år gammal uppvisade han
mästerlig precision när slog han Alexei Shirov
och 2004, 14 år gammal, nötte han ner den
regerande världsmästaren Vladimir Kramnik
i ett olikfärgat löparslutspel i Dortmund.
Med Chessbase nya interaktiva funktion kan
du nu delta genom att utföra drag på brädet
som svar på författarens frågor. Oavsett vilket
drag du väljer får du videofeedback från
författaren. Naturligtvis finns det många fler
fantastiska partier på DVDn vilket skapar en
schacklig dokumentär, där du deltar i varje
steg, över Karjakins väg från underbarn till
utmanare om världsmästartiteln! I DVDn
finns även en databs med 1729 partier (!) av
den ännu unge Sergey! Eftersom denna och
de andra DVDerna från ChessBase innehåller
programmet ChessBase reader behöver du
ingen ytterligare programvara för att tillgodogöra dig innehållet.

Lo r i n D ‘ Costa

Chess Prodigies Uncovered:
Sergey Karjakin

MONOGRAPH

Sergey Karjakin hit the headlines in 2002 when he became the world’s youngest ever grandmaster aged just 12 years 7 months, a record which shocked the chess world and still stands
today. In the first of this new series with ChessBase, IM Lorin D’Costa investigates one of the
most famous prodigies of modern times – Sergey Karjakin. In this DVD, D’Costa focuses mainly
on Sergey’s early career from aspiring 9 year old up to grandmaster at 12, culminating in his
current world top 10 status, and on who his rivals are for the title of world champion.
Not many chess players can say they defeated a grandmaster at age 11, but Sergey did when
he defeated Pavel Eljanov in the Ukrainian Team Championships in 2001, and from a level endgame at that!
How did Sergey defeat one of the world’s best players, Alexei Shirov, with masterful precision
at the age of just 12?
How did Sergey grind down the reigning world champion Vladimir Kramnik in 2004 in an
opposite coloured bishop ending in the Dortmund playoff aged just 14?

Enjoy these and many other scintillating games, along with the new ChessBase interactive
format of Question & Answer, to enjoy an interesting documentary about one of the strongest
players in modern day chess and his road from young prodigy to grandmaster and beyond!
• Video running time: 5 hours

• Interactive training including
video feedback
• Database with 1.729 games
• Including CB 12 – Reader
• Language: English

system requirements:

Minimum: Pentium III 1 GHz, 1 GB RAM,
Windows Vista, XP (Service Pack 3),
DirectX9 graphic card with 256 MB RAM,
DVD-ROM drive, Windows Media
Player 9 and internet connection for program activation.

Lorin D’Costa is an International Master from
London, England. He is a full time chess teacher
and author, coaching some of Englands best young
talents. This is his first DVD for ChessBase.

ChessBase GmbH
Osterbekstr. 90a
D-22083 Hamburg
info@chessbase.com
www.chessbase.com

recommended: PC Intel Core i7, 2.8 GHz,
4 GB RAM, Windows 7 or Windows 8,
DirectX10 graphic card (or compatible)
with 512 MB RAM or better, 100% DirectX10
compatible sound card, Windows Media
Player 11, DVD-ROM drive and internet
connection for program activation.

ISBN: 978-3-86681-379-3

RRP

MonoGraPH

It also contains interactive training: test yourself and find out if you have mastered your
new repertoire and if you are ready for battle at the board. Video feedback on your proposals is also included! Everything makes this DVD a must-have one if you want to learn how
to play against the French Defence by choosing 3.Nd2.

Lär dig hur man genomför ett angrepp
with the
mot svarts kung genom Attacking
Italian Game and the
att använda olika meto- Ruy Lopez
der! Även om Italienskt
och Spanskt i huvudsak är positionella
öppningar, är det ofta
möjligt att använda sig
av olika angreppsmetoder. Denna DVD är
till mestadel baserad på
författarens personliga
erfarenheter, vilket gör den till en tämligen unik
schackprodukt. Metoderna som beskrivs i DVDn
är resultatet av i praktiken Tiviakovs livslånga
erfarenheter, eftersom han har spelat öppningarna sedan 1986. Han har många vinster även
mot flera av de bästa spelarna i världen. Många
av partierna och koncepten han förmedlar har
aldrig tidigare publicerats. DVDn är indelad i
fyra kapitel i enlighet med den angreppsmetod
som har gett och ger Tiviakov bäst resultat. Tack
vare det interaktiva konceptet lär du dig snabbare
än när du tittar på vanliga schack-DVDer. Svara
på Tiviakovs frågor genom att göra ett drag på
brädet. Tiviakov ger dig olika svar beroende på
vilket drag du vill prova. Det spelar heller ingen
roll om du har rätt eller fel – Tiviakov ger dig
med feedback. Nu går det både lättare, snabbare
och tryggare att lära in varianter och motiv i
varje drag! Utöver sina egna partier inkluderar
han några partier av formidabla spelare som
Karpov. Vidare kompletterar Tiviakov videoinstruktionerna med en stor databas samt en
databas med alla han egna partier (även här får vi
se många partier som aldrig tidigare publicerats)
i Skotskt och Italienskt. Detta ger studenten
utmärkta möjligheter att gå vidare med sina egna
studier. Allt ovanstående ger dig en ovanligt
allsidig produkt som lär dig att spela Italienskt
och spanskt och uppnå bästa resultat.
DVDn kommer i slutet av september.

S e R g e i T i v i a kov

The French Defence. 3.Nd2:
a complete repertoire for White.

Lorin D‘ Costa

Chess Prodigies Uncovered: Sergey Karjakin

The DVD contains lots of exclusive information and databases not available anywhere else.
The main database consists of about 312,000 games. All the games the author has played
in the French Defence are provided, many of which have not been published previously.
Also, there are on this DVD a reference database and a database with annotated games.

OPENING

The French Defence. 3.Nd2: a complete repertoire for White. oPeNiNg

The aim of this DVD is to provide the player with White with a complete repertoire. 3.Nd2
is an excellent weapon with which to fight the French Defence, as the author of this DVD
explains. Based as it is on his personal experience and the latest theoretical developments,
this DVD is an excellent starting point from which to learn how to play 3. Nd2, the Tarrasch
Variation. Sergei Tiviakov has been very successful in beating the French Defence with an
overall score of 80% (well above average) from 219 games played.

The French Defence. 3.Nd2: a complete repertoire for White. oPeNiNg

Målet med den här
dvdn är att förse vitFrench Defence.
spelaren med en kom- The
3.Nd2: a complete
repertoire for White.
plett repertoar mot
Franskt försvar med
3.Sd2, även kallad
Tarrasch-varianten.
Den är enligt Tiviakov ett utmärkt vapen
att bekämpa franskt
med. Att materialet är
baserat på hans egna
erfarenheter och de
senaste teoretiska utvecklingarna gör skivan till
en god utgångspunkt för att lära sig öppningen.
Sergei Tiviakov har varit mycket framgångsrik
på det franska slagfältet och har 80% som vit
(långt över genomsnittet) på 219 spelade partier.
Dvdn innehåller mängder med exklusiv information och databaser som inte finns tillgängliga
någon annanstans. Huvuddatabasen består av
312 000 partier däribland alla partier författaren
själv har spelat, många av vilka aldrig tidigare
blivit publicerade, finns givetvis inkluderade.
Därtill finner du en referensdatabas och en bas
med kommenterade partier. Dessutom får du
interaktiv träning: testa dig själv och få reda på
om du bemästrar din nya repertoar och om du
är redo för spel. Videofeedback på dina förslag
finns vid dina fingertoppar vilket naturligtvis är
pricken över i:et.
Sergei Tiviakov föddes 1973 i Krasnodar, Soviet
och var medlem i Smyslovs schackskola och blev
juniorvärldsmästare för både 16- och 18-åringar.
1994 var han del av det ryska olympialaget.
Sedan 1997 är han bosatt i Groningen, Holland
som blivit hans nya hemland. Som del av sitt
nya landslag vann han europamästerskapet för
lag 2001 och 2005 (i Göteborg) och vann individuella Holländska mästerskapen både 2006 och
2007. Hans hittills största framgång var dock
den individuella guldmedaljen och titeln Europeisk Mästare från 2008.SBN 978-3-86681-

S eR g e i T i v i a kov

The French Defence. 3.Nd2:
a complete repertoire for White.

Chess Prodigies Uncovered: Sergey
Karjakin av IM D´Costa

D ‘ Co sta

GM Sergei Tiviakov: Attacking with the
Italian Game and the Ruy Lopez

T i v i a kov

The French Defence. 3.Nd2 av
GM Sergei Tiviakov

€ 27,90

Speltid: fem timmar
78-3-86681-381-6

SEK 260

