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Fantastiska möjligheter
att utveckla schacket
Under våren genomförs den första
svenska akademiska utbildningen
i schack någonsin. På Malmö
Högskola går ett trettiotal pedagoger från hela landet en kurs i
hur man kan använda schack som
pedagogiskt verktyg i undervisningen, under ledning av Lars
Holmstrand och Jesper Hall.
En viktig del i utbildningen är
de självständiga arbeten som ska
genomföras. Varje deltagare ska
mellan själva kurstillfällena göra
en studie i sin hemmiljö, vilket i de
allra flesta fall är en skola. Några
av de ämnen som kommer att studeras är ”Hur
får vi tjejer att fortsätta spela schack?”, ”Schackets
påverkan på ett litet samhälles utveckling” och
”Vad händer efter Schackfyran?”. Dessutom
kommer ett test av schackappar att genomföras.
Det här är en fantastisk möjlighet att utveckla
schacket i Sverige. Inte bara för att det snart
kommer att finnas trettio stycken färska, hungriga
högskoleutbildade schacktränare utan också för
den nya kunskap de kommer att dela med sig av
till resten av Schacksverige.
En annan liknande sak som pågått under
våren är en kurs i varumärkeskunskap vid
Stockholms Universitet. Det är läraren och
varumärkesgurun Tony Aperia, som även är
medlem i Schackakademien, som låtit sina elever
fundera över varför schack inte är mer populärt än
vad det är i media, bland sponsorer och så vidare.
De har skrivit uppsatser om hur vi med relativt
enkla medel skulle kunna förändra vårt sätt att
organisera oss eller presentera oss för att bli mer

intressanta.
Bland alla dessa nya inspel,
både från pedagogerna på
Malmö Högskola och från
varumärkesexperterna på Stockholms Universitet, finns med all
säkerhet några riktiga guldkorn
som vi i så fall självklart ska ta till
oss. För naturligtvis är det så att även
de som inte är hundraprocentigt
engagerade i schackets vardag ändå
kan ha goda idéer som vi kan dra
nytta av (speciellt om det heller inte
kostar oss särskilt mycket). Vi har
stora förhoppningar på detta, och
ser dessutom fram emot flera liknande kurser och
samarbeten i framtiden.
I vår egen värld händer det redan en hel del
saker. Damerna har haft väldigt uppskattade
förberedande läger inför sommarens OS i
Tromsö och även herrarna laddar för stordåd
på världsmästarens hemmaplan. Men före OS är
det SM i Borlänge med en del nyheter. En sak vi
hoppas mycket på är det ungdomsläger som pågår
under SM. Med både möjlighet till schackliga
förberedelser och partigenomgångar under
kunnig ledning men också bad, lek och annat kul
tror vi att det kan vara ett intressant alternativ för
många. Det finns även del andra nyheter i SMprogrammet, kolla mer i annonsen som finns på
mittuppslagen i tidningen. Så nu är det bara att
anmäla sig!
Carl Fredrik Johansson, ordförande SSF
carl.fredrik.johansson@schack.se
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Här spelas Schac
Texter och foto: Hans Dahlqvist
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Cecilia Öhlund, Visit Södra Dalarna, och
Arne Lindström, sekreterare i Borlänge
SK hälsar alla schackspelare välkomna
till Hotell Galaxen. Det var här som SM
spelades 1992 och 1995. I år är det dags
igen.
– Det är en underbar miljö för schack,
säger de.
Samma flärd som i Café de la Régence i
Paris där Paul Morphy firade triumfer.

B

orlänge är värd för Schack-SM 12-20 juli 2014.
Efter SM i Falun 2012 var det få som trodde
att Dalarna skulle arrangera ett mästerskap i
schack inom överskådlig tid. Å andra sidan
är Dalarna mitt i landet ganska rättvist med
tanke på resor. Det sägenomspunna landskapet bör
passa såväl studenten i Lund som veteranen i Kiruna.
Förtjänsten är helt Visit Södra Dalarnas. En organisation för kommuner och näringsliv med ambitionen
att sätta landskapet på kartan.
– Vårt uppdrag är att generera gästnätter till
Borlänge och Falun, säger projektledaren Cecilia
Öhlund. Dra hit konferenser och idrottsevenemang.
Visit Södra Dalarna tar ansvar för att mästerskapet
blir precis så lyckat som stjärnorna, ungdomarna och
alla vi andra vill att det ska vara. Klubbarna i länet
hjälper till efter förmåga.
Visit Södra Dalarna höll i trådarna när mästerskapet
avgjordes i Falun. När Sveriges Schackförbund återkom med en förfrågan togs den väl emot.
– Vi marknadsför mästerskapet och bokar upp
hotellrum till pressade priser, säger Cecilia Öhlund.
För ungdomen har vi extra erbjudanden vid sidan av
schacket, som bad och museibesök.
Årets Schack-SM spelas i Hotell Galaxen i centrala
Borlänge. Etablissemanget har erfarenhet av schackmästerskap. Det var här som SM anordnades 1992
och 1995. Då fick mästerskapen högsta betyg vad
gällde spelmiljö, ljus och toaletter. Den eleganta
festsalen med väggutsmyckning, heltäckningsmattor

ck-SM i sommar
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och teakfärgat dansgolv är mer av komfort och
glans än vad som är möjligt i en idrottshall.
Senast det begav sig i Borlänge, 1995, fanns
840 spelare på startlinjen. Det var också året
som digitala klockor användes för första gången
i SM. Nytt var också värmeisolerade pappmuggar
för kaffe. Inga brända fingertoppar på vägen till
spelbordet. En uppskattad nyhet som dessvärre
tycks ha försvunnit. Lars Degerman, Vällingby SS,
blev Sverigemästare.
Nu tar Borlänge nya tag och hoppas på över
1000 startande. Varför inte? När inte grandiosa
Örebro lyckades nå drömgränsen är det upp till
lille David att ta upp handsken.
Borlänge är en järnvägsknut och bruksort.
Samhället har präglats av Domnarvets järnverk
och Kvarnsvedens pappersbruk. På tidigt åttiotal
hade industrierna runt 8000 anställda. På ett eller
annat sätt berördes varenda en i Borlänge av vad
som föregick där.
Några år senare var konjunkturen en annan
och i paniken utformade kommunen en plan B.
Alternativet var att marknadsföra Borlänge som
en handelsstad och sudda ut bilden av rök och
sot. Den imagen filas det på än. Bruket och verket
är idag slimmade organisationer med runt 2500
anställda. Det räcker inte. Det är inom data, handel
och logistik de nya jobben skapas. Trafikverket
har huvudkontor i staden och sysselsätter en rad
konsultbolag.
Stadsdelen Norra Backa med ruffiga tomter och
småindustrier har i rekordfart förvandlats till en
gigantisk handelsplats. Här finns köpcentrumet
Kupolen med butiker för telekommunikation,
mode och inredning, Ikea, som invigdes i höstas,
Biltema, Clas Ohlson, Jula. You name it. Det som
inte kan köpas på Norra Backa finns inte världen.
Ungefär så.
Vad är det då schackspelaren möter i Borlänge?
Tja, en stadskärna fylld av krogar när analysen på
rummet inte orkas med. Norra Backa förstås, för
den köpglade. Allt på gångavstånd till spelplatsen
i Galaxen.
Men det finns mer att upptäcka. Före 1870-talet
var Borlänge några enkla parhus med tillhörande
ladugårdar längs byvägen. Forsarna i älven
ändrade allt. Vattenkraften gav industrier som
krävde järnväg och den moderna tiden rullade
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igång. Böndernas samlingsplats Stora Tuna kyrka,
som planerades som domkyrka, klarade inte den
utmaningen. Det var i Borlänge som samhället
byggdes och inte i Tuna.
Stora Tuna kyrka är värt ett besök, liksom
Ornäsloftet där Gustav Vasa på sin flykt undan
danskarna rymde ut genom fjöset. Konungens
propagandamakare Peder Schwartz var en påhittig
en och nyttig för Dalarna. Hela Vasaloppet lever
gott på myten.
För kulturintresserade finns Jussi Björlingmuseet. Mästersångaren föddes i en numera
riven fastighet nära järnvägsspåret några hundra
meter från spelplatsen. Putte Wickman, Sven-Erik
Vikström, Lily Berglund, Mando Diao och Miss Li
är andra kändisar från staden.
Hotell Galaxen är det bekväma valet av logi,
vill man ha en kortare promenad till spelplatsen
finns flera hotell i centrum. Mellsta femstjärniga
camping är ett bra alternativ för gruppboende.
Alla upplysningar finns på SM-hemsidan.
Senaste nytt från politikernas ständigt pågående brainstorming är hurtfriska Trevligt folk
i krumelurstil. Tanken är att folk i Borlänge är
synnerligen sociala. Låter som bondfångeri men
är inte så dumt. Det är i det vardagliga Borlänge
kan tävla med mer historiska städers sevärdheter.
Så här kan det låta:”Vargmötet i bystugan ställdes
in. Vargen kom inte.”
Högre ligger inte ribban.
Schackspelaren kan känna sig som hemma.

KLUBBAR I DALARNA 2013
Bjursås-Falun SK
Borlänge SK
Hedemora SS
Horndals SK
Malungs SK
SK NTI-gymnasiet Falun

I en nedlagd pub i centrala Horndal huserar sedan tiotalet år schackklubben. I klubbmästerskapet har
B-lagsspelarna en utmärkt chans att sticka upp. Till första omgången i KM träffades Katarina Andersson,
Kaj Lindholm, Niclas Johansson, Kent Ängskog, Dick Olsson, Magnus Källström, Pär Andersson, Håkan
Marcus och Valeev Suleyman.

Horndal utökar samarbetet med Hedemora
Tryggt förankrad i division 1 och med gästspel i
Superettan är Horndal SK sedan tjugo år tillbaka
Dalarnas starkaste schackklubb. Det lilla samhället,
utslängt efter riksväg 68 i sydöstra Dalarna är en
produkt av götvalsverket som anlades här 1899.
Verket är sedan länge nedlagt. Ett svänghjul i
gjutjärn, en lokal variant av Eiffeltornet om man så
vill, som rests i centrum minner om storhetstiden
men det är ju ingenting som får bilisterna på
riksvägen, som genom Horndal heter Stora Vägen,
att lätta på gasen.
Hade de gjort det hade de kanske upptäckt
att i det intilliggande tegelhuset i tidstypiskt
fyrkantig sextiotalsstil finns en lokal med en
större häst formad som en schackpjäs och några
A-4 blad upphängda i skylten som informerar om
schackklubbens speldagar.
Det är här i en nedlagd pub som Horndals SK
huserar sedan drygt tio år.
Förklaringen till varför Horndal har överlevt
schackdöden när klubbar i näraliggande städer
som Avesta och Sandviken och forna toppklubbar
som Långshyttan och Krylbo inte har härdat ut
tillskriver medlemmarna entusiasten William

Putte Litzell. En pensionerad järnverksarbetare
som på sjuttiotalet startade schack som frivilligt
ämne i skolans bibliotek. Eleverna som nötte
varianter är idag stommen i Horndal SK.
– Det är Puttes förtjänst att klubben är vad den
är idag, säger ordföranden Magnus Källström.
Dessutom har vi fått in bra spelare från de
nedlagda klubbarna i närheten. Det har stärkt oss
ytterligare.
Horndals SK bildades redan 1923. Klubbens
första storhetstid inföll på tidigt 1930-tal. Med
den unge och begåvade Bernt Willborg på första
bord lyckades klubben etablera sig i den absoluta
dalatoppen vid en tid när det tycktes finnas
schackklubbar i varje by med mer än fem hus
och konkurrensen var hård. Bernt Willborg blev
individuell distriktsmästare 1931 och upprepade
sedan bedriften åtta (!) gånger.
Dalarnas främste spelare Martin Johansson,
Hedemora SK, tangerade sedan Bernts rekord
med sina nio vinster.
Säsongen 2013/14 ställer Horndals SK,
tillsammans med Hedemora SS, upp med två
lag i Allsvenskan. Det är förstalaget med Krister
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Olsson, Göran Rörvall och Kent Ängskog som
kylarmärken, för att använda motorjargong, och
ett andralag i trean.
Förra säsongen hade klubbens förstalag chans
att ta sig tillbaka Superettan. Laget toppade
länge serien men en förlust i sista matchen mot
Linköping ASS grusade drömmarna.
Kent Ängskog tror inte på samma skarpa läge
i år.
– Det är stockholmslagen som bär favoritskapet.
Lika lågt ligger Magnus Källström, lagledare
för andralaget som också tappade på upploppet
förra säsongen. Länge och väl ledde man gruppen
i trean men precis som A-laget förlorade man sista
matchen.
– Det gick inte att få ihop ordinarie lag och så

försvann den chansen.
Att inte heller B-laget är överdrivet optimistiska
inför den här säsongen är lätt att förklara.
Klubben har förlorat fem spelare som blåst nytt
liv i schackspelandet i Fagersta och bildat Fagersta
Södra IK.
Nu känner alla till att Horndals SK i allsvenska
sammanhang skrivs Horndal/Hedemora-alliansen.
– Hedemora SS har haft ungdomsverksamhet
men inte deltagit i allsvenskan, säger Magnus
Källström. Klubben har flera lovande ungdomar
som vill spela matcher. Vi fick en förfrågan om
samarbete och eftersom vi tappade spelare till
Fagersta var det ett lätt beslut att fatta.

Bjursås-Falun är nyast av de allsvenska lagen

Rockaden är gjord. Jan Hessel funderar på den vinnande planen.
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Torsdagskvällar betyder klubbmästerskap i Bjursås-Falun SK.
En mindre bar i Studenternas Hus
centralt i Falun är spellokal för
klubben sedan ett år. Ett trivsamt
vattenhål – Mickey Spillanes
bidrag till litteraturhistorien – på
helger för den i rätta åldern. De
små borden i baren i ljust träslag
med två stolar till vart och ett
matchar schackbrädet utmärkt
och inbjuder till spel.
– De senaste åren har det varit
besvärligt att få ihop ett fullt lag,
säger ordföranden Lars Nilsson.
Flytten från Bjursås till Falun
blev nödvändig för att få fart på
verksamheten.
Han hoppas att det centrala
läget ska locka en och annan
ny medlem till klubben. Och
faktiskt – det har givit utdelning.
Fem nya medlemmar gör att
klubben kunde gå till seriespel
den här säsongen utan rädsla för
inställda matcher.
Bjursås-Falun SK är minstingen bland de allsvenska lagen i
Dalarna. Stabilt i tredje divisi-

Torsdagar betyder KM. Bjursås-Falun SK har flyttat till Studenternas Hus i Falun. Ett centralt läge som
givit klubben flera nya medlemmar. På bilden Tobias Fredén och Mikael Wegblad.
onen men utan het chans till avancemang.
Målsättning i år är att laget åter ska hamna mitt
i tabellen.
– Det är rimligt, säger Lars Nilsson. Vi spelar
för att vinna men verkligheten är sällan som man
önskar. Spelarna på sista borden saknar rutinen.
Inför seriestarten flyttade Tommy Wickström,
lagets förstabordsspelare, till Göteborg och SS
Manhem. Lagets spelstyrka ligger mellan 1450 och
1950 i rejting.
I samma grupp återfinns Horndal/Hedemoraalliansen II och nystartade Fagersta Södra IK.
Matcher med derbykaraktär och allt det innebär
av spänning och trivsamt gnabb.

Bjursås-Falun bildades 1995 i Bjursås som ett
fritidsalternativ för eleverna på högstadiet. Klubben
har haft en omfattande ungdomsverksamhet på
skolan.
– Ungdomarna är positiva till en början men
droppar av efterhand, säger Lars Nilsson. Sista
träffen förra året kom ingen. Nu har vi tyvärr
ingen ungdomsverksamhet.
Bjursås-Falun SK har som andra schackklubbar
problem med ekonomin. Det är svårt att hitta
andra källor än medlemsavgifter.
– Vi kommer att gå back i år. Ersättningen från
SM i Falun 2012 gör att det trots allt rullar utan
röda siffror.
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En vanlig klubbkväll på Borlänge schackklubb. Bengt-Åke Olsson, Arne Lindström, Björn Lundberg, Jonas
Malmstig, Per Hedberg, Peter Hellström och Munter Hassan laddar för blixtspel. Klubben hyr in sig i en
pensionärsförening och miljön är hemtrevlig.

Borlänges storhetstid var på femtiotalet
På sextiotalet samlade Borlänge SK varje klubbkväll
30-40 spelare. I en större källarlokal pågick KM,
blixt och ungdomsverksamhet på varje bord. Mest
män i 50-årsåldern tycktes det knattarna längst in.
Flera gubbar var riktiga personligheter och det
hördes när de ställt bort en pjäs.
Numera, när kommersialismen ser till att det
är bara fotboll och hockey som egentligen räknas,
räcker det med sju bord när KM spelas.
Borlänge SK:s största problem är idag att få till en
fungerande styrelse ur den tunna medlemsskaran.
De som arbetat ideellt vill inte gärna ställa upp till
omval. Och vad finns det då att tillgå?
Varken ekonomin eller viljan finns för spel
högre upp seriesystemet. Förra säsongen slutade
klubben trea i en division 2-grupp. Chansen till
avancemang fanns en tid men lättnaden var stor
efter några snöpliga förluster.
Borlänge SK bildades redan 1920, samma år som
Dalarnas Schackförbund såg dagens ljus, och höll
de första åren till på Kafé Facklan i centrum som
var samlingspunkt för unga radikala på tjugotalet.
I arbetslöshetens spår på trettiotalet blev schack
ett utmärkt tidsfördriv. Det fanns schackklubbar
i näraliggande byar som Kvarnsveden, Forssa,
Islingby, Kälarvet, Torsång, Gustafs. En barberare
berättade att han fick ställa undan schackspelet
som fanns i salongen. ”Gubbarna satt och spelade
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hela dagarna men klippas eller rakas ville de inte”.
Klubbens framgångsrikaste spelare är Sven
Buskenström som på femtiotalet var landslagsspelare vid flera tillfällen. Spelarnas rejting
den här säsongen spänner från 1600 till 2050.
– Vi får försöka att hänga kvar i tvåan, men mer
vågar vi inte hoppas på säger Peter Hellström,
förre ordföranden. Unga lovande spelare lämnar
för studier på annat håll. Vår bäste spelare Jonas
Morin har varit nästan helt vid sidan om laget och
ett par spelare är i sämre form än tidigare
– Klubbens spelstyrka har försämrats. På
nittiotalet var nog rejtingintervallet 1750-2100 i
A-laget. Vi hade flera starka spelare. Ekonomin är
också sämre numera, lite beroende på att SSF ger
mindre och mindre stöd. Från kommunen är det
noll. Vi fick flera nya medlemmar ifjol som tyvärr
har försvunnit i år.
Några önskemål om hur klubben skulle skötas?
– Jag skulle vilja att medlemmarna engagerade
sig mer aktivt i klubben. Vi har inte fått ordning
på hemsidan och det är inte bra alls. Drömmen är
naturligtvis att en spelare på runt 2300 anslöt till
klubben. Vilket lyft det skulle bli.
– Framgången förra året berodde på lika delar
flyt som bra spel. Vi har ett jämnt lag på en låg
nivå och ibland undrar jag om vi inte är lite
underrejtade. Spelet var bra när det behövdes.

Schack i
verkliga livet
Text: Axel Smith
Evgenij Agrest har blivit svensk mästare fyra gånger och representerat Sverige i sju raka olympiader.
Men så började han synas allt mer sällan vid brädet. OS i Khanty Mansiysk 2010 är den senaste
riktiga turneringen han spelat.

TfS 1/2014 11

JAG TAR MED FRÅGAN till Malmö en
septemberförmiddag. De senaste två åren har
Evgenij veckopendlat från hemmet i Åkersberga
utanför Stockholm. Efter flyg till Kastrup och
tåg till Malmö känns den korta promenaden till
kontoret i Västra Hamnen som en resa i tiden.
Först möts man av Kockums verkstad, som idag
är inhägnad och nedklottrad. Därefter viker man
av norrut och går förbi bland annat Sigeman & Co,
PWC och SVT.
Evgenij sitter mitt emot en småbåtshamn. De
moderna byggnaderna med stora glaspartier
står i kontrast mot den förfallna verkstaden med
sönderslagna fönsterrutor. Men mest är det nytt.
Båtarna är av det dyrare slaget. Turning Torso
sticker upp en kilometer västerut. Och framför
allt är Evgenijs huvudsysselsättning inte längre att
spela schack. Så vad sysslar han med?
– Management, svarar Evgenij.
Fast en sak är sig lik: han har fortfarande
Schacksveriges hårdaste handslag.
Roman Agrest lärde sin son att spela schack
vid fyra års ålder. Klubben i Vitebsk, Vitryssland,
hade flera tränare som var anställda av stadens
idrottskommitté. Evgenij var till en början endast
en av många schackelever, men han inspirerades
av den entusiastiske tränaren och gjorde snabbt
framsteg. Efter ett par år var han på klubben
fem gånger i veckan. I sjätte klass hade inte
tränaren mer att ge och Evgenij blev uttagen till
flera stormästarskolor i Sovjet. Under två veckor
drillades eleverna bland annat av Tigran Petrosian
och Vasily Smyslov.
Evgenij spelade även fotboll på hög nivå och
var inbjuden till en uttagning för det vitryska
ungdomslandslaget. Men schacket gick ännu
bättre: Skollaget vann det sovjetiska mästerskapet.
Evgenij vann också fyra vitryska juniormästerskap
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FOTO: Axel Smith

För en tid sedan blev en schackspelande vän
befordrad till projektledare. På utbildningen
fick han syn på Evgenij Agrest och undrade vad
Sverigemästaren gjorde på ett kontor i Malmö.
När min vän fick veta att han jobbade där bad han
om att inte få honom som handledare; respekten
för schackspelaren Evgenij var så stor att han inte
kunde se ekonomen Eugene. Men varför jobbar
han?

före bland andra Boris Gelfand och Ilya Smirin.
Inför skolans tionde år blev han uttagen till en
central idrottssatsning. Han flyttade till Minsk,
trettio mil bort.
På skolan väcktes eleverna för frukost klockan
sju. De tränade fram till lunch och hade därefter
tre timmars vanlig undervisning. För att göra det
hela möjligt lästes det tionde året över två år.
Liksom för andra sovjetiska schackspelare
var det problematiskt för Evgenij att inte få
åka utomlands. I Sovjet fanns inga öppna

Tränaren har datorn uppslagen och eleven ärmarna uppkavlade.
turneringar och de officiella saknade tydliga
kvalificeringspremisser. Bristen på turneringar
späddes dessutom på av att han hade oturen att
komma till lumpen vid fel tidpunkt. Även om han
var på idrottsavdelningen fick han inte resa, den
högste chefen var missnöjd med den förgående
årskullens resultat och bestämde att de endast
skulle träna.
När Evgenij var färdig i militären efter två år
flyttade han till Sankt Petersburg för att studera.
Alla skulle ha en utbildning, och det fanns många

ingenjörer som spelade schack som en del av sin
anställning. Men Evgenij hade inte sådana tankar
utan trivdes med ekonomistudierna, som precis
hade ändrat inriktning från planekonomi till
marknadsekonomi.
Eftersom han kom från en annan stad fick han
börja om från noll, men resultaten lät inte vänta på
sig. I kvaltävlingen till stadsmästerskapet byggde
han staket. Samtidigt lättades gränserna upp och
han kunde spela normkvalificerande tävlingar
utomlands. Redan efter två tävlingar blev han IM.
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1988, året efter att han flyttat, blev han uttagen till
stads- och studentlaget.
Det fanns många sovjetiska spelare som saknade
titlar men hade betydligt högre spelstyrka. Efter
en turnering fick Evgenij höra att det inte var
någon tvekan om att han hade stormästarstyrka.
Men även om det kändes naturligt för honom
att slå västerländska stormästare hade han inte
någon tanke på att själv få samma titel. I Sovjet
var reglerna annorlunda och man behövde
antingen vinna mästerskapet eller ta två medaljer.
Stormästare var sådana som Tal och Polugajevsky.
Evgenij kunde inte se sig i spegeln och tycka att
han skulle ha samma titel som dem.
1990 kvalificerade han sig till det sovjetiska
mästerskapet, men på grund av politisk turbulens
ställdes tävlingen in. Samma år gifte han sig med
Svetlana, som han träffat i studentlaget. Evgenij
avslutade studierna och fick jobb på ett företag,
men det var svårt att arbeta. Företagen hade inte
tillgång till varor och visste inte riktigt vart de
skulle ta vägen.
Evgenij bestämde sig för att åka runt och spela
för att se hur det kändes. Det var ett lyckosamt
beslut. Han vann en öppen turnering i Polen och
började spela för en klubb i den polska ligan. 1991
träffade han några svenskar under en turnering i
Budapest, bland annat Olle Ålgars som är en av
hans bästa vänner idag. Evgenij blev inbjuden till
Rilton och Täby. En månad senare gjorde han sitt
första Sverigebesök vid öppna SM i Malmö. 1992
och 1993 tog Evgenij tre stormästarnormer, men
ett byråkratiskt fel gjorde att han inte fick titeln.
Samtidigt var familjen osäker på framtiden. De
hade fått en dotter, Inna, och det kändes inte
längre tryggt i Sankt Petersburg. Gatorna var inte
säkra och de kunde inte släppa ut henne på gården
utan att bli nervösa.
MITT EMOT EVGENIJ sitter en kollega. Hennes
skrivbord är fyllt av pennor, saxar, miniräknare,
papper och flera bilder av både barn och vuxna.
Evgenijs är tomt, så när som på en laptop. Vi
flyttar oss genom en glasvägg och in i ett rum som
är ännu mer sterilt. Men det har ett fönster och
sticker man ut huvudet kan man skymta Turning
Torso.
På företagets hemsida kan man läsa att Eugene

14 TfS 1/2014

Agrest jobbar med projekt Östeuropa, som
innefattar strategiskt arbete, marknadsanalys,
marknadsföring och förändringsarbete.
Men vad är det egentligen du gör?
– I första hand jobbar vi med företagsledare på
medelstora företag. Vi gör bland annat coachning
och jobbar med deras projektkultur. Ibland åker vi
till företagen, ibland besöker de oss.
Valet att utbilda sig till marknadsekonom i
Sankt Petersburg var lyckat. 2009 blev Evgenij
inbjuden som föredragshållare i samband med
ett VD-seminarium och höll ett föredrag om
hur man kunde använda problemlösningar med
hjälp av schack i affärslivet. Bland annat visade
han slutspelsställningar där det var viktigt att
inventera sina resurser, eller där man kunde
avgränsa konkurrentens. Samtidigt gick han en
påbyggnadsutbildning inom Export Management
och fräschade upp sina kunskaper. 2011 började
han jobba för Management Partners. I höst har
företaget öppnat ett kontor i Stockholm, där
Evgenij tillbringar allt större del av arbetstiden.
Har du nytta av att ha varit schackspelare?
– Jag skäms inte för att säga att jag har varit
schackspelare på heltid och nått en del framgångar.
Det går inte hem hos alla, men det är ändå ingen
dålig merit. Det gäller att man vänder det på rätt
sätt, visar att man har något annat.
Trivs du?
– Ja, det är jättespännande. Det är som att spela
schack men i det verkliga livet. Och då är det inte
begränsat på samma sätt som på schackbrädet.
Efter att ha spelat på heltid i många år kände jag
att det var kul att testa det här.
Hur mycket plats får schacket?
– Just nu är ambitionen att hålla min nivå och
spela de tävlingar som jag väljer. Jag har spelat så
många tävlingar att jag vill ha det trivsamt och
lockande. Landslaget är ett intresse, men jag vill
gärna att de tänker på vad de erbjuder om man
en gång om året representerar landet och resten av
tiden kämpar själv.
Evgenij pratar och gestikulerar i ett sådant
tempo att det nästan är svårt att hänga med.
Jag frågar om han tror att han lyckats hålla sin
spelstyrka så långt.
– Det hoppas jag, men jag behöver minst två
veckor inför en tävling. Jag håller igång själv och

dessutom jobbar jag med Nils.
Sedan december 2012 träffar Evgenij
Nils Grandelius under de veckor han
är i Malmö, antingen på kontoret eller i
övernattningslägenheten vid Gustav Adolfs torg.
Däremellan tränar de en del via Skype.
En kväll tränade de här i kontorsrummet. Under
träningen fick de veta att Junior-VM flyttats från
det krigsdrabbade området nära Syriens gräns till
Kocaeli, en stad utanför Istanbul. Eftersom J-VM
är en av deras tydliga målsättningar ska Evgenij
göra vad han kan för att följa med.
Även om han har en stark drivkraft oavsett
vad det gäller tycker jag att han låter ännu mer
entusiastisk när han pratar om Nils. Han berättar
om Junior-VM i Indien 2011 där Nils låg på delad
fjärde plats men kollapsade i mitten av turneringen.
Evgenij hade sagt till Nils att han skulle få upp en
vinstställning men att den indiske motståndaren
skulle spela till matt. Trots varningen gick Nils
på en sista fälla och blev själv mattsatt. Evgenij
beskriver det som tragiskt.

– Det kändes inte riktigt som att det var vad jag
ville. Jag har inte profilerat mig som tränare på
nätet, utan när jag agerat i den rollen har det alltid
varit för att uppnå något konkret.
Nils kontaktade honom vid en lämplig tidpunkt
eftersom han inte hade egna ambitioner.
– Hade jag spelat själv hade jag tappat fokus,
speciellt under den första intensiva fasen. Det går
heller inte att ha flera elever samtidigt när man har
en sådan elev, framför allt i början. Det är väldigt
mycket fokus på att han ska utvecklas på rätt sätt
och uppnå det han vill, och jag vill inte göra ett
dåligt jobb. Det är en utmaning; man tar på sig att
utveckla vissa saker, att lyfta honom till en helt ny
nivå från grunden. Han har stor talang men för att
komma till nästa nivå krävs det att han förändrar
många saker.
Går det bra?
– Jag tycker att det går framåt, utan tvekan,
men det är inte lätt. När man börjar jobba på det
sättet vi gjort blir det en utmaning att eleven också
vill testa annat. Det är helt naturligt. Vissa saker

"Det är jättespännande. Det är som att spela schack fast i
verkliga livet. Och då är det inte begränsat på samma sätt
som på schackbrädet."
– Idag tror jag att vi har ett lite tydligare samtal,
säger tränaren Evgenij. Förhoppningsvis kommer
inte det sena beskedet att störa honom. Jag ska
betona att han får en chans med J-VM.
Under de år som Evgenij i första hand såg sig
som spelare tog han på sig en del uppdrag, bland
annat som sekundant åt Boris Gelfand. Men det
är först nu som han verkligen ser sig som tränare.
Erfarenhet saknar han dock inte. I fem år drev
han en schackskola i Stockholm och en allmän
utbildning för skolbarn. Evgenij utvecklade
materialet och hade mellan tio och femton
instruktörer som jobbade då och då, men han
tyckte att det var svårt att hitta kvalificerat folk.
Eftersom träningarna var på dagtid blev det i bästa
fall studenter och arbetssökande. Evgenij har haft
flera privatelever, men det har inte intresserat
honom att träna via ICC.

behöver han gå igenom för att säga ”jaha, det var
rätt”. Jag säger inte till Nils att ”det ska vara så”, utan
han får gärna ifrågasätta. Men får jag rätt får han
gärna göra som jag säger. Vi är överens, tycker jag.
– När vi började insåg Nils att han hade nått
ett visst tak, och det var viktigt att visa honom
perspektiv. Vissa saker kunde kanske gått på andra
sätt. Det var lite olyckligt att han inte vann SM.
Jag upplevde att han spelade bäst av alla, inte i
tiebreaket utan snarare att han borde vunnit den
där ställningen mot Pontus. Man kan förlora ett
parti som Nils gjorde, det ingår i det hela, men när
man får sina chanser måste man ta dem.
– I Politiken Cup tog hans krafter slut. Kanske
inte fysiskt, som jag upplever det, utan snarare
mentalt. Han tappade på något sätt sina bästa
sidor: förmågan att stå emot och kämpa när han
hamnar i underläge. Vi är människor, man får ta
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det som det är. Men jag tycker absolut att det har
varit en utveckling! Det ska gå lite stegvis och har
varit lite stegvis.
Med din sovjetiska bakgrund, är du
annorlunda jämfört med svenska tränare?
– Nu ska jag säga något elakt: det finns inga
svenska tränare! Man går inte i den skolan här.
Evgenij väntar, kanske för att se om jag ska
protestera, men när jag inte gör det fortsätter han.
– Det är många som gör tränarjobb i Sverige och
jag vill inte säga något illa om dem. Och jag menar
verkligen inte de hundratals fantastiska entusiaster
som öppnar den magiska schackvärlden för barnen!
Men en kvalificerad tränarskola innehåller många
moment, inte bara att man är duktig på datorer
och böcker utan bland annat har utbildning i
psykologi och fysiologi. I mina ögon är schack en
sport och det är ingen som kommer att övertyga
mig om något annat. Tränarutbildningen går man
tillsammans med andra sporter och det är viktigt
att kunna dra paralleller.
Vad har du själv gått?
– Jag har inte den formella tränarutbildningen,
men jag har varit på riksidrottsgymnasiet i
Minsk i två år med andra idrottare. Det var
grundutbildningen. Sedan har jag gått en del
kurser hos olika tränare och tagit en del från den
tränaren jag jobbade med själv, Leonid Rohovoy.
Var det mycket Nils inte kunde från den ryska
skolan?
– Det är ganska otroligt att man kan nå sådana
framgångar som han gjort utan att ha gått igenom
den. Efter J-VM i Indien sa jag att han behövde
komma tillbaka till grunderna och ta steget
därifrån, men hans intryck var inte det bästa. Han
kanske uppfattade det som att jag inte tyckte att
han visste hur man sätter matt med två löpare. Jag
sa: ”du vet var jag finns”.
– Han har stora förutsättningar. Hur långt han
kommer hänger mycket på honom, hur mycket
tid han vill och kan lägga. Det kommer både
framgångar och motgångar. Orkar han gå igenom
det tror jag att han har alla möjligheter.
OLLE ÅLGARS berättar över telefon hur Evgenij
fick kontakt med svenskt schack.
– Vi var ett par svenskar i Budapest, där bland
annat Evgenij och Vladimir Poley spelade.
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Poley mötte Matts Unander från Vällingby.
Matts krävde remi, då han ansåg att samma
ställning uppkommit tre gånger. Men Poley
protesterade och domaren bestämde att de skulle
spela vidare. Efter att Poley vunnit analyserade de
partiet och Poley insåg att det borde varit remi.
– Poley sa ”Vi är skyldiga er en vodka” och bjöd
hem oss för vodka, bröd och fisk.
Olle och Hans Svedbark bjöd in fyra vitryssar till
Täby eftersom de ville ha några starka utländska
spelare till klubbens öppna turnering 1991.
Tre år senare bestämde sig Evgenij för att flytta
och bodde till en början hemma hos Olle Ålgars.
På grund av byråkratin hade han dock inte blivit
stormästare och i Sverige stängdes åter gränserna.
I väntan på uppehållstillstånd fick familjen inte
åka utomlands under två år.
– Han lärde sig svenska fort – pratade hela tiden.
Och han spelade och ville ha den där titeln, men
han var nervös och det fungerade inte riktigt. Men
för Sollentuna fick han direkt en stor betydelse. De
byggde hela laget kring honom, och han tog även
dit några av sina vänner.
Lennart Brorson var ordförande i Sollentuna
under Evgenijs första tio år i klubben. Han minns
hur det gick till:
– Olle tipsade om att jag kunde ta kontakt med
familjen. Jag gjorde det ganska snabbt efter att de
flyttat till Sverige. Vi hade just börjat avancera
i serien och fick väldigt bra kontakt från början.
Det var fantastiskt att få in en spelare som Evgenij,
och han blev lagkapten nästan från början. Hade
vi inte fått in honom i laget med den träning han
gav, med det spel han hade och som kapten, då
hade vi inte gjort den marschen upp till SM-titeln.
Då hade vi stannat i trean. Det är många som har
haft väldigt stor nytta av Evgenij träningsmässigt.
Det är fantastiskt, jag tror inte att det finns en
motsvarighet i Sverige.
Så småningom kom Evgenijs föräldrar till
Sverige, och när barnen blev tillräckligt gamla
började även de spela. Evgenij tog en femte
norm i Rilton 1996/97, och efter att familjen fått
uppehållstillstånd kom äntligen den sista i Biel
1997.
– Jag har med åren lärt mig om Evgenijs sätt
att spela schack, avslutar Lennart Brorsson.
När det dyker upp en ställning efter öppningen
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Evgenij Agrest spelar de flesta
elitserimatcherna för SK Team Viking. I
sammandraget i november vann han alla
sina tre partier.

har han det visuella: han avgör direkt hur han
ska fortsätta spela. Anfalla eller hålla remi. En
oerhörd säkerhet och i slutspel är det inte många
som klarar av honom. Nils har inte fått till den
helhetsbedömningen än. Tänk om han, som är
ungdomlig och attackerar, skulle anamma en del
av Evgenijs spelstil.
TILLBAKA TILL kontoret i Malmö, med det
prydliga skrivbordet i det kala mötesrummet. Jag
undrar om Evgenij känner någon prestige i att
det förmodligen bara är en tidsfråga innan Nils
tar över positionen som Sverigeetta. Det gör han
inte, men eftersom deras samarbete är så öppet vill
han gärna undvika att möta honom i Elitserien.
Mycket mer än så spelar han inte i Sverige. För
Evgenij lockar inte SM längre, i jämförelse med de
villkor som gällde fram till mitten av 2000-talet.
Eftersom det är nationell nivå tycker han att
det ska kännas när man vinner. Han hoppas att
Sveriges Schackförbunds nya styrelse ska börja
tänka på sponsringsmöjligheter på ett mera
professionellt sätt, rikta sig till företag och leta
efter schackspelare som har kontakter.
– Inför SM 2012 blev jag inte tillfrågad och fick
en förklaring som jag inte kan glömma, även om
förbundskaptenen Anders (Pettersson) visserligen
förnekar det nu. Han sa att han tog ut Emanuel
för att han hade många barn och behövde
startpengarna, och Nils för att han var väldigt
lovande. Men ge Nils ett stipendium då, låt honom
gå om mig i ranking och därefter bli uttagen.
Genom åren har Evgenij haft mycket åsikter
om svenskt schack. Framför allt vill han göra
tränaryrket lite mer officiellt, med någon form av
licensiering. Skapa en utbildning med inbjudna
föreläsare, men inte med vem som helst.
– Jag har läst en hel del av Mark Dvoretsky,
men han har massor av regler; bara si och så. Så
är det varken i livet eller vid schackbrädet. Olika
situationer kräver olika lösningar. Snarare ska
man utveckla elevens förmåga att hitta lösningar.
– Sveriges Schackförbund är det mest naturliga
organet för att skapa en tränargrupp, men frågan
är ifall de vill. I mina ögon har de enorma
möjligheter att förbättra situationen men måste
skippa retoriken att inte vilja betala.
Inför lag-EM 2011 tackade flera av de svenska
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toppspelarna nej för att villkoren var för dåliga.
Några av dem återkom till olympiaden året
därefter, men inte Evgenij.
– De villkor som vi har i lagsammanhang är
långt ifrån fantastiska, men vi har ställt upp i
många år för att vi vill representera landet och
landslaget. Det borde man ha lite respekt för,
men det känns inte som att den respekten finns.
Men jag tycker inte, till skillnad från många, att
förbundet ska bära hela lasset.
Evgenij funderade däremot på att spela i LagEM 2013, men eftersom han inte kunde träffa sin
chef bad han om att få vänta några dagar med att
lämna besked. Han skrev att om det blev stressigt
kunde förbundskaptenen välja en annan spelare.
– Det kändes som att Anders tog första chansen
att skippa mig. Jag hade absolut kunnat tänka mig
att spela.
För att förändra situationen tycker Evgenij att
de svenska toppspelarna borde hålla ihop.
– Var och en nöjer sig när de får någonting! De
flesta är intresserade av att agera tillsammans men
blir väldigt passiva efter att vi kommit överens om
någonting,
Inför OS i Tromsø 2014 har Evgenij sagt att
han vill ha ett tidigt besked. Eftersom OS går i
augusti kan han ta ut semester månaden innan
och förbereda sig ordentligt. Han tycker också att
uttagningspremisserna är allt för oklara.
– Det är skandal att Tiger inte var med i LagEM. Anders har behandlat honom fel, utan tvekan.
Det är fruktansvärt, skandalöst, du kan använda
vilka ord du vill. Det är en spelare av internationell
klass, utan tvekan, som alltid vill och ger allt.
Evgenij håller fast vid sina principer och sörjer
inte att han spelar alltmer sällan. Han tycker att
det är synd att Fide tjänar pengar på att låta allt fler
spelare bli stormästare. Titeln har devalverats och
blivit en kommersiell grej. I stället för titeln verkar
Evgenij nästan mer nöjd över den respekt som
världseliten visat honom i deras inbördes partier.
– Jag vet att min högstanivå är väldigt hög.
Om jag hade valt att åka mycket mer, när jag var
som bäst, i början av 2000-talet, hade jag haft alla
möjligheter att uppnå en nivå strax under 2700.
Jag var ju trots allt 75:e till 80:e i världen. Att jag
valde familjen gjorde att jag inte kunde uppnå den
rankingnivån. Å andra sidan hade jag det väldigt

Evgenij syns inte lika ofta vid brädet numera, men tycker inte att han har inte släppt schacket.
bra hemma, och det väger mycket tyngre för mig.
Jag är medveten om vad jag hade behövt göra, i
alla fall rankingmässigt.
Evgenij säger samtidigt att det har varit viktigt
att hans familj haft stor förståelse för att han rest
så mycket som han ändå gjort. Han specialiserade
sig på kortare snabbschacksturneringar, bland
annat på Korsika och i Mainz. Det gick bra och på
den första snabbschacksrankingen hamnade han
bland de tjugo bästa i världen.
Numera spelar han bara när det är rätt
förutsättningar.

TEAM VIKING GER honom rätt förutsättningar
i Elitserien. Den 22 november sitter Evgenij
utanför spellokalen vid Växhuset i Västerås med
vit skjorta och kavaj med Vikingemblem. Ronden
har precis börjat och han ska spela svart mot
Peter Bergström, en tidigare elev som numera
representerar Västerås. En lagkapten ifrågasätter
att Evgenij får förbereda sig efter rondstart, men
en av domarna svarar att det är okej så länge han
inte har varit inne i spellokalen.
Elva minuter försenad går Evgenij fram till
domaren Tapio Tikkanen, räcker över sin mobil
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och säger att den är både avstängd och ljudlös.
Tapio tar inte emot den.
– Men tänk om det kommer ett ljud, säger
Evgenij.
Tapio nekar återigen. Evgenij är ”livrädd”.
Han har upplevt mobiltelefonregeln på nära håll.
2003 vann han mot Fidevärldsmästaren Ruslan
Ponomariov i Lag-EM och ett år senare förlorade
han mot Rune Djurhuus. Den gången var det,
liksom idag, sista ronden i ett Elitseriesammandrag.
Till sist stoppar Evgenij ändå ned mobilen i
sin väska. Han trycker Peter Bergströms hand
och slänger en snabb blick på brädena vid sidan
av sig. Därefter fokuserar han, borrar in blicken
på brädet, gör ett drag med vänsterhanden och
skriver ned det med högerhanden. Hans händer
är ömsom placerade på kinderna, ömsom i kors
över bröstet. Man ser kroppsspråket tydligare än
hos andra spelare; ibland ser det ut som om han
inte kan tro sina ögon. Efter åtta drag spelar han
ett ovanligt drag i Kanvarianten i Sicilianskt.
Tre timmar senare leder Viking stort och
Evgenij har vunnit. Som lagkapten följer han
avslutningen på matchen. Att han förberedde sig
efter matchstart tycker han inte är ett problem.
– Lägger man ronden klockan tio och får veta
vem man ska möta en kvart innan, då kan man
göra det. Det är min tid jag använder. Folk får
tycka vad de vill, men ska vi springa med alla
grejer, inte har någonstans att lägga mobilen, då
kan man inte ha några synpunkter. Man ska vara
glad att vi sätter oss och gör vårt jobb.
En orsak till att han spelar mindre, utöver
familjen, är att förutsättningarna förändrats. Han
upplever att det började bli svårare att få villkor
i turneringar och hitta klubbar utomlands i
mitten på 2000-talet. Bland annat var en fransk
klubb intresserade av honom, tills de frågade vad
han ville ha betalt. ”Vi har David Navara, han är
billigare”, sa klubben.
– Okej, då fick det bli så. När jag agerar vill jag
vara proffs i allt jag gör. Jag vill inte sänka min nivå
bara för att andra säljer sig billigt. Hade det varit
en annan situation idag hade jag kunnat tänka mig
att spela mer.
Men i Viking har han fortsatt som lagkapten och
spelar i princip alla matcher. Inför sammandraget
kunde han ta ledigt från jobbet i ett par dagar.
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Spelet kändes okej – det var snarare turbulensen i
klubben som störde.
Jag tar inte upp den tråden utan frågar om
partiet. Öppningen gav honom en ställning han
vill ha och senare fick han offra både pjäs och torn.
Framförallt är han nöjd över att ha fått promovera
en ny dam. Ibland säger man att brädet är för litet
för två damer, men Evgenij visade att det inte
var så, i varje fall inte med motståndarens kung
fastnaglad i centrum.
Jag såg att du gick till Tapio med mobilen.
– Det var Tapio som inte förstod. Mobilen
var avstängd, men tänk om den ger ett ljud ifrån
sig. Jag var jätterädd! Det har hänt mig en gång
tidigare. Jag skulle inte spela, men det ändrades
vid frukost eftersom en annan spelare mådde illa.
Före partiet kom jag dit med alla grejer och skulle
ställa dem i bagagerummet. Så ringde de hemifrån
och undrade när jag skulle komma hem. Rune
Djurhuus hoppade på stolen och ropade att han
vann. Det var det värsta jag sett, men det var tur
att partiet inte betydde något.
– Mot Ponomariov stod jag på vinst och var
jättebesviken när jag vann på mobilsignalen. Men
vad skulle jag göra? Göran Terninger ropade,
domare, domare!
Evgenij sträcker upp ena armen i luften för att
visa.
– Efteråt sa Ponomariov att han förlorade på
grund av mobilsignalen, men min vinnande
kombination hade redan påbörjats på brädet!
När jag nämner hans uttrycksfulla kroppsspråk
säger Evgenij att han är medvetet om att det syns,
speciellt när det kommer ett drag han inte värderar
särskilt högt.
– Jag har försökt jobba med det och tror att
jag blivit lite bättre med åren. Alla är olika. Vissa
lyckas hålla masken väldigt bra, men Kasparov
hade väldigt synliga gester på sin tid.
EN ONSDAG TRE VECKOR efter Elitserien
träffar jag Nils på Gustav Adolfs torg. Han ska ha
träning i Evgenijs övernattningslägenhet. Eftersom
han kommit tio minuter före avtalad tid går han ett
par varv runt torget för att låta Evgenij varva ned
efter jobbet. Jag tänker att deras samarbete liknar
det Garry Kasparov hade med Magnus Carlsen,
även om det är på en helt annan nivå. Mästaren

och lärjungen.
Nils tycker att det är synd att en av de starkaste
svenska spelarna inte spelar mer, men säger
samtidigt att det är upp till var och en att bestämma
hur mycket han vill spela.
17.15 knackar han på dörren.
– Kom in, ropar Evgenij från vardagsrummet
samtidigt som han packar upp pjäserna till ett
Stauntonbräde. Han trycker våra händer och
sätter sig vid sin dator. Nils sätter sig mitt emot.
Rummet är lika stilrent som kontoret i Västra
Hamnen. På väggen sitter en tavla som föreställer
en bukett med prästkragar, och i fönstret står två
plasttulpaner i en vas.

– Det behövs inte, men det är klart att det är
skönt.
Är du helst tränare eller spelare?
– Jag spelar rätt sporadiskt, men nu fick jag
frågan om individuella EM. Det är väldigt positivt
att de frågar, men jag kunde inte. Jag hade ett avtal
med Viking.
Som spelare grämer sig Evgenij över att han
inte riktigt fick chansen när han var som mest
på gång vid 19-20 års ålder. Han fick bara spela
en tävling under lumpen, en kvaltävling till de
vitryska mästerskapen. Han vann tävlingen men
en myndighetsman tyckte ändå inte att han var
tillräckligt bra. Efter att Evgenij ”spöat honom” i

"När jag agerar vill jag vara proffs i allt jag gör. Jag vill inte
sänka min nivå för att andra säljer sig billigt."
– Vad vill du oss? frågar Evgenij.
Jag svarar att jag har ytterligare några frågor;
jag har inte fått grepp om hur han ser på sin roll
som spelare, tränare och ekonom. Ångrar han att
han har ägnat större delen av sin yrkeskarriär åt att
spela schack?
– Nej, absolut inte. Jag har schacket kvar.
Även om Evgenij inte vill resa lika mycket
som förr är han inte nöjd över att han får
färre inbjudningar än förr. Det gäller inte bara
landslaget.
– Sigeman är en privat turnering, men det
är lite förvånande att jag inte blivit inbjuden de
senaste åren. Det är samma med Rilton, som
jag bara spelat en gång sedan 2002. Det enda jag
begärt utöver standardvillkor är kompensation för
hotellrummet som andra stormästare får men som
jag inte utnyttjar. Det känns rimligt, men i stället
erbjuder de sämre spelare hotell och startpengar.
2008 spelade jag tack vare privat sponsring.
– Då slog du båda oss, säger Nils.
– Men jag funderar på att spela Malmö Open till
helgen. Det är ett okej format med entimmespartier.
Partiet på lördag kväll är svårast – omställningen
från entimmes- till tvåtimmarspartier.
– Det viktiga är att man är vit då, säger Nils. Det
avgör hela turneringen.

blixt gav myndighetsmannen i stället platsen åt sig
själv.
Lumpen var mentalt jobbig.
– Det var inte så enkelt att vara i Sovjets armé.
Vår överledare brydde sig inte om hur bra jag var
i schack, det var inte populärt att schackspelare
räknades som idrottare. ”Vi testar, jag har sprungit
med dem”, sa jag. Det var så man kunde övertyga
honom.
Problemen höll i sig även senare.
– Vissa tillfällen, med tanke på den röriga tiden
under ungdomen, kanske nerverna inte höll. Jag
satsade lite hårt, var inte tillräckligt praktisk. Rent
schackligt vet jag att jag hade förmåga, men det
finns många faktorer.
Med sina SM-titlar och olympiader på
förstabordet är det dock inget tvivel om att Evgenij
är en av Sveriges bästa spelare genom tiderna. Var
placerar han sig själv på en sådan lista?
– Jag ska inte placera mig, det får andra göra.
Nils vill inte heller göra det. Själv lyckades han
sämre än han hoppats i Junior-VM. Partierna har
de redan hunnit gå igenom på Skype och Evgenij
har sina slutsatser klara. Även om Nils inte var i
toppform försökte han kämpa i varje parti.
– Det var starkt att orka stå upp i motgång och
det kommer att hjälpa honom i längden, men när
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det går sämre kanske man ska ändra lite på sina
vanor och det var inte Nils mogen för. Det var
en viktig tävling, men det var inte den sista. Han
måste inse vissa saker själv. Om vi hade jobbat
ihop inte i nio månader utan i fem år hade vi haft
tillit att ta andra beslut.
Efter att jag gått ser jag genom fönstret hur de
går ut till köket. Nils sätter på tevatten, Evgenij tar
fram kakor. I och med det föll liknelsen. Det är
svårt att tänka sig att Kasparov hade gjort så.
I FAMILJEN är det framför allt dottern Inna som
spelar. Hon kan dock inte vara med i Malmö Open,
eftersom hon har flyttat till USA för att fortsätta
sina studier och samtidigt gå Susan Polgars
schacklinje på Webster University i Saint Louis.
Innas spelstil är nästan motsatt mot Evgenijs: hon
satsar hårt framåt och offrar det positionella för
aktivitet.
– Det är svårt att träna sitt eget barn, säger
Evgenij. Man inser tidigt att det snabbt blir någon
form av konflikt. Jag tyckte att Inna i barndomen
hade en av de största talangerna jag någonsin sett,
inte för att det är min dotter. Sedan behövdes
kanske en tränare som hon skulle tycka passade
henne.
Skulle du rekommendera henne att satsa på
att leva som schackspelare?
– Inte som kvinna, nej.
Men Nils?
– Jag tycker att han ska ge det några år. Fördelen

med att leva i Sverige är att man slipper lumpen
och att man har möjlighet att ändra sig och plugga
något när man är trettio. Nils ska ge det åtminstone
fem år för att se. Han börjar omvandlas från en
pojke till en ung man. Men han behöver uthållighet
och inre övertygelse. Och miljö. Det är synd att ni
tränar mindre i Lund, både du och Hans.
Den första november flyttade Nils till Malmö.
Varken han eller Evgenij fick vit på lördagskvällen
i Malmö Open. Nils prioriterade spel i Bundesliga,
och även om Eugene Agrest fick ledigt från jobbet
kunde han inte ställa upp. Han blev sjuk och var
tvungen att åka hem innan turneringen startade.
Eftersom han sagt att det är nödvändigt att få
läsa texten, ”annars kastar de tomater på mig”,
ringer jag honom för att fråga om namnet. Han är
upptagen: det är familjetid.
Dagen därefter får jag tag på honom. Efter att ha
pratat om ställningen i Nils pågående parti berättar
han att det hade blivit enklare om han valt Jevgeny
när han flyttade till Sverige, men att han tyckte att
det blev en för stor förändring eftersom namnet
började med E på ryska. Det var Management
Partners som ville ha ett namn som var enklare att
uttala. Det ser han bara som en teknikalitet.
– Fast det blir svårt när det ringer från ett
nummer jag inte känner igen. Då svarar jag med
efternamnet, säger Agrest.
I Tromsø i augusti får vi kanske se honom där
vi är vana att se honom: På bord ett för Sverige.

Förbundskaptenen svarar på kritiken från Evgenij Agrest
I intervjun kritiserar Evgenij Agrest landslagets förbundskapten Anders Pettersson för hans
uttagningar till SM 2012 och Lag-EM 2013. Anders Pettersson svarar på kritiken:
– När det gäller SM 2012 fanns det budgetutrymme för två stormästare, utöver de direktkvalificerade
spelarna. Frågan gick då till Nils och Emanuel som satsade på schack och spelade schack på heltid.
Vad gäller Lag-EM 2013 så fick Evgenij längre betänketid än alla andra tillfrågade, till och med över
arrangörens deadline för att lämna besked om laguppställning. Han skrev sedan att han inte kunde
lämna något besked och inte visste när han kunde ge besked och föreslog att jag skulle gå vidare,
vilket jag gjorde.
– Mina diskussioner med Tiger Hillarp är mellan mig och honom och inget jag vill redogöra för i
det här sammanhanget.
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Schack 08, Norrköping, inbjuder till den 19:e upplagan av"

Påskturneringen 2014

samt den andra upplagan av

Lilla Påskturneringen 2014 (max rating 1600)

Norrköping, 18 - 21 april"

!
!

Spelplats

Fria Läroverken, Dragsgatan 7, Norrköping

Spelform

8 ronder FIDE-Schweitzer. Särskiljning enligt Buchholz-poäng.
Rond 1 - 2: 30 minuter per spelare och parti.
Rond 3 - 8: 90 minuter för 40 drag + 30 minuter. 30 sekunders inkrement
per drag fr.o.m. drag 1.

Tider

Fredag 18/4: Personlig anmälan senast 13.15.
Rond 1: 14.00 - 15.00 Rond 2: 15.15 - 16.15 Rond 3: 17.00
Lördag 19/4: Rond 4: 10.00 Rond 5: 17.00
Söndag 20/4: Rond 6: 10.00 Rond 7: 17.00
Måndag 21/4: Rond 8: 09.00 Prisutdelning ca: 15.00
Påskturneringen

Startavgift

Priser

Lilla Påskturneringen

500 kr.
GM & WGM ingen avgift och fri hotellogi.
IM & WIM ingen avgift.

250 kr.!
Lilla Påskturneringen är öppen för spelare
under 1600 i ranking (nationell ranking).

1 – 10:e plats: 12.000:-* 6.000:- 4.000:2.000:- 1.000:- 750:- 750:- 500:- 500:- 500:Rankingpriser: 1a: 1.000:- 2a: 500:- i
grupper om 12 spelare.
Kadettpriser (födda 1998 eller senare): 500:300:- 200:Veteranpris (fyllda 60 år när tävlingen
startar): 500:* Vinnaren får även gratis logi samt resa inom
Sverige vid Påskturneringen 2015.

1 – 5:e plats: 3.000:- 2.000:- 1.500:- 1.000:500:Rankingpriser: 1a: 800:- 2a: 300:- i grupper
om 10 spelare.

!!

Priserna kan garanteras vid 50 startande.

!

Priserna kan garanteras vid 130 startande.
Inga priser delas, undantaget plats 1-10 i huvudturneringen som delas vid samma poäng.

DM

I huvudturneringen spelas DM för Östergötlands SF. För priser m.m., se
turneringshemsidan.

Anmälan

Senast den 11 april genom att fylla i formuläret på www.schack08.se/
pask2014 under ”Webanmälan”. Startavgiften sätts in på bankgiro 382 –
0610, Schack 08.
Det går även bra att betala vid ankomsten.

Övrigt

Båda turneringarna är ELO-registrerade till FIDE.
Information: Frans Dahlstedt, 070-36 49 822, frans@schack08.se
För mer information, besök turneringens hemsida:
www.schack08.se/pask2014

Varmt välkomna till Norrköping!

FOTO: Benny Christensen

Lisa en av fyra vinnare i Flick-SM

Lisa Fredholm vann C-klassen före Lina Cao-Zhang,
SK Rockaden Stockholm, och Kajsa Nilsson, Nolereds
SK.

Det blev överlägsna segrar i tre av de fyra
åldersklasserna i Flick-SM. Tävlingen spelades i
Falkenberg 24-26 januari, och i alla de tre yngsta
åldersklasserna gick vinnarna genom turneringen
helt utan poängförlust.
I den yngsta klassen, för spelare födda 2003 och
senare, vann Agnes Ng från Örgryte alla sina elva
partier. I de äldre klasserna spelades längre partier
och åtta ronder: Klass C, för spelare födda 20012003 vanns av Lisa Fredholm, Stockholms SS, och
i Klass B, för spelare födda 1998-2000 segrade
Brandy Paltzer från Sollentuna SK.
Den äldsta klassen däremot blev desto jämnare,
Här spelade Angelina Fransson från Växjö SK och
Jessica Bengtsson från SS Manhem remi i första
ronden och vann sedan samtliga partier. Särspelet
gick sedan ända till ett Armageddonparti som
vanns av Angelina.

FOTO: Lars OA Hedlund
Pia Cramling spelade remi mot dottern Anna när hon försvarade sin SM-titel i snabbschack för damer.
Tävlingen spelades i Solna i januari och Pia vann före Emilia Horn och Svetlana Agrest.
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När jag steg in i den ljudisolerade
teatersalen där spelet skulle ske
möttes jag av spralliga, glada
tjejer och det slog mig hur ovant
det kändes. 57 flickor i ett svenskt
mästerskap, var gömmer de sig
resten av året? Eller är det just en
ljudisolerad teatersal och löfte om
en frizon, en oas, som krävs för
att de ska komma ur sina skal och
spela schack? Jag kunde inte låta bli
att undra hur Flick-SM lyckades att
charma dessa svårflörtade flickor,
medan Open-turneringarna sällan
lyckas attrahera mer än en handfull damer/flickor.
Vinnaren av C-klassen, Lisa Fredholm, sa att det
var just den vänskapliga och mysiga stämningen
som får henne på fall, vilket jag tror att många
flickor som någon gång spelat Flick-SM kan hålla
med om. Enligt Lisa är det skillnad i stämning
mellan Flick-SM och till exempel Skol-SM. På
Skol-SM känns det tydligt att hon är tjej och resten
är killar, varav vissa ”verkar fortfarande tro på
tjejbaciller”. Det kanske är detta som gör att resten
av Sveriges schackturneringar inte lyckas locka
så många schackglada tjejer. Där blir flickorna
en minoritet och känner som Lisa; att hon är tjej
och resten är killar. I Flick-SM så spelar alla på
lika villkor och man slipper stämpeln som en av
få tjejer, eller ibland till och med den enda, som
spelar turneringen. Där slipper man att bli uttittad
eller råka ut för killarna som tror på ”tjejbaciller”.
För på Flick-SM utgör flickorna normen, och inte
den minoritet som de vanligtvis är.
Flick-SM är viktigt för att hålla flickors
schackliga intresse vid liv, och Lisa menar att det
är för att det ger utrymme för flickor som kanske
tycker att det är ”läskigt” eller ”pinsamt” att spela
med killar.
Något som understryker denna tes är studien
Checkmate? The role of gender stereotypes in the
ultimate intellectual sport (Anne Maass), som
visade något som jag tror är en av anledningarna till
varför tjejer upplever just Flick-SM som en mysig

turnering. Studien gick ut på att
42 par (kvinna + man) spelade två
partier på internet och matchades
ihop efter spelstyrka. De som inte
fick veta könet på sin motståndare
spelade lika bra, man som kvinna.
Men när kvinnorna fick veta att
de mötte en man sjönk deras
spelstyrka drastiskt, medan när de
trodde de mötte en kvinna (vilket
inte var fallet) så spelade de lika
bra som sina manliga motståndare.
Att kvinnors prestation sjönk
med hela femtio procent när de
mötte män men inte annars tyder på att kvinnor
generellt har en sämre schacklig självkänsla och
att könsstereotyperna tyvärr spelar en stor roll
även i schacket. Detta kan förklara varför bara en
procent av världens stormästare är kvinnor, eller
varför vi inte har fler tjejer som spelar schack. Men
i Flick-SM skapas denna oas där vi slipper tänka
på att det är en kille som vi möter. Vi slipper höra
kommentarer som ”Möter du en tjej?! Lyllos dig”
som om partiet skulle vara avgjort bara för att
våra kroppar ser annorlunda ut. Vi slipper tänka
på att vi är tjejer. För att i Flick-SM så är vi bara
schackspelerskor och ingenting annat.
Så det kanske ändå är det som krävs. En
ljudisolerad teatersal och ett löfte om en frizon,
för att få tjejerna att spela utan att drabbas av
låg självkänsla som gör att de spelar sämre och
kanske till och med tappar lusten. Vi får väl bara
hålla tummarna att undantagen, flickorna med
stenhård självkänsla dyker upp för som Lisa
uttryckte det: ”det är lite onödigt för det är ju inte
så att man automatiskt är sämre på schack som tjej
än som kille. Jag hoppas att fler tjejer vågar satsa
på schack och att fler tjejer börjar spela schack.”
Men vem vet, vindarna kanske redan håller på att
vända. Brandy Paltzers, vinnare i B-klassen, mål
med Flick-NM är att vinna med full pott och att
bli världsmästare.
Angelina Fransson
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Talangjaktsfinalen 2014
Kvaltävlingar
Alla som är födda 2001 eller senare får
vara med i kvaltävlingarna som ordnas av
klubbar och distrikt. Till finalen får en
deltagare anmälas för varje påbörjat tiotal
deltagare i kvaltävlingen. Man får
arrangera flera kvaltävlingar. Medlemskap
i Sveriges Schackförbund krävs för
deltagande i Talangjaktsfinalen.

Anmälan
Anmälan ska göras via Sveriges
Schackförbunds hemsida,
http://www.schack.se/talangjakten.
Skicka också in resultatlistor från kvalen
till skolan, se kontaktinfo nedan.
Anmälningar ska vara oss tillhanda senast
söndagen den 16 mars.
Startavgift
120 kr per spelare vid förbetalning via pg
innan sista anmälningsdag, 140 kr vid
betalning på plats.
Startavgiften betalas in till vår
samarbetspartner Schackklubben
Rockadens plusgiro 55 32 55-1. Ange
”Talangjakten” samt spelarnamn.

Kontaktinfo
Kvarnbyskolan
Att: Bele Ullmark
Box 5006
163 05 SPÅNGA
bele.ullmark@stockholm.se
070 – 755 60 87

Finalen
Spelas på Kvarnbyskolan i
Stockholmsförorten Rinkeby lördagen den
22 mars och är uppdelad i två grupper:
• Grupp 1, födda 2001–2003.
• Grupp 2, födda 2004 eller senare.
Tävlingen spelas över 8 ronder med
betänketiden 15 minuter per spelare.
SSFs tävlingsbestämmelser för
snabbschacksregler gäller.

Program
Personlig anmälan senast kl 10.00. Rond 1
startar kl 10:30. Mellan ronderna är det ca
10 minuters rast. Lunch efter rond 3
(12.20-14.00). Flera lunchalternativ finns i
närheten, dessa inkl. vägbeskrivning
kommer att anslås i tävlingslokalen.
Prisutdelning ca 17.30.

Vägbeskrivning
Adress till spellokalen är Lillbybacken 3,
Rinkeby, ungefär 5 minuters promenad från
tunnelbanan. Parkering på skolgården
Länk till spellokalen.

Hemsida
http://www.schack.se/talangjakten

Varmt Välkomna!

Stockholms Stad

Kvarnbyskolan

Sveriges Schackförbund

Kvarnbyskolan

US Open: En anrik
jätteturnering
Tomas Silfver studerade på high school i Wisconsin som ung, och under sin tid i USA spelade han en
hel del schack och lärde bland annat känna Mike Nietman, numera sekreterare i det amerikanska
schackförbundet. I höstas var Tomas tillbaka i Wisconsin för att spela US Open i delstatshuvudstaden
Madison. Här skriver han om tävlingen och berättar samtidigt om amerikanskt schackliv.

Texter och foto: Tomas Silfver
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S Open 2013 spelades på Hotel Marriott
strax utanför centrala Madison i
delstaten Wisconsin. Turneringen
avgjordes för 144:e gången sedan
starten år 1900, och liksom i andra
större amerikanska turneringar var spelplatsen en
kombinerad kongress och hotell-byggnad. Den
som bodde på hotellet hade egentligen inte behövt
gå utomhus under hela turneringen, om det inte
varit för att hotellets matutbud var lite begränsat.
Det fanns flera olika spelformer att välja på
i den niorondiga turneringen, och jag valde ett
alternativ över sex dagar så att jag även fick tid att
besöka vänner i Wisconsin.
I samband med huvudturneringen spelades tre
ungdomsturneringar, som lockade drygt femtio
deltagare vardera, och som startade några dagar
innan jag kom till Madison.
Den första var ”Grandmaster Arnold Denker
Memorial of High School Champions” med en
representant från varje amerikansk delstat. Den
påminner en del om det Öppna SM som spelades
i början av sjuttiotalet där en spelare från varje
distrikt i Sverige kunde delta. En del blivande
storspelare deltar i turneringen, exempelvis
vanns 2004 års turnering av McKenzie Molner
från Arizona, som delade förstaplatsen i årets
huvudturnering.
Arnold Denker var för övrigt en amerikansk
stormästare som avled nittio år gammal 2005
och vars barn donerade pengar för att sponsra
turneringen till minne av sin far.
Den andra var ”Barber tournament of K8
champions”. En turnering som vände sig till spelare
upp till sexton år och spelarna utsågs på samma

sätt som i Denker Memorial, med en spelare från
varje delstat.
Den tredje turneringen var ”National Girls
Invitationel Tournament” och var öppen för
spelare som antingen fortfarande går på high
school eller är drygt 18 år. Turneringssegern
delades av blott tioåriga Akshita Gorti som redan
har en rating över 2000. Alla ungdomsturneringar
avslutades redan under tisdagen så att de deltagare
som önskade därefter kunde spela i US Open
också.
Det fanns även en del sidoarrangemang i
samband med turneringen. Ungdomarna kunde
få sina partier analyserade av stormästare gratis i
ett angränsade rum till spellokalen, men kön dit
var ofta lång. Det spelade också traditionsenligt
en kombinerad tennis-schack-turnering kallad
chennis.

Schack i 500 mil

Femtonåriga Carmen Pressler från Idaho var
en av de mer ivriga spelarna i turneringen.
Hon och hennes mamma var på en verklig
roadtrip i schackets tecken under sommaren.
Man hade startat i hemmet i Boise, Idaho med
att köra bil till Las Vegas för att spela National
Open. Därefter reste man 257 mil till Saint
Louis, Missouri för att spela i Susan Polgars
flickturnering och turnén fortsatte till Madison
innan den avslutades hemma i Boise med Idaho
Summer Classic.
Totalt åkte Carmen och hennes mor drygt
500 mil i bilen under denna lilla sommarturné.
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Turneringen vanns av hemmaspelaren GM
Josh Friedel från Milwaukee efter ett spännande
särspel, där tre spelare hamnade på åtta poäng
efter de nio ronderna. Särspelet avgjordes i ett
Armageddonparti mellan de två bäst placerade
spelarna efter särskiljning. Armageddonpartiet
spelades med fem minuters betänketid för vit
och tre minuter för svart, och vit är tvungen att
vinna partiet. Vid remi skulle svart vinna partiet
och turneringen. IM Mackenzie Molner vann
lottningen och valde till mångas överraskning
svart, men Josh Friedel visade var skåpet skulle
stå och spelade ut sin motståndare ganska snabbt.
Han kammade därmed hem segerchecken på 4
400 dollar (ca 30 000 kr). Totalt deltog 515 spelare
i turneringen och bland dem fanns det tretton
stormästare och sex internationella mästare. 145
spelare var från Wisconsin och för många av dem
var det första gången de spelade i US Open.
Mike Nietman, ordförande i Wisconsins
Schackförbund, berättade att i stort sett alla
aktiva schackspelare i Madison deltog och
trots turneringens storlek tyckte han inte att
arrangemanget var särskilt betungande, då stödet
från det nationella schackförbundet är bra.

− Jag behövde bara ordna en bra spelplats för
turneringen så ordnade det amerikanska schackförbundet resten med tävlingsledare, funktionärer
och så, berättar han.
Hur gick det för mig i turneringen då? Jodå, det
gick hyfsat, men jag har kommit till den ålder där
rating spelar mindre roll och jag förlorar hellre
ett roligt parti än gnetar till mig en vinst i åttio
drag. I den näst sista ronden mötte jag Theodore
Biyiasas som har ett gott schackpåbrå. Hans far
är den kanadensiske stormästaren Peter Biyiasas
och hans mor är ordföranden i det amerikanska
schackförbundet, WIM Ruth Haring. Jag slutade
till sist på plats 188 med 5 poäng.
Under turneringen upptäckte jag till min stora
förvåning en ung spelare vid bordet bredvid mig,
med det svenska fotbollslandslagets tröja på sig.
Det visade sig att hans pappa kommer från Uppsala,
men att fadern flyttade till Wisconsin för att arbeta
för ett läkemedelsföretag och sedan blev kvar och
bildade familj där. Sonen Mitchell Eriksson är
nu en ivrig schackspelare. Hans faster driver för
övrigt det i Uppsala klassiska kaféet Güntherska
Hovkonditoriet och Forssa Hembageri.

Fakta om tävlingsschack i USA
● Klasstillhörighet baseras på rating och inte
på hur man lyckas i olika klassturneringar.
● Det är USCF som sköter all ratingberäkning
och alla turneringsresultat rapporteras till
förbundet.
● Det finns ingen undre gräns för rating i USA
och jag mötte spelare i US Open som hade
både 500 och 800 i rating.
● Amerikanska turneringar präglas av både
höga startavgifter och höga penningpriser.
Startavgiften i US Open var ungefär 1 000
kronor, medan första ratingpriset för
respektive grupp var cirka 16 000 kronor.
● Ratingpriserna fördelas bland alla spelare
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inom ett visst ratingintervall, oavsett hur
många spelare som finns där.
● De som spelar en schackturnering för första
gången får spela turneringen som orankad.
Ratingpriserna för denna grupp brukar vara
lite lägre då spelare ibland har fuskat och
spelat under falska identiteter för att vinna
priser.
● Betänketiden påminner ganska mycket om
de som vi har i Europa med ett undantag.
Betänketiden går igång med fem sekunders
fördröjning, det vill säga att betänketiden
sätter igång först fem sekunder efter att man
har tryckt på knappen.

Ljus schackframtid i Wisconsin
När jag var utbytesstudent i USA hade jag en
utmärkt schackcoach på Goodrich High School
vid namn Tom Strauss. Han tog med oss till olika
delar av Wisconsin för att spela lagmatcher i The
Conference som tävlingen kallades, och det var kul
att ge sig ut på lördagsmorgonen till en grannstad
för att spela.
Träningen ledde till att vi för första gången
i skolans historia lyckades vinna high schoolmästerskapen för Wisconsin, efter en heroisk
match mot värsta konkurrenterna Dominican
High från Milwaukee i sista ronden. Själv
lyckades jag få pris som high school-mästare i den
individuella tävlingen också och under året i USA
höjde jag mitt ratingtal med 300 poäng.
Tom Strauss lyckades leda skolan till ytterligare
en seger i delstatsmästerskapen, men sedan han
gick i pension saknar skolan en schackklubb.
I Wisconsin finns tjugo schackklubbar med
drygt 1 300 medlemmar, och dessa organiseras
av Wisconsin Chess Association, WCA. Klubbschacket har dock inte alls samma betydelse
som i Sverige, och många schackspelare är inte
medlemmar i någon klubb utan nöjer sig med att
spela i weekendturneringar som arrangeras runt
om i delstaten.
WCA är också huvudansvarig för skolschack i
Wisconsin och eftersom ungdomsschack i USA
i stort sett helt är begränsat till verksamhet i
skolor talar man nästan alltid om skolschack. Det
finns drygt 100 skolschackklubbar i delstaten,
även om dessa tenderar att komma och gå. Då
det inte finns några kommunala bidrag hänger
verksamheten ofta på en engagerad lärare och
på hur mycket pengar skolan vill skjuta till.
Eftersom delstaten är stor till ytan spelar man inte
många delstatsturneringar utan man arrangerar
turneringar i olika delar av Wisconsin för att i
slutet av terminen ha delstatsmästerskap på någon
av de större orterna.
WCA:s ordförande Mike Nietman ser positivt
på framtiden.
− Jag tror att framtiden är ljus för schacket
i Wisconsin. Det kommer fram allt fler starka

US Open-vinnaren Josh Friedel och ordföranden i
Wisconsin Chess Association, Mike Nietman.
juniorer, och 4-5 Wisconsinspelare har deltagit i
Ungdoms-VM under de senaste åren. Turneringsdeltagandet är bra även om många slutar när de
går ut high school. En framtida utmaning är att få
fram fler personer som vill arrangera turneringar
och tävlingar i framtiden. Nytt blod behövs då vi
alla håller på att bli äldre…
− Ett problem är att många ledare inom schacket
är dåliga på att samarbeta och drar åt olika håll.
Till exempel kan en skolschackspelare spela en
turnering varje helg under november månad och
de två första helgerna i december. Jag tror inte att
det finns tillräckligt många spelare för att så många
turneringar ska bli lyckade, säger Mike Nietman.
Madison, med drygt 600 000 invånare, är
huvudstad i delstaten Wisconsin och ligger
vackert beläget vid Lake Mendota och Lake
Monona. Staden är belägen cirka 4 timmars
bussresa norr om Chicago. Delstaten Wisconsin har drygt 5,5 miljoner invånare och är
ungefär lika stort som Götaland och Svealand
tillsammans.
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Många viljor i amerikanskt schack
På årsmötet i det amerikanska schackförbundet,
USCF, delar man inte ut verksamhetsberättelsen
före årsmötet för att delegaterna ska kunna läsa
igenom handlingarna i förväg, utan man läser
man högt ur verksamhetsberättelsen under varje
punkt. Det innebär att många punkter drar ut på
tiden, när den ekonomiansvarige skulle berätta
om förbundets ekonomiska ställning tog det
exempelvis drygt nittio minuter trots att ekonomin
var i god ordning. Jag hann gå och äta en tidig
lunch och läsa lokaltidningen innan han var klar.
Till allas överraskning lyckas man ändå bli
färdiga med kongressförhandlingarna redan den
första dagen, vilket är första gången sedan 1998…
Det amerikanska schackförbundet United
Chess Federation (USCF) är i mångt och mycket
organiserat på samma sätt som det svenska
förbundet, men det finns många olikheter också.
Valet till och organiseringen av förbundsstyrelsen
är en av de största skillnaderna.
Styrelsen väljs inte på ett årsmöte utan väljs av
medlemmarna i en direkt medlemsomröstning
på elektronisk väg. För att kunna ställa upp i valet
krävs underskrifter av minst femtio medlemmar i
USCF, varav minst femton ska vara delegater på
förbundskongressen i samband med US Open. Det
krävs också att man betalar 250 dollar till förbundet
och man får lämna en skriftlig försäkran om att
man kommer att arbeta i styrelsen om man blir
vald. Styrelsen håller 4-5 styrelsemöten per år och
eftersom styrelseledamöterna själva får bekosta
alla sina utgifter i samband med sammanträdena
bör man ha en hygglig inkomst för att ställa upp
i styrelsevalet.
För att spela schack måste man vara medlem
i USCF och man betalar en årlig medlemsavgift
beroende på ålder. För detta får medlemmarna
en månatlig schacktidskrift, Chess Life, och USCF
sköter om all skötsel av ratingtalen bland annat.

36 TfS 1/2014

Klubbtillhörighet har inte så stor betydelse i
USA och det finns inga statliga eller kommunala
bidrag.
– Vi måste förlita oss på medlemsavgifterna
som den stora inkomstkällan samtidigt som
vi försöker att skaffa sponsorer och donatorer.
Vårt deltagande i Schack-OS och andra VMturneringar brukar bekostas av sponsorer, berättar
förbundets ordförande Ruth Haring.
Ruth Haring är USCF:s ordförande och
den andra kvinnan som har innehaft posten
efter Betariz Marinello. Hon har haft ledande
befattningar i olika dataföretag i Kalifornien och
hon är även en stark spelare med titeln WIM.
Hon berättar hur hon ser på framtiden för
amerikanskt schack.
– Jag är ganska optimistisk inför framtiden. Om
man ser på schack i skolorna så har det kommit
fram en mängd nya spelare där. Vi har fått fram
nya unga spelare med en allt högre rating, spelare
som har fått sina Fidetitlar vid en yngre ålder än
för tio år sen.
– Jag kan inte heller låta bli att tala om vår
stormästare Hikaru Nakamura (Elo 2783 och
femma på världslistan i oktober 2013) som
fortfarande är ung. Jag tror att han har goda möjligheter att bli världsmästare en dag.
Vilka är USCF:s viktigaste frågor inför framtiden?
– Liksom alla nationella schackförbund så måste
vi växa och göra schack mer populärt. Vi måste
fortsätta att ge medlemmarna bra service och
värde för medlemsavgiften i form av bland annat
ratingservice, tidskriften Chess Life, nationella
turneringar och naturligtvis de amerikanska
mästerskapen.
– Internetschack är ett väldigt viktigt område
och vi försöker att fokusera på de miljoner
schackentusiaster som spelar schack på nätet, men

Ruth Haring är ordförande i det amerikanska schackförbundet USCF.

som inte vill spela närschack. Vi måste nog kunna
erbjuda dessa spelare något extra för att få dem
intresserad av att även spela närschack.
Det finns gott om organisationer som bedriver
schackverksamhet i USA, och det är inte ovanligt
att man arbetar för att introducera schack i
amerikanska skolor och bland allmänhet utan
att ha ett direkt samarbete med USCF eller
delstatsförbundet. Samtidigt med US Open spelas
exempelvis flera andra stora turneringar och det
verkar finnas en del personer inom amerikanskt
schack som kör sitt eget race och har sin egen
agenda.
– Det är sant att det finns många företag
och organisationer som arbetar med schack
i skolor och bland allmänheten. Många av
dessa har också ett schackrelaterat företag som
arrangerar turneringarna och kanske också

säljer schackböcker, så naturligtvis är det en
konkurrenssituation bland olika grupper som
arbetar på samma marknad.
– Men att många inom schacket har sin egen
agenda behöver inte nödvändigtvis vara dåligt
så länge man driver schackskolor och arrangerar
turneringar. Schacket som sådant tjänar på att så
många som möjligt arbetar med schack, förklarar
Ruth Haring.
– Däremot anser jag definitivt att mördande
affärstaktik och schackpolitiska agendor skadar
schacket, speciellt i dessa nya informationstider
med internet. Så fort någon slänger ut kritik
eller förolämpningar mot en annan person
eller organisation så finns det kvar på Internet.
En potentiell sponsor eller skola kan ta del av
informationen och låta bli att starta ett samarbete
och det skadar oss alla inom schacket.
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Nordiska framgång

Text: Axel Smith
När Rilton Cup flyttade till
Clarion Hotell på Södermalm
satte arrangören som mål att
visa upp nya ansikten och gärna
yngre stormästare. Efter tre år
har det gett effekt. I år kom de
främst från Ryssland och Polen,
men det var två unga nordbor
som satte färg på tävlingen:
Jon Ludvig Hammer och Nils
Grandelius.
Den senaste svenske vinnaren
i Rilton var Ralf Åkesson för
ett decennium sedan. Han var
med i år, liksom ytterligare
fem svenska stormästare: Nils
Grandelius, Hans Tikkanen,
Tiger Hillarp, Pia Cramling och
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Erik Blomqvist. Förhoppningen
stod framför allt till Grandelius,
som slog topprankade Bartosz
Socko i ett tornslutspel i rond
tre.
”Nils verkade ostoppbar”,
sa Jon Ludvig Hammer efter
turneringen.
Själv
föreföll
Hammer ha höjt nivån på
sitt spel efter uppdraget som
Magnus Carlsens sekundant
i VM-matchen. Hammer och
Grandelius spelade en inbördes
remi i rond fyra och avfärdade
den ene toppspelaren efter den
andre. Efter sju ronder delade de
ledningen på sex poäng.
Grandelius mötte de åtta bäst

placerade spelarna, frånsett sig
själv. Fast han såg just sig själv
som sin farligaste motståndare.
– Jag spelar för långsamt!
Mot Sergey Volkov (i rond åtta)
hade jag tio minuter kvar i den
kritiska ställningen, men borde
haft en halvtimme.
 Sergey Volkov
 Nils Grandelius


Grünfeld (D97)

Efter 18 inledande teoridrag
är partiet ett exempel på
svårigheten i att samtidigt ta
strategiska och taktiska beslut.
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5

gar i Rilton Cup

Den sista tiden har Grandelius
spelat mycket Grunfeld.
4.Sf3 Lg7 5.Db3
Den ryska varianten, som
tvingar svart att ge upp
centrumbonden utan att byta
av springaren på f6. Därmed får
inte fianchettolöparen på g7 fri
sikt.
5...dxc4
Drag som 5...c6 och 5...e6 ligger
inte i Grunfelds natur. Centrum
ska angripas och inte försvaras.
6.Dxc4 0–0 7.e4 a6
Ser märkligt ut, men syftar till
att jaga bort damen för att sedan
kunna angripa centrum med c7c5.

8.Le2 b5 9.Db3 c5 10.dxc5 Lb7

XIIIIIIIIY
9rSn-Wq-Trk?0
9?l?-ZppVlp0
9p?-?-Snp?0
9?pZP-?-?-0
9-?-?P?-?0
9?QSN-?N?-0
9PZP-?LZPPZP0
9TR-VL-MK-?R0
xiiiiiiiiy

Svarts bondeoffer är temporärt
− vit kan inte hålla i både c- och
e-bonden.
11.0–0 Sxe4 12.Sxe4 Lxe4
13.Lf4 Ld5 14.De3

Ett känt bondeoffer.
14...Lxb2 15.Tad1 e6 16.Ld6

XIIIIIIIIY
9rSn-Wq-Trk?0
9?-?-?p?p0
9p?-VLp?p?0
9?pZPl?-?-0
9-?-?-?-?0
9?-?-WQN?-0
9PVl-?LZPPZP0
9?-?R?RMK-0
xiiiiiiiiy

16...Sc6
Ett par partier har fortsatt med
16...Te8 17.Se5 Lxe5 18.Lxe5
men Grandelius ger hellre upp
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en kvalitet än svartfältaren.
17.Lxf8 Dxf8
Svarts kompensation består i
löparparet, en svag bonde på d5
och att vit inte har några öppna
linjen för tornen.
18.Sg5
Med idén att spela Lf3 och skapa
en öppen linje.
18...h6
Det är först detta drag som är
en nyhet. Tidigare har 18...Lf6
spelats.
19.Sh3?!
19.Se4 ser mer naturligt ut, men
Volkov ville jaga bort löparen
från d5.
19...Td8
Positionellt vill inte svart byta
torn, eftersom han bara har ett,
men att gå ur diagonalen f3-a8
och få kontroll över d4-fältet har
högre prioritet.
20.Sf4

XIIIIIIIIY
9-?-Tr-Wqk?0
9?-?-?p?-0
9p?n?p?pZp0
9?pZPl?-?-0
9-?-?-SN-?0
9?-?-WQ-?-0
9PVl-?LZPPZP0
9?-?R?RMK-0
xiiiiiiiiy
20...Lxa2
Det ser farligt ut att ha två löpare
på andra raden, men Grandelius
har kontroll. 20...Ld4 21.Txd4
Sxd4 22.Dxd4 Lxg2 23.Dc3 Lxf1
24.Kxf1 är svårbedömt, men
eftersom vits springare inte gör
mycket nytta och kungen på g8
är säker ser svart ut att ha goda
chanser.
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21.Lf3
21.Td2 Ld4 flyttar löparen med
tempo.
21...Sd4! 22.Td2
När Volkov spelade Sf4 satte han
sannolikt sitt hopp till denna
ställning.
22...Sxf3+
23.gxf3
Txd2
24.Dxd2 Lc4

XIIIIIIIIY
9-?-?-Wqk?0
9?-?-?p?-0
9p?-?p?pZp0
9?pZP-?-?-0
9-?l?-SN-?0
9?-?-?P?-0
9-Vl-WQ-ZP-ZP0
9?-?-?RMK-0
xiiiiiiiiy
25.Td1
Efter 25.Dxb2 Lxf1 26.Kxf1
Dxc5 är det återigen vits dåliga
springare som gör att svart inte
har några problem. Volkov
måste ha ångrat att han inte
spelade 19.Se4.
25...Le5
Svart har vunnit en bonde
men vit är åtminstone inte helt
lottlös: Blockaden av c-bonden
har hävts. Nu blir det en kamp
om hur långt vit hinner gå
innan löparna skär in i vits
kungsställning.
26.c6 Kg7
Löparen får en bättre diagonal
efter 26...Lc7 följt av Db8, men å
andra sidan blir kungen lämnad
ensam. Vit har idéer med Sxg6
följt av Dxh6. Om svart spelar
exakt var det dock ett starkare
drag. Inte särskilt överraskande,
skulle man kanske kunna säga
- det positionellt riktiga draget

fungerar
förvånande
ofta
taktiskt.
27.Sd3 Lf6 28.Sb4 Dc5 29.Dd6

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-?-?pMk-0
9p?PWQpVlpZp0
9?pWq-?-?-0
9-SNl?-?-?0
9?-?-?P?-0
9-?-?-ZP-ZP0
9?-?R?-MK-0
xiiiiiiiiy

Vi har nått ställningen där
Grandelius menade att han
borde haft en halvtimme på
klockan i stället för tio minuter.
29...Dg5+?
29...Df5! 30.c7 Le5 31.Dc6 Dg5+
32.Kh1 Df4 sätter matt i nästa
drag, men vit har det bättre
31.Dxe5+ Dxe5 32.c8D. Trots
torn mindre är det dock svart
som står bäst efter 32...Dg5+
33.Kh1 Df6. De dubbla hoten
Dxf3 och Le2 i kombination
med den säkra kungen ger svart
klar fördel. Vits bästa försvar är
34.Kg1 Dxf3 35.Td4 a5 36.Sa6
följt av kvalitetsoffer på 36...Ld5
men det är bara svart som spelar
på vinst.
30.Dg3 Dc5
Nu är inte längre 30...Df5 lika
bra: 31.c7 Le5 32.c8D Lxg3
33.hxg3 Svart kan försöka med
33...a5 men vit vinner efter
en lång och forcerad variant.
(Om 33...Dxf3 så 34.Td8 och
skillnaden i vits kungsställning
märks tydligt.) 34.De8 axb4
35.Td8 Kf6 36.Dh8+ Kg5 37.Td4
Dxf3 38.Dd8+ f6 39.Tf4 Dc3
40.Txf6 Dxf6 41.f4+ Kf5 42.g4+
och damen faller.

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9?-ZP-?pMk-0
9N?q?-VlpZp0
9?p?-Zp-?-0
9-?l?-?-?0
9?-?-?PWQ-0
9-?-?-ZP-ZP0
9?-?R?-MK-0
xiiiiiiiiy

Grandelius trodde att han
hade kontroll: "Det var mycket
överraskande att Tc1 bara vann."
33.Tc1! Dxa6 34.Txc4 bxc4
35.Dh3
Svart är försvarslös även om det
inte är med stora marginaler.
35...c3
35...Da1+ 36.Kg2 Dd4 37.c8D
Lh4 38.Dhg4 Dxf2+ 39.Kh3 och
vits kung är säker.
36.c8D Dd3 37.Dhd7 e4
Återigen har vit bara ett sätt att
vinna: att hota f7-bonden.

38.Dcb7 uppg.
Efter Grandelius förlust stod det
nordiska hoppet till Hammer.
Han slog fjolårsvinnaren Michal
Krasenkow (Polen) i rond åtta
och behövde avsluta med remi
mot Sergey Volkov (Ryssland)
för att säkra segern.
Hammer ensam segrare
När jag kommer till spellokalen
efter en halvtimme är brädet
tomt. Ställningen visar spår
av en dragupprepning som
spelats i över hundra partier.
För två år sedan gick Volkov
ur
dragupprepningen
just
i Rilton, men i fyra andra
tävlingar har han tillåtit den.
Tråkigt för publiken, men
Riltonkommitténs ordförande
Jan Wikander tycker inte att det
smolkar norrmannens insats.
– Nu har han klarat något som
inte ens Magnus gjort – vunnit

Rilton. Egentligen har vi sagt
att de inbjudna spelarna inte
får ta remi före drag 30, men en
dragupprepning kan vi inte göra
något med. Fast jag skämtade
med Jon Ludvig om att han
skulle få en nolla. Efter partiet
frågade han om han fick köra
lite i kommentatorsrummet. Jon
Ludvigs norska var enklare att
förstå än Simen Agdesteins.
Agdestein skulle egentligen
spelat; han har gjort en lysande
comeback efter att ha lagt Let's
Dance och annat viktigt åt
sidan. Men han ville inte missa
prisregnet över Magnus Carlsen
på den norska idrottsgalan och
bad därför om att få stå över
de två sista ronderna. I stället
fick han kommentera två av
ronderna.
Wikander
berättar
att
turneringen genomfördes utan
ett enda domaringripande;
det enda som hände var att
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31.c7 e5 32.Sxa6 Dc6

Kungarna placerades tidigt mitt emot
varandra i partiet Hammer-Volkov.

hans egen mobil ringde. Han
är nöjd trots att det kom färre
deltagare än i fjol. Det året var
exceptionellt. Ambitionen är att
vara kvar på Clarion Hotell för
lång tid framöver.
Jon Ludvig Hammer kommenterar själv ett av sina vinstpartier.
 Jon Ludvig Hammer
 Aleksey Goganov


Engelskt (A39)

Kommentarer av Jon Ludvig Hammer

1.Sf3
Detta har blivit mitt favoritdrag
efter VM-matchen. Än så länge
har jag vunnit alla vitpartier
med 1.Sf3, utom mot Nils
Grandelius!
1...Sf6 2.g3 c5 3.Lg2 g6 4.c4 Lg7
5.d4 cxd4 6.Sxd4 0–0 7.Sc3 Sc6
8.0–0 Da5 9.Sb3 Dh5

XIIIIIIIIY
9r?l?-Trk?0
9Zpp?pZppVlp0
9-?n?-Snp?0
9?-?-?-?q0
9-?P?-?-?0
9?NSN-?-ZP-0
9PZP-?PZPLZP0
9TR-VLQ?RMK-0
xiiiiiiiiy

10.c5
Att försöka straffa damens
placering med 10.h3 d6 11.g4
fungerar dåligt efter 11...Lxg4
12.hxg4 Sxg4 13.Lf4 Le5 14.Dd2
g5! med ett farligt angrepp för
svart.
10...a5
Svart hoppas utnyttja att c5bonden blir svag i stället för att
få löparen på c8 utvecklad med
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10...d6 11.cxd6 Td8 då vit har en
mikroskopisk utvecklingsfördel.
11.e3 a4 12.Dxh5 Sxh5 13.Sd4!
Offrar en bonde, men den enda
möjligheten att undvika att ge
svart initiativet. Nu handlar
spelet om svarts instängda
löpare på c8.
13...Sxd4 14.exd4 Lxd4 15.Sd5

XIIIIIIIIY
9r?l?-Trk?0
9?p?pZpp?p0
9-?-?-?p?0
9?-ZPN?-?n0
9p?-Vl-?-?0
9?-?-?-ZP-0
9PZP-?-ZPLZP0
9TR-VL-?RMK-0
xiiiiiiiiy

15...e6
15...Lxc5 16.Lh6 e6 17.Tfc1 ger
vit kompensation för bonden.
Att ta kvaliteten på f8 hade
däremot gett svart ypperliga
chanser med löparparet och
starkt centrum.
16.Le3 Lxe3
16...Lxb2 löser inte heller
problemet med löparen på
c8. Till exempel: 17.Tab1 a3
18.Sb6 Ta5 19.Sc4 Ta4 20.Sxb2
axb2 21.Txb2 och vit har god
kompensation för bonden.
17.Sxe3 Ta5 18.Tfc1!

XIIIIIIIIY
9-?l?-Trk?0
9?p?p?p?p0
9-?-?p?p?0
9Tr-ZP-?-?n0
9p?-?-?-?0
9?-?-SN-ZP-0
9PZP-?-ZPLZP0
9TR-TR-?-MK-0
xiiiiiiiiy

Jag var nöjd med detta drag. Det
är viktigt att behålla ett torn på

a1, eftersom jag därmed hotar
b4. Dessutom kan löparen på g2
skifta diagonal via f1-fältet.
18...Tb5
18...Sf6 19.b4 axb3 20.axb3 Tb5
21.Sc4 tyckte jag såg farligt ut
för svart. Tornet är effektivt
längs a-linjen. 21...Txc5 (21...d5!
ger datorn som enda draget. Att
ge löparen luft är nödvändigt.
22.cxd6 Txb3 23.Se5 Tb6!
och Houdini menar att svart
överlever.) 22.Sd6 b6 23.Txc5
bxc5 24.Ta8 och löparen är
fångad.
19.Lf1
19.Sc4 var draget jag ville spela,
men jag hittade inte något efter
19...Txc5 20.Sd6 (20.b4 axb3
21.axb3 d5! 22.Sb6 Tc6 håller
ihop ställningen. Det blir remi
efter 23.Txc6 bxc6 24.Ta8 Lb7
25.Ta7 Lc8 26.Ta8) 20...b6 21.b4
axb3 22.axb3 Txc1+ 23.Txc1
La6 och löparen smiter precis i
tid.
19...Txb2 20.Sc4 Tb4 21.Sd6
Sg7 22.Tab1 Txb1 23.Txb1 Sf5
24.Tb5
Vits plan är ganska enkel: att
försöka spela som om svarts
löpare inte är kvar på brädet − i
praktiken med pjäs över. Efter
det naturliga 24.Tb4 har svart
24...Sxd6 25.cxd6 b5 26.Lxb5
Lb7, som jag inte ville tillåta.
24...Kg7 25.Ld3

XIIIIIIIIY
9-?l?-Tr-?0
9?p?p?pMkp0
9-?-SNp?p?0
9?RZP-?n?-0
9p?-?-?-?0
9?-?L?-ZP-0
9P?-?-ZP-ZP0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy
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Luis Couso, Jon Ludvig Hammer och Lasse Karlsson kompletterar varandra i kommentatorsrummet.
Idén var att framtvinga Sxd6 så
att den femte raden öppnar sig
för tornet och att löparen på c8
blir fullständigt begravd. Min
motståndare ville inte ha en
sådan ställning, men det han
spelade förlorade partiet direkt.
25...Kf6?
25...Sxd6 26.cxd6 Jag bedömde
denna ställning som ganska bra
för mig. Kortfattat vill jag spela f4
och sedan gå på kungsvandring
till c7. Men det tar tid, och svart
kan (och måste) bryta med e6e5 så fort som möjligt. Jag såg
för mig f6 följt av Te8 och e5,
men som Houdini påpekar kan
svart genom att spela f7-f5 stötta
upp genombrottet med Kf8 och
Te8. Vit kan inte spela Te5 själv,
för då kommer löparen ut. Den

är inte död än, med andra ord!
26...f5 (26...f6 27.f4 Te8 28.Kf2
e5 29.Lc4 är också acceptabelt
för svart.) 27.f4 Kf6 28.Kf2
Te8 29.a3 e5 30.Lc2 med oklar
ställning.
26.Lxf5 exf5 27.Ta5
Löparen på c8 är helt enkelt
fångad!
27...Ke5

XIIIIIIIIY
9-?l?-Tr-?0
9?p?p?p?p0
9-?-SN-?p?0
9TR-ZP-Mkp?-0
9p?-?-?-?0
9?-?-?-ZP-0
9P?-?-ZP-ZP0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy

28.Txa4!
Det är inte bråttom, så det finns
tid att slå bort svarts sista chans
till motspel.
28...Kd5 29.Ta8 Kxc5 30.Txc8+
Txc8 31.Sxc8 b5
31...Kc6 32.a4 vinner också
enkelt.
32.Kf1 Kc6 33.Ke2 Kc7 34.Se7
Kd6 35.Sg8 Ke5 36.Ke3 h5
37.f4+ Ke6 38.Kd4

XIIIIIIIIY
9-?-?-?N?0
9?-?p?p?-0
9-?-?k?p?0
9?p?-?p?p0
9-?-MK-ZP-?0
9?-?-?-ZP-0
9P?-?-?-ZP0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
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Springaren är kanske fångad,
men under tiden som svart tar
den kör a-bonden i mål.
38...uppg.
Lättsamt i kommentatorsrummet
Jon Ludvig Hammer och Lasse
Karlsson följer de resterande
partierna inför ett trettiotal
åhörare. Hammer refererar ofta
till vad som spelats i världseliten,
speciellt Carlsens partier. När
de växlar över till GoganovGrandelius ifrågasätter Jon
Ludvig vad ryssen egentligen
funderar över. Att ta med bonden
förstör bondeställningen:
 Aleksey Goganov
 Nils Grandelius

XIIIIIIIIY
9r?-Wq-Trk?0
9Zpp?n?p?p0
9-?-?-?p?0
9?-ZP-?-?-0
9-?Q?PZp-?0
9?-Vl-?N?-0
9PZP-?-ZPPZP0
9?-?RMK-?R0
xiiiiiiiiy
Vit drar

Lasse har svaret klart.
– Ibland tänker man på något
annat. Frugan kan ha skällt.
Någon från publiken frågar
varför Grandelius slagit bort sin
starka löpare (Lg7xSc3).
– Draget är ett sådant som
visar att man antingen förstår
schack jättebra, eller inte alls,
säger Lasse.
– Nils har offrat en bonde,
säger Jon Ludvig.
– Vem är modigast: den som
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offrar eller den som tar material?
Det är en filosofisk fråga, säger
Lasse och svarar själv: Jag tänkte
på det i tre år och en månad
innan jag kom fram till ett
svar. Den som tar material är
modigast. Den som offrar vill
oftast inte ta något ansvar.
Goganov tar med bonden på
c3, sannolikt för att damen ska
fortsätta gardera e4. Senare får
Grandelius tillbaka sin offrade
bonde men förlorar en annan.
Kommentatorerna tar paus och
Jon Ludvig har betalat tillbaka
för den korta remin. Han trodde
att Volkov skulle gå in i dragupprepningen men var ändå
nervös och sov dåligt kvällen
före partiet.
Vad beror din framgång på?
– Vet inte. När det går bra vill
man gärna veta, men det är svårt.
Men naturligtvis att jag jobbat
så intensivt med schack under
VM. Jag är väldigt inspirerad
av Magnus sätt att spela, och nu
spelar vi till och med samma
öppningar! Framgången hade
helt säkert inte kommit utan
arbetet med hans team. Och
konkurrensen från Simen har
också varit bra för mig.
Ska du fortsätta jobba för
Magnus?
– Vet inte. Efter att ha varit
sekundant vill jag fokusera på
mitt eget spel. OS i Tromsø
motiverar.
– Det var först en vecka innan
VM, när det blev klart att NRK
skulle sända, som intresset blev
otroligt stort. Tänk om något
liknande kan hända inför OS!
Men Magnus har väl
åtminstone hjälpt dig under
Rilton?
– Nej.

Finsk IM-norm
Tommi Lukkonen har chansen
att fortsätta den nordiska
framgången genom att ta Riltons
enda norm. Inför turneringen
kände han sig välförberedd efter
att ha spelat träningspartier,
analyserat öppningar och gjort
uppgifter både i böcker och på
nätet. Det har blivit så mycket
schack att han ser sig som
professionell.
– Det kan låta konstigt med ett
Elotal på 2300, men så är det.
Jag älskar helt enkelt schack
passionerat.
I rond två slarvade han bort en
halvpoäng:

 Lennart Evertsson
 Tommi Luukkonen

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-Mk0
9?-?-?-?-0
9-Wq-?lZp-Zp0
9?-?-Zp-?P0
9-?-?-Vl-MK0
9?-?-?P?-0
9-?Q?-?R?0
9?-?-?-?-0
xiiiiiiiiy
Svarts löparpar gör ett effektivt
jobb med att stänga in vits kung
− lite väl effektivt. Efter…
43...De3? 44.Dc8+!
…är patt oundvikligt. Vit offrar
tornet på g8.
I sista partiet behöver han vinna
mot Ralf Åkesson och hittar rätt
i ett kritiskt läge.

FOTO: Axel Smith

Tiger Hillarp är alltid lika entusiastisk när han visar partier.

 Ralf Åkesson
 Tommi Luukkonen

XIIIIIIIIY
9-?-?-Vlk?0
9Zpq?-?p?p0
9-?-Zp-?-?0
9?-?PZpNZP-0
9l?r?P?R?0
9ZP-?-VL-?-0
9-?-?-ZP-ZP0
9WQ-?-MK-?-0
xiiiiiiiiy

30...Db5!
Vits kung naglas fast i centrum
och angreppet mot e2 avgör.
31.Sg3 Tc2 32.Ld2 Dd3 33.Sf1

Lb5 34.uppg.
IM-normen var Lukkonens
fjärde och han tror att den
dagliga joggingrundan haft lika
stor betydelse för framgången
som schackträningen. Kanske
får vi se honom som IM i nästa
års turnering.
– Jag kommer definitivt tillbaka
nästa år! Rilton är en fin
turnering med många starka
spelare och trevlig atmosfär.
Hotell Clarion är superbt och
folk är trevliga.
Svensk tredjeplats
Det ser allt sämre ut för

Grandelius. Därmed har Tiger
Hillarp chansen att bli bäste
svensk. Han behöver slå Kacper
Piorun, en annan av de unga
stormästarna.
 Kacper Piorun
 Tiger Hillarp

XIIIIIIIIY
9r?-?-?rMk0
9?-?l?n?p0
9-?-Zp-?-Vl0
9Zp-ZpPZpp?n0
9-?P?-?-Wq0
9ZP-SNN?PZP-0
9-?-?LVLKZP0
9TR-?Q?R?-0
xiiiiiiiiy
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Ett femtontal åskådare följer
partiet. Tiger sitter med en
armbåge i bordet. Han kliar
sig två gånger i pannan innan
han offrar en springare och
försiktigt trycker på klockan
med utsträckt pekfinger.
32...Sxg3!
Piorun rynkar pannan, drar
handen över huvudet och
sjunker ihop åt höger. Hans ben
kramar stolsbenen. Så slår han
tillbaka.
33.hxg3
Tigers ena arm vilar på bordet
och den andra kniper på kinden,
till han höjer insatsen och offrar
ett torn.
33...Txg3+!
Piorun ler försiktigt för sig själv,
tittar sedan ner och ler återigen,
denna gång mera plågat. Han
biter på lillfingret.
34.Lxg3 Tg8 35.De1
Efter att ha gjort sitt drag
lägger Piorun långsamt ned
pennan, som för att visa att han
vet vad som ska komma och
har accepterat sitt öde. Men
protokollet skvallrar om något
annat: det är prydligt fram till
drag 33, och därefter oläsligt.
35...f4
Rilton Cup
1. Jon Ludvig Hammer, Norge
2. Sergey Volkov, Ryssland		
3. Nils Grandelius, Sverige		
4. Michal Krasenkow, Polen
5. Ilya Smirin, Israel		
6. Bartosz Socko, Polen		
7. Aleksey Goganov, Ryssland
8. Tiger Hillarp, Sverige		
9. Kacper Piorun, Polen		
10. Daniil Lintchevski, Ryssland
12. Daniel Semcesen, Sverige
17. Pontus Sjödahl, Sverige		
18. Hans Tikkanen, Sverige		
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XIIIIIIIIY
9-?-?-?rMk0
9?-?l?n?p0
9-?-Zp-?-Vl0
9Zp-ZpPZp-?-0
9-?P?-Zp-Wq0
9ZP-SNN?PVL-0
9-?-?L?K?0
9TR-?-WQR?-0
xiiiiiiiiy

36.Th1 Txg3+ 37.Dxg3 Dxg3+
38.Kf1 Lh3+ 39.Txh3 Dxh3+
40.Kg1 Sg5
Tiger har klarat tidskontrollen
med tio minuters marginal
och det är inte längre någon
diskussion.
Han
lämnar
glasögonen och en urdrucken
kaffekopp vid brädet och tittar
på sina konkurrenter.
41.Sf2 Sxf3+ 42.Lxf3 Dxf3
43.Sce4 Lg5 44.Sxd6 Dg3+
45.Kf1 f3 46.Sf7+ Kg7
Piorun ger upp och försvinner
snabbt ur lokalen.
Tiger visar partiet för en
åskådare. Han kommer till en
ställning strax efter öppningen.
– b4 är… säger Tiger och tar
en konstpaus.
– Jätteviktigt! säger åskådaren.
–... inte så bra att ha spelat,
7½
7
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6
6
5½
5½
5½

fortsätter Tiger.
– Precis!
Tiger visar ett drag och säger
att det kanske var så han skulle
spelat, men att han kunde
ställningstypen i partiet bättre.
En halvtimme senare är
Piorun tillbaka för en vanlig
efteranalys. Samtidigt räddar
Grandelius en halva mot
Goganov.
– Idag spelade jag ett oerhört
dåligt parti, säger han efteråt.
Men mina motståndare har
spelat sämre.
Han blir aldrig nöjd och
tänker inte heller fira att han
gick över 2600 i Elo. Det är bara
ett steg på vägen.
Grandelius blir trea eftersom
han har bäst kvalitetspoäng
bland sex spelare på 6½ poäng.
Fjolårsvinnaren Michal Krasenkow är en av dem och samlar
därmed poäng i jakten på Rilton
medaljen i äkta guld. Han
behöver komma trea nästa år,
men han har inte någon säker
inbjudan i och med arrangörens
policy att bjuda in unga stormästare och nya ansikten.

21. Erik Blomqvist, Sverige		
22. Oskar von Bahr, Sverige

5½
5½

Rilton Elo
1. Theodor Lindberg, Sverige
2. Eric Thörn, Sverige		
3. Kirill Kuznetsov, Ryssland
4. Vladan Nikolic, Sverige		
5. Jens Altnäs, Sverige		

8
7½
7
7
7

Rilton Open
1. Kasib Alwaeli, Irak		
2. Valeri Ivanyuhin, Sverige
3. Adam Horvath, Sverige		

7
5½
5½

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

Skåne:

Dansk seger i Malmö Open
Inför den sista dagen av 2013 års upplaga av Malmö Open var Bengt Lindberg och Stellan Brynell de
enda spelarna utan poängförlust, men i de två sista ronderna vann Lindberg först mot Brynell och
förlorade sedan mot Tiger Hillarp. Brynell förlorade även i den sista ronden och stannade på 5 poäng,
vilket innebar att segern delades av fyra sexpoängare. Efter särskiljning placerades Arne Matthiesen från
Danmark på förstaplatsen, följd av Tiger Hillarp, Bengt Lindberg och Anton Frisk Kockum.
Spelplats var som vanligt Rådhushalen i centrala Malmö. Totalt deltog 135 spelare i huvudturneringen
och ytterligare 45 i MSF Open för spelare med rating under 1500. MSF Open vanns överlägset av Växjös
Apichai Sukhayanudit som vann samtliga sju partier.
Värmland:

Fries-Nielsen vann i Karlstad
FOTO: Tapio Tikkanen

Precis hundra spelare kom till
start i årets upplaga av Karlstad
Open. Det är det högsta
deltagarantalet på många år och
nästan trettio mer än i 2012 års
tävling.
Jens Ove Fries Nielsen blev
ensam segrare med sina 6
poäng på de sju ronderna, och
halvpoängen bakom följde hela
sju spelare.
Över tjugo norska deltagare
kom till start, men även finska och Jens Ove Fries Nielsen var ensam på 6 poäng i årets upplaga av
danska spelare gav internationell Karlstad Open. I den andra ronden ställdes han mot hustrun Esmat
lyster åt startfältet.
Guindy,
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Norrbotten:

Västergötland:

Åströms minne i Luleå

Juan Bellon vann i Skara

24 spelare lockades att delta i Folke Åströms
minne som spelades i Luleå i februari. Tävlingen
avgjordes i fem ronder och arrangerades för
att hedra flerfaldige Norrbottenmästaren Folke
Åström som avled 2009.
Segrare blev Emil Hermansson som vann
samtliga fem partier och tvåa slutade Michael
Wiander.

Juan Bellon vann Västgöta Open, som spelades i
Skara i mitten av februari. Bellon tog sju poäng
på de åtta ronderna, vilket var samma som tvåan
Thomas Ernst.
Trea slutade Lars Madebrink och fyra Håkan
Rothén. Fältets tredje stormästare Lars Karlsson
kom på femte plats med sex poäng.
Totalt kom 98 spelare till start.

Dalarna:

Stockholm:

Rosberg etta i Dala Open

Tjejträff för tredje gången

Det blev Schack 08:s Simon Rosberg som
drog längsta strået i Dala Open, som spelades
på högskolan i Borlänge i januari. Hela fem
spelare slutade på samma poäng i toppen, men
kvalitetspoängen placerade Rosberg som etta
före fjolårsvinnaren Patrick Drugge och dennes
klubbkamrat i Örebro SS, Staffan Zetterberg.

I Trettonhelgen arrangerade Kristallens SK för
tredje året i rad Tjejträffen, som bland annat är
tänkt som en lättsam uppvärmning inför FlickSM.
Mellan ronderna fick spelarna lösa mattuppgifter
från partier spelade av svenska kvinnor, och totalt
samlade arrangemanget knappt trettio deltagare.
Vinnare blev Brandy Paltzer från Sollentuna SK.

Stockholm:

Alexander Isaksson var en av vinnarna
när Stockholms JGP-finaler spelades
i mitten av december. Han tävlade i
2003-klassen och övriga vinnare var
Philip Sandberg (2004 och senare), Jonas
Al-Khalili (2002), Milton Pantzar (2001),
Max Henricson (2000) och Teo Brolin
(1997-1999).
Seniorernas GP-finaler spelades i slutet
av januari, och här var det Lars Karlsson
som vann den högsta klassen.

FOTO: Lars OA Hedlund

Alexander en av
sex JGP-vinnare
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Annonsmanus TfS 2014
Västmanland:

Uppsala Skolschackssällskap
dominerade i Schackiaden

KÖPES!
Schacktidskrifter före
1960 och äldre schacklitteratur på alla språk.

FOTO: Jon-OLov Vatn

Tidskrift för Schack
(Finland) #3 och 6–10
1890 och extra-nr 1891.
Tidsskrift for Skak
#0 1894
Schackspelaren
årgång 1, 1932 (#1–12)
samt #1 och #5, 1933.

Uppsala Skolschackssällskap tog två av tre klassegrar i nya
ungdomstävlingen Schackiaden, som arrangerades av Västerås
SK i Trettonhelgen.
Tävlingen spelades i åldersklasserna knatte, minior och kadett,
och lockade totalt 60 deltagare. Flest var det i den mellersta
åldersklassen där nästan hälften av de startande spelade.
I knatteklassen blev det dubbelt Uppsala, genom Akash Mitra
på första plats och Joel Öberg på andra. Trea slutade Matija
Svetic från Stockholms SS.
Miniorklassen vans av Erik Nilsson, Uppsala, följd av Baldur
Teodor Petterson, Täby, och Erland Jäppinen, Uppsala.
Uppala tog två av tre pallplatser även i den äldsta klassen, här
blev det andraplats för Edvin Bannout och tredjeplats för Joakim
Nilsson, medan segern gick till Edward Eriksson från SK 33.
Göteborg:

Örgrytedubbel i Hisingen Open
I Göteborg spelades Hisingen Open under Trettonhelgen. 58
deltagare spelade åtta ronder under två dagar, och såväl första
som andra plats belades av Örgryte SK.
Vann gjorde Mikael Arnelind som tog sin första seger på totalt
tretton starter genom åren. Arnelind tog 6 poäng och vann med
en halv poängs marginal till tvåan Anton Frisk Kockum, trean
Johan Hultin och fyran Fredrik Josefsson.
Några dagar senare spelades Ungdomens Hisingen Open
i sju åldersklasser. Vinnarna, från yngsta till äldsta blev Arvin
Rasti, SS Manhem; Adam Nilsson, Nolereds SK; Viktor Forsinge,
Nolereds SK; Kajsa Nilsson, Nolereds SK; Klemens Ng, Örgryte
SK; Leonardo Aira, SS Manhem och Alexander Moberg, SS
Manhem.
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Norsk Sjakkblad
årg. 1906 och 1908, #4
1959, #1 1960, #1 1961
#2-3/1968 och #5/1969
Arbejderskak årgång 1
1931, #2 1932.
Kolla mina önskemål på
http://www.chesslund.com/
detail.asp?id=181&n=
Calle-Erlandssons-wantlist
Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
SE-226 47 Lund
tel +46 733 264 033
callerland@gmail.com

Nästa
nummer
Nummer 2/2014 av
Tidskrift för Schack
kommer i slutet av
juni.

Sveriges Schackförbund söker

Ny redaktör för
Tidskrift för Schack
Tidskrift för Schack har getts ut i oavbruten följd sedan 1894 och är Sveriges
Schackförbunds medlemstidning.
Tidskriften är en av förbundets viktigaste informations- och nyhetskanaler och
ska tillsammans med i första hand hemsidan schack.se rapportera om svenskt
schack till medlemmar och andra schackintresserade.
Nu söker vi efter en ny redaktör från och med nummer 3/2014. Personen vi
söker bör ha god insyn i svenskt schackliv, vara en erfaren schackskribent med
vana att ta fram trycksaker samt ha idéer om hur tidskriften ska anpassas efter
framtidens behov och möjligheter.
Vi vill ha din ansökan med e-post till kansliet@schack.se senast 10 april. Ansökan
ska innehålla en presentation av dig själv, CV, samt en kortfattad beskrivning
av hur du vill att tidningen ska se ut i framtiden. Vi vill också att du bifogar
arbetsprover både vad gäller text och layout.

För mer information kontakta:
Informationskommitténs ordförande Sebastian Nilsson
0708-32 31 11 eller sebastian.nilsson@ schack.se
Nuvarande redaktör Niklas Sidmar
011-10 74 20 eller niklas.sidmar@schack.se

DU VET VÄL ATT UNGDOMAR SOM ÄR
MEDLEMMAR i SSF OCKSÅ FÅR
TIDSKRIFT FÖR SCHACK GRATIS?
Det enda som krävs ÄR ATT DE sOM är
under 15 år och vill ha tidningen hem i
brevlådan själva meddelar detta.
DET KAN GÖRAS GENOM ATT Kontakta
Sveriges schackförbunds kansli på
telefonnummer 011-107420
eller genom att skicka e-post till
kansliet@schack.se.
















Nyheter hos Schackhandeln
+Avrukh om slaviskt
+Krasenkow om hur man hittar
”schackjuveler” dvs vackra
kombinationer
+Kotronias om Carlsens seger
+mycket mer

IM Engqvist tar över
Schacksnack
Den internationelle mästaren
och schackpedagogen
Thomas Engqvist är ny
redaktör för Schacksnack.se.
Schackhandeln fortsätter
att stödja sajten.
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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

FOTO: Eric Österlin

Gigantiskt Chess Battle i Södertälje

Omkring 1 000 barn från hela Storstockholm samlades i Södertälje i februari för att delta i Chess Battle −
ett schackevent där man tävlar i olika schackgrenar som fokuserar på samarbete, ledarskap och relationer.
Deltagarna delades in i lag med lagmedlemmar från olika skolor och bland annat spelade man
lagsimultan och hjälptes åt att lösa schackuppgifter. Arrangör var Johanna Valentin som arrangerade Chess
Battle inom sitt projekt Utsiktstornet.

NM-guld till Martin Lokander
Sverige fick en nordisk mästare när Skol-NM avgjordes i Danmark
i februari. Martin Lokander släppte bara en remi på sex ronder
och vann äldsta klassen med en hel poängs marginal. Lokander
vann de fem första partierna och kunde sedan säkra guldet genom
att spela remi i den sjätte och sista.
Totalt hade Sverige tio spelare på plats, två i var och en av de
fem åldersklasserna. Även i C-klassen, för spelare födda 19992000, blev det svensk medalj när David Bit-Narvas 3½ poäng
räckte till brons. Båda medaljörerna tävlar för SK Rockaden
Stockholm. Fjärdeplatser blev det för Egor Norlin, också SK
Rockaden Stockholm samt Gabriel Nguyen från Linköpings ASS.
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Harplinge SS
inbjuder till 11:e upplagan av

på Hotel Tylösand
Kristi himmelsfärdshelgen 29-31 maj 2014
SPELPLATS

Hotel Tylösand, Tylöhusvägen, Halmstad

SPELFORM

8 ronders schweizer, Rond 5-8 ELO-registreras.
Högst rankingtal av ELO eller LASK per 1/5 2014 gäller under tävlingen.
Rond 1-4: 30 min +12 sek/drag.
Rond 5-8: 40 drag/ 90 min + 30 minuter dessutom 30 sek/drag
Huvuddomare: IA Johan Berntsen

OBS! NY
BETÄNKETID
HÅLLTIDER

Torsdag:
Fredag:
Lördag:

1:
3:
5:
7:

kl
kl
kl
kl

13.30
18.00
10.00
9.00

2:
4:
6:
8:

kl
kl
kl
kl

15.30
20.00
16.00
15.00

PRISER

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

LOGI

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

STARTAVGIFT

450 kr, GM och IM fritt deltagande
- Vid anmälan senast 1 maj, 400 kr i startavgift
- Vid anmälan på speldagen, 500 kr i startavgift

ANMÄLAN

På tävlingens webbplats deltaliftopen.deltalift.se och betala kontant vid anmälan i spellokalen
eller via plusgiro 371 601-6, senast 23 maj.
Ange namn, klubb, rating, eventuell ELO, och telefonnummer.
Personlig anmälan senast kl 12.30 i spellokalen.

INFORMATION

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

Harplinge Mini Open
Parallellt med Deltalift Open arrangeras Harplinge Mini
Open, som är öppen för alla spelare som har under 1600 i
nationell rating samt kommer från något av de nordiska
länderna.
Startavgiften är 250 kr. Spelprogram och spelform är
samma som Delta Lift Open.
Priser: 2 500 kr/ 1 500 kr/ 1 000 kr/ 500 kr/ 500 kr.
Ratingpriser á 600 kr i grupper om 10 st spelare.

rum med utsikt
Unna dig en lyxig helg på Hotel Tylösand, bara en sanddyn från vattenbrynet. Som spagäst
hos oss har du fri tillgång till spa med två våningar njutning, gym och träningspass. Vi är
dessutom Sveriges största galleri med fotokonst i världsklass. Precis vid havet. Be inspired.
sPAPAket
Vi har mängder av paket att välja på och nästan alla helger bjuder på något extra.
Välj mellan färdiga paket eller skräddarsy – det mesta är möjligt på Hotel tylösand.
BOkA
tylosand.se/spapaket
tel 035-305 05

Information från Sveriges Schackförbund
Nominera till SSF:s Ungdomsledarstipendium 2014
Sveriges Schackförbund välkomnar nomineringar till förbundets ungdomsledarstipendium.
Stipendiet utdelas till förtjänta ungdomsledare för goda ledarinsatser. Stipendiet är på
2 000 kronor och utdelas i samband med SSF:s kongress i Borlänge 13 juli 2014.
Nomineringar med motivering ska ha inkommit till kansliet@schack.se eller Sveriges
Schackförbund, Kabelvägen 19, 602 10 Norrköping, senast 25 april 2014.
Ungdomsmästerskap
Nedanstående ungdomsmästerskap är ett urval av de som finns tillgängliga, för fler
turneringar se www.fide.com.
SSF skickar inte spelare till alla dessa turneringar. Icke uttagna spelare har möjlighet att
åka på egen bekostnad.
● 26/8-4/9 EU Mästerskapet i Malenovice, Tjeckien
Spelas i mixade klasser i åldersklasserna U8, U10, U12 och U14. En spelare i varje
åldersklass och en medföljande coach har fri kost och logi.
● 5/10-20/10 Junior-VM i Mumbai, Indien max 20 år
En pojke och en flicka har fri kost och logi.
● 18/10-29/10 Ungdoms-EM i Batumi, Georgien 8-18 år
En pojke och en flicka i varje åldersklass U8, U10, U12, U14, U16 och U18 har fri kost
och logi.
● 18/9-30/9 Ungdoms-VM i Durban, Sydafrika 8-18 år
En pojke och en flicka i varje åldersklass U8, U10, U12, U14, U16 och U18 har fri kost
och logi.
För samtliga ”gratisplatser” tillkommer alltid diverse avgifter, kostnaden för en sådan
plats är cirka 2 500 kr, därutöver tillkommer resa.
Anmälan om intresse för att åka sänds till hakan.winfridsson@schack.se senast 30/4.

Sveriges Schackförbunds kansli, 011-10 74 20
kansliet@schack.se
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Agrestkombinationer
Av Axel Smith

9r?l?r?k?0
9ZppZp-?pZpp0
9-?P?-?-Wq0
9?-?-?-?P0
9-?-?n?-?0
9ZP-Zp-ZPN?-0
9-ZPQ?-ZPP?0
9?-?RMKL?R0
xiiiiiiiiy
Vit drar
y

2. E. Agrest – P. Vernersson
Elitserien 2006
XIIIIIIIIY

9-?l?rTrnMk0
9Zpp?-Wq-Zp-0
9-?p?p?RZp0
9?-?-SNp?-0
9-?-ZP-ZP-?0
9?-ZP-?-WQ-0
9P?L?-ZPPZP0
9?-?-TR-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

3. E. Agrest – S. Agrest
Cutro Open 2007
XIIIIIIIIY

4. E. Agrest – D. Schneider
Port Erin 2004
XIIIIIIIIY

5. E. Agrest – J.P. Wallace
Stockholm 1997
XIIIIIIIIY

9-WQ-?-Vlk?0
9Zp-?-?pZp-0
9-Zp-?p?-Zp0
9?-?qZP-?-0
9-ZP-?N?-ZP0
9ZP-?nVL-ZP-0
9-?-?-ZP-?0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

6.E. Sveshnikov – E. Agrest
Oslo 2008
XIIIIIIIIY

9-?-?-Tr-?0
9?p?l?kZp-0
9-?-?p?pTr0
9?p?pZP-?-0
9-ZP-Sn-?-?0
9ZP-?-?-WQ-0
9-?-?-ZP-?0
9?LVL-?K?-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

7. P. Bergtröm – E. Agrest
Elitserien 2013
XIIIIIIIIY

8. E. Hermansson – E. Agrest
Schack-SM 2004
XIIIIIIIIY

9. E.Agrest – R. Schmaltz
Harplinge 1998
XIIIIIIIIY

1. E. Agrest – M. Prusikin
EU-Cup 2006
XIIIIIIIIY

9-?-Tr-Sn-?0
9Zpp?r?-Zpk0
9-?p?-?-Zp0
9?-?-WqP?-0
9-?-?N?-?0
9?Q?R?-?-0
9PZP-?-?PZP0
9?-?-?R?K0
xiiiiiiiiy
Vit drar

9-?r?-Trk?0
9?l?-?pZpp0
9p?-Zp-Vl-?0
9Wq-?-?-?-0
9-Zp-?PVL-?0
9?-?P?-?Q0
9PZP-?N?PZP0
9?K?R?-?R0
xiiiiiiiiy
Svart drar

9-?-?kVl-Tr0
9?-?-?pZp-0
9-?nWq-?-Zp0
9?r?-ZPPZP-0
9-?-?P?-ZP0
9ZPl?-?-SN-0
9-Zp-WQNVL-?0
9?K?R?-?R0
xiiiiiiiiy
Svart drar
Lösningar på nästa sida

9-?rWqkVl-Tr0
9Zpl?n?p?-0
9-?-?pZP-Zp0
9?-Zp-?-?-0
9-Zp-ZP-?-Zp0
9?-?L?N?-0
9PZP-?QZPPZP0
9TRN?-MK-?R0
xiiiiiiiiy
Vit drar

9-Tr-?-?k?0
9?-?-?q?-0
9-?-TR-Sn-WQ0
9ZpPSn-Zp-?-0
9-?-?-?-?0
9?-?-?P?P0
9P?r?-?P?0
9MK-?-?L?R0
xiiiiiiiiy
Vit drar
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Lösningar
1.

16.Dxe4 Det är matt på sista raden.

2.

26.Txh6+ Evakuerar g6-fältet för springaren. 26…Sxh6 27.Sg6+ Kg8 28.Sxe7+ Txe7 och vit
vann enkelt.

3.

Evgenij vill helst inte möta spelare han känner. Inför turneringar där både han och Svetlana
deltar brukar han fråga om arrangören kan undvika att lotta dem mot varandra. Det är inte
alltid de får gehör för det önskemålet. 15.Dxe6+! Le7 15...fxe6 16.Lg6 matt är vits poäng.
16.Dxe7+ Dxe7+ 17.fxe7 Vit har pjäs mer.

4.

33.Sg5+ Kh8 Eller 33...hxg5 34.Th3 matt 34.Txd7 34.Sf7+ Txf7 35.Txd8 fungerar också, men
vinsten blir enklare av att byta ett tornpar. 34...Txd7 35.Sf7+ uppg.

5.

30.Sf6+ gxf6 31.Lxh6 Kh7 32.Dxf8 Kg6 Det räcker att ha sett hit. Vit har vunnit en bonde och
svarts kung ligger illa till. 33.Dg7+ 33.g4 leder direkt till matt. 33...Kh5 34.Le3 Sxe5 35.g4+
Kxh4 Eller 35...Sxg4 36.Dh7+ 36.Dxf6+ Kxg4 37.Df4+ Det blir matt i nästa drag.

6.

30...Th1+ 31.Kg2 Tg1+! Vit gav upp på grund av springargaffeln som följer i nästa drag. Efter
31...Txc1? 32.Dxg6+ Ke7 33.Dg5+ Kf7 34.Dxc1 är det vit som vinner.

7.

23...Lxb2! 24.Kxb2 Tc2+! 25.Kxc2 Dxa2+ 26.Kc1 b3 26...Tc8+ 27.Dxc8+ Lxc8 ger också svart
en vunnen ställning, men partidraget är mera direkt. 27.Sd4 Vit har svårt att gardera matten
på c2. 27.Td2 faller på 27...Da1 matt. 27...b2+ 28.Kd2 b1D+ 29.Ke3 Med dam mot torn och
pjäs har svart ett litet materiellt övertag, men framförallt är vits kung illa ute. Evgenij fortsätter
att spela exakt: 29.Ke1 Db4+ och springaren på d4 faller. 29...Dbb2 30.Dg3 Te8 31.The1 Lxe4
32.dxe4 Dc3+ 33.uppg. Efter 33.Td3 följer 33...Dad2+ 34.Kf3 Dcxd3+.

8.

Vit har en imponerande bondesamling på kungsflygeln, men hinner inte använda den. 28...
La2+! 29.Kc2 29.Kxa2 b1D+! (29...Dxa3+ vinner, men med en svårare variant: 30.Kb1 Da1+
31.Kc2 b1D+ 32.Txb1 Da4+! 33.Kc3 Lb4+) 30.Txb1 Dxa3 matt 29...b1D+ 30.Txb1 Lxb1+
31.Txb1 Dxd2+ Svart får två torn för springaren.

9.

Svarts kung saknar skydd, men han har däremot ett räligt hot mot a2. 26.Lc4 Txc4 26...Dxc4
27.Dg6+ plockar upp springaren med schack, varefter vit mattar med de tunga pjäserna.
27.Txf6 Utan matthotet mot a2 är det slut. 27...Dh7 28.Dg5+
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Svenska Schackbutiken AB
”Hos mig blir schack enkelt”
Behöver du schackböcker, schackprogram eller schackspel? Jag har allt en schackspelare behöver!
Finns varan hemma skickas den samma dag. Beställningar under 600 kr skickas mot faktura och endast
enhetsporto 29 kr tillkommer. Min styrka är gedigen produktkompetens och hög servicenivå. I Schackbutiken arbetar IM Ari Ziegler. Välkommen att besöka en välsorterad butik där du hittar Nordens största lager av schackartiklar!
Hemsida: www.schackbutiken.com
Öppet mån–fre 10.00–18.00, Welandergatan 12A, 416 56, Göteborg

Middlegame - How to play like a GM Part 1 av GM
Damian Lemos

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

Pris: 175 kr

I fjol lanserades “Empire Chess”. En serie med (nu) 47 DVDer som
riktar sig till nybörjare och fortsättare. Det är olika GM och IM som
lär ut grunderna i schack. Produktionen hålls så enkel som möjligt så
att man kan sälja skivorna billigt. (Se alla på vår hemsida.)
Spela mittspel som en Stormästare - del 1 innehåller 2½ timme av
actionpackade schacklektioner, presenterat av stormästaren Damian Lemos som förklarar mittspelets konst och visar hur du kan börja
vinna partier nu. Mittspelet är kanske den svåraste fasen i schack för
nybörjaren. Det är svårt att prioritera mellan olika tumregler. Många
pjäser är kvar på brädet. Lemos hjälper dig att hitta rätt i denna
djungel så att ditt spel höjer sig en eller ﬂera nivåer.
Oftast är det besluten i mittspelen som deﬁenerar partiets utgång.
Djup förståelse av taktiska och strategiska teman är viktigare än
någonsin. Stormästare Lemos analyserar på denna schackdvd olika
exempel för att lära tittarna ﬂer sätt att tänka. Man får en annan
inställning till mittspelet. Stormästare Lemos illustrerar sina ideer genom att presentera partier från legendariska
spelare som Anand, Capablanca och Steinitz. Lemos visar dig de grundläggande principerna i mittspelet vilket
kommer höja din schackförståelse och förmodligen färbättra dina resultat.

Middlegame - How to play like a GM Part 2, Lemos
Om du är en nybörjare eller fortsättare och vill få bättre resultat så
garanteras du hjälp med den här kursen. Du får se sex moderna
partier av toppstormästare där författaren visar dig hur de använder sig av grundläggande kunskaper för att piska upp förkrossande angrepp eller omvandla långsiktiga fördelar till vinst!...
Den svåraste delen av partiet för nybörjare är mittspelet på grund
av att partiet ständigt förändras med varje drag, trycket ökar
mot max och det är inte lätt att kombinera omedelbara taktiska
behov med långsiktiga positionella idéer. De ﬂesta mittspel
spelas med i princip varenda pjäs kvar på brädet och slitningen
mellan de båda spelarnas viljor skapar konﬂikt som kräver total
uppmärksamhet för att inte förlora mot någon taktisk ﬁness. Den
här schackvideon på dvd (går att spela i dvd-spelaren), ger dig
2½ timmar med högkvalitativ schackinstruktion av den erfarne
tränaren och stormästaren Damian Lemos där han går igenom
alla grundläggande mittspelskoncept och hur du framgångsrikt
applicerar dem i dina egna partier.

Pris: 175 kr

POSTTIDNING

B

Avsändare: Sveriges Schackförbund,
Kabelvägen 19, 602 10 Norrköping

NYHET!

ver 1.5 million games etc.

ments:
III 1 GHz, 2 GB RAM,
Service Pack 3), 7/8,
raphics card, DVD-ROM drive,
yer 9 and Internet access for
access to Playchess.com,
ram updates.
Intel i5 (Quadcore), 4 GB
DirectX10, 512 MB graphics
0-compatible sound card,
er 11, DVD-ROM drive and
ogram activation, access to
Check and program updates.

database till 31.12.2016

DEEP FRITZ 14

book compiled by Alex Kure
n position)

THE TRULY GREAT
CHESS PROGRAM

ership to Playchess.com

64 BIT MULTIPROCESSOR
VERSION

More information:
www.chessbase.com

6 MONTHS PREMIUM

playchess.com
Recommended retail price: 69,90

Datorer med bara en processor
tillhör det förflutna – därför kliver
Fritz 14 ur startblocken med en
kraftfull multiprocessorversion!
Det mest utmärkande draget med
Deep Fritz 14 är en 64-bitmotor
som stöder upp till åtta processorkärnor samtidigt. Men där slutar
jämförelserna med tidigare Fritzmotorer då den nya motorn är helt
omdesignad och kan skryta med att
vara nästan 100 elo-poäng starkare
än Fritz 13, vilket gör Deep Fritz
14 till en av de absolut starkaste
schackprogrammen i världen!
Deep Fritz 14 är optimerat för
Windows 8.1: Programmets nya
64-bits gränssnitt arbetar snabbare
och flyter bättre tillsammans med
de senaste versionerna av Windows.
Naturligtvis bibehåller den nya
versionen alla välkända spel-, trä-

Bara det bästa är gott nog. Deep
Fritz 14 ger dig också tillgång till
“Let’s Check”, världens största
partidatabas som är fullpackad med
högkvalitativa analyser. Mer än
200 miljoner ställningar med djupa
schackmotorvärderingar finns
sparade på Let’s Check-servern
och fler läggs till varje dag. Om
du vill veta nånting om en särskild
öppningsställning så ta en titt på
Let’s Check och hitta information
på några sekunder som det skulle ta
din egen PC timmar att räkna
fram.
Deep Fritz 14
625 kr
Systemkrav för Deep Fritz 4
och Houdini 4:
Minimum: Pentium III 1 GHz, 2 GB
RAM, Windows Vista, XP (Service
Pack 3), 7/8, DirectX9, 256 MB grafikkort, DVD-ROMspelare, Windows
Media Player 9. Tillgång till internet
för: programaktivering, tillgång till
Playchess.com, Let’s Check och programuppdateringar.

STANDARD

Die Zeit der „Singles“ ist vorbei. Deshalb kommt der neue Fritz erstmals von Anfang als
leistungsfähige Multiprozessor-Version. Deep Fritz 14 wird erstmals mit einer 64-Bit-Engine
ausgeliefert und kann wie sein Vorgänger bis zu 8 Prozessorkerne gleichzeitig nutzen.
Die Engine wurde komplett neu entwickelt und bietet gegenüber der früheren Version eine
Leistungssteigerung von knapp 100 Elo-Punkten. Damit zählt Deep Fritz 14 zum Kreis der
weltweit spielstärksten Schachprogramme.

Inklusive:

Komplett neu entwickelte Deep
Fritz14-Engine
64-Bit Programmoberfläche

Premium-Mitgliedschaft für Schach.de
für 6 Monate

Zugang zu „Let’s Check“-Server* und
ChessBase Engine-Cloud

Optimale Kompatibilität mit Windows 7/8: Auch die Programmoberfläche von Deep
Fritz 14 wird erstmals als 64-Bit-Version ausgeliefert und läuft auf den aktuellen
Windows-Betriebssystemen somit noch schneller und flüssiger. Und natürlich bietet die
neue Version alle bekannten Spiel-, Trainings- und Analysefunktionen, die Fritz zum
„beliebtesten deutschen Schachprogramm“ (DER SPIEGEL) gemacht haben.

Neues Eröffnungsbuch von Alex Kure (über 4
Mio. Stellungen),
Datenbank mit über 1,5 Mio. Partien u.v.m.

Premium für Schach.de: Loggen Sie sich mit Deep Fritz 14 auf den weltweit größten
Schachserver ein und genießen Sie spannende Live-Kommentare zu Weltklasseturnieren
oder Trainingseinheiten mit Koryphäen wie den Großmeistern Daniel King, Klaus Bischoff,
Maurice Ashley, Dr. Karsten Müller u.v.a. Im Lieferumfang von Deep Fritz 14 ist die
Premium-Mitgliedschaft für 6 Monate inbegriffen.

Nur die besten Analysen sind gut genug. Mit Deep Fritz 14 haben Sie Zugriff auf „Let’s
Check“, die weltweit größte Datenbank mit hochwertigen Analysen. Über 6 Mio.
Stellungen mit tiefen Engineberechnungen sind auf dem Let’s Check-Server gespeichert
und täglich kommen neue und genauere Analysen dazu. Wenn Sie schnell wissen wollen,
was von einer Eröffnungsstellung zu halten ist, schauen Sie bei Let’s Check rein – hier
finden Sie mit einem Mausklick sofort die Information, für die Ihr PC sonst stundenlang
rechnen müsste.

Systemvoraussetzung:
Minimal: Pentium III 1 GHz, 2 GB RAM,
Windows Vista, XP (Service Pack 3), 7/8
-DirectX9, Grafikkarte mit 256 MB RAM,
DVD-ROM Laufwerk, Windows Media Player 9
und Internetzugang für Programmaktivierung.
Schach.de-Zugang, Let’s Check und Updates.
Empfohlen: PC Intel i5 (Quadcore), 4 GB
RAM, Windows 7/8, DirectX10, Grafikkarte mit
512 MB RAM oder mehr, 100% DirectX10kompatible Soundkarte, Windows Media Player
11, DVD ROM Laufwerk und Internetzugang für
Programmaktivierung. Schach.deZugang, Let’s Check und Updates.

DAS GANZ GROSSE
SCHACHPROGRAMM

14

den
HOUDINI
nya versionen
av världens starkaste schackmotor med världens
populäraste
schackgränssnitt! Houdini
4 levereras med
den nya 64-bitars GUI av Deep Fritz 14 och bland
annat ingår sex månaders premium
medlemskap på Playchess.com.

DAS GANZ GROSSE SCHACHPROGRAMM

4

STANDARD

64 BIT MULTIPROCESSOR

VERSION SUPPORTING UP TO

6 CORES AND 4 GB OF HASH

HOUDINI 4 PRO

Bit program interface

Växla upp till Premium: Logga
in på Playchess.com-servern med
Deep Fritz 14 och lyssna och titta
på direktsändningar inklusive kommentarer från de flesta toppturneringar och/eller delta i träningssessioner med topptränare som
stormästarna Daniel King, Klaus
Bischoff, Maurice Ashley, Karsten
Müller och många fler. I Deep Fritz
14 ingår 6 månaders gratis premiummedlemskap på Playchess.com

Kommer snart! Houdini 4
HOUDINI
4
Kombinera

P L AT Z H A LT E R

Weitere Informationen:
www.chessbase.de

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

ISBN 978-3-86681-382-3

6 MONATE PREMIUM

6 MONATE PREMIUM

schach.de

schach.de

unverb. Preisempfehlung €69,90

Houdini 4 Standard
Houdini 4 Pro

725 kr
875 kr

Master Class Vol. 1 –
Bobby Fischer
Ingen annan
Världsmästare
01
var mer ökänd
Bobby Fischer
såväl inom som
utom schackvärlden än Robert
James Fischer.
Men vilka var
hemligheterna
bakom hans
sensationella förmåga, och vad
gjorde det möjligt för honom att på
egen hand nedbringa den sovjetiska
schackmaskinen? På denna DVD
presenterar ett team av experter olika
aspekter av schacklegendens spel,
och visar dig vinnande tekniker och
strategier som den elfte världsmästaren använde sig av.
• 5 timmar (Engelska)
• Interaktiva taktikövningar med
videofeedback och mycket mer!
270 kr

MASTER CLASS VOL. 01

Bobby Fischer

No other World Champion was more infamous both inside and outside the chess world
than Robert James Fischer. But what were the secrets to his sensational ability, and what
enabled him to take on the Soviet school of chess alone – and win? On this DVD, a team
of experts presents you every facet of the chess legend, and shows you the winning
techniques and strategies employed by the 11th World Champion.
Grandmaster Dorian Rogozenco delves into Fischer’s openings, and retraces the development of his repertoire. What variations did Fischer play, and what sources did he use
to arm himself against the best Soviet players? Mihail Marin explains Fischer’s particular
style and his special strategic talent in annotated games against Spassky, Taimanov and
other greats.
Karsten Müller is not just a leading international endgame expert, but also a true Fischer
connoisseur. His congenial video analysis of Fischer’s legendary endgames can only be
found on this DVD!
To top it off - you too can unleash tactical combinations like Fischer! German Bundesliga
player Oliver Reeh has compiled the World Champion’s best combinations – and now it’s
your move. You too can try to find Fischer’s stunning brilliancies by entering your solution on the board and receive video feedback in the new ChessBase media format!

• Video running time: approx. 5 hours
(English)
• Interactive tactics test with
video feedback
• Collection of every Fischer game, tables,
backround knowledge, short biography
• “Fischer powerbook”– the World
Champion’s repertoire as an
opening tree
• Tactic training: 100 Fischer games with
training questions.
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.

An expert team of four international titleholders
presents to you strategic masterpieces, exemplary
endgame manoeuvres and classic combinations in
video format, reviving the greatest legend ever in
the history of chess.

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

RRP

€ 29,90

M AST E R C L ASS

Bobby Fischer

DEEP
FRITZ

signed 64 Bit –
e (and 32 Bit Engine)

t's Check* (with 200
ely analysed positions)
ngine cloud

nings-, och analysfunktioner som
har gjort Fritz till det mest populära programmet i världen.

MASTER CLASS VOL. 01

Deep Fritz 14
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