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Systematisk träning för
dem som vill satsa
Schack spelas av många miljoner
människor över hela världen. Och
alla gör det av sitt alldeles egna skäl.
I Sverige är de flesta av Sveriges
Schackförbunds medlemmar barn
och ungdomar som spelar schack
i eller i anslutning till skolan. Men
som vi vet är schack också en
tävlingssport, med professionella
spelare som på heltid ägnar sig åt
att förbättra sitt spel.
Under SM i schack möts de
här grupperna av spelare, det
är en underbar tävlingsvecka
där tioåringarna som började
sin schackkarriär på Schackfyran i mars spelar
i samma lokal som SM-gruppen där Sveriges
yppersta elit tävlar om SM-titeln.
I år är SM-gruppen en av de absolut starkaste
genom tiderna. Nio av de elva högst rankade
svenskarna är med, vilket känns som ett rekord.
Och så vinnaren av förra årets Mästar-Elit-grupp
Tommy Andersson som får ett verkligt eldprov.
Jag vågar inte tippa hur det går, men det kommer
att bli en härlig SM-vecka.
Bara några veckor efter SM, de två första
veckorna i augusti, spelas Schack-OS i norska
Tromsø. Även där har vi fått med de allra flesta
ur Sverigetoppen – ett damlag med Pia Cramling
i spetsen och i herrlaget de fem högst rankade
herrarna. Mycket högklassigt schack väntas alltså
i sommar.
Att några schackspelare vill försöka bli så bra
som det bara är möjligt är inte på något sätt en
motsättning till att de flesta har ett helt annat
förhållningssätt till sitt schackspelande. Vi är
ett förbund för alla, och måste också se till att
ge rimliga förutsättningar för de som vill arbeta
hårt för att utvecklas till toppspelare. I dag är

våra bästa spelare relativt gamla,
mer än hälften av tio-i-topp är
över 40 år och ingen svensk junior
är IM eller GM. Det är givetvis
inget självändamål att ha unga
titelhållare och ingen skugga ska
falla på våra bästa spelare, mycket
duktiga och värdiga representanter
för Sverige. Men vi kan utan tvekan
göra mer för att erbjuda unga
talanger möjligheten att utvecklas
så långt de vill.
I höst kommer vi därför att
påbörja en satsning på elitträning
för yngre juniorer under IM Axel
Smiths ledning. Målgruppen är 16 år och yngre och
tanken är att vi ska kunna fånga upp de talanger
som vi har i Sverige, erbjuda dem som verkligen
vill satsa på schack regelbunden och systematisk
träning som ska ge förutsättningar för att de ska
kunna nå så långt som möjligt inom schacket.
Vi tror inte på några snabba resultat, att bli
riktigt bra på schack tar många år. Men det krävs
ordentlig träning, bra rådgivning och systematisk
matchning för att nå riktigt bra resultat. De flesta
av oss, även de allra bästa i Sverige, har nått sina
framgångar med enbart egen träning, och då når
man så småningom ett tak.
Vi har stora förhoppningar på Axel Smith och
hans träningsgrupp. Inte just på snabba resultat,
men på att det ska bli ett första steg för en ordnad
nationell satsning på träning för de som vill bli
riktigt bra. Och så småningom kommer säkert
några ur den gruppen att förgylla både SMgrupper och OS-lag.
Carl Fredrik Johansson, ordförande SSF
carl.fredrik.johansson@schack.se
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Rockaden mästare
efter rekordjämn
slutstrid i Malmö
Text: Michael Wiedenkeller
Det var med en speciell känsla av
förväntan jag på fredagskvällen
steg in i spellokalen precis bakom Malmö Rådhus. Tänk
vilket spännnade utgångsläge
för slutspelet. Lunds ASK ledde
med två matchpoäng före SK
Rockaden
Stockholm
och
SK Team Viking. Men Lund
kunde verkligen inte andas ut,
de skulle möta Viking i rond 8
och Rockaden i rond 9. Allting
kunde hända i toppstriden.
Klockan närmade sig 18.00.
De tio lagen i Elitserien i sällskap
med de tio lagen från Superettan
intog lokalen. Det var en
imponerande syn. Med spelare,
reserver, lagledare, arrangörer
och besökare var det över 200
schackentusiaster som hade
samlats. Spelet kunde börja!
Rond 7, fredagen 7 mars
De tre topplagen hade olika svåra
uppgifter på fredagskvällen.

Det var inte överraskande
att Lund slog Burgsvik Alva
SK, även om 7-1 onekligen såg
imponerande ut. En intressant
iakttagelse var att Lund saknade
Nils Grandelius som spelade en
stark turnering på Island.
Viking vann sin match mot
Farsta, men inte så stort, Farsta
kämpade mycket väl trots att de
var betydligt lägre rankade och
slutresultatet blev 5-3 till Viking.
Så var det matchen Rockaden
mot Limhamn. Skulle vi kunna
få revansch för förlusten i förra
slutspelet? Limhamn var ju
regerande mästare och har alltid
en positiv laganda, vad skulle vi
göra för att rubba dem?
Det började bra med att
Theodor Kenneskog vann till
synes ganska lätt som svart i
Grünfeld mot en annan ung
talang; Philip Lindgren. Sedan
drogs blickarna till ett mycket
intressant parti, Robert Bator får

själv berätta vad som hände.
 Robert Bator
 Jonny Hector


Slaviskt (D12)

Kommentarer av Robert Bator
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.e3

XIIIIIIIIY
9rSnlWqkVl-Tr0
9Zpp?-ZppZpp0
9-?p?-Sn-?0
9?-?p?-?-0
9-?PZP-?-?0
9?-?-ZPN?-0
9PZP-?-ZPPZP0
9TRNVLQMKL?R0
xiiiiiiiiy

En lugn variant som är ett
perfekt vapen mot en aggressiv
spelare som Hector.
4...Lf5 5.Sc3 e6 6.Sh4 Le4 7.f3
Lg6 8.Db3 Db6 9.Sxg6 hxg6
10.Ld2 Sbd7 11.g3!?
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Nu kan vit få stor fördel med sitt
nästa drag...
18.a4! a5
Eller 18…Kf7 19.a5 Da6 20.
Tfc1.
19.Lxa5! Dxa5 20.Sxd6+ Ke7
21.Sxb7 Db4 22.Sc5 Thc8
23.Tfc1 Tab8 24.Lb5 Sxc5
25.dxc5 Sf6 26.c6 Se4
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XIIIIIIIIY
9-Trr?-?-?0
9?-?-Mk-?-0
9-?P?p?p?0
9?L?p?p?-0
9PWq-?nZPp?0
9?-?-ZP-ZP-0
9-ZPQ?-?-ZP0
9TR-TR-?-MK-0
xiiiiiiiiy

Robert Bator vann mot Jonny Hector när Rockaden och Limhamn
möttes på fredagskvällen.
Mest flexibelt. Vit vill ha kvar
möjligheten till Kf2 eller 0–0–0.
Vanligast är 11.0–0–0 Dxb3
12.axb3 Ld6 13.h3 Sh5 14.Ld3
Sg3 15.The1 med jämn ställning.
11...g5
Med idén g5-g4 för att få kontroll
över e4-fältet. Några alternativ:
11...Ld6 12.Kf2 Dc7 13.Kg2
dxc4 14.Lxc4 med liten vit fördel
(Hillarp-Hector, Skara 2002),
11...Dxb3 12.axb3 Ld6 13.Kf2
a6 14.Kg2 0–0 15.g4 b5 16.g5
Sh5 17.c5 Lc7 18.f4 f5 19.Le2
Kf7 20.Ta2 Ta7 21.Tha1 Tfa8
22.Sxb5 och vit vann (IvanchukGrabarczyk, Warszawa 2001)
eller 11...Le7 12.Kf2 remi
(Popov-Hector 2003).
12.Dc2
Jag tror att vit tjänar på att
behålla damerna.
12...g4 13.f4 g6
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Svart vill förhindra f4-f5 men
det är lite långsamt. Alternativ
är 13…Lb4 eller 13…Sh5, till
exempel 13…Sh5 14.f5 Sxg3
15.fxe6 Sxh1 16.exd7+ Kd8 med
oklart spel.
14.Le2 Sh5?!
Bättre var 14…dxc4 15.Lxc4
0–0–0 med lika chanser.
15.cxd5 cxd5
Eller 15…exd5 16.Lxg4 Sxg3
17.Tg1 Txh2 18.0–0–0 och vit
har bra spel.
16.Sb5
Ld6 17.0–0 f5?
XIIIIIIIIY

9r?-?k?-Tr0
9Zpp?n?-?-0
9-Wq-Vlp?p?0
9?N?p?p?n0
9-?-ZP-ZPp?0
9?-?-ZP-ZP-0
9PZPQVLL?-ZP0
9TR-?-?RMK-0
xiiiiiiiiy

Här trodde jag att vit hade läget
under kontroll och att svart
saknade ett vettigt motspel.
Jag hade en enkel plan: De2,
torndubblering på c-linjen och
c6-c7.
27.De2?!
Bättre är 27.Ta3.
27...Sd2!? 28.Tc2?
Svårt att fatta att det här
naturliga draget är dåligt men
vit tillåter 29...Th8. Bättre var
28.c7 Tb7 29.La6 Tcxc7 30.Lxb7
Txb7 31.Tc2.
28...Sf3+ 29.Kf1

XIIIIIIIIY
9-Trr?-?-?0
9?-?-Mk-?-0
9-?P?p?p?0
9?L?p?p?-0
9PWq-?-ZPp?0
9?-?-ZPnZP-0
9-ZPR?Q?-ZP0
9TR-?-?K?-0
xiiiiiiiiy
Om
29.Kf2 så 29…Th8 30.h4
g5! 31.fxg5 Sxh4! 32.gxh4 Txh4
med farligt angrepp.

29...De4?
29…Th8! 30.h4 Sxh4!! (ett drag
vi inte såg ens i efteranalysen
av partiet!) och nu antingen
31.gxh4 Txh4 32.Dg2 Tbh8
33.Kg1 g3 34.c7 Th2 35.Dxh2
gxh2+ 36.Txh2 Tc8 med
oklart spel eller 31.c7 Sf3 32.
cxb8D Th1+ 33.Kf2 Th2+ med
remischackar!
30.c7 Ta8
Eller 30…Tb7 31.Ld3 Sxh2+
32.Kf2 Df3+ 33.Dxf3 Sxf3
34.Tac1.
31.Dd3 Sd2+ 32.Dxd2 Dh1+
33.Ke2 Dxa1 34.Dc3 Kf7
35.Tc1 Da2 36.Ld7 Th8 37.c8D
Taxc8 38.Lxc8 Txh2+ 39.Kd3
Dxa4 40.Lxe6+! uppg.
Det här var en viktig framgång
för laget. Att se en lagkamrat
besegra motståndarnas högst
rankade spelare ger inspiration;
“se vad jag gjorde, ni kan också
vinna!”
Jonas Barkhagen, Martin
Lokander och Erik Blomqvist
följde uppmaningen och pressade fram vinster i slutspelen.
Trots att Limhamns Stefan
Schneider
lurade
Thomas
Engqvist i tidsnöden slutade
matchen med 6-2 till Rockaden.
Rond 8, lördagen 8 mars
Lördagen bjöd på ett riktigt
toppmöte: ledande Lund mot
förföljaren Team Viking. Viking
var tvungna att ta den här
chansen att komma ikapp Lund
och hålla jämna steg med Rockaden.
Tyvärr för Lund hade nu även
Tiger Hillarp lockats bort på
andra äventyr, så de saknade två
av sina toppspelare. Det märktes
i matchen där Viking hade ett

jämnare och starkare lag.
Men en match av hög klass
blev det och på förstabordet
möttes två starkt lysande
stjärnor:
Evgenij Agrest spelade vit
mot Hans Tikkanen:
 Evgenij Agrest
 Hans Tikkanen

XIIIIIIIIY
9r?-Wq-Trk?0
9?lZp-SnpZp-0
9-Zp-Zpn?-Zp0
9?-VlNZp-?-0
9p?P?P?QSN0
9ZP-?P?-ZP-0
9-ZP-?-ZPLZP0
9?RVL-?R?K0
xiiiiiiiiy

Vi kommer in i ett kritiskt läge.
Vit har precis spelat 14.Dg4.
Datorn föreslår ett passivt
försvar med 14…Kh8 15.Sf5
Sg8. Men Tikkanen försöker
något mer aktivt...
14...Sxd5?! 15.cxd5 Sg5 16.Sf5
La6

XIIIIIIIIY
9r?-Wq-Trk?0
9?-Zp-?pZp-0
9lZp-Zp-?-Zp0
9?-VlPZpNSn-0
9p?-?P?Q?0
9ZP-?P?-ZP-0
9-ZP-?-ZPLZP0
9?RVL-?R?K0
xiiiiiiiiy

17.f4!
…och plötsligt har vit ett
vinnade angrepp!
17...Lxd3 18.fxg5 h5
Om 18…Lxb1 så 19.Sxh6+ Kh7
20.Sxf7 Kg8 21.Dh5.
19.Dxh5 g6 20.Dh6! gxf5

21.Txf5 De7
Det gick inte att ta tornet nu
heller: 21…Lxb1 22.g6 med
snabb matt. Efter 21…De7
spelade vit det säkra 22.Ta1 och
vann partiet efter tidskontrollen.
Det hela slutade med en klar
seger för Viking: 5½–2½.
Under tiden spelade Rockaden en mycket jämn match
mot Eksjö.
Thomas Engqvist gav oss ett
litet övertag genom en elegant
invasion av Axel Ornsteins
damflygel:
 Thomas Engqvist
 Axel Ornstein

XIIIIIIIIY
9lWqr?rVlk?0
9?-?n?pZpp0
9pZp-ZppSn-?0
9?-?-?-?-0
9NZPP?P?-?0
9ZPN?-VLP?-0
9-?-?-WQPZP0
9?-TRR?LMK-0
xiiiiiiiiy

Enligt Engqvist var svarts enda
spelbara drag 19…Tc6 och vits
fördel är ännu inte avgörande.
Istället försökte Ornstein befria
sig.
19...b5? 20.La7! Db7 21.cxb5
axb5 22.Sa5 Da6

XIIIIIIIIY
9l?r?rVlk?0
9VL-?n?pZpp0
9q?-ZppSn-?0
9SNp?-?-?-0
9NZP-?P?-?0
9ZP-?-?P?-0
9-?-?-WQPZP0
9?-TRR?LMK-0
xiiiiiiiiy
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23.Sc3!
Partiet är avgjort. Svart måste ge
alldeles för mycket material för
att rädda damen.
23...Txc3 24.Txc3 Lxe4 25.a4
d5 26.Tc6 uppg.
Själv mötte jag Nikolaj Mikkelsen, en ung dansk IM, på bord
4. Han spelade Benoni och
ställningen blev snabbt komplicerad.
 Michael Wiedenkeller
 Nikolaj Mikkelsen

XIIIIIIIIY
9-?-Tr-Trk?0
9?p?-?-Snp0
9pWq-?-?p?0
9?-ZpP?l?-0
9P?QVlNVL-?0
9?-?-?-SNP0
9-ZP-?-?P?0
9?R?-?R?K0
xiiiiiiiiy

I den här ställningen har vit ett
mycket bra drag. (Medan du
funderar ska jag göra en liten
utvikning om Benoni. Den här
gången testade jag ett beprövat
bondeoffer för vit (e4-e5!? d6xe5,
f4-f5) och fick kompensation.
Det är viktigt att man tar sådana
risker i vissa varianter. Om vit
inte vågar spela aggressivt mot
Benoni får svart ofta fördel.) Nu
till avgörandet.
29.b4!
Det är faktiskt över direkt. Svart
försökte komplicera spelet, men
hittade ingenting, och gav upp
efter drag 40.
29...Lxe4 30.Sxe4 Txf4 31.Txf4
Sh5 32.Tff1 Te8 33.d6+ Kh8
34.bxc5 Txe4 35.Tf8+ Kg7
36.Tg8+ Kh6 37.cxb6 Sg3+
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38.Kh2 Sf5 39.g3 Sxd6 40.Dd3
Le5 och svart gav upp.
Eksjö fick en revansch när
Nedeljko Malesevic utnyttjade
en bättre löpare i slutspelet mot
Theodor Kenneskog, övriga
partier slutade remi och Rockaden vann knappt med 4,5-3,5.
Lördagskvällen gick vi på
restaurang och filosoferade över
våra chanser.
Ställningen var nästan obegripligt jämn: Lund ledde med
en halv partipoäng före oss och
Viking!
Att vi måste slå Lund var
klart, men inte nog med det, vi
måste slå Lund större än Viking
slog Limhamn.
Robert Bator försökte tona
ner förväntningarna:
– Vi är i alla fall med i toppen,
vi tillhör de tre bästa lagen, vi
får helt enkelt se hur det går
imorgon!
Lagledaren Jonas Barkhagen
provocerade oss till eftertanke:
– Vaddå de tre bästa? Rockaden har vunnit SM massor
med gånger förut, vi ska vinna
SM imorgon igen!
Kanske höjde Jonas rösten
lite mer än han tänkt sig, för
vi upptäckte att restaurangens
samtliga gäster stannat upp och
lyssnat på oss.
När jag låg i sängen på natten
hade jag svårt att somna. Jag
ville helt enkelt stanna upp en
liten stund och fundera.
Det var klart att det fanns tre
lag som verkligen förtjänade
att vinna det här SM-guldet.
Fullblodsproffsen i Team Viking,
som alltid gör ett välförberett
och kraftfullt intryck, ungefär
som Evgenij Agrest. Eller super-

talangerna i Lund som lyfter
varandra och verkar vara ett
harmoniskt lag.
Eller...? Eller Rockaden! Jonas
har rätt: Rockaden har vunnit
SM ett antal gånger, vi kan
lyckas imorgon igen!
Ungefär här somnade jag, glad
över att jag skulle få vara med
om det här dramats upplösning.
Rond 9, Söndagen 9 mars
Vi skulle alltså möta ett Lund
utan Nils Grandelius och Tiger
Hillarp. Rockaden hade ungefär
tio poäng högre ratingsnitt och
det var klart att Lund var starka
i toppen medan vi hade goda
chanser på bord 5-8.
Team Viking var på papperet
markant starkare än Limhamn,
och var klar favorit i den
matchen.
Klockan blev 10.00 och
slutronden kunde börja.
Lund startade bäst. Axel
Smith fick en klar positionell
fördel mot mitt franska försvar
och jag kom aldrig till rockad.
Partiet blev en ensidig historia
och Lund tog första poängen.
Det var också besvärligt för oss
på förstabordet. Erik Blomqvist
drog på sig en dubbelbonde
utan tillräcklig kompensation,
och Tikkanen kunde utnyttja
Eriks svagheter till att skaffa sig
en sund merbonde i slutspelet.
Samtidigt visade det sig
att Team Viking hade vissa
svårigheter mot Limhamn.
Osmani Penalver pressade
Juan Bellon och Stefan Schneider fick ett bra slutspel mot
Bo Lindberg, två partier som
Limhamn kunde kassera in.
Skulle Limhamn verkligen lyckas stå emot självaste Team

FOTO: Niklas Sidmar

Erik Blomqvist tog 1½ poäng på de
tre partierna i sammandraget.
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Viking?! Jag tänkte på Axel
Smiths artikel i TfS 2/2013
med rubriken “Limhamnsfenomenet”, ingenting verkar
omöjligt för det gänget!
Tillbaka till Rockadens match.
Jag var nu åskådare och kunde
tillsammans med vår biträdande
lagledare Tony Hanoman följa
partierna lite bättre.
– Om Erik Blomqvist också
förlorar så ligger vi under med
2-0, hur ska vi kunna vända
detta? Vänta, nu händer det
något i Jonas parti!

 Jonas Barkhagen
 Sebastian Nilsson

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-Mk0
9?p?-?-Vlp0
9p?nZp-Wqp?0
9ZP-?Q?-?-0
9-ZPP?-?-?0
9?-?-?-?-0
9-?-?-VLPZP0
9?-?-?LMK-0
xiiiiiiiiy

Vits pjäser har full kontroll över
damflygeln, och Barkhagen kan
bryta igenom:
37.b5! Sxa5
Eller 37…axb5 38.a6! bxa6
39.cxb5 axb5 40.Dxc6.
38.bxa6 Dd8 39.axb7 Dc7
40.Dxa5! uppg.
Ungefär samtidigt som Jonas
avgjorde avslutade Erik Hedman
ett oerhört komplicerat parti
mot Drazen Dragicevic. Erik ger
oss sina egna kommentarer, och
jag vill verkligen rekommendera
att du tar fram pjäser och bräde
när du går igenom det!
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 Drazen Dragicevic
 Erik Hedman

Kommentarer av Erik Hedman

XIIIIIIIIY
9-Tr-?-Trk?0
9?-?lWqpZpp0
9-ZPpVl-?-?0
9Zp-?p?-?-0
9N?-?n?-?0
9ZP-?-ZP-?P0
9-VLQ?LZPP?0
9TR-?R?-MK-0
xiiiiiiiiy

19...Tfe8!
19...Dh4!? hade också varit
intressant eftersom svart har en
massiv övervikt på kungsflygeln.
Räkneövning: Hitta vits bästa
försvar!
a) 20.Tf1? Lxh3!
b) 20.Lf3? Sg5!
c) 20.Lf1? Sxf2! 21.Dxf2 Lh2+!
d) 20.Ld3! är enda draget,
till exempel: 20...Sg5 (20...
Sxf2 21.Dxf2 (21.Lxh7+ Kh8
22.Dxf2 Lh2+ 23.Kf1 Dxh7 är
lite bättre för svart) 21...Dxa4
22.Lc2 Dc4 (22...Db5? förlorar
efter 23.Lxh7+ Kxh7 24.Dh4+
Kg8 25.Lxg7 Kxg7 26.Dg5+
Kh8 27.Td4) 23.Ld3 med
dragupprepning.) 21.Lf5 Lxf5
22.Dxf5 Se4 och ställningen är
jämn.
20.Lf3?
Ett bättre försvar var 20.Ld3
men svart står lite bättre efter
20…Dg5.
20...Dh4?
Här skulle jag ha spelat 20…Sg5!
21.Lg4 Lxg4 22.hxg4 Se4 23.g3
Dg5 med vinst, till exempel
24.De2 Sxg3 25.fxg3 Txe3
26.Df2 Txg3+ 27.Kf1 Dxg4.
21.Lxe4 Txe4 22.Td4!
Ett drag jag missat. Jag insåg

snabbt att något drastiskt var
tvunget...
22...Lxh3!
Jag hann inte räkna varianterna
här på grund av begynnande
tidsnöd (cirka tre minuter för
vit och fyra för svart med 30
sekunders tillägg). Praktiskt bra
offer i en annars alltmer svår
ställning för svart. Offret leder
till remi vid korrekt spel.
23.Txe4
Eller 23.gxh3 Dxh3 24.Txe4
dxe4 25.Td1 Lh2+ 26.Kh1 Lg3+
27. Kg1 Lh2+.
23...dxe4 24.gxh3
24.Td1 trodde jag var vinnande
under partiet fast Drazen hade
gjort en mer korrekt bedömning
av draget. Ställningar som dessa
är ypperliga för träning i att
räkna varianter! 24...Dg4 (24...
Dg5? 25.Dxe4) 25.f3 (25.f4 Lxf4
26.exf4 Lxg2 27.Dxg2 Dxd1+
28.Kh2 med en komplicerad
ställning där svart måste bestämma sig för om han ska ta
ut remischackar med 28…Dh5
eller fortsätta kämpa med 28...
f6 29.Lxf6 Tb7) 25...exf3! (25...
Dg3 26.f4! Lg4 27.Txd6 De1+
28.Kh2 Dh4+) 26.Txd6 Lxg2
27.Td4 Dg5 28.Tf4 Td8 29.Ld4
Lh3+ 30.Kh2 och nu exempelvis
30...Lf1 31.Df2 Td6 med lika
chanser.
24...Dxh3 25.f4??

XIIIIIIIIY
9-Tr-?-?k?0
9?-?-?pZpp0
9-ZPpVl-?-?0
9Zp-?-?-?-0
9N?-?pZP-?0
9ZP-?-ZP-?q0
9-VLQ?-?-?0
9TR-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy

Förlustdraget. 25.Td1 visar sig

ELITSERIEN 2013/14
1. SK Rockaden St 9
2. SK Team Viking 9
3. Lunds ASK
9
4. Västerås SK
9
5. Limhamns SK
9
6. Farsta SK
9
7. Eksjö SK
9
8. Örgryte SK
9
9. Burgsvik Alva SK 9
10.Upsala ASS
9
vara enda draget för vit, 25...
Lh2+ 26.Kh1 Lg3+ 27.Kg1
Lh2+ (27...Lxf2+ 28.Dxf2 Dg4+
29.Kh2 visar sig också leda till
lika spel efter 29...Dh5+) 28.Kh1
Lg3+ med remischackar.
25...exf3! 26.Ld4 Dg4+ 27.Kf1
Lg3 28.e4 Td8
…och vit förlorade på tid i en
förlorad ställning. Till exempel
29.Lc5 (29.Le3 Td3 30.Lc5
Dh3+ 31.Kg1 f2+ 32.Lxf2 Lh2+
33.Kh1 Tf3!) 29...Dh3+ 30.Kg1
f2+ 31.Lxf2 Lh2+ 32.Kh1 Le5+
33.Kg1 Td6 med mattangrepp.
Det var nu Rockaden som tagit
ledningen med 2-1 och jag
sprang över till Vikings match
igen.
Även där hände det saker.
Ivanov hade slagit Brynell och
ställningen var 2-1 till Limhamn.
Limhamns
unge
Linus
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Johansson hade offrat två pjäser
mot Pia Cramling och hade
remischackar. Men vad händer?
Linus spelade vidare, modigt,
men senare visade det sig att Pia
kunde försvara sig och vinna
slutspelet.
När krutröken skingrats en
stund efter tidskontrollen kunde
man konstatera att Team Viking
hade 3½ poäng och ett parti
kvar. Agrest pressade Ahlander
in i det sista. Maximal utdelning
för Viking i det här läget var 4½3½.
Tillbaka till Rockaden: Erik
B förlorade (2-2), men i gengäld
kunde Theodor Kenneskog
förvalta en merbonde till vinst
(3-2). Några remier senare var
det bara Thomas Engqvist kvar;
han spelade med säker teknik
hem slutspelet mot Kristian
Stuvik Holm och Rockaden

46½
46		
45		
39		
38½
36
38		
20 		
26
25

15
15
13
12
9
9
8
4
3
2

vann matchen med 5-3 och blev
svenska mästare 2013-2014!
Efter en halvtimme av glädje,
prisutdelning och handskakningar med gamla vänner är det
dags att bryta upp. Arrangörerna
avslutar sin goda gärning med
att plocka ner schackpjäser,
bräden och till slut borden som
vi spelat vid. Vi promenerar till
Malmö Central och sätter oss
på en servering en stund. Tåget
till Stockholm ska strax avgå. Jag
själv ska inte till Stockholm, jag
ska ta flyget från Köpenhamn
till Luxembourg där jag bor.
Jag står kvar vid perrongen och
ser både Rockadarna och andra
schackspelare hoppa ombord på
tåget. Schackfamiljen skingras.
Jag längtar redan till nästa
tävling så att jag får träffa dem
igen.
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Lars Karlsson vann mot Viktor Korchnoi i London 1993.

Tillbakablick
När min familj 1979 flyttade till Tyresö utanför
Stockholm var jag 16 år gammal. Det var naturligtvis spännande att flytta till en stor stad rent
allmänt, men mest av allt såg jag fram emot att få
gå med i någon av landets starkaste schackklubbar.
Vilken skulle jag välja? Inne i stan fanns till
exempel Wasa, med Tom Wedberg i spetsen. Nere
i Huddinge hade Passanten lyckats med något helt
otroligt, de hade fått ihop 1 000 medlemmar i en
schackklubb! Dan och Pia Cramling var redan då
kända spelare.
Jag fick också rådet att titta på SK Rockaden
i söderförorten Högdalen, de skulle ha en bra
kombination av starka spelare och energiska
ledare.
Jag åkte ut till klubben en tidig höstkväll och
saken var klar. Det var inte bara elitspelare som
Roland Ekström, Mats Sjöberg och Christer
Hartman som imponerade på mig, det var
den familjära stämningen. Ordförande Janne
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Wikander tog emot med sitt charmerande leende,
Yngve Pettersson höll koll på juniorerna, det
vimlade av olika salar där det spelades schack
på alla nivåer. Man kände direkt att man var
välkommen till SK Rockaden.
En av de drivande krafterna i Rockaden sedan
många år är Lennart Örnmarker, som också
var med laget under slutspelet i Malmö. Jag bad
honom att berätta lite om klubben för mig.
− SK Rockaden grundades 1921 på Södermalm.
Jag vet inte så mycket om de tidiga åren, men
på 50-talet blommade klubben upp, flera starka
spelare anslöt och klubben vann Lag-SM tre år i
rad 1957-59. Sedan kom en svacka, klubben fick
problem och var i dåligt skick under början av
sextiotalet. Då togs det viktiga beslutet att flytta ut
från innerstaden till den nybyggda och barnrika
förorten Högdalen.
− Genom ledare som Yngve Pettersson och
Gunnar Larsson fick Rockaden många intresserade
och duktiga skolungdomar. Klubbverksamheten

FOTO: Gunilla Örnmarker

Lennart och Gunilla Örnmarker.

Jan Wikander och Inger Hedman.

blomstrade och den är fortfarande kärnan i
klubbens verksamhet. Jag själv kom till klubben
1969 och kunde se hur klubben började expandera.
Dan Olofson blev juniormästare i Stockholm
och Roland Ekströms Junior-SM-titel 1972 var
ytterligare ett kvitto på att ungdomsarbetet skapat
både bredd och topp. Samma år gick Rockadens
A-lag upp i högsta divisionen, där vi hållit oss kvar
i drygt 40 år.
– Jan Wikander blev ordförande 1974 och
gjorde tillsammans med sin sambo Inger Hedman
mycket för att stärka klubbverksamheten. 1980
vann Rockaden Lag-SM-titeln med ett lag
dominerat av Yngves och Gunnars juniorer. 1981
avlöste jag Janne på ordförandeposten. Nu kom

krafter som Olle Eleby, Jonas Sandbom och Leif
Stenberg och arbetet ute i skolorna utökades. I dag
har vi ett flertal anställda lärare som undervisar
juniorer i schack i skolorna i söderförort och på
klubbkvällarna. Juniorallsvenskan och Kadettallsvenskan har alltid varit viktiga tävlingar för oss
och i år har vi glädjande nog lyckats vinna båda.
– Rockaden har alltid försökt att kombinera
breddschack med elitschack. Resultatmässigt har
vi bland annat vunnit Lag-SM 21 gånger och vid
ett flertal tillfällen deltagit i Europacupen. Fortfarande minns jag hur vi slog israeliska BeerSheba 1985 och topplaget Spartacus i Budapest
1986 och gick till semifinal. Eller hur vi 1993 vann
gruppspelet i London, genom att slå proffslag från
Tyskland och Holland. Mot Volmac Rotterdam
vann Lars Karlsson på första bordet mot Victor
Korchnoi! På den tiden var det i stort sett bara de
ryska lagen som kunde stoppa oss.
– Än idag har Rockaden ett mycket starkt lag.
Kärnan är en grupp erfarna spelare: Lagledaren
Jonas Barkhagen, Lars Karlsson, Robert Bator,
Michael Wiedenkeller, Thomas Engqvist, Emil
Hermansson och Erik Hedman. Till detta
kommer nya talanger som Erik Blomqvist, Martin Lokander, Theodor Kenneskog och Joar
Ölund. Erik Blomqvist är trots sin ungdom redan
stormästare och det är extra roligt att tänka på att
han började sin karriär i Rockaden som sjuåring
när Olle Eleby var ute i Fruängens skola och lärde
ut schack. Genom elitspelarna har vi knutit många
värdefulla internationella kontakter. Bland kända
spelare som representerat Rockaden under senare
tid finns namn som Peter Heine Nielsen, Viktorija
Cmilyte och Jon Ludvig Hammer.
Har du några råd att ge andra klubbar med
ambitioner?
– Jag tycker att det är tre saker varje framgångsrik
klubb ska tänka på:
1. Kontinuitet. Planera långsiktigt och fullfölj de
satsningar som planeras.
2. Teamwork. Det krävs många personer med
olika kompetenser för att driva en stor klubb.
3. Ekonomin. Håll koll på ekonomin, det
är förutsättningen för att klara av långsiktiga
satsningar.
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Dubbla chanser
för svenska tjejer
Text: Axel Smith
Enligt den senaste Elolistan har Sverige tjugoåtta aktiva damspelare. Nu ska de bli fler. På Sveriges
Schackförbunds kongress 2013 antogs för första gången ett strategidokument med målet att öka
antalet tjejer. Flera aktiviteter de senaste månaderna har haft som syfte att nå den målsättningen.
Granbäcksskolans matsal, Solna, januari 2014
Sexton spelare har dykt upp och arrangören har
fått ta fram ett extra bräde. Nu väntar de på att
domaren ska ge klartecken.
– Om mobilen ringer... säger han och tar en paus
…får motståndaren tidstillägg. Vi är alla vänner.
Det är snabbschack, så det blir inte riktigt
tyst. Dessutom surrar den juldekorerade mjölkmaskinen i bakgrunden. Vid fönstret in mot
skolgården sitter Pia Cramling. Under flera
decennier har hon spelat i de stora tävlingarna
runt om i världen och bland annat vunnit damEM två gånger. Här är motståndet på en annan
nivå, men det märks inte på hennes koncentration.
Det är fullt fokus.
Att sexton spelare är fler än förväntat visar
kanske att läget för svenskt damschack inte är som
man skulle kunna önska, men det är en hygglig
siffra med tanke på antalet svenska damspelare.
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Dessutom visar turneringen att något görs. Och
att det finns framtidsutsikter: Pia har flyttat hem
efter två decennier utomlands.
Ett efter ett avslutas partierna i första ronden.
Pia vinner komfortabelt.
– Jag tror att du gjorde samma misstag förra
året, säger hon till sin motståndare och pekar på
brädet för att förklara vad hon menar. Förlorade
samma bonde.
När Pia började spela schack på 1970-talet
spelade det inte någon roll att det mest var killar.
Hon hade redan spelat pingis och fotboll och var
van. Men när hennes dotter Anna började spela
insåg hon betydelsen av den sociala biten. En
tävling som Snabbschacks-SM för damer är ett
utmärkt tillfälle att träffas.
Jag frågar Pia vad hon egentligen tycker om
damtävlingar.
– Plötsligt har vi fått några spelare som kommit

FOTO: Calle Erlandsson

Pia Cramling har vunnit Dam-EM två gånger och deltagit i otaliga EM- och VM-tävlingar. Bilden är
från SM-gruppen 2013 då hon slutade på femte plats.
tillbaka, säger hon. Svetlana (Agrest) har inte
spelat på flera år. Man måste alltid ge tjejerna
dubbla chanser.
Det senaste decenniet har damtävlingar som
EM, OS och Fides Grand Prix-serie gjort det
enklare för Pia att leva på schack. Hon tycker att
det är roligare och nivån har varit högre än tidigare
eftersom det finns allt fler starka tjejer. Hur blir det
med OS i Tromsø i augusti?
– Jag är jättegärna med! OS är viktigt för
damschacket, det är fem spelare man kan ge en
underbar tävling.
Hon har många åsikter om hur man ska kunna
förbättra läget för svenskt damschack. En av
tränarna till ungdomsmästerskapen borde vara
kvinna, som i England. Hela tiden förebilder:
kvinnliga tränare, kvinnliga domare. Men framför

allt tycker hon att det borde införas ett dambord i
Allsvenskan.
– Inte dambord, det separerar, utan en man
och en kvinna, så att det blir en trevlig regel. Helst
svenska tjejer. Det är en sak som är ganska radikal.
Man skulle också kunna göra det flexibelt, låna
tjejer.
Frankrike införde en sådan regel 1996 och två år
senare kom Pia med i ett lag. De vann serien, men
alla de bästa klubbarna hade utländska kvinnor.
Då ändrade förbundet till att det skulle vara en
fransk kvinna.
– Man börjar uppifrån, säger Pia. Först
högsta divisionen och till sist även en tjej bland
juniorerna. I Frankrike var läget ungefär som här
innan regeln kom.
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Snabbschacks-SM för damer är inte som andra
turneringar. Vid lunchpausen stannar de flesta kvar
och äter mat de har beställt från en thairestaurang.
De flesta känner varandra sedan tidigare, men inte
alla. Linn Olsson har rest från Malmö och är den
enda som inte bor i Stockholm.
– Kul att du åker så långt, säger Susanna Berg.
– Varifrån? frågar Nina Roghed.
– Från Malmö, svarar Linn.
– Gud! Att du orkar!
– Jag tycker att det är en kul turnering.
– Väldigt starkt att du är med! säger Susanna.
Nina är en av de spelare som svenskt damschack
skulle behöva fler av – spelare som spelat som
juniorer och börjat igen i vuxen ålder. Hon gick
med i Kungstornet, som hon beskriver som en
klubb där huvudsyftet är att umgås. Första året
blev det mest öl, men nu har hon kommit igång
med mer träning.
– Jag slutade när det blev nördigt som tonåring,
säger hon. Men jag har saknat det och tog själv
kontakt. Magnus Carlsen har gjort det hottare,
eftersom han är ung och modell. Det är kul – men
inte idag när jag tabbat mig.
Snabbschack-SM ser hon som ett wake-up-call,
som visar att man måste hålla igång. I Kungstornet
tycker spelarna att det är kul med fler kvinnor, Nina
var den första någonsin. Ytterligare en började,
men hon blev gravid och tog en paus. Själv tänker
inte Nina på antalet damspelare, utan önskar i
stället att det fanns fler i hennes rankingområde.
Vid bordet sitter också Svetlana Agrest,
andrarankad i Sverige. Hon har varit inaktiv i fem
år och tränar inget schack, men hon följer med –
speciellt när dottern Inna spelar. Vad var det som
lockade henne till Solna?
– Evgenij tyckte att jag skulle spela.
Det blir dock inte mer än ett sporadiskt inhopp.
– Man har 25 dagars semester, som ska räcka till
mycket. Inte till schack.
Hon tror inte att hon blir uttagen till OS, men
om hon blev det skulle hon fundera.

– Nej, det är schacknördar, svarar han. Jag är
basketnörd.
– Jag är schacknörd, säger jag.
– Kul för dig.
Han rycker i sin pappa för att få åka därifrån.
Spelarna har däremot ingen brådska att
lämna bordet efter att de har blivit färdiga med
matlådorna från thairestaurangen, utan sitter kvar
och pratar. De verkar eniga om att det behövs
turneringar med tid till annat än schack. Jag frågar
Susanna Berg om Dam-SM, som varit vilande
sedan 1976.
– På den tiden var det mer ovanligt att tjejer
spelade. När jag spelade i juniorklassen i SM var
det en stor rubrik i DN. En kille bröt turneringen
efter att han förlorade mot mig. Han hade aldrig
förlorat mot en kvinnlig spelare tidigare.
Vid SM i Örebro ifjol försökte Susanna återuppliva Dam-SM, men tävlingen fick ställas in
efter att för få spelare anmält sig.
– Det var en stor besvikelse, men det hade gett
för dåliga signaler med sex spelare. Många tjejer
ville hellre spela i klass II.
Linn Olsson var en av dem, och hon berättar
att Susanna ringde och jagade henne men att hon
ville ha jämna partier. Idén om ett Dam-SM är
lagd på is, men Susanna hoppas i stället att Snabbschacks-SM blir en tradition. Det som framför allt
kan inspirera damspelarna är emellertid landslaget, menar hon.
– Det är någonting att sikta på för de unga.
Personligen tror jag att det finns en annan
mentalitet bland tjejer och killar när det gäller
träning. Tjejer tränar inte lika mycket. Angelina
(Fransson) är lovande, men hon behöver nog
träna lite mer.
Men damtävlingarna är en viktig träffpunkt,
eftersom damspelarna är mer beroende av att
ha varandra. Vanliga tävlingar tycker hon är en
hårdare, manlig värld och exemplifierar hur det
brukar låta:
– Hur gick det? Hur gick det? Hur gick det?

Juniorerna är först färdiga med lunchen och har
hittat ballonger som de passar till varandra samtidigt som de försöker hålla dem i luften. En
åskådare kommer förbi med sin son. Jag frågar om
inte han vill vara med.

När spelet kommer igång igen håller Anna
Cramling på att skrälla mot landslagsspelaren
Emilia Horn. Hon har två farliga fribönder men
missar ett mellandrag när hon går fram med dem
och förlorar till sist.
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– Det kommer, säger Pia när hon ser hur
besviken Anna är.
– Det gör det inte, det har du sagt i många år.
När Pia intervjuades vid SM i Falun 2012
var Anna med i kommentatorsrummet. Hon
fick frågan om hon ville bli schackspelare som
sin mamma, och svarade att hon ville. Pia blev
överraskad, det hade hon inte hört förut. Men nu
när de har flyttat till Sverige spelar Anna mycket
och då kommer framgångarna. I rond sex är hon
uppe på förstabordet mot Pia och inleder partiet
med 1.d4. Pia gör sitt svarsdrag lugnt och försiktigt
och väntar någon sekund med att trycka på
klockan. Anna har blicken fast riktad mot brädet.
Efter ett par minuter och drygt tio drag bjuder
Pia remi. Först då tittar Anna upp. De ler, skakar
hand och diskuterar partiet blint.
Till sist kommer Anna fyra efter Pia, Emilia
och Svetlana. Arrangören Cajsa Lindberg (tidigare
Elfverson), som spelat själv, tackar för turneringen
och önskar spelarna välkomna åter. Hon sitter
i Sveriges Schackförbunds styrelse och utgör
Damgruppen tillsammans med Susanna Berg och
Angelina Fransson.
Cajsa berättar att Snabbschacks-SM för damer
ursprungligen var Pontus Carlssons idé. Även
första året, 2013, deltog sexton spelare, och liksom
nu kom de flesta från Stockholm. Tävlingens
viktigaste funktion, menar hon, är att ge de svenska
damspelarna möjlighet att möta de bästa, som Pia.
Damgruppen har också arrangerat damträffar i
Solna och Växjö, och Cajsa känner att de får tillräckligt med stöd från förbundet.
– Det jag har velat ordna har vi fått ekonomiskt
stöd till. Det går att göra rätt mycket med lite
pengar, men vi tar en plan i taget.
I matsalen på Granbäcksskolan har Solna SS
ordnat nybörjarträningar för vuxna som lockat
flera damer. De har sökt efter elever genom
lappar på biblioteket, men framför allt genom en
uppdaterad hemsida. Just det tycker Cajsa är ett
problem: Många spelar på nätet men vet inte hur
de ska komma i kontakt med klubbarna.
Vid träningarna tror hon att det underlättat att
hon varit en kvinnlig ledare, men framför allt är
det viktigt att nybörjarna känner sig välkomna.
– De är konstant vetgiriga, men det är bara
varannan vecka. Det gäller att få dem att spela

emellan också. Några fortsatte och en av dem
spelade i flera år.
Snabbschacks-SM och vuxenträningar är två
sätt att locka fler svenska damer.
– Men man kan göra vad som helst, säger Cajsa.
Huvudsaken är att det görs något. Men dambord
tror jag inte på. I Allsvenskan har många klubbar
svårt att få ihop lag, och ska de ha en tjej blir det
inte av alls. Dessutom sprider det ut damerna i
olika klubbar där de ändå inte är aktiva på klubbkvällarna för att de bor någon annanstans.
Hon är också kluven till Flick-SM. Det är liten
konkurrens och risken är att de som vinner slår
sig till ro med att vara bästa tjej. Hon berättar om
en tävling där hon var ensam kvinna och skulle få
en pokal som dampris, men där hon lyckades få
arrangören att ändra det till ett juniorpris.
– Tjejerna behöver komma ut bland killarna
och spela. Men Angelina, Jessica (Bengtsson),
Louise (Segerfeldt) och Linda (Åström), de har
nog drivit på varandra lite grann.
Inget nytt under solen
Damgruppen i Sveriges Schackförbund har
funnits i ett knappt år och en liknande grupp i
världsschackförbundet i fem år, men frågan om
varför så få kvinnor spelar schack är inte ny. En
första fråga är om det verkligen är ett problem.
Vill Schacksverige hellre ha femtio nya damspelare
än hundra herrspelare? Men frågan är fel ställd,
det är inte antingen eller. Genom att endast ett
par procent av medlemmarna är kvinnor missar
Schacksverige en enorm resurs. Dessutom ser det
konstigt ut inför sponsorer och kommuner med
en enkönad sport, och det leder till att de kvinnor
som spelar blir ensamma.
När jag berättade för en granne att jag skulle
skriva om damschack sa hon att hon spelat som
liten, men att hon slutat efter att en av hennes
vänner, som var ensam kvinna i sin grupp, fick
lockarna avklippta. Där försvann två potentiella
medlemmar. Och en av de första träffarna på
Google skvallrar om en vanlig syn på damschack:
den tyske stortränaren Udo Lattek skällde ut de
tyska fotbollsspelarna efter 4-4-matchen mot
Sverige i VM-kvalet med orden ”Det här är inte
damschack!”
I svenskt schack ökar andelen kvinnor, vilket
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Samtliga spelare i Solna. Bakre raden: Cajsa Lindberg, Paula Svensson, Linn Olsson, Julianna
Miklos, Nina Roghed, Helena Hellmér, Susanna Berg, Svetlana Agrest, Brandy Paltzer, Louise
Hammargren och Pia Cramling. Främre raden: Vida Radon, Trino Paltzer, Emilia Horn, Anna
Cramling, Lina Cao-Zhang.
beror på att många fritidsledare blir medlemmar.
När det gäller tävlingsspelare är andelen ungefär
konstant. Flick-SM har minskat från 107 till 57
del-tagare på tio år, proportionellt en något större
minskning än i Skol-SM. Men det finns också
siffror som pekar åt andra hållet. I SM har Tomas
Carnstam komplett statistik över de svenska
dam-spelarna de senaste femtio åren. Från att ha
varit två stycken 1964 slogs rekordet ifjol med 37
spelare. 29 av dessa var emellertid juniorer.
Tittar man på de spelare som fortsätter ser man
en gemensam nämnare: Att de har en schackspelande pappa eller bror. Men man skulle ju
hoppas att schacket välkomnar fler än så och när
kongressen nu beslutat om en sådan målsättning
är det naturligtvis viktigt att fråga sig varför
det ser ut som det gör. Förenklat ser de olika
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förklaringsmodellerna ut så här:
Biologen menar att kvinnor är mindre
tävlingsinriktade och nämner kanske som
förklaring att män kan skaffa flera barn på en
gång och därför har fått gener som vill tävla. En
källa som ofta nämns är en studie i Royal Society
Publishing, som menar att kvinnor är sämre på
schack – endast 67 procent av skillnaden i antalet
manliga/kvinnliga elitspelare förklaras av att fler
män spelar. Därmed är det inte så konstigt att
kvinnor tycker att det är mindre roligt. Biologen
tycker inte att det är ett problem, och är positiv till
skilda herr- och damklasser.
Socialantropologen skyller på samhället. Det är mer
accepterat för män att vara nördar och använda

sina 25 semesterdagar till en hobby i stället
för till familjen. Redan hos små barn, påpekar
socialantropologen, ses schack som en gubbsport,
vilket förstärker bilden av att schack är för män.
Detta borde ändras, men dessvärre kan inte
schackvärlden lösa problemet. Socialantropologen
gillar inte att kvinnor särbehandlas.
Schackpolitikern påpekar att kvinnor inte har något
emot att tävla i andra sporter, men att bristen på
kvinnliga förebilder gör att många slutar. För att
bryta den onda cirkeln vill schackpolitikern satsa
på damtävlingar och dambord. På det viset kan
schackmiljön förändras och uppskattas av alla.
Schackpolitikern är den mest optimistiske av de
tre personerna.
Tora Friberg är professor emerita vid Tema Q på
Linköpings Universitet, har forskat om kvinnors
roll i samhället och funderat mycket på varför
schackvärlden är så mansdominerad.
– Man måste förstå det historiska sammanhanget, säger hon per telefon och börjar med
att berätta hur det var i slutet 1800-talet då
offentligheten var till för män och kvinnor inte
fick utbilda sig inom akademin. På den tiden
betraktades vissa människor som genier, och
genierna var alltid män. Schack sågs som alltför
intellektuellt för kvinnor.
– Auran hänger i flera generationer senare,
fortsätter hon. Geniförklaringen kring gruppen
gör att det uppstår osynliga väggar.
På andra områden, som vid universiteten, har
kvinnor tagit allt större plats, men schackvärlden
är svårtydd och tar lång tid att komma in i. Tora
tror att det måste finnas vuxna som lotsar in
tjejerna. Klubbarna räcker inte till, kanske för att
medlemmarna mest är intresserade av att spela.
– Schack måste göras mer synligt. Om
föräldrarna kan spela, om fritidsledarna kan spela,
om bibliotekarierna kan spela, då kan man dra in
fler och fler. Folk på riktig amatörnivå skulle avdramatisera schacket och bli dörröppnare. Visa att
det går att spela på många olika nivåer, att man
inte måste vara tävlingsspelare.
Det optimala hade varit om alla som gick
fritidsledarutbildningar erbjöds en schackkurs,
men redan idag finns något liknande. På en

schackpedagogisk kurs vid Malmö Högskola
under våren kommer drygt hälften av de fyrtio
deltagarna från skolans värld. Två av slutarbetena
handlar dessutom specifikt om schack för tjejer.
Tora vill stärka schackets position i samhället,
men andra tror att lösningen går att hitta i schackvärlden.
– Det stora tappet ligger på gymnasiet, säger
Cajsa från Damgruppen. Där slutar i stort sett alla.
Det behövs vuxna kvinnor som spelar och är ute
på turneringar, som de yngre ser. Förebilder helt
enkelt, man underskattar det.
Två länder som brukar nämnas som bra
exempel är Frankrike och Georgien, där det sägs
att kvinnorna får ett schackbräde när de gifter
sig. Under sammanlagt trettio år var först Nona
Gaprindashvili och därefter Maya Chiburdanidze
världsmästare, och Georgien har vunnit fyra OSguld sedan Sovjetunionen upplöstes. Men de är
lika starka på bredden: en tredjedel av tävlingsspelarna i landet är kvinnor. Georgien har inte
bara ett mästerskap för damer utan också en
egen Grand Prix-serie och, liksom Frankrike, en
separat damliga.
Även Sverige har testat ett lag-SM för damer,
men idén lades ner på grund av bristande intresse.
Kanske var vi inte redo? Sveriges Schackförbund
satsar i stället på de aktiva damerna genom att
skicka spelare till EM och OS, men det har gjorts
länge och räcker inte för att uppfylla kongressens
målsättning. Det behövs nya idéer – fler chanser
– för gubbstämpeln lär inte försvinna bara genom
att vänta.
En idé är en långsiktig damschackssatsning på
en specifik plats, för att skapa en bra miljö och
lära sig vad som fungerar. Men det räcker inte
att endast förbundet visar intresse, utan det krävs
också initiativ från enskilda klubbar.
Växjö ger dubbla chanser
Växjö Schackklubb är en av de klubbar som
gör det lilla extra. Ordföranden, Håkan Jalling,
prioriterar damschack högt och var den som tog
initiativ till kongressens målsättning om att öka
antalet tjejer. En januaridag träffas vi på familjens
ö vid Helgasjön i norra Växjö. Genom fönstren i
vardagsrummet, som sträcker sig från golvet till
taket åtta meter upp, skymtar sjön bakom björkar
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av samma höjd som huset.
Ywonne Wetterling kommer också på besök.
Efter ett uppehåll på tjugofem år började hon
spela igen på 2000-talet, mycket tack vare den
sociala miljön i klubben. Strax därefter satte hon
igång med en tjejgrupp som inte bara sysslade
med schackträning utan också spelade biljard och
provade choklad.
– Just nu satsar vi inte så mycket, säger Ywonne,
ett halvår efter att de arrangerat en damschacksträff
och simultan med Pia Cramling.
– Vi inser kanske inte vilken stor stjärna Pia
är egentligen, säger Håkan. Det är ungefär som
Carolina Klüft i Växjö. Pia är känd utomlands, jag
märkte det vid Visma Chess. Det räcker att nämna
för en spelare att Pia kommer hit.
– Damschacksträffen är för oss som åkte runt
i propagandatävlingen för damer, säger Ywonne
och syftar på en satsning på 1970-talet. Hon
berättar att de hoppas kunna locka fler spelare att
återvända, precis som hon gjorde.
En av medlemmarna i Växjö SK är Angelina
Fransson, som spelade OS för Sverige 2010 och
2012. När klubben ville ge henne möjlighet att
träna med sina jämnåriga kompisar ordnade de
ett tjejläger med Pia som tränare. Lägret, som har
arrangerats sex eller sju gånger, har också riktat sig
till yngre personer.
– Våra tjejer hade önskat det, säger Håkan. Att
bygga upp det sociala.
– Schack blev roligare för Anna Cramling här i
Växjö, säger Ywonne. Jag skulle ta hand om småtjejerna 2011 och hon var inte så intresserad. Vi
hade inga måsten, vi lekte fram det. Det var som
dagis. Det som var roligast var att Anna plötsligt
tyckte att schack var kul. Vid SM på sommaren
sprang hon runt och busade med tjejerna, det
hade hon aldrig gjort innan. Det lossande med det
sociala runt omkring.
– Under tjejlägret hade vi även en killgrupp,
säger Håkan. När killarna gått ut från träningsrummet, då börjar de spela blixt. När tjejerna gått
ut vill de fika och prata om hästarna och om vad
de gjorde i helgen.
Tora Friberg, som besökte tjejlägret i Växjö,
berättade precis samma sak. Jag frågar om man
ska anpassa träningarna för att tjejer är mindre
tävlingsinriktade.
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– Det måste man kunna läsa av, säger Håkan.
Grabbarna är fokuserade och elitinriktade, så att
tjejerna har lite svårt att hävda sig. Jag tror att
man måste ta det på deras villkor. Conny Holst
(i Limhamn) vill inte använda ordet tävling utan
säger i stället övning.
I Ywonnes tjejgrupper, där deltagarna var fyra
till sex år gamla, fokuserade de till en början på att
leka – precis som på lägret. De byggde torn med
pjäserna och spelade biljard.
– De måste komma upp till en viss nivå, så att de
vill och kan hävda sig, säger Ywonne. Jag tror att
man gärna får lägga in en liten fikastund.
Efter ett kortare uppehåll har Angelina börjat
spela schack igen. Håkan tror att det är bra för
henne att vara med i en liten klubb, där de har
större möjlighet att uppmärksamma henne.
– Varje medlem betyder mer för oss. Hade inte
den här familjen funnits..., säger Ywonne och tittar
sig omkring men avslutar inte meningen. Som tjej
tror jag att det är väldigt viktigt med det sociala.
– Men jag gör nästan för mycket, säger Håkan.
Nästan som en hönspappa eller tupp.
De vill dock inte ta emot något beröm för sin
damsatsning.
– Vi har nog inte något uttalat mål, säger
Ywonne. Eller har vi, Håkan?
– Inte mer än att få in det perspektivet. Och
vi vill ha fem damspelare (av 30) till sommaren i
GM- och IM-grupper i Visma Chess.
Håkan sitter också i Sveriges Schackförbunds
styrelse, men han tror inte att förbundet ska tvinga
klubbarna att satsa på tjejer. Ywonne håller med:
Man kan inte ha tjejer bara för att ha tjejer.
Men det är viktigt med förebilder, i styrelsearbete,
ledare, domare, överhuvudtaget. Vi håller på
att slussa in nya ledare nu. Pia är en förebild för
många av oss, att det går att lyckas som tjej. Det är
bra att hon flyttat hem; vi har förmodligen mycket
användning av henne i framtiden.
– Jag är inne på en annan idé, säger Håkan. Man
premierar klubbar som släpper fram damer, utan
att det tvingas. Man kan minska medlemsavgiften
till förbundet. Hockeyn har haft väldigt god nytta
av det.
Angelina Fransson har alla förutsättningar
för att fortsätta med schack: Utöver att vara

landslagsspelare och medlem i en klubb som tar
damschacket på allvar har hon en schackspelande
pappa. Hon bor i Lessebo utanför Växjö, och när
jag hör av mig till henne och undrar om vi kan
träffas svarar hon snabbt att hon precis hade
funderat på damschack. Hon kommer med bussen
in till stan och vi ses på Palladium, som ska ha
Växjös godaste varma choklad – en kopp med
varm mjölk och en pinne med en chokladbit som
man själv får blanda ut.
Angelina är med i Damgruppen och har många
tankar om vad som skulle kunna göras. Jag
behöver inte ens fråga.
– Anordna fler tjejläger! säger hon. Det Håkan
Jalling gör är jättebra.
Hon menar att Sveriges Schackförbund borde
ha en mall som vilken klubb som helst kan följa.
Och hon tycker att Chess Girls i Stockholm är
jättebra.
– Vad är det? frågar jag.
– Va?? Känner du inte till det?
Hon berättar om resorna och träningen som
anordnas av en schackmamma i Stockholm. Ytterligare ett initiativ som ger tydliga resultat.
Angelina håller på med ett projektarbete
om kvinnors roll i schackvärlden och tror att
många stigmatiserats – de spelar sämre för att de
förväntas spela sämre som kvinnor. Själv upplever
hon verkligen inte schackmiljön som jämställd.
Hon har ofta fått höra spelare hon vunnit över bli
pikade av sina vänner: ”Förlorade du mot en tjej?”
Det finns dessutom större, mer direkta problem.
– Det är stalkers, eller kommentarer om att
vi försöker psyka med vår klädstil. När jag står
framför spegeln måste jag tänka på om min
motståndare tror att jag försöker spela på mitt
utseende! Många verkar snarare se schackdamer
som något att vila ögonen på.
Men Angelina ser också fördelarna med att vara
tjej: att bli uttagen till mästerskap. Hon har läst ett
år på Norska Toppidrottsgymnasiet, och i Sverige
fick hon ett gymnasium i Kalmar att erbjuda
schackträning på lektionstid. Fast hon ser också på
andra länder som satsar ännu mer, som Holland,
där de har en coach dit de bästa får åka och träna.
Framför allt vill hon att damschack ska synas
mer, så att de unga tjejerna får förebilder. Hon är
glad att Pia flyttat hem till Sverige.

– Hon var den enda kvinna som jag visste
spelade schack på högre nivå. Och hon är ingen
stöddig stormästare, utan social och pratar med
alla.
Själv försökte Angelina skapa mer uppmärksamhet som en av initiativtagarna till sajten
Schackpinglorna.
– Vi tyckte att alla sajter var så tråkiga och ville
skriva om schack på roliga sätt. Men vi fick så
himla lite respons.
Så kommer vi in på nackdelen med att bo
i Växjö, att det finns så mycket fler tävlingar i
Stockholm än i de småländska skogarna och att
stockholmarna flyger fram i ranking. Jag frågar
vad som gjorde att hon hade en period med
relativt lite schack.
– Det var efter att jag inte blev uttagen till
U-VM. Jag gick på NTG, tränade tre timmar per
dag, hade schacklektioner, levde med schack och
såg fram emot mitt sista VM. Så fick jag höra att
jag inte blev uttagen för att jag inte hade utvecklats.
Det var hårt att höra, som en smäll i ansiktet. Där
började mitt schackintresse tryta.
Hon tar en paus och hämtar andan.
– Ah, men då skulle du bara kämpat hårdare, var
det någon som sa. Men det är skitsvårt att motivera
sig igen när man hade förberett sig så mycket.
Jag blev uttagen till OS för att jag utvecklats och
tyckte att jag hade gjort det bra. Jag hade lagt ner
så mycket på schack: Tid, pengar, energi, fick inte
träffa vännerna så mycket. Varför hålla på när de
ändå inte tycker att jag utvecklas efter att ha gjort
den största satsningen i mitt liv? Då blev det att jag
la den energin på skolan i stället. Där uppskattades
det genom mina betyg.
Nu läser Angelina den sista terminen på
gymnasiet på distans och har mer tid. Planen
härnäst är att spela Flick-SM med målsättningen
att kvalificera sig till Flick-NM. Men hon vill inte
satsa på samma sätt, även om det finns ett OS som
hägrar i augusti.
– Varje OS blir det diskussion, det är inte vilka
som ska spela, utan om Sverige ska ha ett lag.
OS i Tromsø
Det ska Sverige ha, liksom i alla OS sedan 1972
– utöver en politisk bojkott. I år satsas det dessutom mer än vanligt med fyra gemensamma
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Angelina funderar, medan Juan visar lösningen för Anna och Pia.
träningshelger. Till de första i mars och april är
tio spelare uttagna, och nio av dessa har kommit
till Stockholm för slutspelsträning med Juan
Bellón. Efter två helger ska OS-laget tas ut, och
spelarna vet inte riktigt hur mycket deras insats på
träningen spelar in.
Angelina tycker att det blivit mer tävlingsinriktat
än hon önskat, i stället för att skapa sammanhållning mellan spelarna. Men hon tycker ändå att
det är ett fantastiskt initiativ och känner definitivt
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att det motiverar. När det blev klart med lägren
bestämde hon sig för att jobba lite eller inget alls
under sommaren för att få mer tid att satsa mot
OS. Men samtidigt säger hon att hon lärt sig av
läxan och inte kommer att ta det så hårt om hon
inte blir uttagen.
I träningsrummet vid entrén på Schacksalongerna varvar Juan Bellón mellan att visa
slutspel på demobrädet, ge uppgifter som spelarna
får lösa och gå runt och rätta. Emilia Horn har löst

en av ställningarna, men Juan säger att hon måste
ha missat ett torndrag som vann enklare.
– I saw it, säger Emilia.
– But you didn't see it well enough!
Som junior tog Emilia fyra silver och två guld
i Flick-SM, och som 24-åring debuterade hon
i landslaget vid individuella EM 2004. Det året
fick landslagsspelarna privatlektioner med Juan
Bellón, någon hon tyckte fungerade jättebra. Hon
berättar att de flesta valde öppningar, eftersom det

är vad de är sämst på.
– Jag har aldrig tränat schack, säger hon och
berättar i nästa andetag att hon är kritiskt till
att träningarna med Juan försvann, liksom en
damträning med Tom Wedberg i Stockholm. Efter
att förbundet dragit in sitt stöd fortsatte några
personer med träningen, men Emilia hade inte de
pengarna.
– Det har satsats väldigt lite på landslaget de
senaste åren: Inget Lag-EM. Damtävlingar och
damlandslaget gör att det är mindre risk att man
slutar spela. Det är viktigt att se att schacklivet inte
tar slut när man fyllt tjugo.
Hon berättar att lika mycket som hon inte skulle
vilja spela endast mot tjejer, lika tråkigt är det att
bara spela mot killar. På träningshelgen träffar
hon de andra tjejerna, vilket är både socialt och
inspirerande. När hon var junior fyllde Flick-SM
den funktionen, framför allt för spelarna från
landet som kanske var enda tjejen i klubben, men
också för henne.
– Och min syster som hatade schack tyckte
ändå att Flick-SM var jätteroligt.
Emilia kan tänka sig att de som vinner FlickSM kan bli nöjda och lite lata, men det hade de
lika gärna kunnat bli för att de var bäst i stan eller
vad-som-helst. Damtävlingarna förstärker inte
den känslan.
Ingen av dem Emilia spelade med som junior
spelar aktivt idag. Hon berättar om en vän som
pluggade i en annan stad, kom ifrån schacket och
sedan skaffade barn.
– Det är ett stort steg att komma igen. Man
känner att man är mycket sämre och får folks
blickar på sig. Därför är det bra med en försiktig
comeback, som Svetlana i Snabb-SM.
Emilia inspireras av träningen med Juan och
ska titta på schack till nästa gång. Och blir hon
uttagen till OS ska hon spela en turnering för att
göra sig redo. Hon är precis den förebild som de
svenska schacktjejerna behöver – sedan 1992 har
hon bara missat ett enda SM.
Damtävlingar
År 1927 arrangerades det första världsmästerskapet
för damer, och 1950 införde världsschackförbundet Fide speciella damtitlar. När Pia var
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junior tänkte hon inte på damtävlingar, men idag
spelar hon många sådana och skulle gärna se ett
Dam-SM.
– I Norden finns det så få kvinnor som är över
femton år. Jag kanske har fel, men vi gör det så
jämlikt, vi gör det på killarnas villkor. Det måste
förändras.
För att uppmuntra kvinnor tycker hon att det
är helt rätt med dampriser och lägre startavgifter.
– Och små saker är viktiga, som damträffen.
Det kom flera spelare som inte spelat på tjugo år.
Angelina Fransson tycker egentligen att det är
fel att separera män och kvinnor, och hänvisar
till Judit Polgar som konsekvent avstod från
damtävlingar. Men samtidigt ger damtävlingarna
en frizon i en mansdominerad schackvärld.
Hon tror, precis som många andra, att en viktig
anledning till att många tjejer slutar på gymnasiet
är att det är mer accepterat för killar att vara nördar
och snöa in på en hobby som schack.
– Jag upplever att schacktjejer är mycket mer
ambitiösa med skolan än killar. Många av mina
kvinnliga schackkompisar har toppbetyg, jämför
det med exempelvis Nils (Grandelius) så tror jag
att det är stor skillnad.
Att män skulle ha biologiskt mer vinnarskalle
tror hon inte på, det är en social konstruktion.
– Vi får allt ganska lätt, för mycket serverat, och
behöver inte kämpa lika mycket. Om någon annan
tar den platsen, äh – nu orkar jag inte, vad har jag
att spela för?
Ellinor Frisk är en av spelarna som tränar med
sikte på OS. Hon tycker att det känns fel med damschack, var inte intresserad av Dam-SM och tycker
egentligen att dampriser är diskriminerande. Men
tänker hon tillbaka på den tid hon tränat schack
märker hon att de flesta intensiva träningsperioder kommit som en följd av en målsättning
inför en damtävling: att få vara med i ungdomsEM 2002, att vinna Flick-SM 2005 och spela LagEM samma år, OS 2010 och 2014 och försöka bli
WIM. För henne har de damsatsningar som redan
finns spelat en stor roll.
Varken Norge eller Danmark har ett nationellt
dammästerskap eller ett dambord i ligaspelet. Men
i Danmark testade man den svenska idén med en
snabbschackstävling för damer. Den fick ställas in
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efter att för få deltagare anmält sig.
Peter Heine Nielsen tyckte förmodligen inte att
det var synd. Han är gift med en av världens starkaste
damspelare, Victorija Cmilyte från Litauen, och
pekar på riskerna med damturneringar. Dels
ger det damerna mindre tid att vara i den öppna
miljön, dels blir de nöjda med sin nivå.
Till skillnad från sin fru, som liksom biologen
tror att det finns en medfödd skillnad mellan
könen, tror Peter Heine på en annan förklaring till
varför inga kvinnor når Danmarkstoppen.
– Min uppfattning är att de bästa danska
damspelarna präglas av att de tränas av män
som är starkare än dem själva. De får höra vad
de ska göra och utvecklas inte till självständiga
individer som tränar på egen hand. Det blir mer
fokus på kortsiktiga lösningar mot nästa parti eller
turnering.
I en intervju i Schacknytt 1993 sa Ferdinand
Hellers något liknande, att tjejer efter förluster
ofta fick höra att det inte var så farligt, men att
jämlikhet borde gälla hela vägen.
Peter Heine ger samma förklaring till varför
kvinnorna i världseliten stannar på runt 2500 i elo.
Och tror man på betydelsen av förebilder är det
viktigt – starkare kvinnor ger fler kvinnor.
OS-förberedelser
På det andra damschackslägret testar Juan Bellón
de slutspel han visat på det första. Det är hög nivå
och går snabbt.
– Jag har haft fullt upp hela månaden och inte
tid att träna, säger en av spelarna.
Förbundskaptenen kommer på besök och
berättar om upplägget inför OS. Sverige ska spela
med det lag som förväntas göra bäst resultat – inga
andra hänsyn tas. De diskuterar också idéer som
dam-SM, och deltagarna kommer fram till att de
gärna hade spelat om det gått på Mallorca. Tills
vidare får de hålla till godo med träningarna i
Stockholm.
Mellan helgerna spelade ingen av de aktuella
spelarna någon turnering. Men strax därefter reser
Ellinor Frisk och Borislava Borisova till Malakoff
Open utanför Paris. Där deltar även sex norskor,
som alla kämpar om en plats i något av Norges
OS-lag – i egenskap av arrangörer får Norge ställa
upp med två eller tre lag i varje klass. Minst två

spelare ska vara juniorer, och kanske blir det ett
rent jentelag.
Utanför spellokalen väntar en grupp föräldrar.
En av dessa, Hans-Henry Jacobsen, började spela
i samband med att hans dotter Elise fastnade för
schack. De bor i Tromsø, kanske den nordiska stad
med proportionellt flest damspelare. Under våren
spelar de flera turneringar med förhoppningen att
hon ska ta en plats i ett av OS-lagen.
Kan man misstänka att en Carlsen-effekt ligger
bakom att han använder alla semesterdagar och
mer därtill för att resa runt med sin dotter? HansHenry förnekar det, han har inga ambitioner med
hennes schackspelande.
– Jag är ingen rik man, det ser du! säger han och
visar på sin träningsjacka. Men vi vill prioritera
det som är roligt så att barnen får utnyttja sin
potential.
I Tromsø har schacket fått en skjuts av OS.
Kommunen har anställt en instruktör på deltid
som lär ut schack i skolorna, och startat samma
typ av schackgymnasium som i Oslo. Den ryske
stor-mästaren Maxim Turov har flyttat till staden
med sin fru Irina, och Hans-Henry var inte sen
med att se möjligheterna.
Så länge Maxim är där är Irina där, och så länge
Irina är där är Maxim där. Vi ska använda dem så
att de trivs och har en inkomst. Ambitionen är en
jentesatsning.
Satsningen är nationell och var en fortsättning
på en träningsgrupp där spelarna fick åka på
träningshelger och däremellan hade kontinuerlig
mailkontakt med tränaren. När Tromsø ville
fortsätta fick de först höra att de skulle få stöd från
förbundet, men det kom aldrig några pengar. I
stället betalar tjejerna själva för flygbiljetten och
tränaren. Alla som har möjlighet kommer till de
fyra samlingarna per år.
Att upplägget är professionellt är viktigt, menar
Hans-Henry. Om folk jobbar ideellt varar det
kanske ett eller ett par år men inte mer. Irina
Turova är däremot utbildad schacktränare.
– Vi är våldsamt övertygande om henne. Tjejer
är en annan typ av människor. För dem är trivsel
och en annan typ av återkoppling viktig, och det
vet kvinnor bäst hur det görs.
I gruppen kommer tre av spelarna från Tromsø.
När Elise började var de åtta stycken i hennes

årgång, men nu är hon ensam kvar.
– Jag fick rådet att ta väl vara på tjejerna, säger
Hans-Henry. Så jag har haft pizza och lekeschack
hemma hos mig två gånger om året. De får vara
lite prinsessor från början.
– Kan det inte bli för mycket? frågar jag.
– Jo, i fotbollen märkte vi det. De var drottningar
och det blev för mycket.
Det gäller alltså att skapa ett upplägg för
prinsessor, men inte för drottningar.
I Norge finns en Jentebrigad som ordnar sociala
träffar under NM och gemensamma resor till
turneringar. Det ger tjejerna dubbla chanser att
trivas i schackmiljön, och att ta efter det konceptet
var ett av förslagen när kongressen antog målet om
att öka antalet schackspelande tjejer. Knappt ett år
senare har det inte hänt något.
– Vi är snart igång, säger Sveriges Schackförbunds
ordförande Carl Fredrik Johansson efter den sista
träffen på schackpedagogikkursen i Malmö. Och
vi är också inblandade i arrangemanget av en
nordisk damturnering i Växjö i juni.
Men han skulle vilja se en ännu större satsning
på damschack.
– I Schackfyran deltar 45 procent tjejer, men
på Elolistan är det fem procent. Det är pinsamt!
Snabbschacks-SM och den årliga damträffen i all
ära, men de räcker inte för att höja antalet vuxna
aktiva till en nivå vi borde ha. Det är svårt att hitta
en bra väg framåt, men på något sätt måste det gå.
Frågan verkar ha trillat mellan stolarna: Den
ligger inte hos någon av förbundets kommittéer,
och damgruppen har ännu inte samma slagkraft.
Strax efter turneringen i Malakoff vinner Angelina
Fransson Flick-NM på full poäng. Hon berättar att
hon var otroligt nervös, eftersom hon trodde att
det krävdes ett bra resultat för att ha en chans att
spela OS.
– Så trots att jag knappt kunde stå på benen av
nervositet inför sista ronden tvingade jag mig själv
att tänka bort kroppen – för jag ville så gärna spela
OS.
Vad Angelina inte visste var att uttagningen av
OS-laget redan var klar, med Pia Cramling, Inna
Agrest, Ellinor Frisk, Emilia Horn och Jessica
Bengtsson. Fyra dagar senare fick Angelina besked
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Elise och Hans-Henry samlar ihop sig efter en av ronderna i Malakoff.

per telefon om att hon inte fått någon plats.
– Först var det såklart väldigt ledsamt – vinsten
kändes helt meningslös och allt schack kändes
meningslöst och jag var ju ledsen.
Men vis av minnet från förra gången hon blev
ställd utanför ett mästerskap visste hon hur hon
skulle hantera situationen och vilka hon skulle
prata med. Och redan nästa dag gjorde hon en
radiointervju om NM, och då tvingades hon att
låta glad igen.
Dambord inte enda lösningen
I Frankrike har damschacksspelarna helt klart
blivit drottningar, på gott och ont. I april och
maj åker jag runt i Frankrike i en månad och får
höra många historier om desperata klubbar som
letar efter spelare. Hittar de inte någon startar de
nämligen matchen med en minuspoäng.
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En lagkapten berättar hur småtjejer fått åka på
långa bortamatcher tillsammans med sju män,
eller hur han letat efter kvinnor på gatan. Hans
fru fyller i att hon fått hoppa in i någon match.
Eftersom det råder en sådan brist på damspelare
har de lärt sig sitt värde, och även medelgoda
spelare kan vilja ha betalt.
På ett fyrstjärnigt hotell i Mulhouse spelas
Top12 i den franska damligan, ditt tolv klubbar har
kvalificerat sig efter regionalt kvalspel. Alla utom
ett lag ställer upp med en utländsk spelare.
Hotellet ställer ut modeller av gamla bilar i
montrar, som en påminnelse om att Mulhouse
marknadsför sig som en av industrialismens
och biltillverkningens vaggor. Schackförbundet
har hyrt Ferrarisalen, och spelförhållandena är
utmärkta med livesändning av samtliga partier
och eget bord till vart och ett av brädena.

Det första partiet spelas på en fredag och är
färdigt redan vid halv nio-tiden för att få tid till
en trerättersmiddag med fri servering av vin.
Konceptet med en gemensam måltid är samma
som på Snabbschacks-SM på Granbäcksskolan,
men känns ändå annorlunda. Jag sitter med
Montpellier, som länge har varit ett av topplagen.
I år har de hyrt in en serbiska, men även tre av
spelarna från staden försörjer sig på schack: Adina
Hamdouchi har flyttat till Qatar för att vara tränare,
och Silvia Collas och Marine Thuret jobbar med
att lära ut schack i skolorna i Montpellier. Silvia är
dessutom internationell mästare, men på hennes
visitkort står det ”WGM” – damtiteln säljer bättre.
Hon kommer ursprungligen från Bulgarien
men gifte sig med en fransman och flyttade 1996.
Till en början ville hon fortsätta att spela för sitt
ursprungsland, eftersom chansen att ta medalj i
OS var större, men hennes man lyckades till sist
övertyga henne om att byta nation.
En viktig anledning till att Silvia har kunnat
försörja sig på schack i Frankrike har varit de
dubbla chanserna för damerna. Utöver att vara
ett fast ankare i landslaget har hon spelat i Top12
sedan hon flyttade, både i damligan och i den
vanliga ligan. Det har varit klubbarna som har sökt
efter henne, och hon har bytt klubb flera gånger.
– Dambordet hjälper de professionella och
ger oss en säker inkomst. Att det kommit många
utländska spelare till Frankrike har ökat nivån hos
de bästa. Alla behöver jobba mer.
– Jag tror inte att det ökat nivån, säger Marine.
När man har fått en plats i laget så är man nöjd.
Har man väl kommit in behöver man inte blir
bättre.
– Så damturneringar har inte haft någon
betydelse för dig? frågar jag.
– Nej, snarare motsatsen. Som tränare märker
jag att många flickor inte vill tävla. Jag var ovanlig,
och det var jobbigt att så många tyckte att det var
speciellt med en tjej i klubben.
Som junior tog hon ett uppehåll från schacket
men började igen två år senare efter att hennes
morfar tjatat tillräckligt länge.
– Men som tränare har jag fler tjejer i mina
grupper än normalt, och det är nog för att jag är
kvinna.

Även Silvia tror att hon som förebild bidrar till
att fler tjejer börjar spela. Hon tror att det skulle
bli katastrof om regeln om en damspelare i Top12
togs bort.
– Det skulle slå undan fötterna för professionella
damspelare, vi förlorar säkerheten.
– Men två till tre gånger den här säsongen,
säger Marine och syftar på den regionala liga
hon normalt spelar i, har det hänt att jag inte fått
spela för att det inte funnits någon kvinna i motståndarlaget. Det är ofta småflickor som spelar i
de lägre divisionerna, och då får mammorna följa
med.
Hon tycker att kravet om en damspelare bara
borde gälla i de högsta divisionerna, och från 2014
är det precis så. Själv hade hon kunnat få betalt för
att spela, men hon vill inte. Hon ser schack som ett
fritidsintresse och tycker inte att hon är tillräckligt
duktig.
Jag frågar om det finns fler idéer till vad som
skulle kunna göras för damschack. Det blir tyst vid
bordet.
– Personne n'a une idée, säger Marine till sist.
Ingen har någon idé.
Och kanske är det så – de damspelare som
fortsätter är de som inte ser sig som just damspelare
utan som schackspelare.
Montpelliers mål inför Top12 är att komma bland
de fyra främsta och kvalificera sig till semi-finalen
en månad senare. Efter en överraskande förlust
ser det tufft ut och i sista matchen behövs 2-2.
Serbiskan hamnar snabbt i en hopplös ställning,
liksom Silvia mot georgiskan Lela Javakhishvili.
Båda förlorar och jag frågar om traditionen att
georgiska kvinnor får ett bräde när de gifter sig:
– Det stämmer, säger Javakhishvili. En gåva
från föräldrarna till den nya familjen som ett
tecken på vishet. Men traditionen försvann i
mitten på 1900-talet, och nu får de nygifta i stället
de presenter de önskar, som i andra europeiska
familjer.
I matchen vinner Adina Hamdouchi och till sist
står allt hopp till Marine. En av spelarna frågar
Richard Rapport, åskådare och pojkvän, vad han
tror om ställningen.
– Jag vet inte, jag är bara amatör, svarar han.
Men Marine vinner och det skålas för kva-
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Silvia möter Elisabeth Pähtz. Partiet slutar med seger för tyskan och hennes klubb, Mulhouse, vinner
med 3-1.
lificeringen i hotellets bar. Sophie Millet kommer
förbi och tar ett glas. Hon har en nål på kavajen,
efter en av hennes sponsorer. Som landslagsspelare
kan hon i princip leva endast på att spela.
I semifinalen ska Montpellier möta Annemasse,
som deltar i den vanliga ligan med sju kvinnor en
och man – eftersom de är tvingade av reglerna.
Inget nytt under solen
I Frankrike tycker damspelarna att det ser ljust ut,
och i Norge är Hans-Henry optimist.
– Man måste alltid vara det, men jag vet inte
om det är befogat. Vi behöver pengar, jag kan inte
trolla.
Men den största skillnaden mot Sverige är att
Carlsen har gjort schack accepterat. Det är inte
längre nördigt att lägga sina semesterdagar på att
spela schack och i skolan blir elever inte mobbade
om de tar ledigt för att åka på turneringar. Men
hur är läget i Sverige?
– Jag är hoppfull, säger Pia. Svenskt schack är
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egentligen rätt fantastiskt. Vi har SM, alla får vara
med, det finns mycket underbart.
– Hopp? frågade Emilia retoriskt i januari. Nej.
Förbundet satsar ingenting och då blir det inte
bättre. De måste ändå dra i trådarna.
Fem månader senare tycker hon att det har blivit
lite bättre. Det känns inte som att OS-deltagandet
sker på nåder, som tidigare, och det har blivit lite
mera jämställt.
– Ja, säger Angelina. Jag har hopp när jag såg
Lisa Fredholm (från Chess Girls).
Och visst får även de svenska damerna flera
chanser. Angelina blev uttagen till J-VM i Indien
och fick till sist sitt mästerskap.
– Det var helt fantastiskt! Det kom till och med
någon glädjetår när jag ringde pappa.
För att komma väl förberedd bestämmer hon
sig för att skjuta upp sina universitetsstudier
– och kanske blir det något helt annat än
socialantropologi.
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...om damschack

Under helgerna 1-2 mars och 5-6 april
pågick det OS-damläger i Stockholms
Schacksalonger. Tio damer var uttagna
och Juan Bellon (som även ska vara
coach för damlaget i OS) var tränare.
Initiativet till dessa två damläger kom
från SSF som ville satsa på damer med
ambition och kvalifikation inför de
kommande OS-tävlingarna i Tromsö.
Första lägret började med studier
som, för min egna ouppvärmda
hjärna, var väldigt svåra. Den spanske
Stormästaren bombarderade oss med
slutspelsställningar som orsakade
både kallsvettningar och glädjetjut, beroende på hur
vi lyckades med lösandet. Uppgifterna och kunskapen
vi fick var matnyttig för de flesta, trots att det till en
början var lite genant att Juan ropade ut ”RED!” när
man svarade fel. Allt vi gick igenom under lägrets
gång hamnade i mailboxen med uppmaningen att
studera dessa slutspel inför nästa läger.
Läger nummer två började med en repetition av
slutspelen vi gått igenom tidigare. Kinderna blev
nästan lika röda som Juans kryss när inte alla hade
fått in de tidigare slutspelen, men det blev en lärorik
läxa om vikten av repetition. Det blev, förutom
slutspel, stormästarpartier och några schacknötter.
Gruppen var väldigt ambitiös och intresserad av vad
Juan visade på demobrädet och jag tror inte att jag
enbart talar för mig själv när jag säger att det gav mitt
schackintresse ett uppsving.
Eftersom SSF skrivit i inbjudan att lägret riktade
sig mot damer med ambition att bli uttagna till
OS, så blev det lite hetsig stämning vid det första
lägertillfället. Den stämningen la sig dock ganska
snabbt under andra lägret då vi skrattade åt Juans
huvudskakningar när inte någon i gruppen kunde
slutspelen vi lärt oss tidigare. Den nervositet och
tävlingsinstinkt som funnits där i början var utbytt
mot en vänlig och peppande laganda, som leder till att
många ska försöka spela en gemensam damturnering
i Växjö i sommar.
Damschackpolitiken i Sverige har varit
omdiskuterad och det har hänt i flera uttagningar

att pojkarna/männen har tagits ut
i betydligt större utsträckning än
flickorna/kvinnorna, vilket har gjort
att det känts som damschacket har
hamnat mer och mer i skymundan.
Dock känns det som att attityden nu
håller på att förändras, genom att SSF
har tagit detta initiativ och satsat tid
och pengar på att arrangera läger för
oss damer. Det här med prioritering
när det kommer till damschack är
svårt då män rent generellt har högre
ranking än kvinnor. Detta ser många
som en anledning till varför man
ska skicka fler pojkar än flickor till U-VM/EM eller
varför man ska skicka herrlaget oftare än damlaget.
Men om man ser rent historiskt så har schack länge
ansetts vara en sport enbart för herrar. Detta gör
att vi har färre kvinnliga förebilder och åsikter och
strukturer försvinner inte över en natt, så därför
upplever jag att schacket fortfarande genomsyras av
åsikten att det är främst en sport för herrar.
They're all weak, all women. They're stupid compared to men.They
shouldn't play chess, you know. They're like beginners. They lose
every single game against a man. There isn't a woman player in
the world I can't give knight-odds to and still beat.
Robert James Fischer, 1962, Harper's Magazine

Dessa ord slängde en av världens mest älskade
schackspelare genom tiderna ur sig. Ett åsiktstagande
som har ärrat damschacket genom förminskning och
arrogans, och trots att detta sades för dryga femtio
år sedan så hörs fortfarande ekot av dessa åsikter i
schacksammanhang. Därför höjer jag hatten för
SSF som tar tag i damschacket trots att många anser
att vi inte är värda det på grund av vår relativt låga
ranking. Förutom att dessa läger skapar ett forum för
oss aktiva damer så visar det att SSF tror på oss och
det är värmande att veta det när man möts av både
internettroll och andra schackspelare som klagar på
vår schackliga kompetens. Med handen på hjärtat så
säger jag dessa ord: för första gången på länge är jag
hoppfull om damschackets framtid i Sverige.
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Rutger följde sina
adepter i Västerås
Text: Niklas Sidmar
− Fantastiskt roligt och jag blev väldigt imponerad
av arrangemanget och den organisation som måste
krävas för att genomföra en sådan här jättetävling.
Orden kommer från Rutger Almqvist från
Göteborg. Han är på plats på Schackfyrans
Sverigefinal för första gången, och är en av landets
ihärdigaste klassbesökare. Totalt har han gjort
några hundra klassbesök under de senaste fyra
säsongerna, och i år har han varit hos 56 klasser.
Två av de klasser han besökte gick hela vägen
till riksfinalen. Fredkullaskolan och Hålta skola,
båda från Kungälv, tog sig vidare via först en
kommuntävling i Kungälv och därefter Göteborgsfinalen i början av mars.
− På båda de här skolorna är man väldigt
engagerade och har varit med i Schackfyran
tidigare. Hålta skola kom till exempel tolva i
riksfinalen för några år sedan och det gör förstås
att det blir lätt för mig när jag kommer tillbaka
och försöker få med de nya fjärdeklasserna i
Schackfyran.
Båda lagen saknar för många spelare för att
kunna blanda sig i toppstriden den här gången,
men i Schackfyran är förstås upplevelsen viktigare
än resultatet. Och upplevelsen var som vanligt

något alldeles extra för de 2 200 barn från 123
klasser runt om i landet som kom till start den här
gången.
I toppstriden blev det spännande, och några
lag alternerade på förstaplatsen under tävlingens
gång. Till slut var det dock Tormestorps skola från
Hässleholm som tog förstaplatsen, före Nyköpings
friskola och Klostergårdsskolan i Lund.
Rutger har besökt Schackfyranklasser i fyra
säsonger, och började alltså säsongen 2010/11
genom sin klubb Manhem. Först följde han med
rutinerade ungdomsledaren Mats Eriksson på
några besök, innan han var redo att ta hand om
klasserna själv. Därefter har det blivit mängder av
besök både i centrala Göteborg och i kringliggande
stadsdelar och kommuner som Hisingen, Kungälv,
Orust och Tjörn.
− När jag följde med Mats satt jag och lyssnade
noga på hur han gjorde och skrev upp vad han sa
i ett block.
Rutger började själv spela schack som barn,
men slutade i tonåren och försvann från schacket
tills han gjorde comeback på Internet i slutet
av nittiotalet. Några år senare hade Manhem
rekryteringsdagar på stan och Rutger stannade
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Årets Schackfyranvinnare blev Tormestorps skola från Hässleholm.

och började spela. Nu har han varit med i klubben
ett tiotal år och spelar främst klubbturneringar
och Allsvenskan.
− Tidigare har jag varit ungdomsledare i
vanliga grupper och jag hjälper fortfarande till
med avslutningar, skolmästerskap och klubbarrangemang men nu är det Schackfyran som jag
tycker är det roligaste. Fjärde klass är en bra ålder,
barnen är inte så gamla att det blir en massa bråk
och de är inte så barnsliga heller.
− Men jag tycker också att det är roligt att
kontakta skolor och försöka få dem intresserade.
Jag har varit säljare tidigare och det finns absolut
likheter med att försöka sälja in idén om klassbesök
till skolorna.
− Förra året blev det 45 klasser så mitt mål
var att komma upp i 50 den här gången, och det
lyckades ju. Nu siktar jag på 60 nästa säsong, säger
Rutger Almqvist.
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Resultat riksfinalen 2014-05-17
1

Tormestorps skola, Hässleholm

486

2

Nyköpings Friskola

478

3

Kulparkskolan 4B, Lund

467

4

Ängsnässkolan 4C, Huddinge

453

5

Spandelstorpskolan 4D, Karlskrona

452

6

Hökåsenskolan 4B, Västerås

446

Misterhults Friskola, Oskarshamn

446

8

Engelska skolan Norr 4B, Stockholm 440
Stensbo skola, Orust

440

10 Öllsjöskolan 4A, Kristianstad

433

11 Kristianstads Montessoriskola

432

Vidarskolan, Östersund

432

Rockaden Open 2014

SK Rockaden inbjuder till stor schacktävling för spelare under 1500 i rating.
Datum: Fredag till söndag 8–10 augusti.
Tävlingsform: 8 ronder monrad.
Betänketid: Rond 1-3 45 min/spelare och parti. Rond 4-8 30
drag på 1 timme, därefter resten av partiet på 30 minuter.
Priser: 1:a till 8:e plats = fina pokaler.
Rankingpriser: Presentkort från Schackhandeln delas ut till
spelare i olika rankinggrupper som ej får ordinarie pris.
Startavgift: 120 kr
Rockadenmedlemmar får 30 kr i rabatt!
Logi: 280 kr för 2 nätter i klubblokalen inklusive frukost
(medtag liggunderlag). Vi rekommenderar också:
Mercure Hotel, Västertorpsvägen 131,
tel: 08-556 323 30
Boka i tid!
● Cafeteria finns i spellokalen där du kan köpa varm korv,
smörgåsar, läsk, kaffe m.m.
● Anmälan senast måndag den 4 augusti via telefon eller
e-post. Uppge namn, telefon, klubb och ratingtal (1 maj).
● Betalning sker kontant på speldagen eller till PG 55 32 55-1.

Information
Leif Stenberg 070-260 22 10
E-post: leifstenberg13@hotmail.com

Spelprogram
Fre

Lör
Sön

14.00–14.30
15.00
16.45
18.30
09.00
12.15
16.00
10.00
13.15

personlig anmälan
Rond 1
Rond 2
Rond 3
Rond 4
Rond 5
Rond 6
Rond 7
Rond 8

Prisutdelning direkt efter sista ronden!
Spellokal:
Hägerstensåsens Medborgarhus,
Sparbanksvägen 31 / Riksdalervägen 2.
Tunnelbana mot Fruängen till station Hägerstensåsen,
uppgång Hägerstensåsen, följ Sedelvägen till
Sparbanksvägen.

Ronny Lindkvist 08-783 59 58
Klubblokalen 08-645 50 83
Webbsida: http://www.rockaden.com

Nyheter hos Schackhandeln
+Van Perlos nya Endgame Tactics
+Modernized: The King’s
Indian Defense
+The Leningrad Dutch
+John Nunn’s Chess Course
+Chess Training for Post-Beginners
+Play the Accelerated Dragon
+The King’s Indian Attack: Move
by Move
+mycket mer

VM-pjäserna

Carlsen och Anand spelade
med den här modellen av
pjäser och bräde. Vi har dem.

Schackhandeln

shop.schackhandeln.se
www.schackhandeln.se
070-433 76 26, Erik Geijer
Brännkyrkag 71, Stockholm
TfS 2/2014
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Lö 10-16 må 15-19
to 15-19
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Landet runt
Under den här nygamla vinjetten publicerar vi bilder och notiser från distrikts- och klubbarrangemang
runt om i landet.
Halland:

Hillarp vann Deltalift Open
Kristi Himmelsfärdshelgen var som vanligt schackintensiv, och den utan tvekan starkaste av de tävlingar
som spelades runt om i landet var Deltalift Open, som lockade 137 deltagare och sex stormästare.
Bäst av dessa lyckades Tiger Hillarp och Emanuel Berg, som med 7 poäng på de åtta ronderna delade
förstaplatsen. Efter särskiljning var det den förstnämnde som tog hem slutsegern och Hillarp tog därmed
sin andra seger i turneringen. Trea kom Juan Bellon och fyra Kim Nygren, båda med 6½ poäng.
Parallellt med Deltalift Open spelades årets nyhet, Harplinge Mini Open, för spelare med rating
under 1600. Här deltog 19 spelare och Jacob Jönsson från Södra Sandby SS vann före Anna Cramling,
Sollentuna SK och Agnes Ng från Örgryte SK.
Östergötland:

Lettisk seger i Påskturneringen
FOTO: Frans Dahlstedt

Hela åtta stormästare deltog i
årets upplaga av Påskturneringen,
som spelades i Norrköping med
start på långfredagen.
Lettiske stormästaren Normunds Miezis släppte bara en
remi på de åtta ronderna och
vann före nyblivne stormästaren
Daniel Semcesen och Vallentunas
Jonathan Westerberg. I Lilla
Påskturneringen segrade Kevin
Wanzambi från Linköpings ASS.
145 spelare kom till start i
huvudturneringen och ytterligare Normunds Miezis (till höger) vann mot Anton Frisk Kockum i den
38 i Lilla Påskturneringen.
fjärde ronden. Enda remin släppte han i den femte mot Stellan Brynell.

Rättelse om Tjejträffen

I förra numret av TfS förekom rubriken "Tjejträff för tredje gången", vilket var fel. Årets tjejträff var
den femte i ordningen.
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Ångermanland:

Göteborg:

Engman överlägsen i Husum Örgrytevinst på Hisingen
I april spelades den fjärde upplagan av Jim Ahlins
minne i Husum utanför Örnsköldsvik.
Överlägsen vinnare blev Rickard Engman från
Akademiska Schacksällskapet i Umeå, som tog
sju segrar av sju möjliga. Tvåa slutade Nils Åke
Malmdin från Sundsvalls SS och tredjeplatsen
togs av Per Hjalmarsson från SK Rockaden Umeå.
20 spelare deltog i tävlingen.

Utomhusturneringen Flunsåsschacket spelades på
Hisingen i Göteborg den 20 maj, och som vanligt
delades spelarna in i grupper efter rating. Totalt
blev det sex grupper och den högsta vanns av
Anton Frisk Kockum från Örgryte.
Övriga gruppvinnare var Lars Bergström, Johan
Lönnroth, John Löfgren, Zdenko Naglic och Carl
Forsinge.

Västerbotten:

Stockholm:

Stockholmsvinst i Umeå

Skånevinst i Stockholm

Zordix Open i Umeå spelades i Kristi Himmelsfärdshelgen med 16 deltagare, och vann gjorde
Martin Lokander från SK Rockaden Stockholm.
I övrigt dominerades tävlingen av spelare från
arrangörsklubben SK Rockaden Umeå, som stod
för tretton av spelarna i startfältet och belade
såväl andraplatsen genom David Nygren som
tredjeplatsen genom Jonas Burman.

Stefan Schneider från Limhamns SK tog 8 av 9
poäng i Stockholm Elo Challenge, vilket räckte
till en odelad förstaplats i konkurrens med ett
femtiotal spelare.
Nio ronder spelades på fem dagar och tvåa
slutade förra års JSM-vinnare Carl CederstamBarsk, medan bulgariske stormästaren Kirill
Stupak kom på tredje plats.

Stockholm:

FOTO: Lars OA Hedlund

Westerberg årets
Stockholmsmästare
Jonathan Westerberg från Vallentuna SK vann
årets Stockholmsmästerskap som spelades i
nio ronder under våren. Westerberg vann sju
partier och spelade två remier, vilket räckte
till turneringsvinst.
Tvåa slutade turneringens ende stormästare Lars Karlsson från SK Rockaden med 7½
poäng och trea blev Bo Adler, Södra SASS,
med 7.
58 spelare deltog i turneringen.
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Fressinet vann
Sigemanturneringen
Text: Axel Smith Foto: Calle Erlandsson
Laurent Fressinet och Jon Ludvig
Hammer var favoriter i årets
Sigemanturnering. De är båda
sekundanter till Magnus Carlsen
och har gjort bra resultat efter
VM-matchen i höstas. Hammer
vann bland annat Rilton Cup,
och berättade i TfS att arbetet
med Carlsen lärt honom nya
öppningar.
Förre VM-utmanaren Jan
Timman och tre svenskar
kompletterade startfältet: Nils
Grandelius, Erik Blomqvist,
som debuterade i turneringen,
och undertecknad.
Även om det inte passar in i
min självbild har jag insett att jag
varit något av en motivationsspelare de senaste åren. Fokus
har varit att toppa formen till
SM. I år hamnade jag utanför
startfältet och bestämde mig
för att ta ett behagligt år utan
schackliga ambitioner. Men så
ringde Sigemanturneringens arrangör Johan Berntsen i början
av mars och innan jag hunnit
tänka mig för hade jag planerat
om hela våren.
Från den dagen tränade jag
på att spela rakt och positionellt.
Eller tråkigt och okreativt, som
några säkert skulle säga. Under
en månad i Frankrike förberedde

jag mig också inför efteranalysen
med Fressinet, och det fanns en
baktanke att franskastudierna
kunde hjälpa schacket. För att
lära sig ett nytt språk behöver
man släppa kontrollen – översatt
till brädet att göra normala drag
utan att räkna alla varianter.
Dessutom kunde jag omöjligen
tänka särskilt djupt på franska,
och med andra ord skulle jag få
lägga kreativiteten åt sidan och
nöja mig med enkla positionella
drag.
Det är nog den mest långsökta
tanke jag någonsin haft, men så
tänkte jag.
På invigningen på Malmö
Rådhus berättade kommunfullmäktiges ordförande Kent
Andersson om stadens 844-åriga
historia
och
Europeiska
Schackförbundets
president
Silvio Danailov pratade om
skolschacket som når hundratusentals barn i Europa. I
jämförelse är tjugotvå år och sex
deltagare inte lika imponerande,
som Johan Sigeman påpekade,
men Danailov höll inte med.
Han jämförde turneringen med
Hastings, Linares och Wijk
aan Zee. Och visst finns det en
likhet: i en tid där allt ska gå
snabbare håller dessa tre fast vid

en betänketid där partierna kan
vara i sju timmar.
Fressinet tog direkt kommandot genom en fallseger mot
Erik Blomqvist, som å sin sida
revanscherade sig i rond två
efter en stark försvarsinsats mot
Jon Ludvig Hammer.
 Jon Ludvig Hammer
 Erik Blomqvist


Slaviskt (D11)

Kommentarer av Erik Blomqvist
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.e3
Lg4 5.Sc3 e6 6.Db3 Db6 7.Sh4

XIIIIIIIIY
9rSn-?kVl-Tr0
9Zpp?-?pZpp0
9-Wqp?pSn-?0
9?-?p?-?-0
9-?PZP-?lSN0
9?QSN-ZP-?-0
9PZP-?-ZPPZP0
9TR-VL-MKL?R0
xiiiiiiiiy

Ett drag som kan se märkligt
ut för den oinvigde, men som
numera är ett standarddrag.
Vit siktar på att byta bort sin
springare mot svarts löpare för
att sedan åtnjuta fördelen av
löparparet.
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7...Lh5
Lustigt nog backar svart
frivilligt, men därmed håller
man faktiskt alla möjligheter
öppna. Om svart gör utfallet 7...
g5 direkt så kan vit förutom att
transponera till partiet med 8.h3
Lh5 även backa med springaren
till f3 direkt.
8.h3 g5
Inte nödvändigt, men det verkar
för tillfället vara det populäraste
draget. Andra alternativ ger
svart en solid ställning men vits
löparpar kan anses ge en viss
fördel. Se exempelvis 8...Le7
9.g4 Lg6 10.Sxg6 hxg6.
9.g4
Ovanligt. Betydligt oftare backar
vit tillbaka med 9.Sf3 vilket leder
till intressant spel.
9...gxh4
Jag övervägde även 9...Lg6
10.Sxg6 hxg6 11.Lg2 vilket också
tycks vara fullt spelbart.
10.gxh5
En lite egendomlig ställning har
uppkommit där båda sidor har
var sin dubbelbonde på h-linjen.
Svart har nu möjlighet att ta
en av dessa men jag ansåg det
viktigare att ta kontroll över den
öpp-nade g-linjen.
10...Tg8
Det finns inte någon skarp bestraffning av bonderovet men
en merbonde på h-linjen har
väldigt lite värde i denna typ av
ställning. Efter 10...Sxh5 11.Dc2!
kan vit följa upp med Tg1 med
bra spel. Db3-c2 är en normal
idé och som vi strax ska se ett
återkommande drag.
11.Ld2
Om vit vore ännu mer
sofistikerad skulle han istället
ha backat med damen redan nu
(11.Dc2).
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11...Sbd7?!

XIIIIIIIIY
9r?-?kVlr?0
9Zpp?n?p?p0
9-Wqp?pSn-?0
9?-?p?-?P0
9-?PZP-?-Zp0
9?QSN-ZP-?P0
9PZP-VL-ZP-?0
9TR-?-MKL?R0
xiiiiiiiiy

Under partiet ångrade jag snart
att jag inte tog chansen att byta
dam i det här läget eller tidigare.
Efter 11...Dxb3 12.axb3 Sbd7
känns ställningen balanserad.
En för datorn logisk fortsättning
är 13.Ld3 h6 14.Ke2 a6 15.Tag1
Txg1 16.Txg1 Sxh5 17.Tg4
Le7 18.Tg8+ Lf8 19.Tg4 med
dragupprep-ning. Det finns
dock ett flertal andra möjligheter
för båda sidor.
12.Dc2!
Vit beslutade sig slutligen fullt
riktigt för att eliminera risken för
dambyte. Det tycks som att vits
dam nu är lite bättre placerad
än sin motpart. Dels utövar den
en indirekt press längs c-linjen.
vilket ger vit möjlighet att
definiera bondestrukturen med
cxd5. Svart kommer då generellt
att bli tvungen att slå tillbaka
med sin e-bonde, just eftersom
svarts cxd5 kan ge problem
längs c-linjen. Damdraget gör
också att Sxh5 inte heller är
lika aktuellt längre då det kan
besvaras med Dxh7.
12...Le7
En poäng med det här draget
är att jag trots allt tillfälligt har
möjlighet att ta tillbaka med
c-bonden på d5. Men det är inte
säkert att det här är den rätta
rutan för löparen. Vits nästa

drag visar att det fanns en poäng
med att ha kvar löparen på f8.
Ett alternativ var omedelbart
12...0–0–0.
13.h6!?
Ett överraskande drag för
mig. Intressant är att vit
väntar med 0–0–0 som känns
som det normala draget i
ställningen. Förmodligen hade
Hammer redan nu i åtanke
minoritetsangreppet som följde
i partiet. En annan poäng är att
fixera h7 som lite av en svaghet.
Ett alternativ var 13.cxd5
cxd5!? 14.Sb5?! som inte leder
någon vart efter 14...Kf8, till
exempel 15.e4? (Den här idén
reflekterade jag lite snabbt över
under partiet. Idén är Lh6+
och på Ke8 så Sc7+) 15...Kg7!
Kungen har möjlighet att fly
till säkerheten på h8 och svart
står bra. Ännu starkare verkar
förresten offervarianten 15...
Sxe4! 16.Lh6+ Ke8 17.Sc7+ Kd8
18.Sxa8 Lb4+ med angrepp.
Jag hade istället väntat mig
något i stil med 13.0–0–0 0–0–0
14.cxd5! exd5 15.Df5. Vit har nu
till-gång till det här fältet och
står lite bättre. Det är noterbart
att svarts dam inte uträttar så
mycket på b6.
13...0–0–0
Jag blev snart varse att det inte är
helt oproblematiskt att rockera.
Helst bör svart vänta med detta
tills vit redan har rockerat
för att undvika varianter som
partifortsättningen. En bättre
fortsättning var antagligen 13...
dxc4 14.Lxc4 c5 15.0–0–0!? med
oklar och spännande ställning
(15.d5 Se5 ger oklart spel).
14.cxd5
Det tematiska draget som
nämnts ett par gånger. Nu är

svart förstås tvungen att slå
tillbaka med e-bonden. En
annan fortsättning som också
ser rätt lovande ut för vit är 14.c5
Dc7 15.b4 och vit har initiativet.
14...exd5 15.Ld3 Sf8?!
Det här kändes som en normal
manöver och något jag hade
i åtanke när jag spelade 12…
Le7. An-tagligen bör svart hitta
någon förstärkning här med
tanke på vits resoluta spel i
partiet.
16.b4!

XIIIIIIIIY
9-?kTr-Snr?0
9Zpp?-Vlp?p0
9-Wqp?-Sn-ZP0
9?-?p?-?-0
9-ZP-ZP-?-Zp0
9?-SNLZP-?P0
9P?QVL-ZP-?0
9TR-?-MK-?R0
xiiiiiiiiy

Det här kom som en obehaglig
överraskning. Av någon anledning förväntade jag mig hela
tiden att vit skulle göra lång
rockad. Istället sätter han
igång ett farligt angrepp mot
min kung. Vit vill öppna linjer
genom b4-b5. En ytterligare idé
är Sa4-c5 med hotfullt spel.
16...Dc7
Spelat efter rätt stor vånda.
Det är vettigt att retirera då
damen är utsatt på b6. Givetvis
kan svart inte ta bonden: 16...
Dxb4?? 17.Sb5 och damen är
fångad eller 16...Lxb4 17.Tb1
Da5 18.Db3 och vit vinner.
17.Tb1
Vit gör sig ingen brådska utan
positionerar lugnt tornet på sin
rätta ruta. En poäng med mitt
förra drag var att kunna bemöta
17.b5 med 17...c5. Vit har då inte

Erik Blomqvist tog 1½ poäng efter att ha spelat remi mot Jan
Timman och vunnit över Jon Ludvig Hammer.
längre Sa4 med tempovinst på
da-men.
17...Se6
Ett rätt logiskt och konsekvent
drag då detta var planen med
15…Sf8. Jag funderade lite
på radika-la åtgärder som
exempelvis 17...b5 men det
skulle bara förvärra saker och
ting. Efter 18.a4 a6 19.axb5 axb5
20.Tc1 går det inte att avvärja
vits hot.
18.b5 c5?
Jag förutspådde förstås vits nästa
drag och insåg att det är lovande
för vit. Men svart får åtminstone en merbonde och jag hoppades kunna freda kungen.
Objektivt sett är 18...cxb5 bättre.
Jag gil-lade inte den ställningen
men det är trots allt det minst
onda.
19.b6!
Ett starkt men även givet
bondeoffer. Det är den logiska

uppföljningen på vits spel.
Springaren får ett utmärkt fält
på b5 och svarts kung hamnar i
trångmål.
19...axb6 20.Sb5 Db8
Det fanns inte många rutor
att välja mellan. 20...Dc6 faller
förstås på 21.Sa7+ och ett annat
försök var 20...Dd7 men det
kändes instinktivt fel. Vit vinner
efter 21.Da4 (även 21.Lf5 ser
hemskt ut för svart) 21...Sc7
22.Da7!.
21.Da4?!

XIIIIIIIIY
9-WqkTr-?r?0
9?p?-Vlp?p0
9-Zp-?nSn-ZP0
9?NZpp?-?-0
9Q?-ZP-?-Zp0
9?-?LZP-?P0
9P?-VL-ZP-?0
9?R?-MK-?R0
xiiiiiiiiy
Återigen ett närliggande drag
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som dessutom skapar ett starkt
hot. Det är svårt att kritisera
eftersom vit fortsatt har en
lovande ställning men det fanns
en ännu starkare möjlighet. Det
rätta var 21.dxc5! Oavsett hur
svart slår tillbaka går det inte att
hålla ihop ställningen.
a) Naturligast är 21...Lxc5 men
vit har ett starkt drag till sitt
förfogande. 22.Lc3! Se4 (22...Sd7
23.Lxh7 Vit tar helt enkelt denna
bonde och har en överlägsen
ställning.) 23.Lxe4 Det uppdagas
att vit inte behöver ha något
emot att förenkla ställningen då
han står positionellt överlägset.
23...dxe4 24.Da4 (ännu starkare
än 24.Dxe4). Det är omöjligt att
hitta vettiga drag för svart. Vit
hotar Sa7+ följt av Le5.
b) 21...Sxc5 22.Lf5+ Sfd7
23.Lxh7 är enkelt och bra. Efter
23...Tg5 24.Lf5 är svart helt
uppbunden.
c) 21…bxc5 22.Da4. Vit hotar
Sa7+. På diagonalen a5-d8
väntar en katastrof.
Det ska sägas att 21.dxc5
inte är ett enkelt drag eftersom
man måste beräkna alla tre slag
på c5 som svart kan göra och
ställningen är svår att överblicka.
Dessutom känns partidraget
oerhört lovande. Vit hotar nu
Sa7 följt av Txb6.
21...Sd7!
Ett väldigt fult och passivt drag,
men nödvändigt. Det skyddar
helt enkelt mot vits nyss nämnda
hot. En nackdel är att svart tappar
garderingen av h7-bonden. Min
motståndare tog sig nu en rejäl
lutare och det började alltmer
kännas att svart ställning inte är
så lätt att bryta ner. Vit har hela
tiden remischackar tillängliga
med springaren men han bör för
tillfället definitivt sikta på mer.
22.Lxh7
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Återigen ett logiskt drag men
jag var glad över att se det
eftersom det tvingar mig att
göra forcerade drag vilket förenklar försvarsuppgiften. Under
partiet var jag mer orolig för
22.Lf5 då det är otroligt svårt
att se några drag för svart. Det
går dock att rädda sig genom
ett kvalitetsoffer, 22...Tg5 23.e4
Txf5! 24.exf5 Sxd4 med oklart
spel.
22...Th8 23.Lf5 Txh6
Vit har alltjämt en klart
fördelaktig ställning men det är
svårt att dela ut nådastöten. Det
kommer att visa sig att svarts torn
fyller en viktig försvarsfunktion
längs sjätte raden.
24.Sc3
Antagligen ett vettigt drag med
hotet Sxd5. Den första instinkten
är det hårda 24.e4 men efter
det planerade 24...Tf6! är det
inte lätt att se hur vit kommer
vidare. Houdini nämner det
lugna 24.Lg4 vilket hade varit ett
obehagligt drag att får emot sig i
tidsnöd. Samtidigt är det inte ett
lätt drag att förstå och att spela
som vit, även om det finns en
poäng i att ha löparen garderad.
Det är en lite frustrerande ställning då det är svårt att hitta raka
forcerande varianter som leder
till fördel för vit.
24...Dd6!
Jag funderade lite över 24...Sc7
men det kändes för märkligt
även om jag inte såg några klara
varianter.
25.e4?!
Ett lockande och naturligt drag.
Men med det här draget tappar
vit också lite av kontrollen över
partiet. Centrum luckras upp
och det börjar blåsa snålt runt
vits kung. Kanske borde vit
ha nöjt sig med 25.Da8+ Db8
26.Dxb8+ Kxb8 27.Sxd5. På sätt

och vis har svart nu kommit
lindrigt undan men vit behåller
fördel i slutspelet. En god idé
hade nog varit att upprepa drag
för att tjäna tid. Alltså 25.Sb5.
25...Lg5!
Faktum är att det inte är helt går
att vederlägga 25...Tf6 heller. Jag
spelade dock partidraget snabbt
då det såg ut att hålla.
26.Lxg5 Sxg5 27.e5
Rätt spelat. Efter 27.Sxd5 Kb8!
är det svarts kung som är den
säkrare.
27...Sf3+
En lite lurig schack. Kungen
måste ta ett svårt beslut.
28.Kd1
Naturligtvis
inte
28.Ke2
Sxd4+, däremot var 28.Kf1 Ett
alternativ. Då vill det dock till att
man har koll på varianten 28...
Sd2+? (Istället bör svart spela
28...Db8 och ställningen är en
riktig soppa.) 29.Ke2 Sxb1 och
svart vinner kvalitet. Det hjälper
dock inte, för efter 30.Txb1 är
goda råd dyra.
28...Db8 29.Sxd5?!
Känns också helt logiskt då detta
var syftet med 24.Sc3. Bättre
var 29.Sb5 Sxd4 30.Sxd4 cxd4
31.Tg1! med fördel för vit.
29...Sxd4 30.Se7+
Vit kunde ha spelat 30.Lxd7+
Txd7 31.Sxb6+ Txb6 32.Txb6
Sc6+ 33.Kc2 Dxe5 och här leder
34.Txc6+ till remischackar.
30...Kc7 31.Sd5+ Kc8
Nu hade remischackar varit ett
normalt slut. Men med tanke på
rankingskillnad och framförallt
den lovande ställning vit har
haft under så lång tid vill min
motståndare givetvis vinna. I
tidsnöd råkar han därför kliva
över remigränsen och partiet
svänger omedelbart.
32.Lg4? Dxe5!
Det här gjorde jag lite på instinkt

Nils Grandelius gjorde sin sjätte start i Sigemanturneringen. Han vann mot båda svenskarna, Axel
Smith och Erik Blomqvist, och spelade remi med Jon Ludvig Hammer.
och det visade sig vara rätt även
om jag ärligt talat inte hade
full koll på alla varianter. En
intressant möjlighet som man
förmodligen borde ha reflekterat
över var 32...Te6!?. Även det
draget är bra för svart men inte
riktigt lika klart.
33.Lxd7+
XIIIIIIIIY

9-?kTr-?-?0
9?p?L?p?-0
9-Zp-?-?-Tr0
9?-ZpNWq-?-0
9Q?-Sn-?-Zp0
9?-?-?-?P0
9P?-?-ZP-?0
9?R?K?-?R0
xiiiiiiiiy

Direkt efter partiet trodde jag
att det var det här som var vits
avgörande misstag. Men efter
33.Da8+ Db8 34.Lxd7+ spelar
svart 34...Kxd7! och vinner
(inte 34...Txd7 35.Sxb6+ Txb6
36.Dxb8+ Kxb8 37.Txb6 vilket
hade gett ett intressant slutspel
som verkar rätt okej för svart
även om jag hade föredragit vit).
33...Kb8!
Det är lätt hänt att man räknar
med att pjäser automatiskt
måste slås. Nu förhindras istället
schacken på a8 medan vits kung
står vidöppet. 33...Txd7 hade
gett ovan nämnda slutspel.
34.Sxb6 Txb6 35.Txb6 Txd7!

36.Tb2
Poängen är 36.Dxd7 De2+
37.Kc1 Dc2 matt.
36...b5
Många andra drag vinner men
jag tilltalades av det här. Det
hotar avdragsschack utan att vit
har Dxd7.
37.Kc1 Df4+ 38.Kb1 De4+
37.uppg.
För Nils Grandelius gick det
motigare, bland annat efter
följande sekvens mot Jan
Timman:
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 Nils Grandelius
 Jan Timman

Kommentarer av Nils Grandelius

XIIIIIIIIY
9r?-?k?-Tr0
9?N?-?pZp-0
9p?-?p?nZp0
9?-ZPp?-VlP0
9-ZP-?n?-?0
9?-?-?-?-0
9PMKP?-ZP-VL0
9?-?R?L?R0
xiiiiiiiiy
25...Sxf2
Vi kommer in i handlingen när
svart precis slagit en bonde på
f2, och mitt torn hänger med
schack. Det är begynnande
tidsnöd och ställningen är otroligt komplicerad. Så vad gör
man? Oavsett vad man gör så
är det stor chans att det blir fel,
men mitt tips är att fokusera
på vad som känns viktigast i
ställningen. I den här ställningen
är det damflygelbönderna som
är min största styrka, och därför
är nästa drag logiskt, även om
det ser lite konstigt ut.
26.Lxa6! Sxd1+ 27.Txd1 Lf6+!
Svart hittar det bästa
motmedlet − eftersom vits
löpare och springare blockerar
bönderna är det bättre att låta
dem stå. 27...Txa6 28.hxg6
är lovande för vit eftersom
bönderna börjar gå.
28.Kb3
XIIIIIIIIY

9r?-?k?-Tr0
9?N?-?pZp-0
9L?-?pVlnZp0
9?-ZPp?-?P0
9-ZP-?-?-?0
9?K?-?-?-0
9P?P?-?-VL0
9?-?R?-?-0
xiiiiiiiiy
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28...Le5!
Ett snyggt drag som visar på fin
förståelse för ställningen. Efter
det sämre 28...Se5 kan vit spela
29.Lb5+ Ke7 30.a4 och svarts
lätta pjäser gör ingenting för
att stoppa vits bönder – trots
kvalitet mindre har vit klar
fördel.
29.Sd6+
Ett dåligt drag. Med föregående
resonemang borde jag spelat
29.Lb5+ med idén att efter 29...
Ke7 spela 30.Lg1 varefter svart
blir sittande med sina lätta pjäser
på andra sidan brädet. Det är
dock inte alls lika bra som efter
28...Se5 – i den här ställningen
är svarts löpare mer aktiv.
29...Ke7 30.hxg6
Nu vinner jag f7-bonden, men
jag glömmer bort min egen
regel om vad som är viktigast −
ställningen på kungsflygeln är
oviktig i jämförelse med hur det
går för mina damflygelbönder,
och här går de ingenstans på
grund av blockaden på de svarta
fälten.
30...Lxh2 31.Sxf7?
Det sista misstaget. 31.Lb7 gav
fortfarande en ganska oklar
ställning. I partiet hamnar mina
pjäser helt fel.
31...Thb8 32.Le2

XIIIIIIIIY
9rTr-?-?-?0
9?-?-MkNZp-0
9-?-?p?PZp0
9?-ZPp?-?-0
9-ZP-?-?-?0
9?K?-?-?-0
9P?P?L?-Vl0
9?-?R?-?-0
xiiiiiiiiy

32...Ta5!
Det sista snygga draget, som
vinner en viktig bonde. Resten
är lätt.

33.c6 Tc5 34.c4 Txc6 35.cxd5
exd5 36.Lh5 Tbc8 37.Td3 Tc4
38.Th3 Lf4 39.a3 d4 40.Ka4
Tc3 41.Th4 Ta8+ 42.Kb5
Tb8+ 43.Ka4 Lc1 44.b5 Ta8+
45.uppg.
För min egen del höll jag fast
vid strategin, och inför sista
ronden delade jag ledningen
med Fressinet. Han hade precis
spelat en sjutimmarsremi mot
Jan Timman och hade inte
energi till att försöka besegra
sin träningskamrat Hammer.
Därmed hade jag avgörandet i
egna händer.
Jag fortsatte att spela enkelt,
centraliserade tornen och fick
upp en ställning som såg mycket
behaglig ut. Glad i hågen fortsatte jag, men efter trettiofem
drag körde jag in i en vägg
där dragen plötsligt tog slut.
Grandeliusväggen var stenhård
och några drag senare avgjorde
han partiet.
– Han spelade bara på en
billig fälla, sa Fressinet.
Det stämmer inte. Nils var
både klok och listig och förstod
ställningen mycket bättre än jag.
 Axel Smith
 Nils Grandelius

Kommentarer av Nils Grandelius

XIIIIIIIIY
9-?-?-Mk-?0
9TR-ZprTrp?-0
9-ZpR?-Sn-?0
9?P?q?-Zpp0
9-?-ZPp?-?0
9?-?-ZP-ZP-0
9-WQ-?NZPP?0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy

34...Kg7
Vit har satsat hårt på damflygel-
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2½
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spel och press mot c-bonden,
men min uppställning med
dubblerade torn på sjunde raden
gör att jag håller enkelt i min
enda svaghet. Vits nästa drag
ser väldigt naturligt ut, men är
faktiskt en felbedömning.
35.Sc3 Df5
Hur bedömer man ställningen?
Jo, svart har en behaglig fördel!
Det grundar sig på att vits kung
är långsiktigt svag, eftersom
svart har lättare att få fler pjäser
till kungsflygeln och lättare att
öppna ställningen där.
36.De2 h4!
Inleder attacken.
37.gxh4 gxh4 38.Kf1!
Ett bra drag − vits chans ligger
i att evakuera kungen till en
relativ säkerhet i centrum.
Nackdelen är att g2-bonden då
kommer bli svag.
38...Dg5 39.Dc4
Går ifrån kungsflygeln, men det
är svårt att hitta andra bra drag.
39...Sg4 40.Ke2?
Ett naturligt drag som fortsätter planen att evakuera kungen, men det visar sig förlora
efter en taktisk finess. 40.Ke1 är
enda draget, även om svart kan
fortsätta pressa efter det starka
40...h3! 41.gxh3 Sh2…

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9TR-ZprTrpMk-0
9-ZpR?-?-?0
9?P?-?-Wq-0
9-?QZPp?-?0
9?-SN-ZP-?P0
9-?-?-ZP-Sn0
9?-?-MK-?-0
xiiiiiiiiy
analysdiagram

…som ger ett starkt angrepp
(se hur overksamma vits torn
är!) efter exempelvis 42.Kd2
Dg1! som vinner f2-bonden då
43.De2 är ospelbart på grund av
43...Txd4+! 44.exd4 Sf3+ 45.Kc2
Sxd4+ och svart vinner damen.
40...Df5 41.Sd1

XIIIIIIIIY
9-?-?-?-?0
9TR-ZprTrpMk-0
9-ZpR?-?-?0
9?P?-?q?-0
9-?QZPp?nZp0
9?-?-ZP-?-0
9-?-?KZPP?0
9?-?N?-?-0
xiiiiiiiiy

41...Se5!
Ett snyggt drag som öppnar

d-linjen och ger ett direkt
avgörande mattangrepp.
42.dxe5 h3!!
Med idén att helt enkelt ta en
ny dam. 42...Dg4+ 43.f3 Dxg2+
44.Sf2 exf3+ 45.Ke1 Dg1+
46.Df1 Dg5 vinner också, men
är mycket rörigare.
43.e6
Ett sista desperat försök, men det
lika enkla som vackra 43.gxh3
Df3+ ger matt i nästa drag.
43...hxg2! 44.exd7 Txd7
Nu har vits kung fastnat i ett
mattnät.
45.Dc3+ f6 46.Txf6 Dxb5+
47.uppg.
Mina problem berodde dels på
att bonden på e4 förhindrade
en försvarspjäs på f3, och dels
på att dubbelbonden gjorde det
omöjligt att spela h2-h3 och
jaga bort springaren från g4.
Men man får ta det onda med
det goda. Hade jag tänkt lite
djupare hade jag förstått att jag
borde ha spelat säkert och bytt
dam, men då hade något annat
gått fel. Så jag ångrar inget, utom
möjligen att det inte blev någon
efteranalys med Fressinet –
partiet blev för långt.
– Det är första gången jag
spelar en turnering med endast
sex spelare, berättade han på
avslutningsbanketten. Men jag
är nöjd med allt här, utom att jag
inte spelade så bra. Många långa
partier gjorde mig trött.
Har du någon nytta av förberedelserna med Magnus?
– Det är mycket intressant,
så jag hoppas det. Men vilka
öppningar som kommer därifrån är hemligt.
Kommer du tillbaka?
– Jag hoppas det!
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Tio svenskar på Island när
Reykjavik Open firade tio år
Text och foto: Sverrir Thór
Tio svenska spelare, med Nils Grandelius i spetsen, deltog i årets upplaga av Reykjavík Open. Den
anrika turneringen firade 50 år och samlade 255 deltagare från världens alla hörn. Vinnare blev Li
Chao från Kina.
Isländska schackspelare
födda på sjuttiotalet (bland
dem undertecknad) blev
i ungdomen bortskämda
med ett fantastiskt utbud
av starka internationella
turneringar. Legendariska
spelare som Mikhail Tal,
Boris Spassky, Sammy
Reshevsky,
Vlastimil
Hort, Bent Larsen, Lev
Polugaevsky, Efim Geller,
Arthur Jusupov och Walter
Browne var regelbundna
inslag i den isländska
schackfloran på åttiotalet
samtidigt som den 275 000
man stora önationen fick
fram en generation starka Byggnaden där Reykjavik Open spelades.
schackspelare som skulle
komma att mäta sig med de bästa i världen. Jóhann då man fram till 2008 arrangerade turneringen
Hjartarson slog Korchnoi i kandidatmatchen i St. vartannat år. Till och med 1980 var det också en
John 1988 och i OS i Dubai 1986 hamnade Island sluten turnering där de starkaste isländska spelarna
på femte plats, efter bland annat en oavgjord fick chansen att spela mot världsstjärnor som Tal,
match mot Sovjetunionens fruktansvärt starka Glicoric, Stein, Smyslov, Tajmanov, Timman och
lag. Det var då grunden till Islands rykte som en andra. Sedan 1982 har turneringen emellertid varit
schacknation lades och allt detta var möjligt på öppen, med undantaget 1992 då man gick tillbaka
grund av Reykjavík Open.
till den slutna varianten och världsspelaren Alexei
Turneringen är sedan länge en av de bäst ansedda Shirov delade segern med Jóhann Hjartarson.
öppna turneringarna i världen. Varje gång lockar Bland vinnarna sedan dess återfinns spelare som
man starka spelare till sagoön, årets upplaga var Levon Aronian, Fabiano Caruana och Shakhriyar
inget undantag där tyske Arkadij Naiditsch (2706) Mamedyarov men framförallt har Reykjavík Open
och kinesen Li Chao (2700) anförde det 255 man blivit en riktig schackfest för spelare från världens
starka startfältet. Den största upplagan någonsin alla hörn varav många väljer att kombinera schack
och med all rätt, Reykjavík Open firade trots allt med ett besök till den exotiska ehuru i mars kalla
50 år. Det var dock inte den femtionde upplagan sagoön.
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Tio svenskar
Av de 255 deltagarna var ”endast” 100 hemmaspelare, anförda av veteranen Helgi Ólafsson som
spelade sin första Reykjavík Open på tio år. Bland
hemmaspelarna fanns även stormästarna Hannes
Stefánsson, Hjörvar Grétarsson och Henrik
Danielssen men även 71-årige Jón Kristinsson
som även deltog i första upplagan av Reykjavík
Open. Bland namnkunniga utländska spelare
återfanns ovan nämnda Naiditsch och Li Chao
men även ungerska underbarnet Richard Rapport,
Eduardas Rozentalis, den egyptiske läkaren Amin
Bassem som är Afrikas högst rankade spelare,
sympatiske engelsmannen Gawain Jones, den nya
schackkändisen Tania Sachdev från Indien och
sist men inte minst den legendariske amerikanen
Walter Browne, sexfaldig amerikansk mästare och
vinnare av Reykjavík Open 1978.
Även Sveriges högst rankade spelare, Nils
Grandelius, fanns med i deltagarlistan. Likt
många av de utländska stormästarna kombinerade
Nils spel i turneringen med spel i isländska
lagmästerskapen vars andra sammandrag i regel
spelas helgen före turneringen. Andra svenska
deltagare var Eric Vaarala, Johan Sigeman, Tom
Rydström, Lars-Åke Svensson, Jonas Arvidsson,
Tarras Flodmark och Svante Norlander samt
miniorerna Baldur Teodor Petersson och Jedrzej
Szumniak. Även bland domarna fanns Sverige
representerat, åtminstone delvis då undertecknad
trots mitt isländska ursprung numera är bosatt
och verksam som domare i Sverige.
Brandlarmet gick
Redan i första ronden stötte Nils på namnkunnigt
motstånd då en norrman vid namn Carlsen satt
på andra sidan brädet. Det var dock inte Magnus
utan dennes far Henrik Carlsen som var en av hela
28 norrmän i startfältet. Likaså Eric Vaarala, Tom
Rydström och Johan Sigeman låg i övre halvan
av startfältet och fick en behaglig resa medan
övriga svenskar fick ta sig an starkare spelare i
första ronden och förlorade, med undantag för
Baldur Teodor som reste till Island samma dag
som turneringen inleddes och fick frirond. LarsÅke Svensson fick ta sig an serbiske stormästaren
Milos Pavlovic. Första rondens stora skräll var
kanadensaren Daniel Abrahams (2055) som
spelade remi mot superstormästaren Li Chao.

I andra ronden fick Grandelius möta IM
Kernazhitsky från Ukraina och tog en bekväm
seger medan Vaarala fick ta sig an egyptiern
Bassem. Även Tom Rydström fick möte en
egyptier, IM Samy Shoker, som för övrigt slog
Jonas Arvidsson i första ronden. De två egyptierna
visade sig för starka och det gjorde även 15-årige
indiern Chitambaram Aravindh som slog Johan
Sigeman. Även i andra ronden blev det en skräll
då norske FM Brede Kvisvik slog GM Grzegorz
Gajewski (2631) från Polen. I andra ronden fick
spelet brytas då brandlarmet gick i Harpa, det
spektakulära konserthus som hyste turneringen.
Lyckligtvis brann det inte och efter en halvtimme
ute i den friska havsluften kunde spelet återupptas.
Det var först i den femte ronden som Nils stötte
på patrull i form av nederländske stormästaren
Erwin L’Ami (2646). Även i sjätte ronden mötte
den unge svensken en överman, den gången
var det Walter Browne som visade sig vara för
svår. Den amerikanske stormästaren var en av
världens mest färgstarka spelare när det begav
sig. Han hade en förmåga att alltid hamna i svår
tidsnöd och hans partier blev alltid sevärda. Med
åldern, och tilläggstiden, har han dock lugnat
ner sig och hushållar bättre med sin tid men
schackkunskaperna finns kvar, som Nils fick
erfara.
Efter de två förlusterna spelade Nils två remier
i följd mot lägre rankat motstånd och det var inte
förrän i nionde och näst sista ronden som han
kunde inkassera en ny vinst då norske IM Eirik
Gullaksen stod för motståndet. Även i sista ronden
vann Nils, denna gång mot den tredje egyptiern,
IM Mohamed Ezat. Denne Ezat var för övrigt den
enda spelaren i turneringen som tog GM-norm.
Spänning inför sista ronden
Nils poängskörd blev således 7 av 10 möjliga och på
grund av de tre förlorade poängen hade Nils aldrig
någonting med toppstriden i turneringen att göra.
Det blev istället Amin Bassem, Naiditsch, Li Chao,
kanadensaren Eric Hansen och holländarna L’Ami
och Robin van Kampen samt Helgi Ólafsson som
fick göra upp om topplaceringarna. Bassem ledde
turneringen efter sju ronder med 6½ poäng men
efter tre förluster i de tre sista ronderna blev han
rejält ifrånsprungen.
Förhandsfavoriten Naiditsch, som inte har visat
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sin bästa form på sistone, förlorade mot Hansen i näst sista ronden
och inför sista ronden ledde kinesen Li Chao med en halv poäng
före Hansen, van Kampen och hemmaspelaren Ólafsson som
vunnit fem raka partier. I sista ronden var det således upplagt
för spänning. Då möttes van Kampen-Li Chao och HansenÓlafsson men efter relativt avslaget spel med okomplicerade
remier stod det klart att kinesen var ensam vinnare i turneringen
med imponerade 8½ poäng på 10 partier. Nils hamnade på en
delad elfteplats, tjugonde plats efter särskiljning, med sina 7
poäng.
Näst bäste svensk blev Eric Vaarala, som slog landsmannen
Sigeman i sista ronden, på 64:e plats med 6 poäng.

Information från Sveriges Schackförbund
● Årets kongress hålls på Galaxen i Borlänge
den 13 juli med start 10.00. Kongressen är
öppen för alla och kongresshandlingar finns
på Sveriges Schackförbunds hemsida.
● Sommaren 2014 går Schack-SM i Borlänge
och 2015 är det Sunne som har utsetts till
SM-arrangör. Klubbar och distrikt som är
intresserade av att arrangera SM från 2016
och framåt är välkomna att kontakta Sveriges
Schackförbunds kansli för mer information.
● Glöm inte att registrera nya medlemmar i
SSF:s medlemsregister så snart de har betalat
sin medlemsavgift. Medlemmar över 18
års ålder får då medlemstidningen Tidskrift
för Schack hem i brevlådan med automatik.
Observera att även medlemmar under 18 år
får Tidskrift för Schack gratis om de meddelar
SSF:s kansli att de vill ha den.
Sveriges Schackförbunds kansli, 011-10 74 20
kansliet@schack.se
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KÖPES!
Schacktidskrifter före
1960 och äldre schacklitteratur på alla språk.
Tidsskrift for Schack
#9/1902, #3/1926 och
#5/1928.
Schackspelaren
årgång 1, 1932 (#1–12)
samt #1 och #5, 1933.
Norsk Sjakkblad
årg. 1906 och 1908, #4
1959, #1 1960, #1 1961
#2–5/1968 och #5/1969.
Tidskrift för Schack
(Finland) #3 och #6–10
1890 och extra-nr 1891.
Arbejderskak #1-2 och
#4/1931 samt #2 1932.
Talvblai (Færøerne)
alla utgivna nummer.
Deutsche Schachzeitung
1846, 1856, 1858, 1859
och 1876.
Fernschach
#12/1932
Kolla mina önskemål på
http://bit.ly/calleschack
Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
226 47 Lund
tel. +46 733 264 033
callerland@gmail.com

Kombinationer från OS 1937
Av Axel Smith

9-?-?-?-WQ0
9ZppZp-?q?-0
9-?-Zp-?k?0
9ZP-?PZpr?N0
9-ZPP?-?-?0
9?-?-?-?R0
9-?-?-TrP?0
9?-?-?-MK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

2. T.Salo – G.Danielsson
Finland-Sverige
XIIIIIIIIY

9-?-?-Trk?0
9Zpp?q?-Zpp0
9-?p?r?-?0
9?-TRp?-?-0
9-?-ZP-?-?0
9?P?-ZPpZPP0
9P?-WQ-ZP-MK0
9?-TR-?-?-0
xiiiiiiiiy
Svart drar

3. E.Steiner – I.Vistaneckis
Ungern-Litauen
XIIIIIIIIY

4. C.E.Guimard – M.Napolitano
Argentina-Italien
XIIIIIIIIY

5. K.Ozols – M.Defosse
Lettland-Belgien
XIIIIIIIIY

6.A.Gulbrandsen –A.O´Kelly de Galway
Norge-Belgien
XIIIIIIIIY

1. J.Petersen – G. Wheatcroft
Danmark-England
XIIIIIIIIY

9r?-Tr-?k?0
9ZplWq-VlpZp-0
9-?-?pSn-Zp0
9?-?nSN-VL-0
9-ZpNZP-?-?0
9?-?L?-?-0
9PZP-?QZPPZP0
9TR-?-TR-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

7. J.Pelikan – T.Van Scheltinga
Tjeckoslovakien-Holland
XIIIIIIIIY

9-?-Tr-?-Mk0
9Zpq?-Tr-Zp-0
9-Zp-?PZp-Zp0
9?-Zp-?P?-0
9-?P?-?Q?0
9?P?-?-?R0
9P?n?-?-ZP0
9?-VL-TR-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

9r?-?-Trk?0
9Zp-?n?pZpp0
9-VlNWq-?-?0
9?-?p?-?-0
9-ZP-ZPp?-?0
9ZPQ?-VL-?-0
9-?-?-ZPPZP0
9?-TR-?RMK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar
8. J.Aitken – V.Castaldi

Skottland-Italien
XIIIIIIIIY
9-?r?-Trk?0
9ZppZpq?pZpp0
9-?-?-?n?0
9Sn-?p?-?N0
9-?-ZP-VL-?0
9?-ZP-?-WQ-0
9P?P?-ZPPZP0
9TR-?-TR-MK-0
xiiiiiiiiy
Vit drar

9-?rSn-Vlk?0
9Zpp?-?-?-0
9-?-?-?pZp0
9?-?-?pSN-0
9-?-?-ZP-?0
9ZP-?-?-?-0
9-ZPPTRL?PZP0
9?-?-?-?K0
xiiiiiiiiy
Vit drar

9-?r?-?k?0
9?p?-Vl-Zpl0
9pTr-?pZp-Zp0
9?-?p?-?-0
9-?-ZP-?PSN0
9ZPqSN-ZP-ZP-0
9RZP-?-ZP-?0
9?-TRQ?-MK-0
xiiiiiiiiy
Svart drar
9. P.Reid – J.Pelikan

Skottland-Tjeckoslovakien
XIIIIIIIIY
9-Tr-?-Tr-Mk0
9Zp-Wql?-Vlp0
9-?-?-?-?0
9?pZp-Zp-?-0
9-?-?LSnN?0
9?-VLP?-WQ-0
9PZPP?-?-ZP0
9TR-?-?R?K0
xiiiiiiiiy
Vit drar

Lösningar på nästa sida
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Lösningar
Schack-OS 1937 spelades i Stockholm med nitton nationer på startlistan. Tjugo nationer var
anmälda, men Rumänien uteblev. Efter Sveriges silver vid OS i Warszawa 1935 var förväntningarna
höga, men USA vann och Sverige slutade på tionde plats.
Peter Holmgren och Calle Erlandsson jobbar för närvarande med en bok om olympiaden 1937
och Calle Erlandsson berättar att William Harold Cozens (1911-1984) författade boken The lost
Olympiad, som gavs ut av BCM året efter hans död. Där fanns ca 200 av de 684 OS-partierna och
fortfarande är mer än hälften av partierna opublicerade.
1.

Att svart är kvalitet över spelar inte någon roll, däremot att han är vid draget och kan slå till
först: 40...Txg2+! 41.Kxg2 Tf2+ 42.Kg3 Df3+ 43.Kh4 De4+ 44.Kg3 Tg2 matt

2.

27...Th6 28.h4 Txh4+! 29.gxh4 Dg4 30.uppg. Danielsson satt på fjärdebordet och tog flest
poäng av alla i hela OS, 14/17. Flera av hans partier avslutades med enkla men effektiva
kombinationer.

3.

30.Txd8! Txc2 Idén är att efter 30...Txd8 31.Lc4+ följer en springargaffel oavsett vart svart
går med kungen. 31.Ld1! En viktig detalj. Vit räddar den ena av pjäserna samtidigt som han
garderar mot plaskmatten. 31...Tc1 Efter 31...Tf2 är en av flera vinnande varianter 32.Kg1 Txf4
33.Txf8+ Kxf8 34.Se6+ 32.Se6 Svart kämpade på till drag 56 innan han gav upp.

4.

20.Sxf7! Ett tematiskt offer i ställningar med isolerad bonde. 20...hxg5 Poängen är att 20...
Kxf7 21.Dxe6+ Kf8 22.Se5 blir matt på f7 eller g6 (däremot inte 22.Lg6? Ld6). 21.Dxe6 Kf8
22.Sh8 Med dubbla och ogarderbara matthot. 22...Ld6 23.Sg6 matt

5.

När man letar efter kombinationer i en hel turnering ser man alltid ett tvärsnitt av vad som
avgör partier, med gafflar, bindningar och mellandrag. Nästan varje gång dyker det upp en
klassiker som denna. 20.Dxd5! Dxd5 21.Se7+ Kh8 22.Sxd5 och med bonde mer vann vit efter
30 drag.

6.

27...Txc3! 28.Dxb3 Om 28.bxc3 så 28…Dxa2 och svart har vunnit en pjäs. Efter 28.Dxb3
vinner antingen 28...Tcxb3, och tornet sugs ut från c3 samtidigt som det slår tillbaka damen,
eller mellandraget 28...Txc1+, som vinner ett extra torn. O'Kelly valde det senare och vit gav
omedelbart upp.

7.

29.Lxh6! gxh6 I partiet följde 29...Kg8 30.Te4 Td4 31.Txd4 Sxd4 32.Le3 och svart kunde inte
försvara kungen utan bonden på h6. 32...g6 33.Lxd4 cxd4 34.Th6 uppg. 30.Txh6+ Th7 31.e7!
Skär av damens försvar av tornet på h7. 31...Te8 32.Txh7+ Kxh7 33.Dg6+ Kh8 34.Dxe8+ och
svart blir matt i två drag.

8.

15.Lh6! Löparen kan inte slås på grund av gaffeln på f6, och annars vinner vit helt enkelt en
viktig bonde på g7. Att svart vann partiet efter 46 drag har inget med ställningen att göra.

9.

24.Sxe5! Lxe5 25.Txf4 Vit har vunnit en bonde och dessutom öppnat upp mot svarts kung.
Närmast hotar 26.Lxe5+ följt av 27.Txf8+ och 28.Dxe5. Det finns inget försvar. I partiet följde
25...Lf5 26.Txf5 och svart gav upp efter ytterligare fyra drag.
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NM-guld till Angelina
Fransson på Island
Angelina Fransson tog guld i Flick-NM, som spelades på Island
i slutet av april. Hon vann samtliga fem partier i den äldsta
klassen där Jessica Bengtsson tog ytterligare en medalj till
Sverige genom att komma trea.
Svensk medalj blev det även i den yngsta klassen genom Lina
Cao-Zhang som tog silver.
Vinnare i B-gruppen var Ingrid Andrea Greibrokk från
Norge, och i C-gruppen Nansý Davidsdottir från Island.

LIDKÖPING OPEN
30-31 augusti 2014
1 timme/spelare och parti

lidkoping.schack.se
Spelplats: Stadshotellet, Lidköping
Spelform: 7 ronder FIDE-Schweizer

Startavgift: Seniorer 375 kr, Juniorer 275 kr
Anmälan:

Lördagen 30/8
1 11.00-13.00
2 14.00-16.00
3 16.30-18.00
4 19.00-21.00

Söndagen 31/8
5 09.00-11.00
6 11.30-13.30
7 14.30-16.30
Prisutdelning 17.00

Priser
1. 5 000
5. 800

3. 1 800
7. 500

2. 3 000
6. 500

4. 1 200
8. 500

Ratingpriser
Grupper om ca 15 spelare från nr 13: 800-600-400

Görs genom att senast den 21 augusti inbetala
startavgiften på Lidköpings SS plusgiro 683663-9.
Uppge namn, födelseår, klubb och rating (1/5).
Det går också bra att anmäla sig via e-post eller
telefon till nedanstående kontaktpersoner samt
att betala avgiften vid ankomsten.
Personlig anmälan senast lördag kl. 10.30

Kontakt:
Peter Fransson
		
Viljo Koski
		

peterfransson1963@gmail.com
0760-61 71 08, 0510-519 99
viljo.koski@passagen.se
0705-47 22 39, 0510-122 08

500-300
Kadettpris: Födda 1998 och senare
Veteranpris: Födda 1954 och tidigare
500-300
Priser markerade med rött är garanterade.
Övriga priser garanteras vid 80 deltagare.
Logi: Stadshotellet 0510-220 85, lidkopingstadshotell.se
Enkelrum: 495 kr Dubbelrum: 690 kr
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Västerås Open
26–28 september 2014
Spelplats
Växhuset, Viktor Larssons plats, Västerås. Spellokalen
ligger mitt i stan, precis bredvid spelarhotellen och
på bekvämt gångavstånd från järnvägsstationen.
Spelform
8 ronder FIDE-schweizer. Rond 1–4: 15 min per parti +
5 sekunder per drag. Rond 5–8: 90 minuter per parti +
30 sekunder per drag. Turneringen är eloregistrerad.
Program
Fre 26 Personlig anmälan 16.00–17.45
R1: 18.30, R2: 19.30, R3: 20.30, R4: 21.30
Lör 27 R5: 10.00, R6: 16.00
Sön 28 R7: 09.00, R8: 14.00, Prisutdelning ca 18.30
Priser
12 000 kr / 6 000 kr / 4 000 kr / 2 000 kr / 1 000 kr / 1 000
kr / 1 000 kr. Ratingpriser à 800 + 400 kr i grupper om
ca 12 spelare. Priser à 600 kr till bästa dam, veteran,
junior och kadett.
Startavgift
500 kr för seniorer, 400 kr för juniorer (födda 1994
eller senare). Vid betalning innan den 1 september
ges 50 kr rabatt. GM och IM fri startavgift.

Anmälan
Mejla namn, klubb, rating, födelsedatum och önskad spelklass till anmalan@vasterasschack.se. Startavgiften sätts in på Västerås SK:s bankgiro 684-9996
senast den 19 september. OBS! Ange namn!
Vid betalning på plats tar vi ut en extra avgift om
100 kronor (gäller ej utländska deltagare).
Logi
Hotell Arkad (tel. 021-12 04 80), Best Western Hotel
Esplanade (tel. 021-10 12 00) och First Hotel Plaza
(tel. 021-10 10 10) erbjuder förmånliga priser: enkelrum 595 kr, dubbelrum 795 kr, 3-bäddsrum 895 kr.
På Arkad och Esplanade finns dessutom lite större
rum med pentry: 3-bäddsrum med pentry 995 kr, svit
4 personer med pentry 1 295 kr, svit 5 personer med
pentry 1 395 kr.
Priserna gäller per rum och natt inklusive frukost.
Använd koden ”SCHACK” när ni bokar.
Information
André Nilsson: andre.nilsson@vasterasschack.se
0735-53 55 53
Mats Sjödin:
mats.sjodin@vasterasschack.se
070-776 04 63
VSK:s hemsida: www.vasterasschack.se

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

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

Svenskt Grand Prix
2014/15
- för både bredd och elit
Västerås Open
Björkstadsschacket i Umeå
Malmö Open
Elite Open i Växjö
Påskturneringen i Norrköping
Deltalift Open i Tylösand

I höst är det premiär för Svenskt Grand Prix i schack. Sex
fristående deltävlingar ingår och man samlar poäng och tävlar
om prispengar för både bredd och elit.
Först ut är Västerås Open 26-28 september.
Mer information om Svenskt Grand Prix kommer på schack.se.
Kontakt:
SSF:s kansli 011-10 74 20, kansliet@schack.se
Håkan Jalling, hakan.jalling@schack.se

5-7 september i Linköping

Svenska Cupen
Turneringen där bredd och elit möts på lika villkor
Spelform
Fyrmannalag med spelare från samma klubb eller allsvenskan allians. Varje klubb eller allsvensk
allians kan delta med obegränsat antal lag! 7 ronder schweizer.
Boende
Unikt schackboende på First Hotel Linköping. Schacktema med specialerbjudanden i restaurang
och bar med schackspel tillgängliga den mysiga loungedelen. Mycket uppskattat av spelarna!
First Hotel 013 13 02 00

Se tävlingshemsidan för bästa erbjudandet!

Betänketid
Rond 1-3: 30 minuter+30 sek per drag.Rond 4-7: 60 minuter+30 sek per drag
Priser
1. 20 000 kr

2. 14 000 kr

3. 8 000 kr

4. 5 000 kr

Rankingpris: Bästa laget med en snittranking under 1800 vinner 4 000 kr.
Utöver dessa kommer det att finnas skrällpriser, bästa poängplockare per bord, utlottning av
gratis hotellboende. Fler lag, mer priser!
Handikappregler
Baserat på lagens snittranking. Skiljer det tex. 100 poäng i snittranking mellan lag A och lag B i
lag A:s favör så måste lag A nå resultatet 3-1 för att vinna matchen. Se hemsidan för exakta
regler.
Anmälan
Startavgiften är 450kr per spelare / 1800 kr per lag och anmälan sker på turneringshemsidan.
Regerande Svenska mästarna i allsvenskan har fri start! Rena juniorlag endast 250 kr per spelare!
Information
För mer information se hemsidan:

http://svenskacupen.schack.se

FOTO: Lars OA Hedlund

Axel Smith ny
TfS-redaktör

Axel Smith från Lund
har utsetts till ny
redaktör för Tidskrift
för Schack. Under
flera år har han varit
en av tidningens
flitigaste medarbetare,
och han tar över
redaktörskapet från
nästa nummer.
Nuvarande
redaktör Niklas Sidmar
har haft posten sedan
2008 då han tog över
efter Lars Grahn.
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www.schacksm2014.se
www.schacksm2014.se
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Växjö SK och Sveriges Schackförbund
inbjuder till Skol-SM i schack
10-12 oktober 2014	
  
Plats

Katedralskolan, Samuel Ödmanns väg 1, Växjö

Grupper

A 1994-1997
F 2003

Speltid

Grupp A-E
Grupp F-I

Personlig
anmälan

I spellokalen på Katedralskolan i Växjö senast kl 16.00 den 10 oktober
Anmälda efter kl 16.00 inlottas i rond 2.

Fredag

Invigning kl 17.45-18.00

B 1998-1999
G 2004

C 2000
H 2005

D 2001
E 2002
I 2006 och yngre

45 minuter per spelare och parti + 15 sek per drag
15 minuter per spelare och parti + 15 sek per drag

Grupp A-E
Rond 1
18.00-20.00
Rond 2
20.30-22.30

Grupp F-I
Rond 1
Rond 2

18.00-19.00
19.30-20.30

Lördag

Rond
Rond
Rond
Rond

3
4
5
6

09.00-11.00
11.30-13.30
14.30-16.30
17.00-19.00

Rond
Rond
Rond
Rond
Rond
Rond

09.00-10.00
10.30-11.30
12.00-13.00
14.00-15.00
15.30-16.30
17.00-18.00

Söndag

Rond 7
Rond 8

09.00-11.00
11.15-13.15

Rond 9
Rond 10
Rond 11

3
4
5
6
7
8

09.00-10.00
10.15-11.15
11.30-12.30

Prisutdelning cirka kl 14.00
Startavgift

150 kronor vid betalning före den 26/9. Därefter 200 kronor.
Betalning sker till Växjö Schackklubbs plusgiro 580294-7

Logi

Grupplogi 75 kronor per person och natt
Hotel Elite Stadshotellet, Växjö, tel 0470-70 22 00, uppge ”schack”

Mat

Paket A: 2 frukostar, 2 luncher och 2 kvällsmål 320 kronor
Paket B: 2 luncher och 2 kvällsmål
260 kronor
Enstaka måltider kan köpas i cafeterian för 70 kronor

Anmälan

Görs via Sveriges Schackförbunds hemsida, www.schack.se/skolsm

Information

Vägbeskrivning, kontakter etc finns på tävlingens hemsida,
www.schack.se/skolsm
Mejl: hakan.jalling@gmail.com telefon 072-9747206

För medföljande
Föredrag om att satsa på schack. Att vara schackförälder. Regelkurs för föräldrar.

VÄLKOMMEN TILL EUROPAS GRÖNASTE SCHACKSTAD

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

Fighting for the Initiative av Tiger Hillarp Persson

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

Pris: 200 kr

Följ med vår kanske mest karismatiske stormästare Tiger Hillarp Persson
på en resa in i de svåra beslutens värld. Spelar du för många remier, vill
du att dina partier ska bli mer spännande? På denna DVD visar Tiger hur
man i avgörande lägen kan välja att behålla ställningen obalanserad istället för att söka en trygg remi. Om du tittar på denna DVD ett par gånger
kommer du våga mer och förhoppningsvis även vinna mer! DVDn är
naturligtvis perfekt som ren schackpoesi! Intressantare partier få man leta
efter.
Tiger Hillarp Persson har vunnit SM två gånger och många internationella
tävlingar. Han ha legat över 2600 i ELO, men vad få vet är att han har
gåvan att förklara komplexa teman på ett enkelt sätt. I denna hans första
schackﬁlm har Tiger beslutat att avstå från att sitta bakom en dator och
gå igenom varianter. Istället har han bjudit in dig att sitta ner med honom
vid schackbrädet och utforska teman och tankar bakom initiativet, varför
det är viktigt, hur man hanterar det och framförallt hur man undviker att
ryckas med!
De runt fyra timmars undervisning, tillsammans med Tigers lugna förklaringar och eleganta stil, gör denna dvd till ett måsteköp för alla kunskapsnivåer som vill förstå hemligheten bakom initiativet i schack.

John Nunns Chess Course

Pris: 200 kr

Denna bok har samma ambition som Nimzowitsch Mein Praxis, dvs lära ut hur man spelar schack på högre nivå i praktiken. Stormästare John Nunn erbjuder alltså med denna
bok ett slags schackbildning. Kanske kan man även tala om schackutbildning, men
Nunn menar att om man har läst hans böcker Understanding chess Middlegames samt
Understanding Chess Endgames vilka rör sig om mer utbildning än bildning är man redo
att läsa denna bok. I denna bok kikar Nunn självklart på strategiska och taktiska element,
men han funderar också på hur man ska bli bättre på att fatta rätt beslut vid brädet. Vad
menas med psykologiska faktorer och hur kan man tillämpa det i sitt eget spel? Den
röda tråden i denna bok är: hur funkar viktiga schackkoncept i praktiken?

Magnetiskt hopvikbart schackspel
Vil du ha ett riktigt snyggt schackspel med dig på resan? I så fall kan
vi rekommendera vårt stora magnetschack. Rutorna är 42 X 42 mm
och pjäserna (kungshöjd 76 mm) som är nästan i tävlingsstorlek har
superstarka magneter. Schackbrädet väger 1,6kg och är 40 X 40cm
stort. När man slår ihop det och har pjäserna inuti “lådan” är det
40 X 20 X 5cm. Ytskiktet är intarsie i mahogny och lönn.

Pris: 480 kr

POSTTIDNING

B

Avsändare: Sveriges Schackförbund,
Kabelvägen 19, 602 10 Norrköping

Sätt far t!
En ny generation Fritztrainer

Interaktivt och kommunikativt – ChessBase's nya träningsformat förvandlar dig från en passiv åskådare till en aktiv
deltagare! Träningsfrågor kan nu besvaras genom att utföra drag på skärmen och du får omedelbar återkoppling,
vilket gör det enkelt att förstå motiv och varianter. Schacklektioner har aldrig varit så underhållande och effektiva.

• Tactic training with 245 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 famous legend 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

SEK 275

• 1 e4 c5 2 c3
• The Morra Gambit
• The Grand Prix Attack
• The Closed Sicilian

• 1 e4 c5 2 Nf3 d6 3 Bb5+
• 1 e4 c5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5
• 1 e4 c5 2 Nc3 Nc6 3 Bb5
... and other systems.

• Repertoire recommendations
for Black
• Suitable for club players
• Model games with typical
middlegame strategy
• Video running time: 5 h 22 min (English)
• With interactive training
including videofeedback
• Exclusive training database
with selected 50 games
• Including CB 12 Reader
System requirements:

PowerPlay

PoweRPlay

If you are ready with your favourite Sicilian variation – perhaps the Najdorf or the Dragon – it
can be frustrating if your opponent declines to open the position with 3 d4. That’s what this
DVD tackles. After studying this DVD you will have a repertoire of reliable lines at your finger
tips against all the major Anti-Sicilians:

Daniel King

Powerplay 21

• “Tal powerbook”– the World
Champion’s repertoire as an opening
tree

Accept the Morra Gambit with confidence. Tame the Grand Prix Attack. Put fear into the heart
of every tedious 2 c3 player. You can make 1...c5 a dangerous weapon whether it’s an open or
closed Sicilian.

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.

Grandmaster Daniel King draws on four decades of playing
against the Anti-Sicilians and shares his knowledge and experience on this DVD.
‘I used to be disappointed if my opponent declined to enter into
an open Sicilian. Now I take a different attitude – they have chickened out and I have won the first psychological battle.’ - King.

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

Da n i e l K i n g

• Collection of every Tal game, tables,
backround knowledge, short biography

Vi behöver med jämna
mellanrum lite uppdateringar om hur man
Powerplay 21: a repertoire
for Black against the
anti-Sicilians
bäst (som svart) möter
de olika anti-sicilianska
systemen. Daniel King
som har spelat Najdorf
i över 20 år bjuder här
på sina bästa tips. Ta
Morra-Gambiten till
exempel: han tycker
verkligen inte att den
är något att ha, spela
bara ...d6,...Sc6 och ...a6 och svart har bonde
mer för ingenting! Är du rädd för Grand Prixangreppet? Glöm det. Den är lättämjd. Ska vi
nöja oss med utjämning mot 2.c3? Nja, varför
inte sätta skräck i 2.c3-spelarna istället! Även
Moskvavarianten (3.Lb5+) samt slutet Sicilianskt
för sina fiskar varma. Med stormästare Daniel
King's varianter i bagaget är du redo att ta dig
an alla Anti-Sicilianska försvar med gott självförtroende.

Dani e l K i ng

Powerplay 21: a repertoire for
Black against the anti-Sicilians

€ 29,90

SEK 275

Mihail Marin:
Winning against the Grünfeld
Grünfeld är en väldigt
dynamisk öppning
Winning against
där svarts ställning
the Grünfeld
ofta hålls ihop av
en enda maska och
ändå verkar denna
sårbara jämvikt vara
tillräckligt livskraftig
för att kunna spelas
regelbundet på allra
högsta nivå. När man
möter Grünfeld som
vit får man ofta det
frustrerande intrycket att svart alltid kommer
undan – det är som att fånga fisk med sina bara
händer. Ännu mer störande är att ju mer man

M Ih aI l MaRI N

Winning against the Grünfeld

OPENING

The Grünfeld is a highly dynamic opening in which Black’s position often seems to hang together by a single thread; and yet, this apparently precarious equilibrium appears to be enough
to make it entirely viable - up to the highest level.

When facing the Grünfeld with White, one frequently has the frustrating impression that Black
is always able to slip away – trying to win is like trying to catch a fish with your bare hands. Even
more disturbing is the fact that the longer you analyse, the more you feel like it is a forced draw.
This complete repertoire for White, starting with 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cxd5 Nxd5 5.e4
Nxc3 6.bxc3 c5 7.Nf3 Bg7 8.Ne3, is based on the classical belief that a strong centre guarantees
long-term pressure. I have aimed to make use of the most valuable ideas introduced by the
world’s main specialists (above all Kramnik) and have come up with new ideas and concrete
lines in those cases when White has come to a dead end in current theory. In doing so, I have
not spared any effort in finding possible improvements for Black, as well as the corresponding
antidotes, in an attempt to anticipate the theory’s evolution.

OPENING

• Interactive tactics test with
video feedback

VO L .

Mihail Tal

• Video running time: 4 hours 13 min
(English)

M AST E R C L ASS

MASTER CLASS VOL. 02

No World Champion has enchanted the chess world as much as Mihail Tal did. His reign as World
Champion was short but in his time Tal’s star burned with unknown intensity. With his combinations and his intuitive sacrifices the young Tal ran over his opponents, and thrilled the chess
world with his risky uncompromising attacking play, which inspired many players to emulate him.
In 1960 he beat the reigning World Champion Botvinnik but one year later he lost the title of
World Champion again in a return match of doubtful competitive value. But even though Tal was
no longer World Champion, he still remained one of the best players in the world. At eight chess
Olympiads he won gold with the Soviet team. Six times he became USSR-Champion. In 1973/74
he managed to remain unbeaten in 93 consecutive games, a still unmatched record. In 1988 he
won the Blitz World Championship. Despite his frail health Tal enjoyed life to the fullest and was
a funny and brilliant man, who loved nothing more than chess.
Through the games of Mihail Tal this DVD provides a unique access to the realm of chess tactics.
Tal’s colleagues dubbed their tactical guru „Magician“, because in his games seemingly incomprehensible moves in the end blended into a successful whole, as if by magic. But Tal was also a
master of strategy and endgame play.
On this DVD Dorian Rogozenco, Mihail Marin, Oliver Reeh and Karsten Müller present the 8.
World Chess Champion in video lessons: his openings, his understanding of chess strategy, his
artful endgame play, and finally his immortal combinations. In an interactive test they invite you
to try to find combinations like Tal did. The DVD also contains all games by Tal, many of them
annotated, plus comments and tournament tables.

In modern chess, it is important to retain opening flexibility. For this reason, I have developed
two parallel repertoires based on slightly different move orders. In each case I have explained
the pros and cons, and offer my subjective preference for one of them.
After having examined the repertoire videos, you can test your understanding with the quiz
videos. The DVD also comes with a ChessBase file that includes all the relevant games, complete with full analysis.
• Video running time:
4 hours 31 min. (English)

• With interactive training
including video feedback

• Exclusive training database
with 50 essential games
• Including CB 12 – Reader
System requirements:

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

Mihail Marin, born in 1965, has several times been Romanian champion and
first made the leap over the Elo barrier of 2600 in 2001. Marin possesses
a rare gift for a grandmaster - he is able to explain in readily comprehensible terms the ideas behind moves, variations and positions. This ability is
there for all to admire in his contributions to ChessBase Magazine. Marin
has written some books which have earned the highest of praise, among
which are “Secrets of Chess Defence” and “Learn from the legends”.

Recommended: PC Intel Core i7, 2.8 GHz,
4 GB RAM, Windows 7 or Windows 8,
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connection for program activation.
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Winning against the Grünfeld

Ingen världsmästare
har förtrollat schack02
världen så mycket som
Mihail
Tal
Mihail Tal. Hans tid
som världsmästare var
kort men under sin
tid lyste Tals stjärna
intensivt. Med hans
kombinationer och
intuitiva offer, körde
en ung Tal över sina
motståndare och underhöll schackvärlden
med sitt riskabla och komprimisslösa angreppsspel, som inspirerat många spelare att efterlikna
honom. 1960 slog han regerande världsmästaren
Botvinnik, men ett år senare förlorade han titeln
igen i en returmatch av tveksamt konkurrenskraftigt värde. Men även om Tal inte längre var
världmästare, förblev han fortfarande en av de
bästa schackspelarna i världen.
Vid den åttonde schackolympiaden vann han
guld med sovjetiska laget. Sex gånger blev han
Sovjetmästare. Åren 1973/74 lyckades han
förbli obesegrad 93 partier i rad, ett forfarande
oöverfträffat rekord. 1988 vann han VM i Blitz.
Trots sin svaga hälsa njöt Tal av livet till fullo,
och han var en rolig och lysande man som älskade schack över allt annat.
Genom Mihail Tals partier på denna dvd,
får man en unik tillgång till schacktaktikens
sfär. Tals kolleger döpte sin taktiska guru till
"Trollkarlen", eftersom i hans partier till synes
obegripliga drag, till slut blandades ihop till en
lyckad helhet som om det vore magi. Men Tal
var också en mästare i strategi och slutspel.
På denna dvd presenterar Dorian Rogozenco,
Mihail Marin, Oliver Reeh och Karsten Muller
den åttonde världsmästaren; hans öppingar, hans
förståelse för schackstrategi, hans konstnärliga
slutspel och slutligen hans odödliga kombinationer. I interaktiva test erbjuds du att hitta kombinationer precis som Tal gjorde. Denna dvd
innehåller också alla Tals partier, många av dem
kommenterade plus turneringtabeller.SBN

Mihail Tal

Daniel King: Power Play 21:
A repertoire for Black against
the Anti-Sicilians
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analyserar ju mer får man känslan av att allting
är forcerad remi.
Den här kompletta repertoaren för vit som
börjar med dragen 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5
4.cxd5 Sxd5 5.e4 Sxc3 6.bxc3 c5 7.Sf3 Lg7
8.Le3 grundar sig på den klassiska uppfattningen att ett starkt bondecenter garanterar
långsiktigt tryck! I varje enskild variant presenterar han dragens fördelar respektive nackdelar
och erbjuder sina egna subjektiva skäl till
varför han valt dem. Efter att ha tittat på och
undersökt repertoarklippen på dvdn kan du
försöka dig på testklippen där du får interaktiva
frågor som hjälper dig förstå hur väl du har
tagit åt dig av materialet.
78-3-86681-381-6
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Mihail Marin: Power Strategy 1 –
From the Opening to the Middlegame
I schack, liksom i verkliga livet, stöter man
ständigt på frestelser: att ta en bonde, att
ockupera en öppen linje, påbörja kungsangrepp
osv... Det är självklart inget fel på någon av
dessa möjligheter i det abstrakta men innan
man sätter igång bör man undersöka om
ställningen är redo för det man vill göra.
Power Strategy är en ny serie vars syfte är att
demonstrera med praktiska exempel hur viktigt
det är att ta hänsyn viktiga principer innan du
väljer riktning för ditt räknande. Den här första
dvdn tar itu med partiets inledande fas där den
överordnande principen kan brytas ner till bara
en: UTVECKLING!
Att avvika från utvecklingens naturliga flöde
kommer sannolikt att leda dig till samma
katastrofer som drabbade sjömännen som
förfördes av syrenerna. Under kursens gång,
nära 5 timmar, kommer du att få bredare och
bättre förståelse för situationer där utveckling
och utvecklingsdrag har högsta prioritet. Efter
att ha tittat på alla videolektioner om hur du
bäst tar dig från öppning till mittspel bjuder
författaren in dig till en testsektion där du själv
får föreslå drag för att sen få videofeedback om
varför, eller kanske varför inte, ditt förslag var
antingen bra eller dåligt.
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