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Kung Daniel
Inga ambitioner.
Ändå blev han
svensk mästare.
Eller kanske var det
just därför?
13 sidor SM-extra!

När Bent
mötte Boris

och sista dansen
med Lizzie
Av Lars Grahn
Partikommentarer av
Peter Heine Nielsen
”Aldrig tidigare har schack på så
hög nivå spelats i Sverige” skrev Bo
Teddy Ladberg i Dagens Nyheter
den 10 juli 1968 i samband med
kandidatsemifinalen mellan Bent
Larsen och Boris Spasskij i Malmö.
Aldrig senare heller, kan vi tillägga i
dag. Ändå har matchen fått mycket
liten uppmärksamhet. Spasskij
hotade att resa hem dagen före första
matchpartiet, och Larsen ägnar
matchen två meningar i sin klassiker
50 udvalgte partier 1948–69. Han
beskrev den som ”en deprimerande
affär”. Själva matchreferatet i Tidskrift
för Schack omfattar en enda sida.
I den här boken får läsaren veta
vad som egentligen hände.

Boken kostar 140 kr.
Fraktkostnaden 30 kr
tillkommer. Beställningar till
grahn@gmail.com varpå du
får bok och faktura.

SM I BORLÄNGE. Daniel
Semcesen misslyckas med att
förklara hur han överraskade
alla, inklusive sig själv.
Dessutom: Fem svenska
mästare. SM-läger. Visit
Södra Dalarna.
SM 2015 i Sunne.
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STORMÄSTAREN
I ett decennium har
Johan Hellsten arbetat
som tränare i Chile och
Ecuador. Nu delar han
med sig av träningstips
från Sydamerika.
SIDA 8
UNGDOMSSIDORNA
Öppningstips och intervju
med två nybakade IM:s.
Sommarturné på kontinenten.
SIDA 32

»Fler får ta del av TfS, men hur

mycket det ger svenskt schack
är svårt att värdera. Det kommer
inte mycket läsarreaktioner.«
Niklas Sidmar
SIDA 55

¢ ledare
Två stora evenemang ägde i sommar rum i den nordnorska staden Tromsø. SchackOS med spelare från alla världens hörn och världsschackförbundets kongress, där
presidenten Iljumsjinov utmanades av förre världsmästaren Garri Kasparov.

S

chack-OS är ett fantastiskt evene
mang med lag från alla världens
hörn – i år var över 170 länder
representerade. Sverige deltog i både
öppen klass och i damklass och lyckades
precis så bra att spelarna fick del av
bonusen från den nye sponsorn CIMAlgo.
Mycket kul och vi hoppas att det blir fler
samarbeten med dem i framtiden.
På Fides kongress var stämningen
upptrissad kring valet av president.
Garri Kasparov genomförde en regelrätt
valkampanj med affischer på stan, fester
och gåvor, men han lyckades ändå
inte besegra den sittande presidenten
Iljumsjinov som vann omröstningen med
stor marginal.
Fide har tyvärr hamnat i ett läge
där kandidaterna medverkar till att
skapa skyttegravar. Många länder
är cementerade för eller emot olika
kandidater och har därför svårt att sam
arbeta och hjälpas åt i andra frågor. Det
kan bara vara dåligt för utvecklingen av
schacket i hela världen, det finns inget
att vinna på att fortsätta kampanja på
det negativa sätt som vi sett med smuts
kastning, baktalande av varandra och
att inte söka samförstånd. Ingen av de

Carl Fredrik
Johansson

är ordförande
i Sveriges
Schackförbund
och har ännu
inte stött på
någon form av
schack som han
inte tycker om.

»Vi

kommer
att göra
det lilla
vi kan för
att skapa
ett bättre
klimat.«

Redaktör: Axel Smith, axel.smith@lask.se
Ansvarig utgivare: Niklas Sidmar
Sveriges Schackförbund: Kabelvägen 19, 602 10
Norrköping, 011-10 74 20, kansliet@schack.se
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Annons
Svartvit: helsida 2 000 kr, halv 1 200 kr, kvarts 700 kr.
Färg: helsida 2 500 kr, halv 1 500 kr, kvarts 1 000 kr.
För svenska annonsörer som sysslar med schacklig verk
samhet utgår 50 % rabatt. Manusstopp # 4: 15 november.
TfS når läsarna ungefär fyra veckor senare.

Medverkande: Stellan Brynell, Pia Cramling, Calle Erlandsson,
Angelina Fransson, Ellinor Frisk, Lars OA Hedlund, Tiger
Hillarp, Peter Holmgren, Johan Hellsten, Carl Fredrik
Johansson, Martin Lokander, Klemens Ng, Axel Ornstein, Philip
Sandberg, Daniel Semcesen, Jonathan Westerberg & Joar Ölund.
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två kandidaterna var i detta avseende
oskyldig.
Från svensk sida vill vi självklart
vara en del av världsschacket. En av
de allra största fördelarna schack har
är att det finns över hela världen, och
att det kan bidra till möten som annars
aldrig hade blivit av. Vi har dessutom en
stolt internationell historia, framför allt
genom Fides tidigare president Folke
Rogard och grundaren av det europeiska
schackförbundet ECU, Rolf Littorin.
Och vi kommer i fortsättningen att göra
det lilla vi kan för att skapa ett bättre
samarbetsklimat, där man inte utestängs
för att man röstat på fel person.
Självklart tror vi inte att vi har makt
att förändra detta själva, men vi ska
göra det vi kan, framför allt inom de
områden där vi är bra. Det handlar mest
om schack i utbildningen där vi inser
att våra kunskaper och erfarenheter är
efterfrågade, och vi hoppas kunna bidra
till att fler länder får en starkare kontakt
mellan schacket och skolorna.
Är man många som gör saker till
sammans blir det nästan alltid bättre än
om var och en försöker på egen hand. Så
måste det också få vara i schackvärlden.

TfS #3
2014

Omslag, layout: Ingemar Falk. Foto: Anders Weislander.
Tryck: Tallinna Raamatutrükikoda, Estland.

Ny TfS-redaktör
Som tolvåring fick jag fem papperskassar
med gamla schacktidskrifter. På kvällarna
studerade jag tabeller med Lars-Åke
Schneider, Axel Ornstein och Stellan
Brynell, strök under namn jag kände
igen och arrangerade turneringar där jag
låtsades vara de olika spelarna.
Hur hade SM i Borlänge 1995 slutat om
jag fått hjälpa Ornstein i finalpartiet?
I samma veva fick jag för första gången
ett parti publicerat. Klubbtidningen var
varm när den kom från tryckpressen och
jag bar stolt hem mina två exemplar.
Att det partiet var första och enda
gången jag fuskat har jag fortfarande inte
avslöjat för någon. När ingen såg petade
jag tornet från c2 till c3, ett fält som för
övrigt inte var det minsta bättre.

Axel Smith

är TfS sextonde
redaktör sedan
tidskriften kom
ut med sitt
första nummer
år 1895.

Femton år senare har jag fortfarande inte
slutat läsa och att ta över som redaktör
känns som ett stort förtroende att förvalta.
Men TfS är inte vad den var då. Resultat
och nyheter gör sig bäst på nätet, och
där kommer man också kunna hitta alla
partier som publiceras i TfS.
I stället ligger fokus på svenskt schack

liv, det fantastiska vi alla är en del av:
anekdoter och berättelser, seriöst och
mindre seriöst, hur stormästare tänker
och hur andra tänker.
Att det finns mycket att skriva om
märktes inte minst när jag skulle redigera
materialet till detta nummer. Trots fyra
extra sidor tvingades mycket strykas som
absolut borde ha fått vara med.
Framför allt är jag glad över alla med
arbetare. I en ny artikelserie delar
de svenska stormästarna med sig av
träningstips, och i varje nummer besvarar
landslagtränaren Stellan Brynell frågor
från läsarna. Peter Holmgren återupptar
Schackhistoriska strövtåg och Martin
Lokander ungdomssidorna, bägge efter
sju års uppehåll.
Och visst finns det plats för fler av
förebilderna från papperskassarna. På
sida 18 recenserar Axel Ornstein en bok
om schackets konst och magi.
För det är precis vad det är. Jag hoppas
att ni kommer att få lika stort nöje av att
läsa tidskriften som jag haft av att arbeta
med den.

36:e BJÖRKSTADSSCHACKET
Umeå, 31 okt - 2 nov
Europas Kulturhuvudstad välkomnar till det traditionella Björkstadsschacket,
som vunnits av bl.a. Thomas Ernst, Ralf Åkesson, Jonny Hector & Evgenij Agrest.
På fredagen spelas tre snabbschackspartier (15 min + 5 sek/drag) och under
helgen följer fyra elorankade partier (90 min + 30 sek/drag).
Förstapris: 12 000 kr (garanterat vid 120 deltagare). Ratingpriser. GP-poäng!
Startavgift: 500 kr. Juniorer 400 kr. GM/IM & tidigare segrare fri start. GM fri logi.
Anmälan till rockaden.info@gmail.com
Fullständig inbjudan: www.rockaden.nu

Välkomna!

§ en

passant

Under denna vinjett skriver vi om schack
livet i vårt avlånga land, både större nyheter
och sådant som hänt lite i förbigående.

Fyra normer och två titlar

A

tt det länge funnits en brist på
normturneringar i Sverige visas inte
minst av hur lätt det var att fylla
startfältet i Visma Chess i Växjö. Spelarna
stod i kö.
Arrangören klarade den kritiska andra
upplagan med bravur och turneringen
har därmed redan blivit en tradition.
Liksom i fjol fördelades spelarna i en GMgrupp och två IM-grupper om vardera
tio spelare. Med kommentatorn Stellan
Brynell direktsänd ut i etern visade
arrangören dessutom att de även tänkt på
publiken. Bredden ska få uppleva eliten.
Många har trott att Jonathan Wester
bergs IM-titel enbart varit en tidsfråga,
men den sista normen har gäckat honom.
Det räcker inte med styrka utan margina
lerna behöver också vara på rätt sida.
Men i Växjö gick han fram som en
ångvält och det såg ut som att han spelade
hem IM-titeln på ren råstyrka. Den var
klar med en rond kvar. Detsamma gällde
Ellinor Frisk i den andra IM-gruppen, där
fyra poäng krävdes för en WIM-norm.
Ytterligare två spelare fick IM-normer:
Linus Johansson, som säkrade titeln strax
därefter i SM, och Philip Lindgren. I GMgruppen spelade Axel Smith för norm
mot finnen Vilka Sipilä, som gjort det till

sin grej att öppna med alla olika första
drag. Men för sjunde gången missades
normen i sista ronden, denna gång efter
en grov slutspelstavla.
Vid sidan av vann Cajsa Lindberg den
Nordiska damturneringen på 3½/5.
- Det är skönt att få ett kvitto på att
träningen äntligen ger resultat, sa hon
efteråt.

Pedagogiska knep

U
»Detta
kommer
att bli ett
lyft för
svenskt
schack!«
Jesper Hall

nder våren gick det att läsa en kurs
i schackpedagogik vid Malmö Hög
skola, med Jesper Hall och peda
gogik
professor Lars Holmstrand som
lärare. Framför allt var kursen ett mötes
rum för många av de eldsjälar som driver
skolschackklubbar. På sida 62 går det
exempelvis att läsa om Ulf Sandberg och
vad han gjort för att alla hans elever ska
kunna delta i Schackfyran.
Som examination gjorde varje person
ett arbete, med teman som spann från allt
mellan vilka schackappar som är bäst till
hur man ska få fler tjejer att fortsätta.
- Banbrytande, sa Jesper Hall om vad
arbetena kommer att innebära för den
fortsatta utvecklingen av Schack i skolan.
Den sista dagen kom Dansk Skoleskak
på studiebesök för att sondera terrängen.
I Sverige är förhoppningen att kursen ska
ges igen inom det närmsta året.

Schacknätet

Foto: Lars OA Hedlund

S
Efter att Philip Lindgren började studera biologi ifjol
spelar han mest på sommaren.
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chack i skolan startade för fyra år
sedan och sedan dess har det till
kommit flera nya projekt. Ett viktigt
område har varit att stötta pedagogerna.
SSF ansökte därför till Allmänna Arvs
fonden och fick pengar till ett tvåårigt
projekt för att ta fram en schacksajt för
barn och schackledare. Det första halvåret
har de testat vad som fungerar och inte
fungerar, och till hösten 2015 är tanken
att sajten ska vara fullt utbyggd.
- Saker kommer att hända slag i slag

framöver, säger Jesper. Om åtta veckor
släpps en nätversion av schackäventyret
Fritz och Felix, som är gratis för alla
svenska barn. Detta spel är både för
barnen i skolklubbarna, Schackfyran och
de traditionella klubbarna.
Sajten kommer att bestå av fyra delar:
En speldel, där barn kan spela mot
varandra över nätet, en tränings
del
med instruktionsfilmer och interaktiva
övningar, en schackledarsajt, och så själva
schackäventyret.
- Jag tror att detta blir ett lyft för svenskt
schack! säger Jesper.
Håll utkik på www.schacknatet.se.

Sverige la ner sin röst

Jesper Hall berättar om reglerna för att rockera.

G

arri Kasparov ställde upp som kandidat i Fidepresidentvalet i tron att schackvärlden GP-serie
en 26 september går startskottet för Svensk
fått nog av nitton år kantade av besök på
rymdskepp och anklagelser om mutor. Själv stod
Grand Prix. I Norge har ett liknande upplägg
han ju för öppenhet och demokrati.
gett en klart ökad turneringsaktivitet. Nästan
Kirsan Iljumsjinov hävdade å sin sida att Fide är lite väl: spelare har tagit flyg tur och retur för att spela
en av världens mest öppna organisationer och att blixt i två timmar. Den risken finns inte i Sverige,
där de sex största helgturneringarna ingår.
Kasparov faktiskt är en lika god kålsupare.
För breddspelarna är prispengarna
Kasparov affischerade närapå hela
modesta och för eliten är det schackliga
Tromsø och ordnade en kryssning för utTHE DARK CAMPAIGN OF
utbytet av tveksamt värde. Men syftet
valda gäster (läs: små och lättpåverkade
GARRY KASPAROV
behöver varken vara det ena eller det
länder). Hade spelarna röstat hade han
andra, utan snarare att göra de svenska
säkerligen vunnit, men bland delegaterna
stormästarna tillgängliga i Sverige.
var han chanslös och fick inte ens Sveriges
Precis som i Visma ska bredden få
röst. Förre CS-ledamoten Harry Schüssler Exempel på Kirsans
uppleva eliten.
försvarar det valet i en insändare.
kampanjmaterial

D

Insändare om Fides presidentval
Jag vill här svara alla de som har kontaktat mig
och uttryckt starkt stöd för Kasparov. En första
fråga är om han verkligen är en så bra kandidat:
1. Han har medverkat till splittringen av både
stormästarnas organisation och VM-titeln.
2. Han har varit starkt kritisk mot damschack.
3. Han har lierat sig med nationalister i Ryssland.
4. Han fokuserar inte på breddschack.
5. Han har betalat för att erhålla röster, vilket han
också har medgivit.
När CS fattade sitt beslut den 11 maj fördes endast
“röstköpen” fram. Det beslöts enhälligt att inte
stödja någon av kandidaterna. Efteråt vädjade Carl
Fredrik Johansson om att SSF:s ställningstagande

inte skulle avslöjas förrän efter valet. Jag hade föredragit en öppen hållning, men respekterade önske
målet.
SSF:s beslut var således av principiell och etisk
natur. Det hade varit möjligt att vara pragmatisk,
och fokusera på att bli av med Iljumsjinov. På längre
sikt kan dock den principiella hållningen även vara
den mest pragmatiska. Den signalerar att det behövs
en ny, icke-konfrontatorisk och hederlig kraft.
Iljumsjinov vann som väntat, med klara 110-61
och fyra blankröster. Ett av flera skäl (tror jag) är
att somliga små länder är rädda för att noncha
leras av Kasparov. Dessutom föredrar nog många
Iljumsjinovs tillgjorda leende framför Kasparovs
arrogans.
Harry Schüssler
TfS #3
2014
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lär av

stormästarna

I varje nummer skriver en stormästare om
valfritt ämne och ger minst ett träningstips.
Först ut är Johan Hellsten, stormästaren som
drog till Sydamerika och blev tränare.
8
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Foto: Lars OA Hedlund & Calle Erlandsson. Illustration sid 9: Peter Gadh.

¢ stormästaren

I varje nummer av TfS kommer en
svensk stormästare att skriva om
ett valfritt tema och dela med sig
av minst ett träningstips.

2002 lämnade Johan Hellsten jobbet på Ikea och flyttade till Chile för att arbeta som
tränare. På en turnering i Ecuador träffade han sin blivande fru och bor där sedan sju
år. Nu delar han med sig av tips och förslag på träning för barn och ungdomar.

Träningstips från Sydamerika
som be
skriver hur man bör träna
själv, men desto färre om hur
man kan arbeta som tränare.
Själv har jag gått empiriskt till
väga och provat olika metoder
under åren. En sådan är
“dundertabbar”.

halvtimme. Dundertabbarna
kan användas t.ex. för att fräscha
upp den taktiska visionen inför
en stundande tävling, eller i
diagnostiskt syfte. Taktik lär jag
annars ut per motiv - ett blad
på ämnet bindningar, ett annat
med mellandrag, ett tredje med
sken
offer etc. På så vis nöter
 Stellan Brynell
man in informationen och
n Anders Eriksson
samma mekanismer upprepas
 SM i Lund 2010
ofta på samma blad. En annan

intressant taktik-träningsform
är “mysterier”.
  

Foto: Josep A

Rivero

DET FINNS MÅNGA

GM Johan Hellsten

Född: 25 december 1975.
Bor: Är ursprungligen från
Malmö men numera bosatt i
  
Riobamba i Ecuador, där han är

Mikhail
Tal
verksam som tränare på sport
   
n NN
federationen.
     1975
Meriter: Blev stormästare 2004
   
och svensk mästare i Göteborg
  
 2006.
   
 Böcker: Johan har publicerat
     fyra böcker på Everyman Chess.
Play The Sicilian Kan
    2008:
2010: Mastering Chess Strategy
Eleven skall ange om 1...a4 eller     
2012: Mastering Opening Strategy
1...¦xe4 är dåligt (1 poäng) och   
2013: Mastering Endgame Strategy
varför det är dåligt (kort variant,

2 poäng). Lösning sist i artikeln.
   
Vad gäller strategi skiljer sig
En fördel med dundertabbarna  mina träningsformer inte myckär att man kan täcka många
et från taktikens område. Vi tar
Fungerar 1.¥xh7+?
olika taktiska motiv genom att
ett tema i taget, börjar med ett
Lösning sist i artikeln.
göra en lång serie av ställningar
par förklarande exempel på deunder träningssessionen. Senast En funktion hos mysterierna är mobrädet (högst en halvtimme
ställde jag upp 36 ställningar av att utveckla kritiskt tänkande, eller tills det börjar gäspas) och
olika svårighetsgrad, de lång och att få eleverna att tänka lite sedan uppgifter. Ofta ber jag om
sammaste eleverna tog flera längre än det först uppenbara. ett inledande drag och en kort
timmar på sig medan den T.ex. i ställningen ovan är drag plan, medveten om strategins
snabbaste endast behövde en tre kritiskt för resultatet.
abstrakta natur.
TfS #3
2014
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 Dominik Orzech
n Vladimir Malaniuk
 Lasker Memorial 2006

¦ad8
Svart har inga problem, t.ex.
10.£xe6?! ¦he8 11.£f5 dxc4.


En mer avancerad metod är att,
   
på ett och samma blad, blanda
  
strategi- och taktikställningar,
utan att avslöja av vilken typ
  
de är. På så vis skapas parallell
  
uppmärksamhet på taktik och
    
strategi, precis som hjärnan bör
  
arbeta under ett parti. Metoden
  
kan också ge ledtrådar om varje
elevs profil vid brädet.
   

Den som säger fel blir
Ange ditt inledande drag +
av med en poäng, till
kort plan för a) vit; b) svart?
medtävlarnas jubel.
I den här ställningen ser man
snabbt två problem för svart:
kungen och den svaga punkten
på e5. Är det vits tur kan han
få ett järngrepp på ställningen
genom 1.¥b5! följt av ¥xc6 och
¤e5. I partiet var det däremot
svart vid draget, och han hittade en utmärkt lösning.
1...a6!
Med den dubbla avsikten att
förhindra ¥b5 och förbereda
¢c8‑b8‑a7 för att säkra kungen. Med denna pjäs någon annanstans skulle 1...e5 också vara
tänkbart.
2.¢h1
Efter 2.¤e5?! ¥xe5 3.dxe5
¤xe5 har vit inte mycket för
bonden, men mer kritiskt var
kanske 2.¤b3 följt av ¤fd2 med
spel på f-linjen.
2...¢c8 3.c4 ¥b4
Svart är inte intresserad
av komplikationerna efter
3...¤xd4 4.cxd5 exd5 5.¤e5
¥xe5 6.¦f7, utan aktiverar
löparen inför hotet c4-c5.
4.¦f2 ¢b8 5.¤e5 ¤xe5 6.dxe5
¢a7 7.a3
Eller 7.¦f7? ¥e8!.
7...¥xd2 8.¦xd2 ¥c6 9.£g4
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Öppningar då? Jag har satsat på
att utveckla elevernas repertoarer i enlighet med deras spelstil,
t.ex. de mer aggressiva spelar
Kungsindiskt och Sicilianskt,
andra med tendens för solitt spel
föredrar Slaviskt och Skandinaviskt, och de mer strategiskt sinnade väljer ofta 1.d4, Engelskt,
Nimzoindiskt etc. I en del andra
provinser däremot spelar eleverna samma öppningar, ungefär som Manhemsspelarna var
kända för Skotsk Gambit och
Draken på min juniortid. Jag
brukar göra en resumé med de
viktigaste varianterna, cirka två
till tre sidor, som eleverna får
plugga in, ofta i smågrupper.
Det är viktigt att ha med frågor
på slutet för att kontrollera kunnandet. Sedan lite träningspartier med kortare betänketid,
men protokolltvång för senare
genomgång. Ofta förstärker jag
med ett par illustrativa partier,
på så vis blir mittspelslänken tydligare. Också dessa är försedda
med frågor på slutet. På sista
tiden har jag gått över allt mer
till “ifyllningspartier”.

 Gonzalo S. Sandoval
n Eugenia Ramirez
 American Continent 2013
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4
4.¤xd4 £h4?!
Ett tvivelaktigt drag, av två
orsaker:
1) Svart ger sig ut med _____
väldigt tidigt.
2) Svart jagar bönder istället
för att u_______ pjäserna.
5.___ ¥b4 6.___!
Ett bra svar, vit ger en bonde
för att påskynda utvecklingen.
6...£xe4 7.____!
En typisk idé i denna öppning
som heter S_____, angripa bonden på rutan ___.
7...¥a5?
Bättre är 7...¥xc3+ för att byta
av en av angrepps
springarna.
Men inte 7...£e5? 8.___!
(avlänkning) och vit vinner.
8.O‑O
En annan bra möjlighet
var 8._____! för om svart slår
hästen så förlorar han damen.
8...£h4 9.____!
Den andra kusen vill också
vara med.
9...£d8 10._____
Utveckling med tempo.
10...d6 11.____!
En oväntad stöt, riktad mot
svagheten på ...g7!
11...¤xb4
Eller 11...¥b6 12.___! a6
13.¤xb6 cxb6 14.¤xd6+ varvid vit återtar materialet och
förhindrar svarts _____ på samma gång.
12.¤xb4 ¥xb4 13.____!
Ett dubbelangrepp som heter
duga.
13...¥a5 14.£xg7 £f6 15.____!
Ett offer på temat rensning
(befria en ruta för en medpjäs).
15...¥xc7
16.___+
¥d7
17.____+ ¢d8 18.____
Vit vinner dam och snart par-

tiet också. Mycket bra, nu går vi
tillbaka till drag 14, där vit hade
ett annat bra drag på temat dubbelhot, vilket då?
14.____! med idén 14...c6
15.¤xd6+. Det var förresten så
vit fortsatte i partiet. Ibland tar
jag mig friheten att ändra parti
förloppen lite om det gör det
hela mer instruktivt.
Den sista frågan tvingar
eleverna att spela upp partiet
igen, om de nu inte är så sluga
att de gör den i förväg, förstås.
Ifyllningspartierna har den fördelen att eleverna måste hålla
koncentrationen uppe under
hela övningen, annars hakar det
upp sig och de kan inte fortsätta partiet. Denna teknik kan
användas på många andra områden, t.ex. slutspel:

Härifrån håller löparen koll
på bägge damflygelbönderna.
3.¢h3!
Inte 3.¥e1? ¤c3 4.¤xa3 ____
5.¢f2 ¤xf4 och svart vinner
- Dautov. Partidraget skyddar
kungen från springarschackar.
3...¢e8 4.¥e1 ___ 5.¥d2 ¢c7
6.¥e1 ¢b7 7.¥d2 ¢c6 8.¤e5+
¢b5 9.¤c4 _____! 10.¤xa3+
bxa3 11.¥xc3 ____!
Ett nyckeldrag för att tränga
in med kungen via b4, nu när
vits kung är långt borta. Minusbonden gör inget, det viktiga är
att kungen kan angripa bonden
på ___.
12.¥xb4
Eller 12.¥a1 ¥d2 13.d5 exd5
14.¥d4 ____! (för att trycka
mot bägge svagheterna från f2)
15.¥f6 ¥f2 16.¥d4 ¢b4 med ett
avgörande d_______.
 Boris Avrukh
12...¢xb4 13.¢g3 ¢c3 14.¢f2
n Rustem Dautov
¢b2!
 OS i Istanbul 2000
Men inte 14...¢d3? 15.___!

¢c4 16.¢e2 ¢xb4 17.¢d2 ¢c4
18.¢c2 och vit klarar remi.
    
15.b4 ¢xa2 16.b5 ____!
  
Dautovs eget förslag. I partiet
   
gjorde han ett annat drag och
 
det tog längre tid att bärga vinsten.
  
17.b6 a2 18.b7 a1£ 19.b8£+
   
____! 20.£xb2+ ¢xb2
  
Svart vinner eftersom _____
    
på __ snart faller.


Svart står klart bättre tack
vare terrängfördelen (som gör
_-bonden mycket farlig) och
motståndarens dåliga _____.
Men hur kommer han vidare?
1..._____!
Binder vits kung till h4-bonden. Sedan skall den egna kungen över till b5, och till sist skall
¤c3 in i rätt läge.
2.¢g3 _____

Dautovs varianter i Informator
80 är mycket längre, men jag
försöker att fokusera på det
centrala i partierna, och föredrar
tio korta exempel istället för ett
långt. Yngre elever som mina tar
in mycket information visuellt
och de kan ofta reproducera
saker som de har sett/gjort på
träningen, medan nyttan av
ett timslångt analysarbete blir
större ju äldre (och starkare)
eleven är.

En av elevernas favoriter är
“frågepartier”, som jag använder
t.ex. på allmänna öppnings
teman som utveckling. Tränaren ber om rätt drag eller en kort
variant vid ett antal till
fällen.
Dragen, som eleverna skriver
ner på en lapp, ger poäng enligt
svårighet och bokförs på tavlan. Här är ett exempel från en
träning i augusti:

 Laszlo Kovac

n Viktor Korchnoi
 Sarajevo 1969
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5
4.¥d3 ¤c6 5.c3 ¥d6 6.£f3
Förvånande, men idén är att
begränsa svarts damlöpare. Å
andra sidan försenas utvecklingen och damen kan bli utsatt.
6...¤ce7!?
Intressant, svart vill ha mer
pjäser på kungsflygeln.
7.¥f4 ¤f6 8.h3?!
Korchnoi föredrar 8.¤e2,
varpå kan följa 8...¥g4 9.£e3
¥xe2!? 10.¥xe2 ¥xf4 11.£xf4
O‑O 12.O‑O ¤g6 13.£c1 £d6!
14.¤d2 ¤f4 15.¥f3 ¦ae8 med
initiativ för svart, Kernazjitskij‑
Likavsky 2009. I dessa och övriga bivarianter visar jag inte alla
dragen utan låter eleverna leta
efter vissa av dem, så att lektionen blir mer lättsam.
8...¥xf4 9.£xf4 O‑O 10.¤e2
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Här ber jag om första draget,
en tunn ledtråd är att svart
bör omsätta sitt utvecklings
försprång i något mer. Även i
fortsättningen ger jag allmänna
led
trådar, men inte alltför
tydliga, förstås.
10...¤g6!
(2 minuter, 1 poäng - betänketiden är avsedd för en timmes
lektion.) Svart söker initiativet.
10...¦e8 ger inte poäng för
efter ett senare ¤g6, ¥xg6 fxg6
står tornet fel.
11.£h2?
Bättre var 11.£c1 ‑ Korchnoi.
Å andra sidan, 11.¥xg6 fxg6!
12.O‑O £e7 är småotrevligt för
vit, t.ex. 13.£d2 g5!? 14.f3 ¥d7
följt av ¦ae8, ¤h5‑f4 etc.

Om 18.£xd5 så följer
18...¤xf2! (2 minuter, 1 poäng)
med idén 19.¦xf2 ¦xf2 20.¢xf2
£e3+ och matt.
18...¦xf2!
(3 min, 2 poäng) Svart luckrar
upp kungsflygeln. Mindre övertygande är 18...¤xf2?! 19.¥xg6.
19.¦xf2 ¤xf2 20.¢xf2 £f6+
Nu ser man att vit saknar
försvarspjäser på kungsflygeln.
Men varför avstod svart från
20...£h4+? På grund av 21.g3!
(3 minuter, 2 poäng), en typ
isk försvarsidé, ge tillbaka lite
  
trä för att konsolidera sig. Efter
 
21...£xh3 22.¥f1 har vit bättre
överlevnadschanser än i partiet.
   
21.¢g1 ¤f4 22.¥f1
   
ge ¤e4 en poäng, däremot bör
förslag som ...¥e6? leda till en
mindre diskussion om vikten
av aktivt spel när man är före i
utvecklingen.
13.¥xf5?!
Bättre var 13.¤c1, varpå
13...¥xd3 14.¤xd3 ¤e4 följt av
£g5 är en möjlig fortsättning.
13...¦xe2 14.b3 £e7
Svart fortsätter att jobba på
e-linjen, och förhindrar ¤a3.
15.¥d3


    

  
 

 
 
 
   
  
   
   
   
    
15...¦b2!
    (1 min, 1 poäng) Näst sista ra-   
den är tornets favorityta, så kan   
  
det stanna där är det värt det.

  
Ytliga drag som 15...¦e1? bör
 
däremot föranleda varningar 
om minuspoäng för inblandade 22...¦e2!
11...¦e8
(1 min, 1 poäng) Ett självklart
drag som utnyttjar den öppna
linjen.
12.O‑O
Vit kommer att sakna ¤b1
och ¦a1 i detta parti, så det är
lätt att föreslå 12.¤d2. Hur reagerar du då?
12...c5! (4 minuter, 2 poäng)
13.dxc5 (13.O‑O? faller på 13...
c4.) 13...¤e5 14.¥c2 d4! 15.cxd4
¤c6 med starkt initiativ.
12...¥f5!
(3 minuter, 2 poäng) Ett smart
drag för att kämpa om e-linjen
och få damtornet i spel. Både
här och på förra draget kan man
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elever.
16.£g3 ¦e8
Även detta drag blir eleverna
befrågade om, men ingen
poäng ges. Tänkbart var också
16...¤h5!? på väg mot f4.
17.£g5 ¤e4!
Detta skulle kunna vara ett
frågedrag, men jag lät det vara.
Draget är starkt för springaren
blir en jätte på e4, och ett taktiskt svar på £c1‑hotet skapas.
Slutspelet efter 18.£xe7 ¦xe7
är nästan vunnet för svart tack
vare aktiviteten. Här ser eleverna att dambyte inte är förbjudet
när man angriper.
18.£c1

(4 min, 2 poäng) Ett vackert angreppsdrag, vad hotar
nu? 22...¤xh3+ 24.gxh3 £f2+
25.¢h1 £h2 matt.
23.¤d2
23.g3 låter svart uföra hotet ovan, medan 23.£xf4 £xf4
24.¥xe2 faller på 24...£c1+
25.¢f2 £b2.
23...¤xh3+!
Sämre
är
23...¦xg2+?!
24.¥xg2 ¤e2+ 25.¢h1 ¤xc1
26.¦xc1.
24.¢h2 ¤f4 25.¢g3
Eller 25.¤f3 £h6+ (2 minuter, 1 poäng) följt av ¦xg2+. Det
går också att vända på drag
följden.


även på träningarna, i alla fall
   
häröver. I Ecuador kommer
 
barnen till träningen två timmar
   
om dagen, men hemuppgifter
är svårgenomförbara på grund
   
av det krävande skolsystemet.
    
En del kommer ofta försent,
   
andra är borta under månader,
 
och återvänder när de har
   
bättre betyg. Under sådana
 omständigheter är det tacksamt
25...¤d3!
(2 minuter, 1 poäng) Jag ger
inte poäng för andra drag även
om de också vinner, ibland
måste estetiken prisas. Vit gav
upp inför 26.£c2 £f4+ 27.¢h3
¤f2 matt. En bra ledtråd till
denna sista fråga är att man
tänker på en fruktad angreppsduo (dam och springare, alltså).
Här ställer jag upp pjäserna
igen på demobrädet, och partiet
repeteras i sin helhet, ett (svart)
drag per elev, ibland går vi in i
bivarianterna också. Den som
säger fel drag blir av med en
poäng, till medtävlarnas jubel.
Frågepartierna har den stora
fördelen att tränare och elever
lätt kan dialogera under partiet,
och man blir själv testad som
tränare. Skulle någon elev hitta
ett oväntat drag som han/hon
vill ha poäng för, kan man låta
en annan elev, som valde “rätt”
drag, försvara den andra färgen,
under tränarens överinseende.
Hur man lär ut schack påverkas
av många faktorer, t.ex. antalet
elever, deras spelstyrka och
ambitionsnivå. Den viktigaste
rikt
linjen för tränaren är nog
att vara flexibel och variera
kosten. Jag börjar gärna med
det mycket enkla och ökar steg
vis nivån. Flickor arbetar gärna
i grupp medan pojkar är mer
tävlingsinriktade och vill vinna

med t.ex. ifyllningspartierna
som gör att eleverna kan arbeta
oberoende av varandra. Ibland
låter jag också någon äldre elev
visa ett parti.
Genomgång av elevernas partier är en annan viktig aktivitet,
vi analyserar samtliga partier
av vikt, jag skriver små kommentarer i kanten och sedan
för eleverna över partierna med
kommentarer till deras databas.
Det är inte det roligaste de vet
men de är medvetna om nyttan.
Inför en viktig turnering kan
man sedan ge dem blad med
ställningar där de har begått
misstag, och se om de har lärt
sig läxan. En gång om året går
jag över samtliga nya partier
(det tar månader!) och skapar
nya exempel och övningar.
Hur fortsätter vit i detta
strategiska exempel?

 Luis Paredes

n Anahi Ortiz
 Grand Prix, Loja 2012

20.¤xe7+!
Detta och de följande avbytena lämnar g6-löparen isolerad
från spelet, en idé bekant från
det gamla partiet Winter ‑ Capablanca 1919. Partiet fortsatte
istället 20.¥d2? varpå 20...¤h7
hade gjort livet lättare för svart.
20...£xe7 21.¥xf6 £xf6
Eller 21...gxf6 22.£g4 ¢h7
23.f4 med ett klart initiativ.
22.£xf6 gxf6 23.f3
Det begränsande 23.¦a5!? är
också intressant.
23...d5 24.¦ed1
Vit har i praktiken en pjäs
mer i slutspelet, t.ex. 24...¦d6
25.¢f2 ¦fd8 26.¢e2 ¢f8 27.g4
¢e7 28.¤g2 och springaren tar
sig över till damflygeln, med
goda vinstchanser.
Eleverna brukar tycka det
är roligt när de själva och
kompisarna figurerar i tränings
materialet.
Jag skulle kunna berätta mer
om träning och schack i Ecuador, men det får bli en annan
gång.
Lycka till med träningen!
Lösning på dundertabben
1...¦xe4?? förlorar efter 2.¦xc6!
¦xd4 3.¦c8+ ¢h7 4.£xd4, så
gick partiet. Men 1...a4 är helt
okej, t.ex. 2.b4? ¦xf2+. Förresten, man kan lägga till 1...¥xe4??
bland alternativen, som förlorar
efter 2.¦a4.


   
Lösning på mysteriet
  
1.¥xh7+! fungerar utmärkt,
partiet
fortsatte
1...¢xh7

2.¦h3+
¢g8
(eller
2...¢g6
   
3.£h5+ ¢f6 4.¦f1 matt) 3.¤f5!
  
(nyckeldraget, efter 3.£h5? f6
 
klarar svart sig) 3...£g5 4.£h5!
£xh5 (eller 4...f6 5.¤e7 matt)
  
5.¤e7+ ¢h7 6.¦xh5 matt. n
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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: i skolsal på Katedralskolan, 75 kronor/person och natt. Madrass
och sänglinne medtages. Bokas samtidigt som anmälan.
Hotell: Elite Stadshotellet, Växjö, enkelrum 600 kr/natt, dubbelrum Superior
825 kr/natt. Tel bokning: 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” samt regelkurs.

VÄLKOMMEN TILL EUROPAS GRÖNASTE SCHACKSTAD

Malmö Open 2014
12-14 December

Spellokal:

Rådhushallen, Malmö Rådhus

Priser:

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

Spelform:

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

Betänketid:

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

Anmälan:

Sker genom att sätta in startavgiften, 400 kr, på postgirokonto 184 90 – 3 (Malmö Open), senast den 5 december. Ange ratingtal och klubbtillhörighet. Vid efteranmälan tillkommer en extra avgift på 50 kr. IGM och IM fri start. Personlig
anmälan i spellokalen den 12/12 19.00 och första ronden startar 20.00.

Logiförslag:

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

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

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

Anmälan:

Sker genom att sätta in startavgiften, 250 kr, på postgirokonto 184 90 – 3 (Malmö Open), senast den 5 december. Ange ratingtal och klubbtillhörighet. Vid efteranmälan tillkommer en extra avgift på 50 kr.
Information: Malmö Schackförbund
Box 300 55
200 61 LIMHAMN
Tfn: 040/15 03 88
Mobil: 0709/31 75 74 (endast 12–14/12 !)
e-mail: msf@telia.com

¦ boknytt
I vinter kommer den tredje volymen av Emanuel Bergs bok om Franskt, men redan i
år har tre schackböcker av svenska författare sett dagens ljus. Peter Holmgren har läst
om kandidatmatchen i Malmö 1968, Stellan Brynell har studerat Tigran Petrosian
och Axel Ornstein har djupdykt i problemschackets värld.

När Bent mötte Boris
och sista dansen med Lizzie
Lars Grahn (Lalimo förlag)

Petrosian move by move
Thomas Engqvist (Everyman)

Problemschack schackets konst och magi
Göran Forslund (Nomen förlag)

Manövrering och profylax i Tigran Petrosians partier

E

n ny bok med Tigran Petrosians partier
var inte så överraskande, han var ju ändå
världsmästare en gång i tiden (1963-69).
Det som var förvånande var att den var skriven
av en svensk. Thomas Engqvist är Internationell
Mästare men inte längre så aktiv som spelare,
det blir inte mycket mer än seriepartier för SK
Rockaden, Stockholm. Däremot är han tränare
och står numera bakom sajten Schacksnack.
Som spelare är Engqvist känd för sin utpräglat
solida och ultrapositionella spelstil, vilket gör
valet att skriva om Petrosian logiskt. Petrosian
förknippas ju med begrepp som manövrering,
försvar och profylax. En känd karakteristika är att
han försvarade sig mot motståndarnas hot innan
de ens visste om att de fanns.
Boken innehåller sextio kommenterade partier
i kronologisk ordning. Engqvist koncentrerar sig
främst på att förklara de strategiska planerna och
hur Petrosians drag passar in i dessa. Han gör det
med ord och utan alltför långa varianter, vilket
ur pedagogisk synpunkt säkert är att föredra.
Engqvists kärlek till schackhistoria kommer ofta
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fram när han refererar till gamla mästare som
Lasker och Capablanca. Han diskuterar även den
psykologiska press som Petrosian skapade med
sin manövrerande spelstil och sin tama men solida
öppningsrepertoar. I många fall var det kattens lek
med råttan. Man kan inte undgå att dra paralleller
till hur Magnus Carlsen spelar i våra dagar.
Everymans serie ”move by move” bygger på
konceptet att läsaren ska vara aktiv, så i varje parti
kommer tre-fyra frågor där läsaren ska stanna
upp och tänka till. För det mesta fungerar det
utmärkt, men ibland är ställningen så lugn att det
känns som att det finns minst fem likvärdiga drag.
Då tycker jag inte riktigt att ställningen fungerar
som en uppgift. Å andra sidan är ju det viktiga att
man tänker och inte att man hittar just det drag
som Petrosian spelade.
Jag måste säga att jag är imponerad av Engqvists
bok och kan varmt rekommendera den till de
som vill bättra på sina positionella kunskaper
eller till de som bara gillar att spela igenom
välkommenterade partier av starka spelare.
Stellan Brynell

Förhoppningsfull Larsen föll tungt mot Spasskij

D

et är inte varje dag man slår upp en nyskriven
matchbok i original på svenska. Att den är
skriven av landets ledande schackskribent
Lars Grahn, med stöd av partikommentarer på
världs
elitnivå av Peter Heine Nielsen, lägger
förväntningsribban högt. Att Grahn var med som
förare av ett demonstrationsbräde ökar dessutom
intresset ytterligare.

mellan Bent Larsen och
Boris Spasskij i Malmö 1968 är fortfarande den
mest betydelsefulla schackliga envig som spelats
i Sverige. Visserligen spelade Ulf Andersson
en match i VM-cykeln mot Michail Tal, även
den i Malmö, men den gällde enbart en reserv
plats till kandidatmatcherna. Larsen-Spasskij
markerar också slutet på Folke Rogards tid som
Fidepresident, en period som hade fört hela fyra
interzonturneringar till vårt land.
Förhoppningar och förväntningar på Bent
Larsen stod på topp, inte minst hos honom
själv. Efter det mycket knappa nederlaget mot
Tal i kandidatsemifinalen tre år tidigare var det
NU Larsen skulle bli världsmästare. Så blev det
inte och vill man veta varför finns all tänkbar
information i Grahns bok. Ett stycke synnerligen
djupgående research beskriver bland annat
Spasskijs ankomst till Sverige. Frånvaron av
ankomstkommitté, flygresa tillsammans med
sångstjärnan Lasse Lönndahl och ankomst till
Bulltofta där Jens Enevoldsen satt beredd; alla de
väsentliga oväsentligheterna finns med. Mycket
underhållande!
Som en liten skuggberättelse får läsaren följa
regeringschef Aleksej Kosygins Sverigebesök
parallellt med matchen. Fyndigt, intressant och
ytterligare ett bevis på att det är schacket som
spinner historiens väv, inte presidenter, krig
eller andra farsoter. En stark egenskap hos texten
är att när man lägger boken åt sidan känns det
som om man varit där. De olika personerna
i funktionärsstaben, Fide
presidenten Folke
Rogard, spelare och sekundanter framträder med
alla sina styrkor och skröpligheter.
Peter Heine har lagt ner ett otroligt arbete.
Jämförelser med samtida kommen
tarer, egna
reflektioner och datoranalyser avslöjar det rent
schackliga innehållet i matchen och är en utmärkt
källa till fördjupning. Mitt eget intryck är att
KANDIDATMATCHEN

Larsen helt enkelt var ett nummer för liten för att
klara av Spasskij 1968, och förmodligen även före
och efter. Visserligen kunde omständigheterna
kring matchen varit avsevärt bättre, men de var
trots allt lika för Bent och Boris. Och statistiken
talar sitt tydliga språk, +19 =18 -6 i Spasskijs favör.

Dubbeljobbande domare

Matchens huvuddomare var engelsmannen
Harry Golombek, något som jag saknade i den
annars fullödiga uppställningen av matchfakta.
Ska man vara lite petig hade han inte samma roll
i sex VM-matcher, vilket boken anger. Ofta var
han biträdande domare till vår förste stormästare
Gideon Ståhlberg.
Att Golombek rapporterade matchens förlöp
och utsikter i sina tidningsspalter beskrivs som
tveeggat, men det gjorde även Ståhlberg. Domar
arvodet behövde säkert drygas ut för att försörja
den tidens schackproffs.
INGEN BOK är perfekt och felfri, inte heller denna.

Efter att ha följt dess omsorgsfulla framväxt på
Grahns blogg Inte bara schack är jag lite förvånad
över att hitta fyra fem korrekturfel. Skönhetsfel
förvisso, men lite onödigt. Som mer än så måste
påståendet att Larsen vann interzonturneringen
på Mallorca 1970 betraktas. Det gjorde väl ändå
Bobby! 3½ poäng före Larsen, Geller och Hübner.

SISTA DANSEN med Lizzie är ett avslutande kapitel

som tillkom när huvuddelen var färdigskriven.
”Möjligen är jag inne på avvägar”, skriver Grahn
själv på sin blogg. Orsaken var att han sprang på
intressant information, ett inte ovanligt fenomen
vid noggrann research, kring Lizzies uppväxt på
Köpenhamns beryktade Istedgade och hennes
tragiska liv efter separationen från Bent.
Kanske är det dags för redaktör Grahn att
påbörja sina egna memoarer. Denne recensent
har inget emot dessa utvikningar men kan tänka
sig att någon läsare får lite för mycket av schack
redaktörens krumsprång på dansgolvet.
SOM ALLTID är layout och övrigt utförande utmärkt
när redaktör Grahn är i farten. Förväntningarna

infriades. Boken kan, och bör, införskaffas av
både historieintresserade och schackspelande.
Peter Holmgren
TfS #3
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Självbiografisk bok om schackets konstform

S

chackkomposition för en tynande tillvaro i Sverige. De flesta dagstidningarna har
övergivit schack, och varken de populäraste
bloggarna eller TfS är särskilt intresserade. Annat
var det för 50-100 år sedan, då varje tidning av
rang publicerade minst ett problem i veckan, och
ofta hade problemlösningstävlingar.
Inte ens den som är nyfiken har det lätt idag.
Svenska Problemschackklubbens (SPK) tidning Springaren är relativt avancerad, och även
problemböcker skrivs vanligen för redan invigda.
Men nu har ett undantag åstadkommits av
Göran Forslund. Från 90-talet fram till 2003
var han högaktiv som komponist och skribent i
Linköpings ASS:s klubbtidning, där han under
visade sina kamrater i konsten att förstå och
skapa schackproblem, eller bara njuta av dem.
Materialet har han samlat ihop och utvecklat
i boken ”Problemschack: Brädets konst och
magi”, som är mycket lättläst utan att vara banal;
Forslund introducerar varje kapitel med texter om
exempelvis ishockey, film, barndomsminnen eller
Einsteins relativitetsteori, och hittar samband med
problemschack. Det gör boken mycket speciell
och personlig, rentav en smula självbiografisk.

men även framgångsrika svenskar och några storheter från förr presenteras med minimalbiografier
och kompositioner. Typiskt för Forslund är att
han citerar omdömet ”multiförvandlingarnas
mästare” om Bo Lindgren men inte nämner dennes stormästartitel. På samma sätt är han mera
tänd på skönhet än framgång, en inställning som
tävlingsspelare bör undvika och bara sällan delar.
Författaren avslöjar att han är mest förtjust
i hjälpmatter. Samma smak har i stort sett alla
aktiva svenska problemister, vilka förresten går
att räkna på fingrarna. Inte heller problemlösning
är populärt. Kanske kan boken åstadkomma en
renässans. Mera pedagogisk går det nog i alla fall
inte att vara när det gäller fantasiproblem och
Einsteinschack. Här är istället en helt vanlig och
ändå ovanlig sjudragare.


    
  
 
    
 
    
  
    


Nyskapande stimulerar
kreativiteten, liksom
inom konsten.
Problemen presenteras inte som i andra
publikationer. Efter att ha delat in dem i ortodoxa,
halvortodoxa och fantasiproblem ägnar Forslund
ett kapitel åt traditionella problem, men han tycker
att de genrer som ligger närmast vanligt schack studier och matt i ett antal drag – är ”urmjölkade”,
och att nyskapande stimulerar kreativiteten,
liksom inom konsten.

Retroproblem

Han koncentrerar sig därför främst på moderna
begrepp. Till hans favoriter hör retroproblem,
bevispartier och seriedragare som går att förstå
med hjälp av Forslunds förklaringar. Knepigare
är problem med påhittade pjäser och regler, men
exemplen är relativt enkla. Den som föredrar
komplicerade pristagare får söka andra källor.
Boken är delvis en samling av egna problem,
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Göran Forslund, Springaren 1997.
Vit sätter matt i sju drag.
1.f8¤!
Hotar slag på e6/c6.
1...¦f3+ 2.¢xf3 ¢xe5 3.¤fxd7+ ¢d4 4.¤e5!
¢xe5 5.¤xc6+ ¢xf6 6.¤e5! ¢xe5 7.¥g7 matt.
Axel Ornstein

(

Till sist en parentes. Forslund berättar
om ”hundradollartemat”, att konstruera en hjälpmatt i fem drag där båda
sidor går med bönder från utgångsrutan till åttonde raden – så kallad
excelsior - och förvandlar bönderna
till springare. Temat finns också med i
romanen ”Härskaren av Ocean Park”
av Stephen L. Carter. Ingen höjdare,
men varje kapitel har fått namn av en
problemschackterm.

)

Foto: Lars OA Hedlund

Daniel Semcesen svensk
mästare!

Efter ett halvår som stormästare
har jag inte sett att titeln inneburit
någon förändring. Däremot var
man lite rädd att det skulle bli
svårt att motivera sig, och det är jag fortfarande. SM
har inte varit något speciellt mål och prispengarna
var det enda som höll mig motiverad.
I Kungsör 2009 gled jag i skymundan och
slutade trea. Nu var det likadant, och det är svårt
att förklara varför just jag vann … slumpen kanske.
Med tanke på vissa ställningar var det inte rättvist,
men å andra sidan kan jag inte säga vem som
skulle vunnit i stället. Ingen utmärkte sig.
Mitt mål är i första hand att försöka klara
mig ekonomiskt som schackspelare, men jag
förväntar mig inte att något förändras i egenskap
av Sverigemästare. Innan trodde jag att det räckte
att bli stormästare, men nu är jag mera tveksam.
Kontakter är viktigare.

Det blir mycket tränaruppdrag och i princip
tränar jag inte själv. Men efter SM har jag fått lite
idéer om vad jag behöver göra för att prestera bra
igen. Tidigare var mina idoler reflektorer som
Capablanca, Smyslov och Karpov, men nu spelar
jag annorlunda, mer på initiativ och angrepp.
Det blir kanske ytterligare ett eller två år med
schack, så länge man orkar. Det är inte lika roligt
som tidigare, men det går. Vissa saker är kul,
men annat i livet har börjat bli viktigare. Man
har andra prioriteringar och då tar schacket
väldigt mycket tid.
Vet inte vad jag ska göra i stället, men ska se
om jag kan försöka få ett vanligt jobb. Det finns
perioder då man ändå är mycket hemma och
kanske behöver ha något annat. Jag klarar inte av
att sysselsätta mig med schack åtta timmar per
dag, klarar jag några timmar är det bättre.
BERÄTTAT FÖR AXEL SMITH
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 Erik Blomqvist

n Daniel Semcesen
 Holländskt
Inför sista ronden var det klart
att endast jag och Erik kunde
bli Sverigemästare. Eftersom vi
skulle mötas blev det en direkt
final. Det var först då jag såg
det som realistiskt att vinna
SM. Visst hade man emellanåt
gått runt och fantiserat om att
resultaten skulle gå ens väg,
men det var ju inget annat
än dagdrömmeri som måste
begränsas till ett minimum.
Inför SM tror jag ingen hade
tippat mig som vinnare, allra
minst jag själv! Visserligen var
jag med i täten tidigt, men i ett
sådant säll
skap förväntade jag
mig att någon av favoriterna
skulle ta tag i ledningen. Men
alla slog alla och det blev en
öppen tävling.
För min del var de tre
tävlingarna inför SM kata
strofala och innebar minus 50
i elo. Det indikerade att formen
saknades och där
för försökte
jag ta ett parti i taget och inte ha
några direkta ambitioner utom
att försöka spela hyfsat.
Partiet mot Erik kan liknas
vid ett armageddonparti där vit
har fördel av det första draget,
men svart vinner på remi. På
ett sätt var det bra att det inte
kunde bli särspel, eftersom jag i
så fall hade behövt lämna åter
bud då jag hade nattåg hem för
att hinna med Politiken Cup.
Mitt öppningsval var kanske
inte det säkraste, men jag kände
mig allmänt välförberedd i Hol
ländskt. Kvällen innan letade
 Läs mer om Daniel i
Lång rockad på sida 65.
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jag upp min granne Tiger, som
åt middag med Jonny och hans
familj, för att fråga om tips på
hur man ska spela i den situation
jag var i. Hårt eller säkert?
Tiger och Jonnys råd var att
förbli sann till min spelstil, men
vad är den? Lite skämtsamt sa
jag att det kanske är att ta sämre
ställningar och lida. I efterhand
verkar det som en korrekt
beskrivning.
1.d4 f5 2.¥g5 h6 3.¥d2!?
Ett väldigt oväntat men bra
praktiskt beslut. Helt plötsligt
kunde jag inte längre förlita mig
på mina analyser och det syntes
på Eriks tidsanvändning att han
fortfarande hade koll.
Jag kände till 3.¥f4!? ¤f6 4.e3
d6 och försökte förstå skillnaden
och hitta en förnuftig reaktion.
3...e6!?
Riskabelt, men ett försök att
komma ut ur Eriks prepp tidigt.
4.e3
Jag var orolig för att 4.e4! var
starkt i och med att de vita fälten
kring kungen försvagats med
...h6 men kunde inte se något
direkt och planerade att spela
4...fxe4 5.£h5+ ¢e7 6.¤c3 ¤f6
7.£h4 d5 med oklart spel. Det
är ingen tvekan om att vit har
kompensation och frågan är
bara om han har mer än så.
4...g6 5.¤h3 ¤f6 6.¤f4 ¦g8
7.¥e2 d6 8.c4 e5
Generellt är det inte en bra idé
att öppna upp ställningen om
man ligger efter i utvecklingen
men jag var optimistisk i och
med att vits pjäser stod något
malplacerade och att jag tagit
över centrum.
8...g5 var ett alternativ, men
kanske var 8...c6!? bättre, för
att ta bort d5 för vits springare.
Efter 9.¥c3 ¤e4 10.0–0 e5
11.dxe5 ¤xc3 12.¤xc3 dxe5 har

svart en centrumformation som
täcker den svarta monarken
bättre än i partiet.



   
   
   
   
    



9.¤d5 ¤e4 10.0–0
Starkt. Jag hade bara räknat
på 10.¤bc3 ¤xd2 11.£xd2 c6
och vits pjäser kommer inte lika
harmoniskt som i partiet.
10...c6 11.¤dc3 ¤xd2 12.¤xd2
Här började det gå upp för
mig att min ställning var ytterst
känslig. Tyvärr kan svart inte
hålla ställningen helt stängd.
12...exd4
Tyvärr är 12...¥g7 13.dxe5!
dxe5 14.c5 ¥e6 15.¥c4 ¥xc4
16.¤xc4 alldeles för långsamt.
12...e4 13.f3! och vit öppnar
upp svarts ställning som en
konservburk.
13.exd4 ¥g7 14.¦e1 ¢f7



  
  
   
   
    

 

Svarts ställning är suspekt och
gränsar till direkt dålig, men
om svart får lov att avsluta sin
utveckling står han okej och
därför måste vit störa genom att


b-linjen och en svaghet på d4
 
att spela mot.
   37.£g2 ¦e8 38.¢h1 ¦e7
39.¥xc8
 

  
   
    
    
  
  

  
  
   
27.b4 b6 28.¤df4 bxc5 29.bxc5     
h5 30.¥f1 ¤d8 31.£f3 ¤e6   
32.£c3 ¤d8 33.£f3 ¤e6
  


 
Nu inträffade något märkligt.
    
Erik kände att han kommit
 
fel och bjöd remi. Det tog inte
lång tid innan jag sträckte fram
 
handen. Först då kom jag att
    
tänka på att man inte fick lov

   
att bjuda innan drag 40. Kunde
 
 
inte erinra mig påföljden för
   
  
ett sådant övertramp, men när
  
Tapio, domaren, kom fram och
  
förklarade att det kunde inne
34.¥h3?
    Ställningen är jämn men bära förlust för Erik uppstod en
eftersom Erik pressar för att kuslig tystnad.
    
Lyckligtvis bestämde han sig
vinna SM-titeln pressar han

för hårt och hamnar sämre. Å för att SM inte skulle avgöras på
 
andra sidan kan han nästan ett sådant sätt.
 alltid komma undan med remi. 39...£xc8 40.¤e2 £g4 41.¦d2
försöka öppna upp.
15.c5 d5 16.¤c4!?
Finessrikt spelat!
16...¥f8!
Nästan ett måste, då svart
inte kan tillåta att springaren
hamnar på d6. Det är lite
komiskt att svart efter sexton
drag har alla sina pjäser utom
kungen på sista raden. Det
är lätt att konstatera att svart
hamnat fel ur öppningen.
Det går inte att acceptera
offret: 16...dxc4 17.¥xc4+ ¢f8
18.£b3! ¦h8 19.¥f7 och svarts
ställning kollapsar. Inte nog
med att Te8+ är ett hot utan
Lxg6 finns också med matthot
på f7. 19...¥d7 20.¥xg6 £f6
21.¥h5 och vit vinner.
17.¤e5+ ¢g7

Häromkring tror jag vit måste
Med 40 drag gjorda bjöd Erik
34...¤xf4
35.¤xf4
¦e4
förlika sig med att ställningen 36.¦xe4 fxe4
och jag behövde inte fundera på
inte går att bryta igenom och
Svart har bättre struktur, saken utan skakade hand direkt.
växla till mer positionellt spel.
Logiskt vore spel på damflygeln
att föredra framför ett fortsatt
SM-gruppen 2014		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑
fokus på kungsflygeln.
1. Daniel Semcesen
Lunds ASK
- ½1 ½½0 1 1 ½1 6
18.¥f1 ¤d7 19.£c2
2. Erik Blomqvist
SK Rockaden ½ - 0 1 0 ½ 1 ½ 1 1 5½
19.f4!? ¤xe5 20.fxe5 ¥e7
3. Pontus Carlsson
Eksjö SK
0 1 - ½0 1 ½½½1 5
21.b4 ¥e6 22.£f3 £d7 23.b5 och
4. Emanuel Berg
Team Viking ½ 0 ½ - ½ ½ ½ 1 ½ 1 5
vit har initiativet på damflygeln.
5. Pia Cramling
Team Viking ½ 1 1 ½ - ½ 1 0 0 0 4½
19...¥e7 20.¤d3 ¥f6 21.¤e2
6. Jonny Hector
Limhamns SK 1 ½ 0 ½ ½ - ½ ½ 0 1 4½
¤f8 22.¦ad1 ¤e6 23.£c3 £c7
7. Tiger Hillarp
Lunds ASK
0 0 ½ ½ 0 ½ - 1 1 1 4½
24.g3 ¥d7 25.h4 ¦ae8 26.¥h3
8. Nils Grandelius
Lunds ASK
0 ½½0 1 ½0 - 1 ½ 4
¥c8
9. Michael Wiedenkeller SK Rockaden ½ 0 ½ ½ 1 1 0 0 - 0 3½
Svart har avslutat sin utveckling
10.Tommy Andersson
Burgsvik
0 0 0 0 1 0 0 ½ - 1 2½
och står inte sämre längre.
TfS #3
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Så tänker de svenska mästarna
I de åldersbestämda klasserna korades fem svenska mästare från Malmö i söder till
Sundsvall i norr. Här berättar de om sina framgångar och kommenterar ett nyckel
parti på väg mot titeln.

Knatte-SM: Philip Sandberg, SK Rockaden
I HELA TÄVLINGEN slutade endast tre partier remi,
men medaljörerna var inte inblandade i något
av dessa. Philip Sandberg vann elva av sina tolv
partier och blev därmed svensk mästare med en
poängs marginal.
- Jag är nöjd med mina partier, säger han efter
att han trots sin längd sträckt pokalen högre upp
i luften än guldmedaljörerna i de andra klasserna.
Fast i en del har jag haft lite tur.
Har du tränat mycket inför SM?
- Ja! Det har blivit många timmar i veckan. Jag
är medlem i tre klubbar: Orminge Schackklubb,
Rockaden och Sällskapet. Sedan kör jag ett program på datorn, Instant Chess, med ganska svårt
motstånd. Jag spelar varje dag, när jag har tid.

 Agnes Ng

n Philip Sandberg
 Spanskt
I rond tre skulle jag möta Agnes
som svart och vi har spelat flera
gånger mot varandra förut.
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5
Jag visste att Agnes skulle
köra spanskt för det har hon
gjort förut mot mig.
3...a6
Det klassiska draget.
4.¥a4 ¤f6 5.d4
Den gambiten har hon gjort
förut men då satte hon en pjäs
mot mig.
5...exd4 6.0–0 ¥e7 7.e5 ¤g8?
För passivt. Bättre vore både
Se4 eller Sd5.
8.¦e1 ¥c5
Lite tokigt att det blev så här
men det var bäst ändå att flytta
löparen nu även om jag flyttade
samma pjäs två gånger.
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Tidigare gick Philip på pingis, men det har han
slutat med. Och fotbollen får han också skippa
ibland. Vad är det bästa med SM?
- Jag gillar att spela! Det är ganska roligt.
Han kände sig säker på att vinna gruppen när
han lottades mot sin lillebror med tre partier kvar.
I det partiet vann han snabbt damen.
Hur är din spelstil?
- Jag spelar nästan allting. Ibland på attack, men
jag gillar också slutspel väldigt mycket. Men jag
förlorade på ett bondeslutspel här.
Har du någon förebild?
- Erik Blomqvist! Han går också i Rockaden.
Och målsättning?
- Kanske att bli GM.


13.¥c2 ¥f5

Stoppar matten!


  
 
   
 
   
  
   
   
 
    
 
  
 
9.c3!?
   
Intressant
gambit
för
utveckling och spel. Annars 
föreslår jag också 9.Dd3!? med
iden att spela Lf4 och Sd2-e4.
9...dxc3
Bäst att slå.
10.¤xc3 ¤ge7
Nu börjar mina pjäser komma
igång lite bättre.
11.¥g5 0–0 12.£d3 d6
Jag kände på mig att Agnes
tänkte hota matt.

14.£d2
14.£xf5!? var ett alternativ.
14...¥xc2!
Jag skyndar mig att byta av en
farlig pjäs.
15.£xc2 dxe5 16.¦ad1 ¤d4
17.£e4? f6!
Nu står jag säkert med två
merbönder.
18.¥e3 ¤ec6! 19.£g4


Pang så kan min d-bonde inte
  
stoppas.

29.£c7 ¦ee8
  
 
Kändes som ett säkert drag.
   
30.£xc5+ ¢g8 31.£c4+ ¢h8
  
    
32.£c1 d2 33.£d1 ¦e1 34.£xe1
  
  
dxe1£+ 35.¢xe1
    
   Jag är ett helt torn upp och
några drag senare gav Agnes
   
  
upp. Ett spännande parti
   
    
även om vi båda gjorde en del
  
misstag.

  
trodde jag att mina chanser inte
var så stora trots allt.
19...£e8?

Här tappar jag spåret och går
in i en farlig bindning. Jag borde
ha flyttat damen till c8 eller
kanske spela f5!? Nu får Agnes
chanser.
20.¤xd4 ¥xd4 21.¥xd4 ¤xd4
22.¦xd4 exd4
Kände mig tvungen att ge
Damen annars skulle jag ligga
pjäs under utan någon chans.
Nu kan jag i alla fall få en farlig
fribonde.
23.¦xe8 ¦fxe8?!
Borde ha slagit med andra
tornet för att kunna få in snabbt
f5.
24.¤e4
Tvunget annars vinner jag,
men nu hotar hon gaffel.
24...¢f8 25.f3
Den vita kungen får luft, nu

25...¦ad8 26.£f4 d3
Drömmer om en ny dam.
27.¢f2??
Bättre var nog £d2 men jag
såg inte direkt hennes misstag.
27...c5? 28.b3?
Stoppar ju min c-bonde men
nu fick jag chansen igen.
28...¦xe4!!


   
  
   
    
   
 
  
    


Minior-SM: Klemens Ng, Örgryte SK
KLEMENS NG var en av förhandsfavoriterna i Minior-SM och hade förberett sig en månad, både
genom att träna taktik och genom att lära sig ett
par nya öppningar framför Chessbase.
- Jag förlorade ett parti för att jag inte kunde allt,
men jag tänker fortsätta – så jag ska inte avslöja
vad det är!
Klemens bodde en timmes bilresa från spellokalen, men han tror inte att det endast var negativt.
Ibland nästan bra att lugna ner sig inför partiet.
Han vann resterande partier och blev svensk mästare en halv poäng före Edvin Hoac.

Hur skulle du beskriva din spelstil?
- Tråkig! Jag försöker spela som vanligt, se vad
som händer och sedan pressa motståndaren.
Har du någon förebild?
- Hans Tikkanen, han har vunnit några SM. Det
var synd att han inte var med.
Bland världsspelarna tittar han ibland på partier med Kasparov. Härnäst trappar han ner
schackträningen, men kommer att satsa för fullt
inför Skol-SM i oktober. Så vad är hans bästa träningstips?
- Det är viktigt att träna taktik. Och öppningar
är rätt så viktigt. Allt är viktigt, så glöm inte något!
TfS #3
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 Jimmy Tran Kihlberg

n Klemens Ng
 Volgagambit

¤xe5 18.¥xe5 ¥xe5 19.¥f1
¥xf1 20.¦xf1
20.¢xf1 £b4 21.£d3 ¦b6 var
det förväntade.
20...£b4 21.f4 ¥d4+ 22.¢g2

24...£xe4+ 25.£f3 £xf3+
26.¢xf3 ¦xa2 27.¦e1 ¦bxb2

24.a3 ¦b3 är inte trevligt för
vit, men var nog hårdare än
£xc3.

46.¦a8+ ¢g7
Vit gav upp.


   
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5
  
a6 5.bxa6 ¥xa6 6.¤c3 g6 7.g3

   
d6 8.¥g2 ¥g7 9.¤f3 0–0 10.0–
0 ¤bd7 11.¦e1 £a5 12.¥d2   
   
£b4 13.£c2 ¦fb8 14.¦ab1 £b7   
   





   
   
  
   
  

   





  

 
Slutspelet är lätt vunnet..
   
28.¦xb2 ¦xb2 29.¦xe7 ¦d2



    
¦xd5 31.g5 ¢f8 32.¦a7
 30.g4
   
¢e8 33.¢g4 c4 34.h4 c3 35.¦a2
22...£c4!
¦d2 36.¦a1 c2 37.¦c1 d5 38.f5

Hotar att slå springaren på gxf5+ 39.¢xf5 d4 40.g6 hxg6+
  
c3 och ta vits svaga bönder. 41.¢f6 d3 42.¦a1 ¦f2+ 43.¢e5
23.¦fc1 ¥xc3 24.£xc3
d2 44.¦a8+ ¢e7 45.¦a7+ ¢f8
15.e4
15.b3 verkar vara vanligare.
15...¤g4 16.¥f4 ¤ge5 17.¤xe5

Kadett-SM: Joakim Mörling, Limhamns SK
2012 VANN Joakim Mörling
Minior-SM och ifjol var han nära
att vinna Kadett-SM. I år kunde
han ha ställt upp i Junior-SM,
men hade bestämt sig för att ta
en klass i taget.
- Jag ville vinna Kadett först.
Inför SM har jag tränat mycket
under våren, framför allt positionellt och att tänka mer profylaktiskt. Det har blivit DVD:er, men
din bok har också hjälpt mig
ganska mycket.
Efter en inledande remi vann
Joakim sju raka partier och kunde säkra segern med en avslutande snabbremi.
- Det känns bra! Det är väl
glädje, antar jag. Tycker att jag
har spelat bra under SM. Det
enda partiet jag förlorade var det
första i weekendturneringen.
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Efter vårens träning tycker han att han är jämn som spelare, men
han är inte säker på att det blir en liknande satsning mot Junior-SM
nästa år.
- Härnäst blir det Rödeby Open, men sedan går skolan alltid först.
Det har varit en del konflikter mellan skola och schack, jag läser
bland annat före i matte. Tiden till schack går upp och ner, det är
framför allt under sommaren det finns tid.

Plats 1-10 i Kadett-SM från höger: Joakim Mörling, Leo Odell Johansson, Joakim Nilsson,
Adrian Ekenstierna, Teddie Ljunggren, Teo Brolin, Justus Rudolph, Daniel Johnson, André
Forsberg. Sjuan Edvin Bannout saknas.

Junior-SM: Joar Ölund, SK Rockaden
PÅ FÖRHAND såg JSM ut att bli en kapplöpning
mellan Joar Ölund och Tom Rydström, och det
blev inte mindre spännande när de lottades mot
varandra i sista ronden. På väg mot finalpartiet
släppte Joar endast en remi, mest på grund av
nervositet. Men generellt handskades han bättre
än tidigare med pressen i att vara favorit.
- Jag har haft favoritskap förr men nu har jag
lärt mig att hantera det. Tidigare överskattade jag
motståndarna, eller snarare underskattade mig
själv. Nu fokuserar jag på mitt eget spel.
Trots att en avslutande remi räckte för guld
tvekade inte Joar att spela en riskabel öppning.
Och efter hård kamp fick han till sist sin halvpoäng.
- Det känns bra, även om jag hade lite tur i det
sista partiet. Man vill spela bra, men i det stora
hela gjorde jag det.

Hur ska du fira?
- Genom att träna schack och att slappa. Mest
slappa, vi ska till USA.
Under våren har Joar haft professionell hjälp av
tränare som analyserat hans partier och lärt ut slutspel, något han tidigare tycker att han varit dålig på.
Vilket är ditt bästa träningstips?
- Att lära sig öppningar generellt snarare än de
konkreta dragen - titta på starka spelares partier!
Och träna slutspel för att öva upp helhetstänkandet snarare än att fokusera på detaljer.
I SM-gruppen är Tiger Hillarp förebilden. Själv
har Joar som konkret mål att bli IM, men på
längre sikt tycker han att det känns som att han
kan bli stormästare. Utöver schacket läser han på
gymnasiet och ser till att hålla sig i form genom
tennis och cykling.

angrepp mot min kung om jag
rockerar långt.
n Tom Rydström
Jag borde emellertid ha dragit
 Botvinnik
nytta av min största fördel med
24.g4. Bonden är väldigt snabb,

men ställningen är fortfarande

komplicerad då svart verkar
kunna söka motspel och sedan
  
offra löparen på bonden.
   
24.a3 är också rimligt för att
  
bromsa svars motspelet på dam
flygeln.
   
24...b4!
    
Draget möjliggör ...¢b7 eller
  
... ¢c7 och låter på så sätt svart
frigöra sina pjäser.
    
 25.£xe8+
Konsekvent, men sannolikt
En skarp mittspelsställning
dåligt. Mitt resonemang byggde
efter en sidovariant i Botvinnik på att hans pjäser skulle vara
där jag hamnat lite snett. Svart
okoordinerade, men så blir
har en materiell fördel som han
inte fallet nu. Anledningen att
kommer att kunna omsätta om
jag bytte dam var att jag tyckte
partiet går till slutspel. Min
dambytet var mindre attraktivt
trumf är jag har aktivitet och en
efter 25.¤e2 ¢c7, men där kan
fribonde på g-linjen.
jag spela 26.¤f4 eller g4.
24.£f7?
25...¥xe8 26.¤e2 ¥g6 27.¦h4
Således är detta fel. Tanken
Jag ville egentligen spela
var att jag inte hittade något
27.¦h8 men det verkar som
konstruktivt sätt att förhindra
svart kommer undan och vit
att svart konsoliderar sig med
inte får någon aktivitet, och
...b4 och ¢c7 efter vilket jag
då står tornet på h8 dåligt på
tyckte att han skulle få ett stark
grund av avdragare med ...b3

 Joar Ölund

och ...¥b4. På h4 stödjer tornet
g3-g4, vilket jag tyckte var ett
nyckeldrag för att få motspel.
27...¤a4?!
Sannolikt lite förhastat. Det
ser attraktivt ut, men varken
mina svaga damflygelbönder
eller hans majoritet försvinner ,
varför det sannolikt är viktigare
att konsolidera sin ställning
med antingen 27...¢d7 eller
27...¥e7.
28.¤f4 ¥e4
Med kungen på d7 hade
28...¥f5 29.g4 ¥e7 fungerat, då
det inte funnits någon schack
på åttonde raden. Det illustrerar
taktiskt varför det förmodligen
var bättre att förbereda ...¤a4
än att spela det direkt..
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29.f3!
Denna idé hade jag inte sett
i förväg, men om man spelar
de drag man tror är bäst i
ofördelaktiga ställningar dyker
det ofta upp någon chans, och
så även här. Det visar sig att
om svart slår bonden blir hans
löpare väldigt okoordinerade.
29...¥xf3
29...¥c2 30.¦h2 b3 31.axb3
¥xb3 32.¤xe6 Här står vit
överlägset då svart har svårt
att skapa fribönder, medan vit
redan har tre.
30.b3
Detta kostar ett tempo, men
behåller b-bonden. Det är
oklart om det är värt det, men
det kändes bra att komplicera
ställningen ytterligare. Nu
måste han fundera på vart han
ska med springaren.
30...¤b2
Rätt val.
31.¤g6 ¢b7
Svart
måste
acceptera
pjäsförlust, och det är bättre att
behålla vitfältslöparen.
32.¦h7+ ¢c6


34...¥g4 innebär att löparen står
  
säkert senare i partiet, samt att
e6-bonden är garderad.
   
35.¦xf8 ¦xf8+ 36.¤xf8 c3
 
37.¤xe6 c2 38.¤f4
   Jag räddar mig precis tack
   
vare att löparen på h5 hänger.
38...c1£+ 39.¦xc1+ ¤xc1
  
40.¤xh5 ¤xa2
   

    

   

    
33.¦f7?
En riktigt grov tavla. Jag    
var redan inställd på att gaffla  
löparna, men detta innebär att     
svarts svartfältare utövar ett
visst inflytande och tvingar min    
kung till fel ruta.
   
33.¦h8 var rätt, för att inte    
tillåta ...¥h6 i vissa lägen.

33...¤d3+!
Ouch! Nu när min kung
inte kan delta i försvaret blir
c-bonden genast dödlig.
34.¢f1 ¥h5?
Ett naturligt drag som dess
värre går rakt in i en taktisk
finess några drag senare.
Vi hade båda missat att

Jag har bonde mer men ingen
lätt vinst. Flyttar jag bonden
direkt går vi båda ner i dam, men
med lite tricks hade jag kunnat
få ett vunnet damslutspel. Jag
såg inte detta och försökte först
och främst säkra remin. Partiet
slutade med patt efter 73 drag.

Veteran-SM: Nils Åke Malmdin, Sundsvalls SS
hade vunnit Veteran-SM två
gånger förr och har dessutom fem silver, men han
har inte slagit sig till ro. I Borlänge var han inspirerad av att veteranerna fick vara med på livesändningen. Efter en bra start med tre raka vinster
kunde han bromsa in i mål och vann sitt tredje
guld på 6½/9.
- Det är alltid tillfredsställande att vinna en
tävling, speciellt när man tycker sig ha kämpat bra
vid brädet. Nio ronder är rätt utslagsgivande, både
spelmässigt och konditionskrävande.
Har du toppat formen inför SM?
- När det gäller träning så är det svårt. Jag
brukar säga lite skämtsamt att man får spela sig
i form under tävlingen. Det är svårt att hitta rätt
träningsform, vad skall man bygga på? Jag tror
dock mycket på träning med stormästarpartier på
internet. Följ en eller ett par pågående partier i en
aktuell GM-turnering och analysera ställningarna

NILS ÅKE MALMDIN
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som om du spelar själv. Titta inte på Houdinibedömningar! Förutse nästa drag, och prickar du
in de rätta dragen har du fått hygglig träning!
Inför sitt första SM i Västerås 1959 laddade Nils
Åke upp med ett träningsläger på Bosön. På den
tiden var Bobby Fischer en förebild, och han fick
chansen att se honom live i Stockholm 1962.
Som pensionerad cellulosaingenjör har Nils
Åke fullt upp med barnbarn, hus och ett torp som
ska snickras, målas och underhållas, när han inte
är ute i fjäll och natur. Men han hinner också med
att regelbundet spela för Sveriges veteranlandslag.
Nästa år blir det ett svårt val eftersom SM krockar
med Lag-EM i Wien. Just att spela mycket är ett
tips han vill dela med sig av till den ambitiöse.
- Ett par internationella veterantävlingar under året, som VM, EM, lag-EM ger dig behövlig
praktik, därtill kanske någon öppen tävling som
Gibraltar ger dig hårdhet.

Massor av schack på SM-lägret
Nytt för i år var ett läger för ungdomar som reste ensamma. Angelina Fransson
berättar om öppningsdiskussioner, basket och en och annan hjärtattack.

SM

-lägret var något alldeles nytt där ung
domar i olika åldrar var väl
komna.
För mig var det första ledaruppdraget
i Sverige och jag var lättad över att inte få frågor
som ”snakker du finsk?”, som under året då jag
bodde i Norge. Att vara en av två ledare i en
grupp med stort ålderspann var en tillräckligt stor
utmaning. Jag och Peter Månsson ansvarade för
att alla fick mat i magen, rörde på sig, kom i tid
samt var förberedda och redo inför partierna.
Vi bodde på en fritidsgård med mängder av
spel och sportutrustning, men i sann schack
spelaranda valde de flesta ändå schackbrädet som
kvällsaktivitet. Morgonpreppar och ett eller två
partier om dagen blir såklart inte tillräckligt!
Det är lätt att bli så uppsluppen av schacket
att man glömmer annat. Därför var Borlänge
äventyrsbad en given aktivitet, men även basket,
fotboll, biljard och pingis stod på schemat. En och
annan planktävling och dansuppvisning blev det
också, då det visade sig att några var eminenta
dansare. Dessutom fanns det mycket roligt i
samband med SM, som föreläsningar, blixt-SM,
schack-fotbollsmatchen och kommentatorsrum
met.
Det blev en vecka fylld av mycket skratt, heta

Lägergorillor inspirerade av apornas planet:
Gabriel, Sagar, Karl och Liam.
öppningsdiskussioner, en och annan hjärtattack
då ungdomarna försökte skrämma upp mig,
mycket schack och roliga aktiviteter! .
Jag ser redan fram emot nästa år i Sunne med
fler färgsprakande och glada schackungdomar!

KÖPES!












Jubileumsskrifter sökes, bl.a. Luleå
SS 1922, SK Kamraterna Gbg 1925,
Linköpings ASS 1936, Eksjö SK
1938, Falu SK 1943, SK Kamraterna
Trollhättan 1949 & 1954, Växjö SK
1949, Fristads SK 1951, SK
Rockaden 1951 & 1981, Norrköpings
Kontoristförening 1958, Kristallens
SK 1960, Uddevalla SS 1961,
Skänninge SS 1962, Häverödals
SK1966, Vänersborgs SS 1968,
Göteborg SS 1969 & 1979, Varbergs
SK 1977 & Schack 08 1993.
Calle Erlandsson, 0733-264033
callerland@gmail.com
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I korta drag från Borlänge
I år samlade SM drygt 500 spelare. Tio spelade i SM-gruppen, men det är i de andra
grupperna vi hittar den äldste, den yngste och den som spelat femtio år på rad.

M

ästar-Elit avgjordes efter två korta drag.
Först behövde Robert Åström vinna för att
hålla liv i chansen till uppflyttning.

 Robert Åström

n Anders Eriksson


    
   
    
  
    
    
   
    


52...g3?
52...¦g8+ 53.¢a7 g3 54.b7 g2 (54...¢f5 håller
också remi.) 55.¦g4 ¦xg4 56.b8£+ ¢e4 och vit
kan inte vinna.
53.b7 ¦g8+ 54.b8£+
Genom att Kockum slapp flytta kungen sparade
han in ett tempo.
54...¦xb8+ 55.¢xb8 g2
55...¢f5 56.h3! stoppar bägge bönderna.
56.¦g4 h3 57.¢c7 ¢f5 58.¦g3 och svart gav upp.
Åström knep platsen till SM-gruppen 2015, medan Johansson fick nöja sig med att han klarade det
sista kravet för IM-titeln.

Foto: Lars OA Hedlund

46...¢xa5?
Efter 46...b6 47.axb6 ¢xb6 48.f4 a5 49.f5 får vit
in en schack i ryggen om svart marscherar vidare
med bonden, men efter 49...¢c7! är det remi.
47.f4 b5 48.f5 b4 49.¢c4!
Tvingar svarts kung till ett ofördelaktigt fält.
49...¢a4 50.f6 b3 51.¢c3 ¢a3 52.f7 b2 53.f8£+
Svart gav upp.
Därmed var Anton Frisk Kockum borträknad,
men för hans motståndare Linus Johansson räckte
det med remi för att vinna gruppen.

 Anton Frisk Kockum
n Linus Johansson
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Robert Åström blev svensk mästare för 18 år
sedan. Nu är han tillbaka i SM-gruppen.

Schack-SM:s …

… sämste förlorare åkte hem i mitten av turneringen och skickade ett tiotal mail om att han inte
skulle komma tillbaka. Det gjorde han, men efter
ytterligare en förlust gapade hans bräde tomt i den
sista ronden.
… bästa klubb utses inte längre, men i den inofficiella klubbligan vann Västerås SK med två
gruppsegrare, fyra andraplatser och två tredjeplatser. Därefter följde SK Rockaden, Uppsala ASS
och överraskningen Kålltorps SS. Elva av tjugoåtta

medlemmar deltog i SM och åtta av
dem placerade sig på medaljplats!
… äldsta och yngsta var 89-årige
Sigvard Karlsson från Örebro SS i
Veteran Allmän och 7-årige Alexander Vu i Knatte-Weekend.
… längsta resa gjorde fjolårets
Knattemästare Hampus Sörensen.
Efter fem år i Zambia flyttade
familjen hem strax före SM. 8272
kilometer fågelvägen.

För övrigt …

Maria Berg mot Mats Kollbrink. År 1989 blev Kollbrink
Europamästare i höjdhopp för juniorer på 2.26. Han har löst
Rubiks kub på under en minut - med fötterna. I Borlänge
delade han segern i klass II:5.

… blev det en ovanligt lugn kongress. Styrelsen redovisade ett resultat på 200 000 kr bättre än budgeterat och medlemsavgiften höjdes med tjugo kronor. Per-Olov
Larsson (Östersunds SS), Sverrir Thor (Kungstornet) och Daniel Svensson (Halmstads SS) valdes
in i styrelsen.
…satsades det mer än vanligt på schack.se. På
förmiddagarna kunde man se Stellans stalltips och
på kvällen spelade Jesper Hall in en sammanfattning av dagens rond i SM-gruppen.
”De som inte har möjlighet att komma till SM
verkar helt klart intresserade av att följa tävlingen
på olika sätt via nätet”, säger Niklas Sidmar.
”Under hösten ska vi utvärdera satsningen.”
… visste vi redan att Schack-SM är till för alla.
Kanske exemplifieras det än tydligare av att en
blind kvinna deltog i Veteran Allmän – GunnBritt Jansson från hemmaklubben Borlänge SK.
Men det blir inte riktigt för alla förrän det inte
längre finns ett behov av att påpeka det.

… jubilerade Tomas Carnstam med sitt fem
tionde raka SM. Han var fast redan året efter att
han debuterat som 17-åring i Malmö 1966.
- Har man varit med två gånger har man redan
en svita att vårda! Efter fem år blev det nödvändigt
att fortsätta.
Sammantaget uppskattar Tomas att hälften av
alla partier han spelat varit i SM. Han kommer

numera minst sagt ouppvärmd, efter elva månader
utan att ha rört ett schackbräde.
Han är dock aktiv i Korrschackskommittén, där
han sköter kansliet och arkivet på fritiden.
- Dokumentationen är överlägsen jämfört med i
närschack. Lägger en spelare ett år på en turnering
ska vi spara resultaten.
Statistikintresset fick honom att ta fram en förteckning över samtliga damers SM-deltagande.
- Det var ett infall när jag skaffat min första dator
1983. Då var det på lösa grunder - jag tog väldigt
mycket ur minnet. Till en början var statistiken
hopplöst ofullständig men så småningom fick jag
tag i resultaten och 1998 kunde jag publicera den.
Den var ofullständig även då, men inte så att jag
behövde skämmas.

Han missade ett år
- när hans hustru
nedkom.
Mesta SM-dam med 28 startar är Eva Johans
son, som i år kom femma i Veteran Allmän. Och
bland alla aktiva spelare slår Bo Nyberg Tomas
med 51 starter - men de var inte på rad.
- Men han missade ett år, säger Tomas. Det var
när hans hustru nedkom. Det närmaste jag själv
varit att missa SM var när jag steg av på fel station.
Han pendlar gärna med tåg, bland annat de tre
åren som SM gick i Göteborg.
- Jag har aldrig varit så väl förberedd som då.
Det var bekvämt och billigare än att bo på hotell.
Vi kunde ha varit fler om folk varit medvetna om
att det går. Det var någon som kallade mig för galning. Det tog jag som en komplimang.
TfS #3
2014
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Från Borlänge till Sunne
Många höjde på ögonbrynen när turistbolaget Visit Södra Dalarna fick arrangera SM
i Falun 2012. Två år senare var det dags igen och vid nästa års SM har Sunne kommun
en viktig roll. Vad är det som gör Schack-SM så attraktivt för kommunerna?

V

isit Södra Dalarna ägs till hälften av sju
kommuner och till hälften av näringslivet.
Det uttalade uppdraget är att generera
besöks
nätter, vanligtvis genom större mässor
och kongresser, eller idrottsevenemang som SM i
Boule (2 000 deltagare!) och Pimpel-SM.
Cecilia Ölund är projektledare på evenemangs
avdelningen och var med när en av deras säljare
såg att Sveriges Schackförbund sökte efter en SMarrangör 2012. Visit Södra skickade in en ansökan
och fick förtroendet att hålla tävlingarna i Falun.
- Vi hamnade på drygt sex hundra deltagare och
då är vi nöjda. Visst märkte vi att schackspelare
håller i pengarna, men det visste vi redan innan.
Lika pålästa var inte OS-arrangören i Tromsø.
Taxi
bolagen hade hyrt in extrapersonal men
överraskades av att schackspelarna valde att gå.
Efteråt klagade näringslivet på att ”OS var en kata
strof som de förlorade pengar på”.
- Jag tror att vi är eniga om att det var lyckat,
fortsätter Cecilia Ölund. Det enda vi kunde klaga
på var vädret. Men det är ett väldigt kul evenemang
att hålla på med. Lite annorlunda.
När de fick ett samtal från SSF om att det
saknades arrangör även 2014 var det inte någon
tvekan. Men då skulle det vara i Borlänge på
konferensanläggningen Galaxen, som har erfaren
het från SM 1992 och 1995.
- Det är ingen nackdel att personalen har varit
med förut. Några av dem har berättat att de är
vana att hälsa på alla gäster, men att schackspelare
bara går förbi.
Precis som 2012 hyrde Visit Södra in personal
från Sveriges Schackförbund till kansli och live
sändning. Annars skulle de inte klarat av det.
Kostnaderna gör att arrangemanget går ungefär
jämnt upp efter ett större kommunalt bidrag.
- En schackklubb hade gått plus ekonomiskt,
men det är inte vår målsättning. I stället har vi
varit noga med att pressa hotellpriserna så mycket
det går, för att få många deltagare. I Falun var det
klagomål priserna i kiosken, men det kunde vi
inte påverka. Här har det varit bättre.
Konkurrensen från utpräglade turistorter som
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Leksand och Mora är en anledning till att södra
Dalarna har ett turistbolag. Förhoppningen är
att besökarna från evenemangen återvänder som
turister.
Cecilia tror att fler kommuner hade tjänat på ett
liknande upplägg.
- Många förstår inte riktigt vidden av ett
Schack-SM. Det märker man när man ringer runt.
Jag upplever att kommunerna inte förstår vad en
sådan här sak ger tillbaka till kommunen. Men de
borde vara väldigt nöjda!

Personalen har berättat att
de är vana att hälsa, men att
schackspelare bara går förbi.
Är ni intresserade om ni får frågan igen?
- Det tror jag. Fast nu är det mycket fokus på
Skid-VM i Falun nästa år.
Kommer Schack-SM tillbaka blir kanske
Cecilias dotter en av deltagarna. Efter det första
besöket på Galaxen ville hon åka dit varje dag och
på hennes arm kan man läsa ”Schack-SM äger”.
Vid sidan av är det målat ett hjärta.

SM 2015 i Sunne

Visit Södra Dalarna är inte den enda ickeschackliga organisation som visat intresse för
Schack-SM. I februari 2013 blev Björn Wiklund
på Värmlands Schackförbund uppringd av en
representant för Sunne kommun. Hon hade tittat
på SM i Falun och presenterade vad Sunne kunde
erbjuda som spelort.
Björn var överledare vid SM i Norrköping 1968
och visste vad det handlade om. Han fick snabbt
styrelsen att nappa på idén.
- VSF tillhör de mindre distriksförbunden, så all
fokusering på schacket inom vårt område gagnar
vår verksamhet. Kan vi spänna bågen och göra
en bra insats hoppas vi på den norska Carlseneffekten.
Kommunen erbjöd Sunne Arena som spellokal.
Partierna kommer att spelas i en fotbollshall och

i direkt anslutning finns en handbollshall för
analys, cafeteria och sekreteriat. Björn tror inte att
känslan av sporthall är något problem.
- Vi kommer att kunna tillhandahålla en hög
servicegrad och tror på att samla alla spelare i
samma lokal. Det ger en större gemenskap än
att några sitter här och några där. Men den stora
nyheten är att SM för första gången kommer att
spelas på konstgräs!
Spelarna kommer alltså inte att störas av ljudet
av skor mot ett hårt golv.

Gör vi en bra insats
hoppas vi på Carlseneffekten.

INVÅNARE
5 000 personer.
ÖVERNATTNING
Totalt runt 1 500 bäddar.
SCHACK-SM
9-19 juli 2015.
SCHACKKKLUBB
Nej. Närmast är Tolita SK, Hans Tikkanens moderklubb.
barndomshem Mårbacka och en golfanläggning.
Strax utanför ligger Frykensjöarna och det finns
även möjlighet att åka sidor, i en tunnel i Torsby.
Sunne saknar schackklubb, men kommunen
och Värmlands Schackförbund har gjort en
arbetsfördelning och samlat på sig erfarenhet från
de senaste årens SM. Framför allt vill de förbättra
driftsäkerheten på livesändningarna.
- Och så jobbar vi med en grej som vi inte vill
avslöja än.

Foto: Lars OA Hedlund

Första gången SM gick i Värmland var för
åttionio år sedan, 1926 i Karlstad. Den gången
deltog sextio spelare och Karl Berndtsson från
Göteborg kammade hem förstapriset på 150
kronor.
Hotellpriserna lär inte kunna pressas till samma
nivå som då, tre kronor, men det är i varje fall gott
om övernattningsmöjligheter. I Sunne finns också
vatten
landet Rotterosparken, Selma Lagerlöfs

SUNNE

Främst i bild syns Mästarklassen, i mitten klass I-IV och längst bort elitgrupperna.
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¤ ungdomssidorna

Martin Lokander är ungdoms
redaktör i TfS och spelade i
somras 38 partier på 44 dagar.

I det senaste numret av TfS skrev Carl Fredrik Johansson att ingen svensk junior
innehar IM-titeln. Svaret kom som ett brev på posten. I Visma Chess tog Jonathan
Westerberg sin sista IM-norm med marginal, och ett par veckor senare passerade
Linus Johansson 2400 i elo. De kan nu båda titulera sig Internationella Mästare.

Sättet ni fick titeln på var lite annorlunda. Linus
hade normerna men inte ratingen, Jonathan
hade ratingen men inte normerna.
Jonathan: För min egen del brukar jag göra rätt
stabila turneringsprestationer vilket har inneburit
att jag haft lite svårt att göra extremt bra turneringar
samtidigt som jag sällan gör urusla. Sen så har jag
inte heller spelat så många turneringar utomlands
med möjlighet att ta normer.
Min uppfattning om Linus är att han är lite av
motsatsen till det, hans resultat kan variera mer på
både gott och ont.
Linus: Jag tror att jag kanske hade styrkan
ganska länge eftersom jag tog mina normer i de
tävlingar jag fick chansen, men att jag inte spelade
tillräckligt mycket för att få upp elotalet. Men det
kom så småningom!
Vi har haft problem med att få fram svenska
elitjuniorer. Förutom öststaterna är Asien på
väg uppåt och även i Norge har många starka
juniorer växt fram. Vad behöver göras?
Jonathan: Mig veterligen finns det ingen strategi
från förbundets sida på den punkten. Jag tror att
nyckeln är att lära juniorer HUR de ska träna och
förse dem med material. En tränare kan inte göra
jobbet, eleven måste hjälpa sig själv i slutändan.
Linus: Lite hårdare träningar, riktiga träningar.
Vår klubb bygger mest på gemenskap och att ha
kul vilket gör att träningarna blir roligare men inte
särskilt effektiva. Lite mycket chock, blixt och för
lite problemlösning, öppningar och slutspel. Hur
är det i Team Viking?
Jonathan: Vi i laget är alla starka spelare och jag
gör min hemläxa och räknar med att de andra gör
den minst lika bra.
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Hur ser den kommande tiden ut? En seriös
schacksatsning, studier eller något annat?
Linus: För mig blir det väl främst studier, men
eftersom jag ska spela JVM i oktober så blir det
lite satsning innan dess.
Jonathan: Jag börjar på Södertörns högskola nu
i höst på kommunikatörsprogrammet. Förutom
Europacupen och JVM blir det schacket som
får anpassa sig efter studierna. Men en treårig
halvsatsning under universitetsåren är kanske lika
givande som en helsatsning under ett år?
Mycket möjligt. Att svenska juniorer väljer
studier före en schacksatsning är väldigt vanligt.
När blir ni stormästare?
Linus: Jag har ingen aning. Känns som att på
universitetet måste man ta plugget lite mer seriöst
och när man flyttar till en annan stad så är pengar
inget man har gott om, vilket då gör det svårt att
Linus Johansson och Martin
Lokander under Visma Chess

Foto: Lars OA Hedlund

Till och börja med: Grattis! Hur känns det?
Jonathan: Tack så mycket. Titeln i sig symboliserar
något slags erkännande att man kan spela okej
schack. skillnaden annars är väl att man slipper
lägga mer energi, pengar och tid på att bli IM.
Linus: Känns precis som vanligt, man märker
ingen skillnad. Ungefär som när jag blev FM.

IM Linus Johansson

Född: 28 januari 1995.
Bor: Göteborg.
Skol-SM-segrar: 2 (2009 och 2013)

IM Jonathan Westerberg

Född: 25 februari 1994.
Bor: Vallentuna, Stockholm.
Skol-SM-segrar: 6 (2002, 06, 07, 09, 11 och 12)

åka på tävlingar. Men förhoppningsvis blir man
det någon gång och om man ska säga ett år så
säger jag 2020!
Jonathan: Jag har aldrig känt till anledningen till
att man plötsligt blir bättre, allt sker undermedvetet
i mitt huvud. Så när min hjärna har bestämt sig
för att bli stormästare hoppas jag att jag tar mina
chanser. Om jag ska säga ett år säger jag 2014 eller
2054 (Jonathan syftar på att vinnaren av VeteranVM erhåller GM-titeln).
Lycka till! Som avslutning, har ni något råd till
de svenska juniorer som vill bli bättre?
Linus: Ärligt talat vet jag inte ens själv varför jag

är bra, men jag spelar en hel del blixt på nätet och
underhåller schacken hela tiden genom att titta
på partier, träna taktik, läsa böcker och besöka
klubben en till två gånger i veckan.
Jonathan: Under premissen att jag är ett föredöme
så rekommenderar jag att spela så mycket som
möjligt. Spela turneringar, spela på klubben, spela
på nätet. När jag var i tolvårsåldern kunde jag
dunka in ett par tusen partier per vecka på nätet.
Jag har även haft turen med stöttande föräldrar
som underlättat turneringsspelandet.
Linus: TUSEN PARTIER?
Jonathan: 1-minuters då såklart.

Westerbergs gambit
Jonathan Westerberg delar med sig av en siciliansk specialare, som han började spela
efter ett tips från Malmös ruffelkung Roger Magnusson.
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 g5!?

6.d3 ¤d4 7.¥c4 d5! 8.exd5 b5!

4.h3
Jag fick möta detta i huvud


turneringen i Pardubice.


4...a6 5.¥xc6 dxc6 6.¤xg5 ¤f6
  
7.d3 ¦g8 8.e5 £d5!

Notera att jag använder mig





   
av
idén som anges i variant C
  
   
ovan. Draget tillåter inga enkla
   
   
lösningar för vit.
   
   
9.exf6 £xg2 10.¢e2 ¦xg5!
11.¥xg5 £xg5 12.fxe7 £xe7+
 
 
13.¢f1 ¥g7 14.¤c3 ¥e6
 

0–0–0 16.¦e1 c4
15.£h5
Svart har mycket bra kompen
Efter 4.¤xg5 ¤f6! kombinerar Svart tar terräng på damflygeln sation för kvalitén i form av
svart hot mot e4, g2-bonden med tempo och har enkel löparparet, säkrare kung och
utveckling för sina pjäser. I Krokay bättre utveckling (Paszewskisamt ...Sd4.
a) Den rutinerade stor - Kislinsky, Wroclaw 2011 vann Westerberg, ½-½, 56 drag).
mästaren GM Mikulas Manik svart efter endast 21 drag.

spelade 5.¥c4?! mot mig och
c) En annan kritisk variant är
   
partiet fortsatte 5...e6 6.d3 d5 5.¥xc6 dxc6 6.e5 £d5!
7.exd5 exd5 8.¥b3 ¦g8 9.¥f4
Svart får spel mot g2, e5 och den  
h6 10.¤f3 ¦xg2 11.¥g3 ¥g4 ogarderade springaren på g5.
 
12.¢f1 ¥h3
7.¤f3 £e4+ 8.£e2 £xe2+    
Vit fick sträcka vapen efter 9.¢xe2 ¤d5 och svart har bra
   
ytterligare cirka 10 drag. Manik- kompensation.
Westerberg, Czech Open (blixt)
d) 5.d3 låter svart välja mellan   
2014.
flera idéer, t.ex. 5...¤d4 6.¥c4  
b) 5.0–0 tillåter en typisk d5! 7.exd5 b5 - Kislinskys idé i ny   
finess för varianten: 5...¦g8 version, se ovan.
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Sommarturné på kontinenten
Det senaste decenniet har det varit en tradition att svenska juniorer åker till sommarturneringen i Pardubice. Vissa passar på att spela ännu mer, bland annat ungdoms
redaktören själv.
Det finns flera teorier om hur man bäst blir
bättre på schack. Vissa läser böcker, andra ser
på DVD:er och några löser kombinationer.
Man får helt enkelt hitta något som passar. Men
gemensamt för de flesta starka schackspelare är att
de rekommenderar att spela mycket.
För många svenska juniorer blir det SM, men det
är viktigt att känna till att det finns bra turneringar
utomlands. De senaste fem åren har jag åkt ner i
Europa.
Efter Visma Chess flög jag, Felix Tuomainen och
Anton Darnell till det öppna Parismästerskapet.
Spellokalen var en del av Stade de France, där Paris
Saint-Germains damlag håller till, och genom ett
fönster gick det att bevittna friidrottstävlingar.
Bland de 41 deltagarna i den högsta gruppen
hade 31 FM-titel eller högre! Efter en godkänd
inledning blev mitt spel bedrövligt och likt en
dominoeffekt förlorade jag tre partier innan jag
avslutade eländet med en snabbremi.

Anton och Felix gjorde däremot mycket bra
ifrån sig i Open A. Det är alltid bra att möta
starkast möjliga motstånd, även om man riskerar
att bli en slagpåse. Anton var bland de lägst
rankade men visade var han hörde hemma och
tog femtio procent.
Vi lär återvända. Turneringen höll hög kvalitet
och arrangemanget var bra med rymlig spellokal.
Till skillnad från svenska turneringskaféer sålde
de inte korv med bröd utan snarare baguetter och
bakelser. Det enda som var dåligt var rondstarten
klockan sju på kvällen. Man var tvungen att vända
på dygnet för att inte vara trött när det var dags
att spela.
Efter den sista ronden i Paris tog vi ett sent flyg,
som olyckligt nog kolliderade med VM-finalen
mellan Tyskland och Argentina. I Prag missade
vi det sista tåget och fick spendera ett par timmar
utanför tågstationen. Det var lugnt eftersom vi



   
  
   
  
   
   

   
   
 
    





  
  
    
   
  
  
  
   
   
   

    
Enda sättet att försöka rädda sig 33.¦a3+
  
är att försöka evakuera kungen
Snabbaste avslutningen var
   
genom c8-b8, men det hjälper 33.£xc7+ ¢a4 34.¦e4+! £xe4
 inte.
35.¦a3+ ¢b4 36.£c3 matt.
 Anton Darnell
n Vadim Pisjikov
 Parismästerskapet 2014

22.¤xf6+! ¤xf6 23.£xg5+ ¢f8
24.£xf6 ¥xg2 25.£h8+!
Här behöver man inte slösa
tid på att ta tillbaka pjäsen.
25...¢e7 26.¦e1+ ¢d7 27.£f6!
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27...£b7 28.£f5+ ¢d6
29.£e5+ ¢c6
Eller 29...¢d7 30.¦ad1+ ¢c8
31.¦xd8+ ¢xd8 32.£e8 matt.
30.¦ac1+ ¢b6 31.£c5+ ¢a5
32.¦c3 £f3

33...£xa3 34.£xa3+ ¢b6
35.¢xg2
Elva drag senare tas pjäsen
tillbaka, fast nu med ett lite för
stort materiellt övertag - så svart
gav upp.

hade med oss ett bräde.
På morgonen anlände
vi till Pardubice för Czech
Open. Utöver schack finns
det tävlingar i poker, kalaha,
chock, rubiks kub och mycket
mer.

AV ALLA PRESTATIONER måste
jag lyfta fram Emanuel Sundins
som den främsta. Emanuel är
en lovande 15-åring från Gnarp
SK som imponerat i bland annat
Kadett-SM 2013. Han ställde
upp i den tuffaste tävlingen av
alla, 24-timmarsblixten, och
lyckades fullfölja! Jonathan
Westerberg försökte 2013 men
gav upp halvvägs.
Efteråt fick Emanuel frågan
om han var trött:
- Ja, lite, svarade han.
I huvudturneringen blev
det tyvärr inga större svenska
framgångar. Men vi hade alla Felix Toumainen i sin klassiska tänkarpose.
mycket kul, fick fina minnen
och skaffade nya vänner runt om i Europa. I umgicks på kvällarna, men i Olomouc hade vi
Pardubice anslöt Jonathan Westerberg, Sam wifi. Vi sågs alltså inte särskilt mycket.
Kassani, Emanuel Sundin, Simon Enström och
SOMMARTURNÉN VAR en trevlig resa som gav
Eric Lindström.
De flesta hade fått nog av schack efter Pardubice, massor av e rfarenheter - i år lyckades jag spela 38
men jag och Felix tog tåget vidare till Olomouc partier mot relativt starkt motstånd. Häng med
Chess Summer. Boendet var av billigaste klassen, nästa sommar, även om man måste erkänna att
nio euro per natt. I Pardubice betydde det att man kläderna inte luktar så gott efter fem veckors turné.

Foto: Lars OA Hedlund

I Olomouc hade vi
wifi och sågs alltså
inte särskilt mycket.

KADETTALLSVENSKAN, GÖTEBORG. I sista ronden blev det ett rent finalmöte mellan Uppsala SSS
och fjolårsvinnaren SK Rockaden, Stockholm. Inför matchen gjorde Uppsala ett taktiskt genidrag
och satte två av sina lägre rankade spelare på toppborden.
- Vi stretade emot bra, men det blev två förluster, säger Uppsalas lagledare Peter Nilsson. Men på
de lägre borden tog vi undan för undan över spelet och vann matchen med 3½-2½.
Uppsala Skolschacksällskap bildades 2005 för att organisera schack i skolan, men när juniorerna
blev allt mer intresserade höjdes ambitionerna. Guldet är den största framgången än så länge.
SK Rockaden tog silver, SS Manhem brons och därefter följde Västerås SK, Limhamns SK och
Nolereds SK. Nästa års kval arrangeras 9-10 maj.
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TV

FEBER
-

I NORGE

Den osannolika berättelsen:
Så blev schack i rutan en jättesuccé
Magnus Carlsen har satt Norge i schacktrans och TV-kanalerna slåss om schack
sändningarna. Det ingen trodde skulle hända har hänt: miljoner norrmän vill se schack
på TV. Slow-TV har kommit för att stanna. Och där är schacket vinnare.
TEXT AXEL SMITH FOTO MADS NYBORG STØSTAD
- DET ER STOR idrett! ropar programledaren Ole
Rolfsrud. Pila spratt over til Norges halvdel!
Det har precis plingat till – ett nytt drag i Norges
match. Längst upp på TV-skärmen visas en stapel
för vart och ett av partierna, och en röd pil flyttar
sig från vänster till höger beroende på vem som
står bäst.
- Pila spratt! Se nå pila!!
Rolfsruds betraktelser varvas med sansade
kommentarer från experterna Torstein Bae och
Atle Grønn, kameror från spellokalen, intervjuer
”ringside” och besök av de norska spelarna. Till
sist är Heidi Røneid folkets röst i studion. Och hon
är verkligen folkets röst. Över en miljon norrmän
har bänkat sig för att följa hur Carlsen & co flyttar
träpjäserna.
hade schack i Norge samma
undanskymda mediatillvaro som i Sverige:
schackspalter bland korsord och knep & knåp.
Med Magnus Carlsen har schacket bit för bit tagit
sig in på sportsidorna. På TV-fronten kom genom
brottet i samband med VM-matchen ifjol, då
både NRK och VG-TV direktsände matchen i sin
helhet. Samtidigt kunde man ana schackspelarnas
oro: kommer verkligen TV-tittarna att bibehålla
sitt intresse om de matas med så stora doser? Det
är ju trots allt bara schack.
- Nej, först och främst är det vanvettigt goda
historier, säger Beate Harstad Jensen, redaktions
chef på NRK i Tromsø. Schack-OS är extremt
internationellt – hela världen under ett tak.
Hon sitter bakom studion på andra våningen i
spellokalen och kan se det som TV-tittarna inte
ser: hur experterna som inte är i bild skämtar,
hostar och småpratar med varandra. Beate
berättar att idén om att sända OS drag för drag
funnits länge, men att det var först när de såg det
enorma intresset för VM-matchen som det blev
till verklighet. Hon menar att hemligheten bakom
FÖR TIO ÅR SEDAN
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OS-ambassadör Hans Olav Lahlum håller föredrag.

en lyckad sändning är kombinationen av goda
historier, duktiga schackexperter och en ickeschackspelande programledare som balanserar
nivån.
Inför OS reste NRK till flera turneringar för att
se hur det fungerade och i månader testade de
olika sätt att sända. Pilen skapades inte över en
natt.
I Tromsø arbetade 40 personer med att rigga
studion och 30 med produktionen. För NRK gör
det Schack-OS till årets största idrottsarrangemang
i Norge.
- Jag tror att det kan bli ännu mer framöver,
säger Beate Jensen. Vi bygger upp profiler. Tittarna
blir exempelvis bekanta med damlaget. Tidigare
kände de bara till Magnus Carlsen.

Livsstil med dumma frågor

I OS-loungen står TV:n på, med fler pling,
hoppande pilar och förinspelade intervjuer.
Hans Olav Lahlum, författare, historiker och
schackspelare, är expert hos NRK:s konkurrenter
VG-TV och TV2, men efter att de båda förlorat
upphandlingen av rättigheterna till OS får han
nöja sig med att vara TV-tittare.

- Hade någon sagt att det skulle bli så här hade
vi bara skakat på huvudena, säger Lahlum. Med
VM-matchen fick vi en chans och använde den
bra. Det avgörande var att få tag på personer som
kunde kommentera intressant. Själv är jag bara en
pjäs i spelet, men kanske en tung pjäs.
På skärmen frågar Rolfsrud om inte
målskillnaden i schack är allt för komplicerad för
att redogöras för.
- Han har nästan gjort det till en livsstil att ställa
dumma frågor, säger Lahlum. Men att knäcka
koden var just att inte göra det allt för avancerat.
Tittarna har runt 100 i genomsnittsranking. Sam
tidigt ska man inte undervärdera hur smarta de är.
Efter VM-matchen är det många som har lärt sig
grunderna och även bland journalisterna ser man
ett klart kvalitetslyft.
Lahlum berättar att han fått e-post från en
spelare som tyckte att det blivit för låg nivå och att
de borde hyrt in Peter Svidler som kommentator.
Men första budet är att vända sig till allmänheten
– då är schack en produkt som håller.
- Der spratt pilen langt tilbake! utbrister
Rolfsrud i rutan.
Vid första anblicken skulle man nästan kunna
tro att han refererar en pilbågstävling.
- Pilarna är bara trams, säger Lahlum. Men de
ger något att prata om.
Han berättar om en OS-final just i skytte, där en
expert höll en alldeles för hög nivå. Sändningen
blev så dålig att producenten såg sig tvingad att
bryta mitt i.
- Som Ronald Reagan sa är det viktigare att
kommunicera ett budskap än att ha ett.
Vad tror du om chansen att uppleva något
liknande i Sverige?
- Svenskt schack saknar en Björn Borg. Men än
så länge har vi inte klarat att få upp intresset när
Magnus Carlsen inte är med.
I soffan framför TV:n i OS-loungen sitter
Magnus pappa Henrik. Han berättar att hans
son tycker att det är helt okej att ställa upp
på intervjuer – så länge han är på bra humör.
- Men prata med Espen Agdestein. Han har en
mycket tydlig mediestrategi.

Media en del av Magnus jobb

Espen Agdestein kommer till receptionen på
hotellet före utsatt tid, men det dröjer inte många
minuter förrän någon söker honom och han måste
ta en paus i intervjun. Som manager till Magnus

Carlsen är han påpassad; allt ska gå genom honom.
Han har redan sållat bort 95 % när det är dags för
planeringsmötena, då journalisterna bokas in på
speciella mediedagar var tredje vecka.
Efter ett par minuter ursäktar sig Espen
återigen. Tjugo minuter senare är han tillbaka och
berättar om det jobb han haft de senaste fem åren.
Dels den praktiska biten, som turneringar och
träningsläger, men framför allt med medierna. I
början tog han själv kontakt hela tiden och bjöd
med journalisterna på turneringar för att visa hur
det såg ut.

Magnus ska vara
sportig och ha kul.
Smart och sexy.
Espens första målsättning var att få in en
miljon vardera från fyra sponsorer. Det var en
svår uppgift: Magnus var endast 18 år, inte bäst
i världen och till råga på allt spelade han schack,
som aldrig varit någon stor material- eller TVsport.
Men det fanns potential. Espen var sju år
vid Bobby Fischers VM-match på Reykjavik
och menar att den visade att det finns ett stort
underliggande schackintresse.
- Även i Sverige! Schack har alltid varit en bra
symbol, men ingen har varit tillräckligt känd.
Varje sport behöver starka profiler, ungefär
som Tiger Woods i golf. När inte han spelar går
tittarsiffrorna ned med 40 %.
När journalisterna började komma satte
Espen upp en tydlig plan för hur Magnus skulle
profileras.
- Han skulle vara sportig och ha kul. Alla vet
redan att schack är intellektuellt krävande, så
det är ingen poäng att lyfta fram det, utan vi
kunde bygga på andra egenskaper. Smart och
sexy. Bilden med schackspelare som nördar
med smutsiga kläder och dåliga kavajer behövde
utmanas. Magnus har goda värderingar och säger
sällan något dumt, men det svåra var att få honom
att vara tillräckligt öppen.
Plötsligt föll flera bitar på plats. Magnus, som
”egentligen inte är intresserad av kläder”, fick ett
sponsoravtal med G-star och gjorde samtidigt en
fantastisk turnering i Nanjing i Kina. Han tog sig
inte bara in på sportsidorna utan fyllde dem och
krattade därmed vägen för TV-sändningarna.
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Undervärdera inte den röda pilens betydelse, säger Rolfsrud. Här är den långt in på Ivan Saric planhalva.

- Magnus är ett fenomen, säger Espen, men nu
har folk också blivit intresserade av schack. Jag
träffade exempelvis en biodirektör som aldrig
spelat men blev så fast av TV-sändningarna att
han inte kunde gå till jobbet.
Som manager ska inte Espen bara få in schack
i media utan också skärma av Magnus. Som
schackspelare vet han att det krävs lugn och ro.
- Hans jobb är att spela schack, men sponsorer
och media är också en del av jobbet. Men det
måste vara lustbetonat för honom. Han frågar
alltid varför han ska göra olika saker.
Ska de till New York för sponsor- och
mediauppdrag lägger Espen in en basketmatch
som lockbete. Magnus har dock genomskådat
strategin och sagt att Espen är bra på att få honom
att tror att han bestämmer.
Espens nya mål är att Magnus ska bli en
internationell superstjärna, vilket skulle kunna
öppna ännu fler dörrar.
- Vi har inte nått full potential än. Men det
viktigaste är trots allt att Magnus trivs.
Samtidigt får Espen Agdestein ytterligare en
förfrågan. Norges statsminister vill göra första
draget i dagens parti.
- Det är det enda hon önskar av Magnus, lägger
personen till.
Espen svarar att det låter som ”god kost” och
ställer några frågor innan han ger sitt medgivande.
- Normalt hade jag sagt nej, men jag varnade
honom igår.
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MAGNUS CARLSEN MÖTER kroaten Ivan Saric. Vid
brädet trängs statsminister Erna Solberg, Kirsan
Iljumsjinov, ett trettiotal fotografer och lika många
åskådare. Magnus tittar upp i taket, men böjer sig
sedan ner och plockar upp en flaska med utspädd
apelsinjuice. Isbre-vatten – Espen har påpekat
att schack visst blivit en materialsport i och med
sponsoravtalet med vattentillverkaren.
Magnus sluter ögonen, tar en klunk, sätter ned
flaskan och fixerar blicken på brädet. En minut
senare skakar Erna Solberg hand med honom,
spelar 1...e5 och börjar småprata med Kirsan.
- VI SER AT PILA spratt i retning kroateren, ropar
Rolfsrud ett par timmar senare. Vi skal ikke
undervurdere betydningen av den pila! Det er
bare et tidsspørsmål før den kroatiske dolken er i
Carlsens hjerte.
Bildligt, lägger någon till. Carlsen förlorar
partiet och Norge matchen. Ändå kommer han
till TV-studion efteråt.
- Jag missar enkla saker, säger han. Och
kreativiteten saknas. När jag satte mig ned kändes
det bra men efter en halvtimme var jag helt tom.
Det finns ingenting där, inga idéer.
Han tror dock att formen återvänt till Sinquefield
Cup, som är hans nästa turnering.
- Jag ska inte skylla ifrån mig, men spelar jag
med sex spelare i salen i stället för tusen...
Men TV-intervjuerna kommer han inte undan.
TV2 direktsänder från Saint Louis. n

Ambitiöst herrlag som aldrig lyfte
I Tromsø mönstrade Sverige sitt starkaste landslag någonsin, men de kom aldrig riktigt
igång. Efteråt minns Tiger Hillarp framför allt den överväldigande uppmärksamheten,
som han fortfarande inte hämtat sig från.
DET HÄR VAR på många sätt en Olympiad
som inte liknade någon annan. Inte för
att den utspelade sig i det natursköna
Tromsø, för att maten var si, eller för
att arrangemangen var så. Nej, den
fullständigt överväldigande skillnaden
var uppmärksamheten som Olympiaden
drog till sig i värdlandet. Jag har fort
farande inte hämtat mig från den verk
lighetsfrämmande känslan av att kunna
se schack på TV sex timmar om dagen,
att hitta schackböcker i matvarubutiker
och schackspelare på förstasidan av ”Se
og hør”.
Min dagliga rutin, efter partierna, var
att slå på både internetkommentatorerna
på Chess24 och TV:n på hotellrummet.
Den sista timman kunde man invagga
sig själv i den bekväma tron att schack
var världens mittpunkt. Det twittrades,
bloggades och lades upp drivor av länkar
på Facebook, tills det nästan kändes för
mycket. Hur mycket finns det egentligen
som kan sägas om ett Schack-OS?
MED UNDANTAG från undertecknad, som
vilat upp sig två dagar på hemmaplan
efter Politiken Cup, så anlände det
svenska laget i öppen klass från ett
kortare läger i Arvika. Vi var samlade

Nils Grandelius (6/11), Evgenij Agrest (2½/7), Tiger Hillarp (6/9)
Hans Tikkanen (4½/9), Emanuel Berg (6/8)

ÖPPEN KLASS
1. Kina
2. Ungern
3. Indien
29. Norge
33. Sverige

11
11
11
11
11

8
7
7
6
7

3
3
3
2
0

men försiktigt optimistiska inför starten.
För den som är intresserad av lagets
insatser rond för rond rekommenderar
jag Stellan Brynells utmärkta rondreferat
på landslagsbloggen. Kortversionen
lyder: vi vann första ronden och sedan
gick det fullständigt fel i den andra. Det
var på inget sätt ett resultat som hade
Tiger Hillarp behövt definiera vår insats i Olympiaden,
men det skulle visa sig att vi aldrig riktigt
har spelat för
landslaget
kom över det. Jag har hört många säga att
sedan Elista
Olympiaden bara handlar om att spela
1998, då han tog bra i de sista två ronderna och – bara så
en individuell
det är avklarat – jag kunde inte vara mer
bronsmedalj.
oenig. Det beror på hur ambitiös man
är. Om laget ska ha chans på en topptio placering så räcker det inte med att
snubbla in två bra resultat i slutronderna
och det är inte heller särskilt troligt att
man gör bra matcher om inte åtminstone
fyra av de fem spelarna spelar på eller
över sin normala nivå. Efter den andra
ronden kom vi aldrig dit och med tanke
på det så får vi vara nöjda med att sluta
33:a, en placering över vår ursprungliga
ranking.
En av våra bättre matcher var mot
Albanien i rond nio. Nils visade vägen
med förberedelser av världsklass.

0
1
1
3
4

19
17
17
14
14

31½
29
30½
25½
25

1. Sri Lanka 3-1
2. Kazakstan ½-3½
3. Marocko 3½-½
4. Island 2½-1½

5. Tjeckien 1-3
6. Estland 2½-1½
7. Spanien 1-3
8. Japan 3-1

9. Albanien 4-0
10. England 1-3
11. Bangladesh 3-1
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förstå varför Nils bestämt sig för
 
n Erald Dervishi
att spela denna variant.
  
 Spanskt
14.¥xd4 ¥h5
   En annan möjlig fortsättning
1.e4 e5
är 14...¥xf3.
Dervishi är en exceptionellt    
15.g4 ¥g6 16.¤c3
konsekvent spelare som alltid   
Strukturellt står vit tvek
bemöter 1.e4 med Spanskt (där  
löst bättre, så ställnings
han spelar samma variant)



bedömningen beror helt på
och alltid bemöter 1.d4 med
om g4-bonden visar sig vara en
Slaviskt. Fördelen med ett  
svaghet eller ej.
sådant upplägg är förstås att 
 Nils Grandelius

man kan lära sig det mest som är
värt att veta om sina öppningar,
men nackdelen är att man blir
känslig för preppar och riskerar
att dö av uttråkning.
2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6
3...¤f6 leder till det populära
Berlinförsvaret som har fått sig
några törnar av Caruana på
sistone.
4.¥a4 ¤f6 5.0–0 ¥e7 6.¦e1 b5
7.¥b3 d6
Efter 7...0–0 kan vit spela både
8.d4 och 8.a4. Svarts dragföljd
gör bägge dessa drag mindre
attraktiva.

Det kritiska draget enligt Nils.
Förr spelades 10.d5 ¤a5 11.¥c2
tämligen frekvent, men 11...£c8
med idén 12.h3 ¥d7, följt av c7c6, verkar lösa svarts problem.
10...exd4 11.cxd4 ¤a5 12.¥c2
c5
Nils spelade själv 12...¤c4
13.¥c1 c5 14.b3 ¤b6 15.¤bd2
¦c8!? mot Dusan Popovic
i Golden Sands, Bulgarien,
tidigare i sommar och lyckades
så småningom vinna.
13.h3

8.c3
Här leder 8.a4 ¥g4 9.c3 0–0
till en ställning där svart har
klarat sig bra och 8.d4?! ¤xd4
9.¤xd4 exd4 är bättre för svart
eftersom 10.£xd4?? c5 förlorar
pjäs. Nils avviker i stället i nästa
drag genom att inte spela det
vanliga 9.h3.
8...0–0 9.d4 ¥g4 10.¥e3

alternativen, men Dervishi
hade spelat det tidigare.
Med tanke på vilken ytterst
konsekvent spelare han är så
var det inte svårt för Nils att
gissa att denna ställningen
skulle uppstå igen.
Vanligare är 13...¥xf3 eller
13...¥h5 14.g4. När jag ser
vilka komplikationer som
uppstår så har jag inte svårt att

16...¦c8 17.¦c1!


 
  
  
   
  
  
 
  

Vit garderar löparen på c2


och gör sig därmed beredd att
bemöta b4 med ¤d5. Detta
 
känns som det kritiska läget för

  
en möjlig förbättring av svarts
 
   
spel.
  
   
17...¤c6
  
  Oliver Renet anger en variant
   
som visar på vits möjligheter:
  
17...¦e8 18.¤h4! ¥xe4? 19.¥xe4
   
 
¤xe4 20.¤f5 med ett rasande
  
 
angrepp för vit.
 
 Efter 17...b4 18.¤d5 ¤xd5
 
13...cxd4
19.exd5 ¥f6 20.¥xg6 hxg6
 Detta är mindre vanligt än 21.¦xc8 £xc8 22.¥xf6 gxf6
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23.£d2 har svart problem
med den svaga b-bonden och
springaren på kanten.
Kanske är 17...¤c4 en för
bättring? Jag misstänker att Nils
hade full koll på det.

Jag hörde Nils säga
att f-bonden inte
spelar någon roll.

18.¥e3 ¤b4
Efter 18...¦e8 19.¤h4! hade
svart stora problem i Leinier
Dominguez - Ernesto Inarkiev,
Tripoli 2004.
19.¥b1 d5 20.e5 ¤e4 21.¤e2!

28.e6!
Det här draget föregicks av
en längre fundering, den första
Nils såg sig tvingad till under

partiet. Nu är gxf7+, följt av
   
¤g5 ett fruktansvärt hot som



det inte är möjligt för svart att

värja sig emot.
   
 
28...£b7 29.exf7+ ¦xf7 30.¤g5
  
  
¦e7



Det gör inte saken bättre, men
  



30...h6
31.¦e8+ ¥f8 32.¤g6
  
hxg5
33.£b3
var inte heller så
  
  
lustigt
för
svart.
   
  
 31.£d8+

Svart gav upp.
27...¤xa2?
 Så här spelar man efter att 
ha räknat på allt och insett att    
21...¤c5
ens ställning är mycket sämre  
Svart skulle helst spela något än vad man först trodde. Efter
i stil med 21...f5 då det inte att ha ratat ¥xf2 så kräver (den    
är alldeles glasklart hur vit haltande) logiken att man    
ska fortsätta. En möjlighet är mumsar i sig en annan bonde.   
22.exf6 ¦xc1 23.£xc1 ¦xf6
Vid
middagen
efter    
(nödvändigt, annars fångar matchen hörde jag Nils säga
  
vit ¤b4 med a3) 24.¤fd4 ¤c5 ”f-bonden spelar ingen roll”
25.¤f4 med viss fördel för vit.
och utan att veta vad som     
22.¥xc5 ¦xc5 23.¦xc5 ¥xc5 dryftades så antar jag att han 
24.¤f4! £b6
syftade på: 27...¥xf2+ 28.¢g2,
då 28...¥c5 29.£b3 ¤c6 30.e6

inte är att tänka på för svart,
   
samtidigt som datorns förslag
  
inte heller duger: 29...£c6
30.¦xb4 ¥xb4 31.£xb4 £c4
  
32.£d2 £xa2 33.¤d5!
  
initiativ.
25...¥e4 26.¥xe4 dxe4 27.¦xe4
27.¤g5 e3 är bra för svart.

   
  
  
  
     
   
  
 
  
25.¦e2!
Ftacnik skriver att det är oklart
varför Rustam Kasimdzjanov
inte valde detta aktiva drag i sitt
parti mot Michael Adams, även
det i Tripoli 2004. Efter 25.¦f1
kunde svart försökt utjämna
med 25...¥xb1 26.£xb1 ¥e3!?,
även om vit behåller ett visst

  
    

Analysdiagram

Vit står ännu bättre än den
”stor fördel för vit” som
silikonmonstret anger.

Tigers flaska med OS-vattnet
Isbre slog Nigels Coca-Cola.

Rond 10: England-Sverige

Själv hade jag en trög start, men
lyckades komma igång mot
slutet. I näst sista ronden var
vi tvungna att vinna eller spela
oavgjort mot England för att få
chans på en mer framskjuten
placering. Jag fick spela svart
mot Nigel Short.
TfS #3
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n Tiger Hillarp
 
 Kungsindiskt
 
1.d4
   
Nigel har vanligtvis undvikit
  
att spela 1.d4 när det funnits 
en risk att möta Kungsindiskt, 
  
så hans första drag överraskade

  
mig något.
   
1...¤f6! 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4  

d6 5.¥d3 0–0 6.¤ge2
   
  
11.d5

  Det var också möjligt att

behålla spänningen med något

 
i stil med 11.¦ad1 ¥b7 12.dxe5
 
   
¤xe5 13.b3 med oklart spel.
 11...bxc4 12.¥xc4 ¤b6!?
    
Jag ville tvinga löparen till att
9.¥g5!?
  
förklara sig innan jag stängde
Ett
nytt
drag
som
ser
tämligen
   
logiskt ut. Löparen är något mer centrum. Efter 12...c5 13.¤g3!

aktiv på g5 än e3 och h7-h6 är ¤b6 14.¥e2 står jag klart sämre

ett drag som vinner ett tempo på damflygeln utan att ha någon
 bara för att förlora ett tempo till egentlig kompensation på
 Nigel Short

Nigel spelade det här draget
snabbt och jag insåg att han
antagligen hade preppat något
mot 6...¤bd7!? som jag har
spelat två gånger tidigare, senast
mot Axel Smith i Visma GM i
början av sommaren.
De flesta teoriböcker rekom
menderar 6...¤c6 men jag antog
att min motståndare förberett
sig även mot detta. Alltså var det
dags att improvisera...
6...a6!? 7.0–0 c6!?
Efter 7...¤bd7 kommer vi in
i min vanliga variant via drag
omkastning. Problemet här är
att 8.¥c2! (För att kunna bemöta
c5 med d5 utan att tillåta ¤e5,
med avbyte av en lätt pjäs.) 8...
c6 9.a4! e5 10.d5 leder till en
ställning där jag tvingas slå på
d5 innan jag kan spela a6-a5.
Den resulterande ställningen är
förfärlig för svart eftersom vit
har erövrat det viktiga b5-fältet
nästan utan kamp.
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8.f3
Svart hoppades på 8.a4?! a5
följt av ¤a6 och e5, vilket vinner
c5-fältet.
8...b5

£d2 draget därefter.
9.¥e3 ¤bd7 leder till en
ställning som bl.a. uppstod i
första VM-matchpartiet mellan
Karpov och Kasparov 1990.
Den här sortens ställning är
mig tämligen bekant, men
för Nigel som inte har någon
längre vana som 1.d4-spelare,
så var det bättre att undvika de
upptrampade spåren.
9.a3 har också spelats en del
och anges ofta med ett ”!”, men
jag har svårt att se meningen
med det. Jag menar, e4 är ju
synnerligen välgarderat och b5b4 är det sista svart vill göra här.
9...¤bd7
Jag funderade en stund över
9...£b6 , med idén att utnyttja att
vits löpare inte deltar i försvaret
av d4. Jag kom emellertid till
slutsatsen att 10.£d2 ¤bd7
11.¢h1 leder till en ställning
där jag får svårt att rättfärdiga
damens placering.
10.£d2 e5

kungssidan.
13.¥b3
Efter 13.b3 ¤xc4 14.bxc4
c5 får vi en Kungsindisk
struktur med ganska oortodox
pjäsfördelning. Jag misstänker
att svart har hyfsat motspel, del
vis p.g.a. att c4-bonden kan visa
sig svag senare och delvis för f7f5 kommer att skapa kaos av det
gamla goda slaget.
13...c5 14.a4



  
  
   
  
  

   

14...¦b8!?
Jag hade använt en del tid
och bestämde mig för att spela

några snabba, intuitiva drag.
15.¦fb1 £c7 16.¢h1!? ¤h5!
17.g4 ¤d7 18.¥d1

än att vara svart här.
21...¦b4
Det är intressant att spela
21...¦e8,
för att kunna bemöta

¥h6 med ¥h8, men; 21...f5 är
  
för tidigt p.g.a. 22.gxf5 gxf5
 
23.¦g1 ¤g6 24.¥h6 med fördel
  
för vit.
22.¥h6! ¥xh6
  
 Det är generellt sett rätt att slå
en sådan löpare för att senare
   
vinna tempon genom att tvinga
 
vits dam till reträtt.
 
23.£xh6

25.a5


  
   
   
  
  
   
 
  

25...£e7

Detta kommer att visa sig
18...¤f4
vara en tempoförlust senare och
  
Draget är tematiskt och jag
både 25...¤g6!? och 25...£b7
drog mig för att spela 18...¤hf6  
kan ha varit bättre alternativ.
eftersom 19.¤g3 ger oss en   
26.£h3 ¤g6 27.£f1 h5
ställning där vits uppställning    
28.¥xa6 ¥xa6 29.£xa6 hxg4
på kungsflygeln är nära optimal.  
30.£f1
Å andra sidan måste vit hålla
   

koll på den svaga damflygeln


   
samtidigt och det verkar som att
jag kunde fått bra motspel här   
    
med något i stil med 19...¦b4 
   
20.¥e3 ¤e8 21.a5 £d8 22.¥a4
  
23...f6?!
¤c7 23.¢g2 ¥f6 24.b3 ¦d4!.
Det här är alldeles för slött.   
19.¤xf4 exf4 20.¥xf4 ¤e5
Nu får vit chansen att reparera    
21.¥e2
de svarta fälten. Bättre var
   

23...£e7! 24.£e3 (24.a5 g5!)
  
24...£h4 med bra kompensation  

 
för bonden.
24.¦a2?!
30...¤h4
  
Vit
missar
sin
chans
att
ställa
Motorn föredrar 30...¤f4, ett
   
mig inför problem med 24.£e3!. drag som inte snuddade mitt
 
Då måste jag spela exakt. 24... medvetande under partiets
   
g5? är ett misstag eftersom gång. Poängen är att 31.a6 (31.
25.¤a2! följt av b2-b4 ger vit fxg4 ¦xe4 32.¦aa1 ¦d4 och det
 
fördel. Svarts bästa försvar är visar sig varför springaren står
  
25.b3! ¦xb3 26.¦xb3 bättre på f4: d5-bonden är hotad
 24...£b7!
£xb3 27.¦b1 £c2 28.¦b6 ¦d8
Jag har fått många frågor om
varför jag gick in i den här
ställningen istället för att backa
med springaren i förra draget.
Det enkla svaret är att min
ställningsbedömning säger mig
att svart har full kompensation
och att det är svårare att vara vit

29.a5 ¢f7 då vit behåller en viss
press med 30.h4 följt av ¥d1 vid
ett senare tillfälle.
24...g5!
Nu är samtliga vits pjäser
passiva och svart har full
kompensation. Dessvärre hade
jag inte mycket tid kvar.

och i vissa varianter hindrar
springaren vits dam från att slå
bonden på f6.) 31...¦a8 32.fxg4
¦xe4 33.¦aa1 ¦e3 är lovande för
svart eftersom 34.¦e1 faller på
34...¦xa6!.
31.fxg4 ¦xe4 32.a6?!
Under partiet oroade jag
mig för 32.¦aa1, utan att egen
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tligen ha tid att förbereda ett
svarsdrag. En variant som
flög förbi var 32...f5 (32...¦xg4
33.£e1.) 33.¦e1 fxg4 34.¦xe4
¦xf1+ 35.¦xf1 £d7, med idén
36.a6 g3. Det är osäkert om vit
har något reellt efter 35...£d7,
men det hade varit mycket svårt
att spela svart med bara minuter
på klockan.
32...¦a8 33.¦ba1
Jag oroade mig för 33.¦aa1
men missade att 33...¦e3 34.¦e1
faller på 34...¦xa6!.
33...¦e3
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£xb2! vilket visar sig leda till
   
vinst i samtliga varianter. Två
    
illustrationer: 42.a8£ £b1+
43.¢g2 £h1+ 44.¢f2 ¦h2+
    
45.¢e3 £c1+ 46.¢e4 £c2+
   
47.¢e3 £d2+ 48.¢e4 ¦e2+
  
49.£xe2 £xe2+ 50.¢f5 £e5#
    
och 42.¦e4 42...£a1+ 43.¦e1
   
£xa7 44.¦e6 ¦h6 och svart
kommer snart att konvertera
  
 sina två merbönder till vinst.

39...¦e2 40.a8£ ¦xh2+
35...£e5?
Vit gav upp.
Jag var inte ens i närheten av
att se att 35...¤f3! 36.£f2 ¦h8 När jag var färdig spelade
37.a8£ ¦e1+!! vinner för svart. Hans och Nils fortfarande.

Såväl 38.¦xe1 £xe1+ 39.£xe1 Nils hade en förfärlig ställning
  
¦xh2# som 38.¢g2 ¦xh2+ mot Michael Adams och Hans
39.¢xf3
¦xf2+ 40.¢xf2 £e3+ låg under med pjäs mot David
    
41.¢g2
£g1+ 42.¢f3 ¦e3# Howell. Det såg inte hoppfullt
   
ut. Men plötsligt gjorde Howell
leder till matt.
   
ett inexakt drag och sedan kom
36.£f2! ¤f3 37.¤e4??
   Jag förväntade mig 37.£g3 ett till och ett till och plötsligt
    
och Nigels drag kom som en stod Hans på vinst. Om jag trott
chock. Vad hade jag missat? på en högre makt som griper in
   
Mitt nästa drag gjorde jag med personligen i våra liv så hade
  
två sekunders marginal på jag i det ögonblicket inte tvekat
hela
att be om ett ingripande, till vår
klockan.
och Hans förmån. Nu slutade
Nu har svart ett livsfarligt 37...¦xe4?!
Ännu ett misstag i tidsnöden. det snöpligt med att Hans satte
angrepp som bygger på en
kombination av ¤f3, £e5, ¢g7 Istället vinner 37...¦h8! 38.¤g3 bort sig i sista draget innan
tidskontrollen och därmed
¦e1+ direkt.
och - till sist - ¦h8.
slutade matchen 1-3.
38.£xf3 ¦h8
34.¦a4?
Om man ska tro min digitala I sista ronden tog vi oss
samman, vann stabilt mot
sidekick så står svart bättre     
Bangladesh och knep därmed
efter 34.£f2! ¤f3 (Med min     
33:e plats.
begränsade tid såg jag inget
    
bättre än 34...¢g7 35.a7 £e5
36.¦a3 ¦h3 37.£e2 ¦e3 38.£f2    
 Läs vad Stellan Brynell
¦h3 med remi.) 35.¦a4 ¢g7  
tycker i Fråga landslags
36.¦f1 ¦h8 37.£xf3 ¦xf3    
tränaren på sida 54.
38.¦xf3 £a7, men en sån här    
ställning är allt annat än lätt att
   
spela för en icke silikonbaserad
Toppstriden
livsform. Vit kan föra över sin  Kampen om guldet utspelade
springare till f5 via e4 och g3 39.£g2?
sig denna gång högt över våra
och sedan verkar det hela vara
huvuden, men det var upp
Det är ingen överdrift att säga
en ganska öppen affär.
lyftande att se Norge hänga på i
att Nigel inte var i form under
34...¢g7 35.a7
toppen. Magnus Carlsen bar ett
detta OS. Vits bästa försvar var
tungt lass och mot slutet kändes
39.¢g1! £xh2+ 40.¢f1, då svart
det som att förväntningarna på
tvingas hitta 40...¦xa4 41.¦xa4
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honom var något orealistiska.
Hans sista parti var förvisso
långt under hans normala nivå,
men fram till dess hade han
i stort sett presterat som för
väntat. NRK ägnade huvuddelen
av sina dagliga sex-timmars
sändningar åt att analysera
Carlsens partier och resten
åt att bevaka de övriga norr
männen, med en befriande brist
på Jantelag. De förväntade sig
att ha en chans att vinna och när
det inte gick deras väg frågade de
sig vad som gått fel och hur det
skulle kunna bli bättre. Till OS i
Baku 2016 är det inte otroligt att
Norge har en eller två nya, unga
stormästare och därmed kan
hota toppnationerna. Framtiden
ligger för Norge.
Ryssland har inte vunnit
Olym
piaden sedan Kasparov
var med i Bled 2002. Under
de tidiga ronderna var det ett
återkommande samtalsämne
vid frukost och lunch om de
skulle vara kapabla att återställa
ordningen. Vi hann inte spek
ulera särskilt länge innan det
blev uppenbart att ingen av de
ryska spelarna hade prickat
in formen. De försvann från
guldstriden efter en 3-1 förlust
mot Tjeckien i rond sju.
Azerbajdzjan försvarade framgångsrikt toppbordet i rond
fyra till sju. Sedan mötte man
Kina och då tog det stopp.
Kina spelade tre oavgjorda
matcher mot Nederländerna,
Ryssland och Ukraina och vann
välförtjänt guldet. Ett avgörande
ögonblick i det kinesiska seger
tåget kom i rond åtta mot just
Azerbajdzjan. På bord 1 och 2
spelade man två säkra remier
och det är ingen avancerad
gissning att planen var att
tredjebordsspelaren Yu Yangyi,
som tog 9½/11, skulle avgöra.

45.¥e8 b4
Jaha, första delen av uppdraget
n Eltaj Safarli
fullfört.
Svart är passiv. Hur
 Tromsø, rond 8
kommer
man vidare? Har svart

några
hot?
   

 Yu Yangyi


 
  
  
   

   
  
  
    
  
  
    
    
  
Mittspelet är över. Vits bättre     
bondestruktur och fribonden 
på d5, samt svarts dåliga löpare
på b7, gör att vit står lite men
klart bättre. Frågan är om
ställningen kan vinnas?
38.g4
Utan detta draget är det inte
mycket vit kan göra.
38...¤f6 39.¥d1 hxg4 40.¤xg4
Det är också möjligt att spela
40.¥xg4 med idén 40...¢g7
41.¢f3 ¤xg4 42.¤xg4 gxf5?
43.¤h6!! med avgörande fördel
för vit.
40...¤xg4 41.¥xg4 ¢g7 42.h5

45.¥d7!
Vit bestämmer sig för att för
hindra ¥c8 då svart får chansen
att gå in i ett remiaktigt olik
färgat löparslutspel: 46.¢h3?
¥c8! 47.¢g4 ¥xe6 48.fxe6 ¢f8
49.¥b5 bxc3 50.bxc3 ¢e7 och
ställningen är remi. Vits enda
vinstidé är att gå med kungen
till c6, för att framtvinga ett
dragtvång, men svart kontrar
med att angripa c3-bonden
långt innan vits kung har nått
fram.
46...¥a6 47.¢f3 ¢f7 48.¢g4

¢e7 49.¥a4 ¥c8 50.¤g7!
    
Det är av största vikt att inte
  
tillåta ¥xe6.

  


   
 
    
    
    
  
  
    

    
42...gxh5
   
42...¥e7? 43.h6+ är ännu     
ett exempel på hur taktiskt

magnifik vits springare är i den
här ställningen. Svart saknar
verkligen ¥b7 i försvaret.
43.¥xh5 f6 44.¤e6+ ¢g8

50...¥c7
Detta påskyndar slutet, men
inte heller 50...¥b7 räddar
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partiet. Efter 51.¥b5 ¢f7
52.¤e8! ¥e7 53.d6! har svart
inget försvar. 53...¥d8 54.¤c7!
¥xc7 (54...¥xe4 55.¥xc4+!)
55.dxc7 bxc3 56.bxc3 ¢e7
57.¥c6 ¥c8 58.¢h5 ¢d6 59.¥d5
¢xc7 60.¢g6 vinner för vit.
51.¤e8! ¥a5 52.d6+ ¢f7
Lika hopplöst är 52...¢d8
53.¤xf6 bxc3 54.bxc3 ¥xc3
55.¥b5 ¥b4 56.¥xc4.

bxc3 56.bxc3 ¥xc3 57.¤xf6 och
när vits f-bonde får upp farten
kan svart ge upp.
53...¥b7 54.¥b5 bxc3 55.¥xc4+
¢f8 56.bxc3 ¥xe4 57.¤e6+
¢e8 58.¥b5+ ¢f7 59.¤xc5

68.¢g4 ¥d3 69.c5 och det är
dags att sträcka vapen.
60.¤b7! ¥d1+ 61.¢g3 ¥b6
62.c4 ¥c2 63.¥d7 ¥e4

53.¤c7
Här fanns en enklare vinst:
53.d7 ¥a6 54.¢h5 ¢e7 55.¢g6

annan hopplös situation. T.ex.
63...¥e1+ 64.¢g4 ¥d3 65.¤c5
¥e2+ 66.¢h3 ¥f3 67.¤e6 ¥e4

ronden var han en av två som
vann mot det polska laget och
därmed rodde hem guldet. n


    

 
    
   
   
   
    
  
  

    
  
  
    
    
   
    
    
    

    
   
64.c5
 Svart accepterade det ound

vikliga, och Kina slog Azer
59...¥c2?!
    
Det är ingen bra idé att tillåta bajdzjan med 3-1.
   
¤b7, men efter 59...¥d5 (!)
    
60.c4 ¥g2 61.¢g3 ¥h1 62.¤a6 Yu Yangyi avgjorde även nästa
 ¥e4 63.¥d7 står svart inför en match mot Frankrike och i sista

Nya böcker hos Schackhandeln
+1.e4 vs The French, Caro-Kann &
Philidor (Negi)
+The Sicilian Sveshnikov (Kotronias)
+Nimzowitsch: Move by Move (Giddins)
+Petrosian: Move by Move (Engqvist)
+My Junior Years in 20 Games (Giri)
+Openings for Amateurs (Tamburro)
+Mannheim 1914 and the Interned
Russians (Gillam)
+mycket mer
Schackhandeln

Vi säljer på turneringar

Vi är på plats på många
turneringar. Under hösten
bl a Svenska Cupen, Novemberslaget och Malmö Open.
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shop.schackhandeln.se
www.schackhandeln.se
070-433 76 26, Erik Geijer
Brännkyrkag 71, Stockholm
Lö 10-16 må 15-19 to 15-19

Två bronsmedaljer för damlaget
Damlaget spelade fem oavgjorda matcher, ofta efter vinster av Pia Cramling
och Ellinor Frisk. Bägge belönades med individuella bronsmedaljer. Pia
kommenterar och Ellinor skriver om hur träningen förändrats som mamma.
 Jovanka Houska

n Pia Cramling
 Tromsø, rond 9

Jag trivdes jättebra - norr
männen arrangerade ett kanon-OS! Vi gjorde många jämna matcher även mot starkare
lag och det kändes bra att avsluta
med oavgjort mot Kuba och sluta en placering över vår ranking.
I rond nio mötte vi England
och mot Jovanka blev det som
vanligt ett långt och hårt parti.
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.c4 ¥b4+
4.¥d2 a5 5.e3
Mindre vanligt än 5.g3.
5...b6 6.¥d3 ¥b7 7.0–0 0–0
8.¥c1
Kom överraskande och blixt
snabbt. Tidigare har Jovanka
spelat huvuddraget 8.¤c3.
8...d5
8...¦e8 9.a3 ¥f8 10.¤c3 d6
11.e4 e5 hade gett spelet en helt
annan karaktär.
9.a3
9.c5 bxc5 10.a3 var inget att
vara rädd för: 10...c4! 11.axb4
cxd3 12.bxa5 ¤c6 eller 12...c5.
9...¥e7


13...¥d6
 13...g5 hindrar vit från att få
 
en stark springare på f4, men
jag ville inte gärna försvaga mig
   
på den långa diagonalen.
   
14.¤e5
   
Jag var nöjd och fick lätt spel
 
med den plan jag valde.
  
14...¥xe5 15.dxe5 ¤dc5 16.¤f4
 


 
Egentligen står löparen bäst på   
d6 men eftersom jag spelat a5    
och lämnat en lucka på b5 kan
  
vit störa med ¤c3-b5.
  
10.¤c3 ¤bd7 11.b3
Efter 11.£c2 hade jag planerat   
11...c5 för att vit inte ska kunna    
genomföra e4.
 
11...¤e4 12.¥b2 f5 13.¤e2


16...¤xd3
 
Naturligt och bra.
16...dxc4 17.¥xc4 ¤d2 fun
derade jag bara på en kort
   
stund. Vit spelar 18.¥xe6+! ¢h8
  
19.¦e1 med bra spel.Nu går inte
  
19...¤f3+ 20.gxf3 £g5+ 21.¢h1
 
¦ad8 22.¥d5 (22.£e2? ¦d2!)
  
22...¥xd5 23.¤xd5 c6 24.¦g1
£h6 25.¤f4 ¦xd1 26.¦axd1 och
 
 vit står på vinst.
Pia Cramling (10/11), Inna Agrest (2/9), Ellinor Frisk (9½/11)
Jessica Bengtsson (3/7) och Emilia Horn (2/6)

DAMKLASSEN
1. Ryssland
2. Kina
3. Ukraina
25. Norge
28. Sverige

11 10
11 8
11 8
11 7
11 4

0
2
2
0
5

1
1
1
4
2

20
18
18
14
13

32
32½
28½
26½
26½

1. Sri Lanka 3½-½
2. Turkiet 1½-2½
3. Jordanien 4-0
4. Österrike 2-2

5. Norge II 3½-½
6. Vietnam 2-2
7. Litauen 2-2
8. Kazakstan 1½-2½

9. England 2-2
10. Estland 2½-1½
11. Kuba 2-2
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17.£xd3 ¤c5 18.£c2
18.£c3 dxc4 19.¦fd1 £e8
20.£xc4 ger svart fördel: 20...
g5 21.¤h3 och springaren står
offside på kanten.
18...dxc4 19.bxc4
Jovanka tänkte länge innan
hon tog tillbaka. Inte 19.¦fd1?
cxb3 eller 19.£xc4? ¥a6.
19...¥e4
19...£e8 hade jag helst spelat
men då är 20.¥d4 irriterande
eftersom jag inte vill låta vit byta
av mina fina springare.
20.£e2 £e8

försöker byta av sin svaga
bonde, men 28.h3 är listigare.
Det är så inte lätt att se svarts
vinnande fortsättning: 28...£e8!
29.c5 bxc5 30.¥xc5 ¦xd1+
31.£xd1 ¦d7 32.£e1 g5!.

Jovanka fram och till
baka då
hon inte visste hur hon skulle
ställa sina pjäser. Jag kan sakta
förbättra min ställning.
31.h4 ¥c8 32.¤d3 £b7 33.¤f4

27.¦e1 a4 28.¦xc7 och svart kan
inte få fördel.
25.£c2 ¦ad8?!
25...¥a6! var rätt dragföljd.
26.¦fd1 ¥a6 27.¦c3?
Här kunde vit rädda sig
med 27.¥c3! ¦xd3 28.£xd3
¥xc4 29.£d7 £xd7 30.¦xd7 c5
31.¤h5 ¦f7 32.¦d8+ ¦f8 33.¦d7
med dragupprepning.
27...¦f7 28.c5
Vit vill inte vänta mer och

Kvalitetsoffret är intres
sant men ger svart de bättre
utsikterna.
29.¤d3! med sikte på b4 var
istället starkt och löparen på
a6 muras in bakom bönderna.
Den blir så dålig att det inte
gör något om vit måste offra en
bonde.
29...axb3 30.£xb3 ¦e7
30...¥c8 var bättre. Dit ska
löparen ändå. Nu hoppar

En dragupprepning för att
komma närmare tidskontrollen.
39.¢f2 ¦a8 40.¦b3 £a4
Jag ångrade mig direkt.
Tornet ska till a4!
41.£b1 £a6 42.¦d3 £c8
43.£h1 ¦a4
Det fanns tid att omgruppera.
Pjäserna står nästan maximalt.
44.¦b3 £d7 45.¦d3 £e7
46.¢g3 ¦ea8 47.£c1 ¢f7
48.¤e2 £d8



  
   
  
  
   
 
  
   
    
   
  
  
   


   






 

33...£a6 34.¦b1 ¥d7 35.¦c1
   
28...b5?
¥c6 36.¦d1 ¦ee8
   Ett misstag som ger vit chans
36...¥d5 37.£b4 ¦ed7 var
   
att vända partiet. Det kändes naturligt och bra.
inte alls bra att spela fram 37.¦b1
  
bonden eftersom min löpare
37.¤xe6? förlorar: 37...¥d5
    
blir passiv, men jag trodde att 38.¤xc7 ¥xb3.
  
alternativen var sämre och 37...¢f7 38.£d3 ¢g8
   
hoppades få fördel med parti
 fortsättningen. Det fick jag men 
  
bara för att vit direkt gick fel.
21.f3
28...bxc5 var min plan men    
Det kunde vit ha väntat med.
Nu hjälper hon mig att spela sedan såg jag inte hur jag skulle  
runt löparen till a6 och sätta få fördel efter 29.¥xc5 ¦xd1+   
30.£xd1 ¦d7 31.£c2. 31...¦d2?
press på c4-bonden.
    
21...¥b7 22.¥d4 ¤b3 23.¦ad1 ser vinnande ut men det finns
en hake: 32.¦xb3! ¦xc2??  
£c6
33.¦b8+ ¢f7 34.¦f8# matt!    
23...¥a6! var starkare.
Starkast är 31...g5! 32.¤h3 ¦d2    
24.¦d3 a4
Vit hoppades på 24...£xc4 med mattspel.

25.¦c3 £xe2 26.¤xe2 ¥a6 29.¦xb3?
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49...¥d5! 50.¦xb5 ¥c4 51.¤c3
Poängen var 51.¦b2 ¥xe2
52.¦xe2 f4+! följt av 53.¢xf4
£xh4+ 54.g4 ¦xd4+! 55.exd4

£h6+ 56.g5 £h4+ 57.¢e3
   
£xg5+ 58.f4 ¦xa3+! vinner.
  
51...¥xb5 52.¤xb5 £b8
  52...f4+! var starkt även här.
53.£f1 ¦8a5 54.¤c3 ¦xa3
  
55.c6 £a8 56.£c4 £a6 57.£b4
   
£xc6 58.h5 ¦a8 59.¢h3 £d7
  
60.£c4 ¦3a5 61.g4?! c5!
  Vinner pjäs, exempelvis
62.¥xc5 ¦c8. Matchen slutade
    
2-2 efter följande drag:

Lägger en fälla. 48...g5 med
angrepp var också bra.
49.¦b3


   
 
   
  
  
  
    
    

62.gxf5 cxd4 63.exd4 ¦c8
64.£b4 ¦xc3
... och Jovanka gav upp.

OS-dramatik & en mammas betraktelser
2012 blev Ellinor Frisk uttagen till OS men tvingades tacka nej eftersom hon inte fick
ledigt från lärarjobbet. I år var hon mammaledig och berättar här om en dramatisk
match och hur det är att träna schack som förälder.
Ögonlocken sänker sig, armen
faller till sidan och till slut stängs
ögonen helt. För säkerhets skull
gungar jag vagnen lite till innan
jag tassar bort till vardagsrummet. Träningen har startat.
När vår dotter föddes i november tänkte jag sluta spela
tävlingsschack. Det kändes inte
viktigt och jag saknade det inte.
Men efter två månader med
barnvagnspromenader och blöj
byten började det bli långtråkigt. Medan hon sov kunde jag
lika gärna lösa kombinationer.
OS hägrade och plötsligt var
satsningen i full gång.

Det kändes som
att vi var jagade
av ett gevär.
”Hinner jag lösa tillräckligt
med kombinationer idag?”, har
jag kommit på mig själv med
att tänka när jag vaknat. Under
våren har det blivit ungefär tre

timmar per dag. Men tidsbristen har också fördelar. Träningen blir mer koncentrerad, och
det smittar av sig till partierna.
Det håller inte att slötitta efter
drag eller räkna varianter för
nöjes skull. Och eftersom det
är en större apparat att ha med
dottern känner jag ett större ansvar att ta till vara på varje parti.

Gerillaattacker på riktigt

I år hade förbundet satsat extra inför OS och jag tror att
alla kände sig mer förberedda
än vanligt. Den mest dramatiska matchen blev den sista mot
Kuba, men det hade inte med
partierna att göra.
Jag och Jessica sitter med
varsitt slutspel när det plötsligt börjar skrikas. Vi fortsätter
spela, men strax kommer folk
springande och domaren säger
till oss att stoppa klockorna.
”Detta är på riktigt”, tänker
jag när vi springer ut genom
nödutgången. Jessica tyckte att

det kändes som att vi var jagade av ett gevär och att den som
kom sist skulle bli skjuten.
Ute på gatan vill jag krama
om min motståndare och säga
att vi struntar i det dumma partiet, men efter en stund får vi
besked om att gå tillbaka.
”Detta tjänar min motståndare på – kubaner är vana
vid gerillaattacker och kaos”, är
min fördomsfulla tanke när vi
börjar spela igen. Senare upp
lyser en vän mig om att Kuba
styrs av en stenhård regim som
inte ger spelrum för dylika attentat. Inte bara fördomsfull
– okunnig också! Det logiska
hade varit att gå tillbaka till
skolbänken, men i stället blir
det ytterligare ett års ledighet.
Attentatet visade sig vara en
man som fått hjärtattack. Han
avled och det hölls en tyst minut
under avslutningsceremonin.
Schack är ändå inte så viktigt.
Trots allt.
TfS #3
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XLIV RILTON CUP
27 december 2014 – 5 januari 2015

Tävlingen initierades med en donation av doktor Tore Rilton, och sedan 1985 är tävlingen ekonomiskt säkrad
genom hans testamente. Vandringspriset, donerat av SEB, är en Riltonmedalj i äkta guld.
Spelplats:
Rondstart:
Spelsystem:
Betänketid:

Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98. Tunnelbana Skanstull (gröna linjen).
Rilton Cup & Rilton Elo: Rond 1 den 27 december. Personlig anmälan före kl 13:30.
Alla ronder utom den sista börjar kl 15:00. Sista ronden spelas den 5 januari kl 12:00.
Nyårsafton inget turneringsspel. Alla fyra tävlingar är Elo-registrerade.
9 ronder FIDE-Schweizer i Cup och Elo. 7 ronder FIDE-Schweizer i 1800 och 1600.
Cup & Elo: 40 drag på 90 minuter + 30 minuter för resten av partiet + 30 sek/drag från drag 1.
1800 & 1600: 90 min på hela partiet, 30 sek tillägg/drag från drag 1.

Anmälan:

Anmälan och betalning senast den 16 december till Stockholms Schackförbund.
Startavgiften betalas på plusgiro 25 79 58-9 eller bankgiro 822-1301. Ange namn, adress, födelse
datum, klubb, FIDE-ID, Elo-tal, nat. rating samt e-post & telenr.
De 240 först anmälda spelarna garanteras plats. Det är möjligt att boka rum på Clarion Hotel
Stockholm. Info om hotellet och rummen hittas på www.clarionstockholm.com/hotell. Rumsbokning sker dock via StSF:s e-post: stockholms.schackfrbund@telia.com. Pris per natt för enkelrum inkl. frukost är 695 SEK och för dubbelrum inkl. frukost 850 SEK.
Efteranmälan i mån av plats i spellokalen före kl 12 den 27 dec mot en extra avgift på 100 SEK.

Rilton Cup

9 ronder. Öppen för spelare med Elo-tal alternativt nationellt tal över 2200.
Lägre rankade juniorer kan få dispens; ansökan lämnas in senast den 15 november.
Startavgift 900 SEK, FM 500 SEK. GM och IM ingen startavgift.
Spelare födda 1994 eller senare 450 SEK.
20.000 - 15.000 - 12.000 - 10.000 - 8.000 - 6.000 - 5.000 - 4.000 - 3.000 - 3.000 SEK
3.000, 2.000 och 1.000 SEK per ratinggrupp. GM och IM spelar inte om ratingpriser.

Startavgifter:
Huvudpriser:
Ratingpriser

Rilton Elo

9 ronder. Öppen för spelare med nationellt ratingtal och ev. Elo-tal lägre än 2200.
Startavgift 700 SEK. Spelare födda 1994 eller senare 350 SEK.
7.000 - 5.000 - 4.000 - 3.000 - 2.500 - 2.000 - 1.500 - 1.000 - 1.000 - 1.000 SEK.
3.000, 2.000 och 1.000 SEK per ratinggrupp.

Rilton 1800

7 ronder, 29/12 - 5/1. Öppen för spelare där det nationella ratingtalet och ev. Elo-tal är lägre än
1800. Spelare utanför Norden måste ha ett Elo-tal för att få delta.
Rond 1 startar den 29 december kl 15. Personlig anmälan senast kl 13:30.
Nyårsafton inget turneringsspel. Sista ronden spelas den 5 januari 2015 kl 12:00.
Startavgift 500 SEK. Spelare födda 1994 eller senare 250 SEK.
4.000 - 2.500 - 1.500 - 1.000 - 1.000 SEK.
1.500, 800 och 500 SEK per ratinggrupp.

Startavgifter:
Huvudpriser:
Ratingpriser:

Rondstart:
Startavgifter:
Huvudpriser:
Ratingpriser:

Rilton 1600
Rondstart:
Startavgifter:
Huvudpriser:
Ratingpriser:

7 ronder med dubbelronder 1/1 & 5/1. Öppen för spelare med nationellt ratingtal och ev. Elotal lägre än 1600. Spelare utanför Norden måste ha Elo-tal för att få delta.
Rond 1 startar den 1 januari kl 15. Personlig anmälan senast kl 13:30.
Dubbelronder den 2/1 & 4/1 kl 10 & kl 15. Sista ronden den 5 januari kl 12:00.
Startavgift 400 SEK. Spelare födda 1994 eller senare 200 SEK.
2.000 - 1.000 - 800 - 600 - 500 SEK.
800, 600 och 400 SEK per ratinggrupp.

Varken rating- eller huvudpriser delas. Alla startavgifter och priser är angivna i SEK.
De högst rankade spelarna deltar inte i ratinggrupperna; detta gäller samtliga Riltonturneringar.

Stockholms Schackförbund, Riltonkommittén

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

AVBROTT

54 Landslagstränaren
55 Samtal
56 Damschack
57 Förbundsnytt
58 Kombinationer
59 Strövtåg
62 Skolschack
65 Lång rockad
66 Försegling

Avbrott slutade användas i VM-sammanhang
1996, men finns fortfarande kvar på högsta
nivå. I ACP Golden Classic i juli 2014 (Kategori
XVII) fick spelarna försegla sina drag efter fem
timmars spel. Ett av avbrottspartierna togs remi
utan vidare spel och ett annat gavs upp.
I TfS spelar vi vidare. Under AVBROTT
samlas spalter som återkommer i varje nummer.

Inställda bröllop på
STORA HAMMARS skola.

Göteborgs SF:s
förste ordförande
1914. I år fyller de
hundra.

62

JOHAN ALFRED
THORSELIUS blev

59

Det är dags att blotta
monstren så de
försvinner för gott.
ANGELINA FRANSSON om tjejer och
prestationsångest.

56

DANIEL SEMCESEN vill inte glufsa vid brädet, men tycker att

kaffe är givet. Lång rockad har ställt honom mot väggen.

65

STELLAN BRYNELL

berättar om Sveriges
insats i den öppna
klassen och drömmer
om framtiden.
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¥ fråga

landslagstränaren

Alla ämnen är välkomna,
stort som smått. Hör av
dig till Axel Smith med
din fråga!

Landslagstränaren svarar på läsarfrågor. Först ut är Stig Karlsson från Stockholm som
undrar över insatsen vid Olympiaden i Tromsø och vad man kan hoppas på framöver.
Är du nöjd med insatsen i Tromsø?
Jag förmodar att frågeställaren syftar på
den öppna klassen där jag var kapten,
laget som slarvigt brukar kallas herrlaget.
En bra beskrivning är att insatsen var
blek. Vi gjorde vad vi skulle men absolut
inte mer. Undantar man fem minuter
i tidsnöden då Hans stod på vinst mot
David Howell förlorade vi klart mot de tre
högre rankade lagen, Tjeckien, Spanien
och England, utan att egentligen ha haft
någon chans. I övriga matcher, där vi
var små eller klara favoriter, gjorde vi en
riktigt dålig match mot Kazakstan och
vann resten i relativt säker stil.
Detta räckte till en placering ungefär
som vi var rankade. Det kan man ju tycka
borde vara godkänt, men i en Olympiad
kan placeringar uppnås på olika sätt. Att
vi bara mötte tre högre rankade lag visar
att vi aldrig riktigt var med. Vi hade
dessutom en ganska tydlig målsättning att
skrälla i en match och det var vi alltså inte
nära. Jag är säker på att spelarna håller
med mig om den analysen.
Ska ett svenskt lag placera sig bra
krävs det att ett par spelare överpresterar
medan övriga gör en normalprestation.
I Tromsø var det bara Tiger som bjöd
på något extra, med vinsten mot Nigel
Short som höjdpunkt. Nils klarade sig
godkänt, men det var faktiskt en liten
besvikelse med tanke på hans insatser de
senaste lagmästerskapen. Emanuel tog
gott om poäng, men mot det motstånd
han hade som reserv var inget annat att
vänta. Evgenij kom helt fel in i tävlingen
och förlorade hela fyra partier. När man
vet hans egentliga kapacitet och hur svår
slagen han brukar vara så var detta verk
ligen en negativ överraskning. Man har ett
så grundmurat förtroende för honom så
man tror helt enkelt inte att det kan hända.
Hans var också lite darrig. Vattkopporna
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Stellan
Brynell

är tränare för
det svenska
landslaget och
har inte använt
sin ugn på över
trettio år.

»Schackklimatet i
Sverige gör
det svårt
att satsa
fullt ut och
landslaget
blir
lidande.«

som stoppade honom från SM ställde nog
till det en del. Med tanke på hur lite han
spelat på sistone hade SM gjort stor nytta.
Låt mig lägga in en kommentar om att
det kan vara svårt att bedöma individuella
insatser i en lagtävling. Ibland påverkas
spelet av de andra brädena, som att man
måste ta remi i en fördelaktig ställning.
Färgfördelningen spelar också in. Som vit
förväntas man pressa och som svart i en
lagmatch är remi för det mesta utmärkt.
Hur ser du på framtiden för landslaget?
Det är en svårbesvarad fråga eftersom
det inte är lätt att få någon kontinuitet
i arbetet. Landslaget framträder bara i
ett mästerskap om året - Olympiaden
eller Lag-EM som båda går vartannat år.
Vänskapslandskamper är ett minne blott.
För att få till lagkänslan, och naturligt
vis även av rent schackliga skäl, har
förbundet satsat på ett kortare läger före
tävlingen, något som fungerat väldigt bra.
Med lång tid mellan landslags
upp
dragen blir naturligtvis spelarnas övriga
spelprogram viktigt. Spelar de för
mycket? För lite? För starka tävlingar eller
kanske för svaga? Det är omöjligt att sätta
upp några regler eftersom det skiljer sig
från spelare till spelare. För de som spelar
yrkesmässigt är dessutom ekonomin en
avgörande faktor för valet av tävlingar. Ett
problem är att flera av spelarna har andra
åtaganden som studier eller arbete. Man
kan helt enkelt säga att schackklimatet
i Sverige gör det svårt för våra spelare
att satsa fullt ut och att landslaget i för
längningen blir lidande.
Det finns en hel del att fundera på
inför kommande mästerskap, men det
är ingen tvekan om att Sverige kan göra
utmärkta resultat. Vi har spelarna som
har kapaciteten. Det gäller ”bara” att få
det att stämma när det som bäst behövs.

¦ samtal
Tidningsbranschen går på knä och får allt svårare i konkurrensen med internet. TfS
har blivit en medlemstidning och halverat antalet nummer. Nu byter redaktören sida.

Niklas Sidmar om internetjournalistik
Du tog över TfS för sex år
sedan. Vad förväntade du dig?
- Jag trodde att det skulle bli
mycket att göra, då var det åtta
nummer per år och massa annat
ingick i tjänsten. Jag hade jobbat
som frilansjournalist i tio år och
gillade tanken på att göra en tidning med layout och så.
Blev det som du trodde?
- Ja, det blev mycket att göra!
Men det var svårt att koncentrera sig på att skriva. Det var lite
synd, men det var roligt att planera hela tidningen. TfS-jobbet
har legat koncentrerat de sista
tre veckorna innan varje nummer skickas till tryckeriet.
Men du trodde på de tryckta
tidskrifternas framtid?
- Ja, och det kan man kanske
säga att jag fortfarande gör, men
det krävs mer och mer. Tid
skrifter behöver längre och
djuplopande reportage eftersom
nätet erbjuder helt andra möjlig
heter till att snabbt nå ut med information. Efter några år tyckte
jag att jag märkte en förändring.
Då hade kongressen be
slutat
om TfS som medlemstidning.
- Tidigare var kostnaden ganska
stor för ganska få medlemmar.
Idag får fler ta del av den, men
hur mycket det ger svenskt
schack är svårt att värdera. Det
kommer inte mycket läsar
reaktioner över huvud taget.
Målgruppen blev bredare.
Var det inte svårt att göra en

tidning för alla?
- Man får försöka ha något för
alla, men då är risken att det blir
för lite för var och en. Det är inte
så lätt att hitta en balans.
Så hur gjorde du?
- Jag fokuserade mest på bredd
spelare, att materialet skulle vara
begripligt för de flesta. Det var
ett önskemål från SSF:s styrelse
att det skulle gå åt det hållet.
Men blev det inte svårare att
hitta ett nyhetsvärde i tur
nerings
reportage med flera
månader mellan numren?
- Utvecklingen har gått åt att
tidningen innehåller mera tid
löst material. Det har blivit extra
tydligt när vi gjorde om hemsidan och började satsa mer resurser på den i början av 2013.
Och nu lämnar du redaktörskapet för att fokusera på den.
- Först och främst ska jag minska
arbetstiden lite. Det har blivit för
mycket med tävlingar, ekonomi,
hem
sidan och informations
frågor. Alla bitar har ökat och
något behövde lyftas bort. Det
är lite synd att det blev TfS, men
samtidigt kan det vara lagom att
byta redaktör. Men jag hoppas
också kunna lägga mer tid på
hemsidan.
Är det verkligen inspirerande?
En text på nätet publiceras,
läses och försvinner utan att
den går att sätta i bokhyllan.
Det ger inte samma känsla av
att skapa något som består.

- Lite grann är det så, men det
är också en utmaning att hitta ett
upplägg som gör det naturligt att
söka efter gamla artiklar, något
som inte är så enkelt idag.
Och internetläsare har inte
samma tålamod.
- Det krävs nog mer för att längre
texter ska fungera, exempelvis
när det gäller layout och struktur.
Det närmsta året är tanken att vi
ska få en tydligare plan för hur vi
ska använda hemsidan.
Är det en medveten strategi för
att motverka klubbdöden?
- Nej, det har nog inget direkt
samband, men det är förstås
positivt för det allmänna schack
intresset om det blir lättare att
följa med i vad som händer.
Kanske får du tid att spela mer
schack. När spelade du senast?
- Det beror på hur man definierar att spela schack! Det senaste
långpartiet var i Lag-DM 2011,
men nu börjar jag bli sugen igen.
Hade du prenumererat om TfS
inte varit en medlemstidning?
- Ja, det tror jag. I alla fall nu när
jag inte är redaktör.
TfS #3
2014
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£ damschackspalten
Alla vill vi göra bra ifrån oss vid brädet, ibland blir det för mycket. Då går prestationskraven ut över glädjen att spela schack. Angelina Fransson skriver om hur det ofta
drabbar tjejer och vad man skulle kunna göra åt det.

H

årt och skoningslöst slår det till,
några minuter innan partiet börjar.
Jag knyter handen hårt i knäet och
försöker ta djupa andetag så det ska försvinna, men det har redan hunnit sprida
sig och jag känner benen ge vika. Jag vill
ge upp, slänga in handduken och aldrig
röra ett bräde igen. Tänk så lätt det skulle
vara. Många har valt den vägen och jag
kan absolut förstå lättnaden att springa
iväg snarare än att se monstret i ögonen
och slå tillbaka. Men det var inte dags för
mig då, det hade inte lyckats döda kärleken till spelet och jag bestämde mig för
att försöka räta på ryggen och stå emot.
Jag lyckades vinna mot monstret i Nordiska Mästerskapen för Flickor, trots att
det gav mig ett helvete hela helgen. Och
nu är det dags att blotta monstren så de
försvinner för gott. Jag talar såklart om
prestationsångest. Prestationsångesten
som har slukat många schackspelare i sin
väg, och som jag kan se som en orsak till
varför många flickor slutar när de kommer upp i tonåren. För har man redan
åkt dit i duktighetsfällan i skolan så blir
schacket ytterligare en börda där man ska
prestera, vara bra, vara duktig.
Som liten spelade jag och mina tjejkompisar långsamt, rädslan för att göra
ett dåligt drag var för stor för att våga spela snabbt och självsäkert. Mycket tid och
kraft gick åt att tysta monstret och när det
var under någorlunda kontroll så var det
svårt att hitta balansen mellan att vara en
högt presterande skolelev och elitsatsande
schackspelerska. Monstret matades och
blev snabbt högljutt igen, och jag trodde
att jag aldrig skulle klara av att spela en
turnering till i mitt liv. Men det gick, och
jag lyckades besegra det med full pott och
med ett NM-guld i min hand.
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”Varje kväll när jag har spelat schack
brukar jag få världens magknip så att jag
inte ens kan sitta upp.”
”Jag slutade för att jag kände press på att
jag var tvungen att prestera. Och när jag
inte gjorde det så tröttnade jag.”

Angelina
Fransson

är Nordisk
Mästarinna
för flickor och
stormästare i
grimaser.

»Rädslan
för att göra
ett dåligt
drag var för
stor för att
våga spela
snabbt.«

Så svarade några av de intervjuade till
mitt gymnasiearbete om varför de hade
slutat spela schack. Monstret blev för
stort och kärleken för spelet blev för liten
för att de skulle orka slå tillbaka.
Frågan om varför många flickor slutar
under tonåren verkar vara ett av schackvärldens stora mysterium. Men om vi
tänker på vilket samhällsklimat dessa
flickor växer upp i där ’duktiga flickor’ i
skolan uppmuntras och utbrändhet går
ner i åldrarna, är det inte märkligt att
många ger upp en ganska krävande sport
för att antingen lägga allt krut på skolan
eller för att få ett andrum i vardagen. Lösningen är att göra schack till en mindre
prestationsladdad plats där flickor kan
utveckla sitt schack, ha trevligt och bli bra
tillsammans, utan press.
För trots att ni, likt många i min närhet,
aldrig satt press på barnet/eleven så kan
monstren dyka upp ändå. Så, föräldrar
och tränare; gå till första, bästa bokhandel
och läs er in på idrottspsykologi och giv
dem styrkan att ge monstren på nöten.
Och kära schackspelande flickor; spela
schack så länge ni tycker det är kul.
Kommer monstret och knackar på så är
ni hjärtligt välkomna att kontakta mig så
slåss vi mot dem tillsammans. Att göra
schack till en flickvänlig sport för ”duktiga
flickor” är svårt, men inte omöjligt. Vi
kan ju åtminstone göra ett försök.

¥ förbundsnytt

Sveriges Schackförbund kan
nås via tfn 011 10 74 20 eller
e-post kansliet@schack.se

 Inom kort skickar vi ut information inför den allsvenska säsongen till alla lagledare. Det är viktigt att
klubbar som byter lagledare ändrar detta i det digitala medlemssystemet senast den 1 oktober.
 Spelarregistrering sker automatiskt när man registrerar aktuellt medlemskap samt ratingtal i
medlemssystemet.
 Allsvenska resultat rapporteras av hemmalaget i medlemssystemet.
Matchlistan behöver inte skickas in till kansliet, men ska sparas på klubben.
Liksom ifjol tar vi inte emot resultat via telefon, utan endast via medlemssystemet samt via e-post.

Svenskt Grand Prix
för både bredd och elit

26-28 sep
31 okt-2 nov
12-14 dec
13-15 feb
3-6 april
14-16 maj

Västerås Open
Björkstadsschacket, Umeå
Malmö Open
Elite Open i Växjö
Påskturneringen, Norrköping
Deltalift Open, Tylösand

Premiär!
Mer information
hittas på schack.se,
via SSF:s kansli
011-10 74 20 eller på
hakan.jalling@schack.se

ROCKADENJUNIOREN
SK ROCKADEN inbjuder ungdomar födda 1999
och senare till vår traditionella lagtävling.
Rockadenjunioren är en lagtävling för fyramannalag och spelas i Rockadens klubblokal,
Hägerstensåsens Medborgarhus, tre minuter från T-bana Hägerstensåsen (linje 14). Tfn: 08-645 50 83.
Spelare födda 1999-01 spelar sju ronder à 20 minuter/spelare lördagen den 15 november 10.30-16.30.
Spelare födda 2002-04 spelar sju ronder à 20 minuter/spelare söndagen den 16 november 10.30-16.30.
Spelare födda 2005- spelar åtta ronder à 10 minuter lördagen den 15 november 10.30-15.
Yngre spelare får delta i äldre klass.
Logi
Startavgift
Anmälan

Finns i klubblokalen för 160 kronor per natt inklusive frukost. Medtag liggunderlag. Vi kan
rekommendera Mercure Hotel, tfn 08 – 55632330, eller Hotel Formule 1, tfn 08 - 744 20 44.
260 kr per lag, insättes på pg 55 32 55-1 eller betalas i spellokalen. En läskedryck samt två
varma korvar med bröd per spelare ingår i startavgiften. Priser till en tredjedel av lagen.
Senast mån 10 november till Leif Stenberg, 070-260 22 10 leifstenberg13@hotmail.com
eller Tony Hanoman, 073 – 627 72 29 rockaden@swipnet.se

Fullständig inbjudan: http://www.rockaden.com/wp-content/uploads/2014/08/Rockaden_Junioren_2014.pdf

Välkomna till en trevlig och spännande helg!

SK Rockaden, Styrelsen
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¤ kombinationer
 Gruesco C. Santiago
n Klemens Ng

 Nils Grandelius
n Emanuel Berg

Nio ställningar från SM med
stigande svårighetsgrad.
Lösningar på sida 61.

 Mathias Kardell
n Bo Adler




  
  
   
  
    
 
  
  
  
   
    
    
  
   
  
    
   
  
 
   
    

   
  

1. Svart drar

 Anton Frisk Kockum
n Robert Åström

2. Svart drar

 Ellinor Frisk

n Patrik Wiklund

3. Svart drar

 Joar Ölund

n John Lindvall




   
  
   
  
 

   
  
 
  
   
   
    
    
 
  
  
   
  
 
  
    
    
  


4. Vit drar

 Emanuel Berg

n Tommy Andersson

5. Vit drar

 Peter Bergström

n Carl Cederstam Barsk

6. Vit drar

 Oleg Tropov

n Sven Johansson




   
   
   
  
   
  
  
  
   
    
    
   
  
 
 
  
   
    
    
  
   
   
   
   


7. Vit drar
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8. Svart drar

9. Svart drar

¦ schackhistoriska

strövtåg

Mellan 2005 och 2007 gav sig Calle Erlandsson ut på schackhistoriska strövtåg i TfS.
Peter Holmgren upptar nu efterforskningarna, med ambitionen att inspirera till inlägg
och frågor från läsekretsen.
SHS # 35 - Schackkultur nr. 47

Schackets Kulturhistoriska Sällskap har
publicerat nr.47 av sin tidskrift Schackkultur. Bo Plato berättar om Bo Aurell
och andra bortglömda mästare medan
ordföranden Arne Johansson har hittat en
tidig artikel om Wolfgang von Kempelens
schackspelande automat, kallad Turken.
Till sist återges ett blad som gavs ut vid
begravningen av Johan Gustaf Schultz,
Sveriges förste schackboksförfattare.

SHS # 36 - Ulf Andersson

Ulf Andersson slog igenom med dunder
och brak 1969 med SM-titel och en framskjuten placering i JVM i Stockholm. Utvecklingen gick snabbt och 1972 blev han
Sveriges tredje stormästare. Eftersom Ulf
inte har sparat sina protokoll är partier
före 1969 en svår bristvara. SHS redaktör har startat en kampanj i ett försök
att fylla denna lucka i svensk schackhistoria. Om någon läsare till äventyrs har
mött Ulf under hans tidiga karriär, som
startade redan 1963 i Arboga, och har
kvar protokollet mottages detta med stor
tacksamhet. KM, JSM, lagmatcher - allt
är av intresse. Även simultanpartier från
senare år.

SHS # 37 - Göteborgs SF 100 år

Göteborgs Schackförbund bildades på
restaurant Valand den 9 juli 1914 som
ett led i Ludvig Collijns organiserande av
Sveriges schackliv. Stockholms Schack
förbund hade bildats tre år tidigare och
Nordiska schackförbundet fanns sedan
1899. Ett svenskt förbund fick ännu
vänta ett par år. Vi vill med dessa rader
uppmärksamma några viktiga händelser
och personer i stadens schackhistoria.
Schackverksamheten grundlades i bruks

atron James Dicksons hus på Lilla
p
Torget 4 på 1860-talet. Firman James
Dickson & Co., med eget rederi och egna
varv, växte snabbt och gjorde ägaren till
en förmögen man. Fartygen lastades med
järn och trä för export och återvände med

Peter
Holmgren

är schackhistoriker och
har skrivit 2 kg
jubileumsbok
för Stockholms
Schackförbund.
Han tar gärna
emot tips på
peterho@telia.com

Schackspelande hade
endast överklassen
tid för.
socker, bomull, arrak med mera.
En mindre glamorös del av företagets
historia är åtalen för baggböleri. Ordet
kommer från Baggböle sågverk och var
ett uttryck för olaglig avverkning av
statligt ägd skog och endast genom att
gå ed på sin oskuld gick Dickson fri från
straff. Han höll stora herrmiddagar i sitt
vackra hem och man får förmoda att det
är i denna miljö som det spelades schack
Som så många andra fritidsaktiviteter
var schackspelande något som endast
överklassen hade tid för.
Ur denna verksamhet bildades det
första schacksällskapet i Göteborg. Som
ofta var fallet med tidiga schackföreningar
levde de och dog om vartannat men idén
om ett organiserat klubbliv var väckt hos
Göteborgs och Sveriges starkaste spelare
Hans W. Lindéhn (1826-1884).
Äventyraren Lindéhn var inte mannen att

FIRANDE
 19-21 september
Jubileumsturnering för medlemmar
 3 oktober
Hundraårsbankett på restaurang Valand
TfS #3
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Krigsstormästare

Lilla Torget 4 vid Stora Hamnkanalens inlopp

sjösätta en livskraftig förening men plötsligt hände
det. I november 1879 lyckades stadsmäklaren
Johan Albrecht Leffler (1801-1870) tillsammans
med Alfred Arnell (1849-1922) forma det
Göteborgs schacksällskap som lever än idag.
Vid mötet på restaurant Valand den 9 juli 1914
fanns fem klubbar representerade: Göteborgs
SS, SS Manhem, Majornas SS, Lundby SS och
de dövstummas SS Urd. Till ordförande valdes
köpmannen Johan Alfred Thorselius (1887-1939).
Han gick med i Manhem 1907, blev engagerad
som kassör 1908 och året därpå som ordförande,
en post han innehade fram till 1923.
Under förbundets första år hölls mig veterligen
inga officiella distriktsmästerskap utan den förste
göteborgsmästaren korades säsongen 1915/16 och
hette John Svensson. Den första internationellt
riktigt kända göteborgaren är emellertid Joel
Fridlizius (1869-1963). Runt förra sekelskiftet
var han en auktoritet inom problemschacket,
både som skapare av prisbelönta verk och
som flitigt anlitad domare i de på den tiden i
stor stil anordnade problem
tävlingarna. Hans
stora schacktalang fick aldrig blomma ut i
turneringsspel då han som det förefaller saknade
intresse för kampen man mot man. Dock ställde
han upp utan större förberedelser i Stockholm
1912 och besegrade både turnerings
vinnaren
Aljechin i ett berömt parti och Spielmann.

ÅRTAL
 1860-talet
 1979
 1914
 1921
 1929
 1922-45
 2006
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Schackverksamheten grundlades
Göteborgs Schacksällskap bildas
Förbundet bildas på Valand
Allan Nilsson Sverigemästare
Gideon Ståhlberg Sverigemästare
Erik Olson ordförande
Senast SM gick i Göteborg

Efter krigets slut kom flera utsvultna stormästare
till Sverige. Först deltog Spielmann i den nordiska
kongressen 1919 där han trots sviterna efter
kriget lyckades dela förstaplatsen. I klassen
närmast under mästargruppen gjorde Allan
Nilsson (1899-1949) rent hus med elva vinster
av elva möjliga. Han visade året därpå att han
var på god väg att bli landets starkaste spelare
när han delade andraplatsen med Max Euwe
efter schweizaren Paul Johner i B-gruppen
av Göteborgs Schacksällskaps inter
nationella
jubileumsturnering. A-gruppen vanns av Richard
Réti som därmed gjorde entré i världseliten.

Jag förblev
göteborgare till själ
och hjärta.
Allan Nilsson blev Sverigemästare 1921 och
hade förmodligen stormästarpotential, men hans
civila gärning gjorde karriären kort och ojämn.
Efter att ha försvarat Sverigemästerskapet 1927
mot Gösta Stoltz förlorade han stort mot Gideon
Ståhlberg 1929.
I Sveriges schackförbunds kongressturneringar
var Karl Berndtsson (1892–1943) i regel mycket
framgångsrik. Han representerade även Sverige
i olympiaderna 1930, 1931 och 1933. Annars
är hans bestående insats för svenskt schack,
och även nordiskt, den intressanta tidskriften
Schackvärlden som startade 1923 och överlevde
Berndtsson med ett par år till 1945.

Gideon Ståhlbergs matcher

1922 avlöstes Thorselius av riksdagspolitikern och
Pripp & Lyckholms VD Erik Olson (1886-1966).
Under hans ordförandetid arrangerades flera
betydande internationella tävlingar. Ståhlbergs
matcher framstår som särskilt viktiga. Hans
överraskande 5-3-vinst över Nimzowitsch 1934
gav genklang i schackvärlden och att hålla 4-4 mot
Keres samma år som denne delade segern i den
berömda AVRO-turneringen i Amsterdam var
kanske ännu mer exceptionellt.
”Jag var redan vid denna tid bosatt i Stockholm
men var och förblev göteborgare till själ och
hjärta”, skrev Ståhlberg i Aftonbladet långt senare.
När Erik Olson år 1947 överlämnade ord
förande
klubban var Göteborgs SF ett stort

förbund med över trettio klubbar och drygt elva
hundra medlemmar. På 50-talet fick ungdoms
verksamheten ett uppsving, precis som i flera
andra delar av landet.
En höjdpunkt är interzonturneringen 1955.
En besvikelse för Ståhlberg, men en framgång
för Argentina trots bakslaget mot Sovjet när
Panno, Pilnik och Najdorf i samma rond
förlorade mot Geller, Spasskij respektive Keres.
Argentinarna hade preparerat en förbättring i
Najdorfs egen variant i sicilianskt, men genom
ett springaroffer blev den kraftigt vederlagd av
den sovjetiska trion.
Bronstein motsvarade favoritskapet och vann
interzonturneringen säkert.
Stadsmäklaren Johan
Albrecht Leffler var
med och bildade ett
av Sveriges första
schacksällskap.

Titelturneringar

Erik Olson firades med en minnesturnering
kring årsskiftet 1967-68 där Evfim Geller med
minsta marginal vann före Rolf Martens, som
fick en IM-inteckning.
1971 fick Ulf Andersson chansen att ta sin
första stormästarinteckning i Göteborg. Den
tog han väl tillvara på genom att dela segern före
de regerande världsmästarna Boris Spasskij och
Nona Gaprindasjvili.
På senare år har Excelsior Cup varit en
återkommande turnering på nyåret. Ari Ziegler
gav ut en fin turneringsbok efter den sista
upplagan 2004.
Göteborgs SF har arrangerat schack-SM i
Göteborg vid sju tillfällen (1918, 1941, 1964,
1990, 2004, 2005 och 2006). Tävlingarna 1941
arrangerades på Liseberg. SM hölls i Göteborg
även 1975 men då med Lundby SS som arrangör.
Det finns naturligtvis oändligt mycket mer
att berätta om schacket i Göteborg. Enbart alla
kraftmätningar med Stockholm via telegraf,
telefon eller över brädet är värda en egen artikel.
Härmed gratulerar vi Göteborgs SF
till de första 100 åren och önskar
lycka till med de följande.

Kombinationslösningar
1. 13...¤g4 och vit gav upp eftersom han förlorar
ett torn efter 14.£g5 £xg5 15.fxg5 ¤f2.
2. 28...¦d1+! Grandelius gav upp eftersom
29.¦xd1 £xc6 förlorar damen och 29.¢f2
£xc6 30.¦xc6 ¦xb1 vinner ett torn för svart.
3. 21...e4! Springaren körs bort från försvaret av
g5-fältet. 22.¤e1 ¥g5 och vit gav upp eftersom
han förlorar löparen på c1. En sista fälla hade
kunnat läggas med 23.£a7 och svart måste ta
med rätt pjäs på c1 för att inte bli plaskmatt.
4. 30.¤f5+! gxf5 31.gxf6+ £xf6 32.¦g3+ Svart
förlorar damen med hopplös ställning. Han gav
upp efter 32...£g6 33.b3 ¦e8 34.e4 ¥c8 35.¦f1
¦e5 36.£d8.
5. 18.¤g5! ¤5f6 19.¦c4! För att gardera sig
mot ¦h4 följt av slag på h7 behöver svart offra
kvalitet. 19...¦e8 20.¦h4 ¤f8 21.¥c6 och vit
vann (58 drag).
6. 18.¥xa6! ¥e6 (Poängen med offret är att svart
inte har något försvar efter 18...bxa6 19.£e2
t.ex. 19... £xc5 20.£xa6+ ¢c7 21. ¦b7+ ¢d6
22. ¥a3 och damen ryker.) 19.¦xb7 £xb7.
Svart har torn och springare för pjäsen men en
hopplös kungsställning. (1-0, 28 drag).
7. 32.¦d8+ ¢g7 33.¦xf7+! Svarts kung drivs ut i
ljuset, men det krävs ytterligare ett par precisa
drag för att sätta matt. 33...¢xf7 34.¦d7+
¢f8 (Eller 34...¢f6 35.g5 matt.) 35.£b4+ ¢g8
36.¦d8+ ¢f7 37.£f8 matt.
8. 29...£xe3! 30.fxe3 ¥xe3+ 31.¢h1 (31.¦f2
¦xf2 vinner också för svart, för efter 32.£xe6+
¢h8! kan inte damen skydda sig från
avdragsschacken.) 31...¦xf1 matt.
9. 27...£f3!! Svart hotar ...¤f2 matt och det
hjälper inte att slå damen. Tropov gav upp efter
att ha sett 28.¦af1 ¤g3+ 29.hxg3 £h5 matt.
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TfS kommer att följa
Stora Hammars skola under
träningen och kvalet inför
Schackfyran-finalen i vår.

¤ skolschack

De har schack schemalagt varje vecka under hela året. För att alla ska kunna ställa
upp i Schackfyran har de ställt in fotbollscuper, semestrar och bröllop. Nu siktar Stora Hammars skola i Vellinge på att nå riksfinalen för fjärde året i rad.

S

»Lärarna

var rädda
för hur det
skulle gå,
men efter
fem
minuter
satt alla
knäpptysta.
Alla blev
impo
nerade!
Och den
tuffe sexan
umgicks
med den
lilla tjejen i
fyran.«

Ulf kommer också att starta en vanlig
skolschackklubb i stället för idrotts
föreningen där schacket ingår i dagsläget.
Den drevs av eleverna själva och det
fungerade inte så bra som tänkt. I stället
vill han hitta föräldrar som ställer upp.

Schackpedagogik i Malmö

Under våren läste Ulf kursen Schack
pedagogik på Malmö Högskola, och i sitt
projektarbete undersökte han hur lärare,
elever och föräldrar ställde sig till schack
undervisningen. Andra lärare var till en
början tveksamma till att släppa ifrån sig
av sin lektionstid, men nu har nästan alla
övertygats.
- Vi hade en turnering för fyrorna,
femmorna och sexorna. Lärarna var
rädda för hur det skulle gå, men efter fem
minuter satt alla knäpptysta på sin stol
och spelade. Alla lärare blev imponerade!
Och alla umgicks hur bra som helst, den

Foto: Gunilla Sandberg

chackintresset på skolan kommer
från slöjdläraren Ulf Sandberg. Han
började spela schack som åttaåring
i Solhems Schackklubb i Trelleborg och
märkte tidigt att han gillade att undervisa
andra.
- Som trettonåring började jag som
ungdomsledare, och det var faktiskt
därför jag valde att bli lärare. Annars är
de flesta som blir slöjdlärare intresserade
av slöjd.
På de skolor han arbetat på har han
enbart fått positiva reaktioner från
rektorerna. På Stora Hammars skola finns
schack schemalagt 30 minuter i veckan i
årskurs tre och 50 minuter i årskurs fyra.
- Att inte femmorna och sexorna har
schack beror bara på att jag inte har
utrymme i min tjänst. Men nu hade vi
Jesper Hall på besök. Han höll en halvdags
steg 1-kurs för all personal, så jag hoppas
att det ska bli lite mer.

Eleverna på Stora Hammars skola firar segern i Lundafinalen 2013, med Ulf Sandberg längst bak i mitten.
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tuffe sexan med den lilla tjejen i fyran.
Om koncentrationen gör det lättare även i
andra ämnen kan han inte svara på, eftersom han
inte undervisat i de vanliga ämnena. Men eleverna
gillar det, och än mer deras föräldrar. Endast en
tyckte att det var slöseri med tid.
På Stora Hammar arbetar de inte i klasser, utan
eleverna delas in i olika grupper beroende på
vilket ämne de läser. Tidigare tävlade de som två
klasser i Schackfyran, men det gör de inte om.

Hon skulle vara tärna
på sin systers bröllop
men ville till Globen.
- I Skånefinalen hade vi en klass och vann och
en som kom trea. Då blev den ena klassen kaxigare
än den andra.
Att ställa upp som en stor klass gör att alla får
resa till Västerås tillsammans. Skolan står för hela
kostnaden inklusive lön för fem lärare.
Kan det inte bli för tävlingsinriktat med mål
sättningen att gå vidare till riksfinalen?
- Eleverna ställer upp på det. För dem är det
mycket Gröna Lund som hägrar innan de åker,

men när de ser tillbaka är det schacket som var
det intressanta.
Men Ulf försöker ändå tysta ner tävlings
momentet. Konceptet att alla ska med gör
Schackfyran lätt att sälja in till föräldrarna och
andra lärare, men gör också pressen större på att
ingen ska utebli.
- Låt oss säga att man tappar förstaplatsen. Det
är lätt att några blir syndabockar.
Men nog gör Ulf vad han kan för att alla ska
kunna delta. Ett år ställde en elev in en bokad
semester till Turkiet. Ett annat år var det många
som skulle delta i en fotbollscup. Den flyttades.
- Men det största var nog ändå när en av eleverna
skulle vara tärna på sin systers bröllop. Hon ville
åka till Globen, så de fick flytta bröllopet.
Redan i augusti börjar eleverna förbereda sig
inför finalen. Utöver schacklektionen varje vecka
finns det schackappar på varje elevs iPad. Och Ulf
trappar sedan upp när tävlingen närmar sig.
Vad händer om du byter jobb?
- Jag vet inte, men jag tror nog att det hade dött
ut. Men där jag jobbade i Trelleborg har de lyckats
bra. Även efter att jag slutade har de varit med i
finalen alla år.

Riltonfonden söker

stipendiater
Doktor Tore Riltons fond delar årligen ut medaljer med tillhörande penningstipendier
till ungdomsledare i Sverige som gjort synnerligen värdefulla insatser för svenskt ungdomsschack.
Runt om i Sverige finns många ungdomsledare som verkligen är värda en extra uppmuntran. Det är emellertid omöjligt för Riltonfonden att ha en fullständig överblick och därför sker
samråd med Sveriges Schackförbund innan beslut fattas.
Arbetsordningen är följande:
● Riltonfonden annonserar i TfS och på Sveriges Schackförbunds hemsida om möjligheten för distrikt
och föreningar att föreslå lämpliga ungdomsledare för nämnda utmärkelser ur Riltonfonden.
● Förslaget sändes snarast, dock senast 1 januari 2015, med e-post till kansliet@schack.se eller med vanlig
post till:
Sveriges Schackförbund
Kabelvägen 19
602 10 Norrköping

● Sveriges Schackförbund vidarebefordrar förslagen till Riltonfonden tillsammans med sitt yttrande.
● Riltonfonden fattar beslut vid sitt vårmöte.
● Utmärkelserna delas ut vid SSF-kongressen i Säffle 2015.

Välkomna med Era förslag!
TfS #3
2014
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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.

£ lång

rockad
Foto: Lars OA Hedlund

Daniel Semcesen
Sverigemästare 2014

Först det obligatoriska: har du någon
favorit bland mat, musik, film eller böcker?
- Med risk för att låta tråkig har jag ingen
klar favorit, men jag tycker om stark mat
och det asiatiska köket. Det är lite samma
med musik, lyssnar på allt beroende på
humöret, men oftast hårdrock eller alter
nativ rock. Film & tv har jag ägnat alldeles
för mycket av min fritid åt, överdriver inte
om flera år av mitt liv har gått åt till det.
Läser inte ofta men om det blir något är
det väl sci-fi eller fantasy.
Vad äter du vid brädet?
Försöker att inte äta, tycker det är dålig
stil att glufsa i sig framför motståndaren.
Däremot är kaffe är givet, som Ulf
Andersson sa nån gång måste man trivas
vid brädet!
Hur rankingfixerad är du?
Sedan jag blev stormästare är rankingen
inte viktig, men det händer allt för ofta att
man ändå tänker i banor om hur mycket
ett visst resultat kan generera i ranking.
Din inställning till tidsnöd?
Det är ett ont och man gör bäst i att
undvika det.
Är du skrockfull?
Inte mer än den genomsnittliga schack
spelaren. Det är ju klart man har med
lyckoobjekt (turpenna etc) och ritualer,
som att rätta till pjäserna på ett visst sätt.

Har du mer tur än otur vid brädet?
Det tror jag inte, kanske nån period men
det jämnar väl ut sig med tiden.
Är en oklar ställning halvbra eller halvdålig?
Beror på hur den såg ut några drag
tidigare.
Vilken är din värsta förlust?
Ingen aning, tar inte så illa åt mig.
Vad borde göras för svenskt schack?
Svårt att säga. Det görs väl redan försök
att popularisera schacket i skolorna, vilket
på sikt borde vara positivt för återväxten.
Kanske hade det varit bra att gå med i
Riksidrottsförbundet, så att schack blivit
accepterat som en idrott eller sport.
Vilken öppning spelar du absolut inte?
Idiotmatten.
Vad vill du lära dig?
Det hade varit kul att kunna fler språk.
Har du någon dold talang?
Knappast, men jag har väl blivit bättre på
både jonglering & slackline.
Skulle du vilja leva på att spela schack?
Ja, om det går.
Vad gör du om fem år?
Vem vet, kanske fortfarande sysslar med
schack.
Lång eller kort rockad?
Kort.
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Redaktören gör sista draget för
denna gång. Har du synpunkter
eller önskemål? Tveka inte att
maila på axel.smith@lask.se

¢ försegling
NÄR SLÄKT OCH vänner frågar om livet som
schackspelare brukar jag svara att jag gillar att resa.
Kanske stämmer det, men när turneringsbubblan
slår igen inför rond ett stängs alla upplevelser ute.
I Tromsø var jag coach för Guernsey. Då märkte
jag vad ett Schack-OS egentligen var: att lyssna
på Grisjtjuk och Svidler som diskuterar vad jag
gömt i barnvagnen, att höra Carlsen svära på
fotbollsplanen och se Kasparov skaka på huvudet
när han följer partierna i Rysslands matcher.
Kasparov visade ett ovanligt stort intresse för
Guernsey, eller snarare för vår röst. Vi fick hjälp
med preppen och han höll god min när våra
spelare berättade om sina partier. När en av dem
presenterade mig och Kasparov inte såg särskilt
begeistrad ut försökte han igen:

TfS

Tidskrift för Schack
Nummer 2/2014
Årgång 120

Årets höjdpunkt!
Ny schackfest i Västerås

- Han är en riktigt stark spelare!
Jag är inte säker på att Kasparov höll med, han
som kallat spelare i världseliten för schackturister.
Och i Tromsø var schackturist precis vad jag var.
Att kunna promenera vidare längs kusten när
de andra satte sig för fem timmars kamp. Att följa
partierna utan att behöva ta ansvar för dragen. Att
se hela världen samlas i en liten stad i norra Norge.
Eller att få uppleva på nära håll hur smutsigt
presidentvalet faktiskt var.
För både Kasparov och Kirsan fortsatte att
uppvakta oss fram till valdagen. Kasparov skickade
bland annat en magiker som trollade fram pengar,
men han borde ha sparat trollkonsterna till själva
valet. För där var han chanslös, schackturisten
Kasparov.

I TfS # 2/2014 träffade vi 13-åriga Elise Sjøttem Jacobsen som åkte runt
i Europa för att försöka kvalificera sig till ett eventuellt norskt tredjelag i OS.
Efter tjugo timmars träning i veckan och resor till Förenade Arabemiraten,
Kroatien, Montenegro, Island, Tyskland, Sverige, Danmark, Frankrike,
Ungern, Tjeckien och Spanien lyckades hon med minsta möjliga marginal
komma med som reserv.
Först samma dag som OS startade stod det klart att laget lottades in.
Utanför spellokalen hängde åtta meter höga banderoller med Elises bild och
texten ”Where great minds meet”.
Hon tog 2½ poäng på 8 partier. Efter OS var energin slut och hon reser till
London i ett halvår för att ladda om batterierna.

Kan Tiger bara lär sig att
hantera perioder när spel
och psyke sviktar...

... skrev Jesper Hall i TfS # 5/2008 efter att Tiger Hillarp
vunnit SM . Sex år senare gjorde Tiger en stabil insats i SMgruppen, men hade han inte förlorat på tid i lika ställningar
mot guld- och silvermedaljören hade han vunnit igen.

NÄSTA NUMMER av TfS når läsarna i början av december.
Förklaringen
är en soffa!
DEN SVENSKE korrmästaren

berättar om sitt förhållande till
datoranalyser och stormästarna
fortsätter att ge träningtips.
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DET SA ORDFÖRANDEN om
hur en av Sveriges mest
framgångsrika ungdoms
klubbar lyckats engagera 80
funktionärer. Vi berättar om
soffan och hur det egentligen
är ställt med den svenska
modellen i Sverige.

Svenska Schackbutiken AB
”Hos oss 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, Kålltorpsgatan 18A, 416 52, Göteborg

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

Sista chansen för specialpris/klubbar!

DGT 2010

Pris: 595kr

av DGT

Den digitala revolutionen sveper över schacksverige. Nu är det tyst i Elitserien och Superettan samt i SM! Schackbutiken
säljer nu DGT 2010 till kampanjpris (ord. pris 720 kr). Denna kampanj pågår till 31 dec 2014.
DGT 2010 har status som ofﬁciell FIDEschackklocka. Klockan fungerar för alla FIDEs betänketider. Den uppdaterade
versionen med blå linje i mitten är från oktober 2010. Den innehåller de senaste programmeringarna.
DGT 2010 är efterföljaren till DGT 2000, världens mest sålda digitalklocka vilken har sålts i över 250 000 ex. DGT
2010 är förbättrad på alla punkter! Den har en stor tydlig display. Sköna mjuka tryckknappar. Den är enkel att ställa
och har valbar ljudfunktion. Klockan kan även användas för Shogi, Go och andra spel med Byu-yomi.
Klubbar som köper ﬂer än 5 st betalar 500 kr styck! (Detta pris gäller till och med den 31 dec 2014)

Petrosian move by move

Pris: 240kr

Svenskarna erövrar världen. Nu är det Tomas Engqvist som rosar kritikerna med sin bok
om Petrosjan. Tigran Petrosian var en legendarisk världmästare. Han ﬁck smeknamnet
“Järntigran” på grund av sina otroliga defensiva färdigheter som gjorde honom till en
formidabel motståndare som praktiskt taget var omöjlig att besegra. I detta alster väljer den
Internationella mästaren Thomas Engqvist, nu boendes i Stockholm (!), ut och undersöker
sina favoritpartier av Petrosian, och visar hur vi kan förbättra vårt spel genom att studera
Petrosians mästerverk. Läs mer på vår hemsida.

Våguret

Pris: 200kr

En ovanligt prisvärd analog schackklocka med quartzur som
använder 1 AA-batteri.

OBS! Dessa priser gäller till och med den sista
dec 2014.

Komodo Chess 8 –
Kreativiteten är tillbaka!

Komodo är ett schackprogram som skiljer sig från alla
andra. Dess sökningar analyserar avvikelser mer än de
andra topmotorerna. Detta
gör att Komodo ofta kan
se djupare än någon annan
analysmotor, även om det
kan visa mindre sökdjup. Bedömningarna skiljer sig från
de främsta konkurenterna
eftersom de utgör en blandning av både automatiserade
inställningar och stormästaren och datorexperten Larry
Kaufmans. Helt automatiserade bedömningar blir frekvent föremål för många olika
typer av fel, men när man
tillför en dos schackomdöme
tycks resultatet bli fördelaktigt för såväl resultatet som
rimligheten i värderingarna.

Komodo är främst känt för
sitt extraordinära positionsspel. Självklart är det även
en av de allra främsta vad
beträffar taktisk styrka, men
programmerarna har inte
velat offra positionsspelet
för att kunna få höga resultat
inom taktisk problemlösning.
Alla starka motorer är helt
överlägsna människan vad
beträffar taktik, men när det
gäller positionsbedömning
är fortfarande världseliten
steget före. Det verkar därför
meningsfullt att fokusera på
positionsspelet istället för det
taktiska. Komodo förbättrar
datorernas svagaste punkt
och lyfter därför hela spelstyrkan avsevärt. (Alternativet hade varit att fortsätta att
förbättra det datorerna redan
är bra på, dvs taktiskt spel.)

Komodo har även blivit
starkare och är kanske det
starkaste schackprogrammet i slutspelen tack vare
användandet av Syzygys slutspelsdatabaser. Dessa baser är
komprimerade från Nalimovs
slutspelsdatabaser och innehåller bara de viktiga slutspelen och man sparar på så vis
tid och minneskraft.

Komodo är speciellt lämpad för öppningsanalyser,
detta därför att stormästarprogrammerarna i Komodogänget har lagt sig
vinn om att programmets
bedömningar i allmänhet ska
stämma överens med rådande
teori. Komodo excellerar
även i ställningar med materiella obalanser. Här sticker
programmerarna ut hakan
och säger att Komodo ligger
steget före konkurenterna!

- Komodo 8 stöttar upp till
to 64 processorskärnor
och 16 GB arbetsminne

En annat unikt särdrag är
Komodos förmåga att använda sig av åtta eller fler
processorskärnor. Det finns
inga tvivel om att Komodo
kommer att toppa alla eller
nästan alla rankinglistor över
kommersiella schackdatorprogram den närmaste tiden.

- Användargränssnittet
är det nya Deep Fritz
64-bitsprogramet (samt
32-bitars för äldre datorer)
- Playchess Premium medlemskap i sex månader
690 kr

