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Han skrev på kontraktet i sista stund.
På plats i Sotji var det inget snack.
Sekundanterna Jon Ludvig Hammer och
Peter Heine Nielsen kommenterar och
berättar hur det gick till.

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
grahn1@gmail.com varpå
du får bok och faktura.
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¢ ledare
Är schack till för både kvinnor och män? För pojkar och flickor? Ja, om du går in i
valfritt svenskt klassrum där schack spelas – vilket numera är väldigt många – så är
svaret självklart ja.

D

et är till och med så att schack
visat sig vara bra just för att
mjuka upp de gränser som
ibland finns i ett klassrum, till exempel
mellan pojkar och flickor. I klassrummet
är helt enkelt alla med.
Tittar man istället på valfri ”vanlig”
tävling så är bilden en helt annan. Normalt
är klart under tio procent kvinnor, och
ju äldre spelarna är desto mindre blir
andelen. Uppenbart slutar betydligt fler
flickor än pojkar att spela.
Så här ser det inte ut i hela världen. I
England, Norge eller Danmark är det
också ganska illa, men klart bättre än
hemma. I Baltikum är andelen kvinnor
bland vuxna spelare fem gånger så hög
som i Sverige. Och i Georgien, det land
som historiskt varit bäst på damschack, är
en tredjedel av tävlingsspelarna kvinnor.
I Sverige lyckas vi alltså få tjejerna att
sluta. För, som sagt, intresserade och
duktiga tioåringar är det väldigt gott om.
Vad är det vi gör fel? Och vad ska vi ändra
om vi vill att fler tjejer ska fortsätta?
Som utgångspunkt får vi anta att felet
är hur vi organiserar oss och uppträder.
Det är knappast något fel på själva spelet
– då skulle varken svenska fjärdeklassare

Carl Fredrik
Johansson
är ordförande
i Sveriges
Schackförbund
och har ännu
inte träffat
någon som inte
borde spela
schack

»Ska vi
verkligen
acceptera
helt
manliga
miljöer i
förbundstävlingar?«

Redaktör: Axel Smith, axel.smith@schack.se
Ansvarig utgivare: Niklas Sidmar
Sveriges Schackförbund: Kabelvägen 19, 602 10 Norrköping,
011-10 74 20, kansliet@schack.se
Medverkande: Stellan Brynell, Angelina Fransson, Jon Ludvig
Hammer, Peter Holmgren, Carl Fredrik Johansson, Martin
Lokander, Hans Tikkanen, Kent Vänman & Ralf Åkesson.
Bilder: Armando G. Alonso (s.7), Frans Dahlstedt, Arne
Danielsen, Maria Emelianova, Calle Erlandsson, Anton Frisk,
Peter Gadh, Claes Hall, Peter Halvarsson, Lars OA Hedlund,
Nastia Karlovich (omslag), Håkan Persson & Mads Nyborg
Støstad.
Tryck: Tallinna Raamatutrükikoda, Estland.
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eller georgiska kvinnor bry sig.
Det finns som jag ser det två huvudspår
för vad vi behöver göra. Det ena handlar
om att skapa särskilda miljöer för unga
tjejer, som träningsgrupper, läger och
tävlingar. Den modellen har prövats fram
gångsrikt inom flera andra områden och
vi gör nu en start på förbundsnivå med
ett projekt som leds av Johanna Valentin.
Det inleddes i år med PowerQueen – en
resa till Budapest som man kan läsa mer
om i Angelina Franssons spalt.
Den andra vägen är att fundera över om
vi verkligen ska acceptera helt manliga
miljöer i förbundstävlingar. I SM är några
procent kvinnor, men i Allsvenskan har
de allra flesta matcher hundra procent
män. Utan att säga något ont om dem så
är det lätt att begripa att en ung tjej har
svårt att se dem som förebilder eller som
en grupp man längtar efter att tillhöra.
Det har funnits häftiga samtal om det
inte är dags att införa ett ”dambord” i
Allsvenskan – en modell som prövats i
t.ex. Frankrike. Det skulle vara svårt idag,
inte minst för att det saknas kvinnor att
fylla lagen med. Men på några års sikt
vore det väl rimligt att alla allsvenska lag
har minst en kvinna i laguppställningen?

Tidskrift för Schack kommer ut fyra gånger per år.
Prenumeration icke-medlemmar: 250 kronor.
Utland: 30 euro, Danmark 250 DKK, Norge 250 NOK.
Plusgiro: 6522-7
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Svenska annonsörer med schacklig verksamhet 50 % rabatt.
Manusstopp # 1: 15 feb. TfS når läsarna fyra veckor senare.
Copyright texts & illustrations © TfS. All rights reserved.
No part may be reproduced in any form without permission
in writing from TfS.
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§ en

passant

Comeback

N

är Sveriges Radio porträtterade
Johan Hellsten som Svensken i
Världen presenterades han som
den ”före detta schackmästaren”. Då hade
han inte spelat på fem år. Att döma av hans
TfS-artikel om tränarlivet i Sydamerika
trivs han visserligen, men det var ju inte
så det var tänkt när han flyttade.
– Det hade varit roligt att spela lite
fler tävlingar, sa han med exakt samma
dialekt som en annan utlandssvensk –
Zlatan. (Lyssna själv!)
Nu har Hellsten gjort comeback, i stor
stil. Han vann Open Internacional de
Ajedrez Gens Una Sumus Macas i Abierta,
Ecuador. Efter sju raka vinster avslutade
han med två remier.
– Det var roligt att spela, sa han efteråt
men svävade ändå på om det skulle bli
någon fortsättning.

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

Lagschack

P

å hemmaplan inleddes seriespelet i
oktober med 1400 spelare fördelat
på 176 lag från Umeå i norr till
Ystad i söder. Då hade redan Team Viking
vunnit Svenska Cupen.
De har också parkerat sig i topp i
Elitserien tillsammans med SK Rockaden
och Lunds ASK. Det är business as usual:
serien avgörs i slutsammandraget. Stellan
Brynell skriver mer i sin spalt på sida 42.
För LASK blev det dyrköpta segrar. Vid
återkomsten till Lund hade tjuvar varit
på besök och tagit – en bärbar hårddisk
med öppningsanalyser. Schacksverige är
härmed varnat.

Den som väntar

E

n annan sydamerikan som hört av
sig är författaren Ariel Magnus.
Han skriver en roman om schack
olympiaden i Buenos Aires 1939 och
var en av många som påpekade att det
digitala TfS-arkivet tillfälligt låg nere.

tt halvår in i VM-semifinal 38:03
väntar korrkometen Ludvig Sand
ström fortfarande på sitt första
färdigspelade parti. På grund av platsbrist
kommer dessvärre hans artikel om datorn
som analyshjälp först i nästa nummer.
Den som väntar på något gott väntar
alltid för länge, men alternativet brukar
inte vara bättre. Det fick Jonas Lundvik
(Solna) erfara mot Linus Olsson (LASK).
i Elitserien.

Anders Pettersson, Victor Nithander, Rauan Sagit och Jonathan
Westerberg upprepade Team Vikings triumf i Svenska Cupen
efter sex lagvinster och 2-2 mot silvermedaljören Schack 08.
Den anrika lagtävlingen återuppstod i Linköping för tre år
sedan och har sedan dess haft kring trettio deltagande lag. I år
var Örgryte SK flest med fyra lag.

I stället för att invänta remislutet med
¢h1-h2 spelade Lundvik på vinst med
58.¢g3. Först efter 58...¦g2+ 59.¢h4 h2
60.¦b1 ¦g1 61.¦dd1 h1¦ matt insåg han
vad han gjort. n

TfS-arkivet

Foto: Peter Halvarsson
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Foto: Håkan Persson, Tidningen Härjedalen

John Karlsson i undervisningstagen på Sonfjällsskolan.

Världens bästa Karlsson
TEXT KENT VÄNMAN FOTO HÅKAN PERSSON

M

AN TROR INTE att de existerar, men
ibland träffar man ändå på dem. De där
människorna som tycks ha en omåttlig
mängd energi och ett engagemang utan några
som helst begränsningar. De som ständigt flyttar
gränserna för vad man tror att en människa kan
hinna med och klara av. Den här gången tänker
jag på ”Världens bästa Karlsson”. Det är nämligen
så barnen i Hede kallar honom.
är 67 år. Han bor i Hede, ett
litet samhälle med drygt 700 invånare beläget i
vackra Härjedalen. Efter att ha kört buss och taxi
i Stockholm under en stor del av sitt vuxna liv
återvände han 2005 till sin barndoms hembygd.
Det var här han tillbringade väntan på jultomten
med att spela schack med pappan och de två
bröderna. Schackintresset har hållit i sig och väl

JOHN KARLSSON
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tillbaka i Härjedalen kom han i kontakt med
Schackfyran. Han sympatiserade omedelbart med
idén om att alla barn är viktiga och började snart
hjälpa till att träna barnen. Insatsen har ökat under
åren och nu gör han till och med årliga hembesök
till alla barn som går i fjärde klass. Resultaten har
inte låtit vänta på sig. Sonfjällsskolan i Hede har
tagit sig till riksfinalen de senaste sju åren.

Kan man verkligen
gå på vatten?
Ingen dålig prestation, men kanske ännu mer
imponerande är att man varje år samlar in 5060.000 kronor för att finansiera resan. I detta
arbete har John stor nytta av sitt enorma kontaktnät

JOHN KARLSSON
BOR: Hede, Härjedalen, med drygt 700 invånare
KLUBB: Sonfjällsskolans SK
KURIOSA: Har genomfört två svenska klassiker, och
gjorde sig då av med smeknamnet Kaggen
AKTUELL: Årets Sonfjällsbygdare som tagit skolan till final i
Schackfyran sju år på rad

i bygden. Resan till riksfinalen i Västerås brukar
vara en kombinerad skol- och schackresa.
Framtidsmuseet i Borlänge tillhör de attraktioner
man passar på att besöka på vägen till Västerås.
Nu stannar förstås inte schackengagemanget med
detta. Till sommaren planerar han en jättestor
schackturnering som kommer att spelas i samband
med Barnens Dag i Hede.
Förutom schack är John aktiv inom bordtennis,
fiske och golf. Det är emellertid när han börjar
berätta om sitt engagemang för flyktingar som
kommit till bygden som jag noterar att han får
något speciellt i blicken. Han umgås gärna med
de nyanlända till Hede och tar med dem på sina
aktiviteter.
– Trevligare människor får man leta efter, säger
han och berättar om en underbar episod som
utspelade sig förra vintern.
Han hade lockat med några av flyktingarna till
en närbelägen sjö för isfiske. Isen låg spegelblank
och det var till en början svårt att få med dem ut.
– Kan man verkligen gå på vatten? ifrågasatte de
som aldrig sett en frusen sjö förut.

FLICK-SM

När han efter viss övertalning och möjligen litet
milt våld slutligen fått med dem ut på sjön fick de
nästa chock. John tog fram isborren och började
göra hål i isen och det strömmade upp vatten
genom hålen. Nya krav på övertalningsförmågan
ställdes, men när de väl börjat pimpla och den
första fisken kunde dras upp genom ett av hålen
var naturligtvis lyckan fullständig.
Med beaktande av allt detta är det säkert ingen
som blir överraskad av att 67-åringen, klockan
fyra på natten, gör sjuktaxikörningar med njur

En ny årgång Schackfyranelever tränas upp.

patienter som ska åka för dialys på sjukhuset i
Östersund. Att John Karlsson i oktober utsågs
till årets Sonfjällsbygdare kan inte ha varit någon
större sensation. I motiveringen presenteras han
som ”Före detta Fjollträskbo som flyttat hem och
är en eldsjäl i bygden”.
Och är inte en eldsjäl någon som har ett
engagemang utan några begräsningar? Som
”Världens bästa Karlsson”. n

Stockholm 23-25 januari
Anmälan senast 9 januari via hemsidan
Jonas Sandbom 073-6131973

						

www.schack.se/category/flick-sm
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Världsmä stare

VM-MATCHEN

VM-matchen i Sotji
Carlsen försvarade världsmästartiteln
Ralf Åkesson ser likheten mellan de två första partierna. Hans Tikkanen analyserar
det sjätte och funderar på om livesändning verkligen är effektiv träning. Sekundanterna
Peter Heine Nielsen och Jon Ludvig Hammer kommenterar de dramatiska lägena.
TEXT RALF ÅKESSON FOTO MADS NYBORG STØSTAD
I fjolårets VM-match i Chennai, Indien, erövrade
Magnus Carlsen världsmästartiteln genom att
besegra Vishwanathan Anand med 6½-3½.
Många trodde kanske att detta var slutet på
karriären i den absoluta världstoppen för Anand,
som spelade en VM-match mot Kasparov redan
1995. Dessa bedömare visade sig dock ha rejält
fel. I Kandidatturneringen i Khanty-Mansiysk,
Ryssland, i mars i år, gjorde Anand en strålande
comeback och vann övertygande, en poäng före
Karjakin.
Därmed var det klart för en revanschmatch
mellan Anand och Carlsen, men var skulle den äga
rum? För Norge var pengafrågan ett problem. Det
fanns vissa vilda planer på att spela VM-matchen
på en oljeplattform ute i Nordsjön, men det var
nog tur för såväl spelare som publik att detta aldrig
genomfördes. Vid deadline för anbud till Fide
hade bara ett seriöst förslag inkommit, nämligen
Sotji i Ryssland, Vinter-OS värdstad. Med tanke
på denna arrangörsmässiga superprestation och
Rysslands fantastiska historia som schacknation
var det givet att förutsättningarna skulle bli
utmärkta.
Att Carlsen tvekade innan han godkände
spelorten hade nog politiska skäl. Sotji, vid Svarta
Havet, ligger relativt nära de oroliga delarna
av östra Ukraina. Vissa menade att den unge
norrmannen, genom ett positivt svar, skulle ge ett
indirekt stöd till Putin och därmed bli indragen
i ett storpolitiskt spel. Carlsen var tvungen att
lämna besked under Sinquefield Cup i Saint
Louis, USA, där han, med tanke på de skyhöga
förväntningarna, gjorde ett blygsamt resultat och
kom tvåa, tre poäng efter Caruana. Efter en veckas
respit kom till slut ett ”ja” i början av september.
Schackvärlden kunde andas ut. I sin blogg berättar
Magnus en lustig historia: han besökte VinterOS men hade inte en tanke på att han skulle få
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”Det har varit ett nöje
att skriva autografer
till fansen i St Louis.
Efter turneringen
hann jag med en till.”
Magnus Carlsen
på Twitter.
Fristen för VMkontraktet hade
förlängts. Hur
nära det var att
Carlsen tackade
nej får vi inte
veta, men till sist
skrev han under.

återvända till platsen ett drygt halvår senare!
Arrangemangen var ypperliga i alla avseenden,
med var tredje dag som fridag. För en närmare
presentation av spelarna hänvisas till fjolårets
artikel (TfS 2013:4). Carlsen, som för ett år sedan
var hemlig beträffande sitt val av sekundanter, gav
nu ett klart besked, ”The Hammer and The Dane”,
dvs norgetvåan och vännen Jon Ludvig Hammer,
samt Peter Heine Nielsen. Denne var tidigare
sekundant åt Anand men var inte involverad i
förra matchen.
En kul detalj var den kortfattade presentationen
på VM-matchens officiella hemsida. Förutom

VM-matchen 8-23 november
SPELLOKAL Olympic Media Center, Sotji
DRAGSERIE 40 drag på 2 timmar + 20 drag på en
timme + 15 minuter med tillägg på
30 sekunder per drag från drag 61
PARTIER
Tolv, med vila var tredje dag

VM-MATCHEN
ålder, nation och rating angavs
spelarnas favoritöppningsdrag:
1.d4 för Carlsen och 1.e4 för
Anand. Fast det skulle visa
sig bli totalt omvänt, Carlsen
spelade genomgående 1.e4
medan Anand valde 1.d4! Det
visar att båda är universella och
behärskar olika ställningstyper.
Det är oerhört viktigt att
försöka tvinga in motståndaren
i ställningar där denne inte trivs,
inte minst i matchspel.
Matchen fick en tung
inledning med tunga pjäser:

25...¦xe6
Vad väger tyngst, vits aktivitet
eller svarts sundare bonde
ställning?
26.¦xe6

Dessutom hotar 32...£xh2.
31...a6
Spelet har förflackats och den
allmänna känslan är att det lutar
åt remi. Med en serie starka
visar dock världsmästaren
1222222223drag
att det inte är så enkelt.
 +t+ + +532.a3 £a5

OoW O Lo51222222223
 + +rOo+5 + + + +5
+ +p+p+ 5+o+ +tL 5
 + + + +5o+ R Oo+5
+ + + + 5W + + + 5
pP Q P P5 + Q + +5
+k+ + + 5P + + + 5
 P + P P5
 Magnus Carlsen
n Viswanathan Anand
Annars hinner svart slå på h2. +k+ + + 5
 Sotji, första partiet
Med dam, varsitt torn och bönder 
uppstår nu det som har kallats
1222222223för schac
kpartiets fjärde fas. 33.f4?!
33.h4!? är intressant eftersom
 + + T +5På grund av det begränsade
OoW O Lo5materialet kan man inte kalla damen kan stå kvar på d4 där
mittspel, men å andra sidan den garderar både f2 och h4,
 + TrOo+5det
är det inget typiskt slutspel samt angriper f6. Enda faran
+ +p+p+ 5eftersom kungarna ofta måste är kanske att svart har dam
 + + + +5skyddas och förbli passiva.
bytesinviten De5 i något läge.
33...£h5 34.£d2 £c5 35.¦d5
+ + + + 526...¦d8 27.£e3 ¦d7 28.d6
pP Q P P5 Den isolerade bonden byts £c4 36.¦d7 £c6
med hjälp av en liten kombi
+k+r+ + 5av
1222222223
nation.
28...exd6 29.£d4 ¦f7 30.fxg6  + + + +5
+o+r+tL 5
En variant i Grünfeld har gett hxg6
en obalanserad ställning med
o+w+ Oo+5
rockad åt olika håll. Vit har fått 1222222223+ + + + 5
kungsflygelbönderna splittrade  + + + +5
men har i gengäld angrepps OoW +tL 5 + + P +5
chanser, fältet e6 och spel mot  + OrOo+5P + + + 5
den efterblivna e7-bonden. När
+ + + + 5 P Q + P5
vi kommer in har samtliga lätta
 + Q + +5+k+ + + 5
pjäser blivit avbytta.
+ + + + 5
24...¦c8 25.¦de1
Givetvis inte 25.¦c1? £xc1+! pP + P P5 37.¦d6
26.£xc1 ¦xc1+ 27.¢xc1 ¦xe6 +k+ + + 5 Det rena damslutspelet,
28.fxe6 (28.dxe6 gxf5.) 28...g5!
¢xf7, är känsligt efter
37.¦xf7+
följt av 29... f5 och 30...¢f6 och
som svart i många lägen kan
svart vinner bondeslutspelet. En
sådan variant är trivial på denna
nivå.

31.¦xd6
31.£xa7? d5! är bra för svart
som får en farlig fribonde.

angripa vits svaga bönder med
kungen (¢e6-f5 eller ¢h6-h5).
Med tornen kvar blir en sådan
TfS #4
2014

11

VM-MATCHEN
plan alltför riskabel.
37...£e4+ 38.¢a2 ¦e7
Aktiverar tornet.
39.£c1 a5! 40.£f1 a4

43.¦d7+ ¢h6 44.¦xb7 ¦b3!
45.¦xb3 axb3+ 46.¢a1 £xh2.

1222222223
 + + + +5
+ + + + 5
 + + OoL5
+ + + + 5
 + + P +5
Po+ + + 5
 P + + W5
K + +q+ 5


1222222223
 + + + +5
+o+ T L 5
 + R Oo+5
+ + + + 5
o+ +wP +5
Analysdiagram
P + + + 5
kP + + P5Detta damslutspel hade
+ + +q+ 5extremt intressant att
Det är materiellt lika,

varit
följa.
men
vits fribonde på a-linjen är av
Bonden stänger in vits kung, tveksamt värde eftersom det
vilket ger intressanta möjligheter uppstår matthot så fort den rör
längre fram. Det är tydligt att på sig. Svart återvänder med
Carlsen har skjutit fram sina damen till c2 där den är oantast
positioner. Dock får man inte bar och stänger in vits kung. På
under
skatta svårigheten i att sikt angriper svart f4 eller skapar
spela på vinst i dylika lägen. en fribonde på kungsflygeln.
Med tunga pjäser på brädet kan Förmodligen hade svart stått på
försvararen snabbt slå om till vinst.
motangrepp.
43.¦b4? ¦b3! är direkt dåligt
41.¦d1 £c2 42.¦d4
och 43.£d1 £xd1 44.¦xd1
¦b3! är också obehagligt. Svart
1222222223håller ihop damflygeln med
 + + + +5b7-b5 och kan avancera med
+o+ T L 5kungen och angripa vits bönder.
 + + Oo+5Troligen vinst.
43.¦b4 b5

minuten. Alternativen förlorar
direkt, t.ex. 44.h4 £d3 45.£c1
£d5+ 46.¢a1 £e6.
44...¦e7
44...¢h6 bemöts med 45.£a8!
45.£d5 ¦e1 46.£d7+
En typisk remimekanism.
46...¢h6
47.£h3+
¢g7
48.£d7+ ½–½
Temat med tunga pjäser åter
kom i nästa parti.
 Magnus Carlsen
n Viswanathan Anand
 Sotji, andra partiet
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6
Berlinervarianten,
som
numera är ytterst populär på
värlselit
nivå. Båda spelarna
använder varianten som svart.
4.d3!?
Ett lugnt, oteoretiskt drag. I
senare partier gick Carlsen in
i huvudvarianten efter 4.0–0
¤xe4 5.d4.
4...¥c5 5.0–0 d6 6.¦e1!?
Ytterligare ett ovanligt drag i
just detta läge. Idén är att mot
verka d6-d5.
6...0–0

1222222223
+ + + + 5
o+ R P +51222222223t+vW Tl+5
P + + + 5 + + + +5OoO +oOo5
kPw+ + P5+ + + L 5 +mO M +5
+ + +q+ 5 + + Oo+5+bV O + 5
+o+ + + 5 + +p+ +5
oR + P +5+ +p+n+ 5
42...¦e2?!
Tornet går till andra raden P + + + 5pPp+ PpP5
med matthot, ett standarddrag kPw+t+ P5RnBqR K 5
som kanske inte var det allra + + +q+ 5
bästa här. Carlsen hade missat
 7.¥xc6
vits kommande damdrag.
Ett farligt alternativ var
42...¦e3! med det brutala
hotet 43...¦xa3+!, exempelvis
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44.£h1!
Enda draget! Anand räddar
sig genom ett motspel i sista

Skapar obalans. Annars kan
svart överväga ¤e7-g6 varpå
¥b5 ser lite dum ut.

VM-MATCHEN
12222222231222222223
7...bxc6 8.h3 ¦e8 9.¤bd2 ¤d7 t+v+tMl+5t+ T +l+5
Kanske inte helt optimalt.
+ W +oOo5+ W + Oo5
10.¤c4
11.¤a5 är ett obehagligt hot.  Oo+ + +5 Oo+vOm+5
O + O + 5O + On+q5
1222222223p+ +p+ N5p+ +p+ P5
t+vWt+l+5R + + +p5+ + + R 5
O Om+oOo5 Pp+ Pp+5 Pp+ Pp+5
 +oO + +5+ BqR K 5+ B R K 5
+ V O + 5
 +n+p+ +5 Carlsen avslöjar sin primitiva 20...¥xf5
+ +p+n+p5 men långt ifrån ofarliga spel
20...¦d7 21.¥h6! ¥xf5 (Inte
pPp+ Pp+5 plan: genom föregående avbyte 21...gxh6 22.£xh6 följt av
R BqR K 5 stabiliserades centrum och nu 23.h5.) 22.exf5 ¤f8 (22...¤f4??
vit samtliga pjäser 23.¥xf4 exf4 24.¦e8+.) 23.¦e4
 mobiliserar
på kungsflygeln där g7 är det och svart är hårt pressad.
10...¥b6 11.a4 a5 12.¤xb6
cxb6 13.d4
Trots den synnerligen lugna
öppningen har Carlsen nu fått
en liten fördel. Vit har övervikt
i centrum samtidigt som svarts
ställning inte ser helt harmonisk
ut med tre bönder på sjätte
raden. De olikfärgade löparna
ökar obalansen.
13...£c7

primära angreppsmålet.
16...¦d8?!
Tvingar vits dam till en ruta
dit den ändå vill gå. 16...¥e6 följt
av 17...f6 ser normalt ut. Om
vit spelar £d1–h5 kan damen
snabbt bli ivägkörd genom ¥f7
eller £f7.
16...f6 17.¦g3 ¤e6 är också
möjligt, för att gardera g7
ordentligt

1222222223 Nonchalant. Anand
t+v+t+l+5
tycks underskatta
+ Wm+oOo5
vits chanser.
 OoO + +5
O + O + 5
f6 18.¤f5 ¥e6?!
p+ Pp+ +5 17.£h5
Ett nonchalant drag av
+ + +n+p5 Anand, som tycks underskatta
 Pp+ Pp+5 vits chanser. 18...£f7 för att köra
R BqR K 5 bort vits dam, verkar vettigt.
 19.¦g3
14.¦a3!
En kul, ovanlig idé. Tornet
har intressanta möjligheter på
tredje raden. Draget innebär
också indirekt en utveckling av
löparen på c1.
14...¤f8 15.dxe5 dxe5 16.¤h4!

Här började Carlsen känna
sig optimistisk.
19...¤g6
19...¥xf5 20.exf5 är inte så kul
för svart eftersom springaren
på f8 blir evigt passiv. Samtidigt
har vit dyrken f2-f4 vid lämpligt
tillfälle. Tänkbart var 19...¦d7!?
20.¥h6 g6.
20.h4!

Det inhumana 20...¢h8!!
var troligen svarts bästa chans.
Draget ser ut som en bort
sättning men har poängen
21.¦xg6 £f7!.
21.exf5 ¤f4
Härigenom parerar Anand
det direkta angreppet men snart
kommer nya problem uppstå.
22.¥xf4 exf4
Precis som i första partiet
blir det nu spel med tunga
pjäser. Vit har överlägsen
aktivitet samtidigt som svarts
bondestruktur är allvarligt
försvagad genom draget b7-b6.
23.¦c3! c5

1222222223
t+ T +l+5
+ W + Oo5
 O + O +5
O O +p+q5
p+ + O P5
+ R + + 5
 Pp+ Pp+5
+ + R K 5

24.¦e6
Utnyttjar en viktig stödje
punkt. I de flesta lägen är tornet
TfS #4
2014
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oantast
bart eftersom svart
inte kan tillåta en fribonde på
e6. Vidare plågas svart av det
potentiella matthotet på e8,
vilket gör att tornet på d8 måste
förbli passivt.
24...¦ab8 25.¦c4

I det elfte partiet spelade Anand
b6-b5 i ett ännu mer oväntat
läge. Här är det ett intressant
aktiveringsförsök som fungerar
tack vare en taktisk resurs.
Passivt försvar är oerhört
svårt. Vit kan ta f4-bonden och
1222222223fortsätta angreppet i lugn och
ro.

 T T +l+5
+ W + Oo5
Anand gör en
 O +rO +5
riktig blunder.
O O +p+q5
p+r+ O P529.b3
+ + + + 5 Den naturliga reaktionen är
 Pp+ Pp+5att slå men efter 29.axb5 £xb5
+ + + K 530.£xb5 ¦xb5 31.b3 ¦b4! får
svart fint motspel.
25...£d7
Hotar 26...£d1+ med ett tack
samt dambyte, vilket vit givetvis
förhindrar.
25...£f7 26.£xf7+ ¢xf7
27.¦xf4 ger stor fördel för vit.
Merbonden är visserligen en
dubbelbonde men svart står
passivt och bondeställningen på
damflygeln är oflexibel. Senare
kan en kungsmarsch till b5 bli
aktuell för vit.
26.¢h2 ¦f8
26...£d1?? 27.¦e8+.
27.¦ce4
Inte 27.¦xf4? £d2! med mot
spel.
27...¦b7 28.£e2 b5!?

Efter 29.¦e7 £d6! klarar sig
svart tack vare den hotande
avdrags
schacken f4-f3. Här
hade vit ändå fått en jättefördel
genom 30.f3! ¦xe7 31.¦xe7
bxa4 32.£e4! och hotet 33.Db7
gör att vit hinner plocka a4bonden, varpå svarts åter
stående splittrade bönder blir
ytterst sårbara.
29...bxa4 30.bxa4 ¦b4 31.¦e7

1222222223
 + + Tl+5
+ + R Oo5
 + W O +5
O O +p+ 5
p+ +q+ P5
+ + +oP 5
 +p+ P K5
+ + + + 5

34...h5??
Den hårt pressade Anand
skapar ett lufthål åt kungen,
men just här är draget en riktig
blunder.
Sistaradsproblemen
hade
blivit uppenbara efter 34...¢h8?
35.¦e8 h6 36.£d3!.
Omöjligt var också 34...£d4
35.£xf3! £xa4? 36.£b7!.
Relativt bäst var 34...£d2!,
och Carlsen hade fått välja:
a) 35.£c4+ ¢h8 36.£xc5
h6 och vit är bonde över men
svart har taktiska motchanser så
länge f3-bonden finns kvar.
b) 35.£xf3!? £xc2 36.¢g2
(Med hotet 37.£b7!) 36...¢h8
37.£c6.

1222222223 1222222223
+ + T L5
 + + Tl+5 
+ + R Oo5
+ +wR Oo5  +q+ O +5
 + + O +5 O O +p+ 5
+ + P5
O O +p+ 5 p+
+ + + P 5
pT +rO P5  +w+ Pk+5
+ + + + 5
1222222223+ + + + 5 
Analysdiagram
 + + Tl+5 +p+qPpK5
+
+
+
+
5
+t+w+ Oo5
Svart plågas av sin dåliga kung
 + +rO +5(37...£xf5? 38.¦e8!). Ett troligt
scenario är att vit får båda svarts
OoO +p+ 531... £d6
damflygelbönder i utbyte mot
Inte
31...£xf5?
som
tillåter
p+ +rO P5
en snygg men typisk sistarads f5, vilket räcker till vinst.
+ + + + 5kombination: 32.¦xb4! cxb4 35.£b7!
 Pp+qPpK533.£c4+ ¢h8 34.£f7! ¦g8
Nu faller g7 och svart blir
+ + + + 535.¦e8.
matt. Anand gav upp.
32.£f3 ¦xe4 33.£xe4 f3+ 34.g3
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CARLSENS VÄG TILL SEGERN
Anand tog snabbt
revansch i en skarp
Damgambit där han
tidigt fick en fri
bonde på sjunde raden. Partiet
blev oerhört komplicerat, norr
mannen kom i tidsnöd och
gjorde ett par uppenbara miss
tag. Enligt uppgift följde man
Team Anands för
beredelser
till drag 24. Oerhört impo
nerande! Det var Anands
första vinst mot Carlsen på
fyra år. ”The Tiger is back!”,
skrev kommentatorerna.

3

En hybrid mellan
Katalanskt och Dami ndiskt. Efter en
lustig
avveckling
trodde man att svart skulle få
problem med en kantspringare
mot en central löpare. Indiern
utnyttjade kanske inte sina
chanser fullt ut och efter några
exakta drag av norrmannen blev
remin uppenbar.

5

6

Tikkanen kommenterar Carlsens vinst
på sida 16. 3½-2½
till norrmannen.

En lugn tillställning.
Efter upplevelsen
i föregående parti
ville Carlsen und
vika teorin och valde det
ovanliga 3.g3 mot Sicilianskt.
Svart fick en isolerad bonde
men höll remi utan större
problem.

Halvvägs
byttes
färgordning, vilket
innebar att Carlsen
åter fick vit. I Berlinerförsvaret
fick han ett litet initiativ men
Anand höll balansen genom att
offra pjäs för två bönder. Efter
122 drag tog man remi.

Matchsegern var klar med en
rond till godo. Magnus kunde
pusta ut och vid prisceremonin
blev det ett obligatoriskt men
försiktigt handslag med Putin.
Anand hyllade sin starke
mot
ståndare och framhöll
att Carlsens seger var rättvis.
Matchen var psykologiskt kräv

ande och Magnus erkände att
han var mentalt trött på slutet.
Han ansåg att Anand presterade
betydligt bättre än i föregående
match, och verkligen bjöd på
hård kamp denna gång. Och
vem vet hur det hade gått om
”Vishy” utnyttjat gratischansen
i det kritiska sjätte partiet?

4

7

SEKUNDANTER
 ANAND

Landsmannen Sasikiran och de polske stormästarna
Radoslaw Wojtaszek och Grzegorz Gajewski.
 CARLSEN Peter Heine Nielsen på plats, Jon Ludvig Hammer, Laurent
Fressinet och Michael Adams på Kragerø Resort i Norge.
Dessutom ett team med familj, manager, läkare, svensk kock
och chefen för appen Play Magnus.

8

En lugn remi i en
Damgambit.
Carlsen leder med
4½-3½.

20 drag. I Berliner
försvaret hittade
titelförsvararen
inget bättre än att
ta ut evig schack.

9

Carlsen överraskade med Grünfeld.
Anand
spelade
skarpt och fick
en fribonde på d-linjen. Det
såg ut att finnas spännande
möjligheter, även efter dam
byte, men så småningom
ebbade partiet ut i remi.

10

11

Hammer kommenterar avgörandet på
sida 20. 6½-4½ till
Carlsen.

Nu blir det spännande att se
hur länge Carlsen kan sitta kvar
på schacktronen. Att han har
kapacitet att bli en långvarig
världsmästare är uppenbart.
Svårigheterna
finns
nog
framförallt på det psykologiska
planet. Det kommer att krävas
mycket motivation och fortsatt
hårt arbete för att hålla undan
för anstormande unga spelare
som Caruana.
Sedan hoppas vi naturligtvis att
Magnus får försvara VM-titeln
på hemmaplan nästa gång, i
Norge – och Skandinavien! n
RALF ÅKESSON
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¢ stormästaren

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

Hans Tikkanen blev Svensk Mästare 2011, 2012 och 2013 men kunde inte försvara
titeln i somras. Vattkoppor. I stället fick han följa livesändningen som uppladdning
inför OS. Med avstamp i VM-matchen skriver Tikkanen om hur man kan träna
schack genom att följa livesändningar.

Livesändning som träning

TILL ATT BÖRJA MED: Använd
i första hand inte sidor med
motorer som alltid är på – i alla
fall om du inte har en väldig
disciplin att inte tjuvkika. Börjar
du inte med att tänka själv får du
inte ut så mycket. Det är visser
ligen behagligt och det känns
som att man lär sig saker när
man ser en datorbedömning
och tänker att ”ja, så är det ju
såklart”, men den typen av lat
efterinsikt har man ingen nytta
av under ett parti.
Att lyssna på kommentatorer
ger lite mer eftersom de, om
de är bra, ger en mer mänsklig
input än motorerna, men det är
fortfarande inte det första man
ska göra. Vill man ha ut träning
av att följa livesändningar bör
man liksom vid annan träning
först tänka själv. Ordentligt.
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 Magnus Carlsen
n Viswanathan Anand
 Sotji, sjätte partiet

1222222223
t+v+ + T5
+oLm+oOo5
o+o+o+ +5
+ + P + 5
 +p+ B +5 GM Hans Tikkanen
+ P + + 5 Född: 6 februari 1985.
p+ + PpP5 Sysselsättning: Student
hobbyschackspelare.
R + Kb+r5 (psykologi),
Bor: Ursprungligen från Värm
 land men bor sedan tio år i Lund.
Vit drar – välj plan och drag.

Efter att man tänkt själv kan
det vara nyttigt att diskutera
med någon annan som tittar
seriöst. Dessvärre hittar man
sällan det, framför allt inte i en
livesändningschatt. När man
blivit lite otålig över att spelarna
tar så lång tid på sig kan man
temporärt slå på eventuella
kommentatorer eller motorer
för att se om det man tänkt var
vettigt. Men! – sedan gäller det
att slå av igen när nästa läge
uppstår.

Det gäller bara att
vara lite kreativ och
disciplinerad.

Svensk Mästare: 2011, efter
en rafflande slutrond, 2012 och
2013, båda efter särspel.
Woodpecker: Uppfann en egen
träningsmetod våren 2010. Under
sommaren följde tre stormästar
normer på sju veckor.
Föreläste nyligen om metoden för
danska elitspelare.

Oavsett träning ser jag gärna
att man har en eller ett fåtal
aspekter man är ute efter att
förbättra och jobbar mest med.
Eftersom livesändningar är hela
partier kan man träna på det
mesta genom att följa dem på
bra sätt, det gäller bara att vara
lite kreativ i hur man använder
livesändningarna och hålla sig
disciplinerad.

Foto: Calle Erlandsson

schackspelande och
tränande sker på internet, där
det finns ständig tillgång till
blixt och live
sändningar med
allt fler kommentatorer.
Ur träningssynpunkt kan
man tänka sig att alla sätt att
titta på schack är bättre än inget
alls, men visst måste vissa vara
bättre än andra? Så hur kan
man få ut mer träning av live
sändningarna?
ALLT MER

VM-MATCHEN
Exempelvis:
 Vill man träna taktik eller
variantberäkningar väljer man
ställningar som ser komp
licerade ut och avsätter lämplig
tid för att räkna.
 Är man väldigt intresserad
av öppningar tittar man kanske
mest på öppningsfasen och
början av mittspelet och
försöker tänka vad man själv
skulle spelat.
 Om man behöver för
bättra sina bedömningar så
kanske man fokuserar mer på
de positionella aspekterna av
ställningarna – exempelvis i
diagrammet i början av texten.
endast några förslag
– det finns många saker man
kan träna och många sätt att
träna dem på. Börjar du med att
tänka ut vad du vill bli bättre på
är det lättare att använda tiden
framför livesändningarna till att
förbättra något.
Med det sagt menar jag inte
att man inte kan följa live
sändningar och spela blixt bara
för nöjes skull, jag gör det själv,
men vill man att det ska bli
verklig träning behöver man
lägga ner lite mer energi.
DETTA VAR

 Magnus Carlsen
n Viswanathan Anand
 Sotji, sjätte partiet

7...¤c6 8.¤xc6 dxc6 9.£xd8+
Man får anta att Anand var
förberedd på det som spelats
mest senaste åren: 9.e5 ¤d7.
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4
9...¢xd8 10.e5 ¤d7
4.¤xd4 a6 5.c4 ¤f6 6.¤c3 ¥b4
10...¤e4 bemöts med 11.a3
7.£d3
och svart måste ge upp svart
Han vinner en bonde,
1222222223 fältaren.
men Anand tycker det är
tMvWl+ T5 viktigare att hota e5-bonden.
+o+o+oOo5 11.¥f4 ¥xc3+ 12.bxc3 ¢c7

o+ +oM +51222222223
+ + + + 5t+v+ + T5
 VpNp+ +5+oLm+oOo5
+ Nq+ + 5o+o+o+ +5
pP + PpP5+ + P + 5
R B Kb+r5 +p+ B +5
+ P + + 5
Det klart vanligaste bland starka
p+ + PpP5
spelare på 2010–talet. Jag fick
själv möta det i första ronden av R + Kb+r5
årets Elitserie, utan att ha insett 
att det var samma som detta
parti och utan att ha insett att
det är draget som ska spelas.
Båda missarna vill jag
hävda beror på mitt bristande
intresse för öppningar, både i
förberedelser och när jag följer
livesändningar.
Jag gillade inte Anands val,
men inte heller min lösning,
7...d5, blev helt utjämnat. Att
jag vann partiet berodde på
en rufflig tidsnöd. Inte heller
7...£c7 verkar rätt. Så vad ska
svart spela? Något för den som
är intresserad av öppningar att
kolla upp!

TIKKANENS TIPS
 Börja med att fundera på vad du vill förbättra
 Titta till en början på partiet utan analysmotorer eller kommentatorer
 Avsätt tillräckligt med tid för att få en egen åsikt om ställningen
 Jämför därefter med en vän, kommentatorn eller datorn

Ställningen från föregående sida.
Har du tänkt ordentligt?
De uppenbara faktorerna:
w Vits löparpar
w Vits terrängfördel i centrum
w Vits svaga bondestruktur
på damflygeln
w Vits snabbare utveckling
w Ganska låst ställning utan
bondegenombrott att tillgå
Vits
svaga
bondestruktur
spelar den närmaste tiden
ingen som helst roll eftersom
det är omöjligt för svart att
angripa den. Istället är det en
mindre uppen
bar faktor som
är viktigast tillsammans med
vits terrängfördel och löparpar,
näm
ligen att svart inte har
något sätt att på samma gång
använda båda sina lätta pjäser
konstruktivt – i alla fall inte
utan stora eftergifter.
För att få liv i löparen behöver
TfS #4
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han spela b7-b6, ¥c8-b7 och
c6-c5, för att få liv i springaren
spela ¤d7-c5 (oops, upptagen)
eller öppna upp med f7-f6 vilket
gynnar vits löpare. Om det hade
gått hade det inte varit omöjligt
att han velat plocka bort c6bonden och spela b7-b6, ¥c8b7, ¦ac8, ¢c7-b8 och ¤d7-c5
med alla pjäser i spel.
Nu får man inte göra så och
därför är en av hans pjäser
dömd till passivitet. Av vits två
stora trumfkort, löparparet och
terrängfördelen, är det bara
den andra han i nuläget kan
utveckla och det gör Carlsen på
en mycket instruktivt sätt.
13.h4! b6
13...h5 är en möjlighet för att
förhindra h4-h5-h6, men det
skapar en så kallad hook som vit
kan använda sig av för att öppna
upp spelet. Han framtvingar g7g6 och får sedan igenom g2-g4
h5xg4 ¥xg4 och till sist h4-h5.
Det är inte alltid en katastrof,
men ger vit mer möjligheter
jämfört med om svart tillåter
h4-h5-h6 eller h4-h5xg6.

som behålls, g7-g6, är inte något
svart vill göra, men han kommer
att bli tvungen eftersom g7 blir
för svagt.
Bättre är därför 14...¥b7
15.h6 g6. Vit står lite bättre,
men det är inte alls tydligt hur
han ska skapa några hot.
15.0–0–0 ¥b7 16.¦d3
Logiskt och starkt. Carlsen
inser att d-linjen inte är något
att ha för någon av spelarna,
så d-tornet gör mest nytta
på g-linjen och h-tornet på
h-linjen, där det indirekt håller
nere g7-g6 genom pressen mot
h6.
16...c5
Anand skulle vilja aktivera
löparen via e4, men Carlsen
hinner först. Ett snabbt försök
med f6 funkar inte heller:
16...¦hg8 17.¦g3 f6 18.exf6+ e5
19.¥d2 ¤xf6 20.c5 b5 21.¥d3
¦ae8 22.¥g6 ¦e7 23.¦e1 och vit
dominerar.
17.¦g3 ¦ag8 18.¥d3
Vit vill dubblera på g-linjen
med ¦h1–h4-g4, men inte
18.¦h4?! ¥e4. Med löparen på
blir det svårt att göra framsteg
1222222223 f5
på kungsflygeln.
t+v+ + T5 18...¤f8

Istället är det direkta 19.¦h4?
dåligt: 19...g5 20.hxg6 ¤xg6
21.¥xg6 ¦xg6 22.¦xg6 fxg6 och
svart har lyckats lätta på trycket
helt och hållet.

Ett otroligt
misstag på
denna nivå.
19...g6
Anand kunde väntat ett
drag till, men det hade inte
gjort någon skillnad eftersom
ställningen är tempookänslig.
20.hxg6 ¤xg6 21.¦h5
Garderar en centrumbonde
och håller nere svagheten på h6
- vad mer kan man begära av ett
drag?
21...¥c6 22.¥c2 ¢b7

1222222223
 + + +tT5
+l+ +o+ 5
oOv+o+mO5
+ O P +r5
 +p+ + +5
+ P B R 5
p+b+ Pp+5
+ K + + 5
+ Lm+oO 51222222223
oOo+o+ O5 + + MtT523.¦g4
+ + P +p5+vL +oO 5 Jag var inte förtjust i
 +p+ B +5oO +o+ O5draget när jag såg det på live
+ P + + 5+ O P +p5sändningen, eftersom jag inte
någon poäng med det. Det
p+ + Pp+5 +p+ B +5såg
gör jag egentligen inte i efter
R + Kb+r5+ Pb+ R 5hand heller. Möjligen finns
p+ + Pp+5det någon idé med att kunna
14.h5 h6
+ K + +r5bemöta springarflytt med ¦g4men oftast tycker jag att det
Det är tråkigt att försvaga f6f4,
ska gå att byta på g8 och sedan
fältet och släppa all dynamik på
kungsflygen genom att tillåta
h5-h6, men det hade varit bättre
än att få en svaghet på g7 som är
mer angripbar än någon annan
svaghet på brädet. Den framstöt
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Anand kommer vara tvungen
att bemöta torndubbleringen
med g7-g6 och förbereder det.
Samtidigt lägger han liten fälla.
19.¥e3
Magnus går inte i fällan.

vinna h6-bonden efter g2-g3.
Jag tycker att nackdelarna
överväger: att det inte längre går
att dubblera på h-linjen och att
tornet är ogarderat.

VM-MATCHEN
svart har fortfarande chanser att
hålla – olikfärgade löpare och
få bönder kvar är bra för den
svagare sidan.
33.¥xg6 fxg6 34.¦xg6
Vit bryter igenom helt och
hållet på kungsflygeln med en
motattack mot svarts kung. Det
säkrar helpoängen.
1222222223
34...¥a4 35.¦xe6 ¦d1
 + + +tT51222222223 Anand chansar på att fånga
+l+ +o+ 5 + + + T5löparen på a3 eller skapa en
fribonde.
 Ov+o+mO5+l+t+o+ 5farlig
36.¥xa3
¦a1 37.¢e3 ¥c2?!
O O P +r5 Ov+o+mO538.¦e7+
+ O P +r5
Istället är det mer logiskt för
vit att spela på ¢c1–d2-e2, f2f3, ¢f2, ¦gh3 och plocka upp
h6-bonden. Svart måste försöka
något under tiden, men det
finns inget konstruktivt att göra.
23...a5 24.¥d1 ¦d8 25.¥c2
¦dg8

ett lika säkert sätt som Långbens
ned
förkörning i den klassiska
julscenen. Den aggressiva svarta
a-bonden skapar möjligheter
till motspel, men är också
ytterligare en svaghet som kan
göra en obehaglig ställning
förlorad.
27...a3 28.f3 ¦d8 29.¢e1 ¦d7

 +p+ +r+5
1222222223
+ P B + 5 +p+ +r+5t+ + + +5
p+b+ Pp+5O P Bp+ 5+l+ R + 5
+ K + + 5p+b+ +p+5 O + + O5
+ + K + 5+ O P +r5

26.¢d2??
Ett otroligt misstag på denna Anand känner kanske pressen  +p+ + +5
nivå. En möjlig förklaring till att från Carlsens spel på kungs B P Kp+ 5
båda missar vederläggningen flygeln och vill försöka bli p+v+ +p+5
kan vara att man lätt blir blind aktiv. Intressant hade varit T + + + 5
för den försvarandes möjlig att förbli passiv och se om vit

heter i en ställning med långsam kommit vidare. Han har inte
press. Tornet har inte heller varit
ogarderat så många drag, så det
är ett ganska nytt taktiskt motiv.
26.¢d1 är inte heller optimalt
på grund av taktiska problem
med en löpargaffel från f3:
26...¤f8 27.¦f4 (27.¦xg8 ¦xg8
28.g3 ¥f3+.) 27...¥e8 28.¦h2
¤g6 29.¥xg6 fxg6 30.¦f6.
Vit vinner en bonde men
olikfärgade löpare är inte vad
han är ute efter.
Bäst verkar 26.¦g3 för att föra
över kungen i säkerhet.
26...a4?
26...¤xe5! 27.¦xg8 ¤xc4+
28.¢d3 ¤b2+ 29.¢e2 ¦xg8
30.¦xh6 ¦xg2 31.¦h7 ger klar
till avgörande fördel svart. Hur
annorlunda hade matchen
utvecklats efter det?
27.¢e2
Kungen har kommit över på

imponerat de senaste tio dragen.
30.¥c1 ¦a8 31.¢e2 ¥a4
32.¥e4+

Löparen på a3 är säker och vits
massiva bondeövertag avgör.
Därför gav Anand upp.

1222222223 En lustig detalj som gick att se
t+ + + +5 på webbkameran var Carlsens
+l+t+o+ 5 kroppsspråk efter blundern.
 O +o+mO5 Han började skriva upp draget,
stelnade till och lät pennan
+ O P +r5 men
vila mot protokollet i tio
v+p+b+r+5 sekunder innan han fortsatte.
O P +p+ 5 När Anand en minut senare
p+ +k+p+5 missade chansen sjönk Carlsen
+ B + + 5 ihop och skakade flera gånger
huvudet. Anand fick veta
 på
vilken miss han gjort.
32...¥c6?
Om Anand väljer att spela aktivt
behöver han vara konsekvent,
även om det kostar en kvalitet.
Bäst var 32...¢a7! 33.¥xa8
¢xa8 34.¥xa3 ¦d1 35.¦xh6 ¦a1
36.¢e3 ¤xe5 37.¦g7 ¤xc4+
38.¢f4 ¤d6. Vit pressar, men

Ska man använda live
sändning som en träningsmetod
är inte sådana poänger viktiga,
men nog var det kul att se att
även världsmästaren kan vara
mänsklig. n
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JON LUDVIG HAMMER KOMMENTERAR
När Hammer vann Rilton Cup ifjol använde han en del av de förberedelser som blivit
över efter VM-matchen i Chennai. I år är han åter ett av affischnamnen i Stockholm.
- Jag spelade 1.¤f3 med stor framgång ifjol, säger han. Så jag räknar med att spela
en del 1.e4 i år!
I övrigt låter han dragen tala och kommenterar det dramatiska slutpartiet med - 1.e4!
 Magnus Carlsen
n Viswanathan Anand
 Sotji, elfte partiet

10.¤c3 h6 11.b3 ¢c8 12.¥b2
c5 13.¦ad1 b6 14.¦fe1 ¥e6
15.¤d5

Vi kallar det Berlinerslutspelet,
men Kasparov är tydlig med att
det inte alls är något slutspel.
1222222223 Det är ett mycket komplicerat
Matchen i Sotji var betydligt
utan damer.
t+l+ V T5 mittspel
jämnare än i Chennai, och med
Vit har en tydlig plan om att få
seger kunde Anand utjämnat O O +oO 5 spela f4, men vad ska svart göra?
matchen och ha fördel av vit i  O +v+ O5 Det är inte uppenbart, men
det avgörande partiet.
+ OnPm+ 5 dolt i ställningen visar det sig
 + + + +5 att den blockerade strukturen
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6
damflygeln inte alls förstör
+p+ +n+p5 på
4.0–0 ¤xe4 5.d4 ¤d6 6.¥xc6
svarts chanser att öppna
dxc6 7.dxe5 ¤f5 8.£xd8+ pBp+ Pp+5 ställningen för löparparet.
+ +rR K 5 19...¤g6
¥xd8 9.h3 ¥d7
19...b5!? 20.axb5 a4 gav
1222222223
So far, so good: Vit har fått intressant motspel för bonden,
t+ L V T5 alla pjäserna i spel på bra fält, men Anand klarade av att
OoOv+oOo5 medan svart fortfarande inte genomföra samma genombrott
 +o+ + +5 har förbindelse mellan tornen. under bättre förutsättningar.
+ + Pm+ 5 Dessutom har vit en potentiellt 20.¢g3 ¥e7 21.¤d2 ¦hd8
full bondemajoritet på 22.¤e4 ¥f8 23.¤ef6
 + + + +5 värde
kungsflygeln – hur kan detta 1222222223
+ + +n+p5 vara okej för svart?
pPp+ Pp+5 Svaret är att svarts ställning har t+ T V +5
RnB +rK 5 mycket förbättringspotential, +lO +o+ 5
 medan vit använder tiden till att  O +vNmO5
få fart på sina bönder.
O OnP O 5
Det var tydligt att Berliner 15...g5 16.c4 ¢b7 17.¢h2 a5 p+p+ +p+5
försvaret var Anands huvudplan, 18.a4 ¤e7 19.g4
men när han ligger under med 1222222223+p+ + Kp5
två partier kvar väljer han ¥d7 t+ + V T5 B + P +5
som är mera agg
ressivt än
+lO Mo+ 5+ +rR + 5
planen med ¥e8 och h5. Samma

drag spelade Magnus i matchen  O +v+ O5
O OnP O 5 23...b5!!
i Chennai ifjol!
9...¢e8 10.¤c3 h5 spelades i p+p+ +p+5 Genombrottet som försvagar
det sjunde partiet (remi efter ett +p+ +n+p5 vits bönder på damflygeln - och
långt slutspel där Magnus hade
stärker svarts löparpar.
en extra springare) och i det  B + P K5 24.¥c3!
+ +rR + 5 24.axb5 a4 25.bxa4 ¦xa4
nionde partiet (snabb remi).
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ger svart mer än tillräcklig
kompensation för bonden.
24.cxb5 c6! 25.bxc6+ ¢xc6
och b3-bonden faller.
24...bxa4 25.bxa4 ¢c6
Hittills har Anand spelat
helt perfekt, och jag var väldigt
nervös för att detta kunde sluta
med förlust för Magnus - det
hade gjort det tolfte partiet
mycket mera spännande än vad
jag var komfortabel med!

förlorat på några minuter!
26...¥e7! skulle ha gett vit
problem. 27.¢e4 ¥xf6 28.exf6
¥xd5+! 29.cxd5+ ¢d6 vinner
bonden på d5, medan vits
löpare är ineffektiv eftersom den
stångar i f6- och g5-bönderna.
27.¢e4

hålla nerverna i schack, och det
gjorde han med glans!

inte ovanligt att båda spelarna
felvärderar det datorn tycker är
uppenbart bäst!
26.h4! gxh4+ 27.¢h2 ¥g7
28.f4 ¥xf6 29.exf6 ¥xg4
30.¤e7+ ¤xe7 31.¦xd8 ¦xd8
32.fxe7 och vit har tillräckligt
med motspel för remi.
26...¤x4 27.f4 följt av f4-f5.

Magnus att han förstod att han
skulle vinna när han fick spela
¦d7. Resten handlade om att

45.¢c3
Anand gav upp och Carlsen
kunde släppa lös jublet!

1222222223
t+ + V +5
+lOr+o+ 5
 + + + O5
O + P + 5
1222222223pOv+kNp+5
tT + V +5+ + + +p5
+ O +o+ 5 + + + +5
1222222223 +l+vNmO5+ + R + 5
t+ T V +5O OnP O 5
34.¤d5 ¦c6 35.¦xf7
+ O +o+ 5p+p+k+p+5 33...¦a6
¥c5 36.¦xc7+ ¦xc7 37.¤xc7
 +l+vNmO5+ B + +p5 ¢c6 38.¤b5 ¥xb5 39.axb5+
O OnP O 5 + + P +5 ¢xb5 40.e6 b3 41.¢d3 ¥e7
p+p+ +p+5+ +rR + 5 42.h4 a4 43.g5 hxg5 44.hxg5 a3
+ B + Kp51222222223
 + + P +5 27...¦b4?
 + + + +5
+ +rR + 5 Det ÄR bättre att inte ha en + + V + 5
 plan än att ha en dålig plan!
 + +p+ +5
26.¢f3
28.¥xb4 cxb4 29.¤h5! ¢b7
+l+ + P 5
Ett drag Magnus var mycket 30.f4
nöjd med på presskonferensen
Vit får in f4, precis som planen  + + + +5
efter partiet och som gjorde har varit hela partiet. Med det Oo+k+ + 5
att Anand bröt ihop. Ändå var faller svarts ställning samman.
 + + + +5
31.¤hxf4
¤xf4
datorn inte imponerad. Ofta är 30...gxf4
+ + R + 5
det så att människor tänker på 32.¤xf4 ¥xc4 33.¦d7
I intervjun efter partiet sa 
samma vis, och därmed är det

26...¦db8
Här förlorar Anand kont
rollen över ställningen, och
plötsligt går det från lovande till

Foto: Arne Danielsen

Det är bättre att inte
ha en plan än att ha
en dålig plan!

Carlsens första möte med norsk press efter det avgörande partiet.
TfS #4
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Intervju med Peter Heine Nielsen
Magnus Carlsen tränar för att det är roligt. När Garry Kasparov ville ge honom hem
läxor avslutades samarbetet. Nu har han Peter Heine Nielsen som sekundant, en av de
starkaste förespråkarna för lustbaserad träning.
TEXT AXEL SMITH

Du var sekundant för Anand i tio år, men från
2013 jobbar du för Carlsen. Varför bytte du?
Jag har alltid hoppats att få arbeta för Carlsen
igen, och trodde kanske att tajmingen skulle bli
mer naturlig än den blev. Att vara en del av ”Team
Carlsen” och den utveckling det har betytt för
schacket i Norden, eller i hela väst, är en unik
möjlighet man varken kan eller vill säga nej till.
Jag har en väldigt bra relation till Anand, och har
bara positivt att säga om honom. Då vi började var
det en stor motivation att han vann en VM-match,
och att det så småningom blev tre var fantastiskt.
Jag har till fullo uppfyllt alla ambitioner jag hade
där, och det var fantastiska år. Men precis som att
jag var en del av lösningen i början tror jag också
att jag var en del av problemet mot slutet. Med
friskt blod i laget fick han ny energi som gjorde att
han kunde vinna kandidatturneringen.

det beslut han kände var bäst, och jag hade backat
upp honom oavsett vad. Men jag är glad att han
valde en lösning som gör att schackvärlden inte
splittras.
Han kritiserade VM-upplägget innan han blev
världsmästare, nu säger han inte längre något
om det.
Jag tycker absolut att det kan förbättras. Man kan
se både på världsmästarens privilegier, men också
på de näst bästas. I förhållande till andra sporter
är det oerhört många som är direktkvalificerade
till kandidatturneringen. Men framför allt är det

Hur kändes det att förbereda sig mot Anand?
Naturligtvis lite speciellt, men schack är trots allt
bara ett spel och tar man det mer allvarligt än så
är det inte sunt.
Pratade du med honom under matchen?
Jag pratade med Aruna som frågade flitigt om min
tre månader gamle son. Deras delegationsledare
pratade jag också en del med, men Anand träffade
jag faktiskt aldrig på!
Magnus skrev på kontraktet i sista stund. Var du
nervös att det inte skulle bli någon match?
Nej, jag kände mig säker på att Magnus ville ta
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Foto: Calle Erlandsson

Sedan stod du över VM-matchen för ett år
sedan, en slags karantän.
Det var en premiss som alla parter var eniga om.
Anand och Carlsen möttes exempelvis i tränings
partier innan VM-matcherna 2008 och 2012 och
har alltid haft ett vänligt förhållande, så det kom
naturligt.

PETER HEINE NIELSEN
ÅLDER
FAMILJ
BOR
HOBBY
MERITER

41 år
Gift med Viktorija Cmilyte, en son och
två bonusbarn
Palanga, Litauen
Shogi - sitter i Dansk Shogi Unions styrelse
Rankad 37:a i världen år 2010

VM-MATCHEN
viktigt att slå fast att utvecklingen är positiv. Vi har
en samlad titel, vilket inte är en självklarhet, och
utmanaren kvalificerar sig på sportslig väg och
inte, som Topalov 2010, efter politiska intriger.

Händer det att han spelar något helt annat än
det ni sett på?
Absolut. Vår uppgift är att komma med förslag
och ofta ge alternativ. Han tar besluten själv.

Magnus har en annan inställning till öppningar
än Anand. Hur är det att jobba med honom?
Väldigt annorlunda och väldigt spännande. Om
fattningen av Anands förberedelser är naturligtvis
markant större än Carlsens. Innan matchen 2012
tränade vi tre månader i sträck, med Carlsen var
vi i Zermatt i en veckas tid och gick både fjällturer
och åkte skidor. Men man ska inte undervärdera
det schackliga arbete Carlsen gör, han har bara
sina egna metoder.

Var strategin att han skulle undvika teoretiska
varianter och ”bara spela schack”?
Generellt var tanken att teoridueller gynnade
Anand, dels grundat på antagelsen att han var
bäst förberedd men också i hög grad utifrån
uppfattningen att Carlsen är världens klart
starkaste schackspelare. Ju mindre betydelse
öppningsfasen fick, desto bättre. Men i exempelvis
det sjätte och det sjunde partiet spelade Carlsen
huvudvarianter med stor framgång.

Carlsen kallade Zermatt för höghöjdsträning.
Generellt betonar både han och du ofta att
träningen är lustbaserad. Ibland verkar det
nästan som att han föredrar basket framför
schack. Tror du att det hade fungerat för andra
spelare i världseliten?
Grundläggande, ja. Exempelvis är Anand mycket
av det samma, men med åldern ändrar man lite
vanor. Folk är olika, men det grundläggande tror
jag är att man bara når den unika nivån genom
lust och nyfikenhet och inte genom metodisk
träning. Inte så att allt bara ska vara en lek, men
att man ska ha en glupande aptit för att vilja veta
mer om schack snarare än att blott drivas av viljan
att nå goda resultat.

Efter tredje partiet kunde man läsa i de norska
tidningarna att ni analyserat hela natten för att
hitta något mot Anand. Borde inte det mesta av
jobbet varit färdigt innan matchen startade?
Idealiskt borde man ha varit tillräckligt förberedd
innan matchen, men min erfarenhet är att oavsett
hur mycket tid man har så blir det inte så! Den
andre har ju gjort likadant, och båda lägren måste
förhålla sig till de överraskningar motståndaren
har förberett.

Hur mycket tid man än
har är man inte
tillräckligt förberedd.
Hur såg rutinerna ut under matchen? Ni hade
Hammer, Fressinet och Adams i Kragerø.
Jag förmedlade kontakten med dem, och med
Kasparov. Det var mitt ansvar att Magnus fick
den information han hade användning för, och att
jag vidarebefordrade hans önskemål till de andra
sekundanterna. Därutöver var jag naturligtvis
också involverad i analysarbetet, men långt ifrån
i lika hög grad som de i Kragerø.
Hur många timmar preppar du med Carlsen?
Innan partiet förbereder han sig själv. Jag skickar
filer och sammanfattning av nattens arbete.

Var ni nervösa efter förlusten?
Nej. Dels är det generellt en avslappnad stämning
i Carlsen-lägret, och vi såg på det som olyckliga
omständigheter som inte ändrade trenden att
matchen gick bra för Magnus.
Efter matchen avslöjade Carlsen att Adams var
en av hans sekundanter. Varför?
Hade det varit ett år till nästa match kunde valet
varit annorlunda. Men Magnus ville gärna säga
tack för hjälpen till alla, och Adams gjorde en stor
insats som han förtjänt fick ros för.
Vem ser du som favorit till att bli näste utmanare
om två år?
Att peka på andra än Caruana är inte meningsfullt
för tillfället, men saker brukar förändra sig och det
är över ett år till kandidatturneringen. Aronian har
verkat tyngd av favoritpressen, och outsiderrollen
kan passa honom. På en eventuell hemmaplan har
även Karjakin, Grischuk och Kramnik chanser.
Och man ska naturligtvis inte glömma Anand! n
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Sveriges Schackförbund söker

Redaktör för SSF:s jubileumsskrift
År 2017 fyller Sveriges Schackförbund 100 år, och vi planerar att ge ut en bok eller en skrift
under jubileumsåret.
Nu söker vi efter en person som kan hålla i arbetet. Personen vi söker bör ha god insyn i
svenskt schackliv, erfarenhet av att leda projekt och vara en erfaren skribent med vana att
ta fram trycksaker. Eftersom formerna inte är bestämda vill vi att personen vi söker ska
presentera ett eget förslag till upplägg.
Vi vill ha din ansökan med e-post till kansliet@schack.se senast 20 januari. Ansökan ska
innehålla en presentation av dig själv, CV, en beskrivning av hur du tycker att jubileumsskriften ska utformas samt en kostnadskalkyl som inkluderar redaktörens arvode.
För mer information, kontakta: Niklas Sidmar, SSF:s kansli
				
011-10 74 20 eller niklas.sidmar@schack.se

Foto: Maria Emelianova, www.qatarmastersopen.com

Qatar: Grandelius genombrott?

DOHA, QATAR. I rond två till fem i Qatar Masters Open spelade Nils Grandelius remi med
Jevgenij Tomasjevskij (bilden) och besegrade halva det ukrainska landslaget: Zahar Efimenko,
Alexander Mojisejenko och Pavel Eljanov. Nils föll tillbaka mot slutet men gjorde tveklöst den
bästa svenska turneringsinsatsen på länge. Härnäst väntar Rilton Cup.
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Svenskt Grand Prix
för både bredd och elit

13-15 feb
3-6 april
14-16 maj

Elite Open i Växjö
Påskturneringen, Norrköping
Deltalift Open, Tylösand

Västerås Open slog nordiskt deltagarrekord
med 343 spelare. Var med och följ upp succén!

Ställning och
info på schack.se,
via SSF:s kansli
011-10 74 20 eller på
hakan.jalling@schack.se

Anmälda till Växjö är bland annat: GM:s Agrest,
Hillarp, Berg, Blomqvist, Carlsson, Semcesen,
Brynell, Åkesson, Bellon, Karlsson och Ernst.

Tidskrift
för Schack












Vi har alla årgångar.
Inbundna 1906-1994.
Många lösnummer.
Köper-Säljer. Hela samlingar
schackböcker. Towerclock på
lager, bruna/gröna, vinge för sista
minuten, 3 års garanti.
Humana priser.
S E Consult, Box 28095
418 23 Göteborg
Tel. 031-01 04 44
Tala med Stellan Persson
E-mail: contact@chessshousee

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

¤ ungdomssidorna

Martin Lokander är ungdoms
redaktör i TfS och en av
Sveriges flitigaste spelare.

Skol-SM i Växjö
För många schackjuniorer är Skol-SM årets stora höjdpunkt. Att resa tvärs över halva
Sverige med klubbkamrater och ibland även familjemedlemmar är en upplevelse i sig.
få spela ett
svenskt skol
mästerskap mot
jämnåriga från hela landet gör
naturligtvis resan ännu bättre.
Jag minns mycket väl mitt första
Skol-SM, 2007 i Linköping, där
jag träffade många av de vänner
jag har idag för första gången.
I år var det Växjö Schackklubb
som stod för arrangemanget,
och med eldsjälen Håkan Jalling
i spetsen var det ingen tvekan
om att det skulle bli en lyckad
Vad finns i hatten?
tävling. Håkan och Växjö SK
har arrangerat många uppskattade tävlingar de senaste åren som SM, Skollags-SM och Visma Chess.
En intressant förändring var betänketiden: 45 minuter + 15 sekunder per drag för de äldre samt 15
minuter + 15 sekunder per drag för de yngre. Många tycker nog att det är synd att de inte kan rycka ut
sina motståndare i tidsnöden, men generellt sett verkar förändringen accepteras. De flesta turneringar
idag spelas med någon form av tilläggstid.
Riksinstruktören Jesper Hall höll precis som i fjol bra föredrag riktade till föräldrar, schackledare
och tränare. Utöver detta blev han borttrollad
vid brädet, vilket mycket sällan händer. Han fick
NOTERAT
nämligen besök av Magic Markus som bjöd på en
fingerfärdig uppvisning som går att beskåda på
Youtube.
REKORD
406 schackspelande ungdomar ställde upp,
Hans Tikkanen, Nils Grandelius, Drazen Dragicevic,
ungefär lika många som ifjol. Mest snopen var nog
Jonathan Westerberg och Erik Blomqvist har vunnit
en spelare som tackade nej till ett remianbud i tron
Skol-SM sex gånger. Westerberg var på Junior-VM i
att det gällde hela partiet. När han långt senare stod
år och missade sin sista chans att vinna en sjunde
på förlust och förstod att han inte fick en halvpoäng
titel. Mattis Olofsson-Dolk vann däremot för femte
började han gråta och tröstades av sin mamma i tio
gången och får spela Skol-SM två år till.
minuter innan han kom tillbaka. Moloken spelade
han färdigt partiet. Förlust.
SENSATION
Nio andra var desto mera nöjda på söndagskvällen
Erik Karlsson (Ervalla SS) knep bronset i A-klassen!
– de fick höja varsin pokal som svenska mästare.
MÖJLIGHETEN ATT

TÅLAMOD
I de yngsta grupperna var en fjärdedel tjejer, men de
var påfallande ofta inblandade i de längsta partierna.
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 Missa inte Kombinationer
från Skol-SM på sida 46.

Olofsson-Dolk
A Mattis
Katedralskolan, Växjö

D Helenaskolan, Skövde
Klemens Ng

6½/8

6½/8

Selimian 6½/8
B Hrayr
Skogstorps skola, Kumla

Nilsson 7/8
C Joakim
Kunskapsskolan, Uppsala

E

F

Santiago G. Cordoba 6½/8
Fryxellska skolan, Västerås

Polovnikova 11/11
Mitra 11/11
H Akash
I
G Margo
Tuppkärrsskolan, Västerås
Kvarngärdesskolan, Uppsala

Ludvig Carlsson 10/11
Hökåsenskolan, Västerås

Edvin Trost 11/11
Karlbergsskolan, Vallentuna
Foto: Frans Dahlstedt
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Intervju med Santiago Grueso Cordoba
Vad gör du på fritiden?
Jag är en person som gillar att röra på mig, helt
enkelt. Jag håller på med schack, musik, dans,
trombon med mera. Musik är en del av mig.
Håller du på med några idrotter också?
Sport? Nej, inte direkt. Jag håller på med dans om
det räknas. Tar danslektioner.
Grattis till vinsten i Skol-SM, andra året i rad!
Tack Martin.
Det sista partiet kanske inte var det bästa …
Det var fruktansvärt. Riktigt fruktansvärt. Jag
spelade jättedåligt i det sista partiet.
Varför fick Västerås hela tre vinnare?
Först och främst så har vi jättemånga bra
ungdomar. Om de skulle förlora så börjar de inte
grina. De är glada ändå för att de lär sig. Och
tränarna är jättebra. På måndagar är det träning
för de mindre erfarna, på tisdagar är det träning
för de mer avancerade och sedan har vi träning
följt av spel på torsdagarna.
Kommer klubbens elitspelare då?
Jo, det gör de, men inte så ofta. Men någon jättebra
brukar alltid komma och spela.
Hur ser din egen träning ut?
Jag tränar schack varje dag. Kan inte säga exakta

timmar, men när jag tränar försvinner hela
världen för mig.
Wow, låter fantastiskt. Hur tränar du då?
Ibland läser jag schackböcker, eller så sitter jag
vid datorn. Jag brukar titta på partier av Garry
Kasparov eller lära mig nya öppningar. Jag är
intresserad av alla öppningar, även om jag inte
spelar dem. Jag kan alltid lära mig något nytt. Och
jag måste spela också, så jag försöker spela med
pappa.
Vad tror du att du behöver förbättra för att bli
ännu bättre?
Först och främst behöver jag träna mycket på
öppningar. Och bindningar.
Vad är din målsättning?
Jag ska bli världsmästare, eller jag kommer i alla
fall att slå Magnus Carlsen. Och det kommer vara
ganska snart.
Är han den främste förebilden?
Det är lite olika, men främst Kasparov, Fischer
och Tal. Mycket angreppsschack.
Vem vinner VM-matchen 2014?
Det är väldigt svårt att säga, men jag tror Anand
har bra chanser. Han vill ta revansch.

för det. Nu var min plan att föra
damen till f3, löparen till d2
eller f2 via e3 och sen spela Tae1
av e5 eller f5.
 följt
12...h5 13.£f3 ¤g4?!
W Jag tycker att vit fick en liten
V fördel efter det här draget.
14.h3 ¥d4+ 15.¢h1 £h4
 M 16.¤ge2
¥g7 17.¢g1 ¤h6?
 Santiago G. Cordoba
n Daniel Sjöberg
 Linköping

Springaren står dåligt och kan
inte lätt komma ut därifrån.
18.¥e3 ¦e8 19.¤g3 ¤f5?
En fälla, men nu blev svarts
ställning obekväm.
20.¤xf5 gxf5 21.¥f2! fxe4?
22.¤xe4 £d8 23.¤xd6 ¦f8
24.¤f5! ¥xb2? 25.£xh5! ¥xa1



W
 NN
V
 BqrMnq

Ett spännande parti från sista  W
ronden i Svenska Cupen. Jag  Nq B
hade preppat på Benkö Gambit nVr
men istället blev det Benoni. Vet
Br
faktiskt inte varför jag ställde

26.¤e7+! £xe7 27.£h7 matt.
upp mig så här. Jag bara kände
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JUNIOR-VM, INDIEN. Drygt 110 indiska juniorer spelade in mer än 2500 elopoäng till värdlandet. De
svenska juniorerna hade det överlag tufft, med undantag för ett par höjdpunkter. Jessica Bengtsson gjorde en stabil insats och Linus Johansson ställde till det för flera stormästare. Han lyckades bland annat
lura GM Nijat Abasov i ett intressant bondeslutspel.
GM Lu Shanglei (Kina) vann den öppna klassen och i damklassen försvarade WGM Aleksandra Goryachkina (Ryssland) sin titel.
UNGDOMS-VM, SYDAFRIKA. De svenska juniorerna lyckades bättre i Sydafrika. Milton Pantzar fick till
en kanonstart och var med i täten efter fyra ronder innan han fastnade i en hiss. I slutändan får resultatet ändå ses som en framgång.
Felix Tuomainen drabbades dessvärre av sjukdom tidigt och tappade många placeringar, men lyckades med en stark avslutning ta sig upp till femtio procent.
Det stora utropstecknet blev Joar Ölunds prestation i U18-klassen. Efter en mycket stark avslutning
slutade han delad åtta, den bästa svenska placeringen sedan Grandelius tog brons 2010.
UPPSALA YOUNG CHAMPIONS. Under Allhelgona
helgen arrangerade Uppsala SSS en sluten, inter
nationell ungdomsturnering där de lokala talangerna fick känna på motstånd från utlandet.
Den sista ronden var dramatisk. Hrayr Selimian ledde på 7 av 8 och spelade en relativt snabb
remi mot David Bit-Narva. Martin Schweighoffer
hade då möjlighet att komma ikapp, men pressade
för hårt och förlorade. Schweizaren fick nöja sig
med silvret på 6½ av 9, en halv poäng före David
Bit-Narva.
På pappret representerar Hrayr Selimian Armenien, men han bor i Sverige sedan en tid tillbaka
och spelar för Örebro SS. Han har haft en framgångsrik månad med vinst även i Skol-SM.
Uppsalajuniorerna hade det svårt i kampen om
topplaceringarna, men de fick bra erfarenhet och
förhoppningsvis kan turneringen upprepas nästa
år.
JUNIORALLSVENSKAN, GÖTEBORG. Limhamns SK
tog sig upp till Juniorallsvenskans division I 2010 Linus Johansson förde Limhamn till guld.
och har därefter vunnit titlar, varje gång lika över
tygande. På pappret är de inte överlägsna favoriter, men de har en tendens att slå SK Rockaden Stockholm i finalmötet.
Årets upplaga var inget undantag. Limhamn radade först upp tre raka 4-0-segrar innan de körde över
Rockaden på söndagsmorgonen. Guldet var säkrat redan inför slutronden.
Nytt för i år var möjligheten att flytta spelare ett bord upp eller ner. Ett intressant scenario uppstod
inför rond två, då SS Manhem skulle möta Limhamn. Klubbarnas högst rankade spelare, Jessica Bengtsson och Linus Johansson, är sedan en tid tillbaka ett par och det hade varit intressant att se dem mötas.
– Jag bodde ju hos Bengan, säger Linus. Kvällen innan var det lite snack i stil med: Jag vet att du inte
vill möta mig, så därför sätter ni dig på bord 2 och därför sätter vi mig på bord 2. Lite psykning.
Så vad hände? Linus skickade en prepp till sin lagkamrat Philip Lindgren med vad han skulle spela
mot Jessica. Philip tackade för preppen och vann partiet. Klubblojaliteten går först.
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Den svenska modellen
Svenskt föreningsliv - eller nordiskt?
Västerås Schackklubb har växt kraftigt de senaste åren. Andra föreningar vittnar
om att det blir allt svårare att rekrytera ledare och medlemmar.
Vad beror skillnaden på? Och hur är det egentligen ställt med den svenska modellen
– föreningar uppbyggda av ideellt arbete?
TEXT OCH FOTO AXEL SMITH ILLUSTRATIONER ANTON FRISK

N

ågra enstaka mössor hänger på
kapphängarna, där sommarjackor
samsas med dunjackor. Det är
en av årets första höstdagar och i
Västerås Schackklubbs källarlokal
är det träning för de vita bönderna – så kallas ny
börjarna.
”Vilken är den första regeln?” frågar tränaren
Ashir Iolev. Omedelbart åker en handfull händer
upp i luften.
”Att skaka hand och hälsa”, svarar en av de mest
ivriga. Eleverna har samlats framför demobrädet,
som är placerat vid en soffgrupp där fyra föräldrar
tittar på samtidigt som de fingrar på sina mobiler.
”Bra! Och mer?”
Barnen väntar tills de fått ordet. De flesta räcker
upp handen, några så länge att de blir trötta och
måste stötta armen med den andra. Vissa sträcker
på sig och reser sig upp – redan innan frågan är
ställd. När de märker att de kan svaret flämtar de
och viftar med händerna.
”Taget är slaget”, blir nästa svar. Efter
frågestunden och en kort genomgång tar de fram
sina uppgiftsböcker och jobbar med dem under
överinseende av de tre tränarna.
att det är typiskt svenskt med
medlemsstyrda föreningar uppbyggda av
offentligt stöd och ideellt arbete. Samtidigt är vi
oroliga för att denna svenska modell håller på att
undermineras. Så ser nämligen verkligheten ut
för många schackklubbar: färre tränare, mindre
verksamhet och i förlängningen lägre medlemstal.

VI TROR GÄRNA

Schackklubbar är
släkt med Anonyma
Alkoholister
Västerås SK är ett enastående motexempel. På
fem år har klubben växt från 116 till 680 med
lemmar och idag har de två juniorgrupper varje
dag från måndag till torsdag. De som vill kan
träna flera gånger i veckan.
Merparten av tränarna är anställda med hjälp
av lönebidrag eller genom fas 3, men utan stora
ideella insatser skulle inte klubben fungera. Sedan
2011 har de arrangerat Schackfyranfinalen med 4
000 besökare och över hundra funktionärer.

Så är det verkligen färre som jobbar ideellt
idag? Nej, menar Christer Leopold, som jobbat
med ideella organisationer sedan 1970-talet.
Idag driver han Volontarius, ett Uppsalabaserat
företag som ger råd till föreningar, förbund och
folkrörelser.
”Föreningslivet har varit stabilt de senaste
tio-tjugo åren och är på topp nu”, säger han på
telefon. ”Men varje förening är en isolerad ö och
konkurrerar med många andra. När de inte hittar
funktio
närer skyller de flesta på om
världen i
stället för att titta inom föreningen.”
Enligt en färsk undersökning vid Ersta Sköndal
Högskola i Stockholm engagerar sig svenskar
ideellt i större grad idag än tidigare, men formerna
har förändrats. I stället för i föreningslivet väljer
många att engagera sig som volontärer i andra
organisationer.
”Schackklubbar är besläktade med Anonyma
Alkoholister”, säger Christer och förklarar vad
han menar efter en konstpaus. I likhet med AA
är schackklubbarna endast till för medlemmarna
och då riskerar styrelsearbete att stjäla tid från
utövandet av hobbyn. I exempelvis Röda Korset
är det däremot arbetet som är själva poängen.
Men styrelsearbetet är nödvändigt, och Christer
menar att just det ogjorda är den främsta driv
kraften för de som engagerar sig; ingen vill jobba
ideellt om andra redan gör jobbet. Av den orsaken
är han kritisk till att arvodera mindre uppdrag.
”Det finns ingenting som tyder på att arvoden
gör det lättare att hitta bra funktionärer. Jag har
inte sett att det blir lättare att få fler, däremot
svårare att få bra.”

SVENSK FÖRENINGSHISTORIA
 1100-tal S:t Knutsgillena i Malmö, Lund och Ystad
bildas – Sveriges äldsta existerande
föreningar.
 1800-tal Folkrörelsemodellen uppstår genom att
föreningar går samma till nationella förbund. Influensen kommer huvudsakligen
från Tyskland.
 1900-tal Idrottsrörelsen får sitt genombrott.
 1917
Sveriges Schackförbund bildas med
Ludvig Collijn som förste ordförande.
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I soffan i bakgrunden har många föräldrar börjat sina banor som schackledare.

Är arbetsbördan allt för stor behövs naturligtvis
personal, men det är viktigt att skilja mellan
anställda och ideellt arbetande. Det viktigaste för
att rekrytera funktionärer är i stället en öppen
och inkluderande miljö med tydlig demokrati.
Så varför lyckas inte alla föreningar lika bra som
Väster
ås? Kanske ligger hemligheten i hur de
inrett sin klubblokal.
är det dags att spela.
Tre tränare gör att varje elev får uppmärksamhet
även mellan partierna, då de fortsätter med
uppgiftsböckerna. De allra flesta jobbar
koncentrerat, men några ritar och tar böckerna
från varandra.
Efter att grannarna ovanför klagat på ljudnivån
satte klubben upp ljuddämpare i taket och längs
väggarna – de sistnämnda konstnärligt formade
som schackrutor. Lokalen är fräsch och känns
inte som en källarlokal. Innanför entrén finns
ett stort träningsrum, och därefter följer ett
kombinerat kök och kansli och ett mindre rum
som kallas för snickarboan – vilket var precis vad
den var fram till för några år sedan. Då försökte
EFTER HALVA TRÄNINGEN
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bostadsrättsföreningen ta mer betalt för värmen,
vilket gjorde att klubben granskade kontraktet och
såg att de ägde fler kvadratmeter än de kunde mäta
upp. De knackade på väggarna och upptäckte att
en bara var en tunn masonitskiva. Efter en runda
i tingsrätten fick de ta över snickarboan, och med
tanke på antalet barn behövs den verkligen.

Hitler slog sönder
modellen.Diktatorer
gillar inte föreningar.
Ett av de viktigaste besluten när lokalen
totalrenoverades var att ordna en plats där
föräldrarna kunde sitta och vänta på sina barn.
”Först fyllde vi lokalen till bredden med
schackmaterial”, säger André Nilsson, ordförande
mellan 2009 och 2014. ”Men min sambo sa att
det måste finnas en soffa. Att föräldrarna stannar
kvar gör det mycket enklare att rekrytera dem som
ledare.”
En mamma dyker upp och gläds över att hennes
dotter inte blir enda tjej på träningen.

”Det är alltid bra med en mix”, säger André och
lägger snabbt till: ”Vi har en skön soffa, du kanske
vill ha en kopp kaffe?”
Mamman tackar nej till kaffet men slår
sig ned i soffan. En annan förälder har
vågat sig ut i köket och småpratar
med ledarna. Samtidigt får Ashir ett
samtal om att ett barn kommit hem
gråtande för att han inte fick vara
med på schackträningen i skolan.
Det är snart utrett: det var skolan
som glömt bort schacket.
Ett av barnen kommer in i köket.
”Jag råkade suga på tröjan, pappa.”
”Det är ingen fara. Du är redan fotograferad på skolan.”
Pappan berättar hur viktigt det
sociala på klubben är för hans
son som precis flyttat till stan,
och hur glad han blev när han
upptäckte att det fanns
möjlighet att träna två gånger i
veckan. Så är det inte överallt.
DET ÄR ENKLARE att få fotbollsknattar

att träna mer; annars får de helt enkelt
inte spela matcher. Men där möjligheten
finns kommer även många schackjuniorer
till klubben flera gånger i veckan från tidig ålder.
Extraträning för de mest ambitiösa finns i hela
Tyskland, varifrån den svenska föreningsmodellen
kom på 1800-talet.
”Men i Tyskland slogs den sönder av Hitler”,
säger Christer Leopold. ”Diktatorer gillar inte
föreningar. Det som är typiskt svenskt är att den
fortfarande finns kvar och blomstrar.”
TOMAS PETERSON,

professor vid enheten Idrotts
vetenskap på Malmö Högskola, vill i stället prata
om en nordisk modell.
”Det var kärleken som förde mig hit”, säger
han när han möter upp i Lomma centrum. Det
är som om han skulle behöva försvara att han
som föreningsforskare bor i en av Skånes rikaste
kommuner.
På Kajgatan 34, ett ekologiskt café och galleri
med utsikt över hamninloppet, beställer han en
slät kopp kaffe och en chokladboll innan han sätter
sig med ryggen mot vattnet och börjar föreläsa om
svenskt föreningsliv.

”De här små skitländerna
har genom historien
haft enorma framgångar”, säger han och
slår ut med armarna.
”Jämför med två miljarder kineser och
amerikaner, kommunisternas hel
professionella
satsningar eller collegen i USA.”
Den nordiska modellen kännetecknas dels av
folkrörelsekaraktären och dels av tillgängligheten.
Folkrörelse för att den skapades på slutet av
1800-talet som ett av flera sätt för underklassen att
organisera sig.
”Socialdemokraterna var motståndare ända
fram till 20-talet, de trodde att föreningarna
snodde fackarbetare. Då formulerade de folk
hemmet och vände på en tioöring.”
Eftersom föreningarna inte hade råd att betala
byggdes de upp av ideellt arbete.
”Amatörismen blev ett ideal, och som en enorm
paradox kom det från den extrema engelska
över
klassen. Deras grundtanke var att de var
övermänniskor som representerade människans
krona. Då skulle de tävla med sina inneboende
egenskaper – det var fult att träna. Och varför
skulle de ta emot pengar? De var hertigar.”
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Idealet att inte träna övergavs snabbt, men
amatörismen gav en tillgänglighet som inte är
självklar i andra länder. Dels formellt, en förening
får inte neka någon att bli medlem, och dels reellt,
eftersom de byggs upp av ideellt arbete hålls
kostnaderna nere.
På den punkten har det börjat förändras i andra
länder. I Tyskland arrangeras extraträningen av
distriktsförbunden med arvoderade tränare, och i
Norge är det vanligt att de mest ambitiösa tar extra
privatlektioner. En eller ett par tusenlappar extra i
månaden är inte lika mycket räknat i oljepengar.

Det handlar om
idrottsrörelsens
framtid.
I Sverige firar statsbidragen 100 år, men det
viktigaste samhälleliga stödet är det ideologiska,
uppfattningen att det är bra för barnen att vara
medlemmar i en förening. Regeringen och riks
idrottsförbundet har drivit utvecklingen hand
i hand, och formulerar idrottens syfte nästan
identiskt: folkhälsa, demokrati, integration, fair
play, jämlikhet – och elit.
”Det sista är mitt fel”, säger Tomas och sopar
några smulor från ena sidan av bordet till den andra.
Som särskild utredare vid Idrottsstödsutredningen
2008 föreslog han elitmålet för att det skulle bli
synligt hur mycket som går till eliten. Även om
ett sådant mål inte funnits tidigare har nämligen
de generella organisationsstöden gått till
landslagsverksamheten.
”Och hur mäter man resultatet? I medaljer?
Då skulle nästan alla pengar gå till hundspanns
förbundet.”
Som amatörismens förkämpe ser Tomas hellre
att det satsas på att få fler ledare och medlemmar.
Han beskriver föreningslivet som ett självspelande
piano från 1970-talet till 2000-talet, med
stora grupper långt ner i åldrarna. Nedgången
idag kan delvis förklaras av tre yttre faktorer:
andra motionsformer, datorerna som inte bara
distraherar barnen utan även de föräldrar som
ska vara föreningarnas smörjmedel, och de
kommersiella konkurrenterna. Gymmen håller
öppet dygnet runt och besökarna slipper engagera
sig i en styrelse.
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Med larmrapporterna om asbest på 70-talet uppda
gades en av de största skandalerna i svensk arbets
livsmiljöhistoria. Idag byggs Lomma Strandstad på
den plats där Lomma Eternit låg. Tomas Peterson
har föreslagit ett minnesmärke för de femhundra per
soner som beräknas ha dött, men utan att få gehör.

Det är inte svårt att se likheten med den
utmaning schackklubbarna står inför: ICC har
också öppet dygnet runt. Men problemet är inte
nytt, redan när TV:n slog igenom på 60-talet fanns
det en oro att den skulle ”ta död på aktiviteten
utanför hemmen”. Några år senare krävde Riks
idrottsförbundet ersättning av staten; de ansåg
att konkurrensen från nya radiokanaler utarmade
föreningslivet.
Tomas tror i stället att det generella medlems
tappet beror på inre faktorer: föreningar som
bygger upp ungdomsverksamheten efter de

vuxnas förutsättningar och ser barnen som för
minskade kopior. Tävlingsdjävulen börjar tidigt
med selektion och rangordning.
Just det var ett problem för Norges Schackför
bund när de förberedde en ansökan om inträde
i Norges Idrettsforbund. NIF:s barneidrettsregler

Det finns inga
begränsningar. Schack
ligger helt rätt i tiden.
förbjuder rangordning upp till 10 års ålder och
tävlande utomlands upp till 12 års ålder. Debatten,
som stoppade ansökan, handlade om hur reglerna
skulle kunna kringgås.
”Många föreningar har som främsta mål att få
fram duktiga seniorer”, säger Tomas och sopar
tillbaka smulorna. ”Då gör man sig av med de
flesta helt i onödan.”
Ska alla erbjudas träningar flera gånger i veckan
behövs intresserade tränare. I fotboll är det enkelt,
det finns alltid föräldrar som vill ställa upp, men
i schack är tröskeln högre. Kanske är nyckeln
därför att utbilda föräldrarna.
2002 skakade Göran Persson hand med
Riksidrottsförbundets Gunnar Larsson och
pratade om att låta tusen blommor blomma.
Genom handslaget, en satsning på en miljard
över fyra år, skulle de som stod utanför komma
med i föreningslivet. Fyra år senare blev det två
miljarder, men idag är det färre medlemmar än
innan satsningen började.
Tomas menar att det är därför beräknings
grunderna har ändrats flera gånger, det ska inte
gå att se den negativa trenden. Han använder
kakfatet för att illustrera hur en möjlig lösning kan
vara sociala entreprenörer, projekt som rör sig i
gränslandet mellan det ideella, det kommersiella
och det offentliga. De låter alla vara med, låter
entre
prenörskapet underordnas den sociala
nyttan, och har idrotten som medel och inte som
mål. I sin forskning har Tomas hittat ett halv
dussin exempel på sådana projekt, men problemet
är att de faller mellan stolarna och varken får stöd
av det offentliga eller av idrotten.
”RF ser det som en konkurrent, eftersom de vet
att deras egen verksamhet är så problematisk på
punkt efter punkt. Men de måste gå i spetsen, det
handlar om idrottsrörelsens framtid.”

är det en kvarts paus mellan dagens
två träningar, men barnen har knappt börjat
gå hem förrän jackorna byts ut mot nya jackor
och mössorna mot cykelhjälmar. På kvällen är
eleverna något äldre och tillhör grupperna svarta
bönder och springare.
Tittar man bara i källarlokalen verkar schacket
gå stärkt ur konkurrensen med datorerna.
Tränarna hinner bara med en kort återhämtningsoch fikapaus. Är de överraskade över att det gått så
bra för klubben?
”Västerås har alltid varit mytomspunnet som
schackstad”, säger Mats Sjödin, som varit anställd
sedan 2009. ”Men de här åren har varit helt galna.”
”Det finns inga begränsningar”, säger André
Nilsson. ”Schack ligger helt rätt i tiden. Och
konkurrens från andra föreningar – so what?
Schack är billigt och kul!”
Han har trappat ned efter fem år som ordförande
med 15-20 timmars ideellt arbete per vecka,
”för att ge sitt nya förhållande en rimlig chans”.
Övergången har gått bra, till skillnad från i många
föreningar som är beroende av enstaka eldsjälar.
Men hur var det med riskerna i att arvodera?
Tomas Peterson poängterade att statens bidrag ska
vara hjälp till självhjälp, tillräckligt mycket för att
föreningarna ska klara sig men inte så mycket att
lönearbete kväver det ideella engagemanget.
”Vi frågade oss det”, säger André. ”Om folk
kommer att lyfta ett finger när andra får betalt.
Därför har vi varit noga med att inte ha något
mellanting. Antingen anställd eller ideell. Och
man får föregå med gott exempel själv.”
”På måndagen före Schackfyran har jag varit
totalt panikslagen”, säger Mats. ”Hälften av de
hundra funktionärerna har saknats. På onsdagen
är det löst.”

I VÄSTERÅS

VÄSTERÅS SK
 1979 Schackfyran ser dagens ljus
 1994 Västerås Östra köper klubblokal för 15 000 kr
 2001 VSK bildas efter sammanslagning med
Västerås Schackallians
 2009 Mats Sjödin anställs
 2011 Schackfyranfinalen återvänder till Västerås
 2014 680 medlemmar, tre till fem anställda
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Två av Emanuel Bergs söner spelade sin första riktiga turnering i Västerås Open. Här följer en av dem
Emanuels maratonparti i nästa sista ronden. Med 112 drag var partiet nära att spräcka tidsschemat.

”Jag vet inte om någon annan förening i
Schacksverige skulle mäkta med det”, säger
André. ”Vi har jobbat väldigt medvetet med att få
funktionärer. Och Mats har ett fult knep.”
Innan André fortsätter säger han till
schackpappan som sitter med en kopp kaffe att
blunda med öronen.
”I stället för att fråga inför varje tävling lägger
Mats fram en lista. Vi har de här tävlingarna
under året, när kan ni hjälpa till? Då är det svårare
att säga nej, utan det är bara att plocka fram
kalendern.”
”Men vi tvingar aldrig”, säger Mats. ”Och när de
väl är där säger alla att de har så kul. Även de som
sitter och scannar in resultat hela dagen.”

Andra är trötta
på att få pisk.
Kanske är det också en attitydfråga. I stället för
att betona att insatsen inte är så krävande pekar
man på det roliga. Inte bara att se sina barn trivas,
utan hur häftigt det är att få vara med om en
tävling med 2 500 deltagare.
VSK har regelbunden undervisning på en
handfull skolor och gör schackfyranbesök i ett
femtiotal klasser. Syftet är inte i första hand
att få spelare till klubben, utan att allmänbilda
Västeråsarna. Och 35 års oavbruten satsning har
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gett många ringar på ytan. Dagens lärare har själv
varit med som fyror, liksom flera föräldrar, bland
annat den nyinflyttade pappan. När en lärare
frågade sina sexor om det roligaste som hänt i
skolan tog många upp finalen i Schackfyran, även
om den låg flera år tillbaka i tiden.
”Men alla lärare vill inte vara med”, säger André.
”Vissa har tidsbrist, andra är trötta på att få pisk
från invandrarskolorna som gör väldigt bra ifrån
sig.”
I slutet av fikapausen kommer en av de svarta
böndernas pappor in i köket.
”Mats, ditt mail … Jag ställer upp i morgon.”
Det är dags att möblera lokalen inför Västerås
Open.
för Tomas Peterson att Västerås
Schackklubb i första hand ser Schackfyran som
folkbildning, och att de är nöjda även om de inte
får fler medlemmar.
”Hur många föreningar tror du resonerar på
det viset?” frågar han retoriskt. Han har forskat
på tidig selektion och hur det inte bara leder till
utslagning utan även ger sämre resultat. Men
hans schackliga erfarenhet är begränsad till ett
ungdomsår i Halmstad.
JAG BERÄTTAR

 Läs mer om André i
Lång rockad på sida 53.

En av hans medarbetare vid Idrotts
stöds
utredningen var Jesper Thiborg, en schackspelare
som ursprungligen kommer från Hässle
holm
och bland annat varit mental tränare åt Sverige
mästaren Daniel Semcesen. Han har jobbat
som forskare på Riksidrottsförbundet och
Ungdomsstyrelsen och ger samma bild som
både Christer Leopold och Tomas Peterson, att
huvudförklaringen till varför föreningar som
Västerås lyckas rekrytera funktionärer finns i
föreningens verksamhet.
”Det bästa sättet att rekrytera är att ställa frågan
och göra det på riktigt. Även om det är självklart så
har forskning visat att det är den enskilt viktigaste
faktorn. Min känsla är helt enkelt att vi inom
schacken inte frågar i den utsträckning vi skulle
kunna.”
Jesper Thiborg kan inte se någon anledning att
framtiden inte skulle ligga för föreningarna; det är
lika många som arbetar ideellt i Sverige idag som
det var förr. Frågan han ställer sig och vill skicka
med till schackklubbarna är varför dessa personer
inte engagerar sig i schacket i lika hög grad som
tidigare.

Nu kan vi leva
på vårt rykte.
”Datorer riskerar inte att utarma föreningslivet,
det är ett gammaldags sätt att se på det. Genom den
tekniska lösningen VoteIt har Sverok på kort tid
lyckats få 60 000 e-sportare att starta föreningar.
En förening handlar om att två personer vill göra
något tillsammans och bjuder in andra att vara
med. Kärnan är inte att sitta i en källarlokal och
ha årsmöte med val av ordförande, sekreterare
och kassör. Det är formen men inte innehållet.
Och formen kan anpassas utifrån dagens kontext.”
Jesper tror att om tekniken användes på rätt
sätt skulle datorerna kunna vara en källa till ny
rekryteringar.
”Schack exponeras på ett helt annat vis och de
som inte vågade gå till föreningen tidigare kan
spela med kompisar via nätet utan att ”avslöja” sin
identitet. Jag tror att det finns många potentiella
medlemmar och ledare som skulle komma med
rätt förutsättningar.”
Han tycker att Sveriges Schackförbund borde

göra en studie över framtidens schackförening,
liksom RF gjort för framtidens idrottsförening.
Hur rekryterar man bäst föräldrar? Hur
får man ledare att känna sig behövda?
För även om det ligger i tiden att tänka på
hur uppdraget utvecklar den egna personliga
kompetensen visar undersökningar på Ersta
Sköndal Högskola att det viktigaste skälet att
engagera är detsamma som tidigare: att göra nytta.
För andra, för idrotten eller för föreningen. Och
ledarna stannar sedan kvar för att det är roligt.
Det har de i Västerås.
1994 HYRDE Västerås Östra SK en skolmatsal som
spellokal. När kommunen dubblade hyran köpte
de källarlokalen för 15 000 kr. Det är det bästa
beslut de någonsin tagit.
Därefter följde en framgångsrik period, men
kring millennieskiftet försvann några viktiga
kuggar och klubben tappade medlemmar i
snabbare takt än de fylldes på. 2001 slog de ihop
sig med Västerås Schackallians och bildade VSK.
Fram till 2009 var klubben som många andra
schackföreningar. Då tog André Nilsson över som
ordförande. Samtidigt upphörde Mats Sjödins
anställning på Dalarnas Schackförbund, och han
hörde av sig och undrade om det fanns jobb.
Sedan dess har omsättningen mångdubblats.
Ekonomin går någotsånär runt, även om de lokala
bidragen inte hängt med i takt med att klubben
växt. VSK räknas fortfarande som en mindre
fritidsförening trots sitt medlemstal och sin
verksamhet, och trots att de har fem anställda.
Sedan 2009 har VSK arrangerat minst en stor
tävling varje år: Schackfyran-finalen, Nordiska
Skolmästerskapen, SM, Elitseriesammandrag och
Västerås Open. Förslaget att skapa en weekend
turnering fanns redan 2004, men den dåvarande

SVENSKT FÖRENINGSLIV IDAG
Föreningar
200 000 ideella föreningar.
Ideellt arbete Varje svensk arbetar ideellt i genomsnitt sexton timmar per månad.
Schack
Sveriges Schackförbund har 592
klubbar med 26 882 medlemmar.
3 709 är seniorer (per 1 januari).
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styrelsen bedömde det som ”ett krävande arrange
mang” med ”ekonomiska uppoffringar”. Men när
Gästrikland Open och Hallstahammar båda la ner
på grund av funktionärsbrist uppstod en möjlighet
som inte fick missas. Första året var målsättningen
att nå hundra deltagare. Det blev 132. Året därpå
blev det 241. Många kunde helt enkelt inte låta bli
att spela när så många andra var på plats.
Men det kan inte vara den enda förklaringen
till att turneringen växer. André menar att det är
viktigt att tänka på de små detaljerna som gör att
spelarna känner sig ompysslade, bland annat en
programbok där andra arrangörer får annonsera
gratis; ökat turneringsdeltagande gynnar hela
Schacksverige.
Stormästare får gratis uppehälle och hotell
priserna har pressats för alla deltagare. Men det
viktigaste är att arrangera en trevlig turnering
för att få ambassadörer som tar med sig vänner
kommande år, och att vara lyhörda för deltagarnas

Finns det inga
nyheter får
man hitta på.
önskemål. Den som kommer med det bästa
förslaget på den årliga enkäten vinner en gratis
startavgift.
”Någon tyckte att det var för billigt i kiosken”,
säger André och skrattar. ”Så då höjde vi priserna.”
Inför årets turnering är GP-konceptet en nyhet
som i kombination med ett kontinuerligt nyhets
flöde är tänkt att ge ännu fler deltagare.
”Finns det inga nyheter får man hitta på
något. Det gäller att pumpa på.”
I slutet av augusti var intresset
rekordstort och arrangörsstaben
ordnade en tävling om att tippa
deltagarantalet. Med två dagar kvar
har antalet anmälda passerat den
högsta gissningen. Ingen vågade tro
att Västerås Open skulle bli Nordens
största öppna turnering någonsin.
DAN FÖRE DAN är juniorträningen
flyttad till Växhuset, spellokalen som
Västerås Open håller på att växa ur.
Efter träningen stannar många kvar
och hjälper till att möblera. För en klubb
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med över tusen bräden krävs en noggrann
organisation. Materialet är staplat på pall och det
finns ett system för hur klocklådorna ska ställas
för att markera om de är tömda.
”Ungarna var som svärmar”, säger en av
funktionärerna. ”Jag hällde ut fyra pjäslådor och
innan jag hann ställa upp en enda pjäs var det
klart.”
”Fast riksfinalen är ännu häftigare”, säger Mats.
”Två klasser med tioåringar ställer upp sex hundra
spel på under en timme.”
”Nu är det dags för klockskrällena”, säger en
tredje och rullar in en ny pall. Vips dyker det upp
folk från alla håll. När André får ett telefonsamtal
från en sliten medlem ger han lugnande besked:
det är okej att stanna hemma, de har redan en hel
armé.

lyssnar på varje önskemål,
från lån av bräde och pjäser till servering av en
speciell läsksort. De gör också vad de kan för att
lägga till rätta för två flyktingar. En avhoppad
OS-spelare som sökt politisk asyl tvingas lämna
återbud, men en tioårig ukrainsk flicka, ”som
kommer att göra sensation i Skol-SM”, är med i
Lilla Västerås Open. Hon blir därmed en av 343
spelare från tolv nationer. En annan är Jesper
Thiborg, som lockats av alla nyheter och gör
comeback efter ett par års uppehåll.

ARRANGÖRSSTABEN

Handlar det inte
bara om var
det finns energi?
Turneringshemsidan, som passande nog gör
reklam för Volontärbyrån, upplyser om att det går
att pricka av sig via Facebook, sms eller mail, och
den första ronden kan starta i tid.
”Är det så här vi vill ha det?” frågar SSF:s rep
resentant retoriskt, räcker över en blomsterbukett
och får deltagarna att applådera sig själva för sitt
mangranna deltagande.
Efter en intensiv helg vinner ukrainske
Jurij Solodovnitjenko på 7½/8. Han tar emot
segerpremien och efter att deltagarrekordet
applåderats ytterligare en gång börjar brädena och
klockorna packas ner. Ett femtiotal funktionärer
kilar fram och tillbaka som illrar. Blir de klara i
tid går de ut och äter tillsammans, annars får de
vänta med att fira tills funktionärsfesten senare på
hösten. Men för de allra flesta är möjligheten att
hjälpa till en tillräcklig belöning i sig själv.
”Nu kan vi leva på vårt rykte”, säger André, men
det innebär inte att de tänkt slå av på takten. I
januari väntar den riksomfattande juniortävlingen
Schackiaden.

börjat bli för liten, men det
är inte lätt att lämna en lokal man renoverat för
en kvarts miljon, speciellt inte när månadsavgiften
ligger på under tusenlappen. Så schack
undervisningen fortsätter som tidigare för de vita
och svarta bönderna, löparna och tornen.
VSK har inte hunnit få så många äldre juniorer,
men fler yngre barn lär på sikt ge fler som fort
sätter. Framför allt hoppas André och Mats att
några av dem blir ledare i framtiden. Men vilka
råd vill de ge klubbar som inte kan gå den långa
vägen för att få fram funktionärer?
”Handlar det inte bara om var det finns energi?”
säger Mats.
”Schackspelare är fyrkantiga”, säger André.
”Det är kanske inte så konstigt om man sitter och
stirrar på rutor hela dagarna, men man ska inte
tro att något är omöjligt. Har man lite visioner, är
dum i huvudet och sätter upp mål är allt möjligt.”
Kanske finns det också plats för det sociala
entreprenörskap som Tomas Peterson pratar om.
Redan idag existerar vissa skolschacksföreningar
för att kunna avlöna tränarna. Gränsar det till
socialt entre
prenör
skap? Det beror på om det
är schackundervisning maskerat som ett socialt
projekt, eller vice versa.
”Och ta med juniorerna ut”, fortsätter André.
”Tävla så ofta som möjligt, fråga andra klubbar
om råd och låt inte allt vila på en person.”
Men hur mycket han än betonar alla som ställer
upp är det omöjligt att inte undra var klubben hade
varit utan honom. Han har länge haft en dröm om
att jobba för VSK, men eftersom det inte skulle bli
lönsamt för klubben går den aldrig i uppfyllelse.
Ändå har han fortsatt att förverkliga den ena idén
efter den andra, även om det inneburit att han inte
spelat en turnering på snart tjugo år.
Och kanske viktigast av allt: han trivs och låter
det smitta av sig. n
KÄLLARLOKALEN HAR

FOTNOT: I Skol-SM vinner ukrainska Margo Polovnikova alla sina partier i 10-årsklassen.

”Hon var helt outstanding”, säger domaren och erkänner att han ägnade lite för mycket tid åt att titta på hennes
partier. ”För henne sitter kombinationerna som berget.”
I januari avgörs det om hon får stanna i Sverige.
VSK tog ytterligare två guld: Ludvig Carlsson vann 11-årsklassen och Santiago Grueso Cordoba 12-årsklassen.
Svensk modell hit och Nordisk modell dit – det verkar snarare vara frågan om en Västeråsmodell.
TfS #4
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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

42 Landslagstränaren
43 Samtal
44 Damschack
45 Förbundsnytt
46 Kombinationer
47 Strövtåg
50 Skolschack
53 Lång rockad
54 Försegling

1:1-undervisning på
STORA HAMMARS skola.

50

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.

När norrmännen
skriver schackhistoria
kommer LEWIS-PJÄSERNA
från Norge.
I år fyller förbundet
hundra år.

47

Stämningen blev
annorlunda än om de
slavat schackuppgifter.
ANGELINA FRANSSON om Power
Queen i Budapest.

44

ANDRÉ NILSSON slänger gärna nycklarna på bordet för att
provocera, men avstår från lång rockad.

53

STELLAN BRYNELL avslöjar

landslagets träning
och spekulerar om
Elitserien.

42
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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. Bo Berg undrar hur landslaget tränar och
Bengt vill ha ett stalltips inför fortsättningen på Elitserien.
Vad var de innovativa greppen under
träningslägret i Arvika före Schack-OS?
Sedan Olympiaden i Turin 2006 har
landslaget haft ett kortare träningsläger
före de stora lagmästerskapen OS och LagEM. Lägren följer en väl beprövad mall
och så även denna gång. Några innovativa
grepp kan man alltså inte tala om.
Man kan säga att lägrets tre dagar
delades in i tre delar. Schackligt las de flesta
timmarna på öppningsförberedelser men
även studielösning och träningspartier
hanns med. Fysiken fick sitt i pingishagen.
Dessutom hade förbundskaptenen Anders
Pettersson ett pass där vi bland annat
diskuterade målsättningar och jag tog en
timme för att gå igenom allmän info om
tävlingen, regler och lite annat.
Lägret är också viktigt för att skapa en
lagkänsla, speciellt om någon är med för
första gången. I år hade vi ingen debutant
men istället en comebackande Evgenij
Agrest som fick chansen att komma in
i laget och dessutom lära känna Hans
Tikkanen som han inte spelat tillsammans
med tidigare.
Fick man önska något vore det att kunna
bjuda in utomstående föreläsare som en
idrottspsykolog eller en välrenommerad
schacktränare från utlandet. Jag har också
funderat på om det är bra att lägret ligger
precis före tävlingen eller om det skulle
vara någon vecka tidigare så att spelarna
hinner smälta och kanske jobba vidare
med öppningsanalyserna.
Har du något stalltips om hur årets
Elitserie kommer sluta?
Att det första sammandraget är spelat
underlättar förutsägelserna, men jag vill
ändå gardera mig med att mycket avgörs
av hur lagen lyckas mobilisera sina spelare
och i vilken utsträckning man kallar in
utländska förstärkningar.
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Stellan
Brynell

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

»En bra
dag kan vi
störa, men
oftast blir
det heder
samma
förluster.«

I toppen kommer vi att se Team Viking
och Rockaden och avgörandet faller
säkert inte förrän i sista ronden då lagen
möts. Förmodligen kommer Team Viking
att ha bäst partipoäng och kan nöja sig
med oavgjort, vilket kan bli den avgörande
faktorn. Dessutom ser deras upp
ställ
ning lite vassare ut. Det är deras tur i år.
Lund blir trea. De är lite sämre än de
båda favoriterna men bättre än övriga lag.
Vi har två klara nedflyttningskandidater:
Solna och Örgryte. Båda har kapacitet att
skrälla. Solna klarade till exempel oavgjort
mot Farsta i rond två, och Örgryte har ett
par gånger lyckats rädda sig genom bra
kämpatakter i sista sammandraget. Den
här gången blir det dock för svårt.
Bland övriga lag ska det bli intressant
att följa nykomlingarna Kungstornet. De
har marscherat raskt genom seriesystemet
och inledde Elitserien med en 7-1 seger
mot Solna. Det känns som att de säkrade
nytt kontrakt redan där.
Farsta, Eksjö, Västerås och min egen
klubb Limhamn är solida mittenlag. En
bra dag kan vi störa de bättre lagen men
oftast blir det hedersamma förluster. Det
lag som har lite oflyt i de inbördes mötena
kan lätt hamna i bottenstriden men bör
ändå klara sig.
Naturligtvis ska alla matcher spelas
men så här kommer det hela sluta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Team Viking
Rockaden
Lund
Eksjö
Limhamn
Kungstornet
Västerås
Farsta
Örgryte
Solna

¦ samtal
Riksinstruktörens uppdrag är att starta nya klubbar, vända ledartrenden och ge fler
barn chansen att spela schack. Nyckeln till det är ett europeiskt samarbete.

Jesper Hall om skolschack
På ECU:s kongress valdes du
till ordförande i Chess and
Education. Hur gick det till?
SSF har väldigt gott rykte. Man
tycker att det vi gör är bra.
Zurab Azmaiparashvili kom hit,
pratade med Carl Fredrik och
besökte Kvarnbyskolan. Han
blev imponerad av vårt tänk.
Sverige röstade på honom; han
gjorde det klart bästa intrycket.
Berätta om kommissionen.
Den är ny och jag får chansen
att bygga upp från grunden.
Av tradition har öst
européer
styrt schackvärlden eftersom de
dragit in pengarna. Zurab vill
attrahera väst.
Hur långt har ni kommit?
Gruppen har precis blivit klar.
Jag vill att vi ska lyssna mer
på gräsrötterna än tid
igare i
våra internationella schack
organisationer. Steg ett är att
jag tar fram en budgetkalkyl för
2015. Den beslutas i mars och
styr mitt arbete ganska mycket.
Under hösten har jag hållit ett
föredrag i Jerevan på den största
schack-i-skolan-konferensen
någonsin, träffat EU-parlamen
tariker i Bryssel och ska till
Chess & Mathematics i London.
För två år sedan antog EU ett
direktiv om schack i skolan.
Det är tydligt att EU-direktivet
påverkat flera av Europas länder,

men i EU är direktiven inte
bindande. Länderna väljer vilka
de ska följa. Men! – det finns och
kan inte negligeras, även Sverige
måste göra en avvägning. Vi bör
ligga på Gustav Fridolin, vara
tuffare mot etablissemanget.
Men vi ska också jobba i Europa.
Fungerar det bättre i andra
europeiska länder?
Ja, i många! De har en helt
annan lobbyverksamhet och
kontakt med politiker. I Sverige
är vi en riktig gräsrotsrörelse.
Det är något fint i det, men ska
vi komma upp ytterligare måste
vi nå ut med hur bra vi är.
Som Schackfyran. Är det något
andra länder kan ta efter?
Alla formar sina egna koncept
utifrån kulturen och skol
systemet, men det är märkligt att
inte fler hoppat på Schackfyran.
Där finns mycket bra, inte
minst 3-2-1-systemet där även
förloraren får poäng. Inga nack
delar, bara fördelar. Att man inte
hade det i årets Skol-SM i de
yngre åldrarna var synd, tycker
jag. Efter Jerevan tror jag att det
införs i hela Europa.
I Jerevan finns ett schackhus
till minne av Tigran Petrosian.
Ett av 48 schackhus i landet! Helt
fantastiskt. Åtta forskare forskar
bara om hur schack påverkar
barn. Alla skolor har schack i

tvåan, trean och fyran. De sa att
vi tänker väldigt lika, skillnaden
är att de har resurser. I slutändan
handlar det om pengar.
Så vad händer härnäst i Sverige?
Jag försöker lägga ytterligare en
pusselbit med en interaktiv sajt.
Det är också viktigt att hög
skolekursen fort
sätter. När allt
fungerar är det dags att försöka
bli moneymakers och sprida det
över hela Sverige. I juli får vi se
om alla pusselbitar är på plats.
Som att ta hand om barnen
efter Schackfyran.
Jag önskar att de traditionella
klubbarna hade kraft nog att se
de möjligheter som finns. Schack
i skolan är ett smörgåsbord, men
det behövs ett nytänk, inte minst
för att få fram fler ledare.
Hur fungerar det i Armenien?
Med statsstöd kan de anställa.
Vi får anpassa oss till våra för
utsättningar, men pengarna
finns i schack i skolan. Kan vi
visa att schack fungerar bra
som ett pedagogiskt verktyg
har schacket en riktig guldålder
framför sig.
TfS #4
2014
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£ damschackspalten
I TfS # 3 skrev Angelina Fransson att tjejer ofta drabbas av prestationsångest och
att lösningen kan vara att skapa en miljö utan press. Nu konkretiserar hon och lyfter
fram schackresan Power Queen som ett bra exempel.

A

tt hitta nya sätt att locka unga
att stanna kvar i schacket är
sannerligen inte lätt, men
det verkar som om Sveriges Schack
förbund och Utsiktstornet är något på
spåret. Tjejsatsningen Power Queen gav
ett samman
svetsat gäng schacksugna
tjejer chansen att lära sig om Female
Empowerment, samarbete och schack
tillsammans med ungerska flickor. Lägret
ägde rum i Budapest med Judit och Sofia
Polgar och Pia Cramling som tränare.
Johanna Valentin Strand, som är en
av hjärnorna bakom projektet, tyckte att
det blev en jättesuccé. 20 entusiastiska
tjejer mellan tretton och arton år åkte
ner tillsammans med tre ledare: Johanna,
Nakima Ackerhans Schreiber och Pia
Cramling. De hade ett fullspäckat schema
med sightseeing, besök på ungerska
schackförbundet, träff med Judit Polgar,
Polgar Chess Festival med mera. Både
Judit och Pia berättade om sina liv och
flickorna fick ställa frågor om allt mellan
himmel och jord.

K

Angelina
Fransson

är Nordisk
Mästarinna
för flickor och
stormästare i
grimaser.

onceptet byggde mer på den
sociala biten än vad sådana här
satsningar normalt brukar göra.
De lekte schack utan press och trots att det
var mycket schack, så var inte majoriteten
schack. Detta var, enligt Johanna, bara
bra. Stämningen blev helt annorlunda än
om de skulle ha slavat schackuppgifter
dagarna i ända. Av utvärderingen att
döma så verkade hennes antagande
stämma, då de flesta svarade som nedan:
”Jag tar med mig att man ska vara
stark och fortsätta spela trots att
man är tjej. Jag tar också med mig
många minnen av Budapest och nya
kompisar och upplevelser.”
”Jag tar med mig hem fantastiska
minnen, motivation, inspiration och
fantastiska vänner.”

ENLIGT JOHANNA var många peppade, där
de både fått schacksug och nya vänner.
Många blev inspirerade av Judit, som
berättade att det krävs att man måste vara
stark och tuff som tjej eftersom man alltid
PÅ POLGAR CHESS FESTIVAL fanns ett stort
kommer få mer skit.
urval av schackaktiviteter: simultan mot
Enligt Johanna krävs liknande
talang
syskonen Karacsonyi, parschack
satsningar för att få flickorna att stanna
med ungerska tjejer, ansiktsmålning,
i schacket. Det är viktigt att skapa en
bygga egna pjäser, show av en schack
sammanhållning som gör att de fortsätter
trollkarl, schackföreställning, tavel
spela i den mån de vill. Låta de som vill
målning, en konferens för lärare om
satsa få göra det, och låta de som vill spela
schack i skolan, där Johanna föreläste,
bara för att det är kul ha möjlighet till det.
med mera. När det fanns tid över hade de
Att skapa en sammanhållning där man
värderingsövningar och filmkvällar.
byter ut prestationshetsen mot glädje är
Som avslutning var det dags
Johannas melodi.
för det obligatoriska besöket som  Sugen att haka på? Maila
Tanken bakom Power Queen
johanna@utsiktstornet.se
varje schackspelare måste göra i
var att inspirera och peppa,
för information om träffar
Budapest – att bada i varma
vilket de lyckades galant med
och turneringar i framtiden!
källor där man kan spela schack
och tjejerna verkar mer sugna
i vattnet!
på schack än någonsin.
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¥ förbundsnytt

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

 Medlemsregistreringen
Det är dags att registrera klubbens medlemmar för verksamhetsåret 2013/14 samt för kalenderåret
2014. Medlemmar som har deltagit i allsvenskt spel eller andra SSF-tävlingar är redan registrerade, men
listorna ska kompletteras med exempelvis ungdomar och Schackfyranmedlemmar.
Medlemsbidraget grundar sig på antalet betaldatum under 2014. Det innebär att klubbar med kalender
år som verksamhetsår helt enkelt redovisar alla som varit medlemmar under året, medan klubbar med
brutet verksamhetsår måste redovisa både de som varit medlemmar under verksamhetsåret och de som
blivit medlemmar senare under 2014.
Alla medlemskap ska vara registrerade i SSF:s medlemssystem senast den 31 januari 2015. Medlem
skapen ska som tidigare kunna styrkas genom kontoutdrag, av medlemmen underskriven handling eller
motsvarande. De uppgifter som finns i systemet vid detta datum betraktas som godkända av klubben
och ligger till grund för de medlemsavgifter som klubben ska betala.
Verksamhetsredovisning och information om styrelsens sammansättning lämnas i samband med
medlemsregistreringen. Detta sker genom att verksamhetsåret kortfattat sammanfattas under ”klubb
uppgifter” i medlemssystemet, samt att styrelsens sammansättning uppdateras.
Distrikten kommer senare under våren att få en faktura som är baserad på klubbarnas registreringar.
 Schack-SM 2016
Klubbar eller distrikt som är intresserade av att arrangera Schack-SM 2016 kan göra ansökan om detta
fram till årsskiftet. Formulär för ansökan finns under rubriken Blanketter på www.schack.se.

Dam-SM i snabbschack
Spånga Gymnasium, Djurhuset, Adolf Rudbecksväg 21, den 6 januari 2015
Priser: 2 500 - 999 - 500 kr samt ett års Playchesslicens till bästa junior.
Spelform: 7 ronder Schweizer, 15 minuter per spelare och tillägg på 5 sekunder per
drag.
Startavgift: 200 kr. Juniorer (födda 1995 och senare) 100 kr. GM, IM, WGM och
WIM betalar ingen avgift.
Anmälan och frågor: Matts Unander, matts.unander@ekn.se, 070-836 33 53
Anmälan och betalning senast 23 december. Avprickning på plats senast 09.15 den 6
januari.
Arrangör: Kungstornet

Fullständig inbjudan finns på www.schack.se
TfS #4
2014
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¤ kombinationer
 Tom Rydström

n Nils Bengtsson

 Martin Söderberg
n Simon Eisele

Nio ställningar från Skol-SM
med stigande svårighetsgrad.
Lösningar på sida 52.

 Joakim Nilsson

n Varduhi Tadevosyan
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1. Vit drar

 Sven Johansson

n Mattis Olofsson-Dolk

2. Vit drar

 Leo Odell Johansson
n Carlos Thörnberg

3. Vit drar

 Martin Ollén

n Sam Grundel
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4. Svart drar

 Patrik Liedbeck
n Havras Khalat

5. Vit drar

 Erik Tegler

n Lars Åström

6. Vit drar

 Tom Rydström
n Joar Ölund
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7. Vit drar
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8. Vit drar

9. Svart drar

¦ schackhistoriska

strövtåg

I varje nummer av TfS ger sig Peter Holmgren ut på schackhistoriska strövtåg.
Ambitionen är att inspirera till inlägg och frågor från läsekretsen.
SHS # 38 - Schackkultur nr. 48

Schackets Kulturhistoriska Sällskap har
publicerat sitt 48:e nummer av medlemstidningen Schackkultur. Henrik Malm
Lindberg skriver om damernas intåg på
schackarenan under 1900-talets första
decennier. Visste ni att Sverige redan
1927 hade en kvinna i världseliten?
Katarina Beskow kom på andra plats i den
första VM-turneringen i London. Hon
var dessutom tongivande inom svenskt
damschack och grundare av Stockholms
Kvinnliga Schackklubb.
Det går även att läsa om propaganda
matcherna mellan Stockholmsklubbarna
Wasa och Södra. Förutom de årliga 50-
mannamatcherna lyckades Stockholmstidningen arrangera ett par mammut

evenemang 1946 och 1950 över 250 bord.
Det var tider, det!

SHS # 39 - Norges SF 100 år

De nordiska schackorganisationerna
radar i dessa tider upp en räcka med
100-årsjubileum. Norges Sjakkforbund,
NSF, firade bland annat genom att låta
Øystein Brekke ge sig ut på lite mer
än ett strövtåg i form av boken Norske
sjakktrekk, en drygt 300-sidig jubileums
krönika över Norges schackverksamhet
från den första kända pjäsen till Magnus
Carlsens världsmästartitel.
Vi gratulerar Norge till både jubileum
och VM-titel med att återge några
milstolpar ur deras schackhistoria.
 Det spelades schack i vårt västra
grann
land redan på vikingatiden. De
berömda Lewis-pjäserna är av allt att
döma tillverkade i Trondheim och således
av norskt ursprung.

Peter
Holmgren

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

Kungen bland
Lewis-pjäserna.
Ursprunget är
omdebatterat
och isländska
historiker menar
att de kommer
från sagoön.

 Bortser man från de danska böckerna
från 1700-talet, Norge var ju danskt
fram till 1814, gavs landets första tryckta
schackbok ut i Christiania 1830. Titeln
var Anvisning til at spille Schach, Dam
og Gnav- eller Berel-Spil efter den nu
brugelige Maade. 1836 kom den första
upplagan av Norsk spillebog och femtio
år senare den första egentliga läroboken
Veiledning i Schakspil ved en Schakven.
Spelets namn stavades på såväl tyskt,
svenskt som danskt sätt innan den norska
varianten ”schak” tog överhanden.
Dagens ”sjakk” började användas i slutet
av tjugotalet och infördes i NSFs logotyp
1934.
 En viktig person i förspelet till
förbundets bildande var Svend Vaage
(1871-1828). Han stödde tidigt bildandet
av ett nordiskt schackförbund och
proklamerade för ett norskt förbund i sin
spalt i Dagbladet redan i oktober 1900.
Att detta skulle komma till stånd just
1914 var oväntat eftersom klubblivet då
snarast var i avtagande. Genom att spela
ut de båda Oslo-klubbarna Christiania
Schackselskab och Schakklubben av
TfS #4
2014

47

1911 mot varandra lyckades landets övriga sex
klubbar få ett avgörande möte till stånd den 20
juli. Kanske bidrog även invigningen av Bergens
banen, då kommunikationen till Oslo för
bättrades. Turneringsverksamheten var till en
början begränsad och först 1918 utnämndes den
förste Norgemästaren Josef Lilja.

Norge gjorde
en stark insats i
”naziolympiaden”.
 1919 upprättade bankir Johannes G. Heftye en
fond på 50 000 kronor som gåva till Christiania
Schackselskab (senare OSS) men till gagn för
hela Norges schackliv. Enligt riktlinjerna satsade
styrelsen på att arrangera besök av de berömda
mästarna Spielmann, Réti och Nimzowitsch, och
att återstarta Norsk Schakblad som legat nere
efter sitt första försök 1906-08. Utnyttjandet av
en så stor gåva, motsvarande en miljon i dagens
penningvärde, förde till många diskussioner, både
före och efter att fonden avslutades genom köpet
av Oslo Schakselskaps lokaler 1952.
Samma dröm om egna lokaler har inte gått
i uppfyllelse i Stockholm. Även om det inte
bokstavligen var Heftyes tanke har Bogstadveien
30 verkligen gagnat norskt schackliv. Sedan
invigningen har den härbärgerat en mängd
nationella och internationella turneringar och
förnäma besök. Det första arrangemanget var för
övrigt en match mot SK Wasa med Erik Lundin i
spetsen. Oslo vann med 9½-7½.
 1930 debuterade Norge i schackolympiaden.
Tävlingen i Hamburg innebar ett genombrott för
O.M. Olsen, senare mer känd som Olaf Barda.

ÅRTAL
 1100-tal
 1830
 1914
 1919
 1952
 1985
 2013
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Lewis-pjäserna tillverkas
Norges förste schackbok ges ut
Norges Sjakkforbund bildas
JG Heftye skänker motsvarande en miljon
Olaf Barda förste IM
Simen Agdestein förste GM
Magnus Carlsen världsmästare

Senare på året blev Barda, som även var en fram
stående problemkompositör, Norgemästare och
1952 landets förste IM. Han förblev landets främste
spelare i närmare trettio år. När han gick bort i maj
1971 hade han förutom sina meriter vid brädet även
blivit stormästare i korrespondensschack, skrivit
läroboken Sjakk! och redigerat Dagbladets dagliga
schackspalt i sexton år. Den minnesturnering som
spelades på hösten samma år blev för övrigt en
av Ulf Anderssons tidiga framgångar på väg mot
stormästartiteln.

O.M. Olsen slår den ungerske stormästaren Maroczy
i Olympiaden i Hamburg 1930.

 De första arbetarschackklubbarna i Norge,
bildade i slutet av 10-talet, var ofta med i NSF.
Under 30-talet tog arbetarrörelsen fart och
schacket blev en egen gren inom AIF, Arbeidernes
Idraettsforbund. Rivaliteten mellan AIF och
NSF blev aldrig så allvarlig som motsvarande
organisationers i Danmark, men 1936 uppstod
en splittring inför beslutet om de skulle delta
i Stortysklands ”Schach-Olympia” i München.
Sigurd Heiestad, mest känd som schackskribent
men även en god spelare, utsattes för hård kritik
och offrade sin styrelseplats i NSF när han
insisterade på ett norskt återbud. Efter kriget
var tonläget ett annat. Norge gjorde trots allt
en stark insats i ”naziolympiaden” medan AIF i
protest arrangerade Norges första internationella
turnering.
 Inte bara Tyskland har haft svårt att bearbeta
händelser av mindre smickrande art under
andra världskriget. Norges schackvärld har
länge förträngt den verksamhet som utvecklades
under den tyskvänliga styrelse som tog över

 Om 30-talet var arbetarschackets storhetstid
så innebar 50-talet juniorernas genombrott,
precis som i Sverige. Klubbarna startade
juniorverksamhet och förbundet startade en
dedicerad ungdomssektion. En viktig ingrediens
i denna utveckling var Arnold Eikrems
insatser, både som ordförande i NSF och med

turneringar på högfjällshotellet i Gausdal som gav
goda möjligheter till titelinteckningar.
 1985 fick Norge sin förste stormästare i
Simen Agdestein, ”världens bäste amatör”. Vid
utnämningen var han även världens yngste. Ett
tag prioriterade Simen fotbollen, men efter en
knäskada kom han tillbaka med bl.a. oavgjorda
minimatcher mot Karpov och Michael Adams.
Han spelar fortfarande på hög nivå men ger
också tillbaka till norskt schack genom Norges
Toppidrettsgymnas (NTG) schacklinje. En tidig
adept hette Magnus Carlsen!

Agdestein och en 13-årig Carlsen i OS-laget 2004.

Foto: Calle Erlandsson

förbundet 1942. En framstående spelare i de
två mästerskapsturneringar som hölls hette Jens
Torgalsen. Han tjänstgjorde därefter vid öst
fronten och tog sin tillflykt till Sydamerika när
livet återgick till det normala. Hans namn dök
upp som en av författarna till en argentinsk bok
om VM-matchen Botvinnik-Smyslov 1954.
Norska schackspelare fanns även på de
allierades sida. Haakon Opsahl anmälde sig
till krigstjänst i Kanada och sårades svårt i
Normandie några veckor efter D-Dagen men
återkom till Oslos schackliv med legendstatus.
Det spelades mycket schack i stugorna runt om
i landet under kriget och korrschacket fick ett
uppsving med långvariga effekter. I frånvaron av
en fungerande norsk schackpress blev svenska
Schackvärlden en viktig informationskälla.

Ge någon ett fint bräde i jul
...kanske dig själv? Vi har
många fina bräden och pjäser
(även fina magnetbräden).
Dessutom har vi öppet
varje dag till och med 23/12.
15-19 (lördagar 10-16).
Förresten har vi 30 hyllmeter
schackböcker.
Schackhandeln flyttar in i
Stockholms Schacksalonger.

Efter jul flyttar vi för att komma
närmare schackspelarna.
Vi säljer på Rilton även i år.

Schackhandeln
shop.schackhandeln.se
www.schackhandeln.se
070-433 76 26, Erik Geijer
Brännkyrkag 71, Stockholm
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TfS kommer att följa
Stora Hammars skola under
träningen och kvalet inför
Schackfyran-finalen i vår.

¤ skolschack

Schackträningen har kommit igång på Stora Hammars skola i Höllviken. Eleverna
spelar, lär sig smarta trix och löser problem på storskärm.

TEXT AXEL SMITH

H

älften av eleverna sitter vid
bänkarna, den andra hälften på
golvet. En pillar med sin mobil
och några ligger ner. Så visas en ställning
på smartboarden och de sträcker på sig,
pekar och börjar viska. Mobilen läggs
bort. I bakgrunden spelas en melodi som
intensifieras i takt med att tiden tickar
ner.
– Denna ska alla kunna, säger läraren,
som själv sitter uppe på katedern.
En och en halv minut senare har de valt
ett alternativ på sina Ipads och lösningen
kommer upp på skärmen.
– Wohoo, ropar många, jublar och gör
high five. Sjutton av arton lag svarade rätt.
– Det var ett jättesmart drag!
– Det är plaskmatt!
Läraren väntar tills klassen tystnat
innan han klickar fram nästa ställning.
Viskandet börjar på nytt.

»Schacket
var
häftigare
än Gröna
Lund. Vi
var till
sammans,
på Gröna
Lund
gick folk i
grupper «

MILJÖN I KLASSRUMMET är kanske talande
för den svenska skolan på 2000-talet,
men inte förut
sättningarna. Höllviken
består i huvudsak av villabebyggelse och
kommunen satsar extra på ekologisk
mat och på IT – Stora Hammars skola
är en 1:1-skola (”en till en”). Det innebär
att varje elev har en Ipad med fri
internettillgång. På paddan finns bland
annat en schackapp, och många lärare
använder frågesportsappen Kahoot i sin
undervisning.
Från ovan ser skolan ut som en
karikatyr på en sprallig jultomte. Innanför
entrén hänger två kvadratiska bräden.
Den ena med 300-klubben, de elever
som fått bäst betyg, och den andra med
skolans schackmästare. Vid sidan står
en affisch som upplyser om att Vellinge
kommun blivit årets skolkommun 2014.
Framgången illustreras av en bild på fyra

Eleverna har svårast för problem där lösningen inte är något spektakulärt.
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schackspelande elever.
Under hösten är det schack tre gånger i veckan,
två gånger avslutas skoldagen med ett parti och
denna dag är det träning.

Nu kommer
en svåring!
– Nu kommer en svåring, säger läraren och
varnar för att det inte var många i den andra
gruppen som hittade det bästa draget.
Elevernas fötter vickar allt snabbare. Några
tävlar ensamma och döljer paddorna, men fler
samarbetar och diskuterar vilket drag de ska välja.
Många studsar på stolarna.
När lösningen visas hörs mer jubel än besvikelse.
Tio lag har hittat matten, där kungens flyktruta
täcks av en löpare som skär över hela brädet.

EBBA vinner före jacobpontus på särskiljning,
båda hade alla rätt.
Eleverna är medvetna om vad som hägrar
längre fram till våren, resan till “typ Stockholm”
(Västerås). Men först är det vänskapsmatch, skol
mästerskap och Skånefinal i Schackfyran. Och de
vet att det är viktigt för klassen att alla ställer upp.
Läraren Ulf Sandberg poängterar skillnaden
mot andra klassresor, att klassen måste kämpa för
att resan ska bli av. Och när jag frågar två sjuor vad
de minns bäst av resan lyfter de också fram sam
arbetet, att klassen gjorde något tillsammans.
Var det Gröna Lund eller Schackfyranfinalen
som var häftigast?
– Schacket, där var vi tillsammans. På Gröna
Lund gick folk i grupper.
När lektionen är slut springer hälften till
idrotten, resten slutar för dagen. Några stannar
kvar och tar bilder med paddorna för att lägga ut
på Instagram. Andra börjar spela schack.

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 15 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 Sunne 2015.

Välkomna med Era förslag!
TfS #4
2014
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¤ kombinationslösningar

Huvudvarianten anges
i fetstil. Ställningarna
hittas på sida 46.

1. Svart har tagit en bonde på bekostnad av utveckling, och vit vann bekvämt efter 12.¤xf7! £e4
		(12...¢xf7 leder till matt: 13.£xe6+ ¢g6 14.£f7+ ¢f5 15.g4+ ¢e4 16.£e6+ £e5 17.¥d3+ ¢d4+
		18.¥e3+ £xe3+ 19.fxe3#) 13.¤xh8+
2.		 26.¦f8+! vinner den svarta damen eftersom springaren på d7 är bunden.
3.		 35.e6! Trycket mot g7 i kombination med den snabba e-bonden avgör. I partiet spelades 35.¥e1
		 vilket vid korrekt spel bör leda till remi. Vit vann dock partiet så småningom. 35...¤xc3 36.e7
		
följt av ¦f8 vinner. Svarts bästa försvar är det förvånande 35...¤g5! 36.¦xg7 ¦d1+ 37.¢g2 ¦d2+!
men efter 38.¥xd2 ¢xg7 39.¥xe3 ¤xe6 40.¥xb6 är vit två bönder över.
4.		 Olofsson-Dolk har spelat mycket energiskt i sin trogna Najdorfvariant i Sicilianskt. Svart
		 kunde nu ha avgjort direkt med det överraskande 27...¦c4! och vit saknar ett vettigt försvar mot
. ..Ta4. Svart valde att inkassera material med 27...¦xd5 och vann ändå bekvämt till slut.
5.		 Vit har en merbonde men svarts största bekymmer är hans svaga kung. Vit slog till direkt
		med 31.¦xf7+! ¦xf7 31...£xf7 32.¤xf7 ¦xf7 förlorar inte lika mycket material men vits fördel
		 är överväldigande. 32.£xg6+ ¢h8 33.¤xf7+ Svart är tvungen att ge upp damen och såg ingen
		 poäng med att fortsätta kampen.
6.		 Svart har hamnat snett i en Maroczy Bind-struktur som uppstått från en Accelererad Drake. Vit
		 utnyttjar direkt att svarts pjäser står klumpigt: 19.¤xe6 19.c5? är inte lika effektivt eftersom svart
		 har tid att byta bort vits springare med 19...¥xd4. 19...£xe6 20.c5! Nyckeldraget. Plötsligt blev
		 svart väldigt svag på alla vita fält. 20...£d7 Efter detta är det slut. 20...¢h8 är ett bättre försök,
		 men 21.c6 ¤d8 22.c7 följt av ¥a6 vinner fortfarande mycket material. 21.c6! ¦xc6 22.£d5+ Ett
		 fint exempel där vit dominerade de vita fälten fullständigt.
7.		 I partiet hittade Liedbeck en fin och överraskande avslutning. 28.¦h8+ ¢g7 29.g6! Tornet på
		 f7 är instängt, men om bonden tas blir det omedelbar matt. 29...¤xg6 29...¢xg6 30.¦g1# är en
		 annan mattbild. 30.¦1h7 matt.
8.		 Vit har spelat ett mönsterangrepp i Grand Prix-attacken mot Sicilianskt, och nu är det dags för
		slutklämmen. 15.d6! Även det direkta 15.¤e4!! fxe4 16.¦xf7 får full pott eftersom angreppet är
		 direkt avgörande efter 16...¢xf7 17.d6+ ¥e6 18.¥xe6+ ¢xe6 19.£xe4+ ¢xd6 20.£e6+. I partiet
		 spelades istället 15.¤e2 och svart lyckades ta sig tillbaka och vinna. 15...£xd6 16.¤e4!! Öppnar
		 upp alla linjer mot svarts kung som är försvarslös, eftersom svart inte gärna kan tillåta Sf6+. En
		 vacker avslutning är 16...fxe4 17.¦xf7 h5 18.¦xf8+! ¢xf8 19.¥h6 matt.
9.		 En kritisk ställning för hela Skol-SM, eftersom Ölund vid vinst hade vunnit A-gruppen.
		
34...¦8f4!! Ett svårfunnet drag, speciellt i tidsnöd. Det hotar ...¤f5 matt. Ölund spelade istället
		34...¦2f3+ 35.¢h2 ¤f1+? och partiet slutade så småningom remi. 35.¦c5 35.h4 ¦4f3 är också
		matt. 35...¦2f3+ 36.¢h2 ¦h4! Vits kung har fastnat i ett märkligt mattnät. 37.¦g3 37.¦d1
		
¦hxh3+ 38.¢g1 ¦fg3+ 39.¢f2 ¦g2+ 40.¢e1 ¦h1# är en annan matt som fungerar om vits torn
		 gömmer sig på damflygeln. 37...¤f1+ 38.¢g2 ¦xg3+ 39.¢xf1 ¦f4+ 40.¢e2 ¦g2+ 41.¢e1 ¦g1+
		42.¢e2 ¦gf1! Och ...¦4f2 matt är oundvikligt.
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£ lång

rockad
Foto: Lars OA Hedlund

André Nilsson
Västerås Schackklubb

Vi börjar med det obligatoriska: har du någon
favorit bland mat, musik, film eller böcker?
Efter hård sållning: libanesiskt, hårdrock, The
Usual Suspects, Sagan om ringen.
Vad äter du vid brädet?
Nån macka och en läsk kanske. Har inte lärt mig
att dricka kaffe än!
Hur rankingfixerad är du?
När jag var yngre: väldigt! Numera: inte ett dugg.
Vad gör du om du får vänta i en hiss?
Plockar fram telefonen, ringer hissreparatören
och löser ett sudoku.
Din inställning till tidsnöd?
Jag kan inte minnas när jag senast var i tidsnöd
i ett långparti, men för en kaféspelare som jag är
tidsnöden en vän – chansen att min motståndare
ska gå på nåt av mina billiga trix ökar markant.
Är du skrockfull?
Nej. Och jag slänger gärna nycklarna på bordet för
att provocera dem som till äventyrs skulle tro på
sånt strunt.
Har du mer tur än otur vid brädet?
Jag vill minnas att Pavel Lacko en gång skrev att
man kan ha tur men inte otur i schack. Jag håller
med. Så jag har bara tur vid schackbrädet!
Är en oklar ställning halvbra eller halvdålig?
Det beror på motståndet. Ju bättre motståndare,
desto bättre är det om ställningen är rörig.
Vilken är din värsta förlust?
I en lagmatch när jag var 12-13 år räknade jag en
komplicerad remivariant, men litade inte på mig
själv. I stället blev det ett bondeslutspel där jag
slappnade av och förlorade. Laget förlorade och
jag mådde så dåligt att jag funderade på att sluta
spela. Som tur var kom jag på bättre tankar.

Vad borde göras för svenskt schack?
Det finns en massa konkreta saker som kan göras,
men framför allt borde vi gaska upp oss och sluta
be om ursäkt för att vi spelar schack. Vi sysslar med
världens häftigaste sport och trots att schack har
månghundraåriga anor känns det som klippt och
skuret för internetåldern. Schackets möjligheter är
i princip oändliga – både på och utanför brädet.
Det är bara att tänka stort och kavla upp ärmarna.
Vilken öppning skulle du absolut inte spela?
Jag kan inga öppningar. Men en osund gambit är
det sista jag skulle spela.
Vad vill du lära dig?
Det hade varit ballt att kunna traktera en gitarr
eller ett piano.
Har du någon dold talang?
När jag var liten roade jag mig med att vifta på
öron och fjärta med händerna och sånt där. Jag
har nog inte förträngt hur man gör.
Vilka svagheter har du?
Jag ska alltid skjuta upp allt till sista sekunden.
Vad uppskattar du?
Egentid. Det blir för lite av den varan emellanåt.
Skulle du vilja leva på att spela schack?
Inte som schackproffs, men däremot att jobba
med schack i någon form.
Vad är ditt bästa tips för en tråkig hotellkväll?
Datorn brukar erbjuda underhållning i allehanda
former, men är man rastlös kan man ju alltid ge
sig ut på byn och kolla in nöjeslivet.
Vad gör du om fem år?
Jobbar som mattelärare och spelar mer schack.
Lång eller kort rockad?
Kort!
TfS #4
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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
frågar sig professor
Fredrik Stjernberg om det, i en intressant mening,
går att spela schack med sig själv. De flesta som
försökt skulle förmodligen svara ja.
En av dessa är Doktor B i Stefan Zweigs Schach
novelle, utgiven 1942 efter att författaren tagit livet
av sig efter flera år på flykt undan nazismen.
Doktor B sitter inspärrad i en cell med blind
schack som enda förströelse och lyckas dela upp
sitt psyke i en vitspelare och en svartspelare till den
grad att han får ett ordentligt nervsammanbrott.
Sent omsider blir han återställd, men så får han
åter syn på ett bräde och katastrofen bryter ut.
Det kan bli intressanta partier även utan
personlighetsklyvning. Det krävs bara lite själv
bedrägeri. Stjernberg skriver att Jimmie Åkesson
I FILOSOFISK TIDSKRIFT

förmodligen skulle låta svartspelaren gå för halv
maskin. På det viset kan man sätta matt på sig
själv.
Men det viktigaste är kanske inte att vinna?
Magnus Carlsen är omtalad för att inte träna
systematiskt men har berättat att han ständigt
analyserar ställningar i huvudet – även när han var
på middag hos kungen. Och är inte det ett sätt att
spela, bara att partierna inte förs hela vägen i mål?
Så vad kommer Stjernberg fram till? Jovisst.
Efter varje drag ser vi nämligen lite längre – kanske
väljer svart-jaget ett annat drag än vad vit-jaget
förväntat sig.
Det går alltså att spela ett meningsfullt parti
med sig själv även om man har alla hästar i stallet
och även om man ger dem lika mycket foder.

I TfS # 3/2014 skrev vi om TV-febern i Norge och hur
slow-TV kommit för att stanna. Tre månader senare fick
svenska TV-tittare se Ole Rolfsrud bli exalterad när pilen
hoppade till Carlsens fördel i VM-matchen. Sändningarna på
SVT Play hade som mest 15 000 tittare på en dag.
– För en webbsändning är det en bra nivå, säger Martin
Gunséus på SVT utan att kunna svara på om det blir en fort
sättning.
Schackintresset nådde även ut på gatorna. I Gamla Stan i
Stockholm kunde förbipasserande köpa bräden från den öst
europeiska firman Symphoni of Chess. Försäljningen gick bra,
men inte som i Norge – där alla bräden sålde slut i butikerna.

Förhoppningsvis kommer
jag att se mer av Peter
Heine Nielsen i framtiden.

Magnus Carlsen i en intervju i TfS # 5/2004, efter en träning
med Heine. Tio år senare var dansken sekundant i VMmatchen mot Anand. I intervjun berättade Carlsen att hans
favoritspelare fortfarande var han själv (bra val) och att han
skulle skaffa sig en utbildning (så blev det inte).

NÄSTA NUMMER av TfS når läsarna i mitten av mars.
Nivån är så extremt hög
att det är tveksamt om
Carlsen kunnat spela så.
VM-MATCHEN i Sotji är avslutad, men i Farsta utanför

Stockholm pågår fortfarande inofficiella VM med
1,1 miljoner tittare. Favoriten simmar på grumligt vatten.
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Svenska Schackbutiken AB
”Hos oss blir schack enkelt”

Behöver du schackböcker, schackprogram eller schackspel? Vi har allt en schackspelare behöver! Finns
varan hemma skickas den samma dag. Beställningar under 600 kr skickas mot faktura och endast
enhetsporto 29 kr tillkommer. Vår styrka är gedigen produktkompetens och hög servicenivå. I Schackbutiken arbetar Nina Blazekovic och IM Ari Ziegler. Välkommen att besöka en välsorterad butik där du hittar Nordens största
lager av schackartiklar!
Hemsida: www.schackbutiken.com
Öppet mån–fre 10.00–18.00, Kålltorpsgatan 18A, 416 52, Göteborg

Chess King 4 for Mac
av Chess Assistant

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

Pris: 595kr

Nu ﬁnns Houdini för Mac i form av Chess King 4!
Chess King 4 är ett nytt, prisvärt, användarvänligt och mångsidigt verktyg för schackspelare på
alla nivåer. Det är en idealisk introduktion för nybörjare, en tuff motståndare för klubbspelaren
och en ovärderlig coach för mästaraspiranter. Man kan välja på ett hundratal olika spelnivåer.
Man kan sparra mot Houdini väldigt enkelt. I sparringläge kan du ta tillbaka drag och/eller få råd av
Houdini. När du blir varm i kläderna kan du spela mot Houdini i skarpt läge, dvs med ranking. Du väljer
motstånd och Houdini håller reda på ditt rankingtal! Vill du att Houdini ska ﬂexa sina muskler riktigt
ordentligt och har en dator med upp till sex processorer kan du få möta ett monster på nästan 3300 i
ranking!
På skivan ﬁnns även en mäktig databas, GigaKing, med Sex miljoner partier vilken är idealisk för många
ändamål, t.ex när du ska förbereda dig mot nästa motståndare. I GigaKing använder man Chess Assistants
berömda sökalgoritm som ger dig ﬂera olika sökmöjligheter och du får svaren blixtsnabbt. Spelare,
position, öppningskod mm. Du kan skapa egna baser i vilka du enkelt kan lägga in dina egna partier och
få de analyserade. Arbetar du mycket med öppningar och vill justera baserna kan du enkelt ta bort överﬂödiga partier så att dina
baser hela tiden håller sig slimmade. I basen ingår även 1600 foton på spelare.
Du får ett gigantiskt öppningsträd/öppningsbok (baserat på partierna från GigaKing) där du kan lära dig öppningar
och luriga dragomkastningar från en ställning till en annan. I GigaKing som är baserat på riktiga partier kan du se
vilka drag som funkar i praktiken tack vare statistiken. Du kan även skapa egna träd från vilka baser du vill. Och du
kan när som helst koppla på Houdini 4 för att se vad den tycker är bra. Houdini kan på kommando djupanalysera
ställningen och sedan presentera en variant baserad på bästa spel för bägge sidor och en avslutande bedömning.
Det är enkelt och roligt att träna med Houdini eftersom Chess King fokuserar på användarvänlighet. Med över 1500 taktikövningar
i stigande svårighetsstyrka från nybörjarnivå till avancerad där du regelbundet får positiv feedback kan du gå från en nivå till
nästa. Du har även drygt 100 träningspartier där du får “spela” mot en stormästare och gissa dragen. Ett mycket dynamiskt och
effektivt sätt att träna.
Chess King 4 för PC

Programmet stöder även Fischer-Random-varianten ibland kallad Chess960 men även andra former av schack
ifall man vill ha lite variation.
Programmet är enkelt att använda och 25 instruktionsvideor ﬁnns tillgängliga (engelska) på tillverkarens
hemsida och skulle du mot förmodan köra fast kan du skicka e-postfrågor och få dem besvarade.
Chess King är unikt i sin kombination av sina många användningsområden och prisvärdhet. Inget program på
marknaden erbjuder lika mycket för pengarna. Kort sagt: schackprogrammet alla Macanvändare väntat på!
Har man inte Mac så ﬁnns Chess King 4 för PC för 525 kr!

Staunton Classic, hantverk från Indien
Träslag: indisk palisander och bok. Pjäserna är dubbelviktade (bly), Kungshöjd 96mm, Total vikt: 1000g. Kommer i en kartong.
(Palisander har en mycket vacker lyster som man aldrig tröttnar på.) Mer info på vår hemsida: schackbutiken.se

Pris: 400kr

Pris: 400kr
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System requirements
Minimum: Pentium III 1 GHz, 1 GB RAM, Windows Vista, XP (Service Pack 3), DVD-ROM drive,
System requirements
Deep Fritz 14, Komodo Chess 8, Houdini 4 or ChessBase 12/13, 20 GB free hard disk space.
Minimum: Pentium III 1 GHz, 1 GB RAM, Windows Vista, XP (Service Pack 3), DVD-ROM drive,
Recommended: PC Intel Core i7, 2.8 GHz, 4 GB RAM, Windows 7 (64 Bit) or Windows 8/8.1, DVDDeep Fritz 14, Komodo Chess 8, Houdini 4 or ChessBase 12/13, 20 GB free hard disk space.
ROM drive, Deep Fritz 14, Komodo Chess 8, Houdini 4 or ChessBase 12/13, 20 GB free hard disk space
Recommended: PC Intel Core i7, 2.8 GHz, 4 GB RAM, Windows 7 (64 Bit) or Windows 8/8.1, DVDROM drive, Deep Fritz 14, Komodo Chess 8, Houdini 4 or ChessBase 12/13, 20 GB free hard disk space
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CONTENT

The Endgame Turbo 4 contains all endgames with three pieces up to five pieces.
Plus 27 of the most important endgames with 6 pieces.
The Endgame Turbo 4 contains all endgames with three pieces up to five pieces.
Six-piece endgames included on the DVDs:
Plus 27 of the most important endgames with 6 pieces.
Six-piece endgames included on the DVDs:
DVD 1
DVD 3
DVD 4
DVD 2

CONTENT

ENDGAME TURBO 4 – SYZYGY TABLEBASES
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The Endgame Turbo 4 consists of 4 DVDs with endgame databases (Syzygy Tablebases). With
the help of the Endgame Turbo, all five- and 27 six-piece endgames (including the sophisticated
The Endgame Turbo 4 consists of 4 DVDs with endgame databases (Syzygy Tablebases). With
and practice-oriented endgame ¦, §, § - ¦) are played with absolute perfection. Likewise, top
the help of the Endgame Turbo, all five- and 27 six-piece endgames (including the sophisticated
chess engines like Komodo Chess 8 and Houdini 4 handle endgames with more than six pieces
and practice-oriented endgame ¦, §, § - ¦) are played with absolute perfection. Likewise, top
much better since the programs can already access the endgame knowledge during the analysis.
chess engines like Komodo Chess 8 and Houdini 4 handle endgames with more than six pieces
Definitely a must-have for correspondence players, endgame theoreticians and friends of engine
much better since the programs can already access the endgame knowledge during the analysis.
matches!
Definitely a must-have for correspondence players, endgame theoreticians and friends of engine
matches!

ENDGAME TURBO 4 – SYZYGY TABLEBASES
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