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Angelina om damturneringar Carlsens varumärke starkare än Zlatans
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Pia Cramling

avancerar till
VM-semifinal.

INNEHÅLL
HUA HIN.
Robert Okpu
lämnade vardags
tristessen och
bildade en schack
klubb i Thailand.
Det var inte samma
förutsättningar
som hemma.
Nästa steg var att
starta en schack
akademi.

30

RIVSTARTA GP-SÄSONGEN
7-9 augusti i Lund

4 Ledare
5 En passant
Elitserien, GP-serien och Dam-VM.
8 Vart tog de vägen?
Axel Ornstein drömmer fortfarande.

AVBROTT

Gratis schackbok och gratis kaffe till alla deltagare!
Ulf Andersson kommenterar!

VÄLKOMMEN!
www.lask.se/gp

38 Samtal
Evgenij Agrest om att vara lagkapten.
39 Angelina om damschack
40 Förbundsnytt
41 Kombinationer
42 Schackhistoriska strövtåg
Erik Lundin förutspådde Bobby
Fischers galenskap.
46 Skolschack
48 Lång rockad
Jonathan Westerberg rockerar åt höger.
50 Försegling

Tidskrift för Schack
# 2 - 2015

NEDSLAG. Förbundskansliet
hittas bakom taggtråd och
säkerhetsdörrar.

12

Magnus Carlsen

77

VARUMÄRKE. Har schacket
något som kan locka sponsorer?
Ja, i alla fall om man tittar på
Magnus Carlsen.

26

STORMÄSTAREN
Fjolårets SM-tvåa Erik
Blomqvist skriver om
sin specialitet: bonde
rov som ingen annan
skulle vågat sig på.
SIDA 19

UNGDOMSSIDORNA
Intervju och parti med
Trino Paltzer, 12-årig
arrangör och spelare.
SIDA 22

»Jag upplever att kaptensrollen är
underskattad i svenskt schack.«
Evgenij Agrest
SIDA 38

§ en

¢ ledare
Just nu är det roligt att vara engagerad i Schacksverige. Det är många som hjälps åt för
att ge möjlighet för fler att spela schack, och nästan vart man än tittar så blir det bara
bättre och bättre.

F

ör 15 år sedan pekade styrelsen
mot framtiden och satte upp
ett djärvt långsiktigt mål om att
dubbla medlemsantalet från dåvarande
17 000 medlemmar. Vi är inte riktigt där
än, men bara det senaste året har vi ökat
med ungefär tio procent och vi redovisar
nu stolt en medlemskår på nästan
30 000 medlemmar. Det är faktiskt en helt
fantastisk siffra som vi ska skryta om så
ofta vi kan!
Den största andelen av dessa är även
fort
sättningsvis barn och ungdomar,
bland annat kommer en stor del från
Schackfyran. Och även just Schackfyran
kan i år skryta med ett rejält rekord –
vi når så många som en fjärdedel av
alla svenska tioåringar med våra klass
presentationer och i år var så många som
14 000 barn med i tävlingen!
Även de mer klassiska tävlingsformerna
går bra. Kadettallsvenskan hade till
exempel fler deltagande lag än någonsin.
Och succén med GP-serien är otroligt
rolig. Varje deltävling ökar i storlek
och nya står på kö för att komma med.
Till nästa år blir det sju deltävlingar
och fler nyheter är också på gång.
På elitnivå har vi alldeles nyligen fått

Carl Fredrik
Johansson
är ordförande
i Sveriges
Schackförbund
och och tycker
att det går
bra nu

»Det kan
vara värt att
klappa oss
själva på
ryggen och
vara lite
nöjda.«
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se Pia Cramling spela en gastkramande
VM-semifinal och dessutom medverka
i både tidningar och TV för att berätta
om både VM-äventyret och om schack
i allmänhet. Och Nils Grandelius har
det senaste året gjort några riktiga
toppresultat. Han har dessutom aviserat
en seriös satsning mot den riktiga
världseliten under de närmaste åren
som ska bli mycket intressant att följa.
Det finns självklart fortfarande mycket
att arbeta med och flera områden som
inte går lika bra. Det finns till exempel
för många områden i Sverige där schack
klubbarna har svårt att överleva. Antalet
tjejer som slutar spela schack efter
den första bekantskapen med spelet är
alldeles för stor. Vi saknar de sponsorer
som vi tycker att vi förtjänar. Men detta
är frågor vi har lättare att prioritera när vi
vet att vi på andra områden är på rätt väg.
Vi tycker helt enkelt att det ibland kan
vara värt att stanna upp en stund och
ses oss i spegeln, klappa oss själva på
ryggen och vara lite nöjda med det vi
gör. Svenskt schack mår ganska bra just
nu, och det tack vare alla er som lägger
ner så mycket tid på att få det att fungera.
Tack ska ni ha!
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passant

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

Elitserien

N

aturligtvis ska alla matcher
spelas, skrev Stellan Brynell när
han tippade Elitserien i TfS.
”Men så här kommer det hela sluta.”
Det lät som ett uttalande som riskerade
att få ätas upp, men Stellan lyckades
pricka in det mesta. Han förutsåg bl.a. att
Solna och Örgryte degraderades och att
Team Viking vann.
Viking gick omedelbart på knock och
hade säkrat guldet efter åtta raka segrar.
Lagkaptenen Evgenij Agrest vann poäng
ligan ifjol och imponerade åter med
7½/9. Lagkamraten Jonathan Westerberg
var dock strået vassare med åtta vinster.
— Vikings lag har blivit mer samman
svetsat de senaste två åren, säger
Westerberg. Att vi tidigare kanske var
lite spretiga kan jag delvis hålla mig själv
ansvarig för. När alla känner sig trygga
att lagkamraterna gör sitt jobb höjer man
även sin egen nivå.
 Läs mer om Elitserien
i Kombinationer på s.41
och Samtalet på s.38.

Grand Prix

W

esterberg övertygade även i
GP-tävlingarna och tog hem
förstapriset på 25 000 kr.
— De ska jag spara och leva för, säger
han. GP-serien var extremt lyckad. Det
vore kul att vinna igen.
Totalt deltog 552 spelare.
— Det var fantastiskt kul, säger
Håkan Jalling från Tävlings
kommittén. Hälften spelade en del
tävling och min förhoppning är att
fler väljer att spela fler nästa säsong.
— Vi vill bjuda på bra schackliga
förutsättningar, men det sociala
får inte glömmas. Alla samtal. Alla
minnen. Själv slår jag gärna ett
extra slag för Björkstadsschacket.

Foto: Eteri Kublashvili
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Det är inte alls så långt till Umeå som
man kanske tror.
Och det finns redan de som planerat in
alla sju deltävlingar kommande säsong.
 Läs mer om Jonathan
i Lång rockad på s.48.

Dam-VM

U

nder tre veckor i Sotji vid Svarta
havet fick Pia Cramling fler och
fler supportrar. Folk fascinerades
av att hon som 51-åring var flera decennier
äldre än många av motståndarna.
— Det är inte konstigt att elitspelarna
blir allt yngre, säger Pia. Schack är perfekt
när man är ung och numera finns det
en massa tävlingar och mästerskap i
riktigt unga åldrar som sporrar och gör
att talangerna kommer fram snabbare.
Men tävlingsspel kräver mycket tid och
energi och är svårt att kombinera med ett
familjeliv. När tjejerna blir lite äldre är det
naturligt att de trappar ned och satsar mer
tid åt sin familj eller på en civil karriär.
Efter fyra matchvinster nådde Pia
semifinal och ställdes mot ryskan Natalia
Pogonina från Vladivostok, transibiriska
järnvägens slutstation.
— En morot är förstås att mina resultat
kan bli bättre. Men jag var ändå en starkare
spelare när jag var yngre. Åldern har
betydelse. Energin och glöden är ofta inte
densamma men det finns fördelar också.
Jag är mer avslappnad — världen går inte
längre under om jag förlorar!
— Jag spelar mer positionellt nu
och undviker skarpa öppningar.
Åldern kan även vara till fördel,
som när man kommer in i
slutspelen — helt enkelt för att jag
har spelat så många fler slutspel än
mina unga motståndare.
I det första partiet i semifinalen
lyckades hon med den strategin
och fick upp ett tornslutspel:
TfS #2
2015
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1222222223

1222222223
 + + + +5
+ +l+oO 5
 + + + O5
O + + + 5
 T Pr+p+5
+ + P +p5
 + + P +5
+ + + K 5

Analysdiagram

Pogonina har förlorat en bonde,
men a-bonden ger motspel.
I stället hade Pia sannolikt
spelat 33.¦c7 med bibehållen
fördel.
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med kungen för att kunna spela
...b7-b6, men det räcker inte för
att aktivera sig: 36...¢e6 37.¦b5!
¦d7 38.¦b6+ och svart förblir
passiv.
36...g5 37.¢g3
Pia har inte bråttom - svart
kan inte göra annat än att gå
fram och tillbaka med kungen.
37...¢d8 38.f3 exf3 39.¢xf3
¢d7 40.¢g3 ¢d8 41.¢f2
¢d7 42.¢e2 ¢d8 43.¢d2
¢d7 44.¢d3 ¢d8 45.¢e2
¢d7 46.¢f1 ¢d8 47.¢g2 ¢d7
48.¢g3 ¢d8 49.h4!

1222222223
 + + + +5
+oL +o+ 5
 + + T O5
Pr+ + Op5
 + Pk+p+5
+ + + + 5
 + + + +5
+ + + + 5

57.¦f5
Tvingar fram ...f7-f6, vilket
ger kungen ett inbrottsfält på g6.
57...¦e6+ 58.¢d5 ¦d6+ 59.¢c4
f6 60.¦b5 ¦e6 61.¢d5 ¦e3

61...¦a6 62.¢e4 följt av ¢f5,
är hopplöst för svart.
62.¦b6 ¦f3 63.¢e6 ¦f4 64.d5
¦e4+ 65.¢xf6 ¦xg4 66.d6+
¢c8 67.¢g6 ¦g1 68.¢xh6 g4
69.¢g7 g3 70.h6 ¦h1 71.¦b2
¦h4 72.h7 ¦g4+ 73.¢f6 ¦h4
74.¢g6 ¢d7 75.¦xb7+ ¢xd6
76.¦b1 ¢e5 77.a6 g2 78.¦g1
¦g4+ 79.¢h5 Uppgivet.

1222222223
 + + + +5 Det hade räckt med remi i
andra partiet för att Pia
+ + + +p5 det
skulle nå VM-final, men för
p+ + + +5 tredje matchen i rad lyckades
+ + L +k5 Pogonina hänta upp ett under
 + + +t+5 läge och vinna efter särspel.
+ + + + 5 I finalen förlorade Pogonina
ukrainskan Marija Muzy
 + + +o+5 mot
tjuk med 2½-1½. Lilla
syster
+ + + R 5 Muzytjuk är därmed världs
 mästarinna fram till oktober,

då hon ska möta Hou Yifan.
Lägger man ihop deras åldrar
är det fortfarande en bit kvar
till Pias.
— Jag är förvånad att jag
faktiskt är så pass gammal,
säger Pia. Inuti känner jag
mig betydligt yngre. För
hoppningsvis kan jag vara
en förebild för äldre spelare
och sporra andra kvinnor att
fortsätta tävla oavsett ålder.
— Om jag kan behålla
energin hoppas jag kunna hålla
mig kvar i toppen i många år
till.

Foto: Anastasia Karlovich

33.b5!
Förhindrar svart från att  + L + +5
befria sig med 33...¢e6 följt av +o+ +o+ 5
34...b6.
 + T + O5
33...axb5?!
1222222223
P Ro+ O 5
33...¢e6! hade fortfarande
 + +l+ +5varit
 + P +pP5
starkast. Hotet är 34...b6
+o+ +oO 5och efter 34.bxa6 ¦xa6 35.¦b5 + + P K 5
o+ T + O5¦a7 planerar svart att spela ¢e6-  + + + +5
+ Ro+ + 5d6-c6. Vit schackar då på c5 och + + + + 5
pP Po+p+5tvingar tillbaka kungen, men 
har Pogonina möjlighet 49...¢d7?
+ + P +p5därefter
att byta bort b-bonden med
Pogonina ville inte ge f4 + + P +5...¦a6 följt av ...b7-b6. Att
fältet till Pias kung, men det
+ + + K 5tillfälligt passivisera tornet på var sannolikt det avgörande
a7 är dock starkt kontraintuitivt. misstaget. Bytet på h4 hade gett
Pia har ett mycket behagligt 34.¦xb5 ¢c6 35.¦c5+ ¢d7 vit en svag bonde på g4 och
slutspel. Hon kontrollerar den 36.¢g2
då hade det gått att skaffa sig
enda öppna linjen och svart
1222222223 motspel med ...¦g6 i rätt läge.
är uppbunden till försvaret av
Jag kan inte se hur vit ska vinna.
d5-bonden. Med några exakta  + + + +5 50.h5 ¢d8 51.¢f3 ¢d7 52.¢e2
profylaktiska drag stryper hon +o+l+oO 5 ¢d8 53.¢d3 ¢d7 54.¦b5 ¢c7
allt motspel.
 + T + O5 Svart kan naturligtvis inte
32.a5!
P Ro+ + 5 byta torn. Efter 54...¢c6
Förhindrar svart från att
 + Po+p+5 55.¦b6+ ¢c7 56.¦xd6 ¢xd6
spela b6.
dxe4+ 58.¢xe4 är vits
+ + P +p5 57.e4
32...¢d7
bonde på d-linjen rörlig medan
Det är ofta bättre att ge upp en  + + Pk+5 svarts f-bonde inte kommer
bonde medan man fortfarande + + + + 5 någonstans.
har chans att skaffa sig aktivitet.  55.e4!
Värt att testa var 32...b6 33.axb6
Pia skaffar en fribonde och
Nu sitter svart i ett skruvstäd
¦xb6 34.¦xd5 ¦xb4 35.¦e5+
börjar
forcera.
och kommer inte loss. Hon
¢d7 36.¦xe4 a5.
55...dxe4+
56.¢xe4 ¦f6
skulle vilja gardera d-bonden
 Pia Cramling
n Natalia Pogonina
 Dam-VM, Sotji

Pia Cramling har precis gett upp det avgörande särspelspartiet. På sin väg
mot semifinalen slog hon ut Mitra Hejazipour (2-0), Ketevan ArakhamiaGrant (1½-½), Valentina Gunina (1½-½) och Anna Muzytjuk (3½-2½).

INSÄNDARE
Under våren har på schack.se lagts ut drygt 100 år gamla nummer av Tidskrift för Schack. Fram till
mitten av 1920-talets utgåvor kan vi där ta del av flera drabbningar i Drottninggambit. Smaka på
den öppningsklassificeringen, visst känns det obekvämt? Men kanske är det bäst att vi sakta vänjer
oss för vi blir allt fler som finner begreppet ”Dam” ålderdomligt och vill se en renässans för termen
”Drottning” för att beskriva brädets starkaste pjäs.
Medan våra engelskspråkiga vänner alltid kallat pjäsen Queen så valde vi svenskar uppenbarligen
att låta oss förtyskas på 1920-talet och ”Dam” blev standard, möjligen med inflikande av ett ”äv.
Drottning” i vissa sammanhang.
För oss som lär ut schack till barn är ”Dam” smått obegripligt. Det är till namnet lika logiskt som
om vi valde att kalla kungen för ”Herre”. Utan att dra alltför långtgående feministiska argument känns
rådande ordning också som en markering om att kungen ”har en dam”, att damen är ”hans”. Alla vi
som drabbats av drottningens förbaskade styrka vet att hon inte förtjänar beskrivas i diminutiv form.
Med denna insändare vill jag starta ett litet upprop. Jag uppmanar alla Sveriges schackspelare att åter,
likt i TfS för 100 år sedan, använda termen ”Drottning”. Jag uppmanar också Sveriges Schackförbund
att åtminstone behandla termerna som jämställda i regelböcker och läromedel tills vidare.
JENS PETERSSON, Kristallen
TfS #2
2015
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Vart tog de vägen?
Axel Ornstein - meste Sverigemästaren
vill få stryk av 13-åringar
Under många år var han en av Sveriges mest aktiva spelare. För tjugo år sedan trappade
han ner för att inte konkurrera med sina elever, men suget har inte försvunnit.

Efter gymnasiet gick flyttlasset till Stockholm,
delvis för schackets skull. Han skrev visserligen
in sig på några kurser, men klarade bara en
tenta. Under ett par år tillbringade han mycket
tid på Café Brogyllen vid Sankt Eriksbro. Ulf
Andersson var med en del i början innan han
försvann utomlands. På Brogyllen blev det mest
blixt, att sitta och spela igenom Informatorpartier
gjorde var och en för sig själv. Mera målmedveten
träning blev det med de bästa vännerna Konstanty
Kaizauri och Christer Niklasson.
Själv började Axel spela igenom alla partier i en
tidskrift om de senaste turneringarna. Okommen
terat – han trodde inte att schackböckerna höll
tillräckligt hög kvalitet.

Det var den här
stormästarfebern.
Axel vann SM 1972 och levde på sitt studielån
fram tills det uppdagades att han inte klarade
några kurser. Då fick han lite hjälp från sina
föräldrar, men till sist blev han tvungen att jobba

som väktare i ett knappt år.
Hans schackspelande vänner levde snålt,
pluggade eller jobbade med diverse, men Axel
och Harry Schüssler hittade något bättre. De
fick uppdrag som frilansjournalister på Svenska
Dagbladet och DN. De skrev mer och mer och
tjänade rejält med pengar. Till sist blev Axel orolig
för att det blev allt för mycket och såg till att bli
anställd. På DN tog Richard Wessman över efter
Harry som i sin tur tog över Schacknytt efter Lars
Grahn.
Axel vann fyra SM på sjuttiotalet och tre på
åttiotalet. Under den tiden var han med i OS-laget
alla år undantaget en gång då han tackade nej för
att ge plats åt den nyblivne Svenske mästaren NilsGustaf Renman.
Inför OS i Dubai 1986 hade Holland och
Danmark tackat nej bland annat eftersom Israel
inte fick delta.
— Vi hade en snål ordförande i Christer Wänéus,
säger Axel, men utan att låta bitter. Jag nämnde
att Ferdinand Hellers tackat nej till Junior-VM i
Dubai, och sedan påstods det att spelarna tackat
nej även till OS!
Två år senare fick Axel sitt andra barn och

TEXT AXEL SMITH ILLUSTRATION AYDIN RAMEZANI

SOM FEMÅRING lärde sig Axel läsa med hjälp
av schacket, och när han var elva blev han medlem
i Malmbergets SS. Han stortrivdes, inte bara med
schacket utan även med den sociala miljön.
Klubb
mästaren Karl-Erik Brodin blev som en
extrapappa.
Utöver att spela blev han tidigt intresserad av
studier och publicerades i TfS redan som fjorton
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åring. Han var en lovande spelare och vann
finalpartiet mot den ett år äldre Ulf Andersson i
Junior-SM 1967. Men Malmberget låg långt bort
från någon stimulerande schackmiljö.
När ett kombinerat nordiskt juniorlandslag
besökte en bokhandel i Estland visste alla att de
skulle köpa Informator. Utom Axel. Har var sist
och blev utan. Idag ångrar han att han var snål
och väntade ytterligare några år med att köpa
Informatorerna, det hade kunnat ge fler fallsegrar
ur öppningen.

AXEL ORNSTEIN
Klubb
Född
Bor
Meriter

Eksjö SK
24 april 1952
Född i Malmberget men bor sedan länge i
Stockholm
Sverigemästare sju gånger

Foto: Calle Erlandsson

J

ag försöker fortfarande, säger den sju
faldige Sverigemästaren Axel Orn
stein.
Stormästartiteln är en bra dröm att ha. Men
jag börjar mer och mer förstå att det inte
kommer att hända.
Han är åskådare vid Rilton Cup, tycker egen
tligen att han borde spela men har mycket att göra
i bytet mellan två jobb.
— Jag har bestämt mig för att inte lägga av, fort
sätter han. Även om jag inte har tid att spela. Jag
ska gilla schack eftersom jag hållit på med det hela
livet!

Axel Ornstein på 1970-talet, ett årtionde då han tog fyra av sina sju SM-titlar.
TfS #2
2015
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Vit drar och håller remi. Axel Ornstein i
TfS #10/1966. Lösning längst ner på sidan.

tackade nej till OS. Med det var landslags
karriären över. Under åren i landslaget tog han tre
stormästarnormer, 1976 i Bulgarien, 1981 i Eksjö
och 1985 i Finland. Men på den tiden var bara
normerna giltiga i tre år.
— Det var den här stormästarfebern. Jag var
nära att ta norm, så kraschade man och förlorade
ett parti och tog det inte längre lika allvarligt.
Eftersom han bara tänkte på normerna gick
elotalet aldrig över 2500. Alla normerna blev
giltiga när regeln ändrades många år senare, men
då hade elotalet sjunkit.
Är det något du ångrar idag?
— Jag har haft något att drömma om, ligger det
inte någonting i det? Men surt sa räven. Man får ju
inga villkor idag utan att vara stormästare.
— Kanske hämmade det litegrann att jag var
förtjust i att resa och vara turist.
Mycket tid gick också till att komponera studier
och senare blev Axel redaktör för TfS studiespalt.
Med 70-talets vänstervåg spelade han mycket i
Östeuropa, speciellt i Sovjetunionen, och tackade
ja till märkliga inbjudningar med kort varsel.
— Jag fick stryk som fan. Det var lite dumt, jag
skulle ha spelat mer i Västeuropa där det var bättre
villkor och enklare motstånd. Man tappar farten
om det är för tufft, man bör vinna hälften eller två
tredjedelar av partierna.
Samtidigt var det spännande att få möta Michail
Tal, David Bronstein och andra stora namn. Axel
retar sig lite på att han stod på vinst både mot Boris
Spasskij och Bent Larsen utan att lyckas vinna.
— Hade jag vunnit något av de partierna... Det
var klumpigt. Spasskij räddade sig till remi och
Larsen vände partiet i tidsnöden.
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 Axel Ornstein
n Bent Larsen
 Landskamp, Ribe 1973

1222222223
 + + + L5
+rO + O 5
 V O + O5
+ + M +v5
 + +p+ +5
+ B + + 5
t+ + PpP5
+r+ +bK 5

27.¦1xb6! cxb6 28.¦xb6?
Larsen var storstjärna på den tiden, 1973.
Jag hade inte så mycket tid och hade sett
vinstfortsättningen: 28.f4 ¦c2 29.fxe5 ¦xc3
30.exd6. Men plötsligt fick jag för mig att jag
kunde få bönder på e4 och e5. Det var klantigt.
28...¦c2 29.¥d4 ¦c1 30.¥e3
Han blev bonde under och jag åkte dit på tidsnöd.
30...¦d1 31.¦b8+ ¢h7 32.¦c8 ¤g4 33.¦c3 ¥e8
34.¦b3 ¥c6

1222222223
 + + + +5
+ + + Ol5
 +vO + O5
+ + + + 5
 + +p+m+5
+r+ B + 5
 + + PpP5
+ +t+bK 5

35.f3??
Efter 35.¥f4 ¥xe4 36.f3 ¥d5! klarar sig svart,
men vit har löparparet. Partidraget förlorar pjäs.
35...¤xe3 36. Uppgivet.
— Jag var väldigt aggressiv, men inte så bra som
jag borde ha varit utan missade kombinationer
och åkte på kombinationer själv.
Inför Zonturneringen 1975 i Spanien tränade
han hårt med Christer Niklasson som sekundant,
men politiska rabalder med bland annat avrättning

av tre basker fick honom att ställa in resan.
Året därpå gifte han sig och intensiteten i
schackkarriären sjönk när han blev far 1980.
— Att skaffa barn är känsligt. På 1980-talet
blev det mycket upp och ner i SM-gruppen,
jag kunde antingen vinna eller vara nära att
åka ut. Men när jag vann var det lite som att
vinna SM när Björn Borg var borta.
Ulf deltog nämligen inte. 1997 tackade
Axel nej till SM-gruppen eftersom det inte
var intressant att spela ute i Haninge. Sedan
dess har han inte varit kvalificerad men är
Samspråk med förre förbundskaptenen Håkan Åkvist 2014.
fortfarande en aktiv turneringsspelare. Några
lika gärna kan lära dig redigera. Jag trodde det var
veteranturneringar tänker han inte spela.
— Nej, det vill jag inte. Jag vill få stryk av skitsvårt, tills jag väl lärde mig det. Men jag borde
lärt mig skriva tidigare. Fick aldrig någon hjälp
13-åringar.
och bad aldrig om någon.
Det har du väl inte fått?
Han trivdes bra med livet som schackskribent
— Jo, jag förlorade mot Aryan Tari för något år
sedan.
och spelare men förstår också de vänner som för
Men Axel kämpar fortfarande med att komma svann från schackvärlden för en civil karriär när
över pressen att göra resultat, det skulle han de skaffade familj.
gärna vilja lägga åt sidan. Och det är samma visa
— Schack är ju inte riktigt någon födkrok, det är
som under de mest aktiva åren. Han tycker att bara en fanatism ungefär som fotbollsgalningarna
han missar för mycket taktik, måste börja med som tittar på matcher. Och jag är fanatiker.
kombinationsövningar. För att få mer tid har han
När dottern Petra började spela mycket sa han
slutat komponera studier.
stopp.
— Det var en liten miss att bli studiekomponist.
— Hon hade varit i USA ett år och när det sedan
Att lösa är bra, men inte att komponera. Man lär gick bra i någon tävling fick hon erbjudande om
sig inte att räkna varianter. På sätt och vis var att spela Junior-EM i Estland. Hon hade spelat
det tur att inte någon tog hand om mig när jag ett JVM tidigare utan att få så många poäng och
började komponera - då hade jag kunnat råka bli denna gång skulle hon spela i artonårsklassen
fastän hon var sexton. Då sa jag att hon inte fick
komponist redan som tonåring.
För en person som vunnit sju SM-titlar har Axel åka.
Senare gick Petra på NTG i Norge i ett år och
många förklaringar till varför han inte lyckats. I
själva verket gjorde han bättre resultat än de allra gjorde en fin insats i ett EM, men hon trappade
flesta och i efterhand har han förstått att han var ner när hon började plugga.
bättre positionellt än han trodde.
Lär du dig själv fortfarande nya saker vid
— Jag sa att jag var dålig positionellt, men folk brädet?
protesterade. Nej, nej, det stämmer inte.
— Man glömmer ju, så jag lär mig på nytt. Jag
har glömt mina teorivarianter och dessutom är de
I BÖRJAN på 1990-talet sa Axel upp sig från inte aktuella. Därför är det jättespännande att följa
jobbet på Svenska Dagbladet. Han ville testa nya partier.
Men ska han hitta trettonåringar som har chans
något annat i stället för att sitta där hela livet.
Först fortsatte han som journalist, men han var att besegra honom får han leta bra länge.n
inte tillräckligt bra på att skaffa kontakter och
omskolade sig till lärare i engelska och tyska.
Lösning på studien: 1.h4 och
— Man ska aldrig ångra sig, men jag kunde ha
a) 1...¢xe5 2.h5 ¤d6 3.h6 ¢e6 4.h7 ¤f7 5.¢g6
stannat kvar. Framför allt kunde jag sett till att
b) 1...¢f5 2.h5 e6 3.h6 ¤e7 4.h7 ¤g6 5.¢h6
bli journalist långt tidigare. Det var någon som
¤xe5 6.h8¤!
sa till mig att du som ändå sitter här varje kväll

Foto: Lars OA Hedlund
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 +m+ + +5
+ + O K 5
 + +l+ +5
+ + P + 5
 + + + +5
+ + + + 5
 + + + P5
+ + + + 5
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Nedslag i Schacksveriges hjärta
Börjar man i Norrköping och promenerar en halvtimme västerut längs Motala ström
kommer man till ett kraftverk. Efter att ha passerat ett taggtrådsförsett galler ser man
en kasernliknande byggnad. På tredje våningen, bakom två säkerhetsdörrar, hittar man
Sveriges Schackförbunds kansli. Där sitter förbundet. Men vad gör de egentligen? Och
hur stor betydelse har de för svenskt schack?
TEXT AXEL SMITH

T

extilindustrins kris på 1960-talet
slog hårt mot Norrköping. För
att motverka arbetslös
heten ut
lokaliserades flera myndigheter från
Stockholm, bland annat SMHI och
Sjöfartsverket. De anställda beklagade sig, vissa
lämnade och andra följde med.
Att SSF:s kansli flyttade samma väg hade en helt
annan orsak: en ekonomisk skandal i slutet av
70-talet. För att städa upp behövdes en ordförande
med rätta nypor och det blev Norrköpings polis
chef Christer Wänéus. SSF delade kansli med
Stockholms Schackförbund, men samarbetet gick
inte gnisselfritt.
Efter några år rekryterade han Ingemar Eriksson
och flyttade kansliet till Norrköping, sedermera
ett stenkast från hans arbetsplats på polishuset.
Samarbetet mellan Wänéus och Eriksson
fungerade bra och de fick nytt förtroende kon
gress efter kongress.
Det gick decennier.
NÄR FÖRBUNDET sökte efter en ny kanslichef strax

efter millennieskiftet såg Kent Vänman en möjlig
het att jobba med sitt stora intresse. Han hade
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börjat spela schack i Umeå som trettonåring och
blivit ordförande i klubben fyra år senare. Kent
lämnade jobbet som systemutvecklare på lands
tinget i Västerbotten och flyttade till Norrköping
med visionen att vara med om att förvandla SSF
till ett aktivare förbund. Två år senare kom Niklas
Sidmar från Göteborg och sedan dess har de varit
vapendragare.
senare har
Vänman och Sidmar fått uppleva betydligt fler
ordförandebyten än Ingemar Eriksson. Men det
går bra för förbundet. Schackfyran har gjort att
YTTERLIGARE

ETT

DECENNIUM

KANSLIETS UPPGIFTER
§ Ekonomi		
§ Schackfyran
§ Hemsidan		
§ Allsvenskan

§ Service till klubbarna
§ Skolschackklubbarna
§ Medlemsregistrering
§ Genomföra styrelsbeslut

hanteringen av material växt explosionsartat. När
det inte längre var hanterbart att packa upp last
pallar med bräden, pjäser, kartonger och medaljer,
bära ner dem i ett källarförråd och sedan packa
om på nytt gick flyttlasset till ett företagshotell i
västra Norrköping. Där kan sakerna köras direkt
in i förrådet utan att personal är på plats.
Så hur är det på kansliet? Inte så hemlighetsfullt
som omgivningen ger sken av. Omgärdade av
andra företag har SSF en tjugo meter lång korridor
för sig själv. Längs ena väggen står bokhyllor med
pärmar i glada färger, och på andra sidan finns
mindre arbetsrum med pappersfyllda skrivbord
och whiteboards fullklottrade av noteringar. På
stora a2-ark har styrelsen målat upp förbundets
framtidsvisioner.
”Schack – bättre än yoga”
”Schack – Sveriges mest jämställda sport”
”1 000 000 följde Schack-SM:s upplösning via
internet”
”Schack-Sara slog Carlsen i VM-finalen”
”Zlatan flyttar hem – startar Schack 65”
tycker att titeln kanslichef är
missvisande. Det blir inte mycket chefande; de
anställda träffas hela tiden och jobbar som en
enhet. Telefonväxeln fördelar samtalen jämnt.
Men arbetsuppgifterna är uppdelade: SSF har en
matrisorganisation, vilket innebär att de anställda
jobbar mot olika kommittéer.
De första åren blev det mycket rationaliseringar,
KENT VÄNMAN

En miljon kronor används
effektivare gemensamt i stället
för på tusen olika ställen.
kostnaden för sammanträden har sjunkit till en
fjärdedel genom IT-utvecklingen. Terninger
affären och bytet av ordförande 2013 tog också
mycket energi och idag tycker Kent att det är
skönt att få tid att koncentrera sig på att utveckla
verksamheten.
— Jag får ge Carl Fredrik Johansson en eloge,
säger Kent. Han har varit angelägen om att ge
oss möjlighet att göra ett bra jobb. När Niklas var
klart överlastad löste han det och nu har vi fått en
mycket drägligare arbetstillvaro.

Kent Vänman
Från		
Umeå
Uppgifter		 Schackfyran, Yes2Chess, kontakt med
		 myndigheter, styrelse, klubbar & distrikt
Bakgrund		 Ordförande i SK Rockaden Umeå 1974		 76, 79-81 och 86-88.
Kuriosa		2470 i elotal efter Gausdal 1978

Niklas Sidmar
Från		
Göteborg
Uppgifter		 Ekonomi, tävlingar (SM, GP & Allsvenskan),
		 hemsidan och informationsfrågor
Bakgrund		 Tränare i Mölndal, kassör Göteborgs SF
Kuriosa		Stor boksamling sorterad i
		bokstavsordning

Hasse Almgren
Från		
Norrköping
Uppgifter		 Beställningar, leverans, resebokning
Kuriosa		Lyssnar helst på 60-talsrock.

Ofelia Eriksson
Från		
Linköping
Uppgifter		 Medlemsregistrering
Bakgrund		 Ungdomsledare i Linköpings ASS
Kuriosa		6:a i Ungdoms-EM 1993, följt av femton
		 års uppehåll. Spelar idag mest av de
		 anställda på kansliet.

Kaj Engström
Från		
Luleå
Uppgifter		 Skolschack, ordna kurser
Bakgrund		 25 år som ungdomsledare
Kuriosa		Läst Herman Hesses Siddharta tio gånger
TfS #2
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från kansliet. Den största förändringen under
hans tid är Schackfyran och Skolklubbsprojektet,
där förbundet gjorde tuffa investeringar genom att
anställa Per Hultin och Jesper Hall.
— Det var aldrig någon tvekan om att det spred
schacket, säger Kent. Efter några år gav det också
förbättrad ekonomi och satsningen på eliten
kunde öka igen.
Hur blev det då med ambitionen att ha ett
aktivare förbund? Kent är nöjd.
— Jag tror att om man har en miljon kronor är
det effektivare att använda de gemensamt i stället
för att dela ut tusen kronor på tusen olika ställen.
Ett starkt förbund är inget självändamål, men en
stark motor kan driva på utvecklingen, speciellt
när folk lokalt kommer och går. Vi har fortfarande

Teoretiskt skulle kansliet
kunna ligga
på Kanarieöarna.
många steg att ta men jag tycker det känns som att
vi lyckats bromsa fallet.
Utöver skolschacket nämner Kent GP-serien
som ett lyckat centralt projekt. Nästa idé för att
pumpa ut energi till Schacksverige är region
instruktörer.
Visioner.

Ett sätt var anställningen av Ofelia Eriksson,
som själv hörde av sig efter att ha insett hur mycket
det fanns att göra.
När Kent mätte sin arbetstid ifjol landade det på
130 procent i snitt. Övertiden var oavlönad, men
samtidigt får SSF kritik för att vara maktgalet och
inte ha förståelse för vad som händer på golvet.
Två exempel från nätforum:
Problemet inom SSF är att många duktiga
kunniga ambitiösa människor som vill göra
bra saker neutraliseras. De tröttnar efter
något eller några få år. Det är därför för att
vara lite dramatisk, det mögelskadade huset
måste rivas ner och byggas upp ett nytt
fräscht. Vi måste sluta lappa och laga.
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Jag är så less på CS, genom åren, alla dessa
propagandaministrar. När en går så kommer
en annan och en del blir befordrade.
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Dax att göra en storstädning, anser jag.
Vad är då drivkraften, speciellt för de som
jobbar ideellt i styrelsen? Kanske att förverkliga
visionerna.
”Schack är det roligaste jag har gjort”, säger
kronprinsessan Estelle på planschen, kanske en
av de mer realistiska visionerna. Kent tycker att
initiativen lika ofta kommer från styrelsen som

LARS BÄCKSTRÖM var riksinstruktör från 1963
fram till att han gick i pension 1986.
— Jag tycker att det var ett misstag att
inte ersätta honom, säger Kent. Han var den
sammanhållande resursen, han åkte runt och

PÅGÅENDE PROJEKT
§ Regioninstruktörer
§ Övergång till elo
§ Schacknätet		

hälsade på i distrikten, höll ungdomsledarkurser
och startade schackklubbar. Han gav det stöd som
behövdes. Ofta var det bara att ställa frågan, för att
visa att någon brydde sig.
Bäckström jobbade i ett tacksamt läge med
Fischer-generationen. Magnus Carlsen har
inte fått samma genomslag och någon svensk
världsstjärna är inte i sikte, men Kent tror ändå att
regioninstruktörer skulle kunna bidra på samma
vis. Förbundet tar arbetsgivaransvaret, ger goda
råd och delfinansierar projektet, som kan se olika
ut i olika regioner.
— Attityden till schack är ändrad, när vi
kommer ut till skolor idag är vi hjältar och ingen
ser oss som nördar. Men vi har ett ledarproblem.
Regioninstruktören kan bli den personen som
frågar. Som är intresserad av att det ska hända
grejer. Ofta är det just det här att folk aldrig ställer
frågan.
I Umeå gjordes en liknande satsning på
80-talet. Kassören avgick i protest på årsmötet,
men verksamheten exploderade och redan efter
ett år hade klubben bättre ekonomi än tidigare.
Sedan dess har Kents erfarenhet varit att sådana
satsningar går plus.
Ett annat projekt som drivs centralt är Yes2Chess,
en lagtävling för femte
klassare. Målsättningen
är att få 2 000 deltagare och fånga upp de mest
intresserade året efter Schackfyran, men också att
sprida schack till helt nya områden. Tävlingen är
gratis oavsett om skolan ligger i centrala Stockholm
eller är en byskola i fjällen. Yes2Chess sponsras av
två banker och vinnande lag får en resa till London.
Projektet presenteras på en inspirationshelg
för Schackfyran, där ledare samlas i
Västerås och bland annat får lyssna på
en föreläsning från en lokal konstnär.
Han har byggt ett hotell i ett träd,
placerat en röd stuga på Globen och
planerar nu att göra detsamma på
månen. Budskapet är tydligt: Inget är
omöjligt utan det handlar om att vilja.
KÖKET VÄNTAR Kent på att
mikromaten ska bli färdig. Niklas
Sidmar och Kaj Engström tar lunch
samtidigt.
— Rent teoretiskt skulle man
kunna tänka sig ett kansli förlagt till
Kanarieöarna, säger Kent. Men i vårt

I

§ Yes 2 chess
§ Talangsatsning
§ GP-serien
Med öppet kontorslandskap får man inte vara i fred.
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— Jag har inte tålamod att spela schack, säger
Hasse och fortsätter sortera.
I förrådet ryms stora mängder Schack
fyran
material och när som helst dyker 25 000 m
 edaljer
upp från Kina.
I lunchrummet drömmer Kent om en rik knös
som bidrar med 10 miljoner.
— Verksamheten skulle explodera. Men spons
ring är en jättesvaghet, vi har inte hittat rätt. Tänk
om vi kunde koncentrera oss mer på utveckling
och mindre på att jaga pengar.
Tills vidare får han nöja sig med region
instruktörer och framtidsvisionen att ”Nu har
varje skola i Sverige en schackklubb”.
Men siktar man mot månen kanske man
hamnar på Globen.
Fast — hur intressant är det egentligen?
Schacket har redan varit i rymden, med Christer
Fuglesangs schackpjäs. Det var betydligt högre
puls vid Schackfyranfinalerna i Globen. n

¢ stormästaren

Erik Blomqvist blev stormästare sommaren 2013 och la samtidigt studierna på hyllan.
I SM ifjol kämpade han om SM-titeln in i den sista tidsnöden och tog till sist hem
silvermedaljen. Nu skriver han om hur han ofta plockar bönder som andra skulle tycka
såg förgiftade ut.

Glupska bonderov
påpekat att ett
typiskt kännetecken för min
spelstil är att jag gillar att plocka
bönder. Det ligger helt klart
något i det och kommer kanske
delvis av en ambition att spela
konkret och principiellt schack.
MÅNGA HAR

Hollger Ellgard

 Erwin L’Ami
n Erik Blomiqvist
 Cappelle 2015

Chess Girls Göteborg Summer Camp
och
Örgryte Schackklubbs sommarläger

Tid:		
Plats:		
Kostnad:		
		
		
Logi:		

Tid: 3 juli-6 juli, fred-månd kl 10-16

3 juli-6 juli, fredag-måndag kl 10-16
Plats: Örgryte Schackklubb,
Örgryte Kärralundsskolan,
Schackklubb,
Kärralundsskolan,
Birkagatan 61
Birkagatan
61
Kostnad:
900kr, inkl
lunch
och
900 kr, inkl
lunch
och
studiematerial
varje dag. Förutom
studiematerial varje dag
schackundervisning blir det olika typer av aktiviteter t.ex.
Förutom schackundervisning blir det olika
grillningtyper
ochavbad.
Lägret
avslutas
aktiviteter
t.ex. grillning
och bad. med en turnering.
Lägret avslutas med en turnering.
250 kr per
natt
i
eget
rum
eller
200kr per dubbelrum.
Logi: 250kr per natt i eget rum eller 200kr
per natt i dubbelrum.

Anmälan till tränarnaAnmälannina_blazekovic@hotmail.com,
0736981095
eller frågor till tränarna
0736981095
					 nina_blazekovic@hotmail.com,
IM ari.ziegler@gmail.com,
0707-15 85 05
eller
IM ari.ziegler@gmail.com, 0707-15 85 05
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I varje nummer av TfS kommer en
svensk stormästare att skriva om
ett valfritt tema och dela med sig
av minst ett träningstips.

varianterna och värdera farorna.
Inställningen är ungefär att
visst, det ser lite farligt ut men
om det fungerar ändå så varför
inte?
I praktiken är det förstås
sällan lätt att avgöra om man
kan plocka en bonde eller inte,
som i följande exempel från ett
parti jag spelade relativt nyligen.
 Georg Meier
n Erik Blomqvist
 Växjö 2015

1222222223
t+ +l+ T5
Oo+m+oOo51222222223
 +o+o+v+5t+ +l+ T5
W + + + 5Oo+m+o+ 5
 +bPm+ +5 Wo+o+ O5
B P +n+ 5+ +o+ O 5
 + +qPpP5 +pPm+ +5
R + R K 5+ BqPn+p5
pP + Pp+5
Bör svart plocka ytterligare R + +rK 5
en bonde genom ...£xc3? 
Ställningen återkommer senare
i texten.

En stor utveckling som sägs ha
skett sedan datorernas intåg på
scenen är att spelare inte lika
lättvindigt avfärdar varianter
för att de ser ”fula” eller riskabla
ut. Det handlar om att räkna på

Ifall det hade varit möjligt att
flytta g-bonden tillbaka två steg
till g7 hade svart haft en solid
ställning utan problem. Som
bekant är det inte tillåtet och
därför finns det inte heller någon
naturlig tillflyktsort för kungen.
Denna viktiga nyansskillnad
har vit baserat sitt spel på.

Foto: Lars OA Hedlund

fall skulle det absolut inte fungera med tanke på
hur mycket vi är ute i verksamheten.
Framför allt Kaj Engström, som ansvarar för
skolschacket: att sälja in och hålla kurser för lärare
och besöka skolklubbar. Men Kaj pendlar från
Stockholm och är på kansliet alla dagar han kan.
— Jag tycker om det här jobbet så mycket att
jag får ta bilresorna, säger Kaj men erkänner att
pendlingen är jobbig.
— Kaj står för den psykosociala arbetsmiljön,
säger Kent. Han införde lunchen, innan åt vi vid
våra datorer samtidigt som vi jobbade.
Mikron plingar till och maten är färdig. Niklas
sätter på kaffe men tar en runda till förrådet innan
han äter lunch.
Där luktar det virke, men kanske kommer
doften från ett angränsande rum. Hasse Almgren
står på en stege och plockar ner material som har
beställts. Bland annat ska Schackfyrantröjor med
Globentryck skickas till Stockholm.

GM Erik Blomqvist

Född: 19 oktober 1990.
Klubb: SK Rockaden, sedan
åttaårsåldern.
Yrke: Schackspelare
Bor: Segeltorp i södra Stockholm
Förebild: Vassily Ivanchuk
Träningstips: Spela igenom
partier av starkare spelare, gärna
kommenterade.
Bästa schackbok: Kasparovs
böcker om VM-matcherna mot
Karpov.
Kuriosa: ”Nej.” Eller jo - med
197 cm är Erik en av världens
längsta stormästare.
16.¤d2 ¤xd2?!
Ett led i en felaktig plan.
17.£xd2 dxc4?
Efter att gradvis ha insett
problemen med min ställning så
beslöt jag mig för att roffa åt mig
en bonde i syfte att komplicera.
I själva verket spelar jag i stället
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hela strategin har misslyckats.
Istället kunde jag försökt med
23...f6 men efter 24.£g4 blir
bindningen förödande. Vit har
ideér som att hoppa in på d6
med tornet följt av ¦xf6 medan
svart står maktlös.
24.¥xe5

 Arkadij Naiditsch
n Erik Blomqvist
 Europacupen 2014
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.g3 ¤c6
4.¥g2 ¤f6 5.d3 d5 6.¤bd2 ¥e7
7.0–0 b6 8.¦e1 ¥b7 9.e5 ¤d7
10.c4!?

12222222231222222223
 +lT +t+5t+ Wl+ T5
Oo+ +o+ 5Ov+mVoOo5
 +w+ M O5 Om+o+ +5
+ + B O 5+ OoP + 5
 +o+ + +5 +p+ + +5
+ + P +p5+ +p+nP 5
pP RqPp+5pP N PbP5
+ +r+ K 5R BqR K 5
1222222223
t+ +l+t+5 Vit har en gigantisk fördel och Jag var inte så bekant med den
Oo+m+o+ 5 vann till slut också partiet efter här idén när springaren står på
d2. Vanligtvis brukar c4 spelas i
 Wo+ + O5 vissa besvär.
ställningar när damen
+ +pO O 5 Ofta måste man väga riskerna liknande
står på e2 och springaren på
 +o+ + +5 mot belöningen. Finns det b1. Poängen är då att eventuellt
+ B P +p5 andra fullt spelbara alternativ utveckla springaren till c3.
det inte är nödvändigt 10...dxc4?!
pP Q Pp+5 kanske
att lida för en bondes skull.
Hjälper vit att få springaren
+ +r+rK 5 För det mesta är det inte heller
till en bra ruta. Jag var inte
 möjligt att räkna på eller ens se bekväm med bondestrukturen
20.£e2!
Siktar in sig på de vita fälten.
20...£c5
Om vit får ta c4-bonden för
svinner mitt enda glädjeämne
och vits positionella fördel blir
än mer påtaglig. Om 20...0–0–0
så 21.£xc4.
21.dxc6 £xc6 22.¦d2!
Jag hade väntat mig 22.f4
vilket också såg bra ut. Samtidigt
hade det försvagat den egna
kungen vilket eventuellt hade
kunnat ge motchanser.
22...0–0–0?
Går in i en jobbig bindning.
23.¦fd1 ¤f6
Svart är tvungen att ge tillbaka
merbonden vilket visar att
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alla relevanta möjligheter utan
man är också tvungen att förlita
sig på sin intuition.

Mot starka spelare in
billar man sig att det
krävs speciella drag.
Så finns det förstås också
olika omständigheter som kan
påverka ens beslut vid brädet
som motståndarens ranking,
turneringssituationen, eventuell
tidsnöd etc.
Här följer ett exempel på när
jag underskattar nackdelarna
med min ställning.

som uppkommer efter 10...0–0
11.cxd5 exd5 12.d4.
Såhär efteråt med dator till
hands förstår jag inte riktigt
varför. Ibland när man möter
väldigt starka spelare så
inbillar man sig att det krävs
speciella drag medan helt
normala ställningar kan kännas
obekväma. Oavsett orsak är
det som följer i partiet totalt
misslyckat.
11.¤xc4 b5?
Normalt är 11...0–0.
12.¤d6+ ¥xd6 13.exd6 ¤f6?
Jag var uppenbarligen så
fixerad vid att vinna d6bonden att jag blundade för vits
möjligheter.

1222222223Löparen är ett monster på c5 23.£a3!
t+ Wl+ T5medan svarts kung är svag Det avgörande draget. Hotet
Ov+ +oOo5och fastnaglad i centrum för är bland annat b2-b4 med
 +mPoM +5överskådlig framtid. Alla vits pjäsvinst.
+oO + + 5pjäser är aktiva och tornen har 23...¥b7 24.¦xd8+ ¢xd8
25.¥e7+ ¢e8 26.¥xf6 gxf6
bra linjer.
 + + + +5intagit
Slutsaten är att vit har långt 27.¦c7 Uppgivet.
+ +p+nP 5mer än tillräcklig kompensation
pP + PbP5för bonden. Det finns inte 1222222223
R BqR K 5någon vettig plan för att komma  + +l+ T5
till rockad så ärligt talat är svart OvR +o+ 5
redan så gott som förlorad.
w+ +oO O5
14.d4!
19...¦d8 20.£b3
Förvisso inte den enda
Mo+ + + 5
Nu hotar ¦xe6+.
lovande fortsättningen men
 + + + +5
20...¤a5 21.£e3 h6
väldigt närliggande.
En bättre chans var 21...¤c4 Q + +nP 5
14...£xd6 15.¥f4 £e7 16.dxc5
22.£g5 ¦g8 då vit måste kämpa pP + PbP5
£xc5 17.¦c1
betydligt mer för att hitta en + + + K 5
Vit vinner massor av tempon
direkt vinst.
på damen.

22.¦ed1
17...£b6 18.¥e3!
Löparen är på väg till c5 för
att förhindra rockaden. 18.¥d6
¦d8 är inte alls lika klart.
18...£a6 19.¥c5

Om tornen byts kan vits dam
tränga in på b8 eller c7 genom
£f4 eller £e5.
22...¥d5

För att återgå till mig själv
tenderar jag nog ändå att över
värdera böndernas betydelse
gentemot andra faktorer. Det
1222222223 kan handla om svag kung,
1222222223  + Tl+ T5 löparpar eller bondestruktur.
t+ +l+ T5 O + +oO 5 I det sista exemplet är mina
Ov+ +oOo5 w+ +oM O5 bondevinster betydligt mer
legitima än i föregående partier.
w+m+oM +5

MoBv+ + 5
+oB + + 5  + + + +5 
Erwin L’Ami
 + + + +5 + + QnP 5 n Erik
Blomqvist
+ + +nP 5 pP + PbP5  Cappelle la Grande 2015
pP + PbP5 + Rr+ K 5
+ RqR K 5 1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6
4.¤c3 dxc4 5.a4 ¥f5 6.e3 e6

7.¥xc4 ¥b4 8.0–0 ¤bd7 9.£e2
Nu är det läge att stanna upp
och sammanfatta ställningen.

¥g6 10.e4

Illustration: Allan Lennerstad

vit i händerna genom att spelet
öppnas upp medan min kung
inte står säker.
18.d5 e5
Optimistiskt nog betraktade
jag den här ställningen som
oklar när jag tog sikte mot
den. Svart har visserligen en
merbonde men i övrigt finns
inte mycket att glädjas åt. Det
kryllar av svaga fält och hål
samtidigt som springaren är
passiv och betydligt sämre
än löparen. För tillfället är
dessutom lång rockad dåligt
på grund av ¥a5. Meier påvisar
med enkla drag problemen med
svarts ställning.
19.¦ad1 ¦g8
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infall vid brädet men det är
ett intressant drag. Det gav
dessutom effekten att även jag
blev tvungen att börja tänka
på egen hand. Även om det
1222222223 är rätt oprövat i exakt den här
t+ Wl+ T5 ställningen så är det en vanlig
Oo+m+oOo5 idé att ta terräng och luckra
 +o+oMv+5 upp kungsställningen ifall svart
långt.
+ + + + 5 rockerar
Vanligare är 13.¦fc1 vilket
pVbPp+ +5 jag spelade i nämnda parti mot
+ N +n+ 5 Hector, eller alternativet 13.¦fe1
 P +qPpP5 med initativ.
R B +rK 5 13...£xa5!
Inget självklart drag, då det
 instinktivt känns farligt att gå
10...¥xc3?!
in i tornets skottlinje. Dessutom
Normalt är 10...0–0.
flyttas samma pjäs två gånger i
11.bxc3 ¤xe4
rad vilket ju är en klassisk regel
Den här varianten är inte så om något man helst ska undvika
populär hos svartspelare vilket i öppningen. Men efter att ha
det antagligen finns goda skäl undersökt det lite närmare så
till. När jag mötte den med vita kunde jag inte upptäcka någon
pjäser mot Jonny Hector i SM konkret fara.
senast hade jag dock svårt att få
Delvis tog jag också beslutet
ut så mycket ur öppningen. Jag baserat på att alternativen inte
hade inte spelat varianten med såg lockande ut. Faktum är
svart i långparti tidigare så det att vits a5 generellt bör vara
var väl dags att testa.
nyttigt, så enda sättet att påvisa
12.¥a3
nackdelen var att ta bonden.
I gengäld för centrumbonden
Naturligt för att komma till
har vit fått löparparet och rockad är 13...c5 men efter
framför allt är kort rockad 14.dxc5 såg jag inte hur jag
förhindrat.
skulle fortsätta. Problematiskt
12...£c7 13.a5!?
är 14...¤exc5 15.¥b5.
1222222223 13...0–0–0 är möjligen
men något jag helst
t+ +l+ T5spelbart
ville undvika. Känslan är att det
OoWm+oOo5rättfärdigar vits senaste drag.
 +o+o+v+5Om inte annat transponerar
P + + + 514.¦fc1 till en känd ställning
vit har goda resultat.
 +bPm+ +5varifrån
En annan möjlighet som jag
B P +n+ 5övervägde är 13...¤xc3 men vit
 + +qPpP5har alltid ett obehagligt initiativ
R + +rK 5efter exempelvis 14.£b2 ¤e4
15.¦fe1.
Baserat på min motståndares 14.¦fe1 £c7
En reträtt för att säkra upp
tidsförbrukning var detta ett
ställningen lite grann. Efteråt
Naturligtvis är detta välkänd
teori. Vits senaste drag invol
verar ett bondeoffer som svart
vanligtvis avböjer.
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började jag grubbla över om
det inte hade gått att plocka
en till bonde med det djärva
14...£xc3 men det hade varit
att gapa efter för mycket då vit
har det briljanta svaret 15.£a2!
med hotet 16.¥xe6. Ett oväntat
drag även om idén med ¥xe6
förekommer vid andra tillfällen
i den här öppningsvarianten.
Om 15...¥f5 så följer 16.d5!
exd5? 17.¥xd5! och angreppet
slår igenom. £a2 var alltså inget
drag jag såg under partiet så det
var väl någon slags intuition
som fick mig att avstå från att
norpa den tredje bonden.
15.¤d2

1222222223
t+ +l+ T5
OoWm+oOo5
 +o+o+v+5
+ + + + 5
 +bPm+ +5
B P + + 5
 + NqPpP5
R + R K 5

Ställningen är balanserad trots
svarts två merbönder. Löparen
på a3 är så pass stark och svart
har alltid problemet med var
kungen ska ta vägen.
15...¤df6
Till en början tänkte jag spela
15...¤d6, men det leder faktiskt
till ett lite obehagligt slutspel
för svart: 16.¥xe6 0–0 17.¥xd7
£xd7. Min första tanke var nu
18.£e7, men efter 18...£xe7
19.¦xe7 ¤b5 blir ställningen
väldigt remibetonad.
Lyckligtvis upptäckte jag
18.£e5! och kunde undvika den
här fortsättningen. Poängen
visar sig efter 18...¦fd8 19.£xd6
£xd6 20.¥xd6 ¦xd6 21.¦xa7!
och svart får betala priset för

att ha gått på bonderov i stället
för att utveckla sig och lufta för
kungen.
16.¤xe4 ¥xe4 17.¥b3 b5!?
Det här är radikalt men
ändå rätt vettigt. Syftet är att
ta kontroll över de vita fälten.
Priset man får betala är förstås
de svarta fälten. Jag hade i
åtanke att eventuellt ställa
kungen på d7 för att få ut tornet
på h8.
18.c4

12222222231222222223
t+ + + T5 + T + +5
+ Wl+oO 5+qMl+oO 5
 +o+oM O5 +t+o+ O5
O + + + 5+ + + + 5
 +bPv+ +5 + + + +5
B + + + 5B + + +p5
 + Q PpP5 + + Pp+5
+ R R K 5+ + + K 5


22.d5 ¥xd5 23.¥b5
Hotar 24.¥xc6.
23...¢c8
24.¥xc6 ¥xc6 25.¦xc6
1222222223
£xc6
26.¦c1
¦a6 27.¦xc6+
t+ +l+ T5
¦xc6 28.£xa5

Under partiet var jag stundtals
optimistisk an
gående mina
chanser och tänkte att mer
bönderna till slut skulle börja
göra sig gällande. Det skedde
O W +oOo5
aldrig riktigt eftersom vit i
 +o+oM +51222222223många varianter kunde skapa
+o+ + + 5 +l+ + T5motspel mot kungen.

 +pPv+ +5+ + +oO 5
Bb+ + + 5 +t+oM O5En lärdom som man lätt kan
är att inte underskatta
 + +qPpP5Q + + + 5dra
betydelsen av kungens säkerhet.
R + R K 5 + + + +5Ett annat återkommande inslag
B + + + 5är en stark vit löpare som skär
 + + PpP5genom ställningen och ger vit
18...bxc4
Här fanns en intressant + + + K 5positionell kompensation.
möjlig
het som jag övervägde  Förhoppningsvis ger partierna
men sedan förkastade av någon
anledning. 18...b4!? 19.¥xb4
(19.¥b2 är kanske också spel
bart även om det ser ut som en
eftergift.) 19...£b7 och vit får
svårt att gardera båda löparna.
20.¦a4 c5! 21.f3 ¥c6 (21...cxb4
kanske är vägen att gå.) 22.¥xc5
£xb3 23.¦a6.
Oväntat nog tycks vit ha
tillräcklig kompensation. Prob
lemet är såklart återigen att
svart inte kommer till rockad.
19.¥xc4 a5 20.¦ac1 ¢d7
Äntligen förbindelse mellan
tornen! Jag tyckte kungen såg ut
att vara tillräckligt säker på d7.
21.£d2 h6
Förhindrar £g5. Vits nästa
drag är spektakulärt men leder
inte till mer än remi.

Trots svarts poängmässiga över
läge går det inte att undvika
någon slags dragupprepning.
28...¦d8 29.h3 ¤d5 30.£a8+
¢d7 31.£b7+ ¤c7 32.£b4
¤d5 33.£b7+ ¤c7 34.£b4
¤d5 35.£b7+ ¤c7 ½–½
Ett hyfsat välspelat parti som
tycks ha befunnit sig i någon
slags jämnvikt.

en lite bättre förståelse kring
hur man ska värdera dessa typer
av obalanserade ställningar. I
synnerhet de två första fungerar
kanske som avskräckande
exempel på vad som kan hända
om man stirrar sig blind på
antalet bönder utan att ta
hänsyn till andra aspekter. n

ATT TÄNKA PÅ VID BONDEROV
 Avfärda inte ett bonderov bara för att det ”ser farligt ut”. Går det så går det.
 Fundera på alternativen: Finns det andra spelbara drag eller står man
sämre? Det kan ge ett svar på om det är värt risken.
 Tänk objektivt på vad du offrar: kungssäkerhet, bondestruktur, löparpar.
 Olikfärgade löpare är extra starkt för den som anfaller.
 Om du inte vet om du ska ta en bonde: Lita på din intuition!
TfS #2
2015
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Skollags-SM: Fyra svenska mästarlag i Linköping

Profilen: Trino Paltzer
De flesta juniorer nöjer sig med att spela. Andra har ett så pass
stort driv att de arrangerar sina egna turneringar. Under våren
har 12-åriga Trino Paltzer inte bara spelat Flick-NM i Danmark,
hon har även arrangerat Super Fun Girlz Cup!

I början av april arrangerade du Super Fun Girlz Cup, en
snabbschacksturnering för juniorer. Hur kom du på den idén?
Jag blev inspirerad av Chess Girls Cup och Scandinavian Chess Tournament och ville göra det fint och elegant, som om stormästare
skulle spela. Alla deltagare fick medalj och pris och tårta och
popcorn. Dessutom krävde jag att domarna skulle ha kostym.
Kommer du att fortsätta arrangera turneringar?
Absolut! Det var verkligen kul! Om inte i höst så nästa år.

Foto: Lars OA Hedlund

Vem är du och vad gör du på fritiden?
Jag spelar schack, tennis, piano, fiol och har just börjat med gitarr.
När jag inte är ute och hoppar på studsmattan brukar jag leka
med min playmobil eller dockor. Jag brukar rita, pyssla, samla på
leksaker och sporta.

PROFILEN

Namn
Klubb
Har du något tips till andra schackarrangörer i Sverige?
Född
Gör en tävling som du själv skulle vilja vara med i!
Aktuell
Du kom precis hem från Flick-NM. Hur var det?
Öppning
Väldigt roligt. Arrangemanget var bra, livebräden till alla och Förebild
stormästare i kommentatorsrummet. Jag spelade tre remier, vilket
jag är nöjd med. Men det bästa med schack är att åka till nya ställen,
arrangera egna tävlingar och träffa nya vänner.
 Pernille Højer
n Trino Paltzer
 Kolding 2015

Till vardags tränar Trino med
FM Luis Couso, något som ger
1222222223 tydlig inspiration. I en välkänd
tMvWl+ T5 teoriställning kommer hon på
Oo+ VoOo5 en ny idé.

 +o+oM +5
+ +o+ B 5 6...a6!?
Svart spelar en hybrid mellan
 +pP + +5 Chebanenko och Semi-Slaviskt.
+ N Pn+ 5 Det leder generellt sett till solida
pP + PpP5 ställningar, och vits reaktion
R +qKb+r5 tyder på att det är ett experiment
 som fungerar väl.
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Trino Paltzer
Täby SK
7 april 2003
Ung arrangör
Sicilianskt
Judit Polgar

7.¥d3 b5
Även 7...dxc4!? 8.¥xc4 b5 är
intressant.
8.b3? ¥b4!
Svart står klart bättre. Det är
inte lätt att hitta detta drag då
svart redan utvecklat löparen,
men vits kung hinner inte
rockera och svart kan följa
upp med ...£a5 och ...¤e4.
Onekligen en lyckad öppning.
Kommentarer av Lokander

I gymnasieklassen har Norra Real varit dominanta de senaste åren med en seriös schacksatsning och i
år var inget undantag. Sex raka vinster gav guld, framför Norra Real II på silverplats.
I Högstadieklassen visade det sig att finalmötet skedde redan i den första ronden. Kunskapsskolan
Uppsala Norra besegrade Ebba Petterssons privatskola, Göteborg, med 3-1 och släppte aldrig tagit om
ledningen. Med tanke på segern i Kadettallsvenskan i höstas kan man definitivt räkna med att Uppsala
är på uppgång som schackstad.
I Mellanstadieklassen var det desto mer spännande.
Hökåsenskolan från Västerås och Byskolan från
Södra Sandby låg i delad ledning inför den avgörande
speldagen, men då Byskolan släppte ytter
ligare en
oavgjord match fick de nöja sig med silvret.
I lågstadieklassen finner vi ytterligare en överlägsen
vinnare. Vallatorpsskolan, Täby, som tränas av Joel
Sjöstrand, vann åtta raka matcher utan problem.
— Vi började träna med Stegmetoden i september.
Den är helt oslagbar, vilket vi bevisade i SkollagSM. Till nästa år blir det nog tuffare, för flera av våra motståndare har hört av sig för att få samma
träningsmaterial, berättar Joel.
Kampen om silverplatsen var desto mer spännande, och denna gång hängde allt på ett löparoffer.
Svartspelaren behövde vinna för att silvret skulle gå till Stocksund, Danderyd. Motståndaren kom från
Annedalsskolan i Göteborg.

Foto: Martin Bengtsson

¤ ungdomssidorna

Martin Lokander är TfS
ungdomsredaktör och en av
Sveriges mest aktiva spelare

 Filip Vlahovic
n Harald Ljung
 Linköping 2015

3.¥xf7+
3.£h5!? hade antagligen varit
bättre, fär att kunna bemöta
3...¤f4 med 4.£xf7+ ¢h8 5.¦d7
3...¢h8 4.£b3?
Efter detta drag vänder
vindarna
fullständigt
och
svart får full utdelning för
sitt angrepp. 4.£e2! behåller
fortfarande en fördel för vit.
4...£d1+! 5.¢h2 ¥e5+ 6.g3

Svart hotar ...¤f3+ följt av
...£g1 matt.
7.£b1
Det ser ut som att vit klarar
sig, men nästa drag drar ut
kungen från sin boning.
7...¥xg3+! 8.¢xg3
8.fxg3 £e2+ följt av 9...£g2
matt är inte bättre.
8...£f3+! 9.¢xh4 g5 matt.

1222222223
 + Wt+l+5
Or+ +oO 5
 + + VmO5
+ BoO + 5
 + + + +5
1222222223
+b+p+q+p51222222223
 + +t+ L5
p+p+ Pp+5 + +t+ L5
Or+ +b+ 5
+ + + K 5Or+ +bO 5
 + + + O5
 + + +mO5
+ B + O 5
1...e4!
 + +o+ K5
+ B V + 5
Svart måste vara snabb med
+ + +w+p5
 + +o+ +5
att skapa motspel.
p+p+ P +5
+q+
+
Pp5
2.dxe4 dxe4!?
+q+ + + 5
Intressant men tveeggat. p+p+ P K5
Objektivt kan vit parera svarts + +w+ + 5

aggressiva försök, men svart ger Så var silvermedaljen säkrad!
vit möjligheter att gå fel.
6...¤h4!
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Landslaget: Seger mot Finland & Guld i Flick-NM

Träningstips: Gör vad du inte ska göra
I TfS #1/2015 recenserades en bok som uppfyllde en viktig aspekt som ofta blir
förbisedd. Den blir läst. Samma sak gäller för hur man ska träna.

LANDSKAMP MOT FINLAND. Vårens höjdpunkt för Sveriges elitjuniorer var
landskampen mot Finland, som ägde rum över en helg på Åland. Förhoppningen är att den ska bli återkommande.
Under lördagen spelades tre matcher i U18, U14 samt U10. På pappret var
det jämnt. Finland hade starka toppar, men Sveriges lag var jämnare och starkare på de lägre borden.
Resultatet vittnar dock om att matchen inte var så jämn som man först kunde tro.
— De yngre åldrarna är svårbedömda, säger Stellan Brynell. Ratingtalen säger inte så mycket, men

N

Sverige-Finland 64½-36½
U18: 7½-8½
U14: 19-17
U10: 38-11
Snabbschack
det visade sig att vi var klart bättre där.
Anton Darnell, SK Rockaden, spelade
för Sverige i U18-klassen. Han vann sitt
långparti och tog 2 av 4 i snabbschacket.
Baldur Teodor Petersson och Milton Pantzar.
— Det var ett utmärkt arrangemang!
Det blev en väldigt fin lagstämning, vilket behövs då elitjuniorerna i Sverige inte träffas särskilt ofta. Jag
hoppas det blir en liknande tillställning i framtiden, kanske mot andra närliggande länder.
Hur förberedde du dig mot de finländska juniorerna?
— Det var inte så lätt att få in någon konkret förberedelse eftersom jag inte visste mycket om dem,
men jag fick t.ex. chansen att spela Westerberggambiten i snabbschacket (se TfS 2014/3). I övrigt blev det
mest blixt med lagkamraterna och mycket sömn.
FLICK-NM. I början av maj spelades Flick-NM i Kolding, en mindre stad i södra Danmark. Sverige
representerades av sju flickor i tre grupper och resultatet var imponerande: två guld, ett silver samt ett
brons. Enligt Linus Johansson berodde framgångarna på deras nya, unga, snygga ledare.
I A-gruppen var Jessica Bengtsson, SS Manhem, en av de mest rutinerade deltagarna. Det blev en
raffinerad särskiljningshistoria med isländskan Hrund Hauksdottir, men till slut stod det klart att Jessica
vunnit sitt fjärde guld. Under nio raka (!) Flick-NM har hon i övrigt vunnit tre silver, ett brons och slutat
på en fjärdeplats. Hon menar att tävlingen varit viktig för hennes utveckling, men framför allt har hon
spelat för att det är kul.
— Ofta har jag varit under press som en av favoriterna, men det är alltid kul att vinna en turnering och
goda resultat stärker självförtroendet.
Har du några tips till yngre juniorer som hoppas på liknande framgångar?
— Om man tycker det är kul att spela – spela så mycket du kan! Man kan bli bra genom att träna, men
framförallt att spela mycket och analysera sina egna partier!
I fjol tog Lina Cao-Zhang, Stockholms SS, ett starkt silver under sitt sista år i C-klassen, och i år debuterade hon i B-klassen som en av de yngre deltagarna. Det märktes dock inte. Lina förde tävlingen från
början till slut och tog ett övertygande guld!
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Foto: Robert Petersson

Sverige-Finland 13-4
U18: 2½-1½
U14: 4½-1½
U10: 6-1

är det florerar tusentals schackböcker
på marknaden och miljontals partier på
internet är det inte enkelt att veta hur man
ska bli bättre. Det är lätt att tro att man behöver
sitta inlåst med ett bräde och spela igenom partier
flera timmar per dag. Jag har försökt, men tröttnat
snabbt. Andra följer någon typ av program, som
utlovar att man blir mycket starkare genom att
slaviskt memorera olika ställningar och regler.
Nej, det tror jag inte heller på. I stället tror jag på
variation.
Om man känner för att träna taktik, så träna
taktik. Lös kombinationer på internet, ladda ner
en app eller slå upp en slumpmässig sida i en
taktikbok. Om man hellre vill kolla på positionellt
spel, eller slutspel? Inga problem, kolla upp ett par
partier av Ulf Andersson eller Akiba Rubinstein.
Ett annat sätt att träna är att kolla på Youtubeklipp. Kommer man ihåg att vara kritisk är det
säkerligen inget fel på det.
Många schackspelare runt om i landet slänger
runt gamla klyschor om ”dålig träning”. Vissa
kanske tycker att det är ett kontroversiellt
påstående, men hur ofta har du inte hört detta?
”Juniorer ska inte träna öppningar,
de ska träna slutspel.”
”Blixtspel är inte bra,
det gör att du spelar slarvigt.”
”Det viktigaste är att du
analyserar partiet efteråt.”
”Juniorer måste spela igenom
partier av gamla mästare.”

Det värsta med ovanstående råd är att om man
inte får göra något blir det plötsligt det roligaste
som finns! Jag har lagt ned avsevärt mycket mer
tid på öppningar än slutspel, jag spelar tusentals
enminuterspartier varje år, jag har aldrig varit
duktig på att analysera egna partier och jag har
ingen aning om vem som var världsmästare 1956.
Problemet är inte att råden är dåliga, utan att om
man inte följer sin lust blir schack snabbt en plåga

och ett jobb, i stället för ett nöje. Jag har alltid
varit fascinerad av möjligheten att tidigt sätta min
motståndare under hård press, och därför har jag
ett starkt driv att studera öppningen. Hade jag
tvingats träna slutspel i stället hade jag aldrig tyckt
schack var lika kul som jag tycker att det är. Med
det sagt, om du tycker slutspel är mer intressant
än öppningar bör du givetvis ägna dig åt det!

De säger att blixt är
skadligt eftersom de
själva är dåliga!
Blixtschack är fascinerande. Många säger att
det är skadligt för ditt schack, men det tror jag
mest är för att de själva är dåliga på blixt! Sant, det
kan medföra att man spelar snabbt och slarvigt,
men samtidigt är det kul och motiverande och
förbättrar din intuition, ditt taktiska öga och din
tidshantering.
Att analysera sina partier är antagligen vettigt,
men man behöver inte lägga massor av timmar.
Jag är ofta nyfiken på vad datorn tycker, så jag går
igenom partiet med motor på någon minut. Är
jag nöjd med partiet kollar jag extra länge, men
förlorar jag ett hemskt parti kan det vara bättre att
lämna det bakom sig och fokusera på nästa.
Axel Smith skrev i sin bok ”Pump Up Your
Rating” att han aldrig har sett ett helt Fischerparti.
Han är kanske ett extremfall, men han har en
viktig poäng. Det är inte nödvändigt att känna till
massor av gamla mästarpartier, men genom att
syssla mycket med schack kommer mönster och
typställningar in i det undermedvetna. Att spela
igenom gamla partier är ett sätt, men inte det
enda. Själv föredrar jag numera moderna mästares
partier. Schackhistoria kan dock vara nyttigt, för
att få viss känsla för schackkultur.
ALLTSÅ: Det viktigaste är att spela mycket, ha kul
och tycka om det du håller på med. I stället för att
lyssna på alla goda råd, tänk på vad du verkligen
vill göra och gör det!
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Magnus Carlsen

77

Magnus Carlsens varumärke
lyser starkare än Zlatans
Många klubbar och organisa
törer drömmer om sponsorer, men för ett företag
finns det många alternativ att välja på. Tony Apéria skriver om hur en emotionell
varumärkesanalys kan ge vägledning till schackets jakt på sponsorer.

S

chack står som vi alla vet
för goda värden samtidigt
som
ekonomin
behöver
stärkas. Ett sätt att göra det är
att tydlig
göra schackets värden
och fördelar för näringslivet. För
att göra detta behöver vi kunna
tala marknadsföringens ”språk”.
Syftet med denna artikel är att
öka förståelsen för schackets roll
och betydelse i relation till andra
sponsringsmöjligheter samt att ge
några råd på vägen i byggandet av
ett starkare Schacksverige.
För ett företag som vill hitta ett
gott ändamål att sponsra finns
många alternativ. Ska de söka

tering,
längdskidåkning
eller
schack? Vilka anledningar ges
idag till företag för att de ska
lägga sina pengar på schack?
Vi som har kunskap om schackets
fördelar för samhället vet att det
bidrar med mycket positivt. Men
vet företagen om detta eller är deras
bild av schack allt för negativ?

Foto: Eva Dalin

TONY APÉRIA

Zlatan är det mest
jag-orienterade
varumärket.

Ledamot i Schack
akademien och varu
märkesexpert, konsult
och forskare i Brand &
Reputation management
samarbete med organisationer vid Stockholm Business
som Bris, Rädda Barnen och School, Stockholms
Barn
cancerfonden eller ska de universitet
sponsra ungdomsfotboll, orien
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Magnus varumärkesstyrka byggs upp av fyra
huvudsakliga dimensioner: Personlighet, Ansvar,
Förtroende och Kompetens.

varumärkesstyrka är 77/100, vilket placerar
honom som nummer sju av de tolv idrottarna. I
topp kom Therese Johaug och Marit Bjørgen och
i botten Petter Northug och Zlatan Ibrahimovic.
Resultatet kanske inte hade sett likadant ut om
undersökningen gjorts i Sverige ...
När vi i detalj studerar de fyra dimensioner som

bygger upp styrkan i Magnus Carlsens varumärke
finner vi att hans styrka finns i den upplevda
kompetensen. I figuren ovan kan vi se att Magnus
är ”fulladdad” i kompetensdimensionen, men kan
stärka sitt varumärke genom att arbeta med de tre
övriga dimensionerna.
I positioneringskartan nedan visas vilken
position Magnus har i relation till de övriga
elva idrottspersonligheterna. Den horisontella

Magnus varumärke
passar för företag som vill
låna associationer som
kompetens & nytänkande.
axeln går från jag-orientering (till vänster) till
vi-orientering (till höger) och den vertikala
från extrovert (i norr) till introvert (i syd).
Zlatan upplevs vara det mest jag-orienterade
varumärket och Charlotte Kalla det mest viorienterade. Magnus Carlsens position är den mest
introverta. Bilden präglas av hur schack bedöms i

VÅREN 2015 har vi genom metoden
Nordic Brand Positions i detalj
kart
lagt Magnus Carlsens varu
märke. Studien omfattade 12 kända
och aktuella idrottspersonligheter,
24 välkända norska företag
och 70 tänkbara sponsrings
aktiviteter inom sport, kultur
och samhällsaktiviteter. Cirka 2
000 intervjuer genomfördes med
den norska allmänheten, som
bland annat fick bedöma styrkan
i Magnus Carlsens varumärke i
relation till de andra idrottarna. Tio
av dessa var norrmän och två var
svenskar: Zlatan Ibrahimovic och
Charlotte Kalla.

Resultaten

visar

att

Magnus
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vis förstår företagens behov och därefter utvecklar
relevanta erbjudanden som möter dessa. Det
finns en god potential i schack, bland annat med
Schackfyran och skolschack. Här ser vi en tydlig
koppling till samhällsaktuella teman som mång
fald, integration, gemenskap, glädje och goda
studieresultat.
om att vi vill öka förståelsen av
schackets fördelar och här kan studien av Magnus

DET HANDLAR

relation till övriga sporter som längdskidåkning,
utförsåkning, skidskytte, fotboll, ishockey och
snowboard.
De ord som finns i attributgruppen Värderingar
återges i blått i figuren ovan, Personlighets
beskrivande ord i rött och Känslor i grönt.
Orden visas också i olika storlekar, ju större
storlek på ordet desto starkare koppling finns
till Carlsen. De största orden kan beskrivas som

SPONSRINGSSTRATEGI
I dagens samhälle har den svenska allmän
heten förväntningar på att företagen ska bidra
positivt till samhället. Det räcker inte längre
med att endast skapa lönsamhet.
Schackets möjlighet finns i att vi utgår från
företagens behov. Det finns två huvudvägar
för att lyckas med en sponsringsstrategi.
1) Schack står för samhällsaktuella teman
och goda värden som mångfald, integration,
gemenskap, glädje och goda studieresultat.
2) Schack står också för värden som
intelligens, kompetens och smarthet.
Till sist ska vi via professionellt anordnade
publika events föra ut schack bland allmän
heten. Målet är att etablera ”Det nya schacket”
som är attraktivt att sponsra.
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Magnus ”Point of Difference” (det som verkligen
differentierar honom) i relation till de övriga
elva idrottskändisarna. I marknadsföringstermer
pratar man ofta om ”USP” (Unique Selling
Point) och det är alltså detta man ska trycka på i
kontakten med presumtiva sponsorer.
I Norge finner vi att Magnus Carlsens varu
märke passar bra ihop med företag som vill
låna associationer som Kunskap/kompetens,
Smarthet, Nytänkande och Insiktsfullhet.
Magnus Carlsen är en riktigt god bärare av dessa
associationer och företag som vill låna dessa
associationer skulle kunna få fördelar av att starta
ett sponsringssamarbete med honom.
Bilden av schack idag och i morgon
En av de viktigaste drivkrafterna för ett företag
som vill stärka sitt anseende är att förstå hur
företaget kan Bidra positivt till samhället. De kan
söka samarbeten inom sport, kultur och inom
samhälleliga aktiviteter. Vad har schack att erbjuda
idag och vad ska schack erbjuda i morgon?
Ur företagets perspektiv handlar det om att
förstå hur detta samarbete kan bidra till att
antingen förstärka den varumärkesposition man
redan har eller att företaget via samarbetet lånar
associationer som hjälper till att förändra bilden
av företaget.
I detta perspektiv är det viktigt att vi som, via
sponsring, vill utveckla svenskt schack inlednings

Carlsens varumärke vara till nytta. På uppdrag
av mig och Schackförbundet ser för närvarande
en grupp ambitiösa studenter på Stockholm
Business School över hur man kan stärka varu
märket Schack i skolan. I nästa steg måste vi
vässa våra erbjudanden och möta företagen på
ett professionellt sätt. Det ser hoppfullt ut och
en person som hjälper till att förändra bilden av
schack är Magnus Carlsen. n
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Jessica Bengtsson och Nigel Short i Bangkok.
Styr båten mot Hua Hin? Diskuterade de damschack?
Short vann Thailand Open och Jessica tog guld i Flick-NM.

Foto: Cathy Rogers

Schackakademi i
Hua Hin

Thailand har just nu ingen stormästare eller internationell
mästare. Men det kan bli ändring på det inom en snar framtid.
Det menar Robert Okpu, som hittade en vit fläck på den
thailändska schackkartan.

www.flickr.com/photos/bitslice
Bitslice Cipher

H

ua Hin är inte längre någon
anonym ort bland svenska Thai
landsresenärer. För thailändare
har den gamla fiskebyn två och
en halv timmes bilfärd söder om
Bangkok alltid varit känd som kungens sommar
residens.
Och även som en helgtillflykt för välbeställda
Bangkokbor.
Hur många människor som bor i Hua Hin är
oklart, eftersom många är halvårsboende eller
långtidsturister, och tillförlitliga uppgifter haltar.
Klart är i alla fall att det finns över 700 hotell
och väsentligt fler restauranger och barer – och
klart är också att Hua Hin blivit ett paradis för
skandinaviska pensionärer. Men även för många
seniormedborgare från andra europeiska länder.
Alltså borde det vara givet att stan har en egen
schackklubb sedan länge.
Men icke.
Hua Hin första gången 2011, på
semester några få veckor. Läste någonstans att
det tidigare funnits en schackklubb vid namn
Domino, men jag lyckades aldrig spåra upp den
och ägnade vistelsen åt sol, bad och nattliv.
Det blev några semestrar till i Hua Hin, och
när jag i början av 2014 bestämde mig för ”ett
sabbatsår” från livet som frilansjournalist var valet
självklart.

Hua Hin.
Fast ett år är väldigt lång tid, särskilt om man
bara jobbar ytterst sporadiskt.
Och som gammal klubbspelare (SK 33 Enköping
och Wasa SK), som äntligen hade tid att åter
spela varje vecka, var en schackklubb ett måste.
Jag kollade upp Domino-spåret igen, men den
klubben var nedlagd sedan länge. Ägnade i
stället några månader, förutom besöken på
”turistfällorna” och ”vattenhålen”, åt att tumma
igenom några New In Chess-nummer och Walter
Brownes fina samling ”The Stress of Chess”, men
det räckte inte för att stilla hungern.
Okej, jag är långt ifrån någon stormästare. Min
kanske främsta merit, att ha vunnit nigerianska
universitets
mästerskapen för lag 1988 - med
University of Benin - devalveras en aning av att jag
pendlade mellan fjärdebordet och reservbordet.
Och jag ägnade faktiskt mest energi åt att, som

lagkapten, ta ut laget och fixa matkuponger åt hela
gänget.
Nåväl. Min favoritrestaurang i Hua Hin heter
Dacha. Den drivs av en ryss vid namn Konstantin
Lepekhin, stor älskare av det italienska köket.
— Vi ska starta schackklubb här, sa jag till
Konstantin i juli i fjol.
Konstantin har valt bort stimmiga orter som
Bangkok, Pattaya och Phuket, för att få lugn och
ro för sig själv och familjen i Hua Hin.
Fast ibland är det lite väl mycket lugn och ro.
Och måndagseftermiddagarna var oftast rätt

anonyma.
— Hua Hin Chess Club. Varje måndag klockan
fyra. Du får fixa tio procents klubbrabatt på mat
och dryck, så fixar vi hit folk, sa jag.
Konstantin, som själv spelar schack (som de

Maxims snabbhet
vid brädet var
skrämmande.

JAG KOM TILL
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Hua Hin Today, april 2015.

På bilden undervisar han 140 barn på British Educational Childrens Centre i Hua Hin.
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flesta ryssar, men i hans fall dock hellre än bra)
var eld och lågor. Han annonserade på ryska i
sociala medier, och jag kompletterade med en
billig annons i en lokal engelskspråkig bartidning
som läses flitigt av restaurang och barbesökare.
Den 4 augusti var satt som startdatum. Jag var
rätt så förväntansfull.
Dels eftersom jag var helt säker på att det fanns
många schackspelare i ”byn” – men skulle de
komma?
Men också för att jag undrade om det fanns
någon emigrerad internationell mästare eller stor
mästare, som gömde sig i Hua Hin.
Första kvällen dök det upp en engelsman och
några ryssar. Deras spelstyrka var helt okej, med
ett undantag. En 36-årig ryss vid namn Maxim
Naumov.

En skäggig belgare
ville ägna kvällen åt att
diskutera klassisk musik.
Jag har förvisso aldrig varit något blixtess, inte
ens i förhållande till min egen blygsamma spel
styrka. Men Maxims snabbhet vid brädet var
skrämmande. Han drog à tempo hela tiden, och
vann nästan alltid.
— Du måste ha ett elotal, frågade jag.
— Näää, sa han.
Han fortsatte:
— Jag la av när jag var 16-17 år. Jag spelar enbart
treminutersblixt på nätet numera.
Sedan visade det sig att Maxim i de yngre
tonåren varit träningspartner till före detta
Europa
mästaren Alexander Motylev, som han
betraktade som bara marginellt bättre än honom
själv när Maxim lade av med schack i mitten på
90-talet.
VECKORNA GICK,

och fler och fler intressanta
personer dök upp på klubben på måndagarna.
Ian Spence, en cancersjuk men pigg äldre
gentleman från England avvek från övriga genom
sin enorma vilja att lära ut japansk schack, eller
”shogi”. Roman Kantor, en nioårig rysk elev från
brittiska skolan blev klubbens yngste medlem
och såg till att schackkvällarna alltid avslutades
med ”bughouse” eller ”chock” med klubbens två
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Hua Hin Chess Club på restaurang Dacha. I mitten till
vänster sitter Maxim Naumov.

elektroniska klockor.
Sedan anslöt Peter, vars efternamn jag glömt,
en skäggig belgare som gärna förlorade några
schack
partier på måndagarna innan han
försökte övertala Ian Spence att det vore bättre
att ägna kvällen åt att diskutera klassisk musik.
VI SPELADE varje måndag, och klubben växte. Inte
så det knakade kanske, och en del spelare kom
bara sporadiskt. Men varje måndag fanns det
fyra schackspel med klockor framställda, plus ett
analysbräde (eller extrabräde).
Och det var full fart hela tiden. I början
spelades det bara några timmar. Men efter några
månader kunde kvällarna hålla på till halv elva,
då restaurangen stängde. Till Konstantins stora
glädje, då det även förekom matbeställningar med
tillhörande vin eller öl.
Då kontaktades vi av IWICA (Indo-Western
Institute of Cultural Arts) i Bangkok, som hade
startat Bangkoks första schackakademi 2008.
IWICA ville ha schacklärare till sina filialer i
Bangkok och Chiang Mai. I Pattaya var tyske
stor
mästaren Gerhard Schebler rektor, och
där fungerade verk
samheten utan behov av
förstärkningar.
Jag övertalade IWICA:s VD, en indisk dam vid
namn Binita Shah, att satsa på Hua Hin i stället. Vi
gjorde skolbesök och arrangerade workshops, och
tre internationella skolor i Hua Hin visade snabbt
intresse.
IWICA arrangerade också turneringar, nästa
stora turnering skulle äga rum i Bangkok:
— Vi har en Fide-sanktionerad rapidturnering,

sa Binita. Den är både för juniorer och öppen
klass. Kom och spela.
Vid det här laget hade klubben fått en
juniormedlem till (förutom Roman Kantor): en
sjuårige ryss. Jag tyckte att båda var bra för sin
ålder och övertalade deras föräldrar att anmäla
dem till Bangkok. Maxim var sugen och jag
funderade själv på att delta, men då dök det upp
ett oväntat problem.
— Ni har inga Fide-ID:n, meddelade Binita.
— Huh? undrade jag.
När jag, Maxim och Geoff hade slutat spela
tävlings
schack, i mitten på 90-talet, fanns
inga Fide-ID:n. Vi skulle alltså inte få vara
med i turneringen i Bangkok, den 4 april?
Nu visade det sig, otroligt nog, att Binita hade
rätt bra kontakter inom Fide. Hennes thailändska
schackakademi är nämligen en av bara tjugoåtta

Bara några hundra
spelar västerländsk
schack regelbundet.
i världen, som de facto är godkänd av Fide.
Hon skakade snabbt fram Fide-ID:n, men själv
använde jag kravet som ett svepskäl för att hoppa av.
— Du får vara arbiter åt ungdomarna i stället,
föreslog Binita.
Vi åkte till Bangkok med hyf
sade för
vänt
ningar, mest på vad ryssarna skulle kunna ut

IWICA:s SCHACKAKADEMI
 Eleverna går först igenom ett färdigt
12-lektionerspaket med ställningar och
uppgifter som hur springaren Kalle
snabbast tar sig från punkt A till punkt B.
 Därefter finns möjlighet att gå vidare med
summer camps & turneringar.
 De som vill satsa vidare skaffar en privatlärare. Då finns även möjlighet att låna
schacklitteratur.
 Totalt har 3 000 barn gått igenom IWCA:s
schackakademi, som finns i Bangkok,
Pattaya, Chiang Mai - och numera även Hua Hin.

rätta. Vi blev kanske
en aning besvikna.
Maxim
förlorade
ett parti efter att ha
haft två merbönder,
men fått sin dam
infångad på något
lustigt sätt. Han var
inte alls nöjd med
3½/5, men å andra
sidan var det hans Roman Kantor är Hua Hins
första tävlingsparti mest lovande spelare.
på sisådär 20 år.
För juniorerna gick det bättre. Roman Kantor
hade chans på andraplats inför sista ronden
i U10 och stod marginellt bättre i ett dubbelt
tornslutspel. Men när jag träffade på honom nästa
gång den eftermiddagen vällde tårarna ner för
ögonen på nioåringen, och jag förstod ungefär vad
som hade hänt. Det visade sig att han hade spelat
lite för passivt, ofta en dödssynd i tornslutspel.
Själv var min besvärligaste uppgift som arbiter
att försöka trösta en fullständigt utspelad rysk
spelare som grät högljutt. Han ville att jag skulle
döma hans pågående parti som remi, eftersom
han inte ville spela mer. Men motståndaren hade
matt på gång i bara några få drag, så det var ju inte
riktigt aktuellt.
Jag var mest imponerad över antalet deltagare
i de olika yngre klasserna. U6, U8 och U10 hade
över femtio deltagare vardera, blandat mellan
thailändare och ”utländska” barn. Standarden
var förvisso blandad, men några spelare, som
U10-vinnaren Chawit Mekarapiruk, var riktigt
lovande. Jag fick intrycket att Thailand inte är
många år, kanske något decennium, från sin första
stormästare.
Om grannländer som Filippinerna och
Vietnam kan lyckas, varför inte Thailand?
Men ett halvårs erfarenhet av Hua Hin Chess Club
kanske inte räcker för att nå denna slutsats?
Jag ställde i stället frågan till finländaren Kai
Tuorila, som bildade Thailands största och mest
ansedda klubb, Bangkok Chess Club, 1999. Han
är tveksam till blivande thailändska stormästare.
— Jag är fortfarande rating officer på thailändska
schackförbundet, och vi har drygt 150 Fiderankade spelare. Men Thailand har fortfarande
ingen internationell mästare. Genom åren har det
funnits en hel del talanger som varit bra nog att ta
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en IM-titel. Kanske till och med någon stormästar
talang, med rätt coachning, träningsmöjligheter
och sponsring för utlandsresor. Men detta stöd
har uteblivit.
Tuorila fortsätter:
— Det finns säkert ett par miljoner spelare som
spelar makruk, thailändskt schack, men bara några
hundra som spelar västerländskt schack regel
bundet. Även om de som är bäst på västerländskt
schack också råkar vara de bästa makrukspelarna.
Problemet är att de bästa saknar möjlighet
att spela utomlands, förutom under schack
olympiaden. Men juniorverksamheten är i alla fall
på frammarsch.

AVBROTT

— Vi har tre, fyra stora juniorturneringar i
Bangkok varje år med minst 100-200 deltagare.
För 15-20 år sedan hade vi faktiskt bara sex Fide
rankade spelare i landet, och hälften av dem var
över 60 år. Men för att nå stormästarnivåer tror jag
att det behövs en ordentlig långsiktig satsning, och
det finns inte just nu. Sponsorer saknas också. Även
om Bangkok Open, som jag var med och startade
och som spelats sedan 2002 (inte alltid i Bangkok,
reds. anm), lockar flera kända stormästare. Trots
fina recensioner arrangerar vi den tävlingen med
rätt små medel, rent ekonomiskt. Och det är den
enda tävlingen i Thailand som lockar stormästare
från utlandet, avslutar Kai Tuorila. n
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Avbrott slutade användas i VM-sammanhang
1996, men det 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 gavs upp
och ett annat togs remi utan vidare spel.
I TfS spelar vi vidare. Under AVBROTT
samlas spalter som återkommer i varje nummer.

Daniel Semcesen om att spela för Thailand
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Berätta.
— Man tjänar inte så mycket på att vara svensk om
man spelar här. Titelturneringar behöver andra
nationaliteter. Och eftersom jag inte var säker på
att platsa i SM-gruppen hade jag inget att förlora.
Som jag förstod det gick det på blodsband. Om
min mamma varit thailändare i stället för min
pappa hade det gått. I stället var jag tvungen att
bosätta mig där i 4-5 år och göra militärtjänst. Det
var jag inte så pigg på.

Hade du varit stormästare om du växt upp där?
— Nej.

Har du varit i landet?
— En gång när jag var sex år gammal. Men någon
gång vill jag åka dit och besöka släkt och eventuellt
spela Thai Open.
Jag vet nästan ingenting om hur det är med
schack där. Men jag vet att det finns en form av
thailändskt schack där damen är lika dålig som
kungen. Tornen är de bästa pjäserna.

Efter SM-titeln sa du att du skulle spela i kanske
ytterligare ett eller två år. Det var dags att leta
efter ett vanligt jobb. Hur ser planerna ut nu?
— Jag söker inte aktivt, men om det är något som
dyker upp ...
Hur kul schack är beror väldigt mycket på hur
bra man spelat den senaste tiden. Nu tycker jag att
jag spelat dåligt under en period.
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Ifjol värmde du upp inför SM genom att vara
gödko i Indien.
— Det blir samma resa i år. Nu vet jag vad som
väntar, men jag ser det mest som en kul resa.
Målet är att inte gå ner så mycket.
Och jag har inga för
hoppningar inför SM i
sommar.

Foto: Calle Erlandsson

Den regerande Sverigemästarens pappa kommer
från Thailand. För ett decennium sedan skrev han
under sina protokoll med Vasilj Siam och funderade
på att byta nation.

Att bli utstirrad
som en cirkushund i
spellokalen.
ANGELINA FRANSSON om att sporta
som i Saudiarabien.
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Skånefinal för

STORA HAMMARS skola.
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PETER HOLMGREN berättar

om hur långt Erik
Lundin räknade.

Schack och litteratur
är temat i FÖRSEGLING

tycker att det hade varit kul och
givande att kunna dansa — men gillar han lång rockad?

JONATHAN WESTERBERG

50
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¦ samtal

£ damschackspalten

Med en kärntrupp på nio spelare var Team Viking Elitseriens mest sammansvetsade
lag. De var även mest framgångsrika. Guldet var säkrat inför sista omgången.

Efter Pia Cramlings briljanta prestation i Dam-VM fick schack mycket publicitet i
svensk media. Det har fått Angelina Fransson att fundera på om schack verkligen är
en sport där vi möts på lika villkor.

Varför gick det så bra?
Rötterna till framgången ligger
i att vi fick spela Europacupen.
Ett svenskt lag har ingen chans
att vinna, men att vi lyckades
dela niondeplatsen är en stor
framgång. Vi fick vara till
sammans och jobba med laget.
Vi kunde diskutera och notera
hur de bästa lagen gjorde, vad
kaptensrollen går ut på. Jag upp
lever att den är underskattad i
svenskt schack.
Vad gör du som lagkapten?
Jag ser mig mer som spelande
manager. Vi har en finansiär eller
ägare, och jag ansvarar för övriga
bitar utom de administrativa.
Lägger upp strategi och tränar
laget, väljer ut vilka som spelar
och i vilken ordning.
Har spelarna något inflytande?
Nej, jag kör med ganska hårda
regler. Försöker vara rättvis,
men väljer ofta utifrån lagets
bästa. Eller – gör alltid det. Vi
känner ömsesidig respekt för
varandra, men alla blir säkert
inte helt nöjda.
Jag är alltid beredd att förklara
varför någon spelar på ett visst
bord eller har en viss färg. Men
laget styrs på det sätt som ger den
bästa prestationen. Det fungerar
så länge man har förtroende
och laget presterar. Annars får
man ta ställning och fundera,
det finns alltid utrymme för
diskussion, men en förändring
sker först efter säsongen.
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Hur ofta träffas ni?
Några gånger per år, utöver
matcherna. Spelarna har dess
utom möjlighet att kom
municera mellan match
erna.
Ibland är de nöjda med sin egen
förberedelse, ibland vill de ha
hjälp. Många har rötter från
Sollentuna och har kommit in
som juniorer.
Är det svårt med ett lag med
både proffs och amatörer?
Det är en bra fråga. Det är klart
att det finns vissa saker som man
bör förklara för de du kallar för
amatörer. Vi har helgträffar där
jag presenterar olika teman.
Vi får den balansen vi vill ha.
Alla anpassar sig och gör sitt
bästa, men man kan inte kräva
att någon som jobbar heltid ska
vara förberedd på samma sätt
som ett proffs.
Även du jobbar heltid.
Jag försöker vara som ett proffs
även om jag inte spelar så
mycket. Försöker minimera tap
pet med en speciell träning jag
hittat på. Jag gör det så gott jag
kan, men det är svårt att sätta
gränsen för vad som är ett proffs.
Har vi några förutom Nils? Pia
är väl det, men hon spelar också
mindre och gör andra saker.
Belackarna menar att Team
Viking inte är någon riktig
klubb utan bara ett lag i serien.
Det var tänkt att vara ett före
tagslag på två nivåer: ett elitlag
och en ungdomselit. Det var

Foto: Lars OA Hedlund

Evgenij Agrest om att vara kapten

på gång med Peter Hlawatch,
men efter att han försvann ur
sikte blev det bara ett lag. Det är
kanske inte den absolut optimala
situationen, men det är det vi
har idag.
Men det som utmärkte er var
att ni spelade utan utländska
spelare.
Det har alltid varit vårt mål,
men när vi började resan med
Sollentuna fanns inte den
möjligheten. Tittar du på de
spelarna vi har hittar du många
juniormästare. Emanuel kom till
Sollentuna när han var 13 år, jag
tränade honom redan då. Många
andra har också gått igenom den
modellen. Nu kände vi att vi var
mogna att ta steget.
Dessutom använde ni bara nio
spelare, utöver två reserver
som spelade en match var.
Planeringen har varit väldigt
tydlig. Den som inte kunde
prioritera av olika anledningar
fick inte spela. Det är viktigt
att veta var man har spelarna.
Allting var inplanerat tidigt. Det
enda vi inte visste i början av
säsongen var att Pia skulle gå till
semifinal i VM. Det är svårt att
avstyra!

E

xpressens ledarskribent Eric Erfors
uttryckte sin åsikt om damschack
med rubriken ”I Sverige sportar
vi som i Saudiarabien”. I samma veva
uttalade sig stormästaren Nigel Short i
New In Chess med en helt annan syn
vinkel, nämligen att vi helt enkelt bör
acceptera att kvinnor och mäns hjärnor
är olika och att kvinnor alltid kommer att
vara sämre i schack. Båda artiklarna är
skrivna av medelålders män som, om jag
gissar vilt, inte har så mycket erfarenhet
av att vara schackspelande kvinna.
Debatten om biologiska könsskillnader
i hjärnan är en förvirrande historia med
forskning som visar på stora biologiska
skillnader och forskning som visar det
motsatta. Båda sidor skriker lika högt att
de har rätt. Men om det är en sak jag lärt
mig om forskning, så är det att det är näst
intill omöjligt att finna en objektiv sådan.
Resultaten vinklas, medvetet eller omed
vetet, till vad just den forskaren tror på.
En bra början i denna förvirrande
djungel är att lyssna på de få kvinnor som
spelar. För oavsett vad den vetenskapliga
sanningen säger måste vi också tänka på
att vi inte lever i ett vakuum, utan i ett
samhälle där betydligt mer än biologiska
faktorer spelar in. Short tycker inte så:
”It would be wonderful to see more
girls playing chess, and at a higher
level, but rather than fretting about
inequality, perhaps we should just
gracefully accept it as a fact.”.
Gör ett tankeexperiment och fundera på hur andelen schackspelande
kvinnor skulle se ut med ombytta
roller. Om samhället sa att utseendet
är det viktigaste pojkar har, samtidigt
som de måste prestera på topp i skolan
och vara en ”duktig pojke”?

T

Angelina
Fransson

är Nordisk
Mästarinna
för flickor och
stormästare i
grimaser.

ar jag mig själv som exempel, så
skulle jag med all säkerhet vara en
starkare schackspelare om den tid
och energi jag la på att försöka passa in
i samhällets snäva mall i stället användes
till schack. Så nej Short, jag kommer inte
att ”gracefully accept it as a fact”.
Samtidigt som Short gav en verbal, för
minskande klappande hand på schack
spelande kvinnor anklagar Expres
sens
ledarskribent oss för att sporta som i
Saudiarabien:
”Det kan säkerligen hävdas att det finns
en strukturell diskriminering i den mans
dominerande schackbranschen. Ändå kan
jag inte förstå att debatten uteblir om att
schackförbundet fort
farande arrangerar
”Flick-SM”. För vad blir det egentliga
budskapet till alla begåvade schacktjejer?
Jo: "Ni tjejer klarar er inte mot killarna, så
vi kör en alldeles egen och enklare tävling
för er!”
Jag önskar att dessa två herrar kunde gå
i en schackspelande kvinnas skor en dag.
Hur det känns att få ett annat klockslag
än sina spanska lagkamrater eftersom
”kvinnor generellt behöver mer tid på
morgonen för att sminka sig”, hur det
känns att bli utstirrad som en cirkushund
i spellokalen, att ständigt bli förminskad
eller att få höra att det pågick en omröstning om vem som var vackrast
i Junior-VM. Märkligt nog verkade
bara flickklassen bedömas.
Trots att en försöker ignorera det hela
stannar känslan av alienation, då jag
som schackspelare inte blir sedd med
samma självklarhet som min jämnåriga,
manliga kompanjon.
Så är verkligen schack en sport där vi
möts på lika villkor, eller är det bara en
myt?

Illustration: Allan Lennerstad
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¥ förbundsnytt

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

 Årets kongress hålls söndagen den 12 juli på Hotell Selma Spa i Sunne. Dagen inleds med en
distriktsledarkonferens 09.00, och den egentliga kongressen startar 13.00.
 Glöm inte att registrera nya medlemmar i SSF:s medlemsregister så snart de har betalat sin
medlemsavgift. Medlemmar över 18 års ålder får då medlemstidningen Tidskrift för Schack hem i
brevlådan per automatik. Observera att även medlemmar under 18 år får Tidskrift för Schack gratis
om de meddelar SSF:s kansli att de vill ha den.

Svenskt Grand Prix
för både bredd och elit

7-9 aug
25-27 sep
30 okt-1 nov
18-20 dec
19-21 feb
25-28 mars
5-7 maj

Cellavision Chess Cup, Lund
Västerås Open
Björkstadsschacket, Umeå
Malmö Open
Elite Hotels Open, Växjö
Påskturneringen, Norrköping
Deltalift Open, Halmstad

n Jonas Bergström

Succén fortsätter!
GP-säsongen 2015-16
består av sju deltävlingar. Anteckna
datumen redan nu!

Vi har fått in VM-pjäserna igen.
De kommer med till SM.
Länge var de omöjliga att
få tag i.
Vi säljer även på Cellavision i Lund,
Lidköping Open och Malmö Open
(samt säkert på fler turneringar).
shop.schackhandeln.se
www.schackhandeln.se
070-433 76 26, Erik Geijer
Schackhandeln Ringv 9 C, Stockholm
må, ti, to 12:30-19, lö 10-16

 Gunnar Johansson
n Hans Tikkanen

 Philip Lindgren
n Jan Lundin
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 Lars Karlsson

Vi är på plats under SM i Sunne
och tar med oss det mesta av
våra böcker (30 hyllmeter)
samt bräden och pjäser.
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 Anders Livner

1. Svart drar

Vi säljer på SM i Sunne
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¤ kombinationer

Nio ställningar från Elitserien
i stigande svårighetsgrad.
Lösningar på sida 45.

n Linus Johansson

2. Svart drar

 Anders Bäcklund
n Ellinor Frisk

3. Vit drar

 Arvid Wikner

n Gunnar Johansson
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4. Vit drar

 Axel Smith

n Johan Eksmyr

5. Vit drar

 Daniel Semcesen
n Johan Norberg

6. Vit drar

 Viktorija Cmilyte

n Tapani Sammalvou
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7. Vit drar

8. Vit drar

9. Vit drar
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strövtåg

peterho@telia.com

I varje nummer av TfS ger sig Peter Holmgren ut på schackhistoriska strövtåg.
Ambitionen är att inspirera till inlägg och frågor från läsekretsen.

SHS # 42

Naturkatastrof
Senaste numret av New in Chess
innehåller en lång artikel om
Bobby Fischer där Dirk Jan ten
Geuzendam betonar vikten av
att skilja geniet från personen
och konstnären från konsten.
Han beskriver bland mycket
annat hur ett tidigare okänt
brev från Manhattan Chess
Clubs ordförande Al Bisno på
fullt allvar rekommenderade
att Bobbys pris
pengar efter
matchen mot Samuel Reshevsky
1961 skulle gå till en psykiatrisk
undersökning.

llustration: Aydin Ramezani

Peter Holmgren är schack-

historiker och har skrivit
2 kg jubileumsbok för
Stockholms Schackförbund.

Att allt inte stod rätt till i
schackgeniets huvud anade Erik
Lundin redan 1958. Läs vad han
skrev om ”schacköverunderbarnet”,
den 14-årige Bobby Fischer som
just vunnit det amerikanska
mästerskapet, i sin veckospalt i
Dagens Nyheter 9 februari 1958:
”Det är ingen tvekan om att
Bobby Fischer är det märkligaste
ungdomsfenomenet genom tiderna i
schackhistorien, en naturbegåvning
av väldiga mått. Bara det inte slutar
med naturkatastrof.”
Ingen dålig spådom uttalad innan
Fischer spelat någon internationell
turnering (Canadian Open 1956

Det största antalet
”drag” någon
någonsin sett framåt.
oräknad) och när han inte varit känd
utanför USA mycket mer än ett år.
Erik Lundin var en av våra riktigt
stora spelare, sent omsider utnämnd
till stormästare på sin ålders höst.
Som skribent känner vi honom
kanske bäst genom böckerna
Schackparad 1 och 2, Schackminnen
1924-79 och boken om VMmatchen i Reykjavik 1972, men hans
samlade spalter från Dagens Nyheter
är i mitt tycke minst lika intressanta.
Vem vet vad Erik såg i kristallkulan,
men hans varnande påstående blev
ju kusligt väl uppfyllt. Detta måste
vara det största antalet ”drag” någon
schackspelare någonsin sett framåt.

Erik Lundin under Tusenmannaschacket.
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Schackbulletinen
Parallellt med TfS har ett flertal svenska schack
tidskrifter sett dagens ljus. En del mycket
kortvarigt, men en del under lite längre tid. På
1950-talet fick schacket en alltmer vetenskaplig
karaktär och för att hålla sig à jour med de
nya land
vinningarna inom framför allt spel
öppningsteorin krävdes att man höll sig med,
eller i alla fall läste, en mängd tidskrifter från
ledande schackländer som Ryssland, Jugoslavien,
Tjeckoslovakien, Ungern och Polen.
Den som såg en möjlighet att i detta läge
utnyttja sina språkkunskaper var Alexander
Hilde
brand (1921-2005), anländ till Sverige i
andra världskrigets slutskede som flykting från
Estland. Tillsammans med Bernt Sehlstedt
(1934-93) och Allan Werle (1908-94) startade

Tidskriften försökte
”rycka upp det
svenska schacklivet
ur sin törnrosasömn”.
han Schackbulletinen vars första stencilerade
utgåva i A4-format kom ut i januari 1958. Års
prenumerationen låg på rimliga 16 kronor, idag
motsvarande knappt 200 kronor. Fokus var på
öppningar (Teoretiska nyheter, Schackbulletinens
nyhetsservice) men även slutspelsartiklar och
välkommenterade partier (Partiet i rampljuset)
fick plats.
Under 1960 började tidskriften bli något mer
politisk och försökte ”rycka upp det svenska
schacklivet ur sin törnrosasömn”. Framför allt
Sveriges Schackförbund blev lite av en måltavla
men även andra skrifter fick sig en känga ibland.
Kritiken tegs oftast ihjäl men en liten bojkott
från SSFs sida var att inte marknadsföra och sälja
Hildebrands bok om VM-matchen 1960 mellan
Botvinnik och Tal.
Alexander Hildebrand, som snart stod som
ensam redaktör, spelade på 50-talet flera gånger
i Sverigemästerskapets landslagsklass och under
några år på 70-talet axlade han rollen som lands
lagets förbundskapten. Han var en flitig skribent
och som debattör vågade han säga sin mening,

Foto: Sthig Jonasson

¦ schackhistoriska

Alexander Hildebrand och Arne Berggren på Liseberg.

vilket ibland väckte missnöje. Redan 1953
inledde han sina drygt 30 år som ansvarig för
schackspalten i Upsala Nya Tidning och under
1954 utnämndes han till redaktör för Schackbladet
som då var Sveriges Schackförbunds officiella
organ och medlemsblad. Efter ett hetsigt replik
skifte med Gideon Ståhlberg angående Botvinniks
och Smyslovs schackliga förmågor (VMkombattanterna 1957) frånsade han sig redaktör
skapet, trots att det endast gällde det sista numret
då Tidskrift för Schack 1958 återtog sin position
som förbundsorgan.
Önskan att även fortsättningsvis styra över
en tidskrift får förmodas vara en av orsakerna
till Schackbulletinens födelse. Parallellt med
tävlingsschacket och dess organisation ägnade
Hildebrand en stor del av sin tid åt problem och
studier vilka vann åtskilliga priser i internationella
kompositionstävlingar. Han låg även bakom
den nordiska problemskriften Stella Polaris.
Med åren blev ”schackets poesi” hans främsta
verksamhetsfält, vilket 1977 renderade honom
Fides IM-titel i schackkomposition.
I likhet med de flesta tidskrifter utgivna på
privat initiativ kämpade Schackbulletinen hårt
för att få upp antalet prenumeranter till en nivå
som gjorde den ekonomiskt självbärande. Trots
ansträngningar att nå ut i hela Skandinavien
var antalet trogna läsare endast drygt 300 efter
tre år när det behövdes 500. Efter de två första
årens sex nummer och totalt 120 sidor bestämde
sig Hildebrand efter viss tvekan för att fortsätta
ett år till. En kostbesparande nerdragning till
fyra nummer gjordes 1960 och 1961, dock med
bibehållet sidantal. Det ledde till kritik av att
TfS #2
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nyhets
värdet reducerades. Det som räddade
utgivningen var förlagets framgång med boken
om VM-matchen mellan Botvinnik och Tal.
Det var inte brist på initiativ som var Hildebrands
problem. I oktober 1959 bjöd man t.ex. in till
Schackbulletinens 1:a Nordiska cupturnering, en
monradturnering över sju ronder med max 120
deltagare. 13 spelare anmälde sig och tävlingen

ställdes in. Ett annat försök var att starta en tysk
utgåva kallad Das Schach-Bulletin men redan efter
tre nummer fick man ge upp.
Schackbulletinens sjätte årgång blev den sista.
I det avslutande dubbelnumret för november/
december 1963 medger Hildebrand att tids
kriften aldrig lyckades bli självbärande. I stället
presenterades Schackbulletinens Gambitserie,
öppningshäften som med sitt hörnställda schack
bräde på omslaget blivit en välkänd del av svensk
schacklitteratur.
Men skam den som ger sig. Ett år senare kom
Hildebrand tillbaka med Teorinytt, eller Nya
Schackbulletinen. Namnbytet ville visa att all
polemik var borta och innehållet enbart av schack
teoretisk natur. Den annonserade andra årgången
kom dock aldrig till stånd. 120 prenumeranter
var för få och Hildebrand kunde bara konstatera:
”Kan vi inte stå oss i den fria konkurrensen, är det
bara att inse det och slå igen. Det är självfallet, att
TN med sitt mycket teoretiska och expertbetonade
material inte kunde appellera till någon bredare
publik. Stommen för vår prenumerationsstock
utgjordes av korrspelare och juniorer! Av de äldre
spelarna var det bara en liten procent som visade
intresse.”
Som något av en uppföljare till Schackbulletinen
kom Schack-Ronden 1967. Upplägget hade flera
likheter liksom medarbetarstaben. Det går att
läsa mer om Schack-Ronden i Schackhistoriska
Strövtåg #28 i TfS # 1/2006. n

Tidskrift
för Schack
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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 48095
418 23 Göteborg
Tel. 031-91 04 44
Tala med Stellan Persson
E-mail: contact@chesshouse.se

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.

¤ kombinationslösningar

Huvudvarianten anges
i fetstil. Ställningarna
hittas på sida 41.

1. Samtliga svarts pjäser är riktade mot kungsflygeln och efter 26...¥xg3+! gav vit upp. 27.fxg3
27...£xf1 förlorar damen och 27.¢g1 £h1 är omedelbar matt.
2. Vit är inte långt ifrån att konsolidera sin ställning med ¥f1–g2, men Tikkanen slår till innan dess.
21...¦xh2! 22.¢xh2 (Vit försökte 22.e4 men förlorade inom ett par drag.) 22...¦h8+ 23.¢g1
¦h1+ 24.¢f2 £f3+ 25.¢e1 ¦xf1 matt.
3. Vit ligger under med en pjäs och hade haft stora problem om det inte vore för 22.¦xd7! som
vinner tillbaka materialet omedelbart. 22...£xd4 (22...£e1+ 23.¥f1 ¥xd7 kan bemötas med
24.£h8+, vilket också ger ett slutspel med merbonde.) 23.¦xd4 Vit fick ett slutspel med bonde
mer och lyckades vinna.
4. Svart har det tunga artilleriet riktat mot g2, men vit har en räddning. 32.¥xf7+! ¢xf7 33.£xb7+
£e7 (33...¢g8 34.£xe4 vinner två bönder samtidigt som matthotet garderas.) 34.£xb5 Vit
lyckades förvalta sin merbonde och vann partiet.
5. Svarts ställning är fylld med hål och pjäserna är lite lösa i centrum. Vit utnyttjade detta
omedelbart med 27.¦xe7! £xe7 (27...¦xe7 28.£xd5+ vinner också mycket material, speciellt
eftersom 28...¤f7 faller på 29.¤g6!) 28.£xd5+ £f7 29.¥xd6 Vit har avgörande fördel och svart
gav upp sex drag senare. 29...£xd5 30.¤xd5 ¦xf1+ 31.¢xf1 b5 32.c5 a5 33.c6 ¢f7 34.¤b6 ¢e6
35.¥c5 1–0
6. Vit har offrat en pjäs för att öppna upp svarts kungsflygel, och tack vare 25.g5! får vit genast
tillbaka det investerade materialet samtidigt som angreppet blir avgörande. Partiet avslutades
med ännu ett läckert offer: 25...hxg5 (25...¥xg5 26.£xh6 f6 27.h4 vinner också tillbaka pjäsen
med avgörande angrepp.) 26.fxe6 £xe6 27.£xh4 f6 28.£h6 ¦e8 29.¥d3 b5 30.h4 £h3 31.¦xf6!
(Även 31.¦xg5+! leder till forcerad matt.) 31...¤xf6 (31...£xg2 32.¦g6+ ¢f7 33.£g7 matt.)
32.£g6+ ¢h8 33.£xf6+ ¢h7 34.¦xg5 Ställd inför matt i få drag ställde svart upp pjäserna.
7. Svart är på väg att konsolidera sin ställning med ...¤e6, men vit kan utnyttja svarts tillfälliga
pjäsplacering. 32.¥xc7! ¦xc7 (32...£xc7 var det bättre alternativet, men 33.¤xf6+ vinner bonde
med en överlägsen ställning.) 33.¦e8! £xe8 34.¤xf6+ ¢f7 35.¤xe8 ¢xe8 och vit förde hem
partiet utan problem.
8. Svart har en positionellt bedrövlig ställning, och saken blir inte bättre av att vit kan bryta igenom
direkt. 25.£xc5!! dxc5 26.¦xd8 Svart har bara ett drag som räddar damen. 26...¤c8 27.¦1d7+
¢h6 28.¦h8 Svart är fast i ett mattnät han inte kan krångla sig ur. T.ex. 28...f5 (Eller 28...
g5 29.¦hxh7+ ¢g6 30.¦dg7 matt.) 29.¦hxh7+ ¢g5 30.h4+ ¢f6 31.¤ec3 ¦c6 32.¤d5+ ¢e6
33.¦he7+! ¤xe7 34.¦xe7 matt.
9. Svart är fullständigt uppsnurrad i centrum, och vit finner en vacker slutkläm. 36.¦g6! Svart har
inget försvar mot ¦g6-g8. 36...¢e7 (Poängen är att tornet hänger efter 36...fxg6 37.¦xf8+ ¢xf8
38.£xd7.) 37.£g5+. Svart gav upp.

Calle Erlandsson, 0733-264033
callerland@gmail.com
TfS #2
2015

45

¤ skolschack

TfS följer Stora Hammars
skola fram mot Schack
fyranfinalen.

I Schackfyran är alla vinnare, säger tävlingsledaren vid Skånefinalen i Sparbanken
Skåne Arena i Lund. Men Stora Hammar siktar högre än så.

TEXT AXEL SMITH

K

lassen har samlats i det ena hörnet
av arenan. Efter ett och ett halft
års träning är det dags för Schack
fyrans Skånefinal. Nästan alla elever är på
plats och läraren säger några sista ord.
— Tänk på att jag bjuder på glass till de
som vinner alla partier här och i finalen.
För de räknar med att gå till final; inte
bara för att de tränat under en avsevärd
del av sina tioåriga liv, utan också för att
de tidigare fyrorna på skolan slutat tvåa,
etta, etta och tvåa.
De skräms inte heller av motståndet.
— Jag har gått runt och tittat, säger en
tjej. En visste inte ens att tornen kan gå
åt sidan!
Ljudnivån är hög, men när det hyschas
i mikrofonen sänker sig tystnaden som
ett täcke över arenan och spelet kan sättas
igång.
— När det blev tyst hörde min son

»När det

blev tyst
hörde min
son hjärtat
klappa.«

hjärtat klappa, säger en av de tio med
följande föräldrarna. Men det var mest
jag som blev nervös. Min mage sa så här.
Hon illustrerar med knytnävarna hur
den vred sig. Men hon ser inte pressen
som något negativt. Det måste barnen
ändå lära sig hantera förr eller senare.
Spelet sätts igång och det dröjer inte
länge förrän de första är färdiga, samlas i
hörnet och gör high five.
— Jag satte patt, säger en av spelarna
och drar till sig uppmärksamhet.
Skämtade bara – jag vann.
— Vet du vad min motståndare gjorde?
frågar en annan. Hon satte alla bondarna
så här.
Armen visar en diagonal linje.
— Det blev matt, säger Theo. Men så
frågade domaren om någon pjäs kunde
slå ut den som schackade och då blev jag
nervös. Men det var matt.

Efter tre av fem ronder delar de ledningen.
— Tror du vi vinner? frågar de varandra.
Så drar de ifrån och har 16 poängs marginal
inför avslutningen.
— Hoppas att vi får med oss hästen hem, säger
en elev och de flesta tror att det blir så. Jag frågar
om de blir sura om någon förlorar.
— Nej! Men kanske lite gladare om de vinner.
NÄR DET ÄR dags för prisutdelning sitter de spänt
i sin hörna och väntar. Lagen ropas upp bakifrån
och till sist återstår bara två.
— Tvåa med en poängs marginal, säger tävlings
ledaren Jesper Hall.
Det blir knäpptyst. Försprånget har försvunnit.
— Kulparksskolan från Lund.
Jublet bryter ut, armar sträcks i luften, det ropas
rakt ut: Stora Hammar, ja, ja, ja! Ögonen fuktas
- hos supportrarna. Några minuter senare bär de
runt på guldspringaren i triumf, poserar med den,
tar mobilbilder och sträcker den upp i luften om
och om igen.
EFTER ATT HA firat med tårtkalas återupptas
träningen, två gånger i veckan fram till finalen.
Eleverna kommer också att sätta upp bord på
Toppengallerian i Stora Hammar där förbi
passerande kan utmana ”Skånes bästa fyra”. De
spelar om en tjugolapp i varje parti och förtjänsten
beräknas finansiera större delen av åkbanden till
Gröna Lund.
Glassen får vänta till efteråt. n

Vandringspokalen är återerövrad och kommer att
finnas på Stora Hammar skola det närmaste året.

Tårtkalas.
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£ lång

rockad

Jonathan Westerberg
Team Viking

Vi börjar med det obligatoriska. Har du någon
favorit bland mat, musik, film eller böcker?
Både vid matbordet och inom musik är jag en
allätare. Föredrar kluriga filmer där jag inte kan
förutse händelseförloppet efter fem minuter. Två
favoriter är The Butterfly Effect och Gladiator.
Jag läser inte mycket, men inom schacklitteratur
skulle jag rekommendera allt av Keres och Kotov.
Vad äter du vid brädet?
Oftast ingenting, ibland en smörgås. Om en
arrangör tillhandahåller nötter eller dylikt kan det
hända att jag tar vad som finns.
Hur rankingfixerad är du?
Jag är relativt insatt i både rankingsystemen och
fluk
tuationer för såväl mig själv som flertalet
andra spelare. Mitt välbefinnande hänger inte på
det men det är ett bra mått att utvärdera utveckling
och jag är intresserad av statistik i allmänhet.
Din inställning till tidsnöd?
Jag tillhör den skaran av spelare som i princip
aldrig hamnar i tidsnöd, men jag gillar när min
motståndare får ont om tid! Den nya Fischertiden
(90 min + 30 sek/drag) passar mig utmärkt. De få
gånger jag får dålig tid har det redan gått otroligt
snett på brädet.
Är du skrockfull?
Så långt ifrån man kan bli. Jag vill tro att jag
baserar mina beslut och värderingar utifrån logik
i så hög utsträckning som jag kan. Jag undviker
ändå att gå under stegar och krossa speglar av
praktiska orsaker.
Har du mer tur än otur vid brädet?
Det skulle rimma dåligt med föregående svar att
svara ”ja” eller ”nej”. Under en period kan man
kanske ha tur eller otur, men när man slår ut det
på oändligheten kan vi avskaffa hela begreppet.
Är en oklar ställning halvbra eller halvdålig?
Halvbra för mig och halvdålig för motståndaren,
alternativt tvärtom.
Vilken är din värsta förlust?
Enda gången jag kan minnas att jag höll på att
gråta var efter en förlust mot en klart högre rankad
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grek i Rilton Open 2006/07, då jag förlorade efter
att ha lett med kvalitet och tre bönder. Även om
jag inte har posttraumatiska minnen så kommer
jag ihåg det.
Vad borde göras för svenskt schack?
Många av de som spelar i Schackfyran fortsätter
inte, men de har fått en ingång. Det gäller att för
söka få fler att hitta tillbaka genom till exempel
ökat samarbete med gymnasieskolor. Det kan vara
allt ifrån simultaner, föreläsningar, aktivitetsdagar
eller miniturneringar med riktigt stora pokaler.
Vilken öppning skulle du absolut inte spela?
Caro-Kann. Jag skulle aldrig kunna hålla remi
mot mig själv i det.
Vad vill du lära dig?
Att dansa vore kul och givande att kunna i
framtiden, men jag skjuter på det ett tag till.
Har du någon dold talang?
Jag har väldigt bra minne vad gäller vissa saker.
Till exempel kan jag snabbt memorera textstycken
eller komma ihåg vad en främling sade till mig
förra veckan nästintill ordagrant.
Vilka svagheter har du?
Jag kan tendera att ta onödiga risker eller bli
destruktiv, även om det blivit bättre de senaste
åren.
Vad uppskattar du?
Lugna morgnar, då de första koltrastarna satt sig
på fönsterblecket. Produktiva förmiddagar, då
dagen får ett egenvärde. Sociala eftermiddagar,
utan prestige men med eftertanke. Uppskattar
spännande kvällar, med intriger och kvalitetsoffer.
Skulle du vilja leva på att spela schack?
Absolut, i första hand som spelare. Jag studerar
just nu, men skulle önska att kunna spela schack
professionellt en dag.
Vad är ditt bästa tips för en tråkig hotellkväll?
Att lyssna på sin kropp och själ.
Lång eller kort rockad?
Jag gillar att rockera åt höger.

Foto: Lars OA Hedlund

¢ försegling

Redaktören gör sista draget för
denna gång. Har du synpunkter
eller önskemål? Tveka inte att
maila på axel.smith@schack.se

1980-TALET gjorde helsingborgaren Torsten
Oskarsson en sammanställning över schack i
litteraturen. Pärmen växte snabbt till svårhanterlig
tjocklek och projektet avstannade.
I många böcker såväl som filmer avslutas
partierna med en dräpande kommentar, varefter
den ena spelaren välter kungen och den andre
behåller den som en trofé.
Suck.
Men varför? Folk vill ha fart och flärd och ska
vi nå ut med schacket måste vi gå dem till mötes.
Det har den franska spelfilmen ”Le Tournoi”
(2015) gjort. En kvinna fick en av huvudrollerna,
trots att regissören förvånats över att det var så få
kvinnor i schackvärlden.
För en schackspelare känns det märkligt att
underbarnet plötsligt blommar ut över en natt.
Men det går hem.

Att turneringar också
kan bli publikvänliga är
Norway Chess Qualifier ett utmärkt exempel
på. Mellan dragen kunde spelarna dela med
sig av sina bekännelser i Biktebåset. Jon Ludvig
Hammers dämpade eufori har kallats för ”Årets
TV-øyeblikk”.
Utanför studion tog unga tjejer selfies med
programledaren Magnus Carlsen i bakgrunden.
TV-succén fortsätter i Norge.
Men det rör på sig även i Sverige. Sommarens
SM-arrangörer satsar på bordskameror och det
ryktas att Aftonbladet skulle vara intresserade av
att TV-sända, om vi bara hade en världsstjärna.
Kärnfrågan är nog om vi vill ha uppmärksamhet
eller om vi föredrar att kunna fördjupa oss i
schackets mysterier utan att bli störda. Och den
frågan har väl, handen på hjärtat, bara ett svar?

PÅ

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

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

Ett nytt schackboksförlag har sett dagens ljus. Schackbutiken presenterar:

The Chess Manual of Avoidable Mistakes
av GM Romain Edouard, 2015, 225 sidor, 260 kr

I TfS # 4/2005 intervjuades Aaron Nussbaum, lärare på Stockholm
Foto: Jonas Eriksson

International School som precis vunnit Schackfyran. ”Jag tror att skolor
är en stor, i stort sett oanvänd, resurs för schackförbund och klubbar”, sa
han. ”Om de kunde hitta fler sätt att få skolorna involverade så skulle de
med all sannolikhet öka medlemsantalet, speciellt om de kunde få lärare
och skolpersonal att vara entusiastiska deltagare i processen. ”
Tio år senare har SSF utbildat 3 000 lärare. I år lär sig 14 000 barn
schack genom Schackfyran, och denna satsning har inneburit att SSF
närapå dubblerat sitt medlemsantal de senaste femton åren.

Djävla
juniorer!

Axel Ornstein i TfS # 3/2007.
under rubriken “Gubbschack och
gubbsnack”. Banemannen den
gången hette Bo Lindberg och hade
passerat junioråldern. Idag förlorar
Ornstein gärna mot 13-åringar.

RÄTTELSE
§ Inga fel rapporterade ur förra numret.
§ I TfS # 3/2014 skrev vi fel namn på SM:s yngste
deltagare. Rätt är 7-årige Alexander Törngren
från Kålltorp SS. Vem blir yngst i sommar?

NÄSTA NUMMER av TfS når läsarna i början av hösten
Man har inte råd med
lyxen att ta snabbremier.
I TfS # 3/2010 berättade Emanuel Berg om sin strategi när han vann
SM. När nästa nummer av TfS kommer ut har vi åter en nykorad Svensk
Mästare. Kanske har Berg tagit sin tredje SM-titel. Han delar med sig av sina
bästa träningstips i Stormästaren, och vi recenserar hans fransktrilogi.
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Det är inte varje dag man stöter på en schackbok som är originell och samtidigt tänkvärd.
The Chess Manual of Avoidable Mistakes, skriven av den urstarke franske stormästaren
Edouard (2665), är en självutlämnande bok som visar hur man kan lära av sina egna misstag
och förbättra sitt spel. Han har lyckats hitta allmängiltiga misstag i sina partier, och det
bästa av allt, förslag på hur man kan övervinna sina svagheter! Kapitlen börjar alla med
en rejäl inledning, därefter kommer exemplen. I slutet av varje kapitel ﬁnns slutsatser och
generella överväganden och därefter ett tiotal anpassade övningar. Genom att fundera på
vilken bok han själv hade velat läsa när han var ung så att hans utveckling skulle kunna gå
snabbare kom han fram till denna bok. Han analyserade 1000 av sina
partier, valde ut 300 av dessa och till slut hade han kvar ett hundratal
ställningar. Kriteriet för de 100 kvarvarande ställningarna var:
Hur kan man bli mer objektiv under partierna?
Hur kan man minska antalet misstag?
Hur bedömer man konkreta drag och avgöranden?
Generella tips för hur man kan förbättra sina resultat.
Han visar misstag han gjort och visar sedan på senare partier hur
han har lyckats arbeta bort svagheten. Han visar även färska partier
där gamla misstag alltjämt ﬁnns kvar vilket visar att självförbättring
inom schack är ett arbete som aldrig tar slut.

The Richter Rauzer Reborn - Razor Sharp Kozul Variation
av GM Kozul och Jankovic, 316 sidor, 2015, pris 280kr

Richter Rauzer har under de senaste 10-20 åren tappat i populäritet eftersom vitspelarna har funnit nya
sätt att pressa svart. Då är det bra att det ﬁnns några som kämpar på och håller fanan högt. Kozul är en
teoristark stormästare som har spelat och moderniserat Richter Rauzer om och om igen för svart. Nu skriver
han en bok tillsammans med gm Jankovic. I denna bok får du många varianter och idéer som du kommer
vara ensam om. Ett starkt vapen för svart i en tid när alla spelar Najdorf! Richter Rauzer är en av de mest
komplexa och rika varianterna i öppet sicilianskt. Denna bok är slutprodukten av författarnas tiotals års
långa erfarenhet av öppningen. Kozul och Jankovic erbjuder dig ett praktisk tillvägagångssätt som bygger
på förståelse och kunskap av typiska spelidéer. Boken tar upp multipla varianter som uppkommer efter
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 6.Sc3 Sc6 7.Lg5 e6 8.Dd2 a6 9.0-0-0 Ld7. Vill du utforska någonting
tveeggat och skarpt? Denna bok kommer att göra dig säker och fullt beväpnad för att spela för vinst med
svart. Zdenko Kozul och Alojzije Jankovic presenterar en spelstil som får även dina starkaste och mest
erfarna motståndare att tappa balansen...

POSTTIDNING

B

Sveriges Schackförbund
Kabelvägen 19, 602 10 Norrköping

rerna vad beträffar taktisk styrka, men
programmerarna har aktat sig för att
offra den positionella styrkan för att
istället uppnå bättre resultat i taktiska
ställningar. Alla topprogram är överlägsna Magnus Carlsen och de andra i
världstoppen vad beträffar
taktiskt
Chess
9 spel,
men i långsamma positionella ställningar är fortfarande de bästa stormästarna
bättre. Därför är det vettigt att fortsätta
att lägga tonvikten på fortsatt utveckling på Komodos positionella förmåga.
Den ryska skolan lär ju som bekant ut
att det är bättre att förbättra ens svagast
punkt än att fortsätta att förstärka den
starkaste.

Komodo

Komodo
Chess 9

64 BIT MULTIPROCESSORVERSION

6 MONTHS PREMIUM

playchess.com

Snabbare, smartare, starkare. Dessa tre
ord sammanfattar Komodo 9s senaste
utveckling. Mycket tack vare att den
är revolutionerande bra på att ta hand
om all den snabbhet som finns i de nya
multiprocessordatorerna. Den fördelar
arbetsuppgifterna på de olika processorerna och ackumulerar kunskap. Den
kan dra större nytta av dess utvidgade
sökningar än någon annan toppanalysmotor, vilket tillåter Komodo att oftare
kunna se djupare än andra, även om
den på displayen kan visa ett mindre
sökdjup. Nya Komodo 9 distanserar sig
från Komodo 8 och alla andra schackdatorer med hästlängder.

Komodo är speciellt användbar för
öppningsanalyser, eftersom Kaufman
alltid har varit mån om att programmets värderingar ska ligga nära gängse
spelöppningsteori. Komodo excellerar
även i ställningar med materiella obalanser, vilka den hanterar mycket bättre
än de andra programmen. Komodo är
mycket starkare i slutspelen eftersom
den maximalt kan tillgodogöra sig den
komprimerade informationen i Syzygys
slutspelsdatabaser vilket sparar tid och
minneskapacitet.
Komodo Chess 9

690 SEK

Uppgr. från Komodo 8

375 SEK

Opening Encyclopedia 2015
Den nya ChessBase Opening Encyclopedia 2015 är ett utmärkt verktyg att
täppa
till alla
CHESSBASE
OPENING ENCYCLOPAEDIA
2015 hål
i din repertoar
eller att tillföra
nya idéer, fällor
OPE N I NG E NCYC LOPAE DIA
och varianter.
CHESSBASE ERÖFFNUNGSLEXIKON 2015
2015
Den innehåller
fler kommenterade partier än
någonsin tidigare
– 83500 utav 5,3
miljoner. Bland
toppkommentatorerna ser vi: Vishy
Anand, Levon Aronian, Magnus Carl-

In chess, braving the gap often leads to disaster after a few moves. We should be able to avoid things going so
far. The ChessBase Opening Encyclopaedia offers you an effective remedy against all sorts of semi-digested
knowledge and a means of building up a comprehensive and powerful repertoire.
Complete: the Opening Encyclopaedia 2015 features complete coverage of all opening areas on a single DVD
and constitutes the best possible introduction to opening training.
Well informed: many renowned specialists in their own area of expertise have contributed to this Chess Base
Opening Encyclopaedia, e.g. Avrukh, Grivas, Krasenkow, Kritz, Kuzmin, Marin, Moskalenko, Postny, Ribli,
Rogozenko, Stohl and Szabo.
Unique: club players regularly find in ChessBase Magazine’s up-to-date openings articles (introductory text +
annotated games) exciting ideas for their repertoire. You can now find brought together on this single DVD
all 874 articles from over 10 years of ChessBase Magazine (up to and including the February 2015 issue)!
Crystal clear: for each of the 500 openings (according to the ECO-code) there is at least one opening survey;
total number now is over 5800. Out of those, more than 400 have been up-dated for this new edition of the
encyclopaedia.
Inexhaustible: database with over 5.3 million, more than 83 500 games are annotated.
– over 5.3 million games, all featuring ECO codes
– more than 83 500 of them annotated
– 5798 opening surveys, many of which have been brought up to date
– access to the games via the large opening key
– 874 specialised theory databases
– large opening book of all the games to give you a quick overview and statistics
– the ChessBase Reader 2013 for access to the whole content of the DVD

System requirements:
Pentium Prozessor 300 MHz
or higher, 64 MB RAM,
Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 or 8, DVD-ROM
drive, mouse, sound card

Der Mut zur Lücke führt im Schach oft schon nach wenigen Zügen ins Desaster. So weit sollten Sie es nicht
kommen lassen. Das ChessBase Eröffnungslexikon bietet Ihnen ein wirksames Mittel gegen die Formen des Halbwissens und für den Aufbau eines lückenlosen und schlagkräftigen Repertoires.
Komplett: Das Eröffnungslexikon 2015 ist die vollständige Darstellung aller Eröffnungsgebiete auf einer DVD
und damit der optimale Einstieg in das Eröffnungstraining.
Kompetent: Viele renommierte Spezialisten ihres Gebietes haben am ChessBase Eröffnungslexikon mitgearbeitet,
u.a. Avrukh, Grivas, Krasenkow, Kritz, Kuzmin, Marin, Moskalenko, Postny, Ribli, Rogozenko, Stohl und Szabo.
Einzigartig: Speziell für Vereinsspieler liefert das ChessBase Magazin mit seinen aktuellen Eröffnungsbeiträgen
(Einleitungstext + kommentierte Partien) regelmäßig spannende Repertoireideen. Die Sammlung aller 874 Beiträge
aus über 10 Jahren ChessBase Magazin (bis inkl. der Ausgabe Februar 2015) finden Sie nur hier auf dieser DVD!
Übersichtlich: Zu jedem der 500 Gebiete nach dem ECO-Standard liegt mindestens eine Eröffnungsübersicht vor,
insgesamt sind es nun 5.798. Davon wurden über 400 für die Neuauflage des Lexikons aktualisiert.
Unerschöpflich: Partiesammlung von über 5,3 Mio. Partien, über 83.500 davon sind kommentiert.
– über 5,3 Millionen Partien, jede mit ECO-Code versehen
– davon mehr als 83.500 kommentiert
– 5.798 Eröffnungsübersichten, viele aktualisiert
– Zugriff auf die Partien mit großem Eröffnungsschlüssel
– 874 spezielle Theoriedatenbanken
– großes Eröffnungsbuch aller Partien für den schnellen Überblick u. Statistiken
– Der ChessBase Reader 2013 zum Lesen des gesamten DVD-Inhalts

Systemvoraussetzungen:
Pentium Prozessor 300 MHz
oder besser, 64 MB RAM,
Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 oder 8, DVD-ROM
Laufwerk, Maus, Soundkarte.
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Bedömningarna skiljer sig från dess
främsta rivaler därför att de representerar en blandning av automatiserade
inställningar och stormästaren Larry
Kaufmans. Fullt automatiserade bedömningar ger upphov till ett stort
antal mikrofel, vilket lätt kan leda fel
i längden och att därför tillföra lite
stormästaromdöme är nyttigt, både för
resultatet och för rimligheten i de rapporterade bedömningarna.
Komodo är i första hand känt för dess
superba positionella spel. Självklart är
den även en av de få toppanalysmoto-

64 BIT MULTIPROCESSORVERSION

OPENING ENCYCLOPAEDIA 2015

64 BIT MULTIPROCESSORVERSION

Komodo Chess 9

NEW!
sen, Fabiano Caruana, Pavel Eljanov,
Sergei Karjakin, Vladimir Kramnik,
Boris Gelfand, Peter Leko, Teymour
Radjabov, bara för att nämna några.
Utöver detta erbjuder Opening Encyclopedia 2015 en unik kollektion av
alla 874 öppningsöversikter i alla CBM
upp till 164. Denna samling skapad
av mästare är speciellt värdefull för
klubbspelare eftersom dessa översikter
tillhandahåller en enkel och snabb
tillgång till öppningarna och deras
aktuella status. Översikterna börjar
alltid med en skriven text som berättar
om de viktigaste dragen och idéerna
vilka sedan illustreras av kommenterade
mästarpartier.
I ChessBase Opening Encyclopedia
2015 finns ytterligare ett verktyg för
att snabbt nå kunskap i spelöppningens
värld. På sextiotalet delade man in öppningarna i så kallade ECO-koder från
A00 till E99 (500 st). DVDn innehåller
översikter i alla dessa, och totalt innehåller DVDn närapå 5,800st! Många
av författarna är kända öppningsspecialister och har analyserat utvecklingen
i sina öppningar i årtionden. Vi ser
teoretiker som Avrukh, Grivas, Krasenkow, Kritz, Kuzmin, Marin, Moskalenko, Postny, Ribli, Rogozenco, Stohl etc.

Siffror – en överblick:
– mer än 5,3 miljoner partier
– mer än 83 500 kommenterade partier
– 5.798 öppningsöversikter, varav
många uppdaterade
– tillgång till partier med den stora
öppningsnyckeln
– 874 teoriartiklar
– ett stort öppningsträd som ger snabb
överblick samt statistik
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