Philip Lindgren nybliven IM 98-årig komponist på jakt efter drömstudien
Hemmaseger i Schackfyran Emanuel Berg: Så blir du en schackkämpe
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Efter ännu ett lyckat SM, den här gången i värmländska Sunne, finns det skäl att
fundera över vad det är som gör en schacktävling till någonting extra.
För visst kan det vara en fest!

Carl Fredrik
Johansson
är ordförande
i Sveriges
Schackförbund
och vill gå
på fest ibland

»Vissa

vill åka
och bada
mellan
ronderna,
andra vill
bli bäst i
världen.«
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vill bli bäst i världen. Vad som än är ens
bevekelsegrund bör vi försöka möta dem.
Det är då det blir en riktig schackfest.
Ta till exempel alla de som följer med
men som inte spelar själva. Vad bjuder
vi dem på? Introduktion till schack? En
nybörjartävling på skoj? En föreläsning
om hur man är en bra schackförälder?
Kanske man ska avdela en person som
bara har till uppgift att få dem att känna
sig välkomna.
Och hur gör vi för att de som bor i
området ska förstå att det är en fantastisk
turnering som pågår? I Sunne hade
arrangörerna placerat ut schackgåtor, så
att man kunde gå ett slags tipspromenad
i hela samhället. Bra för att Sunneborna
skulle förstå vad vi höll på med men också
för att få oss att besöka ortens företag.
Andra saker en riktig schackfest skulle
kunna innehålla är ansiktsmålning,
konserter, sockervadd, öltält (nej, kanske
inte förresten), korvstånd, hoppborg,
filmvisning och karnevalståg.
Allt ska kanske inte prövas samtidigt,
men varje tävling som tänker på allt runt
omkring kommer att bli mycket mer
uppskattad. För visst är vi värda att få gå
på fest ibland!

Tidskrift för Schack kommer ut fyra gånger per år.
Prenumeration icke-medlemmar: 250 kronor.
Utland: 30 euro, Danmark: 250 DKK, Norge: 250 NOK.
Plusgiro: 6522-7
BIC: NDEASESS, IBAN: SE4195000099604200065227
Annonser: helsida 2 500 kr, halv 1 500 kr, kvarts 1 000 kr.
Svenska annonsörer med schacklig verksamhet 50 % rabatt.
Manusstopp # 4: 15 november.
Tryck: Tallinna Raamatutrükikoda, Estland.
Copyright texts & illustrations © TfS. All rights reserved.
No part may be reproduced in any form without permission
in writing from TfS.
www.schack.se/tfs

Kongressen

D

et är inte ofta som styrelsen i
Sveriges Schackförbund väljs om
i sin helhet, men så skedde vid
sommarens kongress. Dessförinnan hade
det hållits seminarier om ledarrekrytering,
utveckling av klubbverksamheten och hur
man får fler tjejer att spela klubbschack.
Bland annat diskuterades generation Y,
där självförverkligande står högt i kurs
och funktionärerna vill utvecklas som
individer.
Något förbundet kan hjälpa till med,
och som Kent Vänman pratade sig varm
för i senaste TfS, är att anställa region
konsulenter som stöttar och ger respons
till klubbledarna. Först ut blir Mikael
Lundström i Halland och Småland.
På kongressen bestämdes också att
LASK-rankingen avvecklas i september
2016. Mer information följer i nästa TfSnummer, med tema: ranking.

Foto: Lars OA Hedlund

V

arje helg och sannolikt även varje
vardagskväll spelas det tävlingar
runt om i Sverige. Året runt.
Det är klubbkvällar med blixt eller KM,
skolmästerskap, juniortävlingar och All
svenskan. Varje tävling har sin dynamik
och olika spelare gillar olika modeller.
Men hur gör man om man verkligen
vill ordna en tävling som riktar sig till så
många som möjligt? I SM är det vad vi
önskar. Det är vårt flaggskepp, den tävling
där vi vill att bredd och elit ska samlas.
I år kunde vi se en av de starkaste SMgrupperna någonsin, där vår stora stjärna
Nils Grandelius äntligen tog sin efter
längtade titel. Under samma tak spelades
Schackfyranmästaren med 150 deltagare,
där de allra flesta spelade sin första
tävling i våras. Däremellan tävlades det
om en mängd SM-titlar, men också bara
om äran att få vinna ett parti. Eller att
vara den som hade roligast på kvällarna.
(Jo, jag satt ganska nära några som la ner
sin själ i just den ”tävlingen”.)
Poängen är att det är en väldig mängd
spelare som träffas på samma plats under
en vecka och alla har olika skäl att vara
där. Några har familjen med sig och vill
åka och bada mellan ronderna, några

passant

Svenska normturneringar

P

hilip Lindgren var den svensk som
lyckades bäst i både Visma Chess
och Manhems schackvecka. Med
två IM-normer blir han utnämnd till
Internationell Mästare.
I SS Springarens stormästarturnering
vann Patrik Lyrberg och tog med detta sin
första stormästarnorm.
 Läs mer om Philip på
Ungdomssidorna s.28.

Carlsen

S

hamkir Chess i Azerbajdzjan i april
blev en uppvisning för Magnus
Carlsen. Med fem vinster och fyra
remier var han ohotad etta och förklarade
framgången bland annat med att ha bytt
apelsinjuicen, ett av hans kännetecken,
mot vatten. Blodsockret hölls på en
jämnare nivå.
Efter Norway Chess i juni kan han inte
ha varit lika nöjd. I första ronden miss
förstod han betänketiden och förlorade
på tid i vunnen ställning. Med 3½/9
slutade Carlsen sjua. Bytet från juice till
vatten kanske berodde på att han fått en
vattenproducent som sponsor.

Cellavision, Lund. Med kunden i fokus.

GP-serien

C

ellavision Chess Cup i Lund
inledde årets GP-serie med lapp
på luckan. Bland 249 deltagare
och flera utländska stormästare var Lars
Karlsson överlägsen och vann på 7½/8.
Nästa stopp: Västerås.
 Läs mer om Lasse Karlsson
i Lång rockad på s.65.

Bild: TV2, Norge

¢ ledare

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

”Det är inte mitt fel.” Veselin Topalov (skymd) sträcker
avvärjande händerna i luften efter att Carlsen förlorat på tid.
TfS #3
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komponisten Rudolf Forsberg

Gärdet, Stockholm. Ett bräde står på matbordet i trerummaren. Torn mot löpare och
några bönder vardera. Handen som flyttar pjäserna är senig med sköra blodådror, men
den rör sig snabbt. Dit, dit, dit, dam, schack, schack, slag och så är svart patt. Pjäserna
ställs tillbaka för nästa variant. Nu är det vit som blir patt. Så plockas löparen bort och
vi har ett nytt problem. Löparen dyker upp igen när svart går ner med en bonde – och
vit promoverar också till löpare. Det är en magisk dans och jag är förbluffad, saknar
ord. Men 98-årige Rudolf Forsberg är inte nöjd. Det är något som fattas innan studien
blir fullbordad. 						
TEXT AXEL SMITH

D

et började med en idé. För tre år
sedan vaknade Rudolf mitt i natten
och undrade om det gick att skapa
en ställning där både vit och svart
blev patt i olika varianter, och där
båda underpromoverade till löpare. Nästan allt i
studieväg var redan gjort, men detta kunde vara
något originellt. Och så satte han igång att jobba.

SPELETS GRUNDER lärde han sig av sin pappa
hemma i Boden nästan nittio år tidigare.
— Första gången jag såg schack var när två
personer satt mitt emot varandra och bara tänkte.
Det såg underbart ut.
Länge hade han ingen annan än pappan att spela
med, men av en slump upptäckte sekreteraren i
schackklubben att han kunde lösa kombinationer.
Och i klubben upptäckte han TfS.
— Det var som en uppenbarelse. Alla partier
och problem. Gamla TfS är trevliga att bläddra i.
Rudolf blev Bodenmästare och gick upp i Norr
bottens mästarklass. Efter att han gått igenom
realskolan i Boden gällde det att få tag på jobb och
han tog då värvning i signalregementet i Boden.
Han hade bara tänkt stanna i tre år, men så kom
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Illustration: Allan Lennerstad

Drömmen om en idé

andra världskriget och han blev kvar i det militära.
Under tiden studerade han per korrespondans
till radioingenjör och blev så småningom byrå
direktör. Han fick resa runt i hela världen och har
gjort över tjugo resor med flyg.
Så småningom blev det flytt till Stockholm.
Där spelade han för Wasa och Rockaden, med
vilka han vann Lag-SM 1957 och 1958. Men han
var ofta trött på kvällarna när schackklubbarna
samlades. I stället började han komponera studier
och problem. Den första publicerades 1945.
— Men det var när jag blev pensionerad 1982
som jag började på allvar. De flesta av mina
konkurrenter hade fördel av att ha börjat i
femtonårsåldern. Det var väldigt svårt innan man
lärde sig, så det tog några år för mig att bli bra.
Många av studierna vann olika priser, bland
annat i TfS. Han är inte nöjd över att problem
spalterna försvunnit.
— Jag tycker det är mycket tråkigt att TfS
har förfallit så mycket som den har. Jag har
prenumererat sedan 1935 men funderar på
att sluta, den har blivit väldigt dålig. Partierna
försvinner också och de som är med är väldigt
konstiga.

Ajechin lämnade alltid brädet.
Han visste att han inte orkade
sitta och glo när andra tänkte.
RUDOLF RESER sig och går genom vardagsrummet,
som är prytt med tavlor. Han har målat alla
själv, porträtt och bilder av platser han bott på.
Tillsammans med matematik och gymnastik
är det hobbies som präglat hans liv. Och så
komponerandet. Han kommer tillbaka med
en pärm där han samlat allt. Nio studier och
etthundrasju problem. Ofta har det börjat just
med en idé.
— Har man inte det är det meningslöst. Man
måste nog ha en del kreativitet från början.
Normalt tog varje studie några månader att
skapa. Mycket av tiden gick till att kontrollera om
den var korrekt. Många gånger fanns en bilösning
och då fick han börja om. Varianter och ställningar
antecknar han aldrig förrän han är färdig. Allt
hålls i minnet.
— På den tiden jag spelade schack var man

tvungen att lämna ifrån sig protokollet. Så man
fick alltid skriva upp vinstpartierna ur minnet
efteråt, det ena draget efter det andra. Det är inte
så svårt som man tror. Alla schackspelare är goda
blindspelare.
Att han gick över till problem var för att slippa
allt jobb med att bevisa att lösningen är korrekt.
Matt i två eller tre drag är mycket enklare att
kontrollera. Men förförelsen med dubbelpatten
och dubbelpromoveringen kunde han inte låta bli
att drömma vidare om. Den har tagit längre tid
än vanligt.
— Jag trillade för något halvår sedan och fick
ligga på flera olika sjukhus innan jag äntligen
kunde komma därifrån. Tack vare, eller på grund
av att jag blev sjuk har studien försenats. Den
måste förbättras, det ska finnas en entydig lösning.
Det har varit svårt att jobba med det när jag var
sjuk, men jag håller på lite då och då.
Men inte för länge i sträck.
— En sak har jag kommit underfund med,
kanske mer än många andra. Hjärnan orkar inte
tänka mer än en kvart. Det gäller även i vanligt
schack. Den där kända, den där Andersson, han
kunde sitta och glo hur länge som helst. Men ju
mer man sitter, desto sämre drag gör man. Det är
ett faktum.

Rudolf bläddrar i pärmen med sina kompositioner.
På väggen syns tavlor han målat, och i bakgrunden
skymtar drömproblemet.
TfS #3
2015
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— Man blir till slut så trött att man inte orkar
tänka klart. Andersson gjorde ofta såna där
underliga missfosterdrag på grund av att han var
trött. Man märker det inte själv.
En viktig inspirationskälla är Aljechin, som var
världsmästare när Rudolf började spela schack på
tjugotalet.
— Han lämnade alltid brädet och gick omkring.
Han visste att han inte orkade sitta och glo när
andra tänkte. Det är samma med studier, om man
lämnar och kommer tillbaka, då ser man klart.

Man kan knappast göra ett problem
utan att det är gjort förut.
RUDOLF ÅTERKOMMER gång på gång till att i
nuvarande utformning är TfS inte intressant för
äldre läsare. Det är för få partier.
— Det är synd att man inte får se början. Det
är mycket svammel, man behöver inte prata så
mycket om alla drag.
En tidskrift han däremot gillar är Springaren.
Den ges ut av problemschackklubben, som han
umgicks mycket med när han började komponera.
Många av medlemmarna har gått över till att göra
andra typer av problem.
— Det har blivit så, man kan knappast göra ett
vanligt problem utan att det är någon som gjort det
förut. Det är ingen idé att försöka göra tvådragare
och det gäller i viss mån tredragare också.
— Christer Jonsson gör exempelvis hjälpmatter,
han är en av världens främsta problemister där.
Och det är vanligt med fantasiproblem med halva

hästar eller gräshoppor, damer som kan hoppa.
När en studie är färdig skickas den iväg till en
tävling. Känns det inte tomt att lämna ifrån sig
problemet efter månaders arbete?
— Nej, man får vänta ett par år innan domslutet
kommer. Och det är svårt att veta. Domaren kan
ha en egen idé om vad som är vackert. Vad är
egentligen en vacker flicka?
RUDOLF ÅTERGÅR till brädet och visar ytterligare
några varianter. Han tror inte att det finns någon
föregångare, de två förförelserna är så speciella.
— Det tog ett tag innan saker gick upp för mig.
Att det ska sitta ett torn där exempelvis.
Han pekar, men jag får inte lov att ta något
foto där hela ställningen syns. Då kan någon
konkurrent stjäla idén.
Än har han mer att bevisa. Han är inte säker på
att studien är korrekt. Och åldern ser han inte som
något hinder.
— Jag är 98, så jag har några år kvar. Jag känner
mig inte gammal, men den där sjukdomen jag haft
är inte över än. Är lite virrig ibland, men schack,
det glömmer man inte.
Och drömproblemet står kvar på brädet.
— Kanske publicerar jag det om något år, men
inte i TfS. n

 Tre av Rudolfs studier.
De upp- och ned-vända damerna i den tredje
är gräshoppor som flyttar som damer, fast med
skillnaden att de måste hoppa över en motståndar	pjäs och landar på rutan bortanför denna.
 Lösningar på s.63.


          
            
           
       
           
         
        
          





8

Vit drar och vinner.

Vit drar och vinner.

Vit drar och håller remi.

TfS 1979/5. Bokpris.
Efter S.Clausen, Aftonbladet 1931.

WCCT 1989. 13:e plats.

TfS 1963. Tredje pris.
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r boknytt
Efter fyra års arbete har Emanuel Berg satt punkt för sin trilogi om franskt.
Philip Lindgren har satt tänderna i över tusen sidor.

Heltäckande och högklassigt

Ä

nda sedan jag började med schack har
jag tyckt att Franskt varit en ”tveksam”
öppning. Varför ska man stänga inne
vitfältslöparen på c8 när man kan gå ut med den
som i exempelvis Caro-Kann?
Främst av denna anledning har jag valt att spela
andra svartöppningar mot 1.e4, såsom Sicilianskt i
form av Draken och Najdorf samt just Caro-Kann.
I Limhamn finns det flera starka spelare som
väljer franskt och då tänker jag främst på Stellan
Brynell, som är ledande i öppningen, men även
på Linus Johansson och Stefan Schneider. Men
Franskt har undgått mig.
Att få möjligheten att recensera Emanuel
Bergs tre franskvolymer såg jag som ett ypperligt
tillfälle att lära mig varför denna öppning är så
populär både i min egen klubb och i den absoluta
världseliten.
Som tvåfaldig svensk mästare är Berg känd för
sin aggressiva spelstil och han spelar allt som oftast
på vinst. Han har spelat för Sverige i Olympiaden
flera gånger och hans öppningsförberedelser är
erkänt välanalyserade. I mer än två årtionden har
han varit trogen till sitt franska försvar.


 
 
   
   
   
    
  
  


Huvudvarianten: 1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3
¥b4 4.e5 c5 5.a3 ¥xc3 6.bxc3 ¤e7 7.£g4.

The French Defence
Emanuel Berg (Quality Chess)
Efter 1.e4 e6 2.d4 d5 har vit en rad olika
möjligheter att välja mellan. Mot 3.¤c3 väljer
Berg att gå in i Winawer med 3...¥b4 i stället för
3...¤f6. Både volym 1 och 2 täcker detta – den
första allting med undantag för huvudvarianten
7.£g4 (se diagramställningen), som är så viktig
att den behandlas separat i volym 2.

Det är oftast Bergs känsla
för Franskt som avgör
vad som ska spelas.
Berg erbjuder två varianter för svart. Den ena är
7...cxd4, som är känd som poisoned pawn. Detta
är teorifyllt och komplicerat, och mycket rimligt
är detta Bergs val. Som alternativ föreslår han det
mer solida 7...0-0 med två olika alternativ efter
8.¥d3: 8...f5 och 8...¤bc6. Läsaren blir bortskämd
av flera spelbara varianter, vilket gör att det är upp
till varje spelare att avgöra vilket som passar ens
stil.
I den tredje och sista volymen analyseras Fram
TfS #3
2015
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skjutningsvarianten, Tarrasch, Avbytesvarianten,
Kungsindiskt på förhand och udda varianter.
Det råder inget tvivel om att Berg har stor
erfarenhet av öppningen. Varianterna har alltid
uppbackning av motorer men det är oftast hans
känsla för Franskt som avgör vad som ska spelas.
För en oerfaren franskspelare är det dock oerhört
lätt att blanda ihop varianterna eftersom det ibland
är hårfina detaljer som skiljer. Berg utnyttjar alltid
dragordningen till fullo, vilket gör att svart hela
tiden måste vara redo att förstå skillnaderna
mellan olika varianter.
Sammanlagt har de tre böckerna över tusen
sidor, vilket är otroligt mycket stoff och enligt
min mening är detta inga böcker man läser från
pärm till pärm. Gör man det kan det vara lätt att

glömma eller blanda ihop små detaljer. Böckerna
bör snarare användas för att slå upp någon särskild
variant inför eller efter ett parti.

S

ammanfattningsvis är Bergs böcker
strukturerade, heltäckande och högklassiga.
De är till för den ambitiösa spelaren och den
passar både den som söker efter solida ställningar
men även den som strävar efter komplikationer.
Efter att ha läst igenom de tre volymerna har
öppningen gått från att ha varit ”tveksam” sett från
mina ögon till att vara en öppning värd att lägga
till i sin repertoar.
Be aware!
PHILIP LINDGREN

37:e BJÖRKSTADSSCHACKET
Umeå, 30 okt - 1 nov
På fredagen spelas snabbschackspartier och på
Allhelgonadagen växlas det om till långpartier.
rockaden.info@gmail.com / 070-2190256 (Anna-Karin)
Fullständig inbjudan: www.rockaden.nu

Tidskrift
för Schack
Vi har alla årgångar.
Inbundna 1906-1994.
Många lösnummer.
Köper-Säljer. Hela samlingar
schackböcker. Towerclock på
lager, bruna/gröna, vinge för sista
minuten, 3 års garanti.
Humana priser.
S E Consult, Box 48095
418 23 Göteborg
Tel. 031-91 04 44
Tala med Stellan Persson
E-mail: contact@chesshouse.se
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MANNE JOFFE

27 mars 1928 – 2 februari 2015
Det har kommit in många förslag till artikelserien ”Vart tog
de vägen”. I detta nummer var tanken att porträttera Manne
Joffe. Han gick dessvärre bort i februari.
Max Abraham Joffe representerade till en början MatteusPojkarna (MP) och senare Solna. Den första stora fram
gången var segern i Stockholmsmästerskapet 1950. Han
nådde snart Sverigeeliten och efter att ha kommit trea i
en uttagningsturnering inför OS i Moskva 1956 blev han
uttagen som första reserv i Sveriges lag. Manne Joffe gjorde
bäst resultat i laget med +6 =1 -2.
1963 delade han segern i Nordiska Mästerskapen i Odense
med Bjørn Brinck-Claussen, Danmark. Något särspel kom
aldrig till stånd eftersom Joffe vägrade och ansåg sig ha vunnit titeln på kvalitetspoäng.
Fyra år senare var han åter nära att bli nordisk mästare. Därefter gjorde oviljan att förlora, i
kombination med dåliga nerver, att han trappade ner på närschacket.
När Joffe gick i pension var han programmerare på ett statligt bolag. Han bodde med sin bror på
Lidingö och sågs ofta som ensamvandrare, även nattetid. Med sitt speciella utseende var han lätt
att känna igen.
På 1990-talet gjorde han comeback i korrschack, där han blivit Svensk Mästare redan 1954.
ICCF:s cupfinal inleddes med 3277 deltagare, och efter flera omgångar med en speciell form av
schweizerlottning kom han trea.
1994 tog han sin andra korr-IM-norm och erövrade därmed titeln. För framgångarna tilldelades
han Schack-Gideon, Sveriges Schackförbunds utmärkelse till årets prestation.
När han avslutade korrkarriären vid millenieskiftet var han rankad på 24:e plats i världen.
Källor: Peter Holmgren, Ingemar Johansson

Stig Friström, 1949 ansökte Manne Joffe
Rödeby
om tjänstledighet för att delta
		
i SM. Det blev avslag
		
med motiveringen att schack
inte är någon idrott. Han kom till mej och
beklagade sej och var mycket besviken. Nu
skulle han bli vapenvägrare och göra allt för
att slippa det militära. Men det var inte lätt
på den tiden. Från att ha varit befälselev blev
han degraderad till handräckningstjänst,
dessutom med påbackning några månader,
eftersom handräckningspersonal inte gör några
repetitionsövningar. Det var slutet på Mannes
militära karriär.

OS-laget 1956. Från vänster: Jakob Ekelund (ledare),
Gideon Ståhlberg, Åke Stenborg, Kristian Sköld, Åke
Backlund, Manne Joffe, Lennart Ljungqvist och Olle
Carlberg (ledare).

Vart tog de vägen?
Bengt Hammar trivs på veteranturneringar
Under 1970- och 80-talet spelade Bengt Hammar SM-gruppen tio år i rad, samtidigt
som han var förbundskapten och flitig korrspelare. Hela livet har emellertid schack
intresset fått samsas med bridge och jazz.
TEXT AXEL SMITH ILLUSTRATION AYDIN RAMEZANI

S

edan ett par år tillbaka tillbringar Bengt
somrarna i skärgården utanför Stockholm.
Han säger att han lider av lätt lappsjuka och
denna dag är han i lägenheten på söder för
att vattna blommor och hämta post. På t-shirten
finns ett diagram från slutkombinationen från
Fischer - Myagmarsuren 1976, och i arbetsrummet
vittnar en tenor- och en barytonsax om ett av hans
andra stora intressen. Bredvid står ett bräde som
en ständig påminnelse om vad han borde titta på.
Grūnfeldteori. Bridgeintresset är mera dolt men
gestaltas genom ett fotografi av hustrun, som han
spelar med ett par kvällar i veckan.
På swingjazzens storhetstid i slutet av 50-talet
gick Bengt på gymnasiet, och musiken gick så bra
att han såg sig som halvprofessionell under några
år. Men så kom Beatles och när man hör honom
berätta om ett av sina korrpartier förstår man att
det ändå var schacket som drog det längsta strået.
— Det drag jag är mest nöjd med är nog Ta7
mot Demian från Kanada i OS-finalen 1998. Jag
var på besök hos min syster i Spanien, men under
två veckor gjorde jag inget annat än att analysera.
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— Hade med mig några barn som hon kunde
leka med medan jag låg i poolen och analyserade.
Var så jäkla nöjd och vann sedan partiet.
Det är svårt att förstå hur han hunnit med alla
sina hobbies, samtidigt som han fått tre barn i ett
av sina tidigare äktenskap. Själv har han en enkel
förklaring.
— Jag var mattelärare och kan man sina kurser
gör man inte mycket mer än att öppna dörren och
babbla lite. Jag har haft ett mycket milt arbetsliv,
det lilla jag jobbat.
Det blev tre decennier som lärare i Motala.

BENGT VÄXTE upp i Mjölby och lärde sig tidigt
reglerna av sin pappa, men han hade ingen att
spela med. Det ändrade sig en dag på realskolan.
Det var jullov och han skulle gå på bio med en
kompis, men eftersom det regnade frågade
kompisen om de inte kunde stanna inne och spela
schack. Det första partiet avbröts när de blev
oeniga om rockadreglerna, men sedan spelade de
varje dag i en vecka. Därefter hade kompisen fått
nog.
I Mjölby fanns ett schackcafé och kungen på
caféet var en gatsopare som hette Sixten Tor, och
som blev ”världsberömd” då han jagade tidningen
Se:s chefredaktör genom stan för en kastad fimp.
På Sixten Tors gator skulle det vara rent.
Han tog Bengt under sina vingars skydd och
lärde ut allt han kunde. Därutöver blev det
noggranna studier av de schackböcker som
biblioteket hade att erbjuda.
I sin debut utanför klubben år 1960 delade Bengt
segern i sin grupp i Junior-SM i Kiruna, men
hade sämre särskiljning och gick inte vidare till
final. Schackcaféet i all ära, den verkligt fruktbara
miljön kom när han fick plats i Östgötalaget, som
vann Lag-SM-guld 1964. Spelarna trivdes så bra
tillsammans att de, när reglerna ändrades och man
inte längre fick delta med landskapslag, gick ihop
och samlades i en klubb. Den döptes till Allians
och slogs i toppen i Lag-SM både i närschack och
korrschack.

I just korrschack blev Bengt svensk mästare.
— Egentligen skulle jag blivit stormästare efter
ett resultat i OS, men det blev något fel och jag
blev bara IM.
I närschack var resan mot eliten längre.
— Jag kom alltid tvåa i Mästarklassen. Sedan
vann jag 1976 och efter det stannade jag kvar i tio
år i Sverigemästargruppen. I allmänhet kom jag
sexa.
— Ett problem är att jag haft en viss fäbless
för vackra saker. I Korr-SM 1986 gav en spelare
upp alla sina partier, men jag ville vinna snyggt
och övertalade honom att fortsätta vårt parti. Så
offrade jag pjäs felaktigt, förlorade och kom tvåa.
Även i närschack tycker Bengt att han inte var
tillräckligt engagerad i resultaten. Han har alltid
haft dålig kondis och tog hellre remi än plågade
livet ur folk i långa slutspel. Det roligaste var
öppningsfasen och det är en orsak till att blixt blev
något av en specialgren.
— Jag vann det starkaste Blixt-SM:et som
någonsin spelats, 1974. Rolf Martens var med för
enda gången under sin storhetstid och det var
tuffare än nu, med dubbelronder. I blixt har man
stor nytta av egna öppningsvarianter, om man kan
dem tillräckligt långt, så jag hade mycket gratis.
Men snarare än en jakt efter framgångar har
hans schackspelande varit en jakt efter äventyr,
bland annat i Sovjetunionen och Barbados. Han
får berätta själv.

BENGT HAMMAR
Klubb
Född
Bor
Meriter

Stockholms Schacksällskap
5 maj 1942
Söder i Stockholm
Landslagsspelare, Svensk korrmästare 1954,
Korr-IM 2001.
Barytonsaxen vilar mot bokhyllan medan Bengt visar sin vinst mot Philip Lindgren från Rilton Cup i fjol.
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Besök i Sovjetunionen

N

yårshelgen 1969-70 var jag och min
blivande fru i Sovjetunionen. Vi kom
till centralschackklubben i Moskva och
jag blev visad till en av de lägre våningarna. Efter
några partier skickade de upp mig en våning. Jag
vann ytterligare något parti och tog mig vidare
uppåt. Ojojojoj, sa de. Vi ska fråga om Bronstein
är intresserad.
Det var lite som i kyrkan: ”Varsågod och stig
in.” Vi var på översta våningen, finvåningen, i
en stor lokal med ett podium i mitten. Så kom
Bronstein in och hälsade. ”Two games”, sa han.
Vi satte oss där med en rysk schackklocka i storlek
ungefär som en resväska. Det var massor med folk
som stod och tittade.
Vi lottade om färg och jag fick vit. Fick i stort
sett in en gammal prepp i Caro-Kann och vann
partiet. I rena glädjeyran spelade jag 1...e5 i nästa
parti. Det blev Kungsgambit och jag blev slaktad.
David försvann ut genom en dörr och hämtade
två äpplen. ”It’s for you”, sa han, ”för vinsten.”
Sedan frågade han om jag hade tid att spela fler.
Det blev en remi och så vann han det sista i en
Bronsteinsicilianare. Stämningen var fantastisk.
När vi spelat färdigt frågade han vad jag skulle
göra och fick höra att vi skulle till Leningrad. Då
skrev han ett rekommendationsbrev till Chigorins
schackklubb. Det hade jag stor glädje av. På
hotellet där vi bodde fanns en utlänningsbar på
översta våningen där borgmästaren satt och
spelade schack. Jag visade brevet och, ojojoj, han
bugade och sa: ”Får jag den äran”. Sedan stängde
han baren, slängde ut alla gästerna – även min
blivande fästmö – och jag fick spela mot i stort sett
alla som ville ur personalen. De bjöd på allt och
jag blev fullare och fullare, men det blev de också.
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Förbundskapten i Sverige

A

lexander Hildebrand hade tjatat och först
sa jag nej i några år. Men jag hade nog
passande egenskaper: var rätt så jämn
i humöret, blev sällan förbannad och hade lätt
att förstå folk. Analytisk men också något av en
estradartist.
Men det blev för många roller. Jag var med i
CS, spelarföreningen, var förbundskapten och
spelade i Sverigemästargruppen. Efter det stora
upploppet under SM i Borås 1979 började jag ha
sämre förtroende för mina gamla käpphästar i
laget.
I Borås spelade vi i en gammal textilfabrik,
där det fanns ett sällskapsrum med mat som fick
disponeras av alla som jobbade med arrange
manget.
Första lördagen skulle några grabbar från Kinna
på fest och hade satt en helliter renat i kylskåpet.
SM-gruppen hade en fast tävlingsledare och han
fick syn på flaskan. Eftersom allt kunde disponeras
av funktionärerna drack han och en vän ut det
där. Det blev ett jäkla hallå, folk blev jätteosams
och han fick sparken.
När det var dags att spela kom en annan försynt
man och startade ronden. Efter en timme kom den
förre tävlingsledaren tillbaka med tårar i ögonen.
Han tog alla spelarna i hand för tiden som varit.
”Jag har fått sparken...”
”Bryt spelet”, ropade någon, och så blev det. Det
togs kontakt med SA Fenix i Borås för att låna deras
lokaler och ordna en egen Sverigemästargrupp.
TV och lokalpressen kom dit och jag satt mellan
stolarna och skulle besvara alla frågor.
Ronden kom igång på eftermiddagen och
tävlingsledaren fick vara kvar — det var villkoret
som spelarna ställde. Det var för barnsligt och
för dumt. Att vissa var lättlurade var ingen
överraskning, men även flera som jag trodde att
jag kände väl lät sig luras av tårarna.
Nej, det blev jobbigare att vara förbundskapten
och samtidigt hade en ny spelare börjat få ambi
tioner och ringde varje vecka ...
När jag tjatat på Håkan Åkvist i några år gick
han med på att ta över.

B

urevestnik från Moskva kom till Lund
1976 för att spela semifinal i Europacupen.
De spelade två matcher med en ledig dag
emellan. De ”unga pojkarna” frågade om jag
kunde fixa att de fick se porrfilm.
Javisst, det gick att ordna. Till lunchen? Nej, all
day, om det gick bra.
Det ordnades en buss och så skjutsade vi dem
till porrbiografen. Den första filmen var ”Utan
trosor i tyrolen”. Vi frågade när vi skulle hämta
dem.
”Så sent som möjligt.”
Smyslov och Taimanov var inte roade, så vi åkte
till Lund och spelade blixt i stort sett från tidig
eftermiddag till sen kväll. Sedan sjöng Smyslov en
snutt och Taimanov spelade piano.
En oförglömlig kväll.

Förbundskapten på Barbados

J

ag pensionerade mig i förtid och flyttade
ihop med en kvinna som bodde halva året på
Barbados, där hon öppnat en krog som hette
Viking Inn. Jag var där från och till i åtta år och då
blev det att jag kom igång lite mer med schacket
igen.
Jag försökte få recidency för att kunna spela för
dem, men det blev avslaget. Hela Västindien vill
flytta dit eftersom lönerna är mycket högre, så
de är restriktiva. Däremot kunde jag vara coach
och blev någon slags förbundskapten. De har
knappt en halv miljon invånare men rätt så livlig
verksamhet. I bridge är hälften vita, men i schack
var det bara jag. Det säger en del om statusen,
men det var trevligt på båda ställena.
På olympiaderna var vi aldrig mer än tre som
åt frukost tillsammans, fastän jag försökte. De
svenska gängen är mycket mer disciplinerade.
När jag kom till Barbados började jag göra
papperskartotek av mina analyser, och spelarna
döpte det till Ben’s secret database. Det var drygt
hundra a4-sidor med tre noggrannt utvalda
partier per sida. I höstas hade jag lagt dem i en
väldigt tjusig datorväska och allt blev stulet.
Det är förjävligt.

Foto: Calle Erlandsson

Foto: SSKK-bulletinen 1976

Bengt berättar

Sovjeter i Sverige

Gamla polare. Ulf Andersson och Bengt Hammar vid Veteran-VM i 2010, där Uffe var med som åskådare.
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Bengt återgår till brädet och det drag han hittade
på semesterresan i Spanien.

n

&

Valer Eugen Demian
Bengt Hammar
OS 1998
Kommentarer: Axel Smith



   

    
   
  
   
  

Vit har en farlig dubblering på h-linjen som
kompensation för de två bönder han offrat. Det
finns endast ett drag som håller ihop svars ställning.
21...¦a7!
Efter 21...¤h5 22.¤f4 bryter angreppet igenom,
liksom efter 21...¤xc6 22.gxf6 ¦a7 23.¤f4 £e3
24.¥c4+.
22.gxf6 £e3!
Nu hotar svart äntligen tornet, som bara har en
vettig flyktruta. Men även nästa drag är viktigt, för
att stoppa löparschacken på c4.
23.¤f4 d5 24.¦d6? £e1+ 25.¢c2 b3+!


 
   
  
   
   
  
   
  

Svarts angrepp är avgörande och Demian
dukade under utan krusiduller.
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— När jag långt senare fick tag på Fritz 10, då sa
det bara splatt och så sa den ¦a7. Då känns det att
man inte är med sin tid längre.
Nu har han hittat ett sätt att känna sig hemma i
tidsrummet. Veteranturneringar.
— Datorer har gjort schack så annorlunda. Det
är därför jag slutade spela korrschack, som jag
tyckte så mycket om, men det är också därför det
känns bra att spela veteranschack. Det är inte lika
mycket datorer.
— Och lagtävlingarna är kul.

Som alla andra somnar jag med
varianter surrande i huvudet.
Bengt, Nils-Åke Malmdin och Magnus Wahl
bom åker runt på det mesta, och i Stockholm
anlitar de Ulf Andersson som tränare i Veteran
schackföreningen.
— Det var jävligt roligt att jobba ihop med Uffe
på den tiden jag var förbundskapten. Vi hade
ett fantastiskt bra samarbete inom laget och var
aldrig oeniga om laguttagningarna. Nu har vi kul
på tisdagsförmiddagarna. Uffe har blivit rolig,
pratsam på gamla dagar.
Samtidigt är det seriöst och Bengt studerar
fortfarande teori. Grūnfeldställningen pockar på
uppmärksamhet och han visar några drag.
— Bridge är ett sällskapsspel medan schack är
ett tävlingsspel. Man umgås ju i bridge, även om
man umgås på eländiga villkor. I schack är det
snarare tvärtom. Det är som underhållning eller
att arbeta.
Så hur står sig egentligen schacket i konkurrens
med bridge och jazz? Det kan man inte undvika
att märka.
— Har man nått en viss schacklig nivå så kan
man inte komma ifrån. Jag somnar ju precis som
alla andra, antar jag, med varianter surrande i
huvudet. Och jag vaknar ofta med varianter. När
jag började med korrschack var det ännu oftare.
Då fick man rusa upp och kolla om det stämde.
— Det gjorde det nästan alltid. n

¢ stormästaren

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

Emanuel Berg blev svensk mästare 2009 och 2010. Inför sista ronden i sommarens
SM-grupp behövde han besegra Nils Grandelius för att framtvinga särspel. Emanuel
kommenterar partiet och skriver om hur han lärde sig att spela hårt på vinst.

Kamp vid brädet
många sätt att
träna och förbereda sig inför
turneringar
och
specifika
partier. Vilket man än väljer är
det som oftast ändå vid brädet
som det hela avgörs.
I denna artikel ska jag fram
föra vikten av att spela ut sina
partier och att grundligt gå
igenom dem för att förbättra sin
schackliga förståelse.
DET FINNS

handlade
schack för mig mycket om
att vinna varje parti. Ofta var
det till och med viktigare än
slut
resultatet. Jag minns till
exempel då jag spelade Örebro
turneringen 1994 och efter en
knackig start radade upp sex
raka vinster. I den nionde och
sista ronden mötte jag min
huvudkonkurrent som vid vinst
skulle passera mig i tabellen. I
en skarp variant i Froms Gambit
valde han att bjuda remi i en
oklar ställning med ömsesidiga
chanser, och jag kunde säkra
turneringssegern. Jag var dock
helt fokuserad på att fullborda
mitt staket och ta min sjunde
raka vinst, vilket efter många
om och men lyckades. Huruvida
beslutet att fortsätta var korrekt
kan ju diskuteras, men det har
helt klart varit till god hjälp
SOM UNG JUNIOR

under min schackkarriär. Att
våga satsa och ta risker är viktigt
för att nå framgång.
I nedanstånde exempel vill
jag i stället belysa ett annat
scenario. När jag ett år senare,
1995, spelade i Gausdal
International fick jag chansen
att möta klart högre rankat
motstånd än mig själv och även
några stormästare. I rond åtta
spelade jag svart mot ryske
Ivanov.
 Mikhail M. Ivanov
n Emanuel Berg
 Gausdal 1995
1.¤f3 e6 2.g3 f5 3.¥g2 ¤f6
4.0–0 ¥e7 5.c4 0–0 6.d4 d6
7.¤c3 £e8 8.b3 a5 9.¥a3 ¤a6
10.e3 c6

Foto: Calle Errlandsson

Tre hobbies — en vinnare

GM Emanuel Berg

Född: 28 december 1981
Klubb: SK Team Viking
Yrke: Schackspelare
Bor: Arvika
Träningstips: Ta aldrig remi
Förebild: Kreativa spelare som
spelar på vinst. Måste jag nämna
ett namn blir det Paul Morphy,
som spelade Kungsgambit.
Bästa schackbok: Mitt System
Meriter: Stormästare 2004,
Svensk mästare 2009 & 2010
Kuriosa: Utgör med tre av
sina sex barn åttio procent av
medlemmarna i Dragkampen.



  
 
   Holländare och står en aning
   bättre.
  11.d5?!
Vit är lite för het på gröten
  och forcerar spelet för tidigt.
  11...cxd5 12.cxd5 e5
 Svart har nu en bekväm
Ivanov har valt att spela en
solid uppställning mot min

låsning i centrum och fina
bönder på e5 och f5. Springaren
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på a6 kan vid behov backa till
c7 för att gardera upp den något
försvagade punkten e6.
13.¤a4?!
Vit fortsätter att spela aktivt
men hamnar än mer snett med
pjäserna.
13...¤d7
Nu är b6-fältet garderat
medan ...b7-b5 är ett allvarligt
hot. Dessutom går inte längre
¤g5 att spela.
14.£e2 b6 15.¦fc1 ¦b8
Återigen hotas ...b7-b5.

19...g5!?
Svart står utmärkt och kan
expandera på kungsflygeln utan
risk.
20.¥c1?!
Här var 20.¤a7 värt att prova
för att åtminstone få lite aktivt
motspel med ¤c6 i något läge.
20...¤b4
Aktiverar samt hotar d5bonden än en gång.
21.¤c3
Vit har fått backa hem med
nästan alla sina pjäser och står
helt bedrövligt. Svart har många
bra drag att välja mellan som
leder till minst klar fördel. Jag
valde ett av dem.
21...b5

är en klart
högre rankad motståndare som
bjuder remi bör man ana oråd
och ska definitivt inte acceptera
såvida det inte är en uppenbar
dragupprepning eller dylikt.
Detta fick jag erfara i sjunde
ronden av Viking Games 1997.

NÄR DET I STÄLLET

 Emanuel Berg
n Vladimir Bagirov
 Viking Games, Åland 1997


1.e4 ¤f6 2.e5 ¤d5 3.d4 d6
 
4.¤f3 ¤b6
Svart väljer att frivilligt
  
retirera
med springaren till
  
b6,
något
som Bagirov även
  experimenterat
med tidigare.
       5.¥e2 dxe5 6.¤xe5 g6 7.¤c3
    ¥g7 8.¥f4 ¥e6 9.£d2 h6
      10.0–0–0
     

    
  
  
16.¤c3
  
Vit tvingas retirera och svart   
  
får chansen att aktivera.
  
    
16...¤dc5 17.¤b5 ¥d7 18.¥f1 
    
 Dessvärre innehöll det också     
   ett (o)taktiskt remianbud. 
   Möter man en klart högre   
   rankad spelare och dessutom en 
förväntar man sig
  stormästare
att de ska spela vidare även om de Med enkla sunda utvecklings
     står sämre. Här visade sig dock drag har vit fått en bekväm
   Ivanov väldigt professionell och fördel och svart har redan
   accepterade tacksamt anbudet. uppenbara problem med sin
    Det blev således en ganska så ställning, vilket gavs tydligt
remi för min del och uttryck för i och med svarts
 smärtsam
jag ångrade djupt att jag bjöd.
nästa drag.
Vit gör allt för att hålla kvar
springaren på b5 men tappar i
stället gardering i centrum.
18...£f7 19.¦d1?!
Ett passivt försvarsdrag som
bjuder in svart än mer i partiet.
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När en högre rankad
motståndare bjuder
remi bör man ana oråd.

10...c6
Ett naturligt drag för att
hindra fram
stöten d5. Det
inkluderade remianbudet var
dock överflödigt. Jag hade inga
som helst tankar på att acceptera,

men uppskattade medgivandet
från min motståndare.
Vid sådana tillfällen brukar
jag ofta ta en extra lutare för att
om möjligt hitta den optimala
uppföljningen och undvika att
svart slinker undan med bara en
lite sämre ställning.
11.£e3!
Vit aktiverar damen samt
hotar ¤xg6. Dessutom riktas
tornet på d1 mot damen på d8
med drag som d4-d5 liggandes
i luften.
11...¥d5 12.¦he1
Vit tar med den sista pjäsen i
spelet, som dessutom riktas in
mot kungen på e8. Svart ligger
långt efter i utvecklingen och är
nära att vara helt förlorad trots
materiell jämvikt.
12...¤8d7 13.¥d3 ¤f8
13...¤xe5 var bättre men löser
inte problemen. Vits ställning är
överlägsen efter 14.dxe5.

Vit har nu bytt bort svarts
försvarslöpare på kungsflygeln
vilket ökar trycket mot svarts
ställning än mer.
17...£d6
För att eventuellt rockera långt.
18.£g5
18.£f4! var ännu starkare.
18...0–0
Svart rockerar in i angreppet,
men det är svårt att se någon
räddning. 18...0–0–0 faller
på 19.¤xd5 £xd5 20.c4 £a5
21.£xe7 med avgörande fördel.

Det är knappast
beslutet att avslå remi
som är förlustorsaken.

24.¦xd5! ¦ac8 25.¦d6 ¦xf2
26.£h8+
Även 26.¦xe6 duger.
26...¢f7 27.£xc8 uppgivet.


  
  
 
  
    
   
 
    Illustration: Allan Lennerstad

   19.£h6! ¤d7
   19...£f6 20.g4! och vit vinner. JAG HAR STÖTT på liknande
situationer som mot Bagirov
   20.¥xg6! fxg6 21.¤xg6 e5?
21...e6
22.¦d3!
följt
av
¦g3
flertalet gånger där jag också
   
med avgörande angrepp.
valt att spela vidare och i de
     22.dxe5 £e6 23.¤xd5 cxd5
flesta fall vunnit. Ibland händer
   
det naturligtvis att man förlorar
 partier där man valt att nobba
     remi, men det är knappast
beslutet att avslå remi som är
  förlust
rsaken.
   Att ospela
14.¤g4?!
ut partierna helt
Det fanns gott om tid för   och hållet är också väldigt bra
vit och 14.¢b1! hade varit ett     träning, i synnerhet mot starkt
bra väntedrag som förbättrar     motstånd. Under ett parti har
kungens placering.
 man som regel mycket bra fokus
14...¤e6 15.¥e5! h5 16.¥xg7
ger bra träningseffekt,
   vilket
¤xg7 17.¤e5
något man knappast kan
åstadkomma vid den mer av
slappnade träningen
turneringarna.

mellan
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har datorerna
kommit att spela en stor roll vid
förberedelser inför partier och
ibland har de helt tagit över. Inte
sällan känner båda spelarna till
de ”rätta” dragen och det hela
mynnar ut i direkt remi eller
remibetonat spel.
Ofta bjuds då remi av den ena
eller andre spelaren och partiet
är färdigt på 15-20 drag innan
det börjat på riktigt. I flera fall
tycker jag dock fortfarande att
det finns en del att spela om.
Mitt tips är därför att testa
motståndaren även i sådana
situationer. Ofta är det just här
— när man ska tänka själv —
som misstagen kommer. Då
kan även klara remiställningar
spelas bort till förlust.
DE SENASTE ÅREN

 Emanuel Berg
n Nils Grandelius
 SM i Sunne 2015
Som avslutning visar jag ett av
mina partier från sommarens
SM. Nils hade varit suverän i
turneringen även om han haft
lite flyt i ett och annat parti.
Inför vårt inbördes möte i sista
ronden låg han en hel poäng
före och jag behövde vinna för
att nå särspel.
1.e4 e5
Som väntat valde Nils det
mest solida svarsdraget snarare
än 1...c5 med mer öppet spel
och större chanser att spela på
vinst för båda.
2.f4!
Inget drag som objektivt sett
förtjänar något utropstecken,
men över
raskningen är en
stor del. Jag hade inte spelat
Kungsgambit i något turnerings
parti sedan 2003, så Nils kunde
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knappast vänta sig att det skulle
komma. Med relativt kort tid
att förbereda inför finalronden
som startade kl 11.00 var det
nog inte heller högsta prioritet.
Själv hade jag heller inte
särskilt mycket att gå på då
jag endast hittat ett enda parti
i basen där Nils mött denna
gambit. Då kom boken av
John Shaw, som legat oläst
på hyllan i två år, plötsligt till
god användning. Efter att ha
sneglat lite på de mest kritiska
varianterna kvällen innan var
det bestämt. Det fick bli en
comeback för Kungsgambiten!
2...exf4 3.¤f3 g5
Nils valde troget att spela som
han hade gjort 2010, där han för
övrigt förlorade mot Radoslav
Dimitrov. Helt säkert hade Nils
sett över detta och hade nog en
bra förstärkning på lut.
4.h4 g4 5.¤e5 ¤f6 6.¥c4 d5
7.exd5 ¥d6 8.d4 ¤h5
Så här långt var allt känt från
Nils föregående parti.

förstärkning för svart. Idén är
10.dxc6 bxc6 11.¤xc6 £b6 och
vit hamnar fel med pjäserna.
9...£e7
Spelat efter tjugo minuters
betänkande.
10.0–0
Jag gjorde mitt drag utan
att blinka, men Nils var också
snabb med nästa drag.
10...¥xe5


 
 
    
  
  
    
 
  



 

    
  
  
    
 
 

9.¤c3!?
Ett spännande drag taget
direkt ur John Shaws repertoar
bok. Nils tänkte nu till ordent
ligt.
9.¥b5+ spelades i DimitrovGrandelius,
varpå
9...¢f8
ledde till oklart spel. I stället
verkar 9...c6! vara en utmärkt

Nu faller 11.dxe5 på 11...£c5+
och 11.¦e1 förlorar efter
11...¥xd4+. Den kan tyckas
som att vit hamnat i en all
varlig knipa, men för mig
hade partiet inte ens börjat då
jag fortfarande följde Shaws
rekommendationer.
11.¤b5!!
Ett fantastiskt drag som inte
hotar med något mer än att
vinna tillbaka löparen på e5.
Därmed ger det svart mängder
av drag att välja mellan, varav de
flesta leder till fördelaktigt spel
för vit.
Grandelius satt ordentligt i
klistret trots att hans ställning
var helt okej och efter mycket
långt övervägande på hela 34
minuter kom till slut hans drag.
11...¤d7?!
Huvuddraget är 11...0–0
varpå det kan följa 12.dxe5 a6
13.¤d4 £xe5 med fortsatta
komplikationer och ömsesidiga

chanser.
12.dxe5 £c5+ 13.£d4 £xd4+
14.¤xd4 ¤xe5 15.¥b5+ ¥d7
16.¥xd7+ ¤xd7
I kommentatorsrummet före
slogs i första hand 16...¢xd7!?,
som inte nämns av Shaw. Precis
som i partiet har vit en bekväm
fördel tack vare den bättre
bondestrukturen.
17.¥xf4 0–0–0
17...¤xf4? 18.¦ae1+! ger klar
fördel.
18.c4


    
   
     
    
   
      
    
        



   

    
  
  
    
  
   

Detta var sista bokdraget av
John Shaw i The King’s Gambit
varpå han menade att vit stod
klart bättre. Med det i bagaget
samt en dryg timme på klockan
kände jag mig väldigt nöjd med
öppningsfasen. Samtidigt var
det nu det hela började.
18...¦de8 19.¥d2!?
Detta kändes närliggande
och logiskt. Vit bör gynnas av
att behålla löparen i längden
med tanke på att det är spel på
två flyglar. Men kanske var det
konkreta 19.¤b5 ännu vassare.
Jag övervägde draget, men
tyckte det såg en aning suspekt
ut. Det är lätt att hamna fel om
inte allt stämmer.
19...¤e5 20.b3 ¤g3 21.¦f4 ¤h5
Svart inbjuder till dragupp
repning.
22.¦e4 ¤g6

23.¦ae1
23.¦xg4? bjuder in till
kontring efter 23...¤f6 24.¦g3
¤e4 25.¦d3 ¤e5 och vit måste
trixa för att inte förlora material,
men kommer ändå sämre
efter 26.¦e3 ¤xd2 27.¦ae1 f6
28.¦3e2 ¤dxc4.
23...¦xe4 24.¦xe4 ¤f6 25.¦e1
h5
Slutspelet som uppkommer
efter 25...¦e8 26.¦xe8+ ¤xe8
27.h5 är väldigt obehagligt för
svart.
26.¦f1 ¤e4 27.¥b4 f6 28.¦e1
¦e8 29.¤e6 ¤g3

Det är omöjligt att
försvara sig perfekt
under långvarig press.

30.¤g7
Bättre var 30.¢f2!? ¤f5 31.g3
¤e5 32.¤f4 med klar fördel —
bönderna på f6 och h5 är svaga.
30...¦g8 31.¢h2 ¦xg7
Vi missade både 31...f5!? och
efter 32.¥c3! behåller vit en
liten fördel.
32.¢xg3 f5 33.¥d2 ¦f7 34.¥g5
Garderar h4 samt skapar ett
matthot.

Analysera partierna
ut i slutspelen.
34...¢d7 35.¦e6 f4+ 36.¢f2
¤e7 37.¦h6
37.¥xe7 ¦xe7 38.¦f6 ¦e4
39.¦f5 ¦d4 40.¦xh5 ¦d2+
41.¢f1 ¦xa2 42.¦f5 f3 43.gxf3
gxf3 44.¦xf3 ¦h2 45.¦f4 a5
46.c5 b5 leder till remi.
37...¤f5 38.¦xh5 ¤g3 39.¦h8
¤e4+ 40.¢f1 c6
Det mest närliggande draget
i tidsnöden, men det aktiva

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KAMPSCHACK
 Spela ut partierna till fullo, gärna till kung mot kung, patt eller dragupprepning!
 Genomgång av partier bör ske i huvudsak utan datoranalys. Att dubbelkolla med dator direkt efter gör i många fall mer skada än nytta. Analysera
gärna med motståndaren, därefter själv och fråga till sist datorn.
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med 49.¦f8! ¢xd7 50.¦xf4.
46.¦g8 ¢d6 47.g6 ¦d7 48.¦f8
49.¦xf4 ¦xg6 50.¦f7 ¢xd5
 ¦g7
50...g3!? hade varit ett lurigt
     försök i tidsnöden. Vit måste
   spela exakt för att vinna. Samma
    typ av variant följer om svart
...g3 i nästa drag. 51.¢e2!
    testar
¢xd5 52.¦xb7 ¦f6 53.¦xa7
  ¦f2+ 54.¢e3 ¦xg2 55.¢f3 ¦g1
    56.¦b7 och damflygelbönderna
   avgör.
    51.¦xb7
40...¢d6!? var också intressant.
41.¦d8+ ¢c7

bättre tid efter arton drag.
Svart kämpade väl i en sämre
ställning och efter några mindre
inexaktheter från vits sida var
remin inom räckhåll. Men som
så ofta är det näst intill omöjligt
att försvara sig perfekt under
långvarig press.

redan nämnda
tipsen så är en genomgång av
de egna partierna en central
del för att förbättras. Då
det inte bara om att
 handlar
gå igenom teoridragen eller de
     grövsta tabbarna utan också
42.¦e8?!
42.dxc6!? hade varit bättre     att analysera ut hela vägen i
med idén 42...bxc6 (42...¤xg5??     slutspelen så att man förstår
43.cxb7.) 43.¦d4 ¤xg5 44.hxg5     bättre nästa gång liknande
med goda vinstchanser i torn
    ställningar uppkommer. n
slutspelet.
42...¤xg5
43.hxg5
cxd5    
  
44.cxd5 ¢d6
Jag började inse att den    
objektiva vinsten troligtvis hade 
sprungit mig ur händerna, men
Tidskrift för Schack
svart har hursomhelst en del 51...¦f6+ 52.¢g1 ¦a6 53.a4
utser
test som måste avklaras innan ¦c6 54.¢h2! ¦c3 55.b4 a6
Sveriges främste
remin är i hamn.
56.¦b6 ¦b3 57.b5 a5 58.¦a6
schackfighter
45.¦d8+
uppgivet.
FÖRUTOM DE

TÄVLING!


        
      
       
     
     
      
     
       

45...¢c7?!
Överraskande. Bäst var det
aktiva 45...¢e5 46.d6! ¦g7
47.d7 ¢d6 48.g6 ¦xg6 49.¦b8
¢xd7 50.¦xb7+ ¢e6 51.¦xa7
¢f5 med motspel för remi.
Vit kan hålla igång partiet
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En väldigt skön vinst även om
Nils senare vann det avgörande
särspelet och tog SM-guld.
Som man kan se avgjordes
partiet inte direkt genom
öppningsförberedelser,
trots
klar fördel och över en timme

Undviker du att ta remi
så länge det går?
Skicka en motivering samt
partier från hösten 2015 till
axel.smith@schack.se.
Sista tävlingsdag: 20 nov
Regler: Juryn tar hänsyn till
bl.a. partiernas längd, men
spelstyrka saknar betydelse.
Pris: 90 minuters individuell
träning med Emanuel Berg.

Statiskt eller dynamiskt?
AXEL SMITH

Illustration: Allan Lennerstad

N

är något statiskt och dynamiskt ställs mot vartannat slutar det ofta med en kollision. I schack
kan det vara en bättre bondestruktur mot pjäsaktivitet, eller material mot kungsangrepp.
Vi som har ett visst kontrollbehov gillar statiska fördelar. Saker ska inte flyta ut och in i
vartannat, utan vi vill räkna in fåren på kvällen och hålla fågeln i handen. Vi vet vad vi har, men blir
samtidigt begränsade av att bara räkna det som är säkert.
Det har märkts tydligt i mina två senaste partier mot Nils Grandelius. Jag har tyckt att jag stått bättre
nästan hela vägen, men så har jag plötsligt blivit mattsatt. Efteråt har det visat sig att han redan tidigt i
partierna sett små försvagningar i min kungsställning och värderat de dynamiska möjligheter som de
medfört.
Även i nionde ronden av Politiken Cup såg jag och min motståndare Ilja Smirin ställningen med helt
olika ögon. Partiet blev en lång kamp mellan det statiska och det dynamiska.
Jag var tvungen att vinna för norm och då verkar en symmetriskt öppning som Ryskt vara ett märkligt
val. Men när jag tidigare varit i samma situation har jag kastat mig på svärdet med olycklig utgång. Nu
var planen i stället att spela ett långt parti. Öppningsvalet berodde dock mest på att jag ville spela något
nytt. Det vinner tid på klockan, och redan i drag tre började israelen tänka.
 Ilja Smirin
n Axel Smith
 Politiken Cup, Helsingør
1.e4
Jag förväntade mig 1.c4.
Man måste nästan vara lite
galen för att spela 1.e4 mot
någon som spelar Berliner,
Skandinaviskt,
Accelererad
och Hyperaccelererad drake,
Scheveningen, Kan, Taimanov,
Kalashnikov och Franskt.
1...e5 2.¤f3 ¤f6 3.d4 ¤xe4
4.¤xe5
En märklig dragföljd som
låter mig välja variant.
4...d5
Vits springare lämnas kvar
på e5 för att svart ska kunna
vinna ett tempo med avbytes
manövern ...¤d7.
4...d6 5.¤f3 d5 transponerar
till huvudvarianten (3.¤xe5). Med

springaren på e4 kan det tyckas
som att svart vunnit ett tempo,
men vit spelar på att under
minera den med c4, ¥d3 & ¦e1.
5.¥d3 ¤d7 6.0–0
För en sekund fick jag
hjärtklappning när jag såg
6.¤xf7 ¢xf7 7.£h5+, men det
leder inte till mer än remi efter
7...¢e7 8.£e2 ¢f7.
6.¤xd7 är vanligast.
6...¤xe5 7.dxe5

Vi har fått en obalanserad
bondestruktur med varsin
bondemajoritet. I mittspelet är
generellt bönder på kungsflygeln
bättre och vit har en farlig plan
i f2-f4-f5. Det svart ska göra är
att bemöta det med ett vältajmat
...f6 innan bonden hunnit till f5.
Byts e-bonden mot f-bonden
är
bonde
majoriteten
inte
längre lika farlig då den inte
kontrollerar viktiga centrumfält.
7...¤c5
 Förhindrar 8.¥xe4 med
 bondevinst.
8.¤c3
     Jag förväntade mig 8.¥e2
planen att bryta upp svarts
   med
majoritet med c2-c4. Smirin
   spelar i stället på pjäsaktivitet —
   partidraget hotar 9.¤xd5.
  Jag tycker inte att det ser
 logiskt ut — efter nästa drag ser
svarts bondelås med c6-d5 ut att
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19.f6!
19.¥d4 £xd4+! 20. £xd4
.¥c5 är en viktig poäng.
19...gxf6
Efter 19...¥c5? 20.fxg7 ¥xe3+
21.¢h1 måste svarts kung stanna
i centrum. Med alla öppna linjer
har vit mer än kompensation.
20.¦de1 0–0 21.¥xb6 ¥c5+
Jag offrar damen för torn och
löpare, men har ju redan en pjäs
sedan tidigare.
22.¢h1 ¥xb6 23.¦xe5 ¤xe5
24.£g3+
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Smirin tvingas höja insatsen
med en bonde.
18.f5 £xe5

denna ställning genom att
angripa g2 eller h2. Eftersom
svart har fler pjäser kan vit inte
sig. Men först måste
 försvara
svart få koordination och det är
   inte säkert att han överlever till
  den punkt då vi når till ”på sikt”.
    Även här föredrar jag alltså
    statiska faktorer, medan Smirin
vits dynamiska möjlig
    värderar
heter.
    24...¤g6! 25.h4?
  Närliggande, men det
   avgörande misstaget. Vits kung
blir allt för svag.
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10.¤xd5!? cxd5 11.¥b5+
Smirin hade två raka förluster
och hade han varit trogen den
sovjetiska schackskolan hade
han spelat försiktigt och tagit
en remi. Men han emigrerade
till Israel för ett par decennier
sedan.
När jag spelade 9...£h4 såg
jag att jag kunde sätta emellan
på d7 och tänkte inte mera på
pjäsoffret. Min första tanke var
att han försökte förlora.
Efter partiet trodde han
fortfarande på pjäsoffret.
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   16...b6?!
Min första tanke var 16...b5 För tio år sedan märkte jag
    17.¥b3
£g6, men sedan såg jag att att jag hade en tendens att
    svart får problem efter 18.¥d5! överskatta den spelare som har
  £xd3 19.¦xd3 ¦b8 20.¥c6! och fler pjäser: två torn mot dam,
två lätta pjäser mot torn eller tre
 det går inte att komma loss.
16...£g4
är
bäst.
pjäser mot dam.
   
17.f4 ¦a7
Problemet är att jag glömmer
 Svart hotar att rockera och bort
nuet. På sikt vinner svart


   Vit kan inte försvara sig mot SMIRIN VALDE en ställning utan
¥xf6 och ¦e4. Det statiska bondeframstötar där han var
   både
har besegrat det dynamiska.
tvungen att spela med pjäserna.
   27.¦d6 ¥e5 28.£d3 ¥xd6 Han offrade en springare för
     29.£xd6 ¦e4 30.¥b3? ¦xh4+ initiativet och satsade på att
damen skulle skapa oreda innan
    31.¢g1 ¥b7 32.c4
Ett
sista
desperat
försök.
svart hann koordinera pjäserna.
    
32...¦g4 33.g3 h5 34.c5 h4
Tre dynamiska val. I detta
  35.c6 ¦xg3+ 36.¢f2 ¥c8 37.c7 partiet
höll det inte, men
   ¦g4 38.¥d1 ¦f4+ 39.¢g1 h3 resultatet visar varken om man
 40.¥h5 h2+ 41.Uppgivet.
spelat bra eller dåligt eller om man
25...¦e7!
bedömt ställningen korrekt.
Nyckeldraget. Min första  Vem vet vad som hade hänt
tanke var att besvara h4-h5xg6   om Smirin spelat 25.£d6. Efter
med ...h7xg6 och ...¦h8 matt,    partiet hävdade han bestämt att
men det är enklare att skicka det  ställningen var oklar.
andra tornet mot h-linjen. Nu
är jag oförbätterlig och
   trorSjälv
fortfarande på svart. På sikt
kollapsar Smirin och spelar det
ena dåliga draget efter det andra.     är ju damen chanslös mot pjäserna.
     Vad tror du?
26.¦xf6?
26.h5 bemöts med 26...¦e5!     Konklusionen är kanske bara
och svart mattar på h-linjen.
    att det är nyttigt att känna till
26...¥d4
man brukar resonera. Sedan
hur
lever man med det. n

KH
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M
S

11...¤d7?!
11...¥d7 12.¥xd7+ ¤xd7
13.£xd5
0–0–0
14.¥e3
bedömde Smirin som ”normal
kompensation”. Jag trodde att
svart stod lite bättre, men blev
girig och ville inte bli av med en
tredje bonde.
12.£xd5 £e7 13.¥e3 £e6
14.£d3 ¥e7?!
14...a6 15.¥a4 £g6! är exakt,
innan d7 hänger.
15.¦ad1 a6 16.¥a4

STO
C

hålla springaren på plats.
8...c6 9.£f3
Jag trivs inte med att spela
utan bondeframstötar, men mer
dynamiska spelare klarar av att
spela med bara pjäserna.
Nu besvärar 9...¥e7 10.£g3
svart. 10...¤e6 är nämligen inte
något drag man vill spela då det
går rakt in i vits plan med f4-f5.
Jag förberedde Ryskt ett par
månader tidigare och hade då
planerat nyheten 9...g6. Det
mindes jag inte. Under partiet
ville jag inte lämna springaren
på c5 ogarderad med ...¥g7, man
vet aldrig vad som kan hända.
9...£h4
På h4 neutraliserar damen vits
dam och planerar att fullborda
utvecklingen med ...¥e7 och
...0–0.

CHESS OPEN
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30 april–8 maj i Stockholm
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frågestund med Chess Team Sweden

Foto: Privat

Chess Team Sweden bildades hösten 2014 med syfte att ge de bästa svenska
kadetterna (upp till 16 år) möjlighet att utvecklas. Träningen sker framför allt
över nätet.
Det huvudsakliga temat under det första året var Priyome, ett ryskt begrepp
som betyder ”typisk manöver i en specifik bondestruktur”. Konkret innebär det
att bekanta sig med standardplaner i olika typställningar med utgångspunkt från
bondeframstötar. Till år två flyttas fokus till praktiskt schack: tidsanvändning,
att våga avslå remianbud, att sprattla i förlorade ställningar och att bibehålla
fokus.
Uttagningen baseras på resultat i korrelation med ålder och görs av förbundets
Elitkommitté i samråd med tränaren Axel Smith. Säsongen 2015‑16 deltar Axel
Berglind, David Bit-Narva, Santiago Grueso Cordoba, Adrian Ekenstierna,
Edvin Hoac, Martin Jogstad, Joakim Mörling, Klemens Ng, Gabriel Nguyen,
Joakim Nilsson, Milton Pantzar, Isak Storme, Jedrzej Szumniak, Hampus
Sörensen, Gustav Törngren och Margo Zarytovskaya.
Det enklaste sättet att känna igen spelarna är genom de blåa träningsjackorna
med SVERIGE på ryggen.
I maj var Tiger Hillarp gästtränare och fick bland annat svara på frågor. Här
följer ett utdrag.

När bestämde du dig för att satsa fullt ut på
schacket?
— Jag började spela i klubb vid fjorton års ålder
och gick helt upp i schacket i fyra år. Då var jag
helt inställd på att bli schackspelare. Sedan slutade
jag nästan att spela mellan 18 och 22 års ålder. Det
var inte förrän jag var 25 som jag åter insåg att
schack var det jag helst ville göra.
Hur ska jag på ett bra sätt undvika tidsnöd?
— Det finns inget lätt svar som är giltigt för alla.
Jag har också problem emellanåt. I mitt fall är det
för att jag vill spela perfekt schack, trots att det inte
är möjligt. För mig hjälper det att tänka att jag, i
stället för att spela perfekt, ska göra ett ”bra drag”,
och sedan ett till, och ett till.
— En annan sak som hjälper är att sätta en övre
gräns för hur långt man får tänka på ett drag.
När jag går in i en period med mycket tidsnöd så
brukar jag tänka att jag inte får tänka mer än tjugo
minuter på något drag. När de närmar sig och jag
ännu inte har kommit fram till något så tar jag
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ett beslut. Det blir inte alltid det bästa, men oftast
kommer jag till rätta med tidsnöden.
Jag har en tendens att spela för snabbt. Vad ska
jag göra åt det?
— Tarraschs gamla tips om att sitta på händerna
fungerar för mig. Men det kan också hjälpa att
göra en lista på alla kandidatdrag innan man
bestämmer sig för vad man ska göra. På så vis
inser man (ibland) att det finns mer att tänka på
än man ursprungligen tänkt.
Vilket är det mest effektiva sättet att träna?
— Jag tror inte att det finns ett allmänt svar på den
frågan. Under mina trettio år som schackspelare
har jag lärt mig något nytt varje år om vad som
är mest effektivt för mig. Exempelvis gillar jag att
sitta utomhus. När jag gick i skolan hade jag ett
favoritträd i Kungsparken i Malmö där jag satt
med en bok och ett bräde. Genom att byta plats så
minns man det man studerar bättre.
— Om det finns någonting som du känner att du

borde lära dig, men inte tycker är så kul, så rekom
menderar jag dig att studera det om du har svårt
att sova. Resultatet är vad amerikanerna skulle
kalla för en win-win situation, där du antingen
somnar eller lär dig det där som var så tråkigt.
Är det bra träning att spela blixt?
— Det beror på hur många partier du spelar i
sträck och hur mycket du tar dem på ”allvar”.
Bobby Fischer spelade massor av blixt, men han
analyserade vartenda parti. Om du tycker att det
är kul så är det definitivt rätt, men försök att ta en
paus emellanåt och analysera partierna.
Hur går man lättast går till väga för att lära sig
en ny öppning?
— Jag har spelat alla öppningar utom Ryskt (från
svarts sida). Att pröva på så mycket är vansinnigt
kul, men jag gillar också att studera ställningar
från båda sidor av brädet. Förr brukade jag försöka
lära mig en öppning på en dag, varefter jag testade
att spela den på ICC. Det är en bra övning för att
lära sig hur man skiljer det som är viktigt från det
som är mindre väsentligt.
Skulle du gråta om du fick stryk av en spelare
som hade 1500 poäng lägre elotal?
— Först och främst skulle jag gratulera den
spelaren. Ibland händer det att en spelare höjer sig
över sin egen nivå och gör ett fantastiskt parti. Nå,
jag antar att du också undrar om jag skulle gråta
över en förlust som jag kände var riktigt hemsk!?
Om jag trodde att det skulle hjälpa mig så skulle
jag inte dra mig för att gråta. Det viktigaste är att
man kan gå vidare och inte bär runt på en känsla
av att ha misslyckats.
— Mina föräldrar lärde mig att inte gråta, men i
efterhand insåg jag att det knappast var något värt.
Visst, det finns de som tycker att man är löjlig om
man gråter, men allvarligt, om jag brydde mig
om vad andra tyckte så himla mycket hade jag
inte blivit schackspelare. Det är svårt att lära sig
av med något som man har lärt, så när jag någon
gång (och det händer minst en gång varje år) blir
genuint upprörd över ett parti, så ger jag mig en
tidsrymd att vara upprörd på. Vanligtvis går jag en
runda och säger till mig själv ”när jag återvänder
till utgångspunkten så lämnar jag allt det dåliga
bakom mig”. Det funkar inte alltid till hundra
procent, men det hjälper och gör att jag inte bär

runt på besvikelser
särskilt länge.
Hur mycket och
hur borde man
träna?
— Det är viktigt att
vara fokuserad när
man lär sig något.
Det kvittar egent
ligen
vad
det
handlar om. Om Tiger satt inte på händerna i
du kan studera Sunne.
koncentrerat i två
timmar, så motsvarar det nästan den dubbla tiden
om du är trött eller tänker på annat. Så upplever
jag det.
— I din ålder rekommenderar jag dig att fokusera
på det som du tycker är roligast. Försök att bli
superbra på åtminstone en aspekt av spelet. När
man blir äldre går det fortfarande att bli bra på
både det ena och det andra, men det är svårare att
bli riktigt lysande på något.

Foto: Lars OA Hedlund

Vad döljer Tiger bakom masken?

Vad krävs för att få bättre schackminne?
a) Tala om eller skriv ned vad du lär dig. Det
som du formulerar med ord minns du bättre.
b) Försök ständigt lära dig nya saker. Mitt
schackminne förbättrades avsevärt när jag (vid
fyrtio års ålder) studerade in 1.e4 som förstadrag.
c) Försök att endast minnas det du behöver.
Vissa saker bör du kunna hitta vid brädet.
d) Byt gärna plats när du ser på schack. Det
hjälper också minnet.
Vad är värst: att inte våga sätta upp ett mål som
att vinna en turnering, eller att anta utmaningen
och misslyckas?
— Jag sätter alltid mål som handlar om kunnande.
Det mest resultatorienterade mål jag någonsin
satt var att få spelare med 2650+ att svettas när de
möter mig med svart.
Ska man spela objektivt mot ställningen eller
praktiskt mot motståndaren?
— Jag spelar ibland drag som leder till ställningar
som jag misstänker att min motståndare är
missnöjd med, men det handlar kanske om ett
drag på fem partier. Det absolut viktigaste är att
spela bra drag. n
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¤ ungdomssidorna

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

14...¦g8 15.¥f3 ¤d7 16.¥g3 e5
Alternativt 16...0–0–0 17.0–0
(17.e5 ¦xg3 18.fxg3 ¤xe5 ger
bra kompensation.) 17...¥g7
med tryck mot d4.
17.d5 ¤c5 18.0–0 0–0–0

Profilen: Philip Lindgren


  
  
   
  
  
   
  
  


Linus Johansson (Limhamns SK) är Sveriges ende junior-IM. Den 21-årige klubbkamraten Philip
Lindgren känner sig inte som en ungdom men får ändå dispens att vara med på ungdomssidorna.
Grattis till IM-titeln! Hur känns det nu när jakten är över?
— Tack! Det är en otrolig lättnad att man äntligen blivit IM. Det
känns som om man nått en milstolpe i sin schackkarriär.
— Det tog sin tid innan jag plockade min första norm i Visma
2014. Innan dess har jag bara varit ”nära”, då jag ofta misslyckats i
sista ronden.

Hur skulle du beskriva din spelstil?
— Jag skulle beskriva mig som en komplett schackspelare både
vad gäller den positionella förståelsen och det taktiska ögat, samt
även öppnings-, mittspels och slutspelskunskaper. Oftast försöker
jag bara spela dragen som ställningen kräver.

Foto: Sten Bernhardsson

Du har spelat stabilt och de två sista normerna kom med god
marginal. Ligger det mycket hårt arbete bakom?
— Jag har inte lagt ner mer tid än vad jag gjort tidigare. Det känns
snarare som att jag har haft lite flyt med mig och att resultaten
gått min väg. Sen tror jag även att träning och tips från flera olika
träningspartners har bidragit till min utveckling.

PROFILEN

Namn
Hur ser framtidsplanerna ut — blir det en stormästarsatsning?
Klubb
— Studier kommer först, så schack fortsätter att vara min stora
Född
hobby. Å andra sidan är det viktigt att sätta upp nya mål och givetvis
Aktuell
är GM-titeln i sikte. Förmodligen lär det i så fall bli en långsiktig
Öppning
satsning och framtiden får utvisa hur långt man kan gå.
Förebild
Vilka tips skulle du ge unga schackspelare som satsar?
— Tycker man schack är roligt så går det också bättre. Går man i
motvind går man åt fel håll. Ett sätt att göra schack roligare kan vara
att träna tillsammans med andra.


  
 
  
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6   
4.¤c3 e6 5.¥g5 h6 6.¥h4 dxc4 
7.e4 g5 8.¥g3 b5 9.¥e2 ¥b7    
10.h4 g4 11.¤e5 ¤bd7
 
Vi har två remier i Moskva
  
varianten sedan tidigare.
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Anders Pettersson
Philip Lindgren
Visma 2015
Lindgren kommenterar
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Philip Lindgren
Limhamns SK
27 mars 1994
Internationell mästare
Semi-Slaviskt
Jan Nepomniachtchi, en av
världens bästa blixtspelare
som håller ett rasande
tempo även i långpartier

Då spelade jag 11...h5, men
Anders var väl förberedd på att
jag kunde variera.
12.¤xd7
Efter 12.¤xg4 ¦g8 får svart
bra spel på g-linjen.
12...£xd7 13.¥e5 £e7 14.¥xg4
Efter 14.b3!? garderar svart
g-bonden: 14...¦g8 15.bxc4 b4
med fördel.

Ungefär hit hade jag förberett.
19.£e2
Damen står förmodligen
bättre på c2 då springaren på c3
är garderad även efter b2-b3.
19...¤d3 20.dxc6
På 20.b3 hade jag planerat
20...£b4 21.dxc6 ¥xc6 22.¤d5
¥xd5 23.exd5 f5! 24.bxc4 e4.
Vit har dock en spektakulär
remivariant: 25.¦ab1 £xc4
26.¦fc1 ¤xc1 27.£xc4+ bxc4
28.¦b8+ ¢d7 29.¦b7+ ¢c8.
Inte 29...¢e8?? då svart blir
matt efter 30.¥h5+.
20...¥xc6 21.b3 £c5
Nu hinner vit inte med
22.bxc4 eftersom han måste
försvara sig mot 22...¦xg3.
21...£b4 transponerar till
ovanstående variant.
22.¢h2 £d4
22...cxb3? kan se lockande
ut, men efter 23.¤d5 får vit
motspel på c-linjen samtidigt
som springaren på d3 är i fara.

Hör började jag se
spöken, men till sist ...

23.£c2 f5!
Ett nyckeldrag i ställningen.
Svarts aktivitet kompenserar
bondeoffret.
24.¤e2
24.exf5 e4 25.¥e2 e3! och
vits kung är otroligt illa ute.
Svarts angrepp är förkrossande.
26.¤xb5 (26.fxe3 £g7 är
genant — svart vinner direkt.)
26...£xh4+!! 27.¥xh4 ¦xg2+
28.¢h1 (28.¢h3 ¤f4 matt.)
28...¦xf2+ 29.¢g1 ¦g2+ 30.¢h1
¦xe2+ 31.¢g1 ¦xc2 32.¤xa7+
¢b7 33.¤xc6 ¢xc6 34.¥xd8 e2
35.¦fe1 ¤xe1 36.¦xe1 ¥b4 med
vinst.
24...£c5 25.exf5 e4 26.¥h5
£xf5
Löparen på h5 är fångad och
svart ska bara se till att vinna
den utan att tillåta motspel.
27.bxc4 b4!
Damflygeln förblir stängd.
Det är onödigt att ge vit några
öppna linjer att spela på.
28.a3 a5
28...£xh5!
hade
varit
exaktare. Efter 29.axb4 ¤xb4
30.£b2 ¥d6! slår svarts angrepp
igenom.
29.axb4 ¥xb4 30.¤c3 £xh5
31.¤b5 ¦d7
Svart är i full kontroll så
Pettersson väljer ett lurigt offer.

32...¥xa5 33.£a4
Här började jag se spöken och
såg bara varianter där jag blev
mattad. Till sist fick jag syn på
en idé jag inte kunde motstå.
33...e3??
Intressant att notera är att
detta är Houdinis 18:e bästa
drag. Med lite is i magen hade
jag funnit 33...£c5! 34.£xa5 e3
35.£a6+ ¢d8 och svart är helt
säker. Även 33...¦g4! leder till
mattangrepp för svart.
34.£xa5??
Petterson drog nästan direkt.
Detta tillåter min idé och en
fin avslutning. Saker hade blivit
mycket svårare om vit funnit
34.¤a7+! ¦xa7 35.£xc6+ ¢d8.
På andra drag schackar vit på
e6 och vinner tornet på g8.
36.£d6+ ¢e8 37.£e6+ ¢f8
38.£d6+ och för att undvika
remischackar måste svart gå via
g7. Då faller tornet på a7 och
det är endast liten fördel svart
med springare mot tre bönder.


  
   
   
  
   
   
     
      
   
   34...£xh4+!! 35.¥xh4
   35.¢g1 exf2+ 36.¥xf2
£xg3 med vinst.)
    (36.¦xf2
36...¦xg2 matt.
   35...¦xg2+ 36.¢h3
    36.¢h1 ¦xf2+ 37.¢g1 ¦g7+
 38.¥g5 ¦xg5 matt.
32.¦xa5!?
Detta kom som en chock.

36...¤f4 matt.
Detta var min tredje raka
vinst och det blev till sist fem.
TfS #3
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Schack-SM: Joakim Mörling juniormästare
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Efter att ha vunnit Minior-SM 2012 och Kadett-SM 2014 fullbordade Joakim Mörling
från Limhamns SK sin trippel i Sunne. Han inledde med två raka förluster, men efter en
superspurt med fyra raka vinster kom han ikapp konkurrenterna och Junior-SM fick
avgöras genom särspel. Där vann han finalmatchen med 2-0 mot Martin Jogstad, Eslöv.
Grattis! Hade du förberett dig mycket?
— Ja, det blev ganska intensivt. Jag valde att för
bereda mig veckan innan och lade kanske ner åtta
timmar varje dag på teori. En sak jag ångrar nu i
efterhand är att jag skulle lagt mer tid på taktiken.

Var öppningsförberedelserna riktade mot dina
motståndare eller generella? Och hur gick det?
— Det mesta var generellt, men det skulle varit
dumt att inte titta på några varianter som de andra
de facto spelar.
Resultatet var godtagbart med tanke på de
timmar jag lade ner.
Gjorde du jobbet själv eller fick du hjälp?
— Stellan [Brynell] hjälpte mig mycket i början,
men resten fixade jag själv.
Hur gick det till?
— Jag förbereder mig med Chessbase, schackDVD:er och självklart böcker. Inför detta SM blev
det ganska mycket böcker. Ibland kan man också
hitta kommenterade partier i databaser, vilket kan
vara behändigt för att få en känsla för ställningen.
Det låter som att du har en ambitiös inställning!
Hur ser planen ut inför hösten?
— Jag ska spela Ungdoms-VM, annars har jag inte
så mycket planerat. Jag prioriterar skolan först,
så det blir min utgångspunkt inför kommande
turneringar.
— Om jag kan spela utan att hamna efter (i
skolan) gör jag naturligtvis det. Men jag ser väldigt
mycket fram mot VM! Jag har aldrig spelat i något
internationellt ungdoms
mästerskap innan. Det
ska bli jättekul!

30

TfS #3
2015

Foto: Lars OA Hedlund

Missade du mycket taktiskt?
— Innan jag kom igång taktiskt led jag ganska
mycket, men under den sista delen av turneringen
var det inga problem.

Vad skulle du ge för tips till andra juniorer som
vill bli bättre på schack?
— Öva, öva, öva. Det finns inget sätt att bli bättre
om man inte övar. En annan sak är att man inte ska
öva passivt, utan aktivt. Det hjälper en att komma
ihåg och är dessutom i sig själv bra träning. Taktik
är också bra att träna vardagligt, även om det bara
är fem minuter. Det finns dessutom hur många
taktikappar som helst på mobilen!
Har du några förebilder inom schacket som du
ser upp till?
— Nej. Schack är så abstrakt att man får ta
inspiration där man får den. Jag ser det mer filo
sofiskt. Varje spelare kan något moment bättre än
mig, så varför ska jag ha en specifik auktoritets
figur? Varför anta att han vet mer än någon annan?
Till sist, hur var det att spela på konstgräs?
— Det var bra när det kom till ljudnivån, men jag
tror inte att det hade någon annan effekt på mig.
Andra tog av sig skorna och för dem hade det nog
större betydelse: bekvämligare att gå, varmare etc.

Martin Jogstad
Joakim Mörling
Junior-SM 2015
Mörling kommenterar

1.c4 e5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 h6
Ett udda drag jag förberett
inför matchen. Det finns två
tankar bakom draget. 1) Att
avvakta för att besvara 4.¤c3
med 4...¥b4, 2) Att bemöta 4.¤f3
med 4...e4 utan att vit har 5.¤g5.
4.e3
Ett drag som jag inte förberett
mig på. 4.b3 är intressant, med
tanken att snabbt få spel mot
e5-bonden.
4.¤c3 är vanligast och nu
4...¥b4 5.¤f3 ¥xc3 6.bxc3.
I särspelet spelade Martin
4.a3. Idén är att förhindra ¥b4.
Partiet gick 4...c6 5.d4 exd4
6.£xd4 d5 7.¤f3 ¥e6 8.cxd5
cxd5 9.0–0 ¤c6 med tempovinst
och försvagning på b3 jämfört
med liknande varianter.
4...c6 5.d4 exd4 6.£xd4 d5
7.¤f3
Bytet på d5 ger svart en bra
isolaniställning.

bonde, men 10...¤bd7 11.¤d4
¤b6 hade antagligen varit
bättre. Även om c4-bonden kan
bli en svaghet så hindrar man
samtidigt springaren på d2 från
att aktivera sig.
11.¤d4!
Ett bra drag som garanterar
mer svagheter att attackera.
11...c3 12.¤xe6+ fxe6 13.¤c4
cxb2?
Det fanns ingen anledning
att låta löparen utveckla sig
gratis. Nu kan man snacka
kompensation för bonden.
13...¢c7 var bättre.
14.¥xb2 ¤bd7

möjligheten i ställningen var att
gå med fribönderna och på så
vis ge mina pjäser mer terräng
att arbeta på.


    
  
  
    
   
    
   
    


21...c5
Planen är ...b7-b5 utan att c6   bonden hänger.
  22.e4 ¤f8 23.¦c2 b5 24.axb6
  axb6 25.¦a7 ¦d7 26.¤a3?
En liten miss som gav mig
    taktiska
möjligheter.
   
    
      
      
  
    
15.¦fd1?
 15.¥xf6+! följt av 16.¦ab1 och    
    
 vit vinner tillbaka bonden.
  
  15...¢e7??
En blunder. Åter hade     
   15...¢c7 varit rätt plan.

   16.a3
    Efter 16.¦ab1! kollapsar svart. 26...¥d8
26...¥e5! förenklar ställningen
   16...¥c5 17.¤a5 ¦ab8 18.¦d2
18.¥xc6
bxc6
19.¤xc6+
¢f7
till
den punkt att det är vinst.
  
20.¤xb8 ¦xb8 Jag tror Martin 27.¤b5 ¦xa7 28.¤xa7 ¢f7
  tänkt gå in i detta, men det är 29.¦d2 ¥e7 30.e5 ¤6d7 31.¤c6
svårt att se något annat än fördel ¦c8 32.¤a7 ¦d8 33.¤c6 ¦e8
7...dxc4 8.£xd8+ ¢xd8
Eftersom jag behövde vinna
var jag nöjd med obalansen.
Nu försöker jag försvara mer
bonden.
9.0–0 ¥e6 10.¤bd2 ¥b4
Jag ville byta bort min dubbel

för svart.
18...¥b6 19.¤c4 ¥c7 20.a4
Vit måste mjuka upp svarts
damflygel för att stärka attacken.
20...¦hd8 21.a5
Det är svårt att vara passiv
nu och jag kände att den bästa

34.f4 b5 35.g4
35.¦c2 b4 36.¥c1 är datorns
variant, men vit hamnar väldigt
passivt. Jag tyckte det var smart
av Martin att försöka hålla
igång anfallet med tanke på den
tidspress jag hade.
TfS #3
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Schack-SM: Storme, Carlsson och Rasti

Foto: Lars OA Hedlund

KADETT-SM, för spelare under 16 år, var en öppen historia.
På förhand fanns flera starka guldkandidater, men till
sist visade sig 11:e-rankade Isak Storme från SS Manhem
starkast. Med fyra inledande ettor visade han var skåpet
skulle stå. Efter en tuff förlust i femte ronden mot Alfons
Emmoth, Västerås, var det inte förrän i sista ronden som
det avgjordes. Storme besegrade André Forsberg samtidigt
som Emmoth släppte remi mot Santiago Grueso Cordoba.
Därmed blev Isak Storme ensam segrare på 7 av 9!
Trots att han fick kämpa mot högre rankat motstånd i de
flesta ronder tycker han att det tuffaste partiet var i första
ronden mot Benjamin Olson.
— Jag vann bonde i öppningen, men efter lite inexakt spel
vann min motståndare tillbaks den. Det kändes som om jag
riskerade att hamna sämre vid flera tillfällen, men till slut
lyckades jag vinna.
Inför SM har Isak tränat kombinationer samt även jobbat
med boken Mastering Chess Strategy av Johan Hellsten
tillsammans med sina klubbkamrater.
I MINIOR-SM, för spelare under 13 år, förde Ludvig Carlsson
från Västerås turneringen från början till slut. Han tog till
vara på sina chanser och i sista ronden kunde han säkra
segern med en remi mot Philip Rosell från Wasa.
Gabriel Nguyen från Linköpings ASS var ständigt hack
i häl, men efter att ha tappat någon remi för mycket fick
han nöja sig med en silverplats framför Gustav Törngren,
Örgryte SK.

Foto: Lars OA Hedlund

66.¤c4 ¢c7 67.¢e6 ¥g5
68.¢f7 ¢c6 69.e6 ¢d5 70.¤d2
b2 71.e7 ¥xe7 72.¢xe7 c4
73.¤b1 ¢d4 74.¢f7 c3 75.¤a3
b1£ 76.¤xb1 c2 77.¤d2
Whoops, detta hade jag
missat. Det var tur att tempot
inte var livsviktigt.
77...¢c3
78.¢xg7
c1£
79.¢xh6 £xd2+ 80.g5 £d8
81.g6 £h8+ 82.¢g5 ¢d4 83.h6
84.¢g4 £e4+ 85.¢g5
   £e5+
£e5+ 86.¢g4 £f6 87.¢h5
       £f5+ 88.Uppgivet.
        Det var en otroligt skön vinst
     som gav särspel. Eftersom jag
   hade högst kvalitetspoäng fick
och Joakim Nilsson
  Jogstad
göra upp i en semifinal.
41....¤xf1?
Med trettio fräscha minuter     Det tror jag var en viktig
räknade jag på 41...c4 42.¦xe3     faktor som säkerligen hjälpte
¥c5 43.¤xc4, men såg inte     mig enormt när jag senare vann
43...¦b1!. Springaren är över särspelsfinalen mot Jogstad. Det
måste varit en stor psykologisk
belastad och efter 44.¢f2 ¥xe3+
kan vit inte slå tillbaka utan att Nu började tidsnöden bli seriös. press att först förlora ett hårt
förlora pjäs. Svart vinner kvalitet. Jag låg under en minut varje parti, för att sedan möta samma
42.¦xf1 ¦xf1+ 43.¢xf1 ¤h7 drag och gjorde allt för att motståndare, fast utvilad.
44.¢e2 ¤g5 45.¢d3 ¤f3 46.h3 upprepa ställningen och få mer
tid.
¢e8 47.fxe6?
STÄLLNINGSUPPREPNING
Det var bättre att bibehålla 56.¤b6+ ¢e8 57.¤c4 ¢f7
58.¢c6 ¢e8 59.¥b2 ¤f4 60.h4
spänningen med bonden på f5.
För att ett parti ska bli remi
60.¤d6+ var sista chansen
47...¤g5 48.¤b7 ¤xe6 49.¢c4
krävs att samma ställning
att hålla remi: 60...¢f8 61.¢d7
 ¤d3 62.¥a1 b3 63.¤c4.
uppkommer tre gånger, men
    60...¤d3 61.h5 ¤xb2 62.¤xb2 det behöver inte vara drag
    b3 63.¢d5 ¢d7 64.¤c4 ¥f8 upprepning.
I Jogstad-Mörling hade
    65.¤b2 ¥e7
samma ställning uppstått tre
Mitt sista väntedrag, för nu
     hade jag räknat klart.
gånger efter 59.¢b5 (drag
   55, 57 och 59). Även om
        svarts kung först gick till
        d7 och sedan till f7 hade
kunnat säkra JSM         Jogstad
titeln genom att kräva remi.
   För att kräva remi ska
Ett kritiskt läge. Var ska jag ställa     man skriva ner sitt tilltänkta
min kung? Ska den vara med     drag, stanna klockan och
tillkalla domaren. Man ska
och försvara bönderna, eller ska
     inte röra pjäserna - då är det
den iväg och plocka bönder?
Svaret är nog att försvara, för      för sent att kräva.
då håller jag vits kung under
kontroll.
49...¢d7 50.¤a5 ¢c7?
Dåligt av två anledningar:
1. Det uppnår ingenting.
2. Nu har jag inte den viktiga
e6-rutan
för min kung.
    51.¢b5
    51.¤b3 med remichanser.
   51...¤f4 52.¤b3 ¢d7 53.¥a1
  ¤e6 54.¤a5 ¢e8 55.¤c4 ¢d7

KNATTE-SM, för spelare under 10 år, spelades i tolv ronder
med poängsystemet 3-2-1, likt det från Schackfyran. Arvin
Rasti från SS Manhem vann en tidig final mot klubbkamraten
Gustav Lindholm, och efter en förlust i rond fyra spurtade
han i mål med fem vinster och vann guld.
— När jag vann sista ronden blev jag väldigt lättad, säger
Arvin. Det var många som gratulerade mig.
Inför tävlingen tränade han nästan varje dag med sin far
och löste kombinationer.
— Jag vann mycket på taktik, vilket visade att träningen
lönade sig.
Junior
Kadett
Minior
Knatte

Foto: Lars OA Hedlund

35...¤b6 36.¥f1 b4
Äntligen börjar fribönderna
skapa lite problem.
37.¤a5 ¦d8 38.¦c2 ¤d5 39.f5
¤e3 40.¦f2 ¦d1 41.¦f3

1. Mörling, Limhamns SK, 2. Martin Jogstad, Eslövs SK, 3. Joakim Nilsson, Upsala SSS
1. Storme, SS Manhem, 2. Alfons Emmoth, Västerås SK, 3. Santiago Grueso Cordoba, do
1. Carlsson, Västerås SK, 2. Gabriel Nguyen, Linköpings ASS, 3. Gustav Törngren, Örgryte
1. Rasti, SS Manhem, 2. Gustav Lindholm, do, 3. Oliver Nilsson, Trojanska Hästen
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2 296 barn. 19 200 pjäser. Spelet kan börja.

Foto: Lars OA Hedlund

I

Arboga är stoltheten på topp. Det var här
som idén till Schackfyran föddes. Men
aldrig har någon av träkungarna hamnat
i hemstaden. Förrän nu. Klass fyra i
Götlunda Skola utanför Arboga sopade
rent bland schackbrädena i Västerås och nu står
två träkungar på hedersplats i skolan.
— Det är historiskt. Det kommer aldrig mer att
hända, säger Per-Åke Yngwén. För första gången
har en klass vunnit både länsfinalen i Västmanland
och riksfinalen. Två kungar i samma klassrum.
— Det är otroligt. Helt otroligt!

Foto: Lars OA Hedlund

I ärlighetens namn
I ärlighetens namn, så mycket schackspelare är han inte, Per-Åke
Yngwén. Resultaten är blygsamma: För några år sedan deltog
han i SM och tog noll poäng i klass 3. Men titeln Sveriges Bäste
Schacktränare fick han välförtjänt i maj.
TEXT & FOTO JOAKIM SPARV

På 1970-talet hade Västmanlands Schackförbund,
U-Schack, fått en summa bidragspengar och ville
göra något nytt. Att anställa någon för pengarna,
som det var tänkt, var inte genomförbart. I stället
arbetades idén att starta en skoltävling med Vi i
Femman som förebild.
Klass fyra var ett bra val. Barnen är i rätt ålder
och när skolbarnen bytte från låg- till mellanstadiet
skulle det här vara något som stärkte klasserna
och var … roligt, helt enkelt.
U-Schacks Göran Malmsten stod på trappan vid
en villa i Arboga och berättade entusiastiskt om
planerna för Birgitta Sparw, medan han väntade
på hennes sambo som skulle följa med på en
schackledarutbildning. Birgitta stoppade honom
när han berättade om upplägget med lag med fyra
spelare. Hon protesterade.

Inte ännu en tävling
där en elit ska
representera alla.
Göran Malmsten ler vid minnet.
— Hon sa: Inte ännu en tävling där en liten elit
ska representera hela klassen. Alla måste få vara
med!
Birgitta gav sig inte och något år senare, 1979,
hölls den första länsfinalen i Västerås med hela
klasserna som lag.
— Alla måste få vara med! Det har jag tagit
fasta på ända sedan jag hörde det, säger Per-Åke
Yngwén.
Han blev involverad i Schackfyran några år
senare, som så många andra som förälder. Han
skjutsade dottern till schackträningen och tyckte
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inte det var någon idé att åka hem innan det var
dags att hämta.
— Jag satt utanför och bläddrade i en tidning
medan klassen höll på. Så kom det en ledare fram
till mig och frågade om jag inte kunde vara med.
Per-Åke Yngwén slog ifrån sig. Jag kan ingen
ting om schack, sa han till ledaren, som var Göran
Malmsten. Det behöver du inte, fick han som
svar och Per-Åke blev övertalad att följa med in i
klassrummet och hjälpa till.
Året var 1981 och sedan dess har han hållit på,
med något avbrott. Per-Åke berättar att han efter
några år blev tränare ute i Götlunda.
— Nu klarar du det här själv, sa dom.

Jag gör det inte själv.
Det klarar ingen.
Det blev dock för mycket. Han kände att han
inte orkade med att ha ansvaret själv och hoppade
av under några år. Men kärleken till schacket och
fjärdeklassarna fanns kvar och han återvände till
tränarrollen. Den gången var det villkorat.
— Jag gör det inte själv. Det klarar ingen, säger
han bestämt.
Sedan några år har han också en hjälptränare i
Mats Engström. Ja ni vet historien, en förälder som
inte kan ett dugg om schack, övertalad att — just
det — hänga med in i klassrummet och hjälpa till.
Per-Åke Yngwén säger att det är otroligt värdefullt
att ha Mats vid sin sida.
— Det är så skönt att ha någon som kan se till att
det är ordning. Är man själv hinner man inte med.
Och så var det då det här med titeln Sveriges
Bäste Schacktränare. Per-Åke Yngwén håller upp
det fantastiskt fina diplomet som hans fjärdeklass
gav honom efter bragden i Västerås. Bland
hemma
klubbens spelare i Arboga SK var det
många ögonbryn som höjdes när Götlundaklassen
ångade fram genom Schackfyranfinalerna. Det
är inte bara att klassen vann, barnen fullkomligt
krossade motståndet!
— Per-Åke är en väldigt duktig ledare, säger
Göran Malmsten. Han har förstått grundtanken
att alla i klassen måste ha roligt. Det räcker inte
med att ha några få väldigt duktiga spelare och
satsa på dem. Det är när man får med allihop som
det händer saker.
TfS #3
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Men hur gjorde du, Per-Åke? Seriöst, hur la du
upp träningen?
— Vi hade en väldigt bra klass, säger han. Alla
tyckte det var roligt att spela schack och alla
hjälptes åt föredömligt bra.

Nej, det kommer
aldrig mer att hända.
Han berättar att det räckte med att visa ett
par barn en ny sak, snart hade resten av klassen
också lärt sig det. Men träning? Inte så mycket.
Grundläggande saker hur en bonde hjälps ned till
sista och sådant förstås, men framför allt: spela,
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spela, spela.
Spelöppningar då? Jodå, han har haft lite
spelöppningsträning.
— Jag har lärt ut tre öppningar: Skolmatt,
idiotmatt (damen sätter matt i drag två) och ryska
fällan (avdragsschacken med häst i ryskt där
damen vinns).
En ny kull fjärdeklassare har precis börjat skolan
i Götlunda. Per-Åke Yngwén kommer att ta sig an
barnen med samma entusiasm som tidigare. Men
någon ny storslam räknar han inte med.
— Vi hade en fantastisk tur att få en sådan
intresserad klass. Alla ville verkligen vara med
och spela och tyckte det var roligt. Två kungar i
samma klassrum? Nej det kommer aldrig mer att
hända. n

Schackfyran
ett bildreportage
Det var mycket adrenalin, känslor, suckar, kallduschar och jubel
under riksfinalen i Västerås. En del fastnade på kameralinsen.
TEXT & FOTO LARS OA HEDLUND

Att hålla centrum är viktigt.

Hårresande.

Fascination.

Oj!
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Inte nu igen!

Abrakadabra.

Kan jag släppa dem här?

Jag kan ju inte flytta kungen någonstans.
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Fokus.

Tiden står ju still.
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Hökåsen femma i Yes2Chess
Det har länge saknats en naturlig fortsättning året efter Schackfyran. I våras startade
en tävling för femteklassare. Skollag från Sverige, Danmark, Norge, Portugal, Spanien,
Storbritannien, Tyskland och USA tävlar först inom landet, och möts sedan i en final
i London.
TEXT KENT VÄNMAN FOTO SUSANNE HELIN & JAN-OLOV VATN

D

VECKAN EFTER midsommar bar det av till London.

Förutom de fem barnen i laget bestod truppen
också av lika många medföljande föräldrar. I
London vistades man i fyra dagar. Programmet
var digert och bestod bland annat av en simultan
med stormästaren David Howell, bussightseeing,
träff med parlamentsledamöter i Parlamentet och
avnjutande av musikalen Lejonkungen.
Den tredje dagen var dock tävlingsdag.
Spelplatsen låg i Hyde Park och motståndet bestod
av lag från Danmark, England, Norge, Portugal,
Spanien, Tyskland och USA. De åtta lagen delades
upp i två grupper.
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NÄSTA INTERNATIONELLA uppdrag för
barnen från Hökåsen blir Nordiska
Mäster
skapet för mellanstadieskollag i
september.
En tävling som man givetvis hoppas
vinna. n

Hökåsens finallag bestående av Maja Selin, Benjamin Emmoth,
Kardo Omar, Ludvig Carlsson och Martin Vatn.

Mysig resa för Stora Hammar

TfS har följt Stora Hammars
skola fram mot finalen i
Schackfyran.

TEXT AXEL SMITH
Sightseeing i London måste göras i en röd buss.

Yes2Chess
 Yes2Chess vänder sig till femteklassare.
 I Sverige deltog 269 lag från 114 skolor.
 Alla matcher avgjordes på internet, förutom
finalen i London. Betänketiden var 20
minuter + 10 sekunder per drag. Ett lag bestod
av fem spelare varav minst en av varje kön.
 De deltagande lagen bildade 60 nya skolklubbar.

Hökåsens resultat





Mission San José, USA		
Søråsbygda skole, Norge 		
CEIP Diego Lainez, Spanien
Kaethe Kollwitz Gymnasium, Tyskland

1½-3½
2-3
4-1
3½-1½

D

agen innan Schackfyranfinalen i juni
rullade bussen ut från Falsterbonäset och
tog sikte på Gröna Lund. Hela klassen,
undantaget två som var bortresta, och tjugo
föräldrar. Efter att ha sjungit och spelat spel i
fyra timmar syntes karusellerna i skyn — men
då spärrades gatorna av studentflak och det tog
ytterligare en timme innan de kom fram.
— Det var det enda som var jobbigt, säger
läraren Ulf Sandberg. De hade längtat hela dagen
och så gick det fruktansvärt långsamt. Så kändes
det för dem.
Dagen därpå var eleverna lite nervösa, men
framför allt såg de fram emot att spela.
— De taggades ihop och det blev en väldig
gemenskap. Alla umgås på ett mysigt sätt, gör
high five efter att de vinner. Och det var kul att
Christer Fuglesang var där.
Nästan alla var med och till sist blev det en
sjätteplats.
— Vi började längre bak och avancerade hela
vägen. Det är skönare så. Nu blev målsättningen
att komma topp tio och få diplom. Det var super

mysigt.
Några
stycken
vann
alla
partier,
inklusive
distriksfinalen, och
fick den utlovade
glassen.
Efter
sommarlovet blir
det inte mer schack Viktor Nilsson och Cedrik
undervisning, men Nilsson, när de äntligen
det arrangeras en kommit fram till Gröna Lund.
skolturnering med
alla elever från fyran till nian. Det är första gången
samtliga haft schack med Ulf.
— När de kommer på morgonen hänger det
klasslistor med information om var de ska spela.
Det är en match varannan vecka och efter sju
ronder har vi fått fram en skolmästare och den
bästa klassen.
Fjolårets fyror har goda chanser att vinna.
— Men nästa år har vi en riktigt bra årgång.
Treorna kan redan väldigt mycket och det ska bli
mycket spännade att åka upp 2016. n
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Foto: Ulf Sandberg

et blev en fin femteplacering för Hökåsens
skola från Västerås när finalspelet i
Yes2Chess avgjordes i London. Vägen
dit var emellertid lång. Kvalificeringsspelet, som
avgjordes på internet, inleddes i slutet av mars och
avslutades i början av juni.
I den första omgången indelades lagen i
grupper om åtta. Gruppsegrarna gick vidare till
utslagningsomgångar, som rullade på till dess
det endast återstod fyra lag. I den sista av dessa
utslagningsmatcher kunde emellertid resan tagit
slut för Västeråsarna. En tät match mot Älvs
åkers
skolan från Kungsbacka slutade 2½-2½.
Särskiljningen var dock fördelaktig för Hökåsen,
som därmed gick vidare till den svenska finalen.
Till denna hade även Vallatorpsskolan från
Täby, Spandeltorpsskolan från Karlskrona
och Fredrikshovs slotts skola från Stockholm
kvalificerat sig. De fyra lagen spelade mot varandra
under förmiddagen och efter tre raka segrar kunde
Hökåsens skola kvittera ut sina Londonbiljetter.

Tanken var att grupperna skulle vara
jämnstarka, men så visade sig inte vara
fallet. Hökåsen hade oturen att komma
i den starkare av dem, med slutsegrarna
från USA.
Hökåsens skola blev trea i gruppen och
fick spela en i och för sig framgångsrik
placeringsmatch om femte pris mot
skolan från Tyskland.
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Dubbelbonden gör att svart inte kommer vidare
och efter 58...b5 59.h5 ¢d6 60.¢f5 ¢e7 61.¢f4
¢e6 62.¢e4 är det remi på gång.
I partiet får Rydström avancera till f5 med
kungen utan att använda upp sina extratempon.
59.¢f5 ¢e7 60.b5

Molntäcket sträcker sig från Selma Spa och bort mot konstgräset vid Sunne Arena

Schack-SM i Sunne - i vimlet
Årets SM avgjordes samtidigt som de tre starkast lysande himlakropparna passerade
varandra på himlavalvet: Jupiter och Venus vid sidan av en klotrund fullmåne. I det
ljuset gick det att se mycket mer än bara själva partierna.
TEXT AXEL SMITH FOTO LARS OA HEDLUND

D

et gjorde bland annat en av de åskådare
som rest till Sunne för att följa upp
lösningen.
— Förr var varje drag som ett noga övervägt
penseldrag, sa han. Nu för tiden kastar man ut
färgen. River loss drag i tidsnöden.
Han syftade bland annat på Tom Rydström, som
vände flera dåliga ställningar till vinst i MästarElit.

Svart har två bönder mer och efter 54...f5 får vit
sätta sitt hopp till att bygga en fästning. Men kan
det inte vara klokt att offra en bonde för att nå ett
bondeslutspel? Partiet ger svaret.
54...¢g6? 55.¦xe4 ¢f5 56.g4+ ¢e6 57.¢d4
¦xe4+ 58.¢xe4 ¢d6??

 Tom Rydström
n Jan Lundin
 Mästar-Elit, Sunne 2015
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Tom Rydström - modern konst i skapandeögonblicket?


    
   
    
  
   
    
    
    

Dragtvång. Svart är förlorad eftersom vit skapar
en avlägsen fribonde på h-linjen.
60...¢e8 61.¢xf6 ¢f8 62.h5 ¢g8 63.g5 hxg5
64.¢xg5 ¢g7 65.h6+ ¢g8 66.¢f6 ¢h7 67.¢xf7
¢xh6 68.¢e6 Uppgivet.
Tidsnöden spelade en avgörande roll, men det
betyder inte att Rydström hade tur - det är något
man förtjänar. Med en rond kvar hade han säkrat
en plats i SM-gruppen i Uppsala 2016 — den bästa
inspirationskällan man kan få.

Lars Blomström, Örebro SS, vann Veteran-SM

mot Hans Tikkanen, ett drag han hävdar att han
kan ta patent på (s.52). Det var förloraren som
propsade på att konstverket skulle publiceras i TfS.
Fast i SM-gruppen bestämde sig Nils
Grandelius för att strunta i motståndarna och tro
på ställningens logik — ett slags objektivitet. Han
var den starkaste spelaren och då skulle det räcka
att köra sitt eget race.
Det gjorde det, fast först efter ett tidspressande
särspel. Anders Sandström har intervjuat Nils
med start på nästa uppslag.
Som vandringspris fick Nils ett konstverk med
en schackpjäs som varit ute i rymden. Fast bara på
en tusendel av avståndet till fullmånen.

SM-ARRANGEMANGET fick genomgående gott
modern konst är inte oäven; betyg och det låg mycket hårt arbete bakom. Över
det har blivit viktigare att spela snabbt än att följa ledaren Björn Wiklund ignorerade smärtorna i
de gamla mallarna för korrekt spel. Ändå haltar bröstet, men när han sett att allt var på plats gav
liknelsen. Vad moderna spelare har gemensamt är han efter och det blev ambulansfärd till sjukhuset.
först och främst att de behärskar kampmomentet.
Och slutet gott: Årets verkliga SM-hjälte är nu
De letar inte efter en objektiv sanning utan återställd och kan blicka tillbaka på ett par års
anpassar sig till den praktiska situationen.
förberedelser krönt av nio lyckade dagar. n
Som när Emanuel Berg
SM-gruppen 2015		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑
använde Kungsgambit i ett läge
då han var tvungen att vinna 1. Nils Grandelius
Eksjö SK
- 0 ½ 1 1 ½ 1 1 ½ 1 6½
(s.20). Eller då Joakim Mörling 2. Emanuel Berg
Team Viking 1 - 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 6½
tog ut dragupprepningar för att 3. Erik Blomqvist
SK Rockaden ½ 0 - ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 5½
vinna tid på klockan (s.37).
4. Axel Smith		
Lunds ASK
0 ½ ½ - ½ 1 ½ ½ ½ ½ 4½
Postmodernismen sägs vara 5. Jonny Hector
Limhamns SK 0 ½ ½ ½ ½ - 1 0 1 ½ 4½
en reaktion mot strävan efter 6. Pia Cramling
Team Viking ½ ½ 0 0 - ½ ½ ½ 1 1 4½
objektivitet, och postmodern 7. Hans Tikkanen
Lunds ASK
0 ½½½0 ½½- ½1 4
konst tar avstånd från gällande 8. Daniel Semcesen
Lunds ASK
0 0 0 ½1 ½½- 1 ½ 4
normer. Det gjorde Jonny 9. Tiger Hillarp
Lunds ASK
½0 ½½0 0 ½0 - 1 3
Hector när han försvagade alla 10.Pontus Carlsson
Team Viking 0 ½ 0 ½ ½ 0 0 ½ 0 - 2
fält på kungs
flygeln med 6.g4
JÄMFÖRELSEN MED
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Foto: Lars OA Hedlund

TRONSKIFTET
Sveriges starkaste schackspelare blev till sist också Sverigemästare. Att 22-årige stor
mästaren Nils Grandelius tog titeln är en logisk följd av hans schackliga utveckling
det senaste året.
Ändå satt det hårt inne och det krävdes ett dramatiskt särspel mot en vilt kämpande
Emanuel Berg innan saken var klar.
Någon månad senare visar Nils partiet som symboliskt sett blev det verkliga tronskiftet
– andra rondens fallseger över den regerande Sverigemästaren Daniel Semcesen. Då
uttrycker han mer lättnad än glädje över att äntligen kunna kalla sig Sverigemästare.

TEXT & FOTO ANDERS SANDSTRÖM
Spelare, internationell domare och journalist. Tidigare klubbkamrat med
Nils i LASK och SK Mumien. Har 1-0 i inbördes möten, en plusstatistik
han bara känner till ett sätt att behålla.
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Grattis till titeln!
— Tack! Det kändes verkligen som om det var
på tiden. Jag förlorade ju ett särspel mot Hans
Tikkanen redan för två år sedan.
— Och jag har varit högst rankad ett par gånger
också.
Hur bedömer du din turnering som helhet? Det
såg ut som om det flöt på i sex ronder och sedan
började det hacka.
— De första sex ronderna var helt okej, kanske
undantaget partiet mot Erik Blomqvist. Där hade
jag ganska mycket tur.
— Sedan spelade jag starkt mot Tiger Hillarp
Persson i sjunde ronden och fick upp en vunnen
ställning som jag klantade bort.
— Efter det gick det nerver i spelet och då
handlade det mer om att kämpa och vinna titeln
än om att spela bra schack.
— Och det blir ju sällan bra när man fokuserar på
resultatet i stället för att bara spela ställningarna.
Så du lyckades förtränga att det var en titel
turnering ända fram till sjunde ronden?
— Ja, det kan man kanske säga. Då började
jag tänka att jag kanske hade slarvat bort allt
det goda arbetet. Hade jag vunnit där så hade ju
turneringen i princip varit avgjord.
— De två sista partierna är ju inte så imponerande.
Väldigt dåliga, rent ut sagt, från min sida.
Hur var sista rondens parti mot Emanuel Berg?
Det kändes som om du var i underläge länge och
inte minst pressad på klockan.
— Ja, men det kom in i ett tornslutspel som först
var vunnet för honom och sedan en rätt enkel
remi. Han hade väl också lite nerver och spelade fel.
— Det var dessutom efter tidsnöden och
trenden i partiet var väldigt positiv för mig i det
läget. Att jag sedan förlorade var nog en blandning
av nervositet och trötthet.
Kan man träna sig mot nervositet?
— Ja, man kan ju både prata med professionellt
folk och utsätta sig för de situationerna tillräckligt
många gånger.
Du känner och har mött alla i en SM-grupp.
Spelar du motståndarna eller ställningarna?
— Jag vet ju att om jag lyckas spela på min
normala nivå så bör det räcka ganska långt. Därför
fokuserar jag lite mer på mig själv än jag brukar i
förberedelserna.
— Till exempel valde jag öppningar utifrån
vad jag själv ville spela, snarare än vad som var

Sverigemästare 2015. Nu är det 22-årige GM Nils
Grandelius, som sedan i våras representerar Eksjö SK,
som spelar första fiolen i svenskt schack.

obehagligt för motståndaren.
Hur kändes det att vinna titeln?
— Mer som en befrielse, en lättnad, än den
där stora glädjen. Jag gick i mångas ögon in som
klar favorit och borde vinna. Då är allt annat ett
misslyckande. Det är ingen lätt situation.
— Men jag gick in i tävlingen med inställningen
att ta ett parti i taget, att alla partier blir hårda och
att helt enkelt försöka spela så bra jag kunde.
Partiet mot Daniel Semcesen spelades i andra
ronden. Du möter den regerande Sverige
mästaren, du har vunnit ditt första parti och
han har förlorat. Hur resonerade du?
— Vi har varit klubbkamrater och lagkamrater i
LASK, träningspartners och nu, sedan jag gick till
Eksjö, mest kompisar.
— Jag ville spela något jag själv var intresserad
av. Det var utgångspunkten.
Nils lyfter vänstra handen och gör sitt första drag.
— Känslan när man tar i pjäsen, i träet, är
viktig. Det handlar om harmoni. Och man ska se
självsäker ut, men inte arrogant.
TfS #3
2015
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 Nils Grandelius
n Daniel Semcesen
 SM i Sunne 2015
1.¤f3
Ett flexibelt drag. Jag gillar det.
1...f5
Vi spelade Holländskt förra
året också och då vann han. Jag
var rätt säker på att han skulle
upprepa sig.
2.d3
Lite ovanligt, men ändå
samma som i fjol. Jag fick en bra
ställning då och förlorade. Men
det var alltså inte öppningens fel
och det visste båda. Daniel gick
in i det här med öppna ögon.
2...d6
Han gjorde 2...¤c6 förra
gången. Men springaren står
en aning dumt där. Efter 3.d4!
tappar vit ett tempo, men det
är värt det när springaren är
felplacerad.
3.e4 e5
Nu blir det någon sorts
kungsgambit med ombytta
färger.
4.¤c3
Poängen är nu att om
bonden inte stått på d6 så
hade svartfältslöparen kunnat
komma ut och han hade kunnat
göra d7-d5 i ett drag.
AS: — Det känns som om
han ger upp rätt mycket fördelar
genom att spela på det här sättet?
Så är det absolut. Men han
hade en specifik idé. Den
kommer här.
4...c5
Det här ser lite provocerande
ut. Han utvecklar ju inga
pjäser. Å andra sidan står
mina springare i vägen för två
bondeframstötar. Så min enda
möjlighet är d4 och det har han
stoppat, så jag kan inte riktigt
öppna spelet.
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ställningen honom, i dina ögon?
Jag tror just den här
  ställningen
är grundläggande
    dålig för svart. Då spelar det
   ganska liten roll om den passar
   eller inte.
  6...g6
han slår på e4 tar jag på
 c8Om
och sedan på e4. Då blir hans
 vita fält väldigt svaga. Att slå
hästen går inte för det hänger
AS: — Vad i den här ställningen
passar dig eller Daniel?
Jag är ju helt ur min prepp.
Jag har aldrig sett den här
ställningen förr. Daniel drog
snabbt fram till hit så han har
säkert haft den på analysbrädet.
Samtidigt tror jag ganska
mycket på logik i schack. När
man spelar svart kan man
egentligen inte flytta fyra
bönder på det sättet. Så enkelt
är det.
5.g3
Nu börjar partiet på allvar.
Han har ställt tre bönder på
svart så det är logiskt att angripa
de vita fälten. Man kommer
ganska långt med den typen av
enkel logik.
5...¥e7
Han måste ju utveckla sig, det
säger sig själv. Och jag fortsätter
med min plan för de vita fälten.
6.¥h3
AS: — Det känns som om du
är effektiv i varje drag, medan
han slösar med sina möjligheter?
Ja, han spelar väldigt
provocerande och förlorar
mycket tid.
AS: — Vad tycker du Daniel
har för styrka som schackspelare?
Han har ganska bra känsla för
spelet. Okej, schacklig skolning
om man säger så. Sedan spelar
han snabbt och praktiskt och är
bra på lättare taktik och trix.
AS: — Hur passar den här

på b7.
Med g6 försöker han hålla
i de vita fälten. Men jag har
utvecklat en pjäs till och han
fortsätter med sina bondedrag.
7.exf5
Nu börjar jag tänka lite längre.
De två senaste dragen var så
logiska så de måste vara rätt. Nu
är det dags att göra nånting mer,
dags att agera. Det känner jag på
mig.
Om jag till exempel bara
rockerar så får han tid till ¤f6
och hinner utveckla sig. Det är
nu jag måste öppna ställningen!
7...¥xf5 8.¥xf5 gxf5 9.¤h4


 
  
    
   
    
   
  
  

Jag spelar gärna på initiativet.
Det har alltid varit så, även om
jag har lärt mig en del annat på
vägen.
Men det här handlar återigen
om tron på logiken i schack. Jag
ligger så långt före i utvecklingen
att ställningen ska öppnas.
9...¥xh4

Jag accepterar att få en ful
dubbelbonde mot att jag får ett
starkt initiativ. Det måste vara
rätt.
Det här är ett väldigt tydligt
exempel på när dynamiken
går före de statiska elementen
i ställningen. Problemet med
statiska fördelar är att går det fel
så blir man matt.

Jag har svårt att hålla
färgen när jag är
upptagen av kampen.
10.£h5+
Daniel är svår att läsa utifrån
kroppsspråk. Men här måste
han ha börjat känna sig pressad.
Ibland tittar man efter tecken
på nervositet och så. Men jag
struntar i det nu och fortsätter
att fokusera på ställningen.
Men man ska absolut inte
under
skatta den nytta man
kan ha av att hålla koll på
motståndarens kroppsspråk –
om han lider eller så. Själv har
jag svårt att hålla färgen när jag
är upptagen av kampen.
10...¢e7
Så blev det ingen dubbelbonde
ändå. Ett väldigt överraskande
beslut. Jag trodde han skulle
göra ¢f8. Då tar jag på h4 med
bonden och han spelar f4. Då
är min löpare instängd och min
struktur ganska dålig. Men jag
har g-linjen och ett löparoffer
på f4 följt av lång rockad hänger
i luften. Och hans utveckling
är usel. Det finns massor av
taktiska
möjligheter
med
kungen kvar i centrum. Han
kan förmodligen inte överleva.
11.£xh4+ ¢d7
Ett typiskt Daniel-beslut. Allt
blir lite säkrare, lite mindre

risker för bägge. Svårt att säga
om det är bra eller dåligt. Nu
har jag en klar fördel utan risk.
Jag står till och med bättre
positionellt.
12.¥g5
Jag vill naturligtvis undvika
dambytet. Det kan vara lätt att
underskatta hur långsiktigt svag
svarts kung faktiskt är. Även om
han inte blir matt på tio drag har
han ingenstans att gömma sig.
Att byta dam i det läget vore ett
grovt fel.
12...£f8 13.f4
Jag har en löpare och vill
öppna ställningen. Nu kommer
han aldrig att kunna undvika
svaga bönder i centrum.
13...¤c6
Jag tror Daniel anade redan
vid 9.¤h4 att det här kunde
sluta illa. Vid det här laget
måste han ha förstått att det är
så. 10...¢e7 är ju inget drag man
spelar med lätt hjärta.
Jag tror han kände att han fick
en psykologisk smäll tidigt. Han
sa själv efteråt att han tyckte han
stod väldigt dåligt här. Han gör
ju också snart ett misstag som
visar hur svårt det är att spela en
sådan ställning.
14.fxe5 dxe5 15.0–0–0

läge genom att rockera kort
när hans kung är så långsiktigt
illa ute. Jag behöver inte ha så
bråttom. Jag ger mig själv tid att
bygga. Det här är ett långsiktigt
beslut.
15...h6
Hans bönder i centrum är
svaga, framför allt f5. Nu vill
han ha tornet till f7 för att
försöka hålla ihop det.
16.¦hf1 ¦h7 17.¥e3
Min löpare hänger fortfarande
inte. Men jag vill frigöra damen
för andra uppgifter, kanske på
damflygeln. 17.¥e3 är ett typiskt
drag som förbereder spel på lite
större ytor.

Ställningen är ju
förnedrande så
det räcker.

17...¦d8?
Där kom misstaget som visar
hur svårt det är att spela en
dålig ställning. Man vet inte
riktigt vad som ska hända eller
varifrån angreppet ska komma.
Han borde kanske ha spelat
b6 för att säkra upp lite och
sedan försökt ¦f7.
18.£h5!

  
    
    
      
      
       
     
    
  

Jag rockerar långt för att ge min
kung maximal säkerhet. Det är
onödigt att sätta den i halvöppet

Nu vinner jag bara en bonde
rakt av. Svart kan inte spela
TfS #3
2015
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    EFTER DAGARNA i Sunne har Nils
ett par veckors semester
  haft
— avslappning med total
    frånkoppling från schacket.
    Nödvändigt och nyttigt, men
   han medger med ett leende
    att det inte är helt lätt att hålla
i styr.
    schackfingrarna
— Man tappar lite av skärpan
    och kommer efter i arbets
 timmar, men vinner tillbaka
Så var det bara resten av SMgruppen kvar att stå upp
mot. Ytterligare sju stenhårda
ronder plus ett särspel med två
skräckfyllt chansartade snabb
partier.
Allt ändå med lyckligt slut för
Nils Grandelius, Sverigemästare
2015!

med råge i ökad motivation och
ökat sug.
— Semestern brukar sluta i
förväg eftersom jag helt enkelt
inte kan hålla mig borta från
schack, som jag tycker är lika
kul som alltid.
Vad händer nu?
— Jag har lärt mig väldigt
mycket det senaste året.
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Jag kan tappa lite av
verklighetsförankringen.
— Mot Semcesen var det mer så att jag blev
provocerad att agera hårt, tidigt. Det partiet var
ett undantag från grundkonceptet.
Hur ser du på dina styrkor och svagheter idag?
— Jag är bra på att spela på initiativet och räknar
ganska bra även om det kan bli mycket bättre. Och
jag är inte rädd för att köra på hårt. En svaghet är
att jag kan tappa lite av verklighetsförankringen
ibland och låta händelseförloppet i partiet glida
iväg. Sen kan jag säkert bli bättre på att kämpa i
sämre ställningar.
— Mycket av det där handlar om kunskap. Till

exempel vilken typ av tornslutspel man kan rädda
sig in i och veta att de går att hålla.
— Då blir det lättare att välja – och välja bort.
Och kämpa.
Vad betyder titeln för framtiden?
— Den är väl mest ett bevis på att jag är starkast
i landet nu. Framför allt för folk som inte är så
involverade i schack kan det vara bra att ha något
handfast att ta fram för att visa vad man uppnått.
Och kanske visa för barnbarnen?
— Så långt tänker jag inte.
Nej, det är vid brädet Nils Grandelius tänker —
och ser! — allt längre.
Den skånske tjugotvååringen håller på att
etablera sig som stabil vuxen stormästare med
världen som arbetsfält.
Den nödvändiga hårdhet som bara kan
utvecklas i spel på världens stora schackscener är
på väg att bli hans.
Den viktigaste förutsättningen har han burit
med sig från början: lusten till liret.
För minnets blick träder en annan Grandelius fram,
den elvaårige SM-debutanten från Göteborg 2004.
Med ögon lysande av nyfikenhet inför den stora
cirkusen tillbringade han mer tid på knatande och
pratande fot än vid det egna brädet den sommaren.
Resultatet blev lite därefter, men han samlade
redan då med vidöppna ekorrögon ”nötter” för
framtida bruk.
Idag, elva år senare, är han Sverigemästare, för
första gången.
Det lär bli fler. Åtminstone så länge han kan
hålla fast vid sin framgångs nyckelmantra.
— Schack är lika kul som alltid. Det är verkligen
det! n

ABU DHABI MASTERS

Nils med Sveriges Schackförbunds och Schackakademiens vandringspris.
Han slapp ta med dem hem, men frågan är om det inte hade varit enklast.
Vem ska stoppa honom nästa år?
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Resultaten har gått upp, partikvaliteten likaså.
Och elotalet.
— Nu ska jag försöka spela färre tävlingar, fast
starkare. Mitt intresse är alltid att möta de bästa.
Jag vill inte bygga min gärning på att slå lägre
rankade.
Hur ska du uppnå det?
— Min träning och min filosofi bygger på att
jag ska klara mig bra när jag möter riktigt starka
spelare. Då talar jag om spelare som är starkare än
de i SM-gruppen.
— Till exempel tränade jag hårt inför SM och
kollade en del på öppningar. Men det var inget av
det jag spelade i SM. Det var för att spara inför
möten med riktigt bra spelare.
– Min grundläggande inställning på SM var att
avgöra partierna i mittspelet och slutspelet snarare
än i öppningarna.

Foto: Pia Fransson

¦f7 för då tar jag på c5 med
löparen. Här ser jag att Daniel
börjat skaka på huvudet. Det är
förståeligt. Han är förlorad.
18...£f7
Han vill åtminstone göra
kungen lite säkrare genom ett
dambyte.
19.£xf5+
Och jag har ingen anledning
att nobba det. Jag har merbonde
och enda öppna linjen och han
har flera svagheter. Ställningen
är vunnen även utan damen
som angreppspjäs.
19...£xf5 20.¦xf5 ¢e6
Inget drag som gör den svarta
kungen säkrare. Men han måste
ju göra vad han kan för att hålla
i sina bönder.
21.¦df1
Nu hänger det på c5 så han
har inget val direkt.
21...b6 22.¤e4
Inget hjälper längre och hos
en spelare som i praktiken har
gett upp går ju hjärnan inte
direkt på högvarv. Det sista
misstaget påskyndar slutet.
22...¦dd7? 23.¦f6+!
Nu får han ge båda hästarna
för att slippa bli matt (23...¤xf6.
24.¦xf6 ¢e7 25.¦xc6). Så han
väljer att få ett snabbt slut på sitt
lidande.
AS: — Hade du gjort likadant?
Jag hade valt att ge upp. Att bli
mattsatt är inte bra för psyket.
Det ska vara om motståndaren
har hittat en riktigt fin slut
kombination – som respekt för
idén.
Jag hade själv gett upp
efter 23.¦f6. Ställningen är ju
förnedrande så det räcker.
23...¢d5?! 24.c4 matt.

Precis när TfS gick till pressläggning gjorde
Nils Grandelius en av de främsta svenska
prestationerna på mycket länge. I ett långt
kampparti i sista ronden av Abu Dhabi Masters,
Förenade Arabemiraten, lyckades han vinna
mot Vladimir Akopian och säkra förstapriset på
12 000 dollar.
— Den stora skillnaden mot tidigare var nog
att jag kämpade väldigt bra hela turneringen. Jag
räddade flera svåra ställningar både till remi och
seger, och vinsten mot Akopian är ett bra exempel
på ett riktigt kämpaparti.

Nils tog 7/9 och turneringssegern är ett
av flera exempel från de senaste åren på att
träningssamarbetet med Evgenij Agrest har gett
resultat.
I en intervju av Ingemar Falk på schack.se
gjorde Evgenij klart att han inte tror att Nils har
nått sin fulla potential ännu.
— Vid rätta träningsförutsättningar ser jag alla
möjligheter för honom att uppnå 2700 inom de
närmaste åren. Och 2700 är ingen bortre gräns för
honom.
NIKLAS SIDMAR
TfS #3
2015
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Obalanserat och svårbedömt
Jonny Hector fick Electrolux skönhetspris för sin vinst mot Tiger Hillarp. När han ser
tillbaka på sina partier i SM är det ett annat som sticker ut.

n

&

Jonny Hector
Hans Tikkanen
Schack-SM i Sunne 2015
Hector kommenterar

Även om mitt parti mot Tiger
hade sina ögonblick så var jag
själv mer glad för min andra
vinst i årets SM-grupp, partiet
mot Hans Tikkanen. I Hector –
Hillarp var det grovt sagt kamp
mellan angrepp/initiativ för vit,
mot struktur för svart som föll
ut till initiativets fördel.
Det här partiet däremot är
mycket svårare då det växlar
mellan olika idéer och planer.
Vit och svart byter flera gånger
roller i vem som eftersträvar
vad. Hela tiden obalanserat och
svårbedömt.
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4
4.¤ge2
En av flera ”små” varianter
som jag spelat mot Winawervarianten i franskt. Det var dock
ett tag sedan senast så den hade
kommit undan radarn i Hans
förberedelser och han fick nu
klara sig på egen hand. Själv var
jag i min bok ett tag till. Om
varianten kan man säga att den
inte är så bra, men den är inte
heller så dålig. Ofta undgår man
de låsta centrumställningar som
svartspelarna är vana vid att
spela.
4...dxe4
Ett av flera gångbara alternativ.
Vår franskexpert Emanuel Berg
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föredrar dock 4...¤c6.
5.a3 ¥e7 6.g4!?

(kanske alla) fält på vits kungs
flygel.
På plussidan, tja..., det är
provocerande
och
skapar
obalans. Men man vet så klart
inte om de faktorerna hör
   hemma på plussidan. Jag har
    iallafall 12½ poäng på 15 partier
det kan vara att jag prövar det
  så
igen någon gång.
    6...e5!?
   Jag vet inte varför, men i nio
 av mina femton partier så har
varit svarts svar. Jag tror
detta
inte det är starkast.
Bra eller dåligt? Draget skruvar
7.h3!?
i alla fall upp tempot i partiet.
Ett fint drag. Efter det vilda
Jag ser i den stora databasen
6.g4 så kommer en lugn och
att av 2500 partier i ställningen
sansad gardering av bonden.
efter 5...¥e7 så spelas 6.g4 i 1,5
Det är som om det inte bara är
procent av partierna. Alla andra
ställningen som är obalanserad.
håller sig innanför ramarna
Om det inte varit för det draget
med det lite tråkiga 6.¤xe4.
som Tikkanen väljer så hade
Och av de spelade partierna
man kunnat säga att svart blivit
med 6.g4 så är en tredjedel
lurad.
mina egna. Jag tror att jag med
I flera partier har mina
viss rätt kan kräva patentmotståndare fortsatt med 7...
rättigheterna på draget, speciellt
exd4, eftersom det är svårt att
som ingen annan vill förknippas
behålla svarts centrum intakt,
med det!
och efter 8.£xd4 £xd4 9.¤xd4
har svart flyttat e-bonden tre
gånger för att utveckla vits
Efter partidraget
pjäser. Man kan nöja sig med att
konstatera att vit har en behaglig
fortsätter kaos.
ställning. Efter partidraget
fortsätter kaos.
På minussidan kan man säga 7...h5!
att det är ett konstigt drag som
Svart ska agera medan vits
inte ser ut att ha med resten av ställning fortfarande är lös. Nu
ställningen att göra. Dessutom tvingas vit att öka insatsen med
försvagar det oprovocerat flera ett nytt bondeoffer.

8.g5
Det är rätt svar på h5 av
princip, frågan är om det är gott
nog för två bönder.
8...¥xg5 9.¥xg5 £xg5 10.¦g1
£h4
10...£h4, 10...£h6, 10...£f6,
10...£d8. Svåra val hela tiden
eftersom alla alternativen är
spelbara och inget av dem
uppenbart starkare än de andra.
Svart kan tänka sig att ge upp
en bonde mot utveckling och
koordination. Men det är svårt
att bestämma vilken bonde det
ska vara, g7, e4 eller e5?
11.£d2
Jag lekte med lite olika idéer
men detta är rätt: £d2 följt av
lång rockad och så får vi se vad
som händer efter det.
11...¤e7 12.0–0–0 ¥f5 13.¤b5

14.dxe5 0–0

Vits springare rycker ifrån
på a6. På ett drag är
kollegan
den inne i centrum och ställer
  besvärande frågor till svarts
 löpare.
   17...¥h7 18.e6 f6 19.¤b3!
  Öppnar tornets väg till d7.
är för att det var
   Utropstecknet
lockande att slå bort springaren
   på a6 för att säkra vits springare
  ett gyllene fält på c5. Men för
  löparen på f1 väntar potentiellt
hjälteroll och vad kan
en
springaren på a6 uträtta om den
15.£f4!
får leva? Den kan gå till b8, men
Ett vackert drag när man
det enda positiva man kan säga
spelar partiet. Låt säga att vi
om ett sådant drag är att det
hade spelat i två timmar så här
sparar tid när man ska sätta upp
dags och under det mesta av
pjäserna efter färdigspelat parti.
den tiden hade både Hans och
19...¦fd8 20.¦d7 ¢f8?
jag tänkt att om svart kan byta
Ett enkelt fel i en dålig
några pjäser så vinner han i ett
ställning.
slutspel och vits chans ligger i

ett angrepp mot svarts kung.
I
diagramställningen
är
det
  
   
 lätt att se styrkan i 15.£f4 men  
huvudet fullt av tidigare
    med
 
beräknade varianter är det
 lätt hänt att man missar att     
   ställningen förvandlats.
   
15...£xf4+
16.¤xf4
h4?
   
  
Nu
tar
vit
hand
om
partiet,
  
   
som Hans sade kunde
  men
   
han inte se exakt vad vit hotade
och tänkte att hellre en oklar 
13...¤a6
ställning med en extra bonde 21.¦xe7 ¢xe7 22.¦xg7+ ¢d6
Jag kan inte sätta frågetecken än en oklar ställning med lika 23.¦xh7 ¦h8 24.¦f7
på det här draget, men 13...0–0! bönder.
Det kan vara svårt ibland att
var en missad chans. Datorn 17.¤d4!
spela med skärpa när partiet i
säger att vit efter 14.¤xc7 ¦c8
sett är avgjort. Här fanns
stort
15.¤xa8 e3 får två torn och
den vackra mattforceringen:
löpare för sin dam, men svart    24.¦d7+ ¢e5 25.¦d5+ ¢xf4
 26.¤d4 e3 27.¦f5+ ¢e4 28.f3+
får fördel ändå.
Idén med 13.¤b5 var så klart     ¢xd4 29.c3 matt.
att slå på c7 men om jag sansat     Den behövdes inte den här
mig efter 13...0–0 så hade jag
gången.
kanske spelat 14.£g5 med     24...¦hg8 25.¢d2 ¦g1 26.¥c4
liknande spel som i partiet,     ¦b8 27.¢e3 ¢e5 28.¦d7 b5
men med den stora skillnaden     29.¦d5 matt.
att svarts springare inte har    Ett intressant parti med svåra
strandat på a6.
bedömningar och beslut.
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Västerås Open
25–27 september 2015

Spelplats
Rudbeckianska gymnasiet, Västerås. Spellokalen är
belägen mitt i stan, ett stenkast från Stadshotellet
och Stora torget och på bekvämt gångavstånd från
järnvägsstationen.
Spelform
8 ronder FIDE-schweizer. Rond 1–4: 15 min per parti +
5 sekunder per drag. Rond 5–8: 90 minuter per parti +
30 sekunder per drag. Turneringen är eloregistrerad.
Program
Fre 25 Personlig anmälan 16.00–17.45
R1: 18.30, R2: 19.30, R3: 20.30, R4: 21.30
Lör 26 R5: 10.00, R6: 16.00
Sön 27 R7: 09.00, R8: 14.00, Prisutdelning ca 18.30
Priser
12 000 kr / 6 000 kr / 4 000 kr / 2 000 kr / 1 000 kr / 1 000
kr / 1 000 kr. Ratingpriser à 800 + 600 kr i grupper om
ca 12 spelare. Priser à 600 kr till bästa dam, veteran,
junior, kadett och minior.
Startavgift
500 kr. Vid betalning innan den 1 september ges 50
kr rabatt. GM och IM fri startavgift.

56 Samtal
57 Damschack
58 Förbundsnytt
59 Kombinationer
60 Strövtåg
63 Lösningar
65 Lång rockad
66 Försegling

Anmälan
På www.schack.se/svenskt-grand-prix/ kan du göra
webbanmälan till samtliga GP-tävlingar. Det går även
att anmäla sig genom att mejla namn, klubb, rating,
födelsedatum och önskad spelklass (Open/Lilla) till
anmalan@vasterasschack.se. Startavgiften sätts in
på Västerås SK:s bankgiro 684-9996 senast den 18
september. OBS! Ange namn!
Vid betalning på plats tar vi ut en extra avgift om
100 kronor (gäller ej utländska deltagare).
Logi
Elite Stadshotellet (tel. 021-10 28 00) erbjuder förmånliga priser: enkelrum 595 kr (standard), dubbelrum 795 kr (compact superior och superior), trippelrum 895 kr (familjerum).
Priserna gäller per rum och natt inklusive frukost.
Använd koden ”SCHACK” när ni bokar och se till att
vara ute i god tid!
Information
André Nilsson: andre.nilsson@vasterasschack.se
0735-53 55 53
VSK:s hemsida: www.vasterasschack.se
Västerås Open har även en egen Facebook-grupp.

Lilla Västerås Open
Parallellt med Västerås Open spelas Lilla Västerås Open, som är öppen för alla spelare som har under 1600
i elo, alternativt saknar elo och har LASK eller känd spelstyrka under 1600 (t.ex. nordisk nationell rating).
Startavgift, spelform och spelprogram är samma som för Västerås Open. Turneringen är eloregistrerad.
Priser

AVBROTT

4 000 kr / 2 000 kr / 1 000 kr / 500 kr / 500 kr. Ratingpriser à 800 + 600 kr i grupper om ca 12
spelare. Priser à 300 kr till bästa dam, veteran och minior.

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.

Schackspelerskan
får omedelbart strål
kastarljuset på sig.
ANGELINA FRANSSON om
Schacktanternas™ betydelse.


 
  
  
   
   

  
   

Svart drar
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jämför tidsnöd
med pjäsförlust, och tycker
att det finns intressantare
alternativ än LÅNG ROCKAD.

LARS KARLSSON

65

39

60

PETER HOLMGREN berättar

om schack, boxning och
schackboxning.

Umgås man när
man spelar schack?
Frågeställningen
berörs i detta
nummers FÖRSEGLING.

66

¦ samtal

£ Kugghjulet i damschacksmaskineriet

För ett decennium sedan var livesändning något som bara de mest ambitiösa arran
görerna bjöd på. Idag är det något schackpubliken förväntar sig. I mars slog Anders
Hansen det svenska rekordet med 40 livesända partier från Elitseriesammandraget.

Önskan att flickorna ska bygga en bredd i damschacket faller på att allt för många
slutar när de blir seniorer. I stället är det en annan grupp av spelare som gör Angelina
Fransson hoppfull — schacktanterna.
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Nej. Eller kanske att föra in lite
mer ström i brädena om man
har många, man kan ta det sist
i kopplingen.
Och så ska man ju starta upp
i någorlunda tid så att man
ser att allt är grönt. Och under
ronden har man en operatör
till att sköta det, så då får man
försöka vara där någorlunda
och vara noga med att kolla att
det är rätt resultat och sistadrag.
Man vinner lite förtroende ute i
stugorna om allt är rätt, det blir
lite snyggare.
I Politiken Cup i somras sände
ni 69 partier.
Fast då var vi två som skötte
det. Det var fyra olika rum, så
vi körde på fyra datorer. Jag har
kört 38 bräden på en dator, men
man ska ju inte överdriva.
Har det aldrig gått fel?
En gång i Politiken körde jag
på en halvdålig dator, så jag
får skylla mig lite själv. Så när
ronden startat och dragen
började komma blev det error,
error, error, error. Oh, shit.
Det var inte så lätt att korrigera
på den tiden, men jag körde på
och gjorde mitt bästa. Stod vid
brädena och skrev av drag. Men
ligger pennan över protokollet
får man skita i det. Man får göra
sitt bästa, men man kan inte gå
in och störa spelarna. Det är det
viktigaste.
De senaste olympiaderna har
alla partier sänts. Är målet att

B
Foto: Lars OA Hedlund

Vad fick dig att komma in på
livesändning?
Vi skulle ha Elitseriesammandrag
på Olympia i Helsingborg 2002.
Jag läste på och sådär, men det
var mycket krångligare än idag.
Man parallellkopplade och det
blev i princip en dator, ett bräde.
Vi hade cirka tio.
Gick det bra?
Nej! Vi hade inte riktigt koll så
det blev halvdant.
Sedan dess har du livesänt
Sigeman,
Politiken
Cup,
Elitserien, Danska mästers
kapen, Visma Chess och
många helgturneringar. Hur
har utvecklingen varit?
Programvaran har blivit mycket
bättre. Om något skulle ändras
nu är det bara små detaljer. Om
man läser på lite själv kan man
lära sig det, fast man behöver
förstås praktik. Det är då man
märker att, oj, så kanske jag
skulle gjort i stället.
Förr hängde sig ofta live
sändningarna.
Det är väldigt sällan det blir
fel nuförtiden. Men det är ju
precis som en maskin. Den har
kännare och den kan läsa av
fel. Det kan exempelvis vara
lite småstörningar från metall
under bordet. Man får fixa till
det själv, lägger man in ett par
drag så rasslar det ofta till och
programmet fattar resten.
Det behövs alltså inte några
hemliga knep?

allt ska sändas även i mindre
turneringar?
Nej, tycker jag inte. Det känns
som overkill. Men det är trevligt
att man livesänder. I Kadett
allsvenskan får man lite mindre
publik än vanligt, men man
vinner så mycket goodwill. Varje
gång är det någon junior som
kommer och frågar: Om pappa
ska titta, hur gör han då?
Hur många tittare brukar det
vara?
Kadettallsvenskan kan ha 400500 tittare, medan Elitserien
brukar ha 1200. Sigeman har
drygt 4 000, men där är det
många som kollar via andra
sidor. Jag tycker inte det är något
problem, men man kan faktiskt
köpa att arrangören tycker det
är synd att sponsorloggos inte
visas. Man i Sigeman har vi sagt
att det är helt okej.
Till sist, följer du själv live
sändningar?
Inte det senaste året, men jag
brukade göra det. Och nu när
Saint Louis börjar är det risk att
man sitter och glor hela dagarna.

åde mina texter och den allmänna
diskussionen kring damschack
har fokuserat på att fånga upp
ungdomarna, flickorna. Att göra dem
intresserade och få dem att stanna kvar. Det
har handlat om hur vi, genom en bredd
med flickor, ska lyckas få en starkare och
stabilare elit. Men om vi stannar upp i två
millisekunder och tänker efter finns det
en grupp som aldrig nämns. En grupp
som kanske kan vara svaret, som kan vara
den heliga graalen i damschacksmysteriet.
Schacktanterna™.
En allmän sanning är att en stor bredd
leder till en vassare elit, vilket inte bara
gäller schack utan även andra sporter. I
damschack har, åtminstone jag, tidigare
haft åsikten att det är flickorna som ska
bygga bredden. Men önskan om en
hållbar bredd utgjord av flickor verkar
inte fungera då de magiskt försvinner,
och den onda spiralen verkar aldrig
vända. Endast de få som har chans att nå
landslaget stannar (om ens de).
Men tänk om flickorna fick spela i
turneringar med lite mer rimliga procent
schackgubbar/schacktanter, där
de fick möta kvinnor i alla åldrar
och på så sätt inte gå in med
inställningen att deras schackkarriär tar
slut vid femton års ålder. Jag har svårt att
tro att flickors kärlek till spelet ser annorlunda ut än pojkars, men i vissa stunder
i livet måste man prioritera det man
tycker är viktigt just där och då. Kanske
är det studier som är extra hårda en
period, kanske är man helt stissig av
förälskelser, får barn med mera.
När mina föräldrar fick mig tog min
pappa ett rimligt uppehåll från schacket,
men det fanns ju inte på kartan att det var
ett avslut.

V

Angelina
Fransson

är Nordisk
Mästarinna
för flickor och
stormästare i
grimaser.

arför är det så orimligt för
schackflickor/damer att göra
likadant? Varför klarar inte min
vän som tog en paus på grund av studier
av att börja igen, trots att hon fortfarande
tycker att schack är kul? Kan det vara så att
det är den slående underrepresentationen
av kvinnor i vuxen ålder som gör det
för svårt att börja igen? Dels får den
ringrostiga schackspelerskan omedelbart
strålkastarljuset på sig, dels finns det inte
många förebilder som visar att det är
naturligt att ha avbrott då och då, men att
man alltid kan komma tillbaka.
Termen Schacktanter är kanske provo
cerande och åldersmässigt missvisande,
men det jag vill få fram är att det är viktigt
med den kvinnliga motsvarigheten till
schackgubbar. De som spelar för att det är
trevligt, ja, helt enkelt en kvinnlig bredd.
Tänk om alla kvinnor som spelat
dammar av brädet och alla schackmammor
som är intresserade men inte vågar ta
ta steget pratar med sin klubb och
startar en grupp. För jag tror att
intresset finns där, men att osäkerheten sätter käppar i hjulet. Det är klart
att man inte spelar lika bra som när man
tränade regelbundet, men vill ni
veta en hemlighet?
Man behöver faktiskt inte träna skallen
av sig för att spela. Man får utöva schack
som man själv vill. Gillar du enbart
blixt? Kör hårt. Eller älskar du långa turneringar där du kan grotta ner dig i teori
varianter på förmiddagarna? You go girl.
Men sluta inte bara för att du inte har
tid att träna, eller att du inte hinner leva
upp till någon annans önskan om hur
just du ska utöva schack. Det är faktiskt
okej att spela bara för att en tycker att det
är kul.

Illustration: Allan Lennerstad
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¥ förbundsnytt

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

 Inom kort kommer vi att skicka ut information inför den allsvenska säsongen till alla lagledare. Det
är därför viktigt att klubbar som byter lagledare ändrar detta i det digitala medlemssystemet senast
den 1 oktober.
 Laguttagningen kommer att förändras något med anledningen av den kommande övergången till
Elorating. Den görs under 2015/16 efter i första hand Elo och, om Elo saknas, efter LASK. Hela
hösten gäller Elo/LASK per 1/9 och hela våren gäller Elo/LASK per 1/1.
 Reglerna för utländsk spelare har ändrats så att folkbokföringsadressen inte längre har någon
betydelse. För att räknas som svensk spelare ska man vara registrerad som svensk hos Fide och/eller
vara svensk medborgare.
 Allsvenska resultat rapporteras av hemmalaget i medlemssystemet. Matchlistan behöver inte skickas
in till kansliet, men ska sparas hos klubben.

Svenskt Grand Prix
Västerås Open
Björkstadsschacket, Umeå
Malmö Open
Elite Hotels Open, Växjö
Påskturneringen, Norrköping
Deltalift Open, Halmstad

Ifjol blev vi 553 spelare.
Hur många blir vi i år?
Anmäl dig till turnén på
www.schack.se/svenskt-grand-prix

Klubbar får 10% rabatt hos oss,
oavsett hur mycket eller lite ni
beställer.

TfS #3
2015

shop.schackhandeln.se
www.schackhandeln.se
070-433 76 26, Erik Geijer
Ringv 9 C, Stockholm
må, ti, to 12:30-19, lö 10-16

 Erik Blomqvist

n Pontus Carlsson

 Joakim Mörling
n Joakim Nilsson


         
      
        
       
         
          
         
         

n Jan-Olov Lind

+Recognizing Your Opponents
Resources (om att tänka preventivt)
av Dvoretsky
+The Semi-Slav (Schandorff)
+Flera nya böcker om draken
+Risk & Bluff in Chess (Tukmakov)
+Signerade böcker av Emanuel Berg
och Axel Smith
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n Axel Smith

 Tom Rydström

Många nyheter hos Schackhandeln

Vi säljer även på Uppsala Möte,
Malmö Open och Rilton.

 Nils Grandelius

1. Vit drar

för både bredd och elit

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

¤ kombinationer

Nio ställningar från SM i
stigande svårighetsgrad.
Lösningar på sida 64.

2. Vit drar

 Jonny Hector
n Tiger Hillarp

3. Vit drar

 Klemens Ng

n Gabriel Svorono



    
    
   
  
   
  
    
 
      
 
     
 
     
    
       
   


4. Vit drar

 Michael Wiedenkeller
n Jan Lundin

5. Vit drar

 Nils Grandelius
n Pia Cramling

6. Svart drar

 Gabriel Svorono
n Joakim Mörling



      
 
   
  
   
  
      
   
    
   
     

   
  
      
   


7. Svart drar

8. Vit drar

9. Svart 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 # 44

Surte Schacksällskap

llustration: Aydin Ramezani

Peter Holmgren är schack-

historiker och har skrivit
2 kg jubileumsbok för
Stockholms Schackförbund.

Foto: Scanpix

I Göteborgs Schackförbunds
årsbok 1951 står att läsa: ”Surte
Glasbruks
Schackklubb,
1
medlem. Genom naturkatastrof
har föreningen haft verk
samheten nedlagd.”
Katastrofen i Surte inträffade
på morgonen den 29 september
1950, då ett 30-tal hus plötsligt
följde leran ner mot Göta älv.
Som genom ett mirakel omkom
endast en person. Paret som
bodde i huset på bilden lär ha
ropat till varandra från var sin
del!

Kvinnorna balanserar på ett staket efter att deras hus gett sig iväg mot
älven vid det stora raset i Surte 1950.
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För fotbollskännare är det ”SvarteFilip” Johansson som associeras
med Surte. Han innehar fortfarande
det allsvenska målrekordet med
39 mål på 21 matcher för IFK
Göteborg säsongen 1924/25. För
oss schackspelare är Surte för evigt
inskrivet i historien som Gideon
Ståhlbergs barndomsort. Hans
far Alfred flyttade till byn för
anställning vid glasbruket där han
vid sin pensionering hade avancerat
till posten som förvaltare.
I bruksmiljöer under 1900-talets
första
decennier
frodades
föreningslivet.
Även
mindre
samhällen
kunde
organisera
sällskap i de mest skilda discipliner
med medlemstal runt femtio eller
mer. Den 23 september 1923
samlade Elon Blomström sina
schackintresserade kamrater och
bildade Surte Schacksällskap. Redan
vid starten anmälde sig ett tjugotal
medlemmar, vilket växte till som
mest åttio. Strax därpå bjöd Elon
in den unge Gideon, som lärt sig
pjäsernas gång av sin äldre bror
White, till sin ungkarlslya och
introducerade ett par spelöppningar
vilket föll i god jord. Han gick med
i klubben och placerades snart på
andra plats i laguppställningen.
Den första gången Ståhlbergs namn
dyker upp i pressens schacknotiser
är förmodligen i Ny Tid från den
18 mars 1924 där han i Surte SS
match mot Spårvägspersonalens
SK förlorar på bord två mot C.A.
Helmertz. Matchutbytet var till stor
del begränsat till vänskapsmatcher
men 1932 lyckades klubben vinna

Götaälvdalsserien.
Sex år efter sin entré i
schackvärlden var Ståhlberg,
nu etablerad som Majornas
ankare, beredd att ta sig an
hela sin gamla klubb i en
simultanuppvisning.
Det
klarade han galant med
resultat +16=3-2.
Drygt två decennier senare
drog
Interzonturneringen
i Göteborg (1955) en stor
kader
stormästare
från
hela världen. Inte bara
deltagare
i
turneringen
men
även
sekundanter,
korrespondenter och säkert
också politruker. Flera av de
ryska stjärnorna gav sig efter
Lilientahl ger simultan hos Surte SS.
allvaret ut på små turnéer
genom landet. En av dem var Tigran Petrosians
SHS # 45
tränare Andor Lilienthal, i vars program ingick en
Schack och boxning
föreställning i Surte glasbruks magasin.
Året därpå var det åter dags för fint besök. Den 2 maj i år möttes Filippinernas Manny
De argentinska stormästarna Oscar Panno och Pacquiao och amerikanen Floyd Mayweather i
Herman Pilnik passerade Sverige på väg hem en match gällande världsmästerskapet (WBO)
från olympiaden i Moskva. Den 3 oktober ställdes i weltervikt. I försnacket nämndes schack som
Pilnik mot 26 Surtespelare varav tre lyckades ett hemligt vapen i Pacquiaos förberedelser. Att
vinna och en spela remi. Två dagar senare gav boxarens schackintresse är genuint har han bland
annat visat genom att sponsra turneringar. För
detta fick han utnämningen Chess Patron of the
Year 2014 som en del av 1st Annual Asian Chess
En uppvisning mot
Excellence Awards.
Sjöhästen i Göteborg,
En annan boxande schackentusiast är
Lennox
Lewis, den senaste obestridde tung
”Sveriges största
viktsvärldsmästaren. Lewis har senare förklarat
schackklubb”.
att det strategiska tänkande han utvecklat genom
schackspelet hjälpt honom i kamperna, särskilt till
han en uppvisning mot ”Sveriges största schack KO-vinsten över Mike Tyson i Memphis 2002.
klubb”, Sjöhästen i Göteborg, som räknade alla
Även Sverige har haft boxare med intresse för
schackintresserade sjömän som medlemmar!
schack. Örebropolisen och lätte tungviktaren Lasse
Det mesta i Surte rörde sig runt glasbruket Söderberg var framgångsrik i ringen på 30-talet.
tills det lades ner 1978. För att få tillgång till en Han blev svensk mästare tre gånger och var pålitlig
lokal och ekonomiskt stöd antog Surte SS formen poängplockare i flertalet landskamper. På 60-talet
av en korpklubb en period efter kriget. Därav dyker han upp i Hallsbergs Schacksällskaps lag i
namnet i inledningen. Ett par år efter glasbrukets Mälardalsserien.
Mest känd är förmodligen Stockholms Schack
nedläggning slutade även schacksällskapets
verksamhet. Tack vare sonen till den siste kassören sällskaps gamle tungviktsmästare Bertil Molander
John Henriksson finns lite av klubbens historia som 1930 tog sig till amatörernas EM-final i
bevarad i Glasbruksmuseets arkiv. n
Budapest där dock Danmarksmästaren Jacob
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Foto: Från Glasbruksmuséets arkiv.
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A

tt para ihop två så vitt skilda aktiviteter
som schack och boxning kräver definitivt
att man tänker en del ”utanför lådan”. Det
gjorde den holländske ”performing arts” artisten
Iepe Rubingh 1992. Han inspirerades av den
serbisk-franske serieskaparen Enki Bilals Froid
Équateur, en grafisk science fiction-roman som
ingår som tredje och sista del i Nikopol.
Froid Équateur beskriver i detalj en hybridsport
där de tävlande först utkämpar en boxningsmatch
för att sedan spela schack. Rubinghs
bidrag var att införa alternerande
ronder. Det som ursprungligen var
tänkt som en konstnärlig installation
utvecklades snart till en fullödig
tävlings
form. 2003 hölls den första
tävlingen i Berlin där även WCBO
(World Chess Boxing Organisation)
bildades.
Samma
år
avgjordes
världsmästerskapet i Amsterdam i
samarbete mellan Nederländernas
boxnings- och schackförbund. Iepe
Rubingh vann på tids
överskridning i
elfte ronden över Jean Louis Veenstra.
Fide gav schackboxningen ett
erkännande i april 2008 när deras
president, Kirsan Iljumzjinov, bevistade
Terry Marsch lyssnar på hög musik för att stänga ute publiken. Det
en uppvisningsmatch i Elista. Därefter
är obligatoriskt och kräver en speciell koncentrationsförmåga.
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¤ kombinationslösningar
Teckning: Jan-Erik Garland

har sporten
spridits över
världen och
n u m e r a
finns
även
professionella
utövare.
En schack
boxningsmatch
består av upp
till 11 ronder
där varannan Molander, tecknad i Idrottsbladet
rond utgörs av 6 juni 1930.
schackspel, och varannan av boxning.
Varje rond är 3 minuter lång, och matcherna
börjar alltid med en schackrond. Den
sammanlagda tidsmängden för boxning är
således maximalt 15 minuter (5 ronder x 3
minuter). Den sammanlagda tidsmängden för
schacket är maximalt 18 minuter (6 ronder x 3
minuter), vilket ger spelarna nio minuter vardera.
De tävlande kan vinna i boxningsronderna
på vanligt vis genom knockout eller teknisk
knockout, eller i schackronderna genom matt
eller tidsöverskridning.
2012 gjorde den obesegrade världsmästaren
(IBF) i lätt weltervikt, Terry Marsh, come back i
ringen som schackboxare efter ett tjugofemårigt
uppehåll. Han visade sig fortfarande klara av
boxningen och kunde sätta motståndaren matt i
nionde ronden med endast 10 sekunder kvar på
klockan. n

Huvudvarianten anges
i fetstil. Ställningarna
hittas på sida 59.

1. Ett par schackar förseglade omedelbart svarts öde: 40.£h7+! ¢xg5 41.£h4+ ¢f5 42.£f4 matt.
2. 29.¦a1! Svarts dam har ont om fält. 29...£d8 (29...¥xf2+ 30.¢xf2 ¦xc4 31.¦xa5 och vit är pjäs
över.) 30.¤e7+! Vit använder sig av åttonde raden för att vinna damen. Även 30.¤xb4! var starkt.
30...£xe7 31.¦a8+ £e8 32.¦dd8! Vit vinner direkt. I partiet spelades 32.¦xe8+?! och senare 1-0.
3. Svart har precis spelat ...g5 för att gardera h6 samt ge en stabil ruta på f4 åt sin springare, men
glädjen blev kortvarig. Efter 23.¥xg5! hxg5 24.£xg5+ vinner vit tillbaka pjäsen och svarts
kungsflygel blir sig aldrig lik. Svart kämpade på med 23...¦e6 men lyckades inte rädda partiet.
4. 24.¥xg6! Slår sönder svarts kungsflygel. 24...hxg6 25.£xg6+ ¢h8 26.¤xf6 är hopplös. I partiet
spelades 24...£c7 och vit vann efter 25.¤xf6+ ¦xf6 26.¥xh7+! ¢f7 27.¥g8+! ¢xg8 28.£xf6.
5. 18.¥xb5+! Ett pjäsoffer värt att lägga på minnet. 18...axb5 19.¤xb5 Vit bryter igenom
fullständigt mot svarts kung. Hector trivs onekligen som fisken i vattnet. Efter 19...£e7 20.¤d6+
¢d8 21.£b3! ¦f8 22.¤xb7+ vann han tillbaka pjäsen med ränta.
6. 25...¤xd4! Draget utnyttjar att vit har många pjäser hängande längs g1–a7-diagonalen. Slår vit
tillbaka på d4 vinner 26...¥c5. Ng kämpade vidare med 26.¦ac1 och märkligt nog satte svart
snart bort sig. 26...¤xd2 27.¤xd4 ¤xb3?? (27...¤c4! 28.bxc4 ¥c5 hade fortsatt på samma tema
och vunnit omedelbart.) 28.¤c6+ ¢c7 29.¤xe7+ ¤xc1 30.¦xc1+ och svart gav upp.
7. 27...¤h5! Ett vackert drag som försäkrar sig om att en springare når f4, vilket gör att vits
kungsflygel faller samman totalt: 28.gxh5 £xh3+ 29.¢g1 £xh4 och svart vinner. Wiedenkeller
försökte kämpa med 28.£c4 men efter 28...¤f4 avgör svart på kungsflygeln.
8. 17.¥c4! Ett spektakulärt drag som ökar trycket mot d5-bonden. Idén är att 17...dxc4 18.£xc4+
¢h8 19.¦xh7+! ¢xh7 20.¦e3 blir matt, liksom 18...¢f8 19.¦xh7. Pia fick spela 17...¤f8 men
befann sig i en pressad ställning efter 18.¥b3.
9. I en till synes normal franskstruktur dyker det upp en vacker taktisk finess. 14...¥h2+! 15.¢f1
(15.¢h1 ¤xf2 matt.) 15...¤xf2! 16.¢xf2 £g3+ 17.¢f1 £xg5 och vit valde att inte fortsätta.

Rudolf Forsbergs studier — ställningarna hittas på sida 8.
1. 1.f7! (1.¢g4? ¦h4+! 2.¢xh4 ¥xf6+ med remi.) 1...¥e7 2.d6 ¦h7! 3.dxe7 ¦xf7+ 4.¢g3 ¦g7+
5.¢f2 ¦f7+ 6.¦f4! ¦xf4+ 7.¢e3 ¦f1 8.¢e2 med vinst.
2. 1.¥g7! med planen 2.£e5 matt. 1...¦a5 2.cxd3 matt, 1...¤bc4 2.£d5 matt, 1...¤dc4 2.£f3 matt,
1...¥f5 2.£xf5 matt. (1.¥f4 ¤dc4! eller 1.¥d4 ¦a5! fungerar inte.)



Foto: London Chessboxing

Michaelsen blev för svår. Molander vistades då
i Tyskland för studier men kunde inte dölja sin
boxningstalang för den lokala klubben. Han
deltog i deras träning vilket höll honom i form och
gjorde honom mycket populär. Inför EM-finalen
träffade Idrottsbladets journalist Harry Eidmark
Molander under avslappade former över ett par
partier schack. Åren 1975-82 verkade han som
Sällskapets ordförande med särkskild framgång i
den alltid besvärliga jakten på bra lokaler.
Omvänt har en del framstående schackmästare
även visat framfötterna i boxning. USA:s
förste
bordsspelare de första åren efter andra
världskriget, Arnold Denker, var i sin ungdom
en lovande boxare. Schackvärldsmästaren Max
Euwe använde boxning som ett sätt att hålla sig
i fysisk form men han var inte Europamästare för
amatörer som många webbsidor hävdar.
Trist för dessa fighters att schackboxning inte
var uppfunnet under deras tid, en sport där de
förmodligen varit mycket svårslagna.

3. 1.¦g6+! ¢f3! 2.¦f6+ ¢e2 3.¦xf1 ¦xe7! (3...¢xf1 4.¥xe3 h1£
    
5.e8£ £g2+ 6.¥d2 £e4+ 7.£xe4 dxe4, ”och vit måst ge löparen
    
för e-bonden, men håller remi genom att inte ta a3-bonden.”)
   
4.¦f2+ ¢e1 5.¦xh2 ¦c7 6.¦h1+ ¢e2 7.¦h2+ ¢f1 8.¦h1+ ¢g2
  
[se DIAGRAMMET] 9.¦a1!! Själva poängen. Vit sätter sig själv patt.     
9...d4 (9...¦xc5+ 10.¢b1 med patt.) 10.¢b1! d3 11.¥xa3 a5!
    
12.¢b2! b4 13.¥xb4 axb4 14.¢b3 och remi.
 
Juryn: ”En utmärkt studie med överraskande pattvändningar.”
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MALMÖ OPEN

18-20 december, Rådhushallen
Priser
		
Anmälan
		
		
		
		
		
Logiförslag
		

12 000, 6 000, 4 000, 2 000, 1 000 kr
Ratingpriser à 1 200 kr / 12 deltagare
www.schack.se/svenskt-grand-prix
Startavgiften (450 kr) sätts in på Malmö Schackförbunds
plusgiro 43 23 99 – 4 (ange namn), senast 14/12.
Vid efteranmälan tillkommer 50 kr. IGM och IM fri start.
OBS! Om ni betalat startavgiften 14/12 behövs ingen personlig
anmälan kl. 19.00, ni kan då komma direkt till rondstart kl. 20.00.
Hotel Mortensen, Baltzarsgatan 45, 040-6655700. Enkel 750 kr,
dubbel 900 kr. Begränsat antal, uppge kod Malmö Open.

MSF OPEN
Priser
		
Anmälan
		

2 000, 1 500, 1 000, 600, 600 kr
Ratingpriser à 600 kr / 10 deltagare
Som ovan. Startavgift 300 kr.
Öppen för nordiska spelare med ranking < 1600.

Spelschema					Övrig information
Pers. anm. Fre 17.00-19.00
Rond 1		
20.00-22.00 		
Rond 1-4: 55 min + 5 sek/drag
Rond 2 Lör 09.00-11.00		
Rond 5-7: 110 min + 10 sek/drag
Rond 3
11.30-13.30
Rond 4 15.00-17.00		
Sveriges tuffaste schacklördag - tio timmar!
Rond 5
18.00-22.00			
Rond 6 Sön 09.00-13.00
I Malmö Open eloregistreras rond 5-7,
Rond 7		
14.30-18.30		
i MSF Open samtliga ronder.
Prisutdelning 19.00
Kontakt		
Malmö Schackförbund, 040-15 03 88 / msf@telia.com
			 www.malmoschack.se/malmoopen

rockad

LASSE KARLSSON
SK ROCKADEN

Vi börjar med det obligatoriska. Har du någon
favorit bland mat, musik, film eller böcker?
Var vegetarian under ett antal år men det blev
praktiska problem eftersom jag reste så mycket.
Nu tycker jag om all typ av mat!
Bra musik är alltid bra musik. För tillfället
lyssnar jag på Roffe Wikström, härlig röst.
Tredje mannen ligger mig varmt om hjärtat.
Fantastisk musik också!
Vad äter du vid brädet?
Äter helst inte vid brädet. I Barcelona är det till
exempel förbjudet att ha mat eller dryck vid brädet.
Hur rankingfixerad är du?
Helt ointresserad av ranking.
Din inställning till tidsnöd?
Lyssnade på en livesändning på ICC. Två starka
ryska stormästare diskuterade tidsnöd och de
menade att allvarlig tidsnöd kunde jämföras med
pjäsförlust. Ganska intressant tanke.
Är du skrockfull?
Kan tråkigt nog inte svara på den frågan.
Har du mer tur än otur vid brädet?
Tycker att det går att påverka både tur och otur.
Är en oklar ställning halvbra eller halvdålig?
Oftast intressant.

Foto: Lars OA Hedlund

www.flickr.com/photos/zoonabar
Chris Brown

£ lång

vi bör titta och lära oss av vårt grannland Norge.
Simen Agdesteins schackskola verkar mycket
intressant.
Vilken öppning skulle du absolut inte spela?
Kan tänka mig att spela alla sorters öppningar.
Vad vill du lära dig?
Jag lär mig hela tiden.
Har du någon dold talang?
I så fall har jag inte upptäckt den än.
Vilka svagheter har du?
Massor!
Vad uppskattar du?
Harmoni.

Vilken är din värsta förlust?
Finns så många att jag försöker glömma dom.

Skulle du vilja leva på att spela schack?
Jag har haft turen att kunna leva på det jag älskar
att göra, spela schack. Jag är alltmer ödmjuk och
tacksam för detta.

Vad borde göras för svenskt schack?
I Sverige är vi väldigt bra på att lära ut schack till
nybörjare, med exempelvis Schackfyran. Tror att

Lång eller kort rockad?
Det beror på, intressantast är nog ställningar där
man inte rockerar.
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Redaktören gör sista draget för
denna gång. Har du synpunkter
eller önskemål? Tveka inte att
maila på axel.smith@schack.se

¢ försegling
JAG STÅR PÅ FÖRLUST i

en av de första ronderna i
Malmö Open, men min motståndare har bara en
sekund kvar. Så får jag ett infall och sätter damen
i slag framför hans kung. Han slår den samtidigt
som tiden rinner ut.
Varför gör jag så? Något slags skämt, antar jag.
Det är annars inte så vanligt i schack. I bridge
kan man umgås, säger Bengt Hammar på sida
sexton, men i schack tävlar man. Inget kallprat
under partierna.
Och inte alltid blir det inte något efteråt, heller.
För några år sedan satt Magnus Carlsen på en
restaurang i Wijk aan Zee när Vladimir Kramnik
kom in i lokalen. Kramnik satte sig vid bordet
bredvid, men utan att hälsa, och lät huvudet
sjunka ned i händerna.
Efter tio minuter rabblade han plötsligt upp en
variant. Carlsen svarade omedelbart.
De hade umgåtts, fast tyst — på en våglängd vi
inte hör.

SOM LITEN knatte i Malmö

Open för många år sedan
fick jag möta en gambit. När jag slagit bonden
sträckte sig motståndaren över brädet och
plockade åt sig den.
”Du får den här”, sa han. ”Men tro inte att du får
den gratis!”
Jag låtsades inte höra. Den typen av psykningar
förekommer inte i de tävlingar Carlsen och
Kramnik spelar. Schack är en gentlemannasport
och det ligger en del i Fischers uttalande att han
inte tror på psykologi, utan bara på bra drag.
Att Fischer själv hade en nästan telepatisk
inverkan på många motståndare var nog inte
något han medvetet strävade efter. Han stördes
verkligen av ljudet från tysta videokameror.
Jag nämner mitt damoffer för en vän och säger
att jag fortfarande inte kan förstå motivet. Hans
svar kommer omedelbart.
— En simpel maktdemonstration.

Ett revolutionerande framsteg, skrev Bo Plato i TfS # 6/1999,
Foto: Bo Plato

efter att partierna i SM-gruppen automatiskt visats på TV-monitorer.
På bilden står Peter Fransson framför den utrustning Lidköpings
SS köpt in. Plato spådde att sensorbräden och digitalklockor skulle
bli framtidens sätt att visa schack. Anders Hansen och dagens
livesändare kan bara instämma.

Jag har fortfarande inte sett ett
parti av honom där jag tänkt: wow,
vad bra han spelade hela vägen.

Tiger Hillarp i TfS # 5/2007, efter att Nils
Grandelius vunnit Junior-SM och kvalificerat
sig till SM-gruppen. I samma intervju berättar
Tiger hur roligt det är att prata schack med Nils,
som kan lägga femton timmar på en variant han
sedan inte spelar.
Man kan misstänka att Tiger vid det här laget
hunnit tänka wow en och annan gång.

NÄSTA NUMMER av TfS når läsarna i december
Rankingsystemets införande gav ett
livligare intresse och ett starkt ökat
turneringsdeltagande.
Hösten 1969 introducerades LASK-rankingen. Ett halvsekel senare har
den gjort sitt. I nästa TfS berättar vi om hur det gick till och försöker
utröna vad det inneburit. Dessutom: en djupdykning i schack och film.
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Svenska Schackbutiken AB
”Hos oss blir schack enkelt”

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

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

Positional Decision Making in Chess
av GM Boris Gelfand, 2015, 283 sidor, 275 kr

Positionsschack kan spelas och förstås på ﬂera nivåer. På högsta nivån blir balansen mellan taktik
och strategi hårﬁn. Varje drag har ett syfte och mening. Gelfand som var världstrea redan 1990
och spelade oavgjort i VM-matchen mot Anand 2012 har skolningen, talangen och intresset (!)
att förmedla allt viktigt han tänkt på före, under och efter partierna. Han länkar till partier som
spelades av bland andra Rubinstein och Capablanca för att visa att hans briljans inte har uppstått
i ett vakuum. Om man har problem att vinna bra/vunna ställningar kan det hända att man har
metodproblem. Dessa kan avhjälpas genom att studera Gelfands ovanliga tålamod och systematik
i ställningarna. Kanske är det till och med som så att man efter denna bok inte längre har några
ursäkter för positionella misstag? Utöver schacket får man också en känsla av vem Boris Gelfand är.
En person med stor integritet och karaktär. Att läsa denna bok är att ta vara på sin tid.

Lessons with a Grandmaster III - Strategic and tactical
ideas in modern chess av GM Gulko, 2015, 272 sidor, pris 265 kr

Om du har runt 2000 i ranking och vill ta ett steg framåt kan vi rekommendera Gulkos läroböcker. Gulko är
som en gammal mysfarbror som med oändlig vänlighet parat med en ovanlig pedagogisk talang förklarar
stort och smått i lugn och ro. Men låt inte tomteskägget bedra, Gulko är den ende som vunnit såväl de
Sovjetiska som Amerikanska mästerskapen, han är även en av de få som har plusstatistik mot Kasparov!
Han tar avstamp i sina egna partier och förklarar tema efter tema. Det blir “löparparet”, “komplex
av svaga fält”, kampen om initiativet mm. Något han ständigt berör är de psykologiska aspekterna av
spelet. För att göra det mer levande får amatören Joel Sneed (professor i psykologi vid Queen’s College
of the City University of NY) ställa frågor. Läsaren kan enkelt känna igen sig och boken kan med fördel
läsas av spelare på alla nivåer. Gulko ramar för tydlighetens skull in varje parti med en inledning och en
sammanfattning.

Rossolimo and Friends,

av GM Kornev, 2015, 348 sidor, pris 230 kr

För tjugo år sedan ansågs Rossolimo (1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5) inte vara speciellt farligt. De som tyckte
om det kämpade i stor uppförsbacke, men idag har man börjat omvärdera öppningen. Jag vill gå så
långt som att påstå att löpardraget är bättre här än i Spanskt! (1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5). I varianter
med Lxc6 dxc6 blir c-bonden en svaghet för svart, vilket inte sker i Spanskt. Spelet i Rossolimo blir
väldigt modernt (Carlsenskt). Man spelar utan direkt konfrontation. I vanliga sicilianska varianter blir
mittspelen skarpa och oklara och vit riskerar minst lika mycket som svart. Vit är i princip förhindrad att
byta bort ﬂera pjäser och skaffa sig en behaglig remi. Första kapitlet handlar om Rossolimoangreppet
(1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5) och andra om Moskvavarianten (1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.Lb5+). Dessa system bygger
på sunt positionellt spel. Vit utvecklar pjäserna snabbt på bekostnad av ett mäktigt bondecentrum. I
många varianter byter han bort sin vitfältslöpare som i annat fall kan bli en dålig pjäs, eftersom vits
e4-bonde är placerad på samma färg som löparen. Tredje kapitlet handlar om svarts mest obehagliga
(mot Lb5-konceptet) drag, nämligen 2...e6 samt andra luriga andradrag. Mot 2...e6 föreslår Kornev ett
öppningsvapen som är ganska modernt och populärt under de senaste åren: 3.g3, vilket ofta används av
den regerande världsmästaren Magnus Carlsen.

Modernized: The Open Sicilian,

av IM Amanov och FM Kavuskiy, 2015, 564 sidor, pris 375 kr
Om du vill anta den Sicilianska utmaningen är det enligt IM Zhanibek från Kazakstan och FM Kostya
Kavutskiy från Los Angeles 3.d4! som gäller. Spelet blir obalanserat men vit tycks behålla någon form
av fördel i alla varianter. Författarnas ambition är att ge studenten drag och varianter som håller ihop
idémässigt och är logiska samt sätter press på svart. För första gången analyseras det hyperfärska 6.h3!
mot Najdorf grundligt i en bok! Vårt okända par har gjort ett hårt arbete i alla varianter. Mot t.ex. Draken
har de hyperfärska vapen vilket kommer att få alla Drakspelare som inte analyserar allt som spelas att
direkt tvingas ta oerhört svåra beslut på egen hand. Mot långsamma varianter som Kan och Tajmanov
höjer de tempot efter fem-sex drag och svart kommer mot sin vilja hamna i konkreta ställningar där man
måste räkna exakt eller förlora! Vi är mycket imponerade av denna bok och vill rekommendera den till
alla ambitiösa vitspelare som vill fälla 24- och 25-taggare!

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-
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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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