Lasse Karlsson: Lita inte på datorn Sveriges främste schackfighter
Jonathan Westerberg om landslagsdebuten Trendbrott i Allsvenskan
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LASK-ratingen 1969-2016. Vad händer nu? Vad har den betytt?
Psykologen, tränaren, matematikern och Mragel tycker till.
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Välkommen till Uppsala och schack-SM 2016
SM 2016 spelas i Uppsala den 15-24 juli. Det blir tävlingar för bredd
och elit, unga och gamla. Och dessutom en mängd andra aktiviteter för
schackspelare och andra. Schack-SM är årets stora schackfest. Oavsett
varför du tycker om schack.
Spellokalen är det toppmoderna
Konserthuset mitt i Uppsala.
Årets bästa schacktävling!
Följ elitens kamp om SM-titeln,
med proffskommentarer.
Samtidigt som du själv spelar i
en klass som passar just dig!

Upplev Uppsala vid sidan av schack-SM.
Bad, fotboll, utﬂykter, sevärdheter erbjuds.
Och bra shopping, restauranger och uteliv
för den som tycker om sånt!

Anmälning och all annan information
ﬁnns på sm2016.schack.se
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passant

Lagschack

S

venska Cupen fick till sist den
överraskande segrare som berättigar
formatet. Örgryte SK tog guld efter
att handikappspoängen avgjort mot Team
Viking.
Viking reste därefter till Skopje för
Europa
cupen, som de ser som ett
utmärkt tillfälle att svetsa samman laget.
Traditionsenligt samlades i princip hela
världseliten och det största glädjeämnet
för Vikings del blev Jonathan Westerbergs
första GM-norm.
I Elitserieupptakten tog de tre program
enliga segrar, liksom SK Rockaden och
Eksjö. Den största skrällen skedde i Superettan, där nykomlingen Malmö AS värvat
den georgiske världs
stjärnan Baadur
Jobava. Bakom satsningen står ITföretagaren Stefan Printz.
MAS inledde med 8-0, men i rond två
rådde de inte på SK Rockaden Umeås
ankare.


    
    
   
    
  
   
  
    


GP-serien

G

eorg Meier har vunnit de flesta
weekendturneringar han ställt
upp i sedan han flyttade till
Sverige. Västerås Open var inget undantag.
I Umeå ställde han inte upp och då tog
Ralf Åkesson hem förstapriset. I båda
turneringarna delades segern, och det gör
ställningen i Grand Prix-serien mycket
jämn. Åkesson och Thomas Ernst leder
med 18½ poäng vardera. Nästa stopp på
GP-turnén är Malmö.

Mediabevakning

S

veriges och Norges Schackförbund
har skrivit på ett samarbetsavtal
som innebär att norrmännen får
hjälp med skolschack, men bidrar med
sin kompetens inom elitutveckling och
media. Bland annat handlar det om
schacksändningar för webb-TV.
Det finns redan på programmet för
Rilton Cup. Martin Lokander leder
TV-studion, med Ulf Andersson, Nils
Grandelius och Evgenij Agrest som
experter. Livekameror finns på alla topp
bord och på kvällarna analyseras dagens
partier av Lars Karlsson med gäster.
Med detta, Hasselbacken Chess Open
och Stockholm Chess Challenge – Halls
bergs
turneringen för elitjuniorer som
återuppstår på ny ort efter tio år – känns
Stockholm allt mer som en huvudstad
även i schack.

 Lucas Wickström
n Baadur Jobava
 Superettan 2015
Wickström har spelat vit de senaste
säsongerna och förklaringen är enkel:
han tar massvis med poäng.
49.¤xf3 ¢xg2 (49...gxf3 50.¥xf3 och
vit vinner då det är rätt färg på löparen.)
50.¤e5+ och Jobava gav upp. Vit slipper Örgrytes vinnarlag i Svenska Cupen. Från vänster: Robert
till och med matta med löpare och springare. Anderzén, Mikael Arnelind, Rahul Kumar och Patrick Fransson.
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Under denna vinjett skriver vi om schack
livet i vårt avlånga land, både större nyheter
och sådant som hänt lite i förbigående.
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r boknytt
De senaste åren har Martin Lokander hjälpt många svenska elitspelare med öppnings
analyser. Nu har han skrivit the Open Games with Black. Tom Rydström har läst.

Välskrivet och lättläst

F

örsta gången jag träffade Martin Lokander
var under SM i Växjö 2008. Vi spelade
båda i Miniorklassen, även om jag var ett
år yngre. Sedan dess har vi följt varandra i olika
tävlingar både i Sverige och utomlands. Vid de 5-6
tävlingspartier vi spelat har jag fått intrycket att
han är väldigt bra på öppningsförberedelser och
kan spela näst intill allt med god förståelse. Det
gör det alltid spännande att möta honom.
När jag fick erbjudandet att recensera Lokanders
bok blev jag glad. Främst av två skäl. En bok som
är skriven av en jämnårig spelare. Och en bok som
beskriver varianter jag själv spelar.
Boken är först och främst riktad till spelare
som besvarar 1.e4 med 1...e5. Jag tycker att den
är välskriven, lättläst och har många bra och
intressanta varianter.
”The best thing about 1.e4 e5 is the wide variety of
positions that can arise from it”, skriver Lokander i
förordet. Det som är extra bra, som skiljer boken
från den handfull andra som finns i ämnet, är att
Lokander inte bara hittat teoretiskt bra varianter,
utan också sådana som gör det svårare för
motståndaren vid brädet. Svart ska alltid kunna
spela på vinst.

Analyserna är gjorda av en
ung spelare som har datorn
som modersmål.
Dragen och varianterna är dessutom djupt
analyserade med de bästa schackmotorerna och
gjorda av en ung, ambitiös spelare som har datorn
som modersmål.
DE ELVA KAPITLEN byggs upp av hela partier. Ett
extra plus hade varit om det angetts aktuella Elotal
på spelarna så att man fått en uppfattning om
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the Open Games with Black
Martin Lokander (Everyman Chess)
deras spelstyrka.
I boken finns en komplett bibliografi med
samtliga aktuella böcker inom ämnet och digitala
källor såsom dvd:er. Ofta glöms dessa nya kanaler
bort, men Lokander har gjort ett gediget jobb.
I kapitel 2 har han lagt ner mycket arbete på
att analysera huvud
varianten i tvåspringarspel:
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤g5. Springar
draget är vits mest ambitiösa fortsättning och
bjuder in till ett fartfyllt parti. Lokander kallar det
The Fun Two Knights, och i den typen av ställning
kommer hans analyser till sin rätt. Det blir långa
varianter, men han tänker hela tiden på att få
ställningar som är bra i praktiskt spel.
Något som är bra är att han inte nöjer sig med
”oklart spel” eller ”svart står bättre”, utan har
ambitionen att argumentera för varje bedömning.
DET ÄR IMPONERANDE att publicera en bok som
nittonåring, framför allt när den håller så hög
kvalitet som denna. Definitivt värd att köpa för
alla som är intresserade av Open Games. Man får
många djupa, nattliga analyser på köpet! 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.

Lars Karlsson tillhörde världseliten på 1980-talet. Efter några år i Spanien är han
tillbaka i Sverige och i Cellavision Chess Cup visade han att gammal är äldst. Lasse är
övertygad om att många spelare påverkas för mycket av datorerna.

Dynamisk kraft

EN AV MINA
favoritspelare
är stormästaren Mihai Suba
från Rumänien. Han lärde sig
schack först vid 21 års ålder
men utvecklades snabbt till
en mycket originell och stark
spelare. Suba bygger upp sina
partier med en djup strategisk
kunskap kryddat med en unik
dynamiskt förståelse.

 Mihai Suba
n Louis Roos
 OS, Buenos Aires 1978
1.c4
Suba öppnar ofta med
detta drag och det är både
intressant och lärorikt hur han
på sitt speciella sätt behandlar
Engelskt.
1...¤f6 2.¤c3 d5 3.cxd5 ¤xd5
4.g3 g6 5.¥g2 ¤xc3?!
En känd variant men i mitt
tycke en ologisk fortsättning.
Vit får en öppen b-linje
samtidigt som bonden på c3
förstärker centrum. Svarts plan
är emellertid mycket ambitiös
då han vill ta ett starkt grepp
om centrum (terräng!) med c5
och e5.
6.bxc3 ¥g7 7.h4!?

Foto: Cathy Rogers

schack är
många spelare påverkade av
datorernas oerhörda kraft. Mest
märks det på att det för många
spelare har blivit allt viktigare
att få terrängfördel, löpar
par
och att ta material.
Jag har funderat en hel del
på detta och ibland känns det
som om den dynamiska kraften
ibland underskattas.
När en spelare vill erövra
terräng måste man oftast offra
något som inte alltid är så lätt
att upptäcka, nämligen tid.
När jag spelade tävlingar i
Sovjet upptäckte jag att mina
motståndare gärna försökte
få ett övertag i terräng. Det är
väldigt viktigt att vara modig
mot denna stil då ett passivt
drag i öppningen gör att man
får lida under press under lång
tid i partiet. Det gäller därför
att spela ytterst energiskt mot
spelare med denna stil.
I DAGENS MODERNA

GM Lars Karlsson

Född: 11 juli 1955
Klubb: SK Rockaden
Yrke: Schackspelare
Bor: Spånga, Stockholm
Träningstips: Var inte rädd,
ett schackparti kan vara ett
fantastiskt äventyr!
Förebilder: Lasker, Korchnoi,
Larsen och Carlsen
Bästa schackbok: Turnerings
böckerna om Piatigorsky Cup
1963 & 1966
Meriter: Stormästare 1982,
Svensk Mästare 1992
Aktuell: Vann årets upplaga av
Schacktåget – läs mer på s. 36


 
 
   
    
     7.¦b1. Textdraget är logiskt då
saknar en springare på f6.
     svart
Lite extra intressant är att den
  store strategen Botvinnik har
   rekommenderat 7.h4.
 7...¤d7
En vanligare fortsättning är

Ett bättre alternativ är 7...h6.
8.£b3
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15...£e5
Bästa försvaret. Efter 15...fxe6
16.£xe6+ ¢f8 17.¥d5! ¤f6
18.¥xc5+ ¢g7 19.¥d6 ¥xe6
20.¥xc7 ¦c8 21.¥xe6 ¦xc7
22.a4! får vit tre bönder för en
pjäs och en aktiv ställning.
En vacker poäng är att
15...£d6? faller på 16.¤xc5!
¤xc5 17.£b4!
16.¤f4 b4
 Det är denna framstöt svart
sina förhoppningar till.
  satt
Suba har emellertid förberett ett
  kraftfullt motangrepp.
   17.d4! £d6

Vit vinner alltför mycket
material
efter
21...¦xb4
22.¦xc8+ ¢e7 23.¥xb4+ ¢f6
24.¥c3+ ¤e5 25.¦e8.
22.¤d3! £f6 23.¥h3! 1-0
En vacker variant är 23...¢d8
24.£c4 £a6 25.£xf7 £xa3
26.¦xc8+ ¢xc8 27.£xd7 matt.

14...e6?!
Skapar onödiga svagheter.
Lockande är 14...c4 men Suba
ger varianten 15.£b4 ¤e5 16.f4
a5 17.£c5 £xc5 18.¥xc5 ¤d7
19.¥a7.
Bästa försvaret är 14...¤e5!
15.d4 cxd4 16.cxd4 ¤c4 17.¥c5
med en intressant ställning.
15.¤xe6!

om Thomas Ernsts. Han har
utmärkta teorikunskaper, räknar
bra, tar gärna material och har
en förkärlek till löparparet.
Jag hade förhoppningar om
att kunna spela en idé som jag
funderat på i drygt fem år.

Vit förstärker ställningen
samtidigt som han förhindrar
svart att spela springaren till f6.
8...c5 9.¥a3 £c7 10.h5 ¦b8
11.¤f3 b5?!
Svart har blivit påverkad av
Subas originella öppning och
inleder ett alltför optimistiskt
angrepp på damflygeln. Ett sunt
alternativ är 11...b6.
12.hxg6 hxg6 13.¦xh8+ ¥xh8


   
  
   
    
    
 
  
    


   
       Analysdiagram
   SVART TOG TERRÄNG, men
    hamnade efter i utvecklingen.
         Vit utnyttjade detta och dyna
 miken drog det längsta strået.
14.¤g5!
I ett möte med den mycket
    lovande
Svagheten med svarts plan är
Joar Ölund bestämde
att vit har en fördel i utveckling.   jag mig för att göra en analys
Vit måste därför spela ytterst      av min unge motståndare. Joar
energiskt i detta skede av partiet.  har en spelstil som påminner
18.cxb4! £xd4 19.¦c1
Vit förhindrar att svart byter
dam med 20...£c3+. Samtidigt
har tornet på c1 en utmärkt
position i det kommande
angreppet.
19...cxb4 20.e3! £g7?

 
Ölund
   n Joar
Lars
Karlsson
  
Stockholm, 2013
     
      
g6 2.c4 ¥g7 3.e4 d6 4.¤c3
     1.d4
¤c6!?
      En uppställning som jag
       analyserat med en av de främsta
        experterna, stormästaren Nigel
  Davies. Svarts plan är att försöka
skapa aktivt motspel med
     21.£xb4!! £e5
pjäserna. En farlig strategi då
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det är lätt att få en krampaktig
ställning helt utan syre.
5.¥e3 e5 6.¤ge2
Ingen överraskning då denna
fortsättning anses som starkast
av teoretiker.
6...f5!?

hitta starka drag där man backar
bör studera Gata Kamsky. Jag
hörde ett föredrag med flera
starka ryska stormästare som
menade att Kamsky var främst i
världen att hitta dessa svårfunna
drag.
motståndare väljer nu
denMin
mest kompromisslösa fort
sättningen.
  10.g4 h5
  Mer eller mindre tvunget då
   vit hotar att kväva svart med
11.¤g3.

Ett intressant alternativ var
13...¦h6.
15.e4
Vit litar på att hans starka
centrum skall vara ett till
räckligt skydd för kungens
något bräckliga position på d2.
Min motståndare förväntade
sig nu 15...¤xg6 med hyfsad
kompensation för bonden, men
det finns ett dynamiskt drag.

11.gxh5?!
Kompromisslöst. Intressant
är 11.g5 med ungefär lika spel.
11...¤f5!
Ställningen förvandlas nu
till ett dynamiskt slagfält
med mycket svårt spel. Vits
förhoppning var 11...¦xh5?!
12.¤g3. Mina förberedelser
slutar här då jag bedömde
ställningen som klart intressant.
12.hxg6
Konsekvent! Frågan är vem
som är modigas, den som offrar
eller den som tar material?
12...¤xe3
13.fxe3
£h4+
14.¢d2
Den vita kungen ser ut att ha
en relativt säker position på d2.
14...¤e7
Tanken är att inleda ett
angrepp mot den vita bonden
på e3 med ¤f5 följt av ¥h6.

kungen om svart lyckas öppna
spelet på damflygeln.
16.cxb5 a6 17.bxa6 c6!
Med hotet 17...cxd5 18.exd5
¥h6+ 19.¢c2 ¥f5+.
18.dxc6 ¥xc6 19.£b3?!


  
 
  
     
    
    
     
  
Svarts plan är att spela mycket
aktivt och helt enkelt för   
tillfället strunta i positionella  
övervägande.

7.exf5 ¥xf5 8.d5 ¤ce7 9.h3
  15...b5!?
När jag bodde i den lilla
Vit kommer att ha mycket
 svårt
byn Sitges tre mil söder om
att hitta en säker plats för
Barcelona började jag fundera
på denna ställning. Vits plan
är känd: g4, Sg3 och vit har
en fantastisk ställning med ett
starkt grepp om det viktiga
fältet e4.
Vit kommer att offra mycket
tid på att genomföra denna plan
och det är inte lätt att se hur
svart skall komma ur vits grepp.

Ställningen
förvandlas till ett
dynamiskt slagfält.
9...¥d7!
En logisk fortsättning. Ett
stort problem för svart är
springaren på e7 och tanken är
helt enkelt 10..¤f5.
De som vill utveckla sinnet att


  
    

    
   
  
 
  

Vit hotar 19.£f7+ och för
bereder ¦d1 följt av ¢c1.
19...¢d7!
Ett drag som min motståndare
TfS #4
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antingen
inte
sett
eller
underskattat. Hotet 19...¦hb8 är
nu obehagligt.
20.¦d1 ¦hb8 21.£a3
Ett intressant försök att inleda
ett angrepp mot bonden på d6.
21...¦b6
Lockande var 21...¥h6+
22.¢c2 ¥xe4+ 23.¤xe4 £xe4+
24.£d3 £xh1, men efter
25.£xd6+ ¢e8 26.£xe5 är vits
angrepp mycket farligt. Efter
partidraget är bonden på d6
garderad i denna variant. Svart
hotar samtidigt att avgöra med
21...¦axa6.
22.a7 ¥h6+ 23.¢d3

att jag hade spelat det näst bästa
draget enligt datorn.
Jag spelade 23...¤c8 och min
motståndare spelade det starka
24.b4! och min ställning rasade
snabbt samman samtidigt som
jag kom i en allvarlig tidsnöd.
Det eleganta 23...¦c8!! hade
emellertid varit en vacker
avslutning på ett fantastiskt
äventyr. Hotet är 24...£xe4+!!
23.¤xe4 ¥b5 matt.
Om vit försöker gardera e4
med 24.¥g2 blir svarts dam en
enorm pjässlukare: 24...£f2
25.¦hg1
[se analysdiagrammet]
25...¥xe4+! 26.¥xe4 £e3+
27.¢c2 £xe4+ 28.¦d3 £xe2+
   29.¢b1 £xd3+ med vinst.
   Svettigt, eller hur?


   
  
 
    
   
  

   

Analysdiagram

I MIN UNGDOM skulle jag inte
kunnat sova på en vecka efter
ett sådant misstag. Nuförtiden
känns upplevelsen allt mer som
det viktigaste. Samtidigt var det
lite kul att överhudtaget kunna
spela fram till en sån fantastisk
ställning! Värt att tillägga: Utan
min motståndares mod skulle
varken han eller jag fått denna
upplevelse. n

 
    
    TRÄNINGSTIPS
Analysdiagram
  
  Gå inte i fällan att värdera terräng, material och löparpar allt för högt bara
  för att datorerna gör det. Tro på dynamiken!
dina partier själv eller med någon annan. Absolut i sista hand
 Analysera
se vad datorn kommer fram till. Annars är det väldigt lätt att lita på datorn
En fantastisk ställning och min
känsla under partiet var att det
måste finnas ett avgörande här.
Efter partiet berättade en vän

och man missar djupet och de viktiga detaljerna.
 Försök spela mot så bra motstånd som möjligt, gärna internationellt.
 Det viktigaste: Var inte rädd, ett schackparti kan vara ett fantastiskt äventyr!

SCHACKFIGHTERN

MIKAEL HELIN

Under hösten utsåg Tidskrift för Schack Sveriges främste schackfighter.
Bland flera välförtjänta nomineringar valde vi Mikael Helin, Stockholms SS.
Han belönas med 1½ timmes individuell träning med Emanuel Berg.
Nominering(ar): Om det med fighter menas att aldrig ge upp, kämpa mer ju värre det blir och in i det
sista tro på ett mirakel, så finns det bara en kandidat. Tror inte Mikael Helin vet vad remi betyder.
Juryns motivering: Mikael Helin spelar endast remi i fem procent av sina partier. Vi har inte lyckats
hitta ett enda där han tog remi i fördelaktig ställning. Däremot har vi fått se massvis med sjövilda offer.
En hedersutmärkelse går till Juan Bellon, SK Team Viking. År 1978 bestämde han sig för att sluta
ta remi och han följer sitt motto än idag.
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Kul med utmärkelsen! Jag känner att
jag någon gång under varje parti måste
rycka undan mattan för motståndaren
och få fram en obalanserad ställning.
Ibland ger jag nån kvalle eller bonde. Om det
uppstår ett slutspel, vilket jag i sig anser som ett
misslyckande, ska det åtminstone inte gå att vinna
genom kunskaper från en slutspelsbok!
Min far spelade nog alltför romantiskt schack.
Han spelade aldrig i klubb, men mötte Kotov i en
simultan. Han lärde mig när jag var sex år, även
om det dröjde tio år innan jag började i klubb.
I och med att jag ofta ligger under i material
men har dynamiska fördelar blir det sällan remi.
Men jag bjuder ibland när jag fått upp en väldigt
oklar ställning mot en stark spelare. Det betyder i
princip: Törs du spela vidare på vinst?
Hade jag varit tvungen att spela annorlunda
skulle jag inte spelat. Sånt där tråkigt schack tycker
jag inte är kul. Vännerna säger ibland: Mikael

>>

har ju kul när han
spelar!
Många
tittar
för
mycket
på
materialet.
Fritz
kanske kan hitta
något smart sätt att
försvara sig, men en
del av mitt spel sker
inte bara på brädet,
utan även i kommunikationen med motståndaren.
Ett råd är att lägga till förbjudna drag som
kandidatdrag. När man offrar kan motståndaren
anta, avslå eller göra ett mellandrag. Offrar man
damen, bang, försvinner två av tre grenar.
Jag skulle gärna haft mig själv som tränare för
trettio år sedan. Nu skulle jag gärna vilja ha någon
som spelar positionellt som elev. Det skulle vara
inspirerande !

Foto: Lars OA Hedlund

Mikael Helin drar sig inte för att offra

BERÄTTAT FÖR AXEL SMITH

Jag slutade att bjuda remi när jag fick
stor
mästar
titeln under Schack-OS i
Buenos Aires 1978. Jag tyckte inte alls
om situationen när jag i flera partier
dessförinnan bjöd remi för att klara en inteckning
och mina motståndare avböjde. Därför beslöt
jag att aldrig mer bjuda remi när jag väl blev
stormästare.
Det har jag inte heller gjort sedan dess och
kommer inte att göra tills jag dör.
Det kändes och känns mycket bra. Jag tycker om
att spela på vinst och min optimistiska karaktär
hjälper mig att göra det. För en del spelare är en
remi som att vinna en halv poäng men för mig är
det som att förlora en halv poäng.
Nu när åren har passerat känner jag mig stolt
över att alla vet om att jag fortsätter att kämpa
vid brädet med samma illusion som första dagen,
även om min styrka naturligtvis inte är densamma
som då.
Det har också hjälpt spelstyrkan hur mycket
som helst. När jag var ung var min styrka att

förbereda fällor i
öppningen, men med
den här mentala för
ändringen var jag
tvungen att lära mig
strategi i mittspelet,
och slutspel, den fas
som jag nu tror att jag
be
härskar bäst. Men
framför allt har jag
lärt mig att inte vara
rädd för att förlora.
Jag har ångrat mig många gången i tävlingar där
jag har kunnat vinna ett mästerskap eller ett bra
pris men inte bjudit remi och sedan förlorat i sista
ronden. Men i livet är ens rykte och att man är
nöjd med sig själv viktigare.
Så jag rekommenderar det absolut till alla. Jag
tror att mina elever har lärt sig att inte bjuda remi
lika ofta som tidigare och även Pia undviker att
bjuda remi i sina partier.
Remi? Nej tack!
TfS #4
2015

Foto: Lars OA Hedlund

Juan Bellon tar aldrig remi
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Vart tog de vägen?
Harry Schüssler tävlar på andra arenor
Uppsala har länge varit en slumrande schackstad med flera gamla Sverigemästare:
Börje Jansson, Jan Johansson, Thomas Ernst, Robert Åström och Harry Schüssler. Nu
har den vaknat till och nästa sommar är Uppsala värd för SM. Men Harry har svårt att
få tid till schacket.
TEXT AXEL SMITH ILLUSTRATION AYDIN RAMEZANI

P

å Harry Schüsslers kontor i centrala
Uppsala finns både en tävlingscykel och
en stavmaskin. De senaste sju åren har
han fullbordat svenska klassiker, och
idag är det genom träningen som han motionerar
sin vinnarskalle. Den som först förde honom till
schackeliten men sedan fick honom att lägga av.

ringde Harry till Malmö Allmäna
Schackklubb och fick adressen till klubblokalen.
Men något gick fel. Han och mamman åkte till
Rådmansgatan i stället för Ahlmansgatan. Det tog
därför ytterligare ett år och många kombinations
övningar innan han började spela i klubb. Då blev
det i stället Limhamns SK.
Det taktiska ögat hade han god nytta av genom
junioråren, där framgångarna staplades på hög.
Hur det gick till när han började spela på heltid
kan han inte svara på.
– Jag började aldrig satsa på riktigt, jag har
aldrig satsat. Inte ens när jag var proffs. Fast jag
tvingade mig att åka till Jugoslavien även om det
var tuff miljö och långa tävlingar. Det kändes som
SOM SJUÅRING
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att det var något jag måste göra, en skärseld man
måste gå igenom. Och jag blev lite härdad, trots
allt.
Studiemässigt blev det lite av varje: matte i Lund
i tre veckor innan en turnering kom emellan,
litteratur i Stockholm och filosofi i Uppsala.
– På den tiden fick man hela terminens studie
medel samtidigt. En gång åkte jag och hämtade
det med taxi, tog ut pengarna kontant och gav mig
direkt av till Israel och spelade. Jag visade mig inte
på universitetet under resten av terminen. Det var
ganska generösa regler.
Försörjningen under de tio åren som heltids

HARRY SCHÜSSLER
Klubb
Född
Bor
Meriter
Kuriosa

Eksjö SK
24 juni 1957
Uppsala
GM 1988. Svensk mästare 1976 & 1978
Fullfört sju raka svenska klassiker

spelare ordnades huvudsakligen genom att han
spelade i Bundesliga, och senare att han skrev för
DN. Pengar var inget han behövde tänka på, utom
en dag 1984.
– Plötsligt var de slut. Vad konstigt, tänkte jag,
vad ska jag göra? Så jag ringde DN. Kom hit, sa de,
och jag gick dit samma dag. Där fick jag ett rum
och en skrivmaskin med uppmaningen att skriva
en artikel. Och så löste sig det.
Samma år spelades maratonmatchen mellan
Karpov och Kasparov. Harry bodde nästan på
redaktionen under den tiden, skrev fram till
manusstopp och var sedan delaktig i korrektur
läsning och montering.
– Ibland fattades det en pjäs på tidningssidan,
och då fick man leta i den stora papperkorgen,
som kallades för ”arkivet”. Sedan kom det nya
upplagor mitt i natten och till dessa skulle artikeln
förlängas.
HARRY RESTE till ställen han var nyfiken på. Han
fick många inbjudningar och kunde välja på ett
annat sätt än vad dagens toppspelare kan göra.
Toppgruppen i Dortmund. Zonturneringen
i Gausdal och Esbo. SM var inte något som
prioriterades, SM-gruppen var svagare och inte
lika intressant som idag. Men det blev två SM-

titlar: 1976 och 1978. Den sista kom tjugo år i
efterhand.
Harry hade delat segern med Nils-Gustaf
Renman och särspelet skulle gå i Degerfors. Men
Renman skulle ha en viktig tenta och de bestämde
sig för att skjuta upp matchen. Arrangören ville
dock inte lyssna, satte igång klockan när dagen
hade kommit och sedan stängde SSF av båda
spelarna för att de inte kom.
Avstängningen hävdes lagom till Rilton, som
Harry vann. Och tjugo år senare bestämde
förbundet att SM-titeln skulle delas ut, som en
snygg gest.
På 70-talet var Harry med och bildade en
spelarförening för elitspelarna. En sak de försökte
påverka var valet av förbundskapten. Inför sista
ronden i Lag-EM 1980 låg spelarna och sov när
kaptenen kom in vid midnatt och väckte alla för
en planerad bridgematch. Det fungerade inte och
de bestämde sig för att ha ett möte för att byta
ut honom. Men det gick inte som tänkt. För
bundskaptenen var en charmerande person och
han lyckades övertala Axel Ornstein, som fått i
uppdrag att sparka honom.
– Ornstein är en hedersknyffel, som ibland är
lite oberäknelig och slarvig. Vid ett tillfälle skulle
vi åka tåg till Schweiz. Men när vi kommit till

Kontoret i Uppsala ligger vägg i vägg med Harrys lägenhet. Det har både för- och nackdelar.
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HELLRE ÄN TURNERINGARNA berättar Harry
om vad som hände runt omkring. Som i OS i
Argentina 1978.
Där var det militärdiktatur och oliktänkande
plockades upp i helikoptrar och dumpades i Mar
de la Plata-bukten. Liksom Axel Ornstein tyckte
Harry att Sverige skulle bojkotta OS. Det blev
inte så och då valde Axel att stanna hemma, men
Harry reste.
– Det var hedervärt av Axel, men min
ståndpunkt var att det hade varit en marginell
poäng att utebli.
Dessutom skulle 15-åriga Pia Cramling spela
och vem skulle ta hand om henne?
OS präglades av militärregimen, med eskort till
och från spellokalen. Harry delade rum med Ulf,
men bytte ut honom i ett tidigt skede.
– Man fick sin dos schack ändå.
Han, Pia och flera andra OS-deltagare tog sig till
Plaza del Mayo för att delta i de galna mödrarnas
demonstration. Dessa ville ha reda på vad som
hade hänt med deras barn.
Den engelska spelaren Jonathan
Mestel fotograferade och plötsligt
drogs han in i en piketbuss.
– Vi tog tag i hans ben och började
dra. Till slut fick vi ut honom och man
vet ju aldrig vad som hade hänt annars.
Harry fick kontakt med folk från
motståndsrörelsen och var på ett möte.
De kom till hotellet, satte på honom en
ögonbindel och körde iväg till sin lokal.
I efterhand kan han tänka att det måste
ha varit en viss dos av naivitet som
gjorde att han aldrig blev orolig.
Efteråt intervjuades han av svensk
media och på det viset fick diktaturens
baksida mer upp
märksamhet än om
han hade stannat hemma.

var Harry ofta
tränare på sommarläger.

– På 80-talet var det en väldigt utvecklande
miljö. Robert Danielsson hade massa idéer, och
jag fick träffa Mark Dvoretsky.
Så småningom fick han nog med idéer till att
skapa sitt eget system. Taktiken är viktigast, upp
gifter som är lite över nivån man befinner sig på.
För att få effektivitet kan det vara bra med en
piska som att lösa fem på en halvtimme. Därefter
kommer strukturerna och mönstren. Man utgår
från en öppning, väljer ut tjugo partier på hyfsad
nivå och försöker förstå planerna, vilka funda
mentala faktorer som gör att man kan spela så.
Emellanåt använder Harry fortfarande kartoteket
med ställningar att utgå från.
För hans egen del bestod träningen av mycket
fysik. Mellan turneringarna sprang han en och en
halv timme på förmiddagen och styrketränade på
eftermiddagen.
– Det var för schackets skull, men det var
inte någon nackdel att man mådde bra av det.
Kanske var träningen en orsak till det han
anser var hans största styrka: att vara kylig i
avgörande lägen. Annars spelade han försiktigt
och omsorgsfullt och använde taktiken först när
det krävdes. Det fick gärna bli långa partier med
slutspel.
Att skriva för Schacknytt gav också god träning.
När artiklarna skulle publiceras tvingades han
att se till så att analyserna var korrekta. Men i
efterhand kan han ångra att han inte tränade mer

UTÖVER SPELANDET
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Harry vid SM i Malmö 1986.

Bild: Hans Svedbark

Helsingborg upptäckte Axel att han glömt sitt pass.
Medan vi andra efter bästa förmåga hejdade tåget,
som väntade på färjan, kutade Axel iväg till en
kvällsöppen polisstation på andra sidan torget och
fick ett provisoriskt pass. Sedan fortsatte färden
söderut. Sådana incidenter var nog vardagsmat
för Axel. Han hanterade dem med bravur.

utöver det, att han inte var mera målmedveten och
testade hur långt han kunde gå.
– Det var en annan stämning på den tiden,
det var inte lika professionellt. Några var väldigt
systematiska, som Lars-Åke Schneider, Konstanty
Kaiszauri och Christer Niklasson. Men kanske
saknade de något annat? Hade inte den rätta spel
glädjen.
SÅ VART TOG Harry Schüssler vägen? 1990 började

han läsa juridik. Det var lite av en slump, han
visste inte vad det innebar men antog utmaningen
och gick in i studierna med samma tävlings
instinkt som när han spelade schack. Målet var att
få högsta betyg i alla ämnen.
– För att lyckas var jag tvungen att skära ner på
schacket. Det var inte så att jag tröttnade, men jag
hann inte.
Parallellt med studierna jobbade han för Svenska
Dagbladet och Schacknytt, som han tagit över.
I efterhand ser han tillbaka på tre ganska jobbiga
år och det var skönt när han lämnade redaktör
skapet vidare till Carl Fredrik Johansson.
Tidpunkten att lägga av kunde inte ha varit
bättre. Han var fortfarande på sin topp och det

var innan järnridån föll, då östeuropeiska spelare
vällde ut och arvodena sänktes. Det skulle inte
längre ha varit möjligt att välja och vraka bland
inbjudningarna.
Sedan dess har det blivit uppdrag i Schack
akademien och Centralstyrelsen, men inte många
turneringar. Några resor till Kuba, för resmålets
skull och för att komma iväg.
– När jag var där 1998 hade jag bilden av att det
var ganska primitivt. Skönt, tänkte jag, nu behöver
man inga datorer. Men alla andra satt ju med sina
datorer redan då.
Det blir också något enstaka Elitserieparti, fast
nu var det ett par år sedan sist.
– Jag blir sugen varje gång jag ser ett bräde, men
jag har ju två barn också och det tar sin tid. Och så
träningen och alla lopp.
Han sneglar mot stavmaskinen. Skidsäsongen
drar snart igång.
Men han följer med i schacket varje dag, för att
det är kul, och har kvar schackspalten i Svenska
Dagbladet.
– Min spelstil gör att jag inte tappat lika mycket
som man typiskt sett gör av att spela så lite.
Vinsten i Blixt-SM i somras är ett kvitto på det. n

Mellan träningscykeln och roddmaskinen står en klocka och ett bräde som använts vid tidnings
partierna Boris Gelfand - Ferdinand Hellers och Antolij Karpov - Lasse Karlsson.
TfS #4
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Nykomlingar som kan skrälla i Allsvenskan
					

I arbetarstadsdelen, numera hippa
Haga i Göteborg håller SK Solrosen till.
Namnet skänker friska associationer men
ordföranden Martin Carlsson föredrar
att ligga lågt med förväntningarna inför
seriestarten.
– Jag är sen nästan 40 år tillbaka del
ägare i en vegetarisk restaurang vid
namn Solrosen i Haga. Runt 2008
brukade vi sitta några stycken där och
spela lite caféschack. Leo Granmondo,
som hade varit duktig schackspelare på
60-talet föreslog att vi skulle starta en
schackklubb. Klubben fick namn efter
restaurangen. Vi har inga stjärnor i laget
men några hyfsade föredettingar har
anslutit och vi hoppas kunna göra okej
ifrån oss i trean. Det ska bli kul.

TEXT & FOTO HANS DAHLQVIST

Nya i seriesammanhang är också SSK
Hammarö som håller till i Skoghall en
mil utanför Karlstad. Klubben har ett ess i
Lars Erik Pettersson, som vann Nordiska
mästerskapet 1977. I Daniel Johnson, 15
år, har klubben en lovande junior med
fina meriter från Skol-SM.
– Vi har på kort tid fått ihop ett lag,
säger ordföranden Roger Johnson. Det
är vi lite stolta över. Mycket är Lars Eriks
förtjänst. Han fungerar som tränare och
inspirationsskälla.

IFK Hindås är en klubb som i första
hand har ungdomsverksamhet och lyckats
så väl med det att man nu är mogen för
allsvenskt spel.
– Målsättningen är att hänga kvar
och att våra ungdomar får en chans att
ytterligare utvecklas, säger ordföranden
Ulrik Sixt.
Anrika Landskrona SK, bildat redan
1911, gör comeback i Allsvenskan efter
några år i länsserier.
– Saknaden efter allsvenskt spel har
varit stor, säger Mikael Svensson,
klubbens starkaste spelare. Vi har fått
lite större bredd på de översta borden
vilket gör laget mindre känsligt om någon
spelare är borta.
Han är ganska optimistisk och tror på
en placering på övre halvan.
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Nere i Skåne gör SK Mumien comeback
i Allsvenskan. Inför årets säsong lyckades
klubben få ihop ett slagkraftigt gäng av
gamla och nya. Mumie är lundajargong
på en spelare som inte riktigt får fart
på avancemanget i ratingstegen. Enligt
ordförande Anil Surender är namnet en
god beskrivning på standarden i klubben.
– Det viktigaste för oss är att man gillar
schack och vill spela, träna eller bara kolla
på schack, säger han.

Nybildade Karlshamns SS. Några av spelarna har tidigare spelat i Rödeby SK men fann de sex milen
till Karlskrona tröttsamma. Mats Johansson, Anders Svensson, Anders Pettersson, Jörgen Persson,
Jenö Kosatyak, Stig Olsson och Stefan Magnusson på led bakom gänget spelsugna.

I

kanske inte jackpot, men tillräckligt. LO bidrog
generöst med lokalen Träffpunkten nära
Stortorget och lika nära det vackra Utvandrar
monumentet vid hamninloppet.

CARLSENS FRAMGÅNGAR, Svenska Cupen,
Grand Prix och Schackfyran är några anled
ningar till ett spirande schackintresse som märks
av att det blir fler lag i Allsvenskan. Populära
turneringar slår deltagarrekord och i media har
schack snott åt sig en liten bit av kakan.
Blekinge har varit ett ganska välmående land
skap med klubbar i Mörrum, Olofström, Bräkne
Hoby, Rödeby och Ronneby. Men på senare år
har mindre klubbar försvunnit i tysthet när
medlemmarna blivit för gamla och för få.
I Karlshamn är det i mångt och mycket Anders
Svenssons förtjänst att det blev en schackklubb.
– Vi var några stycken som var trötta på
att resa iväg för att spela och ville ha nåt på
hemmaplan, förklarar han sitt engagemang.
Och så tycks man ha tänkt lite varstans.
Trenden kan inte missuppfattas: Antalet lag i
Allsvenskan har ökat de senaste tre åren.
I Karlshamn pejlades intresset med affischer
på bibliotek och i köp
centra. Gensvaret var

TORSDAGSKVÄLLAR puttrar kaffehurran i
Träffpunkten och färdigbredda smörgåsar finns att
köpa. Ett tjugotal män, merparten mogna
och lite till, är där för att spela blixt och
umgås. Ungdomen som tränat någon timme
tidigare har kilat hem.
En titt på spelarlistan visar att det på pappret
är ett starkt division 3-lag.
– Laguppställningen ser bra ut, säger Anders.
Men tappar vi några spelare till matcherna rasar
snittet oroväckande. Ställer de bästa upp finns
chans till en topplacering. Vi hade tur och fick fyra
hemmamatcher och tre borta. Det har betydelse.
Han ville ha ett kollektivt ledarskap. Stefan
Magnusson ställde upp som lagkapten och
Jörgen Persson valdes till ungdomsansvarig. En
styrelse fick man ihop efter vissa övertalningar.
– Ska man få med ungdomen måste det vara
mycket tävlingar. Annars tröttnar de. Helst en
match i veckan som i fotbollen. Vi ställer upp
med lag i Blekingeserien och planerar för fler
sammanhang så att ungdomen kommer ut. n

Blekinge är Karlshamns Schacksällskap
nya i seriesystemet.
– Målet är att vinna gruppen men jag vet
inte hur realistiskt det är, säger Anders Svensson,
ordförande i klubben.
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TEMA: RANKING

LASK-rankingen 1969-2016
Hur gick det egentligen till när LASK-talet infördes? Vad händer när
det försvinner? Men framför allt: vilken betydelse har det haft? Läs vad
psykologen, tränaren, matematikern och Mragel har att säga.
TEXT AXEL SMITH ILLUSTRATION ALLAN LENNERSTAD

Vad händer nu? 19
Psykologen
Uppkomsten
Diskussion
Mragel
Tidsaxel

24
28

30

20
21

TEMA: RANKING
VAD HÄNDER NU?
Hösten 2016 kommer Sveriges Schackförbund att gå över till Elo efter mer än fyrtio år med LASKsystemet. Redan 2011 beslutade styrelsen om en övergång till Elo med målsättningen att göra det inom
fem år. Sedan dess har allt fler svenska spelare fått ett Elotal.
– LASK-systemet har fungerat bra i många år, säger TK:s ordförande Håkan Jalling. Men det största
problemet är att det inte tillämpas på samma sätt i alla klubbar. Ofta är två LASK-tal inte alls jämförbara,
särkskilt i låga intervall.
– Ett alternativ skulle ha kunnat vara ett eget centraliserat ratingsystem, men den dåvarande styrelsen
gjorde bedömningen att det skulle bli billigare och enklare att ansluta sig till ett system som redan finns,
en bedömning den nuvarande styrelsen delar.
Den kommande säsongen tillämpas övergångsregler som i korthet innebär att man i SSF:s tävlingar
använder sig av Elotal för alla spelare som har ett sådant, men att man fortfarande tävlar med sitt LASKtal när Elo saknas.

VANLIGA FRÅGOR
Jag har haft ett LASK-tal i tjugo år och nu ska det ersättas av ett Elotal som baseras på några enstaka
tävlingar. Varför kan inte Elotalet grundas på mitt LASK-tal istället?
Elo är ett internationellt ratingsystem som hanteras av Fide, och ska vara jämförbart över hela världen.
I Sverige är LASK och Elo någorlunda likvärdiga, men så är det inte nödvändigtvis med alla andra
nationella ratingsystem.
Ingen i min klubb har Elotal, hur ska vi få det?
Det går mycket snabbare än för några år sedan att få en Elorating. Idag krävs fem partier mot Elorankade
spelare och de flesta som spelar regelbundet i exempelvis Allsvenskan kommer snart att ha ett Elotal.
Ett bra sätt att snabbt få många spelare Eloregistrerade är att utan kostnad Eloranka sina klubb- och
distriktstävlingar, och mer information om hur det går till finns på schack.se.
Vad händer om jag inte har någon Elorating? Placeras jag efter alla andra i Allsvenskan?
Nej, den här säsongen placeras du in med ditt LASK-tal. De officiella spelarregistreringarna finns
tillgängliga på schack.se och dessa är redan sorterade efter rätt tal.
Om du fortfarande inte har något Elotal den 1 september 2016 räknas du däremot som orankad och på
exempelvis den allsvenska spelarregistreringen kommer du att placeras efter alla spelare som har Elotal.
Med mitt Elotal är jag rankad som nummer femton i klubben, men med mitt LASK-tal skulle jag
vara sjua. Måste jag spela i andralaget då?
Nej, det är upp till klubben att ta ut laget inom
RANKING / RATING / REJTING
de regler som gäller. Det är fortfarande möjligt
att flytta upp en lägre rankad spelare till första
laget. Däremot kan de sex första spelarna på
 Ranking användes innan LASK-talet infördes och
spelarregistreringen bara spela i lag 1.
fortsatte att användas, även om det språkligt endast
Mitt LASK-tal är över dispensgränsen till klass I,
syftar på en rangordning.
men inte Elotalet. Måste jag spela Klass II i SM 2016?
 Många menar att rating är mer korrekt. Ordet
Ja. LASK-talet kan bara användas till vakans
användes först för stråldoser och försvenskades i
uppflyttning om man inte har något Elotal.
uttal men inte i stavning (ratning). Idag anges det i
SAOL som ”om rankning i schack”.
Detta är ett urval av de frågor som finns på
 På 1990-talet introducerade Calle Erlandsson det
schack.se, där man kan läsa mer om övergången
försvenskade rejting, men det har inte fått fäste.

till Elo.
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Könsstereotyphot
”Könsstereotyper kan ha en starkt
försvagande effekt på kvinnliga
schackspelare och leda till 50 %
sämre prestation.”
ANNE MAASS

I en italiensk studie från 2007 fick internetspelare i förväg reda på mot
ståndarens kön. Men de blev lurade – varannan gång stämde det inte.
När kvinnliga spelare trodde sig möta en manlig motståndare
presterade de 175 Elopoäng sämre än väntat. Detta förklaras som ett
stereotyphot. I schackvärlden finns en stereotyp att kvinnor spelar
sämre och att bli påmind om sitt kön påverkade därför spelet. Mot
manliga motståndare intog kvinnorna en defensiv attityd.
Forskarna hade velat fortsätta undersökningen, men konsta
terade att de testat alla kvinnliga italienska schackspelare.
På samma vis bör ratingen också leda till ett stereotyphot. När
svagare spelare fyller i ratingtalen på protokollet påminns de om
att de förväntas förlora och spelar därför sämre. Det är alltså bättre
att lämna fälten tomma.

1738

Snittet bland svenska seniorer.
3 % är kvinnor (snitt 1581).
hade Vasilij Ivantjuk
i maj 2011, tidernas
högsta LASK-tal. Bland svenska
spelare leder Evgenij Agrest (2724)
före Nils Grandelius (2722).

2826

är det lägst registrerade
497 talet,
i Ervalla skola.
poäng mer i snitt har
141 dagens topp 10 jämfört

med 1977 års topplista. Då ledde
Ulf Andersson med 2565, vilket
idag hade räckt till en åttonde
plats. Det finns emellertid så
många faktorer som leder till
antingen inflation eller defla
tion att det inte går att jämföra
ratingtal från olika perioder.

Äntligen får barnen vara barn
I vissa klubbar har man diskuterat att behålla en rankinglista för
de yngsta. Den är viktig för motivationen, menar man. Andra,
som Willy-Tore Mørch, professor i barn och ungas psykiska hälsa
vid Tromsø universitet, menar att det inte är en dag för tidigt att
listan försvinner.				
TEXT: AXEL SMITH
– Ranking leder till jämförelse
och diskussion om vilka som är
sämst. Barn har inte kognitiv
förutsättning eller tillräckligt
med erfarenhet för att hantera
det.
Han påpekar att det inte
går att komma ifrån att det i
schack finns en vinnare och
en förlorare, men han ser
ingen anledning att peka ut
hur bra barnen lyckas över
tid. Det ger en yttre belöning
eller bestraffning som kan vara
nyttig för vuxna, som klarar av
att hantera motgång.
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– Men barn lever i större
grad i nuet och har inte den
reflektionsförmågan.
Lösningen, menar Mørch, är
att sätta en nedre åldersgräns.
– Det är inte undersökt vad
gäller schack, men det finns
flera andra studier som visar
att det kan ha olyckliga följder.
Det är en ålder där de ska bygga
upp sin självkänsla och sitt
självförtroende och det kan få
betydelse senare i livet.
I 11-12-13-årsåldern får barnen
bättre förutsättningar och elva
är den gräns som de norska

barneidrettsreglerna har för att
publicera resultatlistor.
Ett argument för att behålla
en lokal rankinglista för yngre
barn kan vara att det gör det
enklare att ge dem jämnstarkt
motstånd, så att alla får vinna.
– Det kan man ordna ändå,
säger Mørch. Utan att visa listan
för barnen.
Vad säger du till de ledare som
menar att ratingen är viktig
som motivation?
– Det är inte så i verkligheten.
De bästa kommer att uppleva
det som en motivation, men
inte de sämsta. Och jag bryr mig
om dem.

TEMA: RANKING

Yngve Anderberg, Calle Erlandsson och Tomas Carnstam på Café Athen, en central samlingspunkt på den tid
LASK-systemet infördes.

UNIVAC gjorde beräkningarna till LASK-systemet
LASK-ratingen togs fram av Yngve Anderberg, Tomas Carnstam, Calle Erlandsson
och Per Sörenfors. 46 år senare samlas de på caféet där allt började för att berätta hur
det gick till.
TEXT AXEL SMITH
INNAN LASK-rankingen infördes år 1969
rangerades en klubbs spelarregistrering efter
”känd eller förmodad spelstyrka”. Det ledde till
hetsiga diskussioner där många kände sig för
fördelade. Äldre spelare satt kvar på gamla meriter
och bromsade nya förmågor.
Att Lunds ASK vann tre raka SM-guld 196567 berodde mycket på att de var duktiga på att
släppa fram yngre spelare som Rolf Martens,
Magnus Wahlbom och Kjell Krantz. För att
sporra laget ordnades två dubbelmöten med
Klub Sportowny Maraton, Warszawa. Efter att ha
tagit färjan från Trelleborg till Gdańsk bordade
de en DC 3:a. Lagledaren Calle Erlandsson och

sjättebordsspelaren Yngve Anderberg minns
att de var livrädda att planet skulle störta i det
intensiva åskvädret.
Matchen slutade 8½-7½ till polackerna, men
störst inspiration fick man av det polska ranking
systemet. Men kunde det inte införas på bred
front, så att varje klubb fick sin egen lista?
”Det var mycket diskussion”, säger Yngve
Anderberg. ”Men alla var entusiastiska.”
”Framför allt yngre spelare”, fyller Tomas
Carnstam i.
”En spelare som varit bra i 30-40-årsåldern ville
behålla sitt bord även när han var 70”, säger Calle
Erlandsson.
TfS #4
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på Café Athen för att berätta
om hur det gick till när rankingsystemet infördes.
Det är svårt att hänga med i alla detaljer, med
standardavvikelser, diffentialekvationer, rand- och
kompensationsvillkor och spelare som byter klubb
för med ratingpoäng som övergångssumma. De
visar orginalprotokoll, tidskrifter, tidningsurklipp
och matematiska beräkningar. Men så sätter
plötsligt Yngve fingret på spiken.
”Vi hade ett fantastiskt decennium. Fick vara
pionjärer. Det första året jag läste matte var jag här
i stort sett hela tiden.”
På 60-talet var Café Athen norra Europas
största café och smältdegeln för allt som hände i
Lund. Många saknade telefon och skulle man få
tag på någon gick man till caféet klockan tolv på
dagen, då det samlades ett par tusen studenter.
På den tiden var det var inte lika viktigt att bli
färdigutbildad som idag och många tillbringade
mer tid vid schackborden än med studierna.
Athens storhetstid tog slut 1973. Dåtidens dogm
var att ingen fick utestängas, och när knarkare och
andra skumma figurer fick fritt tillträde tröttnade
skötsamma gäster. Ekonomin gick inte längre ihop.
DE HAR SAMLATS

Många blev väldigt
ratingfixerade.
Schackspelarna var dock trogna gäster in i det
sista, bland annat Klas Hellborg, som i 1968-anda
tog med ett svärd och skar sönder en kungatavla
med Karl X.
Tavlan är restaurerad, men hänger inte kvar
i dagens uppfräschade lokaler, där caféet åter
öppnat. Några schackbord syns inte heller till.
Vi sitter tjugo meter från den plats där pärmen
låg, den som fungerade som LASK:s internet
och där man anmälde sig till lagmatcher och
turneringar. Numera är den fylld av gamla
protokoll och beräkningar.
”Den fulländade rankingformeln har väl
förmodligen inte sett dagens ljus”, kan man läsa i
verksamhetsberättelsen från 1970. ”Äntligen har
ett absolut rättvist system införts”, hette det året
därpå.
På baksidan av ett av skrivmaskinsarken finns
ett brev från studiestödsnämnden. Ansökan om
studiemedel avslogs.
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schackspelarna doktorerade och det
innebar att de fick använda UNIVAC, stordatorn
på Lunds universitet, i en viss tid. Den behövdes
till rankingsystemet.
1970 införde nämligen världsschackförbundet
elotalet, som baserades på normalfördelningen,
till skillnad från polackernas linjära system.
208 spelare fanns med på den första listan,
som räknades fram centralt. Ville man ha ett
decentraliserat system till klubbarna behövde det
göras mera lättillgängligt.
En viktig kugge vid beräkningarna var Per
Sörenfors. Han tog Elosystemet som postulat och
började med att översätta det till en enkel tabell.
Alla värden avrundades och man bestämde att
man skulle få minst en poäng för vinst.
”Även om man mötte ett blåbär”, säger Tomas.
Flera år senare upptäcktes det att några tal blivit
fel. Det författades skrivelser för att få till stånd en
ändring, men så blev det aldrig och felet hänger
kvar än idag.
NÅGRA AV

införandet konstaterade LASK:s
rankingkommitté att ”Vi har efter ranking
systemets införande märkt ett livligare intresse
och starkt ökat deltagande i turneringar och
matcher.”
”Det var Calles idé att skapa en kommitté”, säger
Tomas. ”Han älskade kommitéer och utskott”,
säger Tomas. ”Organisationsmästaren.”
Med ratingen blev varje parti viktigare. Man
ville inte längre ta remi mot någon som på pappret
var svagare.
”Det var många som blev väldigt ratingfixerade”,
säger Tomas. ”Och fåfänga.”
”Samma effekt kan man se i SM”, säger Calle.
”När någon blivit mästarklasspelare ställer han
inte upp igen.”
”Får man ställa en fientliga fråga?” säger Tomas
och väntar inte på något svar innan han fortsätter.
”När försvarade Yngve senast sin mästartitel?”
”Det har jag nog aldrig gjort. Jag fick den efter
en sanktionerad turnering i Landskrona, men
sedan blev det mindre tid att spela. Eftersom jag
doktorerade orkade jag inte belasta min hjärna
med något så komplicerat som att spela schack.
Det blev rankingen i stället.”
Han blev missionär när systemet först infördes
i Skånes Schackförbund vid årsmötet den 18
STRAX EFTER
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oktober 1970 och när det två år senare spreds över
hela landet.
”Jag åkte runt i klubbar och distrikt. Det skulle
vara så enkelt som möjligt för klubbarna. De flesta
var positiva, även om det alltid fanns de som var
emot för att de ville sitta kvar på förstabordet.”
”LASK förlorade litegrann på ratingsystemet”,
säger Tomas. ”Tidigare hunsades blivande
stjärnor i sina moderklubbar och bytte till LASK,
där de uppskattades efter förtjänst. Men efter att
ratingen slått igenom fick de sitta på förstabordet

LASK-systemet var nog
det första i världen där alla
klubbar var involverade.
hemmavid och hade inte längre någon anledning
att byta.”
Vid SM 1974 i Lund gjordes för första gången
en datoriserad lottning. Ratingtalen gjorde
det betydligt enklare att få de trettio klass IIgrupperna jämnstarka.

”LASK-systemet var nog det första i världen där
alla klubbar var involverade”, säger Yngve. ”I andra
sporter är spelstyrkan i högre grad en färskvara. I
schack är det är enklare med ett rättvist system.”
Ett problem med decentraliseringen var att
distrikten hamnade ojämnt. På många ställen blev
nivåerna märkligt nog för höga. Efter noggranna
kontroller genomfördes 1974 en genomsnittlig
justering och distrikten fick sänka sina spelare
med i genomsnitt 100 poäng.
Idag har datoriseringen öppnat för nya
möjligheter att förfina systemet, menar Tomas.
Genom att observera jämnheten hos varje spelare
skulle man kunna sätta en individuell standard
avvikelse och inte bara öka träffsäkerheten utan
också få fram sannolikheten att partiet slutar remi.
Inledningsvis var riggade matcher ett problem.
Eller de spelare som fick tag på en gammal farbror
som var på väg ner. Och så var det det här med
övergångssumman. En spelare När en spelare
bytte till Malmö SS ställde han som krav att få 200
bonuspoäng.
”Det kan fortfarande förekomma än idag”, säger
Calle. n

Schackbord med 2 pallar

Handgjort schackbord, pjäser och pallar gjorda i asp och björk.
Ta chansen att köpa detta unika set tillverkat på 70-talet.
Mått
Bord, diameter: 1000 mm
Bord, höjd: 650 mm
Schackruta: 80x80 mm
Schackbräde: 650x650 mm
Kung, höjd: 150 mm
Löpare, höjd: 110 mm
Torn, höjd: 130 mm
Pjäser fot, diameter: 45 mm
Pall, höjd: 400 mm
Pall, bredd: 600 mm

Pris 10000 :Setet finns i Tumba söder om Stockholm. Intresserad?
Börje Ferm, borje.ferm@comhem.se, 070-583 86 57
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DISKUSSION

ARI
ZIEGLER
Internationell Mästare, driver

Schackbutiken, psykolog och
tränare som försöker få sina
elever att glömma rankingtalen

MATS
ERIKSSON
mångårig tränare, f.d. förbunds

kapten för ungdomar, eldsjäl i SS
Manhem, med Sveriges kanske
mest exakta rankinglista

GÖTEBORG
SEPTEMBER 2015
När LASK-ratingen försvinner hopar sig frågorna. Kommer den att saknas? Hur
påverkar ratingen spelarna? Det och mycket annat samtalade Ari Ziegler och Mats
Eriksson om på Slottsskogens pizzeria.
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Kommer LASK-ratingen att saknas?

MATS: Förhoppningen måste vara att det inte ska
betyda något att den försvinner. Men det är tråkigt.
LASK-ratingen är ett decentraliserat system som
sköts ideellt i klubbarna och fungerar rätt bra.
ARI: Många unga elitspelare har mycket ranking
i huvudet. För dem är det jättebra med elo, ett
system där samma kriterier gäller över allt. Det
blir mer rättvist vid uttagningar.
MATS: Ja, som förbundskapten för ungdomar
märkte jag att vissa klubbar hade en snedvriden
ranking
bokföring. I Manhem har vi inte tagit
ställning till om vi ska ha kvar en separat lista för
barn. Man kan tänka sig det. En gång i tiden hade
jag en ratinglista för skolschack, med ingång på
500. Det var för mitt eget nöjes skull. Jag visade
den inte för barnen, men det hjälpte till att hålla
reda på vem som var bra och vem som inte var bra,
så att jag kunde para ihop jämna partier.
ARI: Hur mycket ska man egentligen skydda
barnen? Har man en lista kan man lika gärna
visa den. Ibland kan man se ungdomar i TVprogrammet Idol som kanske är dåliga på att
spela eller sjunga, men när de får nobben blir de
förtvivlade och tycker att juryn är inkompetent.
De har gått omkring i flera år och trott att de är
lysande musiker utan att något sagt: ”Jag ser att
du tycker att det är roligt, men talangen är inte
riktigt där”. Eller att du måste jobba hårdare.
Den törnen i verkligheten blir vanligare idag, folk
lever i sin egen bubbla. Pratar högt i bussar, följer
inte regler, blir arga på folk som säger till dem.
Den korrigerade effekten har försvunnit.

Prestationskrav

Axel: Kan det inte gå för långt? Norges schack
förbund ville inte söka medlemskap i Riks
idrettsforbundet eftersom de skulle behöva följa
barnidrottsreglerna som förbjöd tävlingar och
rankinglistor. Och på den största norska schack
nyhetssidan bedöms varje turneringsinsats utifrån
ratingprestationen. Har en hobbyspelare gjort en
dålig insats har han ”skuffet”.
ARI: Vad är poängen med en sådan kommentar?
Kanske någon slags sensationslystnad? Vi är till
räckligt fåfänga ändå. Rankingtalen måste vi accep
tera, men det är vår uppgift att visa på det roliga.
MATS: Ja, när det gäller barn har ledaren ett stort
ansvar. Vad denne berömmer och prioriterar.
ARI: Barnidrottsreglerna baseras på sunda värde

ringar. Min grabb har spelat fotboll, och upp till
elva år spelade de i serier utan resultat. Det var
också förbjudet att toppa lagen. Jag tyckte att det
var bra.
MATS: Framgång, Ari, framgång.
ARI: Eller hur. Men även om det går dåligt finns
det alltid något positivt att fokusera på. Alltid
något att berömma.
Ishockeyn i Kanada är typexemplet där det
elitsatsas tidigt. Eftersom de barn som är födda
tidigt på året är större än de som fyller på hösten
är det nästan bara barnen som är födda i januari
och februari som blir uttagna i talangsatsningar.
Men vad händer med alla de som blir utslagna på
vägen? Är det värt priset för att få världens bästa
hockeylandslag? Kanske för alla som sitter hemma
i soffan och tittar på.
MATS: Angående uttagningar: som förbunds
kapten märkte jag att det ofta var förälderns
behov av att jämföra som styrde. Intresset för VM
var större än för EM trots att det inte var en bättre
tävling. Det hade mer status i föräldrarnas ögon.
ARI: I mitt perspektiv är det mer nackdelar
än fördelar. Så länge det finns tillräckligt med
motstånd på hemmaplan behöver man inte åka,
det kostar bara en massa pengar.
MATS: Vi hade ett par duktiga i Manhem som
spelade VM, men de slutade tidigt. De fick ju
belöningarna med en gång, utan att behöva arbeta.
ARI: Och hur många är det som sedan kan
leva av schack och ha ett bra liv i Sverige?
Det är Nils Grandelius, som kan tjäna som en
industriarbetare. Några få har förmågan, lusten
och kapaciteten. Alla vi andra spelar för att det är
roligt. Därför är det bra att ha det fokuset, om man
vill att barnen ska ha ett livslångt intresse.
Rankingen behöver inte ha en skadlig effekt,
det beror på hur vi vuxna hanterar det. Men
om vi hela tiden är intresserade av hur de
presterar blir barnen också det. Själv var jag
väldigt osympatisk som barn. Det var viktigt
att vara bäst och att tala om det för andra. Men
om de vuxna blir bättre på att se andra saker
blir det inte så viktigt att kolla på rankinglistan.
Då hade jag inte behövt se att jag var högst upp.

Berättar man att det fanns en tid
innan ratingen häpnar juniorerna.
Vad fanns då att spela för?
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Nu försöker jag lära mina elever att inte fokusera
på resultat eller ranking, utan bara höja kvaliteten
på dragen.
MATS: Men på det stora hela står det ändå rätt
bra till. Det är rätt sällan man stöter på ledare som
är fnoskiga. Men juniorerna bryr sig. När man
berättar att det fanns en tid innan ratingen häpnar
de. Vad hade de då att spela för? Men Manhem är
en schackklubb, inte en rankingklubb.
ARI: Utan ranking hade kanske fler barn stannat
kvar, det kan man inte veta. Schacket är elitistiskt
och jag har alltid varit för hårdhet och elitism,
men med åren ser man nackdelarna. Bara de bästa
stannar kvar.

Schackvärlden utan ranking

Axel: Det kanske kan finnas ett annat system? Att
man räknar sitt årsbästa, som i friidrott.
ARI: Aha, ens nivå är lika hög som sitt bästa drag
under året. Det är som Kasparov säger, om man
hårdrar hans resonemang: ”Så länge människan
kan göra ett enda drag som är bättre än datorn, så
är hon bättre. Resten är bara en uthållighetseffekt.”
MATS: Fast det ligger i schackets natur att jämföra
resultat. Det är bättre att vinna än att förlora.
ARI: Resultatet är ett enkelt sätt att berätta om en
turnering. Men om jag ska berätta om min schack
sommar säger jag hellre att jag experimenterat
och försökt spela långdistansschack som Carlsen
och Caruana. Det som givit mest är inte segrar
utan aha-upplevelser. I stället för att söka tidig
konfrontation avvaktar man och spelar på
lång distans med pjäserna. Alla bondedrag har
nackdelar och när man väl går fram vill man
att det ska ge en fördelaktig bondestruktur.
Man vill inte att partiet ska dö ut, utan man
lurpassar. Alla lurpassar. Som ung ville jag spela
man mot man och föraktade de som undvek
teori. Nu tänker jag att det är så man ska spela.
Sådant tror jag är mer intressant att höra än att
man slagit en stormästare och gått upp tjugotvå
poäng. Den diskussionen skulle ta slut ganska
snabbt. Hur vi ställer frågor till elever och
varandra påverkar också de yngre. Spännande
historier eller numeriska tal?
MATS: Jag gick med i Manhem 1973, när ratingen
precis kommit. Innan dess var det ett ödesmättat
sammanträde inför varje säsong. Där beslutade
styrelsen var gubbarna skulle sitta i laget, och det
kunde tas emot väldigt olika. Vissa ville ha sin
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plats, om de suttit på bord fyra i många år var
det som deras egendom. Dagens spelare är mer
realistiska.
ARI: Speciellt spelare som var framgångsrika i livet
i övrigt överskattade nog sin förmåga. Deras pon
dus gjorde att de fick sitta högre upp, men om man
ser att man alltid ligger sist på rankinglistan är det
svårare att intala sig att man i själva verket är bäst.
MATS: Rankingen erbjuder en skenbar objektivitet.
ARI: Men för vissa lever illusionen ändå kvar. Det
finns spelare som har 1700 som säger att de borde
ha 2000.

Det var jobbigt att ständigt intala
sig själv att man var en krigare.
MATS: Jag tror att vi haft någon medlem som inte
vågat spela för att han varit rädd att tappa i rating.
ARI: Tyvärr verkar det finnas några som tycker att
de har ett vackert tal. Tittar man på eliten i Sverige
ser man många passiva spelare. Det är klart att
rankingen äts upp om man gör som jag: spelar
utan att vara utvilad och utan att förbereda sig. Då
tappar man 200 poäng.
MATS: På 80-talet, när jag spelade 80-90 partier
per år, räknade jag ratingen efter varje parti. I
alla fall när jag vann. Vanligtvis spelade jag bra i
början av turneringarna och kom till toppbordet,
men förlorade något väsentligt parti mot slutet.
ARI: Du tänkte inte på rankingen under partierna?
MATS: Nej, det verkar helt felriktat. Gör nån det?
ARI: Jag kan föreställa mig att jag tänkt så. Man
strävar efter trygghet på olika sätt. Kanske tar
man remi i sista ronden för att säkra att man går
upp fyra poäng. Men då har man låtit rankingen
förminska en och därmed tagit bort chansen att se
hur bra man kan spela.
En spelare som har förbluffande jämnhet
över åren är Stellan Brynell. Själv började
jag experimentera med att acceptera sämre
resultat och höjde då min högstanivå. Ju mer
jag accepterade mig själv när jag gjorde ”dåliga”
resultat desto fler bra resultat gjorde jag.
MATS: Var du verkligen nöjd efter en dålig insats?
ARI: Jajamen. Det är jag som bestämmer. Okej,
kanske lite missnöjd, men det ska man kunna
acceptera. Det handlar om att ha självacceptans.
Rankingen snävar in en. Ju mer befriad, desto mer
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får man ut av partierna.
Kanske skulle Stellan provat samma när han var
ung? Vem vet var hans toppnivå ligger/låg?
Jag är ju ingen elitspelare och ska väl egentligen
inte uttala mig om spelare som är bättre, men ur
mitt perspektiv har de flesta spelarna i Sverige
toppen på 90- och 00-talet inte orkat eller vågat
jobba bort sina svagheter. Man ser samma sak tio
tals år efteråt.
MATS: Det är väl det som gör att det är brister.
ARI: Kanske är det rankingen som gjort att
man inte vågat experimentera med sin stil och
approach. Men det är också få svenska stormästare
som anlitar tränare. De flesta tycker att de vet bäst
själv. Att de är intelligenta ...
MATS: … med stort ego.
ARI: Idag respekterar man inte längre några
auktoriteter. Alla människor litar på vad deras
hjärnor kommer fram till och vi ser ju hur världen
ser ut. En del skjuter ner barn på skolor, andra
startar krig. Det finns ingen ände.

Tänka bort rankingen

MATS: På 80-talet läste jag en bok som hette
”Kämpa och vinn”, och handlade om samurajernas
filosofi. I ett exempel hade en fredlig japansk
te-man intresserat sig för stridskonst och tagit
lektioner av en mästare, men när han var ute
och gick med sin fru och blev överfallen av en
rövare lamslogs han. Så sa hans fru: ”Tänk på att
du inte är en te-man, utan en samuraj.” Då fann
han sin rätta pose och jagade rövaren på flykten.
Inför SM i Karlstad 1989 hade jag med boken och
läste ett kapitel om dagen. I protokollet skrev jag
inte upp namn och rankingtal på motståndarna,
utan jag låtsades att de var tusen poäng sämre. Det
gick bra, jag delade segern i Mästarklassen med
Pontus Sjödahl.
ARI: Fortsatte du?
MATS: Nej, det var rätt jobbigt att ständigt intala
sig själv att man var en krigare. Och det var inte
bara mentalt, jag hade inte något vasst vapen i
mitt bälte. Spelade för enkelt.
ARI: På tal om att titta på motståndarens
ranking: Det svenska systemet att man kan flytta
runt spelare i Allsvenskan skadar vår tuffhet. Man
kan gömma sig och blir vek och klen. I Örgryte
har alla alltid rätt att avböja remianbud. Inte ens
om vi leder med 4-3 behöver man ta hänsyn. Det
gör en tuffare på sikt. När vi gick upp i Elitserien

vann vi de flesta av våra matcher med 4½-3½, och
nu vann vi Svenska Cupen. Om man accepterar
att alla får göra bort sig vågar man vara tuff.
Det är mycket inställning.
När Robert Danielsson var ledare för junior
landslaget på 80-talet fick vi göra en psykologisk
övning. Mötte vi en trehundra poäng högre rankad
motståndare skulle vi tänka på att vi slagit spelare
på den nivån, och att de förlorat mot spelare på
vår nivå. Och man skulle tänka på sina bästa
partier, så att man inte kände sig underlägsen.
Och omvänt om man mötte en sämre spelare.

Få spelare vinner tävlingar och med
ratingen får alla ett instrument där
de kan tävla mot sig själva.
Axel: När slutade du räkna din rating, Mats?
MATS: Har jag sagt att jag slutat? Om jag vunnit
… Jag vet inte om man kan kalla det att räkna,
men jag kan ju tabellen utantill.
ARI: Du kan inte stoppa dig själv?
MATS: Det är som en reflex. Men vi ska inte
glömma ratingens positiva sidor. Schack är sådant
att få spelare vinner tävlingar och med ratingen får
alla ett instrument där de kan tävla mot sig själva.
ARI: När man glömmer rankingen och bara
tänker på det bästa draget, om all koncentration
och uppmärksamhet riktas mot ställningen – då
försvinner nervositeten.
Det försökte jag tillämpa på mig själv, men det
är svårt. När jag står bra tänker jag att det bara är
en teknisk fas kvar, att vi klarat av det kreativa. Då
tappar jag intresset, orkar inte fortsätta och blir
ytlig. När jag höll på som mest rannsakade jag mig
med hur många partier jag orkade göra mitt bästa
i en niorondersturnering. Det var bara fem av nio,
trots att jag hade hyfsad kondis.
MATS: Schack är så jävla jobbigt.
ARI: Om jag skulle bli bättre var jag tvungen
att höja den nivån, kanske till sju. Det gäller att
njuta och tycka om det. Vi har så många tankar,
så man måste styra upp dem lite. Det gick hyfsat,
men jag slutade träna kort efteråt, 1996. Men bara
medvetenheten gjorde att jag ansträngde mig mer.
En psykisk uthållighet. Det var lite orientalisk
filosofi, att intala sig själv att det bara finns en plats
jag vill vara på, vid brädet. n
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Mragel gör comeback
När LASK-ratingen introducerades 1969 hävdade en känd
psykolog att mobbningskoefficienten skulle överstiga 64
för den spelare som placerades sist. Mragel Vrillestad tog
frivilligt på sig rollen och har sedan dess pendlat mellan 699
och 1500. Bland hans meriter kan nämnas ett publicerat parti
i tyska Schach-Echo och att ha kommenterat en slutspels
ställning för Informator.
Nu gör Mragel comeback i schackvärlden – som seriefigur.
Kommer han äntligen att lyckas lämna sistaplatsen?
TECKNARE ULF BILLQVIST MANUS AXEL SMITH & ULF BILLQVIST

Alla ställningar är lösbara
problem. Svart drar.

Tävling i att
skapa problem
Inför SM i Uppsala arrangeras en tävling i att konstruera schackproblem.
Uppgift: Skapa ett problem där vit gör matt i ett bestämt antal drag (valfritt) mot svarts
bästa försvar. Det ska vara en ortodox direktmatt, det vill säga följa FIDE:s regler för
partischack. Ställningen ska också vara så materiellt balanserad som möjligt, som om
den var tagen från ett ”vanligt” schackparti. Några exempel kan ni se nedan.
Skicka in bidragen före 31 maj till problem@sm2016.schack.se. Alla är välkomna!
Domare: Kaj Engström. Fem priser delas ut och pristagarna presenteras under
Schack-SM i Uppsala 15-24 juli 2016.

Matt i tre drag
Adolf Anderssen
1842 Collection
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Matt i fem drag
Mongredien
1:a pris, Chemnitzer Tageblatt, 1926
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TEMA: RANKING

Så har LASK-ratingen k

Topprankad
1969. Introduceras lokalt.
Mragel Vrillestad paxar
sistaplatsen, så att ingen
behöver känna sig sämst.
1972. Norge börjar
använda LASK-talet.

Förväntansfull

Illa till mods

1971. LASK-talet införs
nationellt.

1984. Svenska Schack
datorföreningen publicerar
en ratinglista för
schackprogram som blir
omtalad världen över och
fortfarande uppdateras.

1970. Elotalet introduceras.
Fide-president Max Euwe:
”Turneringar och mästare
får utökad betydelse för
miljontals åskådare.”

1974. De svenska talen visar
sig ligga för högt och en
generell sänkning med 90
poäng genomförs.

Överrankad

1970-tal. Bent Larsen
raljerar och kallar
elosystemet ”One of the
new gods”, en religion
med fler anhängare än
många andra sekter.

1996. Dö
Bloodgoo
näst högs
efter tre d
genom at
interner
per vinst

känt sig

2008. Live chess rating lanseras,
en hemsida som dagligen upp
daterar elitspelarnas flytande
elotal. Ratingfixeringen når nya
nivåer och sju år senare är sajten
12:e mest populär bland alla
schacksajter.

2014. Norge vill gå med i
Riksidrettsforbundet men
drar tillbaka ansökan när
det står klart att de inte hade
kunnat behålla LASK-talet
för barn enligt idrottens
Barneidrettsregler.

2012. Fide publicerar
ratinglistor i snabbschack
och blixt.

2001. Chessmetrics gör
historiska ratinglistor
och visar bl.a. att Gideon
Ståhlberg var 3:a på
världsrankingen 1948.

ödsdömde Claude
od blir Amerikas
st rankade spelare
decennier i fängelse,
tt möta andra
och gå upp poäng
t.

TEMA: RANKING

2007. En svensk spelare
ansöker om FM-titeln efter
att ha ”spelat” en turnering
i Thailand som aldrig ägde
rum. Spelaren stängs av.

2007. Affärsmannen Vladi
mir Afromeev når 66:e plats
på världsrankingen efter en
serie hemliga turneringar.
Han sägs ha hävdat att han
kunnat ge sin katt 2450 i elo
om han haft lust.

2015. I en intervju berättar
Anish Giri att han började
spela försiktigt efter att
han passerat 2800 för att
inte trilla ner.

2016. Sista officiella
LASK-listan 1 maj.

¤ ungdomssidorna

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

Profilen: Hampus Sörensen
12-årige Hampus Sörensen är en av Sveriges mest lovande juniorer. I somras deltog han i JuniorSM. Med 11 år och 9 månader blev han den i särklass yngste deltagaren någonsin. Resultatet? En
imponerande femteplats med 5/9. Därefter har han vunnit Skol-SM och representerat Sverige i
Ungdoms-VM. Jag får tag i honom och förbundskapten Stellan Brynell efter sista ronden i UVM.

Hur har det gått för den svenska truppen?
Stellan, efter ett par sekunders tystnad och ett högt skratt: Det har
gått tveksamt. Så fort det är lite starkare motstånd förlorar vi
nästan varje parti. Sen tappar vi poäng mot lägre också. Hampus
är den enda som vunnit mot en högre rankad motståndare. Och
prepparna har inte gått in särskilt bra heller.
Hampus, du vann Skol-SM. Hur var det?
PROFILEN
Hampus: Förra året kom jag fyra. Det blev väldigt spännande i
år, i sista avgörande partiet var jag typ körd. Jag kände lite press
Hampus Sörensen
eftersom det ändå är SM, men det är ingen jättestor turnering för Namn
Bor
Årsta södra Stockholm
mig. Jag gillar långpartier mer.
Klubb
SK Rockaden
Född
30 oktober 2003
Kommer du satsa hårt inför Skol-NM i februari?
Aktuell
Vinnare i Skol-SM
Hampus: Inte speciellt på Skol-NM, men jag fortsätter i den stilen
Öppning
Varierar – gärna något som
jag brukar. Jag tränar bara. Jag har inget direkt mål, utan spelar bara
överraskar motståndaren!
för att det är kul.
Favoritbok Lerne Kombinieren av
Hans Muller (1969)
Har du något träningstips?
Film
Mission Impossible
Hampus: Spela mycket, och träna taktik är viktigt.
eller James Bond
Stellan: Det viktiga är att lägga ner mycket tid. Det finns ju den
Förebild
Vassilij Ivanchuk – han
klassiska sägnen om 10 000 timmar.
spelar roligt och gör
oväntade saker vid brädet
Det blir många partier om man lägger allt på att spela enminuters.
Kuriosa
Spelade tidigare fotboll i
Hampus, du spelade länge för Zambia. Hur kommer det sig?
Ösmo FK, men satsar nu
Hampus: Vi bodde där eftersom mamma fick jobb. Jag började
bara på schack
spela schack som fritidsaktivitet efter skolan i Zambia.
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Hur har det varit i Grekland?
Hampus: Det har varit bra, bättre än väntat. Jag spelade UngdomsVM för två år sedan och det är mycket bättre här. Hotellet är bättre,
och framförallt maten! Dessutom kan vi spela fotboll och bada
mellan ronderna.
Stellan: Förra gången det var i Grekland var det också väldigt bra.
De är duktiga på att arrangera dessa evenemang.

Hampus Sörensen
Gabriel Nguyen
Skol-SM 2015
Sörensen kommenterar


 
  
  
  

 
  
  

22.¤xf6+ ¥xf6 23.¤e4
Här börjar jag ta över partiet.
23...¥e7?
Löparen blir passiv. Gabriel
skulle ha spelat aktivt genom
23...¦f8 eller 23...¤xe2+.
24.c6?
Vi missar båda våra chanser.
Med 24.¥xf4 hade jag förhindrat
svart från att slå på e2.
24...£c8? 25.cxb7 £xb7

Foto: Peter Sörensen


n

&

Den svenska truppen i UVM. Raden längst bak: Stellan Brynell,
Joakim Mörling & Tom Rydström. I mitten: Alise Plavane, Anna
Cramling, Milton Pantzar, Hampus Sörensen & Matija Svetic. Längst
fram: Edvin Trost, Max & Philip Isaksson.

 Det är matt i nio drag. Kan ni
  hitta det?
     34.¥e6?
   Ett riktigt dåligt drag som gör
svart utjämnar.
    att
34...£xc6
35.¥f5+
¦xf5
 36.£xf5+ ¢g7 37.g3 d5 38.gxf4
    Jag hoppas på att Gabriel ska
   ta på e4 så att jag kan aktivera
   tornet längs g-linjen.
 38...dxe4
Ställningen är fortfarande remi,
  Kvalitetsoffret har nu lett till att men
nu kan jag aktivera tornet.
    jag fått ett ordentligt angrepp. 39.¦g1+ ¢h8 40.£f7
    Det olikfärgade löparna gör att 
   svart har mycket svårt att sätta    
på de vita fälten. Hur ska
 emot
  
han utmana springaren på e4?
    30...¢g7 31.¥c4 ¦f8 32.£e6   
   ¦ae8 33.£g4+ ¢h7
    
  
     
       
26.¦c6?! ¥d7?!
Det hade varit bättre att slå på      
e2 först.
    
27.¥xf4!
 
Äntligen bestämmer jag mig
    40...¥f6?
för att hindra svart från att ta på
40...¥g5! hade varit det enda
e2. Därmed tar jag över initiativet.     som räddat remi.
27...¥xc6 28.dxc6 £b6+ 29.¢h1    41.£g6 £d7 42.£xh6+ £h7
gxf4 30.£d5+!
 43.£xf6+ £g7 44.£xg7 matt.
TfS #4
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Skol-SM på 64 rutor
En vecka efter Västerås Open arrangerades årets Skol-SM i staden. Nytt för i år var en
tjejkväll som Utsiktstornet höll i under lördagen.
Inte mindre än 423 ungdomar samlades för att ha kul och kämpa om SM-titlar.
Nedan följer ett par fascinerande ställningar.
 Anna Cramling
n Jung Min Seo
 Skol-SM grupp D

Anna såg förmodligen ingen
omedelbar vinst efter 12.£xf7+
¢d8, men det behövs inte. Allt
 vinner.
 12...0–0!
En kalldusch. Plötsligt är vits
   springare
spikad.
   13.¤d6! ¦xf3 14.¤xb7 ¦xc3
    Anna hittade bästa chansen
   att kämpa vidare, men svarts
(!) förbundna fribönder på
    tre
damflygeln är svåra att stoppa,
    vilket ni ser i nedanstående
  diagram från ett senare skede.




   
  
   
   
   
   
   
  

I och med vinsten tog Jung Min
hem gruppen.

Detta parti var ett finalmöte, då
Anna vunnit samtliga partier
och Jung Min släppt en remi.
Efter svarts nästa drag ser det
dystert ut för honom.
8...¤e7?? 9.axb5 cxb5 10.£f3!
Oops, det är dubbelhot mot f7
och a8.
10...£d5 11.e4 £b7

12.¤xf7??
Det hotar både damvinst med
¤d6+ och tornvinst med ¤xh8.
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Sofi Viklund, Örebro SS.

 Anton Darnell
n Felix Tuomainen
 Skol-SM grupp A
Joar Ölund vann A-gruppen
klart. Kampen om silvret var
mer spännande. Darnell, som
hade en halvpoäng mer än
Tuomainen, spelade oambitiöst
och gick för remi med de vita
pjäserna, medan Tuomainen var
lite väl inspirerad.


   
  
  
   
    
  
   
    


UPPGJORDA PARTIER
Darnell-Tuomainen var en kopia av det andra VM-partiet
mellan Boris Spasskij och Bobby Fischer från Reykjavik 1972,
fast med skillnaden att Spasskij spelade vidare och vann partiet.
Uppgjorda remier är inte något nytt fenomen. Under kandidat
turneringen i Curaçao 1962 anklagade Bobby Fischer tre sovjeter
för att spara krafterna genom att spela uppgjorda remier mot
varandra. Med 27 ronder kunde det behövas. Deras tolv inbördes
remipartier var i genomsnitt 19 drag korta.
– Ett uppgjort parti riskerar att bestraffas med en dubbelnolla,
varnar domarbasen Tapio Tikkanen.
Enligt §5.2c) i schackreglerna ska en överrenskommelse
om remi göras under partiet och enligt §9.1b1 ska remianbud
framföras efter ett utfört drag.
Domare kan döma uppgjorda remipartier till 0-0, och lutar
sig då mot §11.1: Spelarna får inte handla på sådant sätt att
schackspelet råkar i vanrykte.
Axel Smith


   
   
  
   
    
   
    
    

Analysdiagram

... men att han missat att
löparen fortfarande är instängd
efter 35.¥d2!.
Tyvärr fick vi inte se mera, då
Darnell bjöd remi efter 31.g3,
vilket accepterades med glädje.

Foto: Lars OA Hedlund

29...¥xh2?? 30.g3!
Löparen är fångad på h2.
Det diskuteras än i idag ifall
ställningen går att rädda, men
vad Tuomainen planerat får vi
nog aldrig reda på. De flesta tror
på följande variant:
30...h5 31.¢e2 h4 32.¢f3 h3
33.¢g4 ¥g1 34.¢xh3 ¥xf2

Akash Mitra har goda reflexer.

Svenska Mästare
Grupp A
Joar Ölund
Grupp B
Martin Jogstad
Grupp C
Milton Pantzar
Grupp D
Jun Ming Seo
Grupp E
Hampus Sörensen
Grupp F
Philip Sandberg
Grupp G
Gustav Lindholm
Grupp H
Edvin Trost
Grupp I
Hugo Wernberg

SK Rockaden
Eslövs SK
Täby SK
SS 4 Springare,
SK Rockaden
SK Rockaden
SS Manhem
Stockholms SS
Wasa SK

8/8
7½/8
6½/8
7½/8
7/8
10/11
9½/11
10/11
10½/11
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Lasse Karlsson tågmästare i Centraleuropa
Schackpartier har organiserats på kryssningsskepp, varmluftsballonger och under
vatten, men Schacktåget är unikt som en återkommande runtresande turnering.
TEXT & PARTIKOMMENTARER IAN ROGERS FOTO CATHY ROGERS ÖVERSÄTTNING AXEL SMITH

A

tt åka runt i Centraleuropa med tåg är
ett populärt sätt att tillbringa semestern,
men att delta i en schackturnering känns
för många mer som jobb. Så när Pavel Matocha
kombinerade dessa i Schacktåget 2011 förväntades
inte konceptet bli särskilt populärt.

har Schacktåget blivit en av de
mest trendiga biljetterna i schackvärlden. Alla 180
platser var reserverade redan i mars och många
stormästare fick nej när de försökte anmäla sig.

FYRA ÅR SENARE
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Passagerarna inkluderade en 90-årig tysk kvinna
och en familj med två små krabater.
Schacktåget kör i fem dagar, med start och mål
i Prag. Varje dag består av ett till tre partier, en
större centraleuropeisk lunch på tåget och ett nytt
land att upptäcka på eftermiddagen och kvällen.
Nästa morgon fortsätter färden.
Årets upplaga gick från Prag till Dresden
till Wroclaw till Bratislava till Wien innan det
återvände till Prag. Tjeckernas toppspelare David
Navara var på perongen för att se tåget avgå – han
hade i sista stund bestämt sig för att ta tåget till
Berlin för VM i snabbschack och blixt.

står bakom konceptet och har
skapat ett Schacktåg-lokomotiv. Årets tåg bestod
av elva vagnar, alla namngivna efter världsmästare.
Förra året var Steinitz värd för de tio toppborden
och Spassky bar på bagaget. I år var man rädda
att den nya vagnen, Fischer, skulle klaga om han
tvingades släpa på bagaget, så ordningen ändrades
och gav Tal toppborden och Fischer den brokiga
skaran som inte spelade. Petrosian och Spassky
serverade mat, medan Steinitz återigen tog hand
om ett hundratal resväskor.
Att spela på ett tåg har naturligtvis sina
svårigheter, framför allt med ljudet, tågets
krängande och möjligheten att solen plötsligt kan
blända spelarna när tåget svänger. (Det sistnämnda
kostade Vlastimil Hort turneringssegern ifjol,
när han förlorade på tid i en vinnande ställning
medan han försökte dra för gardinerna.) Spelarna
uppmanas att föra protokoll, om ett oförutsett
stopp skickar ner alla pjäserna på golvet, vilket
hänt en gång tidigare.
Hur som helst, de generellt avslappnade reglerna
– ingen nolltolerans, inga anti-remiregler och
inget förbud mot mobiler, skapade en atmosfär av
kamratskap som löste de flesta problem.
I årets upplaga var ett engelskt kamerateam
närvarande. De försökte förstå idén bakom en
stormästarremi, avslöjade den hemliga rökzonen
som skapats av två nikotinabstinenta stormästare,
besökte Prags schackcafé på Wenceslas Square,
och såg tusentals syriska flyktingar på Wiens
centralstation. Förvänta dig att Chess Train – The
Movie kommer att dominera Oscars nästa år.
CZECH RAILWAYS

schacktåget ett stort svenskt
inslag. Andrerankade Lars Karlsson förblev
obesegrad och med 10/11 vann han med en halv
poängs marginal före den filippinske stormästaren
Julio Sadorra. Karlssons lag, Sweden@USA, vann
enkelt lagturneringen då Anders Wengholm (fyra!)
och Nils Åke Malmdin också tog bra med poäng.
På slutet av 1970-talet såg Karlsson ut som en
blivande stjärna, framför allt var han enastående
på blixt. Men en hemsk upplevelse på ett plan på
väg till Sovjetunionen fick honom att avstå från
att flyga, och han tog därefter tåget eller båten.
SOM VANLIGT HADE

Autografskrivande.

Hans karriär begränsades betydligt, men han
tävlade ändå runt om i Europa och nådde topp
30 i världen. Sedan fick familjelivet, med totalt
sju barn, honom att lämna den professionella
tävlingsarenan.
Karlsson har på grund av sin flygrädsla – som
han nu kommit över – förmodligen tagit fler tåg
än någon annan stormästare. [Red anm: Jonny
Hector är nog en god utmanare.]
På Schacktåget var Karlsson i mästerlig form,
släppte bara två remier och slog topprankade
Sadorra i femte ronden. Svensken är lärjunge till
en annan skandinavisk stjärna, Bent Larsen, och
började alla sina vitpartier med Larsens öppning,
1.b3.

TfS #4
2015

37

 Lasse Karlsson
n Rüdiger Schüttig
 Schacktåget 2015
1.b3 ¤f6 2.¥b2 d5 3.e3 e6 4.f4
c5 5.¤f3 ¤c6 6.¥b5 ¥d7 7.0–0
a6?!
Ger Karlsson allt han kan hoppas
på från en försiktig öppning.
8.¥xc6 ¥xc6 9.¤e5 ¦c8 10.d3
¥e7 11.¤d2 0–0


  
 
16...dxe4?
14.¤g4
"Jag
ville
verkligen
spela
"Det avgörande misstaget",
   
14.£h5", sa Karlsson. "Men sa Karlsson. "16...d4 var
   tyvärr fungerar det inte när nödvändigt."
  löparen kan gå emellan på g5.
17.dxe4 ¤b5 18.c3 £c7 19.a4
 "Aha", sa den slovakiske stor ¤d6 20.c4!
  mästaren Jan Plachetka som 
med i efteranalysen i
följde
restaurangvagnen. "Jag vann ett   
  
12.¦f3! ¤e8
parti precis på det viset."
I Karlsson - Tore Segerström,
Han visade sin tolvdragsvinst 
Västerås Open 2015, spelades mot Zinn 1974: 1.¤f3 c5 2.b3     
det mesiga 12...¢h8 och ¤c6 3.¥b2 ¤f6 4.e3 d5 5.¥b5 e6

Karlsson avslutade med stil: 6.¤e5 £c7 7.0–0 ¥d6 8.¥xc6+
13.¦h3 h6 14.¤df3 ¥e8 15.¤g5 bxc6 9.f4 0–0 10.¦f3 ¤d7   
 
¤g8 16.£h5 ¥xg5 17.fxg5 ¢h7 11.¦h3 g6 12.£h5!!.
18.¦f1 f6 19.g6+ ¢h8 20.¤f7+
"Han var chockad och gav     
¥xf7 21.gxf7 ¤e7 22.¦xf6 ¤f5
upp", sa Plachetka. "Senare såg 

  
  
  
 
    

 
    

Analysdiagram

23.£xh6+! ¤xh6 24.¦fxh6 matt
13.¦h3! g6
Försvagande, men nästan
forcerat eftersom 13...f6 14.£h5
fxe5 15.£xh7+ ¢f7 16.¤f3! ger
vit en vinnande attack.

jag att tysken Pfleger spelade
remi mot Juan Bellon efter
12...¤f6 13.£h6 d4!. Jag tänkte
spela 12...¤f6 13.¤g4!! som
vinner åtminstone tre bönder."
14...f6 15.£e2 ¤d6 16.e4

Nu saknar svart motspel och vit
bryter enkelt igenom.
20...¤e8 21.f5 g5 22.e5 exf5
23.¤h6+ ¢h8 24.¤xf5 £d7
25.e6 £c7 26.£h5 1–0


   Rutten för 2016 års Schacktåg
ännu inte känd, men går
   är
förmodligen via en österrikisk
 skid
ort. Schacktåget är inte
    Millionaire Chess eller VM i
   snabbschack, men ett ovanligt
  arrangemang där alla spelare
 återvänder nöjda. n
    


För ungefär 33 år sedan, år 1972, var Laugardalshöllin Arena i
Reykjavik scenen för den uppmärksammade och intrigfyllda VMmatchen mellan Boris Spassky och Robert (Bobby) James Fischer. I
år intogs arenan i stället av 66 lag från 36 europeiska länder.
Sveriges lag i den öppna klassen bestod av Nils Grandelius, Emanuel
Berg, Tiger Hillarp-Persson, Erik Blomqvist och undertecknad
(debut). I damlaget ingick Inna Agrest, Jessica Bengtsson, Angelina
Fransson, Emilia Horn och Nina Blazekovic (debut).
TEXT JONATHAN WESTERBERG FOTO HALLFRIÐUR SIGURÐARDÓTTIR

Lag-EM i Reykjavik
På ett par dagar vann Sverige tre nordiska derbyn mot DanmarkL
kvalificeringen till Fotbolls-EM och två matcher i Lag-EM.

Kombinera som landslagsspelarna!



 
 
 
 
  
 
   
  
  
    
  
   
 

    
   


Vit drar och vinner i båda ställningarna.
Lösningarna hittas längre fram i artikeln.

D

e svenska lagen var,
i hård konkurrens,
seedade på undre
halvan. Bäddat för skrällar med
andra ord, vilket dessvärre inte
skedde i så stor utsträckning.
Det svenska herrlaget inledde
mot fjärde
seedade Frankrike
(bilden).
Trots
att
Nils
Grandelius tidigt neutraliserade
Maxim Vachier-Lagrave med
svart på förstabordet blev det
förlust (1‑3). I rond två lottades
vi mot Tjeckien, ytterligare ett
högre rankat lag. Denna gång
fick vi med oss en matchpoäng
(2-2), mycket tack vare Erik
Blomqvists attackseger.
 Erik Blomqvist
n Zbynek Hracek
 Lag-EM, rond 2
Se diagrammet uppe till vänster.
1.¥b3!
1...¤c5 2.¥xe5! £xh6 3.¥xf7
matt. I partiet stoppar vit ¦e6, övergarderar f6 och angriper sedan h7.
1...¦b6 2.¦af1 ¤xf6 3.¦xf6 £e7
4.¦xb6 cxb6 5.¦f5 ¦a8 6.¦h5
¦a1+ 7.¢h2.
Svart gav upp, då han inte
kan undvika matten på h7 när
hämndschackarna tagit slut.
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Första lagvinsten kom mot
Österrike, efter vinster av Nils
och Tiger. I rond fyra förlorade
vi knappt mot Tyskland
(1½‑2½), men sedan lyckades
vi vinna det nordiska mötet mot
Danmark med motsatta siffror.
Ett av partierna är kommenterat
på nästa sida.
På väg in i spellokalen var det
metalldetektorer och visitering,
och mot slutet av turneringen
förbjöd arrangören armbandsur
och införde stickprov med
metalldetektorer under på
gående rond. Nigel Short var
så missnöjd att han startade en
namninsamling, men den blev
resultatlös.

Sammanhållningen i det svenska
laget var hur som helst bra. Vi
hade gemensamma rutiner med
frukost, lunch och promenad
till spellokalen. I rond sex för
lorade vi mot England (1,5‑2,5),
en match som påminde om
den mot Tyskland. Men vi
kom återigen tillbaka med en
övertygande seger i rond 7 mot
Slovenien (3-1).
Men det blev inte mycket
roligare än så, för i de två sista
ronderna blev det kollaps mot
Rumänien (1-3) och Island
(0‑4).
Laget föll tillbaka ordentligt
och slutade på en oförtjänt svag
28:e plats av totalt 36 lag.

 Bjørn Møller Ochsner
n Jonathan Westerberg
 Lag-EM, rond 3
1.e4 c5 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 d5
4.exd5 ¤xd5 5.¥b5+ ¥d7
6.¤e5 ¥xb5 7.£f3 f6 8.¤xb5
¤a6 9.£h5+


  
  
  

    
    
 
   

Det verkar som att svart har
dukat under för en klassisk
spelöppningsfälla. I själva
verket är detta ett planerat
kvalitetsoffer som leder till
intressant spel.
9...g6 10.¤xg6 hxg6 11.£xh8
£d7 12.¤c3
12.£h4 £xb5 13.c4 £b4
14.a3 £a4 15.b3 £xb3 16.cxd5
£d3


  
   
  
   
    
  
   
   

Analysdiagram

Även om datorerna föredrar vits
materiella övertag så vill jag nog
hävda att ställningen är oklar,
vi i laget hade även fortsatta
analyser från denna ställningen
där vi lyckades ställa till med
riktig oreda för vit.

Med 3/6 var landslagsdebuterande Jonathan Westerberg den ende
svensk i öppen klass som tog femtio procent.

12...£e6+
14.£h3?!

13.¢f1

som uppkommer har spelats ett
antal gånger, och vit har lidande
framför sig.
 14.£h4 £a6+ (14...¤xc2??
   15.£a4+ och springaren
    faller.) 15.¢g1 0–0–0 16.£g4+
   f5 17.£d1 ¥g7 18.d3?
¦xd5 19.d3 £a4
    (18.¤xd5
med kompensation.) 18...¤xc3
    19.bxc3 ¥xc3 20.¦b1 £xa2.
¤ab4!

   
 
 

När man leder med material vill
man byta pjäser, lyder någon
gammal devis. Detta får väl
anses vara ett av undantagen
som bekräftar regeln. Slutspelet


   
   
   
  
   
   
 
 

Analysdiagram
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Detta spelades i partiet Mircea
Emilian Parligras-Westerberg
ett par ronder senare när vi
mötte Rumänien. Även där
lyckades svart få en vunnen
ställning direkt efter öppningen.
Den lyckades jag tyvärr miss
handla å det grövsta.
14...£xh3! 15.gxh3 ¤c7
Ett genomgående tema för
slutspelet är att springardragen
som går bakåt är de starkaste
dragen!
16.¦b1 ¤xc2 17.¦g1 ¢f7 18.d3
¦d8 19.¥e3


        
      
     
    
     
 
    
    


25...f5
En av mina personliga tum
regler är att svartspelaren har
tagit över partiet när denne kan
draget f5 utan eftergifter.
spela
26.a3 ¤d5 27.¦cc1 b6 28.¥d2
    ¦h8 29.¢g2

Ställningen förtjänar ett eget
diagram. Man kan enbart
instämma i vad Martin
Lokander skrev på förbundets
hemsida: ”Det är nästan synd
att behöva vinna härifrån, svarts
pjäser står så vackert placerade
att det inte blir mycket finare.”
41.¦e1
41.¤g1 g5! vinner för svart,
liksom 41.h4 ¤d4 42.¤xd4
¢xd4.
41...¦xh3 42.¦xe5+
Eller 42.¤xe5 ¦xh2 43.¤f3
¦h1+ 44.¤g1 ¤d2 matt.
42...¢d6
43.¤g5
¦xh2
44.¤f7+ ¢d7 45.¢g1 ¦g2+
46.¢h1 ¦xf2

  

   
    
    
   
    
 
 
  
  
    
  
 

 
19...e5
   
Det gäller att vara kylig som
 
svart och inte försöka inkassera
    
bönder för tidigt.
29...a5!
Planerar ett avbyte av löparna   
Inte 19...¤xe3+? 20.fxe3 ¦xd3
21.¢e2 ¦d6 22.¦gd1 med klar på g5.
   
fördel vit.
29...¥g5? 30.¥xg5 ¤xg5 och
 
20.¢e2 ¤e6 21.¦gc1 ¤cd4+ vit får motspel med 31.b4!,
22.¢f1 ¥e7 23.¤e2 ¤c6!
varefter svart knappast kan   
  
Det ligger i vits intresse att hävda någon fördel längre.
byta av en springare. Svart har 30.¦c4 ¥g5 31.¥xg5 ¤xg5   
istället en långsiktig plan att byta 32.¤g1 ¤e6 33.¢f1 ¢f6    
löparna för att vits svaga svarta 34.¦cc1 ¤d4 35.¦c4 ¤b3

fält ska bli mer signifikanta.
36.¦c2 ¤f4 37.¦c3 a4 38.¦c4
24.¦c3 ¤b4 25.¦d1

b5 39.¦c3 ¢e6 40.¤f3 ¢d5

”En av mina personliga tumregler är att
svartspelaren har tagit över partiet när
denne kan spela draget f5 utan eftergifter.”
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Vit är helt förlorad, trots
materiell jämvikt för stunden.
Tornet på c3 är strandat och
bonden på b2 faller, för att
inte nämna att svart enkelt kan
väva ihop ett mattnät inom de
närmsta dragen. Ochsner gav
därför upp.

Angelina Fransson, Inna Agrest, Emilia Horn och Jessica Bengtsson inför rondstart.

D

amerna hade en tung
första
halvlek
på
Island med endast
två oavgjorda matcher och tre
förluster. Men efter vilodagen
kom vändningen mot Finland
(3-1).

1.¦xh7! ¢xh7 2.£h5+ och
svart gav upp med tanke på
2....¥h6 3.£xh6+ ¢xh6 4.¦e3
och det går inte att gardera mot
5.¦h3 matt.

Damerna förlorade i rond 7
för att sedan vinna de två sista
matcherna och putsa till sin
placering. Laget slutade på en
22:a plats av totalt 30 lag. n

 Angelina Fransson
n Tiina Turunen
 Lag-EM, rond 6


 
 
 
  
    
   

   

Diagramställningen ser ut
att vara direkt tagen ifrån ett
kombinationshäfte.

Sedan Garry Kasparov la av har Ryssland haft svårt i lagmästerskap.
Det lossnade i Reykjavik, med övertygande segrar för både herrarna
och damerna. Här firar lagen anförda av Alexander Grisjtjuk.
TfS #4
2015
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SPILLEPROGRAM

Startkontingent: Kr.600.Kr.400.- for juniorer

FREDAG

Kr.100.- i rabatt ved påmeld. før 7.januar

Fremmøte senest:

Premiering:
Gruppe A (o/1500)
1.premie:
2.premie
3.premie

Gruppe B (u/1500)

5000 nok
3000 nok
2000 nok

3000 nok
2000 nok
1000 nok

1.runde
2.runde
3.runde

18:30
19:00
fortløpende
fortløpende

Betenkningstid
Runde 1,2 og 3
20 min. + 10 sek pr. trekk

10:00
16:00

Runde 4,5,6 og 7
90 min. + 30 sek pr. trekk

LØRDAG
4.runde
5.runde
SØNDAG

Vinnere av GP-klasser:
500 nok
Gavekort til øvrige premievinnere

09:30
tidligst 13:30
Premieutdeling ca. 17.30

6.runde
7.runde

Ingen dobbel premiering.
Onlinepåmelding via TS
Info ved turneringsleder Laila Fodnes Sidselrud tlf. +47 990 40 059



Ca. 110 km fra Karlstad
Ca. 140 km fra Oslo via Kongsvinger

Elite Hotels Open, Växjö
19-21 februari 2016
Lilla Elite Hotels Open
för rating under 1600

Schackfest med säsongens femte
GP-tävling – nytt deltagarrekord?
För detaljerat program och anmälan: schack.se/svenskt-grand-prix/

AVBROTT

46 Samtal
47 Damschack
48 Skolschack
50 Förbundsnytt
51 Kombinationer
52 Strövtåg
55 Lösningar
57 Lång rockad
58 Försegling

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.

Jag stirrar ut i
mörkret, kommer det
någonsin gå över?
ANGELINA FRANSSON avslöjar
sin dolda historia.
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Vit drar

51

Pedagogiskt verktyg
på KYRKSKOLAN.

48

52

PETER HOLMGREN berättar

om schackklockor
och hur man gjorde
dessförinnan.

TfS flyr från nerv
pressen och FÖRSEGLAR
med ett remi
anbud.

NINA BLAZEKOVIC var en självmordsbombare vid brädet,
men känner hon sig tryggast efter kort eller lång rockad?

58

57

¦ samtal

Berätta!
För några år sedan, när jag
spelade bandy i Stabaek IF
i Norska elitserien, fick jag
kontakt med en rysk tränare. Jag
fick då chansen att träna med
två ryska proffsbandylag. Inför
den här säsongen tillbringade
jag sex veckors träningsläger
där och då fick Murman upp
ögonen för mig. Jag fick ett
kontrakterbjudande och accep
terade direkt.
Vad var dina första intryck av
Murmansk?
Det påminner om Norge, med
skogar, berg och vatten. Staden
är ganska avlägsen och har en
unik kultur och känsla. Men jag
har hört att det snart kommer
en period när solen inte visar sig
på 45 dagar. Grabbarna i laget
har rekommenderat att äta så
mycket vitkål som möjligt för att
få tillräckligt med D-vitamin.
Det låter som ett utmärkt
schackklimat.
Bandy är en nationalsport,
speciellt i Sibirien, norra Ryssland
och Moskva, och det kommer 10
000 på matcherna. Men schack
är naturligtvis större. Där
krävs ingen is eller utrustning.
Just nu är det för kallt för att
spela schack på gatorna, men
jag har sett folk spela på caféer
och i hockeyhallen där vi tränar.
På klubben är det alltid ett antal
spelare som spelar blixt, sju
dagar i veckan.
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Så schackkulturen märks av.
Spelarna är balanserade och
duktiga, de är bra skolade och
har sällan stora luckor i sitt spel.
Och de refererar ständigt till de
sovjetiska legenderna Botvinnik,
Petrosian och Spasskij. Min
tränare nämner ständigt deras
synpunkter. Det är fantastiskt
berikande.
I ryskt schack har man stor
betoning på taktiskt tänkande.
Det intrycket jag fått av svenskt
schack är att spelet är mer
positionellt och att man försöker
vinna långa slutspel. Man vill
inte riskera att förlora.
Är det samma skillnad i bandy?
Ja. Rysk bandy är väldigt
offensiv, det är gasen i botten
tills man kroknar. I svensk bandy
tycker jag man håller tillbaka
för mycket. Jag tror jag passar
med den ryska mentaliteten,
med min första schacktränare
Matthias Duppel utvecklade jag
den psykologiska inställningen
att våga spela för vinst och inte
bara nöja mig med remi, även
mot högre rankade spelare. Det
gäller idrott som helhet.
Det var i Sverige du tränade
med honom?
Via ICC. Jag föddes i Stockholm
1985 och spelade några
turneringar för barn i SK
Rockaden, men på 90-talet
flyttade min familj flera gånger
mellan Amerika och Sverige.
Det slutade med att jag mer eller

Foto: Anton Skljarov

I Sovjetunionen var bandy, eller rysk hockey som det kallas, ett obligatoriskt inslag
under värnplikten. Världsmästerskapen dominerades lika eftertryckligt som i schack.
Alexander Hart har flyttat till Murmansk för att utöva båda sporterna.

mindre tog en paus från tävlings
schack på nästan tretton år och i
stället satsade på ishockey och
bandy. Innan dess tog jag brons
i Junior-SM i korrschack.
Förra året kom jag i kontakt
med Motala SS och det var
fantastiskt kul. Jag är tacksam
till Rickard Andersson, Tom
Nordgren och Jens Bollius som
betytt mycket för mig.
Men här är det enklare. Vi
tränar två timmar om dagen
och det är långa flyg, buss och
tågresor till matcherna, men jag
har ändå himla mycket fritid och
kan ta fram brädan när jag vill.
Det har blivit en 4-5 timmar om
dagen.
Men du har längre till
matcherna.
Jag siktar mest mot Philadelphia
Open i mars, men hoppas få
någon paus i schemat i januari
så att jag kan åka till Motala och
vara med i någon match.
Och då tar du med dig den
ryska mentaliteten?
Har nött taktik som ett djur på
sistone, så säkert mer taktiskt!

Lenners
tad

£ Den dolda historien

Illustrati

Det är nu det börjar.
Blickarna har förändrats. Jag jobbar på en
kaxig image för att ni inte ska gå fram till
mig, ni med de obehagliga blickarna. Du,
en minst dubbelt så gammal man, börjar
en mailtrakassering som fortsätter under
4-5 år.
JAG ÄR 17 ÅR. Du kommer fram och
säger: ”Jag säger ingenting till din pappa
om du inte säger något till min fru”. Du
är mer än dubbelt så gammal och jag blir
chockad, trots att du tidigare synat mig
upp och ner och kommenterat att ”jag
blivit kvinna nu”. Jag är tyst och känner
mig smutsig. Dels för att jag inte sa att det
var fel, dels för att en så pass äldre man
ser på mig på det sättet.
JAG ÄR 19 ÅR, ligger hemma i mörkret.
Försöker titta i en schackbok för jag
känner pressen. Jag har gått ett år på
NTG, jag borde för längesedan visat vad
tre timmar schack om dagen ger. Jag
känner hur illamåendet stiger och efter
en vecka åker jag till sjukhuset. Jag åker
därifrån med en sjukskrivning på grund
av prestationsångest. NTG var ett år med
fantastisk schackträning, men även med
stor press att, som en av två flickor, visa
att jag förtjänade en plats samtidigt som
jag hade samhällets krav på att vara en
vältränad, glad, duktig flicka. Jag stirrar ut
i mörkret igen, kommer det någonsin gå
över? Jag kan varken titta på schack eller
studera, hur kunde det bli såhär? Sakta
blev jag bättre, men det tog ett halvår.
JAG ÄR 20 ÅR och är ensam på ett café
i Barcelona, väntandes på mina klubb
kamrater. Till slut kommer du och ler
ursäktande, då du tidigare fått reda på att
jag är övertygad feminist. Du förklarar att
”generellt tar kvinnor mycket längre tid på
morgnarna då de måste sminka sig”. Jag

on: Alla
n

Två år efter sin första damschackspalt tycker Angelina Fransson att
det är dags att ge plats åt andra perspektiv. Först vill hon slå fast att
det döljer sig en historia bakom varje schackspelerska. Här är hennes.
JAG ÄR 16 ÅR.

Angelina
Fransson

är Nordisk
Mästarinna
för flickor och
stormästare i
grimaser.

får alltså en tid 45
minuter tidigare än ni andra.
JAG ÄR 21 ÅR, på en weekendturnering.
Du påpekar att jag ”har blivit en kvinna”
medan du klär av mig med blicken. Det
var sista gången. Jag höjer rösten och säger
att du inte har rätt att kommentera mitt
utseende och du svarar sluddrande att du
är full. Jag springer till tävlingsledningen
för att se till att du inte pratar med de
yngre flickorna, jag måste skydda dem.

JAG FÅR OFTA frågor om damschack och
vet aldrig vad jag ska svara. Jag brukar
säga att det är en svår värld för kvinnor
och flickor. De förstår inte alltid. Tror
att jag är en av de där som skyller allt
på förtryck. Men det är ju sant och jag
hoppas att ni fått en inblick genom mina
texter. Om jag skulle vara förälder till en
schackspelande flicka skulle jag vara liv
rädd. Flickan måste vara så stark för att
klara av alla obehagligheter, vilket kan
vara anledningen till varför så många
schackpinglor är så himla coola.
Detta är min sista kolumn i TfS och
min mest ärliga. Detta är min sista chans
att få er att förstå. Det är svårt att övertala
flickor att fortsätta spela, för jag vet vilket
pris de måste betala. Alla kvinnliga
schackspelare har sin historia, men de
hörs ofta inte i det offentliga rummet. Det
är för obekvämt.
Därför har jag sagt att jag studerat
på distans istället för att säga att jag var
sjukskriven. Därför har jag inte berättat
historierna tidigare. Nu ger jag plats åt
andra röster och perspektiv.
Vi får se hur det blir med mitt eget spel.
Det är himla kul med schack, men det är
ett högt pris att betala.
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Molntäcket sträcker sig från Selma Spa och bort mot konstgräset vid Sunne Arena

Selmas sittställning ser ut att vara inspirerad av Schackma Gandhi på affischen i bakgrunden. Eric är oberörd.

Schack som pedagogiskt verktyg
Lotta Lagerlund och Petra Gärdqvist är bägge lärare i varsin årskurs fyra på Kyrkskolan
i Norrköping. Allt sedan de började arbeta på skolan har de funnit det naturligt att
låta eleverna spela schack då och då på skoltid. Och de märker hur eleverna lär sig se
konsekvenser och tänka i långa strategier.

V

arje år anmäler Lotta och Petra fjärde
klasserna till Schackfyran, och några
av femmorna brukar få vara domare.
Kyrkskolan har deltagit i mer än tio år
För några år sedan gick de schackpedagog
utbildningen i stan med Jesper Hall, och säger att
de då fick bekräftat att forskningen stöder schack
spelandet som en utmärkt träning av tänkandet,
inte minst det abstrakta.
De kunde själva reglerna långt innan det, lärde
sig av sin morfar när de var små – ja, Lotta och
Petra råkar vara kusiner! Morfar var schacklig förebild och inspirationskälla, och de pekar på en av
schackets fördelar, att unga och gamla kan ha något
gemensamt med trevliga stunder kring spelandet.
Som mattepiloter har Lotta och Petra märkt
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schackets fördelar, att tänka i strategier, se konse
kvenser och olika mönster. Något som påminner
om sättet att räkna och lösa matteproblem.
Genom schacket tränar eleverna också
koncentration och att ta sig tid att tänka, tänka
längre, ett steg till, få lugna ned sig, och inse att
de inte alltid får så snabb bekräftelse som när man
använder datorer.

LOTTA OCH PETRA har alltså ”gott samvete” och
rektorns och kollegernas gillande när de ibland
tränar schack på lektionerna. Resultaten på
nationella proven i matematik brukar också vara
mycket bra i dessa ”schackklasser”.
De framhåller också schacket som ett sätt att
bättra på klimatet i klassrummet. Alla är med, det
naturliga samarbetet som skapas mellan flickor
och pojkar och där de som kanske är tystlåtna får
växa och få stärkt självförtroende. Även de som
inte är så duktiga i idrott eller språkligt kan vara
med vid spelandet på lika villkor. n

Två tips från Lotta & Petra
 www.schack.se/demo
En digital demobräda som gör sig utmärkt
på smartboarden och används flitigt på
Kyrkskolan.
 www.schackslottet.se
En träningssajt som kan göra mycket nytta
inför Schackfyran.

Så tycker eleverna
Selma Wassenius 4A
Har spelat i tre år och lärde sig av storasyster när
hon var med i Schackfyran. Tycker det är jättekul
att träna hjärnan och vill se hur andra reagerar på
hennes drag. Klassen ska satsa på att vinna i hela
Sverige, men det är inte säkert det går, säger Selma
med ett stort leende.

Natalia Herma 4B
Det är roligt att tänka, typ som i matte, spelar
mycket på appar och datorn hemma. Hela släkten
spelar, så de lärde mig när jag var liten. Nu kände
jag igen det mesta. Det kan gå bra i tävlingen
om vi tränar mycket. Det blir roligt även om det
känns stressigt.
Benjamin Högberg 4B
Schack är lugnt och bra, och det är kul att lära sig
nya drag. En kompis lärde mig i förskoleklassen
och i år har jag lärt mig mer. Det känns spännande
att tävla men är osäker på resultatet.

Eric Andersson 4A
Lärde sig av en kompis på fritids. Tycker det är
roligt att lära sig nya saker och väljer ofta schack
när man får välja aktivitet.

Ludvig Gustavsson 4B
Gillar att tänka mycket, på flera drag i rad, men det
blir fel ibland, så det behövs mer träning. Har kunnat
spela sen dagis men först nu fått lära mig olika
knep, som gafflar, skolmatt och sånt, vilket känns
roligt. Känns pirrigt med tävlingen, vi kommer
nog inte långt. Helst borde vi träna varje dag.
Felicia Papangelis 4B
Tycker om att samarbeta och spela för då kan man
lära sig smarta sätt och lära sig vart pjäserna ska
gå. I ettan spelade vi med egna regler, nu fick jag
lära mig dom rätta av Kent [Vänman, Schack
fyraninstruktören]. Det kommer att bli jättekul att
se och möta andra spelare. Vi vet ju inte hur långt
vi kommer, men vi ska kämpa så hårt vi kan!
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¥ förbundsnytt

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

 Det är dags att registrera klubbens medlemmar för verksamhetsåret 2014/15 samt för kalenderåret
2015. Medlemmar som deltagit i allsvenskt spel eller andra SSF-tävlingar är förstås redan registrerade,
men nu ska listorna kompletteras med exempelvis ungdomar, Schackfyranmedlemmar och andra
som inte hunnits med under året.
 Medlemsbidraget grundar sig på antalet betaldatum under 2015. Det innebär att klubbar med
kalenderår som verksamhetsår helt enkelt redovisar alla som varit medlemmar under året, medan
klubbar med brutet verksamhetsår måste redovisa både de som har varit medlemmar under
verksamhetsåret och dem som har blivit medlemmar senare under 2015.
 Alla medlemskap ska vara registrerade i SSF:s medlemssystem senast den 31 januari 2016. Medlem
skapen ska som tidigare alltid kunna styrkas genom kontoutdrag, av medlemmen underskriven
handling eller motsvarande. De uppgifter som finns i systemet vid detta datum betraktas som
godkända av klubben och ligger till grund för de medlemsavgifter som klubben ska betala.
 Verksamhetsredovisning och information om styrelsens sammansättning lämnas i samband
med medlemsregistreringen. Detta sker genom att verksamhetsåret kortfattat sammanfattas under
”klubbuppgifter” i medlemssystemet, samt att styrelsens sammansättning uppdateras.
 Distrikten kommer senare under våren att få en faktura som är baserad på klubbarnas registreringar.




SVENSKT GRAND PRIX
för både bredd och elit

18-20 dec
19-21 feb
25-28 mars
5-7 maj

Ifjol blev vi 553 spelare.

Malmö Open
Hur många blir vi i år?
Elite Hotels Open, Växjö
Påskturneringen, Norrköping
Deltalift Open, Halmstad

Anmäl dig till turnén på www.schack.se/svenskt-grand-prix

Tidskrift
för Schack






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



































¤ kombinationer
 Jan Lundin

n Hans Tikkanen

 Stellan Brynell

n Mårten Aronsson

Martin Lokander har valt ut
nio ställningar från Elitserien
i stigande svårighetsgrad.
Lösningar på sida 55.

 Robert Bator

n Andreas Landgren


        
       
     
      
        
         
         
         

1. Svart drar

 Arvid Wikner

n Drazen Dragicevic

2. Svart drar

 Erik Blomqvist

n Pontus Sjödahl

3. Vit drar

 Philip Lindgren

n Johan Henriksson



     
 
   
  
    
  
       
 
    
  
     
  
    
  
       
  


4. Svart drar

 Thomas Ernst
n Bo Lindberg

5. Vit drar

 Pia Cramling

n Nebojša Nikcevic

6. Vit drar

 Thomas Engqvist

n Osmani Peñalver



      
  
    
  
     
  
    
   
      
   
      
  
    
  
      
  


7. Vit drar

8. Vit drar

9. Vit drar
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¦ schackhistoriska

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 # 46

Schackklockan –
från timglas till digitalur
I dag är det självklart för varje
schackspelare att ha en klocka
som ser till att båda sidor har
samma tid till sitt förfogande.
Ett överskridande av den
tillmätta tiden bestraffas obön
hörligt med partiförlust. Så har
det inte alltid varit.
I TIDERNAS BEGYNNELSE,

dvs
vid den första internationella
turneringen 1851 i London, fanns
inga schackklockor och därmed
heller ingen annan begränsning
av tiden än spelarnas eget
tålamod. ”Tidsnöd” var snarare

llustration: Aydin Ramezani

Peter Holmgren är schack-

historiker och har skrivit
2 kg jubileumsbok för
Stockholms Schackförbund.

Annons för Fattorini-klockan i slutet av 1800-talet.
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att bli uttröttad av motståndarens
långsamma spel och i desperation
utföra ett obetänkt drag. Det sägs att
Paul Morphy i sin match mot Louis
Paulsen i New York 1857 brast ut i
tårar när Paulsen tänkt i timtal på
ett drag. Inte bara spelarnas tålamod
frestades till bristningsgränsen. Att
organisera en tävling där varje rond
kunde dra ut på tiden i det oändliga
var naturligtvis en mardröm. En
av konsekvenserna var därför att
matcher mellan två spelare var
vanligare än turneringar.
Trots att mekaniska ur funnits
i flera hundra år blev timglaset
den första klockan att användas
i schacksammanhang. När man
gjort sitt drag lade man helt enkelt
ner sitt timglas på bordet så att
sanden slutade rinna och reste
motståndarens. Första gången denna
typ av tidmätning
användes var i matchen
mellan von Kolisch och
Anderssen 1861 och
därefter i turneringar
som London 1862 och
Dublin 1865.
En annan metod
som användes var att
helt enkelt mäta tiden
för varje drag med
ett stoppur och sedan
summera den totala
tidsåtgången. Anders
sen var pionjär även
för detta i sin match
mot Steinitz 1866.
Tidsöverskridning var
inte ett lika absolut
begrepp som idag.
Ofta tilläts några extra

turneringen
i London 1883 hade sekre
teraren i Manchesters schack
klubb, Thomas Bright Wilson,
konstruerat en anordning med Leipzig-klockan.
två pendelur på en rörlig stav. Lutningen gjorde att
endast en klocka i taget gick. När staven tippades
över startades motståndarens klocka och den egna
stannade, åtminstone om man gjorde det med rätt
fart och kraft.
Det var just dessa sista tillkortakommanden
som Gustav Herzog i Leipzig övervann när han
skapade den moderna mekaniska schackklockan.

Foto: Tom Wedberg

minuter utan åtgärd. Försök
gjordes också att beivra tids
överskridning med böter vilket
naturligtvis inte gjorde schack
kunnandet riktig rätt
visa.
Indrivningen av dessa böter
gick i regel inte heller så bra.
Timglasen var känsliga för
fukt och temperatur och kunde
dessutom placeras upp och ner,
av misstag eller med flit. Att
mäta tiden för varje drag var
naturligtvis också förenat med
fel. Därför föll det sig naturligt
att söka nya lösningar.
TILL DEN STORA

Detta är mer plågsamt än
vad Bent Larsen en gång
utsatte sin motståndare för.
Det enda som saknades var en tydlig markering av
den utmätta tidens slut. Kläppen, eller fallvingen,
infördes av holländaren Meijer 1899. Efter detta
har visserligen schackklockan förändrat utseende
och haft olika mekaniska lösningar för start
och stopp, men i grund och botten har det varit
samma princip.
Bilden visar en klocka tillverkad av Gustav
Herzog någon gång i slutet av 1800-talet. Den
väckte beundran hos de gästande engelsmännen
under turneringen i Leipzig 1894 eftersom den
var både billigare, dugligare och vackrare (det sista
min egen bemärkning) än de engelska vippbara
pendeluren.

1989 LÄT BOBBY Fischer höra talas om sig igen
genom en patentansökan på en elektronisk
schackklocka som hade den nya egenskapen att
inte bara ge en fix tid för ett parti eller ett visst
antal drag utan också kunde addera tid för varje
utfört drag. Fischer-klockan används nu i stort
sett uteslutande i alla seriösa sammanhang,
oavsett betänketid. Med digitalteknikens hjälp blir
alla inexaktheter eliminerade och man kan lägga
till finesser som automatisk registrering av antal
gjorda drag, tidsåtgång för varje drag etc.
Att jämföra utseende och ”känsla” med de
mekaniska uren är naturligtvis en helt annan sak.
De robusta mekaniska uren gjorde det möjligt att
spela blixt. Innan dess, och långt senare i framför
allt den anglosaxiska världen, spelades ”lightning
chess” eller ”rapid transfer” enligt modellen
ett drag var tionde sekund eller liknande. En
ringklocka, eller i vissa fall en mänsklig utropare,
angav deadline för nästa drag.
Man kan lätt föreställa sig protesterna när
någon inte drog i tid. Å andra sidan slapp man det
rent mekaniska sättet att vinna ett parti när endast
sekunder återstår av den totala betänketiden.
Fischer-klockan var lösningen på allt detta. En
vacker kombination av egen disposition av tiden
och undvikande av total panik mot slutet.
Vad man dock lätt glömmer är att den kan leda
till ”evig tidsnöd” med enbart den inkrementella
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tiden tillgänglig för varje drag. Ett av de tidigare
exemplen på detta var ett parti i EM 2006 mellan
Nisipeanu och Eljanov, där spelarna var i evig
tidsnöd i två timmar.
Detta måste anses som ännu mer plågsamt än
vad Bent Larsen en gång utsatte sin motståndare
för. Han observerade nämligen att spelaren på
andra sidan brädet behövde besöka toaletten i
tidsnöden. Hans återstående tid tillät dock inte
detta och Bent, med över en halvtimme kvar,
gjorde sig ingen brådska.
MARKNADEN FÖR SCHACKUR har aldrig varit
särskilt stor. Ett problem jämfört med t.ex.
mobiltelefoner är att modet och funktionen
inte inbjuder till nya inköp vartannat år. Redan
på 1800-talet försökte därför en leverantör
marknadsföra sitt ur även som reseklocka med
möjlighet att visa tiden i två tidszoner samtidigt.
Harry Schüssler lanserade ett annat använd
ningsområde i en av sina schackspalter i SvD.
En advokat är uppenbarligen trött på alltför
långa pläderingar och hans idé var att använda
schackklockan i rätten för att ge respektive part
en viss tid. Vad som skulle hända vid tidsöver
skridning framgick inte!

SHS # 47

Lunds Schackakademi
Traditionella böcker trängs allt mer undan av
digitala alternativ, men samlandet av schack
böcker ser inte ut att avta i första taget. Att inneha
ett schackbibliotek på närmare 10 000 volymer
är ingen ovanlighet bland de mest inbitna.
Dedicerade auktioner och eBay har länge varit
de dominerande marknadsplatserna, men sedan
några år har Lunds Schackakademi etablerat en
nätauktion som vuxit sig attraktiv.
Den rimliga avgift säljaren betalar går till
akademi
ens stöd för unga spelares utveckling.
Vårt globala samhälle gör fyndpriser sällsynta
och ibland drabbar två köpare samman. Senast
såldes bl.a. boken Kieseritzkys 50 partier från 1846
(!) för 254 euro, och VM-boken 1948 med fem av
deltagarnas autografer för 351 euro.
Att påminnas om Sveriges storhetstid i schack
världen är en del av vårt spels kultur och Lunds
Schackakademi arrangerar även schackhistoriska
möten. Det skedde senast i samband med det
allsvenska sammandraget i Lund 6-8 november,
då undertecknad höll föredrag om vår förste
stormästare Gideon Ståhlberg. n

Öppet varje dag fram till jul
Från och med den 11/12:
måndag-fredag 15-19, lördag 10-16,
söndag 15-19. Stängt julafton.
Vi har fyllt på med fina bräden
och pjäser.
Dessutom säljer vi på Malmö Open
och Rilton Cup.
Vi har Martin Lokanders bok
The Open Games with Black.
Den tar upp öppet spel och ger
en repertoar mot allt utom spanskt.
Klubbar får 10% rabatt hos oss.
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shop.schackhandeln.se
www.schackhandeln.se
070-433 76 26, Erik Geijer
Ringv 9 C, Stockholm

¤ kombinationslösningar

Huvudvarianten anges
i fetstil. Ställningarna
hittas på sida 51.

1.Svart har en sagolikt bra fransk ställning, och efter 24...¦xf4! gav vit upp med tanke på 25.¦xf4
¦xf4 26.£xf4 £xf2 matt.
2. Vit har pressat länge i ett komplicerat parti, men hans senaste drag tillät en oväntad vändning.
28...¤xg3! Efter 29.hxg3 £xg3+ plockar svart upp tornet på h4.
29.¥xf6 är vits bästa försök, men efter 29...¤e2+! 30.¢h1 £xf6 får svart ett mellanhot på h4.
Vit valde i stället 29.¦g4, men det räddade inte partiet.
3. Vit vinner kvalitet med 29.¥e8+! ¢xe8 30.¦xc8 Svart valde att ta en bonde med 30...£xb2 men
efter 31.¦xd8+ ¢xd8 32.¦d1 var det dags att ge upp.
4. Svart fick in en vacker taktisk finess, tack vare vits klumpiga pjäser på damflygeln: 30...¦xb7!
31.¥xb7 ¤c5 och vits löpare på b7 finner sig själv instängd!
5. Vit vinner en viktig bonde med 22.¤xb6! £xb6 23.¦xc5 och som om det inte vore nog faller
även a5-bonden. Svart gav upp efter 23...¦e8 24.£xa5 £xa5 25.¥d5+!
Dock inte 25.¦xa5?? ¦e1+ 26.¥f1 ¥h3 och det är svart som mattar.
6. Svarts kung har stannat för länge i centrum, och med 21.¦xf5!! utnyttjar vit det på bästa sätt.
21...exf5 22.¤ef6 matt ger en vacker mattbild.
Svart kämpade med 21...¦f7 men kastade in handduken ett par drag senare.
7. 35.¥xg6! ¦g7 (35...hxg6 leder till matt efter ett par schackar: 36.¦xg6+ ¢h7 37.£h4+ ¢xg6
38.¦f6+ ¢g7 39.£h6+ ¢g8 40.¦g6+ ¢f7 41.£g7 matt, eller 36...¢h7 37.¦h6+ ¦h7 38.¦xh7+
¢xh7 39.¦f7+ osv.) 36.¥xh7+! 36...¢xh7 (36...¢h8 37.¥g6! med matt inom ett par drag.)
37.¦f7! och svart blir matt, t.ex. 37...¦eg8 38.¦1f5 ¢h6 39.£f4+ ¢h7 40.¦h5+ ¢g6 41.¦h6
matt. I partiet spelades 36.¥f7+, vilket också räckte för att vinna.
8. 25.¦xh6! Springargaffeln på f7 spökar och partiet slutade med 25...¤e4 26.¦g6+ ¢h7 27.f3
¤xg3 28.¦xe6 ¤f5 29.¤f7 ¦g8 30.¦e5 ¤h4 31.¤xg5+ ¢g6 32.g4 1-0.
Ett bättre försök var 25...¢xh6 26.¤f7+ ¢g6 27.¤xd8, även om svart antagligen är förlorad.
9. 20.¦xg7+!! ¢xg7 21.¥h6+! ¢h8 22.¥xf8 och vits angrepp är avgörande.
a) 22...¥xf1 23.¤f7+ vinner svarts dam.
b) 22...£xf8 23.¤g6+ vinner återigen damen.
c) I partiet spelades 22...¢g8 23.¥b4 ¤g4 24.¥e7 £e8 25.£g5+ ¢h8 26.¤xg4 1–0

FLICK-SM

www.flickr.com/photos/nextors

Malmö, 22-24 januari
Folkets Hus, Limhamn, Linnégatan 61
Anmälan: www.schack.se/flicksm senast 12 jan
Kontakt: conny.holst@hotmail.se, 040-15 04 17
Inbjudan: http://www.schack.se/pdf/flicksm2016.pdf
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Riltonfonden söker

stipendiater
Doktor Tore Riltons fond delar årligen ut medaljer med tillhörande penningstipendier
till ungdomsledare i Sverige som gjort synnerligen värdefulla insatser för svenskt ungdomsschack.
Runt om i Sverige finns många ungdomsledare som verkligen är värda en extra uppmuntran. Det är emellertid omöjligt för Riltonfonden att ha en fullständig överblick och därför sker
samråd med Sveriges Schackförbund innan beslut fattas.
Arbetsordningen är följande:
● Riltonfonden annonserar i TfS och på Sveriges Schackförbunds hemsida om möjligheten för distrikt
och föreningar att föreslå lämpliga ungdomsledare för nämnda utmärkelser ur Riltonfonden.
● Förslaget sändes snarast, dock senast 1 januari 2016, med e-post till kansliet@schack.se eller med
vanlig post till:
Sveriges Schackförbund
Kabelvägen 19
602 10 Norrköping

● Sveriges Schackförbund vidarebefordrar förslagen till Riltonfonden tillsammans med sitt yttrande.
● Riltonfonden fattar beslut vid sitt vårmöte.
● Utmärkelserna delas ut vid SSF-kongressen i Uppsala 2016.

Välkomna med Era förslag!

SCHACKIADEN
Trettondagshelgen 5-6 januari

Det finns för få ungdomstävlingar med lite längre
betänketid. Det råder Schackiaden bot på!

Spellokal: Rudbeckianska gymnasiet, Västerås
Personlig anmälan 5 januari 11.00, prisutdelning 6 januari 13.15
Startavgift: 200 kr, mejla anmalan@vasterasschack.se senast 2 januari
Logi: Grupplogi 100 kr, eller rabbaterat på Elite Stadshotellet med koden SCHACK
Kontakt: Mats Sjödin, 070-776 04 63, mats.sjodin@vasterasschack.se
Inbjudan: www.vasterasschack.se/Ovrigt/Inbjudningar/Schackiaden2015.pdf

Foto: Britt-Marie Sohlström
www.flickr.com/photos/ylvas

Kadett födda 2000-2002: 45 min + 15 sek/drag
Minior födda 2003-2005: 45 min + 15 sek/drag
Knatte födda 2006 & senare: 15 min + 15 sek/drag

£ lång

rockad

NINA BLAZEKOVIC
ÖRGRYTE SK

Foto: Lars OA Hedlund

Vi börjar med det obligatoriska: har du någon
favorit bland mat, musik, film eller böcker?
Jag är väldigt kräsen vad gäller mat. Favoritfilmer:
Gladiator och Thelma and Louise. Jag gillar böcker
med ett djupare budskap. Många favoriter! Inom
schack Subas Dynamical chess strategy, Gulkos
trilogi, Gelfands Positional Decision Making.
Hur rankingfixerad är du?
När jag var yngre så tyckte jag att man är ingen
schackspelare om man har under 2000 i ranking
och efter 2200 är man duglig.
Din inställning till tidsnöd?
Jag blir nervös redan långt innan den inträffar och
spelar ofta dåligt. Min filosofi är att undvika tids
nöd till varje pris.
Är du skrockfull?
Nej. Vissa pennor använder jag enbart under schackpartier, men jag byter inte bara för att jag förlorar.
Har du mer tur än otur vid brädet?
När jag var yngre så tyckte jag inte att jag förtjänade
att vinna en dålig ställning, vilket medförde att jag
inte kämpade. En av mina tränare sa att jag är en
självmordsbombare vid brädet, om mitt angrepp
inte slår igenom så utlöser jag detoneringen. På
gamla dagar har jag slutat att sträva efter att vinna
vackert, jag vill även vinna dåliga ställningar!

Vad borde göras för svenskt schack?
Schack i skolan är jättebra och Schackfyran är
lysande! Men eleverna behöver fångas upp bättre
i klubbarna. Sedan saknar jag elitsatsning för
bredd, jag skulle gärna tillhöra en grupp ambitiösa
spelare som får undervisning mot skälig betalning.
Har du någon dold talang?
Jag älskar fotboll och att trixa med bollen, kan
fortfarande kicka 200.
Vilka svagheter har du?
Min största svaghet är dåligt självförtroende.
Vad uppskattar du?
Bra böcker, sol, värme och hav. Schack.

Är en oklar ställning halvbra eller halvdålig?
Om jag har initiativet är det alltid bra! Kasparov
sa: “If you have a bad position in the King’s Indian
you are kicking and screaming, if you have a bad
position in Queen’s Gambit you are only screaming”.

Skulle du vilja leva på att spela schack?
Med tanke på min värdering angående ranking
är frågan inte aktuell. Jag är alldeles för dålig.
Annars gärna, om jag kunde dela det livet med
min partner. Att åka på tävlingar, gärna till varma
och vackra länder, låter som en dröm.

Vilken är din värsta förlust?
Min senaste. Jag hatar att förlora, ilskan kan sitta i
allt från en timme till veckor. När jag var liten rev
jag och slängde protokollen i närmaste papperskorg.
Förlorar jag flera på rad tvivlar jag på min kapacitet
och funderar på att sluta. Förlusterna tär hårt.

Lång eller kort rockad?
Lång, jag gillar skarpa ställningar. Men också kort,
jag känner mig trygg med en löpare på g7.

Vad är ditt bästa tips för en tråkig hotellkväll?
Finns det sådana? Det har aldrig hänt mig. Som
man bäddar får man ligga!
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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
NÄR VI HAFT frågespalter

i TfS har gensvaret varit
skralt. Någon gång har inte en enda läsare hört
av sig. Därför var det extra kul att så många tog
chansen att nominera spelare som Sveriges främste
schackfighter (se sida 11). Grattis allihopa!
Det finns flera skäl att bjuda remi. En promenad
i solen, att säkra ett pris, eller förhoppningen
att motståndaren inte förstått hur fördel
aktig
ställningen är.
Men ofta är skälet helt enkelt att slippa det
ansvar man tycker att ett intensivt tävlingsparti
innebär, speciellt när det står ranking på spel.
Remi
anbudet gör schacket unikt – i de flesta
sporter kan man inte ens ge upp.
Men det blir lätt en ond cirkel. Har man en gång
varit lättad över att slippa pressen blir det betydligt
enklare att välja samma genväg nästa gång.
Pristrapporna i schackturneringar är branta och
gör att professionella spelare i princip alltid borde
spela hårt på vinst i sista ronden. Matematiken
är enkel, men ändå ser man många snabbremieri
slutronderna. Även proffsen har svårt att hantera
pressen.

Humöret efter avslutat parti
pendlar mellan strålande lycka och
ursinnig protokollskrynkling
I TfS 2003/5 rapporterar Mats Eriksson från en
flickfyrlandskamp i Oslo. Tolv år senare debuterade
Nina Blazekovic i seniorlandslaget och då blev det
inte någon protokollskrynkling. Men hon hatar fort
farande att förlora.

I FÅ ANDRA sporter borde
behovet av att jobba med
en idrottspsykolog vara lika stort. Det är få som
gör det, men ett pilotprojekt kommer att visas upp
under sista Rilton Cup-helgen. Håll utkik!
Så här sa Garry Kasparov om Ulf Andersson i
en intervju i Sovjetskij Sport 1982:
Ulf har en enorm naturbegåvning. I ett slutspel
behandlar han pjäserna som en pianovirtuos av
superklass: varje finger vet vad det gör: vart de vita
eller svarta pjäserna skall flyttas. Men när pjäsernas
antal är stort är det svårare att inse vem som ska vart.
Därför förenklar Andersson hela tiden positionen.
För klarhetens skull berövar han spelet dess innebörd.
Men att inte ta remi betyder inte att man ska
kasta fram alla pjäserna i ett huvudlöst angrepp.
Ulf visar gång på gång att det går att vinna även
förenklade ställningar. Det gäller bara att spela på.
I diskussionen på sida 24-27 berättar Ari Ziegler
att spelarna i Örgryte alltid har rätt att avböja
remianbud. På sikt lär det gynna laget – pressen
minskar och frigör massvis med energi.
Bli en schackfighter du också!

RÄTTELSER
¢ SM 2016 arrangeras i Uppsala, och
junioren Joakim Nilsson representerar
ungdomsklubben Uppsala SSS.
¢ Vit drar och håller remi i Rudolf Forsbergs
andra studie. Lösningen har kastats om
med den tredje.
¢ Samtalet om livesändning fördes med
Anders Hansen.

NÄSTA NUMMER av TfS når läsarna i december
Jag kan inte läsa om schack, det är så
starkt. Börjar jag blir jag helt uppslukad.
I månader jagade TfS spelaren som tillhörde Sverigeeliten under ett
decennium innan han lyckades slita sig loss. Nu ser han sig som en
nykter schackmissbrukare och vågar inte röra en enda pjäs.
Dessutom: Temanummer om fusk – intervju med en fuskare. Djupdykning i schack & 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

ChessGenius

av Millenium, 2015, drygt 2000 i Elo, 1150 kr
Millennium och Richard Lang (10-faldig världsmästare med sitt program ChessGenius) har slagit sina påsar ihop: Langs
programmering och Milleniums design och produktion. Den är ultralätt men står ändå stabilt på bordet.
Enkel installation, stor display (med menyspråken tyska, engelska, franska, holländska, spanska, italienska samt
ryska) och för mörka kvällar: bakgrundsbelyst schackbräde! Ställ in valfri spelstyrka från nybörjare till mästarstyrka
(2000 i Elo). Man kan variera träningstid eller betänketid. Datorn kan föreslå drag på displayen. Man kan be den
analysera en ställning i partiet eller något som man själv har hittat på. Coachen kan varna dig för dåliga drag,
erbjuda dig att göra om eller föreslå ett bättre. Man kan spela tillbaka så långt man har lust för att prova en annan
fortsättning. Tack vare öppningsbibilioteket med 20 000 drag varieras öppningarna.
För nybörjare visar den alla lagliga drag. 3 batterier ingår. Storlek: 30 x 27,6 x 3 cm, kungshöjd: 4,8 cm, storlek på
spelområdet:20 X 20 cm, rutstorlek: 2,5 X 2,5 cm. Tillverkad i plast.

Europe Chess Master II,

av Millenium, 2014, 1400 (Elo), pris 395 kr

En lättmanövrerad schackdator för nybörjare
och fortsättare. Tack vare den stora displayen
(med bland annat svenska) som visar ställningen
på brädet är det lätt att kontrollera att man har
rätt ställning på brädet. 100 övningar som man
kan ställa upp på brädet och träna på. Ranking
upp till 1400. Ställ in stilen från defensiv (1) till
aggressiv (5). Med 30 nivåer att träna mot.
Datorn kan föreslå drag på displayen. Man kan
ångra sitt senaste eller ﬂera drag, ställa upp
ställningar och få dragförslag. Den senaste
ställningen sparas, så att man kan fortsätta
partiet vid annat tillfälle.
4 batterier ingår.
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En ny Fritz, en ny vän
Den helt omarbetade “vänskaps”-funktionen
gör Fritz 15 till en ideal träningspartner. Under
partiets gång skräddarsyr Fritz sitt spel för att
anpassa sig till din nivå och tidsförbrukning.
Programmet kan även (om du så önskar) coacha
dig under spelets gång och upplysa dig om taktiska möjligheter eller peka ut vanliga misstag så
att du kan få hjälp att bli ännu bättre. En annan
spännande funktion är den nya evalueringsfunktionen vilken kan analysera din spelstyrka
genom hela partiet. Var finns dina styrkor – var
finns dina svagheter? Öppningen? Mittspelet?
Eller i Slutspelet? Fritz 15 Elo-rankar alla dina
tre faser. Du måste se detta!

Förbättra din teknik
„“Jag borde ha vunnit!” Hur ofta har du inte
blivit frustrerad efter ett i många stycken välspelat parti? Fritz 15 kan visa dig hur du skulle ha
gjort, eller så kan du försöka finna vinstvägarna
själv med den passande övningsfunktionen. Den
kan hjälpa dig att omvandla fördelar till vinst.

Programmeringsgeniet Vasik Rajlich är ny i
Fritz-teamet. Amerikanen skakade om schackdatorvärlden med sitt program “Rybka”. Han
har vidareutvecklat och programmerat om Fritz
såpass mycket att man kan säga att han är pappa
till Fritz 15. Det är inget snack om att Fritz
15 kommer bli en av världens absolut vassaste
schackdatorprogram!

Fantastisk överblick, enklare tillgång
Om du tittar på många träningsfilmer eller
arbetar intensivt med olika databaser är det nya
moderniserade grafiska gränssnittet något du
kommer att älska. Den visar inte bara automatiskt
alla Fritztrainer eller andra kurser du installerat
på hårddisken, den förbättrade partimenylistan
erbjuder även ökade möjligheter och förbättrade
sök och sorteringsfunktioner – på ett sätt som
påminner om (originalet) ChessBases mjukvara.

• “Training” - testa, träna, och förbättra
din taktiska förmåga när som helst, fler än
34 000 träningsuppgifter/taktikövningar
väntar på dig.
• “Let’s Check” – tillgång till vår unika
analysdatabas med över 200 miljoner djupt
analyserade ställningar!

Med Fritz 15 får du:
Premium medlemskap på
Playchess.com under sex
månader. Detta inkluderar
tillgång till ChessBase
webverktyg!

Ett program, många fasetter
Fritz 15 ger dig direkt tillgång till servern:
playchess.com – och den öppnar dörren till en
ny värld av ChessBases webverktyg:
• “On-demand video” – obegränsad tillgång
till vår omfattande databas med träningsvideor om varje aspekt av det kungliga
spelet, inspelade “chess-talk-shows”, intervjuer mm
• “Live Database” – tillgång till ChessBases
onlinedatabas med 8 miljoner partier.
• “My Games Cloud” – du kan spara partier
på servern och få tillgång till dessa sparade
partier med ett musklick!

FRITZ 15

625 kr

- Ny 64-bitars multiprocessorsmotor
- Förbättrat 64- och 32-bitars gränssnitt
- Premium medlemskap för Playchess
(inkl. ChessBase konto) i 6 mån.
- Databas med över 1½ miljon partier.

Systemkrav: Minimum:
Pentium III 1 GHz, 2 GB RAM, Windows 7/8,
DirectX9, 256 MB grafikkort, DVD-ROM drive,
Windows Media Player 9. Tillgång till internet för att
aktivera programmet, och för att kunna logga in på Playchess.com, Let’s Check samt för programuppdateringar.
Rekomenderat: PC Intel i7 (Quadcore), 4 GB RAM,
Windows 8.1/10, DirectX10, 512 MB grafikkort, 100%
DirectX10-kompatibelt ljudkort, Windows Media Player
11, DVD-ROM drive. Tillgång till internet för att
aktivera programmet, och för att kunna logga in på Playchess.com, Let’s Check samt för programuppdateringar.
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