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Intervju med en fuskare.
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Öppenhjärtlig
intervju med tysken
Christoph Schmid,
som aldrig avslöjades
trots att han togs på
bar gärning.
En historisk odyssé
– först ut var en
skandinav – och till
sist fem tips till den
som är sugen.
12 fusksidor!

SCHACKJAKTEN

Av Christer Fuglesang & Jesper Hall
I Schackjakten får vi följa med syskonen
Markus och Mairana när de beger sig bak
åt i tiden och på ett spännande och annor
lunda sätt undersöker schackets uppkomst
och historia.
Utöver den spännande resan ger bok
en en introduktion till schackspelandets
konst, en skola från första draget till
schackmatt.
Alla royalties går till Svenska schack
förbundets satsning Schack i skolan.
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Konstanty Kaiszauri sökte känslan av
att nudda det absoluta. Sedan la han av.
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¢ ledare

TECKNARE ULF BILLQVIST MANUS AXEL SMITH & ULF BILLQVIST

Sveriges Schackförbund fyller i år 99 år. Nästa år blir således en stor fest, men det är
inte ett gammalt och trött födelsedagsbarn. Tvärtom! Det är så mycket positivt som
händer att man ibland inte riktigt hänger med.

G

rand Prix-serien fortsätter
att göra succé med många
tävlingar som står på kö. Även
i övrigt är tävlingskalendern välfylld. Två
exempel på nya tillskott är Stockholm
Chess Challenge i mars som ger unga
svenska stjärnor tufft motstånd och
Hassel
backen Chess Open i maj med
extrem topp och bredd.
Dessutom hoppas vi mycket på
skoltävlingarna Yes2Chess och Sikta mot
stjärnorna som fyller tomrum före och
efter Schackfyran.
Glädjande är också att vårt schack i
skolan-arbete blivit så uppmärksammat
utanför våra gränser. I Norge har man
kopierat vårt upplägg nästan rakt av
och vi har ingått ett avtal med dem om
samarbete även på andra områden. Lands
kampsutbytet har tagits upp igen, men vi
får också ta del av deras framgångsrecept
gällande elitträning, TV-sändningar och
sponsringsarbete.
Vårt flaggskepp när det gäller tävlingar
är SM, vilket vi hoppas kommer att
märkas extra mycket de kommande
åren. I sommar spelas det i Uppsala och
då planeras aktiviteter för fler än bara de
mest tävlingssugna.

F

Carl Fredrik
Johansson
är ordförande
i Sveriges
Schackförbund
och tycker om
alla typer av
schack

»Min

gissning
är att de
egentligen
inte
tycker om
schack.«

Redaktör: Axel Smith, axel.smith@schack.se
Osignerade texter är skrivna av redaktören.
Redaktion: Anders Sandström & Ellinor Frisk.
Samtliga resor klimatkompenseras genom VI-skogen.
Ansvarig utgivare: Niklas Sidmar
Medverkande: Ulf Billqvist, Kaj Engström, Ingemar Falk,
Peter Holmgren, Carl Fredrik Johansson, Marc Lang, Cajsa
Lindberg, Martin Lokander, Ian Rogers, Fredrik Söderlund,
Ralf Åkesson.
Bilder: Peter Doggers, Calle Erlandsson, Ingemar Falk, Peter
Gadh, Lars OA Hedlund, Allan Lennerstad (omslag), Helga
Mansky-Denk, Mostphotos, Aydin Ramezani, Cathy Rogers,
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örutom ordinarie program blir
det bland annat filmvisning, SM
i problemlösning, chock och
simultan. Vid nästa års jubileums-SM i
Stock
holm sker förhoppningsvis ännu
fler spännande saker.
Men tävlingar är så klart inte allt. Riks
instruktör Jesper Hall har tillsammans
med många andra tagit fram en ny
utbildningsportal – www.schackslottet.se
– som kommer att bli värdefull för både
skolklubbar och andra. Framför allt är
det filmmediet som används och där
finns både roliga och nyttiga övningar.
Kort sagt går det bra för svenskt schack
just nu. Kul att just du är med!
Temat i detta TfS-nummer är fusk,
något vi förhoppningsvis inte behöver
ägna mycket tid åt framöver. Min
gissning är att de som använder sig av
otillåtna metoder egentligen inte tycker
om schack. De gillar inte att spela med
sina barn, med kompisen på lunchen och
de vet inte hur det känns att förlora sig i
en blixtduell med vännerna eller att sitta
under läslampan och försöka klura ut det
senaste problemet i tidningen.
För om man verkligen älskar schack är
väl inte resultatet det viktigaste?

Prenumeration: 250 kronor. Plusgiro: 6522-7
Utland: 30 euro, Danmark: 250 DKK, Norge: 250 NOK.
BIC: NDEASESS, IBAN: SE4195000099604200065227
Annonser: helsida 2 500 kr, halv 1 500 kr, kvarts 1 000 kr.
Svenska annonsörer med schacklig verksamhet 50 % rabatt.
Manusstopp # 2: 30 april. TfS kommer ut fyra gånger per år.
Sveriges Schackförbund: Kabelvägen 19, 602 10
Norrköping, 011-10 74 20, kansliet@schack.se
Tryck: Tallinna Raamatutrükikoda, Estland.
Copyright texts & illustrations © TfS. All rights reserved.
No part may be reproduced in any form without permission
in writing from TfS.
www.schack.se/tfs
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passant

Schack bannlyst
I mitten på januari twittrade den engelska stor
mästaren Nigel Short att schack blivit bannlyst i
Saudiarabien. Det var ingen ny företeelse, utan
samma sak har skett i Iran 1981-88 och i Afghanistan 1996-2001.
Orsaken denna gång var att schack uppmanade till fiendeskap och
hat, bjöd in till vadslagning och gick ut över bönetiderna.
Nyheten spred sig snabbt i massmedierna världen över. Några
timmar senare kom det emellertid fram att den video med stor
mufti Abd al-Aziz al-Sheikh som Short refererat till var flera
år gammal och att den inte fått någon praktisk betydelse. Men
nyheten var viral, och en reporter sa öppet att eftersom deras kon
kurrenter slog upp nyheten kunde de inte undvika att göra det
samma, trots att de visste att den var falsk. I Sverige skrev bl.a. GP,
Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan.
I moderna medier hamnar sanningen på efterkälke. Som tur
var har saudiarabiskt schack ännu inte drabbats – Mekka Classics
spelades som planerat. Och utan att försvara al-Sheikh kan
man konstatera att all uppmärksamhet som bekant är god upp
märksamhet.		
IAN ROGERS & AXEL SMITH

5918

Foto: Lars OA Hedlund

barn är anmälda till Stockholmsfinalen
i Schackfyran & Schack56:an den 18-19
april. Mer än två månader innan det är
dags tvingas arrangören säga nej till
nya klasser. Fler barn ryms helt enkelt
inte i Globen-Annexet.
Vilken fest det kommer att bli!

Maxim Rodshtein.

Rilton Cup

Hur mycket betyder Rilton Cup för
svenskt schack? Fråga Rauan Sagit.
Han tog alla sina IM-normer i Rilton.
Den första 2009, den andra ifjol och
den tredje och avgörande i år.
– Det känns skönt att ha uppnått
IM-titeln, säger han. Träning och
vägledning från Evgenij Agrest har
haft avgörande betydelse. Tack vare
Evgenij har jag gradvis utvecklats till
en stark spelare. Jag började träna
mer strukturerat från 2009. 2013
bestämde jag mig för att börja tävla
oftare, vilket har gett resultat.
Träningen har skett dels genom
projektet Talang 2010, dels genom
Team Viking. Nu är det dags att sätta
upp nya mål.
– Mitt mål är att bli så stark som
möjligt vid brädet. Att passera Elo
2500 och bli stormästare verkar vara
ett vettigt nästa steg.
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Är du värdelös som vit, Hans?
– Det är säkert inte helt osant. Fast
jag skulle säga att jag är sämre som
svart. Kanske är jag helt enkelt kass?
 Läs mer om Rilton Cup
på Ungdomssidorna på s.38
& lös kombinationer på s.63.

”Nuvarande världsmästaren Dr Aljechin
representerar inte blott höjdpunkten
av schackkonst, utan många
gånger även höjdpunkten av
tankspriddhet.”
RUDOLF SPIELMANN i TfS 10/1941

Latitud 56

Bild: Lars OS Hedlund

IM Rauan Sagit

Foto: Lars OA Hedlund

Sagit i Team Viking-kavaj.

Jon Ludvig Hammer kom till Stockholm för att jaga sin
tredje raka seger i Rilton Cup. Med en vinst i sista ronden
tog han 7½/9 och satte punkt för en fantastisk turnering.
Normalt skulle det räcka till seger, men israelen Maxim
Rodshtein hade gjort det ännu bättre och skulle gå förbi om
han besegrade Hans Tikkanen.
– Tikkanen är inte bra som vit, sa Hammer på väg till
kommentatorsrummet. Det kommer aldrig att gå.
Det var länge jämnt och först i tornslutspelet avgjordes
partiet till Rodshteins fördel.
– Jag var här för tio år sedan, berättade han efter pris
utdelningen. Denna gång såg jag ingenting av Stockholm.
Det var kallt, vi var trötta och kände oss inte bra utan
stannade på hotellrummet. Kanske är det bäst så!
Han tyckte också att det fanns flera nyckelpartier under
turneringen. Han var förlorad mot Tiger Hillarp och hade
tur mot Michal Krasenkow.
– Det är svårt att säga när jag kommer tillbaka, avslutar
han. Kanske om tio år.

1

svensk gick att hitta bland 80 spelare i
Grensesjakken i värmländska Charlottenberg (bilden), en halvmil från gränsen.
– Det var merkelig, säger svensken,
Reidar Moberg från Hova SK. Jeg
hadde ikke hjerte å si at jag også var
nordmann.
Han har bott i Sverige i 16 år och tycker
att turneringen blev en succé, trots avsaknaden av utbyte med grannlandet.
– Vi frågar varför ingen svensk dök
upp. Men en bättre fråga är kanhända
hur det kom sig att 80 norrmänn
spelade i Sverige. Det händer inte varje
dag. Det räcker att ställa frågan för att
börja se möjligheterna.
Den 23-24 april blir det ett nytt
försök i Stavanger: en landskamp
mellan Sverige och Norge med senior-,
dam- och juniorbord.

Foto: Sjakknytt.no

§ en

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

Samtidigt med Rilton arrangerades en kurs för blivande Fide
Arbiters. Utöver avklarat prov behöver domarna tre normer
innan de ansöker om titeln. Från vänster: Lars Dock, Ville
Junnila (Finland), Peter Fransson, Jan Peter Palmblad,
Tero Salopää (Finland), Gunnar Holmqvist, Björn Perneborn,
Mikael Näslund, Cajsa Lindberg, Håkan Jalling, Omar Salama
(kursledare från Island), Carl Fredrik Johansson, Rasmus
Mykleburst, Jouko Louronen (Finland), Jörgen Kiel (Danmark),
Stephan Lindberg.

är överrepresenterat bland föreningar
som engagerar sig på flyktingförlägg
ningar: Växjö, Kalmar och Burgsvik,
som varje vecka tar med ett bräde till
spelare som pratar arabiska, farsi och
dari. I Kalmar har träffarna gått under
parollen “Alla pratar om integration
men det är svårt att integreras om man
inte träffas”.
Den mest kända flyktingen som
kommit till Schacksverige är Rudolf
Spielmann, som var här under första
världskriget och återkom under det
andra, när Wien blev osäkert för en
jude. Han försörjde sig på prispengar
och simultanuppvisningar och var även
en flitig TfS-skribent. Spielmann avled
1942 och ligger begravd i Stockholm.
TfS #1
2016
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KONSTANTY KAISZAURI föddes i Georgien med polsk

Vart tog de vägen?

mor och georgisk far. Som sexåring lärde han sig
spela schack och blev omedelbart besatt. Mest spelade han med sin kusin, som bodde vägg i vägg.
På barndomsgatan i Tbilisi låg också den centrala
schackklubben och han minns VM-matchen mellan Tal och Botvinnik, när bolmande åskådare
samlades för att följa partierna.
Men att ta steget till att börja spela själv var
stort och det gjorde han först några år efter att
föräldrarna skiljt sig och han flyttat till Polen
tillsammans med modern. Det blev Legion
Warszawa, arméns lag.
– Där öppnade sig paradiset, säger han och man

ser att det är ett minne han återvänder till ofta.
Man fick en känsla av att medlemmarna var intelligenta och briljanta personer.
Några år senare delade han segern i det polska juniormästerskapet, men förlorade i särspelet. 1970 kom den första verkligt stora framgången, då han vann en internationell turnering.
Han var sjutton år och världen öppnade sig. Den
skulle emellertid snart stängas igen. Hans mor,
som egentligen inte var politiskt aktiv, förföljdes
och förlorade sitt jobb och de tog båten till Sverige
som politiska flyktingar.
– Det är en svår tid att tänka tillbaka på. Jag ville
inte lämna Polen, hade precis slagit rot och kände

Konstanty Kaiszauri är rädd för pjäserna
– Nej tack, svarar han artigt på erbjudandet om en TfS-prenumeration. Det går inte,
pjäserna skulle börja dansa igen.
Han tycker att han kastat bort så många år på schacket att han efter tjugofem år som
nykter schackmissbrukare fortfarande är rädd för återfall.
TEXT AXEL SMITH ILLUSTRATION AYDIN RAMEZANI

F

ör den yngre generationen är
Konstanty
Kaiszauri
sannolikt
Sveriges minst kända IM. För de
äldre är han en av de mest ambitiösa.
Konstanty kom från Polen som 17-åring, talade
flytande svenska efter några månader och
hade stora ambitioner vid brädet. I ett knappt
decennium spelade han om topp
laceringar i
SM-gruppen och gjorde flera framträdanden i
landslaget. Sedan la han av.
att inte bli nyfiken. Men Konstanty
är svårfångad. I januari 2015 kunde han inte ställa
upp på en intervju och först mot slutet av sommaren får han möjlighet. En halvtimme innan vi
ska ses vid Slussen i Stockholm ringer han och
ställer in. Han har rannsakat sitt minne och kommit fram till att han inte har något att berätta. Det
var bara ett enda drag som dök upp.
Nästa möjlighet kommer i oktober. Jag tror inte
att han kommer att dyka upp, men det gör han. En

man i 60-årsåldern med brinnande ögon, yviga
gester och ett leende som sprider värme. Han ratar
det första caféet där bakgrundsmusiken tränger
sig på. Horror vacui, som han säger: Nutids
människan är rädd för tystnaden – redan små
barn får paddor och lär sig aldrig att ha tråkigt.
Så insisterar han att bjuda på kaffe på Barista på
Götgatan. En tidskrift har inte gott om pengar.

KONSTANTY KAISZAURI

DET ÄR SVÅRT
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Klubb
Född
Familj
Bor
Meriter
Kuriosa

Tidigare Wasa SK
25 oktober 1952
Fru och två barn
Saltsjö-Boo utanför Stockholm
Blev Sveriges åttonde IM 1977
Talar polska, svenska, ryska och engelska,
förstår georgiska
Valet av café baseras på ett enda kriterie: avsaknaden av bakgrundsmusik.
TfS #1
2016
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Jag kan inte läsa om schack,
det är så starkt. Börjar jag
blir jag helt uppslukad.

Drömmarna fick honom att ta ett sabbatsår och
att försörja sig med ett enkelt kvällsarbete som
vaktmästare, som i princip gick ut på att låsa upp
och låsa. Den intellektuella energin investerades i
schacket. Fram till 1982.
– Det var ett mycket svårt beslut att sluta. Jag
trodde och hoppades fortfarande att det skulle bli
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igång även i detta café.
Konstanty nämner något som den polske författaren Stanislaw Lem sa: att FN eller något annat
organ borde instifta en fond för de presumtiva skapare som avstår från att skapa. De som
har möjlighet men ändå inte skriver. För bruset
dränker mästerverken.
Och detta sas på femtiotalet, i TV-ålderns
begynnelse. Snabbt drar han en parallell till en
undersökning Svenska Dagbladet gjorde vid millennieskiftet. Läsarna fick sammanfatta seklet
och bidragen reducerades till ett enda ord: snabbare. Och den svenska kulturen är på gott och

SÅ RULLAR MUSIKEN

Foto: Hans Svedbark

mig som en del av landet. Det var
som att universum rasade ihop.
Konstanty tittar ner på pappers
muggen med kaffe och blir tyst.
När han fortsätter berätta är han
tillbaka i Sverige.
Hans mor flyttade in hos en
väninna och Konstanty fick sova
på en madrass i väninnans sons
studentrum. Från nio på morgonen till tre på eftermiddagen
gick han på svenskakurser.
– När jag inte behärskar ett Schacknytt-laget 1974. Stående från vänster: Lennart Liljedahl, Ove
språk vägrar jag öppna mun- Kinnmark, Börje Jansson, Axel Ornstein, Lars-Åke Schneider och
nen. Schacket i Hägersten SK blev Magnus Wahlbom. Sittande: Harry Schüssler, Hans Ek, Håkan Åkvist,
Konstanty Kaiszauri, Christer Niklasson och Per Inge Helmertz.
verkligen räddningen.
Där träffade han Christer
Niklasson, och de blev snart goda vänner och spe- någonting. Allt för sent insåg jag att jag inte räckte
lade och tränade tillsammans. Samarbetet höll i till. Fortsatte egentligen lite grann till de norsig så länge Konstanty spelade och de sågs som diska ländernas sexnationersturnering 1983, där
ambitiösa parhästar.
jag råkade slå Johann Hjartarson. Men redan då
Ett drygt år efter ankomsten till Sverige fick betraktade jag mig som en föredetting.
han representera Sverige i Junior-VM i Aten och
Han basunerade inte ut att han slutade, men
Junior-EM i Groningen. I Aten gick det dåligt var noga med att inte se tillbaka. Det blev en civil
och han hade inga förväntningar när han kom till karriär som gymnasielärare och kursledare inom
Groningen. Men han besegrade guldmedaljören datavärlden. Han fick återfall två gånger i början
Gyula Sax och slutade på delad tredje till fjärde plats. av 90-talet och spelade Rilton Cup, men det var av
Framgången gjorde honom ”kolossalt överraskad”. rent sociala skäl.
Känner du ingen abstinens?
Efter ett halvårs svenskastudier läste han de
– Abstinens är det minsta man kan säga. Som
sista åren på gymnasiet och valde sedan att studjag
skrev till dig kan jag inte läsa om schack, det
era matematik.
är
så
starkt. Börjar jag titta blir jag helt uppslu– Jag gjorde det bara som en säkerhetsåtgärd, en
kad.
Som
en nykter alkoholist som inte vågar
gardering om jag skulle misslyckas med schacket.
utmana
ödet.
I Rilton 1991 råkade jag slå Mikhail
Nu inser jag att det tack och lov var rätt beslut.
Krasenkow
i
ett
ganska bra parti, men det var sista
Begåvningen var otillräcklig. Själv hade jag helt
gången
jag
rörde
en schackpjäs.
orealistiska förväntningar och drömmar.

ont framåtblickande, värdesätter inte minnen på
samma sätt som där han växte upp.
– Du kanske inte tror mig, säger Konstanty plötsligt. Men det finns dagar då jag inte öppnar munnen.
Nej, det går inte att tro honom. Inte med den
glöd han berättar. Men hans historia känns inte
unik. Småkillen som fascinerades av pjäsernas
magi, som tog steget in i vuxenvärlden genom
schackklubben, som flydde till brädet i en svår tid
– i Konstantys fall uppbrotten från Georgien och
Polen. Och som hade ambitioner att lyckas.
Hans
berättelse
innehåller något mer.
Något som gör att
han ser schackåren
som bortkastade.
När han berättar
kommer han ofta tillbaka till något han
saknar: långa upp
hetsande samtal om
livet. Som i onsdags
klubben
hemma
hos
konstnären
Leopold Falkowski.
Konstanty, Christer
Niklasson och Axel Ornstein med flera kom dit
för mat, dryck, schack och samtal. Polacken Jacek
Bednarski var ofta den som höll låda.
– Min mor sa att hon aldrig hade träffat en man
som kan prata så mycket. Som någon sa: ”Han
hade ett samtal med mig i form av monolog”.
Men det var filosofiska samtal om det väsentliga i livet.
En polsk vän till Konstanty berättade om hur
han under en schackträff decennier senare fick
höra att Bednarski gått bort. Efter att det nämnts
fortsatte man att prata om annat. Vännen blev så
bestört och chockad att han lämnade sällskapet.
För Konstanty började en känsla tränga sig på
redan på 80-talet: att resten av världen bara sågs
som en kuliss utan betydelse. Som under arbetar
upproret i Poznan 1956. Någon kom rusande in
i spellokalen och ropade: “Grabbar, det är revolution!”. Svaret blev en svordom med betydelsen:
“Det struntar jag i” följt av: “Kolla här, löpare b5!”.
Själv upplevde Konstanty något liknande vid
drömresan till OS i Buenos Aires 1978. De nordiska lagen samlades i London och flög till-

sammans via New York och Rio de Janeiro. Vid
mellanlandningen i Rio kastade sig många ut för
att få en skymt av staden innan planet lyfte, men
två spelare satt kvar med ett fickschack mellan sig.
Den finske kaptenen frågade om de inte skulle
titta ut. Pliktskyldigt slängde de en blick genom
rutan, konstaterade att det var fint och fortsatte
analysera.
– Jag fick en känsla av att ha försakat så mycket
i livet. Läshungern, konstnärliga upplevelser,
musik, film, teater. Det gick inte att ta in med totalt
fokus på schacket. Men till sist visade det sig att
jag inte ville bli helt upp
slukad, dragningskraften
var inte tillräcklig.
På senare år har han
upptäckt baletten. När han
ser de allra bästa utföra
en rörelse kan han spola
fram och tillbaka tio
gånger med en förundran
över hur det går att göra
något sådant. Det är både
hänförelse och häpnad.
– Jag känner ingen
mättnad. Om jag har en
ledig stund blir det litteraturen, musiken eller filmen. En gång träffade jag
en bekant till mina vänner, en mycket trevlig tysk i
40-årsåldern som hade mediterat länge och bland
annat tillbringat åtta år i kloster. När han skulle
ta upp det igen sa kroppen ifrån. Nej! – inte mer
av detta. Så är det för mig också. Det är så mycket
tid som gått till spillo för schacket. Tysken har fått
motargumentet att han måste ha tyckt att det var
viktigt då. Och så är det väl.
Konstanty känner att han haft fyra olika liv: ett
i Georgien, ett i Polen och två i Sverige, före och
efter att han slutade spela.

’’

Känslan av att ha nuddat
vid det absoluta, något som
kommer att överleva mig.

– Det känns inte bara som olika etapper eller
olika kapitel utan verkligen som olika personer.
Det är som att jag inte kan se övergångarna, även
om jag vet att de finns.
TfS #1
2016
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På sistone har ställningen
hemsökt mig. Hur är det
möjligt att se så långt?

1987 hade Konstanty i princip lagt av.

angreppsschack till att bli räddhågset, vore det
orättvist att utelämna några av hans framgångar.
1973 vann han tretton raka partier i Mästarklassen
och gick upp i SM-gruppen. Full pott tog han även
mot tuffare motstånd i Stockholmsmästerskapet
1975, med Christer Niklasson och Lasse Karlsson
som två av motståndarna. 1975-76 delade han
segern i Rilton Cup och uppnådde IM-titeln året
därpå.
– Men vet du vad som gjort det starkaste
intrycket? frågar han. Kasparov mot Topalov. Där
fick jag en äkta förundran, hur är det möjligt att se
så långt? På sistone har ställningen hemsökt mig,
kommer du ihåg den? Jag funderar på om Topalov
inte hade en räddning. Hoppas inte det.
att schacket ändå gett honom
en och annan konstnärlig upplevelse, det han
påstår sig ha försakat under åren vid brädet. Och
Konstanty medger att det finns en rättviseaspekt
som lockar med schacket. Något som inte går att
snacka sig runt.
En förutsättning för att nå dit är att man försökt
förstå schackets väsen så väl som det bara går, så
åren vid brädet har inte varit helt bortkastade.
Vad har schacket gett dig för konstupplevelse?
– Det skulle i så fall vara känslan av att ha nuddat vid det absoluta, något som kommer att över
leva mig. Att en kort stund ha berört något mäktigt.
Han berättar om Robert Hübner, som hade
ambitionen att skriva en bok om schackets innersta väsen. För att få moralisk rättighet att göra det
DET LÅTER SOM

var han tvungen att bli världsmästare. Alltså siktade han på
det, men inte som ett självändamål.
Konstanty känner att han
gjort ett enda drag som berört
det absoluta. Ett tornoffer följt
av ett stilla drag, i sista ronden
i Gausdal.
– f2-f3, ett av de fulaste dragen man kan tänka sig. Jag har
sällan analyserat egna partier,
har tänkt att jag kan göra det
först när jag blir tillräckligt bra.
Helt galet, naturligtvis. Jag har
inte tittat på offret, men hoppas att det håller. Det draget är Konstanty besegrar Jan Hein Donner (Holland) i OS i Buenos Aires 1978.
vad jag burit med mig från 17 år av klubbkarriär.
tunghäfta.
Men så berättar han om en turnering i Vilnius
För att ha rannsakat sitt minne och kommit
1978, dit han var inbjuden till
sammans med fram till att det är så gott som tomt har han ovanbland andra Tigran Petrosian, Boris Gulko, Iossif ligt mycket att berätta. Och det låter som att det
Dorfman, Samuel Reshevsky, Alexander Beliavsky, ändå är med viss glädje han minns decenniet som
Vladimir Tukmakov och Maia Chiburdanidze. schackspelare.
Efter en inledning på 4½/6 (där ett drag fick två
Men så är det som att han är rädd för att ha
utropstecken i den ryska tidskriften 64) kom en framhävt sig själv och han nämner ett parti från
serie med fem raka förluster. Partiet mot Petrosian sista gången han spelade i Rilton. Han fick upp ett
var minnesvärt; han blev strypt och det kändes slutspel med en extra springare, men gick på en
som att han inte förstod spelreglerna. Först för simpel tornschack och förlorade pjäsen.
– Jag gapskrattade när schacken kom, trots att
några år sedan förstod han poängen med ett av
jag
redan betraktade mig som en statist. Det var
Petrosians drag.
för
mycket.
Den absoluta spiken i kistan. Inte bara
– För ställningarna finns där hela tiden, men
den
subtila
att man blir sämre och sämre, utan
låter jag dansen börja blir det farligt. Då ser jag
det
avgrundsdjupa.
Hopplösheten man kliver in i.
inte längre världen.
Som
man
säger
i
Polen:
Vi befann oss på botten
Efter förlusterna fick han rådet att ta en sup
och
då
hörde
vi
en
knackning
underifrån.
inför nästa parti. Han kände sig groggy, men spePartiet
vann
han
ändå,
men
han hade svårt att
let stämde och han tog poäng igen.
förlika
sig
med
att
han
tog
sitt
spel
på så stort allEfter lite eftertanke nämner Konstanty även
var.
ett annat drag från Gausdal, där han mitt i ett
– Älskar man schacket i sig, eller sig själv i
angrepp retirerade med damen från h7 till h1 för
schacket?
Hos mig var det tyvärr det egoistiska
att sätta tryck på diagonalen.
och
egocentrerade.
Studieförfattare, däremot, de
– Men på sin höjd var det tre drag under sjutreducerar
säkerligen
sig själv och häpnar inför
ton år. Det var allt.
schackets väsen.
Konstanty berättar om sin fru, som är konstJAG TAR FRAM kameran och knäpper av några
närinna.
Hon har drabbats av handlingsförlambilder, även om glöden i ögonen i bästa fall
ning,
tycker
att de storslagna visionerna inte gör
kommer att ge en dunkel skugga på negativet.
sig
själv
rättvisa
i den konst hon skapar. Enda sätKonstanty börjar skratta och säger att det känns
tet
att
göra
hennes
verk rättvisa är att tvinga henne
som att han berövas på sin själ. När jag stänger
att
lämna
över
bedömningen
till någon annan.
av diktafonen frågar han om den verkligen var
Det
känns
som
en
metafor.
n
på. Hade han förstått det hade han verkligen haft
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Foto: Privat

Foto: Hans Svedbark

ÄVEN OM HAN känner sig som en ny person har
Konstanty fortfarande god kontakt med skolkamrater från Polen och barndomsvänner från
Georgien. Efter att ha varit borta från Georgien
under tre decennier reste han tillbaka 2008. Det
blev den förlorade sonens återkomst och han
frågade sig om och om igen hur länge det gick att
vara euforisk. Han hade planerat att stanna i två
veckor men det blev fem. Georgiskan fick han lära
sig på nytt.
Under resorna till Polen och Georgien funderar han på vad som hänt om han stannat kvar.
I Georgien hade den sovjetiska schackskolan gett
honom full uppbackning för sin satsning och han
hade varit bland spelare som tränat åtta timmar per
dag.
Men än mer funderar han på vad som hänt om
han satsat all tid, energi och engagemang på något
mindre udda. Inte för att han velat uppnå något
för personlig del, utan för att han kunde gjort mer
nytta. Många av hans barndomsvänner har blivit
samhällets stöttepelare. I schacket har processor
kraften, som han uttrycker det, gått till spillo.
Schack kan vara en fantastisk verklighetsflykt,
men bara i små doser.
– Och problemet är att jag inte kan ta till mig
det i små doser.
Det märkte han när han såg en Fischer-film
för några år sedan. Starkast var scenen när Boris
Spasskij gav upp det sjätte partiet. Efter alla konflikter, allt bråk, alla hårda ord och alla misstankar om spioneri och avlyssning – då ställde sig
Spasskij upp och applåderade Fischer. För att han
nuddat vid det absoluta.
Det var en magnetisk verkan för Konstantys del,
känslorna återvände, upplevelsen att matchen var
den viktigaste händelsen i universum. Och hur
han själv spelat i schackparadiset framför andra,
Reykjavik, med 500 betalande åskådare och
löpsedlar som handlade om turneringen.
– Plötsligt växte vi, blev stjärnor för en tid.
Ibland stoppades vi på gatorna för att skriva autografer.
Även om Konstanty anser att hans segrar tillkom genom misstag, och att hans spelstil gick från
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3 drag som berört det absoluta
 Konstanty Kaiszauri
n Mato Damjanovic
 Vilnius 1978

 Konstanty Kaiszauri
n Karl Robatsch
 Gausdal 1979

 Konstanty Kaiszauri
n Yehuda Grunfeld
 Gausdal 1980


         
     
     
        
       
      
   
            

21.¥a3!! fick dubbla utrops
tecken i 64. Efter 21...£d7
22.d4 ¥h6 23.dxc5 b5 vann vit
en bonde.
Poängen med 21.¥a3 visar
sig efter 21...¦g8 22.d4 cxd4
23.¤xd4 ¤xd4 24.¦e7+.
Svart förlorade på tid efter 34
drag.

23.¤xe6! fxe4 24.¤xg7 ¢xg7
25.£c3+ ¢f7 26.f3!
Konstanty: “Ett av de fulaste
dragen man kan tänka sig.”
Partiet fortsatte 26...¥e6
27.£e5 e3 28.¦e1 ¦g8 29.¥b2
¢f8 30.£xe6 £f7 31.£xe3 ¦e8
32.£h6 och svart gav upp.

inbjuder till 13:e upplagan av

Mitt i angreppet retirerar
damen: 31.£h1!
Springaren måste vika och
svart kollapsar.
”Gjorde du £h1?” frågade
Lasse Karlsson. ”Vilket drag!”
31...¤b8
32.£h4
¢g8
33.¥xe5 ¦xe5 34.¦xe5 ¥xe5
35.¦xe5 1–0

på Hotel Tylösand
Kristi himmelsfärdshelgen 5-7 maj 2016
SPELPLATS

Hotel Tylösand, Tylöhusvägen, Halmstad

SPELFORM

8 ronders schweizer, Rond 5-8 ELO-registreras.
ELO per 1/5 2015 gäller under tävlingen.
Rond 1-4: 30 min + 12 sek/drag.
Rond 5-8: 40 drag/ 90 min + 30 minuter dessutom 30 sek/drag
Huvuddomare: IA Johan Berntsen

HÅLLTIDER

Torsdag:
Fredag:
Lördag:

1:
3:
5:
7:

kl
kl
kl
kl

13.30
18.00
10.00
9.00

2:
4:
6:
8:

kl
kl
kl
kl

15.30
20.00
16.00
15.00

PRISER

1:a 12.000 kr
2:a 6.000 kr
3:a 3.000 kr
4:a 1.500 kr
5:a 1.000 kr
6:a 900 kr
7:a 800 kr
8:a 700 kr
9:a 600 kr
10:a 500 kr
Rankingpriser i grupper om 12 spelare. 1.000 kr till 1:an och 500 kr till 2:an.
OBS! Rankingpriser delas inte.
Bokpris till bäst placerad veteran och junior samt kvinnliga deltagare.
Svenska Schackbutiken belönar varje ronds skräll med ett bokpris.

LOGI

Hotel Tylösand, Tel: 035-30 500, www.tylosand.se
Rabatt vid boende, uppge ”Deltalift” vid bokning.
Tylebäck, vandrarhem och hotell, Tel: 035-19 18 00, www.tyleback.com
Hotell Amadeus, Tel: 035-16 60 00, www.amadeus.nu

STARTAVGIFT

500 kr, GM och IM fritt deltagande
- Vid anmälan senast 5 april, 450 kr i startavgift
- Vid anmälan på speldagen, 600 kr i startavgift (extra avgift medräknad)

ANMÄLAN

Anmälan via Sveriges Schackförbunds medlemssystem, www.schack.se
Betala till vårt Bankgiro: 593-2330, senast 28 april 2016.
Ange namn, klubb, rating, eventuell ELO, och telefonnummer.
OBS! Vid betalning på plats tillkommer 50 kr i avgift.
Personlig anmälan senast kl 12.30 i spellokalen.
OBSERVERA! Om ni betalat startavgiften i förväg behövs ingen personlig anmälan
kl.12.30 utan ni kan komma direkt till rondstarten kl.13.30.

INFORMATION

Foto: Hans Svedbark

Harplinge Mini Open
Parallellt med Deltalift Open arrangeras Harplinge Mini
Open, som är öppen för alla spelare som har under 1600 i
ELO-rating samt kommer från något av de nordiska
länderna. Alla ronder ELO-registreras.
Startavgiften är 300 kr. Spelprogram och spelform är
samma som Deltalift Open. Anmälan se Deltalift Open.

Konstanty mot Carl Magnus Björk.
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http://deltaliftopen.com
Magnus Filipsson - Tel 0706-43 26 36, mom.filipsson@telia.com
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Priser: 2 500 kr/ 1 500 kr/ 1 000 kr/ 500 kr/ 500 kr.
Rankinpriser á 600 kr i grupper om 10 st spelare.
Rankingpriser delas inte.

Rumspriser: Enkelrum 675 kr/natt, dubbelrum 825 kr/natt.
För bokning ring Hotel Amadeus 035-16 60 00. Uppge
”Deltalift Open”
www.amadeus.nu

Alla vänner? 18

Fuskarna

HOTET MOT SCHACKET

Intervju

19

Historik

25

Vi är alla fuskare

fusk. En spelare höll på misstänkt mycket med sin
livrem. Det visade sig vara en insulinspruta.
Än har ingen svensk åkt dit, men förbunds
kapten Stellan Brynell tror att det kommer.
”Jag skulle bli mycket förvånad om vi svenskar
har bättre moral än några andra. Jag pratade med
en dansk som trodde att det fuskades i alla öppna
tävlingar. Jag kan köpa det. Inte med apparater i
skorna och så, men med mobiler. De yngre kanske inte riktigt fattar att de fuskar. De sitter med
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Kramnik och Topalov visar att alla inte är vänner.

flera studier har visat att människan är en notorisk fuskare. I en av dessa fick
försöksdeltagarna slå med en tärning och därefter
skriva upp vilka värden de fått. Om det stod pengar på spel fuskade de flesta, glatt ovetandes om
att de spelades in av en dold kamera. I en annan
undersökning erkände 78 % av studenterna på ett
universitet att de fuskat.
Så varför skulle schack förskonas? Kanske för
att den moraliska domen blir hårdare för de som
avslöjas än i andra sporter. Och kanske för att
människan mår bra av att ha ett gott samvete.
Men det krävs inte mer än att man intalar sig
att just man själv har en godtagbar anledning att
tänja på gränserna. För då kan vi fuska och samtidigt fortsätta intala oss att vi är ärliga.
I extremfallet kan det handla om att försörja
sin familj, men ofta är det små, närsynta förklaringar. Kanske gjorde en förkylning att träningen
blev lidande just inför denna turnering. Kanske
har man haft så mycket otur att det inte vore mer
än rätt … Kanske förtjänar motspelaren inte att
vinna. Eller så tror man att alla andra också fuskar.
Då fuskar vi inte, utan återställer bara balansen.
Och när man väl är igång blir det ett sluttande plan
som lätt eskalerar. Hela tiden med nya ursäkter. n

Christoph Schmid* är en schackspelare som inte kunde acceptera att han var
medelmåttig. Han är i slutet av fyrtioårsåldern, har en ranking kring 1800 och
spelar i en liten klubb med omkring 35 medlemmar. Men på en punkt skiljer han
sig från sina lagkamrater: I flera år har han i hemlighet spelat med datorstöd.
* Namnet är fingrerat.

FAKTUM ÄR ATT

Herr Schmid kontaktade Marc Lang, redaktör för
schachbundesliga.de, för att berätta sin historia.
– Under många år har jag fuskat, började han.
Sedan tre år är jag ren, men innan dess spelade jag
med datorstöd. Idag skäms jag och vill berätta vad
som händer med en fuskare och vad som kan vara
motivet.
Schmid berättar öppenhjärtligt om fusket, och
hur det gick till när han till slut åkte fast.
Delar av intervjun har tidigare publicerats på
schachbundesliga.de den 25 september 2015.

REPORTER MARC LANG
Världsrekordhållare i blind
simultan med 46 partier
(34½-11½) i november 2011.
Det längsta partiet tog 21
timmar och 14 minuter.

Bild: Helga Mansky-Denk

’’

De yngre kanske inte riktigt
fattar att de fuskar.

mobilerna i skolan och löser sina tal, och har fått
en helt annan syn på det. Men man väntar på den
dagen någon riktigt bra åker fast.”
Vad har hänt med bilden av schack som gentle
mannasport? För ett sekel sedan sa världsmästaren
Wilhelm Steinitz: ”Schack är så inspirerande att
jag inte tror att en bra spelare är kapabel att ha en
elak tanke under partiet”.
Foto: Peter Doggers

V

i är alla vänner, säger cypriotiske Paris
Klerides och välkomnar till European
Small Nations Team Chess Cham
pion
ship på Guernsey. Som ordförande i förbundet poängterar han att det kulturella utbytet och den sociala samvaron är minst
lika viktiga som själva tävlingen.
Några minuter senare föreslår han att det ska
vara obligatoriskt att ta med mobiltelefonen till
spellokalen och lämna in den till domaren. Det är
enda sättet att garantera att den inte göms undan
på toaletten. Men det finns en hake – vad händer
om någon varit smart nog att skaffa två mobiler?
Alla är kanske vänner, men det stoppar inte
paranoian. När det inte längre krävs några speciella kunskaper eller förberedelser har varje
motspelare förvandlats till en potentiell fuskare.
Internetsajten chess.com har två heltidsanställda
som jagar fuskare. I titelturneringar är arrangören
ålagd att presentera ett formulär där man kan
rapportera misstänkt fusk. Spelare kan inte neka
att bli kroppsvisiterade. I officiella mästerskap
används allt oftare metalldetektorer, och i World
Cup i Baku hösten 2015 kom ännu fler förbud.
”Det är en ledsam dag för schack”, sa världstvåan
Hikaru Nakamura. “Att fuskandet nått en sådan nivå
att klockor och pennor inte längre är tillåtna.”
I Rilton Cup fick domarna in en anmälan om

Intervju
med en
fuskare
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Illustration: Allan Lennerstad

MARC LANG: Herr Schmid, först
och främst tack för att du ställer
upp på en intervju. Det är inte en
självklarhet.
SCHMID: Nej, absolut inte, och jag
vill också be er att inte nämna mitt
namn och att inte förkorta. Som
man kan se på den italienska schackspelaren som åkt dit för fusk är det
en risk att hamna i media inom en
mycket kort tid. Jag har förståelse för
det, men vill ändå undvika att mina
kollegor och min fru måste läsa mitt
namn under sådana omständigheter
i New York Times (skratt).
MARC: I flera år tog du stora risker.
Var du inte rädd för att bli avslöjad?
SCHMID: Jo, verkligen. Och en
gång var det mycket nära. Vi spelade lagschack i grannorten och jag
var tvungen att spela eftersom en av
våra spelare lämnat återbud. Min
motståndare hade cirka 2000 i ranking och lurade mig i öppningen med
en knepig dragföljd. Därför behövde
jag mer hjälp än vanligt. Resultatet
blev att jag fick tidsnöd. När jag fortfarande hade cirka tre minuter på klockan var det
en taktiskt komplicerad ställning och min motståndare hade gott om tid att tänka. Jag tog tillfället i akt och sprang till badrummet, men i
brådskan glömde jag stänga av ljudet på telefonen.
När den startade spelade den en melodi, och just
då var min motståndare också på toaletten. Jag
blev väldigt rädd, men han verkade inte ha hört
ljudet. Det visade sig att han hade sprungit efter
mig för att berätta att det var mitt drag, eftersom
han inte ville vinna på grund av mitt ”brådskande
behov”. Jag skämdes mycket inför denna gentlemannagest och la telefonen i min jacka för att inte
kunna använda den mer.
MARC: Hur slutade partiet?
SCHMID: Innan tidsnöden var över satte jag
bort en pjäs och gav genast upp. Inte utan en viss
känsla av lättnad.
MARC: Hur började du fuska? Har du alltid
använt mobilen på toaletten?
SCHMID: Inte till en början. För cirka tio år
sedan använde jag papper med anteckningar.
Analogt fusk, kan man säga (skratt). På den tiden

hade jag fortfarande ingen mobiltelefon. I stället
förberedde jag mig noga på min potentiella motståndare och analyserade några varianter med
Fritz. Dessa skrev jag på små papperslappar som
jag kunde ta fram och använda i hemlighet om
ställningen kom upp på brädet och jag hade glömt
bort vilket drag jag skulle göra.
Men det var besvärligt och det blev nästan
aldrig de planerade varianterna. Antingen spelade motståndarna något helt annat än vad jag
hade förväntat mig eller så fick jag möta en annan
spelare. Dessutom är det i de lägre ligorna svårt
att få meningsfullt partimaterial på motståndaren.
På julen 2009 gav min dotter mig en liten
Pocket-PC. Jag tror att de inte finns längre, det var
som en liten handdator med Windows. Dessutom
fanns det ett schackprogram som jag tror hette
“Fritz Mobile”, så att jag kunde spela på tåget eller
på terrassen. Programmet gjorde ibland mycket
positionellt märkliga drag, men taktiskt var den
redan ganska stark. Eftersom det också fanns en
liten öppningbok tog jag med den till nästa turnering i stället för anteckningarna. Initialt var idén

bara att kolla öppningen om jag glömde bort dra- bästa draget och lämna toaletten igen.
gen, men det var i princip självbedrägeri. När du MARC: Förbättrades din ranking av schackprohar en sådan sak i din hand och inte vet vad du ska grammet?
spela är det lätt att snabbt utnyttja analysmotorn SCHMID: Ja, såklart. Även om min förståelse inte
för att visa några idéer.
förbättrades undgick nästan inget taktiskt mig.
MARC: Var gömde du den? I fickan?
En gång vann jag ett vackert parti genom att offra
SCHMID: Nej, den var för stor. Men under disk- damen för ett torn och två bönder. Det såg absurt
bänken i toaletten på min klubb fanns ett litet ut vid första anblicken, men telefonen hade förutskåp där städerskan förvarade tvättmedel. Där spått att jag skulle kunna dubbla mina torn längs
gömde jag den, eftersom det var uppenbart att den öppna h-linjen och sätta matt. Från och med
ingen skulle titta där. Först senare, när jag köpt en det partiet fick jag rykte i klubben om att vara en
smartphone, hade jag den i fickan. Ibland även i ny Mikhail Tal. Men det ökade samtidigt trycket
skon.
att fortsätta använda hjälpmedeln. Jag vet att det
MARC: Har du haft dåligt samvete?
låter dumt, men jag ville inte förstöra mitt rykte
SCHMID: Ärligt talat nej. På den tiden var jag med en bortsättning.
livrädd för att förlora. Det var jag redan i min MARC: Har du också använt kameror, morsekod
barndom, men det ökade mer och mer med eller andra komplexa verktyg?
åldern. Det gick så långt att nervositeten gjorde SCHMID: Nej, det var jag inte tillräckligt teknisk
att jag inte längre kunde sitta kvar vid brädet när för. Och det behövdes inte. Det gick så smidigt att
min motståndare var vid draget. Och mina tan- jag inte behövde ändra något.
kar kretsade ständigt kring en enda tanke: bara MARC: Det är med hjälp av mobilen som du en
jag inte förlorar, bara jag inte förlorar. I dåliga gång lyckades besegra en titelspelare?
ställningar letade jag efter möjliga orsaker till mitt SCHMID: Det är enda gången eftersom jag nästan
misslyckande, och i bra ställningar frågade jag aldrig spelar öppna turneringar. De brukar ta flera
mig ständigt om jag inte för säkerhets skull skulle arbetsdagar och jag vill därför inte offra semesbjuda remi. Jag var alltså för inriktad på mig själv tern. Men en gång var det en helgturnering nära
för att ha dåligt samvete inför motståndaren.
MARC: Hur ofta har du spelat med
datorstöd?
SCHMID: Hur många gånger totalt,
#1 Fuska med måtta
eller per parti?
Många fuskare åker dit för att deras resultat förMARC: Bådadera.
bättras osannolikt mycket. Experterna nöjer sig
SCHMID: Till en början inte så ofta,
med ett par extra halvpoäng per turnering och
eftersom jag ännu inte kunde avgöra
stilar inte genom att deklarera matt i åtta drag.
om det var allt för märkbart under
#2
En pålitlig kompanjon
spelets gång och jag var rädd för att
Experterna har en tekniskt kunnig kompanjon
åka fast. Men när jag insåg att det
– och en hållhake på denne.
nästan inte var någon risk använde
#3
Utrustning: öronsnäcka
jag telefonen flera gånger per parti.
För några hundralappar inhandlas en öronsnäcka
Jag uppskattar att det var efter var
som inte ger utslag i metalldetektorer. Diametern
tredje eller femte drag.
MARC: Var ingen misstänksam över
är 2-3 mm. Googla “öronsnäcka spion”.
att du ständigt gick på toaletten?
#4 Spela på livesändningsbräde
SCHMID: Jag röker mycket och det
Måste dragen förmedlas ökar risken att bli uppvar inte konstigt att jag ständigt lämtäckt mångfaldigt. Då avstår experterna.
nade brädet. Så jag rökte och gick ofta
#5 Beräkna konsekvenserna
på toaletten samtidigt. Det tog minPrecis som i schack måste man se många drag
dre än en minut att lägga in ställninframåt. Vad är det värt om tio år?
gen, låta programmet leta efter det
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mitt hem under fyra dagar, och jag
kunde delta eftersom torsdagen var
en semesterdag och företaget hade
stängt på fredagen. Lottningen föll
#1 Undersök partierna
så att jag i första ronden fick möta en
Fides Anti-fusk-kommitté har ett verktyg
Internationell Mästare från utlandet.
där man kan ladda upp pgn-filer och få dem
Det skulle naturligtvis ha varit roligt
scannade mot analysmotorer. Hög korrelation
att vinna, men jag vågade inte riktigt
ger en indikation på att något inte står rätt till.
använda telefonen så ofta, för man är
mycket mer uppmärksammad i en
#2 Anklaga inte
öppen turnering än i lagmatcherna.
Misstankar, som att fördröja livesändningen,
Ändå höll jag partiet förvånansvärt
gör fuskarna försiktiga. Undersök i
balanserat fram till tidsnöden och
hemlighet tills det finns tillräckliga bevis.
i det 41:a draget gjorde min mot#3 Utrustning: störsändare
ståndare en konstig manöver genom
Metalldetektorer stoppar inte en utstuderad
att placera sin dam långt in bland
fuskare. Störsändare har däremot god effekt
mina pjäser. Jag fick en känsla av att
och hindrar radio- och mobilsignaler.
det var ett allvarligt misstag och att
OBS! Förbjudet i Sverige.
det skulle gå att fånga damen. Men
#4
Amnesti
jag var vid draget och det passade
Vladimir
Tkachiev, Europamästare 2007, har
dåligt att gå på toaletten, så jag gjorde
föreslagit
ett “Open Cheaters Anonymous”,
ett uppenbart drag som tog fler fält
och försvann sedan snabbt från
där fuskare kan få hjälp att sluta.
spellokalen. Min motståndare hade
#5 Bjud på en kopp kaffe
dock förväntat mitt svar och gjorde
Tillfället gör tjuven. Fuskare har fallit för en
omedelbart sitt svarsdrag. Det hade
frestelse, men är fortfarande människor.
jag inte räknat med och jag fortsatte
som om jag inte noterat det.
MARC: Följde han inte efter dig?
neringsledningen skulle han ge mig en chans att
SCHMID: Nej, han hade förmodligen fort- erkänna det eller bevisa att han hade fel. Jag var så
farande inte någon misstanke. Ställningen visade lugn jag kunde och tillät honom att leta i fickorna.
sig vara långt mer komplicerat än jag trott. Efteråt bad han om ursäkt och anklagade mig inte
Det var inte enkelt för telefonen att hitta vin- mer.
sten, men jag var säker på att det fanns något så MARC: Hur gjorde du i resten av turneringen?
jag lät programmet fortsätta analysera. Till sist Fick du fler titelskalper?
nådde den horisonten och hoppade upp till +5 SCHMID: Jag var mycket rädd för att mina moteller mer. Damen var faktiskt fångad. Men jag ståndare ändå skulle gå till turneringensledningen
hade glömt bort tiden och suttit femton minuter och att jag i hemlighet skulle hållas under obserpå toaletten. Det var uppenbart att min mot- vation, så jag tog inte ens med mig mobilen till
ståndare måste blivit mycket misstänksam, spe- nästa rond. Till slut tog jag, om jag minns rätt,
ciellt eftersom jag skulle göra de bästa dragen. bara 3½/7 och femtio procent.
Jag stängde av telefonen och la den för säkerhets MARC: Är du säker på att jag ska skriva detta?
skull i skon i hopp om att ingen skulle leta där. Om IM:en läser det av en tillfällighet eller får höra
Tillbaka vid brädet tittade IM:en på mig med en om det, skulle det inte vara lätt för honom att
genomträngande blick och när jag efter en stunds identifiera dig?
väntan ”hittade” damfångsten med en serie enda SCHMID: En tid senare råkade jag möta honom
drag, var det tydligt att jag var misstänkt. Efter på en snabbschacksturnering och tog tillfället i akt
att han gett upp tog han mig åt sidan och sa på att tala om för honom att han hade haft rätt i sina
engelska att han misstänkte mig för att använda misstankar. Han hade redan glömt händelsen,
datorstöd. Men innan han anmälde det till tur- men han blev arg när han förstod att förlusten
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mot mig kostade honom en plats på prislistan. fonen. Men jag höll det inte och argumenterade
Jag bjöd in honom och hans hustru att äta mid- inför mig själv nästan som en knarkare. “Bara en
dag efter turnering. Efter ett långt samtal var han kort gång, men bara eftersom jag har huvudvärk
villig att acceptera min ursäkt och dra ett streck eller är så trött efter jobbet. Eller: ”Bara snabbt
över det hela.
kontrollera om varianten fungerar, annars skulle
MARC: Hur åkte du fast så småningom?
det vara synd på det vackra partiet”. Ungefär så.
SCHMID: Förr eller senare blir alla fuskare oupp Men efter avslöjandet var jag fullt medveten om
märksamma. Om det går flera år utan problem att jag var en bedragare och att jag var tvungen
minskar spänningen. Fusket går på rutin, så att att sluta ljuga för mig själv. Jag bestämde mig för
säga. Det leder nästan oundvikligen till slarv, du att en gång för alla dra ett streck över det och slugör misstag. Och någon gång blir du avslöjad. tade spela schack i ett och ett halvt år. Jag tog bort
Jag hade så mycket oförtjänt tur att det inte programvaran från datorn och mobilen, donerade
hände i en öppen turnering eller i en lagmatch, böckerna till schackklubben och brädet till det
utan i klubbturneringen. Jag mötte nummer två lokala biblioteket. Min omgivning och framför
på vår lista och ville verkliallt min fru förstod inte vad
gen vinna över honom. När
som hände, men jag ville
När jag analyserade inte börja spela förrän jag
jag analyserade nästa drag
på toaletten öppnades plötblivit av med mina farhågor
nästa drag på toasligt dörren och min motatt återigen tappa greppet.
letten öppnades plötsligt
ståndare stod framför mig.
MARC: Och i dag?
dörren och min motstån
Jag hade glömt att låsa.
SCHMID: Nyligen började
dare stod framför mig.
Det ska sägas att min motjag spela igen, men bara
ståndare inte bara var en lagsom reserv i nödfall. Men
kamrat utan också en god vän. Han visste att jag jag är rädd, med vår tunna trupp kommer reserhade stora personliga problem, något jag inte vill ven nästan alltid spela. Jag har bytt ut telefonen
prata om här. Vi gick tillsammans till turnering- mot en gammal Nokia och gett smartphonen till
sledaren och berättade att vi hade kommit över- min yngsta dotter. Hon kunde knappt tro sin lycka
ens om remi och sedan gick vi hem och pratade (skratt). Hittills har jag bara spelat ett parti. Jag
i timtal.
missade en hel del taktik, men vann ändå till slut.
MARC: Kände du dig lättad efteråt?
MARC: Var du rädd för att förlora?
SCHMID: Ja, totalt. Efter varje parti ville jag SCHMID: Bara en kort stund då partiet började.
verkligen sluta med bedrägeriet. Nästan varje Men sedan tänkte jag för mig själv: “Shhh på det!”
gång sa samvetet till mig att inte använda tele- Och tanken försvann.

’’

Stoppa fusket, men till vilket pris?
– Några säger att det fuskas i varje tävling i Sverige, säger Tapio Tikkanen, domarbas i
Sveriges Schackförbund. Jag har själv svårt att tro på det.
SSF har ingen utarbetad strategi mot fusk, men Tapio berättar att det varit tal om att
införskaffa en metalldetektor för att visitera spelare vid de tävlingar där Fide kräver att
mobiler ska vara förbjudna. Han är kluven till hårdare övervakning.
– Vi ska veta att om eller snarare när vi inför hårdare regler så påverkar vi vår spelmiljö
kraftigt i negativ riktning. Och hur roligt är det att spela då?
Håkan Jalling, ordförande i Tävlingskommittén, ser en annan lösning.
– Arbetet att förebygga fusk börjar i klubben. Det är där man lär sig schacketik och
det är där man ser sina förebilders och tränares beteende. Man märker det tydligt på
ungdomstävlingar. Vissa klubbar snackar hela tiden spelare emellan. Det är så naturligt att
det är allvarligare än det “tekniska fusket”. n
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Vladimir Kramnik är inte den
enda som blivit anklagad utan bevis.
I Dam-EM 2015 inledde WGM
Mihaela Sandu (Rumänien) med fem
raka segrar. Hennes konkurrenter
ordnade då en namninsamling
för att turneringsledningen skulle
vidta åtgärder. Listan satt öppet i
spellokalen och skrevs under av 34
spelare.
Arrangören försvarade henne, men
fördröjde livesändningen av hennes
partier. Sandu ansåg att den press
hon utsattes för gjorde det omöjligt
för henne att fortsätta prestera på
topp.
En genomgång av hennes partier
visade inga tendenser till fusk.
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SCHMID: Det är en bra fråga som jag inte riktigt kan svara på. Eftersom jag själv är en fuskare kan jag inte bara ropa: ”Fuskare!” utan
att anklaga mig själv. Men om jag hade spelat
ärligt skulle jag säkerligen blivit mycket arg,
för man spelar inte för att möta datorprogram.
TfS: Ser du någon lösning på fuskproblematiken? För vi kommer att fortsätta vara människor. Kanske ska det vara så svårt att fuska att folk
inte blir frestade.
SCHMID: Eftersom det endast är möjligt att fuska
effektivt med elektronisk hjälp är lösningen enkel,
i teorin. Man behöver bara göra det omöjligt att
använda eller ta med sig sådana hjälpmedel. Men
på amatörnivå är det, i min mening, fullständigt
omöjligt. Du kan inte förvänta dig att en liten klubb
köper teknisk utrustning som metalldetektorer för
att övervaka partier av deras reservspelare. Hur
som helst finns det flera möjligheter att åtminstone minimera möjligheterna att fuska – exempelvis att man ska prata med domaren innan man
går ut och röker eller går på toaletten. Å andra
sidan skulle det förmodligen förstöra mycket av
tjusningen för amatörerna, som helt enkelt vill ha
kul och inte gå igenom alla kontroller varje gång
de spelar ett parti. n

Häxjakt

Illustration: Allan Lennerstad

Förste fuskaren var skandinav
– en historisk odyssé

D

en första kända fuskaren är Knut den
Store, son till grundaren av Lund. År
1026 spelade han mot sin svåger jarl
Ulf Thorgilsson Roskilde. De hade en
komplicerad relation och efter att Knut den Store
ställt tillbaka en slagen pjäs på brädet blev det
bråk. Det slutade med att Ulf Jarl mördades.
Att ta tillbaka drag eller remianbud, eller att
hävda att man inte rört en pjäs är något som kan
göras i stridens hetta. Ett omtalat exempel är partiet mellan Garry Kasparov och Judit Polgar i
Linares 1994. Kasparov placerade springaren på
c5, men upptäckte att han skulle förlora en kvalitet.
Han flyttade den till ett annat fält och hävdade att
han inte släppt den. Polgar protesterade dagen
därpå, och även om videoinspelningen gav henne
rätt avslogs protesten.
Kasparovs rykte påverkades inte nämnvärt av
incidenten. Värre var det för den jugoslaviske
stormästaren Milan Matulovic (1935-2013) som
gjorde ett förlorande drag i en interzonturnering
1967. Efter att ha tryckt på klockan tog han tillbaka draget, gjorde ett annat och sa ”J’adoube”.
Ord stod mot ord och motståndarens tre över
klaganden avslogs. När han några dagar senare
satte ett ben i halsen och fick åka till doktorn sas
det att de inte hittade något annat som täppte till
strupen än ordet ”J’adoube”.
Matulovic straff blev smeknamnet ”J’adoubovic”
Tre år senare körde han ihjäl en kvinna och dömdes till fängelse, men hade innan dess hunnit med
att sälja ett parti i en annan interzonturnering.
Just uppgjorda förluster är ett vanligt sätt att
fuska. Världsmästaren Mikhail Botvinnik har senare sagt i en intervju att Josef Stalin gav order om att
han skulle få uppgjorda vinster mot andra sovjeter.
“På 60- och 70-talet fuskade sovjeterna med
vätebomben”, säger Luis Couso, tränare i Stock
holms Schackförbund. “Papperslappar med teori
drag. Det fanns också signalsystem mellan tränare
och elever. Nu blir de förbannade på mig, men det

Illustration: Ulf Billqvist

TfS fick också möjlighet att ställa frågor till Schmid.
TfS: Vad kunde ha stoppat dig från att fuska?
SCHMID: Framför allt om jag hade blivit avslöjad. I så fall skulle jag ha blivit avstängd i flera år.
Annars kunde bara jag själv stoppat mig, och jag
försökte om och om igen utan att lyckas.
TfS: Använde du argument som att det faktiskt
blev mer rättvist om du fuskade. Typ: ”Jag kunde
ha kommit ihåg den varianten hemma, så det är
inte mer än rätt att jag tittar på den.”
SCHMID: Jag är inte säker på att jag använde just
det argumentet, men mycket liknande. Jag gick
exempelvis på bio med min dotter en lördagskväll
i stället för att förbereda mig mot den motståndare
jag skulle möta nästa dag. Så när partiet började
tänkte jag att det hade varit fel att avstå från bion
med min dotter för att se på en öppningsvariant.
Alltså hade jag mer eller mindre rätt att ta igen
den tiden genom att använda öppningsboken på
Pocket-Fritzen.
TfS: Är du överraskad över att de personer du
pratade med var så förstående?
SCHMID: Ja, så klart. Jag förtjänade inte deras
överseende.
TfS: Hur skulle du själv reagera om du mötte en
fuskare?

Inte ens Mragel förskonas från fusk.

struntar jag i. Jag lämnade Kuba och Sovjet för
yttrandefriheten.”
Det mest ökända exemplet på spelare som köpt
partier är rumänen Alexandru Crisan. Genom att ta
massvis med poäng i okända turneringar nådde han
33:e plats på världsrankingen. De gånger han ställde
upp i större sammanhang gick det inte lika bra.

 Georg Mohr
n Alexandru Crisan
 Portorož 2001


    
    
    
    
    
   
   
    

I stället för 57...¦xe3 med grundläggande remi
flyttade Crisan tornet och kände därefter inte till
sjätteradenförsvaret. (1-0, 95 drag).
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fig. Han satte sig vid brädet, tittade ner, skakade
hand och tog sedan en extra titt på klockan innan
han gjorde sitt drag. Så var han igång. På hans
T-shirt fanns texten Superman.
”Det syftar på Houdini”, viskades det i korridorerna.
det de som aldrig åkte dit. Bulgaren
Borislav Ivanov började slå stormästare till höger
och vänster år 2012, men hans beteende visade
tydligt att han inte var som andra schackspelare.
Bland annat drog han omedelbart i många komplicerade ställningar.
Ivanov har uteslutits från flera turneringar,
men han har aldrig avslöjats och inte fått någon
avstängning. Närmast var när han skulle kroppsvisiteras i Blagoevgrad, Bulgarien. Han var
medgörlig fram tills att de ville att han skulle ta av
skorna.
”Mina fötter luktar för illa”, hävdade han. Sam
tidigt noterade motståndaren att han gått konstigt
och vickat med fötterna under partiet. Det lär vara
där han haft sin mottagare.
Ivanov la av senare samma år, enligt egen utsago
för att anklagelserna blivit för jobbiga.
OCH SÅ FINNS

NÄR EN SPELARE går på toaletten stup i kvarten finns
det skäl till misstanke. Under VM-matchen mellan Vladimir Kramnik och Veselin Topalov 2006
gick Kramnik på toaletten mer än femtio gånger
under ett parti, det enda ställe som inte var videoövervakat. Men toalettrannsakan visade inget
och besöken berodde på en sjukdom.
Tre som blivit avslöjande är den tyske
stormästaren Falko Bindrich (Bundesliga, 2012),
en dansk advokat (Øbro, 2013) och georgiern
Gaioz Nigalidze (Dubai, 2014). Alla stängdes av.
Nigalidze hade gömt sin mobil på toaletten
under en hög med papper och använde den i
kritiska lägen. När han mötte Nils Grandelius fick
han emellertid ont om tid och förlorade – han
hade inte tid att använda mobilen tillräckligt.
Nigalidze stängdes av i tre år av Fides nyinrättade
Anti-fusk-kommitté. Straffet vid upprepad förseelse är femton års avstängning.

norrmannen Stein Tholo
Bjørnsen spela schack. Efter någon månad var det
som att han fick en lidnersk knäpp. Därpå följde
66 raka partier utan förlust.

2014 BÖRJADE 55-ÅRIGE

Foto: Cathy Rogers

DET SOM VERKLIGEN känns som
fusk är emellertid elektroniska hjälpmedel. Vid spel över
internet är fusket svårt att kontrollera. När tysken Arkadij
Naiditsch avslöjades med att
använda datorn vid en internet
tävling år 2004 sa han att det var
tvunget – alla andra fuskade ju.
Men går det att fuska i
korrschack, där hjälpmedel är
tillåtna? Visst gör det det. 1985
Sébastien Feller i comebacken.
ställde Nick Down upp i det
brittiska mästerskapet i korrschack för damer
”Det är bara avundsjuka”, sa han till en italiensk
under namnet Leigh Strange. Han vann turner- tidning. ”Jag har alltid känt till min potential, men
ingen och blev uttagen till Korr-OS innan en vän det är först nu, tack vare yoga och mental träning,
avslöjade honom.
som jag lyckats frigöra mitt medvetande från den
spänning och de känslor som hindrade mig.”
FÖRSTA GÅNGEN EN spelare fick datorhjälp i en turPå 2000-talet har antalet fuskfall eskalerat. Ett
nering över brädet var då ”John von Neumann” av de mest utstuderade är i OS 2010 när Sébastien
ställde upp i World Open i Philadelphia 1993. Han Feller fick hjälp av den franske kaptenen Arnaud
hade ett par stora hörlurar och verkade ha något Hauchard. Hauchard kommunicerade via sms
i fickan som surrade ett par gånger per parti. Nio med Cyril Marzolo, och ställde sig sedan bakom
drag in i sista ronden skulle han slå tillbaka en motståndarnas ryggar enligt en kod de kommit
pjäs, men tog 40 minuter på sig, varav en del utan- överens om på förhand.
för spellokalen. Uppenbarligen hade det blivit
Problemet var att de använde en mobil som till
något fel med kommunikationen. Till sist slog han hörde det franska schackförbundet. När räknintillbaka och vann partiet.
gen kom blev en sekreterare misstänksam. Feller
När domaren konfronterade honom visade det avslöjades och hans lagkamrater i landslaget tog
sig att han visste mycket lite om schack. I stäl- snabbt avstånd från honom. De förstod hur det
let vände han på klacken och försvann spårlöst. gått till när Feller vunnit flertalet turneringar.
Namnet John von Neumann var påhittat – en fram
Marzolo erkände och samarbetade med utredstående forskare inom artificiell intelligens hette så. ningen. Han stängdes av i arton månader, medan
Feller fick två år mot sitt nekande. Han har stämt
det franska schackförbundet, men målet är ännu
Jag kan spela naken
inte prövat i domstol.
eller i shorts.
De tre fransmännen umgicks ofta med en fjärde
spelare, Francois Fargere. Han blev stormästare
Det finns fler sätt att ta emot signaler. Indiern i den vevan och när historien rullades upp blev
Dhruv Kakkar virade fast sin mobil på smalbenet även han anklagad. Då tappade han snabbt de
och stampade med foten för att kommunicera hundra elopoäng han gått upp.
med medhjälparen. Tysken Jens Kotainy tog emot
Fargere misstänks också för att ha stulit Maxim
morsesignaler.
Vachier Lagravs dator, men han blev aldrig fälld.
Många fuskare går alldeles för långt – när rena
I maj 2015 hade Sébastien Feller avtjänat
amatörer börjar slå stormästare väcks misstan- sin avstängning och gjorde comeback i Top12,
karna. En italiensk före detta borgmästare började franska lagmästerskapet. Ironiskt nog fick han
plötsligt vinna varje parti, men avslöjades med möta tjecken David Navara, en av de mest sporthjälp av metalldetektorerna. Han hade en kamera sliga spelarna.
fäst i ett band runt halsen, vajrar längs kroppen
Feller kom sent, som för att undvika uppstånoch en liten låda i armhålan.
delse. Han var extremt vältränad, till och med bif-

Gaioz Nigalidze gör sin mest oskyldiga min

Omständigheterna gjorde det än mer impo
nerande. När Bjørnsen åkte släde i barndomen
fick han en kvist i det ena ögat. Han såg fortfarande på det andra, men så sköt han och en vän
en pil rakt upp i luften och följde den med blicken.
Pilen föll ner i det friska ögat och Bjørnsen blev
blind. (Allt enligt honom själv.)
Efter framgångarna blev han omtalad i Norge
och fick sitta i morgonsoffan på TV. Men så visade
det sig att 96 % av hans drag överensstämde
med Rybkas. Den diktafon han använt för att
notera dragen var sannolikt ett kommunikations
medel och plötsligt förstod man varför han spelat
märkliga drag med förklaringen att han gick på
magkänsla.
– Jag kan spela naken eller i shorts, sa Bjørnsen
till VG när han hävdade sin oskuld.
När Norges schackförbund ålade honom att
genomgå ett test ville han dock inte ställa upp.
– Anklagelserna har tagit död på all glädje. Jag
är rädd att jag har spelat mitt sista parti.
Någon dag lär det utvecklas en app som gör det
möjligt att lägga in dragen i mobilen och få svaret uppläst i en öronsnäcka utan att behöva lämna
brädet. Och när fuskare kan jobba ensamma blir
de ett betydligt större hot än idag. n
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¢ stormästaren

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

31.¦ed3 ¤d7
Springaren tillåts glömma
sina defensiva plikter och
aktiveras.
32.g3?!
En allvarlig försvagning,
bättre var 32.¦e3!?
32...£f6 33.¥d5
En tematisk ställning uppstår
efter 33.¦e3 ¤e5 34.¥e2 ¤c6
35.¥f3 ¦xd1 36.¥xd1 ¤d4.

Ralf Åkesson har tillhört Sverigeeliten i 35 år och bland annat vunnit SM två gånger.
För tillfället leder han Grand Prix-serien, men han gladdes än mer över segern mot
Arkadij Naiditsch i Gibraltar Chess Congress i januari.

Motivation vid brädet

detta, åtminstone i
mitt fall, är våldsamt svängande
resultat. Bottennapp varvas
med riktigt goda resultat, huller
om buller...
I december gjorde jag ett
utmärkt framträdande i Malmö
Open, där jag också hade det
”flyt” som krävs för att vinna en
stor weekendtävling.

EN FÖLJD AV
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o Hans Tikkanen

n Ralf Åkesson
þ Malmö Open 2015

1222222223
Ç + T +l+5
Æ+ + +o+o5
Å O + Mo+5
ÄO O + + 5
Ãp+p+ W +5
Â+p+ Rb+p5
Á T + Pp+5
À+ + RqK 5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9
Ett viktigt parti från slutronden
i Malmö Open mellan två
trötta spelare. Hans, som var
elofavorit, låg en halvpoäng
efter och ville naturligtvis
vinna. Spelöppningen blev
lugn varpå jag fick in en
läglig bondeframstöt (...e6e5) som löste alla problem. I
diagramställningen börjar det
bli dags för vit att sikta på remi.
En sådan omställning är inte
så lätt, psykologiskt sett, och
kan nog förklara de tvivelaktiga
drag som följer.
30.¦d1
Ett bra försvarsdrag var
30.¦1e2! för att byta av svarts
torn på andra raden. Vit
håller balansen. En viktig
omständighet är att svart har
svårt att aktivera springaren
eftersom pjäsen behövs för att

Foto: Lars OA Hedlund

med i elit
samman
hang så länge att
jag numera ofta får epitetet
”rutinerad”. Hmm... Och nog är
det en känsla som närmast kan
beskrivas som tragikomisk att
jag numera är kvalificerad för
seniorturneringar.
(Gränsen för en ”yngre
senior” är 50 år.)
Jag har funderat en del
på varför den schackliga
eliten tycks bli allt yngre. Det
fysiska, hårda turneringar
och långa krävande dagar,
kan nog vara betydelsefullt
men jag misstänker ändå att
den viktigaste faktorn har
med motivation att göra. Det
handlar dels om förmågan, och
lusten, att lägga ner mycket tid
på träning och förberedelser,
men också om faktorer under
partierna. Det sistnämnda visar
jag ett exempel på i slutet av
artikeln.
JAG HAR VARIT

GM Ralf Åkesson

Född: 8 februari 1961
Klubb: Västerås SK
Yrke: Oklart
Bor: Årsta, Stockholm
Träningstips: Spela och
analysera mycket
Förebilder: Ingen särskild, eller
Karpov, Kasparov och Carlsen
Bästa schackbok: Turnerings
böckerna från Sankt Petersburg
1914 (Tarrasch) och Zürich 1953
(Bronstein)
Meriter: Europamästare för
juniorer 1980/81, Svensk Mästare
1985 & 1999, Stormästare 1995
Aktuell: Leder årets GP-serie

hålla d5-fältet.
30...¦d4!
Utnyttjar en fin stödjepunkt.
Om tornet slås får svart en
livsfarlig
fribonde
medan
vits damflygelmajoritet ser
medioker ut.

1222222223
Ç + + +l+5
Æ+ + +o+o5
Å O + Wo+5
ÄO O + + 5
Ãp+pM + +5
Â+p+ R Pp5
Á T + P +5
À+ +b+qK 5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9
Analysdiagram

Den centraliserade springaren
dominerar totalt medan vits
löpare är passiv, men den
garderar b3 och ett antal viktiga
vitfält. Vits tunga pjäser kan
ibland gå till motanfall på
e-linjen. Kan svart vinna? Jag
tror det, även om jag inte är
säker. En nyckel kan vara att
utnyttja vits svaga förstarad.
33...¤e5! 34.¦xd4 cxd4

1222222223
Ç + + +l+5
Æ+ + +o+o5
Å O + Wo+5
ÄO +bM + 5
Ãp+pO + +5
Â+p+ + Pp5
Á T + P +5
À+ +r+qK 5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

Svart har fått den efterlängtade
fribonden och fördelen är nu
gigantisk.
35.¦b1
Inte 35.¦xd4 ¤f3+.

’’

Svarts ställning är solid och lika svår att
bryta upp som det bepansrade fortet där
USA:s guldreserv antas vara förvarad. För
mer information rekommenderas den
klassiska bondfilmen Goldfinger!

35...¦c2 36.¦c1 d3
En frestande möjlighet var
36...¦xc1 37.£xc1 £xf2+?
38.¢xf2 ¤d3+ vilket vid första
anblicken ser ut att vinna. Om
man tittar närmare så ser man
39.¢g2! ¤xc1 40.b4! axb4 41.c5

1222222223
Ç + + +l+5
Æ+ + +o+o5
Å O + +o+5
Ä+ Pb+ + 5
ÃpO O + +5
Â+ + + Pp5
Á + + +k+5
À+ M + + 5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9
Analysdiagram

Vit får en livsfarlig fribonde
på damflygeln, partiet vänder
och svart kommer att bli hårt
pressad. En viktig omständighet
är att vit tar dam med schack i
många varianter. Och varför
måste vit ställa kungen på g2?
Svaret hittas i varianten 41...
bxc5 42.a5 b3 43.¥xb3 ¤xb3
44.a6 och vit vinner. Men med
kungen på f3 hade svart haft
räddningen 44...¤d2+ följt av
¤c4-b6. Jag fömodar att Hans
hade sett detta luriga motspel,
trots dålig tid. Lyckligtvis anade
jag ugglor i mossen och undvek
faran.
37.¦xc2
Bättre var 37.¦d1 men vit
får svåra taktiska problem efter
37...£e7! med idén 38...¦e2 och
39...£b4. Vit kommer aldrig åt
d3-bonden, t.ex. 38.¥e4 ¦e2!

37...dxc2 38.¥e4
Nu fungerar 38.£c1 £xf2+!
utmärkt för svarts del.
38...¤f3+ 39.¢g2
Svart kan vinna trivialt med
39...¤d2, men även 39...£c3
är starkt. Jag hittade ett tredje
möjlighet.

1222222223
Ç + + +l+5
Æ+ + +o+o5
Å O + Wo+5
ÄO + + + 5
Ãp+p+b+ +5
Â+p+ +mPp5
Á +o+ Pk+5
À+ + +q+ 5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

39...£e5!?
Ett smålustigt slutdrag. Vit
gav upp med tanke på de tre
uppenbara varianterna:
a) 40.¥xc2 40...¤e1+
b) 40.¢xf3 £c3+
c) 40.¥xf3 £b2
spel i Rilton
Cup var det dags för en riktig
stortävling: Gibraltar Masters,
möjligen världens starkaste
öppna tävling. I stort sett
spelade jag utmärkt, 5½ av 10
med inte mindre än sju starka
GM bland motståndarna.
Partiet som jag framförallt
kommer att minnas är mot
Naiditsch,
en
etablerad
toppspelare
med
det
imponerande elotalet 2696, född
1985 i Lettland men numera
representerande Azerbajdzjan.

EFTER MEDIOKERT
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n Ralf Åkesson
þ Gibraltar 2016

1.e4 e6!?
Jag inleder nästan alltid med
att flytta c-bonden ett eller två
steg, och partidraget illustrerar
ett av mina träningsråd. Redan
här verkade Naiditsch chockad
av situationen, men efter ett par
minuter bestämmer han sig för
att följa sin normala repertoar.
2.d4 d5 3.¤d2
Man kan försöka vara
schackpsykolog och sätta sig in
i situationen då motståndaren
spelar en oväntad öppning. En
vanlig anledning är en specifik
förberedelse mot något som
man själv brukar spela och
då frågar man sig: Är mina
varianter sunda eller kan det
finnas ett hål någonstans?
När motståndaren överraskar
kan det finnas anledning att
göra samma sak! I bästa fall kan
man då hamna i en variant där
motståndaren vantrivs, men där
man själv känner sig någorlunda
hemma. Av denna anledning
var 3.e5!? ett psykologiskt val.
(Jag hade dock förberett mig en
del på det.)
3...dxe4
Ett tämligen oteoretiskt avslag
som fungerar lika bra efter
3.¤c3. Ställningstypen kommer
nu att likna Caro-Kann, men
svart har undvikit den populära
framskjutningsvarianten som
Naiditsch brukar spela.
4.¤xe4 ¥d7
En variant Lasse Karlsson ofta
spelade förr i tiden, inte minst
i blixt. På senare tid har draget
använts av Jonas Barkhagen, en
annan rockadare. Löpardraget
måste väl vara ett ganska
modernt påfund? Nej, absolut
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inte! Det spelades av den
legendariske kubanske världs
mästaren Capablanca redan
1902. Förresten har Martin
Lokander lärt mig ett namn
på
varianten:
Fort-Knox.
Svarts ställning är solid och
lika svår att bryta upp som det
bepansrade fortet där USA:s
guldreserv antas vara förvarad.
(För mer information om
detta – dock inte helt aktuell –
rekommenderas den klassiska
bondfilmen Goldfinger!)
5.¤f3 ¥c6 6.¥d3

1222222223
ÇtM WlVmT5
ÆOoO +oOo5
Å +v+o+ +5
Ä+ + + + 5
Ã + Pn+ +5
Â+ +b+n+ 5
ÁpPp+ PpP5
ÀR BqK +r5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

6...¤d7
Inte 6...¤f6?! 7.¤xf6+ £xf6?
8.¥g5 ¥xf3 9.£d2! och vit
vinner dam.
7.0–0 ¤gf6 8.¤g3
Vi har flera valmöjligheter.
Att backa med springaren
följer en allmän princip att den
spelare som har terrängfördel
bör undvika avbyten.
8...¥e7 9.b3 0–0 10.¥b2 ¥xf3

1222222223
Çt+ W Tl+5
ÆOoOmVoOo5
Å + +oM +5
Ä+ + + + 5
Ã + P + +5
Â+p+b+vN 5
ÁpBp+ PpP5
ÀR +q+rK 5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

Detta avslag och följande
bonde
drag utgör systemets

kärna. Det finns exempel då
svart har spelat ...b7-b6 följt av
...¥c6-b7, men då känns hela
konceptet tvivelaktigt.
11.£xf3 c6
Vit har löparparet och
terräng
fördel, vilket enligt
normala kriterier bör räcka till
åtminstone en liten fördel. Den
svarta ställningen är dock oer
hört solid och det är inte lätt
för vit att formulera en effektiv
fram
tida plan. Ställningstypen
liknar
mittspelet
mot
Tikkanen. (Innan den första
diagramställningen.)
12.c4
Naturligt. En idé är att ...c6-c5
(svarts vanliga bondeframstöt
i centrum) i många lägen kan
besvaras med d4-d5, vilket
öppnar för löparna, ger en
farlig fribonde samt guldfältet
f5 åt vits springare. Ibland kan
även d4-d5 fungera som ett
bondeoffer.
12...¦e8 13.¦ad1 £c7 14.¥b1
¦ad8 15.h4!? ¤f8
Springaren vill ofta hoppa
upp till g6, men som vi ska få
se finns det även en annan väg
framåt.
16.h5

1222222223
Ç + TtMl+5
ÆOoW VoOo5
Å +o+oM +5
Ä+ + + +p5
Ã +pP + +5
Â+p+ +qN 5
ÁpB + Pp+5
À+b+r+rK 5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

Vit har det positionella hotet
17.h6 g6 18.d5! och svarts svar
är givet.
16...h6 17.¦fe1 ¤8h7 18.¦e3?!
¤g5!
Inleder en fascinerande

sekvens där svart i stort sett går
framåt varenda drag ändå till
slutet.
19.£e2 £f4

1222222223
Ç + Tt+l+5
ÆOo+ VoO 5
Å +o+oM O5
Ä+ + + Mp5
Ã +pP W +5
Â+p+ R N 5
ÁpB +qPp+5
À+b+r+ K 5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

20.£c2?
Vit har oklara idéer om att
få in damen till h7. Precis som
för Tikkanen kan det ha varit
psykologiskt svårt att erkänna
att ställningen inte är så bra.
Det var hög tid att se
realistiskt på situationen och
dra i nödbromsen. Ett vettigt
drag i detta syfte var 20.¤e4
Förmodligen hade jag bytt två
gånger, följt av ...£c7 och ...¥f6,
med lika spel. Svarts tryck mot
d4 uppväger vits terrängövervikt
och angreppschanser.
20...£h4!
Nu har vit rejäla problem
som orsakats av att h-bonden
gått för långt och glömt sina
försvarsuppgifter. (Tänk om vit
kunnat spela 21.h3! Skillnaden
är så liten men så stor.)
21.¦de1 ¤g4 22.¦e4
Vit måste ge en kvalitet.
22.¦3e2 £h2+ 23.¢f1 ¥d6 är
ännu värre.
22...¥d6
Det hade gått bra att ta
kvaliteten direkt eftersom
svart har ...¥d6 och ...£h2+ i
lämpliga lägen, men jag tyckte
att detta var effektivare.
23.¦e5?! ¤xe5 24.dxe5 ¥c5!
Med ett primitivt hot mot vits
springare.

1222222223
Ç + Tt+l+5
ÆOo+ +oO 5
Å +o+o+ O5
Ä+ V P Mp5
Ã +p+ + W5
Â+p+ + N 5
ÁpBq+ Pp+5
À+b+ R K 5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9
25.¢f1
På 25.¤f1 hade jag fått välja
mellan 25...£g4 och det roliga
25...¦d3!?
25...¥b6 26.¦e2 ¦d7!
De svarta tornen är beredda
att avgöra på d-linjen.
27.a3 ¥c5 28.b4

1222222223
Ç + +t+l+5
ÆOo+t+oO 5
Å +o+o+ O5
Ä+ V P Mp5
Ã Pp+ + W5
ÂP + + N 5
Á Bq+rPp+5
À+b+ +k+ 5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

Två enkla små kombinationer
avslutar partiet.
28...¥xf2! 29.¤e4
Alternativ 29.¦xf2 £xg3 eller
29.¢xf2 £f4+
29...¦d1+!
Med damvinst. Den starkaste
spelare jag någonsin slagit!
Men även riktigt starka
spelare kan ha riktigt dåliga
dagar. Dock kommer sådana
dagar alltmer sällan ju starkare
en spelare är.
jag illustrera ett
fenomen som delvis beror på
bristande ambition under själva
partiet. En annan orsak kan
vara förrädisk, nämligen att ens
erfarenhet inverkar negativt,
att man nöjer sig med ”detta

TILL SLUT VILL

Foto: Sören Salholm

o Arkadij Naiditsch

1017 starter i SM i Uppsala 1985
har inte överträffats sedan dess.
På bilden förlorar Ralf Åkesson mot
Thomas Ernst, men han blev ändå
Svensk Mästare (11/15). I sommar
spelar han i Mästar-Elit.

brukar gå bra” i liknande lägen.
Det handlar om att inte fullt
engagera sig för den viktiga
varianträkningen under partiet.
Fenomenet illustreras utmärkt
av mitt parti från slutronden i
Gibraltar. Motståndaren är en
ung talangfull indier, född 2001.

Chess for Life (Gambit, 2016)
handlar om hur spelstil och
spelstyrka förändras med åldern.
Utöver konkreta tips intervjuas
en rad storspelare. Först ut är
Pia Cramling, som beskrivs som
”Cool and Consistent”.
 Recension på
schack.se/tfs
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o Ralf Åkesson

n Mahadevan Siva
þ Gibraltar 2016

1222222223
Ç + + +l+5
ÆQ + +o+ 5
Å + +o+ O5
ÄP +mW O 5
Ã + + + +5
Â+ + P +p5
Át+ + Pp+5
À+ R +bK 5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9
Det senaste draget var ...¦b2-a2.
Vit har, som synes, en merbonde
som också är en farlig fribonde.
Svart har aktiva pjäser och
hoppas på motspel mot f2.
34.a6
Ett slött drag när tiden
började bli knapp. Jag var glad
åt att få bonden garderad. Sedan
var planen att återvända med
damen, döda svarts motchanser
genom ett lägligt dambyte och
manövrera hem slutspelet. Om
jag hade bemödat mig med
lite konkret tänkande hade
jag säkert hittat 34.¦c8+ ¢g7
35.£c5! och det står klart att
svarts kung är den mest utsatta.
a) På 35...¦a1 har vit en direkt
och snygg vinst genom 36.e4!
£xe4 37.£f8+ ¢g6 38.£g8+
¢f6 39.£h8+ ¢f5 40.£xa1.
b) 35...£f6 36.£f8+ ¢g6

1222222223
Ç +r+ Q +5
Æ+ + +o+ 5
Å + +oWlO5
ÄP +m+ O 5
Ã + + + +5
Â+ + P +p5
Át+ + Pp+5
À+ + +bK 5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9
Analysdiagram
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37.¥d3+! (Men inte 37.£g8+
¢h5! och svarts klarar sig bra,
vilket jag kanske hade sett.)
37...¢h5 38.¦c2! Ett nyckeldrag
som stoppar svarts motspel och
avgör partiet.
Trevliga
varianter
men
knappast exceptionellt svåra.
För övrigt var även 34.£c5 klart
bättre än partidraget.
34...£b2!
Nu har vit ingen återvändo.
35.¦c8+ ¢g7

1222222223
Ç +r+ + +5
ÆQ + +oL 5
Åp+ +o+ O5
Ä+ +m+ O 5
Ã + + + +5
Â+ + P +p5
ÁtW + Pp+5
À+ + +bK 5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

36.£d4+
Tvunget. Vid det här laget
– men dessvärre inte två drag
tidigare – hade jag sett att 36.e4?
vederläggs av 36...¤b6! Detta

visar, på ett grymt sätt, vådan
av att inte räkna ordentligt.
Och nog är det en fascinerande
omständighet för den som
tänker abstrakt: Att en nackdel
med 34.a6? är att draget släpper
kontrollen över b6.
36...£xd4 37.exd4 ¤b4!
Vit har fått sitt dambyte men
på usla villkor eftersom svart
kommer att vinna d4-bonden.
Svart står idealt med tornet
bakom vits fribonde. Enligt
datorn har vit fortfarande fördel
men jag ser inte hur den ska
kunna förvaltas. Partiet slutade
remi några drag senare.
NÄR MAN BILR äldre och har
samlat på sig erfarenhet är det
lätt att man nöjer sig med att
göra drag som känns rätt och
har fungerat många gånger förr.
Det är en farlig inställning.
Glöm därför inte bort att också
vara konkret och ”tänka som en
dator”. Då blir erfarenheten den
styrka den trots allt är och bör
vara. n

Välkommen till
schack-SM 2016 i Uppsala

TRÄNINGSTIPS
 Spela och analysera mycket!
 Tänk som en dator, ibland i alla fall! Försök räkna till slutet och låt inte
förutfattade meningar (”allmän positionskänsla”) styra alltför hårt.
 Variera dina öppningar/varianter! Detta är ett bra tips både på kort sikt
(motståndaren kan överraskas) och på lång sikt (man ökar sin schackliga
förståelse genom att pröva olika ställningstyper).
 Lär dig att bli en schackpsykolog! Att tvinga in motståndaren i ställningar
där denne är obekväm kan vara ytterst värdefullt.
Rådet gäller i första hand spelöppningen men även andra faser av partiet.

sm2016.schack.se

Tävlingsklasser
Klass

Spelform

Uttagning

SM-gruppen

9 ronder Berger

Spelare 1-3 i SM-gruppen 2015. Vinnaren i Mästar-Elit 2015. Sex spelare efter
Elorating 1/3. Anmälan till förbundskaptenen senast 17 mars.

Mästar-Elit

9 ronder Berger

Spelare 2-3 i Mästar-Elit 2015. Spelare
1-2 i Mästarklassen 2015. Ettan i JSM
2015. Fem spelare efter rating (Elo 1/6,
om Elo saknas så LASK 1/5).

Tävlingsinformation
Ev. åldersgräns

Junior-SM

9 ronder Berger

Spelare 2-4 i Junior-SM 2015. Vinnaren
i Kadett-SM 2015. Sex spelare på rating
(Elo 1/6, om Elo saknas så LASK 1/5).

1996 och senare

Veteran-SM

9 ronder Schweizer

Öppen anmälan

Män/kvinnor:
1956/1966
och tidigare

Kadett-SM

9 ronder Schweizer

Öppen anmälan

2000 och senare

Minior-SM

9 ronder Schweizer

Öppen anmälan

2003 och senare

Knatte-SM

12 ronder Schweizer

Öppen anmälan

2006 och senare

Veteran allmän

7 ronder Schweizer

Öppen anmälan

Män/kvinnor:
1956/1966
och tidigare

Mästarklassen

9 ronder Schweizer

Enligt SSF:s klassregister.

Klass 1-4

7 ronder Berger.
En grupp kan bli
Schweizerlottad

Enligt SSF:s klassregister.

Weekend 1 & 2

5 ronder Schweizer

Öppen anmälan

Knatteweekend

11 ronder Schweizer

Öppen anmälan

Schackfyranmästaren

8 ronder Schweizer

Kvaliﬁcering genom en lokal Schackfyranmästartävling 2016. Anmälan till
kansliet@schack.se.

Blixt-SM

11 ronder Schweizer

Öppen anmälan

Sikta mot
Stjärnorna

Lagtävling

Kvaliﬁcering genom skoltävlingar. Anmälan till kansliet@schack.se.

Chock-SM

Beroende på antalet
anmälda lag

Öppen anmälan

Problemlösnings-SM

Två klasser, för nybörjare och erfarna

Öppen anmälan

2006 och senare

Anmälan
Via SM:s hemsida sm2016.schack.se. Uppge
namn och klass. Anmälningsavgiften ska
vara SSF tillhanda senast den 15 juni 2016.
Betala till plusgiro 6522-7 (Sveriges Schackförbund).
Anmälningsavgifter
M-Elit, J-SM, veteran-SM
Klass M, 1-4, Veteran Allm.
Kadett-, minior-, knatte-SM
Weekendturneringen I & II
Knatteweekend
Schackfyranmästaren
Blixt-SM

750 kr
650 kr
500 kr
350 kr
250 kr
200 kr
200 kr

Priser
SM-gruppen: 25000, 21000, 17000, 13000,
10000, 8000, 6000, 5000, 4000, 3000
Mästar-Elit: 4000, 2500, 1500, 1000
Junior-SM: 3000, 2000, 1000, 500
Veteran-SM: 4000, 2500, 1500, 1000, 500
Mästarklassen: 3000, 2000, 1000, 500, 500
Blixt-SM: 75 procent av startavgifterna går
till prispengar.
Övriga klasser: Sakpriser
Klasskontroll
Vid anmälan utförs klass- och medlemskontroll. Utländsk spelare har rätt att delta i
Klass M-IV samt i Veteran allmän och Weekendturneringarna utan att vara medlem i
svensk schackklubb.

Regler
Fides spelregler och SSF:s tävlingsbestämmelser tillämpas. Alla klasser eloregistreras
om möjligt.
Betänketid
Alla sanktionerade klasser:
40 drag/90 min + 30 min/resten + 30s/drag.
Weekendturneringen:
90 min+30 s/drag för hela partiet.
Knatte-SM: 45 min + 10 s/drag.
Knatteweekend: 10 min + 10 s/drag.
Schackfyranmästaren: 10 min/spelare
Sikta mot Stjärnorna: 10 min/spelare
Blixt-SM: 3 min + 2 s/drag.
Dispens
Ratinggränser för dispens är 2150 i Klass M,
2000 i Klass I, 1800 i Klass II och 1400 i
Klass III. Spelare som uppfyller ratingkravet
för dispens har rätt att anmäla sig direkt till
den högre klassen.
Antingen Elo 1/6 eller LASK 1/5 (om Elo inte
ﬁnns) gäller och anmälan på dispens kan
därför göras först efter dessa datum. Vill du
anmäla dig tidigare anmäler du dig till den
klass du tillhör och anger att du vill ﬂyttas
upp om möjligt.
Kongress
Söndagen den 17 juli hålls Sveriges Schackförbunds årliga kongress på Uppsala Konsert
& Kongress. Kongressen är öppen för alla.

Logi
Boka rum på något av de speciella SM-hotellen Park Inn, Hotell Svava eller Hotell/Vandrarhem Centralstationen. Alla ligger centralt
i stan och med mycket kort promenad till

spellokalen Uppsala Konsert & Kongress.
Boka via SM-hemsidan (sm2016.schack.se)
för att få del av de speciella SM-priserna,
som gäller för bokning senast den 15 juni.

Program
SMgruppen

JSM
M-Elit
VSM, M

Kl. 1-4
Kadett,
Veteran minior-SM
allmän

Knatte-SM

Sommarläger i Göteborg 7-10 juli

Weekend
1+2

15/7

Övrigt

17-21**

16/7

15-20

14-19*

10-14
15-19

Knatteweekend 10-18***
S4an-mästaren 12-17****

17/7

16-21

16-21

9-13
14-18

Knatteweekend 10-13
Sikta mot stjärnorna 12-17****
SSF:s kongress 9-16

18/7

15-20

14-19

14-19*

14-19*

14-16*

19/7

15-20

14-19

14-19

10-15
16-21

14-16
16.30-18.30

Problemlösnings-SM 9-13

20/7

15-20

14-19

14-19

14-19

14-16
16.30-18.30

Chock-SM 10-13
Schackbio 19-21

21/7

15-20

14-19

14-19

14-19

14-16
16.30-18.30

Blixt-SM 9-13

Schackbio 19-21

22/7

15-20

14-19

14-19

10-15
16-21

14-16
16.30-18.30

17-21**

Schackbio 19-21

23/7

15-20

14-19

14-19

14-19

14-16
16.30-18.30

10-14
15-19

Simultanuppvisning 9-12

24/7

11-16X

10-15X

10-15

10-15

10-12

9-13
14-18

* Personlig anmälan senast 12.00
** Personlig anmälan senast 15.00
*** Personlig anmälan senast 9.00
**** Personlig anmälan senast 11.00
X
Ev. särspel i SM eller JSM spelas 17.00-19.00

4 timmar schackundervisning varje dag. Gruppindelning
efter rankingtal. Övrig tid: Bad, mat, ﬁka o trevliga aktiviteter
Lägret avslutas med en turnering där ledarna följer alla partier,
och snabbanalyserar med spelarna efteråt.
Plats: Örgryte Schackklubb, Kärralundsskolan, Birkagatan 61
Boende: Hotel Örgryte 031-707 89 00, Lisebergsbyn 031-840 200
Några sängplatser, privat boende. 200 kr per person o natt i dubbelrum
250 kr per natt i eget rum
Antal lägerdeltagare: max 40 st. Fram till 1 juni är 10 platser reserverade
för spelare över 2000 i ranking, samt 10 platser för tjejer.
Därefter öppnas alla platser.

21:a PÅSKTURNERINGEN
Norrköping, 25 – 28 mars
På långfredagen spelas snabbschackspartier och resten
av påskhelgen blir det långpartier (eloregistrerade).
paskturneringen@schack08.se / 073-9178783 (Bo Andersson)
Inbjudan & info: www.schack08.se/pask2016

För mer information, kolla SM-hemsidan
sm2016.schack.se.
Vi ﬁnns också på Facebook:
www.facebook.com/schackSM2016

Frågor om anmälan:

Carl Fredrik Johansson, Uppsala SSS
cfj@usss.se, tel 070-7334160
Niklas Sidmar, Sveriges SF
niklas.sidmar@schack.se
tel 011-107420

Dagläger Tider:
Torsdag 14-20
Fredag 10-16
Lördag 10-16
Söndag 10-16

Pris per person 1000 kr. Lunch och ﬁka varje dag ingår
Anmälan eller frågor till tränarna nina_blazekovic@hotmail.com, 073-698 10 95
eller ari.ziegler@gmail.com, 0707-15 85 05
Ett samarbete mellan Örgryte SK och Sveriges SF

Tidskrift
för Schack

Kontakt
Allmänna frågor:

Instruktörer:
GM Tiger Hillarp
IM Ari Ziegler
Nina Blazekovic






rmars 





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






































Träningstipset: Den norska schackskolan

Profilen: Linnea Johansson Öhman

TVÅ RAKA segrar slutade
norrmannen Jon Ludvig Hammer
tvåa i årets Rilton Cup. Han var ändå
nöjd eftersom han tog steget in i
världseliten. När han ett par veckor
senare intervjuades av bloggen
”Sjakkfantomen” sa han något som jag
anser är nyckeln till att lyckas i schack.

EFTER

När nioåriga Linnea Johansson Öhman fått smak
för kött är hon inte att leka med. I Flick-SM har hon
byggt ett långt staket med 22 raka segrar.

Hur kommer det sig att du började spela?
– Min storebror började gå på schack och då ville jag också
göra det. Det roligaste är olika tävlingar eftersom man får möta
en massa människor man inte mött förut. Sedan tycker jag det
är roligt med slutspel.
Jaså, många juniorer gillar inte slutspel, men det är nyttigt.
Har du något mål, eller spelar du bara för att det är kul?
– Jag spelar bara för att det är roligt, och för att jag vill bli bättre.
Har du något tips till andra som vill bli bättre?
– Träna mycket, spela många tävlingar, och fortsätt kämpa
även om man förlorar.

Foto: Lars OA Hedlund

Två år på rad har du har vunnit Flick-SM med full pott. Har
du något hemligt knep?
– Nja, har inget direkt hemligt knep men jag brukar testa olika
saker, träna mycket och spela mycket. Jag tränar mycket på
klubben, extraträningar, hemma och på datorn.

PROFILEN
Namn
Klubb
Bor
Född
Aktuell

Linnea Johansson Öhman
Järfälla SS
Jakobsberga
5 maj 2006
Vann Flick-SM för andra
året på rad med 11 av 11
Öppning Drakvarianten i Sicilianskt,
helst som vit
Förebild Ingen speciell
Kuriosa Har provat krokodilkött och
tyckte att det var gott

UNGDOMSREDAKTÖR
Martin Lokander faller för åldersstrecket och Tidskrift för Schack söker därmed en ny redaktör för
ungdomssidorna. Är du född 1997 eller senare och intresserad av text, schack och intervjuer?
Då har du chansen att göra en viktig insats för svenskt schack.
Uppdraget består i att skriva till TfS, men inte att formge materialet. Därför krävs inga förkunskaper.
Intresserade kan höra av sig till axel.smith@schack.se senast den 1 maj. Allt är öppet kring ungdoms
sidorna och ni kan vara en grupp som samarbetar. Alla goda idéer är varmt välkomna!
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Foto: vg.no

¤ ungdomssidorna

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

SJAKKFANTOMEN: Har du tre goda råd
för seriösa spelare om hur man bör
”träna schack”?
JON LUDVIG: Den norska skolan är helt enkelt att spela mycket. Det har fungerat för Simen (Agdestein),
det har fungerat för Magnus (Carlsen) och det har fungerat för mig. Och det har definitivt fungerat för
Aryan (Tari). Helt enkelt att man tränar schack när man har lust till det och att man spelar mycket – det
är den norska schackskolan.

IDAG MÅSTE MAN spela mycket och man vill bli duktig. År 2010 kunde man läsa i Sydsvenskan att 16-årige
Nils Grandelius tränat 15 timmar i veckan och rest på tävlingar mellan 150 och 200 dagar per år.
Det är också viktigt att möta så hårt motstånd som möjligt. För vissa är det en självklarhet, och det var
det säkert för Jon Ludvig när han svarade på intervjufrågan, men trots det undviker många det. Varje år
när Rilton närmar sig får man höra:

”Jag känner mig inte redo att möta spelare på den nivån”
”Jag måste träna mycket mer än vad jag har gjort för att möta så bra spelare”
”Jag vill kunna spela om pris i den lägre turneringen”
De första två kommentarerna tyder på bristande självförtroende, även om man inte tror det själv, och
den sista inställningen är mycket kortsiktig. När jag hör sådant håller jag ofta tyst och hoppas att det inte
blir något pris, så att personen väljer det smartare alternativet nästa gång.
Faktum är att jag själv gjort samma misstag. När jag var tolv år gammal ställde jag upp i Rilton 1800
som en av de högst rankade, för att försöka vinna förstapriset. Insatsen blev katastrofal. Jag kom inte i
närheten av prispallen. Det var tur – i efterhand måste jag säga att det var det bästa som kunde hänt mig.
Det kommande året blev ett av mina bästa någonsin. Jag lovade mig själv att alltid möta så bra motstånd
som möjligt, och det lönade sig. Sommaren inleddes med att jag kom sist i Junior-DM. En vecka senare
valde jag att vara slagpåse i Junior-SM i stället för att vara favorit i Minior-SM. Jag tog 2½ av 13.
Resultaten kanske inte låter som en framgång, men när sommaren var slut var jag klart bättre än
tidigare. Efter att ha mött starkare spelare på löpande band var det inga problem att ta hand om de som
tidigare var jämnstarka. När Rilton närmade sig valde jag förstås att ställa upp i Rilton Cup, trots att jag
var lägst rankad. Förmodligen är jag den enda som hoppat från Rilton 1800 till Rilton Cup på ett år, men
det går snabbt när man kommer till rätt insikt.
I ÅR FICK VI se en hel drös juniorer ta chansen i Rilton Cup, och de flesta har nu utvecklats till en nivå de

inte varit i närheten av tidigare. Det är bara att se på resultaten för Isak Storme, Felix Tuomainen, Milton
Pantzar, Anton Darnell, Baldur Teodor Petersson och Martin Jogstad.
Se tre partiexempel på nästa uppslag.
TfS #1
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1222222223
Ç + +t+l+5
Æ+ W P Oo5
Åo+ + T +5
Ä+oBpRm+ 5
Ã +o+ O +5
ÂP + + + 5
Á P + +pP5
À+ +qR +k5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9
Det är lika material, men vit står
aktivt och centrumbönderna är
livsfarliga.
44.d6!
Den vackra bonden offras
för att öppna ställningen. Vit
kan också spela lugnare med
44.¥b4!?
44...¤xd6 45.£d5+ ¤f7
Svart förlorar efter 45...¢h8?
46.¦e6! och vits dam tränger in:
46...¤b7 47.¦xf6 gxf6 48.£f7!
med mattangrepp.
46.¦e6!
Vit har ingen omedelbar
kross, men svart är fullständigt
uppsnurrad.
46...¦g6 47.¦xg6 hxg6 48.¦e6
¢h7 49.¦xa6
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Till priset av en kvalitet
överlevde svart mattangreppet.
Nästa steg för vit är att
konsolidera sin materiella
fördel utan att tillåta för mycket
motspel.
51.£e6 £d8 52.£xg6+ ¢g8
53.h3 f3!
Svart inser att han måste
skapa snabbt motspel.
54.gxf3 £d1´55.¢h2 £e2+

1222222223
Ç + + +l+5
Æ+ + +mO 5
År+ + +q+5
Ä+o+ + + 5
Ã +o+ + +5
ÂP + +p+p5
Á P +w+ K5
À+ + + + 5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

56.¢g3
Partiet slutade till sist remi,
men Storme hade fått en
vunnen ställning efter 56.£g2!
£e5+ 57.¢h1 £e1+ 58.£g1
£e2 59.£g3! Det tar dock tid
innan vinsten är i hamn.

o Linus Johansson

n Sergey Ivanov
þ Rilton Cup 2015-16

1222222223
Ç + +t+ +5
Æ+ W PmOl5
År+ + +o+5
Ä+oBq+ + 5
Ã +o+ O +5
ÂP + + + 5
Á P + +pP5
À+ + + +k5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

1222222223
Çt+vWt+l+5
ÆOo+ +oOo5
Å Vm+oM +5
Ä+ +o+ + 5
Ã Pp+ + +5
ÂP N P N 5
Á B +bPpP5
ÀR +q+rK 5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

Det är inte enkelt att försvara
sig mot hotet mot f7. Den
polske IM:en gör det bästa av
siutationen.
49...¦xe7! 50.¥xe7 £xe7

Svart har fortfarande svårt att
få ut löparen på c8 och Ivanov
försöker lösa problemet med
taktiska medel.
12...d4?! 13.¤a4!
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Storme fick sitt genombrott i Rilton.

Ett utmärkt bondeoffer.
13...dxe3
14.¤xb6
exf2+
15.¦xf2 axb6
Kompensationen består i löparparet och svarts dåliga löpare.
16.b5! ¤b8

1222222223
ÇtMvWt+l+5
Æ+o+ +oOo5
Å O +oM +5
Ä+p+ + + 5
Ã +p+ + +5
ÂP + + N 5
Á B +bRpP5
ÀR +q+ K 5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

17.¦xf6!!
Löparen på b2 blir superstark.
17...gxf6
Efter 17...£xd1+ 18.¦xd1 gxf6
19.¤e4 kan det följa en katastrof
på f6. Det mest naturliga är
19...¤d7 men då slår vit till igen:
20.¦xd7!! ¥xd7 21.¤xf6+ ¢f8
22.¤xd7+ ¢e7 23.¤xb6.

1222222223
Çt+ +t+ +5
Æ+o+ Lo+o5
Å N +o+ +5
Ä+p+ + + 5
Ã +p+ + +5
ÂP + + + 5
Á B +b+pP5
À+ + + K 5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9
Analysdiagram

Tre lätta pjäser mot torn är
ovanligt. Här är vits löpare så pass
starka att damflygelbönderna
snabbt springer nedför brädet.
18.¤h5 ¤d7?
Att behålla damerna är än
värre för svart, med tanke på
kungen.
19.£d4??
Johansson stod fortfarande
väldigt bra, men efter ytterligare
misstag förlorade han. I stället
hade han kunnat punktera
partiet med 19.£d2!, med
planen att sätta matt på g7,
eller att spela 20.¤xf6+ följt av
21.£g5+.
... och senare 0-1.

o Martin Jogstad

n Martin Percivaldi
þ Rilton Cup 2015-16

1222222223
Ç VlT +mT5
Æ+o+w+ + 5
Åo+o+o+ +5
Ä+ Po+ O 5
Ã P + + +5
ÂP +nPbPo5
Á R + P P5
À+ +q+rK 5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9
24.a4! ¤f6 25.b5
Vit binder upp svarts
kungsflygel och står förmod
ligen redan på vinst.
25...axb5 26.axb5 cxb5
Damflygeln öppnas ändå upp,
så svart kan lika gärna plocka på
sig bönder.
Svart hinner inte fly:
26...¦df8? 27.bxc6 bxc6 28.£a4
och svarts kung kommer inte
långt.
27.£a1!
Damen hittar ett effektivt sätt
att tränga igenom svarts försvar.
27...e5 28.¤b4 e4 29.¥e2

Vit har spelat lugnt och sansat
och svart kan bara vänta på att
dödsstöten på damflygeln.
29...¥e5 30.£a8+ ¢c7 31.£a5+
¢c8

1222222223
Ç +lT + T5
Æ+o+w+ + 5
Å + + M +5
ÄQoPoV O 5
Ã N +o+ +5
Â+ + P Po5
Á R +bP P5
À+ + +rK 5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

32.c6!! bxc6 33.¦c2
Vit har offrat alla sina
damflygelbönder,
men
de
öppna linjerna garanterar att
svarts kung fastnar i ett mattnät.
33...£b7 34.¦xc6+ ¢d7 35.¦b6
£c7 36.£xb5+ 1-0
– ATT SPELA RILTON är en stor
grej, sa Martin Jogstad efteråt.
Det är inte alla som vill åka
iväg tio dagar över nyår, men
det finns inte så många chanser
att spela bra turneringar inom
Sverige. Om man vill utvecklas
tror jag det är rätt med Rilton,
där man får chansen att möta
riktigt tufft motstånd.
– Betänketiden passade per
fekt och lokalen var trivsam. Det
var skönt att hela tiden få spela
mot högre rankat motstånd och
inte ha någon onödig press på
sig.

Foto: Lars OA Hedlund

n Mateusz Kolosowski
þ Rilton Cup 2015-16

Foto: Lars OA Hedlund

o Isak Storme

Martin Jogstad blev bäste svenske
kadett i Rilton Cup.

AKTIVITETSTOPPEN

antal elopartier det senaste året

Tom Rydström
Martin Lokander
Hampus Sörensen
Anton Darnell
Emanuel Sundin
Felix Tuomainen
Jung Min Seo
Leo Hedström Crevatin
Baldur Teodor Petersson
Philip Sandberg
Milton Pantzar
Anna Cramling
Axel Berglind
Isak Storme

143
130
111
104
101
93
93
87
84
81
79
78
75
74

Bokpris utlovas om någon
tar över förstaplatsen innan
Tom Rydström lämnar
junioråldern den 1 jan 2018.

JUNIOR-SM. Efter fyra års uppehåll kommer den Svenske
Juniormästaren åter att bli direktkvalificerad till SM-gruppen.
Syftet är att ge en morot för att träna, men också att göra JSM
till en stark och tuff tävling för de bästa svenska juniorerna.
Det är därför viktigt med stor uppslutning i Uppsala i
sommar. Anmäl er redan nu på sm2016.schack.se
TfS #1
2016
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Schackduellen

 Läs mer på
schack.se/tfs

– Sverige rider på Carlsenvågen
Den femte januari TV-sände Expressen en snabbschacksmatch mellan Nils Grandelius
och den femtonårige amerikanske stormästaren Sam Sevian.
– Medierna har sett vad som hänt i Norge, säger Riltonkommitténs ordförande Ingemar
Falk, som höll i projektet. När upplägget var klart skickade Aftonbladet ett sms med ett
enda ord: Grattis.
I början av sändningen kom 1 000 nya tittare in var femtonde sekund. De fick se en
entusiastisk studievärd, pålästa gäster och en match som spetsades till av att spelarnas
puls och hjärtrytm mättes genom en öronsnäcka.
– Sam måste skapa obalans, antingen på brädet eller emotionellt, sa kommentator
Pontus Carlsson efter att Grandelius vunnit det första partiet. Idrottspsykologen Anders
Nilsson var nöjd med vad han såg.
– Nils andning är kort, men han har ett imponerande lugn. 51 % i balans, det är optimalt
för att tänka smart. Han har ett övertag på den inre sidan.
När Sam Sevian kom i tidsnöd blev studiovärden exalterad och räknade ned klockan.
– Då hörde jag folket i kontrollrummet ropa, sa Grandelius efteråt.
Det hindrade inte honom från att vinna även det andra partiet.
– Vi fick en ny schackstjärna, sa Ingemar Falk dagen efter partiet. När man tänker schack
tänker man Nils Grandelius – en galjonsfigur. Han fick skriva autografer.
Mitt under matchen ringde TT och tyckte att det var “Jävligt spännande”, och de följande
dagarna blev det flera artiklar i media runt om i landet.
Nu är planen att ordna en TV-match mellan Grandelius och Magnus Carlsen.

Så testades spelarnas känslor under TV-partierna
PULSEN OCH HJÄRTRYTMVARIABILITET (HRV)
Till vänster ser du hjärtslagen. Två efter
följande hjärtslag är inte identiska i kraft
och längd. HRV (den blåa kurvan) mäter
skillnaden. Stora svängningar indikerar djupa
andetag, ett tecken på att man är lugn. Sam
Sevian var uppe i 120 slag per minut under
partiet.

Anders Nilsson är mental coach och leder ett företag som bland annat mäter hjärtrytmvariabilitet. Vid EMguldet 2015 hjälpte han U21-landslaget i fotboll att nå sitt bästa tillstånd och hantera svåra situationer.

’’

Kroppens autonoma nervsystem gasar och bromsar
hela tiden och speglar vår inre balans.
Det är vanligt att spelarna vid stressade situationer
gasar sitt nervsystem för mycket vilket leder till att spelaren får
svårt att fokusera, tänka klart och återhämta sig. Genom att
HRV-träna förmågan att fokusera, andas samstämmigt och
skapa sitt bästa tillstånd så ökar möjligheten för spelaren att
klara svåra situationer under ett parti. Spelaren ser sin inre
balans direkt i sin dator eller mobiltelefon.
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GRAFEN VISAR DITT HRV-RESULTAT
Grandelius jämna stigande kurva visade
att han hade ett bra resultat under partiet.

REPRIS!

AUTONOMA NERVSYSTEMET (ANS)
Termometrarna visar hur stor del av partiet
spelaren har varit inställd på broms (rött),
gas (blått) respektive varit i zonen (grönt).

Se schackduellen på Expressen TV:
www.expressen.se/tv/nyheter/schackgeniernas-tuffa-duell-1
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r boknytt

Foto: Wikimedia Commons

Thomas Engqvists bok om Tigran Petrosian nominerades till brittiska schack
förbundets Book of the Year Award. Nu har han tagit ytterligare ett steg bakåt i
historien. Anders Sandström har läst om en spelare som gick bort alltför tidigt.

En bortglömd guldgruva

T

homas Engqvist är tillbaka med en
ny bok i förlaget Everyman Chess
intressanta format ”move by move”, som
med sina återkommande quizfrågor
uppmanar läsaren att tänka själv i mästarens
tankespår, i stället för att snabbt och oreflekterat
spela igenom partierna.
Förra gången hette huvudrollsinnehavaren
Petrosian. Det blev en bra bok, men sägas bör väl
att den gode Tigran kanske inte var den ideala
rollmodellen för just det här konceptet.
Få spelare av världsklass utförde väl fler drag
som var oförutsägbara för både samtida elit och
senare tiders klubbspelare än just Petrosian.
Den här gången blir det en helt annan sak när
Engqvist tar sig an en av det sovjetiska schackets
orättvist försummade hjältar – Leonid Stein, född
1934.
Som en pragmatisk fighter och konkret
angreppsspelare, en dynamiker som i egna ögon
var mer taktiker än positionsspelare, ligger Stein
väl till för schackanalytiskt gissande av typen
”move by move”.
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jämställt läge i tio partier mot vardera Smyslov och Petrosian
talar sitt tydliga språk om nivån.
Hans väldiga holmgång mot Fischer i Interzonalen i Sousse
1967 gav också resonans länge efteråt. Fischer vann, men den
påminnelse han fick var tydlig.
Det var under förberedelserna inför kandidatcykeln om vem
som skulle få möta Fischer om VM-titeln 1975 – Karpov fick
den så småningom ”gratis” efter att Fischer lämnat walk over
– som ödet slog till
och berövade Stein
Stein blev aldrig
livet.
När han i gryn
världsmästare, men
ingen den 4 juli
hans brutala slagstyrka
1973 togs till vård
fanns ständigt som ett hot
i Moskva för en
mot de sex titelhållare som
förödande huvud
skuggade hans karriär.
värk fick han först
tabletter och sedan
någon form av injektion.
Ingen av åtgärderna räckte för att stoppa vad som kan ha varit
en massiv hjärnblödning. Leonid Stein var död, 38 år gammal.
Thomas Engqvists nya bok formar sig till ett senkommet
äreminne över en stor schackspelare. Men Engqvist har också
modet att förhålla sig kritisk till sin huvudpersons spel i många
av partierna.
Hans frågor om ”nästa drag” känns oftast välplacerade, men
i facitanalyserna finns inte sällan både ett och två frågetecken
inför mästarens sätt att lösa de schackliga gåtorna.
Det ska därmed sägas att för den som känner sig mer upplagd
för underhållning än för analytiska utmaningar går det alldeles
utmärkt att – mot konceptet, men med Engqvists handfasta
kommentatorsstöd i ryggen – ”bara” spela igenom partierna.

’’

S

Stein – move by move
Thomas Engqvist (Everyman Chess)
Leonid Stein blev aldrig världsmästare under
sin i förtid avbrutna karriär, men hans brutala
slagstyrka fanns ständigt som ett hot mot de sex
titelhållare som skuggade hans karriär – fem
ryssar plus, naturligtvis, Bobby Fischer.
Resultaten +2 mot Tal, +1 mot Spassky och

om ett belysande exempel väljer vi ett av vad författaren
kallar Steins två odödliga partier – (det andra spelades
mot ukrainaren Krogius två år tidigare) – mot Gligoric
i matchen Sovjet-Jugoslavien 1962.
Efter en dramatisk drabbning präglad av kamp och ömsesidiga
misstag slår Stein till, sent i ett laddat tornslutspel. Vi kommer
in i partiet just när läsaren uppmanas ta sig en lutare över svarts
48:e drag. Se diagrammet till höger. Precis som i boken krävs det
att man är duktig på att inte tjuvkika på vad som spelades.
Sammantaget är Leonid Steins schackliga kvarlåtenskap
väl värd en modern genomlysning. Det är bara att hoppas att
Thomas Engqvists bok får den publik den förtjänar. Han har
gjort ett gott grävjobb i en alltför länge bortglömd guldgruva. n

 Svetozar Gligoric
n Leonid Stein
 Lviv 1962


    
   
   
    
   
   
   
   

48...e3!!
“A move of rare beauty”,
said Averbakh. Gligoric said
something similar: “This move
is like a chess study. Black is
gaining a vital tempo regardless
of the lost material.”
49.¦xf8 d2 50.c7 d1£+ 51.¢g2
£g4+ 52.¢f1 £c4+ 53.¢g2 e2
54.¢f2


    
   
    
    
   
    
  
    

Question: Can you spot
Black’s winning move?
Answer: 54...£e6! 55.¢e1
£xd6 56.¦h8+
White does not have time for
56.c8£ on account of 56...£d1+
57.¢f2 e1£+ 58.¢g2 £g1+
59.¢h3 £h5 mate.
56...¢g6 57.¦g8+ ¢h5 0–1
Kommentarer av Thomas Engqvist
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SYMBOLIKEN
Schack är fullt av symbolik och filmvärlden har
varit snabb att plocka upp och vrida om det
tacksamma spelets många draglägen. Vsevolod
Pudov
kins 30 minuter långa Schackfeber
(”Shakhmatnaya goryachka”, 1925) är ett tidigt
exempel och beskriver hur en hel stad (läs helt
land) är fångna i en schacktrans. Handlingen
kretsar kring en man som är i färd med att gifta
sig, men där hans blivande maka till slut ställer ett
ultimatum – schacket eller henne. Hennes bästa
vän varnar till och med att ”det största hotet mot
ett äktenskap är schack”. Mannens garderob består
av rutiga strumpor, scarfar, kepsar och näsdukar.
Hans husdjur är svartvita kattungar. Pudovkins
film är en snillrik mix mellan svartsjuka, hysteri
och slapstick. En intressant detalj är att kubanska
José Raúl Capablanca, världsmästare mellan 1921
och 1927, gör en cameo (ett kort gästspel).

Rörd pjäs, förd pjäs
schack i filmhistorien

Säg ”schack på film” och de flesta tänker på matchen
mellan riddaren Antonius och Döden i Det sjunde
inseglet (1957). Givetvis en ikonisk scen, men spelet har
varit en del av filmhistorien sedan dess vagga. Robert W.
Pauls kortfilm A Chess Dispute kom redan 1903. Senast
i genren är Pawn Sacrifice som hade premiär i höstas.
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FREDRIK SÖDERLUND
Frilansande filmskribent
och filmvetare

Life of a king.

Life of a King (2013) av Jake Goldberger ut
spelar sig i Washington och har en tydlig symbolik för klasskillnader. Vita huset är de vita
spelarna, slummen som befolkas av afroamerikanska invånare de svarta. Eugene Brown (Cuba
Gooding Jr) har precis kommit ut från fängelset och fått rådet ”Take care of the king, everything else follows” av sin vän Searcy (”the chess
man”) på anstalten. Eugene börjar jobba som
vaktmästare på en skola där rektorn passande
nog heter Ms. King. Han får i uppdrag att vakta
ett antal elever som har kvarsittning varje dag.
Trevande försöker han få dem att spela schack
och fokusera på nuet istället för att driva omkring
på gatorna och livnära sig på drogförsäljning.
Nästan som ett optimistiskt tämjande och ett nyttigt kreativt alternativ. Som i ett schackparti böljar
underläget och övertaget om vart annat.

Genesis
Potini är The
Dark Horse
i James Napier
Robertsons
film från 2014.
Mörkret i
titeln kan ha
fyrdubbel
b e t y d e l s e . Queen to play.
Dels brottas
Genesis med den mörka sidan av sin bipoläritet
och dels forslas han snabbt in i sin brors brottsbana efter att han kommit ut från mentalsjukhuset. Han fick smeknamnet ”den svarta springaren”
när han använde sig av schackspelet för att hålla
koncentrationen i schack på anstalten. En dark
horse är ju dessutom en oväntad vinnare i valfritt sammanhang. Genesis letar upp en gammal
vän som ansvarar för schacksällskapet Eastern
Knights. En trygg plats för ungdomar utan närvarande föräldrar och vars liv är rotade i kriminalitet. De behöver stabilitet, entusiasm och ett
syfte i livet. En turnering i Auckland äger rum om
sex veckor och oavsett hur det går är deltagandet en bedrift – en triumf långt över allas förväntningar.
Kungen av Oudh i Satyajit Rays Schackspelarna
(”Shatranj Ke Khilari”, 1977) delar upp sitt dygn
efter sina fem heliga schackpartier. Han är så
pass besatt av spelet att det snart omvandlas till
farlig eskapism. Kungen vill inte kännas vid vad
som händer med landet när britterna står på barrikaderna redo att ta över. Han dedikerar sitt
liv åt brädet istället för att se vad som händer i
verkligheten. Han retirerar och offrar sina bönder,
i det här fallet sina soldater som ombeds slänga
sina vapen i en hög utanför slottet. Satyajits film
är både en tragisk skildring av kolonialism och en
sinnlig berättelse kring hur ett spel tar sig så långt
in i medvetandet att det blockerar världsuppfattningen.

BOBBY FISCHER x 3
I Oskyldiga drag (”Searching for Bobby Fischer”,
1993) av Steven Zaillian måste Josh Waitzkin överkomma all rädsla och stress, hata sina motspelare
och aldrig mer spela blixtschack mot bluffmakarna i parken. När det sjuåriga underbarnet får
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direktiv från sin coach Bruce (Ben Kingsley i ännu
en av sina roller som intellektuell och inbunden)
är det fokus på spelet och inget annat. Sökandet
efter legendaren i filmens titel bygger både på hur
Josh försöker förstå varför Bobby Fisher spårlöst
försvann, hur han ska kunna spela som världsmästaren och ett letande efter motivationen som
ibland tryter när alla runt omkring honom förväntar sig att han ska vinna varje match.

’’

Kvinnan slipper bli en tyst
bisittare som ska stödja
mannens spirande galenskap.

Den riktiga Bobby Fisher slog hela världseliten
redan som 16-åring. I en intervju i Liz Arbus
storartade dokumentär Bobby Fisher mot världen
(”Bobby Fisher against the world”, 2011) menar
han att han blev seriöst intresserad av spelet som sjuåring. I början av 70-talet beskrevs
Bobby Fischer som schackets motsvarighet till
Muhammed Ali – en bad boy som gjorde ett komplext spel hippt. Också mycket för att han grävt
sig upp från slummen i Brooklyn till att slå hela
världseliten som tonåring. Han var den amerikanska schackdrömmen.
Den kontroversiella matchen mot Boris Spassky
på Island 1972 blev början på ett så pass irrationellt beteende att han aldrig kom tillbaka till sans
och reson. Vanvettet kokade över. Den känsloladdade matchen blev också en symbol för det
kalla kriget mellan USA och Ryssland. Liz Garbus
tar intelligent och gripande pulsen på en man som
hela tiden skiftade mellan sorg, upprymdhet, kollaps och att vara en inspiration för en hel generation. Som uttrycket säger är gränsen mellan

genialitet och galenskap hårfin. I Bobby Fischers
fall tippade dessvärre vågskålen åt fel håll. Han
försvann, dök upp, försvann igen och gick bort för
alltid som en skäggig och bitter ensling 2008.
Senaste filmen i schackgenren gick upp på bio
i höstas. Edward Zwicks Pawn Sacrifice (2014)
är lite av en spelfilmsvariant av Garbus dokumentär, men lägger allt fokus på Fischer/Spasskymatchen. Vi tar del av Fischers nojor, nycker, konspirationsteorier och schizofreni.
Tobey Maguire spelar honom maniskt medan
Liev Schreiber är träig som Spassky. Visst är filmen förskönande och väl polerad, men ändå ett
bevis på att schack kan fungera utmärkt som fond
för en pulshöjande thriller. Spelet blev konstigt
nog aldrig något suspense-underlag för Alfred
Hitchcock. Han nöjde sig med tennis.

Garry Kasparov räknas enligt många som den bästa schackspelaren genom tiderna. 1996 utmanade han IBM:s nya
dator Deep Blue och vann. Året därpå ville dataföretaget ha
en returmatch och segrade. Matchen vänder upp och ner
på mästarens liv och kom att skapa ett tungt, svartvitt sigill i själen. Kasparov blev psykiskt förkrossad och anklagade
företaget för fusk och fult spel och ville se datorns loggfiler.
Det intressanta är att varken schackgeniet eller IBM förstår
hur ett icke levande ting kan vara så pass avancerat i utvecklingen. Enligt uträkningarna ska en programmerad dator
egentligen inte kunna göra så mänskliga drag.

Stanley Kubrick var en hängiven schackfantast.
I en scen i År 2001 – Ett rymdäventyr (”2001:
A Space Odyssey”, 1968) spelar datorn HAL
9000 mot huvudrollsinnehavaren Frank och vinner. ”Thank you for a very enjoyable game”, säger
vinnaren efter att ha beskrivit hur den kommer att
vinna inom några få drag.
Automatonen (en självspelande schackmaskin)
”The Turk” byggdes i slutet av 1700-talet. I själva
verket var det en mekanisk ”illusion” med en
skicklig spelare gömd inuti den träskapade boxen.
Spelaren var så pass kompetent att den lyckades
slå både Napoleon och Benjamin Franklin.
Den underhållande dokumentären Game Over:
Kasparov and the Machine (2003) av Vikram
Jayanti utgår också från legenden om ”The Turk”
där historien återberättas i öppningsscenen.

Galningar
Filmer med schacktema populariserar
spelet, men cementerar samtidigt
allmänhetens bild av schackspelare
som socialt handikappade galningar.
Det gäller även de få filmer som
har en regissör med inblick i schack
världen.

Computer Chess.

Den halvsömniga mockumentären Computer Chess
(2013) av mumble core-regissören Andrew Bujalski
utspelar sig på 80-talet under tre dagar och en schackturnering där samtliga deltagare ska försöka vinna över ett antal
datorer. Det lilla undangömda rummet på ett hotell badar
i algoritmer, artificiell intelligens, kablar och tekniknördar.
Filmen är fotograferad med videoutrustning från början av
80-talet så att sanningshalten ska få ett högre värde. Frågan
här är vem som egentligen vinner i slutändan – mannen
eller maskinen? Eller snarare hur människan ska lära sig
att vinna över sig själv. En av deltagarna siar ”By 1986, you
won’t stand a chance”.

Få spel förknippas så mycket med män som schack, men
eftersom drottningen kan röra sig fritt och kungen bara ett
steg i taget blir hon hans viktigaste bundsförvant. I schack
ges hon makten i relationen.
I ett flertal filmer slipper kvinnan bli en tyst bisittare som
ska stödja mannens spirande galenskap, kanske framför
allt i en film som Spelets mästare (”The Luzhin Defence”,
2000) som bygger på Vladimir Nabokovs bok Han som
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1 Krigsföring
2 Skört psyke
3 Klassisk
sportdramaturgi

MÄNNISKAN MOT MASKINEN

DROTTNINGARNA
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teman som återkom
mer när schack visas
på filmduken.

Shogi & go
I andra delar av världen får andra
brädspel bära den symbolik som
schack har i väst. Med en utåtriktad
huvudperson utmanar Manga- och
animeserien Hikaru No Go klichén.
Och den har gjort succé. Med
miljontals tittare har den ”givit liv
åt en go-trend av nästan ej tidigare
skådat slag” (wikipedia).

Felvända bräden
Hikaru No Go granskades av en
professionell spelare. Många schackfilmer verkar hoppa över den biten.
Spelarna ger upp genom att välta
kungen, och i Pawn Sacrifice spelade
Fischer igenom ett parti med 1.h4
h5. Allt behöver naturligtvis inte
vara rätt, då blir det tråkigt, men
många fel saknar syfte.
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spelade schack med livet (1930). En svettig och
kolerisk Alexander Luzhin (John Turturro) brottas lika mycket med sin barndom som med spelet.
Hans nyvunna kärlek för societetskvinnan Natalie
(Emma Watson) får honom att öppna sinnena
för något annat än sin maniska dedikation till
schacket. Natalie förblir damen som ligger steget
före den utsatta kungen.
I Queen to Play (”Joueuse”, 2009) av Caroline
Bottaro blir schack en flykt från vardagsmono
tonin för städerskan Hélène (Sandrine Bonnaire).
Hennes man har slutat se henne och får ett elektroniskt schack i present som ett desperat sätt att
försöka få dem att komma närmare varandra igen.
Försöket lyckas inte. Istället blir hon upplärd av
Dr. Kröger (Kevin Kline) som hon städar hos en
gång i veckan. Hon blir som besatt, spelar med
brödsmulor på en rutig restaurangduk och fantiserar om partier på alla rutiga underlag. Till och
med på det schackrutiga marmorgolvet på hotellet hon jobbar.
Bortsätt från att många av eleverna är flickor i
Life of a king och Brooklyn Castle finns det ingen
film som har en kvinna i huvudrollen förutom
Queen to Play. Däremot har flertalet av de dis-

Kortfilmen Schack.

AVBROTT

The Luzhin Defence

kuterade filmerna och de i den avslutande listan
glädjande nog regisserats av kvinnor. Det finns till
och med ett svenskt bidrag i Pernilla Hindsefelts
kortfilm Schack (2006).

KRIGET MOT SIG SJÄLV
Populärkultur beskriver ofta schack som ett krig
och visst har varje pjäs sin individuella styrka och
roll. Uppoffringar och strategi är allt. Hela känslospektrat får plats – våndan, lyckan, triumfen,
pressen, stillheten och det inre tumultet för att
nämna några. I schack finns inga gråzoner, livet
är svart och vitt, oftast både på och utanför brädet. Remi är ett ömsesidigt nederlag. Allt är med
andra ord ett kristallklart upplägg för dramaturgi. När det kommer till film är de ofta symboltyngda bevis på ett livssystem där delmålen i livet
kan liknas vid att se många drag i förhand. Många
filmer faller också tillbaka på att använda den typiska sportfilms-strukturen ”att gå från botten till
att nå toppen”. Slutintrycket är att en stabil fingerfärdighet i princip alltid vinner över ett skört
psyke. n

Popularitet
Schackfilmers betyg på IMDb.com (skala 1-10). Som en jämförelse har TV-serien Hikaru No Go 8,4.
År 2001: ett rymdäventyr
Schackspelarna (S.Rays)
The Dark Horse
Oskyldiga drag
Fischer against the world
Schackfeber
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8,3
7,8
7,8
7,5
7,4
7,3

Brooklyn Castle
Pawn sacrifice
The Chess player
Life of a king
Spelets mästare
Högt spel för friheten

7,3
7,0
7,0
6,9
6,9
6,9

Game Over: Kasparov		
Queen to play			
Dangerous Moves			
Schack (kortfilm)			
Computer Chess 			

52 Samtal
53 Damschack
54 Skolschack
58 Strövtåg
61 GP i GP
62 Förbundsnytt
63 Kombinationer
64 Lösningar
65 Lång rockad
66 Försegling

’’

Efter en halvtimme utan
att någon hälsat har jag
insett att det inte var en
god idé att börja igen.
CAJSA LINDBERG propagerar

för öppna hus.


   
  
   
 
  
   
   
    

Vit drar

6,8
6,8
6,6
6,4
6,3

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.

63

Schackboom på

BRUNNSÄNGSKOLAN &
lobbying i EU.

54

53

58

PETER HOLMGREN om

Stockholms SS hundra
åriga historia.
TfS FÖRSEGLAR eftersom
ett stängsel
sätter stopp.

MAGNUS WAHLBOM lider av vacklande självförtroende,
men rockerar trots det långt i 20 % av vitpartierna.

66
65

¦ samtal

£ Damschackspalten

2017 fyller Sveriges Schackförbund 100 år. Uppdraget att tolka och skriva förbundets
historia har gått till schackhistorikern Peter Holmgren och frilansjournalisten
Lasse Linusson. Han tänker måla med bred pensel.

Damschackspalten blir framöver en stafettpinne där olika damspelare tar upp sådant
de tycker är viktigt. Först ut är Cajsa Lindberg, som skriver om hur klubbar kan bli
bättre på att bemöta nya medlemmar.
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Både och. Boken är en antologi
och djupet på artiklarna
kommer att variera. Peter
Holmgren forskar, medan andra
skribenter kanske sammanfattar.
Men det är viktigt att framhålla
att det inte bara handlar om elit
och förbundsledning, utan om
oss allihopa tillsammans.
l Det kan bli flera tusen sidor.
Vi siktar på 400 sidor. Jag vill
inte göra en krönika år för år.
Fyller man 100 riskerar det att
bli tradigt. Det får hellre spreta
lite och bli ojämnt. Vi försöker
måla med bredare pensel. Ett
smörgåsbord, helt enkelt.
Statistik gör sig bättre på nätet
och parallellt jobbar Peter med
ett omfattande projekt att ta fram
tabellmaterial till schack.se.
l Det känns som att ni kom
pletterar varandra.
Båda ansökte och det var
förbundets idé att koppla ihop
oss. Vi pratade en halvtimme
och märkte att det var en bra
kombination. Han sitter på fakta
och detaljkunskap och jag gör
mer av redaktörsuppdraget med
kontakter och bearbetning.
l En kuggfråga: Vad är det
största som hänt svenskt schack?
Oj. Oj. Det får bli ett konven
tionellt svar. Uffes och Pias framgångar. Interzonturneringarna. I
modern tid explosionen av skol
schacket. Det finns ett bekymmer
med klubbar som krymper och
dör, så kanske är framtiden att
knyta aktiviteter till skolan.

E
Foto: Privat

l Det är fjärde gången för
bundet ger ut en jubileumsbok.
Böckerna vid 25, 50 och 75-årsjubileet har alla sina för
tjänster. Vad jag vill göra nu
är naturligtvis dels att få med
de senaste 25 åren, men också
att göra en underhållande och
vacker bok. Även om en bok
innehåller många bra artiklar
är det också viktigt att den är
aptitligt utformad.
l Hur ser en aptitlig bok ut?
Vi pratar om en coffeetablebok, med lite större format. Den
ska vara trevlig att ha liggandes
framme, så att folk lockas att
bläddra och läsa. Vi vill ha
bättre bildmaterial än vad som
är vanligt. Och vi har klartecken
från nästan alla stormästare
om att medverka med varsitt
kommenterat parti.
Något jag hoppas mycket på
är att sätta historiska partier
under belysning med dagens
kunskaper. Flera stormästare är
beredda att titta på Ståhlberg,
Stoltz, Lundin och Svenonius
med dagens ögon och datorkraft.
Men inte för att sätta sig på
några höga hästar!
Ambitionen är klar och jag
har försökt vara tydlig med
att det kommer att kosta en
del pengar, men det har vi fått
klartecken för.
l Kommer ni att tolka
historien på nytt, eller är ni
snarare ute efter att presentera
den på ett lättillgängligt vis?

Annars är det svårt att samman
fatta. Vi är inte någon stor
schacknation, men för oss som
är engagerade spelar det inte
någon roll. Det är kul ändå.
l Och vad är roligast med
redaktörsrollen?
Att ta del av alla fina bidrag som
börjar trilla in. Jag ger gärna stort
förtroende till de som skriver,
kan inte kontrollera varenda
detalj. Så jag påminner om att de
skriver för en 100-årsbok och att
de ska skriva den bästa artikeln
de skrivit. Lite press kan de få.
l Hur mycket arbete blir det?
Vi håller på fram till målgången i
december 2016. Inte heltid, men
från och till. Det är mycket med
att granska manus, komplettera,
leta efter partier och hålla
kontakt med skribenter.
Jag var nyhetsjournalist på
TV4 och Arbetarbladet i herrans
massa år. Där skrev jag en
schackspalt och jag har aldrig
upplevt en sådan brevskörd. Nu
håller jag mig lite för att be om
förslag, annars är jag lite rädd för
att drunkna i dem.

n av styrkorna med schack är att
det är så tillåtande. Personer som
annars har begränsade möjligheter
i samhället kan hitta sin plats inom
schacket. Dessvärre verkar det svårt för
många att förhålla sig till de få kvinnliga
spelare som finns och behandla dem på
ett bra sätt.
Angelina Fransson avslutade sin period
som krönikör med att berätta om väldigt
trista erfarenheter som drabbar just
kvinnliga spelare. Det är naturligtvis
helt oacceptabelt och jag ser verkligen
fram emot den dagen när det kvinnliga
inslaget är så stort att jag slipper höra
kommentaren ”jag har aldrig förlorat mot
en dam”.

I

D

Cajsa
Lindberg

har välkomnat
nya spelare
och ordnat
kurser i flera
klubbar runt om
i landet. För
tillfället bor
hon på Öland
och spelar för
Kalmar SK.

et är fler som råkat ut för tysta
schackryggar i en ny klubb, och
jag har funderat på vad det kan
bero på och hur man kan åtgärda det. Ett
grundproblem är att många schackspelare
faktiskt är ganska blyga. Det kan även
gälla ordföranden som annars är den som
naturligt tar kontakt om det dyker upp
någon.
Jag är förespråkare för att inleda
varje termin med öppet hus. Det är en
tydlig signal till nya medlemmar att
de kan dyka upp. Det går att prata med
olika klubbfunktionärer om hur det är
i en klubb och man kan få testa på att
spela. Numera är det inte ovanligt att
spelare som börjat sin bana på nätet så
småningom vill lära sig mer, besöka en
klubb och träffa sina motståndare på
riktigt.
Öppet hus är då lätt att gå till. Se till att så
många medlemmar som möjligt kommer
dit och ring gärna innan och försök
få dit även tidigare klubbmedlemmar.
Då blir det en välkomnande miljö för
nykomlingarna.

min krönika tänkte jag ta upp ett mer
vardagligt problem som drabbar både
män och kvinnor. Många spelar hela
livet i samma klubb medan andra flyttar
landet runt. Själv har jag flyttat en del och
har även haft flera uppehåll. Flera gånger
har jag därför haft anledning att dyka upp
i en ny klubb på en ny ort.
Det har gett mig anledning att
fundera över hur man välkomnar
en person som dyker upp på en
klubbkväll. Vi vill ju gärna att fler
ska spela. Det har hänt mer än en
gång att jag blivit sugen efter ett
uppehåll och tagit reda på var ortens
schackklubb håller till. Men det har
dessvärre också hänt mer än en
gång att jag kommit in i lokalen och
sett ett antal personer som spelar,
men utan att något mer hänt. Efter
att ha gått omkring i en halvtimme
utan att någon hälsat eller sagt ett
ljud har jag insett att det kanske inte
var en så god idé att börja igen.
Stängda dörrar hos schackklubbar.

U

töver öppet hus kan man
fundera på att införa ett
system med roterande
klubbvärd. Det kanske aldrig
dyker upp någon som behöver
välkomnas, men kaffe brukar gå
åt på de flesta klubbkvällar och
det finns andra sysslor som man
kan fördela via klubbvärdskap.
Med en klubbvärd är det inte
någon risk att man väntar ut
varandra när det gäller att säga
hej så att den nyfikne hinner gå
igen. n
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Bottenlös schackboom
på Brunnsängskolan
När Johannes Haddad sökte lärartjänsten på Brunnsängskolan tog rektorerna
fasta på schackledaregenskaperna. Nu har det bildats åtta skolschackklubbar,
och när eleverna fick rösta om ämne på elevens val fick schack flest röster. Lyssna
på vad eleverna, rektorerna och Johannes själv har att säga.
TEXT & FOTO: KAJ ENGSTRÖM
Ella Jämsén 11 år
Man får lära sig matte samtidigt. Det
var mycket roligt att få åka till Stads
huset och vara med i Chessbattle
med lag från många skolor. Johannes
blandar in schack i många ämnen.
Julia Sjölander 11 år
Sedan Johannes började är det nästan
för mycket schack på skolan. Ibland
är det roligt, särskilt när jag stänger
in kungen och gör schack matt. Som
en skolmatt till exempel.

Vanie Simon 10 år
Jag har spelat
sedan jag var fem
år med pappa
och storebror. Jag
älskar schack och
matte. Tror att det
var vikingarna
som började med
spelet.

Martin Daoud 11 år
Jag vill spela hela tiden,
det tränar mitt tålamod
och ger mig lugn och ro.
Man får också fler kompisar och lär sig mer. Jag
tycker om kungen som
man måste skydda.
Alex Gorges 11 år
Pappa lärde mig när jag
var sju år. Jag öppnar alltid med e4 och går ut med
löparen och damen och
försöker ta centrum. Det
blir mycket schack i skolan
och hemma med pappa.
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Meriana Abdalla 10 år
Brukar tänka att det är som gymnastik för
hjärnan. Morfar lärde mig när jag var fyra
år. Sedan dess har jag spelat med honom.
På skolan spelar jag alltid när vi får, det på
minner om matte, man måste räkna på drag.

Johannes Haddad, schackpedagog och lärare på Brunnsängskolan, vid schacktrappan

S

om ung grabb var jag fascinerad av schack,
men eftersom jag inte hade så många
att spela mot svalnade intresset. Men
schackfebern låg latent och bröt ut med full
kraft många år senare. Eftersom jag ofta är
rastlös behöver jag använda min energi, träna
mitt tålamod och hitta ett inre lugn. Allt detta
finns i schacket och det är fantastiskt. Schack
handlar, som Lasse Karlsson brukar säga,
oerhört mycket om att vara harmonisk!
För sex år sedan snubblade jag av en
händelse in hos Södertälje SS och var snart
fast i schack
nätet. Efter några år blev det
SK Rockaden, men sedan tyckte jag och två
vänner från Skär
holmenområdet att vårt
område var en vit fläck på schackkartan.
Vi startade SK 127 Skär
holmen. Klubben
spelar och tränar på biblioteket i Vårby Gård
och samarbetar dessutom med tre skolor. I
dagsläget spelar över 400 elever varje vecka.
Det var lätt att få igång schacket på skolan
då det är ett mycket öppet klimat och
jättepositiva rektorer. Det märks hur eleverna
som spelar tränar olika kognitiva förmågor,
blir lugna och harmoniska, utvecklas socialt
och därigenom växer som människor.
Min starka sida som schackledare tror
jag är att jag är bra på att uppmuntra och
att fånga juniorers intresse. Idolen som

schackföreläsare är Luis Couso och hans stil,
humor och energi. Säger jag “Ciao Cacao”,
“Ta hästen till festen” eller att en avlägsen
fribonde är kriminell, så brukar alltid någon
junior dra på smilbanden.
För mig handlar schack mycket om tajming
– att inte anfalla för tidigt. Att ha en stabil
ställning innan man sätter in stöten. Men
samtidigt måste man ibland gripa tillfället
innan det är försent. Som sagt, mycket
tajmning och även att våga och vilja vinna!
Schack är mångbottnat och har så många
dimensioner och faktorer. Det är otroligt
givande att lära sig räkna drag, att se i sin
hjärna det som ögat ännu inte kan se. Det
skapar ofta en intuitiv känsla som man kan
ha nytta av i andra områden i livet.
Men det kanske viktigaste är att schack
skapar positiva möten mellan människor.
Detta är något vi behöver i dagens samhälle
mer än någonsin.
Min dröm och ambition är att ta schacket till
nya platser i större volymer. Utöver bibliotek
och skolor skulle jag vilja nå ut till flykting
boenden, servicehus, sjukhus och arbets
platser och använda schacket som ett socialt
verktyg för att skapa positiva möten som
inkluderar. Det är lätt att se vilken genom
slagskraft det skulle kunna få.
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Schack i EU-parlamentet

Maria Eneqvist,
biträdande rektor
När Johannes blev
anställd kom han snabbt
med idén att starta
skolschackklubbar på
skolan. Vi ser vilken
bra rastaktivitet det
är som utvecklar det
logiska tänkandet och
där elever möts oavsett
varifrån man kommer
eller vilken ålder man
har. Det blir lugnare på
rasterna och alla kan
vara med.

EU-PENGAR
Schack har idag nytta av
EU-direktivet genom att
söka pengar från idrotts
kvoten i Erasmus+. Ett
exempel är Power Queen.
Förhoppningen är att
inom 3-4 år få ett kom
missionsbeslut som ger
öronmärkta pengar och
möjlighet att söka från
skolfonder.
”Det är helt andra stålar.”

Eva Myrehed-Karlsson, rektor
Jag visste redan att schack är bra sedan ett studiebesök i Portugal för fem år sedan. Där
besökte jag en skola där schack var obligatoriskt från fjärde skolåret och blev inspirerad.
När sedan Johannes började arbeta på vår skola skapade han ett mycket stort intresse som
är positivt. Genom att spela lär man sig tänka i olika strategier vilket är ett bra sätt att träna
hjärnan.

Schackpedagoger

S

edan några år sitter Johannes Haddad
som ordförande i Stockholms Schack
förbunds Ungdoms
utskott. När han
våren 2015 sökte lärartjänsten på Brunns
ängskolan i Södertälje, med nästan 1 000
elever, berättade han om sina schackledar
egenskaper.
– Det verkade rektorerna gilla och det var
nog en bonus för att få jobbet.
Vid terminsstart berättade han för de
andra pedagogerna om skolschackklubbar
och möjligheten att få instruktionskurser.
Det dröjde inte länge förrän hela skolan
sjöd av schack. Nu har 40 pedagoger gått
kursen och ännu fler vill gå. Utöver de åtta
skolschack
klubbarna har det bildats en
traditionell klubb, det spelas mängder av
partier på rasterna och på elevens val.
Johannes tänker söka Skollags-SM för att
ge hans många schackintresserade barn och
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Utbildning & skolschack
 Idag har 3 300 pedagoger utbildat sig i Sveriges
Schackförbunds regi.
 Det anordnas flera kurser för pedagoger varje
termin. Skolor kan höra av sig till förbundet om de
vill ha en ”skräddarsydd” kurs.
 Ungefär 500 skolklubbar är aktiva för närvarande.
 Läs mer på www.schack.se/schack-i-skolan
 En högskolekurs i Schackpedagogik startar inom
kort på Södertörns högskola i Huddinge under
ledning av professor Lars Holmstrand och riksinstruktör Jesper Hall.
 Ett schackgymnasium startade i Norrköping 1988
under ledning av Nils-Gustaf Renman, och ett på
Metapontum i Stockholm 2006 med Lasse
Karlsson. Båda är nu nedlagda.

E

fter intensiv lobbyverksamhet av
Silvio Danailov och Garry Kasparov
kom ett EU-direktiv i mars 2012
om att medlemsländerna bör använda sig
av schack i sin utbildningsverksamhet.
Problemet är att länderna själva väljer om
de ska följa eller strunta i direktivet.
– Det var ändå en markering och en
status
höjare, säger riksinstruktör Jesper
Hall ett par timmar innan han ska leda den
första EU-konferensen om schack i skolan
i Bryssel.
Syftet med konferensen är att visa upp
olika projekt runt om i Europa, hur det är
en fantastisk gräsrotsrörelse – men också
hur det saknas pengar för att kunna följa
direktivet fullt ut. Talarna får fem minuter
var och först ut är Judit Polgar.
Är du nervös?
– Lite grann, men det viktigaste är att konferensen hålls, att vi kommer in i parlamentet.

N

ågra minuter efter att den efter
följande middagen är avslutad pustar
Jesper ut. Parlamentarikerna och tjänste-
männen såg nöjda ut och tidsplanen hölls.
– Judit fick lite mer tid, men sedan blev jag
hårdare och hårdare.
Han menar att det ger tyngd åt svenskt schack
att man höll i konferensen och driver frågan.
– Vi visar upp en professionell attityd. Jag
har kontaktat alla svenska parlamentariker,
och även om de svarade att de inte kunde
komma är frågan lyft. Det är sådant som inte
går att mäta. Klassisk lobbying tar tid.
Claudia Tapardel, som sitter i EU-
parlamentet för Rumänien, lovade att jobba
för att det ska bli ett fullskaligt pilotprojekt.
Förhoppningsvis kommer det att vara igång
vid nästa konferens om ett år.
Tills dess fortsätter verksamheten som förr,
bland annat på Korsika där schack redan är
obligatoriskt på schemat. n
AXEL SMITH
TfS #1
2016

57

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 # 49

SHS # 50

Schackklockan (tillägg #46)

Stockholms SS 150 år

JANNE HULTQVIST från stockholms

I BÖRJAN AV december 1866 kallades
det till ett förberedande möte
på initiativ av redaktör Johan
Gustaf Schultz (1839-1869) och
grosshandlare Adolf Waldemar
Hafström (1825-1907). Det beslöts
att bilda Stockholms Schacksällskap,
vilket skedde den 29 december på
Hôtel Rydberg. Till ordförande
valdes polarforskaren professor
Adolf Erik Nordenskiöld (1832 –
1901) medan styrelsen i övrigt fick
landets starkaste spelare, kamrer
Severin Bergh (1826-1869), som
vice ordförande, Hafström som
skattmästare samt Schultz som
sekreterare.
Tanken hissnar när man inser
hur annorlunda världen såg ut då.
Amerikanska inbördeskriget var just
avslutat och Jesse James rånade sin
första bank. I Sverige ersattes stånds
riksdagen med den två
kammar
riksdag som levde fram till 1971,
Nationalmuseums nuvarande bygg
nad på Blaiseholmen invigdes och
den ”skandalösa” dansen Can-Can
premiärvisades på Berns salonger.
De tidiga styrelseledamöterna
utgör en imponerande samling. J.G.
Schultz betydelse för svenskt schack
är vittomfattande. Hans schack
spalter innehöll inte enbart problem
utan förmedlade även nyheter och

förorten Hässelby har inkommit
med ett intressant tillägg till
förra numrets strövtåg.
”Som ett litet komplement
till Din artikel så kan nämnas
att i de mekaniska schackurens
barn
dom lär det vid några
turneringar ha funnits klockor
med varningssignaler som ut
löstes när tiden började rinna ut.
Det lär också ett tag ha varit
möjligt att, när tiden började gå
ut, skynda till tävlingsledningen,
slänga fram ett antal pfennig, och
köpa sig en kvart till. Det är ju
som de “böter” Du beskriver fast
tvärtom. Man betalade i förskott!
Att sanduren skulle vara
känsliga för luftfuktigheten har
jag också läst, men jag undrar om
inte det är en skröna. Ett sandur
bör ju efter tillverkningskontroll
tillslutas hermetiskt bland annat
för att inte någon ska kunna
manipulera innehållet.”
VI TACKAR JANNE för kommentaren

och noterar även hans önskan om
ett strövtåg rörande dragserier
och deras utveckling. Avlatsbrev
för extra tidstilldelning finns att
köpa hos undertecknad!

’’

llustration: Aydin Ramezani

Peter Holmgren är schack-

historiker och har skrivit
2 kg jubileumsbok för
Stockholms Schackförbund.

Stockholms Schacksällskap

Ludvig Collijns strävan att sprida spelet inom alla samhällsskikt och
därtill få fram ett konkurrenskraftigt landslag visste inga gränser.
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partier. Den svenska schacklitteraturen bestod
i stort sett av en samling översättningar, varför
Schultz Undervisning i Schackspelet från 1869 kan
betraktas som den första genuint svenska schack
läroboken.
Adolf Erik Nordenskiöld var professor vid
Naturhistoriska riksmuseet när han valdes till
Sällskapets förste ordförande. Han intresserade
sig särskilt för den holländske upptäcktsresanden
Willem Barents teori att det borde finnas en
isfri ränna norr om Sibirien, den så kallade
Nordostpassagen. Efter ett misslyckat försök 1875
bevisades teorins giltighet av en expedition med
det ombyggda valfångstfartyget Vega. Startskottet
gick 21 juli 1878 och efter att ha suttit infrysta tio
månader kunde Vega fullborda sin resa till Stilla
havet. Denna bedrift blev uppmärksammad över
hela världen och när Vega anlände Stockholm 24
april 1880 var hela staden i festyra.
När Vegaexpeditionen inleddes lämnade
Nordenskiöld över ordförandeklubban till Carl
Fredrik Wærn (1819 – 1899). Waern kom från en
industrifamilj i Göteborg men var själv mest aktiv
som politiker, först i stadsfullmäktige och därefter
som riksdagsledamot för borgarståndet. Efter
fyra år som finansminister utnämndes han till
president för Kommerskollegium, en myndighet
för utrikeshandel.

“Stockholms Schacksällskap kallar härmed till ledamot
Herr Boktryckaren Per Gustaf Berg.” Undertecknat
av ordförande, vice ordförande, skattmästare och
sekreterare.

Stockholms SS arkiv

¦ schackhistoriska

sprida spelet inom alla samhällsskikt och därtill
få fram ett internationellt konkurrenskraftigt
landslag visste inga gränser. Till att börja med satte
FÖRE SEKELSKIFTET fanns få möjligheter till utbyte
han liv i Sällskapets interna tävlingsaktiviteter
med andra klubbar varför telegrafpartierna mot för att sommaren 1897 anordna en nordisk
Göteborgs Schacksällskap säkerligen blev ett schackturnering. Sedan ett par år hade möjligheten
välkommet inslag i verksamheten när de inleddes till ett Nordiskt Schackförbund förordats av
1885. De började som konsultationspartier och göteborgaren Martin Anderson. Skeptikerna
övergick senare till regelrätta lagmatcher. Att i Köpenhamn framförde svårigheterna att få
mötas över brädet var önskvärt och 1901 inleddes ekonomin att gå ihop. Med löfte om pengar
matcherna om ett vandringspris uppsatt av Ludvig från sin mor Jenny kunde Ludvig undanröja det
Collijn. Efter tretton möten kunde Sällskapet tyngsta motargumentet och den första nordiska
med tio vunna och en oavgjord match erövra det schackkongressen inleddes i Sällskapets lokaler
på Berns salonger i augusti samma år. Isen var
ståtliga priset för alltid.
1896 är ett årtal minst lika viktigt som 1866. bruten och två år senare bjöd Köpenhamn in till
I december, hemkomna
en ny nordisk turnering varvid
från ett halvårs resa runt
det nordiska förbundet kunde
Till Sällskapets
Europas schackmetropoler,
bildas. Det var för övrigt den
90-årsjubileum
gjorde bröderna Ludvig
första internationella samman
och Gustaf Collijn entré
slutningen på schackspelets
skänkte dess höge
i
svenskt
schackliv.
område.
beskyddare H.M. Konungen
Ludvig Collijns betydelse
Den tyske stormästaren Jacques
Gustav VI Adolf
för svenskt schack är svår att
Mieses kom på besök samma
överskatta. Hans strävan att
år. Han återkom 1902, men det
en stor silverpokal.

’’
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GP i GP

NY LÄSARTÄVLING FRÅN
GRAND PRIX-SÄSONGEN

STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND
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 J-S Christiansen

 Niclas Ottenklev

 Tom Rydström

 Cellavision Chess Cup

 Malmö Open

 Elite Hotels Open

n Aryan Tari

Foto: Stockholms SS arkiv

bildades i januari
1911 och därmed inleddes tävlingarna om
stockholmsmästerskapet, både individuellt och
för lag. Sällskapet lyckades vinna den första
säsongen, men sedan falnade intresset och efter
två år med alltför många wo-förluster lämnade
man tävlingen.
1924/25 förändrades reglerna. En viktig nyhet
var att även de starkaste spelarna var välkomna.
Detta inspirerade Sällskapet till en comeback,
låt vara endast ettårig. Sällskapet gjorde en habil
insats, med självaste Ludvig Collijn med i laget,
men åt Wasas framstormande storspelare fanns
inget att göra. Först säsongen 1962/63 började
Sällskapet vandringen från division 4 och uppåt.
1977/78 var klubben tillbaka i hösta divisionen
där man sedan huserat från och till, dock utan
någon serieseger.
Eftersom Sällskapet under många år inte deltog
i förbundens serietävlingar blev det vanligt att
de andra klubbarnas elitspelare även deltog
i klubbmästerskapet för att möta jämbördigt
motstånd. Många gånger blev detta Stockholms,
och kanske Sveriges, starkaste turnering. Vad
sägs t.ex. om resultatlistan i vinterturneringen
1942/43: 1. Erik Lundin 9½ 2. Sven Lundholm 7½
3. Folke Ekström 7 4. Gösta Stoltz 6½.
Till Sällskapets 90-årsjubileum skänkte dess
höge beskyddare H.M. Konungen Gustav VI
Adolf en stor silverpokal. Det krävdes tre vinster
för att erövra ”Kungakannan” för gott. När åtta
turneringar var avklarade hade Kristian Sköld,
Bertil Sundberg och Erik Lundin två inteckningar
vardera. Säsongen 1964/65 tog Lundin den
avgörande segern men fick vänta till 100-årsfesten
för att motta pokalen.

REGLER: Skicka in lösningarna senast 15 maj till
axel.smith@schack.se. I nästa TfS följer ställningar
från säsongens sista GP-tävlingar. Bokpris till
vinnaren – lottdragning vid samma antal poäng.

Lundin mottar Kungakannan
I MITTEN PÅ 40-talet utväxlades ett antal möten
med Helsingfors Schackklubb men det mest
bestående internationella utbytet har utgjorts
av möten med klubbar i Berlin. Det inleddes på
20-talet när Berliner Schachgesellschaft firade sitt
100-årsjubileum och lever än idag, nu med en
förening från stadsdelen Wilmersdorf. Snart firar
även utbytet 100 år.
125-årsjubileet firades med bland annat en
ungdomsturnering. Dessutom gick Schackäpplet,
ett hederspris utdelat av Stockholms SF, till
Sällskapet och dess ordförande Olle Sundvall med
motiveringen att man med hjälp av Riltonfondens
årliga avkastning utvecklat ett antal aktiviteter.
Förutom egen ungdomsverksamhet har klubben
arrangerat ett Europamästerskap för spelare under
16 år, och Rilton Junior Tournament, samt agerat
huvudsponsor till populära Stockholm Junior-GP.
Redan 2009 började planer smidas på ett hej
dundrande 150-årsjubileum. En årlig avsättning
av medel tillsammans med bidrag och sponsor
pengar ligger till grund för den schackfest på
Hasselbacken som väntar i början av maj.
Herrar Schultz, Nordenskiöld och Collijn med
efterföljare applåderar med säkerhet initiativen
från sina upphöjda platser och ser fram emot
många nya turneringar, spelare och goda möten. n

n Philip Lindgren

n Hans Tikkanen


          
        
      
          
        
     
       
          

1. Svart drar

2. Svart drar

säsongens fjärde GP-tävling,
fick se en skånsk triumfator när Hans Tikkanen till sist
lyckades sticka nosen först över målstrecket i en stor
turnering. En i egna ögon tämligen ringrostig Tikkanen
var dämpat belåten efter målgång.
– Ibland har man det där lilla extra flytet. Jag har varit nära
flera gånger på sista tiden och lyckats förlora i sista ronden.
Den här gången gick det bättre, så det är klart jag är nöjd.
Vad var skillnaden i slutronden den här gången?
– Jag valde att spela på remi i stället för att pressa för
hårt för att vinna. Det visade sig vara rätt metod.
Hade du förberett dig annorlunda?
– Jag hade inte förberett mig ett dugg. Jag hinner inte
nu när jag pluggar. Men det känns lite roligare när jag
inte längre spelar på heltid. Pressen är inte densamma.
Hans Tikkanen vann på 7½ av 8, en halv poäng före
den legendariske ryske slagbjörnen Epishin, en gång
rankad nummer 11 i världen.
ANDERS SANDSTRÖM

3. Svart drar

ELITE HOTELS OPEN I VÄXJÖ,

Foto: Lars OA Hedlund

var när Collijn blev ordförande 1906 som han på
allvar gav de svenska schackspelarna tillfälle att
möte internationellt motstånd. Bland gästerna
fanns Carl Schlechter och Ossip Bernstein, som
programenligt delade på segern.
Bakom alla stora ledare finns en flitig person
som får de praktiska detaljerna på plats. Ludvig
Collijns högra hand, Fritz Englund, var en
av landets starkaste spelare och bidrog med
partikommentarer i TfS och var även till stor del
ansvarig för den andra upplagan av bröderna
Collijns berömda Lärobok i schack.

Ringrostig Hans Tikkanen tog 7½/8 i Växjö.

GP-ställning
496 spelare
Lilla GP
167 spelare

1) Ralf Åkesson
2) Lars Karlsson
3) Daniel Semcesen
1) Stein Jörgensen
2) Pia Fransson
3) Ywonne Wetterling

26½
26
26
24
23
18½

Svenskt Grand Prix
för både bredd och elit

25-28 mars
5-7 maj

Påskturneringen, Norrköping
Deltalift Open, Halmstad

www.schack.se/svenskt-grand-prix
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¥ förbundsnytt

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

 Nikita Meskovs

n Nominera till SSF:s Ungdomsledarstipendium 2016

Sveriges Schackförbund välkomnar nomineringar till förbundets ungdomsledarstipendium, som går till
förtjänta ungdomsledare för goda ledarinsatser. Stipendiet är på 2 000 kronor och delas ut i samband
med Skol-SM i Lindesberg 7-9 oktober.

n Ungdomsmästerskap

Nedanstående är ett urval av de mästerskap som finns tillgängliga, se www.fide.com för fler. SSF skickar
inte spelare till alla dessa turneringar. Icke uttagna spelare har möjlighet att åka på egen bekostnad
under förutsättning att man klarar SSF:s elogränser (öppen klass/flickklass): U20 (2400/2100), U18
(2300/2000), U16 (2150/1850), U14 (2000/1700), U12 (1800/1550), U10 (1600/1400), U8 (1400/1200).
 7-21/8 Junior-VM i Bhuvaneswar, Orissa, Indien max 20 år.
En pojke och en flicka har fri kost och logi.
 17-28/8 Ungdoms-EM i Prag, Tjeckien 8-18 år.
En pojke och en flicka i varje åldersklass U8, U10, U12, U14, U16 och U18 har fri kost och logi.
 1-15/9 Ungdoms-VM i Khanty-Mansiysk, Ryssland 14-18 år.
En pojke och en flicka i varje åldersklass U14, U16 och U18 har fri kost och logi.
 18-31/10 Ungdoms-VM i Batumi, Georgien 8-12 år.
En pojke och en flicka i varje åldersklass U8, U10 och U12 har fri kost och logi.
För samtliga ”gratisplatser” tillkommer diverse avgifter, kostnaden blir cirka 2 500 kr + resa.
Anmälan om intresse sänds till hakan.winfridsson@schack.se senast 30/4.

PASSA PÅ! VI SÄLJER I NORRKÖPING OCH HASSELBACKEN

Nyheter hos Schackhandeln
Vi säljer självklart nya svenska böcker.
The Open Games with Black
(Martin Lokander)
Stein move by move
(Thomas Engqvist)
Dessutom:
Chess for Life
(Matthew Sadler)
Understanding the Scandinavian
(Sergey Kasparov)
The Sicilian Dragon
shop.schackhandeln.se
(Carsten Hansen)
www.schackhandeln.se
... och mycket mer.
Klubbar får alltid 10 %
rabatt. Välkommen in!
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¤ kombinationer

070 433 76 26, Erik Geijer
Ringv 9 C, Stockholm
mån 15-19, lör 10-16

n Mitra Hejazipour

 Petr Golubka

n Dietmar Kolbus

Ställningar från Rilton Cup
i stigande svårighetsgrad.
Lösningar på nästa sida.
Hur många poäng får du?

 Pavel Martynov

n Martin Percivaldi


       
       
         
      
        
       
         
          

1. Svart drar (1p)

 Aryan Tari

n Eric Thörn

2. Vit drar (1p)

 Pavel Martynov
n Aryan Tari

3. Vit drar (1p)

 Alexey Goganov
n Petr Golubka



    
  
     
   
     
  
    
   
   
  
     
  
   
  
      
   


4. Vit drar (2p)

 Thomas Engqvist
n Johan Salomon

5. Svart drar (2p)

 Jon Ludvig Hammer
n Martin Zumsande

6. Vit drar (2p)

 Mitra Hejazipour

n Martin Zumsande



     
 
  
 
    
   
      
  
       
    
      
  
      
 
       
  


7. Svart drar (3p)

8. Vit drar (3p)

9. Svart drar (3p)
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1. 24...¦xf3! 25.¢xf3 ¤e5+ och springargaffeln vinner damen. Vit spelade 25.¤g5 och gav upp
efter 25...¦f6.
2.28.¤xe6! hotar matt på g7. Svart försökte överleva med 28...£g4, men efter 29.¤xg7 ¢xg7
30.£h1! förlorar han damen.
3. Vit har en kvalitet mindre, men fribönderna avgör. 51.¤xe5! 51...¦xe5 52.b6! axb6 53.a6 Svarts
torn kan inte stoppa a-bonden. 53...¢g5 54.a7 ¦e8 55.a8£ ¦xa8 56.¥xa8 Vit vann enkelt genom
att blockera svarts damflygelbönder. (Men inte 51.b6? 51...¥b8!)
4. Svarts kung är ute och cyklar och vit fann den snabbaste och vackraste matten. 28.£g5+! ¦xg5
29.hxg5+ ¢f5 30.g4 matt.
5. 23...¤xb2!! En typisk siciliansk kombination som får ut kungen i ett mattnät. Efter 24.¢xb2 kan
svart fortsätta offerkavalkaden med (I partiet fortsatte vit med 24.¤ed4 men efter 24...¤xd1 är
partiet ändå slut.) 24...¦xc2+!! 25.¢xc2 £xa2+ 26.¢c1 ¦c8+ och angreppet avgör, även om vit
kan sätta emellan på c5 och vara torn över i ytterligare något drag. 27.¤c5 (27.¥c5 ¥a4! och vit
förlorar mycket material.) 27...dxc5 och exempelvis 28.¦d2 £a1+ 29.¢c2 ¥a4+ 30.¢d3 £a3+.
6. 24.¤xd5!! exd5? 25.¦xd5! Svart är uppbunden och gav upp. På det naturliga 25...£e6 har vit
26.¦d8+. Han kunde minimerat skadan genom att spela 24...¤xd5! 25.¥xd5 £xb3 26.¥xb3 och
vit har ”bara” vunnit en bonde. Då återstår mycket jobb innan vit kan kamma hem poängen.
7. 38...¤d4!! Ställer båda tornen i slag, men vit förlorar vart han än går. Det går inte att sätta matt
på g7 eftersom damen är spikad. 39.£xe7 ¤f3+ 40.¢f1 ¥c4+ I stället för att bli mattad valde vit
att ge upp.
8. 20.¤xg7! hotar på både c8 och f6. 20...¤d3 (20...¥xg7 bemöts med 21.¥xc8 ¥xc8 22.¥xf6 med
klar vinst.) 21.¤xe8! Svart får damen, men vit får resterande pjäser. 21.£b1 vinner också, men
partifortsättningen är exaktare. 21...¤xb2 22.¤xf6+ ¢g7 23.¥xc8 ¥xc8 24.¥xb2 Vit har två
torn och pjäs för damen och fortsatt angrepp. Svart gav upp ett par drag senare.
9. 17...¥xe3! slår till innan vit rockerat. 18.fxe3 (Vit spelade 18.¥xf5 ¥xg5+ 19.¢f1 men lyckades
inte rädda partiet.) 18...¦xe3+ 19.¢f2 (Försöker vit undvika gaffeln med 19.¢f1 kan svart
spela 19...¥xd3+ 20.¦xd3 £a6! med bindning. Notera att 21.c4 inte hjälper på grund av gaffeln
21...¤b4!) 19...¦xd3! 20.¦xd3 £c5+! 21.¢f1 ¥xd3+ 22.£xd3 £xg5 med vinst. En vacker
geometrisk kombination.
Hur många poäng fick du?
0
Har du provat Fia med knuff?
1-2
Du skulle imponera på dina
vänner. Som inte spelar schack.
3–7
Du är i form inför klubbturneringen...
8-13 …och den kan du vinna!
14–17 Redan stormästare?
18
Misstänkt fusk!
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I TfS #2 blir det
kombinationer från
de lägre divisionerna
i Allsvenskan.
Skicka ditt bidrag till
lokander96@gmail.com
innan den 15 maj.

£ lång

rockad

MAGNUS WAHLBOM
RÖDEBY SK, Sverigemästare 1974
l Någon favorit bland mat, musik eller böcker?
Jag är i princip allätare. Undviker dock kropp
kakor, vilket väcker förvåning i Blekinge. Musik:
Tradjazz. Jag läser allt möjligt, men mest schack
böcker. Favoritförfattare just nu är John Nunn.
l Vad äter du vid brädet?
I regel ingenting, möjligen en banan. Däremot
brukar jag dricka mineralvatten alternativt kaffe.
l Hur rankingfixerad är du?
Hade gärna sett att rankingen var mig fullständigt
likgiltig, vilket den inte riktigt är. Ännu.
l Din inställning till tidsnöd?
Jag försöker undvika det, liksom förmodligen
alla andra. Kan ibland bli lite lätt nervös om jag
har mindre än trettio minuter för de sista tjugo
dragen. Dock är 30-sekundersinkrementen något
av en gudagåva!
l Är du skrockfull?
Ja, lite grann men jag talar inte om på vilket sätt!
l Har du mer tur än otur vid brädet?
Jag vet inte riktigt vad otur i schack är. Gör jag
ett dåligt drag är det bara dåligt spel. Gör mot
ståndaren ett dåligt drag kallar jag det däremot för
tur. Så jag har mer tur än otur!
l Vilken är din värsta förlust?
Jag blir utskåpad med jämna mellanrum men tar
det inte särskilt hårt. Annat var det som junior.
Min känslomässigt värsta förlust inkasserade
jag som 15-åring i en kvalificeringsturnering
till Mästarklassen. Med bonde över glömde jag
klockan och förlorade på tid med ett drag kvar.
Jag tror att jag lipade lite när jag masade mig hem
längs Föreningsgatan i Malmö. Den sinnesstäm
ningen har jag inte varit i närheten av sedan dess.
l Vad borde göras för svenskt schack?
Tack för den frågan! Passar på att dra en lans för
seniorschacket, gubbe som jag är. Vid höstens
Senior-VM fick jag höra att man i Norge årligen
har 20 000 NOK att fördela som resebidrag till

Foto: Calle Erlandsson

¤ kombinationslösningar

Huvudvarianten anges
i fetstil. Ställningarna
på förgående sida.

seniorer. Detta är man inte nöjd med. Danmark
har 45 000 DKR. Jag satt stum ...
Det är självklart, utmärkt och bra att satsa på
ungdomen med t.ex. Schackfyran, men måste
skillnaden vara så himmelsvid?
l Vilken öppning skulle du absolut inte spela?
Slavisk damgambit verkar genuint tråkigt! Det
kan i och för sig bero på att jag inte förstått dess
finesser, så nu kommer jag väl att testa den.
l Vad vill du lära dig?
En riktigt djup förståelse, som mina gamla idoler
Petrosian, Bronstein och Fischer, och att räkna
som Kasparov. Men vid min ålder lär det definitivt
stanna vid en utopi.
l Har du någon dold talang?
Jag inbillar mig ibland att jag är hygglig på Sudoku.
l Vilka svagheter har du?
Vacklande självförtroende, som jag verkar dela
med många andra. Lite otålig kanske.
l Vad uppskattar du?
Livet!
l Skulle du vilja leva på att spela schack?
Frågan är lite väl sent ställd! Men, allvarligt talat,
nej. Jag spelar för att det är en kul och spännande
utmaning, men om jag ständigt kände pressen att
komma på prisplats tror jag att jag skulle bli spänd
och nervös och därmed spela (ännu) sämre.
l Lång eller kort rockad?
Som vit: 80 % kort, 20 % lång. Som svart nästan
undantagslöst kort.
TfS #1
2016
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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
En liten grusväg
passerar en bondgård och når det stängsel som
konstruerats för att flyktingarna inte ska kunna ta
sig in från Serbien. Rullar med taggtråd skyddar
Fästning Europa.
Just denna plats verkar relativt skyddad från
militärens och polisernas blickar, även om ett
spaningstorn skymtar bakom ett buskage. Ett tio
tal meter norr om gården, halvt skyddad av ett
buskage, har någon grävt en tunnel som ser ut att
vara precis tillräckligt stor för att en person ska
kunna pressa sig under. En liten jordhög vittnar
om det som grävts bort.
Ett schackbräde med en slutspelsställning
placeras i hålet, med hälften på var sida om
gränsen. I sandhögen vajar en EU-flagga och från
staketet tittar en jultomte ned.
Svarts kung vill in i Schengen för att stötta sina
bönder, men ett vitt torn spärrar av gränsen och
släpper inte in någon utan EU-pass. Och vid bästa
spel lyckas vit plocka bönderna.
RÖSZKE, UNGERN, LILLEJULAFTON.

’’


    
    
   Schengen-Flykting
    1.¢c4 d3 2.¢c3
   ¢f6 3.¢d2 ¢e6
   4.¦a8 ¢d5 5.¦f8
    ¢e5 6.¦f7! och
    dragtvång avgör.


EFTER ANDRA världskriget kunde inte de europeiska

länderna komma överens om hur ansvaret skulle
fördelas. Det var då världsschackförbundet fick
sitt ordspråk: Gens Una Sumus, vi är ett folk.
Schackspelarna skulle ändå stå enade.
Men om fler flyktingar försöker ta sig genom
hålet under staketet kommer de inte ha tålamod
att spela färdigt partiet. De kommer att hålla fokus
mot spaningstornet.
(Själv kunde jag boka hemresan när den sista
stormästarnormen säkrades i Kecskemét. Sju års
jakt är över.)

Botvinnik och hans kollegor
torde kunna ta elektronhjärnans
uppdykande vid schackbordet
med ett visst lugn.

Sven Storck i TfS # 3/1956 om en schackspelande dator.
Den avfärdas som ett experiment av kuriositetsintresse,
eftersom metoden har sina begränsningar i ett spel med
oändligt rika variationsmöjligheter.
Idag väcker misstanken att motståndaren använder en
elektronhjärna betydligt större oro.

I TfS # 4/2015 uppgavs att Bobby Fischer
stängde in sin löpare i det andra
VM-partiet mot Spasskij, men då
lämnade han naturligtvis walk over. Det
gör därmed också faktagranskaren i TfS.
0-1.

’’

Läs om stormästaren som friade genom att skicka en hjälp
matt i tre drag till sin flickvän. Klarade hon utmaningen
som Botvinnik, Keres, Geller och Fischer gick bet på?
TfS #1
2016

”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

Playing 1.e4 e5 - A Classical Repertoire
av Ntirlis, 2016, 384 sidor, 240 kr

Repertoarböcker som baserar sig på att bemöta 1.e4 med 1...e5! blir ﬂer och ﬂer och kvalitén ökar
således. Denna bok har som mål att ge svartspelaren en sund repertoar som ska hålla i många år och
som inte är allt för svår att lägga på minnet. I de fall vitspelarna hotar med att gå in i en remiställning
så tar Ntirlis fram spelbara alternativ som håller ställningen levande. Ibland rekommenderar han
även drag som inte är huvudvarianter, men då har han analyserat grundligt och syftet är att kunna
överraska även välförberedda spelare med varianter som kanske inte är kända men trots detta
sunda. Mot Spanskt rekommenderar han Breyervarianten.

A chess Opening Repertoire for Blitz and Rapid
av Evgeny och Vladimir Sveshnikov, 2015, 416 sidor

Idag blir betänketiden snabbare och snabbare, ofta inleds viktiga turneringar med några partier
snabbschack, och nu kommer en bok som specialiserar sig på just detta. Genom att själv ta kontrollen och
styra partier med skarpa och förhoppninigsvis överraskande drag som tvingar motståndaren att snabbt
lösa nästintill olösliga problem med lite tid på klockan plockar man många snabba fallsegrar även mot
riktigt bra motstånd.

Bologan´s Ruy Lopez for Black,

NÄSTA NUMMER av TfS når läsarna i juni
Fischer slog vad om att han skulle
hitta lösningen på en timme.
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Svenska Schackbutiken AB

av GM Bologan, 2015, 542 sidor, pris 290 kr

Det är inte ofta det är “roligt” att bläddra i ett giantiskt teoriverk, men denna volym är full med
kunskap, gods råd och fantastiska analyser. Bologan är spränglärd och ger oss en sund och stark repertoar
mot Spanskt. Men han nöjer sig inte med detta. Han berättar lite kring det ena och det andra. Länge
har Spanskt 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 Lb5! ansetts ge svart en svår väg till utjämning. I första hand gäller det
alltså att undvika att vit får någon son helst press. Samtidigt vill man inte hamna i återvändsgränder
och remier. Bologan rekommenderar att man använder sig av två vapen som svart: Dels den hyperfarliga
Marshallvarianten (8...d5) och dels Magnus Carlsens favorit: Breyer (9...Sb8). Med dessa två får man
intressant spel och det är inte så lätt för motståndaren att förbereda sig mot bägge.
Han har ett förstaval som är stabilt i varje variant. Men han ger läsarna även ett mer spännande
alternativ om man behöver vinna som svart. Dragomkastningar pekas nog ut.
Han är noga med att peka ut vilka olika taktiska motiv som ligger och lurar i vassen.
Totalt sett ett imponerande arbete som gett upphov till hundratals nyheter vilka Bologan ger ut utan
några betänkligheter.

Understanding the Scandinavian,

av GM Sergey Kasparov, 2016, 174 sidor, pris 220 kr
Att på 174 sidor kunna berätta om allt viktigt i Skandinaviskt går bara om man verkligen kan sin öppning.
Då kan man vara koncis och instruktiv samtidigt. Det är precis vad Sergej Kasparov är. Den här boken
kommer vara en källa till tröst och inspiration i många år för alla som älskar 1...d5 mot 1.e4! Sergej
Kasparov visar att Skandinaviskt är (om man vill) grymt sund, och i många avséenden precis som Larsen
sa en gång i tiden, en förbättrad Caro-Kann. Sergej har spelat öppningen som vit och svart i trettio år och
går igenom alla varianter, men han rekommenderar 3...Dd6 vilket ges mest utrymme. Rekommenderas
för alla som spelar Skandinaviskt eller har problem mot det!

Up
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SPELA - UPPLEV - LÄR!

DEN ULTIMATA SCHACKUPPLEVELSEN
VARJE DAG VÄLKOMNAR PLAYCHESS.COM
20 000 SCHACKSPELARE FRÅN JORDENS ALLA HÖRN
FRÅN NYBÖRJARE TILL STORMÄSTARE

DU HAR TILLGÅNG TILL 7
MILJONER PARTIER ONLINE

VÅR DATABAS UPPDATERAS PÅ VECKOBASIS, OCH HAR
ALLA DE SENASTE PARTIERNA. TITTA PÅ DEM TILLSAMMANS MED VÅR LIVEBOK/LIVETRÄD OCH "LET'S CHECK"!

SPARA DINA PARTIER, TRÄNINGSMATERIAL OCH DIN REPERTOAR I MOLNET
DRA FÖRDEL AV VÅRA KRAFTFULLA MOLNBASERADE
ANALYSMOTORER FÖR ATT UPPNÅ PERFEKTION I DINA
ANALYSER.

PIVATUNDERVISNING

ALLA CBS 60-MINUTERLEKTIONER ÄR TILLGÄNGLIGA
HÄR ONLINE. MED DANIEL KING, LAWRENCE TRENT
OCH RUSTAM KASIMDZANOV BARA FÖR ATT NÄMNA
NÅGRA FÅ!

SAC, SAC, MATE!

TAKTIKÖVNINGAR FÖR ALLA NIVÅER OCH FRÅN ALLA
FASER AV PARTIET. PROVA VÅR NYA: "TACTIC FIGHT" OCH FÅ EN NY TYP AV UTMANING

CHESSBASE GMBH · OStErBEkStrASSE 90A · D-22083 HAMBUrG · tEL ++(49) 40/639060-12 · FAX ++(49) 40/6301282 · WWW.CHESSBASE.COM · INFO@CHESSBASE.COM

