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¢ ledare

TECKNARE ULF BILLQVIST MANUS AXEL SMITH & ULF BILLQVIST

Norge har Magnus Carlsen, men också så mycket mer. Carl Fredrik Johansson skriver
om vad Sverige kan lära sig av samarbetet med grannlandet, men också om vad de
kan lära sig av oss.

V

V

i är avundsjuka på Norge. De har
Magnus Carlsen förstås, men
också en mängd andra saker
som vi gärna skulle ha. NTG till exempel
– Norges Toppidrettsgymnas – som
sedan 1998 haft en elitschacklinje.

Stormästaren Simen Agdestein gör
så att hårt satsande ungdomar kan
kombinera träning med studier. Just nu
har de fyra internationella mästare och
en stormästare, inget dåligt skollag!
En annan sak Norge har är bra TVsändningar från stora evenemang. De
stora kanalerna slåss om rättigheterna
till VM, OS och andra stora tävlingar,
precis som vilken hockeyturnering som
helst. Norska TV2 sände under förra året
schack 60 dagar! Och de bästa spelarna
och kommentatorerna är välkända
ansikten bland vanliga norrmän. Inte
riktigt som i Sverige, eller hur?
De är dessutom numera internationellt
erkända arrangörer, efter OS i Tromsø
2014 och Norway Chess.
Så inte undra på att vi vänt oss till våra
västliga grannar för att lära oss mer. För
det är naturligtvis inte bara en slump att
det är ett väldigt gynnsamt klimat för
elitschack i just Norge.

Carl Fredrik
Johansson

är ordförande
i Sveriges
Schackförbund
och funderar på
om unionsupplösningen 1905
verkligen var
en bra idé

»Inte
riktigt
som i
Sverige,
eller
  hur?«
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åra norska vänner har gjort
ett i många avseenden mål
medvetet arbete. Under våren
har vi inlett ett djupt samarbete med
dem. För samtidigt som vi vill lära oss av
dem är de väldigt nyfikna på vår modell
för Schack i skolan och Schackfyran.
Vårt material Schackma Gandhi får en
idé sprids i norska skolor (översatt),
vår riksinstruktör Jesper Hall håller
utbildning för deras ledare och de
implementerar vår sociala modell med
3-2-1 poäng i skoltävlingar.
Mycket positivt kan komma ut av
detta samarbete. I april återupptogs
landskampsutbytet, med en match över
18 bord i Stavanger. Det var en positiv
injektion som deltagarna fick med sig
hem. Även Nils Grandelius deltagande
i kvalet till just Norway Chess är en del
i samarbetet, liksom domarutbyten,
gemensamma styrelsemöten,
studiebesök på NTG och mycket mer.
Det finns mycket att vinna på att
samarbeta mer. Norge och Sverige är
lika som länder, har en lång gemensam
historia, förstår varandras språk och vill
i det stora hela varandra väl. Även om vi
gärna vinner nästa gång det är match!

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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I FEBRUARI spelades Fide Women's GP

kronor genererade en insamling i
Lund i samband med Schackstudion
Cup. Pengarna ska gå till att ordna
schackträning för flyktingar. Till att
börja med har tio boenden fått bräden,
pjäser och klockor.

Foto: Alina L'Ami

i Teheran. Att deltagarna tvingades
bära huvud
duk och heltäckande
kläder kritiserades på vissa håll.
– Nästa gång ska jag vara bättre på
att välja kläder som är så svala som
möjligt, säger Pia Cramling. Med den
klädkod som fanns blev det fruktan
svärt varmt att spela.
Deltagarna behövde däremot inte
hälsa som man gör i Iran, genom att
buga och lägga handen på hjärtat.
Kanske en fråga för Stefan Löfven?

”Modern psykologi godtar inte påståendet
om mannens överlägsenhet över kvinnan i
andligt avseende.”
Förbundskaptenen på språng.

"Tack snälla Norge för
att vi fick komma hit"
Så sa SSF:s ordförande Carl Fredrik
Johansson inför landskampen mot
Norge i Stavanger. Och trots förlust
med 23½-12½ fanns det mycket att
glädjas över.
l Svetlana Agrest spelade sina
första elopartier på sju år. Gör hon
comeback vid OS i Azerbajdzjan?
l 6-6 på herrborden. 21-årige Linus
Johansson blev halv matchhjälte i sin
seniorlandslagsdebut genom 1½-½
mot Torbjørn Ringdal Hansen efter
helsnurriga partier.
l Styrelsesamarbetet, även om det
är en öppen fråga hur mycket av den
norska schackboomen som beror på
Norges Sjakkforbund.
l Matchen beräknas återkomma
nästa år.
 Läs mer om landskampen
på Ungdomssidorna på s.30.
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områden som kan göra att schackdatorn tar
nästa steg, nu när processorernas utveckling
nästan har stannat av.

1. Kvantdatorn

SEBASTIAN MAURITSSON

Utöver nollor och ettor kan varje enhet även vara båda samt idigt. Det ökar räknehastigheten och kvantdatorn har bland
annat visat sig vara 10 miljoner gånger snabbare än dagens
datorer på att hitta den kortaste resvägen mellan ett givet
antal städer. Det finns dock en del praktiska problem, som
att datorn måste kylas ner till minus 273 grader celcius.

2. Artificiell intelligens

Att använda samma metod som AlphaGo skulle kunna leda
till en radikal förbättring. Men AlphaGos styrka är att kata
logisera mänsklig kunskap och ur ett mänskligt perspektiv
är schack mindre logiskt än go. Go har nämligen för många
möjliga drag för att man ska kunna räkna och då måste man
välja drag utifrån förståelse. I schack övertrumfar konkret
taktik däremot ofta drag som känns positionellt riktiga och
därmed bör AlphaGos metod fungera sämre.

3. Biodatorn

En joker är biologiska datorer, som bygger på riktiga proteiner.
En annan är liksom syntetiskt DNA, där ett gram kan lagra
närmare 1 000 miljarder gigabyte data.

Hallå där!
l Tiger Hillarp, trodde du Alpha Go skulle

besegra Lee Se–dol?
– Nej. Men kan du vänta lite? Jag spelar ett parti go på nätet.
– På min goklubb slog vi vad om de tre första partierna. Jag
förlorade tre öl, men sedan ville min kompis inte vinna fler. Då vann
ju Lee Se–dol det fjärde och borde vunnit det femte förkrossande.
– Jag tror fortfarande inte att den här datorn är lika bra som de bästa
spelarna. Men det är bara en tidsfråga, precis som det var i schack.
– Det som är intressant är att den kan spela partier mot sig själv
i all oändlighet. Sedan går den hårt på statistik, försöker inte ens
spela det bästa draget. Det hade varit intressant att låta den spela en
miljard partier i Ryskt och se på vad den kommer fram till.
l Schack är mer konkret, då fungerar kanske den metoden sämre.
– Mycket möjligt. Men go är också konkret, även om det är
omänskligt att försöka vara konkret. De flesta gospelare intresserar
sig inte för vilket som är det bästa draget. Det är så komplicerat att
det inte är meningsfullt att försöka. Och det finns inga informator
symboler. Man talar om att drag har lika värde eller att en ställning
är balanserad. Att uttrycka sig säkrare än så vore att ha hybris.
– En japansk gospelare argumenterar för att man bör göra det
åttioprocentiga draget. Han överdriver och är lite provokativ, men
det säger något om att den attityden finns i govärlden.
– Ett japanskt uttryck är honte, med lätt moralisk klang. Ett drag
som är tillräckligt bra. Det är lite Stellan Brynell–känsla: tornen
till e1 och d1, kort rockad. Han är honte. I Japan är de attityderna
fortfarande starka, i Korea och Kina är det mycket mer fightande go.
l Spelar du själv honte?
– Jag försöker variera. I schack är det få som har så varierad
spelstil, jag kan spela extremt skarpt, men också väldigt systematiskt
och positionellt. Det handlar mer om ambitionsnivå. Ska man
vinna turneringar idag måste man ha många strängar på sin lyra.
– Det jag framför allt lärt mig av go är att fokusera på hela brädet.
Och som tränare har jag nytta av att känna hur det är att vara nybörjare.
l Kommer Alpha Go att ändra spelstilen i go?
– Ja, den kanske hittar nya mönster som bryter med gotraditionen.
Men det mest imponerande är hur likt en människa den spelar.
– I schack befinner vi oss nu i en tid där de starka spelarna för
söker undvika teori. Den situationen har gospelare haft i flera
hundra år. Så fort något har blivit känt, som den stora lavinen eller
det magiska svärdet, försöker de bästa hitta alternativa sätt att spela.
l Kan det bli risk för fusk med AlphaGo?
– Fusk är problematiskt i schack, men jag känner att det delvis
beror på att starka spelare inte har föregått med gott exempel.
Straffen måste vara väldigt hårda, inte för att straffa den som fuskat
utan för att folk inte ska göra det. Det är grunden.
l Och nu har datorn slagit människan på ännu ett område.
– Det fantastiska är balansen som uppstått över årtusendena
i både go och schack. En liten ändring och plötsligt vinner vit
forcerat. Man har prövat sig fram till hur pjäserna ska gå.
– Reglerna i go är väldigt enkla och det är ett starkt argument
för att det inte behövs någon själ eller någon komplexitet utöver
det rent materiella. Tillåter man materien att organisera sig uppstår
helt sjuka variationsmöjligheter.

4-1

blev segersiffrorna för AlphaGo mot
den sydkoreanske världsstjärnan Lee
Se-dol i Seol i mars.
Inför matchen sopade AlphaGo,
numera en del av Google, brädet med
andra go-datorer. Ändå var det få som
trodde att den skulle ha en chans mot
Lee Se-dol. Go var ett område där
mänsklig kreativitet och mönsterigen
känning fortfarande besegrade artif
iciell intelligens.
Så är det inte längre.
Efteråt konstaterade Lee att datorn
spelat fler konkreta drag än honom och
inför nästa turnering ändrade han med
framgång sin egen spelstil.
Dagen efter att matchen var över
utmanade Kinas statsapparat AlphaGo.
Google är blockerat i Kina och det
står mycket prestige på spel om dator
matchen blir verklighet i slutet av året.
www.flickr.com/photos/erikbenson
Buster Benson

§ en

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

Så tänker AlphaGo

AlphaGo utgick från en databas med
mänskliga partier och använde sannolik
het för att hitta vilken typ av drag som
gav bäst resultat. Därefter spelade den
ett stort antal partier mot sig själv för att
förfina urvalskriterierna. Slutsatserna
lagrades i neuronnät, uppbyggda med
den mänskliga hjärnan som modell.
Metoden kan jämföras med evolu
tionen: på sikt försvinner egenskaper
(drag) som inte är önskvärda. Efter ett
halvårs träning var AlphaGo redo.

I go kan det finns 100 kandidat
drag i en ställning. AlphaGos val

baseras mer på statistik/sannolikhet
och mindre på konkret beräknande än
dagens schackdatorer.
SEBASTIAN MAURITSSON
TfS #2
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ANKOMSTEN
TILL

VÄRLDSELITEN
Nyss dansade han med stjärnorna på den absoluta världsscenen.
Carlsen, Kramnik, Aronian, Topalov, Giri.
Nu går han på Malmös gator igen som en – nåja – helt vanlig man.
– Jag tar med mig erfarenheten att jag kan lita på mina schackliga bedömningar. Det
är en skön känsla för framtiden, säger Nils Grandelius, när han summerar sitt äventyr
i Norway Chess.
TEXT ANDERS SANDSTRÖM FOTO CATHY ROGERS
Spelare, internationell domare och journalist. Tidigare klubbkamrat med
Nils Grandelius i LASK och SK Mumien. Har 1-0 i inbördes möten, en
plusstatistik han bara känner till ett sätt att behålla.
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ed fem remier och fyra
förluster och med bud på mer
gjorde 22-årige Grandelius
mer än någon kan begära i sin
första tunga drabbning med
världseliten, Altibox Norway Chess tournament
i Stavanger.
– Jag har landat och hunnit analysera partierna
en del, säger en märkbart harmonisk och
avslappnad Nils Grandelius, en dryg vecka efter
hemkomsten.
Med vilka förutsättningar gick du in i Norway
Chess? Hur tänkte du?
– Jag gick in med inställningen att jag hade allt
att vinna. Det fanns inget att förlora på hela resan.
Jag ville lära mig saker och ha kul samtidigt. En
tacksam situation att vara i.
Vad blev som du trodde?
– Det tydligaste var att hur det gick hade väldigt
mycket med mig själv att göra. Det var inte så att
motståndarna gjorde saker som jag inte klarade
av, utan när jag spelade bra så tog jag poäng. Ingen
var övermänsklig, det var mitt eget spel som
påverkade mina resultat.
– Det visar på någon sorts potential. När jag
har en bra dag så är toppspelarna inte så speciellt
mycket bättre.
Vad blev du överraskad av?
– Jag blev rätt förvånad över hur lite kontroll
de verkligen hade under partierna. Några gånger
märkte jag av motståndarens extrema styrka, när
de gjorde en bedömning eller räknade en variant
som jag kände var över min förmåga.
– Men väldigt ofta var de lika osäkra på sina
bedömningar som jag – var läget hade vänt i
partiet och så. Vi diskuterade en del efter partierna
och där kom sådant fram. Men även i vissa drag
under spelets gång.
Hur upplevde du den personliga kontakten med
världsstjärnorna? Du är ju trots allt en udda
figur i det gänget än så länge?
– Stämningen var vänskaplig och kamratlig.
Inkluderande. Det finns ingen som försöker visa
sig bättre utom på brädet, alla är ödmjuka och
trevliga.
Hur undviker du att bli psykad av motståndarens
status? Jag menar, du tittar upp från pjäserna
och inser: ”Det är ju Kramnik som sitter mitt
emot”!
– Det där är ju svårt. Med facit i hand tror jag

Avslutningsbanketten på Stavanger Konserthus.

det påverkade lite. Jag tog ju mindre poäng de
första ronderna. De sista fyra partierna spelade
jag helt okej. Då hade jag hunnit vänja mig vid
situationen.
– Det bästa sättet att undvika att hamna i ett
psykologiskt underläge är att skaffa sig så mycket
erfarenhet som möjligt på den nivån. Det blir
lättare nästa gång.
Var det någonting du ändrade i ditt eget spel i
just den här turneringen?
– Kanske spelade jag något mer aggressivt än jag
brukar för att sätta lite mer press. Men idén var att
inte ändra någonting, att spela mitt eget spel för
att få ut så mycket som möjligt av partierna, inte
bara resultatmässigt.
– Det var bara så jag kunde ta med mig lärdomar
hem och se vilka brister jag bör jobba med.
Vilka nyckelmoment i partierna minns du där
du kände att ”där var det riktigt hög klass”?
– När Topalov tillät avbyte av svartfältslöparna
runt drag tjugo tänkte jag att jag hade löst mina
problem. Så gör han Sh5 och alla - inklusive jag
själv – förstår att min ställning är riktigt dålig.
– Han hade gjort en mycket djupare bedömning
och sett långt tidigare vad som var på väg att
hända. Där kände man av klassen.
Partiet mot Magnus Carlsen?
– Hans pjäsoffer hade jag nog kunnat göra
TfS #2
2016
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själv också. Men hans sätt att behålla fullständig
harmoni mellan pjäserna i en så kaotisk ställning
är en annan sak. Han höll pjäserna samlade tjugo
drag i sträck i en total soppa. Det fanns en tydlig
tråd genom hela partiet som var imponerande.
I vilka moment kände du att ”här har jag chansen”?
– När jag offrade damen mot Harikrishna
kände jag att jag hade goda chanser. Jag hade vänt
partiet, det var jag som pressade och var på gång.
Ställningen med initiativ passade mig och var
lättare att spela.
– Att jag sedan inte hittade rätt drag för att
vinna är en annan sak.
Vilka slutsatser har du hunnit dra efteråt?
– Det övergripande är att jag har absoluta
förutsättningar att lita på mina egna bedömningar
och mitt eget spel. Det är den stora grejen att
tänka på som jag kan ta med mig.
– Jag slipper tro att jag ser spöken och att de har
sett mer. Ser jag något som verkar bra så har jag
troligen rätt. Det beror inte på att jag inte tittat till
räckligt djupt.
– Sådant kan man intala sig själv, teoretiskt. Men
det är en helt annan sak att uppleva det praktiskt

när man möter de allra bästa. Nästa gång kan jag
lita ännu mer på mig själv. Det är så det känns.
Har de nya erfarenheterna gett dig anledning
att förändra din träning på något sätt?
– Nej, tvärtom har jag väl snarast fått en
indikation om att jag är på rätt väg. Men det
handlar om ett extremt hårt och långsiktigt arbete,
naturligtvis.
Vad gör du annorlunda nästa gång?
– Kanske försöka våga ytterligare lite mer. Där
finns det en viss marginal.
Hur påverkar det du varit med om ditt spel i
kommande öppna turneringar?
– Jag bör ha blivit mer robust, fått mer självtillit.
Om motståndaren pressar på så vet jag att jag
redan har blivit utsatt för värre. Det ger ju en viss
säkerhet.
– Det gäller även när jag själv pressar. Vet jag av
erfarenhet att jag kan spela ut folk i världseliten
så borde jag ha ganska goda möjligheter mot dem
som är rankade hundra poäng lägre.
Ta mig och läsarna genom några av dina partier!
– Okej!

 Nils Grandelius

 Veselin Topalov

n Pentala Harikrisha

n Nils Grandelius

’’

Jag spelade för girigt, gick
och tog en bonde och
förlorade alldeles för många
tempon. Han fick ett starkt
initiativ, förmod
ligen en ren
vinstställning. Men när han
skulle avgöra hittade jag några
mothot och fick in ett damoffer
som han underskattat. Då fick jag
en lovande ställning, men hittade
inte de exakta angreppsdragen.

’’

    
  
  
    
   
   
   
   

41.¤xf4? £b4! och svart vinner
tillbaka pjäsen.
41.c3! hade hotat löparen
och förberett ¤d3-b4-a6. Efter
41...¥h2 42.¤b4 £e7 43.¦c4!
£g5 44.¤a6+ ¢b7 45.¤c5+
¢a8 46.¥c2! är löparen på väg
till e4. Svart tvingas – till att
börja med – offra e6-bonden.
Partiet slutade remi efter 41.¤c5
£e7 42.¤a6+ ¢b7 43.¤c5+ ¢b8
44.¤a6+ ¢b7 45.¤c5+.

’’

Vi spelade ett komplicerat
mittspel som var väldigt
oklart, där han i efteranalysen
först trodde att han stod bra,
men sedan blev mer tveksam.
Men jag valde fel plan i
mittspelet när jag öppnade upp
damflygeln. Trots att jag fick
byta av min svartfältslöpare står
han ändå bättre, med ett tydligt
initiativ. Jag borde ha kunnat
försvara mig bättre, men jag
gick ner ganska fort efter att jag
kommit dåligt.

’’

 
  
  
  
   
  
  
  


Nils har precis erbjudit ett
löparbyte, med kontroll över
de svarta fälten. Men 23.¤h5!
tog kontroll över f4 och efter
23...¥xe3 24.¦xe3 ¤d7 25.¦a7!
¦e5 26.¥e2 ¤df8 27.£a1!
var f2-f4 på gång. Nils kom på
defensiven och gav upp strax
efter tidskontrollen vid drag 40.

 Nils Grandelius
n Li Chao

’’

Han spelade provocerande
och passivt i öppningen
och satte alla bönderna på
samma färg som sin löpare.
Så jag fick i princip upp en
positionell vinstställning. Men
han för
svarade sig segt och
tillät inga konkreta vinster,
utan jag fick nöja mig med
tryck och terräng. Jag pressade
på och förstärkte ställningen,
men han vek aldrig ner sig. En
svagare spelare hade gjort något
desperat, men han bara väntade.
När jag stod som allra bäst
hade jag förmodligen en del
möjligheter att avgöra. Men jag
valde ett genombrott i fel läge
och sedan höll han remi ganska
lätt. Lite synd faktiskt.

’’

    
  
 
  
    
   
    
    


Li Chao garderar sina svagheter
på h5, e6 och b7. Partiet slutade
remi efter 93 drag.

Deltagarna i placeringsordning. Från höger: Magnus Carlsen, Levon
Aronian, Maxim Vachier-Lagrave, Veselin Topalov, Vladimir Kramnik, Li
Chao, Pentala Harikrishna, Anish Giri, Pavel Eljanov och Nils Grandelius.

Världsstjärnorna gav ett varmt välkomnande. Här inför och efter partiet mot Anish Giri.
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Som summering av det vi nyss har sett – vad är
skillnaden mellan spelarna i översta världseliten
och den nivå du finns på nu?
– Jag tror den största skillnaden är att de har
större säkerhet. Det gör att de får lite bättre tid
på klockan och inte behöver räkna igenom allt på
samma sätt. Och att de inte har svackor och dåliga
dagar lika ofta.
Känns det såhär efteråt som om steget upp är
mindre än du väntat dig?
– Det är inga jättestora skillnader. Samtidigt


 

   
    
    
   
 
 


är det otroligt svårt att förbättra de saker som de
redan kan. Så svaret är – både ja och nej.
Du ska spela SM i sommar som titelförsvarare.
En annan tävling, en annan värld. Hur blir det?
– Det är klart att jag måste ses som favorit.
Det gör det på sätt och vis lite svårare än annars.
Men hittar jag bara rätt balans mellan styrka och
ödmjukhet så ska det inte spela någon roll.
– Men skillnaderna i spelstyrka är inte så stora.
Många kan vinna. n

PETER HEINE NIELSEN KOMMENTERAR
 Magnus Carlsen
n Nils Grandelius
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Peter Heine Nielsen var tidigare sekundant för Viswanathan Anand men
ingår sedan 2013 i Team Carlsen.

1.e4 c5 2.¤f3 ¤f6?!
En öppning som det svenska
laget hade förberett under LagEM på Island 2015 och som Nils
använde när han höll remi mot
Michael Adams.
Efter partiet mot Carlsen fick
Nils frågan om var han spelade
fel. ”Drag två!” svarade han.
Och visst är öppningen
förmodligen tveksam, men
det var först senare som det
avgörande misstaget kom.

3.e5!
En anledning till att 2...¤f6
inte är så populärt är att
svarts bästa drag efter 3.¤c3
förmodligen är 3...d6, varefter
vit kan transponera tillbaka till
huvudvarianterna i Sicilianskt.
Det gjorde Grandelius mot
Harikrisha i Bundesliga, dec
ember 2015.
Men Nils förnuftiga poäng
är att han då skulle ha undvikit
Magnus favoritdrag 3.¥b5+.
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Foto: Calle Erlandsson

Magnus började bra i Norway
Chess med vinst mot Pentala
Harikrishna och remi mot
Veselin Topalov. Därefter var det
dags för den unga Sverigeettan
Nils Grandelius, som hade slagit
ut hemmafavoriten Jon Ludvig
Hammer i kvalificerings
tur
neringen.
På presskonferensen slog
Nils fast att han inte var rädd
för någon, och att han skulle
vara trogen sin stil. Han höll
verkligen sina ord när han
mötte världsmästaren.

Samtidigt är 3.¤c3 det lata
svaret, så man kan också hävda
att Nils tvingar Magnus att spela
det bästa draget!
3...¤d5 4.¤c3 ¤xc3
4...e6 var svarts huvuddrag
förr i tiden. Men 5.¤xd5
exd5 6.d4 ¤c6 7.dxc5 ¥xc5
8.£xd5 £b6 9.¥c4! leder
till komplikationer som är
fördelaktiga för vit och fick
svartspelarna att söka nya vägar.
5.dxc3 ¤c6 6.¥f4 £b6!?

Detta är svarts nya idé, som är
tänkt att återuppliva varianten.
Tidigare ställde svart upp sig
med damen på c7 följt av lång
rockad, men då får vit enkel
utveckling med ¥d3, £e2,
0–0‑0 etc.
Men nu försöker svart
framtvinga en svaghet. Om vit
spelar 7.¦b1 går det inte längre
att rockera långt, och 7.b3 ger
svart något att spela på. Därav
drog Magnus slutsatsen att han
var tvungen att spela ett annat
drag.
7.£c1!?
Man kan förstås hävda att
damen står uselt på c1, men
även om d-linjen är öppen så
var den inte till mycket nytta
där heller. Den långa rockaden
blir uppskjuten ett par drag,
åtminstone, men vit har också
en enkel plan i ¥d3 och 0–0,
medan det är svårare för svart
att fullborda utvecklingen på ett
förnuftigt sätt.
7...f6!?
Nils använde mycket tid och
gjorde sedan det principiella
draget. Alexander Ipatov har
spelat 7...h6 8.h4 d5, men efter
9.exd6 exd6 ger 10.£e3+ en
behaglig ställning för vit.
Men nu försöker svart
underminera vits centrum,
både med det fräcka 8...g5 och
med 8...d6 9.exd6 e5!
8.¥c4!?
Ett logiskt utvecklingsdrag
som gör 8...d6 mindre attrak

tivt, eftersom 9.exf6 gxf6 10.£e3
ger vit snabb utveckling som ser
viktigare ut än svarts bonde
centrum. Svart måste kanske
spela 10...e5, men då får vit ett
grepp om de vita fälten.
8...g5!?
Nils visar ingen rädsla och
spelar åter det principiella
draget.
9.¥g3!?
9.exf6 var ett liknande
pjäsoffer som i partiet. Efter
9...gxf4 10.£xf4 ser det ut som
om vit har vunnit tid, men
springaren på f3 är en sämre
angreppspjäs än löparen på g3,
och konkret kan svart spela
10...¤a5! varefter det inte ser ut
att finns någon bra uppföljning
för vit.
9...g4


 
 
   
    
  
   
 
   

10.exf6!
Jag prisade Nils mod, men
man måste också ge beröm till
Magnus för hans avsaknad av
rädsla. Pjäsoffret är helt och
hållet intuitivt.
10...gxf3 11.£f4!?
Snabbt spelat, och planerat
vid pjäsoffret. Draget siktar på
både f7- och c7-fälten, hoppas
på att fånga svarts kung i
centrum och bryr sig inte om
att svart kan slå på g2 med
tempo. Det fanns emellertid ett
intressant alternativ som kanske
kommer att leda till en teoretisk
diskussion i kommande partier.
Efter 11.0–0 hjälper bara

11...fxg2 12.¦e1 vit. Svart kan
spela 11...e6 men 12.£f4 ser
väldigt farligt ut, exempelvis
12...¢f7 13.¦ad1 d5? 14.¦xd5
och vit bryter igenom.
Bäst verkar 11...¤a5 vara.
12.f7+ ¢d8 13.¥d5 £g6 ser
ut som en kritisk variant med
en skum ställning där det ser
ut som om vit har åtminstone
till
räcklig kompensation för
pjäsen.
11...fxg2!?
Girigt och bra. Magnus
poängterade i efteranalysen
att efter 11...¤a5 12.fxe7
¥xe7 13.¥f7+ är 13...¢f8! en
viktig resurs, eftersom svart
inte behöver vara rädd för av
drags
schacken. Han hotar att
konsolidera med 14...£f6 och
tvingar praktiskt taget vit att ta
ut remischackar.
12.f7+! ¢d8 13.¥d5 ger dock
vit samma typ av kompensation
som i partiet.
12.¦g1


 
 
   
    
   
    
 
    

12…¤a5?
Ett logiskt drag, men förmod
ligen det avgörande misstaget.
Det absolut enda draget var
12...h5! som stör löparen med
...h5-h4 och dessutom stoppar
vit från att rockera långt på
grund av ...¥f8-h6.
a) 13.fxe7 ¥xe7 14.£f7+
(14.0–0–0 ¢d8 ser också ut att
hålla för svart.) 14...¢d8 15.£g7
¦e8 16.0–0–0 ¤a5 17.¥f7 £f6!
försvarar precis i tid.
TfS #2
2016
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b) Att försöka spela som i
partiet med 13.f7+?! ¢d8 14.0–
0–0 går in i 14...h4! 15.¥xh4
£c7! och vits attack ser för
långsam ut. (Och 14.¦xg2 d6
15.0–0–0 ¢c7 16.¥h4 ¥g4
försvarar sig också väl.)
c) Bäst är förmodligen
13.¦xg2!? då 13...¢d8 14.fxe7+
(14.0–0–0? ¥h6 15.£xh6 ¦xh6
16.¥f4 d6! försvarar dessvärre
mot vits hot.) 14...¥xe7 15.0–
0–0 h4 16.¥xh4 ¥xh4 17.¦g8+
¦xg8 18.£xh4+ ¢c7 19.¥xg8
leder till jämnt spel.


 
  
   
    
    
    
  
   

Analysdiagram
Svart har en extra pjäs, men vits
h-bonde och angrepp och gör
ställningen balanserad.
13.f7+
13.fxe7 ¥xe7 14.¥f7+ ¢f8! är
återigen starkt och tvingar vit
att ta ut remischackar.
13...¢d8 14.¥d5
Nyckelställningen. Det ser
vid en första anblick ut som om
svart har överlevt det värsta.
Kungen kommer att vara säker
på c7, och att ha lurat vits till f7
gör bondestrukturen e7-d6-c5
solid.
Till en början håller datorerna

14
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med, men efter ett par minuter
kommer de till insikt om att vit
står på vinst. Grandelius tänkte i
en halvtimme och kom fram till
samma slutsats. Svarts kung är
visserligen säker, men det finns
ingen vettig plan som stoppar
vits torn från att invadera till g8.
14...¥h6?!
14...d6 15.0–0–0 ¢c7 16.¦xg2
¥h3 17.¦gg1 är en belysande
variant. Efter 17...¤c6 kan vit
göra det lugna 18.¢b1 eftersom
18...¤e5 bemöts med 19.£h4!.
18...¥d7 19.¥h4 ¤e5 20.¦g8
¤g6 21.£e4 ¥c6 22.c4 ger
svart en hopplös ställning, trots
merpjäsen.
15.£e5 ¦f8 16.¥h4!


  

    
   
    
    
 
    


16...¦xf7
Det här är problemet. Det
hotar matt på e7 och svart måste
ge tornet för att få c6-fältet för
springaren, eftersom 16...¤c6
17.¥xc6 ¦xf7 18.¦xg2 vinner
omedelbart.
17.¥xf7 ¤c6 18.£g3 £xb2
19.¦d1 £xc2 20.¥d5
Materiellt står svart inte så
dåligt, men med tanke på vits
angrepp är ställningen hopplös.
20...£f5 21.¦xg2 ¥f4 22.£f3!?
22.£xf4!? £xf4 23.¦g8+ ¢c7

24.¥g3 var enkelt och starkt,
man Magnus spelar för maximal
precision.
22...¢c7 23.¦g5 £f8 24.¥g3?!
Efter partiet var Magnus
missnöjd över denna inexakthet.
Det hade varit enklare att ta på
c6 innan han spelade ¥g3.
24...e5


  
 
   
   
    
   
   
   

25.¦h5?!
25.¥xc6! var fortfarande
möjligt. Nils planerade 25...£e7
är visserligen taktiskt kreativt,
går ur bindningen längs
f-linjen och förbereder en
avdragsschack om vit slår på f4.
Men det räcker inte efter 26.¦h5
dxc6 27.£e4! vilket angriper h7
och vinner bekvämt.
25...a5 26.¦xh7 ¦a6 27.¦f7
£e8 28.¢f1 ¥xg3 29.hxg3
£h8 30.¢g2 ¤d8 31.¦f8 £g7
32.¦h1 ¦h6 33.¦xh6 £xh6
34.£f6 £xf6 35.¦xf6 d6 36.¢f3
b5 37.g4 ¢d7 38.¦h6
Grandelius gav upp. Trots
den tekniska slutfasen gjorde
fyrverkerierna i början partiet
fantastiskt och otypiskt för en
superturnering.
Med vinsten tog Magnus över
ledningen i turneringen – och
behöll den tills det var över.

Jag spelade provocerande i öppningen för att få ut honom på grumligt
vatten. Det lyckades bra, vi fick en extremt komplicerad ställning där
han offrade pjäs. Ställningen blev oklar, men då gjorde jag ganska fort
ett förhållandevis enkelt räknefel som irriterade mig. Då blev det en
elementär förlust, inte så imponerande.
Nils Grandelius

SOMMARLÄGER
27-31 juli 2016
Göransborg, Höör
Välkommen till LASK:s och SSF:s sommarläger
i underbar natur på Göransborgs Scoutgård!
Deltagare: Pojkar och flickor, födda 2000-2006 i alla spelstyrkor, från alla delar av
landet.
Plats: Göransborg, ca 4 km NO Höör.
Scoutgården är belägen i Skåne, ca 50 km NO Malmö och ca 30 km SV Hässleholm.
Lokaltåg - ”pågatåg” - från Malmö/Lund ca 4 ggr/tim och Hässleholm ca 2 ggr/tim.
Tid: Lägret börjar med lunch kl 12 onsdag 27 juli och slutar efter lunch kl 14 söndag
31 juli.
Ledare: Kvalificerade ledare, däribland GM Daniel Semcesen och IM Björn Ahlander.
Anmälan skall vara lager@lask.se tillhanda senast 15 juni.
Uppge namn, adress, födelseår, rating, önskemål om specialkost samt eventuellt
önskemål om hämtning vid Höörs järnvägsstation.
Deltagaravgiften 2 400 kr inkluderar logi 4 nätter, 4x frukost, 5x lunch, 4x middag,
mellanmål, eventuell hämtning, entré till Skånes Djurpark, schacklektioner, aktiviteter
och priser. Deltagare som endast önskar delta 28-31 juli erlägger 2 000 kr.
Återbud: Vid återbud senast 1 juli återbetalas 75 % av avgiften. Vid återbud 2-13 juli
återbetalas halva avgiften. Vid återbud 14-20 juli återbetalas 25 %.
Deltagande sker på egen risk. Kontrollera hemförsäkring eller annat försäkringsskydd.
Bekräftelse och detaljerad information utsänds i början av juli månad.
48 lägerdeltagare kan beredas plats. Anmälan
är giltig när deltagaravgiften har inbetalts till
LASK:s bankgiro 422-3855.
Först till kvarn-principen gäller.
Anhöriga: Ett fåtal anhöriga, t ex föräldrar, kan
beredas plats. Deltagaravgift 1 000 kr om
deltagaren kan svara för viss tillsyn, transporter
eller annan ledaruppgift.
Information och upplysningar:
via e-post till lager@lask.se eller per telefon till
Kjell Petersson, 076 – 317 6760 eller
IM Björn Ahlander, 073 – 834 2969.

Vart tog de vägen?
Börje Jansson gör ett undantag vid Veteran-SM
Han är landslagsspelaren som satsade på en karriär som polis. Polisen som flydde tuffa
arbetstider och slog sig till ro i Uppsala. Och pensionären som inte tröttnat på schack,
men valt bort långa analyser till förmån för varianter där det går att spela på magkänsla.
TEXT AXEL SMITH ILLUSTRATION AYDIN RAMEZANI

J

ag är nöjd, säger Börje Jansson hemma vid
köksbordet i utkanten av Uppsala. Det finns
inte ett dugg jag ångrar.

Därmed avviker han från andra elitspelare. Många
ångrar att de inte tränade hårdare, andra tycker att
de borde prioriterat studierna. För Börjes del togs
det avgörande beslutet i början av 70-talet. Då hade
han vunnit två SM och lekte med tanken att spela
på heltid. Han värderade hur stark han kunde bli,
och vad det skulle räcka till. Förmodligen skulle
han kunna försörja sig tills han blev fyrtio, men
sedan? Det fick bli Polisskolan.
Idag sitter han ofta med magnetbrädet som han
köpte på 60-talet när en tjeckisk delegation var
på Sverigebesök. Det är enkelt att ta med sig till
uterummet, till köket eller till TV-soffan, där det
kommer fram under de eviga reklamavbrotten.
Han trivs med schacktillvaron, och två gånger i
veckan åker han in till stan för att spela.
i Tierp fem mil norr om Uppsala.
Hans pappa var klubbspelare och vid tolv års ålder
DET BÖRJADE
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fick sitta kvar. Framgångarna kom i rask takt,
med två segrar i Skolungdomens riksmästerskap.
1959 vann han Junior-SM, men därefter blev
det några dåliga schackår. Militärtjänst, men
framför allt en skoglig utbildning som skickade
honom till orter där man inte spelade schack.
På julen kunde han spela och 1962 fick han
chans att spela i en sanktionerad klass I-grupp.
Han vann både den och Mästarklassen i SM
sommaren därpå. Sedan deltog han i SM-gruppen
i femton år, undantaget ett år då Polisskolan satte
stopp.
en pärm med gamla schack
papper. Mellan raderna har han skrivit in egna
analyser och förstärkningar.
– Jag tror att jag läste mer än de flesta.
Infor
mat
orerna var lite av en bibel på den
tiden, men jag prenumererade också på
lösbladen. Det kom en bunt i ett kuvert.
Börje var känd som en positionsspelare som
kunde spela tufft när det behövdes, och han
fick in flera bra förberedelser. Ett år gav det ett
omnämnande i Informator som en av de sex
BÖRJE TAR FRAM

bästa teoretiska nyheterna. Det var ett pjäsoffer i
Polugaevsky som i princip inte gick att anta och
fick Ralf Åkesson att sträcka vapen efter 23-24
drag. Många idéer lämnade dock aldrig byrå
lådorna och sitter fortfarande kvar i pärmarna.
Öppningsanalyserna kom väl till pass när han
spelade korrschack. Det gick bra till en början
och han avancerade till en Europafinal i början
på 70-talet. Där var hälften ryssar och postgången
gick så långsamt att han inte orkade med. När ett
drag kom efter en månad hade han glömt sina
analyser. Han bjöd remi eller gav upp i samtliga
partier.
Utöver tidskrifterna tränade han genom att
analysera sina partier, alltid ensam.
– Det visade sig märkligt nog att jag gjorde
dåliga eller svaga drag i dragserien 18-22. Det var
litegrann i övergången mellan spelöppning och
mittspel. Jag försökte tänka extra där, men gör
man för mycket på det viset kan tidsförbrukningen
lätt dra iväg. Och det var en av mina styrkor. I det
fallet har dagens toppspelare blivit sämre. Jag kan
förstå att det fungerar på nationell nivå, men de
gör likadant mot internationellt motstånd.

fick Börje följa med.
– Det kan kännas lite verklighetsfrämmande
idag, men det ordnades faktiskt 25-mannamatcher
mot de närmaste byarna. Vi spelade så småningom
väldigt mycket hemma och pappas spelstyrka
steg brant under den perioden. När jag började
förstå det hela såg jag att han ställde pjäserna
rätt och så. Han hade lite sinne för schack.
När Tierp skulle möta Uppsala var det ingen
som ville möta deras fruktade förstabords
spelare och Börje plockades upp. Han vann och

BÖRJE JANSSON
Klubb
Född
Bor
Meriter

Uppsala ASS
12 mars 1942
Uppsala
Svensk Mästare 1968 & 1970. Även vunnit
Skol-SM, Junior-SM, Veteran-SM och
Snabbschacks-SM.

Börje håller handen över pärmen med de öppningsanalyser som skördat många offer. På magnetbrädet, som
köptes av tjecker på 1960-talet, letar han efter varianter som passar bra för snabbschack.
TfS #2
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Men Lag-EM i Skara två år senare lockade, och
han lyckades kvalificera sig.
– Jag var tio år äldre än de andra i laget och i
princip den enda som jobbade utöver schacket. Så
då var det verkligen dags att inse att det var dags.
Individuella vinster mot Ungern och Rumänien,
som Sverige slog med 6½-1½, krönte karriären.
– Jag ville komma bort ifrån elittänkandet.
Någon tanke på att sluta helt hade jag aldrig. Visst
tog det emot att misstagen blev fler och sådär, men

En egenhet var han
medveten om även utan att
analysera sina partier. Om
han suttit och grubblat på
en ställning och bestämt
sig för en variant kunde det
hända att han började med
drag två. En gång innebar
det att han omedelbart blev
matt.
SOM STICKER ut
under de femton ambitiösa
schackåren är resorna
med landslaget. Som OS i
Havanna 1966 när de blev
bjudna på middag av Fidel
Castro.
– Då passade jag på att
ta hans autograf. Nästa
dag gav alla OS-deltagare
simultan på Revolutions
torget, där de samlat 7 000
spelare. Men Fidel Castro
1977 var Börje Jansson ett ankare i landslaget. Här på bild i Schacknytt.
spelade inte mot mig, han
valde Tigran Petrosian.
1968 vann Börje SM och året därefter fick han Han fick inte ledigt och åkte direkt från nattskiftet
spela i en zonturnering i Raach i Österrike. Utöver till brädet. Det gick inte så bra.
ett par förluster i mitten av de tjugoen ronderna
– Men Ulf hade förmodligen vunnit i alla fall.
är han nöjd med sitt spel, med remier mot Lajos
Året därefter blev Börje åter svensk mästare,
Portisch och Boris Ivkov och en snäll remi mot och generellt tror han inte att det skadade att han
Sveriges andre representant, Ulf Andersson. studerade och jobbade samtidigt som han spelade.
Liksom på alla Olympiader delade de rum.
När många andra tog remier i slutronden för att
säkra en inkomst behövde han aldrig tänka på
pengarna.
IM-titeln var inte heller något som intresserade.
Då insåg jag att bäst-föreI OS i Siegen 1970 tog han 11½/15 och hade lag
datumet var passerat.
uttagningen varit taktisk hade det blivit en norm,
men han ville inte tänka så. Och han avböjde även
anbudet från en arrangör i Loyd Banks i London
– Jag lärde känna honom ganska bra, men han om att anpassa motståndet i slutronderna.
var hängiven på ett helt annat sätt än vi andra.
En titel blev det trots allt. 1985 kom plötsligt
Det var en fantastisk historia som stod i TfS: att Fidemästar-titeln på posten, utan att han visste
han tillbringade en hel semestervecka med att hur det gått till.
utröna om han skulle spela Tc8 eller Dc7 först i
ett korrparti. Och så kom han fram till att det inte BESLUTET ATT LÄGGA av kom egentligen redan efter
spelade någon roll!
SM i Degerfors 1978.
I SM 1969 delade Börje segern med Ulf och
– Då insåg jag att bäst-före-datumet hade gått
Åke Olsson. De spelade särspel i Arboga, men för ut. Och jag ville sluta när jag var någorlunda på
Börjes del blev inte förutsättningarna de bästa. topp.
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Det är fullständigt onödigt
för gamla människor.

det gick ganska bra.
Sedan har det mest blivit lagmatcher, men
även en del turneringar. Börje är ensam om att
ha vunnit alla sorters SM: Skol-SM, Junior-SM,
SM-gruppen, Snabbschacks-SM och Veteran-SM.
Att han inte fortsatte spela i VSM var för att det
förlängdes till nio ronder.
– Det är fullständigt onödigt för gamla
människor.
Ett år ställde han upp i en Mästarklassgrupp
som en protest, men till sommaren kommer han
att göra ett undantag och spela Veteran-SM på
hemmaplan.
– Det kommer att bli ett kanon-SM med den
lokalen, det blir idealiskt.
Serien spelar han däremot inte längre, det är lite
för seriöst, men han har gått med på att stå som
backup vid hemmamatcher om någon blir sjuk i
sista stund.
i Uppsala var något av en
slump. Det första jobbet som polis fick han i
Stockholm, och då spelade han för Schack 27
tillsammans med Zandor Nilsson, hans fars kusin.
Men politiska orsaker gjorde att han flyttade
från Stockholm.
– Det var 67-68, och Vietnamdemonstrationerna

ATT BÖRJE HAMNADE

var som mest aktuella. På den tiden gjorde man
femdagarsvecka och var ledig en dag innan man
började en ny vecka. Men på grund av demon
strationerna blev vi kommenderade att jobba på
vår enda fridag. Det klarade inte jag, och då tänkte
jag: Varför ska jag vara här?
Uppsala var halvvägs hem till Tierp och han har
trivts bra som politisk flykting.
IDAG FÖLJER Börje schacknyheterna noga, och
även om han inte längre analyserar sina partier
tittar han fortfarande på öppningar i de gamla
pärmarna. Skillnaden är att han vill ha korta
varianter som passar bra för snabbschackspartier.

’’

Man måste spela på
magkänsla och synintryck.

– Jag kollar på idéerna, de kan man komma ihåg.
De exakta varianterna får vara. Och de behöver
inte längre vara så korrekta. Jag har inte en tanke
på att det ska fungera i en Sverigemästargrupp,
huvudsaken är att jag kan vinna ett snabbschacks
parti nånstans. Om jag förlorar gör det ingenting.
Och jag kan inte spela med full kraft, så man
måste spela betydligt enklare. Lite magkänsla och
synintryck.
Det blir caféschack med ett gäng pensionärer en
gång i veckan.
– Med hänsyn till vår ålder har det kommit en
propå att man måste säga till när man hotar något.
Sedan besöker han Uppsala ASS:s klubbkväll
på tisdagar. Då åker han in till biblioteket och
lånar någon schackbok, och kommer sedan
tidigt till klubben för att följa juniorträningen.
Och kanske blir det ytterligare en schackkväll.
– Ett barnbarn som går i fjärdeklass är granne
med oss, och om han skulle bli intresserad vid
Schackfyran kanske vi får se honom här mer än
en kväll i veckan. n
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I varje nummer av TfS skriver en
svensk stormästare om ett valfritt
tema och delar med sig av minst
ett träningstips.

¢ stormästaren

man göra allt samtidigt slutar
det ofta med att man inte lär sig
något ordentligt.

Pontus Carlsson kom trea i SM 2014. Hans mest aktiva period ligger dock flera år
tillbaka i tiden och idag lägger han lika mycket energi på sina elever. Nu delar han med
sig av sina tankar på hur man bör träna för att utvecklas som spelare.

TIPS 2
Gör en kort eller lång lista på
vad du vill och tycker att du
behöver träna på.
Skriv också ner vad som är
tråkigast – antagligen bör den
delen också läggas in i planen.
(En schackspelares svagaste del
tenderar att vara det han eller
hon tycker är tråkigast!)

Hur blir man bättre i schack?

RÅD 1: FRIGÖR TID
MAN KAN INTE bli bättre på endast

en timmes träning i veckan. En
klassisk regel är att det krävs
10 000 träningstimmar för att
bli bra på något och håller man
en takt på en timme i veckan
tar det 208 år(!) innan stor
mästartiteln kan säkras. Det är
väl lite väl lång väntan …
Tränar man åtta timmar per
dag tar det knappt tre och ett
halvt år innan det är dags att
skörda framgångarna. Även
om man inte har den tiden
finns det dock ingen anledning
att misströsta, utan man kan
bli klart bättre och riktigt bra
genom att göra rätt saker. I
schack är det mycket viktigare
än hur mycket man tränar även
om det bästa givetvis är att träna
mycket och göra rätt saker!

20

TfS #2
2016

TIPS 1
Försök att träna minst en timme
per dag. Då vänjs hjärnan vid
att hålla på med schack. Tiden
kan givetvis disponeras annor
lunda, och är du barn, tonåring,
student eller pensionär, så se till
att träna mycket mer än så!
Dels för att schack är kul! Men
också för att ta chansen innan
jobb, chefer och ökat ansvar äter
upp tid för schackträningen.

RÅD 2: TRÄNINGSPLAN
FÖR ATT TRÄNINGEN ska bli effektiv

är det viktigt att ha viss struktur.

FÄLLA 1
Jag kommer ihåg en klubb
spelare som tränade extremt
hårt, lätt 8-12 timmar per dag.
Problemet var bara att han läste
Encyclopedins fem öppnings
band från pärm till pärm, och
när han läst klart den femte av
dessa jätteböcker med tusentals
varianter hade han glömt bort de
fyra första och halva den femte
och var tvungen att börja om …

FÄLLA 2
En annan vanlig fälla är att
man gör lite av allt och ska
träna kombinationer, Najdorf,
slutspel och strategi samtidigt

RÅD 3: RÄTT LITTERATUR
den svåraste
punkten numera, då det väller
ut böcker, dvd:er, internetsidor,
bloggar och nyhetsbrev i en
aldrig tidigare skådad takt. Hur
ska man då veta vad man kan
lita på och vad man ska läsa?

DET HÄR ÄR KANSKE

GM Pontus Carlsson

Född: 18 December 1982
Klubb: Eksjö SK & Linköpings ASS
Yrke: Marknadsföringsekonom
Bor: Prag
Träningstips: Träna RÄTT! och
varva med mycket spel och parti
analys med en starkare spelare
Förebilder: På brädet Kasparov
& Rubinstein, utanför Nelson
Mandela, på plan Faustino Asprilla
Boktips: Secrets of Modern
Chess Strategy av John Watson
Meriter: GM 2007, trefaldig
vinnare i Tusenmannaschacket,
landslagsspelare, niofaldig svensk
lagmästare, trea i SM 2014
Hemsida: pontus-carlsson.com
Twitter: twitter.com/GMCarlsson
Aktuell: Tränare, arrangör Svenska
Cupen, aktiv i Schackakademien
som man ”bara ska ta en blixt
på internet” ...
Allt detta är jättebra, men var
för sig i ordnad form. Försöker

TIPS 3
Det bästa är att ta hjälp av starka
spelare och fråga vilka böcker
de rekommenderar.
De har gjort utvecklings
resan och kan därför lätt sortera
ut vilken litteratur som är bra
respektive dålig. Jag ger alltid
rekommendationer på böcker
som passar mina elever och det
som de vill/behöver lära sig.

Foto: Calle Erlandsson

är en fråga som jag tror att de
flesta schackspelare funderat
över. Den är dessutom komplex
då det inte finns en mirakel
metod, utan det är olika saker
som fungerar för olika män
niskor i olika åldrar. Som stor
mästare och mångårig tränare
har jag dock samlat på mig en
del erfarenheter som jag tänkte
dela med mig av.

Foto: Calle Erlandsson

HUR MAN BLIR BÄTTRE I SCHACK

’’

Det kanske ger färre bucklor på kort sikt
men betydligt finare på lång sikt!
FÄLLA 3

Jag köper och läser alla böcker
om t.ex. Franskt, så att jag lär
mig allt!
Fel! Det finns många böcker
som rekommenderar dåliga
varianter eller är opedagogiska.
Det kan därför vara bättre
att bara ha en bok/dvd som
huvud
källa. Dåliga böcker är
skadligt då man lär sig felaktiga
sanningar som kan vara svårt att
bli av med.
Ett tips om man har flera
böcker om en öppning är att
göra en fil i Chessbase där man
tar upp och analyserar de olika
förslagen – gärna först utan
analysprogram.
Jag rekommenderar inte
att man bygger sin repertoar
på en online-källa, då de ofta
är snabbskrivna och ej hel
täckande. Nätet passar bättre
som tränings
verktyg och här
rekom
menderar jag sajten
Chesstempo som är utmärkt för
taktikträning.

RÅD 4: FYSISK TRÄNING
viktigt att vara i
god fysisk form. Annars kommer
orken att tryta senare i partiet,
koncentrationsförmågan blir
sämre och misstagen tenderar
att komma. Personligen hade
jag mycket mer energi vid
brädet när jag också spelade
fotboll aktivt. Så slarva inte
med den fysiska träningen och
tycker man som jag att löpning
och gym är för tråkigt så lura
dig själv att löpa samma sträcka
och mer därtill genom en bolleller racketsport!

DET ÄR MYCKET

RÅD 5: SPELA UT PARTIERNA
STORMÄSTARKOLLEGA och
gode vän Emanuel Berg har
redan skrivit om hur viktigt det
är att spela ut partierna och inte
”fega ur i de avgörande lägena”.
Jag kan bara instämma. Man
lär sig ställningar genom att
spela dem och det ger mental
styrka och hårdhet att spela ut
alla partier.

MIN

TIPS 4
Ta aldrig remi om du anser att
du står bättre, oavsett motstånd.
Tycker du att ställningen är
intressant så spela ut den även
då! Lagmatcher eller att säkra
en turneringsseger är givetvis
undantagsfall, även om en ung
Emanuel Berg inte hade hållit
med om det senare!

RÅD 6: SPELA RÄTT
DET ÄR VIKTIGT att spela rätt
turneringar i rätt utvecklingsfas.
Är du en uppåtgående junior
som alltid vinner din klass i
DM, gå då upp en klass. Så
gjorde jag när jag var liten.
Människan är av naturen
ganska lat och vi tenderar därför

Pontus och Thiago Silva.
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många gånger att omedvetet
slappna av och anpassa oss till
den nivå vi ställs mot. Att hela
tiden ha en utmaning framför
sig och spela med spelare som
är bättre gör att man tränar mer.

TIPS 5
Gå upp en klass och spela mot
bättre motstånd.
Det kanske ger färre bucklor
på kort sikt men betydligt finare
bucklor på lång sikt!
Är du en klubbspelare som
undrar varför din ranking aldrig
ökar, spela i så fall tävlingar med
spelare som är starkare än du
själv. Byter du Rilton 1600 mot
Rilton Elo tvingas du att spela
bättre för att ta poäng.

FÄLLA 4
Jag tränar lite, spelar lagmatcher
och lokala KM – varför blir jag
inte bättre?
Grunden för utveckling är att
spela för att omsätta träningen i
utveckling. Möter man samma
spelare på klubben finns det
oftast ett styrkeförhållande sins
emellan som gör att det tenderar
att bli samma resultat var gång.

TIPS 6
Anmäl dig till minst ett par
av de svenska GP-tävlingarna
varje år. Misstänker att tävlings
kommittén gärna ser åtta!
De är roliga, men också
utmärkta för att möta starkare
spelare som man inte mött
tidigare.

Schack som
pedagogiskt
verktyg

Eller varför inte testa spel
utomlands? Det finns en mängd
öppna turneringar runt om i
världen. En del ger möjlighet att
ta med familjen och kombinera
schack med semester, medan
andra lämpar sig bättre för att
åka iväg med klubbkompisarna.

NÄR MAN ANALYSERAR sina partier

kan man utforska ställningarna
i lugn och ro, vilket leder till
schacklig utveckling – förutsatt
att det utförs korrekt! Men det
är vanligt och farligt att spelare
analyserar sina egna partier
och drar felaktiga slut
satser,
som sedan ligger till grund för
spel
förståelsen. Den typen av
vanföreställningar och osan
ningar kan vara svåra att ändra
på senare, då man tycker att
man har bra koll på ställningen
eftersom man analyserat den.

TIPS 7
Låt inte datorn kommentera
dina partier. Analysera med en
starkare spelare, för att få mer
korrekta slutsatser.

4

Pontus undervisar ungdomar i
Linköping.
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Kursen, som ger 7,5 högskolepoäng, startar höstterminen
2016 och kostar 1000 sek. Läs mer på sh.se/schack

RÅD 8: BARA GÖRT

Vid frågor kontakta Anna Högberg,
anna.hogberg@sh.se

starten, utan kör
igång redan idag – eller som vi
säger i Östergötland: bara gört!

SKJUT INTE UPP

TRÄNINGSTIPS









Frigör träningstid
Gör en träningsplan
Välj rätt litteratur
Träna fysiskt
Spela ut partierna
Spela rätt
Analysera partierna
Bara gört

favoritturneringar som Pontus rekommenderar.
En kalender finns på Fides hemsida:
www.fide.com/calendar/tournaments.html

KÖPES!

Schacktidskrifter
före 1960 och äldre
schacklitteratur på
alla språk.
Schackspelaren
#1–12/1932, #1 &
5/ 1933.
Schackkorrespondenten (SvJF)
#1/1955, #2/1956,
#3/1957, #1-4/1961

1. Pardubice Open, Tjeckien

2. Gibraltar Chess Festival och Spanien

Talvblađiđ
(Færøerne) alla nr.

Prisvärd schackfestival där vi svenskar tjänat många elopoäng.
Ett måste att uppleva med hög standard på allt! Grannlandet
Spanien har bra klimat och schackkultur med många turneringar.

4. Dubai Open

Turneringar i Mellanöstern är en ny trend som rekommenderas.

ROCKADEN OPEN

Stockholm, 5 – 7 augusti

Välkomna till en stor tävling för alla under 1500 i LASK-rating.
3 ronder snabbschack (45 min/spelare) och 5 ronder 1ångschack.
Registrerad för elo & snabbelo! Filmvisning & picknick!
Leifstenberg13@hotmail.com / 070-260 22 10 (Leif Stenberg)
Info: www.rockaden.com/inbjudan-rockaden-open-2016

Norsk Sjakkblad
#4 1959, #2/3 & 4/5
1968 och #5/1969.
Arbejderskak
#1-2 och #4/1931
samt #2 1932.

Perfekt för familjesemestrar med bad och restauranger.
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Schack övar koncentrationsförmåga, logiskt och
matematiskt tänkande samt når över barriärer som ålder,
kön och kunskaper i svenska språket. Föreläsningar,
seminarier och gruppövningar flätas samman med egen
undervisning i din skola.

RÅD 7: PARTIANALYS

3. Pula Open, Kroatien
Pontus får en pokal av pappa Ingvar.

Vill du hjälpa barn i skolan att utvecklas,
både socialt och intellektuellt? Då är
kursen ”Schack som pedagogiskt verktyg”
något för dig!

Suomen Shakki
#1, 2, 5 & 6/1926,
#1-6/1927, #1, 2, 5
& 6/1928, #5 &
6/1932, #1/1939.
Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
226 47 Lund
tel. 0733 264 033
callerland@gmail.com

Tidskrift
för Schack
Antikvarisk
Antikvarisk
schacklitteratur
schacklitteratur
Lunds Schackakademi främjar
unga talangers träning och
tävling.

Lunds Schackakademi främjar unga
Bokauktioner på internet
talangers träning
och
tävling.
startar fyra
gånger
per år,
normalt

i

februari,

juni,

september och november.
Bokauktioner
på internet startar fyra
året finns bokmarknad
gånger perHela
nästatillgång
1 juni.
ochår,
försäljning
fasta priser.

Hela året finns bokmarknad och
försäljning till fasta priser.
www.chesslund.com

www.chesslund.com

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

I

ett vitt tegelhus i norra Budapest
har Pál Benkös fru Gisela dukat upp
med te, kaffe och fler än sju sorters
kakor. Pál rör ingenting. Han har fullt
upp med att berätta, den ena historien efter den
andra. Några gråa hårstrån tränger fram genom
det svarta, men det är svårt att tro att han är 87 år
gammal. En kvarts träning varje morgon bibehåller
formen. Bicepsen är hårda och han skämtar om
sin schackmuskel mellan tumme och pekfinger.
Pál Benkö föddes i Frankrike, men har inte
mycket minnen av sina första fyra år. Han minns
däremot att han fick börja jobba som femåring, i
Budapest. Han var stark redan då och fick bära och
lyfta saker. Det var inget enkelt liv, men familjen
levde i varje fall tillsammans.
Det ändrades under andra världskriget. Pál
tvingades gräva skyttegravar vid den österrikiska
gränsen. Han flydde, men när han kom hem hade
hans pappa och bror tagits som krigsfångar av
ryssarna. Och modern dog senare i ett fångläger.
Under kriget hade det inte varit möjligt att spela
schack, bänkarna i parken där han brukade spela
var brända och det fanns inga böcker. Men när
det var över deltog han, som 17-åring, i sin första
seriösa turnering.

Pál Benkö
I januari 1962 anländer Pál Benkö till Stockholm. En interzonturneringen väntar:
23 spelare, en och en halv månad, alla möter alla. Med sig har han den 18-årige
landsmannen Bobby Fischer, och eftersom de saknar sekundant får Benkö agera
reseledare.
Fischer somnar visserligen på invigningen och kräver ett par dagar senare att få
byta hotell, men sedan koncentrerar han sig på sitt. Efter en mäktig andra halva
vinner han med två och en halv poängs marginal, och omtalas som en blivande
världsmästare.
Även för Benkö går det förvånansvärt bra. Han gillar Stockholm, restaurangerna
och nattklubbarna, men han tycker att det är kallt. I en av de första ronderna, i
Kungshallen vid Hötorget, spelar han med rock och yllehalsduk. Och när han
lämnar Stockholm känns det som att han inte sett solen på en evighet.
Men han gör det med en biljett till kandidatturneringen i Curaçao. Efter att ha
besegrat Svetoslav Gligoric är han en av åtta som ska kämpa om att få utmana
världsmästaren.
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I fängelset var det hemskt.
Jag gick ner tio kilo.

När kommunistpartiet tog makten 1949 blev
tillvaron åter tuffare och tankarna på att lämna
landet började komma. Som schackspelare hade
han möjlighet att resa till väst.
I en zonturnering kämpade han för att undvika
förstaplatsen, kom tvåa och kvalificerade sig till
interzonturneringen i Saltsjöbaden 1952.
Innan dess bekantade han sig med Sverige när
Gideon Ståhlberg ställde upp i Maroczý Memorial
1952. Ståhlberg var i fin form och arrangören
oroade sig för att en icke-sovjet skulle vinna. Det
hade varit pinsamt. De testade att bjuda Ståhlberg
på fri sprit, men han vann ändå parti efter parti.
Nästa steg blev att erbjuda Benkö en belöning om
han lyckades slå svensken.
Benkö gick på angrepp, men Ståhlberg för
svarade bra.
– Jag var på väg att bjuda remi. Men så tänkte
jag på pengarna och fortsatte. I tidsnöden satte

han bort sig.
Innan interzonturneringen spelade Pál Benkö i
Berlin. Han och en vän diskuterade möjligheten
att hoppa av, och så gjorde de slag i saken och
promenerade till den amerikanska ambassaden.
Den var stängd och de fortsatte till centralstationen
för att ta tåget hem.
– I sista minuten ändrade jag mig. Har alltid
haft problem med tidsnöd! Jag sa till min vän att
springa åt ena hållet och så sprang jag åt andra.
Men en vakt kände igen mig.
– Ja, det var ett dåligt drag, säger Gisela.

PAL BENKO
Född			
Meriter			
			
			
			
Sverigekoppling
			
			
			

14 juli 1924
8:a i Kandidatturneringen 1959 och
6:a 1962
Slagit fyra regerande världsmästare:
Fischer, Tal, Petrosian & Smyslov
Tillbringade en månad i Stockholm
vid interzonturneringen 1962
Fick inspiration till Benkögambiten
från Erik Lundin
TfS #2
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Säkerhetspolisen genomsökte hans
lägenhet, tog pengarna han fått för
vinsten mot Ståhlberg och hittade miss
tänkta schackprotokoll som de trodde
var kodade meddelanden. Utan rättegång
och utan att familjen under
rättades
hamnade han i fängelse. Resan till Sverige
fick ställas in.
– På den tiden var det dåligt även
utanför fängelset, men där inne var det
hemskt. Jag gick ner tio kilo.
När Stalin dog ett och ett halvt år senare
fick han amnesti. Sedan tog det ytterligare
något år innan han fick förtroende att resa
på turneringar, men till sist fick han sin
chans. Efter studentolympiaden i Reykjavik
1952 stannade han kvar på Island och fick
asyl i USA. Pál Benkö blev Pal Benko.
Det blev mycket schack under det första
året i väst, medan han lärde sig språket,
men sedan var han tvungen att försörja
sig. Efter två års jobb som finansmäklare Det var förlaget som namngav öppningen efter hans efternamn.
på Wall Street kunde han återvända till

brädet med full kraft. Och till sist blev det ändå en
  
interzonturnering i Stockholm.

K

valificeringen till kandidat
turneringen
var Benkos kanske största framgång som
spelare och innan han lämnade Stockholm
firade han med en sista utekväll.
– Jag träffade en väldigt vacker svensk tjej. Så jag
bjöd upp henne till dans. Men senare sa Leonid
Stein att det inte var lönt att jag slösade all min tid
på henne. Han visste att det inte skulle bli något.
Så tar han fram ett bräde och ställer upp en
ställning. Svart drar och båda spelarna ska hjälpas
åt att sätta svarts kung matt i tre drag.
– Jag visade den för Botvinnik, Keres, Geller
och Fischer. Fischer slog vad om att han skulle
klara den på en timme, men det gjorde han inte,
så där vann jag lite pengar. Sedan skickade jag den
till Gisela.
De hade träffats tidigt, under en schack
landskamp, men när Benko lämnade Ungern
kunde de inte ses på ett decennium. 1964 fick han
amnesti för avhoppet, men då hade han rotat sig i
USA och Gisela ville inte heller flytta.
Fyra år senare skickade han hjälpmatts
problemet. Om hon löste det skulle hon hitta ett
kodat meddelande.
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Svart drar och sedan hjälps båda spelarna
åt att konstruera en hjälpmatt i tre drag.

V

id kandidatturneringen i Curaçao 1962
delade Benko och Fischer sekundant.
Inför ett avbrott tidigt i turneringen
behövde Benko hjälp med analyserna. Fischer
förbjöd sekundanten att hjälpa till.
– Det är också min sekundant, sa Benko.
– Det är också min sekundant, härmade Fischer
den ungerska brytningen.
– Varför driver du med mig?
– Varför driver du med mig?
– Sluta!”
– Sluta! Och lämna mitt rum.
Då slog Benko till. Det ångrar han i efterhand,

Gisela har bott i lägenheten i 60 år. På senare år har Benko slutat resa till USA och tillbringar all tid i Budapest.

men han har ofta låtit sitt temperament styra.
Fischer blev chockad men hade inte mycket att
sätta emot. Han lämnade in en protest för att få
Benko utesluten, men den avslogs.
Sedan följde en turnering som dominerades av
sovjeterna, allt medan Fischer anklagade dem för
att spela uppgjorda remier inbördes. Paul Keres låg
länge bra till, men det var inte tänkt att han skulle
vinna. I nästa sista ronden mötte han Benko och
när partiet gick till avbrott erbjöd sig de sovjetiska
sekundanterna att förråda sin landsman.

’’

Fischer tackade aldrig för
att han fått min plats.

Benko avböjde, men hade en annan motivation.
Han var ute efter revansch för en, som han
såg det, osportslig tidsvinst i en tidigare rond.
Benko hade slarvat bort en vunnen ställning,
och med hängande kläpp nöjde han sig med
dragupprepning. Men han ställde pjäsen snett och
Keres tryckte tillbaka klockan och sa att han skulle

ställa upp. Då gick tiden ut.
– Keres ville så gärna vinna, för det betydde
mycket för honom att få spela en VM–match. Men
det borde varit remi.
Och Benko fick revansch. Han blev utspelad,
men överlevde och Keres vägrade acceptera
remin. I stället satte han bort sig och fick aldrig
spela någon VM–match.

L

äser man Pal Benkos självbiografi, som kom
för tio år sedan och är skriven tillsammans
med Jeremy Silman, drunknar man i
kvinnohistorier. Benko skriver att en hård period
i fängelse gjorde att han inte ville annat än att
uppskatta livets små njutningar så fort han kom
ut. ”Kvinnorna var så vackra att jag var tvungen
att dejta så många som möjligt.”
Och ändå nämns inte den sydamerikan som
var hans kompanjon under flera år, samtidigt som
Gisela väntade i Budapest. Men idag, i alla fall när
hon lyssnar, tycker han att det var överdrivet.
– Det står i boken att jag, Bent Larsen och Larry
Evans gick till horhus, men det gjorde jag aldrig.
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Då ringde han åter Benko, som placerade
Av princip.
pengarna i en bank i Schweiz. Några år senare
Gisela har bott i samma lägenhet i sex decennier.
flyttade Fischer till Budapest och stannade där i
Det märks på badrummet, de insuttna fåtöljerna
fem år. Vänskapen återupptogs. När Benko åkte
och sofforna. I bokhyllan står schackböcker (”Oh,
och spelade ligamatcher i Tyskland följde Fischer
det finns mycket mer”), på väggarna hänger
med, men visade sig aldrig i spellokalerna.
diplom och på bordet står teet som hunnit bli
– Han hängde med,
kallt.
läste i Informatorerna
Pal berättar om
och var fortfarande en
hur han trots allt fick
stark spelare. Men han
en bra relation med
var väldigt ensidig
Bobby Fischer. De
och fick de idiotiska
spelade ofta blixt och
religiösa och politiska
analyserade partierna
idéerna.
efteråt.
Benko säger att
I VM–cykeln 1970
han inte är någon
hoppade Fischer av.
psykiatriker, men att
Benko kvalificerade
något tveklöst var fel.
sig för interzon
tur
Men schacket var nog
neringen på Mallorca, Schackmuskeln, som Pal Benko skämtsamt kallar
den, är stenhård.
inte orsaken, menar han,
men då karriären ändå
utan generna.
var på väg mot sitt slut
gav han upp sin plats. Fischer var ju den som hade
chans att slå sovjeterna.
al har fortsatt följa schack efter att han
– Det har stått att jag fick en massa pengar
trappade ner som spelare vid sjuttio års
[motsvarande närmare en halv miljon kronor i
ålder. Kvällen innan intervjun följde han
dagens penningvärde, red anm], men det stämmer
sista ronden i London Chess Classics, med ett
inte. Jag åkte ändå till Mallorca, för man kunde
extra öga på Fabiano Caruana som han tränade
ju aldrig veta med Fischer. Kanske skulle han bli
i USA. Då och då besöker han First Saturday–
missnöjd med ljuset.
turneringarna. Men framför allt komponerar han
Men Fischer fullföljde, vann med ännu större
studier. Inte bara när han ska gifta sig, utan av alla
möjliga slag: problem som ser ut som bokstäver
och adventsljus, historiska problem – han visar
Fischer var ensidig och
ett där pjäserna symboliserar Napoleon och slaget
fick de idiotiska religiösa
vid Waterloo.
Pal ångrar ingenting under sin karriär, även
och politiska idéerna.
om han aldrig tyckte att han nådde full potential.
marginal än i Stockholm, och vann sedan 19 raka Han ville göra så mycket annat: läsa böcker, träffa
partier på väg mot VM–matchen i Reykjavik.
tjejer. Men det blev ändå Gisela till slut. Hon var
– Men han tackade aldrig för att han fått min själv en habil schackspelare, som bl.a. slagit David
plats.
Bronstein i en simultan.
Inför VM–matchen frågade Fischer om han
– Jag tog hjälp av mina kollegor och studenter,
kunde få hjälp med förberedelserna. Benko berättar hon. Efter en helg hittade vi lösningen. n
ställde som motkrav att han skulle få vara officiell
sekundant och så blev det inte.
LÖSNING: 1...¢g7 2.¦e4 ¢f6 3.¦f4+ ¢e5
Som världsmästare drog sig Fischer undan från
4.¤g6 matt. (Se diagram på s.26.)
offentligheten. Tjugo år senare kom han tillbaka
Pal Benko är den svarta kungen, bosatt i
till en ny match mot Boris Spasskij, lockad av
Amerika längst bort i hörnet. Med gemen
prispengarna på 3,5 miljoner dollar. Han vann
samma krafter tar han sig till mitten av
matchen, men visste inte vad han skulle göra av
brädet – Centraleuropa – och så gifter de sig i
pengarna. Det fanns inte någon han litade på.
Budapest.

P

’’
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MODERN BENKÖGAMBIT

P

ál Benkö fick inspiration till Benkögambiten
(1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5) från de svenska
musketörerna. Han nämner specifikt ett
parti mellan László Szabó och Erik Lundin i
Saltsjöbaden 1948. Själv började han för att han
var trött på öppningsteori, men det var inte alla
som trodde att gambiten höll.
– Fischer spelade aldrig gambitar och sa att det
var omöjligt att offra en bonde på det viset som
svart. Men efter att ha arbetat med det i en vecka
fick han ge upp. Han hittade inget motmedel.
Benko spelade gambiten första gången 1967 och
sex år senare skrev han en bok. Förlaget döpte
den efter honom, även om den redan kallades
Volgagambit i Sovjet och på andra ställen i världen.
I en blixtturnering i Zürich, februari 2014, tog
Magnus Carlsen ett nytt steg i Benkögambitens
historia.

 Boris Gelfand
n Magnus Carlsen

 Zürich blitz 2014
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6 g6
6.¤c3 ¥g7 (!) 7.e4 0–0 8.¥d3 £a5


 
 
  
   
   
  
  
 

9.¥d3? ¤xd5!
Gelfand garderade e4-bonden på det mest
naturliga sättet och föll i fällan. Poängen är
10.exd5 ¥xc3+ 11.bxc3 £xc3+ och det går inte att
rädda både tornet på a1 och löparen på d3. Efter
12.£d2 £xa1 fick inte Gelfand kompensation och
förlorade snabbt.
Vit bör spela 9.¤d2 eller 9.¥d2.

B

enkögambiten fick ett nytt uppsving och
Pal känner till nymodigheten. Två dagar
efter intervjun får jag själv möjlighet att
spela vad vi pratat om.

 Georg Danner
n Axel Smith

 Kecskemét GM 2015
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4 c5 4.d5 b5 5.cxb5 a6
6.bxa6 ¥g7 7.¤c3 0–0 8.e4 £a5 9.¥d2 ¥xa6
10.¥xa6?!
Trots att svart offrat en bonde har han inget
emot att byta springare och löpare. Drömmen
är ett slutspel där tornen pressar längs de öppna
linjerna.
Att vit är snäll nog att byta på a6 ger dessutom
svart gratis utvecklingstempon. Bättre är 10.¥e2.
10...£xa6 11.£e2 e6
Öppnar upp för att dra nytta av svarts
utvecklingsförsprång.
12.£xa6 ¤xa6 13.dxe6
Annars går bonden på d5 förr eller senare förlorad.
13...fxe6 14.0–0 ¤b4 15.¥g5?
Flyttar på en försvarare av springaren på c3.
15.¦fd1? ¤d3 spelades i Urkedal-Lokander,
Rilton Cup 2014-15 (0-1, 34 drag).
Med en timme sämre på klockan var det svårt
för Danner att hitta rätt. 15.b3 ger lika spel.
15...¤d3 16.¦ab1 ¦fb8 17.¥xf6?
Vit ger tillbaka bonden för att förflacka
ställningen, men med lika material och press
längs a- och b-linjerna är det hopplöst.
Bättre är 17.b3 ¤g4 18.¤a4 c4 och svart står lite
bättre med press på damflygeln.
17...¥xf6 18.e5 ¤xe5 19.¤e4 ¤xf3+ 20.gxf3
¥d4 21.a3 d5 22.¤g5 ¦a6 23.¦fe1 e5!
Springaren på g5 får inte komma i spel.
24.¦ed1 h6 25.¤h3 ¦b3 26.¢g2 ¦ab6 27.f4 e4
28.¦d2 ¢f7
Efter att kungen kommer med är det kört.
29.a4 ¦a6 30.¤g1 ¦xa4 31.¤e2 ¦d3 32.¦xd3
exd3 33.¤xd4 ¦xd4 34.¢f3 c4 35.¦d1 ¢f6 36.b3
c3 37.¢e3 c2 38.¦a1 d2 0–1
Benko gratulerade och skickade en matt i fyra
han komponerat – i form av ett juleljus. n
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¤ ungdomssidorna

Förlust med 10-2 mot Norge

Martin Jogstad är ungdoms
redaktör i TfS och kom tvåa
i Junior-SM 2015

Martin Jogstad ny ungdomsredaktör

Vistelsen i Stavanger bjöd på en tuff landskamp, samtidigt som det gick att följa den
absoluta världseliten under Norway Chess. Att befinna sig några meter från spelare
som Magnus Carlsen var nytt för de flesta och det hela blev en häftig tillställning.

Martin Jogstad fram emot att bevaka
sina juniorkollegor, som han närmast ska
tampas mot i Junior-SM i sommar.

JUNIORMATCHEN slutade 10-2, ett
resultat som blev större än vad
det förtjänade att vara. I många
partier hade de svenska spelarna
lovande ställningar utan att
lyckas ta till vara på chanserna.

TEXT: AXEL SMITH

Hur är det att vara ungdomsredaktör?
– Det blir mycket att lära, men framför allt en
kul och nyttig erfarenhet. Jag läser på schack.se
varje dag och håller mig uppdaterad.

 Tor Fredrik Kaasen
n Jung Min Seo

Foto: Lars OA Hedlund

Hur ser det ut för svenskt ungdomsschack?
– Jag tycker ändå vi har satsat rätt mycket
med Chess Team Sweden och turneringar som
Stockholm Chess Challenge och Uppsala Young
Champions. Det känns som ett uppsving med
många lovande kadetter.
Har du själv någon målsättning?
– Nej. Jag gillar inte att sätta mål, om man inte
uppnår dem tappar man motivationen. Det är
bättre att spela för att det är kul och se hur långt
det räcker.
Är det kul just nu?
– Det har gått bra på sistone, och det bästa med schack är när
man känner att man utvecklas, att man har flow och att det går
bra, både i spelet och i resultatet.
– Planen är nu att spela mer än jag gjort innan och förmodligen
också utvecklas genom det.
Hur mycket tränar du?
– Det beror på skolan, men jag försöker lägga en timme per
dag. Det blir videos, öppningar, taktik och slutspel, men lite för
mycket blixt. Dessutom tränar jag med Sipke Ernst.
– En viktig sak, tror jag, är att tänka på allt man tränat under
dagen innan man går och lägger sig. Då fastnar det bättre.
Hur skulle du beskriva din spelstil?
– Jag spelar ganska positionellt, är kreativ och har en bra
intuition. Bland svagheterna finns öppningar och att jag måste
lära mig att räkna längre.
Vad gör du annars?
– Jag spelar fotboll och gillar att vara med kompisar.
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MARTIN JOGSTAD
Klubb
Född
Aktuell
Öppning
Förebild
Kuriosa

Eslövs SK
1 september 1999
Ny ungdomsredaktör i TfS
Engelskt
Boris Gelfand, Magnus
Carlsen och ungdomsledaren Sigvard Olsson
"Lite skrockfull. Vinner jag
med ett par byxor har jag
dem även nästa dag.
Men jag jobbar med det..."
Kommer att bo i London
våren 2017.


   
   
    
   
    
   
   
    

Oavsett vad Jung Min spelar
kommer han att tvingas byta
c4- eller f7-bonden mot vits e3bonde. Efter 35...c4? 36.£e8+
¢h7 37.£e4+ f5 38.£xc4 £xe3
39.£f7 var det svårt att göra
framsteg och partiet slutade
remi några drag senare.
35...£c2! hade varit ett
bättre drag, eftersom c-bonden

kan sikta in sig mot c1. Efter
36.£e8+ ¢h7 37.£xf7 £e4! står
damen utmärkt.
Vinsten bör vara inom räck
håll, även om det fortfarande
är svårspelat. Efter 38.£b3 c4
39.£c3 £d3 40.£b4 c3 41.£c5
måste kungen hitta ett sätt att
ta sig ner till c-bonden. Det är
möjligt, men tar många drag.
Min datoranalys slutade vid
drag 80...

Det är tydligt att vit står bättre,
men är det vinst? Ja, Anna hade
kunnat avgöra med 43.¦b6+!
Svart kung måste bakåt och
efter 43...¢e7 44.¦c7+! (Ännu
en mellanschack.) 44...¦d7
45.¦cc6! saknar svart torn koor
dination. Det hänger inte bara
på b5, utan framför allt på f6.
Efter partidraget 43.¦bxb5?
lyckades svart hålla remi.

blev den svensk
som lyckades bäst av juniorerna
med 1½ poäng. I hennes första
parti uppkom ett annat slutspel
som såg lovande ut.

– Men det märks att Norge
ligger steget före Sverige när
det gäller juniorer. Jag tycker
att vi borde ha fler tränare och
träningsgrupper och dessutom
skicka fler spelare till inter
nationella juniortävlingar.
Trots resultatet var det nöjda
svenska juniorer som reste
hem med nyttiga erfarenheter.
För Linda von Fircks, Kajsa
Nilsson och Jung Min Seo blev
det dessutom landslagsdebuter
vilket gav en blodad tand inför
framtiden.
Det ska bli intressant att se
hur Sveriges juniorer lyckas
nästa gång.

ANNA CRAMLING

 Anna Bellón Cramling
n Hanna B Kyrkjebø


   
   
   
 
    
    
    
   


ANNA VAR NÖJD med sin insats.

MARTIN LOKANDER slutade som ungdomsredaktör tidigare än planerat. Anledningen är Sveriges
Schackförbunds beslut att kräva deltagande i SM för att få delta i Junior-VM, vilket skulle gälla med
omedelbar verkan. Martin hade redan blivit uttagen till JVM sedan flera veckor tillbaka och hade
planerat in flera andra turneringar som kolliderar med SM.
Martin skrev ett kritiskt brev till Sveriges Schackförbund, som i sin tur beklagade missförståndet
och beslutade att de nya uttagningsreglerna ska gälla först kommande säsong. Martin kommer
därmed att åka till Junior-VM i Indien i augusti, tillsammans med Tom Rydström.
TfS #2
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Grubbel. Koen Delaere
(Leuven
Grubbel.
Centraal)
Koen Delaere (Leuven Centraal)
MikaelHelin
Helin(Stockholms
(Stockholm SS),
Mikael
SS)
Lennart
B
Johansson
(Aneby SK)
SK)
Lennart B Johansson (Aneby
& Thomas
Franzén
(Arboga
SK).
Thomas Franzén (Arboga SK)

HASSELBACKEN CHESS OPEN
Stockholms Schacksällskap firade 150 år genom
att bjuda in till den starkaste öppna turnering som
spelats i Sverige räknat i antalet stormästare – 34
stycken från 18 nationer.
På nästa sida berättar Eric Thörn och Viktor
Forsberg hur stort det var att få möta Alexei
Shirov. Han vann bägge partierna och slog ytter
ligare fyra svenska spelare, men fick i övrigt nöja
sig med två remier och en förlust.
Publikfavorit blev även den 11-årige indiern
Sarin Nihan. Han hade kardborreband på skorna
och fick sträcka sig om han skulle göra drag på
bortre delen av brädet. Men i slutronden slog han
den rutinerade stormästaren Eduardas Rozentalis.
Dmitrij Andrejkin, 21:a på världsrankingen,
har sagt att han ska fokusera mer på sin familj. I
Stockholm besökte de Gröna Lund och när seger
checken på 50 000 kr skulle hämtas följde dottern
med upp på podiet. Familjen trivdes och efter
turneringen
 Läs mer om Hasselbacken
ville han prata
i Samtalet på s.46 och
om Rilton Cup.
lös kombinationer på s.55.
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Shirov

FOTOGRAF LARS OA HEDLUND

Andrejkin

Nihan

IM-norm till Eric Thörn

’’

Det känns helt fantastiskt! Speciellt
som jag kom så nära IM-norm i Rilton.
Partiet mot Bo Lindberg i rond åtta
var avgörande. I en ställning där jag tyckte jag stod
marginellt bättre var jag redo att gå in i en dragupp
repning då det var riskabelt att spela vidare. Han
ville spela vidare men gick fel direkt.
Efter Rilton kände jag att jag hade det inom mig,
men under våren har jag spelat lite sämre. Jag både
pluggar och jobbar så jag har svårt att hinna träna
seriöst och metodiskt. Men sedan jag gick tillbaka
till min moderklubb Stockholms SS för knappt två
år sedan har jag hamnat i en miljö där jag trivs
jättebra. Jag spelar betydligt fler långpartier än
tidigare och utöver det analyserar och spelar jag
mycket med klubbkamrater och vänner.
I och med tävlingen har jag vissa förhoppningar
om att komma med i Mästar-Elit, även om det
ser svårt ut. Jag kommer att spela så mycket jag
hinner och har råd med, för just nu är det roligare
än någonsin att spela schack.
Att få möta Alexei Shirov var magiskt. Han
kanske inte längre tillhör den yppersta världseliten
men är i mina ögon en av schackhistoriens största.
Normen var klar och jag hade svårt att motivera
mig. Vi satt i ett rum där resten av spelarna
var utländska stormästare som kämpade om
turneringssegern. Det var en speciell känsla.
Jag är rätt nöjd. Han fick kämpa lite för vinsten
och sa att han hade missat några av mina drag.

Viktor Forsberg starstruck

’’

Min första tanke när jag såg att jag
skulle möta Shirov var "Fan, där
rök normchansen, i och med den
garanterade förlusten". Tydligen hade det ändå
räckt med vinst i sista, men det var jag turligt nog
ovetandes om tills jag kom hem.
Kvällen innan partiet insåg jag hur stort det var
att få chansen att möta Shirov. Man har studerat
honom och hans partier i över 20 års tid. Tyvärr
var partiet ett av de sämre jag gjort i modern
tid. För mycket respekt och hjärnspöken. Jag var
helt klart lite starstruck, så min kapacitet sjönk
enormt.
Att få möta Dmitry Andrejkin kändes inte lika
stort, så där tyckte jag att jag gjorde en bra insats.
Det känns som att jag presterat IM-spel i serien
i ett par säsonger, så det var synd att den andra
normen inte kom nu.
Har inte spelat så mycket annat, men det kändes
som att Hasselbacken var ett speciellt event man
inte kunde missa. Det passar också bättre för mig
att ta ledigt så pass många dagar denna årstid.
Jag har tänkt börja spela lite mer, men jobb,
ekonomi och Heartstone (som Svidler och
Nepomniachtchi också spelar) väger in. Gällande
träning finns inte tiden när lusten finns och
tvärtom men snart är det ju semster!
Närmast väntar SM och jag bönar och ber för
att platsa i Mästar-Elit. Jag tror inte att jag skulle
skämma ut mig.
TfS #2
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Från slumtjej till schackdrottning

Phiona Mutesi (19) var ett av miljoner fattiga
slumbarn i Uganda. Med schackets hjälp tog
hon sig därifrån, och i september släpper
Disney en film om hennes liv. Men Phiona har
inte glömt sina rötter och idag undervisar hon
andra barn i samma situation.
SOFI LUNDIN har besökt Uganda och
Phionas nya hem på landet.

H

on ser sträng ut när hon tänker.
Ögonen vandrar över schackbrädet
innan hon gör en snabb rörelse och
flyttar löparen. Ett svart torn blir
utslaget och hon ser på motståndaren utan att röra
en ansiktsmuskel. 25 minuter och sex drag senare
är motståndaren besegrad. Phiona har vunnit.
Igen.
Phiona Mutesi (19) sitter på en bänk i Katwe–
slummen, inte långt från barndomshemmet, och
övar för helgens schackturnering. För några år
sedan var hon en vanlig tjej från Katwe. Idag är
hon en av landets bästa schackspelare och den
första ugandiska kvinnan med titeln ”Woman
Candidate Master”.
– Hur kan en tjej från slummen nå så långt?
frågar sig folk. Svaret är enkelt. Allt jag har uppnått
är tack vare min mentor, Robert. Och tack vare
Gud, så klart, säger Phiona.

spelet som skulle förändra hennes liv.
– Det var gröten som fick mig att komma
tillbaka. Det gick många månader innan jag
började gilla spelet, säger Phiona.

Från slummen och ut i världen

Katende valde ut en fyra år gammal tjej, Gloria,
som Phionas tränare och de första månaderna
förlorade hon lika många partier som hon spelade.

En kamp om livet

I Katwe–slummens smala gränder är livet en
ständig kamp för att överleva. Här är hemmen
små och barnen många. Under torkperioderna
är vatten lika sällsynt som mediciner på de lokala
klinikerna. Under regnperioderna riskerar man
att drunka i sina egna hem. Folk i Katwe säger
att det bara är de som har tålamod, tur och tro
som överlever mellan de stinkande kloakerna i
Kampalas största slum. Det var här Phiona föddes.
Hon var bara tre år då hennes pappa dog av
aids och mamman stod utan pengar till både
hyra och mat. Gatan blev familjens nya hem och
Phiona sålde majs för att få kvällsmat. Kort efter
pappans död gick också en av systrarna bort i
en sjukdom. Då mamma Harriet var ute för att
leta efter jobb från tidig morgon till sen kväll var
Phiona och syskonen tvungna att klara sig själva.
Hon började på skolan, men var snart tvungen att
sluta eftersom pengarna inte räckte. Phiona blev
inåtvänd och aggressiv, och hamnade ofta i bråk
på gatan.
– Jag kommer ihåg att jag stal mat från grannarna
för att överleva. Jag har gjort mycket som jag inte är
stolt över, men då hade jag inget val, säger Phiona.
En dag 2005 tog livet en skarp vändning. Phiona
följde med sin bror genom slummen och hittade
den kristna organisationen Sport Outreach, där
Robert Katende undervisade barn i schack. Phiona
serverades gröt och Robert berättade historier om
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Phiona undervisar barnen på schackakademien.

PHIONA MUTESI
Titel
Ålder
Elotal
Aktuell

Film

Woman Candidate Master (OS i Istanbul 2012)
19 år enligt henne själv, 23 år enligt Fide
1622, tredjerankad bland kvinnor i Uganda,
5503:e plats i världen
I år reste Phiona och hennes mentor till Ohio
för att motta priset ”Night Shining Awards”,
som går till personer som använder schack
som ett verktyg för personlig utveckling
30 september släpps Queen of Katwe i USA

Men hon var ihärdig och hade viljestyrka som
få. 2006, ett år efter att hon höll i en schackpjäs
för första gången, vann hon sin första lokala
turnering och kom hem med 15 000 shilling (cirka
40 kronor) i fickan.
– Det är det stoltaste ögonblicket i mitt liv.
Mamma var chockad över att jag vunnit pengar
på schack. Det var helt oförståligt för henne.
Segern gav henne blodad tand och året efter vann
hon guld mot tjejer som var dubbelt så gamla som
henne själv. Följande år blev hon landets första
kvinnliga juniormästare. Segern kvalificerade
henne till ett mästerskap i Sudan och Phiona var
redo för sin första utlandsresa. Tillsammans med
Ivan och Benjamin, två andra ungdomar från
Katwe, förde hon Uganda till seger. Men det är
inte medaljerna hon framför allt kommer ihåg
från resan till Sudan.
– Hela barndomen har min familj delat på
en madrass. Att få sova själv i en säng var en
oförglömlig upplevelse.
Som 14–åring representerade hon Uganda i
Schack–OS i Sibirien och 2014 var hon med i
Tromsø. Nu gör Disney film om hennes liv, med
premiär senare i år. Filmen är baserad på boken

”Queen of Katwe” från 2012. Indiske Mira Nair
är regissör och har två Hollywood–stjärnor
i huvudrollerna, Lupita Nyong'o och David
Oyelowo.

Livet på ett schackbräde

Phiona är ödmjuk. Äran för att hon lyckats i livet
ger hon till mentorn, Robert.
– Robert är inte bara min tränare och mentor.
Han är min bästa vän och far. Allt jag har fått har
han gett mig.
Katende har samma bakgrund som Phiona.
Han levde själv från hand till mun som pojke, och
fotboll blev en verklighetsflykt som fick honom
att glömma världen. Då organisationen Sports
Outreach tog kontakt och frågade om han ville
leda ett fotbollsprojekt för slumbarn sa han ja.
Ett par år senare utvidgade han programmet och
började lära ut schack. Han var övertygad om att
spelet kunde förändra barns liv.
– De flesta ser på schack som ett spel. Jag ser
på det som något som kan hjälpa dig i livet.
Vid brädet måste du ta beslut och planera varje
drag. Schack handlar om att finna klarhet när
saker verkar omöjliga. Så är det också i livet.
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Schack i läroplanen

2004, direkt efter att schackprogrammet startat,
tog Katende kontakt med flera skolor för att
hans elever skulle få delta i skolturneringar.
”Hur kan vi låta smutsiga slumbarn spela
tillsammans med våra elever?” var kommentaren
han fick från varje skolledning. Schack kom
till Uganda i mitten på 60–talet och var
fram till 2000–talet ett spel endast för eliten.
Katendes viljestyrka och engagemang har gjort
att schack idag är en del av läroplanen i flera
slumområden över hela landet. I år tävlade 180
av landets bästa spelare för att få representera
Uganda i Schack–OS i Azerbajdzjan. 32 av dem
är från Katwe. Phiona har kvalificerat sig till
landslaget och åker till Azerbajdzjan i september.
– Du spelar bättre schack när du vet att en seger
innebär att du får äta kvällsmat. Så är det bara,
säger Katende.
SOM–akademien har fått uppmärksamhet både
i Uganda och internationellt.
– Katende och barnen från Katwe har startat en
schackrevolution i Uganda, säger Godfrey Gali
från Ugandas schackförbund. Det är en fröjd att
se barnen spela, speciellt Phiona. Hon är som en
pytonorm som långsamt dräper fienden. Det är en
ganska uppseendeväckande egenskap hos en tjej.

Skadlig inställning

De flesta av barnen på SOM–akademien är
föräldralösa. Några har föräldrar som inte klarar
av att ta hand om dem. Andra har dött av aids.
Katende berättar om de vuxnas inställning och
hur den påverkar barnens liv.
– I Katwe vill de flesta vuxna hellre att barnen
jobbar än att de går i skolan. Det är många pappor
som känner sig hotade av att barnen lär sig saker
de inte kan. Det är ett galet tankesätt och jag
kämpar för att ändra den inställningen, säger
Katende. Han är själv biologisk far till tre barn
och har öppnat sitt hem för fem av barnen från
schackakademien. Phiona är ett av dem. Gloria,
hennes första tränare, är en annan.
– Att få vara en förebild och visa att det går att
komma bort från livet i Katwe är otroligt givande.
Att göra något för andra är det bästa du kan göra
i livet.
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fält står Phionas mamma, Harriet, och ser ut över
plantagen. Phionas framgång har gett mamman
ett nytt liv, lång ifrån den osäkra vardagen i Katwe.
Privata donationer via Sport Outreach har gett
henne ett hem på landet och ett landområde där
hon odlar frukt och grönt, både till sig själv och
till barnen på SOM–akademien.

’’
Phiona tränar inför kvalificeringen till OS.

Oddsen för att komma
bort från livet i Katwe är
så gott som noll.

– Chansen att komma bort från livet i Katwe
är så gott som obefintlig. Jag tackar Gud, Robert
och mina barn, som jag är så stolt av, säger
Harriet. Hon ser på Phiona som har tagit ledigt
från schackträningen för att besöka henne.
På en hylla i vardagsrummet står pokaler och
medaljer på rad. Idag spelar tre av de fyra barnen
schack.
– Jag hade inte hört talas om schack när
Phiona och hennes bror började spela. Jag gillade
det inte i början, men jag hade inget val. De
fick ju mat, något som jag inte kunde ge dem.

Drömmar för många

Tillbaka i Katwe gör sig Phiona klar för att
starta dagens undervisning. På ett golv i SOM–
akademiens lokaler i Katwe sitter ett tiotal
barn och väntar. Idag går Phiona sista året på
gymnasiet. Vid sidan av studierna undervisar hon
barn på SOM–akademien.
Hon tar upp en svart löpare och frågar: ”Vem
kan berätta vilken pjäs detta är?” Barnen sitter
knäpptysta och Phiona berättar historier om
pjäserna, precis som hennes mentor Robert gjorde
då hon var liten.
När Phiona går genom Katwe idag är
reaktionerna skilda. Många av hennes vänner har
vänt henne ryggen av avundsjuka.
– Kommer du från Katwe är det inte nöd
vändigtvis en bra sak att bli känd. Nu vet jag i
alla fall vilka som är mina verkliga vänner, säger
Phiona. Men det är varken utlandsresorna,
medaljerna eller uppmärksamheten som är
orsaken till att hon älskar spelet.
– Idag har jag tålamod. Jag planerar framtiden,
har fått andra tankar om livet och klarar av att lösa
problem. Jag kan med säkerhet säga att schack har
förändrat mitt liv. n

Nytt liv för mamman

Drygt en och en halv timmes bilresa från Katwe
blir asfaltsvägen till en skumpig landsortsväg.
Vägen slutar där skogen blir tät. Mitt ute på ett

SCHACK I AFRIKA
£ ”Modernt schack” blev taget till kontinenten i
slutet på 1800-talet. En av de första tävlingarna
hölls i Sydafrika 1892.
£ Slim Bouaziz från Tunisien blev Afrikas första
stormästare 1993. Idag har kontinenten tio manliga
och fyra kvinnliga stormästare.
£ SOM-akademien är den enda akademien på
kontinenten som uteslutande ger undervisning till
barn och ungdomar från fattiga förhållanden.
£ SOM-akademien undervisar idag över 2 000 barn
från slumområden i Uganda. I år startade programmet
i Kenya, och Ketandes filosofi används på flera
skolor i USA, Mexico och El Salvador.

En pojke är på väg till schackundervisningen på schackakademien i Katwe.
TfS #2
2016
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Återblicken
Junior-VM 1951

Birmingham, 1951. I det första officiella världsmästerskapet för juniorer representerades Sverige
av Sven Asker, Malmö, som kvalificerat sig i egenskap av svensk juniormästare. Han minns resan
med glädje.
TEXT AXEL SMITH FOTO CALLE ERLANDSSON

Å

ret innan hade Björn Häggqvist (19301995) segrat sensationellt i föregångaren
till JVM, efter vad British Chess Magazine
beskrev som klokt spel med stark vilja att vinna.
För Sven Asker var det tuffare. Han inledde med
fyra raka förluster, men hämtade sig mot slutet
av de elva ronderna. Vinsten mot Willy Rosen,
Tyskland, gav skönhetspris.
I Birmingham samlade Larsen, Behnd och
Arnold Eikrem samtliga partier, bland annat
genom att skriva av protokollen medan partierna
fortfarande pågick.
– Jag undrar om inte Bent Larsen har varit allt
för upptagen med att gå omkring och titta på de
andra partierna, skrev Tony Gillam i en pamflett
om mästerskapet efter att Larsen satt bort sig i
öppningen i ett av partierna.
Det enda parti som saknas är Sven Askers mot
G. Berriman, Australien.

 Sven Asker
n Willy Rosen
 Junior-VM 1951
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4 ¥g7 4.¤c3 0–0 5.e4
d6 6.¥e2 ¤bd7 7.0–0 e5 8.d5 ¤c5 9.¤d2 a5
10.£c2 ¤e8 11.¤b3 f5 12.¤xc5 dxc5 13.¥e3
b6 14.f4 exf4 15.¥xf4 g5 16.¥d2 ¥d4+
17.¢h1 f4 18.¦ae1 ¥e5 19.¤b5 ¤d6 20.¥c3
¥xc3 21.¤xc3 ¤f7 22.¤d1 ¤e5 23.£c3
£e7 24.¤f2 g4 [SE DIAGRAM] 25.¤d3! ¤xd3
26.£xd3 £g5 27.£d2 ¥d7 28.g3 £e5 29.¦xf4
¦xf4 30.£xf4 £xb2 31.e5 ¦f8 32.£g5+ ¢h8
33.£e7 ¢g8 34.¥d3 1-0
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– Junior-VM
spelades
mellan
studenten och militärtjänstgöringen
på nionde regementet i Katrineholm
och Kristianstad. På den tiden var det
ett litet äventyr att resa så långt, man
var inte berest. Vi tog båten och ankom till Harrige.
Favoriter var Bora Ivkov och Bent Larsen, som
hade börjat sin stora frammarsch. Deltagarna var
utspridda och inackorderades privat. Jag delade
rum med schweizaren Behnd.
– Det var strax efter kriget och matransoneringen
höll på i England, det var härdande. Runt omkring
gjorde vi inte så mycket, men jag minns att jag
kapade mustaschen. Det hade blivit omodernt.
– Jag måste ha spelat partiet mot Berriman, även
om protokollet saknas. Jag borde ha kvar det, men
nu har jag fullt upp med att sortera frimärken.
– Förlusten mot Larsen var neslig, men vi lärde
känna varandra och efter turneringen började
vi på en korrschackstävling som var inofficiellt
nordiskt juniormästerskap. Skönhetspartiet var
desto roligare. Priset var Botvinniks dåvarande
partiskörd, det var en bra bok. Ivkov vann i stor
stil och för mig blev det en god sjuttondeplats.
Sedan dess har jag knappt varit i England.












SVEN ASKER
Född
Yrke
Meriter

3 oktober 1932
Forskare inom biologi
Svensk juniormästare 1951

AVBROTT

43 Damschack
44 Skolschack
46 Samtal
48 GP i GP
50 Tikkanen
51 Strövtåg
54 Förbundsnytt
55 Kombinationer
57 Lång rockad
58 Försegling

Varför slutar så många schackspelande tjejer när de kommer upp i tonåren? Det är en
viktig fråga, men Ofelia Eriksson menar att det är än viktigare att fråga sig varför så
få börjar spela.

I VM i schack användes avbrott för sista gången
1996. I go finns de kvar, men efter att AlphaGo
besegrat Lee Se-dol och visat att datorn
konkurrerar på högsta nivå lär avbrottens tid
vara räknad även där.
I TfS spelar vi vidare, men först efter en
andhämtningspaus i mitten av tidskriften.
Under AVBROTT samlas spalter som
återkommer i varje nummer.

’’

Kanske krävs det andra
metoder för att värva
flickor.
För OFELIA ERIKSSON är inte det största
problemet att tjejer slutar.
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Vit drar

£ Damspalten

55

Skolschackklubbar
med glänsande namn
i VÄRMLAND.
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PETER HOLMGREN

51

skriver om Hasselbacken och återkopplar
till tema fusk.
TfS FÖRSEGLAR med
en kommentar om
snabbremier.

CARL FREDRIK JOHANSSON rockerar varken långt eller kort.

58
57

U

nder hela min barndom fick jag
frågor om flick/damschack och
varför det finns så få kvinnor
som spelar. När jag på senare år återvänt
till schackets värld kommer frågan lika
ofta.
Tyvärr har inte mycket hänt på alla
dessa år. Siffrorna för aktiva klubbspelare
ser ungefär likadana ut som de gjorde
på 1980-talet. Schackfyran och skol
klubbarna har en jämnare könsfördelning,
men det är fortfarande väldigt få flickor
som tar det där steget vidare till den
traditionella klubbverksamheten.
Är det vi vuxna kvinnliga schackspelare
som ska komma med förklaringar och
lösningar till den problematiken?
Själv var jag knappt fem år när jag
började spela och jag hade två äldre
systrar som redan var aktiva klubbspelare,
så jag har inget minne eller erfarenhet av att
komma som ensam tjej utifrån. Jag tror
inte att jag har bättre svar än någon annan
på vad orsaken är att så få tjejer spelar.

S

om ungdomsledare är jag däremot
nyfiken på hur man skulle kunna
rekry
tera fler tjejer till träning i
traditionella klubbar.
Jag skulle vilja få med fler ungdomsledare i diskussionen och höra
vad det finns för erfarenheter
runt om i landet. I Linköpings
ASS har vi i hög grad förlitat
oss på Schackfyran och stads
bibliotekets annonsering för
rekrytering.
Över 90 procent på ny
börjarträningen är pojkar,
så kanske krävs det andra
metoder för att värva flickor.

N

Ofelia
Eriksson

jobbar på
SSF:s kansli i
Norrköping, är
ungdomsledare
i Linköping och
själv en aktiv
spelare.

yligen startade vi en nybörjar
grupp ute i ett bostadsområde,
med en kvinnlig och en manlig
ledare som innan gruppen skulle starta
tillsammans gick ut i skolorna i närheten
och informerade.
Fem schacksugna barn kom till
träningen. Samtliga var tjejer! Kanske
fungerar mer uppsökande verksamhet i
närområdet bättre för att värva flickor?
Särskilda tjejgrupper är ett alternativ
som ibland föreslås, men jag hoppas
att det finns andra, mindre drastiska,
metoder. För visst måste det gå att ha
grupper baserade på flickors behov, utan
att för den skull stänga ute pojkarna?
Om det till exempel är så att flickor
värde
sätter det sociala högre, hur kan
man få schackträningen mer social?

M

an kan i oändlighet diskutera
villkoren för flickor som redan
är inne i schackvärlden, men
jag anser att den stora frågan är hur man
får dem till ungdomsträningen.
Jag tror att det är i den änden vi måste
börja, om vi ska få någon förändring på
längre sikt.
Vad har andra ungdomsledare för
erfaren
heter? Vad har ni testat för att
locka
flickor
till er ungdoms
träning, och hur
har det fungerat?
Damspalten
står öppen för
alla ungdoms
ledare med
engagemang i
frågan! n

I Schackfyran deltar lika många tjejer som killar. Foto: Lars OA
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Skolschackklubbarna
som glänser i Värmland
På Vålbergsskolan ett par mil utanför Karlstad finns det sedan några år åtta
skolschackklubbar, bland annat med de glänsande namnen Diamanten, Safiren
och Rubinen. Men Elisabeth Olsson, lärare i tyska och svenska, startade skol
schackklubb redan på 90-talet.
TEXT & FOTO: KAJ ENGSTRÖM

D

e flesta klubbarna bildades för
tre, fyra år sedan efter att Jesper
Hall haft en Schack i skolankurs på en upptaktsdag.
Kollegiet fick teori och praktik
och det kändes både meningsfullt och roligt.
Många blev taggade
och fick en annan syn
på schack.
Nu
spelas
det
schack från lågstadiet
till högstadiet och vid
besök i några klasser
visar det sig att alla
elever kan reglerna.
För Elisabeth Olsson
är dock detta med
schack i skolan inte
något nytt, hennes
elever
har
blivit
erbjudna att spela
schack sedan 25
år tillbaka! Så här
berättar hon själv:
– Schack har så
länge jag kan minnas
varit en del av mitt liv.
Jag såg mina föräldrar och fem syskon spela
schack. Vi hade ett enda schackspel och det
var alltid några som spelade. Mina syskon
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spelade gärna med mig eftersom jag var yngst
och kunde minst.
När jag kom ut i världen märkte jag att
schacket öppnade dörrar. Jag kunde spela
mot vemsomhelst och varsomhelst. Det var
ett sätt att umgås utan att kunna varandras
språk och ändå vara
tillsammans
och
känna gemenskap.
På gamla Vål
bergsskolan fick jag
möjlighet att starta
en schackklubb på
90-talet. Jag fick köpa
in schackspel och
spela med eleverna
på skoltid. Klubben
växte snabbt och blev
populär både bland
tjejer och killar. Vi
ordnade turneringar
med en stor final där
rektorn satt på en
scen och spelade mot
den elev som vunnit.
Rektorn hade förstås
inte en chans.
Klubben blev så stor att vi flyttade den till
fritidsgården så att eleverna kunde spela på
kvällar och helger. Den mest engagerade tog

över och jag släppte taget. Tyvärr avstannade
hela verksamheten efter ett tag. Antagligen
för att många inte brukade gå till fritidsgården
och det kolliderade med annat.
Sedan vi flyttat till nya skolan har vi schack
som ett alternativ under elevens val två gånger
i veckan. De flesta som kommer kan redan
reglerna eftersom alla våra klasser deltar i
Schackfyran och i Yes2chess.
Jag tycker själv om att spela schack och
förvånas ständigt över hur olika varje parti
är och vilken katharsis ett spel är. Man får
verkligen anstränga sig och tänka till både på
sitt eget och motståndarens spel.

En ännu viktigare anledning till att jag
driver schack är att det är dokumenterat
bra för tänket, för arbetsminnet, att lära sig
planera och tänka i flera led. Det får dig att
koncentrera dig och att ta en förlust och ändå
skaka hand och se nöjd ut. Tjejer och killar
kan möta varandra, olika årskurser kan möta
varandra, nyanlända som knappt kan språket
kan möta svenska kompisar på samma villkor.
Min vision är att man för in schack som del
av matematiken redan vid skolstart. Alla ska
tidigt lära sig reglerna samt öva regelbundet.
Alla borde få lära sig spela schack. Det tror
jag skulle gynna hela samhället. n

Philip Wigren 11 år
Jag spelar mest schack med kompisar och
hemma med pappa, det blir ganska ofta. Det
är roligast att ta ut den andras pjäser. Förra
året spelade vår klass schackfyranfinalen i
Västerås, i år har vi med tre lag i Yes2Chess.

Niclas Olsson 10 år
Det är roligt med schack för man kan tänka
som i matte. Till exempel om man ska flytta
bonden många steg måste man räkna som i
matte.

Julia Englund-Forsén 10 år
Jag var typ åtta
år när jag körde
första gången.
Det var morbror
som lärde mig.
Det är kul att slå
ut folk men inte
kul att bara bli
tvåa i Schackfyrankvalet.

Wilma Holmstrand 10 år
Schack är utvecklande
för hjärnan, man lär
sig nya ord och lite
matte. Först var jag
inte så fokuserad
men när storebror var
med i Schackfyran
fick vi ett schackspel
hemma, som vi
spelade på ibland.
TfS #2
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¦ samtal

lHur blev du schackarrangör?
I Solna SS spelade vi i en skol
matsal där det fanns ett ljud från en
mjölkmaskin som jag inte klarade
av. De andra gillade nog inte heller
det, men det var ju billigt.
Jag bytte till Stockholms
Schacksällskap och för precis ett
år sedan var jag lagledare och
åkte omkring i Norrtälje och
letade efter en källarlokal inför
en bortamatch i division III. Då
hade jag upptäckt TV-boomen
i Norge och tänkte: Tänk om vi
kunde livesända Ulf Anderssons
kommen
tarer från Rilton i
stället för att han ska prata inför
30 själar.
Jag tog kontakt med Rilton
kommittén. Okej, om du lyckas
fixa en egen budget, sa de. En
snabb uträkning gav 30 000 och
då behövdes sponsorer.
Jag jobbar som journalist och
kommersiell redaktör och hade
himla fördel av det även om inga
sponsorer kommer därifrån.
Fyra dagar före Stockholms
Schackförbunds kongress fick jag
en förfrågan från val
bered
ningen om att bli ny ordförande
i Riltonkommittén. Det blev
en snabb förhandling med
min flickvän Charlotte, hon är
otroligt stöttande och förstod
att vi inte kunde planera någon
alpsemester över jul och nyår.
Vid det laget hade jag inte
arrangerat en enda tävling, så det
var modigt av valberedningen.
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Foto: Lars OA Hedlund

Riltonkommitténs ordförande Ingemar Falk är en frisk nykomling bland svenska arran
görer. Utöver att vara anvarig för Hasselbacken Chess Open, Stockholm Chess Challenge
och den nya GP-tävlingen Scandic Ariadne Masters har han fått igång livekommentering,
ordnat en TV-sänd match på Expressen och är medierådgivare åt Nils Grandelius.

Nu tar vi det lugnt i sommar,
menade man efter kongressen.
Jag tänkte tvärtom. Nu jävlar
drar jag på. Började skicka
ut inbjudningar redan första
dagen. I mitten av juni blev det
klart med TV-sändningen.
lDet låter påkostat.
I Schacksverige tänker man att
om det är billigt är det succé.
Gärna en skrotig hall med gratis
hyra. Jag tänker att om det kostat
och ser snyggt ut är det succé.
Då har man gjort en investering
som på sikt lyfter svenskt schack.
När jag frågade Alexei Shirov
om han kunde ställa upp på en
TV-intervju svarade han, no no
no, this was not in the contract.
När jag sedan kom till TV-

studion satt han ändå där. Han
bjuder på mycket.
Vårt mål var att slå rekord
siffrorna för svenskt schack:
5 000 tittare den sista ronden
vid SM i Sunne. I Rilton hade vi
3 700, men i Hasselbacken körde
vi på engelska för att nå en inter
nationell publik.
Det kom tittare från många
fler länder, men det blev inget
rekord. Däremot hade vi nästan
150 000 impressions under tur
neringen om man slår ihop
webb
sidan, Chess24 och TVsiffrorna. Det är jag nöjd med.
lDet känns som att du tagit
med dig journalisttänket.
Vi måste sälja schack som ett
varu
märke. Visst, jag tar i för

mycket ibland, men man har
pratat i många år om att göra
schacket mer synligt utan att
något hänt.
Ska vi nå ut till större medier
går det inte att säga: vi har en ny
skoltävling, kom och skriv. Man
måste ha någonting säljande.
Vid TV-matchen på Expressen
fick Sam Sevian bli USA:s nya
Bobby Fischer, även om det är
en dum jämförelse. Då kom
1 000 nya tittare var femtonde
sekund.
Idag körde jag med samma
pitch. Mitt i Södermalm skrev:
”Megastort schackparty på
Djurgården. 11-årig schack
stjärna från Indien spås bli nästa
Bobby Fischer.”
Det blir inte alltid rätt, men
all press är bra press. Det har jag
också sagt till Nils [Grandelius].
Han har varit duktig på att
hjälpa till med intervjuer. I
Norway Chess skickade han
en kommentar efter varje parti
och sedan körde förbundet ut
det i pressmeddelandet. Det var
många tidningar som hörde av
sig, bland annat ringde TT och
väckte mig mitt i natten.
lHur gick det till när hans
parti mot Carlsen visades på
Aftonbladet?
När jag åkte till Fagernes för
kvalificeringsturneringen hade
jag en magkänsla av att det
skulle gå bra. Då hörde jag av
mig till Expressen, men de vred
och vände på sig. Det kostar
ju att producera … Parallellt
jobbade Carl Fredrik fantastiskt
med Aftonbladet.
Ett par veckor senare, klockan
åtta en måndagmorgon, fick
jag ett sms i tunnelbanan om
att Expressen drog sig ur. Då
funderade jag på om jag kunde

hjälpa Carl Fredrik och kom på
att jag gjorde en mässtidning för
en korvfestival för två år sedan
tillsammans med en person i
korvakademien, Jan Scherman.
Han hade tidigare varit VD på
TV 4, och var nu högste chef
på Aftonbladet TV. Jag hittade
ett korvmail och frågade om
han var redo att ta nästa steg:
schack. Det är en stor match mot
världsmästaren om tre dagar.
Dagen efter fick jag ett mail från
en mellanchef som tyckte att det
lät fantastiskt spännande.
Nu hänger allt på Nils
Grandelius eller Pia Cramling
för att intresset ska hålla i sig.
lHar livekommenteringen blivit
som du hoppades?
Inför Rilton Cup fick Martin
Lokander göra en casting. Jag
bjöd hem några polare och
han fick koppla in en dator till
TV:n och kommentera ett parti.
Sedan fick han jobbet.
I Stockholm Chess Challenge
hade vi två sponsorer från
IT-sidan, en helt annan värd.
De tyckte att stämningen var
fantastisk, frågade om de fick gå
in och titta på spelarna. När de
kom ut sa de: ”Fan, det var som

ett jävla kärnkraftverk, energin,
spänningen.”
Men det var också viktigt att
vi hade en TV-sändning, så vi
kunde visa att det var modernt.
Det återkom sponsorerna till
flera gånger. Idag känns det
nästan fattigt utan.
lHur mycket tid lägger du ner?
Två till tre timmar per dag.
Det är många mail, bara med
Hassel
backen har jag skickat
2 500 under det senaste året.
lVad händer framöver?
Jag vill träffa någon från Team
Carlsen för att lära mig hur man
bygger ett varumärke av en
spelare.
Nils har helt gått med på
linjen att schack är sport. Punkt.
Och de intervjuer han gjort har
kommit på sportsidorna.
Men jag vill egentligen inte
sitta i allt för många styrelser
eller kommittéer, passar nog
inte in där. Vill vara lite grann
på vänsterkanten, gå in och
göra. Däremot skulle jag vara
intresserad av att söka ett
jobb som marknadsförare på
Sveriges Schackförbund, om det
fanns en sådan tjänst.

Ingemars 4 tips till arrangörer
 Tänkt digitalt. För att nå ut i världen måste man använda internet.
Bygg en hemsida, skapa ett Facebook- och Twitter-konto innan inbjudan
publiceras. Lägg in turneringen på Fides kalender och kontakta Susan Polgar
och Iva Videnova, två bloggare vars nyheter snabbt sprids över världen.
 Pressmeddelanden. Journalister är som människor, lata. Serva
med pressbilder och färdigskrivna nyheter.
 Skapa en buzz. Peter Hlawatsch sa till mig: ”Varje turnering måste
ha ett rekord.” Skapa nya nyheter hela tiden, om stort och smått.
 Svara på mail. Svara snabbt och vänligt, alltid inom 24 timmar.
TfS #2
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STORSLAM FÖR TIKKANEN

E

M

tt vårligt Tylösand mötte de 126
ed solosegrar i Växjö och Tylösand
deltagarna i Deltalift, den svenska GPoch delade förstaplatser i Lund och
tourens avslutande batalj. När krutröken
Norrköping var det till slut ingen
blåsts bort av havsvinden var det GM
tvekan om att rätt man vann den
Hans Tikkanen, LASK, som sken mest i kapp med
andra svenska GP-touren.
solen.
Tvåa blev Ralf Åkesson Västerås SK och trea
Han vann turneringen
Lars
Karlsson,
SK
och han toppade GPRockaden Stockholm.
tabellen efter säsongens
Det var en glad men
sju tävlingar. En riktig
ödmjuk Hans Tikkanen
storslam!
efter turneringen:
Men efter tre ronder
– Schack är svårt. Jag
”hemma hos Gessle”
har spelat ojämnt och
hade man fått höga odds
haft en del tur, bland
på det slutresultatet.
annat i lottningen i
Så dags hade Tikkanen
Tylösand, där jag slapp
fått slita tiden ut i rond
Hector innan totalen var
ett mot undertecknad,
säkrad.
rädda en helförlorad
– Men jag tar väldigt
ställning mot Stefan
illa vid mig när jag
Hörbing, Örebro SS
förlorar. Det hjälper nog
och gå helt i väggen
när det är nödvändigt att
mot Patrik Lindborg,
kämpa – eller att komma
Hultsfreds SK med Tikkanen vid Påskturneringen. Foto: Lars OA Hedlund igen.
bortsättningar av både
Nu väntar bland annat
dam och lätt pjäs.
SM i Uppsala i sommar på GP-vinnaren. Med
I ingetdera fallet motståndare som normalt
tre seniortitlar i bagaget och ett mindre lyckat
vållar problem för spelare av GM-klass.
resultat i fjol är det åter upp till bevis för Tikkanen
Nu är det ändå så att Hans Tikkanen går
i SM-sammanhang.
omkring med en av de hårdare vinnarskallarna i
– Jag ska träna så mycket som studierna tillåter
svenskt schack. När han kom ut till fjärde ronden,
och sedan hoppas på det bästa, menar han denna
enligt egna ord ”förbannad och farlig både för sig
söndagskväll i maj, två månader före SM-starten.
själv och andra”, vände det.
Träning i Tikkanens fall innebär, nu som oftast,
Sedan han nått sex poäng i sjunde ronden och
mycket taktik, lite öppningar och en del blixtspel.
därmed säkrat segern i total-GP kunde han satsa
Ett recept som fungerat förr.
aggressivt men avslappnat som svart mot Jonny
– Jag har nästan inte tränat någonting nu på
Hector, Limhamns SK.
slutet. Det är därför jag är rostig. Det vore nog
Det blev ett bra parti där Tikkanen säkrade
nyttigt med lite förberedelser inför Uppsala.
turneringssegern genom att växla ner en hotfull
En tränad Hans Tikkanen i årets SM-grupp –
angrepps
ställning till ett vunnet slutspel med
det kan bära långt!
stark springare mot dålig löpare.
ANDERS SANDSTRÖM
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GP i GP

REGLER: Skicka in lösningarna senast 1 juli till
axel.smith@schack.se. Bokpris till vinnaren.
Lottdragning vid samma antal poäng.

NY LÄSARTÄVLING FRÅN
GRAND PRIX-SÄSONGEN

 Conny Holst

 Linus Johansson

 Jonny Hector

 Deltalift Open

 Deltalift Open

 Deltalift Open

n Lars Karlsson

n Mikael Arnelind

n Hans Tikkanen


         
        
      
         
      
        
       
        

1. Vit drar

2. Vit drar

SLUTSTÄLLNING
Grand Prix 2015-16 - 575 spelare
1) Hans Tikkanen
Lunds ASK 28
2) Ralf Åkesson
Västerås SK 27
3) Lars Karlsson
SK Rockaden 26½
Lilla Grand Prix - 196 spelare
1) Stein Jörgensen Ystads SS
24
2) Pia Fransson
Limhamns SK 23
3) Hampus Bensryd Lunds ASK 22½

3. Svart drar och vinner enkelt

39%

ökade deltagarantalet med jämfört med premiär
säsongen. I november debuterar Scandic
Ariadne Masters och får Göteborg klartecken
för sin ansökan till kommunen om en lämplig
lokal arrangerar de sin första GP-tävling i maj.
– Vi är väldigt nöjda, säger Håkan Jalling i
tävlingskommittén. Nu gäller det att få spelarna
att spela fler turneringar.

Svenskt Grand Prix
för både bredd och elit

5-7 augusti
23-25 september
4-6 november
16-18 december
10-12 februari
14-17 april
5-7 maj (preliminärt)
25-27 maj

Cellavision Chess Cup, Lund
Västerås Open
Scandic Ariadne Masters, Stockholm
Malmö Open
Elite Open, Växjö
Påskturneringen, Norrköping
GP-tävling i Göteborg
www.schack.se/svenskt-grand-prix
Deltalift Open, Halmstad
TfS #2
2016
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¦ schackhistoriska

Hans Tikkanen ställs mot väggen
frågestund med Chess Team Sweden

l Tror du att det viktigaste är mönsterigen
känning där man löser problem på några
sekunder, för att bygga upp sin intuition, eller
långa schackproblem som ger en mer rå räkne
styrka?
Allmänt sägs det ofta att det finns två huvudskolor
kring vad man ska träna. Antingen det man är
sämst på, eller det man tycker är roligt. Jag skulle
nog säga att om man inte har en stor svaghet eller
en väldigt hög motivation kan det vara rimligast
att mestadels träna de delar man tycker är roligast.
När jag själv tränade mönsterigenkänning var
min motivation att bli bättre och att testa mina
hypoteser kring denna metod. Jag kom från
en period där jag haft ovanligt stora problem
i tidsnöder och med bort
sättningar. Eftersom
jag tror att det är betydligt vanligare att träna
räkne
styrka än mönsterigenkänning gissar
jag att många har mer svagheter när det gäller
mönsterigenkänning, men jag tyckte samtidigt att
det var väldigt krävande. Så hög motivation eller
stark disciplin behövs förmodligen om det ska
vara värt det.
l Jag löser uppgifter på chess.com, men hinner
ofta inte se lösningen förrän tiden går ut. Borde
man alltid göra sitt drag innan dess?
Det beror på vad syftet är och hur du är som person.
Om målet är att räkna eller hitta idéer tycker
jag att man ska tänka tills man är klar. Om man
däremot är mer intresserad av att träna besluts
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fattande eller snabb
het, eller om rejtingen
på sidan är viktig för
motivationen så bör
man dra innan tiden
går ut. Gör vad som
känns rätt!
l Kan man lösa uppgifter direkt ur en bok eller
bör man ställa upp alla ställningar på ett bräde?
Jag tror inte det är avgörande, men föreslår att
man ställer upp ställningarna om de kommer att
ta mer än ett par minuter. Eftersom man behöver
känna igen mönstren från både försvarande och
attackerande håll skadar det såklart inte heller att
variera vilken sida man sitter bakom.
lÄr det bra att spela många olika öppningar?
Tycker man att öppningar är roligt tror jag att
det är utvecklande att spela flera, men det är nog
inte värt att pressa sig om andra delar av spelet
är roligare. Själv spelade jag inga öppningar alls
innan jag hade 2000 i rejting och hade inte en för
min spelstyrka värdig repertoar förrän jag satsade
hårt på GM-titeln.
l Vilken öppning är viktigast att kunna?
Den öppning du spelar mest. Jag saknar schack
skolning nog för ett mer sofistikerat eller
pretentiöst svar.
l Hur förbereder du dig inför matcher vad
gäller sömn och mat?
Är det optimala förhållanden, det vill säga bra
hotell med mat och rondstart på eftermiddagen,
siktar jag på något i stil med: Uppstigning kl 8-9,
gym, frukost, prepp, lunch (helst lite lättare, ofta
klarar jag mig rätt bra på en rejäl frukost), prepp,
powernapp (tyvärr hinner jag sällan eftersom
preppandet tar över), parti, efteranalys, eventuellt
lättare fysisk träning eller sport, mat, kolla lottning
och ta reda på hur mycket det är att preppa, minst
åtta timmars sömn – men helst nio, schack är
jobbigt!

peterho@telia.com

I varje nummer av TfS ger sig Peter Holmgren ut på schackhistoriska strövtåg.

Foto: Lars OA Hedlund

l Har du någon gång känt dig mindre motiverad
och hur kom du över det?
Jag har flera gånger haft låg motivation. Saker som
hjälpt är att ta paus, att flytta till en stad med många
intresserade schackspelare (att träna och spela
tillsammans är sååå mycket roligare), att minska
pressen genom att sluta spela professionellt, och
att undvika att träna öppningar, som jag inte
tycker är kul.
En egentligen självklar insikt jag kom på först
nu är att jag alltid varit mer motiverad när jag haft
ett tydligt mål.

strövtåg

SHS # 51
Hasselbacken

rangen
dekorerades
med
blommor och standar, mat
sedeln illustrerades med ett
schackproblem i form av ett N
och festobjektet fick motta ett
diplom tecknat av den sedermera
välkände Carl Larsson.
1957 höll Folke Rogard i
klubban när Sveriges Schack
förbund höll sin 41:a kongress i
restau
rant Hasselbacken. Själva
tur
neringarna hölls i Tennis
stadion på Lidingövägen.
Några av dagens läsare
kanske minns Hasselbackenturneringarna åren 1998 – 2001
när Roland Nilsson både var ord
förande i Schackakademien och
VD i Scandic Hotels, den kedja
som Hasselbacken ingår i. Utöver
en stor Open arrangerades en
damturnering och en inter
nationell inbjudningsturnering
som år 2000 fick det ståtliga
namnet Scandic Hotels Grand
master Tournament.
När musikalen Chess i sin
version på svenska år 2002
uruppfördes på Cirkus, granne
till Hasselbacken, gav gästande
Viktor Korchnoi en simultan
uppvisning. Bland deltagarna
blandades höjdare från närings
livet och mästarspelare med
klubbspelare av varierande
styrka. Dagen därpå mötte
han Ulf Andersson i två
45-minuterspartier där Ulf
vann som svart och fick remi
som vit.
Vem arrangerar nästa
schackfest på Hasselbacken?

SCHACKET MÅSTE upp ur källarna,
är en slogan som hörts för att
göra schacket mer attraktivt
för publik och sponsorer. Det
förtar inte faktum att schack
tävlingar har spelats i en mängd
imponerande byggnader och
lokaler landet runt.
llustration: Aydin Ramezani
Bara på Djurgården i Stock Peter Holmgren är schackholm, mest känt för Skansen historiker och har skrivit
och Gröna Lund, är åtminstone 2 kg jubileumsbok för
tre ställen värda att nämna: Stockholms Schackförbund.
Liljevalchs (SM 1947), Skånska
gruvan (NM för damer 2003)

och Hasselbacken.
   
Där skrevs nyligen schack
  
historia
när
Stockholms
    
SS firade sina 150 år med
  
en
bankett
kvällen
före
    
jubileumsturneringen. Bland ett
  
nittiotal gäster fanns berömd
   
heter som Alexei Shirov, Dmitrij
  
Andrejkin och Pia Cramling

blandat med tidigare och aktiva
Hvit gör matt i fyra drag.
funktionärer i Sällskapet.
Den hvita Drottningen
Första gången Hassel
backen
representerar Vega, rutan
huserade klubbens medlemmar
h8 Behringssundet.
var när man hyllade sin förste
NiT 1880 no 23 – av R.S.
ordförande Adolf Erik Norden
skiöld för hans bedrift att
segla genom isen norr om
Sibirien till Japan, den så
kallade
Nordostpassagen.
Efter en triumfartad hem
färd anlände han ett Stock
holm i festyra 24 april 1880.
När det var Sällskapets
tur att fira honom sparades
inga ansträngningar. Restau
Vega i vinterqvarter. Foto: L. Palander 1879.

TfS #2
2016

51

SHS # 52
Spelet utan fusk
I FÖRRA NUMRET av TfS berättades om olika sorters
fusk i schackvärlden. En upprättelse är skriven av
ingen mindre än en Nobelpristagare.
Mitt förra arbete förde mig ofta till Kalifornien.
Om tiden tillät sökte jag mig söderut från Silicon
Valley längs kusten via Santa Cruz till Monterey
där jag brukade hälsa på hos Ted Yudacufski
och hans Chess and Darts Center. En institution
i västkustens schackliv, stängd sedan länge, med
en lokal på övervåningen av en nerlagd Universal
Studios biograf. Inför en av dessa resor rekom
menderade en god vän John Steinbecks En
underbar torsdag som reselektyr, utgiven 1954 som
Sweet Thursday. Den utspelar sig till stor del kring
Cannery Row i just Monterey under efterkrigs
tidens melankoli och totala brist på fisk. Jag läser
sällan skönlitterära verk till förmån för biografier,
historie- och schacklitteratur varför det var med
en viss ansträngning jag öppnade boken på flyget
till Chicago. Läsandet fick dock snart sin belöning
i form av följande kapitel där den borne fuskaren
”Josef och Maria” häpet får höra att schack, liksom
matematik, är ett spel där man inte kan fuska.
Läs och njut!
DET SKULLE INTE BLI NÅGOT SPEL

En dag då Josef och Maria tittade in på Biologiska
anstalten fick han syn på ett schackbräde, och när
han kom underfund med att det var ett spel och
eftersom han var en skicklig spelare bad han doktorn
om en lektion. J & M satte sig snabbt in i torns och
löpares och springares och kungligheters och bönders
egenskaper och valörer och rörelseschema. Under
det första partiet kallades doktorn till telefonen, och
när han kom tillbaka sa han:
– Ni har flyttat en av mina bönder och er egen
dam och springare.
– Hur kan doktorn veta det? frågade el Patrón.
– Jag kan spelet, sa doktorn. Ser ni, Josef och
Maria, schack är kanske det enda spel i världen där
det är omöjligt att fuska.
Josef och Maria be
grundade häpet detta
påstående.
– Varför det? undrade han.
– Om det gick att fuska i schack så skulle det inte
bli något spel, sa doktorn.
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Josef och Maria, eller El Patrón, är alltså namnet
på en mindre sympatisk person i denna roman,
träffsäkert beskriven av Suzy, bokens hjältinna:
”Oljig, bakslug och snål. Se upp om han kommer
med presenter. Typisk falskspelare.”
Några dagar efter den första bekantskapen med
schackspelet kommer J & M tillbaka till doktorn:
– Vet doktorn vad, jag hajar fortfarande inte.
– Vad för nåt?
– Det måste finnas nåt sätt att rigga oddsen i
schack.
– Nej, det gör det inte. Jag måste kila nu.
Något senare har bohemerna på Cannery Row
insett att doktorn behöver ekonomisk hjälp.
Även El Patrón är inbjuden till rådslaget om hur
man ska få ihop pengar till ett mikroskop. Mitt i
diskussionen säger han:
– Visste du att man inte kan fuska i schack?
– Det är en sak som inte hör hit, sa Mack otåligt.
Doktorns affärer har inte varit lysande på sista tiden.
J & M gick därifrån ett problem rikare. Det höll
honom vaken om nätterna. Han betraktade det ur
alla synvinklar. Och han kom tillbaka för att fråga
mer om det. Idén fascinerade honom, men han
kunde inte fatta den.
Doktorn förklarade tåligt: Bägge spelarna vet
exakt lika mycket. Själva spelet utspelas i hjärnan.
– Jag hajar det inte.
– Jo, tänk efter! Man kan inte fuska i matematik
eller poesi eller musik därför att de är grundade på
sanning.
Osanning eller fusk är ett främmande element, det
har ingen hemvist. Man kan inte fuska i aritmetik.
Josef och Maria skakade på huvudet.
– Jag begriper det inte, sa han.
Det var en chockerande grundsats och den
lockade honom därför att själva dess upprörande
osannolikhet på något sätt tycktes honom vara
som en ny och säregen form av bedrägeri. En idé
vaknade till liv längst bak i hans medvetande. Om
man kunde ta hederlighet och sälja den till överpris
– det skulle vara tidernas största och säkraste
svindel. Tanken var så ny att hans hjärna ryggade
undan för den, men ändå lämnade den honom
ingen ro. Hans ögon smalnade till springor.
– Kanske han har hittat på ett nytt system, sa han
för sig själv.

Ett par gånger dyker liknande infall upp i denna
underhållande roman, väl värd att läsa utan bak
tankar om schackligt innehåll.
NYFIKEN PÅ MER skönlitteratur undrar jag om
någon läsare känner till ytterligare verk med
schack
anknytning av Steinbeck eller andra
Nobelpristagare. Lika mycket som i Canettis För
bländningen om den elake krymplingen Fischerle
(skriven 1935!) hade nog varit välkänt, men det
finns säkert annat som ännu ej uppmärksammats.

Kan man fuska i schack eller
inte? Ämnet har fascinerat andra än Steinbeck.
William Hartston har skrivit en bok med den
lovande titeln How to Cheat at Chess. Den fick
också en efterföljare kallad Soft Pawn. Dessa
böcker är fyllda med annorlunda material men
innehåller inte riktigt något bra recept som skulle
hjälpa J & M att fuska.
Närmare kommer Edward Winter i sina Chess
Notes. I samlingsvolymerna Kings, Commoners
and Knaves och Chess Explorations finns ordet

MEN HUR ÄR DET NU?

’’

Legendaren Simon Krenzisky
lär ha haft som knep att säga
schack utan att hota kungen.

Falskspelaren.

”cheating” i index. Det finns ett par fiffiga exempel
på hur man utnyttjade regeln om att man var
tvungen att flytta kungen efter ett feldrag. I ena
fallet var spelaren som skulle försegla sitt nästa
drag osäker på var kungen skulle stå bäst. Den
enkla lösningen var helt enkelt att försegla ett
felaktigt drag och sedan gå hem och analysera
fram det bästa kungsdraget.
Ännu illistigare var en spelare i början på förra
seklet. Hans vita springare på b3 stod i slag för
en bonde c4. Om svart skulle utföra slaget blev
han dock matt i fyra drag. För att inte väcka
misstankar genom att lämna springaren i slag
drog vitspelaren ¤c3-d5. Ogiltigt, så tillbaka med
springaren till b3, ett straffdrag med kungen, och
vips blev han av med springaren och kunde lugnt
utföra mattkombinationen.
I blixtschack är det nog schackklockan och
dess hantering som ligger närmast till hands för
fusk. Den skånske legendaren Simon Krenzisky
lär ha haft som knep att säga schack utan att hota
kungen och på så sätt få motståndaren ur balans
och vinna tid.
Att gömma motståndarens dam när det närmar
sig promotion kan medföra allvarliga konsekvenser
i stridens hetta och är väl att betrakta som fusk,
åtminstone om man sitter på den förlorande sidan!
Sen har vi ju det här med ryssarna som har fuskat
med riggade partier ända sedan Mikhail Tchigorins
dagar, i varje fall om man tror på Bobby Fischer. n
Lösning: 1.£a8! ¥d5 2.£h8+ ¤f6 3.£h2+
¥f4 4.£xb2 matt och nordostpassagen är
passerad. Avvikelser leder också till matt i fyra.
TfS #2
2016
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¥ förbundsnytt

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

 Martin Bermann

n Medlemsregistrering

Glöm inte att registrera nya medlemmar i SSF:s medlemsregister så snart de har betalat sin medlemsavgift.
Medlemmar över 15 års ålder får då medlemstidningen Tidskrift för Schack hem i brevlådan per
automatik. Observera att även medlemmar under 15 år får Tidskrift för Schack gratis om de meddelar
SSF:s kansli att de vill ha den.

INSÄNDARE. Det är intressant när Tidskrift för Schack tar lite större grepp, som nu senast om fusk. Förr
i tiden var det fickspringare, torn på sju och halvte raden och liknande, nu är det mest digitala varianter.
Schackfusk på ett annat plan skildrade Ilja Ilf och Jevgenij Petrov (pseudonymer för Ilja Fajnzilberg och
Jevgenij Katajev) oförglömligt i romanen Tolv stolar (1928). Där hamnar Ostap Bender i den lilla industristaden
Vasiuki, på jakt efter de juveler som ska finnas i hans kumpans svärmors stolar. Som oftast tryter reskassan,
men Bender finner på råd. Han affischerar ett föredrag om ”det framgångsrika öppningsspelets idé”
tillsammans med en simultanuppvisning i schack. För 50 kopek kan medlemmarna i Vasiukis kartongfabriks
schacksektion få möta stormästaren O Bender. Han målar också upp en bild av vilken lysande framtid schacket
kan ge staden och utverkar ett förskott på flera hundra rubel för att arrangera en kommande storturnering:
”den interplanetära schackkongressen”.
Så börjar spelet: ”Med suverän lätthet, ja nästan försmädligt, offrade stormästaren såväl bönder, som tunga
och lätta pjäser till höger och vänster åt Vasiukis gapande amatörer.”
När Bender förlorat tio partier på rad och kallat damen för en ”knekt” börjar det gå upp för schackspelarna
att allt inte står rätt till… Slutet på historien ska inte avslöjas här, för den som har kvar nöjet att läsa boken.
LASSE LINUSSON

Schackhandeln har rea i Uppsala!
Vi är med på SM i Uppsala och tar med en rejäl rea
– halva priset på många böcker!
Dessutom hundratals begagnade böcker (många på
svenska)som vi just fått in.
Nyheter:
Attacking Chess for Club Players
(Grooten)
Train your Chess Pattern Recognition
(van de Oudeweetering)
Kotronias on the King´s Indian, Vol. 4
(Kotronias)
shop.schackhandeln.se
... och mycket mer.
www.schackhandeln.se
070 433 76 26, Erik Geijer
Klubbar och skolor får
Ringv 9 C, Stockholm
10 % rabatt. Välkommen in!
mån 15-19, lör 10-16
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¤ kombinationer
n Hans Pahlén

 Michael Mattsson

n Andreas van der Wal

Ställningar från Allsvenskan
och Hasselbacken Chess Open
i stigande svårighetsgrad.
Lösningar på nästa sida.

 Ingemar Larsson

n Andreas van der Wal


       
      
       
       
          
        
      
           

1. Vit drar - matt i 4 drag (1p)

 SP Sethuraman
n Axel Smith

2. Svart drar – matt i 4 drag (1p)

 Jussi Jakenberg
n Tore Kolås

3. Svart drar (3p)

 Ricard Morros Faura
n Anna Cramling



      
 
      
 
     

       
   
  
   
     
   
    
  
      
    


4. Vit drar - matt i 2 drag (1p)

 Alexei Shirov
n Ralf Åkesson

5. Vit drar - matt i 5 drag (1p)

 Tom Braathen
n Nils Carlsson

6. Vit drar (2p)

 Eduardas Rozentalis
n Tom Rydström



   
 
   
 
     
  
      
  
      
   
    
  
  
  
       
   


7. Vit drar (2p)

8. Vit drar (2p)

9. Vit drar (3p)
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1. 28.¤f6+! - en avdragare som vinner damen eller springaren.
2. Vit hotar matt på b7, men svart hinner först: 28...¦h6+ 29.¢g1 ¦h1+! 30.¢xh1 £h3+ 31.¢g1
£g2 matt.
3. 26...£xf2+! 27.¢xf2 ¤g4+ 28.¢e2 ¤xe5 och med två bönder fler vann svart.
4. 28...¦xf3! och vit gav upp, med tanke på 29.¢xf3 £d5+ 30.¢f4 £f5 matt.
5. Svart drar nytta av att vit ligger efter i utvecklingen: 13...d3!! 14.cxd3 ¤d4! Vit matt blir efter
15.¤xd4 £xh2+ 16.¢f1 £h1 matt.
Arman kämpade på med 15.£e4 ¤xf3+ 16.gxf3 £xh2+ 17.¢f1 ¥c5 18.¢e2 £xf2+ 19.¢d1, men
ställningen var hopplös.
6. Med e3-e4 försökte Westerberg rycka åt sig initiativet. Det hade dock ett problem: 28...¤xe4!
Efter 29.fxe4 £xd4+ 30.£xd4 ¥xd4+ 31.¢g2 ¥xc3 har svart vunnit två bönder.
Westerberg spelade 29.¤xe4 29...fxe4 30.fxe4 £xd4+ 31.£xd4 ¥xd4+ 32.¢g2 och lyckades
hålla remi trots minusbonden. Hade Semcesen behållit damerna på brädet hade det blivit svårare.
7.Vit ligger under med en kvalitet och har både damen och löparen hotad. Nästa drag ändrar dock
allt: 28.¥xf7+!! ¦xf7 (På 28...£xf7 kan vit förstås spela 29.£xc3.) 29.¦d8+ ¦f8 (Efter 29...¢h7
30.£h5+ £h6 31.£xf7+ förlorar svart hela huset.) 30.¦xf8+ £xf8 31.£xc3 och vit har ett enkelt
vunnet slutspel.
8. 24.£xg6+!! fxg6 25.f7+ ¢h7 26.fxe8£ med matt i ett par drag.
Jung Min försvarade sig med 24...¢h8 25.£xf7 ¥e6 och vit fick briljera med ytterligare ett
damoffer: 26.£xe8!! ¦xe8 27.f7+ ¢h7 28.fxe8£ ¥xd5 29.¦f7+! ¢g6 30.¦f6+ ¢h7 31.£g6+ ¢h8
32.¦xf8 matt.
9. Svarts pjäser står trångt och allt som saknas är något som stör koordinationen. 37.e4! dxe4
38.fxe4 ¤xe4 39.¥xc8 och vit vann så småningom.
Det bästa försöket är 38...e5, men efter 39.¥b2 exd4 40.¥xd4+ ¢g6 41.e5 förlorar svart ändå en
av springarna.
Hur många poäng fick du?
0
Var glad att LASK-ratingen försvunnit.
1-2
Satsa på att skriva om schack i stället!
3–7
Har du anmält dig till SM?
8-12 Utmärkt! Gör om problemen om en vecka.
13–15 Skicka in dina egna bidrag!
24
Stormästarkandidat.
I TfS #3 blir det
SM-kombinationer.
Skicka ditt bidrag till
lokander96@gmail.com
innan den 1 augusti.
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GP i GP från TfS 2016/1
1. 27...¥xg3! 28.¤xg3 28...¤f4 Matthotet
går endast att gardera genom att ge tillbaka
springaren och efter 29.f3 £xg3+ 30.¢h1 ¦f5
är det ändå matt på gång. Efter 31.¦f2 ¦h5+
32.¦h2 £xf3+ 33.¢g1 ¦g5+ gav vit upp.
2. 19...¥f5! Damen har bara ett flyktfält och efter
20.£xc6 ¥xh2+ 21.¢xh2 £xc6 går den likväl
förlorad.
3. 32...¦xc6! Vit gav upp med tanke på 33.bxc6
¦b1+ med matt.

£ lång

rockad

CARL FREDRIK JOHANSSON
UPPSALA ASS, SM-arrangör 2016
l Någon favorit bland mat, musik eller böcker?
Absolut. Italienskt på alla frågor!
l Vad äter du vid brädet?
Jag dricker för mycket kaffe.
l Hur rankingfixerad är du?
Hmm. Tillräckligt för att ha köpt en CM-titel, som
ingen utom mina barn är imponerad av.

Foto: Lars OA Hedlund

¤ kombinationslösningar

Huvudvarianten anges
i fetstil. Ställningarna
på förgående sida.

l Din inställning till tidsnöd?
Älskar Fischertid, men spelar enminuters på ICC
som om jag vore beroende.
l Är du skrockfull?
Nej.
l Har du mer tur än otur vid brädet?
Vilken bra fråga. Kanske har jag tur mot bättre
och otur mot sämre spelare.

l Vad uppskattar du?
Mat, vin, goda samtal.
l Skulle du vilja leva på att spela schack?
Vem i hela friden skulle vilja betala mig för det?

l Är en oklar ställning halvbra eller halvdålig?
En oklar ställning är en BRA ställning.

l Vad är ditt bästa tips för en tråkig hotellkväll?
ICC och Netflix.

l Vilken är din värsta förlust?
Mot lillebror i köket för 40 år sedan.

l När är du som lyckligast?
När människor omkring mig är lyckliga. Svårare
än så är det inte.

l Vad borde göras för svenskt schack?
Väldigt mycket. Men det görs också mycket hela
tiden. Det viktigaste är att försöka stödja alla goda
idéer och krafter som finns i hela landet.

l Vad vill du lära dig?
Italienska.

l Blir livet roligare eller tråkigare för varje år
som går?
Drömmen om att ha vetat allt man vet nu när
man var 20 år (och därför veta precis hur man
ska undvika en massa elände på vägen) är tyvärr
meningslös. Svaret är dock självklart att det blir
roligare och roligare. Utan tvekan. Andra halvan
äger!

l Har du någon dold talang?
I andra sammanhang brukar jag kunna säga att jag
är hyfsad på schack, men det fungerar ju inte här.

l Vad ska du göra härnäst?
Det blir väl ungefär samma som just nu. Så himla
snabbt förändras inte världen.

l Vilka svagheter har du?
Dåligt tålamod.

l Lång eller kort rockad?
¢f1 brukar räcka bra.

l Vilken öppning skulle du absolut inte spela?
Ingen, tror jag.
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Redaktören gör sista draget.
Har du synpunkter eller önskemål? Tveka inte att maila på
axel.smith@schack.se

¢ försegling

Svenska Schackbutiken AB
”Hos oss blir schack enkelt”

PÅSKTURNERINGEN, NORRKÖPING. Inför sista ronden
delas ledningen av turneringens fyra högst
rankade stormästare. De möts inbördes på de två
översta livesändningsbrädena.
Efter fjorton drag bjuder Hans Tikkanen remi
mot Ralf Åkesson, och tre drag senare sker
samma sak mellan Daniel Semcesen och Tiger
Hillarp. Tre spelare hinner ikapp och de sju
första priserna delas rakt av.
I svenska helgturneringar är pristrappan brant,
andrapriset är ofta hälften av förstapriset. Då
lönar det sig att vara ojämn. I Norrköping ger
en förstaplats lika stor utdelning som tolv femte
platser.
En logisk konsekvens är att man ska spela hårt
på vinst i sista ronden. I ovanstående fall hade
det räckt att sannolikheten att vinna var 30 %
(mot 70% förlust) för att det skulle vara motiverat
att spela vidare.
Varför tas då dessa snabbremier? Spelarna lär inte
vara i akut behov av att säkra några tusenlappar.

’’

MEN INGEN VILL åka hem
efter att ha förlorat det sista
partiet. Då skulle de känna sig som förlorare
ända tills nästa turnering startar.
– I efterhand ångrar jag remin lite grann, säger
Hans Tikkanen. Om jag har en liknande situation
nästa år spelar jag nog på vinst.
Han är ändå den som har störst anledning att
vara nöjd, eftersom han räknat ut att remin gav
honom ett bra utgångsläge inför GP-avslutningen.
Där tog han hem rubbet.
Tiger, Daniel och Ralf tycker däremot inte att det
var några konstigheter. Och visst är det så att arran
gören får införa Sofiaregler om de vill ha kamp.
Men för spelarnas egen skull bör de inte ta
snabbremi i slutronden. Kanske krävs det att man
kan bortse från den irrationella rädslan att känna
sig som en förlorare för att man ska kunna bedöma
sin insats efter prestation snarare än efter resultat.
Då hade det inte blivit några remier. 14 drag är
knappast en prestation.

Draget har snurrat och inatt kunde
jag inte somna förrän vid sex på
morgonen. För Guds skull, skicka
inte fler tidningar.

I TfS 2016/1 porträtterades Konstanty Kaiszauri och hans
kamp för att lämna schacket. När tidskriften kommit ut ringde
han och berättade om ett drag som dykt upp på nätterna.
"Sjukdomen finns kvar, men det är kluvna känslor. Men det
är ingen risk att jag sätter upp ställningen på ett bräde. Det var
ett kvarts sekel sedan jag hade ett sådant framme."
Nu översätts artikeln till den polska tidskriften Panorama.

122

Så gammal blev världens äldsta kvinna
och så många TfS-årgångar har kommit
ut sedan 5/1 1895. Fyra år senare föddes
italienskan Emma Morano, den sista
från 1800-talet som är vid liv. Hennes
hemlighet är 70 000 råa ägg och att
hon drev ut sin make ur hemmet 1938.

NÄSTA NUMMER av TfS når läsarna i september

’’

Jag ville utveckla ett pascifistiskt spelsätt
där man vann utan att slå ihjäl några pjäser.
Jörgen Magnusson var världens bäste blinda schackspelare i början
av 1990-talet. Nu tar sonen, jobbet och tvillingdöttrarna all tid.
Dessutom: Lars Grahn skriver om när fakta möter fiktion.
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Behöver du schackböcker, schackprogram eller schackspel? Vi har allt en schackspelare behöver!
Finns varan hemma skickas den samma dag. Välj faktura eller kreditkort i Klarna Checkout.
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!
Vi har en ny hypermodern webshop som är mobilanpassad. Prova den gärna!
Hemsida: www.schackbutiken.se
Öppet mån–fre 10.00–18.00, Kålltorpsgatan 18A, 416 52, Göteborg

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

Sommarens ﬁnaste reseschack!
Vikbart schackspel, Rosewood Dream
tillverkat i Indien, 700 kr

Lyxigt indiskt magnetschack med pjäser i buxbom och shesham med starka magneter.
Rutorna (intarsie) är i valnöt och shesham och är 41 mm stora.
När man viker ihop spelet är det 40,2x40,7x6,2 stort.Brädet väger 2,2 kg.
Varje pjäs har ett eget fack.

Ny svensk tävlingsmodell 2015!
av Schackbutiken, 2015, pris 295 kr

Den svenska tävlingsmodellen är klassisk och bra, men saknar kanske lyster och
internationellt snitt. Vi har tagit fram en kombinationen bestående av en laminerad
pappskiva med fyrfärgstryck samt pjäser av buxbom. Pjäserna är av Stauntonmodell och
har en mjuk grön ﬁlt under. De svarta pjäserna är pianolackade (eboniserade).
Mått bräde: 46,5 x 46,5 cm, Mått rutor: 50 x 50 mm, Tjocklek: 3 mm
Koordinater: Ja, längs alla fyra sidor med siffror vertikalt och bokstäver horisontellt.
Mått pjäser, NY svensk tävlingsmodell 2015:
kungshöjd 82 mm, basdiameter: 29 mm, total vikt per set: 260 g
Klubbar som köper 10 set betalar 2100kr.

Bräde & pjäser, Staunton No. 5

Tillverkat i Polen, pris 695 kr

Sveriges vanligaste turneringsbräde. Med sin tjocka skiva och
tydliga ovansida med fält av mahogny och björk så förser den
spelet med elegans och tydlighet. (Låda ingår)
Pjäserna är lätta att greppa och ﬂytta och är skapade för att passa
som handen i handsken på rutstorleken. Filten under pjäserna
undviker dessutom repor på brädet och försäkrar dig därmed om
långsiktig hållbarhet. Klubbar som köper 10 set betalar 5600kr.

B

Sveriges Schackförbund
Kabelvägen 19
602 10 Norrköping

Komodo Chess 10
bination - den starkaste motorn
någonsin samt det bästa och mest
populära användargränssnittet. I
skivan ingår Fritz 15 GUI (analysmotor), så utöver all schackkraft
erbjuds du alla träningsfunktioner
Chess 10
som du tidigare har sett i Fritz.
Du har direkt tillgång till ChessBases appar såsom Live-databasen,
ChessBase videoportal, ChessBase
taktikserver och mycket mer!

extra till stormästaren...) Nakamura besegrades med 2½-1½!

Komodos intelligenta och resultatorienterade bedömningar har
visat sig vara extremt effektiva i
praktiken, och reflekteras i analysmotorns spelstil. Om Komodo
10 bedömer sin ställning vara
fördelaktig, undviker den avbyten
samtidigt som den försöker öppna
ställningen, men när den försvarar en sämre ställning försöker
den tvärtom byta pjäser och hålla
ställningen sluten, för att på så vis
försöka styra partiet mot remi.

- en ny 64-bitars multiprocessormotor

Komodo

Komodo
Chess 10

Detta utrastarka program har
vunnit tre av de fyra senaste
världsmästerskapen för schackdatorprogram, och Komodo toppar
även i stor sett alla rankinglistor
på området.

64 BIT MULTIPROCESSORVERSION

64 BIT MULTIPROCESSORVERSION
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64 BIT MULTIPROCESSORVERSION

Komodo Chess 10
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Komodo Chess 10
Den nya världsettan har släppts!
Tack vare en omfattande mängd
förbättringar samt finjusteringar,
har den senaste versionen av Komodo höjt sig med ytterligare 60
Elopoäng i förhållande till nian.
Förändringarna täcker flera områden: Bedömningsfunktionen har
skärpts betydligt, speciellt med
avseende på kungssäkerheten och
i slutspelen. Sökalgoritmerna har
förbättrats samt optimerats för att
fungera maximalt på datorer med
flera processorer. Komodo 10 är
också bättre med tidshushållningen nu, vilket är mycket tack vare
att den helt enkelt räknar bättre.
Resultatet är en oslagbar kom-

Nyligen demonstrerade Komodo
sin exceptionella spelstyrka i en
serie matcher mot stormästare,
inkluderat världssexan, Hikaru
Nakamura. Komodo är alltjämt
obesegrad i över 50 partier i vilka
den har gett människorna olika
typer av handikapp, materiella,
eller fridrag eller kombinationer
av dessa. (Nja, det var något parti
med f7 bonden borta och 3 drag

Komdo 10 levereras med:

- Senaste Fritz 15-64bitarsmotorn
(man kan välja 32-bitars)
- 6 månaders Premium medlemskap på playchess.com inklusive
alla ChessBases webappar
Komodo 10

SEK 777

Systemkrav: Pentium III 1 GHz,
2 GB RAM, Windows XP eller
senare (t.ex Win 7,8,10), Direct
X9, grafikkort med 256 MB RAM,
DVD-läsare, Windows Media player
9, tillgång till internet för programaktivering och för att få tillgång
till playchess.com, Let's checkdatabasen samt uppdateringar.
Rekommenderade systemkrav:
PC Intel i5 (Quadcore), 4 MB RAM,
Windows 8,1 eller Windows 10. DirectX10, grafikkort med 512 MB eler
mer. 100% DirectX10-kompatibelt
ljudkort, Windows mediaplayer 11.
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