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23:a! Pia Cramling
berättar om OS i Baku,
där Anna Cramling &
Jessica Bengtsson var
två av lagkamraterna.

INNEHÅLL
HÄLSOTEMA
Förebygger schack Alzheimers? Vad är en
ulnarisnervinklämning? Och vilken schack
skada kan tvinga en stormästare att lägga av?
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Förhandsbeställ förbundets
stora schackbok!
Fram till årsskiftet går det bra att förhandsbeställa SSF:s
jubileumsbok Schack i Sverige 1917-2017 till nedsatt pris:
320 kr (ord pris 395 kr). Beställningar görs på www.schack.se
Boken är den största schackbokssatsningen i Sverige på många
decennier. Det är en antologi som både täcker förbundets
egen historia och alla möjliga andra schackhändelser i landet;
turneringar, mästerskap och aktiviteter alltifrån barn och
ungdomssatsningar till levande schack och simultanuppvisningar.
Redaktörer: Lasse Linusson och Peter Holmgren
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EFTER SKOLSCHACKET
Det går bättre än någonsin för svenskt
skolschack, men hur mycket spinner
vidare till de traditionella klubbarna?
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INTERVJU: LASSE KARLSSON
Några år efter att han flyttat hem är
Lasse Karlsson redo att berätta om
sin inställning till schack och
till livet.
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Sveriges Schackförbunds budget är på ungefär åtta miljoner kronor varje år. Fem av
dem kommer från staten via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF), som delar ut pengar till ungdomsorganisationer.
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et är alltså ingen tvekan om
å, trots att vi det senaste året ökade
att pengarna från MUCF är en
antalet medlemmar med mer
viktig del av vår ekonomi och
än 25 procent(!) ser det ut som
det är också därför som kongressen tagit
om vi kommer att få minskade bidrag
ett beslut att vi ska arbeta för att öka vår
med ungefär fem procent. Detta låter
”egen” del i budgeten: medlemsavgifter,
naturligtvis barockt, men precis så illa
sponsring, tävlingsavgifter, försäljning,
är det.
pengar från fonder och lite annat.
Hade det varit så att alla andra
Carl Fredrik
För vår långsiktiga ekonomiska trygg
organisationer hade behandlats lika hade
Johansson det varit lättare att acceptera, men till
het behöver vi vara så oberoende som
är ordförande
möjligt från statliga pengar. Möjligheten
exempel de som är med i Riksidrotts
i Sveriges
till stöd från just MUCF beror på att vi
Schackförbund förbundet (RF) har under samma tid
är en ungdomsorganisation, mer än 80
kunnat se bidragen höjas i takt med både
och tror inte
procent av våra 37 000 medlemmar är
inflation och ökade medlemstal.
regeringen
ungdomar, och det är tack vare dem som vi
Oavsett om SSF någon gång kommer
begriper hur
orättvist bidrags- med i RF eller inte förtjänar vi att
har en så god ekonomi som vi ändå har.
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46:e upplagan av Sveriges
största internationella turnering

Clarion Hotel Stockholm

27 DECEMBER 2016 – 5 JANUARI 2017
Missa inte vinterns
stora schackfest med
hela fyra turneringar:

RILTON 1:aCUP
pris: 20 000 kr
RILTON ELO
RILTON 1800 1 jan–5 jan
RILTON 1600 1 jan–5 jan
Foto:
Lars OA
Hedlund

PRESENTERAR STOLT

LOGI
LOGI: Clarion Hotel
Stockholm, Ringvägen 98,
Skanstull:
Enkelrum 735:–
Dubbelrum 835:–
Rumsbokning: Mejla
stockholms schackförbund.
Adress högst upp. Ange om
du vill ha lunch och/eller
middagspaket på hotellet
under Rilton. 125 kr/måltid.

Mer info, inbjudan & anmälan på rilton.se
	
  

Medverkande: Indrek Auner, Ulf Billqvist, Pia Cramling,
Leontxo García, Lars Grahn, Peter Holmgren, Carl Fredrik
Johansson, Sune Larsson, Axel Ornstein, Ari Ziegler
Bilder: Torsten Bjarre, chessgames.com, Calle Erlandsson, Flickr,
Angelina Fransson (omslag), Inger Gadh, Peter Gadh, Lars OA
Hedlund, Allan Lennerstad, Jessica Lindholm, Aydin Rame
zani, Cathy Rogers, Safoora Tadjerbashi, Wikimedia Commons.

Prenumeration: 250 kronor. Plusgiro: 6522-7
Utland: 30 EUR, Danmark: 250 DKK, Norge: 250 NOK.
BIC: NDEASESS, IBAN: SE4195000099604200065227
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FÖREDRAG & BOKSIGNERING

GM IVAN SOKOLOV:

”My chess
journey”

27 DECEMBER, KL 19.30
Clarion Hotel, kommenteringsrummet. Fritt inträde.

Bokförsäljning med Sokolovs signatur

I samarbete med

Så många partier livesändes vid
Elitserie- och Superettansamman
draget i Kosta. Brädena hade inte
bara samlats in från hela landet,
utan även i Danmark.
Storslaget för åskådarna på nätet –
men samtidigt får man inte glömma
bort spelarna på plats. Inga match
listor fanns tillgängliga vid start, och
resultaten i spellokalen uppdaterades
inte i samma takt som på nätet.
Det fick konsekvenser. Två av
Örgryte SK:s spelare satte sig på fel
bord och dömdes till förluster. En
spelare i Umeå inledde också partiet
på fel bräde, men där bedömde
domaren att man skulle börja om.
Något domaringripande
behövdes däremot inte i följande
stormästarmöte.
o Frode Urkedal
n Allan Stig Rasmussen
þ Elitserien: Farsta-Eksjö


   

   
    
   
    
  
    

27...0-0
Enda sättet att stoppa b-bonden
från att gå i dam. Men det fanns ett
problem: Rasmussen hade rockerat
långt tidigare i partiet.
När Urkedal påpekade det gav
han omedelbart upp.
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Christer Fuglesang

Foto: Lars OA Hedlund

80

Nils Grandelius gjorde en stark prestation i Isle of Man International i oktober. Remierna mot Fabiano
Caruana, Hikaru Nakamura och Michael Adams i ronderna 3-5 lade grunden till framgången.
TEXT: ANDERS SANDSTRÖM

Priset i lagtävlingen Sikta mot stjärnorna, för lågstadiet, var ett
skolbesök från Sverige enda astronaut. Fuglesang berättade om
rymden och om hur han tillverkat ett schackbräde av kardborr
band, så att pjäserna inte skulle sväva iväg i tyngdlösheten.
Och han svarade på elevernas frågor om allt från svarta hål till
hur man bajsar i rymden.
Anmälan till vårens tävling sker senast 31 januari. Mer
info: www.schack.se/sikta-mot-stjarnorna

”Schackspelet har ju den förnämliga
egenskapen att vara ett intellektuellt
njutningsmedel som borde göra
andra och skadliga sådana överflödiga.”

Läkaren Bengt Boyes i TfS 1955/1. Därefter slog han
fast att påståendet inte stämde.
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Så många långpartier har Ferdinand Hellers
spelat sedan millennieskiftet. Nu ryktas det
att han kommer att spela snabbschack den
5 januari i samband med Rilton Cup. Drömmen
vore en match mot Nils Grandelius.

"Juridiskt finns
det inget som
heter tankesport."

Hellers i SM-studion 2016 om
huruvida schack ska räknas
som idrott i skattefrågor.

Hur ser du på turneringen, så här i backspegeln?
– Jag spelade framför allt mycket mer stabilt än tidigare,
säger han på telefon från Malmö, just hemkommen från den
brittiska övärlden. Jag gjorde helt enkelt färre dåliga drag. Det
handlar om en generellt lite högre nivå.
Hur yttrar det sig vid brädet?
– Tidigare var jag tvungen att tänka på vissa saker, bedöma
vad som är ett hot eller inte. Spendera tid och bli osäker. Nu
bara vet jag det, det går på intuition.
– Det gör att man kan koncentrera sig på de viktiga besluten!
Hur gick tankarna före tävlingen?
– Ja, det var ju bara en vanlig turnering där jag hoppades
få möta några bra motståndare och spela intressanta partier.
Och det fick du!
– Jo det blev ju så.
Vad tänkte du när du lottades mot tre världsstjärnor på rad?
– Kul. Svart mot Caruana i tredje. Det var ju för sådant jag
reste dit.
Och Nakamura i fjärde?
– Han brukar spela riskabelt och hårt på vinst. Det var vad
jag hade hoppats på. Jag försöker generellt vara ambitiös med
vit, oavsett vem jag möter. Nu spelade han sin solidaste variant
och ska man kunna pressa då måste man ha kollat på den rejält
före. Det hade jag inte gjort. Så det fick bli en händelselös remi.
Sen fick du en lite lättare motståndare – Michael Adams?
– Han spelar alltid solitt. Jag såg partiet som lärorikt. Om han
spelar nåt jag själv använder som svart så kunde han ge mig en
liten lektion. Det tycker jag han gjorde, även om det slutade
med remi i tjugo drag. Vi analyserade länge tillsammans efteråt.
Du vann mot tre indier och den enda plumpen kom mot
Maxim Rodshtein i rond åtta.
– Jag hade en dålig dag och tog beslut som jag inte borde.
Man sitter och räknar på varianter som är helt meningslösa.
Men det finns ingenting att vinna på det. Sen tänker man länge
och spelar varianten i alla fall. Och så fungerar den kasst!
Du vann sedan i sista. Har år 2016 etablerat GM Grandelius
på en ny och högre nivå än tidigare?
– Det känns som om jag spelar lite bättre. Jag hoppas det
kommer att visa sig i ett ratinglyft snart. Det har inte kommit än.
Vad kan du förbättra?
– Jämnheten måste upp. Det startar i öppningen, att man har
en idé som ger lite självförtroende, extra tid och ett övertag.
Sen får man jobba i mittspelet och inte göra bort sig. Och
sedan är det slutspelstekniken.
– Så förbättra allt, egentligen. Man måste träna allt.

Foto: Arrangören

passant

Foto: Advokatfirman Fylgia

§ en

Mannen på ön!

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

På presskonferensen ger Nils Grandelius
och världstvåan Fabiano Caruana sin syn
på det inbördes partiet.

 Fabiano Caruana
n Nils Grandelius


  
 
  
   
  
   
  
  

Grandelius: Vi tänkte båda en timme
på de första tolv-tretton dragen. Det
var en riktig soppa. Jag tror vi såg
ungefär samma saker. Sen bedömde
jag ställningen som rätt oklar efter
18...¥g4 (se diagrammet). Jag glömde
helt att han inte behövde flytta
tornet. Han bara gav en kvalitet med
19.£xb7!
Direkt när jag gjort draget förstod
jag vad som skulle hända och att jag
stod ganska dåligt. I resten av partiet
spelade vi på ungefär samma nivå.
Men jag missade det och han såg det.
Jag kanske missar en sådan möjlighet
en gång på fem och Caruana en gång
på tjugo. I den statistiken ligger en
stor del av skillnaden i spelstyrka.
TfS #4
2016
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programboken står det också att Azer
bajd
zjan år 1920 ”unfortunately was
declared a Sovjet republic.”
Det är en markering. Liksom att gamla sovjet
byggnader rivs för att göra plats för parkerings
platser. Bara från svensklagens hotell ser man tre
gigantiska höghuskomplex under konstruktion.
Utvinningen av olja började när Nobelbröderna
kom till Baku på 1870-talet. De tog med sig sjuklön,
försäkringar och barnpassning till arbetarna, och
i början av 1900-talet stod Black city för hälften
av världens oljeutvinning. Av Nobelstiftelsens
förmögenhet kommer 20 % från oljeutvinningen
i Baku. Och faktum är att det också funnits ett
nobelpris för innovation inom oljeindustrin.
VID RYSKA revolutionen jagades Nobelbröderna ut
ur landet och produktionen stoppade upp. Idag
minns man dem med ett museum i deras ståtliga
Villa Petrola, vid Nobel Avenue.
På senare år har utvinningen åter skjutit fart,
och det statliga oljebolaget SOCAR har bidragit
till att klub
ben med samma namn vunnit två
Europacuptitlar sedan 2012.
Schacktraditionen är rik från Sovjettiden, inte
minst då Kasparov växte upp i Baku. Idag är
schack ett obligatoriskt skolämne i Nachitjevan,
en del av landet som ligger inneslutet i i Armenien
och lett till decennier av väpnad konflikt.
Armenien valde att lämna återbud till OS.

		 OS i Baku
Över spellokalen vajar den azerbajdzjanska flaggan, stor som tre handbollsplaner.
Med 162 meter till marken slogs det nordkoreanska rekordet och flaggan blev
världens högsta när den byggdes.
Det är talande.
Inte bara för att Baku sägs ha fått sitt namn från persiskans bad kube, vindarnas
stad, och att vinden klarar av att lyfta 350 kilo tyg.
Utan också för att det visar att nationen gärna drar till sig omvärldens blickar
med höga och spektakulära byggnader. På OS-loggan finns tre kristaller, som enligt
programboken upplyser om att spellokalen Crystal Hall byggdes av ”ett överflöd av
kristaller”.

PÅ SENARE ÅR har det varit gott om framgångar.
Azerbajdzjan vann Lag-EM 2008 och 2013. Inför
OS har man köpt in tysken Arkadij Naiditsch, som
inte har några kopplingar till landet. Landslags
spelarna behandlades som prinsar och spelade till
en början som kungar.
Men det var propert även för övriga deltagare,
med specialdesignade bussar med poliseskort.
För svensklaget gick resan genom grå betong
och cement, blandat med blinkande skyskrapor.
De historiska landmärkena och moskéerna
drunknar bland nybyggena. Några böneutrop
hörs inte. Nästan alla invånare är muslimer, men
programboken slår stolt fast att Azerbajdzjan är
ett av världens mest religöst toleranta länder.

Spellokalen Crystal Hall var på 10 000 kvadratmeter,
med lika stor utställningsyta.

MAN SLÅS AV hur rent det är på gatorna. Städare
sopar ideligen, med binda över munnen för att
skydda sig mot avgaserna, men de ser inte ut att
ha något att sopa upp.
Och man märker också att många skyskrapor
står näst intill tomma. Att bygga för framtiden
är ett sätt att använda oljepengarna. Nu har olje
priset fallit, och under de senaste åren har den
azerbajdzjanska valutan tappat hälften av sitt värde.
Därför hoppas man mycket på den gasledning
som byggs till Italien via Turkiet. Planen är att stå
för en femtedel av Europas gasanvändning.

man krafttag mot fusk. Pennor och
klockor var förbjudna. Spelarna fick vara beredda
på dopingkontroller. En japan dömdes till förlust
efter en stormästarskalp, då det upptäcktes att han
hade en mobil i fickan. Var det fusk? Förmodligen
inte, lagledaren lät honom snart spela igen.
Jonathans snus undersöktes, men kom igenom
kontrollen. Det gjorde inte den roman Tiger läste,
och det hjälpte inte att han kallade påfundet för
”completely ridicoulus” och ”insane”.
Stellan fick agera diplomat.

I OS TOG

tjatade han mycket om bords
närvaro. Att inte frestas av att gå upp och titta på
toppborden. Flera spelare fick allvarliga samtal
även efter att de vunnit.
Det började bra. Herrlaget inledde med 4-0
och 4-0 innan det tog stopp. Damerna tog tre
raka vinster och hur det gick därefter berättar Pia
Cramling på de följande sex sidorna.
SOM LAGLEDARE

TEXT AXEL SMITH FOTO CATHY ROGERS
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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

1978 debuterade Pia Cramling i OS i Buenos Aires. Som stöttepelare i de svenska
lagen har hon sedan dess fått uppleva många OS. Men hon tycker inte att något varit så
välarrangerat som i Baku.

OS i Baku – toppinsats av damlaget
i maj 2012 är
jag på en snabbvisit i Stockholm
innan jag ska vidare till
Georgien och spela damernas
ACP-final i snabbschack. Jag
sätter på teven och minsann
är det inte Eurovision som
brakar loss. Jag älskar Loreens
”Euphoria” och följer den
dramatiska sändningen från
Baku.
Fyra år senare är det dags
för Schack-OS i samma fina
byggnad, Kristallpalatset. Det
är min tolfte olympiad och den
som jag tycker har varit bäst
arrangerad av alla.

EN LÖRDAGSKVÄLL

en av de mest
fascinerande tävlingar man kan
tänka sig. Världseliten deltar,
men också rena amatörlag från i
stort sett hela världen. OS är en
av mina absoluta favoriter om
mästerskapet är välarrangerat
och stämningen och feedbacken
inom laget är god. Det var det i
Baku.
I år slog dessutom en dröm
in när Anna gjorde sin debut
och hon var stolt över att spela
sitt första OS som 14-åring
– ett år yngre än jag (och Siv
Bengtsson) var i Buenos Aires
1978 och yngst av alla svenska
spelare någonsin.
ETT OS ÄR
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vi gjorde ett bra
resultat i Tromsø när vi kom
27:a, ett snäpp över vår ranking.
I avsaknad av Ellinor Frisk,
tvåa på damlistan, och med
flera spelare i laget som tappat
ranking under året, inklusive
mig själv, hamnade vi betydligt
längre ned i startlistan i Baku
och stod som nr 43 när alla 134
lag i damklassen räknats in.
Två veckor senare hade vi tagit
ett stort kliv upp till en som jag
tycker grymt bra slutplacering:
23:a.
Vi vann sju matcher och
förlorade fyra. Av våra elva
motståndare var åtta högre
rankade. Det översteg långt de
förväntningar jag hade inför
avresan till Baku. Nästan hela
laget lyfte sig och presterade
bättre än väntat. Jessica hittade
dock inte formen, men visade
styrkan att hålla humöret och
lagandan uppe.

JAG TYCKTE ATT

VÄL, men upptakten
till OS var jag inte lika glad
över. Förbundskapten Stellan
Brynell tog ut laget och för att
minska på utgifterna valde
han från början att resa själv

SLUTET

som dubbel lagkapten – både
för laget i öppen klass och för
oss damer. Det tycker jag inte
är ett seriöst upplägg för en
olympiad, där arrangörerna
dessutom betalar mat och logi
inte bara för spelarna utan även
för en delegationschef och två
lagkaptener.
Jag blev oerhört lättad när
Juan, som funnits med vid alla
mina OS-framträdanden de
senaste 28 åren (utom i OS i
Istanbul 2000) sent omsider
fick hoppa in som lagkapten
för damerna, men med färre
uppgifter, än vid tidigare upp
drag. Juan fanns hela tiden på
plats med laget under ronderna
och kunde samtidigt se vilken
form spelarna var i.
Laguttagningen sköttes i stället
av Stellan.

Juan Bellón, Anna Cramling, Jessica Bengtsson, Inna Agrest och Pia
Cramling. Angelina Fransson vilade denna rond.

det matchpoäng inom räckhåll
men som gled oss ur händerna.
fridag
blev det ett nytt eldprov när vi
ställdes mot Spanien, seedade
som nr 14 och familjens gamla
hemland. Jag mötte en spelare
jag känner väl.

EFTER EN EFTERLÄNGTAD

alltid följt med
till mina olympiader och fick
nu för första gången känna på
att spela själv. Det var pirrigt
inte bara för henne. Anna och
jag hade aldrig tidigare spelat i
samma lag och det finns inget
som gör mig så nervös som att
följa min dotters partier.
Jag var därför glad att jag helt
skärmar av det som sker runt
mig när jag spelar och inte alls
visste vad som hände i mina
lagkamraters partier. Därför är
jag också dålig på att hålla reda
på hur läget är i matcherna och
några gånger fick jag rådfråga
Juan om jag kunde ta remi.
Efter en smakstart med tre
matchvinster över Indonesien,
Schweiz och Vitryssland fick vi
möta klart högre rankade lag
i de följande fem matcherna.
Både i fjärde och femte ronden
mot Serbien och Ungern, som
alltid varit en stark nation, fanns
ANNA HAR OCKSÅ

GM Pia Cramling

Född: 23 april 1963
Klubb: Wasa SK
Yrke: Schackspelare
Bor: Stockholm
Förebilder: storebror Dan och
kämpen Victor Kortchnoi var
tidiga schackliga förebilder
Bästa schackbok: Pump up
Your Rating håller än!
Kuriosa: Första GM-normen i
Genua 1989 sattes först upp på
Dan – det var så ovanligt att en
tjej gjorde stormästarresultat på
den tiden
Meriter: EM-guld 2003 & 2010
Semifinalist i Dam-VM 2008 & 2015
5 guld i Europacupen för klubblag
3 Lag-SM-guld med Team Viking
3 SM-silver

Det finns inget som gör mig så nervös som
att följa min dotters partier.

o Pia Cramling
n Monika Calzetta
þ Sverige-Spanien, rond 6


    
   
   
   
   
  
  
  

Det blev ett spännande och
fartfyllt parti även om svart
tidigt valde fel plan och jag fick
upp en vunnen ställning med en
extrabonde men med kungen i
mitten. Här kan vit vinna på

flera sätt. Jag valde att satsa på
min fribonde.
38.d7
Det är inget fel på mitt drag,
men 38.¦h7+! ¤xh7 39.¥d4 var
både snyggt och enklast.
38.¥d4! gick också bra,
och hotet 39.¦h7+ blir ännu
starkare.
38...¦xh3 39.£g2
39.¦h7+! ¤xh7 40.¥d4 är
återigen bra, som Juan påpekade
efter partiet. Men med lite tid på
klockan såg jag inte den idén.


    
  
    
    
   
  
  
  


39...£h5
39...¦xe3 hade stretat emot
bättre: 40.d8£ £b5+ 41.¢g1
¦e1+! 42.¦xe1 ¦xd8. Nu hotar
43.£g6! matt och tvingar svart
TfS #4
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till dambyte: 43...£g5+ 44.£xg5
hxg5 45.¦xg5 och slutspelet är
vunnet för vit.
40.d8£ ¦h1+ 41.£xh1 £xh1+
42.¦g1 £h3+ 43.¢e1 ¦xd8
44.¦xd8+ ¢h7 45.¥d4


    
  
    
    
   
   
   
    


Materiellt står vit och svart
ungefär lika men den öppna
kungsställning gör att vit kan
spela på matt samtidigt som min
kung står tryggt. Allt fungerar
för vit.
45...e3
Hon såg direkt att draget
förlorar, men det fanns inget
sätt att rädda ställningen.
45...£e6 garderar hästen och
försöker komma åt min kung
bakifrån. 46.¦f8 £xa2 47.¥xf6
£b1+ 48.¢d2 och svart kan
varken ta tornet eller få till
remischackar:
a) 48...£d3+ 49.¢c1 £c4+
50.¥c3 och schackarna tar slut.
b) 48...£xg1 49.¦h8+ ¢g6
50.¦g8+ och schacken i ryggen
avgör.
46.¦h8+!
En trevlig slutkläm. Svart gav
upp med tanke på 46...¢xh8
47.¥xf6+ ¢h7 48.¦g7+ ¢h8
49.¦g3+ och vit vinner damen.
Matchseger med 2½-1½ och
Juan var mäkta stolt över att
vi slog ett så pass stark land
och inte minst just att det var
Spanien.
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spelat i Baku
var 2008 i en stark tiomanna
damtävling som var mycket
väl
arrangerad, men där alla
spelarna blev magsjuka. Under
OS hände samma sak även om
jag tror de flesta klarade sig,
men det var många som liksom
Angelina fick magproblem.
Angelina var trots besvären
det största utropstecknet i laget
och hon var säkert bra trött
när hon skänkte tillbaka mer
bonden i ett mycket lovande
dam
slutspel i matchen mot
Argentina och fick nöja sig med
remi. Vi hade sett ut att gå mot
en klar seger, men sedan blev
det en snöplig förlust.
Dagen därpå fick vi möta
Turkiet, ett ännu starkare
lag. Även om vi kom dåligt
ut i partierna under matchen
svängde den till vår fördel och
med mer rutin och ork kvar i
sluttimmen hade vi vunnit.
Anna spelade ett oerhört
spännande parti på bord 4.
ENDA GÅNGEN JAG

o Khayala Isgandarova
n Anna Cramling
þ Sverige-Turkiet, rond 8



  
   
  
  
  
  
   

Anna kom trångt i en treraders
ställning men såg till att få mot
spel på damflygeln när hon
aktiv
erade sig längs a-linjen.
Vit har precis förivrat sig med
29.¦a1 i stället för att gardera e4bonden. Då tar Anna chansen.

29...¥xe4! 30.£d2
Vit hade nästan inget val. Hon
föredrar att behålla damerna på
brädet än att ge sig in i 30.£xe4
£xc3 31.£d4 och det är svart
som har vinstchanserna med sin
merbonde.
30.¤xe4?? £xe3+ var inte att
tänka på.
30...£b3 31.¥f1
Vit borde ha tagit på e4
medan tid fanns. Löparen är så
pass stark.
31...£c2
Anna vill få till ett dambyte
med sin extra bonde men kunde
ha övervägt att behålla löparen
med 31...¥f5 om hon bara haft
mer tid på klockan.
32.¤xe4 £xe4 33.¦a7 ¦d7
34.¦xd7 ¤xd7


  
 
   
  
  
    
    
  


35.¦e1
Vit missar tillfället. Det var
oklart efter 35.¥g2! som säkrar
kungs
ställningen och lägger
en fälla: 35...£xc4 36.¦c1!
förlorar en pjäs för svart även
om tre bönder och den öppna
vita kungsställningen räcker
som kompensation. 36...£xb5
(36...£a4 37.¦c7 ¦d8? 38.¥c6
är dåligt eftersom svart förlorar
pjäsen samtidigt som b-bonden
blir kvar.) 37.¥c6 £f5 38.¥xd7
d5 med kompensation.
35...£f5 är en bättre ruta för
damen och efter 36.¦a1 ¤c5
tycker jag att svart står lite bättre
med sin merbonde.

35...£a8
35...£f3! hade nästan fram
tvingat dambyte och efter
36.£e2 £xe2 37.¥xe2 ¦a8 tar
svart hand om a-linjen.
36.£b2
För att ta över a-linjen men
ger svart en ny chans. Bättre
var att hålla damen borta från
vits kungsflygel med 36.¥g2!
och vit har kompensation för
minusbonden i sitt löparpar
och framskjutna bönder på
kungsflygeln.


  
 
   
  
   
    
    
   


36...£f3!
Nu kom det! Vit väljer att inte
byta dam men då blir det än
värre.
37.¥g2 £xh5 38.£a2 ¦d8
38...£g4! är inget lätt drag att
hitta. Efter 39.£a7 e5 garderas
springaren och svart får vinstspel.
39.£a7


  
 
   
  
   
    
   
    


39...¥f8?
Ett tidnödsdrag som skänker
bort ett par tempon och ger vit
en gratischans. 39...¢f8 var ett
bättre sätt att gardera löparen.

2013 flyttade familjen Cramling Bellón hem efter 25 år i Spanien. När
Angelina Fransson avgjorde matchen i OS skrev kapten Juan: "Fantastic
player!" på hennes Facebooksida.

40.£c7!
Naturligtvis.
40...¥e7 41.¥xb6 h6 42.¥a5
hxg5


  
  
   
  
   
    
   
    


43.£b7?
Ser naturligt ut men förlorar.
43.f5! är enda chansen men
svårfunnet. Bonden står ivägen
och det finns en baktanke med
att hålla fjärde raden fri för
tornet. Efter 43...e5 44.c5 dxc5
45.£b7 £h4 har vit räddningen
46.¦e4 £h5 och nu är 47.¦e1
vits bästa, med dragupprepning.
43...£h4 44.¦e2 d5!
Plötsligt hotar svart att matta.

45.¥b6
Inte roligt men 45.¥xd8 var
inte att tänka på: 45...¥c5+
46.¢f1 £xf4+ 47.¢e1 47...£c1
matt.
Även 47.¥f3 £xf3+ 48.¢e1
¥b4+ leder till matt.


  
 
 
  
   
    
  
    


45...¤xb6
45...gxf4! var enklast. Bonden
blir en pjäs att räkna med i
angreppet och vit kan fort
farande inte slå tornet: 46.¥xd8
¥c5+ 47.¢f1 £h2! 48.¦f2 f3!
med vinnande an
grepp för
svart.
46.£xe7
TfS #4
2016
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46...¦c8
Anna hade använt sin
halvtimme hon fick efter 40
drag och hade återigen lite tid.
Det sunda är att ställa tornet
på en öppen linje men hon såg
bara 37...¦b8, som är dåligt, och
det drag hon gjorde. A-linjen
existerade inte alls!
Annars hade hon spelat det
självklara 46...¦a8! och svart
vinner. Om vit inte skyddar sin
kung sätter svart matt direkt.
a) 47.¦f2 ¦a1+ 48.¦f1 ¦xf1+
49.¥xf1 £g3+ 50.¥g2 £e3+
51.¢h1 £c1+ 52.¢h2 £xf4+
53.¢g1 ¤xc4 och vits ensamma
b-bonde blir aldrig farlig och
svart vinner slutspelet enkelt.
b) 47.c5 £g3! 48.¦f2 ¦a1+
49.¦f1 ¦a2 och vit blir matt.
c) 47.£xg5 räddar kungen,
men svart avvecklar gärna:
47...¦a1+ 48.¥f1 £xg5+ 49.fxg5
¤xc4 med vinstställning.
47.£b7


 
  
   
  
   
    
  
    


47...¦xc4
Nu klarar vit sig. 47...£g4!
hade hållit i pjäsen, men är inte

14

TfS #4
2016

’’

lätt att upptäcka. 48.¦f2 (48.¦e1?
¦xc4 49.£xb6 ¦c2 vinner med
mattspel.) 48...£d1+ 49.¥f1 £d4
och poängen är att springaren
garderas. Svart vinner efter
50.fxg5 ¦f8, då merbonden och
vits öppna kungsställning avgör.
48.£xb6 ¦c1+
Tornet stod bra på fjärde
raden. Därför var 48...£xf4!
starkare, även om vit bör hålla
ställningen vid rätt spel.
49.¥f1 £xf4 50.¦f2 £g3+
51.¦g2 £d3
Vit tänkte i 20 minuter och
valde det bästa.
52.£b8+ ¢h7 53.£h2+
Vit får inte vara för ambitiös.
53.¦f2 £e3 54.b6? g4 är farligt
för henne.
Vart ska kungen gå efter
schacken? Anna gjorde rätt drag
med en sekund kvar på klockan.


    
  
   
  
    
   
   
  

53...¢g8!
53...¢g6? hade spelat vit i
händerna. 54.£f4! och plötsligt
har vit allt under kontroll och
hotar både tornet och matt med
44.£xg5.
54.£b8+
54.¦f2? £xb5 och svart kan
spela vidare.
54...¢h7
55.£h2+
¢g8
56.£b8+ ¢h7 57.£h2+
½–½

Herrlaget vann bara ett individuellt parti mot en högre rankad motståndare.
I rond 8-10 mötte man den latinamerikanska väggen med förluster mot Kuba,
Brasilien och Argentina. Det blev till sist en 59:e-plats.
Från vänster: Jonathan Westerberg, Axel Smith, Tiger Hillarp, Nils
Grandelius, Stellan Brynell och Erik Blomqvist.

ställdes vi för första gången sedan
rond 1 mot lägre rankade lag. Vi besegrade både
Luxemburg och Skottland med 3-1, men den sist
nämnda matchen blev en rysare. Angelina och
Inna vann säkert sina partier, men både Jessica
och jag stod dåligt. Vi kunde båda rädda remier
och Jessica stod på vinst när hon valde att ta ut
remischackar för att säkra matchsegern – mitt
parti var ännu inte klart då.
Sista ronden får vi som väntat ett på papperet
starkare lag, Tjeckien. Hela laget spelade säkert och
vi klättrade i sluttabellen när vi vann komfortabelt
med 3-1. Det kändes helt underbart att vi orkade
ända in i mål och gjorde en kanonavslutning.
Men det fanns bud om mer. Anna stod länge på
vinst med löparparet och en extra fribonde på
a-linjen, men lät motståndaren avveckla till ett
remislutspel.
– En av de häftigaste tävlingar jag spelat, sa
Anna efteråt.
Hon var, liksom Juan och jag, nöjd med det spel
hon presterat i OS-debuten.
Det finns lagrankingpriser, så att alla nationer
har något att kämpa för, och vi var nära att bli
gruppvinnare. På samma matchpoäng men med
bättre särskiljning kom dock Vitryssland, som vi
slog i rond tre.

Pia vann, precis som i Tromsø för två år sedan, brons på
bord 1. På väg till prisutdelningen var hon nervös för att
trilla med sina högklackade skor. Sedan uppskattade hon
att få ta emot medaljen i sällskap av sina klubbkompisar
i Cércle d'Echecs de Monte-Carlo: Anna Muzytjuk (guld)
och Hou Yifan (silver).

DET VAR TRIVSAMT att alla lag, både i damklassen
och den öppna, rymdes i en och samma spellokal
och att spelarna efter partierna fick stanna kvar
och följa matcherna på avstånd. Så har det inte
alltid varit under olympiaderna.
Vi trivdes bra på Hotell Boulevard, som hade
många lag inkvarterade, och liksom Kristall
palatset låg vackert vid vattnet men långt från
spellokalen. Erik Blomqvist berättade att han
gått hem en dag efter ronden och att det tog två

timmar! Då försvann alla tankar på att jogga eller
gå tillbaka från spellokalen.
En timme innan rondstart var man tvungen att
samlas för att ta bussen och hinna igenom den
flyg
platsliknande kontrollen i spelbyggnadens
ingång. Men det sköttes ganska smidigt och jag
tyckte det var skönt att man inte ens fick ta med
sig en egen penna, jag brukar ändå alltid tappa
bort den. n

I ROND 8 OCH 9

Erik Blomqvist berättade att han gått hem
en dag efter ronden och att det tog två
timmar! Då försvann alla tankar på att
jogga tillbaka från spellokalen.

Foto: Angelina Fransson


  
   
   
  
   
    
  
    


PIAS TRÄNINGSTIPS
 Viktigaste av allt – schack ska vara kul
 Välj tävlingar där du är motiverad och helst möter starkare spelare – det är ett sätt att träna om man försöker lära sig
något i varje parti
 Aktiv träning och gärna med en kompis gör det roligare och bättre
 För mig, som inte är så ung längre, är det viktigt att hitta en bra rytm för att behålla energin under tävlingen:
äta ordentligt, sova bra, sporta lite och inte preppa för mycket och alltför nära ronden
TfS #4
2016
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INTERVJU

LASSE

KARLSSON
Han är sedan länge en legend i svenskt schack och
tillhörde världseliten under stor del av åttiotalet.
Han har mött – och slagit! – flera av de allra
största. Hur har han lyckats behålla passionen
under en karriär som sträcker sig över mer än fem
decennier?

TEXT ANDERS SANDSTRÖM BILDER LARS OA HEDLUND

»Jag har varit för tyst för länge.
Nu är jag gammal nog för att
säga vad jag tycker. Att det
handlar om livsfilosofi.«

V

åra vägar korsades för första
gången under ett för länge
sedan bortglömt Junior-SM
i Eskilstuna. Året var 1971,
jag var sjutton år och han
hade nyss fyllt sexton.
Jag minns en liten, mager
stockholmare med snabb
käft och brinnande intresse
för spelet vi var där för.
Och jag har diffusa minnen av vårt möte i tredje
ronden där Lasse vann efter att ha öppnat med
1.b3 – samma drag som han spelade fyra gånger
när han vann CellaVision Chess Cup 2015.
Det är fyrtiofem år och – för oss båda – uppåt
fyrtiofem kilo sedan.

Så vad minns du, Lasse?
– Inte mycket. Bosse Nybergs spontana teori
lektioner på logementet. 1.b3 redan då, där ser
man. Det är roligt att vi båda fortfarande står upp.
Du fick en snabb schacklig utveckling åren
därefter. Hur gjorde du?
– Jag levde lite annorlunda än de andra
juniorerna. Jag var utomlands tidigt och spelade
mot seniorer. Första internationella turneringen
var hos Eikrem i Norge, 1974 tror jag.
Hur tränade du?
– Jag ansågs nog inte så seriös på den tiden, men
det var jag hela tiden, i min värld. Jag vandrade
runt i Stockholm för att få spela schack. Jag kunde
inte vara utan det.
– Jag spelade blixt med Åke Olsson på Sirius.
Drakvarianten. Han var i landslaget då och lärde
mig mycket. När pensionärerna blev trötta gick
jag till universitetet och spelade med långhåriga
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hippies. Och till Schackcaféet och Tennstopet.
Men där fick jag vända för att jag var för ung.
Därinne stod två bord med guldskrift: att de var
till för schackspelare.
– Hade jag inte kunnat leva på schack hade jag
absolut valt att diska på nätterna och spela på
dagarna. Jag brann verkligen för schack.
Hade du redan då ambitionen att bli riktigt bra?
– Jag ville alltid möta så starka spelare som
möjligt, det var huvudsaken. Det var ju därför jag
åkte till Sovjet senare.
Du valde schacket tidigt. Har du någonsin
ångrat det?
– Det är det bästa val jag gjort. Jag har fått göra
något jag älskar, fått åka runt hela världen, träffa
spännande människor och lära mig jättemycket
om livet.
– Det är en ganska bra tillvaro eller hur?
Passionen för schacket fanns hela tiden där. Det
var ett rikt liv, även om det inte var det om man
ser till pengarna.
Du har mött många av de stora. Världsmästaren
Tigran Petrosian till exempel?
– Petrosian var rolig. Jag mötte honom i Las
Palmas och han bjöd remi tre gånger under
partiet. När jag sen tog remi fjärde gången, när vi
var sist kvar i lokalen, då skällde han på mig för
han tyckte att jag fortfarande stod lite bättre.
– Jag hade mött en del andra av de riktigt hårda
killarna i Sovjet och Jugoslavien och kunde ta det.
Petrosian var schysst vid brädet, men han fick sitta
ensam och käka. Det sas att han rapporterade till
KGB.
En annan världsmästare, Michail Tal, har du
mött flera gånger!
– Ja, första gången var i en simultan där jag var

tvungen att gå, så en kompis fick hoppa in. Han
klarade remi fast jag stod lite sämre.
– Sen slog jag Tal rätt ordentligt i landslaget.
Jag hade kollat mycket på hans partier mot Bent
Larsen där han hade dålig statistik. Jag och Larsen
hade liknande spelstil och jag provocerade Tal.
Han kunde inte låta bli att offra fast det var fel.
– Under OS i Jerevan bjöd han upp mig till sin
svit och presenterade sin familj och var jäkligt
trevlig. Jag fick en signerad bok som jag tappat
bort, vilket jag förbannar än idag.
VM-utmanaren Viktor Kortch
noi har du också besegrat.
– Ja, det var speciellt. Jag visste
att han älskade terräng, gärna
tog material och kontrade bra.
Han hade ofta dåliga ställningar
när han var yngre och lärde att
försvara sig.
– Det hade gjort honom så
stark defensivt att det hände att
han underskattade angreppen. Så
jag spelade aggressivt som svart,
ingen rockad och ...h5-h4. Jag tog
chansen när han gjorde ett passivt
drag.
– Mitt angrepp blev farligt och
i slutspelet tänkte jag på sådant
jag lärt mig av Ulf (Andersson), så
han fick inte en millimeterchans
att rädda remi.
Kortchnoi var ju känd för att bli
förbannad när han förlorade.
Hur reagerade han?
– Han var jättearg efter partiet
och jag sa till honom: ”Men Viktor,
jag grät ju inte när vi möttes förra
gången och jag förlorade på tid
med pjäs över.”
– Sen kom han tillbaks efter tio
minuter och vi satt och analyserade i två timmar
och han var jättetrevlig. Vi blev vänner efteråt.
– Man måste säga till de där gubbarna, annars
går det inte att spela mot dem. De bara tar över,
det är en karaktärsfråga.
Jag vet att du gillar en viss typ av schackspelare
för deras spelstil. Vad har de gemensamt?
– Ja, jag uppskattar Lasker, Larsen, Kortchnoi
och Magnus Carlsen – de är från samma skola.
Magnus är en modern Lasker i min värld.

Hur menar du?
– De här spelarna lägger på en extra mänsklig,
psykologisk dimension. Magnus är sådan också.
Det handlar väldigt mycket om mental kamp och
bra slutspelsteknik. Och om att ha energi att spela
på det viset.
Hur ser du på psykologi i schack?
– Att bara gå för bästa draget är korkat. Finns
det fyra möjligheter och en av dem passar
motståndaren väldigt illa spelstilsmässigt så tar
man självklart den. Om han är dålig i slutspel
byter du dam.
– Om datorn säger att
möjligheterna är likvärdiga så
är det ju ändå aldrig så mot en
specifik motståndare. Vi män
skliga spelare är alldeles för ner
tryckta av vetenskapsspelarna. Jag
tycker de är för fyrkantiga i sin
inställning.
Hur ser du på tidsnöd. Du har ju
en viss erfarenhet av sådan?
– Tidsnöd. Ja, jävlar alltså. Det
är inte så kul nu för tiden, det
är jobbigt när man är äldre. Jag
hamnar där när ställningarna
blir för intressanta. Då fastnar
jag, för jag får för många roliga
ställningar i skallen.
– Men jag har faktiskt blivit
bättre på att säga till mig själv:
“Sluta nu, var lite praktisk”. Det
är ju inte någon kick eller något
beroende som får mig i tidsnöd.
Många av de yngre elitspelarna
ser dig idag som en lurig gubbe
som spelar krokigt. Vad tycker
du själv?
– Gubbe må vara hänt, ha ha.
Och att folk säger att jag spelar
krokigt – tja, jag förstår hur de tänker. Men för
mig är det helt normalt, jag gör de drag jag får i
skallen bara. Jag spelar inte medvetet underligt.
Vad lärde du dig i unga år av ditt spel i Sovjet
och de gamla öststaterna?
– Schackligt var det givetvis massor, men
mentalt var det viktigaste att man inte fick vara
rädd. Till och med Voltaire skrev ju om krig och
om hur farliga ryssarna var i medgång. Fick de
motstånd var de genast mänskligare.
TfS #4
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»Att ta remi av fel skäl känns som
döden. Då har man svikit hela idén.«
– Jag tog ett beslut att aldrig bjuda remi och det
fick jag respekt för. Jag var ju dessutom där för att
spela mot dem efter allt krångel med visum och så.
– Sen får man inte ge dem terräng, ge dem hellre
ett fält. Hela den ryska schackskolan bygger på
löparparet och terräng. De lär sig det tidigt och
har det i blodet. När de sedan får ställningar som
de inte känner igen kan de bli väldigt osäkra.
Du har rest och tävlat med Ulf Andersson. Vad
har det betytt?
– Ulf har jag stått väldigt nära genom åren. Jag
har lärt mycket av honom. Men mest har våra
själar mötts i vår kärlek till schacket. Vi valde
samma typ av liv med hjärtat. Han ville ju också
bara spela schack.
Ni har till och med delat spelkonto på ICC?
– Ja, stackars motståndare. Vi spelade i två dygn
ibland och de trodde att de mötte någon som var
schizofren. Jag körde på kungsangrepp och sen
kom Ulf in och bytte dam och knäckte dom i
slutspelet.
Det finns de som kallar världen utanför schacket
för “65:e rutan”. Som om spelet överskuggar
livet på något sätt. Tycker du själv att du har
offrat något för att få spela schack?
– I så fall har jag minst 71 rutor. Nej, jag har
inte offrat eller gått miste om något för schacket.
Tvärtom, jag förstår inte frågan.
– Jag har varit för tyst för länge. Nu är jag
gammal nog för att säga vad jag tycker. Att det
handlar om livsfilosofi.
– Du har fått ett liv och att stanna på ett halv
tråkigt jobb i tjugoåtta år är nästan oansvarigt. Du
ska uppleva ditt liv ödmjukt och lära dig något
nytt varje dag.
– Så har schacket varit för mig!
Vad kan du lära den unga eliten?
– De underskattar tidskonceptet i spelet efter
som datorerna är så materialistiska. Det har blivit
för mycket centrum, löparpar och att ta bönder.
– Att upptäcka tid är väldigt svårt i schack och
det är ett mycket svårare sätt att spela. Många av
de unga är briljanta med sin räkneförmåga och så,
men det blir lätt lite fyrkantigt.
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– Och jag lärde mig själv att använda rytmen
i partierna väldigt tidigt. Kan man växla från
positionellt spel till tempokänsligt flera gånger
under ett parti så klarar motståndaren inte av att
förhålla sig objektiv. Alla är inte bra på att ställa
om och anpassa sig. Då kan de göra ett stilla drag
när det är väldigt viktigt med ett tempodrag.
Hur ser du på Nils Grandelius framgångar, inte
minst nu senast på Isle of Man?
– Grandelius har utvecklats fantastiskt mot
världseliten. Förr åt de bara upp honom. Remier
som mot Caruana och Nakamura är bra just nu.
Att närma sig dem på det sättet och skapa respekt.
Det är ju riktiga remier också. Det blir tuffare ju
närmare han kommer toppen. Men han kommer
att nå dit, det är jag övertygad om.
– Men att dyrka Grandelius alltför mycket kan
hämma svenskt schack. Även om han är starkast
får man inte glömma bort de andra.
Hur ser den överblickbara framtiden ut för dig?
– Jag trivs bra i Stockholm och med mina elever.
(Lasse har i många år drivit schackskola/red anm)
Och jag är rätt trött på att resa, åtminstone just nu.
Du levde flera år i Sitges utanför Barcelona. Kan
det bli en ny utlandsflytt i framtiden?
– Jag blev katalansk mästare där. Och man vet
aldrig hur nästa utmaning ser ut. Så jag kanske ger
mig ut igen. Min gamla mamma säger att jag är
född under en sådan stjärna.
Hur länge tänker du hålla på?
– Jag tycker för mycket om schack för att sluta.
Så tills jag dör hoppas jag. Jag vill att det sker vid
brädet när jag står vackert som fan. Jag ska ha en
fin och harmonisk bondeställning, pjäserna ska
stå bra och motståndaren ska bjuda remi och jag
ska säga att jag måste tänka lite. Och så ska jag
somna in med ett leende.
Kan du formulera din grundinställning till schack?
– Man måste älska spelet och se det som ett
äventyr, en fantastisk möjlighet. Det är på liv och
död, men man får inte vara rädd och orolig. Att
ta remi av fel skäl känns som döden. Då har man
svikit sig själv och hela idén.n

o Viktor Kortchnoi
n Lasse Karlsson
 Bundesliga 1993
Kommentarer av Axel Smith
1.c4 e5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 f5
4.¥g2 ¤f6 5.d3 g6 6.¤f3 ¥g7

¤e6 15.¦c1 ¥d7
15...c6 försöker jaga bort vits
springare, men gör det samtidigt
enklare för vit att öppna upp
damflygeln. Dessutom finns
16.£a4! med oklart spel.
16.b5 g5 17.a4 ¦b8

7.¥g5
En ovanligt sätt att bemöta
svarts Grand Prix-uppställning.
Avbytet på f6 ger vits springare
ett starkt fält på d5, och i partiet
jagar Lasse aldrig bort den med
...c7-c6.
Som han själv sa ger han
hellre upp ett fält än terräng.
7...d6 8.¦b1 h6 9.¥xf6 £xf6
10.0–0 £f7 11.¤d2
11.b4?? e4 vinner pjäs för
svart – därför flyttar Kortchnoi
springaren från f3.
11...h5!?

18.¦e1
18.g4!? tillåter inte svart att
öppna h-linjen, och gör dess
utom e4-fältet tillgängligt för
den andra springaren.
18...g4 19.d4 e4 20.c5
Kortchnoi sa nu till sin
kapten att Karlsson höll på att
begå harakiri, men han hade
underskattat angreppet.
20...hxg3 21.hxg3 ¤g5!?
Offrar c7-bonden i angreppets
intresse. Det fanns även lugnare
fortsättningar.
22.¤xc7+ ¢d8 23.cxd6 ¤f3+

Utnyttjar att vit släppte kon
trollen över h4. Nu borde
Kortchnoi spelat på ytterligare
ett fält genom 12.h4 eller
12.¤f3.
12.b4?! h4 13.¤d5 ¤d4 14.e3

24.¤xf3?
Bäst är 24.¢f1. Idealiskt vill
svart spela 24...¦h2, 25...£h5,
26...¦xg2 27.¢xg2 £h3 matt,
men vit hinner före med £c2c7. Efter mellandraget 24...¥f8


 
 
 
   
   
  
 
  



 
  
 
  
   
   
 
 



 
 
   
 
  
   
   
  



  
 
    
  
 
   
   
   


25.¤c4 ¦h2 är dock damens väg
mot c7 blockerad. Svart vinner
löparen på g2, men vit ser ut att
ha tillräckligt med motspel.
24...exf3 25.¥xf3 gxf3 26.£xf3
Vit har fyra bönder för pjäsen,
men det är inte antalet som
räknas. Den på d6 är dömd och
det är svårt att avancera med
majoriteten utan att lämna för
många fält åt löparparet.
26...¥f8 27.e4 ¥xd6 28.¤d5
¥e6!
Förhindrar 29.e5.
29.¤f4 fxe4 30.¤xe6+ £xe6
31.¦xe4
Vits bönder har splittrats och
efter dambyte borde slutspelet
vara vunnet för svart.
31...£h6 32.¦c4 £h2+ 33.¢f1
¦f8! 34.£xf8+ ¥xf8 35.¦h4
£xh4 36.gxh4



   
    
   
  
    
    
   


Vits bönder är än sämre än
tidigare, resten är teknik – med
millimeterprecision à la Ulf.
36...¢d7 37.¦c3 ¥e7 38.h5
¦h8 39.¦h3 ¥f6 40.¢e2 ¢e6
41.¢d3 ¦d8 42.¦e3+ ¢f7
43.¦e4 ¦d5 44.h6 ¦h5 45.¢c4
¦xh6 46.¢d5 ¥e7 47.¦e3
¦d6+ 48.¢e5 ¦f6 49.¦c3
¥d6+ 50.¢d5 ¢e7 51.¦c8
¦f5+ 52.¢e4 ¦f8 53.¦c2 ¢e6
54.a5 ¦f4+ 55.¢e3 ¢d5 56.a6
¦e4+ 57.¢f3 bxa6 58.bxa6
¦xd4 59.¦a2 ¦d3+ 60.¢g4
¦a3 61.¦d2+ ¢e6 62.¦d4 ¦a1
63.¦e4+ ¢d5
Kortchnoi gav upp.
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Det senaste från Schackhandeln
Några nya intressanta böcker:
-King's Indian Warfare (Smirin)
-Your Opponent is Overrated
(Schuyler)
-Is Your Move Safe? (Heisman)
-Beating Minor Openings (Mikhalevski)

..

OCH HALSA

Vi köper in samlingar av begagnade
schackböcker, hör av dig om du har
böcker som du vill sälja.
Vi säljer på:
-Malmö Open
-Rilton

shop.schackhandeln.se
www.schackhandeln.se
070-433 76 26, Erik Geijer
Ringv 9 C, Stockholm
Lö 10-16, må 15-19
I Stockholms Schacksalonger.

Klubbar och skolor får 10% rabatt
hos oss.

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

Svenskt Grand Prix
16-18 december
10-12 februari
14-17 april
5-7 maj
25-27 maj

Malmö Open
Elite Open, Växjö
Påskturneringen, Norrköping
Kvibergspelen, Göteborg
Deltalift Open, Halmstad
www.schack.se/svenskt-grand-prix

Tidskrift
för Schack

Arbejderskak
#1-2 och #4/1931
samt #2 1932.

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

Inför detta nummers hälsotema kom många förslag på schackskador: högt blodtryck,
ulnarisnervinklämning, galenskap, D-vitaminbrist och en spelare som fått ett bräde
slaget i huvudet.
Och då, under en match med LASK, blev jag sparkad i ögat och fick en orbita
fraktur. Plötsligt såg jag dubbelt så många pjäser och motståndarna i
Nordiska Mästerskapen veckan efter fick passa sig.
TfS blev försenad, men det blev till sist artiklar både om schackets
positiva och negativa hälsoeffekter, om schackspelare som lagt av för att
satsa på läkaryrket, om läkare som haft åsikter om schackspelare.
Trevlig läsning! Samtidigt kämpar LASK på för att undvika sistaplatsen i korpfotbollen.
TEXT AXEL SMITH ILLUSTRATIONER ALLAN LENNERSTAD

för både bredd och elit

Norsk Sjakkblad
#4 1959, #2/3 & 4/5
1968 och #5/1969.

Talvblađiđ
(Færøerne) alla nr.

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 februari.
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
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Schack matt på Alzheimers
Att schack är bra för att motverka demens har vi nog alla förstått, men är det bättre än
andra intellektuella aktiviteter? En spansk journalist har undersökt frågan.
TEXT LEONTXO GARCÍA ÖVERSÄTTNING AXEL SMITH

orelaterad sjukdom.
Resultatet av obduktionen var häpnadsväckande:
han led av Alzheimers i en långt framskriden fas.
Hypotesen är klar: schack förhindrar kanske inte
Alzheimers, men det skjuter upp och mildrar
sjukdomen.
JAG HAR PRATAT med över 40 neurologer om dessa

upptäckter. Doktor José Félix Martí Massó, chef
för neurologiska institutionen på Donostia de San
Sebastian Hospital, bjöd in mig till ett möte med
hans team på runt 30 doktorer. Jag visade allt jag
hittat och fick många utmanande frågor. Deras
slutsats var mycket positiv, men med en varning.
”Att vetenskapligt visa, på ett obestridligt sätt, att
schack förhindrar Alzheimers skulle vara mycket

V

etenskapligt har det inte bevisats att
schack förhindrar Alzheimers, en
sjukdom som drabbar över 15 000
svenskar varje år. Men det finns
tecken som visar att schack skjuter upp mentalt
åldrande, något som påverkar alla människor.
Och eftersom det är bättre att förebygga en
sjukdom än att bota den har vi definitivt en bra
anledning att introducera schack i skolor.
fick mig att undersöka ämnet
grundligt gjordes av Verghese m.fl. på Albert
Einstein Hospital i New York och publicerades i
New England Journal of Medicin den 19 juni 2003.
Författarna hade inte tänkt på schack på förhand,
men när de analyserade sitt material såg de att de
som spelade schack eller bridge både förbättrade
sin kognitiva kapacitet, och minskade samtidigt
risken att få Alzheimers med upp till 75 %.
Resultatet var samma för personer som dansade
– det kräver bra koordination mellan hjärnan
och resten av kroppen. Mindre bra resultat
fick de som spelade musik, löste korsord, läste,
promenerade, simmade, tog hand om barn eller
hushåll, skrev, höll på med lagidrotter, cykling
eller gruppdiskussioner.

Schackarmbåge

DEN STUDIE SOM

’’

Känner någon till en
schackspelare som drabbats
av en demenssjukdom?

Verghese var själv övertygad: ”Det kommer
inte att ta lång tid innan våra doktorer, utöver
fysisk aktivitet och sund kost, rekommenderar ett
dagligt parti schack eller ett korsord.”
Ännu viktigare var en studie som blev färdig
2008 på Hospital Clínico de Valencia. På grund
av det elände som dominerar det politiska livet i
Spanien och andra länder går det inte att citera
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dyrt och det skulle ta för lång tid."
Dr. Massó sa emellertid: ”Du har samlat
solida argument för att påstå att schack försenar
mentalt åldrande. Det är enormt viktigt, eftersom
förväntad livslängd kommer att fortsätta stiga i
många år framöver. Länder investerar redan stora
summor för att ta hand om de äldre och ju bättre
den fysiska och mentala hälsan är, desto mindre
kostsam blir sjukvården."
Om det är bättre att förebygga än att bota har
vi ett starkt argument för att introducera schack i
stor skala i skolor över hela världen, och dessutom
försöka få människor i alla åldrar att spela.
Dr. Massó föreslog ett motto för kampanjen:
”Schack är den bästa hjärngympan." n
Artikeln har tidigare publicerats i KARL.

resultaten – de har ännu inte blivit publicerade.
Neuropsykologen Isabel de la Fuente gav mig
emellertid följande detaljer: 120 äldre personer
delades in i två grupper. Den ena gruppen hade 90
minuters schackkurs varje vecka under ett år. Den
andra gruppen deltog i andra kurser med samma
omfång. Grupperna testades kognitivt före, under
och efter studien.
I gruppen med schackspelare (nästan alla var
nybörjare) hade 65 % förbättrat sin kognitiva
förmåga – förvånande med tanke på att man
räknar med en försämring under dessa år. I den
andra gruppen: ingen förbättring.
har jag ställt samma fråga vid
föreläsningar och i radioprogram: Känner någon
till en schackspelare som drabbats av Alzheimers
eller någon annan demenssjukdom? Av klart fler
än en miljon som hört frågan har endast sexton
svarat ja, och med tanke på hur många som
drabbas kan det inte vara en tillfällighet.
I ett av fallen, publicerat i Neurocase den 25
februari 2005, är omständigheterna dessutom
i schackets favör. En brittisk schackspelares
minne försämrades marginellt under två år.
Han hade ett normalt liv, även om han ibland
upprepade något han redan sagt, och även om
han tappade förmågan att räkna varianter under
ett schackparti. Sju månader sedan dog han av en
DE SENASTE ÅREN

I Läkartidningen 2016 #113 skrev Rickard Ljung om "Schack – och matt armbåge", efter
att ha fått skavsår i sin comeback vid brädet. Vad han inte visste var att flera svenska
spelare drabbats värre än så. Lars Grahn berättar om ulnarisnervinklämning.
TEXT LARS GRAHN

Vad gör man? Domningar i pjäsflyttarnäven,
evighetslång telefonkö till vårdcentralen,
flygbiljett på köksbordet och rum bokat på ett
litet pensionat i Pardubice. Jag beslöt mig för
att klicka bort vårdcentralen och plocka fram
resväskan. Det var sommaren 2011.

D

dessvärre att det inte
var ett över
gående problem och det
förvärrades. Efter ett par ronder i Czech
Open började jag fumla med pjäserna och då
inte på sedvanligt sätt. Jag tappade dem och hade
svårt att greppa pennan när dragen skulle noteras
i partiprotokollet. Någon tröstade mig med att det
förmodligen inte var en föraning om en stroke.
Jag övervägde att bryta turneringen och åka
hem, men svårigheterna att finna en bra alternativ
hemresa fick mig att avskriva den lösningen.
Väl hemma blev det en resa in i vårdsvängen.
Det konstaterades att ulnarisnerven drabbats av
en inklämning vid armbågen. Till kirurgen Tony
förklarade jag att det kanske kunde betraktas som
ET VISADE SIG

en idrottsskada, att det hela förmodligen utlösts av
en tänkarpose med armbågarna i bordsskivan. Det
verkade som om han tog mig på allvar. Det blev en
operation där nervens bana lades om ungefär som
man ändrar sträckningen på en kanal.
Jag är inte en professionell schackspelare bevars,
men jag undrar om någon med den yrkestiteln
kan sjukskriva sig på grund av inklämning av
ulnarisnerven. n
TfS #4
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legendarisk tränare, Limhamns SK:s oförbränner
lige Conny Holst, efter att ha börjat spela på
Annebergsskolan.
– Jag tyckte det var roligast att lösa problem och
ta alla stegen i träningsmaterialet. Men visst ville
jag vinna också. Det blev en del tårar när det inte
gick som jag ville, säger hon.
småningom bli starka tävlings
karriärer. Många motståndare och konkurrenter
blev serverade beska piller vid brädet.
Anahita vann Flick-SM två gånger och klättrade
ända upp till plats tretton i världen i VM i snabb
DET SKULLE SÅ

Vart tog de vägen?

schack 1998.
– Jag var tolv år gammal och vi spelade på
Disneyland i Paris. Det är klart att det kändes
jättestort, säger hon.
Anahita fanns så dags i en ytterst talangfull
generationsgrupp ungdomar i Lund under LASKbossen Calle Erlandssons vakande ögon.
I gruppen fanns förutom Anahita också
flickessen Marta Nestorow och Ellinor Frisk, idag
WIM.
Den unga manliga talangpoolen bestod bland
annat av Daniel Semcesen, Axel Smith, Hans
Tikkanen och – så småningom – Nils Grandelius.

Från beska piller till stark medicin
För femton år sedan: två små töser, tappra konkurrenter vid brädet. Idag: två unga
kvinnliga läkare, snabbt på väg i sina medicinska karriärer. Hur gick det här till då –
Kamelia Tadjerbashi och Anahita Attaran?
TEXT & FOTO ANDERS SANDSTRÖM ILLUSTRATION AYDIN RAMEZANI

grannhuset.
Kamelia har kommit från Kristianstad där hon
till vardags – och många helger – finns på orto
pediska kliniken.
Båda är färdiga läkare och går sin vidare
utbildning i respektive specialitet. Dessutom
håller Kamelia på att doktorera i handkirurgi vid
Lunds universitet.
De träffades första gången för nästan tjugo år
sedan i en schacklokal som ingen av dem längre
minns.
– Du var ledande stjärna då, jag började inte
träna på allvar förrän jag var femton, säger
Kamelia.
Anahita försöker se klädsamt blygsam ut. Hon
lyckas halvhyfsat.
– Jag började spela schack på biblioteket på
Norra Fäladen i Lund när jag var fyra år. Jag var
lite pojkflicka och gjorde vad mina bröder gjorde,
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säger hon.
Det var den legendariske ungdomstränaren
Finn Hagberg som fick Anahita under sina vingar
– med både finurliga tävlingar och ett uppskattat
belöningssystem.
– Jag gillade att vinna redan då. Fick man sen en
godispåse eller en klubba i pris så var läget perfekt,
säger hon med ett skratt tjugofem år senare.
Kamelia fångades upp i Malmö av en annan

ANAHITA ATTARAN
Foto: Safoora Tadjerbashi & Inger Gadh

V

i möts i lasarettsblockets foajé i Lund.
Det är hemmaplan för Anahita som
har sin dagliga gärning som derma
tolog – hudläkare för den som vill – i

Två blivande doktorer på Skol- & Flick-SM.
Kamelia till vänster och Anahita till höger.

Född
Bor
Familj
Meriter
Mat
Läser
Musik
Fritid
Favorit

22 augusti 1986
Lund
Singel
13:e på UVM 1998, två vinster i Flick-SM
Grillat är godast, drinken Caipirinha
Alkemisten av Paolo Coelho
Hiphop, R&B
Resor
Bobby Fischer

Med Kamelias ord: Rolig, energisk, äventyrlig,
risktagare, tuff och aggressiv på brädet.

KAMELIA TADJERBASHI
Född
Bor
Familj
Meriter
Mat
Läser
Musik
Fritid
Favorit

21 mars 1987
Kristianstad
Sambo
2 Ungdoms-VM, silver i Flick-SM
Thailändskt och italienskt, energidryck.
Facklitteratur
Hiphop, R&B
Idrottsmedicin, lagläkare
Jonny Hector

Med Anahitas ord: Utåtriktad, snygg, snäll, väldigt
ambitiös, ger aldrig upp, en riktig fighter
TfS #4
2016
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Stark medicin – idag jobbar Anahita Attaran som dermatolog i Lund och Kamelia Tadjerbashi är ortoped i
Kristianstad. Båda är på väg att bli specialistläkare i sina respektive discipliner.

– Grabbarna blev ju stormästare allihop. Och
det gick jättebra för tjejerna. Ibland undrar jag
varför jag slutade, säger Anahita med ett skratt.
För slutade gjorde hon – som sextonåring.
– Jag visste redan då att jag ville bli läkare. Det
krävde MVG i allt och därmed disciplin och hårt
arbete. Det blev för tufft att träna schack och jag
ville inte fortsätta om jag inte kunde nå en ny nivå.
Kamelias väg till eliten var något annorlunda.
Men när hennes tävlingsspelande väl kom igång
anmälde sig resultaten snabbt.
Lyftet kom i samband med en schacksommar
på resande fot ute i Europa där hon, bland annat i
Pardubice, fick blodad tand och ett rejält ratinglyft.
Satsningen på schack blev stenhård. Simningen,
pianospelet och språkstudierna fick stå åt sidan
och platsen i flicklandslaget var en konsekvens av
den nya nivån.
Ändå gör en blick i backspegeln henne inte helt
nöjd.
– Jag var den eviga tvåan på Flick-SM, jag ville
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tro att jag var bäst men presterade aldrig fullt ut
där. Snabbschack var nog egentligen inte min grej.
– Men jag fortsatte att spela mycket schack även
en bit in på läkarutbildningen tills det inte gick att
kombinera längre. Jag var tvungen att prioritera.
Kamelia har sparat samtliga protokoll från sin
schackliga karriär. Anahita har inte en papperslapp
kvar. Också det kanske en fråga om personlighet.
Men en sak har de gemensamt – den maximala
ratingnivån är ungefär densamma, strax under
1900. Och för både blev det omöjligt att kombinera
schack med studier.
är redan långt på väg i
sina läkarkarriärer. Specialistkompetens väntar
om hörnet.
Men deras respektive discipliner skiljer sig nästan
lika mycket åt som deras schackliga karriärer. Även
om båda satsar på att bli maximalt bra doktorer.
Kamelia är ortopeden och idrottsmedicinaren
som jobbar långa pass och många helger i en fysiskt

ANAHITA OCH KAMELIA

tuff disciplin. Med forskningen i handkirurgi är
schemat närmast fulltecknat.
– Det blir nog handkirurgi så småningom. Eller
idrottsortopedi. Just nu jobbar jag mycket jour
och har allt från gamla tanter som brutit höften
till värkpatienter och hårdsatsande elitidrottare,
säger hon.
– Och så försöker jag träna själv, umgås med
min familj och resa.
Anahita började med akutvård och kirurgi
men bytte till dermatologi för att få jobbet mer
kompatibelt med det liv hon vill leva utanför
sjukhuset.
– Jag valde hudläkeriet för att det gör arbetet
omväxlande och roligt med alla sorters patienter
och både diagnostik och praktik – operationer,
hudtumörer, laser, botox.
– Och så slipper jag jourer, helger och de långa
operationerna. Jag vill göra annat i mitt liv också.
Ha familj, resa, inte känna mig låst av jobbet.
Just resandet är hennes stora passion. Det har
blivit mycket backpackande och ensamresande
genom åren – Latinamerika, Balkan, Kuba.
– Jag har varit i trettiosju länder. I höst blev det
Nordirland, som var nytt för mig, berättar hon.
Jag frågar båda om de haft någon nytta av
schacket i studier och jobb – och i så fall vilken.

’’

Jag har ju egentligen inte
slutat. Jag bara spelar inte
just nu.

Svaren kommer momentant.
– Ja, självklart. Jag har lärt mig att koncentrera
mig. Innan var jag var rätt hoppig och överaktiv.
(Anahita)
– Man vill ju gärna tro att det har gett mental
styrka och fokus. Jag ser det så, men det finns ju
inget att jämföra med. (Kamelia)
– En "sport" som ger spänning och vinnarkänsla
och bygger på intelligens, strategi och fokus måste
ju ha något att erbjuda där ute också!
(Båda)
– Schack innehåller många rätt
speciella män
niskor och är i det
avseendet väldigt tillåtande. Alla är
välkomna på ett sätt som inte gäller
i alla idrotter där det finns andra

Beska piller i det här "schackreceptet"
från 2003. I övrigt hade Anahita ett
klart plus i de inbördes mötena.

normer och mentala och fysiska krav. Det är
positivt för sporten att du blir socialt allmänbildad.
(Båda)
FRÅGAN OM EN schacklig comeback blir under ett
långt samtal till sist oundviklig. Svaret visar sig –
även det – vara en fråga om personlighet.
– Jag har ju egentligen inte slutat. Jag bara spelar
inte just nu, säger Kamelia.
För Anahita är läget ett annat.
– Jag är mer sådär "allt eller inget". Jag har lagt
av, så är det, säger hon.
Så var det med den saken.
Önskemålet att de i samband med intervjun ska
spela ett blixtparti för eventuell publicering möter
oväntat motstånd.
Det verbala krumbuktandet landar i en
gemensam slutsats.
– Då måste man ju preppa! menar
båda.
Det blir ingen blixt. Däremot två
vinnarskallar i läkarkåren.
Svensk sjukvård är att gratulera.
Här kommer stark medicin. n
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Galningarna – och annat smått & gott
"Schack gör inte folk galna", sa den brittiske mästaren Bill Hartston. "Det
håller galna människor friska".
Men ibland hjälper inte ens det. Här följer några välkända och mindre kända exempel på spelare hos vilka allting inte stått rätt till.

66

SAMMANSTÄLLNING AXEL SMITH

medelåldern

Paul Morphy

Wilhelm Steinitz

Efter en Europaturné 1858-59
sågs Morphy som världens
bästa spelare. Vid återkom
sten till New Orleans, USA,
la han av och mot slutet av
hans 47-åriga liv försämrades
den mentala hälsan. Han
bodde hos sin mor och i sitt
rum hade han dussintals skor
arrangerade i en halvcirkel.

Sa sig kunna flytta pjäserna
med tankekraft, utan att röra
vid dem. Utmanade Gud på
ett uppvisningsparti där vår
herre erbjöds en bonde i förgåva. Kontakt ska ha funnits
enligt Steinitz, som dog på
mentalsjukhus år 1900. Då
ägde han en enda sak – ett
minischackspel.

Enligt sägnen skrev
en dansk rikeman
i sitt testamente
att sonen ej får
slå b2-bonden
om han vill ärva
förmögenheten.

1700-tal

V. Nabokovs roman ”Han
som spelade schack med
livet” berättar om
Luzjin, som blir galen
när passionen för spelet
blir för stark. Fick en
TfS-medarbetare att ta 15
års uppehåll.

1930

på de 175 stormästare som
gått bort. Vanligast är 63
år, men både Steinitz och
Fischer blev 64.

Akiba Rubinstein

Harry Nelson Pillsbury

Bröt en turnering 1932 när
hans schizofreni och sociala
fobi blivit för stark. Efter
utfört drag gömde han sig i
ett hörn i salen i väntan på
nästa. Under andra världs
kriget sägs den mentala
ohälsan ha räddat hans liv,
då nazisterna inte tyckte att
det var lönt att föra honom
till ett koncentrationsläger.

Efter ett misslyckat självmordsförsök
från fjärde våningen på ett sjukhus
1905 skrev Washington Times:
“Den enorma mentala ansträng
ning en elitturnering innebär, i
kombination med omfattande
användning av stimuli för att
prestera bra, är för mycket för den
mänskliga hjärnan."
I själva verket hade Pillsbury syfilis.

Blindsimultaner
förbjuds i Sovjet
av hälsoskäl.

Gösta Stoltz
inlagd på sjukhus
för nikotinför
giftning.

Capablanca
varnas av läkaren
för att stress är
livshotande. Går
ändå till schack
klubben och
avlider efter en
stroke.

1930-tal

1932

1942

Efter VM-finalen
i korrschack 197276 råder en läkare
Folke Ekström
att lägga av för att
spara hjärtat. Han
följer rådet.

Viktor Korchnoi
inleder ett parti
mot Géza Maróczy,
som varit död i tre
decennier, via ett
medium. Partiet
pågår i åtta år.

1976

1985

Bobby Fischer
Efter matchen på Island
1972 misstrodde han allt
och alla, och drog sig till
baka till en religiös sekt.
Paranoian följde honom
hela livet och Fischer
avstod från att opereras
för sina njurproblem då
han trodde att det var en
konspiration.

Åtta spelares puls mäts
vid Schackfestivalen
i Täby. Idag använder
idrottspsykolog Anders
Nilsson pulsmätare för
att se när spelare är i
zonen.

2007

Illustration: Allan Lennerstad
Bilder: chessgames.com: Verhoeff, Bert: Dutch National Archives, Wikimedia Commons.

¤ ungdomssidorna

Martin Jogstad är ungdoms
redaktör i TfS och vann
Junior-SM i Uppsala 2016

Svenska mästare i Skol-SM
När det är kallt ute passar det utmärkt att sitta inne och spela schack. Ett kyligt Lindesberg
bjöd på en helg fylld av intensivt schackspelande för 385 deltagare.
TEXT MARTIN JOGSTAD FOTO LARS OA HEDLUND

GRUPP A
Limhamnaren Joakim Mörling såg länge ut att gå mot segern men
en sämre avslutning gjorde att han halkade ner på tredje plats. Han
förlorade finalpartiet mot Axel Berglind, som efter en inledande
förlust radade upp sju raka segrar och tog hem guldet.
Hur kommer det sig att du briljerar i snabbschack?
– Ser kombinationer snabbt och spelar mycket blixt på nätet.
Favoritspelare?
– José Raúl Capablanca.

o Axel Berglind
n David Bit-Narva
þ Skol-SM, rond 6


 
 
 
    
 
 
   
   

Berglind hittar ett bra sätt att
försvaga svarts ställning.
17.a5!
Fältet på b6 blir plötsligt svagt.
17...b5
17...bxa5 18.¦xa5 och vit
pressar på a6-bonden.
18.¤b6!
”Hästen till festen”, sa David
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Bit-Narva efter partiet.
18...¦ab8 19.¤xd7?
En så pass bra pjäs ska man
sällan byta bort.
19.c4! hade varit starkt. Vit
planerar att byta på b5 och spela
längs c-linjen, som svart inte
kan utmana. Springaren täcker
ju c8. En möjlig variant är 19...
bxc4 20.¥xc4 £a7 21.¥xf7+!
¢xf7 22.£b3+ och:
a) 22...¥e6 23.¤g5+ med en
gaffel.
b) 23...¢g8 24.¤xe6; 22...d5
23.dxe5 ¤xe4 24.¦xe4! vinner
tillbaka pjäsen.
c) 22...¢e7 23.dxe5 dxe5
24.¥xe5 med förkrossande an
grepp.
19...£xd7 20.¦c1
Vit står fortfarande bättre och
Berglind lyckades vinna partiet
efter 48 drag.

Grupp A (8 ronder)
1. Axel Berglind SK Rockaden 7
2. Martin Jogstad Eslövs SK
6½
3. Joakim Mörling Limhamns SK 6

PJÄSBYTEN
Partierna från Skol-SM
involverar pjäsbyten. Här är
en checklista över vad som
kan vara bra att tänka på:
l Positionella faktorer
Löpare är bra i öppna
ställningar
l Kungssäkerhet
Framförallt vid dambyte
l Pjäsens placering
Vilken är aktivast just nu?
l Nyckelfält
Tappar jag kontroll?

GRUPP B
Inte ens kvalitetspoäng räckte för att skilja Joakim Nilsson (Uppsala
SSS) och Milton Pantzar (SK Team Viking). De tog båda 6½ poäng
och hade spelat remi inbördes. Joakim utsågs till vinnare eftersom
han hade flest antal vinster. Följande spelades i sista ronden.
o Joakim Nilsson
n Leo Hedström Crevatin
þ Skol-SM, rond 8


    
 
    
  
    
   
   
    

Materiellt är det lika, men svarts
kungsställning är sämre.
41.h4! £d6 42.£e2!
Vit ska behålla damerna för
att spela mot kungen.
42...b4
42...£c5 är bättre, med motspel.
43.hxg5 hxg5?
Nu kommer svarts kung i
farozonen. 43...b3! 44.gxh6 £g6

och svart borde hålla remi.
44.¦d3?!
44.£h5+ £h6 45.£xf7+ vinner.
44...¢g7 45.£g4 f6 46.£d4
£e5 47.£a7+ ¢g6?
Ett allvarligt fel, efter 47...¢g8
fanns remichanser.


    
    
   
   
    
   
   
    


48.¦h3!
Svarts kung blir utlurad
på brädet och ställningen är
förlorad. Vit hittade ett mattnät
längre fram.
1-0 (63 drag).

Grupp B (8 ronder)
1. Joakim Nilsson Uppsala SSS
2. Milton Pantzar Team Viking
3. B.T. Petersson Team Viking

6½
6½
5½

Utöver tävlingarna hade
arrangören ordnat med
aktiviteter som klättring,
bowling och bio.

Lös kombinationer från
Skol-SM på s.55.

Joakim, vad föredrar du, långpartier eller kortare betänketid?
– Långpartier definitivt. Gillar att tänka lite längre utan att vara stressad.
Om du inte var en schackspelare så hade du..?
– Förmodligen fortsatt med bordtennis. La ner det just på grund
av att jag ville satsa mer på schacket.
Favoritspelare?
– Baadur Jobava på grund av hans inställning till öppningar!

GRUPP C
Santiago Grueso Cordoba, som vann Kadett-SM i somras, kopierade
Berglinds koncept med en inledande förlust följt av sju segrar. I det
avgörande partiet slog han silvermedaljören Anna Cramling.
Favoritspelare?
– Svår fråga, men jag är väldigt svag för Kasparov.
Finns det något som du aldrig skulle gjort i ett schackparti?
– Bjuda remi.

Grupp C (8 ronder)
1. Santiago Cordoba Västerås SK 7
2. Anna Cramling
Team Viking 6
3. Kajsa Nilsson
Nolereds SK 6
TfS #4
2016

33

o Oscar Jönsson
n Philip Sandberg
þ Skol-SM, rond 8

GRUPP D
Minior-SM-vinnaren Gabriel Nguyens slog tvåan Ludvig Carlsson
i det inbördes mötet och vann på kvalitetspoäng.
Gabriel, har du någon favoritspelare?
– Ingen särskild, föredrar att spela jämfört med att titta på partier.
Hade du kunnat syssla med schack på heltid i framtiden?
– Vet faktiskt inte, hoppas det, men spelar just nu bara för det är kul.

o Gabriel Nguyen
n Alva Sörensen
þ Skol-SM, rond 8


    
  

   
  
  

    

Finns det någon väg igenom?
34.¤xb5!
Ett pjäsoffer som ger tre för
bundna fribönder.
34...cxb5
35.¥xb5
¤b8
36.¥xa4 ¢f7 37.b5?
Tillåter svart att försvara sig.
37.¥b5 med planen att gå med
a-bonden ser starkt ut.
37...¥d7?
Nu springer bönderna i mål.
I stället borde svart spelat
37...¤d7! 38.b6 ¥b8 39.¥xd7
¥xd7 och det ser ut att vara
remi.
38.¥b3+ ¥e6 39.¥a4 ¥d7


    
 
   
   
  
  
  
    


Grupp D (8 ronder)
1. Gabriel Nguyen Linköpings ASS 7
2. Ludvig Carlsson Västerås SK
7
3. Hampus Sörensen SK Rockaden 6

GRUPP G

Grupp E (8 ronder)
1. Philip Sandberg SK Rockaden 8
2. Felix Ytterberg Kristallens SK 6
3. Gustav Törngren Örgryte SK
6
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GRUPP H

Grupp H (11 ronder)
1. Edvin Trost
SK Rockaden 32
2. Ludwig Sandhu Wasa SK
29
3. Ludvig Morell
Lunds ASK 28

GRUPP I

GRUPP E

34

Knatte-SM-vinnaren Hugo Wernberg släppte endast två remier.
Vad är skoj med snabbschack?
– Att man inte behöver vänta så länge på att motståndaren ska
göra sitt drag.
Gjorde du något annat kul i Lindesberg?
– Vi var och klättrade klättervägg vilket var skoj.
Favoritspelare?
– Emanuel Berg!

Edvin Trost, vilket är ditt bästa träningsknep?
– Träna studier. Om man har svårt med slutspel så kan man till
exempel läsa ”100 endgames you must know” och lösa något därifrån.
Gör du något annat än att spela schack?
– Håller också på med tennis, kickboxning, golf och ibland fotboll.
Favoritspelare?
– Magnus Carlsen. Han är världsmästare och grymt bra!

Springaren måste offra sig
på b-bonden och vit blir två
bönder över i ett slutspel med
olikfärgade löpare. Det vinner,
eftersom svarts f-bonde står på
ett svart fält. 1-0 (67 drag)

Efter åtta raka vinster hade Philip Sandberg två poängs marginal.
Vad var roligast i Lindesberg?
– Spela partierna såklart!
Favoritspelare?
- Bobby Fischer.

GRUPP F

Grupp G (11 ronder)
1. Hugo Wernberg Wasa SK
31
2. Melvin Vu
Katrineholms SK 28
3. Felix Muntean SSK Hammarö 27

Christopher Jernberg, hur brukar du träna?
– Tränar på klubben två gånger i veckan. Brukar först ha genom
gångar, sedan spelar vi en hel del också.
Favoritspelare och favoritöppning?
– Carlsen och Italienskt!

40.b6!
En sista finess. Efter 40..¥xa4
41.bxc6 går bonden i dam.
40...¥xb6 41.cxb6 ¥xa4 42.¥xe5


    
  
   
    
  
  
   
    



  
  
 
   
  
   
 
 


Svart har fått ett övertag från
öppningen men det gäller att få
ut något av det också.
17...¥xb1!
Vits dam är överbelastad.
18.¥xb4 ¤xb4!
Genom att ta med hästen
hotas tornet på a2.
19.£xb1 ¤xa2 20.£xa2
Med kvalitet över vann svart
enkelt.
0–1 (68 drag)

Grupp F (11 ronder)
1. Christopher Jernberg Västerås SK 28
2. Joar Östlund
Wasa SK
28
3. Sebastian Ivarsson Kristallens SK 28

Rocky Wernerman, vilken är din favoritspelare?
– Hugo Wernberg tycker jag spelar intressant schack!
Hur ofta tränar du?
– Tränar på klubben en gång i veckan och har lite extraträning med
min tränare emellanåt.
– Slutspel är roligast. Har lätt för att se olika mattmotiv.

Grupp I (11 ronder)
1. Rocky Wernerman Stora Vika SK 29
2. Mio Fischer
SS 4 Springare 29
3. Marek Religa
SS 4 Springare 29
TfS #4
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Njutning eller elitsatsning?

SCHACKLITTERATUR

I förra numret av TfS skrev Harry Schüssler om hur han tycker att man bör träna
schack. Tränaren IM Ari Ziegler, som driver Schackbutiken, tycker varken att råden
passar amatörspelaren eller den som vill nå världseliten. Framför allt saknas en viktig
aspekt: anledningen till att man tränar schack.
TEXT ARI ZIEGLER

								

Ä

ven om jag håller med Harry Schüssler
om mycket tycker jag att han förbiser
en fråga som är relevant för alla
schackintresserade: Varför håller man
på med schack? Vad vill man uppnå?
Men låt oss först diskutera hans första tes: att
taktik är viktigast.

Harry Schüssler porträtterades i TfS 2015/4. Då ställde han sig kritisk till hur dagens
svenska elitspelare tränar. Nu delar han med sig av sina tre käpphästar och visar
exempel både från i år och från 1970-talet.

Mina råd till Anders Larsson

jag ge Anders?
Vad är det egentligen som
behövs för att bli stormästare?
Det kan vara intressant att veta
för både den som drömmer om
stormästartiteln och den som
bara vill bli starkare.
Jag har följande tre teser:

VILKA RÅD KAN

1. Taktik är viktigast
2. Träningen ska vara rolig
3. Träningen bör bygga på
aktivt tänkande

16
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TAKTIK ÄR VIKTIGAST

Det stora flertalet partier avgörs
genom taktiska fel och finesser.
Ett typiskt exempel är följande.
Foto: Lars OA Hedlund

kvar av en
öppen turnering i Sitges, strax
söder om Barcelona, när jag
en sommardag 2016 talar med
Anders Larsson, Kungstornet.
Han är min vän sedan många
år och nu har han chansen att,
vid en gynnsam lottning, ta en
stormästarinteckning.
Även om han skulle klara en
sådan i Sitges behövs ett par
till. Och han behöver trots allt
bli ännu bättre för att få både
fler inteckningar och ett högre
rankingtal, vilket också krävs
för titeln.

DET ÄR TVÅ RONDER

TAKTIK ÄR VIKTIGAST – MEN VARFÖR?

Jag håller med Harry – en taktiker slår alltid en
positionsspelare! Vill man ta mycket poäng bör
man träna taktik. Ändå sa den före detta sovjet
mästaren och variantoraklet GM Viktor Gavrikov,
som gick bort alldeles för tidigt, till mig:
– Varför har jag slösat bort 30 år av mitt liv på
taktik? Jag borde studerat positionsspel istället!
Han hade glömt fråga sig vad han ville uppnå.
För min del älskar jag att lära mig nya saker och
är inte så inriktad på framgångar. Och när jag
undervisar kan det ibland vara viktigare att hjälpa
spelaren att öka sin njutning för spelet. Då kan
schackstrategi hjälpa klubbspelaren att njuta mer
av sina egna partier och dessutom förstå partierna
från världseliten bättre. Därmed ger schacket
större glädje även om det inte ger utslag i ens egna
partier.

I varje nummer av TfS skriver en
svensk stormästare om ett valfritt
tema och delar med sig av minst
ett träningstips.

¢ stormästaren

o Veselin Topalov
n Peter Svidler
þ Sinquefield Cup 2016


   
    
 
   
    
  
   
    

Vit har en något bättre bondestruktur, men det bör inte räcka
särskilt långt efter 25...¦b3 eller
rentav 25...¤xa5. Men världsstjärnan Svidler räknade fel.
25...¦b4? 26.£c3!
Springaren på c6 är hotad.
Om svart retirerar med hästen
faller svarts torn. Alltså finns
bara en möjlighet.
26...¤xd4 27.£xb4+ ¤e2+

’’

GM Harry Schüssler

Född: 24 juni 1957
Klubb: Eksjö SK
Yrke: Jurist
Bor: Uppsala
Förebilder: Ulf Andersson och
Lars Karlsson har båda ett inspirerande förhållningssätt till schack
Bästa schackbok: Jonathan
Speelman: Endgame Preparation
Kuriosa: Något år innan ovanstående bok kom ut låg jag på
golvet i en omöblerad Londonlägenhet och analyserade slutspel med Speelman. Vill gärna
tro att jag inspirerade till boken.
Meriter: Svensk mästare 1976
& 1978. GM 1988.

Målet med taktikträning är i första
hand att samla taktiska bilder. Ren
varianträkning är också viktigt, om än
inte lika betydelsefullt.

Harrys tre teser i TfS 2016/3:
1. Taktik är viktigast
2. Träningen ska vara rolig
3. Träningen bör bygga på aktivt tänkande

UPPREPNINGSBART OCH ATTRAKTIVT

När jag spelar strävar jag efter två saker: det ska
vara upprepningsbart och det ska vara attraktivt
att se på. Om man tittar på partier från Sverige
eliten är det sällan bägge dessa kriterium uppfylls.
I Sverigetoppen ser vi främst ”spelare” och
”tävlingsmänniskor”. Den estetiska aspekten har
underordnad betydelse. Det viktigaste är att ta så
många poäng som möjligt. Man förbereder sig från
parti till parti med tanke på motståndaren och det
kan bli vilka typer av öppningar och ställningar
som helst, men det är sällan upprepningsbart.
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Om någon ser på ett parti jag spelat ska man
kunna få känslan av att man vill och kan prova
samma sak själv. Ur mitt perspektiv slutar
partierna därför ofta vara intressanta efter runt
femton drag, eftersom de inte längre uppfyller
kategorin upprepningsbart, på grund av att jag
eller motståndaren har brustit i förståelse. Dock
kan partiet fortfarande vara sevärt ur många
andra perspektiv.
Mitt förhållningssätt är bara ett av väldigt
många, så det kan vara svårt att ge generella råd.

Harry är skeptisk till att läsa böcker som syftar till
strategisk förståelse och dissar till exempel David
Bronsteins klassiker, som lätt platsat på bästalistan
för många världsspelare. En stark spelare sa till
mig att det var skönt att spela igenom boken och
se att mästarna har sina svackor, precis som man
själv. För andra är denna dimension ointressant.
I mitt eget fall fick jag Bronsteins bok vid nitton
års ålder och det var en fantastisk skatt. Jag tyckte
att det var enastående förklaringar av vad som
skedde i partierna. Många av oss kan få ut väldigt
mycket av att läsa schackböcker, och att säga att det
är bättre att träna taktik finner jag lite underligt.

» Min slutsats är att
för de flesta är blixt
bara ett i bästa fall
euforiskt tidsfördriv «
GÄRNA BLIXT – OM DU HAR BRA MINNE

Jag har haft förmånen att diskutera med Artur
Jussupow, och han ansluter sig nog till Harrys linje
om den icke-verbala aspekten av schackträning.
Jussupows prisbelönta träningsserie utgår från
tanken att vi främst ska öva upp våra hjärnor med
att umgås med olika typer av schackproblem så att
de ständigt blir lite vassare och allsidigare.
Ett av Harrys råd var att spela mycket blixt. Det
tar Jussupow bestämt avstånd från. När han var
ung värvades han till Botvinniks schackskola och
där fick man bara spela blixt på fredagskvällar.
Han säger att blixt förytligar tänkandet, så vem
ska man tro på? Harry med begränsad erfarenhet
av träning på världsklassnivå, eller Jussupow som är
är före detta världstrea, har blivit tränad av världs
mästare och själv varit sekundant åt en världsmästare?
Jag har funderat en del på det här med blixt.
Michail Tal och David Bronstein, som var
planetens värstingar på blixt och omänskliga fenor
i tidsnöden, har aldrig varnat någon för att spela
för mycket blixt. (De har å andra sidan inte heller
rekommenderat det som en bra träningsmetod.)
Min gissning är att Tal och Bronstein hade i
princip perfekta schackminnen och kom ihåg

» Man bör lägga 3-4
gånger mer tid på
analyser jämfört med
den tid partiet tog att
spela «
alla sina blixtpartier. Deras blixtpartier var därför
meningsfulla sedda ur upprepningskriteriet. Så
jag tror att om du har riktigt bra schackminne så
är blixt bra, men för de flesta av oss är det tiofalt
bättre att lösa kombinationer – om vi strävar efter
ett så högt rankingtal som möjligt.
Om man däremot brottas med sitt schackminne
är det bättre att spela en viss variant mot en kompis
med lite längre betänketid, låt säga 15-20 minuter.
Jag tror att Harry utgår för mycket från sig själv.
Han är nog en av de absolut intelligentaste personer
jag stött på, men alla är inte lika snabbtänka och
kan inte tillgodogöra sig blixtpartier lika bra. Min
slutsats är att för de flesta är blixt bara ett i bästa
fall euforiskt tidsfördriv.
ANALYSERA DINA FÖRLUSTPARTIER

Att analysera sina partier är en träningsmetod
som Harry totalsågar. I bästa fall tolkar jag hans
uttalande som medialt. För att få människor att
tänka får man ibland vara lite svartvit.
Efter förluster rekommenderar jag först att
man befriar sig från sina resultat. Är man känslo
mässigt bunden vid ett partiförlopp har man svårt
att lära sig från det. Man tycker kanske att man är
värdelös som spelade så uselt.
Men om man är neutral och nyfiken kan det
vara väldigt värdefullt att analysera sina partier.
Om man inte kommit så långt i sin schackliga
utveckling kan man dock behöva hjälp.
Botvinnik rekommenderade att man skulle
analysera sina partier och sträva efter att kommen
tarerna blir publiceringsbara. Jan Timman gör
sammalunda. Han säger att man bör lägga ungefär
3-4 gånger mer tid på analyser jämfört med hur
lång tid partiet tog att spela.
Varför anses det av i stort sett alla i världseliten
sedan urminnes tider att man bör analysera sina
partier? Här är tre argument:
TfS #4
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Om man plågas av att titta på sina förlustpartier
så ansluter jag mig till Harrys rekommendation.
Men än bättre är att befria sig från resultatet och
ledas av upptäckarglädje och nyfikenhet, framför
allt vad gäller sina svaga sidor. Tränargiganten
Mark Dvoretskij bad sina elever analysera fyra
kamppartier, helst med alla resultat inblandade,
och när han såg en typ av svaghet upprepas tog
han fram övningar som kunde råda bot på detta.
Tänk vilken stor förbättring vi kan uppnå ifall vi
förvandlar vår sämsta sida till vår bästa!
Men det är naturligtvis också bra att jobba med
sina styrkor, för det är ju som Tiger Hillarp säger,
vill man vinna mot starka motståndare måste man
ha något hårt att slå dem med!

» Vi spelar bara och
trots att vi inte blir
bättre har vi väldigt
roligt «
i Sverige på sätt och vis följer Harrys inställning.
Lustprincipen kommer först och det är kanske
därför så få av våra stormästare lyckas göra sin
fina talang fullständig rättvisa!
Inget fel i det tycker jag, det är sympatiskt att
spela mer för nöjes skull. Men jag tror att talangen
bland sveriges stormästare räcker och blir över.
(För säkerhets skull är det kanske bäst att tillägga
att jag inte tycker att jag själv är speciellt talangfull
vad gäller schack.)
Om våra stormästare hade följt Botvinnik/
Dvoretskijs metodik hade vi nog haft minst ett
tiotal stormästare över 2600 i ranking!
Något som Harry inte heller problematiserar
är tränarens roll. I nästan alla sporter har man en
tränare, men de flesta schackspelare är hänvisade
till sig själv. Då är det svårt att upptäcka sina
svagheter. En tränare kan också mana på en när
man själv tappar orken.
– Kom igen, två kombinationer till!
Men det är klart, har man karaktär och själv
disciplin kan det också räcka långt!

www.flickr.com/photos/zoonabar
Chris Brown

1. Man undersöker sitt eget tänkande. Man
hittar defekter i sin förståelse och i sin teknik,
men man blir ju inte deprimerad(!), utan drivs av
en omättlig lust att uppnå sin egen högsta möjliga
perfektion och varje gång man upptäcker något
som kan förbättras blir man överlycklig.
2. Man etablerar ett förhållande till någon form
av absolut sanning – vilket i sig är nyttig.
3. Man försöker förstå hur man ska spela om
man råkar ut för samma variant igen – vilket är
viktigt numera med tanke på tillgängligheten av
partier på internet. Lasse Karlsson sa en gång att
han letar efter misstag som hans motståndare har
gjort i sina vinstpartier, för då är de oftast så nöjda
med sig själva att de gärna spelar om samma sak
igen.

MALMÖ OPEN

16-18 december, Rådhushallen
Priser
		
Anmälan
		
		
		
		
		
Logiförslag
		

MSF OPEN

NJUT AV SCHACKET

» Kanske är det
därför så få av våra
stormästare lyckas
göra sin fina talang
fullständig rättvisa «
STORMÄSTARNA TRÄNAR LUSTBETONAT

Till vilka riktar sig Harrys råd? Inte till världstoppen
i varje fall, och ej heller till amatörspelaren. En
personlig reflektion är att de flesta stormästarna
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Ämnet schackträning är i princip outtömligt, men
jag hoppas att diskussionen har breddats något.
Men glöm inte den grundläggande frågan om
varför du tränar.
Jämför med andra hobbies. För min del gillar
jag att spela squash, men jag tränar aldrig. Jag och
mina sparringpartners vet mycket väl att vi inte
bara kan spela mot varandra om vi vill bli bättre,
utan att vi också borde träna slag och mönster –
och konditionsträning.
Vi spelar bara och trots att vi inte blir bättre har
vi väldigt roligt.
Det är förmodligen rankingtalet som gör det
svårt att njuta av schack på samma vis – fokus
förflyttas eftersom ens prestation hela tiden mäts
och jämförs med andras. n
ARI ZIEGLER

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

Priser
		
Anmälan
		

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

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

Kombinationsspecial!

Databasstudie – 13 år senare

De följande två ställningarna innehåller utöver vackra drag även en berättelse. Därefter
följer läsarvänliga problem från SM:s kompositionstävling och på nästa sida skriver
Axel Ornstein om miniatyrstudier. Till sist blir det julpristävling. Lösningar på sida 56.

Hur många kan slutspel med få pjäser utantill? Det är förstås viktigt att plugga på
öppningar, positionsspel och kombinationer, men glöm inte slutspelen!

 BISKOPEN. I en tid långt fjärran vår utkämpade två biskopar en
     fruktansvärd kamp, under åsyn av de båda konungarna. Striden
     handlade om att visa sig värdig utmärkelsen till ärkebiskop. En
  tröttsam kamp som varat länge – fylld av planer och beräkningar.
i den vita skruden suckade tungt. Han var trött och fylld
     Biskopen
av grubbel. "Skulle detta verkligen vara meningen med livet?"
    Anspänningen var stor. Egentligen ville han ge upp sina fåfänga
    strävanden och känna frid. Biskopen hade färdats länge och själva
   färden var ju ett mål i sig. Sänktes så ett skimmer av ljus över honom.
    Med skymten av ett leende och ögon som såg... "Ja, att ge upp sig
var vägen – för att kunna transformeras till ett annat tillstånd..."
 själv
En dörr öppnades för honom. En dörr som öppnas kan också
Vit drar
Queckenstadt (1922)

stängas – men är därmed alla portar förslutna? Vad skedde?

 BEGRAVNINGEN. Historien är att den okända vita spelaren
    hade räknat fel i mittspelet. Nu satt han och stirrade på den svarta
     bonden på h2, som var på väg att promoveras. Hans motståndare
   vandrade omkring med ett stort leende på läpparna.
    Tunga tankar gick genom vitspelarens huvud. Han var inte bara
väg att förlora ett viktigt parti, men han hade också en god vän
     på
som nyligen gått bort.
    Så kom plötsligt en briljant idé till honom. Oh ja, det fanns en
     mirakulös väg att rädda en halvpoäng.
   
TEXT & URVAL SUNE LARSSON

Vit drar



Kompositionstävling     
 
   
 
INFÖR SM utlystes en tävling i att 
komponera ett schackproblem    
    
där vit drar och sätter matt. 37    
   
bidrag från 6 länder kom in och



  
domaren Kaj Engström valde ut
  
    
fem prisvinnare.





  
Till höger hittas vinnaren
och det svenska bidrag som    
    
belönades. Trots att det är matt 

i 12 drag är ställningen inte så
svår som man skulle kunna tro.

URVAL KAJ ENGSTRÖM
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Matt i 8 drag
Ralf Krätschmer, Tyskland
1:a pris

Matt i 12 drag
Ingemar Lind & Indrek Aunver
3:e pris

TEXT AXEL ORNSTEIN

S

lutspelsdatabaserna ger
numera ett absolut facit
om det är sju eller färre
pjäser kvar på brädet. Allt är
uträknat hela vägen till matt.
Ett intressant exempel på basernas analyser är partiet mellan
redaktör Smith och Nils
Grandelius i SM:s slutrond. Efter
68 drag upp
stod en ställning
med sex pjäser och kvalitet över
för Grandelius. Läget växlade
å
t
skilliga gånger mellan remi
och vinst fastän ställningen i
stort sett var densamma.
Tur att utgången inte spelade
så stor roll!
o Axel Smith
n Nils Grandelius
þ Sverigemästarklassen 2016


    
   
    
   
  
    
   
    

Ställningen efter 104 drag
Smith
har
just
spelat
104.¥d1‑a4? (104.¥b3=) och
efter 104...¦d6? kunde han
kräva remi eftersom samma
ställning uppstått tre gånger.
Men ställningen är studieartad
- svart drar och vinner!

104...¦g7+ 105.¢f1 ¢g4!
Vad Grandelius borde prövat.
106.¥b3
Inte 106.¢g2? f4 107.¥d1+ f3+!
106...¦g6
107.¥d5
¦d6
108.¥b7 ¦d7 109.¥c8 ¦d8
110.¥b7 ¦b8 111.¥d5 ¦b5
112.¥c4 ¦c5


    
    
    
  
   
    
   
   


Svart är beredd att spela ...f5-f4,
så vit tar en sista chans.
113.¥e2+ ¢h3! 114.¥f3 ¦c1+
115.¢e2 ¦c3 116.¥b7 ¢g4
117.¥d5 ¦c2+ 118.¢e1 ¦c5
119.¥b7 f4!


    
   
    
    
   
    
    
    


Bonden når f3 och svart vinner.
Räknar man dragen skulle vit
trots allt kunnat kräva remi –
det tog 51 drag innan bonden
flyttade!

B

land studiekomponister
är det numera standard
att ta hjälp av databaser,
tex. Lomonosov, som kom för
något år sedan och innehåller
alla ställningar med upp till
sju pjäser, men som man än så
länge måste betala för.
Denna studie publicerades
1992 av mästaren på området,
Genrik Kasparjan.


    
    
  
    
  
  
   
    

Vit drar och vinner

1.a7! ¢e1! 2.¥e4!
2.a8£? ¤f2+ 3.¢h2 ¦h4+
4.¢g1 ¦g4+ 5.£g2 ¤h3+ 6.¢h2
¦xg2+ 7.¢xg2 ¤f4+ med remi.
2...¤f2+ 3.¢g2 ¦d8 4.a8£
¦xa8 5.¥xa8 ¢e2 6.¥f3+ ¢e3
7.d4!
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En nyckelställning som återkommer i de två följande studieerna.
7...exd4 8.¤c4+ ¢d3 9.¤d6
Springaren saknar flyktfält, så
kungen måste återvända till e3.
9...¢e3 10.¢g3
Nu har springaren ett flyktfält,
men då kommer nästa finess.
9...¤d3 11.¤c4 matt.
Utmärkt, men i TfS 2003/1 före
slog jag en miniatyr.


   
    
    
    
   
    
    
  


1.d3 ¢e2 2.¤b2 ¤g4 3.¢g2
¤f2 4.¥f3+ ¢e3 5.d4!
Vit vinner som i Kasparjans
studie – se diagrammet längst
ner på förgående sida.

T

re år senare visade John
Nunn i New in Chess att
svart håller remi efter
3...¤f6. Det bekräftas av slut
spelsdatabaserna.
Genom att använda Lomono
sovbasen kunde jag emellertid
hitta en korrekt miniatyrversion
av Kasparjans studie, 13 år efter
mitt första försök.
Det har onekligen blivit
enklare för komposi
törerna.
Nästa utmaning är slut
spels
databaser med åtta pjäser.


   
    
    
    
 
    
    
    

Vit drar och vinner
1.¢f3 ¤h2+ 2.¢g2 ¤g4 3.d3
¤f2 4.¤b2 ¢e2 5.¥f3+ ¢e3
6.d4!
Vi är tillbaka i originalet – se
återigen diagrammet längst ner
på förgående sida. n
Nalimovs slutspelsdatabaser
med sex pjäser hittas på k4it.de

Vit drar

TIDSKRIFT FÖR SCHACKS JULPRISTÄVLING
EN GAMMAL tradition åter

uppstår. Denna gång utmanas
läsarna att inte bara lösa ett
problem utan även förbättra
kompositionen, exempelvis:
§ Flytta runt och ta bort
onödigt material
§ Förtydliga ställningen
§ Skapa mer spel
Skapa en tredragare med
liknande eller mindre material.
Använd gärna datorn!
Därefter följer tre knep & knåp
där analysmotorn inte kan
hjälpa till.
Välkommen att skicka in dina
svar oavsett hur många av
frågorna du löser.
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    PROBLEMET
     1) Lös problemet
 2) Förbättra det
Indrek Auner (2016)
Matt i 3 drag

 Maila dina svar senast 6 jan
till axel.smith@schack.se
 Bokpris (flera att välja på)

KNEP & KNÅP
3) Skapa kortast möjliga parti
där matt sker med ett ...
a) ... torndrag till g6
b) ... kungsdrag
c) ... en passant-slag

AVBROTT

44 Samtal
45 Förbundsnytt
46 Skolschack
51 Mragel
52 Strövtåg
55 Kombinationer
56 Lösningar
57 Lång rockad
58 Försegling

I VM i schack användes avbrott för sista
gången 1996. Förr var det också vanligt med en
matpaus i mitten av långa partier. Spelare som
skulle röka behövde dock inte ta någon paus,
det var tillåtet vid brädet. Men sedan 1980
behöver man gå ut – utan att stanna klockan.
I TfS spelar vi vidare, men först efter en
andhämtningspaus i mitten av tidskriften.
Under AVBROTT samlas spalter som
återkommer i varje nummer.

’’

Kanske borde Fide upp
muntra snabbremier av
hälsoskäl.
För stormästaren IAN ROGERS blev
schackspelandet kostsamt.
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Svart drar

55

SKOLSCHACK: hur
många tar steget över
till en klubb?

46

PETER HOLMGREN

52

berättar om läkare,
rökförbud och
sinnesstämningshöjder.
TfS FÖRSEGLAR genom
att kliva in i en annan
tidszon.

JUAN MANUEL BELLÓN LÓPEZ uppskattar ärlighet och när
motståndaren låter honom vinna.

58
57

¥ förbundsnytt

¦ samtal
1985 blev Ian Rogers den första australiensiske stormästaren. Han var landets bästa
spelare i över två decennier, men så fick han besked av läkarna att omedelbart lägga
pjäserna på hyllan.

lDu fick inte ta dina mediciner?
Några år senare pratade jag med
den dopingansvarige på Fide och
då ändrade de reglerna så att man
kunde få medicinskt undantag
för att ta rätt blodtrycksmedicin.
Goda nyheter, men för sent för
mig. Med facit i hand skulle jag
naturligtvis ha ignorerat reglerna.
Fem år senare var min ena njure
70 % död, sannolikt på grund av
det höga och labila blodtrycket.
lDu var bara drygt 40 när
problemen började. Kan det ha
berott på något annat än schack?
Det gjordes många test, men
läkarna hittade inget annat. De var
naturligtvis inte hundra procent
säkra, men ganska övertygade
om att schack var den enda
livsstilsfaktor som kan ha orsakat
problemen.
Om jag slutade bry mig om
jag vann eller förlorade skulle jag
kunnat fortsätta spela.
lDet låter omöjligt.
Ja. Jag var tvungen att omedelbart
lägga av om jag inte skulle behöva
en njurtransplantation inom ett
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eller två år. Om jag
slutade kunde däre
mot njuren fungera i
minst tio år till.
Jag lät en annan
läkare göra en second
opinion, och sedan en
tredje – jag ville verk
ligen inte sluta spela.
Men när en fjärde
läkare – min far – såg
resultaten och höll
med om att det inte
fanns något annat val
la jag av. Jag visste ju att Michail
Tal hade dött av njurproblem och
Bobby Fischer var också svårt sjuk
då.
lHur mår du idag?
Det har gått tio år och det är snart
dags för njurtransplantationen, så
jag fick den tid de sa.
Jag hade fortfarande velat spela
då och då, men det kommer
jag inte heller att göra efter att
jag får den nya njuren. Tanken
på att skada den skulle vara en
förolämpning mot donatorn.
lMen du är fortfarande
involverad i schackvärlden.
Jag skriver och min fru Cathy tar
bilder för runt tio tidskrifter från
Indien, USA, Ryssland och flera
europeiska länder. För ett par år
sedan var jag ganska pessimistisk
om schacktidskrifternas framtid,
men nu är jag inte lika säker.
Många har förbättrats till utseende

n Nu är det dags att registrera klubbens medlemmar för verksamhetsåret 2015/16 samt för kalenderåret

Foto: Cathy Rogers

lVarför tvingades du lägga av?
Det är en lång historia. För femton
år sedan diagnostiserades jag
med högt blodtryck, men den
tidens dopingregler gjorde att jag
inte fick ta de rekommenderade
medicinerna. Då hade jag riskerat
två års avstängning.

och innehåll för att kunna
konkurrera med internet.
Då är jag mer pessimistisk
gällande framtiden för den dags
tidning jag skriver för.
lGer det samma tillfredsställelse
att bevaka schack?
Dessvärre inte. Du får helt enkelt
inte samma adrenalinrush av
att skriva som när du måste ta
ett kritiskt beslut med trettio
sekunder på klockan.
lVad är ditt tips till de spelare
som vill uppleva det utan att få
dåligt blodtryck?
Jag visste inte att jag hade problem
förrän vid en hälsokontroll vid 40
års ålder. Kanske är det klokt att
göra det redan vid 30, men som
de flesta människor försökte jag
undvika läkare.
Under karriären blev det många
partier, nästan utan snabbremier.
Kanske borde Fide uppmuntra fler
snabbremier av hälsoskäl ...

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

2016. Medlemmar som har deltagit i allsvenskt spel eller andra SSF-tävlingar är förstås redan registrerade,
men nu ska listorna kompletteras med exempelvis ungdomar, Schackfyranmedlemmar och andra som
inte hunnits med under året.
n Medlemsbidraget grundar sig på antalet medlemmar med betaldatum under 2016. Det innebär att
klubbar med kalenderår som verksamhetsår helt enkelt redovisar alla som har varit medlemmar under
året, medan klubbar med brutet verksamhetsår måste redovisa både dem som har varit medlemmar
under verksamhetsåret och dem som har blivit medlemmar senare under 2016.
n Alla medlemskap ska vara registrerade i SSF:s medlemssystem senast den 31 januari 2017. Medlemskapen
ska som tidigare alltid kunna styrkas genom kontoutdrag, av medlemmen underskriven handling eller
motsvarande. De uppgifter som finns i systemet vid detta datum betraktas som godkända av klubben
och ligger till grund för de medlemsavgifter som klubben ska betala.
n Verksamhetsredovisning och information om styrelsens sammansättning lämnas i samband med
medlemsregistreringen. Detta sker genom att verksamhetsåret kortfattat sammanfattas under "klubb
uppgifter" i medlemssystemet, samt att styrelsens sammansättning uppdateras.
n Distrikten kommer senare under våren att få en faktura som är baserad på klubbarnas registreringar.

Riltonfonden söker

stipendiater
Doktor Tore Riltons fond delar årligen ut medaljer med tillhörande penningstipendier
till ungdomsledare i Sverige som gjort synnerligen värdefulla insatser för svenskt ungdomsschack.
Runt om i Sverige finns många ungdomsledare som verkligen är värda en extra uppmuntran. Det är emellertid omöjligt för Riltonfonden att ha en fullständig överblick och därför sker
samråd med Sveriges Schackförbund innan beslut fattas.
Arbetsordningen är följande:
● Riltonfonden annonserar i TfS och på Sveriges Schackförbunds hemsida om möjligheten för distrikt
och föreningar att föreslå lämpliga ungdomsledare för nämnda utmärkelser ur Riltonfonden.
● Förslaget sändes snarast, dock senast 15 januari 2017, med e-post till kansliet@schack.se eller med
vanlig post till:
Sveriges Schackförbund
Kabelvägen 19
602 10 Norrköping

● Sveriges Schackförbund vidarebefordrar förslagen till Riltonfonden tillsammans med sitt yttrande.
● Riltonfonden fattar beslut vid sitt vårmöte.
● Utmärkelserna delas ut vid SSF-kongressen i Stockholm 2017.

Välkomna med era förslag!

Vad händer efter
skolschacket?
I skolorna spelas det schack som aldrig förr. Men hur väl tas barnen om hand när det
är dags att söka sig vidare till en klubb?
TEXT AXEL SMITH ILLUSTRATION ULF BILLQVIST & ALLAN LENNERSTAD

P

er-Olov Larsson står vid
mikrofonen framför ett 50-tal
åhörare på Sveriges Schack
förbunds kongresseminarium.
Han presenterar resultatet
av en gruppdiskussion på
frågeställningen Vad händer

efter skolschacket?
”Vi har inga klara svar”, säger han. ”Man måste
hitta faktorer som gör att det är roligt runt om
kring tills man blivit biten.”
Att anställa nämns som en lösning med ”oerhört
stor effekt”, men som är svår att få till. Ett annat
sätt att bygga bron mellan skol- och klubbschack
kan vara att ordna träning på skolan, där eleverna
känner sig trygga.
Presentationen avslutas med påföljande applåd.
Därefter stiger kanslichef Kent Vänman fram.
Han behöver ingen mikrofon när han berättar
om Yes2Chess, en tävling för femteklassare. I år
deltog 255 femmannalag, vilket innebar 80 nya
skolklubbar. Visionen är 1 000 lag.
Kanske är man något på spåren? Liknande
tävlingar startas upp även för sjätte klass och för
lågstadiet.
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De traditionella klubbarna
utnyttjar i mycket liten
omfattning det schacksug
som uppstår.

verkligen den effekt
som är önskvärd? Yes2Chess gör att barnen håller
igång under ytterligare ett år, men det har inte
inneburit att särskilt många barn fortsätter in i de
traditionella klubbarna.
Även utan den effekten fyller naturligtvis
skolschacket en viktig roll. Det blir en slags folk
bildning och för varje år som går har en allt större
andel av svenskarna erfarenhet av Schackfyran.
Framtidens lärare, politiker och företagsledare
kommer att kunna spela schack.
Men när 26 000 fjärdeklassare får schack
undervisning varje år hade man hoppats att fler än
ett hundratal blir medlemmar i vanliga klubbar.
Finns det en risk att klubbarna lägger för stor del
av sina ledarresurser på Schackfyran? Det kanske
är lockande att göra punktinsatser med klassbesök
där man själv bestämmer tiderna, i stället för den
vanliga ungdomsverksamheten som är igång
vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år.

Så har det alltid varit. Skillnaden är att det idag
krävs mer arbete än tidigare för att locka barnen
till klubben. När Schackfyran drog igång 1978
fanns inte lika många konkurrerande fritids
aktiviteter.
har förbundet för att hjälpa
klubbarna med rekryteringen? Idag har SSF släppt
stora delar av det traditionella ungdomsschacket
– eftersom intresset från klubbarna är litet. Riks
instruktör Jesper Hall jobbar främst med skol
schack, till skillnad från Lars Bäckström, som på
80-talet åkte land och rike runt för att hjälpa och
uppmuntra de traditionella klubbarna.
I stället har SSF försökt underlätta övergången
genom en rad andra satsningar [se grafiken].
HUR STORT ANSVAR

till SSF:s kansli i Norrköping
märker man snabbt vad de anställda lägger en stor
del av sin tid på.
”Välkommen till Sveriges Schackförbund. För
medlemsregistrering, tryck 1. För Schackfyran
eller Yes2Chess – 2. För övriga tävlingar – 3. För
schack i skolan – 4...”
Likaså har Mikael Lundström, den förste
regionkonsulenten, kalendern ”proppfull” med
klassbesök. Det tar en vecka att ordna en intervju.
Mikaels uppdrag i Småland och Halland
är att jobba med skol
klubbar och Schack
fyran, men också att stötta klubbarna med
ungdomsverksamheten. Men under det första året
har det mest blivit skolschack.
”De traditionella klubbarna utnyttjar i mycket
NÄR MAN RINGER

MEN GER SKOLSCHACKET

2015: Yes2Chess
Lagtävling för femte klass,
resa till London som pris

2015: Regioninstruktörer
SSF delbetalar och tar
arbetsgivaransvaret

2013: Schackslottet
Interaktiv hemsida &
appar för barn

2010: Riksinstruktör
Jesper Hall anställs

2016: Sikta mot stjärnorna
Tävling för lågstadiet, pris:
besök från Christer Fuglesang

2017: Si2Chess
Lagtävling för sjätteklassare
resa till Sicilien som pris

2012: Schackpiloterna
Nationellt ledarrekryterings
projekt (drog inte igång)
2012: Schackfyranmästaren
Individuell tävling med final i
samband med SM

2011: Schack 56:an
Schackfyrankonceptet,
numera endast i Stockholm
2009: Skolklubb
Den första startas
Antal deltagare i Skol-SM år för år (blå linje) korrelerar
inte mot antalet ungdomsmedlemmar i SSF (röd linje).

2010: Schackledarens hemsida
Material för ungdomsledare
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liten om
fat
t
ning det schacksug som uppstår
bland 10-åringar i samband med Schackfyran”,
säger Mikael. ”I min region är det endast ett fåtal
klubbar som fiskat upp schackspelare, om det ens
förekommer.”
Han har varit med och startat drygt tjugo nya
skolschackklubbar och när uppdraget går in på sitt
andra år är det med bibehållet fokus. I protokollet
från Hallands Schackförbunds styrelsemöte kan
man läsa att de uppgifter som läggs på honom
är klassbesök, Schackfyrantävlingar, skolschack
klubbar och administration.
Det är dock svårt att kritisera SSF:s eller distriksf örbundens
prioriteringar.
Skolschacket är en förut
sättning för att överhuvudtaget
vara bidragsberättigade. Det
ger upp emot tio miljoner per
år, pengar som till stor del går
till klubbar och distrikt.
Men om det innebär att man
glömmer bort klubb
schacket,
där framtidens schackspelare
fostras, kan det ta en ända med
förskräckelse.

Jesper ser ett huvudproblem: att klubbarna har
för få ledare.
”I 30 år har vi diskuterat ledarbristen i klubb
arna. Då är det märkligt att vi har riktigt duktiga
schackspelare som tränar nybörjare. Kärleken
till schack gör att man är lämpad även där, men
det finns bättre sätt att utnyttja deras kompetens.
Och det finns så många fler som kan undervisa
nybörjare, eftersom det viktigaste där är förmågan
att ta hand om barn. Därför måste vi tänka på hur
vi ska strukturera vår organisation framöver.”
I den ingår att skol
peda
gogerna står för
skolschacket, och så långt har man lyckats väl.
Men vad är nästa steg?
”Med tanke på ledarbristen
kanske schackintresserade inte
kommer att träna på klubbarna
framöver, utan via internet med
instruktionsfilmer, tester och
äventyr. Klubbarnas roll blir
då i stället att ordna tävlingar
och stora schackhappenings.
Ungefär som många vuxna
spelare gör idag: tittar på
DVD:er och spelar G-serien.”
Något som står högt på Jespers önskelista är
att starta Schackpiloterna, som skissades fram av
honom, Robert Danielsson och Lennart Berglind
för fyra år sedan. I korthet går det ut på att barn
i femman lockas att bli domare och faddrar i
Schackfyran, för att sedan utbildas till ledare och
slussas vidare till klubbarna. Tanken är en slags

»Med sin slogan
Klubben där alla
barn får lyckas
har de blivit en av
Sveriges starkaste
och bredaste
ungdomsklubbar. «

JAG NÅR RIKSINSRUKTÖR Jesper Hall när han sitter
i en bilkö på väg till Borås, där han ska hålla en
schackledarkurs för skolpersonal. Han hade två
timmars marginal när han satte sig i bilen, men
de försvinner snabbt med vägarbeten och dubbla
olyckor.

mellanstation mellan skolschacket och klubbarna.
Och då är de nya ledarna länken däremellan.
”Det vore rimligt att tio procent av Schack
fyrandeltagarna gick vidare. Men är det någon idé
att SSF sätter igång en stor reklamkampanj om
klubbarna inte kan ta emot dem?”
När det gäller rekrytering tror Jesper att man
skulle tjäna mycket på att tänka utifrån barnens
perspektiv. Förutsättningarna är inte längre
desamma som när dagens ledare själva var små.
”Varje steg som tas in i schacket ska vara så
enkelt som möjligt. Att gå ner till klubben är
ett stort steg, så det är mycket bättre om ledare
kommer ut till skolan.”
Han nämner Conny Holst i Limhamn, som
håller i schackträning på fritids i skolorna och
sedan tar med sina grupper på studiebesök till
klubblokalen.
Conny håller inte på med Schackfyran. Finns
det några goda exempel på klubbar som är bra
på att rekrytera barn via den tävlingen?
Det blir tyst, kanske är det dags att välja körfält.
”Jag vet inte säkert”, säger Jesper till sist. ”Prata
med de stora klubbarna. Jag jobbar inte med den
biten, men jag blir så frustrerad. I Lund var 150
barn från en och samma skola med i Skollags-DM
och vad gör LASK då? Givetvis var det bara att
sätta igång en grupp på skolan, och man kunde ha
fått hur många barn som helst. När jag tittar runt
är de traditionella klubbarna för svaga. Vi behöver
både stötta de ledare som finns och starta projekt
för att få fram nya ledare eller kanske till och med
skapa nya klubbformer.”
Jesper hinner fram till Borås och 60 skol
pedagoger får lära sig grunderna i hur man
lär ut schack. De kommer i sin tur att lära upp
hundratals potentiella schackspelare. Men vem
tar hand om dem?

4091

seniorer
4 192
juniorer i
246 klubbar

20 956 medlemmar i
472 skolklubbar
12 856 medlemmar i
30 Schackfyranallianser
SSF:s EKONOMI tillåter

idag inte utsvävningar som
Schackpiloterna. Belöningen att fler (förhopp
ningsvis) stannar kvar i schacket räddar inte
kassan på kort sikt. Och det behövs.
Trots att medlemstalen under 2015 ökade med
25 % ser de statliga bidragen ut att minska med
flera hundra tusen kronor. Orsaken är att allt fler
specialförbund delar på samma summa pengar,
inte minst spelförbundet Sverok med över 100
000 medlemmar.
Det som räddar ekonomin är "Anil-pengarna".
Under Anil Surenders ordförandeperiod 2010-13
togs besparingsbeslut som byggde upp det egna
kapitalet med ett par miljoner. Tillsammans med
de långsiktiga investeringarna i Schackfyran och
Schack i skolan ger det ekonomiskt andrum trots
att siffrorna åter lyser röda i bokföringen.
Samtidigt som första prioritet är att starta nya
skolschackklubbar (två nya per dag sedan termins
start!) och hålla igång de 400 som redan finns
pågår en intensiv jakt på nya inkomstkällor. Att
Schackpiloterna skulle få externa medel är också
osannolikt. Fonder stöttar ogärna ledarprojekt, då

de tycker att det är något idrotten borde klara av
på egen hand.
Men behövs det? Räcker inte de verktyg som
finns idag för att rekrytera barn från Schackfyran?
Det finns faktiskt en poäng med att låta steget
mellan skola och klubb vara ganska stort. Då
lägger man inte ledarinsatserna på att träna barn
som ändå inte kommer att fortsätta när det väl är
dags att ta sig till klubben, utan de som får träning
är de barn som har föräldrarnas stöd, som får
skjuts till klubblokalen även om den är på andra
sidan stan.
Ett sätt att involvera föräldrarna på ett tidigt
stadium är att arrangera Schackfyranmästaren
utanför skoltid. Då får de se hur spännande
schack är, och de kan bli stolta över sina barns
prestationer i en individuell tävling.
dyker till sist upp. Uppsala
Skolschacksällskap bildades när Schackfyran
startade i Uppsala för tio år sedan. För att locka
över några av de 700 barn som deltar varje år
använder de just en av de tävlingar som SSF tagit
fram, Schackfyranmästaren.

DET GODA EXEMPLET

APRIL: Det 60-tal barn som fått
flest poäng i Schackfyran får ett
personligt brev där de bjuds in till
Schackfyranmästaren. Men alla
barn är välkomna och det går
också ut brev till lärarna.
MAJ: De flesta av de som fått
brevet deltar i tävlingen på
Uppsala Schackcentrum. Alla får
poäng och medaljer och det lottas
ut priser.
JULI: 30-40 % av deltagarna
kvalificerar sig till finalen och får
information av klubben. Tjugo
barn åkte till SM i Sunne 2015.
AUGUSTI: Inför terminsstart får
de som deltagit i finalen ett
personligt brev där de välkomnas till
träningen. Elever som kommer via
Schackfyran har en egen grupp.
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för USSS, som är en renodlad
ungdomsklubb. I våras invigde klubben sin nya
lokal, Uppsala Schackcentrum. Och med sin
slogan ”Klubben där alla barn får lyckas” har de
blivit både en av Sveriges starkaste och bredaste
ungdomsklubbar.
Varje höst får de mellan fem och femton nya
elever via Schackfyranmästaren.
”Det är ungefär vad vi klarar av”, säger Carl
Fredrik Johansson, som är ordförande i klubben
(och SSF). ”Vi vill att det ska vara bra varje gång
vi tar emot någon.”
Träningen hålls i stor utsträckning av de äldre
juniorerna, i dagsläget en dryg handfull.
”Vi uppmuntrar dem som alla andra. De får gå
på kurs, får lite betalt, har gemensamma julfester
och trivs tillsammans.”
Det enda problemet är att de än så länge inte
fångat upp särskilt många tjejer. Därför startades
hösten 2016 en speciell tjejgrupp, också den med
en ledare som börjat i samband med Schackfyran,
Kaberi Mitra.

DET GÅR BRA

MANUS & ILLUSTRATION ULF BILLQVIST

SÅ KANSKE ÄR nyckeln att fler klubbar använder
Schackfyranmästaren på samma sätt. SSF kan
hjälpa till att trycka upp informationsblad, vara
mentor, tipsa om att deltagarna kan lockas till
terminsstart med ett jippo och gratis fika ...
”Frågan är hur mycket förbundet kan göra”
säger Jesper. ”Vi har försökt hjälpa alla som vill
med Schackfyranmästaren. Jag skulle vilja hitta
den klubben som verkligen vill testa och satsa,
sedan spånar man fram en plan för hur man
ska gå tillväga och så får man svart på vitt
hur framgångsrikt konceptet är.”
Det får han svårt att göra när han i första
hand jobbar med skolschack. Och det är
just där region
instruktörerna kommer
in i bilden. Ytterligare en är på gång att
anställas, i Västmanland, Sörmland och
Uppland.
Fast allt börjar och slutar med klubbarnas
intresse av att ta hand om barnen. Vecka efter
vecka, månad efter månad, år efter år. n

Se det som en
uppmaning!
Ta kontakt!
TfS #4
2016
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¦ schackhistoriska

strövtåg

peterho@telia.com

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

SHS # 55

”Schackspel tillsammans
med en pilsnerflaska hör
inte heller till spelets vackra
kombinationer!”

Läkares tankar kring
schackspelares hälsa
i alla
fall de som elitsatsar, är oftast
vältränade och tänker på både
den fysiska och mentala hälsan.
För att hänga med i toppen
duger det inte att vara dagen
efter, eller rent av lite påverkad,
inför ett tävlingsparti.
Under 1900-talets första hälft
fanns det däremot gott om
historier om överförfriskade
spelare, till och med på världs
mästar
nivå. Inte minst våra
egna musketörer gav upp
hov
till det vi idag ser som roande
anekdoter, men som när det
hände egentligen var rätt tragiskt.

”Fenedrinpreparat är direkt
farliga för spelet …”

DAGENS SCHACKSPELARE,

”Däremot får kaffet och en
cigarett anses vara tillåtna
och ofta välmotiverade
stimulansmedel”.
llustration: Aydin Ramezani

Peter Holmgren är schack-

historiker och har skrivit
2 kg jubileumsbok för
Stockholms Schackförbund.

SCHACKLIVET I Stockholm under
1800-talet bedrevs till största
delen i rökiga ölcaféer eller upp
lysta salonger, båda miljöer med
god tillgång till alkoholhaltiga
drycker. Läkaren Bengt Boye
gav sina hälso
aspekter på
schack
spelet i TfS 1955/1.
Då hade visserligen schack
spelandet flyttat till mindre
glamorösa lokaler men det
fanns fortfarande skäl till några
varningens ord.

”… alkohol … avtrubbar
omdömesförmågan i spelet
och inverkar i hög grad
menligt på fältherrens för
måga att dirigera sina högst
komplicerade stridskrafter”
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Fenedrin var ett amfetamin
preparat som på 1940-talet kunde
köpas receptfritt på apotek.
TROTS ATT klubbarna ofta höll till
i föreningslokaler som minst av
allt förknippades med rökning
låg dimman tät ett par timmar
in på spelkvällen. Smeknamnet
”Rökkulan”, som användes för
ett kaffehus där man spelade
schack under 1800-talet, var
fortfarande
passande
när
under
tecknad gick med i en
klubb 1968. En askkopp vid
varje bräde var lika självklart
som schackklockan.
Boye ångrar sig också några
rader längre ner i sin essä:

”Den instängda och rökiga
atmo
sfären i spellokalen är
givetvis direkt hälsovådlig och
den ganska allmänt genom
förda vädringspausen borde
vara en obligatorisk hälsoregel.”

Erik Karlmark

En som måste ha lidit i det tysta
var ingen mindre än Sveriges
schackförbunds grundare Ludvig
Collijn. Han var känslig för
tobaksrök och för att göra det
något drägligare placerade man

honom vid vissa tillfällen i ett litet trångt sido
utrymme.
Gösta Stoltz rökte intensivt, men för Erik
Lundin lockade varken alkohol eller nikotin. Han
propagerade länge för rökfria tävlingar och 1975
togs frågan upp på kongressen efter en motion
från Medelpads schackförbund. Beslutet stannade
vid att rekommendera rökfria tävlingslokaler.
En stark kraft i debatten för rökförbud var
Sune Hjorth, medan den inbitne rökaren Bengt
Ekenberg förordade att det skulle förbli vid det
gamla. Opinionen mot rökning växte i takt med
insikterna om dess menliga effekter på hälsan
och i Luleå 1980 togs så det slutgiltiga beslutet att
förbundets tävlingar ska vara rökfria.
började ”ryssarnas” tränings
metoder bli uppmärksammade. De innehöll
överraskande stor mängd fysisk aktivitet vilket
gav spelarna den uthållighet som behövs för att
spela schack på toppnivå sex timmar per dag i fyra
veckor eller mer. Inför kandidatturneringen 1953
träffade idrottsjournalisten Henry Eidmark sin
gamle vän Gideon Ståhlberg. Han konstaterade
att hans allt vanligare förklaring ”genom ett svårt
förbiseende i slutspelet satte jag bort partiet”
säkerligen berodde på att Ståhlberg nu ökat rejält i
vikt, blivit korpulent och hade förlorat den tidigare
goda konditionen. Turneringen blev också ett av
Ståhlbergs riktiga bottennapp.
UNDER 50-TALET

HÄLSA HAR även en mental vinkel. Gösta Stoltz disku

terade gärna schackmästares nervösa sjukdomar
med läkaren Erik Karlmark. Stoltz såg, enligt
Karlmark, schackspelet som en terapeutisk källa
till stegring av sinnesstämningen. Hans idéer om
sinnesstämningshöjder gav sig till känna i ett säreget
intresse för psalmer och deras kulturella värden.
Karlmark utnyttjade senare korrespondens
schack som terapi och diagnostiskt medel vid sitt
arbete i fängelser, vårdhem och mentalsjukhus.
Hans grundläggande tanke var att hjälpa patienten
återskapa den kontakt med de samhälleliga
miljöerna som gått förlorad.
Karlmarks idéer framfördes som en bilaga
till Sveriges Schackförbunds anslagsansökan till
ecklesiastik
ministern 1965. Huruvida detta var
avgörande vet vi inte, men faktum är att ansökan
beviljades och förbundet fick för första gången
stöd för sin allmänna verksamhet.

llustration: Torsten Bjarre i TfS på 50-talet
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Schackspelande läkare
SOM SYNES HAR ett antal läkare gjort sig bemärkta
inom schackets domäner. Vilka var nu dessa
personer och vad gjorde de som läkare?

Bengt Axel Hultman-Boye (1893–1988) prakti
serade som läkare i Stockholm sedan början av
20-talet. Efter specialisering i invärtes medicin och
psykiatri blev han överläkare på Porla brunn 1933.
Brunnsvattnets höga halter av järn och kolsyra
ansågs bra för behandlingar mot gikt och reumatism.
När brunnen stängdes 1939 tog Boye tjänst
vid Långholmen som fångvårdsläkare. För sina
gärningar dubbades han till Riddare av Kungliga
Vasaorden. 1948–53 var Bengt Boye ordförande i
Stockholms schacksällskap.
insatte i och intresserade av
schackspelets påverkan på det mänskliga psyket
var just Erik Karlmark (1903–87). Med examina
i både medicin och jura hade han den perfekta
utbildningen för en rättsläkare. Karlmark
studerade under 20-talet i Sovjet och lärde sig
då ryska, något som senare skulle få Säpo att
misstänka honom för att vara sovjetisk spion när
han som läkare på Beckomberga tog sig an en
stressjuk man från FRA.
Som rättsläkare blev Karlmark inblandad i flera
intressanta fall. Vid Ivar Kreugers död 1932 lär
Karlmark som tilltänkt obducent ha sagt: "Detta
är inte ett självmord. Det är ett mord".
Någon egentlig obduktion genomfördes aldrig
vilket har bidragit till mystiken kring Kreugers
DEN KANSKE MEST
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bortgång. När Tyskland började undersöka Katyń
gravarna, där kvarlevorna av ett stort antal polska
officerare som mördats på order av Stalin hittades,
bjöds Karlmark in som svensk observatör. Han
avböjde dock medverkan efter samråd med
statsministern Per Albin Hansson.
Som 14-åring låg Karlmark sjuk i scharlakans
feber och fick då besök av sin fars arbetskamrat,
den nordiske mästaren A. H. Pettersson. De lätta
partierna blev uppenbarligen en bra skola för snart
var Karlmark kvalificerad för Stockholms södra SS
representationslag. Men ungdomsvännen Gösta
Stoltz förklarade för Karlmark att han inte hade
till
räcklig talang för att satsa på schack. Han
gjorde då ett uppehåll på 30 år och återkom först
på 60-talet.
1964 valdes Erik Karlmark till ordförande i
Stockholms Schackförbund. Han var sedan 1961
den självskrivne tävlingsläkaren vid Sveriges
Schackförbunds kongresser, en funktion vars
upprättande de gamla mästarna Gösta Stoltz
och Eric Jonsson starkt medverkade till. När
Sveriges Schackförbunds kongress 1967 skulle
börja förberedas insåg Karlmark att han mer
än någonsin behövdes i sin läkarroll och avstod
därför omval i Stockholms schackförbund.
Under åren som SM-läkare upplevde Karlmark
många allvarliga sjukdomsfall. En av hans
mer allmänna insatser var dunderkurer mot
förkylningar, något som Börje Jansson hade
glädje av i Nässjö 1970 när han vann sin andra
Sverigemästartitel.
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Nytt vykort med gammalt motiv

 Daniel Klosinski
n Erik Nilsson

Stickan
Andersson
föddes i Hova
1:a omnämnandet
av schack i
Sverige finns i
Erikskrönikan:
slaget vid Hova

Han var
Abbas
manager
Björn & Benny
skrev musikalen
Chess

och vi kan bokföra ännu ett
bevis på att vårt ädla spel är det nav världshistorien
roterar runt.
Erikskrönikan skrevs omkring 1320. Originalet
finns inte kvar men är känt från sex olika
handskrifter från 1400-talets andra hälft och
dessutom i fjorton senare versioner där de nyaste
är från 1600-talets början. Här beskrivs bland
mycket annat slaget vid Hova, som utspelade
sig 14 juni 1275. En bondehär under ledning av
kung Valdemar Birgersson besegrades av kungens
bröder Erik och Magnus. Segern medförde att
Magnus, som långt efter sin död fick tillnamnet
Magnus Ladulås, övertog den svenska kronan.
Under slaget vid Hova 1275 ska kung Valdemars
gemål ha spelat schack: hon ”leek skaktawel”.
Denna händelse har nu illustrerats av konstnären
Jessica Lindholm – känd för att ha format den
byst av Stickan Andersson som står framför hans
barndomshem på Hova torg – i form av ett vykort.
Bakom initiativet står Eva Fägerlind och hennes
man, som är född i Hova. De vill på detta sätt
stödja Hova schackklubb samt föra vidare Evas
fars arbete med att sprida schacket på allehanda
sätt. Han hette Gunnar Hjelm och verkade i
Spårvägens schackklubb i Stockholm.
I Hova arrangerar man årligen en medeltidsvecka
i juli med bland annat en schackturnering. Den
som är intresserad av att köpa vykortet kan
kontakta Eva Fägerlind eva.fagerlind@gmail.com n
CIRKELN ÄR SLUTEN

Det första dokumenterade omnämnandet av
schack i Sverige finns i Erikskrönikan från år 1320
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¤ kombinationer
 Erik Nilsson

n Björn Larsson

Martin Lokander har valt ut
Skol-SM-kombinationer.
Lösningar på nästa sida.

 Linus Eisele
n Erik Edblom


       
   
      
        
      
         
    
        

1. Svart drar (1p)

 Alex Sahlström
n Björn Larsen

2. Svart drar (1p)

 Tomasz Szczepanowski
n Philip Sandberg

3. Svart drar (1p)

 William Cardenas
n Martin Jogstad



    
 
      
   
 
   
    
   
        
  
      
    
   
 
     
   


4. Svart drar (2p)

 Nick Pedersen
n Sven Rosell

5. Svart drar (2p)

 Erland Jäppinen

n Baldur Teodor Pettersson

6. Vit drar (2p)

 Jesper Hansen

n David Bit-Narva



    
 
    
    
     
   
     
  
     
 
      
  
  

    
   


7. Svart drar (3p)

8. Svart drar (3p)

9. Svart drar (3p)
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1. 28...£xd1+! och vit gav upp inför matt i nästa drag.
2. 16...¥xg3+! 17.fxg3 £xd5 Svart har vunnit en bonde och försvagat vits kungsställning.
3. 26...¥d1! En avdragare som hotar både damen och matt på g2.
4. 22...¥xb4! 23.axb4?? (23.£d3 är enda draget. Svart har, till skillnad från tidigare, kompensation
för pjäsen.) 23...£a3+! (23...£a1+? 24.¤b1! vinner då kungen är säker.) 24.¢b1 ¦xb4 matt.
5. 13...¥xh2+! Springaren på f3 är överbelastad och svart har vunnit en bonde efter 14.¤xh2 £xg5.
6. 24.£xe6+ fxe6 25.¥xb8! ¦xb8 26.¦xa5! Bindningen gör att svart inte kan slå tillbaka och vit har
därmed vunnit en pjäs.
7.Vit har en merbonde, men kungen har för få försvarare. 24...¤f3+! 25.gxf3 (25.¥xf3 gxf3 hjälper
inte – kungen är fast i ett mattnät.) 25...gxf3 26.¥xf3 £xf3 27.£d1 £h3! Svart byter förstås inte
dam. Nu finns det inget försvar mot matt på g-linjen.
Ställningen är en katt bland hermelinerna – partiet spelades i Politiken Cup.
8. 14...¥c5+! Det finns inget bra sätt att blockera schacken. 15.¢h1 £xg3! Med kungen på h1 är
h2-bonden bunden. 16.¤f3 ¤g4 17.e3 ¦xh2+! Det är matt på gång.
9. 24...e4! Dubbelhot mot damen och löparen på b2. 25.¥xf6 exd3 26.¥xg7 dxe2+! Svart slår med
schack och är pjäs över. 26...¤e3 matt är också godkänt.
Antal poäng (samvetsbedömning)
0
Skaffa genast en personlig schackläkare
1-4
Har du drabbats av schackarmbåge?
5–12 Eller högt blodtryck?
13-17 Utmärkt – risken för Alzheimers är minimal
18
Din schackhälsa är på topp

Från TfS 2017/1 tar trefaldige Sverigemästaren
Hans Tikkanen över kombinationssidan. Hans
signum är konkret schack med mycket taktik.
I varje nummer ger Tikkanen dessutom ett taktiskt
tips för att vässa räkneförmågan. För tillfället skriver
han på Woodpecker Workbook, en bok om att träna
taktik genom att lösa enkla uppgifter om och om igen.

LÖSNINGAR FRÅN s. 40
BISKOPEN: 1.¥g2! ¥xg2 2.e4 f5 (2...c4 3.a7 cxd3+ 4.¢xd3 f5 5.a8£ ¥xe4+ 6.£xe4+ fxe4+ 7.¢xe4
och den avlägsna fribonden avgör.) 3.gxf5 exf5 4.a7 fxe4 5.d4! e3 6.dxe5 1-0 Svart är ett tempo långsam.
BEGRAVNINGEN: 1.h7+ ¢h8 2.¥g7+ ¢xh7 3.¥a1+ ¢g6 (3...¢g8 4.¦g7+ ¢f8 5.¦h7 och vit
plockar upp bonden.) 4.¦xc6+ ¢h5 5.¢b2!! Nyckeln är att begrava löparen på a1. 5...h1£ 6.¦h6+
¢xh6 och det är patt.
KRÄTSCHMER: 1.¥f6? hotar 2.¦f3 matt men 2..fxe4! försvarar. Vit måste få bort sin bonde på e4
och för att det ska gå måste han först få bort bonden på g5 och sedan bonden på e5. Schackar fram
och åter med i tur och ordning: torn, löpare och springare ordnar saken.
1.¦f3+! ¢xg5 2.¦g3+ ¢f4 3.¥h6+! ¢xe5 4.¥g7+ ¢f4 5.¤e2+! ¢xe4 6.¤c3+ ¢f4 7.¥f6!
Det finns inte längre något försvar mot 8.¦f3 matt. En magnifik idé framställd på ett mästerligt sätt!
LIND & AUNVER: Vit måste använda kungen för att kunna uppnå målet. Svarts dam tvingas
pendla mellan e8 och d8, annars följer ¥xe7 matt, men det gäller att skynda långsamt då 1.¢b1
faller på 1...£xb6+.
1.¢a2 £e8 2.¢b1 £d8 3.¢c1 £e8 4.¢d1 £d8 5.¢e2 £e8 6.¢e3 £d8 7.¢f4 £e8 8.¢g5 £d8
9.¢h6 £e8 10.¢h7 £d8 11.¢h8 £e8 12.¤h7 matt.
Enkel elegans med annorlunda kungsvandring från hörn till hörn!
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£ lång

rockad

JUAN MANUEL BELLÓN LÓPEZ
KAPTEN FÖR DAMLAGET I OS
l Har du någon favorit bland mat, musik, film
eller böcker?
Paella, romantisk musik, Ghost och The Never
ending Story.
l Vad äter du vid brädet?
Det enda jag äter vid brädet är min motståndares
pjäser!
l Hur rankingfixerad är du?
När jag hade ett bra elotal var det mycket viktigt.
Nu är det inte viktigt alls!

Foto: Lars OA Hedlund

¤ kombinationslösningar

Huvudvarianten anges
i fetstil. Ställningarna
på föregående sida.

l Vad är din attityd till tidsnöd?
Själv har jag sällan tidsnöd, men när Anna eller
Pia har ont om tid är jag mycket nervös.
l Är du vidskeplig?
Absolut inte!
l Har du mer tur eller otur vid brädet?
Normalt har jag mer tur än otur, men det är för att
jag håller ögonen öppna och för att jag tar risker.
l Är en oklar ställning halvbra eller halvdålig?
I en halvbra ställning tror jag att jag lyckas vinna
och i en halvdålig att jag håller remi!
l Vilken är din värsta förlust?
När jag förlorar mot någon jag inte gillar.
l Vad borde göras för svenskt schack?
Det är mycket som borde göras och bli mer
professionellt. Damschack är mycket förbisett.

l Har du någon dold talang?
Pia säger att jag är en bra skådespelare.
l Vilka svagheter har du?
Jag säger alltid vad jag tycker och det leder ofta
till problem.
l Vad uppskattar du?
Ärlighet och att min motståndare låter mig vinna.
l Vill du leva på att spela schack?
Existerar något annat liv?

l Vilken öppning skulle du absolut inte spela?
Varken Berliner eller Franskt.

l Vilket är ditt bästa tips för en tråkig hotellkväll?
En bättre middag med trevligt sällskap (och
naturligtvis med vin). Om sällskapet ändå är
tråkigt föredrar jag att se på fotboll.

l Vad vill du lära dig?
Att simma!

l Lång eller kort rockad?
Motsatt rockad!
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Anders Sandström sätter punkt
för detta nummer. Har du synpunkter eller önskemål? Hör av
dig till axel.smith@schack.se

¢ försegling
"SCHACKET ÄTER SINA BARN" är ett talesätt med
oklart ursprung. Men dess relevans är lika
drabbande varje gång det dyker upp i minnes
floden.
Schack är en kamp om tid, i spelet och utanför.
Att få tiden att räcka till är det eviga problemet –
på schackklockan och i livet. Den store Kasparov
brukade lägga av sig armbandsuret när han rättat
till pjäserna i utgångsställningen för att markera
att han klev in i en annan tidszon.
Andra har följt exemplet.
Ni vet hur det är vid brädet. Sekunderna tickar,
timmarna rusar, åren går. Och arbetsveckorna
släpar sig långsamt fram mot klubbkvällens lång
parti eller söndagens lagmatch.
Där utanför byts sommaren mot vinter utan
mellanliggande höst. Och våren glider förbi som
en skugga, med upplysta mellanstationer som
påsk i Norrköping och Kristi Himmelsfärd i
Tylösand.
Hur sådant kan påverka relationer och karriär har
många av oss fått lära sig, som en smärtsam läxa.

’’

Svenska Schackbutiken AB

DET KAN VARA svårt att motivera tio
timmars frånvaro en söndag med
partner och små barn väntande hemma.
Jag brukar själv, med omgivningens goda minne,
spela en stor öppen turnering i Barcelona, två
veckor i augusti varje år. En annan flitig deltagare är
en brittisk professor som blivit en god vän. Senast
blev vi tillsammans intervjuade av lokal media.
Plötsligt säger vännen Graham – en medelstark
schackspelare med en ytterst högsvansad
akademisk karriär – något som får mig att haja till.
Han säger: "Jag har egentligen alltid tyckt att
schacket är roligare än jobbet!"
I det här numret av TfS berättar vi om
schackmästare som varit eller blivit mer eller
mindre rubbade. I grunden för dem alla har legat
en stor passion för schack.
Till sist har spelet slukat dem, när för mycket
inte längre var nog. Många av oss vanliga
träflyttare bär säkert också en skärva av det
mörkret inom oss.
Schack är helt enkelt lite för kul för vårt eget bästa.

Vi ser här saken som en mycket
viktig fråga om trivsel och
hygien – och framtidsbilden av
schackklubbar för icke rökare!

I TfS 1956/2 frågar man sig när den första rökfria schack
klubben ska bildas. 1975 motionerar Medelpads Schack
förbund om att göra alla tävlingar rökfria, och fem år senare
beslutar kongressen att det är dags.

ANDERS SANDSTRÖM

175

Antalet anmälda länder i Schack-OS.
Rekordet från Tromsø missades dock
då tio lag från Afrika förhindrades av
visum- eller reseproblem. Jämförelsevis
har FN 193 medlemsstater.

NÄSTA NUMMER av TfS når läsarna efter årsskiftet

’’

Många spelare kan reglerna allt för dåligt.
Schackdomarens verktygslåda – vad gör de egentligen? Och har du koll på reglerna?
Dessutom: TfS är på plats vid VM-matchen på Manhattan. Putinvänlige Sergej
Karjakin möter Magnus Carlsen, en uttalad socialdemokrat.
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”Hos oss blir schack enkelt”

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/webshop: 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

DGT Pi Chess Computer av DGT Projects 2016, 2695 kr
DGT fortsätter att leda den tekniska utvecklingen inom schacket. DGT Pi är en
schackdator som man kopplar till ett DGT sensorbräde (pris från 5200 kr).
DGT Pi har 6 olika schackmotorer inprogrammerade. Stockﬁsh är en av dem.
Man kan välja nivåer från 1100 (absolut nybörjare) till super GM.
Du kan naturligtvis använda DGT Pi som en vanlig DGT 3000, vilken råkar vara
världens bästa schackklocka! Många ﬂer funktioner ﬁnns. Läs mer på vår hemsida.

Dynamic Decision making in chess

Boris Gelfand, 2016, 282 sidor, hård pärm, pris 290 kr
Gelfand första bok har gjort stor succé på alla nivåer världen över. Han förklarar exakt vad
man behöver räkna på och vilka beslut som måste grundas på erfarenhet. Då handlade det
om partier som man kunde säga hade en positionell karaktär. Nu undersöker han dynamiska
ställningar. Hur bestämmer man vilket drag man ska göra? Hur långt måste man räkna, hur
brett och hur exakt? Kunskap förmedlas samtidigt som han berättar om olika anektoder
från sitt schackliv. Hur var det att gå i Petrosjans schackskola? Jo, på kvällarna spelade
Petro blixt med eleverna med alla tänkbara handikapp. Eleverna ﬁck tex på förhand säga
var de ville bli mattade. Sa man h8, så blev det h8! - Ett läraktigt nöje!

Ny Svensk Tävlingsmodell 2017, pris 350 kr
Efter ﬂera års prövande med olika material och
typer av pjäser och storlekar har vi äntligen
hittat fram till en modell som kommer att hålla i
många år framöver. Vi talar då om såväl utseende
och kvalitet. Det rör sig om vårt kolorerade
schackbräde i styv papp samt pjäser i en enkel
och ren Stauntonvariant; den så kallade “German
Knight”. Storleken är Staunton 5 och materialet
är buxbom samt eboniserad (svart pianolack)
buxbom. De hamonierar perfekt till rutor som är
5X5 cm. Undertill har vi en klassisk grön ﬁlt för
en mjuk och tyst spelupplevelse. Spelet har lång hållbarhet; minst 10 år utan problem. Speciellt pjäserna har vi svårt
att se hur de ska slitas ut. Pjäserna löst kostar 250 kr per set. Köper du 10 kompletta set betalar du 2500 kr.

The Fianchetto Solution
av Neiman, 2016, 220 sidor, 230 kr

Om man tycker det är lite läskigt att spela i turneringar på grund av all teori som ﬁnns om öppningar
kan man prova 1.g3 som vit och 1.g6 som svart. Därefter fortsätter man med sunda och stabila drag
för att på så vis kunna stå emot i princip vad som helst. Neiman servar med en komplett repertoar för
vit och svart. Den är enkel att lära sig. Låt kungslöparen bli din bästa försvarare och anfallare!

Erbjudande! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev! Som ny prenumerant
får du 10% på ett köp. Våra nyhetsbrev innehåller rabatter och
erbjudanden. Gå in på www.schackbutiken.se för mer information.

POSTTIDNING

B

Sveriges Schackförbund
Kabelvägen 19
602 10 Norrköping

CHESSBASE 14

Alla, från världsmästaren till amatören i
grannhuset, använder ChessBase. Påbörja
din personliga framgångssaga med ChessBase
14 nu och få ut än mer av ditt schackintresse.
ChessBase 14 är tillgängligt som DVDROMskiva eller nedladdning.

CHESSBASE ACCount:
Access the world of
ChessBase from
wherever you are 24/7!

PlAyCHESS
The ultimate chess
experience

lIVE DAtABASE
Professional research:
8 million games online

My GAMES ClouD
Your one-stop
cloud storage area

FRItZ onlInE
Your browser-based
chess engine

VIDEoS
Private
Masterclasses

oPEnInGS
Welcome to modern
opening preparation

tRAInInG
Calculate, sacrifice,
mate

EnGInE ClouD
Top engine on the
best hardware

lEt‘S CHECK
Knowledge is mate:
200 million analyses

CB nEWS
The world-renowned
chess news portal

Från ”A” för analys till ”Ö” för överbelastning:
I ChessBase 14 finns en räcka förbättringar vilka gör det enklare att lägga in egna partier
eller analyser, liksom skapandet av träningseller övningsmaterial. Den nya funktionen ”Assisted Analysis” är ett enastående exempel:
när du för in ett nytt parti kan du klicka på en
pjäs och du får en värdering för alla teoretisk
möjliga drag och de markeras i färg på brädet. Sålunda kan du innan du utför ett drag
se ifall det finns något som är bättre än det
du spelat/tänkte analysera. Detta gör inte
bara införandet av drag enkelt, utan ger dig
även möjlighet till fortlöpande variantberäkningsträning på enkelt sätt.

De nya ChessBase 14 paketen*

En annan nyhet i ChessBase 14 är att du får tillgång till kommenterade partier i ”Live Database”. I kombination med ett ”Premium Account”
har du även tillgång till kompletta analyser av
många fräscha partier från toppturneringarna runt om i världen. Eftersom ”Live Database” har blivit allt viktigare när man söker
jämförbara partier, uppdaterar ChessBase 14
sökningarna automatiskt (drag för drag) från
”Live Database” när du spelar igenom partier.

• ChessBase 14 Programvara med tillgång till
Live-Database (8 miljoner partier)
• Mega Database 2017 (70 000 kommenterade
partier inkluderat)
• CBMagazine prenumeration Ett år (6 nummer)
• Database-Update-Service fram till sista
december 2017
• Ett års premium medlemskap på playchess
och ChessBase Accounts

Andra förbättringar: Uppfräschning av partinotationen med diagram och färger för att
lättare kunna följa bivarianter. Nu har man en
login som gäller för alla servrar hos ChessBase (Playchess, ChessBase Cloud, Let’s Check,
ChessBase Accounts). Nu ingår ”Blundercheck” i ChessBase 14 vilket gör att du snabbt
kan scanna igenom hela partier för att se om
där finns några bortsättningar. Nu sparas även
dina tidigare sökningar vilket gör att du snabbt
kan söka igen. ChessBase 14 har samma design som det senaste Officepaketet. Något
som många användare önskat är förenkling av
export av diagram till Worddokument. Nu är
det löst! Du kan skapa en lista med diagram
och skicka den till Word. Det är överhuvud
taget enklare att producera träningsmaterial.
Nu är det t ex enklare att skapa träningsfrågor
i partierna. Sökningar på bondestrukturer är
mer automatiserat! ChessBase har även förbättrat databashanteringen på olika sätt. Om
man vill uppdatera ett parti i Big eller Mega
Database går det mycket snabbare!
Att finna dubletter är lite lurigt, men här har de
lagt ner möda. Samt många fler förbättringar.

starter paCkage

1800 sek

• ChessBase 14 Programvara med tillgång till
Live-Database (8 miljoner partier)
• Big Database 2017
• CBMagazine prenumeration 6 månader
(3 nummer)
• Database-Update-Service through end of 2017
• Sex månders premium medlemskap på playchess och ChessBase Accounts

Mega paCkage

preMiuM paCkage

2650 sek

3600 sek

• ChessBase 14 Programvara med tillgång till
Live-Database (8 miljoner partier)
• Mega Database 2017 (70 000 kommenterade
partier inkluderat)
• CBMagazine prenumeration Ett år (6 nummer)
• Database-Update-Service fram till sista
december 2017
• Ett års premium medlemskap på playchess
och ChessBase Accounts
• Corr Database 2015
• Endgameturbo 4

upDate froM ChessBase 13
to ChessBase 14
980 sek
• ChessBase 14 Programvara med tillgång
till Live-Database (8 miljoner partier)
• Tre månders premium medlemskap på
playchess och ChessBase Accounts

CHESSBASE GMBH · Osterbekstr. 90a · 22083 Hamburg · Germany
E-Mail: info@chessbase.com · www.chessbase.com
ChessBase online-shop: shop.chessbase.com

* Tillgänglig runt mitten av november 2016

