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Schackspel
i livets slutskede
Rulle Stenlund återvänder till Baklandet för att dö. Med sig har han ett
vackert schackspel och ett par liter
morfin.
”Män som spelar schack” är Kent
Lundholms femte roman om männi
skorna i byn Baklandet. Dit kommer
man bara om man håller till vänster
och kör tills vägen slutar.
”Schackspel, vänskap, alkohol och
skrönor gör att dödens intentioner
kommer på skam. Absurditeter, vulgariteter, finurligheter och vanligheter
kombineras i en prosa som i sina bästa stunder påminner om Stig ”Slas”
Claesson.” (Jan Hansson, BTJhäftet)
Tilltalet i romanen är drastiskt. Bibliotekstjänst gjorde en,
visserligen försiktig, jämförelse med Stig Claesson, Slas. Författare som Mikael Niemi eller Birger Vikström kan man kanske
också komma att tänka på. Detta som en antydan av stämningsläge och hållning, då Kent Lundholm, utanför Västerbotten, kanske inte är så bekant. Det var han ialla fall inte för mig,
innan jag (schackentusiast som jag är ) fick ögonen på den här
romanen.
Lasse Linusson, Gotlands Tidningar
www.ordvisor.se
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Schacket mot nya höjder

LEDARE
Svenskt schacks pulsåder är i full gång igen – det allsvenska seriesystemet.
Ordförande Ted Gemzell drömmer om en energisk säsong.

F

J

ör min del är det fantastiskt att få
ust nu pustar jag ut efter Hasselrepresentera ett lag och samtidigt
backen Chess Open som gav mig
få möta spelare som man sällan
nya schackliga erfarenheter i en
stöter på i vanliga fall på klubbkvällarna.
halloweeninspirerad miljö på DjurMöjligheten ges även att få upptäcka nya
gården i Stockholm. Jag fick spela två
platser och ta del av andra klubbars själ
långa slutspel och jag förundras fortoch historia.
farande över hur svårt det kan vara med
Jag hade förmånen att hinna med att
så få pjäser på brädan, ett litet misstag
uppleva första sammandraget för ElitTed Gemzell får oerhörda konsekvenser. (Speciellt när
serien och Superettan i Uppsala. En fröjd
det är man själv som gör dem...)
är ordförande
att få ta del av energin och spännande att
I min ungdom på 70-talet minns jag
i Sveriges
samtidigt få följa så många matcher på
Schackförbund att träningen var till stor del fokuserad på
plats. Modellen med sammandrag tror
slutspel, nu känns fokus ligga mer i öppoch spelar i
Allsvenskan för ningsfasen. Beror det på kortare betänkejag kan vara en framtida modell även i
Stockholms SS tid? Är det en slump att bra spelare oftast
lägre divisioner. Vi ser initiativ till allt
fler minisammandrag, vilket ofta
har fördel när ett slutspel tar sin
är kostnadseffektivt vid långa
början? Spännande att i detta
resvägar.
nummer få kvalitativ inspiration
I TfS 2017/4 berättades det om
av stjärnskribenten Mihail Marin
Gnarps SK, där flera spelare ser
hur man kan undvika slutspelshelgsammandragen som
misstag.
säsongens höjdpunkt.
Fortsätt följa schack.se som
Artikeln finns som
redogör för såväl de stora som
alla andra 124
små händelserna inom schacket.
årgångar i
Önskar alla en bra avslutning på
det digitala
2019 och missa inte Rilton Cup
TfS-arkivet.
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TURNING TORSO CHESS EVENT

Längst upp i Nordens högsta byggnad arrangerade Bengt Kvisth
historiens starkaste blixtturnering med svenska spelare. När
han bjuder in säger man inte nej. Emanuel Berg tog bilen från
Arvika, 110 mil tur och retur. Hans Tikkanen tittade på ett
bräde för första gången sedan Blixt-SM. Och Ferdinand Hellers
gjorde comeback i större sammanhang.
– Jag var väldigt nervös innan det började, sa han efteråt. Men
jag tycker inte att jag gjorde bort mig.
Efter att ha blivit utspelad av Nils Grandelius i rond tre (bilden)
vågade en av medtävlarna inte prata med Hellers i vilorummet – det
såg ut som att det hängde ett svart åskmoln över honom.
– Det är klart att man blir sur när man förlorar. Annars ska
man inte spela.
Därefter följde åtta partier utan förlust.
– Det är sådana här turneringar jag kan spela. Annat har jag
inte tid med.
LOKALEN BEGRÄNSADE åskådarantalet till 75. Vid lunchpausen

gjordes dock en del rockader så att fler fick komma in. Resten
fick titta hemifrån. Schack.se beräknar att tre av fyra svenska
klubbspelare följde tävlingen, och att totalt 25 000 personer var
inne på livesändningen.
– Flera spelare sa att detta var den bästa miljö de spelat
schack i, sa Bengt Kvisth. Någon sa grandiost!
Kunde något varit bättre?
– Nej. Nu kan man lägga ner med gott samvete. Bättre än så
här blir det inte!

Turning Torso
1. Nils Grandelius
2. Evgenij Agrest
3. Hans Tikkanen
4. Stellan Brynell
5. Ferdinand Hellers
6. Harry Schüssler
7. Emanuel Berg
8. Jonny Hector

1 2 3 4 5 6 7 8

∑

- 0½ 11 11 1½ 1½ 10 11
1½ - 0½ ½1 ½½ 1½ 11 11
00 1½ - ½1 0½ 0½ 11 11
00 ½0 ½0 - 1½ ½½ 11 ½1
0½ ½½ 1½ 0½ - ½0 ½0 11
0½ 0½ 1½ ½½ 1½ - 0½ 0½
01 00 00 00 ½1 1½ - 1½
00 00 00 ½0 00 1½ 0½ -

10½
10
8
7
6½
6
5½
2½

GRANDELIUS-HELLERS: 1.¤f3 d5 2.g3 c5 3.¥g2 ¤c6
4.d4 e6 5.0-0 ¤f6 6.c4 ¥e7 7.cxd5 exd5 8.dxc5 ¥xc5
9.¤c3 0-0 10.a3 ¦e8 11.b4 ¥b6 12.¥b2 ¥g4 13.¤a4 ¥c7
14.¤c5 b6 15.¤a6 ¥xf3. Hur avgörTURNING
vit? LösningTORSO
på sida 5
60.

Vilka associationer ger schack?
Mörka, tycker formgivaren för
omslaget till en färsk deckare.

”Under VM-matcher arbetar
spelarna idag 12-14 timmar per
dag. Om matcherna skulle gå över
20 partier tror jag att båda spelarna
hamnar på sjukhuset.”

SCHACKHJÄLP. Filippinerna är ett av de länder som

Foto: Andreas Kontokanis

EN PASSANT

Under denna vinjett skriver vi
både om större nyheter och sådant som hänt i förbigående.

Vladimir Kramnik jämför stressen för dagens elitspelare
jämfört med före det fanns långa datoranalyser att memorera.

ISLE OF MAN. Historiens starkaste Open spelades
i september, med Nils Grandelius på 39:e plats. På bilden
kämpar den 34-årige ukrainske världsstjärnan ANTON KOROBOV
förgäves för att lotsa ner sin b-bonde mot Ahmed Adly
(Egypten). Vinnaren Wang Hao (Kina) kvalificerade sig till
kandidatturneringen i Jekaterinburg i mars. Han utmanas
av Teimur Radjabov (World Cup), Fabiano Caruana (VMutmanare), Ding Liren & Anish Giri (elo), arrangörens
wild card och två spelare från Fide Grand Prix (troligen
Alexander Grischuk & Maxim Vachier-Lagrave).

drabbas hårdast av klimatförändringarna med tyfoner, orkaner
och översvämningar. I september fick skolelever ledigt för att
genom Operation Dagsverke samla in pengar. Elever på Tunaskolan i Lund lät förbipasserande spela schack mot betalning.
Pengarna använder Unicef till att utbilda föräldrar, lärare och
elever i hur skolor för funktionsnedsatta ska förbereda sig inför
katastroferna.

6000

Så många kaloriers förbränning
har stressforskaren Robert
Sapolsky vid Stanford University uppmätt under en dag hos
elitschackspelare. Tripplat syreintag och ökat blodtryck gör att
Sapolsky jämför insatsen med
elitidrottare.
Magnus Carlsen har anpassat
sig till studierna och sitter nu
mer upprätt för att undvika att
pressa ihop lungorna.

8

Så många kilo gick Rustam
Kasimdzjanov ner under den
sex partier långa match som
gjorde honom till världsmästare 2004. Fabiano Caruana
rapporterar om 4-7 kg per turnering. Utöver brända kalorier
anges tidsbrist, stress och dålig
aptit som orsaker.
Magnus Carlsens lösning? Att
radikalt minska tiden för förberedelser och på så vis behålla
kroppen i balans.

Foto: Maria Emelianova

TALANGFABRIK.
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EN PASSANT

I TfS 2018/2 skrev vi om hur
man uttalade Rameshbabu
Praggnanandhaas namn. Efter
Xtracon Chess Open är det fler
som känner till honom. 13 år
ung vann tidernas näst yngste
stormästare tävlingen på 8½/10.
EN PASSANT
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STORMÄSTAREN
Med Träningstips från Sydamerika var Johan Hellsten först ut i artikelserien Stormästaren.
I fem år skrev de svenska stormästarna om valfritt ämne, med enda kravet att ge minst ett
träningstips. Så vad rekommenderar de?

Gör som vi!
1

SPELA MYCKET MOT HÅRT MOTSTÅND

Tävling är bästa träning. För 40 % är det
viktigaste rådet att spela mycket mot starkt
motstånd, ofta med tillägget att spela ut
partierna. Inga fegremier!

2

SPELA IGENOM KOMMENTERADE
PARTIER MED BRÄDE

Ett lika vanligt råd, såväl från de stormästare som
fått sin schackfostran före Fritz som de som växt
upp med analysmotorer. Några tips:
 Lägg då och då några minuter på att tänka
över ställningen och gissa nästa drag. På det
viset blir läsningen aktiv träning.
 Kunskaperna sätter sig djupare med bräde än
om partierna spelas igenom på datorn.
 Leta reda på välkommenterade partier, såväl
från böcker som tidskrifter. (Tips: Marins
slutspelsakademi på sida 28.)
 Två stormästare rekommenderar dock
snarare att i stället spela igenom många
okommenterade partier ur Informator för att
känna igen mönster och standarddrag.

3

HITTA EN TRÄNINGSKOMPIS

En vän ger inte bara värdefull input utan gör
också träningen roligare – vilket är viktigt!
Datorn är inte denna träningskompis. Vänta med
analysmotorn – fråga gärna motståndaren om en
efteranalys. Att undvika datorbedömningar gäller
även livesändningar.

8
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ÖPPNINGAR

Inget prioriterat område – taktik är viktigare. De
två tips som nämns är att variera öppningarna för
att lära sig olika typställningar och att inte vara
handfallen om man glömt teorin – se ställningen
med dina egna ögon.

5

VID BRÄDET

En del tips gäller inställningen vid brädet. Att
spela är redan den bästa träningen, men den
går att göra ännu mer givande genom att lita på
sin intuition och att spela svårt schack. Var inte
rädd för att värdera dynamiska faktorer högre än
material och terräng. Det kan också vara bra att:
 Ibland försöka tänka som en dator
 Tänka på vad ställningen kräver innan man
räknar varianter
 Skriv ner betänketiden för att kunna
utvärdera tidsanvändningen efteråt

6

ÖVRIGT

Två artiklar tar upp vikten av fysisk träning för
att orka koncentrera sig under långa partier. En
annan nämner vikten av att bli sin en schackpsykolog. Vilken sorts partier ogillar motståndaren? Och vad trivs du med?
Till sist: fortsätt utvecklas även utanför schacket –
men frigör samtidigt mer tid till schack Vad väntar
du på?

Att spela är redan den bästa träningen, men den går att göra ännu mer
givande genom att lita på sin intuition och att spela svårt schack.

STORMÄSTAREN

ALLA STORMÄSTARE håller natur-

ligtvis inte med om allt, men
deras röster var överraskande
unisona. Schackträning är
kanske inte så svårt ändå, det tar
bara mycket tid.




    
    
    
    



Vit drar – var inte orolig om
du glömt bort teorin.
Alla artiklar går
att hitta på

Artiklar
Johan Hellsten
Hans Tikkanen
Thomas Ernst
Erik Blomqvist
Emanuel Berg
Lars Karlsson
Ralf Åkesson
Pontus Carlsson
Harry Schüssler
Pia Cramling
Evgenij Agrest
Axel Smith
Tiger Hillarp
Ferdinand Hellers
Ulf Andersson
Nils Grandelius
Juan Bellón
Stellan Brynell
Jonny Hector
Daniel Semcesen

Träningstips från Sydamerika
Livesändning som träning
Strategiska och taktiska tips
Glupska bonderov
Kamp vid brädet
Dynamisk kraft
Motivation vid brädet
Hur blir man bättre i schack?
Mina råd till Anders Larsson
OS i Baku – toppinsats av damlaget
På spaning efter obalans
Slumpmässiga drag
Tikkanens paradnummer
Svårigheterna med en comeback
Det mysigaste partiet
I trollkarlens laboratorium
Abonnent på skönhetspris
11:e-plats i Batumi
Schackpartiets anatomi
En reflektor vid brädet

2014/3
2014/4
2015/1
2015/2
2015/3
2015/4
2016/1
2016/2
2016/3
2016/4
2017/1
2017/2
2017/3
2017/4
2018/1
2018/2
2018/3
2018/4
2019/1
2019/2

STORMÄSTAREN
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 Peter Schreiner
n Erik Blomqvist
þ Lag-EM 2019

Landslaget i
Georgien

B

atumi har blivit en rutinerad mästerskapsarrangör. Efter OS 2018 tog den
georgiska kuststaden sig an värdskapet
för Lag-EM.
Arrangemanget höll hög klass och de svenska
spelarna hade inget att anmärka på. Spellokalen
låg precis vid Svarta havet och mellan ronderna
kunde man koppla av i det vidsträckta strandområdet, där vissa dristade sig till ett dopp. Några
vågade inte gå i parken på grund av alla lösspringande hundar, men de var mer nyfikna än
arga.
Sverige ställde upp med ett lag i vardera klass.
I öppen klass spelade Nils Grandelius, Tiger
Hillarp, Erik Blomqvist, Jonatan Westerberg

10

LAG-EM

Foto: Siv Bengtsson

TEXT ELLINOR FRISK
och Pontus Carlsson med Peter Bergström som
kapten och i damklassen Pia Cramling, Ellinor
Frisk, Siv Bengtsson, Borislava Borisova och Anna
Cramling med Juan Bellón som kapten (de två
sistnämnda på bilden ovan).
De svenska lagen gjorde inga topprestationer
denna gång och slutade på 21:a (seedade som nr
20) respektive 26:e (22) plats.
Nämnas bör dock Pia Cramlings insats som
räckte till en silvermedalj på bord 1. De tre senaste
gångerna Pia har spelat för Sverige i lagmästerskap
har det blivit medalj varje gång, fantastiskt!
Även Erik Blomqvist gjorde en storstilad insats
och kommenterar här sitt vinstparti i matchen
mot Österrike.

Österrike är ett lag vi har stött på
några gånger i lagsammanhang
de senaste åren. Vi slog dem i
Lag-EM 2015 men förlorade i
OS förra året. De har ett lag som
rent rankingmässigt påminner
lite om vårt med en stark
förstabordsspelare i Ragger och
ett hyfsat lag i övrigt. Det blev en
jämn match även denna gång.
1.¤f3 c5 2.c4 ¤f6 3.¤c3 e6
4.g3 b6 5.¥g2 ¥b7 6.0–0 ¥e7
7.d4 cxd4 8.£xd4 0–0 9.b3
Min motståndare verkade inte
vara förberedd på att jag skulle
spela Hedgehog och väljer inte
några kritiska fortsättningar.
Vanligt är att spela det flexibla
9.¦d1 som håller öppet åt vilket
håll löparen ska gå.
9...d6
Jag övervägde för en kort stund
att försöka utjämna direkt
genom 9...d5.


  
 
   
    
   
  
 
   


10.¥b2 a6 11.¦fd1 ¤bd7 12.¤d2
En solid fortsättning men
knappast något som ställer
svart på några prov. Schreiner
var tillbaka i laget efter att ha
förlorat i deras första match och
vilat under rond 2 och 3. Det
kändes under vårt parti som
att han var ute efter att behålla
kontroll och riskminimera.
Mer ambitiöst är 12.e4 även
om vi har en okej version av

igelkottsuppställningen.
12...¥xg2 13.¢xg2 £c7
Lika bra är att ställa damen på
b8.
14.¤de4 ¦fd8


  
 
  
    
  
   
 
   


15.¢g1
Ett annat normalt sätt att lösa
problemet på diagonalen är att
istället göra 15.f3.
Möjligheten fanns också att
förenkla genom 15.¤xf6†. Jag
räknade på om det går att ta med
löparen vilket verkar spelbart:
15...¥xf6
16.£xd6
£b7†
17.¢g1 (17.f3?! ¤e5 18.£b4
¤g4! med initiativ.) 17...¤e5
18.£a3 ¤c6 och damen står så
pass klumpigt på a3 att detta ser
ut att utmynna i lika spel.
15...¤e8!
Visserligen ett standarddrag i
dessa ställningar men ett snyggt
sådant. En tillfällig reträtt som
visar för vit att han bara skenbart
har aktivare pjäser. Svårigheten
i att möta Hedgehog är att det
är svart som har de potentiella
bondeframstötarna med ...b7b5 eller ...d7-d5. Det syntes
också att min motståndare inte
längre var helt komfortabel med
ställningen.
Svart ska undvika 15...¤xe4??
16.¤d5!.
16.£e3 £b7 17.a4
Förhindrar ...b7-b5 men lämnar
också bonden på b3 som måltavla.
17...¤c5 18.¤d2
Kändes passivt men det är

kanske okej att spela så. Om
svart kan retirera med sin
springare kan vit göra detsamma. Jag förväntade 18.b4, då
det är intressant att backa till d7.
Man kan också byta på e4 och
genomföra d5 inom kort.
18.¤xc5 bxc5 illustrerar
nackdelen med att vit spelat a4.
18...¦ac8
Jag ville ha tornet för att trycka
mot c4-bonden ifall vit hade
gjort det förväntade b3-b4.
19.¦ab1
Möjligheten fanns att spela mer
aktivt: 19.b4 ¤d7 20.¤d5 ¥f8
21.¤f4.
19...¤f6 20.¥a1


  
 
  
    
  
   
   
  


20...d5!
Det har varit försiktigt spel från
vits sida och nu är svart redo att
ta initiativet.
21.£f3
Även 21.cxd5 ¤xd5 22.¤xd5
£xd5 är mer komfortabelt för
svart men det går nog att utjämna.
21...d4 22.£xb7 ¤xb7 23.¤a2
23.¤ce4 ¤xe4 24.¤xe4 ¤c5
25.¤xc5 bxc5 ger fördel svart.
23...e5 24.¤f3
Bättre var förmodligen 24.e3
dxe3 25.fxe3. Enligt min
mening har vit genomgående
spelat lite dumt och inte minst
passivt, men likväl behöver inte
ställningen vara så dålig.
24...¥d6
Starkare än ...¤d7.
25.e3?
LAG-EM
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Det sägs att vinet kommer från Georgien. Siv Bengtsson, Ellinor Frisk, Pia Cramling, Juan Bellón & Tiger Hillarp provsmakar.

Naturligt drag för att få igång
löparen på a1 och även ha
möjligheten att återvända med
springaren till c3, men det visar
sig vara fel läge.
25...dxe3 26.fxe3


  
 
   
    
  
  
   
  


26...¤g4!
Poängen med att svart låtit
springaren stå kvar på f6.
27.¦e1 f6!
Neutraliserar hästen på f3
och löparen på a1. Problemet
med löparen kvarstår resten av
partiet. Svart har klar fördel.
28.e4
Det fanns alternativ men inget
som är speciellt bra.
28...b5!?
Hade springaren på a2 redan
stått på d5 så vore ställningsbedömningen helt annor-

12

LAG-EM

lunda. För mig gäller det bara
att agera snabbt innan vit får
ordning på pjäserna. Starkt var
också 28...¥c5† 29.¢g2 ¦d3.
29.axb5 axb5 30.¤c3
Ger bort en bonde men får
åtminstone springaren involverad i spelet.
30...bxc4 31.bxc4 ¤a5 32.¤d5
¤xc4


  
   
    
   
 
   
    
   


Med fyra bönder mot tre på
samma flygel borde vit ha
remichanser. Ett problem är
att löparen fortfarande är felplacerad på a1.
I partiet kollapsar ställningen
förvånansvärt fort i lättare tidsnöd.
33.¢g2 ¥c5 34.¦b3 ¦a8
35.¦c3? ¤ce3†?!
Förenklar genom att byta bort

vits bäst placerade pjäs som
är springaren på d5. Det fanns
dock betydligt starkare fortsättningar.
Vinner gör 35...¦a2† 36.¢h3
¤f2† 37.¢h4 ¦a4 och datorn
indikerar att det är helt slut
vilket kanske inte är helt uppenbart vid första anblicken.
36.¤xe3 ¥xe3


  
   
    
    
  
   
   
    


37.¢h3?
Normalt var 37.¦c2 för att
täcka andra raden. Då får jag
välja diagonal för löparen. Efter
37...¥h6 38.¢h3 ¤e3 är bonden
på e4 är svag och riskerar att
falla.
37...¤f2† 38.¢h4 ¤d1
0-1
En skön avslutning. Vit gav upp
då han förlorar en kvalitet.

yssland imponerade stort
och vann båda klasserna.
På prisutdelningen var
det dock engelsmännen
som var gladast över sin
tredjeplats.
David
Howell
kostade till och med på sig en
liten segerdans. Mer sådant!
Ett lag som satte färg på turneringen var annars Georgien
3 som ställde upp med ett rent
juniorlag i damklassen. I var
och varannan match vann de
mot spelare med flera hundra
poäng högre elo. Schack, och
framför allt damschack, är stort
i Georgien. Landslagsspelarna
är nationalidoler och återväxten
verkar alltså vara god.

På Batumis strandpromenad kunde flanörerna betrakta det georgiska
damlaget – som till fyra femtedelar var identisk med den klubb som
vann Europacupen (se sid 38). Tänk om något liknande synts på
Strandvägen i Stockholm!

VID BRÄDET

UTANFÖR BRÄDET

Sex av damlagets nio matcher slutade
oavgjort eller med uddamålsseger. När varje
halva har stor betydelse blir pressen större
på spelarna – och just därför var det skönt
att ha med Pia Cramling i laget.
Hon är också mycket peppande och sa
ofta: ”Vi gjorde en bra match idag!” Den
positiva inställningen gjorde det lättare för
alla andra.
I en av matcherna var det på väg att gå
riktigt illa när en av våra spelare i förvirring
tog tag i fel pjäs, vilket hade inneburit direkt
förlust. Men ingen såg vad som hände.

En bra egenskap både i schack och livet i stort är
att kunna ifrågasätta och ompröva sina ståndpunkter. Vid frukostbordet en morgon hörde
jag Tiger Hillarp berätta om en spökkatt som
kommit fram när han åt fish & chips på en gata i
Guernsey mitt i natten.
Tiger trodde inte på spöken och åt lugnt vidare,
men katten dök upp igen. ”Om jag trott på spöken,
vad hade varit det mest rationella att göra i den här
situationen?” frågade han sig.
Det självklara svaret blev att googla var närmaste djurkyrkogård låg. Han fann att precis i
närheten av den plats där han satt låg en katt (!)
begraven. Då förstod han att den inte lätt lät sig
avskrivas.
Sista dagen i Batumi joggade jag runt lite på måfå. Så ser jag en död katt i rännstenen med stelnat
blod i mungipan. Jag ryckte till, mer för tanken på
hur det skulle ha känts att trampa på katten än för
att den var just död. En spökjägare hade kanske
tagit det som ett dåligt omen. Tyvärr har jag inte
själv ett så pass öppet sinne. Katt, vila i frid.

NÄSTAN VID BRÄDET
Sveriges kapten Peter Bergström fick inte
komma in i spellokalen då han saknade
nödvändig tränarutbildning.
”Den som var sist kvar fick signera matchprotokollet”, säger Erik Blomqvist. ”Inte
optimalt att kaptenen inte kunde komma in
men inget som påverkade speciellt mycket.”

’’

Läs mer! Tiger Hillarp berättar själv om
spökkatten på tiger.bagofcats.net

Det självklara svaret blev att googla var närmaste djurkyrkogård låg. Han
fann att precis i närheten av den plats där han satt låg en katt begraven.
LAG-EM
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Hittar du matten?

Lösningar på sida 53.

Det känns som att det blev ovanligt många mattkombinationer i Lag-EM. Hittar du rätt?
OBS! Ofta kan den försvarande spelaren förlänga lidandet genom att offra ett antal pjäser. Är det
matt i 6 drag behöver huvudvarianten därför inte vara längre än 3-4 drag.
 Siv Bengtsson

n Natacha Benmesbah

 Miruna-Daria Lehaci
n Rosa Ratsma

 Lennert Lenaerts
n Luka Draskovic



     
  
   
    
     L
    
      
   
      

        
   
     
    
      
    


1. Svart drar – matt i 2

 Ivan Schitco

n Lennert Lenaerts

2. Vit drar – matt i 3

 Tomi Nybäck
n Dragan Solak

3. Svart drar – matt i 5

 Tiger Hillarp

n Trajko Nedev



    
  
     
   
      
 
       
 
      
  
      
   
      
   
        
  


4. Vit drar – matt i 5

 Daniil Dubov

n Rasmus Svane

5. Vit drar – matt i 6

 Aryan Tari

n Erald Dervishi
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8. Vit drar – matt i 7

INTERVJU
Jung Min Seo

6. Vit drar – matt i 6

Han tog en GM-norm i Göteborg i augusti.
Han har börjat vinna mot svenska och
utländska stormästare på regelbunden basis.
Nästa utmaning är klassiska Rilton Cup.
Stortalangen Jung Min Seo berättar om sitt hårda
arbete på väg mot stormästartiteln.

 Lara Janzelj

n Fiona Sieber



    
   
    L 
 
      
  
      
   
       
  
L       
   
     
  
       
    


7. Vit drar – matt i 6

Foto: Lars OA Hedlund

9. Vit drar – matt i 11

’’

INTERVJU ANDERS SANDSTRÖM

En schackfilosofi kan jag skaffa mej när jag blir
äldre. Men jag tror på att träning ger perfektion.

’’

JUNG MIN SEO
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Vad driver dig i schack? Vad
fascinerar dig?
– Jag känner att schack är mitt
liv och ibland känns det som om
spelet är jag. Jag älskar schack från
första till sista draget. Men det
finns mycket jag inte förstår, ännu.
– Jag förstår på många sätt inte
samhället heller. Men jag har insett
att girighet är en annan sak än
passion och vilja att vinna.
– Så är det både i schacket och i
samhället. Jag har förlorat ibland
på grund av girighet, men vunnit
mycket på min passion och min
kämpaglöd.
Hur ser en normal dag ut?
– Jag går i skolan mellan åtta och
ett och pluggar matte och engelska.
Sedan är jag på biblioteket i Täby
och studerar schack och spelar
blixt till klockan fyra.
– Hemma fortsätter jag att träna
schack till klockan tio. Jag kan säga
att jag tränar 6-8 timmar per dag.
Men jag måste fokusera mer på
kvalitetsträning. Det ska jag göra!
Du ska spela Rilton Cup snart.
Vilka är dina mål och för väntningar?
– Jag vill verkligen spela med
min fulla kraft. Målet är inte en ny
GM-norm eller IM-norm. Jag vill
vinna turneringen!
Du tog en GM-norm i Göteborg i
augusti. Vad betyder det och vad
skulle stormästartiteln betyda?
– Jag var väldigt glad för min
GM-norm och även för IMnormen där. Men det roligaste var
att vinna turneringen. Det är alltid
mitt mål.
Ditt elotal klättrar igen nu. Hur
långt känner du att du är från
GM-titeln?
– Att blir stormästare är faktiskt
inte mitt främsta fokus. Jag vill
verkligen utveckla mitt spel på alla
plan. Men jag vill ju bli stormästare
inom ett år om det är möjligt.
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– Jag ska spela Rilton och
sannolikt sex eller sju andra starka
turneringar med GM:s nästa år.
Det blir ett tufft uppdrag, men jag
antar gärna utmaningen!
Föredrar du klassiskt schack,
snabbschack eller blixt? Har du
några särskilda tricks i blixt?
– 3 minuter + 2 sekunder/drag
är min favorit. Jag försöker hålla
spelet komplicerat i mitt- och slutspel så jag får nytta av Woodpecker.
Fart och exakthet i taktiken.
– Men jag vet att klassiskt schack
är viktigt för spelkvaliteten. Jag
har begränsat min tidsanvändning
i öppningen så jag får mer tid
i de övriga faserna. Jag litar på
min intuition men jag behöver ta
logiska beslut så det gäller att räkna
och positionsbedöma rationellt,
särskilt i de kritiska momenten.
Hur reagerar du när du vinner
respektive förlorar? Vilka känslor
går du genom vid brädet?
– När jag var yngre och upp till
elo 2 000 var resultatet viktigt. Nu
är spelkvaliteten viktigare. Man
vinner och förlorar på grund av
misstag. Det viktigaste är att jag
spelat mitt bästa. Har jag använt
all min energi och all min tid och
förlorat så är det okej.
Har din spelstil utvecklats i takt
med att du blivit starkare?
– Jag är en positionell spelare
men vill utveckla min allmänna
spelstyrka från öppning till
slutspel. Jag bör bli bättre i både
attack, försvar och i vissa delar av
slutspelet och jobbar på det.
Hur har din öppningsrepertoar
förändrats?
– Min favorit nu är 1.e4. Förr var
det 1.d4. Men det viktigaste är att
jag kan ändra öppning fritt efter
motståndare.
Vad är svårast och lättast med
schack?
– Det finns ingenting som är lätt

MARTIN
LOKANDER
tränare

’’

Jung Min
Seo är helt
klart en fantastisk
talang, troligen den
största Sverige har
fått fram sedan Nils
Grandelius.
Jag har tränat
honom de senaste åren
och är verkligen glad
att se honom spela sitt
bästa schack nu.
Så länge han
fokuserar på sin
träning kan jag inte
se varför han inte
skulle bli stormästare
snart. Det är redan
uppenbart att de flesta
av Sveriges GM:s
har stor respekt för
honom.
Det känns som
om Jung Min gjort
avgörande framsteg
de senaste månaderna
och insett att han
kan slå de svenska
stormästarna genom
att bara spela sitt bästa
schack.
Det kommer att bli
extremt spännande att
följa hans schackliga
karriär i framtiden.

ROBERT SEO
pappa

’’

Jag sa för två år sedan till TfS att
Jung Min håller på att lära sig samhället
och han håller på att lära sig Sverige. Jag tycker han
gör stora framsteg. Han går i skolan och har vänner
och lärare och mår bra. Hans schackliga utveckling
bygger på hårt arbete, många timmar varje dag.
Schack betyder allt för honom. Han älskar det
här spelet, det finns inget annat sätt att uttrycka det
på.
Hans utmaningar är två: Att utvecklas och bli
stormästare i schack och sedan klättra vidare in i
världseliten. Det kan ta fem, tio, femton år och det
vet han.
Den andra utmaningen är att ha ett fungerande liv i samhället utifrån sin Aspberger och
de problem den ger. Om han jobbar för hårt med
schack och sätter för stor press på sig? Nej, absolut
inte. Jag är inte orolig. Igår tränade han taktik till
klockan två på natten. Han är verkligen fokuserad
när han tränar. Men han gillar filmer och pizza
också. Han är på så många sätt en helt vanligt
tonåring. Han njuter av livet.
Jag kan inte lära honom något om schack men
med min styrka i GO kan jag bidra med råd. Där
finns tio viktiga regler. En säger: ”Spela utan girighet”.
Hitta bästa draget och spela inte bara för att vinna.
Då hittar du inte bästa draget. En annan regel säger:
”Träning ger perfektion”. Du ska träna, analysera
och spela – men du måste hitta frid i själen också. Vi
pratar alltid om sådant mellan turneringarna, Jung
Min och jag. Och han är alltid glad när han spelar.
Det är hans liv och han lever sin dröm.
Nu har han två yngre bröder som också spelar
schack. De är hans vänner. Lillebror som är tretton
spelade remi i blixt mot honom i ett parti av tio. Då
köpte han kakor och bjöd på. Det var väldigt fint!

med schack. Det svåraste är att övervinna
sin rädsla i en förlorande ställning. Har jag
kvar modet kan jag vinna, annars inte.
– Jag vill vara stark i psyket, men det
kräver mycket övning, träning och studier.
Har du någon schackfilosofi?
– Jag älskar schack, helt enkelt. En filosofi
kan jag skaffa mej när jag blir äldre. Men jag
tror på att “träning ger perfektion”.
Vilket är ditt favoritögonblick i ett parti?
– När jag hittar bästa draget i en kritisk
ställning – och hittar det snabbt!
Hur förbereder du dig fysiskt?
– Jag gillar att promenera. Jag brukar göra
det två timmar med mina föräldrar. Det är
bra för dem också. Ibland simmar jag eller
åker skidor.
Vem hjälper dig med träningen nu?
– Jag får mycket hjälp med öppningarna
av Martin Lokander sedan ett år tillbaka.
Det har verkligen fördjupat min förståelse.
Och jag tränade med Lasse Karlsson i två
år. Han har varit i världseliten och jag har
honom att tacka för mycket. Han är en vän
till familjen.
Vilka är dina lång- respektive kortsiktiga
mål?
– Att bli stormästare inom ett år. Att nå
elotalet 2 700 inom fem år och att utmana
världseliten inom tio år.
Du sa i TfS för två år sedan att Hector och
Shirov var dina favoritspelare. Gäller det
än?
– Ja, jag älskar verkligen deras stil. Jag har
spelat remi mot Shirov, men där hade jag tur.
Hector har jag mött flera gånger, med en vinst.
– Han är fortfarande väldigt stark, med
sina fantastiskt kreativa idéer.
När känner du dej tillfreds utanför
schacket?
– Jag känner lugn när jag är vid vatten.
Du har två yngre bröder som spelar
schack.
– Ja, Jung Hyun Seo och Jung Hoon Seo.
Jag gillar det. Vi spelar blixt ibland, kanske
en gång i veckan.
Gillar du fortfarande godis?
– Jag älskar godis och kakor, men
begränsar det för min schackliga utvecklings
skull. Men jag äter det i drömmen! n
JUNG MIN SEO

17

 Jung Min Seo

n Philip Lindgren
þ Manhems GM-turnering 2019
Kommentarer av
Martin Lokander &
Jung Min Seo
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6
4.¥a4 ¤f6 5.0–0 ¥e7 6.d3
JUNG MIN: Jag kom till partiet
med en god känsla eftersom jag
vunnit mot starke IM Wiedenkeller ronden innan. Och jag
känner Philip väl efter flera
tidigare möten. Preppen hade
jag gjort dagen innan. Jag ville
spela något nytt mot Philip, och
något jag vunnit mycket med
tidigare. Det här var vårt första
klassiska parti. Jag tycker öppningsvalet visade sig vara rätt.
6...d6 7.c3 0–0 8.¦e1 b5 9.¥c2


 
  
  
   
   
  
 
  


9...¥b7
Jag vågar inte kalla draget tveksamt även om jag inte är speciellt
förtjust i det. Min erfarenhet av
dessa typställningar är att inte
ställa löparen på b7 när vit har
spelat d2-d3 istället för d2-d4
eftersom den inte utövar något
tryck mot bonden på e4. Men
kan vit komma någonstans utan
att spela d3-d4 så småningom?
Mest populärt är 9...d5!?.
10.¤bd2 ¦e8
Båda spelarna gör typiska omgrupperingar. Jung Min genomför den klassiska manövern
¤b1–d2-f1–g3 och svart för-
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bättrar sin kontroll över e5bonden med ...¦e8 och...¥f8-g7.
11.¤f1 ¥f8 12.¤g3 g6


 
 
 
   
   
  
 
   


13.d4
Jung Min beslutar sig för att
genomföra d3-d4 ändå, trots att
svart har okej motspel i centrum.
Det fanns även möjlighet att
spela mer principiellt med 13.a4
¤b8 14.h4!? med spel på båda
sidor av brädet.
13...exd4
Philip går för en typisk
operation där svart temporärt
ger upp centrum för att sedan
utmana med c-bonden. Kanske
är svart inte helt redo för det?
13...¥g7 är det normala draget.
14.cxd4 ¤b4 15.¥b1 c5


 
 
  
   
   
   
  
  


16.d5!
Ett typiskt drag som blockerar
löparen på b7 och ställer frågor
till springaren på b4.
JM: Jag kände att båda spelat bra
så här långt. Det är inte lätt att
avgöra vem som står bättre.
16...a5 17.a3 ¤a6 18.b3?!
En inexakthet. Vit kan få den
fördelaktiga
struktur
som
uppkommer i partiet med 18.a4!

b4 19.¥d3. Dragföljden Jung
Min väljer tillåter dessvärre
motspel för svart.
JM: Möjligen var 18.a4 starkare,
men det är svårt att veta. Jag
tycker inte partidraget är dåligt,
det ger mig bekvämt spel.
18...¥g7 19.¦a2 ¤d7?!
Svart behöver spela betydligt
aktivare här med 19...c4! för att
få motspel på damflygeln med
en springare på c5. Efter 20.bxc4
bxc4 21.¥e3 £c7 har svart bra
motspel.
JM: Jag håller med om att Philip
spelat lite passivt under första
delen av partiet. Senare försöker
han bli mer aktiv, men då är det
sent och han är i tidsnöd. Med
lite tid kvar är passivt försvar en
bra strategi enligt mig.
20.¥d3 ¤c7


 

   
  
   
 
  
   


21.¥d2?!
Efter detta får svart återigen
chanser till motspel. Mer logiskt
är 21.¥b2!? för att byta svarts
starka löpare.
21...£e7?!
Philip missar återigen chansen
till motspel med 21...a4! 22.bxa4
bxa4 eller 22...c4. Svart har goda
motspelschanser tack vare
c-bonden.
22.a4! b4
Äntligen har vit fått till den
struktur där svart verkligen
saknar motspel på damflygeln.
Jung Min väljer att omedelbart
omdirigera sin springare till c4rutan. Under tiden passar Philip

på att skapa dynamiskt motspel,
vilket är helt rätt.
23.¤f1 ¤b6 24.¥g5 £f8
25.¤e3
Det är inte helt dumt att försöka
stoppa svarts motspel med
...f7-f5 genom att först spela
25.¦ae2!?.


 
 
   
   
  
 
  
   


25...h6! 26.¥h4 f5!
Det ser verkligen ut som vit
förhindrat ...f7-f5, men svart
vill åt d5-bonden. Efter detta
är partiet öppet, och det blir
oerhört skarpt.
JM: Ett av flera kritiska ögonblick. Philip använde sju
minuter, men han borde ha
fattat sitt beslut lite snabbare.
Med dålig klocka är nog 26...¥c3
förnuftigare, även om 26...f5 är
det teoretiskt bästa draget. Nu
är det plötsligt riktig fight och
jag vill verkligen vinna.
27.exf5 g5!


 
   
    
  
   
 
  
   


28.¥xg5!
Ett korrekt pjäsoffer! Vit kanske
inte längre har fördel, men
ställningen blir skarp och båda
måste spela bra. Det är inte lätt
att försvara svarts ställning när

vit får ett så pass starkt initiativ.
JM: Jag vill verkligen kunna
spela som Hector och Shirov.
De är mina drömstormästare!
28...hxg5 29.¤xg5 ¤cxd5
30.¤e6
30.£h5 ¤f6 31.£h3 är inte
ofarligt då vit kan följa upp med
¤e6 följt av g2-g4-g5. Svart
håller dock balansen med 31...
c4!! 32.bxc4 ¤bd7 och med
en springare på c5 utmanas
utposten på e6.
30...£f7 31.¤xd5


 
  
   
  
   
  
  
   


31...¤xd5
Det är inte något fel på 31...¥xd5
32.¦ae2 ¦e7 även om planen
¦e3-g3 med starkt angrepp ser
farligt ut. Svart räddar sig med
33.¦e3 £f6! 34.£h5 £h6.
JM: Förmodligen kikade Philip
endast på det logiska 32...¥c3?
vilket dock förlorar efter
33.¦e3! och vit får ett avgörande
angrepp.
32.£g4?!
Objektivt bör Jung Min gå för
32.¥c4 ¤c3 33.£xd6 ¤xa2
34.¦e3 och svart måste hitta
34...¥a6! 35.¤xg7 ¥xc4 36.¤e6
¥xe6 37.fxe6 £f6 38.¦g3† ¢h8
39.¦h3† ¢g8 med remischackar.
JM: Ställningen är nästan lika,
men jag försöker komplicera
när han har så dålig klocka.
32...¤c3
32...¤f6 följt av ...¥d5 är också
starkt, då vit har svårt att behålla
sin starka springare på e6. Svart
står klart bättre.

33.¦d2 £f6 34.¦e3 d5
34...¥d5!? för att öka trycket
mot springaren på e6 kanske är
ännu bättre.
35.h4!?
Lugnet i detta drag är coolt.
Vit tar tid på sig och luftar för
kungen samtidigt som han
skaffar sig viktiga angreppsrutor
på kungsflygeln.
35...¦e7 36.¦g3


  
   
   
  
  
  
   
    


36...¤e4??
Än så länge har Philip försvarat
sig oerhört bra, speciellt med
tanke på hans klocka. Nu brister
det dock, då båda vits torn
kommer med i angreppet.
36...¥c8! hade gett svart klar
fördel. Springaren på e6 har
återigen problem och vit har
svårt att skapa något angrepp.
JM: Ett kritiskt misstag. Men jag
har också gjort ett par missar
på vägen. Det är så schack är.
Jag försöker vinna med fighting
spirit, alltid. Här ser jag hur det
ska gå till, konkret.
37.¥xe4 dxe4 38.¦d6!
Nu har vit alldeles för många
pjäser i angreppet. Det finns
inget försvar mot ¤e6xg7.
38...£a1† 39.¢h2 ¦f8 40.¤xf8
1–0
JM: En bra vinst! Intressant
öppning med många taktiska
motiv. Sen lyckades jag behålla
en god ställning och kämpa för
vinsten. Jag är alltid tacksam
mot mina motståndare efter
partiet. De är mina lärare!
JUNG MIN SEO
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Jung Min Seos
träningsprogram

VART TOG DE VÄGEN?

25 år efter SM-titeln

Jung Min Seos träningsprogram är brutalt hårt med 6-8 timmar per dag. Men vad gör
han egentligen? Här avslöjar han för första gången hur han arbetar för att bli stormästare.

Richard Wessman hade gett vad han hade inom schacket. Under ett år hade han rest
världen runt. Han hade blivit fyra i JVM, utnämnts till internationell mästare och
representerat Sverige i OS. Han hade varit nära att vinna SM, men blivit tvåa efter särspel.
När Wessman såg jämnåriga spelare som Anand och Shirov räkna och analysera
insåg han att han inte skulle bli schackproffs. Skillnaden var för stor; han skulle aldrig
kunna nå den nivån.
I stället valde han juridiken.
TEXT AXEL SMITH

1) TAKTIK
”Woodpecker methods” – Jag
har gått igenom boken sju
gånger. Det var kul och effektivt.
Direkt efteråt vann jag mot två
stormästare på raken.
Jag gick också igenom
”Encyclopedia of Chess Combinations” sju gånger före Göteborg. Det var 3 000 övningar. Jag
löste 100 övningar om dagen i
trettio dagar. Sedan 200 om dagen
i femton dagar och 300 om dagen
i tio dagar.
Till sist kunde jag lösa 1 000
övningar om dagen i tre dagar.
Det var svårt och utmanande men
jag gjorde det. Men jag kände hur
min taktiska skärpa och hastighet
ökade väldigt mycket.

2) ÖPPNINGAR
Jag studerar ”Grandmaster
Repertoire Opening”-serien och
en bok av Lars Schandorff om
Caro-Kann. Jag spelade remi mot
honom i Kviberg GP och han
lärde mej mycket.

Å
”Jag tränade med Lasse Karlsson i två år. Han har varit i världseliten
och jag har honom att tacka för mycket.”

4) ATTACK & FÖRSVAR
Jacob Aagaards böcker och Johnny Hectors
partier. Jag älskar verkligen hans spelstil men
det är inte lätt för mej att spela så eftersom jag
har en annan stil. Men han är min superhjälte
och en dag ska jag spela som han!
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 Mikael Jonsson

n Richard Wessman
þ SM i Haparanda 1994

6) FYSTRÄNING & MAT


  
   
 
    
    
    
  
   


Jag har vägt runt 85, men gått ner tio kilo. Jag
försöker motionera och äta rätt. Jag vet att det
är viktigt.

Vit vill rockera långt och
därefter behålla damerna på
brädet. Svarts kung har då svårt

5) PREPP
Jag vet att det är viktigt att preppa mot varje
enskild motståndare och jag försöker göra det
seriöst som i Göteborg. Men det är svårare i
en öppen turnering.

3) SLUTSPEL
Jag går igenom Van Perlos ”Endgame”-böcker fyra gånger före
Rilton.

r 1994 ställde Richard Wessman upp i SM i Haparanda.
Han var bara 25 år, men det kändes som att det var länge
sedan han varit en ambitiös spelare. Efter ytterligare ett år
skulle han ta examen och förhoppningsvis börja som doktorand.
I stället för att förbereda sig själv var han tränare på ett läger för
juniorlandslaget. Där hade han Ulf Anderssons preventiva schack
som tema. Han visade hur man byggde en borg och hur man
fokuserade på att hindra motståndarens planer.
Det var tvärtemot hur han brukade spela: uppväxt med
Kasparov hade han lärt sig att spela dynamiskt med fokus på sina
egna möjligheter.
Men träningen förändrade något hos spelaren Wessman och under
SM överraskade han sig själv.
att hitta ett säkert skydd - lång
rockad är svårt att få till med
den svaga bonden på a7.
15...£d7!
”Oj, det här är Petrosian”,
tänkte Wessman när han utförde draget.
16.£c4
Vit undviker dambyte, men
kan å andra sidan inte längre
rockera långt. Svart har löst
de värsta problemen. I partiet
fastnade vits kung på e2 och
Wessman fick till ett avgörande
kungsangrepp. (Det blev dock
matt först när kungen hunnit
till a2.)

Richard Wessman
Född: 31 mars 1969
Bor: Åkersberga, Stockholm
Familj: Fru och två utflugna barn
Yrke: Advokat, föreläser på universitet & skriver böcker om juridik
Klubb: Wasa SK
Meriter: Svensk juniormästare
1984 & 86. Fem raka lag-SM-titlar
med Wasa 1987-91. 4:a i JVM 1989.
IM 1990. Svensk mästare 1994.
Höjdpunkt: OS i Novi Sad 1990.
Och att ordna rymdpartiet mot
Christer Fuglesang.
Äter: Etiopiskt. ”Men språket är
svårt, jag förstår bara lite grann.”
om att ta patent på schackdrag
Det är svårt, det borde inte gå.
Och det är tur det!”

”
”
”

om en turneringscomeback
Ja! Men ej med ambitionen att
nå samma nivå.
om sin favoritturnering
Erik Lundins minnesturnering
1990. Det är precis så en turnering ska vara. Fin spellokal
på Norra Latin, tio spelare, lugnt
spelschema, kamratlig atmosfär.
VART TOG DE VÄGEN?
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schacket.
– När man har ett roligt jobb tar det mycket
energi. Det blev aldrig någon ny schacksatsning
efter SM-titeln.
Efter att han doktorerat stannade Wessman på
universitetet i några år innan han gick vidare till
en privat firma. Hans specialitet är immaterialrätt:
varumärken, design, patent.
Och med barnen utflugna – en i Los Angeles
och en i London – har han åter fått upp aptiten
på schack.
– Det är jätteroligt att följa det på nätet. På
senare år har det bara blivit enstaka partier, men
nu funderar jag på att kombinera semester med
frun med en turnering. Måste bara damma av
öppningarna först – och hitta ett trevligt resmål.
SCHACKSPELANDET INLEDDES i Näsets Kungar i Höll-

Näringslivet möter förorten – Richard Wessman bor i Åkersberga norr om Stockholm.

Vinsterna trillade in och med ett
par ronder kvar ledde han med
en hel poäng. I ett tufft slutspel
mot huvudkonkurrenten Lars
Degerman kom profylaxen åter
till användning.

 Lars Degerman

n Richard Wessman
þ SM i Haparanda 1994


    
    
  
  
    
    
    
    

Får vit spela ¢e3-f4 bör ställningen vara vunnen – bättre
lätt pjäs i kombination med den
aktiva kungen.
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33...g5!
33...¦f7 är för passivt – efter
34.¦c8 angriper vit e-bonden.
Försöker svart bli aktiv med
34...¦f1 följer 35.¦c7! med hotet
36.b5+ ¢a5 37.¦a7 matt.
Partidraget byter bort en
potentiellt svag bonde och öppnar upp så att svarts torn kan
angripa vits bönder. 34.hxg5 ¦g7
35.¢f4 ¦f7+ ger inte vit något.
34.b5+ ¢b7 35.¤c6 ¦g7 36.¤b4
gxh4 37.gxh4 ¦g3+
Svart har blivit aktiv och håller
remi. Efter 51 drag återstod
endast kantbönder.
Med sju vinster och sex remier
blev Wessman svensk mästare.
Det kändes naturligt att återigen
börja satsa på schack. Kanske
skulle det bli lättare när han
började som doktorand. ”Det
kan vara intressant att se hur
långt man kan gå”, sa han till TfS.

Foto: Lars OA Hedlund

vikensnäs vid Sveriges sydvästra spets. När han
var sju år flyttade dock familjen till Åkersberga
utanför Stockholm och schacket kom av sig. Det
återupptogs först i fyran, då en ny kille kom till
klassen. Han fick med sig Wessman till tävlingar
och till klubben i Täby.

Framgångarna kom snabbt – efter fem år hade
han blivit svensk juniormästare, tagit plats i
juniorlandslaget och börjat spela internationellt.
Täby kändes för litet och han gick vidare till Wasa.
– Det var jättebra miljö, minns Wessman. Bo
Aurehl och Tom Wedberg var eldsjälar på klubben
och förbundet skickade de bästa spelarna till JEM
och JVM.
Ferdinand Hellers och Slavko Cicak var båda
födda samma år, och de åkte på många turneringar
i Europa – ofta tillsammans med Tom Wedberg.
Juniorlandslagstränaren Harry Schüssler uppmuntrade honom att spela så mycket som möjligt.
Efter första året i gymnasiet tog Wessman steget
fullt ut med ett sabbatsår.
– Det var inget konstigt på den tiden. Många
gjorde det.
Han minns det som en rolig tid. När de var ute
och spelade tipsade ofta någon om en turnering,
och då åkte de dit i stället för hem. Det blev också
flera vändor i USA, där prispengarna var höga
men konkurrensen tuff. I New York Open spelade
Wessman ett av sina mest minnesvärda partier.
Han kommenterade det för TfS 1990/7.

 John P Fedorowicz

SÅ BLEV DET INTE. 25 år senare ses

vi på restaurang Riche på Östermalm. Några kvarter därifrån
jobbar Richard Wessman på
Vinge, en av Sveriges två största
advokatfirmor som han också
är delägare i. Han träffar ofta på
andra schackspelare i tjänsten –
för några år sedan limhamnaren
Magnus Eriksson. Men det var
inte ett bräde emellan dem,
utan en stämningsansökan på
miljardbelopp.
– Det blir ofta stora summor,
säger Wessman. Men jag kan
inte prata om enskilda processer.
Han valde juridiken för att
han var intresserad av språk:
tolka lagtexter och presentera
sin ståndpunkt. Och han tycker
definitivt att han haft nytta av
schackspelandet.
– Man måste ofta lägga upp
en strategi flera drag framåt.
Det liknar analysförmågan från

n Richard Wessman
þ New York Open 1990
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4
4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 ¤c6 6.¥c4
e6 7.¥e3 ¥e7 8.£e2 a6 9.¥b3
£c7 10.0–0–0
Grundställningen i Velimirovicangreppet.
10...¤a5
Vid sidan av 10...0–0 svarts
vanligaste svar. Det kan ofta
vara skönt att oskadliggöra
löparen på b3.
11.g4 b5 12.g5

’’

Lyckas svart väl i Sicilianskt är det svårt
för vit, det kan kantra över tidigt. Men
man behöver vara oerhört påläst. Då var
jag det, men idag skulle det vara svårare
att spela något så skarpt.

Richard Wessman 30 år efter partiet.
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17.g6!?
Teorin rekommenderar 17.¢b1,
som förhindrar svarts nästa
drag.
17...¤xb3†! 18.¤xb3 ¥xa4
Svart har erövrat en bonde och
löparparet, men trots detta är
ställningen långt ifrån klar.
Anledningen är att svarts kung
kommer att hamna i ett utsatt
läge.
19.¤d4 ¥f6!
Det hotade 20.h6, och därför
garderas g7.
20.gxf7† ¢xf7 21.h6 g6 22.b3
¥d7 23.f4
Vit vill offra en bonde till,
antingen på f5 eller e5.


   
 
 
    
   
   
  
  

23...¦hc8
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26...¥c6!
Tidigare hade jag känt mig
pressad men nu förstod jag att
svart står överlägset. Löparen
går till e4, där den arbetar både i
försvaret och i angreppet.
27.¥f4?!
Vit står dåligt även efter andra
drag men nu får partiet ett
snabbt slut.
27...£a5 28.¦hf1 ¥e4 29.¥c7
Det ser ut som om vit äntligen
får igång sitt angrepp längs
f-linjen. Men skenet bedrar.
29...£a1†
30.¢d2
£c3†
31.¢c1


  
  
 
    
   
   
   
  


det också en minicomeback
i dalaklubben Avesta. Tillsammans med bland annat
Slavo Cicak spelade de upp
klubben i näst högsta serien.
Men mycket blir det inte.
Sedan den senaste tävlingen,
Excelsior Cup 2002, har det
blivit tio elorankade partier.

Wessman i Junior-SM 1986, fyra
år innan partiet mot Fedorowicz.

31...¥f5!
Vinstdraget.
32.¤xf5 £b2† 33.¢d2 exf5
0–1
Efter 34.£b6 £c3† faller
löparen på c7.
PRISPENGARNA gjorde att resorna

ofta gick runt, men trots en
fjärdeplats vid JVM i Colombia
kände han att nivåskillnaden
mot de bästa var för stor.
Det blev juridik och familjeliv.
En utekväll träffade han en
tjej som flyttat till Sverige från
Etiopien och firade att hon tagit
examen som sjuksköterska.
De flyttade snart ihop, först i
stan och sedan till uppväxtens
Åkersberga för att komma
närmare naturen. Där träffar
han ibland på Evgenij Agrest,
som bor några kilometer bort.
Och schacket har han alltid
hållit kontakt med på andra vis.
Språkintresset gjorde att han
fick vikariera som skribent i
Svenska Dagbladet. Texterna
uppskattades och han blev kvar
i tio år innan tidningen la ner
spalterna. Under några år blev

bara Richard
Wessman som är i en situation
där barnen blivit äldre och
schackintresset åter kan ta
större plats. Både Ferdinand
Hellers och Harry Schüssler
har uttryckt samma sak. Kan
vi få se ett lag i ett veteranmästerskap? Kanske kryddat
med de gamla resekamraterna Tom Wedberg och
Slavko Cicak?
– Veteran? Nej, det låter
helt fel. Men nu när jag fyllt
50 finns det större anledning
att syssla med schack. Det
håller igång hjärnan. n

DET ÄR INTE

Foto: Hans Svedbark


  
 
  
   
  
   
  
  


Jag övervägde att spela 23...a5
med idén 24...a4 men tyckte
att a-bonden verkade alltför
långsam.
24.e5?!
Sundare verkar 24.f5. En möjlig
fortsättning är 24...gxf5 25.exf5
e5 26.¤e6 £c3 27.¢b1 ¢e7!
varefter svart står säkert.
24...dxe5 25.fxe5 £xe5 26.£f2
På 26.¦hf1 fanns 26...¥b5!
27.¤xb5 £b2†.

Foto: Calle Erlandsson

12...¤xb3†
Vit får farligt angrepp efter
12...¤d7 13.¥xe6!.
13.axb3 ¤d7 14.h4
Ett vilt alternativ är pjäsoffret
14.¤f5!?, som ger vit kompensation för pjäsen men kanske
inte mer.
14...b4 15.¤a4 ¤c5 16.h5 ¥d7

Junior-SM 1984.

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.
● Förslag sändes snarast, dock senast 15 januari 2020 med e-post till kansliet@schack.se eller med
vanlig post till:
Sveriges Schackförbund
c/o UNT, Box 36
751 03 Uppsala

● Sveriges Schackförbund vidarebefordrar förslagen till Riltonfonden tillsammans med sitt yttrande.
● Riltonfonden fattar beslut vid sitt vårmöte.
● Utmärkelserna delas ut vid Sveriges Schackförbunds kongress i Helsingborg den 28 juni 2020.

Välkomna med era förslag!

VART TOG DE VÄGEN?
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Drastiskt om schack i Baklandet

I

..

RECENSENTEN
Lasse Linusson

var redaktör för
SSF:s 100-årsbok.
Till vardags
skriver han för
Gotlands tidningar
och är engagerad
i projektet
Schack och
integration.

Förlag: Ord & Visor

Drivs av Skellefteåbon Göran
Lundin, författare och bussförare

kritisk udd, är överlag ömsint och humoristiskt
skildrade. Sällskapets skrytsamme chauvinist
får finnas i gemenskapen, men de andras
avståndstagande från hans fördomar är ändå
tydliga.
Drastisk är väl det närmaste man kommer om
man med ett enda adjektiv ska försöka ringa in
tonen i romanen. Men, för att komma med en
kritisk synpunkt, så tycker jag att Kent Lundholm
skulle vunnit på att ransonera och tona ner det
grabbiga snacket. Eller, med tanke på männens
skick och ålder, det gubbiga.
Det är gott att det inte bara är män som spelar
schack. n

..

VASTGOTA
OPEN

ANMÄLAN & INFO: skaraschack.eu/vastgota-open

GM Pia Cramling,
vinnare 2019

l 15 000 kr i förstapris
l Höjda ratingpriser
l Specialpriser

BOKA HOTELL: 1 200 kr för 2 nätter.
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RECENSION

15–16 feb

Vad är din egen bakgrund inom schacket?
– En dag när jag var tonåring berättade pappa
hur några män bildat ett mindre schacksällskap i
Västerbottens inland, utanför Lycksele. I början
av 50-talet samlades männen om helgerna och
spelade blixtturneringar. Under de åren kunde
man se män komma gående längs grusvägarna
med ett schackbräde under ena armen. Denna
förbrödrande bild tog jag med mig i mitt romanskrivande.
– I början av 1990-talet bildade jag ett litet
schacksällskap i Umeå. Vi spelade blixt i olika
miljöer. En kväll dök en Parkinsonsjuk farbror
upp, Rolf 77 år, och undrade om han kunde få
vara med. Han skakade rejält. Jo, vi skulle behöva
en slagpåse. Det var bara det att Rolf hade spelat
schack på elitnivå. Vi hade inte en chans, men han
försökte banka in spelets idé i våra tjocka skallar.
”Den som inte fattar den, kan börja stöta kula”, sa
han.
Varför är schack ett passande tema i din bok?
– Jag tänkte skriva en roman om manlig vänskap,
och vi män har svårt att umgås utan aktiviteter och
tävlingsmoment. Jag gav mig på schablonbilden
av den norrländske inlandsmannen. I film och
deckarböcker är inlandsmannen en notorisk tjuvskytt som i slutet förvandlas till en bestialisk massmördare. Ja, lite tillspetsat. Vad händer om jag tar
ifrån dem gevären och ger dem ett schackspel?
Huvudpersonen återvänder till sin by för att dö
på köksgolvet, tror han. Han är en schackmästare

Foto: Ulf Hägglund

centrum för den nya boken står Rulle
Stenlund. Han är svårt sjuk i cancer och
befinner sig på lasarettet i Lycksele när
berättelsen tar sin början. Men Rulle
har, mot läkarnas inrådan, bestämt sig för att resa
hem för att möta döden ”på ett vackert trägolv”
som han fantiserar om. Han är rustad med litervis
av morfin – och med ett stiligt schackspel.
Vännerna, en liten skara, mestadels karga män,
samlas i stugan och får ta del av Rulles livshistoria,
som är delvis höjd i dunkel och kantad av inte
särskilt lyckade relationer med kvinnor. Så mycket
står klart att han en gång haft ett starkt behov
av att lämna bylivet i Baklandet, lika starkt som
behovet nu uppstått att sluta sina dagar där. Det är
bara det att döden inte riktigt vill infinna sig.
Kan man inte dö så får man försöka leva.
Historiens mest omfångsrika del, i mitt tycke
också den bäst berättade, handlar om när männen
ger sig ut till en sjöstuga för att fiska, umgås, dricka
– och framför allt genomföra en schackturnering
för att fira Rulle på hans födelsedag.
Männen, och här handlar det verkligen om
manliga perspektiv – om än betraktade med viss

Foto: Lars OA Hedlund

Svensk skönlitteratur med schack i
fokus har berikats med en ny roman.
Västerbottningen och journalisten Kent
Lundholm har i sin svit av skrönor från
den avsides byn Baklandet nu kommit
med Män som spelar schack.

Kent Lundholm om schack som manlig vänskap

och som en sista uppgift på jorden bestämmer
han sig för lära vännerna detta ädla spel. Det är
lättare sagt än gjort. De har ju inte ens förstått att
de måste vara nyktra.
– Om nu deras spel inte kan bli annat än uselt,
så blir schack den ventil som får dem att börja visa
och tala om vänskap och om känslor. De lever i
glesbygden där kvinnorna flyttat till städerna, där
vägarna påminner om potatisland, där man bara
kan drömma om ett jobb och skogsbolagen huggit
rent på skog. Schacket återger dem hoppet.
Så det finns inga kvinnor i boken?
– Man kan med fog klaga på att det bara är män
som spelar schack i min roman. Det är sant, men
det är liksom romanens idé. Jag hoppas att någon
annan skriver ”Kvinnor som spelar schack”.
INTERVJU: AXEL SMITH

SÖKES: ny ungdomsredaktör för TfS
Från årsskiftet söker TfS en ny ungdomsredaktör med uppdrag att ta fram material till
ungdomssidorna: partier, intervjuer, referat, partiexempel & träningstips. Vi söker dig som:
n Är född 2001 eller senare
n Använder Chessbase – ingen annan datorkunskap krävs
n Är intresserad av språk, berättande och svenskt schack
Ta kontakt eller tipsa om en vän till axel.smith@schack.se senast 31/12. Med
vägledning och återkoppling är det ett lärorikt och kul uppdrag. Kostnader i samband
med turneringsrapporter ersätts.
INTERVJU
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Marins
slutspelsakademi

därför avgörande dragtvång.
72.¢xg5 ¥d2 73.¢g4 ¥e3


    
  L  
    
   
   
   
    
    


MIHAIL
MARIN

är stormästare,
Sverigevän och
prisbelönt
författare

Vi lever i en drömvärld där man framför datorn får illusionen att man är mycket
klokare än de gamla mästarna. Alla öppningsproblem är ”lösta” långt in i mittspelet
och även i slutspelet är en knapptryckning tillräckligt för att få den absoluta sanningen
om ställningar med upp till sju pjäser.
Ändå får man, när man följer dagens toppartier, känslan av att man kan lära mycket
från gamla partier och slutspelsböcker. Denna artikelserie syftar inte bara till att underbygga det påståendet, men också till att visa grundläggande slutspelsaspekter, vilket
kan vara lärorikt för alla – från amatörer till superstormästare.

DEL 1

rots sin
remiprägel
kan slutspel
med olikfärgade
löpare vara
intressanta.
Eftersom
löparna inte
kan opponera mot varandra
är dragen och analyserna av
matematisk karaktär, baserat på
mönsterigenkänning och exakt
räknande.
Utgångsställningen i denna
artikel är ett topparti som
spelades bara ett par dagar
innan jag började skriva.
Vit drar – tror du att det går att
vinna vid bästa spel från båda?
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 Alexander Grisjtjuk

n Leinier Dominguez Perez
þ World Cup 2019


    
   
    
   
    
  
    
    

Svart har försvarat sig länge och
nu kände han förmodligen en
viss lättnad. Men det kommer
att ändras snabbt då vit har en
farlig plan som ger honom två
förbundna fribönder.
68.g4 ¥d2 69.¢e4 ¢e7 70.¢f5

¥e3 71.g5 hxg5
Ett sådant drag spelas i princip
utan att tänka, men med tanke
på att vit senare använde h5fältet för att bryta in med kungen
är det vettigt att analysera
slutspelet som uppkommer efter
71...¥d2 72.gxh6 gxh6 73.¢e4
¥e1 74.f5 ¥h4. Svart har lyckats
stoppa böndernas framfart,
då 75.f6† ¥xf6 blir remi – vits
löpare går på fel färg för att
lotsa h-bonden ner i dam. Utan
h-bönderna skulle vit vinna
genom att gå runt med kungen
till g6, men nu är det omöjligt.
Ändå är svart förlorad: 75.¢d3
¥g5 76.¢xc3 ¥h4 77.¢d3
¥g5 78.¢e4 ¥h4 79.¢f3 ¥g5
80.¢g4. Löparen har inga fält
på h4–d8-diagonalen och det är

74.¢f3!?
Ett intressant läge. Vits enda
vinstplan är att skapa två förbundna fribönder med 74.h6
gxh6 75.f5. Slutspelet är nu
optiskt farligt för svart och
svårbedömt utan att tänka efter
– vilket kräver att man känner
till en del om liknande slutspel.
Tankeprocessen skulle kunna se
ut så här:
1) Svarts optimala uppställning
är med löparen på g7, vilket
skulle rädda partiet även om
svart blev av med sina bönder.
Då skulle löparen inte bara
hindra f5-f6, utan också nagla
fast vits kung vid e5-bonden.
Därmed kan den inte fortsätta
till g5 eller g6 för att hjälpa
f-bonden framåt.
2) Eftersom h6-fältet är upptaget kan emellertid inte svart
få runt löparen.
Man skulle tro att båda
spelarna förstod detta blixtsnabbt, men med tanke på
partifortsättningen är det bara
Grisjtjuk som visar upp den
förståelsen. Det är också känt
att endast en svart bonde inte
hjälper svartspelaren, då vits
löpare enkelt kontrollerar den
samtidigt som den hjälper
bönderas avancemang. Med
två svarta bönder är det mer
komplicerat, då partiet skulle
kunna utvecklas till ett race där

ett enda tempo avgör. Även om
bonden fortfarande är på h6
skulle den kunna bli nyttig inte
bara för att gardera en löpare på
g5, utan också för att stoppa vits
kung från att nå det fältet.
Efter 75...¥g5 76.¢h5 ser vit
ut att vara på väg att genomföra
sin vinstplan, men de följande
analyserna visar att svart kan
hålla remi med exakt spel.
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Analysdiagram
76...¢f8
a) Det är nödvändigt att
inte tillåta f5-f6 med schack.
76...¥f4? är för tidigt: 77.f6†
¢e8 78.e6 och vit hotar en
löparschack följt av e6–e7. Efter
78...¥d6 vinner vit genom att
slå h-bonden och sedan gå runt
med kungen till d7: 79.¢xh6
¢f8 80.¥a4 ¥e7!? 81.¢g6 ¥c5
(Går löparen till d8 kommer
svart i dragtvång.) 82.¢f5 ¥d6
83.¢e4 ¥a3 84.¢d5 ¥b4 85.¢c6
¢e8 86.¢c7† ¢f8 87.¢d7† och
bonden går i dam.
b) Dock håller det mindre
naturliga 76...¢e8 remi: 77.¢g6
¥f4! Enda draget. 78.e6 c2! Svart
tjänar ett avgörande tempo för
att få upp svartfältsblockaden.
79.¥xc2 ¢e7 80.¥b3 Svart
behöver inte ens gardera
h-bonden. Blockaden håller
remi efter 80...¥e5.
77.¢g6
77.f6 visar att svart har nytta av
h-bonden: 77...c2 78.¥xc2 ¥xf6!
79.exf6 ¢f7 och vit kan inte
gardera bonden med ¢h5-g5.

77...¥d8
77...¥f4 håller också remi,
med liknande spel som ovan.
78.f6
78.¢xh6 tillåter svart att få
upp sin blockad: 78...¥c7 79.e6
¥e5 80.¢g6 ¢e7.
78...¥c7 79.e6 ¥d8
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Analysdiagram
Utan h-bonden skulle svart
snart komma i dragtvång och
förlora då löparen har inte fler
fält längs d8-f6-diagonalen,
men med bonden blir det remi.
80.¥d1 h5!
Löparen kan inte stoppa båda
bönderna, så vits kung måste
snart överge e5-bonden.
Slutsatsen är att h6-bonden
räddar partiet, även om den till
en början var onyttig genom att
förhindra ...¥h6–g7. Med tanke
på att Grisjtjuk inte gick fram
med sin h-bonde i drag 74 kan
vi anta att han förstod det. Hans
neutrala drag ändrar ingenting,
men ser ut att ge svart frihet,
vilket snart gör honom förvirrad.
74...¥d2 75.h6 gxh6 76.f5
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76...c2??
Hur chockerande draget än kan
verka för publiken finns det ett
argument för varför det spelades.
Svart trodde förmodligen att han
var förlorad – annars skulle han
inte ge upp sin bästa bonde. Flera
andra drag hade hållit remi.
a) En variant som är svår att
se med lite tid på klockan är
76...¥c1 77.f6† ¢f8 78.¢e4 h5
79.e6 ¥a3 80.¢d5 h4 och vit
måste återvända med kungen för
att stoppa h-bonden, då 81.¢c6
¥e7!! sätter punkt för vits bönder
och gör svarts till vinnare.
b) Mest naturligt är 76...¥g5.
Efter 77.¢g4 når vi samma
ställning som i analyserna ovan,
men med svart vid draget.
Grisjtjuks kungsmanöver fick
kanske Dominguez att tro att
han var i dragtvång.
Med tanke på tidigare
analyser är det emellertid lätt
att förstå att svart har flera bra
drag. Logiskt är 77...¢d7 som
undviker f5–f6 med schack och
håller kungen aktiv.

    
   
    
   
   
   
    
    

Analysdiagram
78.¥a4†
Förlorar ett tempo för att skapa
dragtvång. 78.f6 ger inget efter
78...c2 79.¥xc2 ¥xf6 80.exf6 ¢e6
och h-bonden gör åter jobbet.
78...¢e7 79.¥d1 ¢f7
Enklare än 79...¢d7 80.¥b3
¢e7 81.¢h5 som dock också är
remi precis som tidigare.
80.¥b3† ¢g7
Och remin är klar.
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77.f6†!
Med tempovinst och därmed
vinst av partiet. Men även om
Dominguez missade partidraget
hade han ingen anledning
att vara optimistisk då även
77.¥xc2 vinner. Det bästa försvaret är 77...¢f7 78.¢e4 h5. Vit
går runt med löparen till den
andra diagonalen som angriper
svarts kung: 79.¥d1 h4.

    
   
    
   
   
    
    
   


77...¢f8
77...¢d7 78.¥xc2 ¢e6 79.¢e4
ändrar ingenting.
78.¥xc2 ¥c3 79.¢f4 h5 80.¥d1
h4 81.¥g4 ¥a5 82.¢f5
Vit har nått fram med kungen
och fullfört omgrupperingen.
82...¥c7 83.e6 ¥d8
Som vi sett ger denna uppställning remi endast med två svarta
bönder på brädet.
84.¥h5 h3 85.¥g4 h2 86.¥f3
¢g8 87.¢g6 ¢f8 88.¥c6
Svart är i dragtvång och måste
tillåta e6–e7 snart.
1–0

Analysdiagram
a) Vits enda vinst är 80.¥h5†!
¢g7 81.f6† ¢h6 82.e6†.
b) Efter 80.f6? ¢g6 81.¥h5†
¢g5! är svarts kung i säkerhet
och vit måste hejda sig för att
stoppa h-bonden.
c) För att se att löparschacken
vinner med endast ett tempo,
dvs mindre säkert än i partiet,
är det intressant att se vad som
händer om vit slösar bort det
tempot: 80.¥g4? ¢g7 81.f6†
¢g6 82.¢d5 ¥b4 83.¢e6 ¥c3
84.¥f5† ¢g5 85.¥e4 h3 86.f7
¥b4 87.¢d7 h2 88.e6 ¢f6
89.¥d5 ¥a3 90.¢e8. Utan
h-bonden skulle vit vinna, men
här har svart en räddning.

Ja, paradoxalt nog är det ändå
remi. Bonden gör nytta genom
att stänga a2–g8-diagonalen.
76...c4!
76...¥h6? förbereder ...¥g7 med
remi, men vit är först: 77.f6†!.
Svart kan dock vänta ett drag
med ...c5-c4: 76...¥g5 77.¢g4 c4
78.¥c2 ¥h6 följt av ...¥g7.
77.¥d1
Vit drömmer om att få spela
¥d1-h5† följt av f5–f6†, även
om löparen inte kan lämna
svarts c-bonde. Svart har hur
som helst ett enkelt försvar.
77...¥h6 78.¢e4 ¥g7

Analysdiagram

1

materiell
jämvikt kan vara viktigt även
om den ena sidan har klart
mer hotande bönder. På något
vis kan den försvarande sidans
bönder bli användbara. Det
får mig att tänka på ett slutspel
som jag analyserade 2011.
Efter svarts bästa försvar är
situationen liknande som ovan,
men med skillnaden att svart i
stället har dubbla c-bönder.
Kan svart hålla remi?

Den första grundställningen.
Svart håller remi då löparen
fyller tre funktioner:
a) Den är beredd att offra sig
så fort vit spelar f5-f6†.
b) Den binder vits kung till
försvaret av e5-bonden, så att
den inte kan understödja f5-f6.
c) Den kan vänta längs diagonalen: g7-h8-g7-h8.

PARTIET VISADE ATT
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2

Har bönderna kommit för långt
har löparen inga väntedrag. I
diagrammet nedan är svart i
dragtvång och förlorar.
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Analysdiagram

DET FINNS DOCK ett undantag då
standardförsvaret inte fungerar.
Jag kan förstå att valet av nästa
exempel för många (även mig
själv!) kan verka som brist på
ödmjukhet. Men samtidigt
knyter slutspelet inte bara an
till partiet ovan, men också till
huvudtemat i artikelserien.
Båda spelarna tillhör den
kanske sista klassiska generationen och nådde sin topp innan
datoreran. Dessutom visar
partiet hur man hittar rätt tack
vare att man känner till ett antal
teoretiska grundställningar.

 Mihail Marin

n Aleksej Drejev
þ 51st Reggio Emilia 2009
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Partiet spelades första januari.
Drejev hade gjort bra ifrån sig
de första fyra ronderna, men
arrangörens nyårsfest gjorde
honom inte gott. Efter midnatt,
då jag letade efter ett tillfälle
att dra mig tillbaka till mitt
hotell, kom han fram till mig
med ett leende, skålade med sitt
champagneglas och sa: ”Driiiick
iiiinte för myyyycket!”

GRUNDSTÄLLNINGAR
Lägg standardförvaret på
minnet. På nästa uppslag
finns en tredje och sista
grundställning.

Jag lämnade festen några
minuter senare och hörde nästa
dag att han kört på tills morgonkvisten. Det måste ha påverkat
honom, för i mittspelet missade
han något enkelt och hamnade
därför i detta tuffa slutspel.
44.¥f5!
Jag spelade draget med lättnad.
Medan Drejevs tänkte hade
jag gått igenom alla viktiga
teoretiska ställningar relaterade
till slutspelet, och kunde därför
spela slutfasen av partiet snabbt.
Här hade jag 40 minuter på
klockan och när Drejev gav
upp var jag uppe på 43 minuter
tack vare inkrementet på 30
sekunder per drag.
44...¦xe4
Jag var nyligen gäst i Karsten
Müllers Endgame Magic show
på Playchess, och där menade
han att tornbytet var svarts
avgörande misstag. Att tillåta
vits torn att nå e7 går naturligtvis inte, men Müller menade att
han analyserat 44...¦e5 till remi.
Jag förstår inte vad han
eller hans dator missat, då
ställningen verkar vunnen ändå:
45.¦xe5 ¥xe5 46.¥e4 a4 Müllers
poäng måste vara att bonden
kan avancera till a3. 47.¥xc6 a3
48.¥d5 ¢g7 49.¢g2 ¢f6 50.¢f3
h5 51.¢e4 g4 52.f4 gxf3 53.exf3.
Vit får två förbundna fribönder
och ytterligare en fribonde på
den andra flygeln.
45.¥xe4 ¥d4 46.¥xc6 ¥xc5
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Vit måste förbereda f2–f4 för att
få två förbundna.
47.¢g2 ¢g7
Jag övervägde också vad som
skulle hända om han förhindrade min plan. Svaret får vi
först efter sexton drags analys!
47...g4 48.e3
Förbereder h2–h3. Jag såg
snabbt att 48.¥d7 h5 49.¥e8 inte
fungerar på grund av 49...¢g7
50.¥xh5 a4 51.¥xg4 ¢f6 52.¥f3
¢e5 53.¥h5 ¢f6 och vit måste
ta dragupprepning då löparen
inte kan stoppa bonden.
48...¢g7 49.h3 gxh3†
Efter 49...h5 vinner vit
g-bonden och stoppar a-bonden
i tid: 50.hxg4 hxg4 51.¥d7 ¢f6
52.¥xg4 a4 53.¥d1 a3 54.¥b3†
med vinst.
50.¢xh3 ¢f6 51.¢g4 ¥b6
52.¥a4 ¥c5 53.¢f3
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Analysdiagram
53...h5
Det passiva 53...h6 ger vit en
förbättrad version av partiet:
54.¢e2 ¥b6 55.f4 ¢f5 56.¢f3
¢f6 57.e4 och det faktum att
vits extrabonde är på g-linjen
tar bort risken att hamna i ett
slutspel med kantbonde och felfärgad löpare.
54.¢e2 ¢g5 55.f4† ¢g4
Svart hinner inte byta av och
omgruppera i tid, men även
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55...¢g6 56.¥e8† ¢h6 57.¢f3
är hopplöst.
56.¢f2 h4 57.¥d7† ¢h5 58.gxh4
¢xh4 59.¢f3 ¢h5 60.e4
Svart kan inte förhindra
bondens avancemang till f6.
60...¢g6 61.e5 ¥f8 62.f5†
Svart är två tempo från att
hinna med omgrupperingen
...¢e7 och ...¥g7.
62...¢f7 63.f6

    
  
    
    
    
   
    
    

Analysdiagram
Vit vinner. Tillbaka till partiet.
48.f4 gxf4 49.gxf4 ¢f6 50.¢f3
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50...¥b4
Jag var inte rädd för den bekanta
omgrupperingen i detta skede.
50...¥f8 51.e4 ¥g7 52.¥a4 ¢e6
53.¥b3† ¢d6 54.¢g4 ¥h8 55.¢f5
Jag hade inte insett att 55.e5†
¥xe5 56.fxe5† ¢xe5 57.¢g5
vinner som i partiet – svarts
kung kommer inte in till h8.
55...¥g7 56.e5† ¢e7
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Analysdiagram
57.¢g5!
Vit ska undvika 57.¢e4 ¥h8
58.f5?? ¥g7 med ett bekant fort.
Nu hjälper inte vits h-bonde, då
svarts kung kommer in i hörnet
om vit vinner löparen med f5-f6†.
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Analysdiagram

3

Tar man bort svarts båda
bönder och vits h-bonde har vi
fått den enda ställning där vit
vinner även om svart lyckats
sätta upp sitt standardförsvar.
(Även den spegelvända, naturligtvis.) Poängen är att vits
bondekonstellation f4-e5 skapar
en sorts bur för svarts löpare,
som inte har tillräckligt med
plats.
57...¢d7 58.¥c2 h6† 59.¢g6
¥f8 60.¢f7
Vit vinner. Se korrekturläsarens
tillägg till höger.
51.e4 ¥d6
Drejev försvarar sig något mer
aktivt än i varianten ovan.
52.h3 ¥c7

Detta är troligtvis det parti där jag haft mest nytta av att känna till
teoretiska grundställningar.

MARINS SLUTSPELSAKADEMI
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53.¢g4!
Kungen närmar sig h7-bonden,
vilket gör e4–e5 till ett reellt hot.
Drejev trodde först att mitt drag
var ett misstag och svarade med
darrande hand. Han trodde
bara att 53.h4 vann. Tvärtemot
kastar det bort vinsten att
exponera h-bonden och beröva
vits kung från h4-fältet. Efter
53...h5! 54.¢g3 (Poängen är att
efter 54.¥e8 ¢e7 är h-bonden
tabu med tanke på svarts
a-bonde.) 54...¢e7 55.¥a4 ¢f7
56.¥d1 ¢g6 och vit kan inte
göra framsteg.
53...h5†
Forcerat, då vit efter ett väntedrag som 53...¥b8 är redo för
54.e5† ¥xe5 55.fxe5† ¢xe5
56.¢g5.
54.¢f3
Med tanke på varianten ovan
var 54.¢g3 något exaktare. Det
hade vunnit ett drag snabbare.
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54...h4
54...¥d6 håller ut symboliskt
längre. 55.¢g3 erkänner misstaget med föregående drag – vit

behöver d1–h5-diagonalen för
att hinna stoppa a-bonden efter
att ha slagit ut bonden på h5.
55...¥c7 (Eller 55...¢g6 56.¥e8†
¢h6 57.e5 med vinst.) 56.¥e8
h4† 57.¢g4 och det liknar partifortsättningen.
55.¢g4 ¥d6 56.¥a4
Här märkte jag att min motståndare hoppade till. Han
måste ha förstått vad som skulle
hända.
56...¥c7 57.¥b3 ¥d6 58.e5†!
Vit är redo för handling.
58...¥xe5
59.fxe5†
¢xe5
60.¢g5
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Den sista viktiga teoretiska ställningen. Dragtvång gör att svarts
kung tvingas längre bort från
h7-fältet. Bonden på a4 ändrar
ingenting.
60...a4 61.¥a2 a3 62.¥b3
Med tanke på 62...¢d6 63.¢xh4
¢e7 64.¢g5 ¢f8 65.¢f6 gav
Drejev upp.
1–0
Detta är troligtvis det parti där jag
haft mest nytta av att känna till
teoretiska grundställningar. n

KORREKTURLÄSAREN
MINNS

    
    
    
   
    
   
    
    

 Hans Tikkanen
n Kezli Ong
þ Junior-SM 2002

För sjutton år sedan uppkom
en liknande ställning som i
Marin-Drejev.
Hans Tikkanen kände till
två av grundställningarna och
styrde glatt partiet mot den
första. När de nått diagrammet
gick det emellertid upp för
honom att löparen snart får
slut på fält.
62.g4 ¥e4 63.¢c1 ¢a2 64.¥b2
¥h7 65.g5 ¥g6


    
    
   
    
    
    
   
    

0-1
Vit är i dragtvång.

Trots två raka förluster mot
bröderna Ong vann Tikkanen
JSM-gruppen.
Hela slutspelet finns kommenterat av Jesper Hall i TfS
2002/6.
ELLINOR FRISK
MARINS SLUTSPELSAKADEMI
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¤ ungdomssidorna

Martin Jogstad är ungdomsredaktör i TfS och var med
och vann Elitserieguld 2019

325 schackspelare från hela Sverige kom till start i årets Skol-SM som denna gång tog plats
i Halmstads Arena. Arrangörerna bjöd på en mäktig inramning och när krutröken lagt
sig stod nio nya svenska mästare klara. De delar alla med sig av sina bästa träningstips.

Pilen ovanför brädet
indikerar vem som drar.
Lösningar på sida 53.

 Mauritz Björck
n Arvin Rasti
þ Skol-SM, grupp C


 
  
    
    
   
   
  


KLASS A
17-20 år

 Leonard Aira
n Isak Storme
þ Skol-SM, grupp A


  
    
   
  
   
  
  
   

 Marius Schriever-Abeln
n Edvin Trost
þ Skol-SM, grupp D


  
  
   
  
   
  
  
    


 Gustav Törngren
n Cecilia Ravik
þ Skol-SM, grupp B



  
    
   
   
 
  
  

 Hugo Wernberg
n Alexander Söderström
þ Skol-SM, grupp E



  
   
    
  
   
 
 


1. Isak Storme
SS Manhem 6½/8
2. Baldur Teodor Petersson Västerås SK 6/8
3. Milton Pantzar
Västerås SK 6/8
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Grattis Gustav! Berätta om din turnering.
– Innan turneringen satte jag upp målet att inte tappa ett enda
poäng, vilket inte lyckades. Efter hårt spel på vinst i de två sista
matcherna räckte det ändå i slutändan.
Hur förbereder du dig inför ett snabbschacksparti?
– Går upp på morgonen och preppar! Antingen förbereder jag en ny
idé eller tittar igenom mina varianter.

KLASS C
14 år

”Hitta en träningspartner!
Träningen blir då roligare
och man kan pusha
varandra att bli bättre.”

1. Arvin Rasti
Team Pelaro Alingsås 7½/8
2. William Olsson Örgryte SK
7/8
3. Gustav Lindholm SS Manhem
6/8

Grupp C fick en säker vinnare i form av Arvin Rasti. Han släppte bara
en remi i rond fyra på de åtta ronderna men kunde inte slappna av då
han skuggades ända in i mål av William Olsson. William slutade tvåa
efter att enbart ha förlorat mot vinnaren. Tredjeplatsen togs av en tredje
göteborgare, Gustav Lindholm på kvalitetspoäng.
Grattis Arvin! Berätta, hur det var att spela Skol-SM?
– Kul men samtidigt jobbigt för är inte van vid att spela med
betänketiden 45 minuter+10 sekunder per drag.
Schacklig förebild?
– Michail Tal och hans coola offer!
”Regelbunden träning. Träna
inte bara det som är roligt
utan det du behöver träna! ”

KLASS D
13 år

1. Hugo Wernberg
2. Vidar Grahn
3. Axel Falkevall

Wasa SK
8/8
Trojanska Hästen 7/8
Trojanska Hästen 6/8

Om Klass C var en kamp mellan göteborgare så var klass D en fråga om
Stockholmsdominans. Hugo Wernberg blev Skol-SM:s enda fullpoängare
och följdes av tre spelare från Trojanska Hästen.

Efter en trevande inledning besegrade Isak Storme i näst sista ronden ledaren
Milton Pantzar. Storme höll undan med en halva ner till Milton, Baldur
Teodor Petersson & Leo Crevatin. Både Baldur och Leo förblev obesegrade.
Grattis Isak! JSM-guld i somras, nu guld i Skol-SM. Ett bra år?
– Såklart! Spelmässigt har det gått både bra och dåligt, överlag är jag nöjd!
Motiverande att spela Sverigemästarklassen nästan år?
– Såklart! Det är något att se fram emot.

15-16 år

1. Gustav Törngren
Örgryte SK
6½/8
2. Tomasz Szczepanowski Helsingborgs SS 6½/8
3. Gabriel Nguyen
Linköpings ASS 6/8

Inför sista ronden ledde Valentin Ostenfeld med en halv poäng före en trio,
men fick se sig besegrad av den slutgiltige tvåan Szczepanowski. Samtidigt
vann Gustav Törngren sitt parti och titeln med en halv kvalitetspoäng.

Kombinera med våra svenska mästare!

Hittar du bästa draget i
diagramställningarna?
Det gjorde de svenska
mästarna.

KLASS B

”Jag tror mängdträning är
viktigt. Det handlar om att
göra det man tycker är kul.”

Grattis Hugo! Nöjd med turneringen?
– Ja! Det kändes bra redan från början och det var kul att träffa alla
kompisar.
Planer med schacket framöver?
– Ska spela Uppsala Young Champions, Hasselbacken och Rilton Cup.
”Ta efter bättre spelare!”
UNGDOMSSIDORNA
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KLASS E
12 år

1. Edvin Trost
2. Adrian Söderström
3. William Johansson

SK Rockaden
Fagerviks SK
Lunds ASK

7½/8
7/8
6/8

KLASS H
9 år

1. Sixten Tran
2. Oscar Morell
3. Edwin Chen

Trojanska Hästen
Lunds ASK
Järfälla SS

32/33
28/33
27/33

Edvin Trost och Adrian Söderström har slagits om segern i Skol-SM förr.
Ifjol hamnade Adrian överst, men i år segrade Trost i deras inbördes möte
och vann klass E med en halv poäng till godo. William Johansson stod för
en stark slutspurt och knep tredjeplatsen.

I grupp H prickade Sixten Tran in formen rätt och hade redan säkrat guldet
innan den sista ronden. För hans del räckte det med en remi i rond två,
sedan var det staket hela vägen in i mål. Den övriga toppstriden var länge
öppen, men till slut kunde Oscar Morell hålla undan före Edwin Chen.

Grattis Edvin! Hur var Skol-SM för din del?
– En väldigt rolig turnering att spela! Synd att den inte spelas mer än
en gång om året.
Planer med schacket framöver?
– Jag vill fortsätta utvecklas, gå upp i ranking och bli en bättre
spelare helt enkelt!

Grattis Sixten! Hur var din turnering?
– Det var jättekul och spela och jag är nöjd med min insats även om
jag var nervös under många partier. Tävlingen var väl arrangerad!
Du har en duktig storasyster. Tränar ni tillsammans?
– Tränar ibland tillsammans, vi brukar analysera våra partier. Det
blir inte så mycket blixt där hemma, gillar inte att förlora mot min
syster!

KLASS F
11 år

1. Marek Religa
2. Maksim Poley
3. Mio Fischer

SS 4 Springare
SS 4 Springare
SS 4 Springare

”Titta på stormästarpartier och
spela så mycket som möjligt.
Analysera dina egna partier.”

29/33
28/33
28/33

KLASS I
5-8 år

I grupp F skedde en historisk bedrift då tre spelare från samma klubb
hamnade på pallplats. De tre springarna följdes åt under turneringen.
Inför den sista ronden ledde Marek Religa. När han spelade remi kunde
Maksim Poley gå om, men även han spelade remi.
Grattis Marek, berätta lite om turneringen!
– Det var en jätterolig tävling att spela och extra spännande att
kampen om guldet stod mellan oss klubbkompisar.
Hur kunde det gå så bra för er? Tränar ni mycket tillsammans?
– Vi tränar ofta ihop, är jättebra kompisar och konkurrerar med
varandra på samma gång. Tanken är att vi ska satsa jättemycket
framöver. Bland annat ska vi alla tre åka till U12-VM i Batumi i
oktober nästa år!
Topp tre med årets Skol-SM?
– God mat, intressanta partier och en bra hall att spela i.

KLASS G
10 år

1. Matija Sakic
2. Lavinia Valcu
3. Alvin Daniels

SK Rockaden
Solna SS
Järfälla SS

1. Guanbo Cong
Kristinebergs SK
2. Melvin Ral Lustig Kristallens SK
3. Victor Lilliehöök Wasa SK

”Svårt att ge träningstips. Jag
brukar göra taktikövningar och
spela många partier online.”

32/33
28/33
28/33

I den yngsta klassen hade Guanbo Cong siktet inställt på guld. Han
släppte endast en remi och hade säkrat segern inför den sista ronden. För
att avgöra tvåan krävdes det särskiljning då både Melvin Ral Lustig och
Victor Lilliehöök spelat remi inbördes och hamnade på samma poäng.
Två kvalitetspoäng placerade Melvin överst.

”Ta din tid att hitta din
egen spelstil. Träning med
böcker ska varvas med spel!”

32/33
28/33
27/33

Grattis Guanbo! Första gången du spelade Skol-SM, hur var det?
– Fantastiskt att spela! En jättestor arena som var perfekt att spela
schack i.
Gjorde du något annat förutom schack under turneringen?
– Träffade många nya vänner som jag hängde med mellan ronderna.
Det bästa med schack?
– Känslan av att vinna! Mina vänner i skolan tycker det är
jättehäftigt att jag vann. Att träffa kompisar från andra delar av Sverige
är för övrigt hur kul som helst.

”Taktikträning och genomgångar av misstagen du gör
i dina partier. Själv kan jag
också spela schack med mina
föräldrar där hemma!”

Matija Sakic släppte enbart en remi mot Lavinia Valcu och kunde därför
erövra sitt tredje guld i Skol-SM. Kampen om andraplatsen blev desto
jämnare, men när Lavinia avslutade med en vinst och Alvin Daniels
spelade remi stod saken klar.
Grattis Matija! Vad tycker du om Skol-SM?
– Det är alltid roligt att spela! Extra kul var det i år för det var min
tredje vinst.
Det bästa med Skol-SM? Var det något annat än schack?
– Bäst är att spela schack i tre dagar och att se en ny stad! Jag vet inte
om det hände något annat – det blev mycket schack för min del!
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UNGDOMSSIDORNA

Trojanska hästen hade ett
lyckat SM där ett guld, silver
och brons erövrades. Klubbens
hemmaskola Vallatorpsskolan i
Täby blev årets bästa skola.

”Träna mycket!”

Samtliga foton: Lars OA Hedlund
UNGDOMSSIDORNA
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e senaste åren har
LASK försökt samla
ihop ett lag till
Europacupen, men
har varken fått ihop tillräckligt
med pengar eller intresserade
spelare. När jag fick frågan i
våras för kanske sjunde gången
hade jag svårt att ta den seriöst
och valde i stället XtraCon
Køge, som i en ovanligt svag
Europacup hade ambitioner
om en placering bland de tio
främsta.
Jag hade förberett mig en del
schackligt, men desto mindre
som turist. Det var först när
bussen rullade ut på en vacker
kustväg längs Adriatiska havet
som jag förstod att vi skulle
Lunds ASK. Stående: Drazen Dragicevic, Sebastian Mauritsson, Kjell
till en vinterstängd turistort
Pettersson, Björn Ahlander. Sittande: Martin Jogstad, Kaan Kücüksari.
där de flesta har albanska som
modersmål. Ulcinj var som man
kunde förvänta sig med spelande cikador, skälmatcher på sistabordet. Uppladdningen hade inte
lande hundar och bilar med dålig avgasrening. Och
varit den bästa. Flygbolaget gick i konkurs och de
det märktes att det var off-season. Sopbergen på
fick köpa nya biljetter – bara resväskorna kostade
stränderna ligger antagligen kvar till april.
2 000 kr styck. Än värre blev det när en spelare inte
På invigningen hälsade den korruptionsansläpptes in i England, och återigen fick boka nya
klagade ECU-ordföranden Zurab Azmaiparashbiljetter – 8 000 kr enkel. Men humöret hölls uppe.
vili välkommen och beklagade vädret. Deltagarna
fick var sitt paraply för att skydda sig mot regnet.
ROND 2
Han berättade också att han är god vän med de
Bänkad. Jag förvirrade mig bort till Albanien och
montenegrinska arrangörerna, och att han alltid
vet inte vad som hände.
hjälper sina vänner...
ROND 3
ROND 1
Allvaret var igång. Køge skulle möta italienska
Obiettivo Risarcimento Padova och laguppMontenegro skulle gärna vilja vara med i EU –
ställningen lottades inte längre. Vid rondstart
de använder till och med euro som valuta utan
dukade Jon Ludvig Hammer upp en tallrik med
att ha fått klartecken från högre ort. När de nu
bakelser vid brädet – i cafeterian var de vanligtvis
välkomnade europeiska schackspelare gjorde de
slut när han ville ha dem efter ett par timmar.
det med stor gästfrihet och fri alkohol.
Det märktes att vårt lag hade ambitioner – när
Køge mötte Wasa och på lagmötet lottades det att
jag gav upp som siste man kom lagkaptenen
jag skulle spela. Det blev remi mot deras estländare,
fram till mig: ”You played like shit today!” Det
men när jag fick höra att han blev tillfrågad kvällen
blev återigen bänken. Då fick en av våra danska
innan, sov tre timmar, reste mitt i natten och kom
reserver hoppa in, men annars spelade vi vanligtfram till rondstart kom remin i ett annat ljus.
vis helt utan danska spelare.
Sverige hade ytterligare ett lag på plats. Någon
Högst rankade nordiska lag var norska Vålerenga,
vecka innan start förstod jag att Drazen Dragicevic,
med Nils Grandelius på bord 2. De låg under med
LASK:s fåraherde till lagledare, lyckats samla ihop
 och behövde vinna följande ställning:
ett lag. Efter  mot Moskva blev det dock några

D

EUROPACUPEN
i Montenegro

”Det enda spel kvinnor tilläts delta i var schack.”

Offside 2019/3 skriver om läget i Georgien 1984. Det året slogs världsrekordet för publik på damfotboll i huvudstaden Tbilsi. Två norrländska division II-lag träningsspelade inför 80 000 åskådare.
Det är fortfarande schack som gäller. Klubben Nona från Batumi vann årets Europacup för damer.

EUROPACUPEN
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 David Howell

n Pentala Harikrishna
þ Europacupen, Ulcinj

 drag är spelade och Howells
Køge: Henrik Mølvig, Gabor Papp, Jon Ludvig Hammer, Martin Percivaldi, Axel
fortsatta framsteg var:
Smith, Eduardas Rozentalis, Mikkel Antonsen, Tamas Banusz, Deep Sengupta.
 .g, svart gick förbi med
vara en del av lösningen på klimatkrisen...
f-bonden och låste även till med ...g.
Ronden kom igång efter en kort försening, och
 .h, draget innan svart kunde kräva remi på
LASK inledde sin slutspurt med fyra raka segrar.
-dragsregeln. Däremellan hade Howell gått
Ofta satt det hårt inne, som när Kaan Kücüksari
med kungen fram och tillbaka till damflygeln
flera gånger var nere på en sekund innan han
ett par gånger.
gjorde sitt drag.
 .h, åter draget innan remikravet.
”Du måste ha större marginal”, sa Drazen.
 .h.
”Det är ingen fara”, svarade Kaan. ”Jag visste
 .b, en bonde svart kan slå hur han vill
inte ens att jag var nere på en sekund.”
utan att riskera förlust. Harikrishna slog med
c-bonden.
 Partiet togs remi efter  drag.
ROND 5
LASK:s seger satt ännu längre in. Efter regeldisJag förväntade mig att Howell skulle få klagomål för pyter om spelare som inte skrev protokoll och felatt han spelat vidare så länge utan att försöka. Men aktiga remikrav haglade förolämpningarna från
det var han som var argast. På Twitter skrev han:
motståndarlaget. Det blev nästan handgemäng.
”En av spelarna hade hamnat i finkan om jag
Jag stod emot frestelsen att twittra om standarden
inte stoppat honom”, sa kaptenen efteråt.
på domarna i Lag-EM, men dagens upplevelse
Nu blev det bara en officiell varning. Och ytteri Europacupen var ännu värre. Värst var att
ligare en historia till boken Drazen planerar men
domaren skrek aggressivt på mig efter att jag bett
inte kommer att skriva.
honom sluta andas in i min nacke (bokstavligen).
Själv fick jag in en liten kombination.
ROND 4

Vädret är kanske inte så viktigt för schackspelare,
  
även om arrangören skyllde den darriga livesänd
ningen på regnet. Men paraplyet kom till nytta,
   
även om det alltid varit med i min kategori av
  
onödiga föremål: strykjärn, skohorn, torktum   
lare, larm, halsduk, kaffekokare...
 
Inför rondstart tilltog vinden och regnet.
Lagets alla paraplyer blåste sönder och arran  
gören satte in bussar för att transportera spelarna
    
de  meterna mellan hotellet, spellokalen och

analysrummet. Och när det regnade som värst
 Dmitry Kryakvin
hölls ett seminarium om hur schack skulle kunna
n Axel Smith
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21...d4
Slår vit bonden följer en avdragsschack, men
värre är svarts dubbelhot: löparfångst med ...
a och damfångst med ...¥e. Det finns inget
försvar.
22.bxa4 ¥e4 23.£h5 ¦h6 24.¤e5
24.£g4 f5 25.£g5 ¥xf3 26.gxf3 ¦g6 med damvinst.
24...£e6 25.£xf7† £xf7 26.¤xf7 ¢xf7
Och svart vann.
ROND 6
Norden vann fotbollsmatchen mot övriga
världen, dvs Holland och Belgien. Och topprankade Alkaloid, med en spelarbudget på över
en halv miljon kronor, vann stort och ordnade en
finalmatch i sista ronden mot italienarna.
ROND 7
Vålerenga, med en norsk spelare, avslutade med
en vinst och blev bästa nordiska lag på sjätte
plats. Nils Grandelius gjorde en stark insats med
+3=4. Tre platser längre ner klarade Køge sin
målsättning. Själv fick jag nästan sätta matt.
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 Axel Smith

n Christoph Nogly
þ Europacupen, Ulcinj
45.d5! cxd5
45...exd5 46.£xg7 och vit hotar både 47.£xh6 med
en farlig fribonde, och 47.£d4 med en avdragsschack på gång. Går kungen till c7 faller d5-bonden.
46.£d4 e5
Nogly hade satt sitt hopp till detta mothot. ”Jag
hade räknat på alla schackar utom en”, sa han efter
partiet.
47.¦c6
Jag var säker på att det skulle bli matt, men räknade
ändå om och om igen för att vara säker innan
jag offrade tornet. Varianterna var inte så långa:

...¢xc6 48.£c5 matt och 47...¢b5 48.¦b6† ¢a4
49.£a1 matt. En gång tidigare annonserade jag ut
”matt i tre” i 1800-talsanda, men då smet kungen,
så det gör jag inte om.
Nogly gav upp. När jag analyserade partiet dagen
därpå kunde jag inte förstå varför Chessbase inte
satte ut mattecknet efter schacken på a1. Det är ju
en vanlig trappstegsmatt.
Som tur var hade kungen inte smitit så långt.
Den relativt bästa svenska insatsen stod Jan
Lundin för, med ½/ och en avslutande seger
mot den litauiske stormästaren Eduardas
Rozentalis.
Läs mer! Jan Lundin har kommenterat sitt
parti på larsgrahn.blogspot.com

DAMKLASSEN
Den klubb som vunnit flest gånger är Cercle
d`Echecs Monte Carlo, utan spelare från hemlandet men med Pia Cramling som ankare. Hon
fick bordspris på andrabordet, men laget fick nöja
sig med tredje plats.
Vann gjorde Nona från Georgien som, för
omväxlings skull, endast hade spelare från hemlandet. I toppmötet mot Monaco fick de in en
nätt mattkombination.


   
   
   
    
   
    
   
    

 Monicka Socko

n Nino Batsiashvili
þ Europacupen, Ulcinj
33...¦xg4+! 0-1
Damen sätter matt på h2.

Tolv nordiska lag deltog i den öppna klassen.
Kanske kan det bli fler framöver. Køge är både
intresserad av att ställa upp med ett damlag, och
på att arrangera Europacupen, men då krävs
det nog först och främst att bli vän med Azmaiparashvili... n
EUROPACUPEN
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KORRSCHACKSPÄRLOR
En av de matcher som haft störst betydelse för schackets utveckling spelades
per korrespondens år 1890. Världsmästaren Wilhelm Steinitz räknade bönder
medan den ryske utmanaren Michail Tchigorin värderade initiativet högre. För
att komma underfund med vem som hade rätt valde de ut två ställningar där
de hade olika uppfattning. Det blev en jordskredsseger.
URVAL & TEXT STURE OLSSON

spelsättet.
Vi kan lika så gott gå händelserna i förväg och
konstatera att matchen artade sig till en lysande
triumf för Tjigorin. Han vann bägge partierna
i stor stil. Steinitz erkände det rättmätiga i utgången, prisade sin motpart men vägrade samtidigt att tillstå att hans idéer och principer fått
sig en törn. Tjigorin vann för att han spelade
bättre, inte för att hans gambitar var korrekta!

 Wilhelm Steinitz

n Michail Tchigorin
þ Telegraf 1890-91
ATT KORRSCHACKET fick ett uppsving under

slutet av 1800-talet har många förklaringar:
bättre och tillförlitligare postförbindelser i takt
med utbyggnaden av tågnät och ångbåtstrafik,
införandet av enhetsporto och telegrafins tillväxt.
I sammanhanget får man inte heller glömma
betydelsen av olika former av schacklig propaganda i tidningar och tidskrifter, som allt oftare
hade fasta schackspalter och – viktigast av allt
– bjöd på följetonger i form av tidningspartier
mellan klubbar, städer eller berömda mästare.
Till den senare kategorin, och måhända den
mest berömda och betydelsefulla av dem alla, är
förstås den på sin tid mycket uppmärksammade
duellen mellan Wilhelm Steinitz och Mikhail
Tjigorin från oktober 1890 till april 1891. De var
sannolikt världens två starkaste spelare under
1880-talet och en bit in på det följande decenniet.
Den förstnämnde, född 1836 i ÖsterrikeUngern (Prag), men länge verksam först i England och senare i USA, är främst känd som den
förste allmänt accepterade världsmästaren men
också som märkesmannen för det positionella
synsätt som än i våra dagar karaktäriserar spelet.
Steinitz hävdade att partier inte i första hand
vinns genom lysande infall av geniala mästare
utan som logisk följd av samlandet och vårdandet
av flera mindre positionella fördelar.
Tjigorin, född 1850 i Sankt Peterburg, var i de
flesta avseenden, i varje fall schackligt, Steinitz
raka motsats. En glimrande angreppsspelare,
känd och fruktad just för sina geniala spelvänd-

’’
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ningar, en lidelsefull gambitör vars styrka i komplicerade ställningar låg i exakta variantkalkyler.
Bägge var professionella schackmästare, som
förutom prispengar försörjde sig på uppvisningsspel, simultanföreställningar och, i sammanhanget det viktigaste, som författare och tidskriftsredaktörer.
Deras tvåpartiersmatch hade föregåtts av en
lång diskussion i skilda tryckta media om huruvida gambitspel i allmänhet och två specifika
öppningar i synnerhet var gynnsamma för vit
eller svart. Steinitz, hur lysande han än var som
förnyare av positionsspelet, var en enveten tjurskalle som sällan eller aldrig erkände ett misstag,
och i de två aktuella fallen hävdade han att
bondeoffren kunde antas utan större risk.
Tjigorin hävdade lidelsefullt motsatsen och utmanade till sist sin vedersakare på en match om
två partier i just de öppningsvarianter som grälet
gällde. Steinitz accepterade, som nästan alltid, när
pengar stod på spel.
Man spelade alltså två parallella partier, per
telegraf och med fortlöpande publicering i ett
antal tidningar världen över. Förutom prestige
och ära stod ett pris till segraren på 750 dollar på
spel, en icke föraktlig summa på den tiden. De
öppningar som stod i fokus var dels Evansgambit
där ju vit tidigt offrar en bonde, dels Preussiskt
där svart bjuder på en gambitbonde i hopp om
kompenserande tempovinster. Här skall vi i första
hand skärskåda det senare, eftersom utgången
kom att få så stor inverkan på bedömningen av

Steinitz, hur lysande han än var som förnyare av positionsspelet, var
en enveten tjurskalle som sällan eller aldrig erkände ett misstag.

KORRPÄRLOR

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6
4.¤g5 d5 5.exd5 ¤a5 6.¥b5†
c6 7.dxc6 bxc6 8.¥e2 h6 9.¤h3


 
   
   
    
    
   

 


Det är kring denna ställning den
teoretiska dispyten utspelade sig
anno dazumal – och återupptogs
drygt 70 år senare!.
Steinitz hade i ”The Modern
Chess Instructor” hävdat att
springarreträtten till h3 var
vits bästa drag, med tanke på
de ytterligare tempoförlusterna
efter 9.¤f3 e4 10.¤e5. Hans
idéer därvidlag vann ingen
samtida anklang. Först sedan
Fischer 1963 oväntat återuppväckt varianten i ett dramatiskt
parti mot Bisguier har den i viss
mån omvärderats.
9...¥c5
Det naturliga svaret för en
angreppsspelare av Tjigorins
kaliber – löparen på c8 behövs
på brädet för den fortsatta
offensiven! En dubbelbonde

Steinitz skyllde inte ifrån sig, men faktum är att
han parallellt med partierna faktiskt spelade en
match om VM-titeln, vinst 10½-8½ mot Gunsberg i New York. Icke desto mindre är inget enda
mästarparti i den aktuella preussiska varianten
känt förrän det, oväntat, dyker upp i New York 72
år senare.
Den som återupplivar varianten är ingen
mindre än en blivande världsmästare.

på h3 vore förvisso en nackdel
för vit, men strategiska överväganden kom i andra hand
för Tjigorin. Han betonade
att springaren på h3 snart
nog kommer att tvingas till
en excentrisk reträtt med usla
utsikter att åter utvecklas!
Steinitz i sin tur anförde 9...¥xh3
10.gxh3 £d5 11.¥f3 e4 12.¤c3
£e5 13.¥g2 ¥d6 14.£e2 0–0
15.d3 exd3 16.£xe5 ¥xe5 17.cxd3
med argumenten merbonde,
löparpar och lång rockad.
10.d3
Ett år senare, i tolfte partiet
i deras VM-match 1892,
valde Steinitz utan framgång
alternativet 10.0–0 0–0 11.c3?!
¤b7 12.£a4 ¥xh3 13.gxh3 £d6
14.d3 ¤d5!, en ställning som
Tjigorin tämligen enkelt förde
till vinst. Att han denna gång
trots allt valde avbyte på h3 hade
sannolikt med vits korta rockad
att göra. Det finns dock en
förbättringspotential för vit efter
10.0–0 0–0 – mer därom längre
fram! (Liksom om 11...¦e8.)
10...0–0 11.¤c3 ¤d5 12.¤a4
¥d6 13.¤g1


 
   
   
   
   
   

  


Steinitz gav i sina samtida
kommentarer prov på orubbat
självförtroende: ”Ta en titt på
brädet; . . . jag har sex av mina
bönder kvar på utgångsfälten,
vilket är en stor fördel i ett kommande slutspel. Dessutom kan
inga av mina pjäser än på länge
bli attackerade av svarta bönder.”
Han hade dock tillräckligt med
insikt att förutse att f-bondens
tänkbara framryckning till f3
var den huvudsakliga faran i
ställningen för vit.
13...f5 14.c3 ¥d7 15.d4 e4
16.c4 ¤e7 17.¤c3 ¥e6 18.b3
¥b4 19.¥b2 f4


  
    
  
    
  
   
 
  


20.£c2
Kan inte ses som annat än ett
erkännande från Steinitz sida
att första ronden, spelöppningsfasen, vunnits av svart.
Gambitbonden ges tillbaka
i hopp om frigörelse av vits
krampaktiga spel.
På 20.a3 hade Tjigorin i
beredskap 20...¥xc3† 21.¥xc3
¤f5 22.¥g4 ¦b8!.
På 20.¢f1 finns framstöten
KORRPÄRLOR
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20...e3! då både 21.fxe3 och
21.¤f3 besvaras med 21...¤f5.
20...£xd4 21.¢f1
Det
tämligen
närliggande
21.¦d1 £f6 22.a3 ¥xc3† 23.¥xc3
leder förvisso efter 23...£g6!
24.¥f1 ¤b7 till en för vit minst
sagt beklämmande ställning,
men partifortsättningen är etter
värre!
För att inte tala om 21.a3? f3!
22.gxf3 e3! 23.fxe3 £h4† 24.¢f1
¥f5! då svart vinner efter såväl
25.e4? ¥c5 26.¥d1 ¤xb3 som
25.¥d3 ¦ad8!.
21...f3 22.gxf3 exf3


  
    
  
    
   
  
 
  


23.¥xf3
Det är märkligt hur Steinitz
framhärdade i sina efterhandskommentarer. Han hävdade
att 23.¤xf3 ¥h3† 24.¢e1 ¦xf3
25.¥xf3 ”ser farligt ut men i
verkligheten inte är något att
frukta”.
Tjigorin var förstås av annan
mening och angav 25...¦e8!
26.¥e2 ¤g6 27.¦d1 £f6 med
klar fördel, en åsikt som för
övrigt delas av Fritz 130 år
senare!
23...¥f5 24.¤e4 ¥xe4 25.£e2
Ansågs länge ha varit ett
starkt motdrag, men moderna
analysmotorer är obevekliga.
25.¥xe4 ¦xf2† 26.£xf2 £xe4
27.¥xg7!? £xh1 28.¥xh6 £e4
är bättre – om än säkert inte
tillräckligt
I partiet ges däremot Tjigorin
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möjlighet att briljera på egna
villkor.


  
    
   
    
  
  
  
  


25...¥xf3 26.£e6† ¢h7
27.¥xd4 ¥xh1


   
   
  
    
   
   
   
  


Av prestigeskäl en ställning som
(sovjet)ryska schackhistoriker
ägnat stor möda åt att dissekera
i syfte att finna vinstvarianter
för svart oavsett hur vit valt att
fortsätta. I princip har de varit
framgångsrika; det var inte
Steinitz.
28.£h3 ¤f5 29.¥e5 ¦ae8
30.¥f4
Inte 30.f4?? ¦xe5 31.fxe5 ¤g3
matt.


   
   
   
   
   
  
   
  


30...¤d4

En elegant manöver, men
alternativet 30...¦e4 31.¤e2
¦xe2! 32.¢xe2 ¤d4† 33.¢d3
¦xf4 saknar ju inte heller finess!
31.£d3† ¥e4 32.£xd4 ¦xf4
33.f3 ¦ef8 34.£xa7 c5 35.£c7
¤c6 36.a3 ¦xf3† 37.¤xf3
¦xf3† 38.¢g1 ¥d2
0–1
DET LÄTT BISARRA i Steinitz springarreträtt till h3, telepartiets
mediala genomslag och framför
allt Tjigorins eftertryckliga
triumf är sannolika skäl till att
varianten länge hamnade i visst
vanrykte. Dessutom spelade
Steinitz envist ”sin” variant fyra
gånger i deras inbördes VMmatch på Kuba året därpå, med
det nedslående resultatet 1–3!
Desto mer hamnade varianten
på nytt i fokus sedan ingen
mindre än Fischer plockade upp
Steinitz kastade handske i New
York State Open 1963.

 Robert J Fischer

n Arthur Bisguier
þ New York State Open 1963
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6
4.¤g5 d5 5.exd5 ¤a5 6.¥b5†
c6 7.dxc6 bxc6 8.¥e2 h6 9.¤h3
¥c5 10.0–0
Steinitz valde alltså 10.d3 vilket
Fischer faktiskt i efterhand
tillstod nog vore att föredra,
och också vad han själv valde
några ronder senare i partiet
mot Radoicic: 10...0–0 11.¤c3
¦e8 12.0–0 ¥xh3 13.gxh3 £d7
14.¥g4 ¤xg4 15.hxg4.
10...0–0 11.d3 ¥xh3
I sjätte VM-partiet 1892
valde Tjigorin 11...¤d5 men
efter 12.c4 ¤e7 13.¢h1 ¥xh3
14.gxh3 ¤f5 15.f4 exf4 16.¥xf4
¤e3 17.¥xe3 ¥xe3 18.¤c3
erhöll Steinitz ganska snart

det positionella grepp han
eftersträvat och vann sitt enda
parti mot Tjigorin i denna
variant.
12.gxh3 £d7


  
  
   
    
    
  
 
 


13.¥f3!
En aktiv roll för vitfältslöparen
är värd en (dubbel)bonde!
13...£xh3
14.¤d2
¦ad8
15.¥g2 £f5 16.£e1
En tveksam Fischer har i efterhand tillstått att 16.£f3 måhända varit att föredra.
16...¦fe8 17.¤e4 ¥b6 18.¤xf6†
£xf6 19.¢h1 c5


  
   
    
    
    
   
 
  

20.£c3!
Tjänar flera syften: förhindrar
...c5-c4, tar loven ur ...g7-g5 och
förvandlar löparen på b6 till
(enligt Fischer) inte stort mer
än en ”stor bonde”!
20...¤c6
20...g5? bemöts med 21.f4!.
21.f4 ¤d4 22.£c4 £g6 23.c3
¤f5 24.fxe5 ¦xe5 25.¥f4 ¦e2
26.¥e4


   
   
   
   
  
   
  
  


26...¦xb2??
Fischer var den förste att
beklaga att ett så grovt fel skulle
komma att avgöra partiet ”när
det var som mest intressant”!
Det rätta hade varit 26...¦e8!
med hotet att slå på e4, efter
vilket vit med 27.¥f3 ¦xb2
28.¦ae1 nog fått nöja sig med att
hoppas på lika spel i förtröstan
på löparparet.
27.¥e5 ¦e8 28.¦xf5 ¦xe5
29.¦xe5
1–0
imponerande
seger för Fischer, men likväl en i
raden av 18 raka vinster hösten
1963 i New York State Open och
US Championship!
Hans två vinster med Steinitz
9.¤h3 i New York State Open
gav i varje fall eko i schackets
värld att varianten redan kort
därefter började dyka upp i
mästarpraxis på tämligen hög
nivå!

MÅHÄNDA INGEN

Sensmoral för läsaren? Även
till synes utdömda varianter
kan återupplivas, åtminstone
till rang och värdighet av
överraskningsvapen, så – sluta
aldrig analysera! n
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XLIX RILTON CUP
27 december 2019 – 5 januari 2020

Spelplats:

Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm, mitt i centrala Stockholm. Besök vår hemsida för mer
information: www.rilton.se/spellokal.html.

Spelschema:
DATUM
27/12–30/12
31/12
1/1
2/1
3/1
4/1
5/1

RILTON CUP &
RILTON ELO
Rond 1–4: 15:00
Rond 5: 12:00
Spelledigt
Rond 6: 15:00
Rond 7: 15:00
Rond 8: 15:00
Rond 9: 12:00

RILTON 1800

Rond 1–3: 15:00, 16:15, 17:30
Rond 4–5: 10:00, 15:00
Rond 6–7: 10:00, 15:00
Rond 8: 12:00

RILTON
BLIXT

20:30

Spelsystem:

9 ronder FIDE-Schweizer i Cup och Elo. 8 ronder, med 3 ronder snabbschack, FIDE-Schweizer i 1800.

Betänketid:

Cup & Elo: 40 drag på 90 minuter, därefter 30 minuter för resten av partiet, dessutom 30 sek tillägg/drag.
1800: Snabbschack: 15 min, 10 sek tillägg/drag. Långpartier: 90 min på hela partiet, 30 sek tillägg/drag.

Registrering:

Registrering och betalning görs senast den 16 december till Stockholms Schackförbund. Spelare som
betalar sin startavgift innan den 1 december får en rabatt på 100 SEK. Startavgiften betalas på plusgiro
25 79 58-9 eller bankgiro 822-1301. Registrering sker via vår hemsida: www.rilton.se/anmaldig.html.
Efteranmälan i mån av plats kan göras i spellokalen före 11:00 på spelstartsdagen mot en extra avgift på 100
SEK. De första 300 anmälda spelarna garanteras plats i tävlingen.

Personlig
anmälan:

Alla spelare måste genomföra personlig anmälan före 12:00 på spelstartsdagen för alla klasser.
Spelare som registrerat sig men inte genomfört personlig anmälan innan första ronden kommer ej att lottas
in. Personlig anmälan kommer kunna genomföras i spellokalen och via hemsidan.

Hotell:

Rumsbokning sker via www.rilton.se, där finns även mer information om hotellet. Pris per natt, inklusive
frukost, för enkelrum utan fönster är 660 SEK, enkelrum standard 810 SEK, dubbelrum utan fönster (en bädd)
760 SEK, dubbelrum standard 915 SEK och 1015 SEK för trippelrum (tre bäddar). Garanterad tillgänglighet
fram till den 1 december.

Rilton Cup
Startavgifter:
Huvudpriser:
Ratingpriser

9 ronder. Öppen för spelare med ett Elo-tal på minst 2200, minst 2100 för kvinnliga spelar eller spelare födda
1999 eller senare och har uppnått ett Elo-tal på minst 2100 på någon Elo-lista utfärdad av FIDE innan tävlingen.
1100 SEK, FM 700 SEK. Spelare födda 1999 eller senare 600 SEK. GM och IM ingen startavgift.
20000 - 15000 - 12000 - 10000 - 8000 - 6000 - 5000 - 4000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 SEK.
3000, 2000 och 999 SEK per ratinggrupp. GM och IM tävlar inte om ratingpriser.
OBS! I Rilton Cup används Sofiaregler, dvs ingen spelare får bjuda remi förrän efter 30 drag.

Rilton Elo
Startavgifter:
Huvudpriser:
Ratingpriser:

9 ronder. Öppen för spelare med ett Elo-tal lägre än 2200.
900 SEK. Spelare födda 1999 eller senare 500 SEK.
7000 - 5000 - 4000 - 3000 - 2500 - 2000 - 1500 - 999 - 999 - 999 SEK.
2000, 1500 och 999 SEK per ratinggrupp. Spelare utan ett Elo-tal kan inte vinna ratingpris.

Rilton 1800
Startavgifter:
Huvudpriser:
Ratingpriser:

8 ronder. Öppen för spelare med ett Elo-tal lägre än 1800 1 december eller 1 januari.
700 SEK. Spelare födda 1999 eller senare 400 SEK.
4000 - 3000 - 2000 - 999 - 999 SEK.
1500, 800 och 500 SEK per ratinggrupp. Spelare utan ett Elo-tal kan inte vinna ratingpris.

Varken rating- eller huvudpriser delas. De högst rankade spelarna deltar inte i ratinggrupperna; detta gäller samtliga
Riltonturneringar. Lagstadgad preliminärskatt dras från alla priser. Elektroniska apparater är inte tillåtna i spelområdet och måste
lämnas till arrangörerna innan spelområdet beträds. Endast Rilton Elo och Rilton 1800 ingår i Stockholms GP. Spelaren måste
finnas vid brädet senast 15 minuter efter att ronden startat. I Riltonturneringarna utförs bordslottningen utan politisk hänsyn.
Uppdateringar för detta års upplaga av Riltonturneringarna:
Ratingkraven för Rilton Cup har blivit uppdaterade och inga undantag från dessa krav kommer att ges. Kvalificering via svenska
ungdomsmästerskap gäller fortfarande.

Stockholms Schackförbund & Riltonkommittén
Hornsgatan 82, 118 21 Stockholm
Tel: 08-669 36 54, 0736-13 19 73, Fax: 08-669 64 44,
E-post: kansli@stockholmsschack.se
Hemsida: www.rilton.se
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INSÄNT

AVBROTT

Ajournering gick till som följer:
1) Efter tidskontrollen, vanligen 2,5
timme för 40 drag, hade spelarna möjlighet
att försegla, vilket innebar att nästa drag
skrevs ned i ett kuvert.
2) Efter fem timmar var försegling obligatoriskt för den spelare som var vid draget.
3) Domaren öppnade kuvertet när partiet
återupptogs för ytterligare ett par timmars
spel. Var det fortfarande inte klart följde
ytterligare en eller flera avbrottssessioner.

’’

”Ska du inte spela igen?”
frågade Pia.
”Jo, om du springer ett
lopp med mig”.
SIV BENGTSSON är tillbaka i ett lands-

lag som är nästan identiskt det från
Buenos Aires 1978.
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Gott folk! Lyssna på inslaget från Nordegren Epstein,
onsdagen 11:e november. Kulturministern, Amanda
Lind, utnämner e-sport till idrott. Detta är som att
svära i Riksidrottsförbundets ”kyrka”. Om så är fallet
öppnas dammluckor. Schackfolket tackar och bugar!

Vid gåspennan Bo Hedlund

Skriv in länken i webbläsaren så skickas
du till Sveriges Radio: bit.ly/dammlucka
Inslaget börjar tre minuter in i programmet.

ULF BILLQVIST & AXEL SMITH

SAMTAL

 Du uppfyllde snabbt riksinstruktörens förhoppning.
I SM i Degerfors 1978 tog jag 80%
i klass I och gick upp i Mästarklassen. SM var årets höjdpunkt!
 Vad spelade du utöver SM?
Jag började i Vara SS, en liten
klubb i Västergötland som ändå
hade två åttamannalag i Allsvenskan. Träningen bestod i stort
sett av att spela. Det var blixtDM, snabbschack och seriespel.
Jag var även med i de propagandatävlingar för damschack
som hölls i Sverige då. Vi åkte dit
ett gäng tjejer. Det var speciellt
en kompis pappa som skjutsade
oss till tävlingar. Hade han inte
gjort det hade det nog inte blivit
att vi spelat så mycket.
 Sen blev det mindre och
mindre schack.
Inför gymnasiet sa alla att det
var så svårt att läsa naturvetenskaplig linje. Jag tänkte att om
jag koncentrerar mig på skolan
borde det gå bra, men då blev det
mindre tid för schack. Under tiden
på Chalmers spelade jag nästan
ingenting och med familjebildning
hamnade pjäserna på hyllan.
 Efter tre decennier dammade
du av dem.
Under en fika med Pia Cramling
i Stockholm kom vi in på schack.
”Ska du inte spela igen?” frågade
hon. ”Jo, om du springer ett lopp
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med mig”.
Pia antog utmaningen, vi sprang Midnattsloppet tillsammans
och sedan spelade jag
Snabbschacks-SM för
damer 2015. Men jag
gör ingenting utan att
förbereda mig. Det
gäller allt: från föredrag
till schack. Innan tävlingen spelade jag blixt
på nätet. Och det var
så kul att vara med i en
tävling igen!
 Att tävla efter ett så långt
uppehåll kräver en del mod.
Jag tänkte att det inte behöver
vara så allvarligt. Men så blev
det ju det ändå i och med LagEM. Efter ett långt speluppehåll
gör man lätt alltför många
misstag, men man kan acceptera
sin nivå om man gillar spelet i
sig går det bra. Och det gör jag!
En ledig stund på kvällen eller
en slö sommardag sätter jag mig
gärna med en kombinationsbok
eller tittar på ett parti.
 Det går nästan inte att
undvika en fråga om OS i
Buenos Aires 1978.
Har inte allt sagts? Jag blev
väldigt motiverad och läste alla
schackböcker jag hade när jag
fick veta att jag blivit uttagen
till OS. Något som är väldigt
annorlunda nu jämfört med då

Foto: Lars OA Hedlund

I TfS 1976/6 sa SSF:s riksinstruktör Lars Bäckström så här om SIV BENGTSSON:
”Hon är den första flicka jag träffat på med ett sådant spelsätt att hon har möjlighet
att nå svensk mästarklass.”
TEXT: ELLINOR FRISK

är Chessbase och alla partier
man hittar på motståndarna.
Under OS 78 gick kapten Bengt
Hammar runt och tittade på
våra motståndares bräden för att
lista ut vad de spelade. Jag tror all
information som finns tillgänglig
på nätet och i databaser idag är
en tillgång som främjar schacket
och höjer kvalitén på spelet.
En annan sak som jag tror att få
klubbspelare i Sverige känner till
är att på en tävling som Lag-EM
får man inte ha med sig några
telefoner, armbandsklockor eller
ens pennor med sig in i spellokalen. Det var nytt för mig.
 Framtiden?
Jag ser fram emot att spela schack
under lite mer avslappnade
former även om detta var jättekul
och spännande. Kommande
schackliga utmaningar blir GPserien och Allsvenskan.

SKOLSCHACK

IDAG HAR SKOLORNA mindre pengar än för tio år sedan och
schackundervisningen finansieras till större del av terminsavgifter.
– Men jag har aldrig varit med om att en skola inte tycker om schack,
säger Gundersen.
Utöver Schackfyranbesöken undervisar Nordic Chess 300-400 barn
från förskoleklass till slutet av mellanstadiet. Gundersen hyr in studenter
och deltidsarbetare för att hinna med. Träningsupplägget är fritt, men
det ska alltid vara på barnens villkor.
– Vi har ofta schackbio på slutet med roliga filmsnuttar från Youtube.
Det ska vara kul – man kan inte bara spela schack.

Från skolan till klubben

GUNDERSEN HAR I mindre omfattning haft skolschack

i Norge, men det var i Sverige det tog fart. Först
tillsammans med en kollega, sedan via sitt eget
företag Nordic Chess – såväl Schackfyran som
fritidsverksamhet för äldre barn.
– Det var lite prova på i början, säger Gundersen
på telefon från Stockholms Schacksalonger. Och
spännande att se om det gick att få betalt.
Det gick det. Några skolor sa visserligen blankt nej
med hänvisning till skollagen, men andra tyckte att
det var relevant att en extern verksamhet kunde ta ut
en rimlig avgift. Och friskolorna var vana att betala.
Nordic Chess undervisning står på flera ben:
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NÄR NORDIC CHESS fick ansvaret för Wasas ungdomsverksamhet satte

de upp tre ledstjärnor: professionalism, långsiktighet och glädje. Och
konceptet har lyckats – idag är hälften av barnen från skolorna dessutom
med i klubbens verksamhet. Gundersen pekar på fyra anledningar.

Schackbio i slutet av träningarna.

SAMMA TRÄNARE

 Traditionella Schackfyranbesök följt av
skräddarsydda upplägg
 Extraträning för intresserade klasser, på en
mattetimme i veckan eller på elevens val
 Schackkurs i skolans lokaler som en del av
fritidsverksamheten
 Schack i annan lokal – med hämtning på fritids

Ingvar Gundersen ansvarar för juniorverksamheten i Wasa. ”Ett ansikte
man känner igen är alltid viktigt, men det är inte bara mig”, säger han.
AUTOMATISKT MEDLEMSKAP
Nordic Chess har inga egna medlemmar utan samarbetar med ordinarie
klubbar. De flesta skolorna är inom Wasas upptagningsområde, och
barnen erbjuds medlemskap där. ”Det är ingen som säger nej.”
FÖRÄLDRAKONTAKT

FÖR DET SISTNÄMNDA krävs idag avtal som ger

Som medlemmar i Wasa kommer mail med inbjudningar till tävlingar
och aktivitetsresor med schack och skojiga upplägg. Den dagen barnen
känner för att gå med i klubben vet föräldrarna redan vad det innebär,
och språnget minskar.

schackledarna rätt att ta över ansvaret för barnen.
När de började var det inte lika stränga regler, och
en gång gick det fel. En mamma hittade inte sin son
i skolan och fick besked om att han inte heller var på
schacket. Polisen ryckte ut, men det var falskt alarm:
sonen satt i ett hörn, uppslukad av sitt parti.
– Vi fick be om ursäkt, det var ett mänskligt fel.
Sedan dess ingår noggrann närvarokontroll i
rutinerna.

UPPMUNTRAN
”Vissa tror att det bara är proffs som är med i en klubb, men kommer de
dit märker de att det inte är så stor skillnad.”

Med 300 spelare, nästan uteslutande ungdomar, är Skak
for sjov den största klubben
i Danmark. I det senaste
numret av Skakbladet skriver
deras koordinator Henrik
Andersen om konceptet. Han
pekar ut några nyckelfaktorer
som han menar gör det
framgångsrikt.
 Rolig undervisning
 Bra betalt, vilket ger duktiga
och motiverade tränare
 En hemsida som först
och främst vänder sig till
föräldrar – schacknyheter
hittas längst ned på sidan
 Moderna lokaler med fina
bräden och pjäser och
schacktavlor på väggarna
 En ansvarig som håller
i alla trådar: hemsidan,
lagverksamheten, kontakten med tränarna och
föräldrarna
Det är nog den sista punkten
som är allra svårast utan en
anställd. I nästa TfS-nummer
besöker vi en förening som
lyckats på ideell basis.

TILL REPERTOAREN

Foto: Lars OA Hedlund

M

ed elva SM-titlar är Wasa Schackklubb
en av de mest framgångsrika i landet.
När ungdomsverksamheten upphörde
runt 1990 började emellertid två
decennier på sparlåga. Man blev av med sin lokal
och degraderades ur Elitserien. De äldre medlemmarna stannade kvar, men det fylldes inte på med
unga spelare.
Innan det var för sent drog man igång igen i egna
lokaler i Vasastan, klubbens ursprungliga hemtrakt.
Idag är Wasa en av landets mest välmående ungdomsklubbar med närmare 200 barn i alla åldrar.
Vändningen kom år 2010. Att bygga upp juniorverksamheten från noll skulle bli svårt på ideell
basis, resonerade styrelsen, och la därför ut det på
entreprenad. I klubben fanns nämligen Ingvar , som
jobbade professionellt med schack i skolorna.

Foto: Ingvar Gundersen

Övergången från skolschack till klubbschack
är en nyckel för svenskt schackliv. Hur
bibehålls intresset efter Schackfyran? I denna
artikelserie presenterar vi en repertoar av
goda exempel. Först ut är Wasa SK.

DANMARK

Generationsglappet
märks fortfarande
av i Wasa. Klubbens
styrelsemedlem Peter
Collett var den siste från
den förra perioden, i år
deltog hans dotter Sarah
för tredje gången i SkolSM. Cirkeln är sluten.

 Finns det schackverksamhet i skolan? Samarbeta:
erbjud fria introduktionsmedlemskap och skicka ut
regelbunden information
till föräldrarna.
 Samma ansikte i skolan och
på klubben.
 Har klubben inte energi
till att sköta ungdomsverksamheten? Lägg ut den på
entreprenad.
SKOLSCHACK
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Matchen
Allsvenskan är igång med nära 200 lag och tusentals spelare. Ingen svensk tävling engagerar
så många deltagare, innehåller så mycket spänning och väcker på sina håll så starka känslor.
Till detta nummer bjuder vi på ett östgötskt nedslag signerat MAX WAHLUND, LINKÖPINGS ASS.
ag har en särskild
signal på mobilen
för gmail-kontot. Få
mejlar dit, så när det
plingar till springer jag som en
pavlovsk hund till telefonen –
lagledare Ingvar Carlsson har
skickat en kallelse. Det är dags
för Allsvenskan!

J

I ÅR HAR LINKÖPING ett bättre lag
än på många år. Vi har studsat
mellan division 1 och 2 ett tag,
men nu är serieseger i ettan faktiskt en möjlighet. Det beror
mycket på att nya starka spelare
tillkommit, bland annat en kollega som inte var så svår att värva. Under Maria Yuginas tavla: Daniel Wettervik (vit) – Tomas Arvidsson ½-½.
Det där med värvningar kan
Närmast kameran: Lenny Forsbäck (vit) – Martin Klashed ½-½.
annars vara ett känsligt kapitel.
Under mina resor runtom i världen har jag lärt
Den motsatta åsikten finns också, att all
känna en del spelare och tanken har definitivt
elitsatsning (i någon skepnad) är haram. Att
slagit mig att de skulle hjälpa upp vårt division
exempelvis toppa andralaget med spelare upp1-lag. En stor del av nöjet vore dessutom att
ifrån ses där som osportsligt. Där håller jag inte
se motståndarnas miner när de tilltänkta
med – lagen är så pass olika ändå från match
förstärkningarna dök upp i spellokalen i Skara
till match beroende på vilka som kan ställa upp.
eller Västervik. Någon budget för detta finns
Varje klubb för sig och så får det gå som det går!
dock inte hos den uttalade breddklubb jag spelar
i, men förra året kunde jag inte hålla mig utan
LINKÖPINGS ASS – SCHACK 08 II
skickade meddelanden till spelare i både Indien
Den 20 oktober kom så den stora dagen och för
och Uruguay med förfrågan om de kanske hade
Linköpings del var det hemmamatch i division
vägarna förbi Sverige.
I:. En stor del av nöjet tycker jag är att försöka
När en till klubben närstående stormästare
lista ut vem man kan få möta och förbereda sig
fick höra detta blev han inte alls glad. Han är
för det, men den här gången gissade jag fel. På
helt för en toppsatsning från vår sida, men då
plats i spellokalen på Götgatan visade det sig att
ska det ske under ordnade former med adekvat
Norrköping just gjort en sådan toppning som
ersättning. Att bara säga åt folk att komma, gratis, jag nyss nämnde, men av tredjelaget, som åkt
är oseriöst. (Oseriös, jag? Hur kan man få det
ner till Jönköping. Det lag vi mötte var alltså lite
intrycket?)
försvagat och därför fick jag möta en gammal
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MATCHEN

bekant – Khaled Shayya.
Khaled kommer från Syrien och jag mötte
honom redan för två år sedan i Allsvenskan. Denna
gång var han vit och jag tjongade in nån sorts
fördröjd Volgagambit i hopp om ett spännande
parti. Sen var det dags att ta kaffe och en macka
och skaffa sig lite överblick över de andra brädena.
Ett av lagledarnas problem är att spelartillgången har en tendens att variera. Många vill
spela på hemmaplan, färre vill sitta och skaka i
tre-fyra timmar enkel väg i en bil ner till Blekinge
eller upp till Dalarna eller Värmland. På väg ut
till kaffebordet mötte jag en av klubbens verkliga
trotjänare, som inte fått plats i något lag denna
gång. Han såg inte glad ut.
Jag slog mig ner i fikarummet och betraktade
förstalagets åtta bräden som projicerats på
väggen. Än så länge såg det skapligt ut – vi borde
ju faktiskt vinna den här matchen. Bredvid mig
satt Kalle Dingertz, lagledare för Kristallen och
pappa till Erik som är en lovande junior. I knät

hade han en pärm med utprintade excelark med
fält i olika färger: rött, gult, grönt.
– Såhär måste man göra för att behålla kollen,
menade Kalle.
Kanske har han rätt, tänkte jag. Att ratta
allsvenska lag är inte enkelt och det blir svårare
ju längre ner i laguppställningarna man kommer.
Motivationen hos spelarna sviktar, likaså minnet
– när var det matchen var nu igen? Var det
hemma eller borta? Men på något sätt rullar det
vidare ändå.
MED ETT RYCK vaknade jag ur mina funderingar.

Ställningen på diagrammet hade förändrats.
Khaled hade just tagit terräng i centrum, för
att kompensera för mina framryckningar på
damflygeln.
Men dagen slutade ändå väl. Trots de vanliga
tabbarna lyckades jag ro hem mitt parti mot
Khaled. En bra start på en säsong där vi siktar
uppåt! n

MATTKOMBINATIONER (se sida 14)
1. 20...£xc3†! 21.bxc3 ¥xc3 matt
2. 25.¥g5†! ¢xg5 26.£e5† ¢g4 27.h3 matt
3. 32...¦xf2! 33.¢xf2 £h2† 34.¢f1 ¦f8† med matt.
4. 33.¥xb7†! ¢xb7 34.£d7† ¢b8 Eller 34...¢a6
35.£b5 matt 35.¥f4† med matt.
5. 28.¦d6 med matt på diagonalen. 28.¦xg6† är
ett drag långsammare, men har fördelen att
det bara är schackar längs vägen: 28...¥xg6
29.£h8† ¢f7 30.£g7† ¢e6 31.£f6† ¢d5
32.¦d1† ¥d3 33.¦xd3† ¢e4 34.£f3 matt.
6. 33.¦xg6! ¢xg6 34.¤g3 och damen sätter matt.
7. 36.¥b3! ¥d7 36...¢xb3 möter samma öde.
37.£c1† ¢xb3 38.£c2† ¢a3 39.£a2 matt

8. 25.¥f6†! ¤xf6 26.exf6† ¢xf6 27.£h8†! ¢g5
28.f4† ¢xf4 29.£h4† £g4 30.£xg4 matt
9. 37.¦xf6†! ¢xf6 Det segaste försvaret börjar
med 37...¢g7 38.£e5 men i ett parti finns det
naturligtvis ingen anledning att räkna ut att
det är just matt i elva. Varianten går 38...¢g8
39.£e6† ¢h8 40.£xc8† ¢g7 41.£c7† ¥d7
42.£xd7† ¢xf6 43.¥xg5† ¢xg5 44.£g7†
¢xf5 45.£f7† ¢g5 46.h4† ¢xh4 47.£f4 matt.
38.£e5† ¢f7 39.¥h5† ¢g8 40.£e6† ¢g7
41.£f7† ¢h8 42.£f6† ¢g8 43.¥f7† Eller
43.£xg5† ¢h8 44.£f6† ¢g8 45.¥f7† ¢f8
46.¥h6 matt. 43...¢f8 44.¥g6† ¢g8 45.£f7†
¢h8 46.£xh7 matt.

SKOL-SM (se sida 37)
Aira-Storm: 28...e4! Storme har insett hur svag vits g1–a7 diagonal är och öppnar för svartfältaren.
29.¤d2? 29.dxe4 är bättre men 29...fxe4 30.¦xe4 ¤xf3† 31.¥xf3 ¥d4 är inte kul för vit. Förlorar gör
också 29.¤h4 g5 30.¤g6 ¦f6. 29...¤c2 Löparen kommer till d4 och vit gav upp efter nästa drag.
Törngren.Råvik: 13.dxc5! 13.¥b5 är också bra med tanken att spela mot d5 som i partiet. Efter
13...¥d7 14.¥xd7 £xd7 15.dxc5 kommer g4-g5 i nästa drag. 13...bxc5 13...¥xc5 kämpar
på lite bättre. 14.g5! d5-bonden är överbelastad och svarts ställning kollapsar. 14...¤h5
15.¤xd5! Vit har klar fördel och vann snart.
Björck-Rasti: 7...¥g3†! 8.¢e2 ¤xg4! 9.hxg4 ¥xg4†! 10.¤f3 £f6 11.¥g2 h3! Poängen! Vits
kung är fast i bindningen och partiet var över efter några drag.
Schriever-Abeln-Trost: 22...g5! Löparen på f4 är överbelastad. 23.¤xf7 23.¥g3 bemöts med
23...h4!. 23...¢xf7 24.¥xg5 ¦c8 Trost rodde säkert hem segern.
Wernberg-Söderström: 5.dxe5! dxe5 6.£xd8† ¢xd8 Eller 6...¤xd8 7.¤xe5. 7.¥xf7 med bonde mer.
MATCHEN
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SHS # 73
Telegrafmatcher
Stockholm–Göteborg

M

ånga länder har två större städer
som ständigt utmanar varandra om
att vara störst, vackrast och bäst.
Det först publicerade svenska schackpartiet.
Även om huvudstaden
oftast är störst innebär det inte att
mellan konsulterande lag spelades per
övriga epitet automatiskt tillfaller
telegraf 1885 och vanns av Göteborg
den. Eftersom jag är född stockholmvilket Stockholm tog revansch på 1897.
are avstår jag att ta ställning i denna
Spelarna samt publik samlades vid
fråga men vill istället ge en återblick
telegrafstationerna på kvällen den 18
på de första schackmatcherna meldecember. Speltempot var tio drag i
lan Stockholm och Göteborg som
timmen, viket inte hindrade Göteborg
spelades via telegraf.
från att komma i tidsnöd, och kampen
Schackspelarna i Göteborg var
slutade först klockan sju på morgonen.
först att komma med en utmaning
Illustration: Aydin Ramezani
vilken publicerades i tidningen
PETER HOLMGREN NATTEN TILL DEN 11 december 1898 var det
Göthen 16 november 1839. Den
är schackhistoriker
kastade handsken togs upp och
dags för den första lagmatchen över sju
med 100-årsböcker
resulterade i det först publicerade
bord, eller som Svenska Dagbladet skrev:
som specialitet.
svenska schackpartiet. Aftonbladet
”Den gamla regeln om att ytterligrapporterade de första dragen den 20 januari
heterna beröra hvarandra erhöll i
1840 och partiet avslutades i september 1842 när
lördags afton ny bekräftelse på
göteborgarna gav upp. Enligt andra källor ska ett
sin giltighet. Det snabbaste af
korrespondensparti ha spelats mellan städerna
alla sätt för mänskliga meddelanden
och det långsammaste af alla spel
redan 1831, även det vunnet av Stockholm, varav
eller förströelser hade nämligen
endast dragantalet 53 finns bevarat. Eftersom
ingått intim förening, i det att den
det först nämnda partiet också varade i 53 drag
elektriska gnistan ställt sig i det
förefaller det troligt att det i själva verket är samma
ädla schackspelets tjänst”.
parti som åsyftas och alltså spelades 1840–42.
”Telegrafverkets tillmötesgående” bör betyda att
man fick disponera linjen till en mycket rimlig
VID DENNA TID fanns inga klubbar i dagens mening,
penning. Det blev ännu en lång natt för schackmöjligen gemensamma kvällar hemma hos en
spelarna där det sista partiet avslutades tio i åtta
schackentusiast som dessutom var stadd i kassan.
på morgonen. Ett något försvagat stockholmsNågra decennier senare, närmare bestämt 1866
lag förlorade med 4½–2½. Den 10 februari
respektive 1879, bildades de fortfarande existerande
1900 samlades de båda sällskapen på nytt i sina
schacksällskapen i Stockholm och Göteborg. Att
respektive telegrafstationer. Ett starkare stockholmsmötas i reguljära lagmatcher var dyrt och tog lång
lag kunde inte hindra Göteborg från att vinna även
tid i anspråk men schackspelarna var inte rädda för
denna gång. Siffrorna kunde ha blivit desamma
att ta till sig ny teknologi, då liksom nu. Ett parti
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men en ett läsfel i en mycket fördelaktig ställning
som uppdagades först ett par drag senare ledde till
ett partis annullering och reducerade resultatet till
3½–2½.
En tredje match anordnades natten till den 13
januari 1901. Förhoppningen att spelet skulle gå
något fortare när analyser inte längre tilläts på
brädet slog helt fel och det blev istället den längsta
matchen med tre partier oavslutade efter tio
och en halv timme. Trots ett nytt, och som man
trodde enklare, sätt att notera dragen lyckades en
göteborgare göra ett fel som renderade honom
ett straffdrag med kungen. Det ledde till en inte
alltför allvarlig debatt men tillsammans med de tre
avbrutna partierna blev det helt enkelt för mycket
strul varför hela matchresultatet annullerades.
Signaturen Satyr i Svenska Dagbladet verkade ana
vartåt det lutade:

Schacknålar

”Dessa schackturneringar pr telegraf
har jag … ständigt betraktat som en
sällsam extravagans. Men är det nu
prompt nödvändigt att Stockholm och
Göteborg skall spela schack och gno en
hel natt med dylikt jobb, så tycker jag
det är onödigt att anlita telegrafen,
ty det börjar snart bli gammalt. Det
vore betydligt originellare om man
möttes en mörk natt i någon af Tivedens
eller Kolmårdens skogar …”

Detta tog schackspelarna ad notam och nästa
match, som spelades redan annandag pingst samma
år, utkämpades visserligen inte i någon skog men
väl över brädet på neutral ort i Jönköping. Därmed
inleddes en trettonårig kamp om ett vandringspris
uppsatt av Ludvig Collijn som vi får anledning att
återkomma till vid ett senare tillfälle.
Satyr kunde också avslöja att det redan nu
chattades under spelets gång i form av diverse
meddelanden i samband med dragen samt att efter
smörgåsar med öl intagits gick åtminstone Stockholmarna över till kaffe och cognac. n

Svenskt Grand Prix
Tre förslag på nyårslöften:

Söker dokumentation
av schacknålar från
förbund och klubbar:
bild, format, tillverkare, tillverkningsår.
Även förtjänsttecken
är av intresse.

7–9 feb
Elite Hotels Open, Växjö
10-13 april Påskturneringen, Norrköping
21-23 maj Deltalift Open, Tylösand
www.schack.se/svenskt-grand-prix

Tidskrift
för Schack

Skanna gärna en bild
och sänd via e-post.
Meddela gärna även
om din klubb inte
haft någon klubbnål.
Är också tacksam om
du kan skanna din
klubbs logotype och
meddela upphovsman
Meddela också om du
är intresserad av att
sälja nålar eller byta.
Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
226 47 Lund
tel. 0733-264 033
callerland@gmail.com

Antikvarisk
Antikvarisk
schacklitteratur
schacklitteratur
Lunds Schackakademi främjar
unga talangers träning och
tävling.

Lunds Schackakademi
främjar unga
Bokauktioner på internet
startar fyra
gånger
per år,
talangers träning
och
tävling.
normalt i februari, juni,
september och november.

Bokauktioner på internet fyra gånger
Hela året finns bokmarknad
per år.
och försäljning till fasta priser.
www.chesslund.com
Hela året finns
bokmarknad och
försäljning till fasta priser.

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

STRÖVTÅG

55

Sveriges Schackförbunds
Korrschackkommitté
www.schack.se/SSKK

KORRSCHACK

STUDIER

Hösten 2019 går till historien för en tredubbel svensk seger i prestigefyllda Finnkamper – två på friidrottssidan och en i korrschack!

S

såväl Finland som Sverige har fortfarande spelare som föredrar klassisk
post. Då det numera finns få starka
tävlingar per post i ICCF:s regi ordnar vi
själva en sådan. Bakgrunden är att jag år
2007 spelade en postal jubileumsturnering
för att fira att det finska förbundet fyllde
45 år. Jag vann första pris, men då Pauli
Aulaskari, som jag spelat med fem gånger,
avled kort efter turneringens slut, beslöt jag
att skänka mina prispengar till en minnesturnering. Turneringen startade 2010 och
denna gång blev jag tvåa efter letten Istlajevs.
Återigen skänkte jag prispengarna till en
postal turnering. Finnarna önskade att den
skulle heta något med mitt namn för att ära
mig och den vänskap vi har. Det var lite mot
min vilja, men efter en del funderande valdes
Söderberg’s challenge, som startade i oktober.
I nedanstående exempel från postalt
schack angriper svart med bönderna på
kungsflygeln och den starka springaren på
f4. Hur får man med fler pjäser i angreppet?

 Jose-Maria Lanz
n

Per Söderberg


   
  L 
  
   
   
 
  
   

26...¤e7 27.hxg4 ¦h6 28.gxf5† ¢f6
Svart har offrat två bönder för h-linjen och
ett utmärkt blockadfält för kungen.
29.£f3 £h8 30.g3 d5 31.¦e1 ¤h3† 32.¢g2
¤g5 33.£g4 e4 34.¥xe4 ¦c4 35.¦d4 ¦xd4
36.¤xd4 dxe4
Svarts är pjäs över och förvaltade fördelen.
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PÁL BENKÖ
Den ungersk-amerikanske världsstjärnan Pál
Benkö har gått bort. Han var med i kandidatturneringen redan 1959 och blev också stjärna
både med problem och studier. Den första
studien publicerade han som 16-åring 1944, men

J
Per Söderberg
är hedersmedlem i ICCF,
började med
korr 1978 och
har varit vid
draget sedan
dess

Sture Olsson
har varit
Sveriges
lagkapten i
29 år och 134
matcher

Axel Ornstein väljer ut
studier med två kriterier:
skönhet och lösbarhet.

ämnast var korrmatchen. SSKK ledde
visserligen från start till mål, men
marginalen var liten – 89½-78½ över
84 bord.
Segern grundlades ”på mittfältet”.
På bord 1-15 vann Finland med
9½-5½, medan de 30 följande borden
slutade 20-10 i svensk favör.
På bord 71 vann trogne lagmatchspelaren Jan Malmström elegant:

sedan dröjde det till 1967 innan nästa kom –
första pris i Magyar Sakkelet.
Det kom mängder av höjdare – vårt andra
exempel är från 1977. Benkö fortsatte att komponera
till sin bortgång vid 91 års ålder.


      L
       
      
      
       
        
     
      


 Michael Hoogkamer
n Jan Malmström


    
  
   
   
   
  
   
    


1. Vit drar och håller remi

2. Vit drar och vinner

FÖRBUNDSNYTT

36...¥h4 0-1

 Lösningar på sida 60.

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

Det går bra även mot Skottland. En av
de första fullpoängarna:

 Tomas Bragesjö

n

Nu är det dags att registrera klubbens medlemmar för för kalenderåret 2019. Medlemmar som har deltagit
i allsvenskt spel eller andra SSF-tävlingar är förstås redan registrerade, men listorna ska kompletteras med
exempelvis ungdomar, Schackfyranmedlemmar och andra som inte har hunnits med under året.
Medlemsbidraget och registreringsavgifterna grundar sig på antalet medlemmar med betaldatum under
2019. Klubbar med kalenderår som verksamhetsår redovisar helt enkelt alla som har varit medlemmar
under året. Detta gäller även klubbar med brutet verksamhetsår oavsett om medlemskapen tillhör
verksamhetsåret 2018/19 eller verksamhetsåret 2019/20.
Alla medlemskap ska vara registrerade i SSF:s medlemssystem senast den 31 januari 2020. 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 registreringsavgifter som klubben ska betala.

n

Verksamhetsredovisning och information om styrelsens sammansättning lämnas i samband med medlemsregistreringen. Detta sker genom att verksamhetsåret kortfattat sammanfattas under ”klubbuppgifter” i
medlemssystemet, samt att styrelsens sammansättning uppdateras.

n Derek Price


  
  
  
   
  
  
   
  

24.¤g5! ¦g8 25.gxh7 ¦h8 26.£h5+
¢d7 27.£f7+ ¢d8 28.¤e6 matt

STUDIER
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 Viktor Mikhalevski
n Nikola Nikolovski

 Kirill Stupak
n Milan Zajic

Axel Smith har valt ut
18 Lag-EM-kombinationer.
Lösningar på nästa uppslag.

 Hanna Marie Klek
n Ilze Berzina


   L        
         
    L    
        
        
         
       
          

1. Vit drar (1p)

 Thanh Trang Hoang
n Marina Brunello

2. Svart drar (1p)

 Inna Gaponenko
n Sophie Milliet

3. Vit drar (1p)

 Zuzana Hagarova

n Hanna Marie Klek



      
   
    
  L 
      
   
      
 
    
    
      
   
     

    
   


4. Vit drar (1p)

 Nikola Nikolovski
n Stefan Mazur

5. Svart drar (1p)

 Tiger Hillarp

n Francisco Vallejo Pons

6. Svart drar (1p)

 Rosa Ratsma

n Nia Donghvani



    
  
     
L 
    
   
     
   
       
   
      
  
    

       
 


7. Vit drar (1p)
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8. Svart drar (1p)

9. Vit drar (1p)

 Athanasios Mastrovasilis
n Lennert Lenaerts

 Hamish Olson

n Bragi Thorfinnsson

 Dragan Kosic
n Endrit Uruci


    
     
        
       
        
       
       
           

10. Vit drar (1p)

 Nia Donghvani

n Monika Motycakova

11. Svart drar (1p)

 Sarah Hoolt

n Anna Ushenina

12. Vit drar (1p)

 Laura Rogule

n Anastasia Avramidou



      
    
 L    
   
      
   
      
  
    
   
       
 
     
 
        
    


13. Vit drar (1p)

 Maria Gevorgyan
n Madara Golsta

14. Svart drar (1p)

 Aleksandar Indjic
n Viktor Erdos

15. Vit drar (1p)

 Ana Matnadze
n Olga Girya



      
  
   
   
      
  
     
 
        
   
        
   
    
  
       
    


16. Vit drar (1p)

17. Vit drar (1p)

18. Svart drar (1p)
KOMBINATIONER
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LÅNG ROCKAD

Antal poäng
0–1
Sörj inte, Lag-EM är inte för alla.
2–4
GABIÖ-häftena kan beställas via 011-10 74 20.
6–9
Du skriver på Tinder att du är schackspelare, eller hur?
10-14 Träna på – det är två år tills nästa Lag-EM.
15-17 Taktik – check! Nu återstår slutspel, mittspel, öppningar ...
18
Skriv in i kalendern: Bled, Slovenien, 3-14 november 2021.

GRANDELIUS-HELLERS
16.¥xf6! gxf6 och svart står på
positionell förlust. Grandelius
vann efter 21 drag. Problemet
var att 16...£xf6 hade bemötts
med 17.¤c7 ¥xe2 18.¤xe8 ¦e8
19.¦e1! och vit blir kvalitet över.

STUDIER (se sida 57)
1.¥c7! 1.¥b8 ¦a8 vinner för svart, då tornet kommer till f-linjen. 1...¦b2 Vit kan nu bemöta
1...¦a7 med 2.¥b6. 2.¥d6 ¦c2 3.¥e5 ¦d2 4.¥f4 ¦e2 Det går inte att fortsätta på den inslagna
vägen, men med svarts torn på a-linjen finns en annan lösning. 5.¥b8 ¦e8 6.¥g3! ¢g4 7.¢xf2
remi Inte 7.¥xf2?? ¢f3 och svart vinner.
1.e7 ¦e3 2.g7 ¥b3 3.¦c7†! 3.¦e6 är frestande, men svart räddar sig med 3...¦xe6 4.g8£ ¥c4†! 5.¢f2
¦e2† 6.¢f3 ¥xg8 7.¢xe2 ¥f7. 3...¢a6 3...¢b6 4.¦c3 vinner – löparen faller med schack. 4.¢f2 ¦e4
5.¦c6† ¢a5 6.¦e6! ¦xe6 7.g8£ ¦f6† 8.¢g1 ¥xg8 9.e8£ Dubbelhotet £xg8 och £d8† avgör.
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ANNA CRAMLING
Wasa SK

 Är det ibland svårt att hinna med både skolan
och schacket, och vad kommer i så fall först?
Det har alltid varit tufft att ge sitt bästa i båda och
veta när man ska prioritera vad. Hemma blir det
oftast skolan, eftersom jag åker på många tävlingar
och missar ganska mycket då.
 Är det ibland jobbigt att vara Pias dotter?
Nej, tvärtom faktiskt. Jag är bara glad över möjligheten att få hjälp hemma. Någon gång har jag
kännt av orealistiska förväntningar på grund av
mamma, men det har inte påverkat mig.
 Vad för musik lyssnar du på?
Jag tycker mycket om Lana del Rey och Paramore.
 Vad äter du vid brädet?
En banan och någon typ av energibar. Sen uppskattas
det verkligen när det finns lätt tillgång till vatten.
 Din inställning till tidsnöd?
Det har alltid varit mitt största problem som jag
försökt få bort i flera år. Grundproblemet är att vara
perfektionist. Jag har förlorat oerhört många partier
och gjort otroligt många dåliga 40:e drag. Mitt största
mål just nu är att att alltid ha mer tid än motståndaren.
 Hur rankingfixerad är du?
En del, tyvärr, men med 40 i koefficient går min elo
numera så mycket upp och ner att det blivit svårare.

Foto: Lars OA Hedlund

TIDSKRIFTENS TAKTISKA TIPS
1. 36...¥e1†! En avdragsschack som vinner damen.
Kombinationerna från
2. 24.¦xc6†! ¢xc6 25.¥f3† och vit plockar upp tornet.
Lag-EM hade kunnat
3. 38.¦f8†! Kungen tvingas bort från garderingen av damen.
fylla en halv bok. Det
som avgör partier
4. 31.¤xd5! Spiken längs h1–a8-diagonalen avgör.
är springargafflar,
5. 32...£xe3†! 33.¢xe3 ¤f5† En hederlig springargaffel.
damschackar, dolkar
6. 25...¤xd4! Båda de vita pjäser som kan slå är bundna.
och allehanda dubbelhot.
7. 13.¥xh6! Om löparen slår följer en springargaffel på f6.
8. 29...¦xe3! 30.¦xe3 ¦d2† 31.¢h3 ¦xb2 Med två pjäser mot torn vann svart enkelt.
9. 23.¦h7†! ¢xh7 24.¤xf6† med vinst.
10. 24.¦xf6! Slår bort försvararen. 24...¤xf6 25.¦xf6 Nu hade det även gått att slå med löparen.
11. 23...¤c5! Dubbelhot mot tornet på b7 och löparen på c7. 24.¦xc5 £xc5 25.dxc5 ¥xa1 Svart
vann kvalitet.
12. 30.¤xd5! ¦xc6 31.¤xe7† ¢f8 32.¤xc6 och vit har vunnit pjäs.
13. 24.¦xe4! £xe4 25.£f6† ¢f8 [25...¢h7 26.£h6 matt] 26.£xd8† ¢g7 Vit har avgörande
angrepp och många sätt att fortsätta.
14. 26...¦xc5! Slår bort försvararen av tornet på e4.
15. 35.¦xg7† ¢xg7 36.£e7† ¢g6 37.£e8† ¢g7 38.£xc6 Damen schackade till sig ett torn.
16. 20.¥xf7†! ¢xf7 21.£d5† och damen schackar åter till sig ett torn.
17. 32.¦a8! Tornet på f8 garderar inte längre f7-bonden. 32...£xc3† 33.¢h2 ¦xa8 34.£xf7† ¢h8
35.£f6† ¢g8 36.£e6† ¢g7 36...¢h8 37.£e5† ¢g8 38.£xd5† och damen schackar snart till sig
tornet på a8 med schack – ett välbekant tema vid det här laget. 37.¦f7† Det blir matt.
18. 28...¤fxe4! 29.¥xe4 ¤xe4 30.£xe4 £c8! Svart kommer två bönder över.

insett hur mycket jag ogillar ställningarna man får
som svart. Det blir nog inte Sveshnikov på ett tag!
 Vilken är din värsta förlust?
Många! Ingen särskild har gjort mycket mer ont än
andra. Mot amerikanskan Akshita Gorti i Junior-VM
2018 var jag bonde upp och hon kunde knappt flytta,
men efter sex timmar fick jag blackout och trodde att
det var forcerad matt om jag offrade kvalitet.
 Vad borde göras för svenskt schack?
Att försöka höja prispengarna skulle göra levandet
av schack lite lättare.
 Skulle du vilja leva på att spela schack?
Det vet jag inte än. Jag har tänkt på frågan väldigt
länge och kommit fram till att jag ska först gå ut
gymnasiet och se hur jag känner då. Till en början
tror jag inte att jag kommer göra det.
 Har du någon dold talang?
Jag kan dansa flamenco!

 Är du skrockfull?
Vinner jag med en penna fortsätter jag med den,
och vice versa. Men jag skulle aldrig använda
samma kläder flera dagar i rad.

 Vad vill du lära dig?
1.e4. Det skulle ge mig tillgång till nya typer av ställningar som vit. Tror dessutom att det passar min spelstil bättre än 1.d4, så det är ett mål framöver.

 Har du mer tur än otur vid brädet?
Vissa tävlingar har man tur hela tiden, i andra endast
otur. Det handlar om man är i bra form eller inte.

 Vilka svagheter har du?
Är varken bra på beslut i schacket eller vardagen.

 Är en oklar ställning halvbra eller halvdålig?
Alltid halvdålig om jag inte förstår den. Har jag inte
kontroll gör jag ofta misstag. Det måste jag jobba på.

 Vad uppskattar du?
Små detaljer, som att folk kommer ihåg något man
sagt, att någon säger något snällt eller att man får
gratis kaffe på en tävling. Små detaljer gör mycket.

 Vilken öppning skulle du absolut inte spela?
Sveshnikov. Har spelat det i några år och precis

 Lång eller kort rockad?
Alltid lång!
LÅNG ROCKAD
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Redaktör Smith ajournerar.
Synpunkter eller önskemål?
Hör av dig: axel.smith@schack.se

Schackpappan
FLERA GÅNGER HAR det förslagits att

TfS bör ta upp allt för påstridiga
föräldrar. Det är dock inget lätt ämne.
Enskilda fall kan man inte skriva om
av hänsyn till barnet och större undersökningar saknas. Och är det verkligen
ett problem? I andra sporter följer
föräldrar matcherna och ger verbal
support. I schack sitter de ofta i cafeterian med en smartphone.
Som tränare har jag ändå upplevt för
många fall för att det ska vara enskilda
företeelser. Jag har sett barn som börjat
gråta och tappat rösten. Framför allt
har det blivit vanligare när det går att
följa partierna med en analysmotor. En
mamma ringde sin son och undrade
hur i helsike han kunde göra ett rött
drag när i princip allt annat vann.
Sonen berättade att mamman inte
spelade själv.

’’

EN ANNAN KONVERSATION gick såhär:

– Du hade tusen miljoner vinster,
sa pappan. Du gjorde sju röda drag på
Chessbomb.
– Jag stod ändå på vinst.
– Faan alltså, jävla piss.
– Jag spelade ett jättebra parti.
– Spelar ingen roll. Det är pinsamt. Jag är skitsur. Rör på
dig, så att du blir av med aggressionen.

ETT ANNAT PROBLEM är föräldrar som i all välmening agerar

tränare. I våras övernattade jag hos en familj där pappan
utan att spela själv trodde sig veta exakt hur den åttaårige
sonen skulle träna för att bli professionell spelare.
Själv tänkte jag att mina barn inte skulle spela, men när
dottern blev intresserad gick vi till en loppis och köpte ett
bräde. Efter ett halvår meddelade hon att hon tröttnat.
Vi gav bort brädet, och kanske har jag därmed klarat
testet som schackpappa. I stället har jag pressat henne att
som femåring gå själv till skolan. Det har gett resultat: nu
får jag inte längre följa med.

Ulf Andersson gjorde ett sensationellt framträdande i Raach. För ett år sedan var han totalt
okänd på kontinenten, och nu pratas det plötsligt
om honom i världens alla schacktidskrifter.
Jan Berglund i TfS för femtio år sedan, 1969/10, skriver om zonturneringen i österrikiska Raach där den nyblivne svenske
mästaren slutade delad två efter Wolfgang Uhlmann.

NÄSTA NUMMER av TfS når läsarna i februari

Svenske veteranmästaren
(50+) Krister Lagerborg
spelar för Farsta SK.

’’

Göteborgarna är lite för hemkära, turnéer ute i
Europa är inget för oss.
Gösta Svenn minns den tid då Göteborg hade flera stormästarkandidater. Vad hände sen?
Dessutom: Vad gör Viernheim  till en klubb i framkant?
Till sist: Vågar du? Vi tipsar om en usel öppning.
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Svenska Schackbutiken AB
”Hos oss blir schack enkelt”

Behöver du schackböcker, schackprogram eller schackspel? Vi har allt en schackspelare behöver!
Finns varan hemma skickas den samma dag. Välj faktura eller kreditkort i Klarna Checkout.
Vår styrka är gedigen produktkompetens och hög servicenivå. I Schackbutiken arbetar Nathalie Ziegler 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! Stockholmsbutiken har vi tyvärr stängt.
Hemsida/webshop: www.schackbutiken.se
e-post: info@schackbutiken.com
Öppet mån–fre 11.00–17.00, Kärralundsgatan 12E, 416 56, Göteborg
Tel: 031-24 47 14

DGT Centaur, 2019, schackdator, 3900kr
Åter i lager! Försäljningssuccé!
Världens mest innovativa schackdator!
En revolutionerande schackdator med stockfish som motor och snabba
algoritmer som blixtsnabbt anpassar sig till din spelstyrka! Du kan vinna,
lära dig och ha roligt. Tack vare DGTs ledande sensorbrädesteknologi kan
du flytta pjäserna som vanligt utan att behöva trycka på några knappar
eller dylikt. Varje ruta har en cirkulär ledlampa vilken tydligt lyser upp
schackdatorns drag. Man kan fokusera helt på spelupplevelsen! Blir man
osäker finns en liten skärm som visar ett diagram på ställningen samt de
senaste dragen.
Finesser: Du kan sätta upp vilken ställning du vill och få tips från Centaur. Ställ den på ”analyse mode”. Spela några
drag fram och tillbaka och börja förstå ställningen bättre. Knäck dina vänner: Ställ in den på ”expert mode”… Du kan
spela med olika betänketider från 2 till 90 minuter per spelare.
Tidsanpassade tekniska lösningar: Den har ett inbyggt batteri som
man kan ladda på samma vis som en mobiltelefon, därefter kan
du ta med schackdatorn och spela var du vill.
Om du vill så aktiverar du ”hint”. Då föreslår den alltid ett drag
för dig på brädet med sina runda eleganta ledlampor som omger
varje pjäs. Den kan även föreslå flera drag i styrkeordning på
displayen.
Ifall du vill starta ett nytt parti ställer du bara upp pjäserna och
när de står mitt i rutorna hörs ett litet pip från datorn och så
startar du ett nytt parti som ingenting. Ifall du behöver avbryta
partiet och plocka ner det kan du be datorn minnas ställningen så
att du kan fortsätta någon annanstans.

Navigating the Ruy Lopez - A world-class player explains Vol. 1-3
888 SEK- Fabiano Caruana
Ifall du vill förstå vad schack handlar om i världstoppen idag har du kommit
rätt. Caruana visar hur man kan spela Spanskt och sätta press på svart i alla
varianter. Han får ut svart i ställningar där minsta felsteg leder till problem.
Han förklarar vad man vill uppnå och hur man får kämpa om det i praktken.
En otrolig videoserie på 16 timmar, värd varenda krona.

Ett
Julerbjudande:
DGT
3000
Limited
Edition. 750 kr (Ord pris
875kr) Världens bästa
klocka i lyxutförande.
T.o.m. 31 dec 2019.
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Sveriges Schackförbund
c/o UNT, Box 36
751 03 Uppsala

888
888
SEKSEK
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