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SCHACK-KRYSSET

Handboll och schack har något gemensamt, nämligen fair play.

F

J

ag måste erkänna att jag med
stort nöje följde det unga
svenska handbollslandslagets
framgångar i VM för någon vecka
sedan. Final mot grannlandet
Danmark och en fin silvermedalj
trots att många av de ”givna”
spelarna tackade nej. De spelade
som om de aldrig gjort annat, trots
att det var deras första mästerskap.
Om du också tittade kanske du
la märke till att spelarna hälsade
på varandra i matchens första
anfall. Det ser fint ut. Och är
sportsligt. Det är också extremt
hårda tag i handboll, spelare
åker i golvet och det är mycket
kroppskontakt. Men jag ser inga
filmningar. Det verkar vara fair
play.
Min slutsats är att det i olika
idrotter finns olika kultur kopplat
till fair play. Tänker också på
bilder från exempelvis stavhopp
där konkurrenterna pushar
varandra till allt högre höjder.
Man till och med hjälper varandra
att klappa igång publiken.
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LEDARE

Mikael
von
Bargen

SCHACKKRYSSET

LEDARE
air play är något jag gillar skarpt även i
schacket. Precis som i handbollen finns
det i vår kultur. Man lär sig tidigt, ofta på
klubben, hur man agerar när man tävlar. Och
hur man agerar i spellokalen före, under och
efter ett parti. Man tar i hand. Man till och med
analyserar efter partiet och lär av varandra.
Visst det finns avarter. Jag har själv sett spelare
som efter en förlust inte sträckt fram sin hand.
Som högröd lämnat brädet utan att ställa upp
pjäserna. Det är oförsvarligt. Jag har också
sett spelare som hållit masken och visat god
sportmannaanda. Tackat för ett bra parti (trots
förlusten) för att därefter med snabba, raka
ben gå mot utgången samtidigt som protokollet knycklas ihop och spelaren gör en ”trepoängare” i papperskorgen och lämnar lokalen.
Med pandemin och onlineschacket sitter
alla på sin kammare och spelar. Helt plötsligt
är den fina andan som bortblåst. Inte för alla,
som tur är, men för några. I chatten skrivs
saker om motståndarna som aldrig hade
sagts vid ett bräde. Denna avart tillhör inte
schacket och definitivt inte det schack jag
gillar. Den du skriver till eller om skall inte
behöva läsa detta. Det kan till och med vara
en minderårig.
Schack = fair play!
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Utland: 35 EUR, Danmark: 250 DKK, Norge: 325 NOK
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Att komma hem från ett krig
Hur är det när en soldat kommer hem?
Hur hanterar han minnesbilderna, de
blandade känslorna och kraven från
framtiden?
TfS pratade med Nils Grandelius timmar
efter hans hemkomst från Tata Steel
Masters.
– Det är skönt att komma hem och vila
lite, säger han. Jag är faktiskt rätt sliten.
Men jag har också väldigt stor lust att gå
igång med arbetet igen.
TEXT ANDERS SANDSTRÖM
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WIJK AAN ZEE

är Nils Grandelius landar i ett
snöigt Köpenhamn måndagen
efter turneringen har han redan
börjat sortera sina intryck och ta
ut färdriktningen mot framtiden.
Han ska hämta krafter, analysera sin partier
och börja träna igen – mycket snart.
Spotlighten på världsscenen byts nu mot arbetslampan hemma i lägenheten. Det är där han ska
samla ihop bitarna till sin fortsatta schackliga karriär.
Med sig hem har han utmärkelsen The Vugar
Gashimov award, instiftad till minnet av den
tidigt cancerdöde azerbajdzjanske världsstjärnan.
– Väldigt kul att få den uppskattningen. Jag fick
priset för att jag visat en kombination av fair play
och fighting spirit. Och för underhållningsvärdet
i mitt spel.
– Många av partierna jag spelade var ju väldigt
intressanta och underhållande.
Men visst tar du i alla lägen hellre en tråkvinst
än en dramatisk remi?
– Självklart. Poängen är det viktigaste. Men
priset är en kul bonus.
Jag ber honom lista tre plus från turneringen
och svaret kommer snabbt:
– På plussidan finns de två vinsterna mot
Lagrave och Duda. Och upplevelsen generellt att
vara där och spela. Den typ av blandad nivå på
motståndet som fanns där är perfekt för mig.
– Det är faktiskt skönt att möta spelare som
inte har alltför mycket över 2 700 i elo, och inte
endast toppspelare som i Norge 2016.
– Då kan det gå väldigt illa, väldigt fort om
man får en dålig trend. Nu mötte jag ändå Lagrave, Caruana och Giri på rad. Det räckte rätt bra.
Vad skiljer dig från spelarna på tio i topp?
– Det mesta, egentligen. Jämnheten är den
yttersta grejen. De är lite bättre, rent praktiskt. I
många partier kan vi göra samma drag. Men för
dem tar det lite mindre tid och lite mindre energi.
– Det gör kanske ingen skillnad i ett par partier
i rad. Men ju längre tävlingen går, desto tydligare
blir skillnaden. Jag hade det ju också tyngre att
hålla uppe nivån under andra halvan.
Hur ser du på din spelstyrka nu i förhållande
till ditt elotal?
– Jag tror att jag är ganska nära 2700. Men det
beror på tävlingen och motståndet. Bland annat.
Vad behöver du försöka förbättra?
– Det stora här var ju den dåliga tidsanvänd-

ningen som är en ganska dum grej. Gissningsvis
beror den på en kombination av osäkerhet, att
man inte vill göra fel och brist på disciplin vid
brädet. Sådant straffar sig på den här nivån.
Hur bedömer du ditt spel i de olika partifaserna?
– Öppningarna var både bra och dåliga. Som vit
är jag tillräckligt allround och tillräckligt farlig.
Och som svart?
– I den här tävlingen är jag lite för förutsägbar
och lite för riskabel. Det hade varit bra om jag
haft solida backup-öppningar i slutet av turneringen, i stället för att spela med så mycket
volym som möjligt.
Vad säger du om mittspelen?
– Ju mer komplicerade, desto bättre. I de
enklare mittspelen har jag en tendens att tappa
tråden och få svårt att bestämma ambitionsnivån.
Och närmare drag fyrtio – sämre kvalitet på
grund av klockan.
Och slutspelen?
– Helt okej, skulle jag säga. Jag höll ett ganska
obehagligt slutspel mot Caruana. Och jag vände
ett lite sämre slutspel till fördel mot Wojtaszek,
även om det bara blev remi.
– Å andra sidan blev jag utspelad mot Giri,
efter att han spelat mycket bättre än jag. Så visst
finns det saker att jobba på.
Det var en titt i backspegeln. Vad ser du i badrumsspegeln när du kommer hem nu?
– Jag är naturligtvis lite sliten. Men jag har
också väldigt stor lust att gå igång med arbetet att
analysera partierna grundligt och försöka dra en
massa slutsatser.
Den tredje spegeln är kristallkulan. Vad ser du där?
– Jag ser mer optimistiskt på min framtid i
schacket nu än före turneringen, även om det finns
mycket jag vill förbättra. Jag vet nu att den övre
nivån finns där. Så det gäller att höja lägstanivån.
– Jag ser också klarare vad jag behöver jobba
på. Det finns en tydlig väg framåt.
Vad finns på den vägen?
– Att analysera partierna är det huvudsakliga
arbetet. Jag går igenom dem grundligt och funderar på vad jag har tänkt under spelets gång.
– Sedan funderar jag i lugn och ro på vad jag
tänker om samma saker nu i efterhand, och hur
de bedömningarna skiljer sig.
– Steg tre är att kolla djupt med datorn. Skillnaderna kan vara rätt stora. Jag jämför mina
analyser med datorns och försöker dra slutsatser.
WIJK AAN ZEE
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 Nils Grandelius

n Maxim Vachier-Lagrave
þ Wijk aan Zee 2021
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4
4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6 6.¥g5
e6 7.f4 £b6 8.£d2 £xb2 9.¦b1
£a3 10.f5 ¥e7 11.fxe6 ¥xe6
12.¤xe6 fxe6 13.¥c4 ¤bd7
14.¥xe6 ¤c5 15.¥b3 ¦c8 16.0–
0 ¤xb3 17.¦xb3 £c5† 18.¥e3
£c4 19.¦f4 £e6 20.¦xb7 0–0
21.h3 ¦b8 22.¦a7 ¦a8 23.¦xa8
¦xa8 24.¤d5 ¦b8 25.c4 ¥d8
26.£f2 ¤d7 27.¥d4 ¥g5 28.¦f5
¥h6 29.¢h2 ¦c8 30.£g3 g6


  
  
 
  
  
   
  
    


Grandelius: I stället för 29...¦c8
hade han många likvärdiga drag.
Eller lika otillräckliga. Jag står
jättebra, om jag bara inte tillåter
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WIJK AAN ZEE

Vad ska du göra i övrigt? Kommentera live,
skriva bok eller göra en ny dvd?
– Schemat är ju fortfarande väldigt tunt
utifrån coronaläget, så det kommer säkert mer
sånt efter "Magnus damgambit" [se sida 10].
– Det är roligt att kommentera, både live och
i videoserien på schack.se, och publiken verkar
tycka att jag är duktig på det. Så där blir det
säkert också mer.
Mer jobb för Magnus Carlsen i samband med
nästa VM-match?
– Jag har inget att säga om det nu. Men jobbet
förra gången är helt klart något av det roligaste
jag har gjort i min karriär.
Om en av dina ställningar från Tata Steel
skulle bli frimärke – vilken skulle det vara?
– Det måste bli ställningen efter 32.¦f6 mot
Maxime Vachier-Lagrave!

honom att slå sig loss, och hade
sett att 30...g6 inte fungerade.
31.£h4
Här hade jag sett fram till slutet.
Jag tror han såg det också och
tänkte att ställningen var körd,
men eftersom jag hade så dålig
tid hoppades han kunna gå in
i någon taktisk sekvens där jag
inte hann räkna allt.
31...¥f8
Slår han 31...gxf5 tar jag bara
tillbaka med bonden: 32.exf5.
Den går inte att ta på grund av
en gaffel på e7. Om han flyttar
damen har jag löparvinst och
dessutom finns gaffeln kvar.
32.¦f6!


  
  
 
   
  
   
  
    

32...£e8

32...¤xf6
33.¤xf6†
¢f7
34.£xh7† ¥g7 35.¤g4! ¦g8
36.¤h6† ¢f8 37.¥xg7† ¦xg7
38.£h8† ¦g8 39.£xg8† £xg8
40.¤xg8 ¢xg8 med ett vunnet
bondeslutspel.
33.¦xf8† £xf8 34.¤e7† ¢f7
35.¤xc8 1-0
När han gav upp var jag fortfarande helt fokuserad på dragen.
Det är först i efterhand man
känner hur kul en sådan här vinst
verkligen är. Han tog förlusten
väldigt väl. Vi känner ju varandra
och var båda med i Carlsens VMteam mot Karjakin.
Frimärket
från 1985
baserades på
"korrschackets
odödliga parti".
På resterande
del av brädet
har vit bara
några bönder,
medan svart har två damer, ett torn och
två springare!
Vitsplearen Arvid Sundin var obesegrad under sina 40 första år som
korrschackspelare, trots ﬂitigt tävlande.
Den första förlusten kom i en VM-ﬁnal.

EN PASSANT
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Teveserien Queen's Gambits sociala
räckvidd under november, räknat i
miljoner människor. Sammantaget
skrivs det  % mer om schack i
sociala medier jämfört med föregående år.
Bakom siffrorna står mediebevakningsföretaget Meltwater, som blivit
huvudsponsor för Magnus Carlsens
schacktour. Styrelseordföranden
Jørn Lyseggen säger: "Vi tror på att
tillhandahålla objektiv information
så att företag kan fatta mer informerade beslut på samma sätt som
världens bästa schackspelare förbereder sig för sina turneringar."

TEPE SIGEMAN

Vid pressläggning är arrangören
optimistisk om att turneringen
ska kunna spelas i slutet av april.
Startfältet är det samma som ifjol:
 Anatolij Karpov (f.d. världsmästare)
 Jordan van Foreest (:a Tata Steel)
 Nils Grandelius (Sverigeetta)
 Alexei Shirov (VM-finalist)
 Nihal Sarin (underbarn)
 Lê Quang Liêm ()
 Harika Dronavalli (världstia damer)
 David Navara (världens bästa
lagspelare)

ÅRSFÄRGER

Inne på det åttonde året som redaktör börjar färgerna ta slut. TfS
huvudfärg  blir enhörningsrosa
– som en påminnelse om att fantasi
kan piffa upp tillvaron. Färgen
flankeras av badhusblått, med en
förhoppning att vardagen, förutom
flygresorna, återgår till det normala.

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

"Jag skulle ha varit lycklig över att
ha fått skapa alldeles ensam, utan
att behöva koordinera min plan
med motståndarens, för att åstadkomma något av värde. Ack, denne
motståndare, denne påtvingade medarbetare!
(...) Hur många besvikelser vållar inte detta
den sanne konstnären i schacket, som strävar
inte bara efter att segra utan först och främst
efter att skapa ett verk av bestående värde."

George Grantham Bain Collection

Är du klar då?
– Nej, då kommer fas fyra och det är först då
det riktiga jobbet börjar. Då testar jag med andra
starka spelare och hör deras åsikter och försöker
få synvinklar från flera sidor.
– Ganska ofta tycker man annorlunda. Det är
stor skillnad på att se vad datorn säger och att
veta varför.
När partianalysen är färdig, följer du då ett
konkret träningsprogram?
– Inte strukturerat. Det blir en blandning och
går i perioder. Och jag spelar gärna på nätet om
det är en seriös tävling. Men sällan lösa partier.
Känner du dig formellt sett färdigskolad när
det gäller grunderna?
– Nej, absolut inte. Det blir man nog aldrig. Jag
läser fortfarande mycket böcker, studerar gamla
partier och repeterar tekniska slutspel.

Aleksander Alechin, citerad i Stora Schackboken (Jerzy
Gizycki, ). Han sörjer att hans fantasi är "obönhörligt
fjättrad" vid andras medelmåttiga tankar.

VINN EFTER FEM DRAG!

Författare av öppningsböcker är ofta väl optimistiska i bedömningen av sina varianter. Priset tas nog ändå av en nyutgiven
bok med lång undertitel: "Så vinner du nästan varje parti under
de första fem dragen genom aggressiva strategier och proﬀsens
hemliga fällor (fungerar även om du är total nybörjare)".
Tycker man att det är segt att vänta fem drag innan
segern är i hamn bör man
i stället välja den andra
boken i samma serie. "Fällor
som kontrollerar brädet från
drag ett och snabbt sätter
motståndaren schack matt."
Trilogin avslutas med en
bok vars titel bland annat
utlovar "Djup kunskap om
reglerna" och "Spela som ett
proﬀs – även om du aldrig rört
ett schackbräde tidigare."
Snittbetyget efter  recensioner ligger på , / .

LÄSARUNDERSÖKNING
Påverka innehållet i framtida TfS!
www.schack.se/tfs/lasare senast /.
Undersökningen tar - minuter. Tack!
EN PASSANT
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Magnus Damgambit
Den brittiska stormästaren
Simon Williams är ett välkänt
ansikte inom schackvärlden.
I slutet på 2020 släppte hans
företag GingerGM öppningen
”Magnus Damgambit” i
form av en tio timmar lång
videokurs. Vem som spelat
in den? Ingen mindre än Nils
Grandelius.

RECENSENT: MARTIN JOGSTAD
"Även om de flesta saknar känslan
av att sitta bakom brädet är det
svårt att blunda för vilket uppsving
schacket upplevt under pandemin.
Nyligen slog sig chess.com in på
listan över de 200 mest populära
hemsidorna i världen. Pengar
forsar in i schackstreaming som
aldrig förr och allt mer träning
äger rum i digital form. Var bär
framtiden av egentligen? Det ska bli spännande att se hur
schacket påverkas av att återgå till det traditionella brädet."

A

tt just Nils lär ut öppningen är kanske
ingen slump. Nils har varit sekundant
till Magnus Carlsen i två VM-matcher
och har sedan Carlsen populariserade
öppningen för några år sedan själv använt den
i sin egen repertoar. I videokursen delar han nu
med sig av sin erfarenhet från öppningen och
erbjuder en komplett svartrepertoar mot 1.d4.

Vad är då Magnus Damgambit?



 
  
   
   
    
 
 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 a6!?

3..a6 är kännetecknet för öppningen. Draget, som
även spelas mot 3.¤f3, avviker från traditionell
damgambit som följer efter 3...¤f6. Detta innebär
att spelet skiljer sig en del från huvudvarianterna,
även om mycket fortfarande är sig likt. Dessa
skillnaderna vill Nils att svart ska dra nytta av.

10

Vad är poängen bakom 3..a6?

När Magnus började spela draget var den
primära tanken att kunna spela på vinst mot
väl förberedda vitspelare. Detta är förståeligt.
Draget undviker en hel del teori som finns i
huvudvarianterna efter 3...¤f6 och det är inte
omöjligt att du redan här fångar din motståndare
i en lång stunds funderande.
Men bondedraget är också nyttigt. I många av
de strukturer som uppkommer i mittspelet är det
en fördel att b5-fältet är under kontroll. Det gör
det exempelvis möjligt för svart att i vissa lägen
skaffa sig en merbonde med ...dxc4 och därefter
gardera upp den med ...b7-b5.
3..a6 kan därför ses som en provokation.
Genom att göra ett litet väntedrag på kanten
väntar svart på hur vits ska ställa upp sig innan
han reagerar. Vit vet å andra sidan inte vilken
uppställning svart kommer använda.

Svarts ställning ser komiskt ut. Fyra bondedrag på de fyra
första dragen. Men faktum är att detta är Nils rekommendation och en fullt spelbar variant. Vit kommer inte kunna
placera sin vitfältslöpare på g5, där den vanligtvis står bra i
Damgambit. Från vits perspektiv kan jag ändå inte låta bli att
känna mig frustrerad. Sådant här trams borde kunna straffas!
EFTER ATT HA lyssnat på Nils i tio timmar kan jag konstatera
att jag är mycket nöjd. Det faktum att han valt att fokusera på
mittspelsplaner i olika strukturer och var pjäser står bra gör
öppningen mycket lättbegriplig, vilket inte brukar vara fallet
om man i stället försöker memorera olika varianter. Samtidigt
görs genomgående jämförelser mellan olika ställningar för att
peka ut vilka skillnader som är värda att lägga märke till. Det
fyller ett perfekt pedagogiskt syfte. Vidare erbjuds ofta två
alternativ beroende på om du vill spela aggressivt eller solitt.
Därför kan du anpassa öppningen efter din egen spelstil.
För dig som söker ett praktiskt, men icke desto mindre
giftigt vapen mot 1.d4, skulle jag rekommendera att spana
in Nils kurs. Den enda nackdel jag ser med kursen är
att priset, precis som med andra växande hemsidor som
exempelvis Chessable, är aningen högre jämfört med
”traditionella” schack-DVD:er. Vad som är bra är att dessa
hemsidor ofta erbjuder kraftiga rabatter under speciella
högtider. Mitt råd är därför att hålla utkik efter rabatterna
och införskaffa dig ett spännande öppningsmaterial! n

Pedagogik
Engelska
Underhållning
Praktisk öppning
Heltäckande
Pris
Svårighetsgrad

Från elo 1500

Beställning

gingergm.com

ULF BILLQVIST & AXEL SMITH



  
  
   
   
   
 
 


1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 a6!? 4.¤f3 h6!?
MAGNUS DAMGAMBIT

MAGNUS DAMGAMBIT
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D

et började, som stora saker så ofta
gör, med något litet. I oktober
hade coronasmittans ”andra våg”
ännu inte rullat in och Linköpings
Allmänna Schacksällskap (LASS) bedrev fortfarande en försiktig verksamhet i klubblokalen:
en snabbschacksturnering, med högst åtta
personer per rum, ett par gånger i veckan. En av
kvällarna pratade vi om Netflixserien som just
kommit och ordförande Peter Halvarsson frågade
i förbigående:
– Max, ska inte du ta och köra en nybörjarkurs?
Det kan nog komma några intresserade nu efter
den här serien.
Varför inte? Senast jag höll en kurs, för ett par
år sen, var vi 15 personer i lokalen och det tyckte
jag var ganska många. (Några är fortfarande med
och spelar i klubbens turneringar.)
– Okej, svarade jag. Men det måste förstås bli
online.
Vi lade ut en blänkare på vår hemsida och
tipsade Ingemar Falk på schack.se. Sen gick det
ett par dagar och så sa det pang!

Beth-effekten
I slutet av oktober hade ”Queen’s Gambit”
premiär på Netflix och resten är, som man
säger, historia. I en schackboom utan dess like
var Linköpings Allmänna Schacksällskap först
att erbjuda en schackkurs på nybörjarnivå.
MAX WAHLUND berättar om den drastiska
ökningen av klubbens medlemsantal.
Bild: Charis Tsevis, ﬂickr.com/photos/tsevis
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JAG VAR UTE på en långpromenad och när jag
kom hem såg jag att medierna fått upp vittringen, i grupp. Missade samtal från Corren,
P4 Östergötland och Linköpings-Posten. TV4
Nyhetsmorgon ville ha med mig direktsänt i
fyra minuter – det blev ett roligt samtal med
programledaren Anders Pihlblad.
Jag är själv gammal redaktör på Nyhetsmorgon
och vet att redaktionens klocka är lika obönhörlig
som i ett schackparti. Säger de fyra minuter så
är det precis det, eller kanske 3:30. Medan jag
pratade med Anders stod datorn på köksbordet
med en klocka i jätteformat, så jag höll koll. Man
ska alltid veta hur mycket tid som är kvar!
Efter TV4-inslaget rasslade anmälningarna in.
Inför det första kurstillfället i december med ett
30-tal deltagare var jag mer nervös än inför TVmedverkan eller något schackparti. Hur skulle
det funka tekniskt? Skulle jag ha nåt att säga?
Skulle jag hitta en bra nivå?
Kursupplägget var fem lektioner på vardera en
timme. Allmän introduktion och schackhistoria

första gången, därefter i enlighet med den
sovjetiska schackskolans idéer ett parti baklänges:
slutspel, mittspel, öppning. Sista lektionen
allmänt smått och gott. Efter varje lektion följde
en halvtimme med övningar på lichess.
Deltagarna var entusiastiska och verkade
nöjda, men mina klubbkamrater i styrelsen (som
har en hel del erfarenhet av juniorträning) var lite
skeptiska till min pedagogik.
– Va? Går du igenom Morphys partier innan
du ens vet om de kan ta en ogarderad pjäs?
Till nästa omgång i januari fick jag en ”överrock” – ordförande Peter hanterade en kurs på
ren nybörjarnivå på måndagar, och jag fick fritt
fram att ta ut svängarna på tisdagar. Deltagarna
fick välja själva vilken av de båda kurserna de
ville följa, eller ta båda två. Perfekt!
Nu började jag bli varm i kläderna. Den enda
svårigheten var att hålla koll på alla deltagare.
Januarikursen fick nära 100 deltagare! Samtliga blev
medlemmar i LASS, som med 125 nykomlingar
mer än dubblat sitt medlemsantal. Historiskt!
Kursdeltagarna kommer från alla delar av landet,
med viss svag övervikt för Linköpingstrakten – det
är nog dessa som eventuellt blir kvar i klubben efter
pandemin. Alla åldrar är också representerade,
den yngste studenten är 7 år, den äldsta 79. Det är
aldrig för sent att börja spela schack!
Det var nyttigt för en gammal stofil som
undertecknad att lära sig hur ungdomarna kommunicerar, och inte kommunicerar. Mamman
till en 14-årig tjej på kursen mejlade efter några
dagar och sade att hon missat första lektionen,
finns det nåt sätt att ta igen det? Bäst att du tar
det direkt med min dotter, här är hennes mejl &
telefon. Jag ringde, dottern svarade och när jag sa
vem jag var sa hon:
– Jag är minderårig, jag lägger på nu.
Så gjorde hon det. Snopet! Tydligen borde jag
ha smsat, ingen under 30 ringer längre, sägs det.
Där ser man!
Peter och jag hade cirka 50 deltagare var och
väldigt få hoppade av. Som avslutning fick alla
delta i klubbens (nät)blixt-KM, som därigenom
fick rekorduppslutning. Många har bett om en
fortsättningskurs och det ska vi ordna.

Det var nyttigt för en gammal stofil som undertecknad att lära sig
hur ungdomarna kommunicerar, och inte kommunicerar.
BETH-EFFEKTEN
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OLIVIA GLIFBERG, 18 ÅR
GYMNASIEELEV SOM JOBBAR PÅ EN BISTRO
Vilka är dina tidigare erfarenheter av schack?
– Jag har aldrig spelat förut! Fick ett bräde när
jag fyllde 12 men använde det aldrig – tills nu.
Men när jag såg Queen’s Gambit blev jag fast.
Vad tycker du om serien?
- Jättebra! Det är en bra balans mellan schack
och drama. Jag har kanske inte jättestora likheter
med Beth, men…
Hur hörde du talas om kursen?
– Genom Nyhetsmorgon. Jag satt i köket och
kollade och tänkte ”perfekt, jag anmäler mig!”
Har den gett något?
– Det har varit jättebra. Det är svårt att öva
och spela på egen hand, men i kursen får man
specifika uppgifter och ett roligt sammanhang.
Det är kul med gemensamma övningar och
turneringar, och man lär sig nåt nytt varje vecka.
Är schack lättare eller svårare än du trodde?
– Det är mycket svårare, mer komplext. Men
mycket roligare också!
Kommer du att fortsätta?
– Absolut! Jag ska försöka få med mina
kompisar, men de har varit svårflörtade hittills.
Det sociala är viktigt så jag hoppas att jag lyckas!
Du slog till med en rejäl skalp i Swedish Rapid
Team Battle mot 2100-rankade Erik Lerneryd.
– Det är lätt att tappa kontrollen mot en bättre

 Olivia Glifberg

n Erik Lerneryd
þ SRTB, division 3
Kommentarer: Axel Smith
1.e4 c5 2.c4
Ovanligt, men inte desto
mindre ett utmärkt drag som
ger ett stabilt centrum.
2...b6
Mer logiskt är att kontrollera
det försvagade d4-fältet med
2...¤c6 Efter 3.¤f3 e5 står vits
springare i vägen för f-bonden.
3.¤f3 ¥b7 4.d3
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spelare, att den man möter får till ett rejält stryp
grepp. Sen schackar den hela tiden tills det blir
matt, man får inte chansen att själv angripa. Därför
ville jag attackera fort, jag hade planen att använda
damen och löparen. Jag märkte att han spelade
lite långsamma drag som inte var så offensiva. Det
försökte jag utnyttja och det funkade ju bra.

Vit kan också öppna centrum
med 4.¤c3 följt av d2-d4. Det är
en smaksak.
4...e6 5.¥f4
Mer normalt är att prioritera
rockad med 5.¥e2 eller 5.g3
Men – som vi ska se i partiet –
har vit en annan plan. Att något
är normalt betyder inte att det
är bättre.
5...d5?
Förfelat. Svart bör inte öppna
spelet med kungen kvar i
centrum. Nu straffas svart
hårdare ju mer spelet öppnas upp.


 
 
  
   
  
  
  


6.¤c3
6.cxd5! exd5 7.¤c3 och efter
7...dxe4? 8.dxe4 är inte vits
vitfälts
löpare begränsad av en
bonde på c4.

ANDERS PIHLBLAD, 52 ÅR
JOURNALIST & PROGRAMLEDARE PÅ TV4
Vad har du för erfarenhet av schack?
– Jag spelade med morfar när jag var liten, men
då tänkte jag aldrig längre än två drag. Sen hade
vi nån schackdag i mellanstadiet. Jag tyckte det
verkade kul men var ganska blyg, så jag vågade inte
spela mer. Vem vet vad som hade hänt i så fall?
Vad tycker du om Queen’s Gambit?
– Den är väldigt bra, och bra för schacket. Vi
har ju få kända schackstjärnor i Sverige. Jämför
med friidrotten och Armand Duplantis, alla älskar
honom fast han knappt ens kan prata svenska.
Sånt betyder mycket. Med Beth Harmon är det en
fiktiv figur som alla i hela världen kan se upp till!
Varför anmälde du dig till kursen?
– Det var du som chockade mig i sändning
och sade att jag skulle gå den! Det var jättebra,
det blev ju min chans! Nu håller folk koll på mig,
tittare undrar hur det går med schacket! Så då är
det bara att köra på. Jag spelar hemma mot min
son, han är en svår motståndare!
Vad har du fått ut av kursen så långt?
– Jag har fattat att man måste få ut pjäserna for
tare än kvickt och behärska mitten av brädet. Där
har jag tidigare varit alltför blyg och försiktig.
Men jag har fortfarande ingen som helst koll på
försvarsspel. Jag har ingen aning om vad mot
ståndaren har för planer, det blir en chock varje
gång. Jag litar på att du ska lära mig det, haha!
Är schack lättare eller svårare än du trodde?
– Jättesvårt, men det anade jag redan! En av de
6...dxe4 7.dxe4 £f6?
7...£xd1† gör det svårare för
vit att utnyttja utvecklings
för
språnget.
8.£d2
8.¥g5! hade satt punkt för
partiet. En matt på d8 spökar.
8...¤d7 9.0–0–0
Planen var lång rockad! Svart
försöker sig på detsamma, men
med vits starka löpare på f4 får
kungen ingen ro på damflygeln.
Glifberg fortsätter omedelbart
angreppet.
9...0–0–0 10.¤b5!

Foto: TV4/Magnus Ragnvid

Två nyfrälsta schackvänner

stora aha-upplevelserna är att de starka spelarna
faktiskt ser flera drag framåt och har planer!
– En bra sak är att jag inte är så dålig förlorare.
Det är okej att förlora, jag tänker att man lär sig
något varje gång. Sen är schack vackert också! Det
är kul när man går förbi en park nånstans och ser
gamla gubbar spela.
– Att bli en jättebra spelare är nog för sent, men
hyfsad kan gå, om man gör övningarna på Lichess.


 

 
   
  
   
  
 



   
 
  
   
  
   
  
 


Bonden på a7 går inte att gardera.
10...¥xe4
10...a6 bemöts med 11.¤a7 matt.
11.¤xa7† ¢b7 12.¤b5 h6
Hur avgör nu vits löpare?

13.¥c7!
Flyttar tornet faller springaren.
13...¥xf3 14.gxf3 ¦a8 15.£xd7
¢a6 16.£c6 1-0
Dubbelhot: £xa8 & £xb6 matt.
BETH-EFFEKTEN
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Alexander Hildebrand
För hundra år sedan föddes en av
Sveriges intressantaste schackprofiler.
Alexander Hildebrand var inte bara
en duktig spelare, utan också studie
kompositör, landslagskapten och
schackboksförfattare. Han kom till
Sverige och Uppsala som 23-åring och
behöll under hela livet banden till sina
estniska rötter.
Vännen Lars Falk berättar om en
mångsysslare som under ett halvsekel
syntes flitigt på den svenska schack
scenen.

A

lexander Hildebrand kom till
världen i Estland på julafton 1921.
Han brukade själv påpeka att
Emanuel Lasker var född på samma
dag. Likheten bestod främst i att de båda var
fascinerade av spel av alla slag och visste hur man
vinner mot olika slags motståndare.
Alex växte upp i Tallinn i en välbeställd familj
där båda föräldrarna var lärare. Fadern Eugen
hade franskt ursprung, modern Serafima kom
från den ukrainska adelssläkten MokijevskijSubok. De skilde sig efter några år, och Serafima
gifte om sig med en förmögen rysk köpman. De
fortsatte ändå att bo nära varandra och Alex far
och styvfar möttes ofta för att spela schack.
Denna blandade uppväxt ledde till ett fenomen
som gjorde Alex unik i den internationella schack
världen. Han var en av de få personer jag känt
som talade fem språk flytande. Hemmaspråket
var ryska men han lärde sig tidigt franska av
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Alexander Hildebrand på 60-talet.

guvernanten, tyska av hushållerskan och estniska
ute på gatan. Jag frågade en gång vilket språk han
betraktade som sitt modersmål.
– Ryskan, förklarade Alex, det var ju vad min
mor talade.
ALEX ANSÅG ATT fyra faktorer format hans liv:

modern, näsan, tuberkulosen och schackspelet.
Näsan bröt han fem gånger och med åren blev
den alltmera sned. En gång var det hans fem år
äldre bror som slog till honom. De var mycket
olika och hade ibland svårt att umgås .
Jag frågade en av Alex estniska vänner hur han
var som ung. En retsticka, svarade han. Plötsligt
föll allt på plats. Det var uppenbart att denna
lättsamma och sällskapliga person hade varit
en fräck, fyndig och företagsam ung man som
väckte starka känslor hos sin omgivning. Jag är
också säker på att dessa egenskaper räddade hans
liv under kriget.

Illa ute under kriget
Redan 1939 höll familjen rådslag om man borde
flytta till Tyskland eller Frankrike, men till slut
valde man att stanna kvar. Sommaren 1940
marscherade sovjetiska trupper in i Estland. Alex
löpte stor risk att behöva göra värnplikt i Sovjet.
Som student kunde han ha blivit uttagen till
officer utan chans att komma hem.
Han lyckades skaffa sig en tjänst vid järnvägen
som räknades som likvärdig med militärtjänst.
Det fungerade fram till kriget 1941, då tyska
trupper skar av alla förbindelser till Ryssland.
Bland de sista tågen som gick var det som
deporterade hans mor till Sibirien, där hon dog
ett par år senare.
Alex lyckades finna en ny tjänst på ett sjukhus,
där han gjorde nytta med sina språkkunskaper,
men när tyskarna närmade sig upphörde verk
samheten. Nu gick det inte längre att undvika
armén. En stor grupp unga män samlades för
transport till Leningrad genom Finska viken som
besköts intensivt av finska och tyska trupper. Det
första fartyget blev överfullt och det andra kom
aldrig i väg. Än en gång hade han klarat sig med
en hårsmån.
ALEX BROR FÖRSVANN spårlöst under kriget och
han arresterades själv på oklara grunder. Tiden
i fängelse beskrev han som fridsam. De flesta
spelade schack och väntade på bättre tider. Plöts
ligt dök en tysk underofficer upp och befallde
den estniska översten att frige Alex. Han var ju
ingen kommunist! Översten protesterade men
underofficeren, som känt Alex i Tallinn, stod på
sig och slutligen släpptes han ut. Några veckor
senare försvann de flesta fångarna från fängelset.
De hade skjutits i ett grustag utanför Tallinn.
Senare fick Alex besök av en obekant man som
ville be om ursäkt. För vad?
– Det var jag som angav dig, berättade han, av
avundsjuka på ditt fina liv.
Alex och en rysktalande vän hade fått i
uppdrag att översätta kvarlämnade sovjetiska
dokument på ett kontor där mannen städade och

’’

han fick för sig att de egentligen var sovjetiska
spioner. Han skickades iväg med en sup och de
sågs aldrig mer.
FRÅGAN VAR HUR han skulle försörja sig. Återigen
kom hans intressen till hjälp. Det rådde schack
feber efter Paul Keres framgångar och Alex satt
ofta på ett schackkafé och spelade om pengar.
Konsten var att välja rätt motståndare och hålla
dem vid gott mod genom att förlora då och
då. Han sammanfattade sina erfarenheter i en
aforism.
– De flesta proffs börjar som amatörer. Jag
började som proffs och slutade som amatör!
Han samlade också frimärken, gärna med
schackmotiv. Nu visade det sig att han kunde
tjäna pengar på sin hobby. En advokat i Tallinn
hade insett att tiderna var goda för att handla
med frimärken som är lätta att frakta och gömma
undan. Alex fick till uppgift att leta rätt på
människor som ville sälja sina frimärken. Bland
kunderna märktes en tysk amiral som köpte
stora mängder frimärken. Ingen betalning syntes
till och det var meningslöst att klaga, men så
kom plötsligt en billast med mat och sprit som
ersättning.
SPRÅKEN HJÄLPTE SOM så ofta Alex vidare. Han
fick arbete som tolk åt tyskarna, men i februari
1944 svimmade han plötsligt på en järnvägs
station och fördes till sjukhus. Efter en månad
skrevs han ut, men frågan var vilka utsikter han
hade med lungtuberkulos i kroppen. Läkaren
sa att han kanske kunde överleva om han fick
rätt behandling, men var fanns sådana resurser i
krigets slutskede?
Schackspelets betydelse för Alex framgår av
att han under denna besvärliga tid deltog i det
estniska mästerskapet. Han hade fått en frisedel
till maj, men ville absolut inte anmäla sig till
tyskarna. I juni tillfogade han på egen hand en
etta till den romerska femman i intyget (VI). I
juli tillfogade han ytterligare en etta och i augusti
en till, men hur skulle det gå i september?
Lyckan ville att Finland slöt separat fred med

Alex stod på kajen och skulle fara till Danzig när han fick höra att
ett fartyg var så långsamt att det skulle gå till Sverige för att inte
sinka konvojen. Där avgjordes hans öde!
HILDEBRAND
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Sovjetunionen i september och under några korta
veckor var det möjligt att lämna landet.
Tyskarna ordnade transporter söderut, men det
var chansartat och Paul Keres var en av de som
aldrig kom i väg. Alex stod på kajen och skulle
fara till Danzig när han fick höra att ett fartyg
var så långsamt att det skulle gå till Sverige för
att inte sinka konvojen. Där avgjordes hans öde!
Bagaget gick vidare till Tyskland medan Alex for
till Sverige med två dollar på fickan.

skicklig journalist med vass penna och många
synpunkter på schacklivet. På 1950-talet tog han
över schackspalten i Upsala Nya Tidning och
skötte den till 1985. Det har i efterhand gått upp
för mig att vi spelare fick rätt mycket publicitet
för våra prestationer i den tidens press.
INGET AV DETTA borde egentligen ha hänt. Alex fick

Några år senare kom Alex styvfar också till Sverige
från Tyskland tillsammans med hans halvbror
Roland som blev professor i geologi i Lund. Ibland
har jag tagit med goda vänner till styvfaderns
grav på Uppsala kyrkogård. De hajar alltid till för
namnet. Han hette nämligen Michail Gorbatjov!
I Sverige började en ny tillvaro. Alex publicerade
snart schackproblem i TfS och svenska dagstidningar, men det märkliga är hur snabbt han lärde
sig svenska, sitt femte språk, vid 23 års ålder. Han
hade ingen märkbar brytning, bara en antydan om
att han talade många andra språk till vardags.
Otto von Bismarck (Tysklands järnkansler
under andra halvan av 1800-talet) gjorde sig
lustig över unga män som kunde många språk
och sa att det var en ypperlig talang för diplomater – och kypare!
Jag tror inte Alex arbetat som kypare, men
annars prövade han på varje tänkbart yrke för att
försörja sig. Han var även pokerspelare av rang,
arbetade som diskare och skötte både schackspalten och distributionen åt den lilla Tidningen
Upsala efter att först ha blivit utkastad. Redaktören
fick nämligen för sig att han var norsk kommunist.
SÅ SMÅNINGOM BÖRJADE Alex sälja böcker och

frimärken som förr. Under åren 1958-63 gav han
ut Schackbulletinen, som ofta angrep förbundet
och de styrande kretsarna, men han gav också
ut en rad böcker på Schackbulletinens förlag.
Där belystes VM-matcherna på 1960-talet med
ryska kommentarer. Alex var också duktig på
att få Uppsalas spelare att skriva böcker i hans
gambitserie. Tryckningen skedde på obskyra
ställen som det fanns gott om i det akademiska
Uppsala, där tryckaren ville tjäna en extra slant.
Alex blev en ypperlig skribent på svenska, en
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Foto: Gisela Klewitz

Ny tillvaro

Hildebrand 1985 då han lämnade över schackspalten
i UNT till Sture Olsson (till höger).

Som kompositör tyckte Alex om att vaska fram
problemidéer ur verkliga ställningar. I denna
studie tycks svart inte ha några problem med
att stoppa a-bonden, men genom att gång
på gång upprepa samma manöver lyckas vit
till slut erövra den svarta löparen. Ibland
tänker jag på Alex själv när jag ser en retsticka
till löpare ensam avgöra på egen hand.
Alexander Hildebrand
Schackbladet 1955


  
    
   
    
   
    
    
    

Vit drar och vinner
Lösning på nästa sida

1951 veta att han hade några veckor kvar att leva.
Femtio år senare konstaterade han förnöjt att han
levt längre än så med sin enda halva lunga.
En anledning till att det gick så bra var nog
att han gifte sig med Margareta och fick två
barn som båda följt i hans spår. Alex hade som
princip att aldrig ha en fast anställning och både
Cari som skribent och Per som pokerspelare har
följt det rådet. Inte ens under sin tid på Sveriges
radios ryska utsändningar tillhörde Alex den
fasta staben. Han talade en vacker ryska och jag
minns särskilt en intervju med Boris Spasskij
under VM-matchen 1969. Spasskij besökte sedan
Alex i Morgongåva utanför Uppsala, men han
hajade märkbart till inför adressen: Fischers väg.

Problemist
Alex spelade mycket och nådde landslagsklassen
1954. På 1970-talet blev han förbundskapten för
landslaget. Det var en förändringens tid och Alex
hade ibland svårt för de unga spelarnas slappa
stil. Han föredrog stilfulla representanter för
schackspelet som Keres och Spasskij.
För honom var schack en blandning av spel,
problem och kulturen kring spelet. Han älskade
denna värld och sörjde över att tävlingarna
fick allt större utrymme. Han stora kärlek var
nämligen problemen. Han berättade om den
glädje med vilken han väntade på tidskrifter med
nya problem när han låg på sanatoriet. Sverige
hade många fina problemister och Alex blev
snart en ledande figur i de kretsarna. Han var
internationell mästare i schackkomposition och
internationell domare, men framför allt gav han
ut böcker om svenska problemister och svarade
för deras tidskrift Springaren i många år.
Det var en verklig sorg för Alex när TfS på
1980-talet lade ner sin problemavdelning,
där han svarade för studierna. Lyckligtvis är
problemisterna ett internationellt släkte och han
ersatte förlusten med otaliga resor till möten och

konferenser.
Ett sådant möte skedde i Jugoslavien 1992.
Alex var rätt obekymrad efter att ha flugit ut från
Dubrovnik och trodde inte att konflikten skulle
växa medan jag var mindre optimistisk. Tyvärr fick
jag rätt. Det förundrade mig att han som överlevt
kriget femtio år tidigare inte ville se faran, men i
sina möten med jugoslaviska problemister hade
han bara sett den bästa delen av människan.
ALEX VAR FRAMFÖR ALLT specialist på studier och

självmatter. Han beskrev sina egna självmatter i
boken Harakiri, men hann tyvärr inte skriva sin
bok om de svenska studiekomponisterna. 2005 gav
hans halva lunga till slut upp. Alex begravdes på
Uppsala gamla kyrkogård, där jag brukar besöka
hans grav. Mer besynnerligt är att jag ibland tycker
mig se honom på Uppsalas gator när någon farbror med keps går förbi. Alex var till allt annat en
person som man alltid kände igen i folkvimlet. n

LÖSNING
1.¥d7+! ¢c7 2.¥xe6 ¢c6 3.¥d7+! Efter 3.¢xb8?
¢b5 blir vit av med bonden. 3...¢c7 4.¥b5 ¢c8
4...e5 5.¥a6 transponerar 5.¥a6+ ¢c7 6.¥b7
e5 7.¥a6 e4 8.¥b7 e3 9.¥a6 e2 10.¥xe2 ¢c8
11.¥a6+ ¢c7 12.¥b7 1-0 Svart har slut på drag.
HILDEBRAND
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¤ ungdomssidorna

Isak Storme blev Svensk
Juniormästare 2019 och är
ungdomsredaktör i TfS.

 Ilja Makoveev

n Adrian Söderström
þ Ungdoms-VM 2020 U14

Ungdoms-VM
I december 2020 arrangerades ungdoms-VM för första gången online. Vanligtvis innebär UEM
och UVM att en svensk trupp med lagledare reser tillsammans och möter starkt internationellt
motstånd, något som brukar vara både roligt och lärorikt. Denna gång byttes den fysiska
spellokalen mot zoom-samtal, antal partier minskades och tidskontrollen kortades ner, men
intressant schack spelades likväl!
kontinentala kvalturneringar
med 6 ronder snabbschack följt av en utslagstur
nering för de 16 främsta. Tävlingen präglades
också av omfattande säkerhetsåtgärder, med
kameror och skärmdelning för varje deltagare.
Från Sverige deltog Alva Ling Tran, Emma
Larsson, Sol Andersson och Jung Min Seo, Hampus

 Oscar Morell

n Jokubas Dijokas
þ Ungdoms-VM 2020 U10


 

  
   
    
  
 
 

10.¥xh7+!
Trots engelska namnet Greek gift
är detta allt annat än en gåva.
10...¢xh7
Svartspelaren bedömde korrekt
att löparen inte var möjlig att
slå, men ställningen är ändå
hopplös efter 10...¢h8. Partiet
fortsatte 11.¥d3 £c7 12.¤g5 g6
13.£g4 och vit vann snart.
11.¤g5+
Svarts kung har det olustiga valet
att återvända till g8 eller söka
äventyr på sjätte raden. Båda ger
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Sörensen, William Olsson, Adrian Söderström,
Sebastian Gerdes och Oscar Morell. Flera deltog
för första gången i ett internationellt ungdoms
mästerskap, bland annat Oscar Morell (bilden) i
U10-klassen. Efter en inledande förlust vann han
vitpartierna och remiserade svartpartierna. Partiet
i andra ronden innehöll ett tematiskt offer. Vit drar!

mycket dåliga framtidsutsikter.
11...¢g8
11...¢g6 12.£d3+ f5 och här
har vit flera vinstvägar. Enklast
känns 13.£g3.
12.£h5 ¦d8 13.£xf7+ ¢h8
14.£h5+ ¢g8 15.£h7+ ¢f8
16.£h8+ ¢e7 17.£xg7+ ¢e8
18.£f7 matt 1-0
"Det var väldigt spännande och
roligt att få delta i kvalet till
ungdoms-VM”, säger Oscar.
”Det var bra organiserat och
personalen var hjälpsam mellan
partierna. Jag tyckte att det var
lite svårare att koncentrera sig
på nätet än vid ett riktigt bräde,
men det gick bra ändå med
endast en förlust."
DEN HÖGSTA svenska placeringen

tog Adrian Söderström. Fjärde
platsen i kvalturneringen var
precis utanför de som direkt
kvalificerade sig till slutspelet.
Emellertid delades ett “wild
card” ut i varje grupp, som

Foto: Lars OA Hedlund

FORMATET BESTOD av

glädjande nog gick till Adrian.
I slutspelet väntade en tuff
match mot iranske IM Bardiya
Daneshvar. Trots omfattande
och seriösa förberedelser blev
det för svårt.
“Det var extremt kul att få en
fjärdeplats i vad som praktiskt
taget var ett ungdoms-EM”,
säger Adrian. ”Det var för
modligen min starkaste inter
nationella prestation.”
Han är ändå tydlig med att
han föredrar långpartier och
inte tycker att de kan jämföras
med snabbpartier på nätet.

1.¤f3 ¤f6 2.g3 g6 3.¥g2 ¥g7
4.0–0 0–0 5.d4 d5 6.c3
Spelat av starka spelare, men
inte så utmanade.
6...a5!?
Tematiskt att ta terräng i typ
ställningen, enligt Adrian.
Sedan schackdatorn Leela
lanserades verkar alla vilja gå
med kantbönderna i alla möjliga
ställningstyper.
7.¤bd2 a4 8.¦e1 ¤e4
För att stoppa e2–e4.
9.¤xe4
Leder till en dynamisk ställning
där svart har lite mer terräng på
kungsflygeln och vit försöker
bryta upp med f2–f3.
9...dxe4 10.¤g5
Aningen provokativt. 10.¤d2
behåller springaren i centrum,
men tvingar inte svart att för
svaga kungsställningen.
10...f5 11.f3 h6 12.¤h3


 
 
   
   
  
  
 
 


Långsiktigt står vit bättre efter
som svart försvagat sin kung.
Svart har dock initiativ och vits
pjäser, speciellt springaren på
h3, står dåligt. Således är partiet
en kamp mellan dynamiska och
statiska faktorer.
12...e5
Ändamålsenligt för att få igång
löparen på g7.
13.dxe5 £e7 14.¤f4

14.fxe4 bemöts med 14...¤c6
Efter
14.f4
verkar
vits
extrabonde på e2 inte vara värd
så mycket. Med springaren
ur spel på h3 kanske svarts
ställning är att föredra.
14...g5?
Kreativt. Svart försöker fånga
springaren, men rent taktiskt
fungerar inte draget.
14...¦d8! hade varit bättre,
med en ställning som förblir
komplicerad och rik på
möjligheter. 15.£c2 g5 16.¤h5
¥xe5 17.fxe4 £f7 och oklart spel.
15.¤g6 £c5+


 
   
   
  
  
   
 
 


16.¢h1?
Efter 16.£d4! kommer svart inte
åt springaren på g6: 16...£xd4+
17.cxd4 ¦e8 18.h4!.
16...¦e8 17.h4
Samma idé att understödja
springaren, men med damerna
kvar blir kungen svag.
17...£f2
Naturligt, och Adrian var nu
optimistisk. Det är dock ett
stort misstag. Svart ska skjuta in
17...¦a6! 18.h5 innan 18...£f2.
18.¢h2
Ett exempel på hur vit kunde
fått fördel: 18.fxe4 £xg3 19.¦f1
f4 20.¦f3 £g4 21.¥h3! £h5
22.£d5+ ¢h7 23.¥f5!.
18...f4 19.¤xf4?
Ett desperat pjäsoffer som inte är
sunt. 19.gxf4 var bästa chansen,
varefter svart måste spela exakt
för att få fördel.



   
   
    
  
   
 
  

Analysdiagram
a) 19...gxh4 ser farligt ut med
...£g3+ som hot, men vit kan
ta över initiativet genom att
offra springaren. 20.¦g1! £g3+
21.¢h1 £xg6 22.fxe4 med en
vacker bondemassa i centrum.
b) 19...exf3 20.exf3 gxh4
21.¦g1 ¥f5 och springaren har
till sist satt sin sista potatis. Vit
behöver offra den för tvivelaktig
kompensation.
19...gxf4 20.¥xf4 £b6 21.£d5+
¥e6 22.£xe4


 
   
  
    
  
   
 
    


Vit har fyra bönder för sprin
garen, men svarts pjäser domi
nerar. Vad gör löparen på g2?
22...¤c6 23.¦ad1
Nu börjar Adrian spela
plockepinn med vits bönder.
23...£xb2 24.£g6 ¥f7 25.£g4
¤xe5 26.¥xe5 ¦xe5 27.¦d7
£xc3 28.¦ed1 ¦xe2
Inom loppet av sex drag har alla
bönder vit hade för pjäsen för
svunnit. Partiet är över.
29.f4 £b2 30.£f3 ¦ae8 31.¢h1
c6 32.f5 ¥d5 33.¦1xd5 cxd5
34.£xd5+ ¢h8 35.¦xb7 £e5
36.£f3 ¦e3 37.£h5 £xg3
0–1
UNGDOMSSIDORNA
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Stormästare mot juniorer

 Kaan Küçüksari

Mellan 26:e och 30:e december arrangerade Riltonkommittén en vänskaplig nätmatch mellan fyra
juniorer och fyra stormästare. Matchen bestod av 64 partier där varje spelare fick möta respektive
spelare i fyra snabbschackspartier, ett format som enligt initiativtagaren Birger Wenzel var populär i
forna Sovjetunionen. I juniorlaget spelade Isak Storme, Ludvig Carlsson, Hampus Sörensen & Kaan
Küçüksari medan stormästarlaget bestod av Axel Smith, Tiger Hillarp Persson, Ferdinand Hellers &
Ulf Andersson (ersattes dag 2 av Erik Blomqvist). Kommentarer var Leo Crevatin & Hans Tikkanen.
Matchen var överlag jämn. Första dagen tog juniorerna ledningen men under de påföljande två
dagarna tog stormästarna igen och inför sista dagen var skillnaden endast ett poäng.

 Isak Storme

n Ferdinand Hellers
þ Rilton: GM vs juniorer
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 d6
4.0–0 ¥d7 5.¦e1 ¤f6 6.c3 a6
7.¥c4
Ett drag som dök upp för
några år sedan och numera är
etablerad teori. Vit försöker
få svart att spela ...b5 med
tempo för att sedan kunna
underminera bondestrukturen
på damflygeln med a2–a4, ett
tema vi återkommer till!
7.¥f1 är det klassiska draget.
7...¥g4 8.d4


  
 
  
    
 
   
  
 


8...b5?!
Tveksamt och överraskade mig
under partiet. Ännu mer över
raskad blev jag efteråt när jag
noterade att jag själv är den enda
som har spelat draget förut!
8...¥xf3 9.gxf3 ger dubbelbonde
men i gengäld får vit löpar
paret. Det är oklart hur stor
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betydelse den försvagade kungs
ställningen har – svart saknar
angreppspjäser nära kungen.
9.¥d5!
Mest energiskt, och förmodligen
starkast. Dock inte det enda
som ger fördel. 9.¥f1 spelades i
Helgi Dam Ziska–Isak Storme,
NM Växjö 2017 (1–0, 31 drag).
Vit fortsätter med a2–a4.
9...¦c8
Svarts största problem är
löparen på f8, som gör att det tar
lång tid innan han kan rockera.
10.h3
10.a4! hade varit starkt nästan
när som helst, men partidraget
var också logiskt.
10...¥h5 11.g4 ¥g6 12.¥xc6+
För att undvika att löparen
hänger efter e4–e5.
12...¦xc6 13.e5
Eller 13.a4, nu som bondeoffer.
13...¤d5


   
  

  
   
  
   
 


14.a4 är möjligt, men det finns
också ett annat intressant drag.

14.e6 fxe6 15.¤g5 ¤c7
16.¤xe6 ¤xe6 17.d5 ¦b6
17...¤c7! verkar ha varit svarts
bästa för att äntligen kunna
rockera. Kompensationen för
kvaliteten är dock inte helt
tillräcklig.
18.dxe6 d5 19.a4!
Fortfarande förödande.
19...h5
19...b4 hade hållit a-linjen
stängd men svarts damflygel är
nu mycket svagare än förut och
vit har flera sätt att utnyttja sitt
initiativ. Efter 20.a5 och £a4 lär
svarts ställning kollapsa.
20.axb5 axb5 21.¦e5
Vit har förkrossande fördel.
21...¥xb1
21...¦d6 22.gxh5 vinner inte bara
bonde, utan förbereder också en
mördande dammanöver till f7.
22.¦xb1 £c8
22...¦d6 23.£f3 och godnatt.
23.£xd5 hxg4 24.¦a1
Det var inget fel på 24.hxg4
24...¦d6 25.£e4!
Svarts schackar är inget att frukta.
25...¦d8
25...¦d1+ är inget att vara rädd
för: 26.¢g2 gxh3+ 27.¢h2 och
vits kung är säker.
26.£g6 matt 1–0
Avslutningsvis bör jag nämna
att Hellers spelade ut mig full
ständigt och lärorikt i påföljande
parti.

n Erik Blomqvist
þ Rilton: GM vs juniorer
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 e6 4.g3
¥b4+ 5.¥d2 ¥e7 6.¥g2 0–0
7.0–0 c6 8.£c2 a5
Ställningen uppkom mellan
samma spelare 3,5 år tidigare, av
en händelse i samma turnering
som Ziska–Storme.
9.¥f4
Förra gången spelade Kaan 9.b3.
9...¤bd7 10.¦d1 h6 11.¤c3
En svart standardmanöver väl
värd att känna till är 11.¤e5
¤h5 12.¥c1 ¤hf6.
11...dxc4 12.¤e5?!
Inexakt. 12.¤d2 ¤b6 13.e4
vore bättre med obalanserad
ställning. Vit har bra centrum
som kompensation för bonden.
12...¤b6
12...¤xe5 13.dxe5 ¤d5 och det
drag Kaan planerat fungerar
inte: 14.e4? ¤b4!.
13.¤a4
Naturligt för att komma åt c4–
bonden, men förmodligen inte
bäst. Återigen rekommenderar
jag 13.e4.


 
  
  
    
  
    

  


13...¤xa4
13...¤bd5 är att föredra. Svart
bör lämna kvar den klumpiga
springaren på a4. Efter 14.£xc4
¤xf4 15.gxf4 ¤d5 måste vit se
upp för ...b7–b5–med dubbelhot.
14.£xa4 ¤d5 15.£xc4 ¤xf4

16.gxf4 ¥d6
16...¥d7 17.¦ac1 ¥e8 ser passivt
ut, men är en tematisk manöver.
På e8 stödjer svarts löpare ...b5
och ...f6. Svart saknar direkta
svagheter och löparparet kanske
kan bli aktivt senare. Dessutom
känns vits dubbelbonde som en
liten långsiktig nackdel.
17.¦d3!?
Möjliggör torndrag längs tredje
raden.
17...£h4!?
För att tvinga fram e2–e3, varefter
vit inte kan få runt tornet. Det går
inte Kaan med på!
18.¦f3!?
Tveeggat. Tornet kan både bli
nyttigt i ett angrepp mot svarts
kung men riskerar också att
hamna avsides.
18...¦d8 19.e3



  
  
    
   
   
  
    


19...¥d7
Kanske början på svarts
problem. 19...c5! och:
a) 20.¦h3 hade Kaan planerat,
men det är oklart hur mycket
det åstadkommer.
b) 20.¦d1 ¥xe5 med en
rad förflackningar. 21.fxe5
cxd4 22.¦xd4 ¦xd4 23.£xd4
£xd4 24.exd4 ¥d7 25.¦c3
¦b8 Ställningen verkar jämn
eftersom svart kan neutralisera
vits aktivitet.
20.¦g3 ¥e8 21.¢h1 c5?!
Lite för sent! I det här läget
verkar passivt försvar bättre.
22.¦g1!

22.¥xb7 ¦ab8 ger svart motspel.
22...¥f8
22...g6? och vit offrar sig igenom:
23.¤xg6 fxg6 24.£xe6+ ¢h8
25.¦h3.
Efter partidraget är svart
rejält tillbakatryckt och vit har
flera drag att överväga.
23.f5
Det är frestande att angripa
svarts kung, men svart kunde
ha försvarat sig iskallt.
23.¥xb7 var bra nu när vit har
23...¦ab8 24.¥c6! ¦xb2 25.¥xe8
¦xe8 26.¤d3 med bondevinst.
23...b5
23...exf5 24.¤g6! vinner för vit.
Märkligt nog håller däremot
23...cxd4 24.fxe6 £f6! ihop
ställningen.
24.£c2 cxd4 25.¦h3 d3 26.£d1
£a4 27.b3 £xa2 28.¤g4 ¥b4
29.f6


 
   
   
   
   
 
  
  


Räkna antal pjäser på kungs
flygeln!
29...£e2
30.¤xh6+
¢f8
31.fxg7+ ¢xg7 32.¥f3+
1–0

UNGDOMSSIDORNA
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Aris rådgivningsbyrå

IM

Foto: Lars OA Hedlund

Många av oss får se både spelstyrka och elotal falla med oroväckande
hastighet i takt med stigande ålder.
Det är heller inte lätt att komma tillbaka till ”normal” spelstyrka efter ett
kanske decennielångt uppehåll.
Men det finns schackliga, fysiska och psykologiska metoder som kan
rädda den dåliga ställningen.
"Det sitter i huvudet", säger Ari Ziegler. "Men inte bara där."
TEXT ANDERS SANDSTRÖM

Ari Ziegler är en av landets
mest etablerade schacktränare.
Han är dessutom examinerad
psykolog – och naturligtvis en
stark spelare i eget namn.
För den som med nostalgifylld oro ser ratingen
falla och schackbrädet förändras till en blandning
av öken och djungel kan det gå sakta – men också
obegripligt plötsligt.
Anledningarna kan vara många – stigande
ålder, lång frånvaro, vacklande motivation. Eller
helt enkelt bristande insikt i vad som kan göras
åt saken.
Här bjuder schackpsykologen Ari Ziegler på
sina bästa råd.
Han ger förutsättningarna för att spela optimalt
schack på äldre dagar.
– En frisk äldre person som fortsätter äta
på ett bra sätt, får någorlunda motion och
muskelträning och ägnar sig åt schack fyra
timmar om dagen med intensitet och lust som en
19-åring borde inte tappa så mycket.
– Senare tids forskning visar att den
intellektuella kapaciteten inte faller så mycket
och så fort om man vidmakthåller den.
Två exempel på spelare som lyckades prestera
på absolut toppnivå vid mycket hög ålder är de
sovjetryska världsmästarna Vasilij Smyslov och
Viktor Kortchnoi.
Ari Ziegler säger:
– Kortchnoi var fullständig schackfanatiker.
Han tränade 4-6 timmar om dagen väldigt länge.
Och han följde vissa principer.
Vilka?
– Han menade att när du spelar i en turnering
ska du inte analysera dina partier. Du ska inte
förbereda dig inför något parti. Preppa ska du
göra hemma, allt annat är totalt oseriöst.
– Och du ska inte gå på bio, du ska inte
göra någonting som tar bort din energi från
turneringen. Han gick så mycket lågvarv han
kunde mellan partierna för att kunna kasta sig
över motståndarna som ett lejon.
Och Smyslov?
– Smyslov var ett harmoniskt geni, en intuitiv
positionsspelare på oerhört hög nivå. Jag tror han
hade spelstilen på sin sida när han blev äldre.
Det finns även exempel på starka återkomster?
– Ja. Matthew Sadler är ett bra exempel på
spelare som har kommit tillbaka. Han tycks ha

behållit sin nyfikenhet under frånvaron och
kanske anpassat sig efter Alpha Zero.
– Mer lokalt kom ju Manhems Claes-Göran
Olausson tillbaka efter en lång paus och vann
mot Jonny Hector. Olausson är en väldigt stark
positionsspelare vilket säkert hjälpte.
– Däremot lyckades inte Gata Kamsky, som ju
i ungdomen var med de tio bästa i världen, ta sig
tillbaka till den absoluta världstoppen.
– Ett mer historiskt exempel är väl Fischers
returmatch mot Spassky på nittiotalet där spel
kvalitéten var längt ifrån den i VM-matchen i
Reykjavik tjugo år tidigare.
– Och Kasparov lyckades visserligen helt okej
i sin blixtcomeback i världseliten häromåret.
Men han fick spela sina gamla öppningsvarianter
och hoppas att motståndarna inte var så pålästa.
Öppningsteorin hade tagit stora steg framåt bara
på de femton år han varit borta.
– Men naturligtvis var han fortfarande en fan
tastisk schackspelare.
Det finns åtminstone en riktigt bra spelare som
gjort en sorts comeback mitt i karriären genom
att lägga om livsstil!
– Exakt. Inför matchen mot Kasparov, där han
ju blev världsmästare, slutade Vladimir Kramnik
röka och dricka. Han sov bättre efter att ha skaffat
sig en sömncoach och han började motionera.
– Han förbättrade sin fysiska status enormt
och såg verkligen ut som en vinnare. Kasparov
måste ha blivit livrädd när han såg honom inför
matchen.
Om vi talar om att göra comeback efter lång
bortovaro, hur är förutsättningarna då?
– Mycket vatten har runnit under broarna
sedan sist. Vi kan, enkelt uttryckt, dela upp våra
schackliga styrkor i kunskap och förmåga. Om
vi vill fokusera på vårt rankingtal är förmågan
viktigast att förbättra.
Vad är schacklig ”förmåga” i den kontext du
pratar om?
– Enkelt uttryckt att kunna göra matt där
en sådan finns och om ingen kan göra matt på
brädet eller riskerar att bli matt så tar vi material
när sådant bjudes.
– Vi snackar alltså om att kunna hålla pjäserna
på brädet och inte sätta bort sig. Taktik, taktik,
taktik!
Vad har man tappat schackligt efter lång bortovaro?
– Noggrannheten. Förståelsen tappar man
ARIS RÅDGIVNINGSBYRÅ
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2
3

4

5

Byt ut morgontidningen mot kom
binationsövningar. 15-20 intensiva
minuter per dag skulle kunna göra dig
bättre igen.
Kika på ett Magnus Carlsen-parti i
veckan.
Undvik att spela 3-4 blixtpartier per
dag på nätet. När man spelar blixt
cementerar man sina gamla fel
inlärningar.
Att göra taktikövningar är minst tio
gånger så effektivt som att spela blixt
så länge man gör det med hela sin själ.
Gör inte taktikövningar på nätet. Köp
istället en genomarbetad bok.

...som vill göra comeback
1
2
3
4

5

½-1 timme taktik om dagen. Schack är
i första hand ett taktiskt spel.
1-2 timmars inlärning av en tråkig
öppningsrepertoar i veckan.
Börja med en enkel repertoar så att du
kommer ut helskinnad ur öppningen.
Strategier, starka/svaga fält osv blir
aktuellt först riktigt högt upp i ranking
skalan.
Fundera på hur du ska göra under en
tävling för att uppnå maximalt antal
poäng. Mat och sömn innan och under
tävlingen, tidsförbrukning med mera.

Att göra taktikövningar är minst tio gånger så effektivt som att spela
blixt så länge man gör det med hela sin själ.
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Lyckad comeback 1
Matthew Sadler

Foto: Sam Friberg

1

Foto: Lars OA Hedlund

...som tappat i spelstyrka
Foto: Wikimedia Commons

inte även om den också i någon mån är en
färskvara. Men starka och svaga löpare och
springare, svaga och komplexa fält – den
grundförståelsen går aldrig ur.
– Många 60-åringar är väldigt välutbildade,
de förstår vad som händer i ett parti, men den
praktiska förmågan hänger inte med.
– Det där handlar om mental energi, skärpa,
fokus. Det kan bli mycket besvikelse över den
egna oförmågan att förvalta fördelar.
Har det här med spelstil att göra?
– Vad du tappar med bortovaro i normalfallet
är det taktiska. Men en del har också glömt all
teori djupare än 4-5 drag. Det blir en ojämn
kamp.
– Men det är på så sätt en fråga om spelstil
att en taktiker ofta har ett brantare fall i
spelstyrkan. Och tidsnöd blir en faktor, man är
långsammare som äldre, särskilt om man inte
tar sin träning på allvar.
Schack är en mental kampsport?
– Ja, absolut. Och tiden går och små saker
förändras. Ju bättre du är desto mer detaljerad
är kunskapen och varenda liten slapphet blir
hårt straffad.
– Dessutom händer det saker med den
kollektiva kompetensen. Öppningsteorin förr
var mycket mer statisk. Det var inte många
kvalitetsoffer. Nu regnar det sådana precis hela
tiden.
Hur ska man hantera öppningsrepertoaren
efter en lång paus?
– Om man har haft låt oss säga 2100-2300 i
Elotal tidigare och spelade komplexa öppningar
så minns man hur lätt det var att hamna i
ställningar som är helt omöjliga att reda ut.
– Som äldre borde man lägga om sin
repertoar till att bli mindre krävande. Kanske är
det dumt att spela Najdorf, du förlorar oavsett
vem du spelar mot om du inte orkar räkna den
dagen. Spelar du däremot Franskt kan du lira ut
folk, det är inte lika mycket taktik.
När schackpsykolog Ziegler går över till
konkreta träningsråd kommer vikten av att
hålla uppe just den taktiska förmågan snabbt i
fokus.

Lyckad comeback 2
Claes-Göran Olausson

– Jag har träffat många schackspelare som
tycker att det är tråkigt med taktik. Men jag kan
lova att det blir roligare ju mer man håller på
med det, säger han.
Varför ska man träna just taktik?
– Taktikträning är övningar i uppmärksamhet.
Att se det oväntade på hela brädet två drag i
förväg gör oss till starka schackspelare. Vi måste
vässa vår uppmärksamhet för att ta vara på de
taktiska möjligheter som plötsligt dyker upp från
ingenstans.
– Bara för att man förstår vad en gaffel är så
är man inte immun mot att gå på en gaffel. Man
måste träna praktiken – och man hamnar i skiten
ändå, förr eller senare.
Hur ska man träna taktik som äldre eller come
backare?
– Lågintensiv träning – lös kombinationer
15-20 minuter varje morgon och skippa morgon
tidningen vid frukosten. Det räcker väldigt långt
om man gör det varje dag över tid.
– Det är som att spela piano. En halvtimme
varje dag ger mycket mer än 3,5 timme på sön
dagarna.
Vad blir effekten av sådan träning?
– Schack är både banalare och komplexare
än vi egentligen klarar av. Så mycket avgörs av
ställningens exakta konfiguration. Den unika
möjligheten avgör ofta partierna.
– Två bra spelare spelar och två drag senare är
de i en ställning som ingen av dem förutsett två
drag tidigare. Oväntad taktik avgör mest!
Vad ska du inte göra?
– Taktikövningar på nätet! De är framtagna

Mindre lyckad comeback
Gata Kamsky

med kvantitet som måttstock. Köp istället en
genomarbetad bok av Dvoretskij eller John
Nunn. Det finns en tanke bakom allt de gör.
– Och spela inte 3-4 blixtpartier per dag på
nätet. När man spelar blixt så cementerar man
sina gamla felinlärningar. Det är totalt bortkastad
tid frånsett de som har superminne.
– Att göra taktikövningar är minst tio gånger så
effektivt som att spela blixt så länge man gör det
med hela sin själ.
Du ger också rådet att titta på Magnus Carlsens
partier. Varför just hans?
– Magnus Carlsen är den spelare som ligger i
frontlinjen, och om man kikar på hans partier så
lär man sig nytt, man håller nyfikenheten vid liv.
Om man vill utvecklas i schack så är intellektuell
vitalitet viktigt.
Hur ska man generellt se på det här med att
åldras med schacket?
– Mycket ligger i balansen mellan ambition och
besvikelse. Man måste vara öppen, nyfiken och
glad inför det nya som händer. Det går inte att
leva på gamla meriter.
– Och överbetona inte resultaten. Då kan man
lära sig mer i lugn och ro, hitta sina svagheter,
reparera återkommande misstag. Och då släpper
prestationsångesten och de oundvikligen dåliga
partierna blir allt färre. Jättemycket hänger på
psyket.
Det gäller att ha roligt även när man inte
vinner?
– Absolut. Vi har en oändlig förmåga att
programmera oss positivt. Tar vi tillvara på den
kan vi få ett fantastiskt schackliv på äldre dagar! n
ARIS RÅDGIVNINGSBYRÅ
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 Matthew Sadler

n Jan Smeets
þ Barcelona Sants Open 2011
Spelarna delade ledningen på
7½/9 inför sista ronden. Med en
ljudlig smäll la Sadler in 23.¤c7
i Smeets redan svåra tidsnöd.
Holländaren lyckades inte värja
sig mot slutforceringen som
möttes av jubel från den stora
spanska publiken.
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.e3
e6 5.¤f3 ¤bd7 6.¥d3 dxc4
7.¥xc4 b5 8.¥d3 ¥b7 9.0–0
a6 10.e4 c5 11.d5 £c7 12.dxe6
fxe6 13.¥c2 c4 14.¤e2


  
 
  
   
  
   

  


Uppehållet hindrar inte Sadler
från att spela skarpt. Bondeoffret långt in i en teorivariant
i Meraner blev senare populärt,
och då lärde sig svartspelarna
snabbt att hålla tassarna borta
från lockbetet på e4.
14...¤xe4?
Ställningen öppnas innan svarts
kung är redo att rockera.
15.¤ed4 e5?
Vits springare på e6 avgör
partiet. Bättre var 15...¤dc5.
16.¤e6 £b6 17.¥xe4! ¥xe4
18.¤fg5 ¥g6


  
  
 
   
   
    
  
  


Springaren dominerar och nu
gäller det bara för vit att öppna

upp för något av tornen.
19.a4 b4 20.£g4 £c6 21.f4 ¥d3
22.¥e3 ¤f6 23.¤c7† ¢e7?
23...£xc7 24.£e6† ¥e7 25.fxe5
¦f8 håller ihop med nöd och
näppe. Springaroffret var alltså
något förhastat.
24.£h3 e4 25.¤xa8


   
   
  
    
 
  
   
   


Svart kan inte ta tillbaka materialet: 25...¥xf1 26.¦xf1 £xa8
27.£e6† ¢d8 28.¥b6 matt.
Resten är defilering.
26...h6 26.¤c7 ¥xf1 27.¦xf1
hxg5 28.£xh8 g4 29.¤xa6 ¢f7
30.¤xb4 ¥xb4 31.£d8 ¤d5
32.¦d1 ¥d6 33.a5 £a4 34.¦xd5
1–0

STREET SMART CHESS (Quality Chess) är
en praktisk guide till att ta ﬂer poäng. När lönar det
sig att spela hårt på vinst? Eller säkert för remi?
Och hur anpassar du spelstilen efter ambitionen
och motståndet?
GM AXEL SMITH svarar på dessa frågor genom
att använda en modellspelare i varje kapitel. Lär
hur Magnus Carlsen trollar fram chanser i döda
ställningar, hur David Navara vinner mot lägre
rankade motståndare eller hur Baskaran Adhiban
slår högre rankade! Övriga modellspelare är Aryan
Tari, Ulf Andersson, Peter Heine Nielsen, Laurent
Fressinet & Bu Xiangzhi.
BOKEN KOMMER ges ut i början av mars och
kan beställas via:
 www.schackstudion.se
 www.schackbutiken.se
 www.qualitychess.co.uk
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Välkommen till
Schack-SM 2021!

Helsingborg Arena 2 juli - 11 juli

Schack-SM 2021?

SM-hotell

När inbjudan till årets Schack-SM skickas ut är det fortfarande mycket oklart vilka möjligheter det finns att genomföra ett större
tävlingsarrangemang i juli 2021.
Vi har dock som uttalad ambition att genomföra tävlingarna i den utsträckning och på det sätt som medges av regler och rekommendationer. Det innebär att det kan bli akuellt att dela upp spelet på flera mindre spellokaler eller att vi genomför vissa klasser,
men inte alla.
Observera därför att informationen nedan är preliminär och kan komma att ändras! Håll utkik på www.schack.se för eventuella
uppdateringar!
Observera också att det kommer att vara möjligt att dra tillbaka sin anmälan ända fram till dagen före spelstart och få startavgiften
återbetalad.

Boka tidigt för att vara säker på att få det boende du önskar. Den 2 juni släpps att alla förbokade rum till
allmän försäljning.

Enkelrum 725: - Dubbelrum 825: - Trippelrum 1 025:I priset ingår frukost.
Priser inklusive middagsbuffé samt frukost: 875:-, 1 125:- och
1 475:-

Anmälan och avgifter
Anmälan
Anmälan och kortbetalning görs via Sveriges Schackförbunds
hemsida. Betalning kan även göras till plusgiro 6522-7 (Sveriges
Schackförbund), uppge i så fall namn och klass.
Anmälningsavgiften ska vara SSF tillhanda senast den 2 juni 2021.
I Mästarklassen-Elit och Junior-SM stängs anmälan 2 juni och uttagning sker snarast därefter. I Sverigemästarklassen görs anmälan
till hakan.winfridsson@schack.se senast 20 mars.
I övriga klasser tas efteranmälan mot förhöjd avgift emot i mån av
plats.

Tävlingsinformation
Spellokal
Helsingborg Arena, Mellersta Stenbocksgatan 14, Helsingborg
Priser
Preliminärskatt dras enligt Skatteverkets regler.
Sverigemästarklassen 25 000, 21 000, 17 000, 13 000,
10 000, 8 000, 6 000, 5 000, 4 000,
3 000
Mästarklassen-Elit
4 000, 2 500, 1 500, 990
Junior-SM
3 000, 2 000, 990, 500
Veteran-SM +50, +65 4 000, 2 500, 1 500, 990, 500
Mästarklassen
3 000, 2 000, 990, 500, 500
Blixt-SM
Ca 75 procent av startavgifterna
går till prispengar.
Övriga klasser
Sakpriser
Betänketid
Weekendturneringen: 90 min+30 s/drag under hela partiet.
Knatte-SM: 45 min + 10 s/drag.
Knatteweekend:10 min + 10 s/drag.
Schackfyranmästaren: 10 min per spelare och parti.
Blixt-SM: 3 min + 2 s/drag.
Övriga klasser: 40 drag/90 min + 30 min/resten + 30s/drag.
Regler
Fides spelregler och SSF:s tävlingsbestämmelser
tillämpas. Tävlingarna Eloregistreras.
Klasskontroll
Vid anmälan utförs klass- och medlemskontroll. Utländsk spelare
har rätt att delta i Klass M-IV samt i Veteran Allmän och Weekendturneringarna utan att vara medlem i svensk schackklubb.
Dispens
Ratinggränser för dispens är 2100 i Klass M, 1950 i Klass I, 1750 i
Klass II och 1400 i Klass III. Spelare som uppfyller ratingkravet för
dispens har rätt att anmäla sig direkt till den högre klassen.
Elo 1/6 2021 gäller och anmälan på dispens kan därför göras först
efter dessa datum. Vill du anmäla dig tidigare anmäler du dig till den
klass du tillhör och anger att du om möjligt vill flyttas upp.

Good Morning + Helsingborg
https://ligula.se/goodmorninghotels/helsingborg/
För att priserna nedan ska gälla sker bokning via e-post till
reservation.helsingborg@gmorninghotels.se

Anmälningsavgifter
Mästarklassen-Elit, J-SM
Veteran-SM +50, +65, Klass M
Klass I, II, III, IV
Veteran Allmän
Kadett-, Minior-, Knatte-SM
Junior Allmän
Weekendturneringen I & II
Knatteweekend
Schackfyranmästaren
Blixt-SM

Senast 2/6
850 kr
850 kr
750 kr
750 kr
650 kr
650 kr
450 kr
350 kr
250 kr
250 kr

Efter 2/6*
--1000 kr*
900 kr*
900 kr*
750 kr*
750 kr*
550 kr*
450 kr
400 kr
250 kr**

Scandic Helsingborg Nord
https://www.scandichotels.se
042-495 20 00, helsingborg@scandichotels.com
Enkelrum 790 kr Dubbelrum 890 kr, Trippelrum 1 090,
Fyrbäddsrum 1 290
I priset ingår frukost. Middagsbuffé kan beställas i samband med
rumsbokning och kostar då 140:-/person (ordinarie pris 175:-)
OBS! Använd bokningskoden “BSVE260621”

OBS! Använd bokningskoden “Schack 2021”!

* Kontant betalning eller betalning via Swish på speldagen kan göras
fram till två timmar före start och kostar ytterligare 200 kr.
** Kontant betalning eller betalning via Swish på speldagen kan göras
fram till två timmar före start och kostar ytterligare 50 kr.

Åldersgränser
Veteran-SM +65
Veteran-SM +50, Veteran Allmän
Junior-SM, Junior Allmän
Kadett-SM
Minior-SM
Knatte-SM, Knatteweekend

1956 och tidigare
1971 och tidigare
2001 och senare
2005 och senare
2008 och senare
2011 och senare

Kvalificering
Sverigemästarklassen
Spelare 1-3 i Sverigemästarklassen 2019, vinnaren i Mästarklassen-Elit 2019, vinnaren i Junior-SM 2019, fem spelare efter
Elorating 1/3.
Mästarklassen-Elit
Spelare 2-3 i Mästarklassen-Elit 2019, de två främsta i Mästarklassen 2019, sex Mästarklasspelare efter Elorating 1/5.
Junior-SM
Spelare 2-4 i Junior-SM 2019, vinnaren i Kadett-SM 2019, sex
spelare efter Elorating 1/5. Födda 2001 och senare.
Schackfyranmästaren
Eventuella kvalificeringsregler meddelas senare.
Spelform
Sverigemästarklassen, Mästarklassen-Elit och Junior-SM spelar nio
ronder Berger under nio dagar.
Veteran-SM och Mästarklassen spelar nio ronder Schweizer under
nio dagar.
Junior Allmän, Kadett-SM och Minior-SM spelar nio ronder Schweizer under sju dagar.
Knatte-SM spelar tolv ronder Schweizer under sju dagar.
Veteran Allmän spelar sju ronder Schweizer under sju dagar.
Klass I-IV spelar sju ronder Berger under sju dagar. En grupp i varje
klass kan bli Schweizerlottad.
Weekend I och Weekend II spelar fem ronder Schweizer under tre
dagar.
Knatteweekend spelar elva ronder Schweizer under två dagar.
Schackfyranmästaren spelar åtta ronder Schweizer under en dag.

Sveriges Schackförbunds
Schackförbunds kongress
Sveriges
kongress
Kongressen
hållsför
den
4:e juli.
Beroende påkongress
vad omständig
heterna
Datum och format
Sveriges
Schackförbunds
2021 är ännu
inte bestämt.
Informationantingen
om detta kommer
www.schack.se.
tillåter
blir kongressen
digital,påfysisk
eller i hybridform
(digital & fysisk). Mer information kommer på schack.se.

Spelprogram
Sverigemästarklassen

J-SM, M-Elit,
V-SM, M

I-IV

Vet.Allm.

Kadett-, MiniorSM,
Junior Allm.

Knatte-SM

2/7

Weekend
I+II

Övrigt

17-21

3/7

15-20

14-19

10-14
15-19

Knatteweek.
10-18
S4-mästaren
12-17

4/7

16-21

16-21

9-13
14-18

Knatteweek.
10-13

5/7

15-20

14-19

14-19

14-19

14-19

14-16

6/7

15-20

14-19

14-19

10-15

10-15
16-21

14-16
16.30-18.30

7/7

15-20

14-19

14-19

10-15

14-19

14-16
16.30-18.30

8/7

13.30-18.30

13.30-18.30

13.30-18.30

10-15

13.30-18.30

13.30-15.30
16-18

9/7

15-20

14-19

14-19

10-15

10-15
16-21

14-16
16.30-18.30

17-21

10/7

15-20

14-19

14-19

10-15

14-19

14-16
16.30-18.30

10-14
15-19

11/7

11-16
17-19 ca
ev särspel

10-15
17-19 ca
ev särspel
J-SM

10-15

10-15

10-15

10-12

9-13
14-18

Blixt-SM
19-22

Ingen avprickning krävs. Spelare som inte har betalat avgiften senast när anmälan stängs lottas
inte in i tävlingen. I Mästarklassen-Elit och Junior-SM stängs anmälan 2 juni, och i Schackfyranmästaren och Knatteweekend dagen före start. I övriga klasser stängs anmälan två timmar före
första rondens start.
Tider för seminarier, föreläsningar och andra kringarrangemang bestäms under våren och
kommer att finnas på www.schack.se/schack-sm.

Kontakt
Sveriges Schackförbunds kansli, c/o UNT, Box 36, 751 03 Uppsala
011-107420, schacksm@schack.se

www.schack.se/schack-sm

Kansliet

i kunskapens stad
Mitt i det öppna kontorslandskapet hänger en två meter hög Sverigekarta.
De sex arbetsplatserna är smyckade med post-it-lappar och Schackfyranmaterial. En frankeringsmaskin och en säckakärra vittnar om några av
kansliets viktigaste uppgifter.
Men ansvaret är betydligt större än så. Flytten från Norrköping till
Uppsala hösten 2019 innebar inte bara att större delen av personalen
byttes ut, utan var också början på en grundläggande omstrukturering.
"Kansliet tar ett större ansvar än tidigare och jag vågar nog påstå att SSF
aldrig haft ett mer kompetent kansli än just nu", säger generalsekreterare
Fredrik Lindgren".
TEXT & FOTO AXEL SMITH
KANSLIET
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U

ppsala kommun välkomnade
Sveriges Schackförbund med
öppna armar och det fanns flera
tänkbara platser för kansliet.
Valet föll på de lokaler som
frigjorts när Upsala Nya Tidning skurit ner på
antalet journalister. Kontorslandskapet på andra
våningen ramas in av silhuetter på fäktare, boxare
och höjdhoppare. Det närmaste man kommer
schack är två curlingspelare, ”schack på is”. Men
Fredrik Lindgren känner sig som hemma och
tror att SSF blir kvar bra mycket längre än de tre
år som kontraktet sträcker sig.
Vid reportagetillfället arbetade de flesta
Fredrik Lindgren på sitt kontor. Bysten föremedarbetare hemifrån, men i vanliga fall
ställer inte honom själv, utan Folke Rogard, SSFarbetar Niklas Sidmar och Gull Yagmur med
ordförande 1947-64 & Fide-president 1949-70.
ekonomin, Ofelia Thörnqvist, Veronica Johansson, Sara Setén och Albin Ringstad med skolschacket, och Polina Otto med event. De
numera heter, vill ha en drivande ledare. Vi
delar på medlemsservicen och roterar bland
formulerar visionerna och sätter de övergripande
målen, medan generalsekreteraren tillsammans
arbetsuppgifterna för att inte vara beroende
av varandra. Varannan månad samlas de för
med sitt kansli är genomförarna."
gemensamma möten, men kommunikationen
Sedan Fredrik tillträdde har två kommittéer
sker huvudsakligen mellan två par ögon.
lagts ner och fler är under utredning.
I anslutning till kansliet finns knappt 100
”Folk har inte samma tid att jobba ideellt idag”,
kvadratmeter lager, med uteschack, affischer,
säger Fredrik. ”Nu tillsätter jag projektgrupper
bräden, pjäser, klockor och broschyrer. Fredrik
där alla som är med ska ha en kompetens för just
drömmer också om den lokal som finns på
det specifika projektet.”
I TfS 3/2019 sa du att en av dina utmaningar
första våningen och som precis gjorts om till en
var att hantera din egen otålighet när frågor
tentamenslokal för universitetet.
drar ut på tiden.
”Lokalen är perfekt grundmöblerad för en
”Den har blivit prövad! Det har varit en del
schackturnering, så kanske vi kan hyra in oss här
frustration över att det tagit lång tid att tydliggöra
framöver.”
styrelsens, kansliet och min roll i det nya arbetssättet, men nu är det mesta på plats.”
HÅKAN JALLING, ordförande sedan 2020, förklarar
Vilken är din roll?
kansliets förändrade roll:
”Hälften av min tid går till arbetsledning
"När vi rekryterade Fredrik Lindgren valde
och att utveckla kansliets arbetssätt. Den andra
vi att ändra befattningen från kanslichef till
halvan är samarbete med styrelsen, leda projektgeneralsekreterare (GS). Den titeln är vanlig
grupper och driva olika samarbeten och utveckbland andra förbund anslutna till exempelvis
lingsfrågor. Förenklat kan man säga att jag har ett
Riksidrottsförbundet, men det är inte enbart ett
mer utåtriktat ansvar än min företrädare.”
byte av ord utan innebär ett bredare och djupare
I den nya organisationen ingår också ett
ansvarsområde. Förbundsstyrelsen, som styrelsen

’’

Grunden till valet av Uppsala bygger på stadens naturliga koppling till lärande samt
den geograﬁska placeringen. Vi har blivit mycket väl mottagna av kommunens politiker och
tjänstemän och har redan på kort tid byggt upp en starkt och viktigt nätverk med beslutsfattarna. Uppsala är en ort med potential som skulle kunna bli en centralort för schacket.
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HÅKAN JALLING, ORDF

komplement till kongressen. Distriktsutskottet
kommer att arbeta med frågor såsom regional
finansiering, hur kansliet kan stötta distrikten
och ge input till ämnen för distriktskonferensen.
Utskottet kommer att sjösättas under våren."
EN FÖRÄNDRING SOM inte kommer att märkas utåt

Lagret. Schackfyranmaterialet omsätts
snabbt, men här ﬁnns också uteschack
som täcker beställningarna ﬂera år framöver. Mycket beställs från Kina.
distriktsutskott. Håkan Jalling utvecklar:
"Det finns ett stort behov av att utbyta erfarenheter och informera om verksamheten, både
mellan SSF och distrikten, men också mellan
distrikten. Att delge information och att lära av
varandra. För två år sedan tog vi upp tanken
om en årlig distriktskonferens som ett viktigt

är en effektivisering av arbetssättet vad gäller
medlemsservicen. Tidigare kunde det hända att
personalen behövde köra 50 mil för att ordna
en underskrift i samband med ansökan om
organisationsbidrag.
"Från och med i år kommer vi att ha kvalitetssäkrat allt pappersarbete i god tid före ansökningsdatumet", säger Fredrik.
Han betonar gång på gång hur nöjd han är
med sin personal, och Sveriges Schackförbund
har också uppmärksammats lokalt av Arbetsförmedlingen och Uppsala samordningsförbund
som en god arbetsgivare. Vid sidan av sitt jobb
skriver Fredrik på en bok om verksamhetsplanering, bland annat utifrån ett schacktänk.
Är det en svensk variant av Kasparovs ”How
life imitates chess?”
”Nja. Den belyser schackpjäser och människors
förmågor till effektivt samarbete." n

NÅGRA AV KANSLIETS ARBETSOMRÅDEN 2021
Medlemsservice
”Skolklubbar är grunden för hur mycket
statsbidrag vi erhåller varje år. En översyn
pågår för att ta reda på hur vi kan effektivisera
arbetssättet och nå ﬂer. ”

Schackfyranlicens
"Med införandet av en Schackfyranlicens
och de utbildningar vi i stället kommer att
erbjuda distrikten höjs kvaliteten, vilket
förhoppningsvis lockar in ﬂer unga ledare
som kanske inte spelar schack idag."

Distriktssamarbete
”Vi har påbörjat ett fördjupat samarbete med
några distrikt och hoppas kunna ytterligare
fördjupa det med ﬂer distrikt i år.”

Plattform Schackfyran online
"Vi har arbetat intensivt med att utveckla
spelplattformen för Yes2chess så den
ska klara av att användas även i ett större
sammanhang som Schackfyran. Förhopp
ningen är att detta alternativ till den fysiska
Schackfyran ska locka tusentals att spela
även detta år."

Riksidrottsförbundet
”Som ett första steg söker vi medlemskap
i SISU, idrottsrörelsens studieförbund. Det
hänger på tolkningen av om den fysiska
aktiviteten är av mer än försumbar betydelse.
Skytte är också en koncentrationssport, så vi
menar att det är en attitydfråga.”

KANSLIET
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Marins
slutspelsakademi

förlorar efter 48...¦h1+ 49.¦f1
¦xf1+ 50.¢xf1 ¢d2 och e–
bonden promoverar i tid tack
vare en schack på e2.
Bonden på a2 kan ge motspel
i vissa varianter, men i andra
kan den snarare begränsa vits
eget torn. Partifortsättningen är
ett exempel på detta.

MIHAIL
MARIN

är stormästare,
Sverigevän och
prisbelönt
författare

Idag går öppningsteorin ibland långt in i mittspelet och
alla slutspel med upp till sju pjäser är framräknade till
matt. Ändå har dagens toppspelare mycket att lära från
gamla partier och slutspelsböcker. Ambitionen med
denna artikelserie är att underbygga det påståendet,
samtidigt som den är lärorik för alla – från amatörer
till superstormästare.
Föredrar du att spela igenom
partierna med Marins ursprungliga
kommentarer på engelska?
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Svart drar och håller remi.
Lösning sist i artikeln.

Förvirrade torn
Tornslutspel är inte bara de
vanligaste, men också bland
de svåraste. Torn är väldigt
mobila pjäser, vilket ibland ger
stora variantträd som kräver
beräkning eller god intuition.
Alla tornslutspel är remi,
säger man ibland, men det
innebär inte att felmarginalen
är så stor att man kan spela hur
som helst.
Efter att ha tittat på två av
partierna i höstens enda super–
turnering kände jag att det allra
svåraste är att hitta rätt väg för
tornen.

TEST!

 Jan-Krzysztof Duda
n Levon Aronian
þ Norway Chess 2020


    
    
   
    
   
    
   
    

Vit har en riskabel ställning.
Hans kung är utsatt och e4–
bonden är på väg framåt. För

DEL 4

att rädda partiet måste han
hitta flera små nyanser. I stället
förlitade han sig på en välkänd
princip i slutspel med torn och
bonde mot torn
48.¢f1?
Om e4–bonden var den enda
på brädet skulle detta vara rätt
drag, med tumregeln att kungen
ska gå till "korta sidan" för att
lämna den "långa sidan" till
tornschackarna.
Detsamma
skulle gälla om vi plockade
bort a2–bonden, då de sista två
bönderna snart skulle bytas mot
varandra.
Det är enkelt att se att 48.a4?

När vi gräver djupare i ställ–
ningen kommer vi att förstå
att det korrekta försvaret var
48.¢d1!

    
    
   
    
   
    
   
   

Analysdiagram
48...¦xa2
En viktig poäng är att efter
48...¦xh4
49.¦xg6
¦h1+
50.¢c2 ger a–bonden tillräckligt
med motspel för att hålla remi.
48...¦d2+ bemöts enklast
med 49.¢e1 ¦xa2 50.¢f1 och
vi når snart grundställningen
med kungen på den korta sidan.
49.¦xg6 ¦a1+ 50.¢c2 ¦h1

    
    
   
    
   
    
   
   

Svart måste lägga ett tempo på
att neutralisera bonden, vilket
ger vit tid att nå en teoretisk
remiställning.
51.¦e6!
51.¦h6? tillåter svart att
göra framsteg, utan att ge
vit tillräckligt med motspel:

51...¢e2 52.h5 e3 53.¦h8 ¢f2
54.¦f8+ ¢e1 55.¦f5 Försöker
stänga in kungen på e1. 55...e2
56.¢c1 ¦f1 Svart vinner med
...¢f2 i nästa drag.
51...¦xh4
52.¢d1!
¦h1+
53.¢c2

    
    
   
    
   
    
   
   

53...¦e1!
53...¢f3? tillåter 54.¢d2 med
uppenbar remi.
Att placera tornet på e1 är det
enda konstruktiva draget och
hotar att vinna med ...¢f2.
Det är värt att nämna att
mekanismen där tornet garderar
bonden från första raden skulle
ha vunnit om bonden varit ett
steg längre fram, som vi ska
se i nästa variant, eller om vi
flyttade alla pjäser ett eller
två steg längre åt höger, då
det skulle ge vits torn för lite
utrymme att schacka från h–
linjen.
54.¦h6!
Vit måste byta uppställning
omedelbart. Ett avvaktande
drag som 54.¦e8? tillåter
54...¢f2 55.¦f8+ ¢e2 56.¦e8
e3. Vi har vinstställningen
som nämndes ovan. 57.¦h8
¦g1 58.¦e8 Tornet har inte
tillräckligt med utrymme för att
schacka från h–linjen. 58...¦g5
Svart följer upp med ...¦d5
och vinner därefter enkelt med
"bryggan".

Använd bräde när du
går igenom partierna!


    
    
    
    
   
    
   
    

54...¦g1
Samma plan som ovan fungerar
inte längre: 54...¢f2 55.¦h2+
¢g3 56.¦h8 e3 57.¢d3 med
remi.
55.¦e6! ¦g5
55...¢f3 56.¢d2! är också remi.
56.¢d1!
Skillnaden! Med bonden på
e3 skulle vit inte kunnat gå till
första raden med kungen. (Det
skulle behövas en 0:e rad för att
omgruppera.)
Tillbaka till partiet efter 48.¢f1?.


    
    
   
    
   
    
   
   


48...¦h1+!
Aronian börjar spela med
imponerande och avgörande
exakthet. Det är nödvändigt
att tvinga den vita kungen att
omedelbart överge kontrollen
över e2–fältet.
48...¦xa2? 49.¦xg6 ¦a1+
50.¢g2 ¢e2 51.h5 blir remi.
Utan h–bonden skulle vit
däremot vara förlorad då a–
linjen inte är tillgänglig för
tornschackarna.
Direkt 48...¦xh4? kastar
också bort vinsten: 49.¦xg6
MARINS SLUTSPELSAKADEMI
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¦h1+ 50.¢g2 ¦a1 51.¦e6!
med remi. Vit har nått remi–
ställningen under optimala
förutsättningar, med kungen på
den korta sidan.
49.¢g2 ¦xh4 50.¦xg6


    
    
   
    
   
    
  
    


50...¢e2!
Här är e2–fältet viktigt.
51.¢g3
Ett nödvändigt mellandrag, då
51.¦b6 ¦g4+ 52.¢h3 ¦g5 skär
av vits kung.
51...¦h7


    
   
   
    
   
    
  
    


En exceptionell ställning. Utan
bonden på a2 skulle vit enkelt
hålla remi med 52.¦a6 följt av
57.¦a2+. Med bonden fungerar
det inte.
52.¦b6 e3 53.¦b2+ ¢d1
54.¦b1+ ¢c2 55.¦a1
Även om tornet har nått a–
linjen med tempoförlust skulle
ställningen fortfarande vara
remi om inte bonden hade
ockuperat a2–fältet. Vit vid
draget hade alltså räddat remi
med 56.a4.
55...¦f7 56.a4 e2
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Svart använde tempot vit
tvingades lägga på a–bonden för
att nå en vinnande uppställning.
Han behöver emellertid fort–
farande hitta en plan som inte
står i läroböckerna.
Först måste vit stoppa ...¦f1.
57.¢g2 ¦f5
Spelar för dragtvång, med idén
58.a5 ¦xa5.
Det mer direkta 57...¢d2
vinner också: 58.¦a2+ ¢e3
59.¦a3+ ¢e4 60.¦a1 ¦d7 med
samma idé som vi kommer att
se i partiet.
58.¦a2+ ¢d3 59.¦a1 ¢e3
60.¦a3+ ¢e4 61.¦a1


    
    
    
   
  
    
  
    


61...¦d5!
Hotet ...¦d1 avgör, då a–bonden
åter begränsar vits möjligheter.
Utan den skulle vit hålla remi
med 62.¢f2 ¦d1 63.¦a4+
¢d3 64.¦a3+ ¢d2 65.¦a2+.
Det är också förklaringen till
att Aronians tornmanöver inte
finns i böckerna.
0–1

Misstag i vinstföringen
Psykologiskt är det svårare att
ta viktiga beslut i dåliga ställ–
ningar än i bra ställningar. Det
förra partiet är ett bra exempel
på detta. I nästa parti är det
emellertid angriparen som gör
fel först genom att gå emot en
elementär princip.

 Magnus Carlsen

n Levon Aronian
þ Norway Chess 2020


   
    
  
  
   
   
   
    

Inför sista ronden hade Carlsen
redan säkrat turneringssegern.
Efter
oinspirerat spel fick
han upp ett svårt torn
slutspel
där svart har både en farlig
damflygelmajoritet och en
aktiv kung. Dessutom kan vits
torn inte generera motspel då
den måste försvara bonden på
a3.
Svart behöver bara koordinera
sina pjäser för att vinna partiet,
men det räcker inte att gå på
intuition.
44...¢d6?
Aronian bestämmer sig för
att vinna a3–bonden utan att
försvaga sina egna damflygel–
bönder. Vladimir Kramnik,
som kommenterade partiet
tillsammans med Judit Polgar,
reagerade instinktivt och starkt
när han såg den planen. I
slutspelet hör kungen hemma i
centrum!

Aronian trodde förmodligen
att de aktiva och principiella
varianterna skulle vara omöjliga
att beräkna. Det är förståeligt,
men jag minns vad jag lärt
mig från en av Botvinniks slut–
spelsanalyser. Teknik är ofta
konkret och man måste lita på
för
delen i ställningen och gå
all in, även om det inte går att
räkna allt i botten.
Svart kan inte göra framsteg
med kungen kvar på e5 då
44...c5? 45.¦d8! är enkel remi.
Kungen ska mot damflygeln,
men direkt 44...¢d4!? bemöts
med 45.¢f4 c5 46.g4 och det är
inte så lätt att se att svart vinner.
Analysmotorerna är inte ner–
vösa utan ger enkel vinst för
svart, men 44...¢d4!?. är inte
den mest praktiska vinstvägen.

45...¢d6 46.¦a8 c5 47.¢f4 c4
48.g4 ¢c5 och svart vinner.
45...¢d4
Enklast, men 45...f5 duger
också.
46.¢f4 c5 47.g4 c4
När c–bonden har fri framfart är
vit hopplöst långt efter med sitt
motspel.

44...¦b3!
Frigör c3–fältet för antingen
kungen eller bonden. Poängen
är att vit inte kan göra så mycket
med sitt extra tempo.

   
    
  
  
   
  
   
    

Analysdiagram

45.¢f4!
Vit griper direkt sista halm–
strået.
45...¢c7 46.g4 ¢b7 47.¦g8!
Angriper den viktigaste bonden.
47.¦a5? ¦d3!? lämnar inte bara
vit i en sorts dragtvång, men
hotar dessutom ...¦d8 följt av
...¢b6.
47...hxg4 48.fxg4 ¦xa3 49.¦xg6
b4

45.¦a7
Bibehåller status quo. 45.¢f2
är passivt och tillåter svart att
avancera med kungen under
optimala förhållanden. Efter
45...¢d4 46.¦d8+ ¢c4 47.¦a8
c5 har vit inget motspel,
exempelvis 48.f4 ¢d4 eller
48.g4 hxg4 49.fxg4 ¦h3, båda
med enkel vinst.
45.¦c8 tvingar kungen att
retirera, men kostar också tid.

I partiet krånglade Aronian till
det med 44...¢d6?.


   
    
  
  
   
   
   
    



    
   
  
    
  
    
    
    


Spänningen har nått klimax.
Fri
bönderna stormar fram på
båda flyglar och pjäskoor–
dination är viktigare än
någonsin. Carlsen tog sig en

rejäl lutare.
50.¦xf6?
Ett hemskt misstag som slösar
bort ett avgörande tempo. Jag
tror inte att det beror på att
Carlsen var pressad.
Vilken erfaren spelare som
helst känner till att i en liknande
ställning kan vits torn kämpa
för att placera sig optimalt
bakom b–bonden.
50.¦g7+! ¢b6 51.¦g8

   
    
   
    
  
    
    
    

Analysdiagram
Märkligt nog var Aronian
mycket överraskad när han
hörde att Kramnik menade att
detta skulle ha räddat vit.
51...b3
Bonden är inte tillräckligt fram–
skjuten för att tillåta 51...¦a7?
52.¦b8+ ¦b7? 53.¦xb7+ ¢xb7
54.¢e3 och det är vit som
vinner.

   
    
   
    
  
   
    
    

52.h5
Ett av remidragen, baserat på
att svarts ännu inte kan avan–
cera med b–bonden. Efter
partiet lyckades Aronian lura
in Kramnik i följande variant i
kommentatorsrummet: 52.¦b8+?
¢a7 53.¦b4 c5 och svart vinner
MARINS SLUTSPELSAKADEMI
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ett avgörande tempo.
Medan Kramniks höga nivå
var uppenbar under de långa
dagarna fick jag upprepade
gånger känslan att han inte
alls kunde räkna. Det är ett
mysterium om det beror på att
han använde ett bräde på datorn
och inte ett tredimen
sionellt
bräde, eller om det beror på att
han huvudsakligen är en intuitiv
spelare.
Judit Polgar är alltid alert
för detaljer och förstärkte med
52.¢e3 b2+ 53.¢d2 b1¤+
54.¢c2 ¤c3 55.¢b2 ¤b5
56.¦b8+ ¢c7 57.¦xb5 och det
är dags för svart att rädda remin
med 57...¦g3!?. Även om denna
variant är tänkbar känns 52.h5
mer principiellt.

   
    
   
   
  
   
    
    



    
   
   
    
  
    
    
    

50...b3 51.¦f7+ ¢b6 52.¦f8
¦a7 53.¦b8+ ¦b7 54.¦d8 c5
55.¢e3 c4 56.¦d1 c3 57.¦b1
¢c5 58.¢d3
0–1
Carlsen gav upp utan att invänta
58...¢b4 följt av ...¦d7+ och
...c3–c2.

Tornens kämpatakter
För att illustrera hur en pjäs
kan manövrera passar det bra
med enkla ställningar utan flera
andra pjäser. Jag har valt ut ett
gammalt slutspel, och även om
analyserna inte är felfria är de
relevanta för att lära sig hur
tornen beter sig.

 Albin Planinc

52...¢b7
52...¢c5? förlorar till och med
efter 53.¦b8.
52...¦a7 leder bara till ett
damslutspel som är remi efter
53.¦b8+ ¦b7 54.¦xb7+ ¢xb7
55.h6 och bönderna promoverar
samtidigt.
53.¦g7+ ¢a6 54.¦g8
Med dragupprepning.
Vit kan också använda en
annan dragföljd: 50.h5 b3
51.¦g7+, som transponerar.


   
    
    
   
   
   
    
    


I partiet vann Aronian enkelt
efter Carlsens svaga 50.¦xf6?.

Partiet hade ajournerats efter
drag 41 i ett komplext dubbelt

n Lev Polugajevskij
þ Mar del Plata 1971

torn
slutspel, och återupptogs
efter endast en och en halv
timme. 16 drag senare bör alltså
spelarna ha lämnat de analyser
de hann göra under avbrottet.
Framförallt Planinc, som inte
för
väntade sig Polugajevskijs
lugna förseglingsdrag.
Vits ställning är svår, men
inte utan chanser. Förmodligen
kommer
partiet
förenklas
till torn och a–bonde mot
torn, vilket är remi under
rätt omständigheter. Planinc
spelade däremot allt för naivt.
57.¦c8? ¦xb2! 58.¢xf4 a3


   
    
    
   
    
    
    
    


Som vi snart kommer att märka
är vits kung ett steg för långt
bort.
59.¢e3 a2 60.¦d8+
Detta förlorar tempo jämfört
med 60.¦a8 ¢c4, men förändrar
inte utgången.
60...¢c4 61.¦a8 ¢c3
Vits kung är horisontellt av–
skuren medan svarts fortsätter
till b1.
0–1
Polugajevskij skriver att ett
annat drag skulle ha gett bäst
praktiska chanser.
57.¦d8+!
Vit räddar remi om han hittar
en lång rad av "enda draget".

Mihail Marin: En slutsats som går att dra utifrån exemplen i artikeln är att även tillsynes enkla
tornslutspel är långt från triviala i praktiskt spel. Att vid viktiga beslut kombinera en konkret
tillnärmning med generell kunskap och intuition kan ge en extra halvpoäng.

40

MARINS SLUTSPELSAKADEMI


    
    
    
   
   
   
    
    

57...¢c5!?
Jag antar att poängen är att
lägga den fälla som visar sig
senare i varianten. 57...¢c4
58.¢xf4 ¢b3+ 59.¢e3 ¢xb2
60.¦d2+ transponerar.
58.¦c8+
Polugajevskij skriver att det
passiva 58.¦d2? ¦d4 59.¦e2
¢b4 leder till enkel vinst för
svart. En tänkbar fortsättning:
60.¦h2 ¢b3 61.¦g2 ¦c4 62.¦e2
¦c2 63.¦e8 ¢xb2 64.¦b8+ ¢c1
och vit måste tillåta antingen
...¦c4, som försvarar båda
bönderna, eller det avgörande
...a4–a3.
58...¢d4


   
    
    
    
   
   
    
    


59.¦d8+!
Det är nödvändigt att schacka
bort svarts kung. Efter
59.¢xf4? ¢d3+ 60.¢f3 ¦xb2
är vits kung dominerad.
59...¢c4 60.¢xf4 ¢b3+!
Det bästa försöket. 60...¦xb2
leder till ett teoretiskt remislut–
spel efter den naturliga sek–
vensen 61.¢e3 a3 62.¦c8+
¢b3 63.¢d3 ¦h2 64.¦b8+

¢a2 65.¢c3 ¢a1 66.¦b7 ¦b2
67.¦a7 a2 68.¦h7 och svarts
kung kommer inte ut ur hörnet.
61.¢e3 ¢xb2


    
    
    
    
   
    
    
    


En viktig ställning. Allt verkar
klart för a–bondens avance–
mang, men vit kan kämpa
vidare.
62.¦d2+!
En viktig försvarsresurs i lik–
nande ställning. Vit förstör
svarts koordination.
62.¢d2? a3 är hopplöst.


    
    
    
    
   
    
    
    


Var ska kungen gå? frågar
Polugajevskij retoriskt.
62...¢c1!
Det enda realistiska försöket.
62...¢b3
63.¦d3+
¢a2
(63...¢c4 64.¦d4+ och vit kan
byta torn.) 64.¦d2+! (Återigen
måste svart schacka. 64.¢d2?
¢b2 vinner för svart.) 64...¦b2
65.¦d8 a3 66.¢d3 ¢b1 67.¢c3
¦c2+ 68.¢b3. Kungen har
hunnit in i tid, och vit håller
remi.
63.¦h2


    
    
    
    
   
    
    
    

63...¦b2!
En vacker resurs som Polu–
gaev
skij hittat. Han ger
63...a3 64.¢d3 ¦b3+ 65.¢c4
¦g3 66.¦h1+ som enkel remi.
64.¦h1+?
Som vi ska se senare är detta
enda ställningen där Polugajev–
skij missar vits bästa försvar.
64...¢c2 65.¦h2+ ¢c3 66.¦h8


    
    
    
    
   
    
    
    


Den fascinerande analysen
kulminerar med nästa drag. Vit
hotar ¦c8+ följt av ¢d3. Hur
ska svart hindra detta?
66...¦b5!
Enda vinsten enligt Polugajevskij.
Svart lämnar plats för kungen och
använder tornet som sköld. Det
finns dock ytterligare en vinst.
a) 66...¦b6!
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67.¦c8+ ¢b2 68.¢d2 ¦d6+
69.¢e3 a3 70.¦b8+ ¢c3 71.¦c8+
¢b4 72.¦b8+ ¢a5 73.¦a8+ ¦a6
Polugajevskijs 66...¦b5! är mer
naturligt, då svarts kung inte
behöver retirera lika långt, och
mer i linje med vad vi känner
till från Lucena–ställningen.
Det är också intressant att
analysera övriga torndrag.
b) 66...¦b7?
För långt bort, och då fungerar
tornet sämre som sköld.
67.¦c8+ ¢b2 68.¢d2

   
   
    
    
   
    
    
    

68...a3
Det är uppenbart att 68...¦d7+
69.¢e3 a3 inte fungerar:
70.¦b8+ ¢c3 71.¦c8+ ¢b4
72.¦b8+ ¢c5 73.¦a8 med remi.
69.¦c2+!
Ett välbekant tema.
69...¢b3 70.¦c3+ ¢b4 71.¢c2
a2 72.¦b3+
Remi med tanke på:
72...¢a4? 73.¦xb7 a1£ 74.¦a7+
Damen blir omedelbart utslagen.
c) 66...¦b4?
Överraskande nog vinner detta
inte. Tornet är för nära vits
kung.
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67.¦c8+ ¢b2 68.¢d2 ¦d4+
68...a3 69.¦c2+ ¢b3 70.¦c3+
förändrar ingenting.
69.¢e3!
Vinner ett räddande tempo
genom att hota tornet.
d) 66...a3?
Det enda alternativ som Polu–
gaevskij ger i sina analyser.
67.¦c8+ ¢b3 68.¢d3 a2 69.¦b8+
Remi.
Tillbaka till huvudvarianten
66...¦b5!
67.¦c8+ ¢b2 68.¢d2


   
    
    
   
   
    
    
    


68...¦d5+
Med tornet på b5 vinner även
68...a3 efter 69.¦c2+ ¢b3
70.¦c3+ ¢b4 71.¢c2 a2 72.¦b3+
¢a4 73.¦xb5 a1£. Med tornet
på b6 skulle en liknande variant
inte fungerat efter 74.¦a6+.
69.¢e3 a3 70.¦b8+ ¢c3
71.¦c8+ ¢b4
Svarts torn är berett att skydda
kungen. Vit är hjälplös..
Låt oss övervända till ställ–
ningen efter 64...¢c2.


    
    
    
    
   
    
   
   


I stället för att fortsätta schacka
kunde vit ha använt tempot till
att aktivera sin kung.
65.¢d4!! a3 66.¢c4!!
Plötsligt dominerar vits pjäser.
66...a2 67.¦h2+
67.¦a1 ¢d2 68.¦h1 är också bra.
67...¢d1 68.¦h1+ ¢e2 69.¦h2+
¢e1
Eller 69...¢e3 70.¦h3+ ¢f2
71.¦a3 följt av ¢c4–c3.
70.¦h1+ ¢f2 71.¦a1
Med svarts kung långt bort kan
vit ta tillbaka bonden när han
önskar.

Lösning på testet (s.36)
 Lev Polugajevskij

n Evgenij Vasiukov
þ Tbilisi 1967


   
    
    
    
    
   
   
    

Svart står inför ett svårt försvar.
För att i sista stund rädda partiet
behöver han identifiera vits
plan och sätta käppar i hjulet.
I partiet spelade svart ett
neutralt drag som gav vit
chansen att visa sin vinstplan.
45...¢h7? 46.b7!
Det är vida känt att avan–
cemanget av bonden till sjunde
raden enbart vinner om vit kan
skapa en andra fribonde på
någon annan linje än g och h. I
denna ställning innebär det inte
några svårigheter.
46...¢g7 47.¢e3 e4 48.¢f4
¢h7 49.¢e5 ¢g7 50.¢d5


   
   
    
   
  
    
   
    

Analysdiagram
50...¦b2
Svart måste ge upp bonden
då b–bonden promoverar efter
50...¢h7 51.¢c6 ¦c4+ 52.¢b5.
Vit får alltså en fribonde på f–
linjen och då är resten trivialt.
51.¢xe4 ¦b4+ 52.¢d3 ¦b3+
53.¢c4 ¦b1 54.f4 ¦c1+ 55.¢d3
¦b1 56.f5 ¦b6 57.f6+ 1-0
Vasiukovs supportrar och vänner
var besvikna över hans förlust
och omedelbart efter partiet
frågade de varför han inte hade
placerat kungen på h–linjen.
45...¢g6? 46.b7 ¢h5

   
   
    
  
    
   
   
    

Vasiukov lugnade dem genom att
visa följande enkla vinst för vit:
47.g4+! hxg3 48.fxg3 ¦b1
49.g4+ ¢h4 50.g5!
Vit kommer antingen promo–
vera g–bonden eller ge en död–
lig schack på sista raden följt av
b7–b8£. Lösningen undviker
detta drag. Låt oss se på den.
45...h3!
Den enda räddningen. Svart
för
bereder en säker kungs–
marsch längs h–linjen.
46.gxh3
46.g4? ¦b3+ 47.¢e2 h2 vinner

till och med för svart.
46...¢g6!
Kungen
måste
e
vakueras
innan vits bonde nått b7. Nu
och senare markerar jag "enda
draget" med utropstecken.
47.b7 ¢h5! 48.¢e3 ¢h4!


   
   
    
    
    
  
    
    


49.¢d3
49.¦h8 ger inget: 49...¦xb7
50.¦xh6+ ¢g5 51.¦h8 ¦b4
med enkel remi.
49...h5
49...¢xh3 är en annan dragföljd
som transponerar till partiet.
50.¢c3 ¦b1 51.¢c4 ¢xh3!
Svart har inte råd att vänta med
motspelet.
52.¢d5 h4!
Fortsätter göra nyttiga drag
innan
kungen
exponeras.
52...¢g2? är för tidigt: 53.¦g8+
¢xf2 54.b8£ ¦xb8 55.¦xb8 h4
56.¢xe5 h3 57.¢f4 och vit är i
tid för att nå ett teoretiskt vunnet
slutspel. 57...h2 58.¦b2+ ¢g1
59.¢g3 h1¤+ 60.¢f3 och
springaren går förlorad.
53.¢xe5


   
   
    
    
    
   
    
   


53...¦b5+!

En viktig ställning. När vit har
skaffat en andra fribonde måste
svart agera. 53...¢h2? 54.f4
vinner och 53...¢g2 54.¦g8+
transponerar till varianten ovan.
54.¢d4 ¢g2!?
En annan möjlig dragföljd är
54...¦b4+. Jag har valt huvud–
varianten då den ger flest antal
"enda draget", ett genomgående
tema i artikeln.
55.f4


   
   
    
   
    
    
   
    


55...h3!
Snabbt motspel är högsta
prioritet.
55...¢f3
tillåter
56.¢c4 ¦b1 57.f5 h3 58.f6
h2 59.f7 h1£ 60.f8£+ och vit
promoverar med schack, vilket
ger ett avgörande angrepp.
56.¦g8+ ¢f3! 57.b8£ ¦xb8
58.¦xb8 ¢xf4!


   
    
    
    
  
   
    
    


Det ser farligt ut, bonden är
tillräckligt framskjuten.
59.¦h8 ¢g3! 60.¢e3 ¢g2!
61.¦g8+ ¢f1! 62.¦h8 ¢g2!
63.¢e2 h2! 64.¦g8+ ¢h1!
Eftersom svart står på patt hinner
inte vit närma sig med kungen. n
MARINS SLUTSPELSAKADEMI
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PARTIET

SUNDETS
PÄRLA

I

augusti
avslutades
Allskånskan 2019-20.
Malmö AS hade
chans på guld när
de reste till Helsingborg. Ett
par hundra meter från spellokalen blänkte Öresund, fullt
av hemligheter i havets djup.
Då tillät sig Peter Grandsjö att
drömma om en skräll, även om
hans klubb Helsingborgs SS
låg hopplöst sist och även om
motståndaren var rankad 400
poäng högre.
Bilden kommer från en schacktävling i Helsingborg 2014, men
talar kanske inte riktigt sanning.
 Peter Grandsjö
n Martin Silwer
þ Allskånskan 1920
Kommentarer: Axel Smith
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7
4.e4 d6 5.f3
Sämischvarianten.
5...0–0 6.¥e3 ¤c6 7.d5
Vinner tempo, men öppnar
samtidigt diagonalen för svarts
löpare på g7. Svart vill nu
utmana bonden på d5.
Vanligare är 7.¤ge2.
7...¤b8 8.£d2 c6 9.¥d3 e6
10.¤ge2
Först här lämnar partiet
upptrampade stigar, vilket i
detta fall var ett korrparti från
1968.
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10...£a5
Säkrare var 10...cxd5 11.cxd5 exd5
12.exd5. Vit har terräng, men
lyckas svart byta en lätt pjäs är det
inget problem. Fördelen för svart
är att bonden på d6 stöttar upp två
fält (c5 och e5), medan vits bonde
på d5 inte gör samma sak. Efter
12...¤bd7 är springaren på väg
just till dessa fält.
11.dxc6 ¤xc6
Bondestrukturen har transformerats till en Maroczy Bind.
12.¤b5 £xd2† 13.¢xd2 ¦d8
14.¦hd1 d5?!
Efter 14...a6 15.¤bd4 ¤e5
16.¦ac1 ¤xd3 17.¢xd3 ¥d7
har svart en sund ställning
med löparparet som god
kompensation för den något
svaga d-bonden.


 
 
 
  
  
  
 
   

15.exd5 exd5 16.c5!
Damflygelmajoriteten

är

en

Foto: Robert Hedlerfog

Under denna vinjett publiceras ett
läsarbidrag. Skicka ditt parti med
kommentarer till axel.smith@schack.se

långsiktig fördel medan svarts
fribonde enkelt blockeras.
16...¤e5
Svart vill skapa kaos innan vit
hinner fullborda utvecklingen
och konsolidera sin statiska
fördel. Ett sätt är 16...d4
17.¤exd4 ¤d5 och pressen
längs d-linjen ger svart
löparparet som kompensation
för bonden. Vit bör nämligen
inte
spela
18.¥f2?
¤f4
19.¢c3 ¥e6 20.¥f1 ¦ac8 och
bindningen längs diagonalen lär
kosta vit material.
17.¤f4 g5 18.¤e2 ¤xd3
19.¢xd3 ¥f5† 20.¢d2 h6
21.¤ed4 ¥d7 22.¦ac1


  
 
    
  
    
   
  
   


Vit har stabiliserat, och då
kommer inte svarts löparpar till
sin rätt.
22...a6 23.¤d6 ¦ab8 24.g4 ¤e8
25.¤6f5!
Byter inte av den passiva
springaren på e8.
25...¥f8 26.b4 ¤c7


   
 
   
  
   
   
   
   

27.¦h1!
Damflygeln var vits långsiktiga
trumf, men efter att svart
försvagat sig på kungsflygeln
gör Grandsjö helt rätt i att byta
fokus. Nu har svart bråttom att
byta av ett par lätta pjäser för att
få med tornen i försvaret.
27...¤e6?!
27...¥xf5 28.gxf5! (28.¤xf5 ¤e6
och ...d5-d4 ser ut att rädda
svart.) 28...f6 29.h4 och alla
vits pjäser är bättre än svarts,

Schacknålar

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

men partiet avgörs åtminstone
inte på kungsflygeln. Snart
bör vit i stället sätta fart på sin
bondemajoritet med a2-a4.
28.h4 ¤xd4 29.¥xd4 ¥xf5
30.gxf5 gxh4

behålla tornet.
35...¥g5
Efter 35...¦g5 36.¦xh5 ¦xh5
37.¦xh5 ¢g6 38.¦xd5 är det slut.
36.¦xh5† ¢g6 37.¥e5 ¦be8
38.f4

31.f6!
Aj aj, löparen missade sista
avgången över sundet.
31...h5 32.¦cg1† ¢h7 33.¦xh4
¥h6† 34.¢d3 ¦g8 35.¦gh1!
Med svarts svaga kung bör vit

Löparen faller och vit vann
säkert, om än efter en god stund.
(... 68 drag) 1–0
Malmö AS vann trots allt
matchen med 5½-2½ och slutade
tvåa i serien. n


   
  
   
  
    
   
   
   


Svenskt Grand Pri
Prixx
SK Rockaden Stockholm vann säsong 5.
35 klubbar fördelat på fyra divisioner deltog.
Vill du vara med? Snart börjar nästa säsong!

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

Bokauktioner
 gånger per år.
Hela på
åretinternet
finns bokmarknad
och försäljning till fasta priser.

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

www.chesslund.com

Vi har alla årgångar.
Inbundna –.
Många lösnummer.
Köper-Säljer. Hela samlingar
schackböcker. Towerclock på
lager, bruna/gröna, vinge för
sista minuten,  års garanti.
Humana priser.
S E Consult, Box 
  Göteborg
Tel. -  
Tala med Stellan Persson
E-mail: contact@chesshouse.se
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Ny bokserie
för nybörjare!

SCHACK FÖR SKOLELEVER är en konkret arbets-

bok på 72 sidor för nybörjare som Sveriges
Schackförbund reviderat och översatt till
svenska. Den lämpar sig utmärkt för skolmiljön
i låg- och mellanstadiet. Det är ett material som
lärare och klubbtränare enkelt kan sätta direkt
i handen på barnen utan förkunskaper. Ett
separat lösningshäfte och ”Schackkörkort” gör
det kul att lösa olika schackkluringar samtidigt
som schackförmågan utvecklas.
TEXT FREDRIK LINDGREN

48 Hypotetiskt
49 Problem
50 Samtal
51 Skolschack
52 Strövtåg
53 Korrschack
54 Studier
55 Kombinationer
56 Lösningar
57 Lång rockad
58 Försegling

CHESS TALES

SCHACK FÖR
SKOLELEVER
Arbetsbok för nybörjare i schack

Med
70 klistermärken
och schack
körkort

AVBROTT

’’

"Jag kan förstå att vissa människor, av olika
skäl och i olika åldrar, kan ha ett behov av
Heta känslor och hårda
att få ett avbrott i sitt yrkesverksamma
liv", skrev arbetsmarknadsministern 1998. ord mellan en ”good guy”
Sju år senare infördes friåret, med näst
och en ”bad guy” älskas av
intill bibehållen lön. En tanke var att de
lediga skulle orka jobba längre. I stället ﬁck journalister. Men nu är ju
de smak för ledigheten och gick i pension
alla svenska schackspelare
tidigare.
så trevliga.
I oktober 2020 infördes ett utvecklingsår.
Ingemar Falk drömmer om
Ett års betalt avbrott för att utveckla sin
mediatid för svenskt schack.
kompetens eller skola om sig till ett brist
yrke. Räknas schackspelare dit?
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1

Ringer på vattnet. Barnens mamma Ditte Storck Christensen såg Queen's Gambit och här spelar lillebror för
andra gången med regeln att han måste tåla att förlora.

I

Chess Tales arbetsböcker ger sig tecknade schackpjäser ut på äventyr för att lära sig reglerna och de
viktiga delarna i ett schackparti, från öppning till
slutspel. Efter en introduktion följer ett stort antal
övningsuppgifter.
Till lösningarna används bland annat 70 klistermärken, och
de traditionella uppgifterna kompletteras med andra typer av
schacklekar.
SSF KOMMER dela ut tidskrifterna till alla finalister i Schackfyran
online i maj. Framöver är planen att inkludera dem i startpaketen
till skolschackklubbarna.
Vi har också reviderat ett nummer på engelska som är lite mer
avancerad men fortfarande riktad till nybörjare. Med detta material
tränar barnen schack och engelska samtidigt, vilket vi tror kommer
uppskattas såväl i skolor med internationell inriktning som vid
traditionella klubbars nybörjarträning. n

Läs mer på schack.se/schack-i-skolan/chesstales
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Författare: Tobias Hirneise
 Ungdomstränare i Tyskland
 Internationell Mästare med

en GMnorm från Växjö
 Chess Tales publicerades
först i Tyskland
 Böckerna har använts av mer
än 25 000 barn

Människor gillar att drömma. Om lottovinster, osannolika möten, undersköna mattnät.
Samtidigt skäms vi lite för våra drömmar. Under denna vinjett är det fritt fram.
I detta nummer är det schackjournalistens tur. INGEMAR FALK, journalist på Aftonbladet
och redaktör för schack.se, delar med sig av sina visioner.
 I november hade The Queen's
Gambit en social räckvidd på
nästan 300 miljoner människor. Vad får dessa att fortsätta läsa om schack?
En lyckad mediaannons får 0,5
procent att klicka sig vidare.
Här blir det knappt 1,5 miljoner
personer som kanske läser om
schack och det skulle innebära
en rejäl boost. Jämför med antal
spelare som har Elotal: 190 000.
Samtidigt måste vi schackjournalister blir bättre på att göra
schacktexter lättåtkomliga för
nybörjare.
 Så vad kännetecknar en spalt
för allmänheten?
När jag läser en bridgespalt är det
kul med alla konstiga uttryck, men
där finns inget som griper tag om
mig att testa bridge. Schackspalter
borde ha mycket enklare problem
så att vanliga läsare faktiskt har en
chans att klara det – kunna känna
sig duktiga, och kanske testa mera.
 I Norge är schack en tevesport. Går det att drömma om
att det ska bli likadant i Sverige?
Tänk om schack fick chansen
som OS-sport. Det skulle göra
jättemycket. Se till exempel på
curlingen som peakar vart fjärde
år. Eller om vi får en världsmästare. Löpsedeln på Norges
största tidning, Verdens gang,
dagen efter Magnus Carlsen
blivit världsmästare säger allt.
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 Kan en bild fånga dramatiken?
Ett parti är en duell, så jag är
svag för bilder där man ser båda
spelarna samtidigt. Sen tycker
jag att onlineturneringarna blivit
ett bildmässigt lyft. Spelarna
visar känslor som aldrig förr.
Ralf Åkessons uppsträckta armar
efter en seger i Rilton winners’ cup
var ett wow-ögonblick.
 Drömmer du om en skandalomsusad match som Kortchnoi–
Karpov, fast på svensk nivå?
Absolut. Heta känslor och hårda
ord mellan en ”good guy” och en
”bad guy” älskas av journalister.
Men nu är ju alla svenska
schackspelare så trevliga. Men
tar Nils Grandelius några kliv
till och kan utmana Carlsen
i en tv-duell skulle vi få en
klassisk svensk-norsk kamp på
schackbrädet.
 Vilket är ditt drömreportage
som schackjournalist?
En ”behind the scenes” där jag
som ensam journalist får följa
Magnus Carlsens hemliga team
under hela nästa VM-match,
och sen skriva ett dagboksdokument om en värld som inte
ens de mest schackbitna har
någon insyn i dag. Jag drömmer
om en inbjudan av Magnus!
 Vad är din drömroll fram
tills dess som schackjournalist?
Jag har jättebra samarbete med

Problemredaktör:
Rolf Uppström

PROBLEM

HYPOTETISKT

DAGS FÖR DIN TVÅDRAGARE!

DE FÖRSTA originalproblemen i TfS nyöppnade problemspalt kommer långväga ifrån – Argentina. Tack till Jorge
Lois & Jorge Kapros! Kanske kommer nästa från Sverige?
TfS problemspalt har tre avdelningar:
I vår serie av framstående namn i problemschackets
 matt i två drag
historia
presenterar vi den här gången Jan Knöppel ( hjälpmatt i två drag (svart börjar
). Jan har varit ledare för landslaget och redaktör för
och hjälper vit att matta)
den ännu existerande problemtidskriften Springaren.
 självmatt i två drag (vit börjar och
Som problemist nådde han toppen - då han själv
tvingar svart att sätta matt)
plockade mer än hälften av Sveriges , poäng i den så
Ta fram brädet, skapa en tvådragare kallade "Vänskapslandskampen" med  deltagande länder.
och skicka in ditt problem till oss!
Sverige kom på en hedrande tredjeplats efter Sovjet och
Nederländerna. Här visar Knöppel en hjälpmatt från den
Domare är Kjell Widlert och Christer
turneringen.
Jonsson, GM och IM i problemschack.

Jorge Kapros
Original för TfS

SSF som ger mig handlingsfrihet
– inom budgetramarna förstås.
Det ökar kreativiteten att tänka
nytt och lite utanför boxen. Jag
tror inte att jag skulle ha den
möjligheten på någon annan
tidning inom schackmedia.
 En arrangör har en tilltagen
budget för att skapa medieutrymme.
Lägg pengar på en pressansvarig
som sköter mediekontakter. Och
plocka in spelare det lätt går att
sätta ett epitet på. Samuel Sevian
marknadsfördes som USA:s
nye Bobby Fischer vid Rilton
Cup. Det slutade med en duell
i Expressen-TV mellan Sevian
och Grandelius.
 Vilken propagandafest bör
schacket drömma om?
Världens längsta schackbord på
Avenyn i Göteborg på världsschackdagen den 20 juli!

Jorge Lois & Jorge Kapros
Original för TfS

Jan Knöppel
:e plats Vänskaps -

2. Hjälpmatt i två drag
Version b: vits torn på h3
Version c: vits springare på d1

3. Hjälpmatt i två drag
Version b: svarts dam
& bonde byter plats


           
           
         
           
       
           
        
           

1. Hjälpmatt i två drag
Version b: svarts kung på f3

OBS! I HJÄLPMATTER BÖRJAR SVART, MEN DET ÄR VIT SOM SKA SÄTTA MATT
VI ÖPPNAR en lösningsturnering där två
personer blir premierade med en bok om
problemschack. Den som genomgående
har presterat bäst under  och en som
vi väljer på måfå.

LÖSNING PÅ KNÖPPEL
Version A
1.¦f2 ¢b1! 2. ¢f3 £h3#

ALLA PROBLEM (original!) skickas per brev

eller e-post till Rolf Uppström:
 uppstromrolf@gmail.com
 Godhemsgatan c,   Göteborg
Dit skickas också (senast  juli) lösningar
till originalproblemen ( & ).

Version B
1.¦h2 £e1 2.¦f2 £c3#
Jorge Lois & Jorge Kapros
PROBLEM
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SKOLSCHACK

Turning Torso Chess Event är extra insatt som botemedel mot tomma turneringskalendrar. BENGT KVISTHS initiativ var riktat mot schackeliten såväl som alla åskådare.
Denna intervju gjordes innan turneringen tvingades flytta till sommaren 2021. Är en helgs
snabbschack i exklusiv miljö rätt sätt att presentera schack som publiksport?
 Turning Torso är positivt
för spelarna, publiken på plats
och via nätet. Vilken grupp är
viktigast för din drivkraft?
Den viktigaste drivkraften för
att hålla på med schackevents är
att se alla bitarna falla på plats.
Från första till sista spelaren.
Från första till sista kronan.
När första draget görs är det
värt allt att erbjuda engagerade i
svenskt schack en ny upplevelse.
 Vilken betänketid tycker du
gör sig bäst för publiken?
Snabbschack. Blixt kan ibland
gå för fort och långpartier kan
bli sega. Vi kör med 15 minuter
+ 5 sekunder per drag.
 Andra saker som gjorde TT
2019 publikvänligt var lokalen,
kommentatorerna, middagen
med miniföreläsning och teveskärmarna. Går det att säga vad
som är viktigast?
För mig är helheten det
viktigaste. Den får inte halta. En
fungerande livesändning därtill.
Lokalen sätter nivån på allt
runtomkring och är den enskilt
viktigaste parametern. Det går
inte att trolla fram deluxearrangemang ur mörka källarlokaler.
 Vilken är din största upplevelse som schackåskådare?
Som gängse klubbspelare är
mina schackupplevelser många
och nästan overkliga efter en
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handfull VIP-besök i schackparadiset Wijk aan Zee. Ett
fantastiskt minne är också
när Fabiano Caruana deltog i
tjugoårsjubilerande Sigeman &
Co Chess Tournament 2012.
 Ifjol sa du: ”Nu kan man
lägga ner med gott samvete.
Bättre än så här blir det inte!”
Vad blir ändå bättre i år?
Man säger så mycket. Bara
att upprepa en succé är en
stor utmaning. Och jag tror
faktiskt att eventet blir än bättre.
Maskinen är väl inoljad och det
blir mer schack med fler spelare
och ronder. Att Milton Pantzar
är med kan också öka intresset i
den yngre generationen.
 Kan konceptet sprida sig?
Att samla eliten i nya forum
och former upplever jag blir väl
emottaget, men tyvärr ser man
det sällan över vårt avlånga land.
Jag tror inte organisationer eller
klubbar kommer bli avsändare,
så det krävs enskilda individer
som stiger fram. Man måste vara
beredd att ta risker, inte minst
kring ekonomin. Vägen från start
är krokig tills dimman lättat.
 Kan man få åskådare att betala
för en upplevelse som TT?
Intäkter från rena entréavgifter
är ändå förhållandevis marginella. Summorna som krävs
är högre och då går det mot

Himlaskolan visar var (schack)skåpet ska stå!
Skolschackklubben på Himlaskolan i Ale norr om
Göteborg har länge använt det material de fått av
Sveriges Schackförbund. Nu har de tagit ytterligare ett
steg och inrett ett schackrum. Där samlas fjärdeklassarna
på torsdagar för att spela och träna.
TEXT AXEL SMITH

’’

sponsring eller bidrag. Jag skulle
inte bygga en turnering kring
biljettförsäljning.
Jag är tacksam över att
förbundet och organisationer
stöttat extra när företagen har
det kärvare.
 Blir ni uppmärksammade i
vanlig nyhetsmedia?
Lokaltidningen brukar publicera
några rader och senast fick
vi ett makalöst bilduppslag i
Sydsvenskan. Men generellt
är responsen låg kring pressmeddelande. Man blir inte nerringd, tyvärr.

Schack är sport”, står det på en av tavlorna på väggen.
Eleverna håller med.
– Det är en sport för hjärnan, säger en av dem.
– Schacket är som en idrottslektion, säger en annan.
Läraren Murisa Mamutovic har gått Sveriges Schackförbunds pedagogkurser. När skolan hade studiedagar höll hon dessutom i schackträningen
för andra pedagoger som ska lära ut schack till eleverna. Det är mycket
schack på Himlaskolan. Eleverna ropar nästan i kör:
– På biblioteket har vi ett schackbord.
– Vi har tre!
– Men i schackrummet är det fem hundra tusen!
Rummet används också när de målar, och ibland som vanligt klassrum. Men eleverna skulle gärna
sätta mer färg på det, kanske ett schackmönster.
En annan tavla i schackrummet har följande budord: ”Jag är inte arg när jag förlorar. Det är bara ett spel.”
– Vi har arbetat just med det, säger Mamutovic. Och att tacka för partiet och att hälsa inför –
förutom under Covid.
Hon berättar att många elever blivit så inspirerade att de önskat sig schackspel i födelsedagspresent
eller julklapp. Jag frågar hur många som slår sina föräldrar. Nästan alla räcker upp händerna. Hur
många slår läraren? De flesta händer åker åter upp i luften. n

 Finns det någon motsättning
mellan ett publikvänligt arrangemang och sportslig kamp?
Nej. Tvärtom tror jag man
inspireras av tilltagna förutsättningar. Prispengar och prestige
inte heller att förakta.
SKOLSCHACK
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SCHACKHISTORISKA STRÖVTÅG
SHS  
Rudolf Kolisch
– en schackspelande violinist

M

ånga musiker har fyllt pauser under
arbetsdagen med schack. Långa
repetitioner och bussfärder på
turnéer lämpar sig väl för ett parti.
Ibland är det tillfälligheter som gör att man
får upp ögonen för en schackKolisch-kvartetten.
spelande musiker. För några år
sedan sålde jag Sthig Jonassons
bok om Ignaz von Kolisch, en
viktig schackmecenat i Wien och
vilket gjorde livet hårt för övriga
en av världens starkaste spelare
kvartettmedlemmar. Att spela en
på -talet. Köparen visade sig
ensemblestämma utantill är mycket
vara elev till violinisten Rudolf
ovanligt och framför allt svårt.
Kolisch (–). Rudolfs far var
Till repertoaren hörde verk av
syssling till Ignaz. Det inspirerade
Arnold Schönberg, uppfinnaren av
Illustration: Aydin Ramezani
mig att forska lite runt violinisten
tolvtonsmusiken. Kolischs syster
och mycket riktigt, schackintresset
PETER HOLMGREN var gift med Schönberg, och kanske
hade gått i arv. Att han var mer
är det den relationen som fick även
är schackhistoriker
än en ”wood pusher” förstår man
Schönberg att ägna sig åt schack. Men
med 100-årsböcker
som specialitet.
av hans :e plats i Chess Reviews
precis som i musiken var han inte nöjd
korrespondensturnering 
med det traditionella sättet att spela.
Victory Tournament med  deltagare. Av den
Han uppfann därför koalisationsschack, ett spel
korrespondens med Al Horowitz, redaktör för
för fyra med den intressanta egenskapen att
den nämnda tidskriften, som finns bevarad i
pjäserna fick ställas upp fritt inom ett definierat
Harvards Houghton-bibliotek framgår att Rudolf
område.
Kolisch var personlig vän med ingen mindre än
Emanuel Lasker.
NÄR ANDRA världskriget bröt ut kunde Kolisch inte
längre hålla ihop sin egen kvartett men blev snart
engagerad som primarie i Pro Arte-kvartetten.
RUDOLF FÖRTJÄNAR uppmärksamhet, inte bara
Där fick han snart en medtävlare, både på
för sitt schackintresse. I barndomen skadade
schackets och minneskonstens område: Bernard
han sin vänstra hand, vilket fick honom att hålla
Milofsky. Denne var en stor beundrare av Kolisch
fiolen i fel hand. Jag känner inte till någon annan
violinist som hållit fiolen så. Däremot vände både och när han till slut blev rullstolsbunden med
långt framskriden MS fick han tid till korrschack
Paul McCartney och Jimi Hendrix gitarren på
och att avsluta romanen The Fiddlers Four, som
motsvarande sätt.
handlar om Rudolf Kolisch och hans stråkRudolf Kolisch blev framför allt berömd
kvartett. Huvudpersonen är medlem av sitt lands
för sitt spel i stråkkvartetter. Han använde sitt
schacklandslag.
fotografiska minne till att spela även de mest
Tyvärr blev denna bok aldrig publicerad. n
komplicerade moderna stycken utan noter,
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Sveriges Schackförbunds
Korrschackkommitté
sskk.schack.se

För korrspelare finns det inget skäl att hålla sig i Sverige. Samtidigt som det svenska
landslaget är på väg mot OS-final spelas vänskapsmatcher mot länder runt om i världen.

D

et ser lovande ut i OS-kvalet,
då Sverige är enda lag med +3.
De två främsta lagen går till
final och vi skuggas av fyra länder på
+1: Frankrike, Venezuela, Bulgarien och
Lettland. Vi missade final 21, så det vore
roligt att återta platsen!
Sveriges lag i bordsordning
1. GM Dan Olofsson Stockholm 4½/9
2. GM Lennart Rydholm Göteborg 3½/7
3. GM Arne Bjuhr
Malmö
3/6
4. SIM Lars Forslöf
Karlstad 4½/8
5. IM Sonny Colin
Malmö
5/8
6. Krister Lagerborg Stockholm 4½/8
Sju partier återstår för svensk del – upplagt för en spännande slutfas. Sverige
har varit med i de flesta OS-finaler
och har ett silver och två brons (senast
1964), samma facit som svenska landslaget i herrarnas fotbolls-VM!
PER SÖDERBERG

 Tomas Bragesjö

n Raymond J Burridge
þ SSKK–Övriga Europa

1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.f4 g6
4.¤f3 ¥g7 5.¥b5 ¤d4 6.0–0
¤xb5 7.¤xb5 d6 8.a4 ¤f6
9.£e1 0–0 10.d3 b6 11.£h4 a6
12.¤c3 h6 13.f5 g5


 
   
   
   
  
  
  
   


L

Per Söderberg

SSKK-ordförande
& hedersmedlem
ICCF

Sture Olsson

Sveriges lagkapten i 30 år &
138 matcher

igger det en stilla form av hybris
bakom att vi i SSKK på senare år
allt oftare aktivt engagerar oss i
lagmatcher av närmast megalomaniskt
format? Vad sägs om matcher av typen
SSKK-Övriga Europa, SSKK-Afrika/
Asien/Australien/Nya Zeeland och
rent av SSKK-Övriga Världen? Och
dessutom i flera fall, med våra mått
mätt, ett tämligen stort antal bord?
Förhoppningsvis inte eftersom
matcherna uppenbarligen är uppskattade inte bara internt inom SSKK utan
också väcker intresse och uppslutning
runt om i korrschackvärlden. Dessutom
har vi ju resultatmässigt hävdat oss väl
i dessa matcher, vilket väl också bör
räknas oss till godo.
Ett exempel på just det senast nämnda
är på sin plats.
STURE OLSSON

14.¥xg5!
Hur många av våra läsare skulle
i första hand överväga 14.¤xg5,
i likhet med exempelvis Fritz?
Säkert på goda grunder, men jag
gillar att Tomas vill utforska det
intressanta alternativet.
14...hxg5 15.¤xg5 ¥b7 16.¦f3
c4 17.d4 ¦e8 18.¦af1 b5 19.¦g3
b4?


 
  
   
   
 
    
  
   


20.¤e6! fxe6 21.£g5
1–0
Nästa stormatch följer senare i
år: SSKK-Sydamerika!
Välkomna att ställa upp!

Tomas Bragesjö

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

STUDIER

Christer Jonsson (1968) Muradxan Muradov (2004)

TVÅ KOMPONISTER
Christer Jonsson är medarbetare
i tidskriften Springaren och den
främste av våra komponister. Han
ger numera nästan bara ut hjälpmatter, men när vi båda bodde i
Norrbotten publicerade han även
fina studier. Som -åring vann han
andrapris i TfS.
Muradxan Muradov (Azerbajdzjan) fyllde nyligen  år. Sedan 
har han publicerat en mängd studier.
 vann han pris i en tävling till
minne av kollegan Qarayzli.

1

Vit drar och vinner

2

Vit drar och vinner


   
   
   
    
    
   
    
    


9.¢b7!
Nu går vit rakt in i gaffeln!
9...¤d8+ 10.¢c8 ¤xf7 11.c6
¢xb3
11...¤d6+ 12.¢d7 ¤b5 13.¤d4!
¤c3 14.¢d6! och bonden
promoverar.
12.c7
Svart kan inte stoppa bonden:
a) 12...¤d6+ 13.¢d7 ¤c4 14.¢c6!
b)12...¤e5 13.¢b7 ¤c4 14.¢c6!

1.¥a4!
Så att svart inte kan
schacka på b3 med tornet.
1...c1¤+ 2.¢a3 ¤xe7 3.fxe7
¥xa4

4.¤b5!
Det
första
nyckeldraget.
Springaren offras för att skära
av både svarts torn och löpare.
4...¦b3+ 5.¢xa4 ¦b4+ 6.¢xa5
¦e4+

7.¤c3!
Det
andra
nyckeldraget.
Springaren offras nu för att ge
vits kung b5-fältet.
7...¥xc3+
7...¤b3+ 8.¢b5 ¦e5+ 9.¢b4
med vinst.
8.¢b5 ¦b4+ 9.¢c6 ¦c4+
10.¢d5 ¦d4+ 11.¢e6 ¦e4+
12.¢f5 ¦e5+ 13.¢xg4 ¦e4+
14.¢f3
En av bönderna promoverar.

2
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Axel Smith har valt kombinationer från Wijk
aan Zee. Lösningar på nästa sida.

 Alexander Donchenko
Kombinationerna i detta nummer  Jan-Krzysztof Duda
n Fabiano Caruana
följer Wijk aan Zee kronologiskt. n Nils Grandelius
Det innebär att de är extra

svårlösta. Ge det ett försök!

Ledtrådar:
1. Gå för matt
2. Frigör b-bonden
3. Skapa dragtvång
4. Offer + dubbelhot

     
Mänsklig
     
      
Idé räcker
Räkna 3-6 drag       
  
5. Angrip §f6      
6. Fånga ¤d7!      
7. Skapa fribönder    
8. Torn till 1:a rad

1. Svart drar

Steg ett är att vit inte ska
behöva ge en pjäs när
svart promoverar.
1.¤b4! c1£ 2.¥xc1 ¥xc1
3.¤d3+ ¢e3 4.¤xc1 ¢d4
Steg två är att rädda bonden.
5.¤b3+ ¢c4 6.¥f7+ ¢b5
7.¢xa7 ¤c6+ 8.¢a8!
Inte 8.¢b7? ¤d8+.
8...¢b4

1

54



   
   
    
  
   
    
   
   
    
   
    
    
   
  
    
   



KOMBINATIONER

 David Anton Guijarro
n Aryan Tari

 Andrej Jesipenko
n Magnus Carlsen

2. Svart drar

 Magnus Carlsen
n Nils Grandelius



      
    
   
    
    
    
      
   
      
   
        
   
      
   
      
    


3. Svart drar

 Fabiano Caruana
n Magnus Carlsen

4. Vit drar

 Jordan van Foreest
n Nils Grandelius

5. Vit drar

 Anish Giri

n Jordan van Foreest



   
   
   
    
     
  
       
   
       
    
    
    
     
   
       
    


6. Vit drar

7. Vit drar

8. Vit drar

KOMBINATIONER
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LÖSNINGAR
Grandelius inledde med två raka och ledde ensam.
1 24...¦e5! Svarts hot är 25...¦h5 26.£f1 ¦h6 följt av
27...£h5 28.h4 £xh4† 29.gxh4 ¦xh4† och matt. Duda
ger pjäs, med hopplös ställning, men det fanns inget
vettigt försvar. 25.¤f4 g5 26.h3 £d7 27.£xf3 och 0-1
(40 drag).
I rond två tog världstvåan sin första seger. (Det blev bara tre.)

LÅNG ROCKAD
TIDSKRIFTENS TAKTISKA TIPS
Leta efter oväntade
möjligheter! Om
Carlsen kan gå på två
förhållandevis raka
kombinationer kan
dina motståndare
också göra det – oavsett vad de
har i ranking.

26...¥a3!! 27.£xa2 27.bxa3 b2† 28.¢c2 £b3† 29.¢d2
och svart har två klara vinstvägar: a) 29...£c3† 30.¢d1
£xd4† & b) 29...c3† 30.¢e3 c2†. 27.¦d2 är bara en tillfällig gardering: 27...c3 och vit kollapsar.
27...bxa2 Bonden promoverar. 28.¢c2 ¦b8 28...a1£ 29.¥b4† ¥xb4 30.¦xa1 ¤b6 ger svart en
merpjäs, men Caruana ser att han kan få mer än så. 29.¦d8† ¦xd8 30.bxa3 c3 31.¥g3 ¦d2†
32.¢b3 ¤c5† 0–1
Aryan Tari gjorde en utmärkt debut med 6/13, men missade chansen för mer i rond 5.
2

54...¥b5 Dragtvång! Vit tvingas flytta kungen och låta bonden promovera. Exempelvis 55.a4 ¥a6
56.a5 ¢g7 57.h5 ¥b5 58.f6† ¢f7 59.h6 ¢g6 och dragen är slut. Tari spelade 54...c2 med remi.
I rond åtta försvann Magnus Carlsen definitivt från tätstriden.
3

17.¤cxb5! axb5 18.¤xc6! ¥xc6 19.£c3 Dubbelhot. 19...0–0 20.£xc6 Vit har vunnit en bonde
och fler hänger löst. Carlsen kämpade på, men hade aldrig något chans. 1-0 (38 drag).
Efter en vilodag tog Carlsen revansch och spelade definitivt bort Grandelius från tätstriden.
4

59.¢h5! £xh3† 60.¢g6 ¢d6 Det hjälper inte att försvara bonden. a) 60...£h8 61.£e4† plockar
upp båda bönderna, b) 60...£h4 61.¢g7! och svart är i dragtvång – f6-bonden faller med schack.
61.¢xf6 £e3 62.g5 £e7† 63.¢g6 £e8† 64.¢g7 £e7† 65.¢g8 1–0 Nästa damschack bemöts
med en motschack. Det finns inget sätt att hindra bonden från att vandra i mål.
Det blev Carlsens sämsta Wijk aan Zee sedan 2009. Dagen därpå tillät han åter en kombination.
5

16.¤xd5! cxd5 17.£xd5 ¦b8 18.c6 Springaren är fångad och vit blir bonde över. Caruana
lyckades dock inte föra partiet till vinst. ½–½ (42 drag).
Inför sista ronden såg det ut som att Anish Giri äntligen skulle få vinna på hemmaplan. Landsmannen Jordan van Foreest ville annorlunda och tvingade fram ett särspel efter en fantastisk prepp
mot Grandelius, som följdes upp på bästa sätt.
6

21.¤b5! axb5 22.cxb5 Vits pjäser är perfekt koordinerade för att hjälpa bönderna i mål.
22...¥xb5 22...¤d5 stänger av löparen på f3, men det hjälper inte för att stoppa bönderna. Ett
exempel på variant: 23.¥xd5 exd5 24.b6 ¥f5! 25.£b5 ¥xb1 26.¦xb1 ¦d7 27.a6 och det slutar
med att svart får ge ett torn för vardera bonde. 23.£xb5 ¤d7 24.¥b7 £d8 25.a6 Tornet på a7
blev en statist tills den byttes mot a6-bonden. 1-0 (47 drag).
Efter två remier i särspelet blev armageddonpartiet en fars. Vit hade 4 minuter mot svarts 5, med
3 sekunders tillägg först efter drag 60. Med bonde över satte van Foreest oprovocerat bort först en
bonde och sedan en pjäs. Men Giri hade bara sekunder kvar och lät en bonde gå i dam.
7

4

56

Lösning 1: Vit kan gå hem med tornet via c-linjen: 60.¦a8† ¢d7 61.¦d8† ¢e7 62.¦c8 g2 63.¦c1.
Lösning 2: Via b-linjen: 60.¥c5/a7/c7 med hot på g6 & a) 60...¦g4 61.¢f1, b) 60...¢f7 61.¦b6 följt av 62.¦b1.
I stället avgjordes Wijk aan Zee efter 60.¦a7?? g2 61.¦a8† ¢d7 62.¦d8† ¢e7 0–1

LÖSNINGAR

ANDERS SANDSTRÖM
SK Mumien

 Vad kännetecknar en schackjournalist?
Genuint och nördigt intresse för spelet, människorna, miljöerna, historien och historierna.
 Vilken har varit din intressantaste intervju?
Inom schack Baadur Jobava & Svetozar Gligorić.
 Favorit bland mat, musik, film eller böcker?
I tur och ordning: Kräftor, Bob Dylan, kriminalfilmer, Ulf Lundell.
 Vad äter du vid brädet?
Så lite som möjligt. Lätt före partiet och betydligt
mer efter. Kaffe!
 Hur rankingfixerad är du?
Inte särskilt. Mer psykologiskt påverkad av motståndarens rating än av min egen. Tyvärr!
 Är du skrockfull?
Inte ett dugg. Faktiskt.
 Är en oklar ställning halvbra eller halvdålig?
Oklar och komplicerad är oftast bra. Då finns det
möjligheter.
 Har du mer tur än otur vid brädet?
Nej, men förhoppningsvis på plus i livet utanför.
 Din inställning till tidsnöd?
Gillar dramatiken, men inte alltid resultatet. Försöker
utnyttja motståndarens med blandad framgång.
 Vilken är din värsta förlust?
Finns rätt många. Men det handlar om "värsta
light". Jag repar mig fort.
 Vad borde göras för svenskt schack?
Med all respekt för alla fantastiska eldsjälar – vad
borde inte göras? Kanske att hitta vägar att bättre
synka klubbspel och nätspel för alla åldrar. Bygga
vidare på det Covid-19 har tvingat fram. Och
försöka dra mer nytta av "The Queen's Gambit" för
att skapa intresse hos allmänhet och finansiärer.
 Har du någon dold talang?
Rock´n roll texter. Har skrivit en del genom åren.

 Skulle du vilja leva av att spela schack?
Absolut inte. Det vore för stor press och en väldigt
dålig ekonomisk idé.
 Vad vill du lära dig?
I schack: slutspel och nån öppning att lägga till
dom jag inte heller kan. I livet: tålamod, ödmjukhet och fyra ackord på en gitarr.
 Vilken öppning skulle du absolut inte spela?
"Absolut inte" är för starkt. Men osunda gambitar
är ingen favorit.
 Vad uppskattar du?
Kärlek, god mat, schack och koltrastens sång i
vårkvällen. Mina närmaste.
 Vilka svagheter har du?
"För mycket är sällan nog" kan appliceras på vissa
av mina vanor och ovanor.
 Bästa tips för en tråkig hotellkväll?
Åk hem! Eller acceptera att det finns såna kvällar.
Men jag trivs på hotell. Internet har dessutom
gjort begreppet obsolet.
 Lång eller kort rockad?
Kort för mig, lång för motståndaren. Najdorf som
svart!
LÅNG ROCKAD
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kan göra det lättare för medlemmarna att identifiera sig med den – och känna samhörighet med
varandra. Kungstornet har lyckats extra väl med
detta. På sin hemsida beskriver de sig som "en klubb
med mycket bra gemenskap som värdesätter trivsel
före resultat". Läs om deras -årsjubileum i TfS
/.
Nu har Kungstornet utlyst en pristävling med
fokus på – såklart – kungstornet.

Vits torn på h ska sätta matt i så få drag som
möjligt på vart och ett av brädets  fält.
Avdragsschackar är tillåtna.
I tabellen syns kortast kända mattsättning.
Belöningar på   kr per ruta som förbättras
betalas med glädje ut till den som först meddelar
förbättringen till kajengstrom@hotmail.com.
Problemkomplexet är skapat av Kaj Engström
(Spånga) och Bo Söderberg (Örebro).
Ett exempel med matt på e: .e f .¤h ¢f .¥c†
¢f .- ¢e .c ¢xe .¦e matt

’’

8

6

7

5

5

6

5

5

5

7

8

7

7

7

7

6

7

6

6

7

7

6

6

6

6

6

7

5

7

6

7

6

5

6

6

6

4

6

6

6

6

6

5

6

6

3

6

6

6

6

5

5

6

6

2

8

8

7

7

7

7

7

6

1

9

8

8

7

6

6

6

6

a

b

c

d

e

f

g

h

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

The Chess Saga of Friðrik Ólafsson, 2021, 288s, 350kr
av GM Friðrik Ólafsson och Öystein Brekke

I NÄSTA NUMMER

’’

På ett halvår hade han gjort en karriär som
saknar motstycke! Från klass  den  januari till
att kvalificera sig till Sverigemästargruppen den
 juli. Raketkarriären gör honom unik!
Bo Söderberg berättar om svunna tider.
Dessutom: En ny schackskola – hands on & hands off
på samma gång.
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Precis när Gideon Ståhlberg började tappa spelstyrka fick Norden en ny
stjärna: Friðrik Ólafsson! Han blev Nordenmästare som 18-åring 1953,
låt vara att fältet inte var så starkt då, men ändå. I Interzonturneringen
i Portoroz 1958 gick han vidare till Kandidatturneringen tillsammans
med bland andra Fischer som han slog i det inbördes mötet. Då var han
enligt Chessmetrics no. 13 i världen. Han besegrade de flesta stora: Tal,
Petrsojan, Spassky, Karpov när de var som bäst. Andra giganter som han
nedtvingat: Geller, Gligoric, Keres, Hort, Hübner, Najdorf, Polugajeskij,
Korchnoi, Portisch, Seirawan. Ja, han gav och han tog i turneringarna,
hamnade oftast på övre halvan.
Bent Larsen och Friðrik Ólafsson var födda samma år. Friðrik fick ett
litet försprång mot Bent i och med segern i nordiska mästerskapen
1953. Senare i livet när Friðrik valde en civil karriär (advokat), valde
Bent att bli yrkesspelare och blev då något bättre än Friðrik. 2003
möttes vännerna i en match som Friðrik vann med 5-3! Partierna i
boken känns fräscha, tack vare att Friðrik (när han var som bäst)
spelade urstarkt och med hög kvalité. 114 kommenterade partier varav
50 av Friðrik själv. Flera andra stormästare bidrar, bl,a, Tiger med fem partier.
Många (över ett hundra) trevliga foton.

Lagbild med klubbtröjorna efter
avancemanget till Elitserien i höstas.

Steinitz bryter nu föreställningen
om kraften i den kombinatoriska
uppfinningsrikedomen och
ingår i skarp polemik mot det
historiska förhärligandet av
kombinationsspelet.
Bengt Hörberg & Jostein Westerberg
i Wilhelm Steinitz. Den förste oﬃcielle
världsmästaren (). Partier vanns inte
av genialitet, menade Steinitz, utan av att
samla positionella fördelar.

”Hos oss blir schack enkelt”

Foto: Matts Unander

EN KLUBB SOM lyfter fram sin historia och särprägel

Svenska Schackbutiken AB

Redaktör Smith ajournerar.
Synpunkter eller önskemål?
Hör av dig: axel.smith@schack.se

Sicilian Warfare av GM Ilya Smirin, 2020, 336 sidor, 280 kr
Smirins bok med sina bästa partier i Kungsindiskt blev väldigt uppskattad världen
över. Nu kommer den kreative och angreppsvillige Israelen med sina bästa partier i
Sicilianskt. Sicilianskt är den mest varierade och komplexa öppning man kan tänka
sig. Är det meningsfullt att studera löst sammansatta partier i ämnet? Troligen är
svaret ja på denna fråga. Man får sig till livs ett sätt att tolka öppningen. Man ser hur
en spelare som peakat på strax över 2700 löser olika typer av problem. Med dessa i
bagaget har man en rikare arsenal av tillvägagångsätt i tuffa situationer.
Boken fungerar naturligtvis som ren underhållning. Han dras till taktiska
komplikationer även om det tycks finnas rimliga alternativ. Jag minns när jag spelade
i Rilton Cup 1988 (killen var 20 och vann hela turneringen), Han utstrålade en otrolig
intelligens och snabbtänkthet. Hans partier utövade en magisk dragningskraft.
Således serveras man en lång rad WOW-upplevelser i denna bok.
Om man kikar lite på kapitelindelningen förstår man att Smirin har pedagogiska ambitioner: Attacking the King in the
Centre, The Killer Knight on f5, Pawn Breaks, Opposite-side Castling, The Exchange Sacrifice, Positional Elements,
Hedgehog Strategy, Endgames, Imagination, Typical Attacks. Johan Hultin sa en gång: “Sicilianskt är inte en öppning,
det är ett sätt att leva”. Denna bok ansluter sig till detta synsätt.
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Fat Fritz har revolutionerat schackdatorvärlden. Den berömda AI-baserade AlphaZero-algoritmen med en spelstyrka utöver
det vanliga och dess nydanande spelstil och
analyser har fascinerat hela schackvärlden.
Nu kommer Fat Fritz 2.0!
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SYSTEMKRAV:
Minimum: PC Core i3 eller i5 / AMD FX eller Ryzen 3, 2 GB RAM,
Windows 7/8/8.1 64Bit, DirectX9, Grafikkort med 256 MB RAM,
DVD-ROM, Windows Media Player 11. Tillgång till internet för
Programmaktivering, Uppdateringar och ChessBase-WebApps.
Rekommenderas: PC Core i7, i9 eller AMD FX, Ryzen 7/9 och
Windows 10 64-Bit, 4 GB RAM, Windows 10, DirectX10, Grafikkarte medt 512 MB RAM eller högre, 100% DirectX10kompatibelt ljudkort.

DEN NYA lISTETTAN

FAT FRITZ 2.0
Den nya listettan:
Fat Fritz 2.0 baseras på motorn Stockfish 12,
men den använder sig av ett fullständigt neuralt
nätverk, med bättre bedömningar och bredare
sökningar och ”arbetsområden” tack vare den
nya så kallade NNUE-teknologin.
Nu behöver man inte längre dyra moderna
grafikort för att uppnå topprestationer. I en
match över 1552 partier besergade Fat Fritz
2.0 Stockfish 12 (Elo 3693, 6 februari 2021)
med siffrorna 286 vinster, 99 förluster och
1167 remier och överträffar därmed tidigare
toppanalysmotorer med 40 poäng. Estimerad
ranking: en liten bit över 3700.
På skivan har du också 64-bitars Fritz 17 och
allt vad det innebär: sex månaders premium
medlemskap i ChessBase, med tillgång
till videoportal, Playchess, takik-appen,
livedatabasen, liveboken. På skivan finns en
databas med mer än en och en halv miljon partier.
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