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Nils Grandelius
i topp i Torson

LEDARE
Det här kommer du att gilla, Pia!

I

dag har jag suttit med spetsade
öron och lyssnat på Pia Cramlings
sommarprat i P1. Det tror jag att
du och många andra i Schacksverige
också gjort. Vilken stor ära för Pia. Att
vara bland de ”utvalda” som förvaltar
den tradition som funnits i radio under
så många år. Och vad stort för svenskt
schack att få den uppmärksamheten och
spridningen.
När det blev klart i mitten av februari
var allt en väl förborgad hemlighet mellan
Pia, ansvarig på Sveriges Radio och mig.
Spännande med hemlisar. Men att hålla
det ända tills det stora släppet av årets
sommarpratare den 10 juni var en pärs.
Visst gjorde Pia ett utmärkt program?
Och spännande att få en liten inblick i
hennes mycket händelserika liv som kretsar
kring schacket. Jag har fått många kommentarer från både schackspelare och
”vanligt folk” och alla har varit begeistrade.
Pias härliga radioröst, hennes passion och
hennes tävlings- och målinriktning. Medias
recensenter ville ha mer ...
Pia är också både en idégivare och blåslampa på mig personligen. Men också på
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LEDARE

förbundet och våra kommittéer. Det är
mycket tydligt – Pia vill ge tillbaka och
brinner verkligen för tjej- och damschack.
Därför är det glädjande att kunna ge
besked på en av de frågor som Pia och
flera med henne drivit länge: att starta en
damallsvenska.
Vi var redo för detta strax innan
pandemin slog till. Besluten var fattade och
tanken är att snegla på Juniorallsvenskans
upplägg. Där gör man upp om titeln
under en helg och man spelar i lag om fyra
personer.
För att direkt få fart på mästerskapet har
vi sagt att vi tillåter andra konstellationer
än rena klubblag i början. Det kan vara
ett distriktslag, ett kompisgäng från olika
klubbar eller ett lag från hela Norrland.
Juniorallsvenskan spelar fredag till söndag,
men vi kanske skall starta med spel lördag
till söndag? Detta skall vi diskutera vidare
med berörda innan vi fattar beslut. År ett
blir det en division, men redan år två kanske
vi är redo för en andra division så att vi ger
fler ungdomar chansen att vara med.
Pia och alla svenska tjej och damspelare –
mer information kommer inom kort.

M

ed den svenska schackeliten svältfödd på turneringsmöjligheter var det
välkommet att återgå till det normala
med spel över brädet. Fast normala blir förstås
aldrig Bengt Kvisths höjdarevent – denna gång
snabbschack med mastiga 18 ronder på två dagar.
Inför start noterade Nils Grandelius att nyckeln
var att återhämta sig fort efter den förlust som
säkert skulle komma förr eller senare. Han klarade

 Jonny Hector

n Nils Grandelius
þ Turning Torso 2021


   
   
    
    
    
   
  
   


35.¦xe5! ¦xe5 36.¦xe5

av förlusten redan i rond ett mot överraskningen
Milton Pantzar i tävlingens kortaste vinstparti.
Därefter följde han upp med imponerande tio
vinster och sju remier.
– Du vinner alltid mina tävlingar, noterade
Kvisth efteråt.
Många partier avgjordes i tidsnöden, som när
Grandelius var uppsnurrad av Jonny Hector men
fick in en avgörande svindel.

Det är springargaffel på gång.
36...£d6
Svarts enda hopp är de tre
förbundna fribönderna. Med
tunga pjäser på brädet går det
dock inte att avancera utan att bli
matt. Efter ett drag som 37.¦g5
står vit på klar vinst.
37.b4? ¦xe5!
Fem sekunder var allt Grandelius
behövde tänka när han fick chansen
att byta både torn och dam.
38.£xe5 £xe5 39.¤d7† ¢e7

40.¤xe5 h3 41.¤f3?
Efter 41.¤d3 h2 42.¤f2 hinner
vits kung till undsättning: 42...g5
43.¢c1 g4 44.¤h1 f5 45.¢d2 f4
46.¢e2 g3 47.¢f3 ¢d6 och det
uppstår ett status quo där kungarna håller koll på varsin bondemajoritet.
41...g5 42.¤h2 f5 43.¢c1 g4 0–1
"Man skulle vilja spela så här
mycket schack varje dag", sa Hector
efteråt. "Efter två dagar märker
man att det orkar man inte."

Från vänster Erik Blomqvist (4:a), Evgenij Agrest (2:a), Milton Pantzar (3:a), Stellan Brynell (10:a),
Jonathan Westerberg (6:a) och Nils Grandelius (1:a).
Foto: Lars OA Hedlund
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35

Så många elopoäng tappar varje
svensk deltagare i snitt i internationella ungdomsmästerskap.
Med det är Sverige näst sämst av
alla nationer. En orsak som lyfts
fram är att det finns fler elorankade
turneringar i Europa, vilket gör att
juniorernas elotal är förhållandevis
korrekta.
11 av de 1 nationerna med sämst
utfall kommer från Europa, alla de 1
bästa från Asien. Se upp för juniorer
från Vietnamn och Sri Lanka!

ICEMAN
I New in Chess 1/ berättade
Jorden van Foreest om hur han
inspirerats av nederländaren Wim
Hof, även kallad Iceman. Han har
1 rekord i Guinness rekordbok
och har på senare år propagerat för
nedkylning som meditation.
I Wijk aan Zee följde van Foreest
rådet att ta längre och längre kalla
duschar. Han har kommit upp till
två minuter och menar att det ger
honom energi, samtidigt som det får
stressnivån och pulsen att sjunka.
I nästa nummer av New in Chess
berättade Anish Giri om hur kalla
morgonduschar hjälpt honom. Har
vi sett en ny trend?
Kanske är förklaringen till
framgångarna att när man tappar
koncentrationen under ett parti
påminns man om det iskalla
vattnet. Då börjar man omedelbart
kämpa igen; man vill ju inte ha
plågat sig i onödan.

6

EN PASSANT

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

"Ett klart sexistiskt uttalande."
I en B-uppsats vid Historiska instutitionen på Lunds
universitet bedömdes "han ska vara en god psykolog"
(om förbundskaptensrollen) som ett sexistiskt uttalande
för att det inte tog hänsyn till att förbundskaptenen kan
vara en kvinna.
I uppsatsen analyserades innehållet i TfS 12,
med bland annat följande slutsatser:
a) Att det är ett svenskt fenomen att kalla laget i den
öppna klassen för "herrlag" (Google ger   exempel
på 'men's teams' i den öppna klassen i schack på andra språk)
b) Att det hade varit otänkbart att nämna karaktärsdrag hos en manlig schackspelare (någon som läst om
Kortchnois temperament?)
c) Att det "definitivt är värt att notera" att ett parti av
Pia Cramling ges utan öppningsdragen (som Grandelius
parti till höger)
d) Att det är fel att se kvinnliga schackspelare som
damer, men att det borde skrivas mer om damschack, då
det "inte på något sätt är jämlik rapportering"
Nog för att det finns problem, men de löser man inte
genom att förvränga sanningen. Länk till uppsatsen
hittas på schack.se/tfs

ANATOLIJ KARPOV – ULF ANDERSSON

Förra numrets omslagsbild visade förstabordspartiet från
Sverige–Sovjetunionen i Skara 19. Sveriges sjättebordsspelare Christer Niklasson berättar om matchen.
"Dagen före pratade vi om förberedelserna i laget. 'Om
Karpov spelar .e, då har han ingenting', sa Ulf. 'Om han
spelar .d får jag vara lite mer försiktig.' Det blev 1.e4
och han höll enkelt remi. Efter matchen kom den ryske
lagkaptenen fram till Bengt Hammar. 'Gratulerar till ett
ungt och lovande lag', sa han. 'Men idag var det en samling
pojkar.' Jag förstår vad han menade. Medan ryssarna var
uppklädda var de flesta av svenskarna långhåriga och hade
tagit av sig kängorna, som stod vid sidan av borden."
En annan läsare minns också förstabordspartiet:
"Jag gillar omslaget, eftersom jag var på plats i Skara och
såg hur Karpov pressade Ulf. När vi analyserade avbrottet
uppkom vid ett tillfälle en bra ställning för svart. Jag
föreslog lite naivt Ulf att han skulle spela på vinst men
han slog ifrån sig direkt med orden: Nej, nej! Jag förstod
plötsligt vilken respekt han hade för Karpov och hur
svårt det var att ens få remi mot honom."

WORLD CUP

World Cup-kvalet i Europa arrangerades med hybridschack,
vilket innebar att deltagarna spelade över nätet men med riktiga
bräden vid sidan av skärmen och domare på plats. Syftet var att
undvika resor under pandemin. (På hotellet träffade redaktören i
stället en fransman som ironiskt nog flugit till Stockholm i hopp
om att få se sin stora idol Greta Thunberg.)
Ingen av de fem svenska representanterna lyckades ta sig vidare
och Nils Grandelius blev därmed ende svensk på plats i Sotji.
I tredje omgången fick han till det mot Jeffery Xiong.

 Nils Grandelius
n Jeffery Xiong
þ Sotji 2021


   
    
   
    
    
   
   
    


kungen ska komma ut ur hörnet.
73...£xe7† 74.¢g8 £e8†
75.£f8 £g6† 76.£g7 £e8†
77.¢h7 £h5† 78.£h6 £f7†
79.¢h8 £e8† 80.¢g7 £e7†
Samma ställning som i drag 73.
81.¢g6 £e4† 82.¢h5! £e2†


    
    
    
   
  
    
   
    


58...¢c4
58...¢a2! håller remi – förklaringen kommer efter drag 82!
59.f5 b3 60.f6 b2 61.f7 ¤g7†
62.¢f6 b1£ 63.f8£ £f5† Grandelius poäng är att
64.¢xg7
82...£xg2 83.£f4† forcerar

dambyte i nästa drag. Det hade
    
inte fungerat med svarts kung
    
på a2 i stället för på c4.
    
I damslutspel finns en generell
   
princip att den försvarande
   
kungen ska hålla sig till motsatt
    
hörn
mot
motståndarens
   
fribönder (om den inte kan
    
komma in framför), men vid

Xiongs 58:e drag var det nog inte
Det är inte enkelt för vit att klart för någon av spelarna vilket
slippa undan remischackarna. slutspel som skulle uppkomma.
Grandelius manövrerar runt i ett 83.¢h4 £f2† 84.¢h3 £f5†
85.¢g3
£d3†
86.¢g4
tiotal drag innan han hittar rätt.
64...£g5† 65.¢h7 £h5† 66.£h6 £d7† 87.¢h4 £e7† 88.£g5
£f7† 67.¢h8 £e8† 68.£f8 £h7† 89.£h5 £e7† 90.¢h3
£h5† 69.¢g7 £g5† 70.¢h7 Schackarna är slut. Med svarts
£h5† 71.£h6 £f7† 72.¢h8 kung på g8 hade detta ändå varit
teoretisk remi, men dit kommer
£e8† 73.¢g7!
Bonden måste offras för att den inte. Resten är enkelt.

SOMMARBLIXTEN

Med sex stormästare var
Sommarblixten i Malmö
årets starkaste svenska blixtturnering. Efter ett massivt
program med 1 ronder
segrade Stellan Brynell efter
särskiljning före Ferdinand
Hellers och Jonny Hector.
– Det var härligt att spela
blixt live och inte online, säger
Brynell. Så mycket trevligare!
På avslutningsbanketten
firades Ulf Anderssons
-årsdag och SSF passade
på att instifta ett pris i hans
namn till personer som betytt
mycket för svenskt elitschack.
Förste mottagare: arrangören
Bengt Kvisth.
– I alla de fyra turneringar
jag arrangerat de senaste 
månaderna har Ferdinand
Hellers deltagit. För mig har
det varit speciellt och en extra
inspiration att svenskt schack
fått tillbaka en av sina största
talanger någonsin vid brädet.
90...¢b3 91.£f3† ¢a4 92.g4
¢a5 93.¢g2 ¢a6 94.h3 £d8
95.£e2† ¢b7 96.£e4† ¢a6
97.£e6† ¢b7 98.£f7† ¢a6
99.£f1† ¢b7 100.£e2 ¢b8
101.£e5† ¢a8 102.g5 £d2†
103.¢g3 £d3† 104.¢g4 £d7†
105.£f5 £d4† 106.£f4 £d7†
107.¢g3 £e6 108.h4 ¢b7
109.£f3† ¢c7 110.h5 ¢d6
111.h6 £e1† 112.¢h3 £b1
113.¢g4 ¢e7 114.¢h5 ¢e8
115.£c6† ¢e7 116.£f6† ¢d7
117.£f7† ¢c8 118.h7 £d1†
119.¢g6 £d6† 120.£f6
1–0
Dessvärre slog Xiong tillbaka och
vann därefter särspelet. World
Cup vanns av polacken JanKrzysztof Duda.
EN PASSANT
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unde man förstå vilken talang Jung Min Seo var
redan när vi först möttes för sju år sedan? Nej,
men man såg snabbt att det var en person med
ett ovanligt stort schackintresse.
UNDER DE SISTA åren jag var junior skedde ett par

SM i Helsingborg
Jung Min Seo
välförtjänt mästare
Inför SM i Helsingbort trodde många på den regerande mästaren Erik
Blomqvist. Kanske kunde den dubble mästaren Tiger Hillarp utmana,
eller kanske den nyblivne stormästaren Jonathan Westerberg. Eller var
det äntligen Pia Cramlings tur?
Få trodde på 19-årige Jung Min Seo, Stockholms SS. Men det vore ändå
fel att kalla honom underbarn eller sensation. Jung Min deltog i Sverigemästarklassen redan 2018 och att han vann beror först och främst på
att han har tittat på schack lika mycket som flera av de andra spelarna –
tillsammans.
Klubbkamraten MARTIN LOKANDER berättar personligt om hur Jung Min
nått dit han är idag.
8

JUNG MIN SEO

satsningar på Junior-GP i Stockholm. I den
högsta gruppen infördes prispengar i stället för
pokaler eller medaljer. Även om turneringarna
i sig inte alltid var de allra mest utmanande, var
det alltid kul att spela lite schack och ha stor
sannolikhet att vinna ett par hundralappar. Hade
jag inget annat för mig så spelade jag som regel.
Det var en typisk sådan dag då jag ställde upp i
Trojanska Hästens JGP våren 2014, och det enda
jag minns från den turneringen är att jag i första
ronden blev lottad mot en mycket ung koreansk
pojke, som jag aldrig hade hört talas om. I väntan
på rondstart frågade pojken mig på engelska om
jag hade spelat i en turnering förut, en något
märklig fråga till en FM med över 2300 i elo.
25 minuter senare lyckades jag den gången ta
hela poängen, men det var ett av de partier som
pågick längst under ronden.
Idag är Jung Min Seo 19 år gammal, svensk
mästare i schack och knackar på dörren till
stormästartiteln. Men för att förstå exakt hur
imponerande det i själva verket är, måste man
förstå Jung Min.

SOM MÅNGA REDAN känner till är Jung Min inte
vilken 19-åring som helst. Han diagnostiserades
tidigt med Aspergers syndrom, och tyvärr ledde
det ofta till att hans annorlunda uppförande
uppfattades som störande eller provocerande.

Han har aldrig medvetet stört sin motståndare,
det är bara ett sätt för honom att hantera och
känna sig bekväm med omgivningen.
2017 valde Jung Min att gå till Stockholms SS,
eftersom han hade spelat med i våra spelkvällar
och kände sig bekväm med mig, Eric Thörn, Lars
Dock och flera andra spelare i vår klubb. Vi hade
fått en oslipad diamant i våra händer.
Jung Min var en av de mest talangfulla spelare
vi någonsin hade sett och han platsade med
råge i vårt förstalag, som just hade tagit sig
till Elitserien för första gången. Han hade en
positionell förståelse och känsla på en otroligt
hög nivå, mycket tack vare träning med GM Lars
Karlsson.
Samtidigt var hans uppträdande ett problem.
Inför säsongstart hörde vi från över fyra olika
elitserieklubbar att de planerade att klaga till
huvuddomaren över minsta lilla störande
beteende.
När säsongen väl var igång hade Jung Mins
beteende redan förbättras avsevärt, men flera
motståndare valde ändå att klaga. Jag kan tycka
att det är lite genomskinligt när klagomålen alltid
kom efter fyra timmars spel i en helt förlorad
ställning ...
DET DRÖJDE INTE länge förrän många av Jung Mins

irriterande beteenden försvann eller åtminstone
minimerades, mycket tack vare träning hemifrån
men även med hjälp av regelbunden rehabilitering, social träning och att han känt sig alltmer
bekväm i familjära miljöer.
Det som inte har upphört är hans enorma
kärlek för spelet. I över fem års tid har jag gång
på gång blivit chockad över hans utveckling, de
starka spelarna han slår, idéerna han hittar och
hur han kan få svåra saker att se enkla ut. Trodde
jag att han skulle vinna SM 2021? Ärligt talat, nej.
Men det borde jag ha trott.

SÅ HUR TRÄNAR egentligen Jung Min? När man

kommer in i hans rum finns det en enkelsäng, ett
bord, ett schackbräde samt två bokhyllor fyllda
med hundratals schackböcker. Det finns ingen
mobiltelefon, ingen dator och fram tills nyligen
inte ens internetanslutning. Jag fick höra från
Jung Mins pappa att de har haft en dator med
internet tidigare, men att Jung Min hade smugit
upp på natten, tagit datorn och sedan varit uppe
JUNG MIN SEO
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 Jung Min Seo

hela natten och spelat blixt på internet i
stället för att sova. Föräldrarna valde att ta
bort datorn så att inte Jung Min ständigt
skulle bli frestad. I stället hade han behövt
promenera 40 minuter till biblioteket i Täby
centrum om han ville spela nätblixt eller
läsa om schack.
När covid-19 slog till under våren 2020
ställdes alla turneringar in och i stället fick
schackproffs runtom i världen nöja sig med
turneringar som Titled Tuesday och Titled
Arena, utöver att representera sin klubb
i diverse lagturneringar varje vecka på
Lichess.
Föga förvånande har Jung Min varit
en nyckelspelare för Stockholms SS, och
i onlineblixtturneringarna har han redan
slagit världsspelare som Le Quang Liem,
Pavel Ponkratov, Nils Grandelius, Sergei
Zhigalko och Alan Pichot.
Hur gör man det utan internetanslutning
när biblioteket stänger på kvällen? I stället
för att sitta vid ett bekvämt skrivbord med
datormus och stor skärm har Jung Min
suttit på parkeringsplatsen utanför sin lokala
ICA med en laptop eller mobiltelefon för att
kunna ansluta till ICA:s nätverk.

n Erik Blomqvist
þ Helsingborg 2021, rond 5
Kommentarer: Martin Lokander
Jag är endast stark nog för att
kunna träna Jung Min i öpp
ningar, så för att komplettera
tränar Jung Min regelbundet
med Erik Blomqvist. De har
mötts otaliga gånger i lång
partier, och Blomqvist var en av
de första som trodde på att Jung
Min faktiskt skulle vinna tur
neringen.
I sitt inbördes möte hamnade
de i en rörig men jämn mitt
spelsställning.
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.g3
c6 5.¥g2 ¥e7 6.b3 0–0 7.0–0
d5 8.¥b2 ¤bd7 9.¤c3 ¥b7
10.¦e1 ¦c8 11.¦c1 ¦e8 12.£d3
h6 13.£b1 ¥b4 14.¦ed1 £e7
15.¤d2 c5 16.dxc5 bxc5

NEJ, JUNG MIN är ingen vanlig 19-årig

schackspelare med ChessBase och i-9
processor med senaste versionen av
Stockfish. Han sitter i sitt rum, läser schack
böcker och löser tusentals kombinationer.
Under våra träningspass är det vanligt att vi
diskuterar en ställning på min datorskärm,
när han plötsligt går till sin bokhylla och
plockar fram en liknande ställning i en av
sina böcker.
Något annat som verkligen utmärker Jung
Min är hans enorma krav på sig själv. Under
vår första träning efter att han hade vunnit
SM-gruppen förväntade jag mig att möta en
euforisk ung man med storslagna drömmar
och planer för vad han skulle göra med
prispengarna. I stället mötte jag en halv
knäckt Jung Min, som inte kunde förstå hur
han kunde spela så dåligt i rond fyra mot Pia.

SOM NI NU förhoppningsvis förstår är Jung Min

verkligen inte en normal schacktalang. Jag
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Martin Lokander och Jung Min Seo – en svårförklarig bild.

tror inte att han har ”tränat schack” en sekund i
sitt liv, han har bara gjort det han älskar mer än
något annat. För honom är schack helt naturligt –
en del av honom.
Så småningom kanske det blir rätt läge att
introducera honom för hur man arbetar med
Chessbase och den typen av arbete som jag själv
har arbetat så länge med. Men för att bli svensk
mästare och hålla god stormästarnivå räcker det
fortfarande uppenbarligen med att helt enkelt
älska spelet.
Och någonstans bland alltihop är han fort
farande en nyfiken 19-årig pojke som varje
träningspass ställer frågor som ”Varför kör de
flesta människor bilar i stället för helikoptrar?”. n


 
 
   
  
  
   
 
  


17.¤f1!?
Jung Min hittar ett intressant sätt
att spela ställningen på. Genom
att flytta undan springaren där
den inte står i vägen för de andra
pjäserna maximeras pressen
på d5–bonden. I vissa fall kan
även springaren öka pressen
ytterligare genom att hoppa
till e3 (förutsatt att taktiken
fungerar). Plötsligt har svart en
del konkreta problem att lösa i

centrum.
Ett ”naturligare” sätt att spela
på hade varit 17.e3 för att ta mer
kontroll över centrum och först
därefter öka trycket mot d5.
Efter 17.¤f1 är svarts mest
naturliga svar 17...¤b6, vilket
stödjer d5, garderar b7 samt
trycker lite på c4. Vit har dock
flera irriterande möjligheter.
Blomqvist var dels orolig för
18.¤b5, då vit har idéer som
a2–a3 för att ge löparen på b4
problem samt ¥xf6, varefter
svart inte kan ta tillbaka med
damen på grund av gaffeln på
d6. Som om det inte vore nog
finns även 18.cxd5 exd5 19.¤e3
d4 20.¤f5 följt av slag på b7 och
springargaffel på d6.
Motorn ger taktiska lösningar
för svart mot alla dessa idéer,
men vid brädet är det inte lätt
att förstå eller bedöma ställ
ningarna som uppkommer.
Blomqvist valde ett annat drag.
17...¥xc3
”Horrible move”, kommen
terade Jung Min omedelbart.
Jag tror inte han heller hade
förstått alla röriga ställningar
som hade kunnat uppkomma
efter 17...¤b6, men han har
bland annat en stark intuition
som förmodligen sa att
Blomqvist borde ha haft ett
bättre drag än att ge bort sin
löpare. Dessutom är Jung Min
mycket stark i den typen av
ställning som uppkommer med
liten för
del (löparparet) utan
några svagheter.
Rent objektivt är ställningen
fortfarande helt okej för svart,

men för Jung Min är det en
ställning med spel mot ett mål
och han vet att han kan pressa i
all oändlighet.
18.¥xc3
En kreativ spelare som Tiger
hade förmodligen gladeligen
spelat 18.¦xc3 när tornet kan
användas på e3 och 18...d4
19.¥xb7 ¦b8 20.¥g2! dxc3
21.¥xc3 ger vit fantastisk
kompensation med löparparet.
Jung Min förstår också att vit
står bra efter den varianten, men
han skulle aldrig ta den typen av
risk om han inte behöver.
18...¥c6?
I själva verket är det detta som
är svarts allvarliga misstag; en
olycka kommer sällan ensam.
Efter 18...¥a8! är svarts
ställning helt okej, men Jung
Min hade säkerligen varit nöjd
efter exempelvis 19.e3.
19.cxd5!
Problemet för svart är att
19...exd5 20.¤e3 d4 inte
fungerar då vit spelar 21.¥xd4!
och löparen på c6 borde ha stått
på a8.
19...¤xd5


 
  
  
  
  
   
 
 


Vit står klart bättre, men Blom
qvist lyckades hålla ihop det
och rädda remin tack vare ett
kreativt tornslutspel.

Jung Min är mycket stark i den typen av ställning som uppkommer
med liten fördel (löparparet) utan några svagheter.
JUNG MIN SEO
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 Jung Min Seo

n Michael Wiedenkeller
þ Helsingborg 2021, rond 3
Kommentarer: Martin Lokander
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤f3 ¤f6
4.¤c3 ¥b4 5.¥g5 h6 6.¥xf6
£xf6 7.£a4† ¤c6 8.e3 0–0
9.¦c1 £g6 10.h4!? ¦d8 11.h5
£f6 12.¦h4 ¥d7


 
 
  
  
  
   
 
 


Jung Min älskar att följa live
sändningar och i den här
öppningen har han fått
använda sig av en alldeles färsk
idé som Teimour Radjabov
introducerade när han slog
Magnus Carlsen bara ett par
veckor före SM i en av snabb
schacksturneringarna online.
På vissa sätt är ställningen lite
okaraktäristisk för Jung Min,
eftersom bonden på h5 och
tornet på h4 kräver ett visst typ
av aggressivt spel som är high
risk, high reward.
13.£c2
Ett nödvändigt drag. Damen
har gjort sitt på a4, och nu ska
den tillbaka till centrum.
13...¥e8 14.a3!
Jung Min vinner ett fantastiskt
fint angrepp i partiet, men
jag skulle säga att det som gör
honom så stark är fasen före
angreppet. Många angrepps
spelare, ofta juniorer, hade
sett bonden på h5 och tornet

på h4 och hänsynslöst gått till
angrepp. Kanske hade de spelat
okontrollerade angreppsdrag
som ¦h4–f4 följt av g2–g4. Eller
så hade de spelat drag som c4–
c5 eftersom de någon gång läst
att det är bra att låsa centrum
när man ska angripa på flanken.
När Alpha Zero revolutio
nerade hur man kan använda
sin h-bonde var det många som
lade märke till de fantastiska
angrep
pen, men det riktigt
revolutionerande
var
hur
h-bonden används för att skaffa
andra, långsiktiga fördelar. Jung
Min visar nu att han inte har
fäst ögonen på mattmotiv. Han
ser att det är ett utmärkt tillfälle
att ifrågasätta löparen på b4. Ska
svart ge upp löparparet, eller ska
löparen backa till någon passiv
ruta?
14...¥f8?!
I partiet kom svart alldeles för
trångt och löparen på f8 är inte
till någon hjälp. Det är pest
eller kolera, men jag tror att
14...¥xc3† är ett bättre val för
att åtminstone byta ett par lätta
pjäser.
15.¥e2
Ännu ett lugnt utvecklingsdrag.
Jag måste dock medge att jag är
osäker på varför Jung Min inte
spelade det mer aktiva 15.¥d3.
15...¦ac8
Tidigare har jag skällt ut några
elever när de gjort den här
typen av drag. Jag gillar inte att
ställa torn bakom en bonde om
det inte är absolut nödvändigt!
Jag är inte heller särskilt
förtjust i det här draget, men
det är svårt att föreslå några
alternativ för svart. Notera
hur h5-bonden gör ett alldeles

utmärkt jobb i att ta terräng och
göra svarts ställning trång.


 
  
  
  
   
   

   


16.¢f1! a6 17.¢g1!
Två otroligt starka drag från
Jung Min. Det finns ingen
anledning alls att börja spela
på mattangrepp för tidigt och
tillåta alla möjliga typer av
motspel. Han tar sin tid för att
förbättra ställningen så mycket
som möjligt först. Vits fördel
är enorm och Jung Min vann
ett fantastiskt angreppsparti
som endast varade 15 drag
till. Alla kan hitta mattidéer,
men de lugna, metodiska för
beredelsedragen som förbättrar
ställningen är det som verkligen
visar Jung Mins styrka.
17...£e7 18.¦d1 ¤a5 19.cxd5
exd5 20.¦f4 c6 21.¤h4 b5
22.¤f5 £c7 23.¥d3 ¤c4
24.£e2 ¢h8 25.¥b1 g6 26.hxg6
fxg6 27.¤h4 ¢g7 28.£g4 g5
29.¦f3 ¤d6 30.¤f5† ¢h8
31.¤xd6 ¥xd6 32.¦f6 ¢g7
33.£f5 ¥h5 1–0
Tidsförlust i hopplös ställning.


  
  
 

    
    
  
  


Alla kan hitta mattidéer, men de lugna, metodiska förberedelsedragen
som förbättrar ställningen är det som verkligen visar Jung Mins styrka.
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Själv fick jag känna
på hur hopplöst det känns att
spela mot Jung Min Seo när han
når den ställningstyp han trivs i.

AXEL SMITH:

 Jung Min Seo

n Axel Smith
þ Helsingborg 2021, rond 6
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.e3
¥g4 5.h3 ¥h5 6.g4 ¥g6 7.¤e5
e6 8.¤c3 ¤bd7 9.¤xg6 hxg6
10.g5 ¤g8
”Mistake”, sa Jung Min om
springarreträtten. Jag tyckte
att det var dumt att upprepa
10...¤e4, som jag spelade mot
Erik Blomqvist i SM 2016.
Springaren är i stället på väg
till f5–fältet, där den aldrig kan
köras bort.


 
 
 
   
   
   
   



11.f4 ¤e7 12.¥d2 ¤f5 13.£f3
¥b4 14.¥d3 £e7 15.a3 ¥xc3
16.¥xc3
En stark springare är inte
tillräckligt för att kompensera
för vits terräng och löparpar.
För att hålla ställningen i
balans måste svart öppna upp
och utnyttja den luft som
skapats bakom vits framskjutna
bondekedja.
16...dxc4 17.¥xc4 ¤b6


  
  
 
  
   
  
   
  


18.¥b4!?
“Very difficult move”, sa Jung
Min efteråt. ”Super hard to
find.” Hans idé är att hålla emot
...c6–c5 och undvika ...¤a4 med
hot.
18...£c7 19.¥a2 0–0–0?!
Ett
slentrianmässigt
drag
som ger Jung Min chans att
konsolidera. Därefter får han
den ställningstyp han trivs bäst
i: en statisk långsiktig fördel
(löparparet och terräng).
Jung Min påpekade efteråt
att jag var tvungen att spela
19...¤a4! 20.0–0–0 c5 21.dxc5
och absolut inte 21...¤xc5?
22.¢b1, då det är vit som har
allt spel. Men efter 21...a5!
tvingas vit retirera och Jung Min
menade att svart har tillräckligt
med spel. Bönderna på b2 och
e3 är svaga.
20.0–0–0 ¤d5 21.¥d2 £b6
22.¢b1 ¢b8?! 23.¦c1 ¦d7
24.¢a1 £d8 25.¦h2


   
 
 
  
    
 
   
  


 Jung Min Seo

n Jonny Hector
þ Helsingborg 2021, rond 8


  
  
  
  
   
    
  
   


46.£f1
”Ett svårt drag”, sa Jung Min
efteråt. ”Ett superstormästardrag.
Ett 2700–drag. Very difficult.
Tough. It’s not a Nils Grandelius
move, it’s a high level move.”
Han sa det inte av brist på
ödmjukhet, utan helt enkelt för
att det var så han kände, och för
att han skulle vilja spela sådana
drag oftare.
Efter 46.£xh5 gxh5 ger svag
heten på b2 svart hyfsat motspel
för minusbonden.
46...¦b2?
Hector borde spelat 46...£f3 och
efter 47.¦e1 ¥xg3 blir det remi:
48.fxg3 £xg3† 49.¢h1 £h4†.
47.¦e1 £xd5
47...¦b8 48.£xc4 är hopplöst.
48.£h3! f6 49.¥xf6 ¥f8
50.£h8† ¢f7 51.¥d4 1-0

Jung Min dubblade på h-linjen,
genomförde h4–h5 och vid
tidskontrollen även e3–e4.
Därefter tyckte han inte att
partiet var värt att analysera,
trots att det pågick i ytterligare
43 drag.


  
  
  
  
   
    
  
  


Vid prisutdelningen rann det
glädjetårar längs kinderna på
Jung Mins mor. Själv var han
förmodligen mest nöjd över
GM-normer och ett av dragen
mot sin förebild.

Jung Min vill ha kontroll och
undvika risker, och det är
paradoxalt att han har Hector
som förebild. Kanske kan man
säga att han spelar som en orädd
Ulf Andersson.
JUNG MIN SEO

13

RESULTATBÖRSEN
Sverigemästarklassen 2021
1. Jung Min Seo
2. Tiger Hillarp
3. Erik Blomqvist
4. Martin Lokander
5. Jonathan Westerberg
6. Pia Cramling
7. Axel Smith		
8. Isak Storme
9. Michael Wiedenkeller
10. Jonny Hector

Stockholms SS - ½ ½ ½ ½ 0 1 1 1 1
Lunds ASK
½- 0 1 1 1 ½1 ½0
SK Rockaden ½ 1 - 0 ½ ½ 1 1 ½ ½
Stockholms SS ½ 0 1 - 0 1 0 1 1 1
Stockholms SS ½ 0 ½ 1 - ½ 0 0 1 1
Wasa SK
1 0 ½0 ½- ½½1 ½
Lunds ASK
0 ½0 1 1 ½- ½½0
SS Manhem 0 0 0 0 1 ½ ½ - ½ 1
SK Rockaden 0 ½ ½ 0 0 0 ½ ½ - 1
Limhamns SK 0 1 ½ 0 0 ½ 1 0 0 -

Junior-SM 2021		
Foto: Lars OA Hedlund

Det annonserades inte ut var SM
spelades i Helsingborg, och inte ens
funktionärerna var välkomna in i
spellokalerna.
Så var inte heller industriområdet
Berga norr om stan det mest
charmiga. Gott om bilförsäljning och
biltvätt, knappt några matställen.
Några juniorer sågs inta sin lunch på
Biltema (korv med bröd).
Däremot fanns det en padelbana i
närheten som besöktes av nästan en
tredjedel av de 30 spelarna.

"Bristande erfarenhet av
arrangemang av den här
storleksordningen."
Orden är Bo Platos och gäller
SM i Helsingborg 1991. I år fanns
absolut inget att anmärka på.

"My problem is that I
sometimes don't think."
Jung Min Seo efter förlusten mot
Pia Cramling.
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SCHACK-SM

Gustav Törngren och Gabriel Nguyen förbereder sig för spel.

2

Så många spelare skickades
upp till sina rum för att inte
ha följt klädkoden.

0,75
Så många kvalitetspoäng
avgjorde till Martin Jogstads
fördel i Mästarklassen-Elit
efter en rafflande avslutning.
Avgörande var en WO-vinst
i ett annat parti efter en
blindtarmsinflammation.
Att en WO-vinst kan avgöra
toppstriden är en anledning
att inte ha nolltolerans
i Sverigemästarklassen.
Dessutom skapar det onödig
stress – nio av tio spelare var
emot. Varför inte nöja sig
med böter vid sen ankomst?

1

Antal snabbtester som
togs under pågående
spel. Utfall: negativt.

6

Så många varv i minuten
gick stundtals Jung Min
Seo i spellokalen. På den
hackiga livekameran kunde
det se ut som att han
flyttade sig från den ena
sidan av rummet till den
andra och tillbaka igen.

65

Antal drag i snitt på Jonny
Hectors två remipartier.
Sofiareglerna (mot
remianbud) kanske är
döpta efter hans dotter.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑
6
5½
5½
5½
4½
4½
4
3½
3
3

Mästarklassen-Elit 2021
1. Martin Jogstad
2. Johan Furhoff
3. Nicolaj Zadruzny
4. Eric Thörn		
5. Thomar Ernst
6. Juan Bellón Lopez
7. Bengt Lindberg
8. Hampus Sörensen
9. Vladan Nikolic
10. Thomas Johansson

6
6
5½
5
4½
4½
4
4
3
2½

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑

1. Ludvig Carlsson
Västerås SK - 1 ½ 1 1 1 ½ ½ 1 1
2. Milton Pantzar
Västerås SK 0 - 1 ½ 1 1 1 1 ½ 1
3. Hugo Wernberg
Wasa SK
½0 - ½1 0 ½1 1 1
4. William Olsson
Örgryte SK
0 ½½- 1 ½0 ½1 1
5. Axel Falkevall
Trojanska Hästen 0 0 0 0 - ½ 1 1 1 1
6. Arvin Rasti		
Team Pelaro 0 0 1 ½ ½ - 1 0 ½ ½
7. Adrian Söderström
Fagerviks SK ½ ½ ½ 1 0 0 - ½ ½ 1
8. Baldur Teodor Petersson Västerås SK ½ 0 0 ½ 0 1 ½ - ½ ½
9. Gustav Törngren
Örgryte SK
0 ½0 0 0 ½½½- ½
10. Gabriel Nguyen
Linköpings ASS 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ ½ Johan Furhoff och Stellan Brynell i kommentatorsrummet.

7½
7
5½
5
4½
4½
4
3½
2½
1½

Läs om Junior-SM på sida 26.

BILDEN BERÄTTAR
Fullsatt på Det Ny Teater
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LARS GRAHN
Foto: Calle Erlandsson

Det var en underbar afton på Det Ny Teater på
Gammel Kongevej i Köpenhamn söndagen den
30 oktober 1983. Garvade kämpen Bent Larsen
spelade en snabbschacksmatch över två partier
mot nittonårige Curt Hansen. Det var vid en tid
när det var ovisst vem som var Danmarksetta,
om man bortsåg från elotalen, enligt vilka Larsen
fortfarande tronade överst. Folk strömmade
till som aldrig förr eller senare vid ett schackevenemang som jag har varit närvarande vid.
Det var en folkfest av ett slag som man nästan
bara kan drömma om när bräden och pjäser är
inblandade. Det var en fullsatt salong, omkring
850 åskådare.
Det var Ole Grünbaum som tog initiativet
till det storslagna evenemanget. Danska massmedier ägnade honom stort intresse från mitten
av 1960-talet och en tid framåt. Han var finansminister Henry Grünbaums vildvuxne son som
provocerade många. Han var provo, hippie,
drogliberal, gurudiscipel, journalist, författare
och samhällsdebattör. Det berättade han om i sin
självbiografi Bar røv i 60'erne (2005). Han rörde
sig mellan olika genrer och i början av 1980-talet
fick han ett brinnande intresse för schack. Han
skrev helsidesartiklar i Jyllands-Posten om den
tidens stora schackmästare, och han fick hjälp
med research av Jan Løfberg.
Grünbaums nakenhappenings och andra upptåg väckte stort uppseende, och nu fick han lust
att göra något annorlunda i schackvärlden. Det
skulle bli en generationsduell på en av landets
största teaterscener.
Jyllands-Posten hade på allvar börjat konkurrera med Politiken om abonnenter i huvudstaden, och JP nappade på idén att sponsra ett
sådant PR-evenemang i Köpenhamn. Grünbaum
behövde en medhjälpare för det praktiska
genomförandet, och Løfberg ställde upp. Han satt
då i København Skak Unions styrelse.
Det skulle vara fri entré och de båda delade
ut fribiljetter på schackklubbar och vid olika

TEXT & FOTO

Redaktör för bl.a.
Schacknytt, SSKKbulletinen, Korrschack,
TfS och Inte bara schack.
Bilden berättar
blir ett återkommande
inslag i TfS.
turneringar. Jan Løfberg: "Vi var ihärdiga in i det
sista och tog oss ut till Glostrup bibliotek, där
det spelades serieschack och Vestvoldturnering,
för att dela ut de sista biljetterna. På väg in till
teatern i Oles Citroën 2CV snackade vi om att det
troligen inte skulle bli så många på plats utöver
funktionärer och aktörerna på scenen ..."
Men medan Grünbaum och Løfberg gjorde
de sista förberedelserna på teatern, fick de en
betryggande rapport: "Folk står i kö långt ner
på Gammel Kongevej!". När portarna öppnades
vällde förväntansfulla schackspelare in i
salongen.
När det hela skulle börja tonades ljuset ner och
kvällens konferencier Jørgen Hvenekilde klev
fram med pondus i strålkastarljuset på scenen.
Hans öppning glömmer jag aldrig: "Låt mig till
att börja med presentera kvällens huvudperson."
Här inträdde ett visst spänningsmoment. Skulle
han börja med att presentera Bent med tanke
på ålder och meritlista. Eller skulle han bryta
mot konventionen och i stället först nämna
Curt, Danmarks nya stjärnskott, som året fram
till den stora duellen i tur och ordning hade
vunnit junior-EM, Danmarksmästerskapet
och Nordenmästerskapet. Så vem var huvudpersonen? Svaret lät inte vänta på sig: "Det är
jag. Mitt namn är Jørgen Hvenekilde." Skratt och
applåder från en fullsatt salong.
På den tiden fanns det inte sensorbräden
och ändå kunde åskådarna följa partierna på
en filmduk i scenens fond. Arrangörerna hade
BILDEN BERÄTTAR
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funnit på råd. Hvenekilde viskade dragen i en
mikrofon efter hand som de utfördes. Bakom
scenen utförde Per Andreasen dragen på ett
demobräde, mot vilket man hade riktat en
kamera. Det var den bilden vi fick se projicerad
mot fonden. En annan kamera var riktad
mot schackuret, och vi fick omväxlande se
demobrädet och tidsförbrukningen. Det var den
finurliga lösningen i perioden mellan stenåldern
och sensorbrädena, och det fungerade utmärkt.
Per Andreasen: "När jag fick dragen av
Hvenekilde, så var de ofta kryddade med lite
kommentarer av typ 'skitdrag', 'han borde ha bytt
dam' osv. Curt vann alltså matchen med 2–0 men
i det ena partiet stod han på klar förlust. Efteråt
minns jag tydligt hur Curt frågade mig om det
var fel av honom att spela vidare när Larsen var
i tidsnöd. 'Av respekt borde jag kanske ha gett
upp', sa Curt. Jag kommer också ihåg mitt svar
till honom; att det var rent nonsens, att han
självklart gjorde rätt i att spela vidare. Och han
vann ju partiet på ett reellt sätt. Efter matchen
blev det en frågestund med spelarna. Larsen
förde sig som den världsman han var och svarade
på allt, medan Curt stod förskrämd i ett hörn av
scenen och inte sa något. Man kunde inte se att
det var Larsen som just hade förlorat matchen

med 0–2."
Till skillnad från evenemanget i stort går de
två partierna inte till schackhistorien. Året därpå
blev Curt Hansen juniorvärldsmästare. Hans
elotal passerade Larsens den 11 december 1989.
Bent Larsen dog 2010, medan Curt Hansen
sedan ett antal år tillbaka klassificeras av Fide
som inaktiv. Efter succén på Det Ny Teater slog
sig Ole Grünbaum åter in på nya vägar, han
blev IT-expert och hans artiklar publicerades i
Politiken. Grünbaum har skrivit ett tiotal böcker
i olika ämnen.
Dansk Skak Union blandades inte in i
arrangemanget, och DSU:s styrelse svarade med
att i stort sett inte låtsas om evenemanget. Det är
den typen av bedrövlig trångsynthet som ibland
drabbar nationella förbund. Schackentreprenörer
som gör något ambitiöst utom förbundets kontroll betraktas som konkurrenter, inte som en
tillgång värd att glädjas åt och att lyftas fram.
I dag, när alla större schacktillställningar
direktsänds och åskådarna i regel följer partierna
framför sina skärmar, skulle det förmodligen
inte räcka med ens en VM-match för att fylla en
teatersalong med 850 schackentusiaster. n
Artikeln publicerades ursprungligen på bloggen
”Inte bara schack”. Den har uppdaterats.

Sveriges Schackförbund söker

GENERALSEKRETERARE
Annons som beskriver befattningen publiceras på schack.se.
Skicka din intresseanmälan för jobbet till Håkan Jalling, förbundsordförande, hakan.jalling@schack.se. Gärna ett personligt brev
kompletterat med din cv. Urval och intervjuer kommer att ske
löpande.
Har du frågor eller tips om en lämplig kandidat går det också att
kontakta Håkan Jalling.
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Sommar i P1 med Pia Cramling

– en sagoberättare om
livet som schackspelare

ommar i P1 är ett av de mest populära
radioprogrammen. I år fick stormästaren
Pia Cramling det ärofyllda uppdraget
att hålla ett eget program som sändes 18
augusti. En stor händelse inte bara för
Pia själv utan också för schackvärlden.
Schack har ju fått ett stort uppsving genom
Netflixserien The Queens's Gambit. Nu blir
det ännu mer möjligheter att nå ut och
öppna dörren till denna speciella värld.
Frågan var naturligtvis hur det skulle tas emot. Måste man
vara schackspelare själv för att ha behållning av programmet?
Kan man dela med sig schacktermer till de som inte är invigda
och göra det begripligt?
En annan fråga, som Pia lyfte fram i programmet, är den
ojämna fördelningen av män och kvinnor i de flesta schacktävlingar. Pia tar upp egna idéer för att motverka, och sina
egna tankar vad det kan bero på. Vad kan man göra framöver
för att nå målet att få fler kvinnor till schackbrädet?
PIA SKILDRADE SCHACKVÄRLDEN på ett tydligt och belysande
sätt. Hon fick också fram hur schack kan få andra delar av
livet att fungera. Schack är ju inte så fristående från resten
av livet som man kan tro, utan mycket hänger ihop. Här fick
vi ta del av prestationsångest, kärlek, sorg och allt det som vi
människor kan möta genom livet. Vi var säkert många som
smålog åt Pias berättelse av sitt första möte med en spanjor
som skrev färgglada protokoll. Vad hon inte visste då var
att den spanjoren skulle bli hennes framtida och nuvarande
livskamrat.
Schack är spännande. Inte bara på brädet! Hör bara på
skildringen av att resa till en turnering i skottsäker bil och att
spela en lagmatch från sjukhussängen.
Vi fick också höra om att vara ensam tjej i turneringar och
hur det kändes att vara i en mansdominerad värld. Här bjöd
Pia på en historisk överblick av damschack och berättade om
Stockholms första kvinnliga schackklubb som startades 1912.
Idag har Sveriges Schackförbund ett stort fokus på damschack. Pia efterlyser mer arrangemang och ett sådant väntar
framöver i form av en Dam-Weekend i början på december.

Gör som över en miljon
svenskar – lyssna på Pia
Cramlings sommarprat:
sverigesradio.se/avsnitt/
pia-cramling-sommarprat-2021

RECENSENT

SUSANNA BERG LAACHIRI

damschackredaktör på
schack.se och bloggare på
schackelina.bloggo.nu
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Klubbfokus i förbundsstyrelsen

Glädjande nog tog alla platser slut en vecka
efter inbjudan gått ut. Personligen tror jag
inte att det var en slump, att det hände precis
samtidigt som sommarprogrammet sändes.

Illustration: Ulf Billqvist

Lyssna även på Ulf Anderssons sommarprat i P4 Västmanland 2010:
sverigesradio.se/artikel/3785923

2 % av svenska spelare med elotal är kvinnor, men damschackspelare ska inte behöva känna sig utanför. SSF arrangerar damträffar på nätet med Pia Cramling och Ofelia Thörnqvist. Dessutom är en damallsvenska på gång – läs mer på sida 4.
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INTERVJU AXEL SMITH

A

Foto: Lars OA Hedlund

PIA HAR ETT STORT engagemang för damschack
och är en stark förebild. Hon har redan gjort
mycket och med sommarprogrammet ännu
mer! Hennes tips på hur man kan komma
igen efter många förluster kan betyda mycket.
Hon delar även med sig av andra kloka och
värdefulla råd.
Det är svårt att känna sig ensam på en tur
nering, menar Pia, därför är det viktigt att det
blir fler kvinnor som spelar.
Efter att Pia berättat om sina drömmar och
vad hon vill uppnå i sin schackliga karriär
lyssnar vi på avslutningslåten: Marie Fredriks
sons Ännu doftar kärlek.
En passande avrundning på ett program
där kärleken till schack känns starkare än
någonsin. n

Angelica Lindberg började spela schack i Gävle Schackallians för fem år sedan.
När pandemin slog till såg hon till att de anmälde sig till Swedish Team Chess
Battle. Snart hade de vanliga klubbkvällarna ersatts av träffar på Lichess. Vid
SSF:s kongress i Helsingborg blev Lindberg invald i förbundsstyrelsen.
ngelica Lindberg tog inte kontakt med Gävle SA
för att bli medlem. Hon hade hört att det skulle
finnas en schackklubb för kvinnor och undrade
om de visste vem hon skulle vända sig till.
– Nej, svarade tränaren Jan-Henrik Sandberg. Men kom
till oss! Vi har en nybörjarkurs.
Lindberg förvånades över hur välplanerade träningarna
var, med omfattande material och pedagogiska genom
gångar. Att hon kände sig välkommen var en stor anled
ning till att hon fortsatte.
– I början var vi bara två stycken på kursen, men jag blev
snabbt fast. Sedan blev vi fler och fler – en rolig blandning
av vuxna och barn mellan 3 och 82 år.
När Gävle SA blev aktiva på Lichess i början av pan
demin anslöt spelare från närbelägna klubbar, och med 59
medlemmar blev det nästan en Norrlandsallians. Ett guld
i blixtligan och ett silver i snabbschacksligan är stort för en
förening som var utan lag i Allsvenskan, men för Lindberg var
träningarna minst lika viktiga. Speciellt nu när hon flyttat från
Gävle till Sjöbo i Skåne för att bli kanslichef i kommunen.
– Efter någon månad märkte jag att en av de saker jag sak
nar mest är schacket, både klubbgemenskapen och partierna.
I VALBEREDNINGENS förslag inför kongressen presenteras
Angelica Lindberg som en schackförnyare. Hon brinner för
klubbschack, men tycker att det är för tidigt att uttala sig
om sin roll i styrelsen.
– Vi har inte haft något riktigt styrelsemöte än. Men en
viktig fråga är naturligtvis hur vi ska få de som nu blivit
intresserade av schack att komma till klubbarna och att
stanna kvar.
– Nya spelare hittar till schack.se, men kanske inte till
Lichess. Det måste man synliggöra.
Tror du att det är viktigt med fräscha välkomnande lokaler?
– Kanske finns det en rädsla hos vissa att gå ner i en
källare, det är inte lika lätt att känna sig bekväm där. Men
viktigast är ändå att ta hand om de nya spelarna. Alla
schackspelare borde se sig som schackambassadörer.
Själv spelade hon i SM året efter att hon gick med i klubben.
– Jag tycker inte om att förlora, men var förberedd på att

förlora alla partier. Och jag fick bra stöd
av klubbkompisarna med att analysera –
har aldrig lärt mig så mycket på en vecka.
Så hur är en klubb välkomnande för
nya medlemmar? Kan förbundet göra
en checklista?
– Det kan absolut finnas någon
slags riktlinjer och ett gemensamt
undervisningsmaterial, men det är också
ett jobb som måste göras i varje klubb.
En bra början är om man pratar mer om
sådana frågor i klubbarna.
– Det gäller även damschack. Det
känns viktigt att man möjliggör att fler
tjejer hittar till schacket och stannar
kvar.
– Där gör Ofelia Thörnqvist ett jätte
bra jobb med att lägga ut info om dam
träffarna i olika kanaler. Det känns som
att det blivit fler och fler spelare. n

FOTNOT: Schackklubben för kvinnor var ingen klubb, utan ett integrationsprojekt.

ANGELICA LINDBERG
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du bör spela på. Med denna
kunskap blir det mycket lättare
att spela när brädet att fyllt av
pjäser. Låt oss titta på en klassisk
öppning.
Avbytesvarianten i Spanskt


   
 
   
    
   
    
 
    


MARTINS SCHACKSKOLA
Bondespel
I början av året skickade TfS ut en läsarenkät.
Av de inskickade svaren uppmärksammades
många vädjanden efter konkreta träningstips.
Tanken med denna spalt är att fylla denna
uppgift. Här kommer jag att dela med mig av
mina tankar om hur berikande schackträning
kan gå till. Andra temat ut är bondespel.

PÅ 1700-TALET MYNTADE Philidor uttrycket att
"bönderna är schackets själ" ("pawns are the soul
of chess"). Lite väl djupt, kan man tycka. För en
nybörjare är det enkelt att vända ett underläge
med bonde under. Då är det i första hand
andra faktorer än bönderna som avgör. Men ju
bättre schackspelare man blir, desto mindre blir
marginalerna för att vinna ett parti. En bonde upp
för en bättre spelare leder ofta därför till enkel
vinst. Och om det inte är materiellt övertag kan
det vara bondestrukturen som avgör.
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MARTINS SCHACKSKOLA

DEL 2
SKRIBENT: MARTIN JOGSTAD
Vinnare av
Mästarklassen-Elit
2021 och tidigare
ungdomsredaktör.
Idag student i
statsvetenskap
och ambitiös
Fidemästare.
döljer sig en hel del
sanning. En lätt illustration, och ett i samma veva
vanligt träningstips, är att:

BAKOM PHILIDORS CITAT

→ välja en öppning du spelar
→ plocka bort alla pjäser utom bönderna
→ studera bondestrukturen på brädet
Utifrån bondestrukturen går det att identifiera
vilka fält som svaga, var du har utposter för dina
pjäser och inte minst vilken sida av brädet som

Framför oss har vi det klassiska
slutspelet från Avbytesspanskt.
Vad vi kan se från bondestrukturen är att vit har en
strukturell fördel, då svart har
dragit på sig en dubbelbonde
efter Lb5xc6.
I ett vanligt parti kompenseras
svart med löparparet som ger
aktivt motspel. För att förhindra
detta kan vit försöka byta så
många pjäser som möjligt
i hopp om att nå slutspelet
framför oss. Detta är lättare
sagt än gjort, men om man ska
spela Avbytesspanskt så gäller
det att förstå att detta slutspel är
helt förlorat för svart. Låt oss se
varför.
1.¢e2 ¢e7 2.¢e3 ¢e6
Kungarna är aktiverade, dags att
börja flytta bönderna.
3.f4 c5 4.c4! c6 5.g4 b5 6.b3!
Ett viktigt drag. Plötsligt ser vi
att vits tre bönder på damflygeln
lätt stoppar svarts fyra bönder.
Samtidigt kan vit skapa sig en
fribonde på kungsflygeln och
nu handlar det bara om att bryta
igenom.
6...a5 7.e5 a4 8.¢e4 axb3 9.f5+

¢e7 10.axb3 f6 11.¢f4 ¢f7
12.g5


    
  
   
  
   
   
    
    


Vit vinner. Det finns många sätt
att vinna det här slutspelet, men
för vinna gäller det att använda
vits bondemajoritet. Om något
är oklart, prova gärna att spela
ställningen mot en träningspartner eller datorn!
Vi går vidare med nästa exempel.


   
 
   
    
    
    
 
    


Vinner vit även detta slutspel?
För att göra bondestrukturens
betydelse ännu tydligare har jag
ibland låtit mina elever peka ut
skillnaden mellan föregående
och detta slutspel. Att bonden
förflyttas ett steg åt vänster från
e4 till d4 är alla snabba med att
peka ut. Men vilken inverkan
det har på ställningen är inte
lika lätt.
Faktum är att slutspelet
är remi. Denna gång behövs
ingen lång variant, utan
skillnaden är att här kommer
inte vit att kunna använda en
bondemajoritet för att skapa en

fribonde. Det är ju 4 mot 4 på
damflygeln. Svarts dubbelbonde
kan därför inte betraktas som
samma strukturella svaghet,
vilket gör att vit inte kan vinna
genom att byta ner till denna
ställning. Prova gärna att spela
även denna struktur!
POÄNGEN ÄR ATT genom att förstå
din bondestrukturs betydelse,
kommer du lättare att kunna
orientera dig i mer komplexa
ställningar. Det låter ganska
simpelt, men med en massa
olika varianter i huvudet är
det alltför ofta dessa grundliga
principer glöms bort. Försök
lösa följande exempel:

 Ray Robson

n Alexander Ivanov
þ Saint Louis 2011


    
 
  
    
   
   
  
    

Vit vid draget, vad spelar du?
1.¤xg6!
Vi har konstaterat att det
klassiska slutspelet i Avbytesspanskt är vunnet för vit. Med
denna insikt ska vi byta pjäser!
1...£xg6
1...¢xg6 gör ingen skillnad.
2.£d3+! £f5 (2...¢h5? 3.g4+
¢h4 4.£g3 matt) 3.f4 £xd3
4.cxd3 ¢f5 och vi har samma
ställning som partiet.
Med partifortsättningen i
åtanke kanske 1...fxg6!? hade
gett bättre remichanser, då
MARTINS SCHACKSKOLA
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Sam Shankland i Wijk aan Zee.


    
  
   
   
    
   
   
    

I normala fall vill vit inte spela
d3–d4, men utan detta drag är
det svårt att komma vidare på
kungsflygeln.
7...g6
Principiellt bör svart byta av sin
dubbelbonde med 7...c5, men
vits aktiva kung tillsammans
med de framskjutna bönderna
avgör. 8.dxc5 ¢xc5 9.¢e4 ¢c6
10.f5 ¢d7 11.h4 och svart
kommer aldrig att få fart på
sin bondemajoritet, för så fort
c-bonden kommer till c5 så
glider vits kung in på d5. Vit kan
å andra sidan bara gå fram med
sin bondemajoritet. Vinst!
8.¢d3 h5 9.g4 hxg4 10.hxg4 a5
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MARTINS SCHACKSKOLA

Foto: Frans Peeters, ﬂickr.com/photos/suspeeters

damerna är kvar på brädet. Efter
2.e6! är det hur som helst svårt
att se hur svart ska överleva.
2.£d3 £xd3 3.cxd3 ¢g6 4.f4
¢f5
Ställningen har ändrats en
aning men vits bondemajoritet
på kungsflygeln kvarstår. Svarts
aktiva kung tvingar dock vit att
spela exakt.
5.¢f2 ¢e6 6.¢e3 ¢d5 7.d4!

Dags att hitta ett genombrott.
11.f5! g5
11...gxf5 ändrar inget. 12.gxf5 c5
13.e6! fxe6 14.f6! ¢d6 15.dxc5+
¢d7 16.¢e4 med vinst.
12.b3 b6 13.a3 c5


    
   
    
  
   
  
    
    


Svart försöker frigöra sig, men
nu är det dags att avgöra partiet.
14.e6! fxe6 15.f6! ¢d6
16.dxc5+ bxc5 17.¢e4 ¢d7
18.¢e5 1–0
från
boken "Small Steps to Giant
Improvement – Master Pawn
Play in Chess" skriven av den
amerikanske stormästaren Sam
Shankland. I boken menar han
att många spelare har en känsla
för om ett bondedrag är bra eller
dåligt, men att färre kan förklara
anledningen bakom detta. I vårt
fall är det lätt att skylla Ivanovs
förlust på en klumpig dubbelbonde, men om vit inte hade
haft en bondemajoritet hade

EXEMPLET

ÄR

HÄMTAT

dubbelbonden inte varit så
dålig. Shankland menar att det
är viktigt att gå ner på djupet för
att förstå hur man ska hantera
bondespel. Här finns det mycket
att lära, för nya såväl som mer
erfarna spelare.
INSPIRATION rekommenderar jag att spana in Shanklands bok, som även har en
uppföljare inom samma ämne.
Ett annat tips jag själv har fått är
att överblicka sina egna partier i
hopp om att hitta situationer där
man misshandlat sitt bondespel.
Ställ dig frågan varför du har
spelat som du gjorde, eller vad
som är anledningen till att ett
annat drag vore bättre. Har
du tur kanske du hittar några
liknande exempel som bildar ett
mönster. Väl uppmärksammat
kan detta sedan suddas ut. Det
är kul att utvecklas i schack! n

ANNONS
SCHACK FÖR SKOLELEVER är en arbetsbok

100 kr inkl frakt

med 72 sidor för nybörjare och 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”
med klistermärken medföljer.
Uppföljaren är på engelska. Den är
lite mer avancerad men fortfarande för
nybörjare. Det är ett sätt att både träna
engelska och schack på samma gång!

’’

Det är en mycket bra bok med
många klistermärken där man lär sig
olika schackmattar. När jag spelar schasar
jag motståndarens pjäser tills han slarvar
bort dem. Då slurpar jag i mig dem och så
är han helt plundrad!
Selma, 7 år
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¤ Ungdomssidorna

Isak Storme debuterade i
Sverigemästarklassen i somras
och är ungdomsredaktör i TfS.

Ludvig Carlsson svensk juniormästare
Kampen om årets Junior-SM-titel blev en jämn historia, där segern till slut stod mellan
klubbkamraterna Milton Pantzar och Ludvig Carlsson. Det var länge jämnt men med en
fenomenal avslutning klarade Ludvig att bärga segern med blott en halv poängs marginal. Trea
kom Hugo Wernberg efter en fin debut i JSM.
LUDVIG CARLSSON kan beskrivas som
oberäknelig i både spelstil och resultat.
I form av öppningar har Ludvig spelat
ungefär allting och hans partier går
från att vara fullständigt vilda och
oöverskådliga till att vara tekniska i Ulf
Anderssons anda.
Inför Junior-SM 2019 pekades
Ludvig Carlsson ut som en potentiell
“dark horse” och beskrevs som en
“orädd vinnartyp” av Stellan Brynell i
hans stalltips. Detta infriades inte då,
men i år visade Ludvig på vilken nivå
han är kapabel att prestera.

Grattis! Är du överraskad?
– Nej. Någon måste vinna.
Målet med JSM var att vinna även
om jag visste att det inte skulle bli
enkelt och att det inte bara är jag
som avgör vem som vinner.
Hur förberedde du dig inför
turneringen?
– Jag kollade vilka som var
anmälda och preppade specifikt
för några av motståndarna.
Du gick nyss ut ditt första år på
NTG. Hur har detta påverkat
din satsning?
– NTG har hjälpt mig. Det
är många starka och ambitiösa
schackspelare på samma plats.
Jag har alltid lagt ner mycket
tid på schack men NTG har
hjälpt mig använda tiden mer
effektivt, tror jag.
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Inför sjätte ronden var Milton
Pantzar i ensam ledning med
4½/5, följd av Ludvig och Hugo
med 3½/5 vardera.

 Ludvig Carlsson

n Milton Pantzar
þ JSM Helsingborg 2021
Kommentarer: Carlsson och Storme
1.e4 c6 2.¤f3 d5 3.d3!?
Ett ganska modernt drag. Vit
menar att svarts bonde står fel
på c6 i det troliga slutspelet.
3...dxe4 4.dxe4 £xd1† 5.¢xd1
Rockad är inte lika viktigt då
damerna är borta.
5...¤f6 6.¤bd2 g6
Rekommenderas av Erwin
L’Ami i hans Chessable-kurs om
Caro-Kann.

7.¤e1
Vit spelar gärna f3, springaren
står bättre på d3 längre fram
och vit är inte säker på var man
ska placera f1-löparen. ...¤g4
är också ett drag som då aldrig
kommer att vara obehagligt.
7...¥h6N


 
 
 
 
   
 
 



Först här fick jag börja tänka
själv. Svart hotar att vinna bonde

med ...¥xd2 följt av ...¤xe4.
8.f3
Jag försvarar bonden och gör
ett drag som ändå var en del
av planen. Vits bondekedja gör
ett bra jobb i att ta bort rutor
som svarts pjäser kanske skulle
använda annars. Springaren på
f6 kan aldrig gå till d5 men vit
skulle kunna använda rutan d4
längre fram.
8...¥e6
Svart satsar på snabb utveckling.
9.a4!?
Tar terräng på damflygeln och
försöker provocera fram svag
heter.
9...a5!?
Svart stoppar vits bonde från att
fortsätta gå. Fältet b6 blir svagt
vilket gör att a5-bonden kan bli
svag.
10.b3!?
Jag vill spela ¥a3, som sätter
press på e7 så att svart inte kan
flytta kungen, vilket behöver
göras för att få med tornen.
10...¤fd7 11.¥b2 f6
Naturligt för att ha kungen
närmare centrum (på f7) men
svart får en svår ställning. Bättre
vore 11...0–0!? för att ta med
tornet.


  
 
 
 
  
  
 
 


12.¥c4!
Svarts löpare är ogarderad på
e6 vilket gör att vit lyckas byta
vitfältarna varefter vit kommer
att ha en bra springare på c4.
12...¤c5

12...¥xd2 bemöts med 13.¥xe6!.
13.¥xe6 ¤xe6 14.¤c4
Springaren på c4 är väldigt bra.
Ibland kan den hoppa in på b6
och annars pressar den mot
svarts ensamma a5-bonde.
14...¤a6?!
Svart försöker spela konkret och
menar att alla pjäser är aktiva
och tror att ett angrepp mot vits
kung kommer att lyckas.


  
 

 
 
  
 
  


15.¥c3!
15.¤xa5?! 0–0–0† 16.¢e2?
¦d2† 17.¢f1 ¥e3 blir hemskt
dåligt för vit. Denna variant
visar att svarts aktivitet inte är
att leka med.
15...b5
15...0–0–0† hade nog varit en
bättre chans. 16.¢e2 är möjligt
att spela nu när d2-fältet är
kontrollerat. Efter 16...¤b4
är vits ställning strukturellt
sundare än svarts, vilket kräver
att svart spelar uppfinningsrikt
för att kompensera detta. Det
kan vara svårt i ett praktiskt
parti. Bäst är kanske 17.h4 för
att aktivera tornet.
16.¤xa5 0–0–0†
Förmodligen det förlorande
misstaget. Vit har vunnit en
bonde och hotar att ta en till.
Svarts motspel fungerar inte.
16...¤ac5 är ett supersvårt
drag som datorn föreslår. Det
är svårt att förstå men datorn
försvarar sig konkret och menar
att svart inte är förlorad.

17.¤d3 ¦d6 18.e5
Svarts ställning kollapsar helt.
18...fxe5


  
 

 
 
 
  
  

19.¤xc6!?
Tjusigt, men inte det enda bra
draget.
19...¦xc6 20.¥xe5
Vit hotar ett helt torn på h8 och
axb5, som leder till en ställning
med 3 bönder fler. Svart är helt
förlorad.
20...bxa4 21.¥xh8 axb3 22.cxb3
¤ac7


 
   
 
 
  
 
 
  


När man får en vinstställning
som denna så gäller det att inte
slappna av utan använda 110 %
fokus. Jag klarade uppgiften bra.
23.g3 ¤d5 24.f4 g5 25.f5
¤ec7 26.¦c1 ¦b6 27.b4 g4
28.¦c5 ¦a6 29.¥e5 ¦a2 30.¤f4
¥xf4 31.gxf4 ¢d7 32.¢c1 e6
33.fxe6† ¢xe6 34.¢b1
1–0
Skönt att vinna, men ännu var
det tre ronder kvar.

UNGDOMSSIDORNA
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Avslutningsronden
Sista partiet var som upplagt för
spänning. Ställningen var helt
lika mellan Milton och Ludvig,
och i händelse av lika poäng
väntade särspel. Vi hoppar in i
ett kritiskt läge i Ludvigs parti.

 Axel Falkevall

n Ludvig Carlsson
þ JSM Helsingborg 2021


 
 
  
   
    
 
  
  

15.¥h7
Partiets första nya drag efter
en teoretisk öppning, och här
begår Ludvig ett misstag som
hade kunnat bli kostsamt.
15...¦f8
15...¦g7 är bättre för att hålla
tornet på en öppen linje med
den taktiska skillnaden att 16.e4
kan bemötas med 16...¦xg5!
17.¤xg5 ¥f4†. Spelar vit i stället
16.¥d3 har svart förmodligen
inget bättre än att upprepa drag
med ...¦g8, något som inte
passade Ludvig med tanke på
turneringssituationen.
16.e4!
Tar initiativet och utnyttjar
att vits pjäser är bättre
mobiliserade. Vits kung står
märkligt, men Axel bedömer
korrekt att svart kommer att ha
svårt att generera motspel mot
den.
16...dxe4
Tvunget.
17.¤xe4 ¥d6
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18.d5!
Ett mycket starkt drag som
öppnar e-linjen
18...¥xd5 19.¤xd6† cxd6
20.£a4!
Vit har bindningar överallt och
kan spela ¦e1.
20...¥c6
Det är lätt för svart att kollapsa
men Ludvig kämpar bra.


  

  
  
 
  
  
 


21.£f4
Missar en vinst med 21.¦ae1†
¤e5 22.£d4. Efter 22...£a5†
23.¢c1 smiter vits kung.
21...£a5† 22.b4 £d5† 23.¢c3?
Till synes förbereder vit ¦e1
eller ¥xf6 med avgörande fördel,
men Ludvig hade en obehaglig
överraskning på gång.


  

  
   
   
   
 
 


23...£xf3†!!
Pötsligt behöver vit byta
damerna och kan glömma matt.
Sannolikt står vit fortfarande
okej, men det är svårt att ställa
om sig psykologiskt från att ha
angrepp till att försöka hålla ett
slutspel med bonde under.
24.£xf3
24.gxf3 bemöts med ¤d5†.
24...¥xf3 25.gxf3 ¦c8† 26.¢b3
¤xh7 27.¦xh7 ¤e5
Ställningen
har
svängt
fullständigt och bara svart kan
stå bättre.
28.¦e1 ¢d7 29.f4 ¤c6 30.¥h6
¤d4† 31.¢b2 ¦c2† 32.¢b1
¦h2! 33.¥xf8 ¦xh7


   

 
 
    
 
 
 


Löparen på f8 kan inte komma
ut och svart vinner.
34.¦e7† ¢c6 35.¦e8 ¤f5
36.¢c2 ¦h2† 37.¢b3 ¦f2
38.¦c8† ¢d7 39.¦c4 ¦f3†
40.¢b2 ¦h3 0–1
En pittoresk slutställning där vits
löpare har satt sin sista potatis.
Med denna vinst fullföljde
Ludvig en segerrad med fem
partier, vilket gav imponerande
7½ poäng. Samtidigt spelade
Milton remi och Ludvig var
därmed klar vinnare. För övrigt
tycks 7½ poäng vara vanligaste
poängskörden bland JSMvinnare och de senaste fem
upplagorna sticker endast Jung
Min Seo ut, som 2017 tog 8/9
poäng.

IM Hampus Sörensen
Drygt två år efter att Hampus Sörensen tog sin första IM-norm i danska Fredericia säkrade han
den sista IM-normen i Copenhagen Chess Challenge med två ronder till godo (!). Utöver att
detta är en glädjande framgång för en av landets mest lovande och ambitiösa juniorer innebär
det även att Sverige för första gången på flera år har flera internationella mästare än Norge på
juniorsidan. Här delar Hampus med sig av ett av partierna från turneringen.
 Hampus Sörensen

n Dara Akdag
þ Copenhagen Chess Challenge
Kommentarer: Hampus Sörensen
Jag hade 5½ och behövde ytter
ligare en poäng för att bli IM!
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.¤c3
exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.¥d3
¥g7 8.h3 0–0 9.¤f3 ¦e8 10.0–0
a6 11.a4 ¤bd7 12.¦e1
Allt detta är väldigt normalt i
Benoni.
12...¤e5 13.¤xe5 ¦xe5 14.¥f4


 
 

  
  
 
  
   


14...¦e8
14...¤h5!? 15.¥xe5 ¥xe5 är ett
intressant kvalitetsoffer med
spel på de svarta fälten.
15.¥h2 ¤d7!? 16.£b3
Ett intressant drag som stoppar
svarts dam från att nå b6. Efter
16.¥xd6?! följer 16...£b6 med
dubbelhot.
16...¤e5 17.¥f1 ¦b8?!
Bättre är 17...f5.
18.f4! c4 19.£b4!
19.£a3?! £b6† 20.¢h1 ¤d3
21.¥xd3 cxd3 22.¦ad1 £f2 är
oklart.


 
 
 
   
 
   
   
  



  
 
  
  
  
 
 
 


19...¤d3
Efter 19...a5 20.£a3 £b6†
21.¢h1 ¤d3 22.¥xd3 cxd3 ser
vi en klar skillnad i att vit har
b5-rutan: 23.¤b5! med stor
fördel
20.¥xd3 cxd3 21.¦ad1 b5
21...£h4!? är ett litet irriterande
drag.
22.axb5 a5 23.£a3 £b6†
24.¢h1 £f2 25.¦f1 £c2
26.£xd6 ¥f8!?
Ett drag jag missade, men så
länge jag inte tar tornet är det
lugnt.

Vi har hamnat i ett slutspel som
jag tror är vunnet för vit.
33...a3 34.¥d6 axb2 35.¥xf8
¢xf8 36.¤b1 ¢e7 37.fxg6
hxg6 38.¦d2 £xc6 39.¦xd3
£xe4 40.¦b3 f5 41.¦xb2 g5
42.¦bf2


 
 
  
 
   
 
 
 


27.£c7
Inte 27.£xb8?? ¥xh3!.
27...a4 28.f5 ¦b7 29.£c6
¦be7 30.d6 ¥b7 31.dxe7 ¥xc6
32.exf8£† ¦xf8 33.bxc6


  
   
  
  
   
 
 
 


42...f4
42...g4!? oroade mig lite då
jag inte riktigt vet om jag kan
behålla båda bönderna, men vit
bör naturligtvis vinna.
43.¤d2 £h7 44.¦e1† ¢f8
45.¤f1! £h4 46.¦ee2 ¢g7
47.¤h2 £h8 48.¦e7† ¢g6
49.¦fe2 £c3 50.¤g4 f3
51.¦2e6† ¢f5 52.¤h6† ¢f4
53.¦f7† 1-0
Nu kan ni kalla mig International
Master Sorensen! :)
UNGDOMSSIDORNA
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TRÖTT!

HECTORS PÄRLOR
FÅ SPELARE har lika många

guldkorn i sin partisamling
som Jonny Hector.
I somras publicerades fyra
av de mest minnesvärda på
schack.se under vinjetten
"Hectors sommarpärlor".
Under hösten följer
ytterliggare fyra i TfS.
Ta del av de första på

DAMERNA
I SEVILLA

U

nder åttitalets andra
hälft reste jag mycket
runt i Spanien. Ett
härligt
schackland
på den tiden – och kanske fortfarande. Man spelade med i en
turnering och när den närmade
sig slutet hörde man med de andra
spelarna var nästa turnering var
på gång. Så reste man dit och
fortsatte spela, ofta med bara
några få dagars mellanrum mellan
turneringarna.
Många gånger reste jag med
Jaan Eslon som var Sveriges bidrag
till spanskt schack på den tiden.
Han visste fantastiskt mycket
om schack. Nåväl, partierna var
många och de flesta glömdes bort
men ett par förtjänar att bli sedda
en gång till. Detta parti spelades i
den öppna turneringen i Sevilla,
Andalusien, och där gör man
saker och ting med passion.
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15...b6 16.£f2 ¤c6 17.£h4
 Jonny Hector
n Juan Carlos Rodriguez Talavera ¤d4 18.f5 ¤xc2 19.¥f4
þ Sevilla Open 1986

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 g6
4.¥c4 ¥g7 5.0–0
I mer än 30 år har jag spelat den
här ställningen. Varje gång har
jag hoppats att svart ska spela
5...e6, för då kan vit kasta in det
överraskande 6.d4, som det stod
i en gammal bok jag hade.
Under de 30 åren var det en
endaste gång mina motståndare
spelade 5…e6. Då fick jag
äntligen in 6.d4. Det visade sig
inte vara något särskilt.
5...d6 6.¤g5 ¤h6 7.f4 0–0 8.h3
e6 9.a4


 
 
 
    
 
   
  
  


9...¤b4
9.a4 var fel, och det riktiga
för svart hade varit att först
spela 9…d5 och efter 10.exd5
kommer 10...¤b4. Om vit
då flyttar på centrumbonden
finns där kanske en irriterande
schack på d4.
10.d3 d5 11.¥b3 dxe4 12.dxe4
¥d7 13.¥e3 £c7 14.¥c4 ¦ad8
15.£e2
Vit börjar samla sina styrkor på
kungsflyglen och svarts motspel
är inte så lättfunnet.

   
 
  
   
 
   
  
   


Vit står bra. Hur mycket har
jag offrat? En bonde. En bonde!
Sällan får man sina angrepp och
sitt initiativ så billigt. Den enda
vita pjäsen som inte anslutit
armén är tornet på a1; det kan
svart gärna få.
19...e5 20.¤d5 £d6 21.¥d2
¤xa1
Som svartspelare i Sicilianskt tar
man material, hoppas och ber.
22.f6 ¤c2 23.fxg7 ¢xg7


    
 
   
   
 
   
  
   


24.£xh6†
Olé! Inte svårt men vackert ändå.
24...¢xh6 25.¤e6†
Och uppgivet. Efter 25... ¢h5
finns det olika vägar till matt.
Min favorit är 26.g3. Partiet var
inte så svårt, men damoffer är
trots allt damoffer.

I

Danmark, där jag bor sedan 30 år,
är de emellanåt rätt så duktiga på
att arrangera turneringar. Några är
stora och starka, andra är små och av
blandad styrka.
Något som ändrat sig de senaste tio åren är att
de ofta spelas med ett kortare förlopp än vad man
gjorde förr. Lite som Sveriges GP-turneringar.
Vanligt är varianten med nio partier på fyra och
en halv dag. Det är hårt! Förmiddagsrond från 10
till 14:30 och sedan på det igen klockan 15 med
fyra–fem timmars spel.
Det här partiet är från en sådan turnering i
Ballerup, som ligger i utkanten av Köpenhamn.
Dessvärre för min del så ligger det i fel kant i
förhållande till Helsingör, där jag bor, så före och
efter ronderna kan jag lägga till två timmars resa
var väg. Man blir sliten efter ett par dagar. Men det
arrangeras en turnering och arrangörerna lägger
ner ett jättejobb för att hjälpa till, så jag deltar
gärna varje gång jag har tid.
Det är inte bara jag som märker det hårda
tempot. Varje år utspelar det sig underliga saker,
bortsättningar, spelare som bryter turneringen
och annat.

En gång var jag uppe och gick och kikade då
på ett parti mellan två IM, där svart hade spelat
lång rockad. På ett tidigare varv hade jag dock lagt
märke till att svarts torn hade stått på b8. Över
axeln på den ena spelaren kunde jag i protokollet
se att svart hade spelat ¦a8–b8, lite senare ¦b8–a8
och ytterligare något drag efter det var det klart
för lång rockad. Därefter hade partiet spelats
vidare en fyra–fem drag till.
Vad är då det korrekta att göra som åskådare?
Jag påtalade det för domaren som i sin tur gick in
och fick spelarna att spela partiet baklänges till det
läge där de hamnat på villovägar.
Det var också under en av dessa turneringar
som den danske stormästaren blev så arg på sin
motståndares osportsliga uppträdande att han
efter att spelat bort sin vinstställning drämde
sin dam rakt igenom en av centrumrutorna på
livebrädet och tog livet ur det brädet, sade några
passande ord och gick sin väg i vredesmod.
Det sker helt enkelt oväntade saker i den här
turneringen. Själv har jag fortfarande inte förstått
hur jag resonerade i det följande partiet. Jag var
nog trött.

 Jonny Hector
n Simon Bekker Jensen
þ Köpenhamn 2013
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 ¤f6
4.¤c3 cxd4 5.¤xd4 a6 6.¥g5
¤bd7 7.f4 £c7 8.£e2 h6
Det draget duger visst inte
riktigt.
9.¥xf6 ¤xf6


 
  
   
    
   
    

  


10.e5
Full fart framåt!
10...dxe5 11.fxe5 ¥g4 12.£e3
¤d7 13.h3 ¥e6 14.0–0–0 g6
15.¤xe6 fxe6 16.¥d3 ¤xe5


  
   
 
    
    
  
 
  


17.¦hf1
Listigt. Om svart inte ser upp så
kan jag offra damen på e5 och
sätta matt med ¥xg6.
17...¥g7 18.£xe5
1–0
Skönt med ett så kort parti,
tänkte jag. Någon minut senare
grumlades glädjen något när en
klubbkamrat kom fram och sade
att 17.¦hf1 var ett kyligt drag
när 17.£xe5 följt av 18.¥xg6
matt vann direkt. Jag förberedde
något som redan var klart. Många
konstigheter i Copenhagen Chess
Challenge ... n
HECTORS PÄRLOR
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HOPPSAN!

IAN & CATHY ROGERS

är makar och schackjournalister som bevakat
turneringar världen runt sedan 1980-talet. För att stödja
schacktidskrifternas fortlevnad publicerar de inte något
material online. Denna artikelserie är skriven från deras
hem i Sydney. Ian har letat upp snöpliga partislut och
kontaktat spelarna för att få reda på vad som hände.

I dessa uppgifter kan du inte lyckas sämre än spelarna!
Din uppgift är att hitta ett bättre drag än ”Uppgivet”.


  
 
 
  
 
 
  
 


1. Anna M. Botsari – Peng Zhaoqin
Thessaloniki Women’s Olympiad

2. Magnus Carlsen – Veselin Topalov
Morelia/Linares 2007

Efter 36...¥d7 såg vit inget sätt
att rädda springaren och gav
upp. Den grekiska kaptenen kom
snabbt fram och påpekade irriterat
att det finns en vinst. Hur?

Topalovs manager hade hittat ett
försvar för svart, och när Topalov
tänkt i fem minuter sa han: ”Ser
du inte det kan du lika gärna ge
upp.” Topalov gav upp.


   
 
  
 
  
   
  
  

4. Ian Rogers – James Harkins
Philadelphia World Open 1982

”Fin avslutning”, sa svartspelaren
när han gav upp. ”Vill du titta på
partiet?” På väg till analysrummet
funderade jag på om jag skulle
berätta vad han missat.

32
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DEL 2 AV 2
bok på gång!


  
 
  
   
   
   
 
 

3. J R Capablanca – Dawid Janowski
New York Rice Prelims 1916

Partiet gick till avbrott här och
Janowski, som redan hade två
andra avbrottspartier, gav upp
”i en hopplös ställning”. Hur
kunde han ha räddat sig?



 
  
 
  
 
   
  



  
 
  
  
 
 
   
  


5.Dimitrios Galanos – A. Drakopoulos
Athens SOP-SMAOK Open 2012

6. F J Sanz Alonso – Zsuzsa Polgár
Leon 1989

Efter 31.¥c8 gav svart upp. Senare
upptäckte spelarna att vits drag
inte är så starkt som det serut, utan
faktiskt ger bort vinsten.
Vad skulle svart ha spelat?

Sanz trodde att om han gick
med kungen mot a4 var svart för
snabb med att slå g2-bonden.
Och försvarade han sig föll h5bonden. Hur tänkte han fel?

Lösningar på nästa sida

1. Anna Maria Botsari – Peng Zhaoqin

Denna vinst gav 20-åriga Peng Zhaoqin en individuell guldmedalj
på bord 3 i OS, medan 16-åriga Botsari knappt missade medalj.
37.¦f1? ¤e7 räddar inte springaren, men vit har ett starkare drag
i 37.¦h1!!, vilket vinner direkt.
"Oops, det såg jag inte", sa Peng Zhaoqin. "Nu ska jag visa det
för mina elever som en uppgift."
2. Magnus Carlsen – Veselin Topalov

16-årige Carlsen hade haft världsettan Topalov under press hela
partiet och efter 64.£f6–g6! var det bara Topalovs manager
Danailov som hittade ett försvar. Precis efter att han sagt att
Topalov kunde ge upp om han inte såg det så gjorde Topalov just
det. Carlsen visade omedelbart försvaret, varefter världsettan
lämnade lokalen skakande på huvudet åt sin egen dumhet.
Efter 64...£d5+ 65.f3 e5! 66.£h7+ ¢f8 67.£h8+ £g8, har vit
inte mer än evig schack.Topalov hämtade sig aldrig från fadäsen
och kom på delad sista plats i turneringen.
3. José Raul Capablanca – Dawid Janowski

Topalov var en av de olycksaliga
New York Sun skrev: “Efter 82 drag och en avbrottssession på
spelarna som gav upp i
över tre timmar blev partiet från tredje ronden åter uppskjutet.
remiställning.
Även om den unge kubanske mästaren inte hade lyckats ro hem
poängen var han övertygad om att kunna göra det när de spelade
vidare.
Capablanca planerade b4–b5, ¢c6 och ¥e1–g3–c7. Då Janowski inte såg något sätt att förhindra det
gav han upp, enligt lokalmedia i en "hopplös ställning". Men svart är inte förlorad och 44 år senare visade
Bobby Fischer hur man håller remi i ett part mot Mark Taimanov.
För att stoppa vits plan måste svarts kung nå c4 innan vit spelar ¥c7. Detta kan uppnås via en omständlig
rutt: 83...¢f4! 84.¥d4 ¢f3! 85.b5 ¢e2! 86.¢c6 ¢d3 87.¥e5 ¢c4 och 88.¥c7 är omöjligt, så svart håller remi.
4. Ian Rogers – James Harkins

Att svartspelaren ville analysera partiet var överraskande med tanke på att han hade exploderat av ilska
när jag besegrade honom en vecka tidigare. Efter att jag gjorde mitt förgående drag såg jag att efter
30...¦xb5 31.¤c7+ ¢d7! 32.¤xb5 ¢c6! är det svart som pressar, även om det förmodligen är remi.
Just som analysen avslutades sa jag: "Kanske kunde du ha slagit löparen i slutställningen?" "Du skulle
ha vunnit ändå", svarade han omedelbart och försvann snabbt iväg.
5. Dimitrios Galanos – Anastasios Drakopoulos

Galanas är bättre kvalificerad som domare än som spelare, men lyckades överraska i första ronden. Svart
kan hålla remi med 31...¦g3+! 32.fxg3 £b6+ 33.¢h2 £xc7 och 32.¢f1 £a6+ 33.¦c4 ¦xc8 tvingar vit
att ta remi genom evig schack. Efter partiet tog spelarnas resultat olika riktningar: Galanos förlorade tre
raka medan Drakopoulos å sin sida vann tre raka.
6. Francisco Javier Sanz Alonso – Zsuzsa Polgár

Zsuzsa Polgar hade precis tappat förstaplatsen på världsrankingen för damer till sin syster Judit, och
kontrade med ett av sina bästa turneringsresultat: delad seger i stormästarturneringen i Léon med Jozsef
Pinter. Hennes seger var dock hjälpt av en gnutta tur när Sanz gav upp bondeslutspelet. Vits kung kan
försvara aggressivt genom att sikta mot e4-fältet och bonden på f4. Varianten går 71.¢e2 ¢e4 72.¢d2
¢f5 73.¢d3! ¢g4 74.¢e4 och svart kan inte göra några framsteg.

HOPPSAN
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SKOLBOKSEXEMPEL

B

engt Hammar var
förbundskapten för
Sverige 1977–84 och
landslagstränare för
Barbados 2006–11. Han är såväl
en fruktad öppningsteoretiker
som en god historieberättare, och
har använt karantänåret i sommarstugan till att skriva en bok med
titeln Schackliga hågkomster.
Själv beskriver han den som "En
lättsam strategi-lärobok."
Boken ges ut om någon månad,
men redan nu får TfS-läsarna ett
smakprov på ett parti med bra
mot dålig löpare.
 Bengt Hammar
n Risto Nicevski
þ Nyårsturneringen
Hradec-Kralove 1983–84
1.e4 c5
Min motståndare var en
jugoslavisk IM och tidigare
juniorstjärna. Jag visste inte
mycket om honom mer än att
han hade förlorat två partier
mot Fischer. Långt senare såg
jag att han hade dött endast
femtioettårig och kan nog gissa
varför. Under vårt korta parti
rökte han upp ett helt paket
fräna jugoslaviska cigaretter.
2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 d6 6.¥g5
Här finns ju många alternativ.
På 6.¥e2 gillar jag inte 6...e5
och 6.¥c4 hade förlorat en del

34

PARTIET

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

gift efter fjärde matchpartiet
Fischer–Spasskij. Med textdraget hade jag i alla fall ganska
mycket erfarenhet, bland annat
efter ett antal duster mot LarsÅke Schneider, den svenske
experten på denna variant.
6...¥d7 7.£d2 a6 8.f4 b5
Det här var nytt för mig och nu
kan de vanliga varianterna inte
längre uppkomma. Mest logiskt
är väl nu 9.0–0–0 men jag var
osäker på vad som händer
efter 9...b4 och valde därför en
försiktig fortsättning som inte
ger vit någon spelöppningsfördel.
9.¤xc6 ¥xc6 10.¥d3 e6 11.0–0–0
h6(?)


  
   
 
   
   
   
 
  


Egendomligt nog valde Risto
inte det närliggande 11...¥e7
som åtminstone statistiskt ger
svart en liten fördel och ännu
konstigare blev det när jag
upptäckte att han hade vunnit
mot Padewski med vit i denna
ställning ett par år tidigare.
12.¥xf6 £xf6 13.¢b1
Mot Padewski drog Risto här
13.¦hf1 men textdraget är annu
bättre och vit får nu en liten
fördel. Den svarta damen måste
ju flyttas och fältet g6 lyser

inbjudande.
13...£d8 14.f5


  
   
 
  
   
   
 
 

14...e5
På 14...¥e7 följer 15.fxe6 fxe6
16.e5 med tydlig fördel men
inte heller partidraget räcker till
utjämning.
15.¥e2 ¥e7 16.¤d5 0–0 17.£e3
¦c8 18.g3 ¥xd5 19.¦xd5 ¦c6
20.h4 £c7 21.c3


   
   
  
 
   
    
  
  


Efter en serie naturliga drag,
som i allmänhet varit Fritz
förstaval, är det tydligt att vits
fördel har ökat även om den här
bara bedöms vara +0,32.
21...¦c8 22.a3 ¢f8
Bättre är 22...¦c5 för att fördröja
vits följande löparmanöver.
Risto tänkte väldigt länge på
varje drag nu och hade redan
ganska ont om tid.
23.¥d1 £b6 24.£e2 ¦c5

25.¥b3 £c6
Damen måste hem och täcka f7.
På exempelvis 25...a5 26.£h5 är
det genast slut.
26.£h5 ¦xd5 27.¥xd5 £e8


  
   
   

   
    
    
  


28.¦f1
Starkare är 28.f6 ¥xf6 29.g4
men jag var osäker på vad som
händer efter 29...¦c7 30.g5 hxg5
31.hxg5 g6 och såg inte det
vackra damoffret 32.£xg6!! fxg6
33.gxf6 med ogarderbar matt.

Däremot var jag inte osäker på
hur vit ska vinna sedan svart
gjort f6 , vilket nu framtvingas.
28...f6 29.£d1 g5?
Med dålig tid, usel ställning
och nästan tomt cigarettpaket
tappade Risto fattningen och
begick självmord.
30.hxg5 hxg5 31.¦h1 ¢g7
32.¦h2


  
    
   
 
   
    
    
  


1–0
Svart gav upp då 33.£h1 jämte

matt eller damvinst inte kan
hindras.
Hur skulle den ovan antydda
vinstföringen sett ut om Risto
behållit huvudet kallt och haft
reservcigaretter? Vi följer Fritz
förslag 29...a5 30.¦f3 ¦b8 31.b4!
och vidare exempelvis 31...axb4
32.axb4 ¦b6 33.¦f2 ¦a6 34.¦a2
¦xa2 35.¢xa2 £b8 36.¢b2.
Svart är nu hjälplös då den vita
damen inte kan hindras från att
tränga in.
a) 36...¥d8 37.¥b3 £b7
Annars £d1–d5. 38.£h5 £e7
39.£g6.
b) 36...£e8 37.£a1 £b8
38.£a6 ¥d8 39.£c6 £b6 40.£c8
med ogarderbar matt. Ett, som
jag tycker, skolboksexempel på
skillnaden mellan bra och dålig
löpare. n

Schacket räddade våra liv
Foton Lars OA Hedlund

PARTIET

E

Eduardas
Rozentalis,
litauisk
stormästare

n söndagskväll 1986 knackade det på
dörren hos mina föräldrar i Vilnius. Jag
skulle bli inkallad till armén. Tack och lov
var jag inte hemma, utan i Kaunas för att spela en
100-bordsmatch. När jag senare kom hem hade
mina föräldrar ordnat så att jag kunde hålla mig
undan hos en vän under några dagar.
Vid hemkomsten fick jag höra att de som fått
inkallelseorder rest till Tjernobyl för att bygga.
Och så kom olyckan. Hade jag inte varit iväg på
schack är jag säker på att jag inte hade levt idag.
Det enda jag behövde göra som militärtjänst
var att sitta på ett kontor en dag i veckan för
meningslösa beräkningar, som att räkna på
vilken lön olika personer skulle ha.

Vida Radon,
Kulturhusets
flitigaste
schackspelare

I

slutet av september 1994 la min arbetsgivare
Metall ett sammanträde på Estonia. Jag
skulle ha följt med, men i samma veva hade
jag en stor schacktävling där jag redan betalat
startavgiften. Kanske var det i Stadshuset. ”Jag
vill inte åka med”, sa jag till chefen, ”jag vill spela
schack”. Så blev det.
Senare fick jag veta att alla som var i
sammanträdesrummet drunknade. Ingen klarade
sig. Sedan dess brukar jag säga att schacket
räddade mitt liv.
Se en intervju med Vida på Facebook, länk
via schack.se/tfs
Har du en berättelse där schacket räddat liv?
Hör av dig till axel.smith@schack.se
PARTIET
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Recension: Schackklubben Draken
Med äventyrsserien om Dexter Olsson blev Michael Wiander, Stockholms SS, en
storsäljande barnboksförfattare. Hans bok om skolschackklubben Draken sålde
snabbt slut och kommer även att delas ut till Schackfyranklasser.

B

RECENSENT SELMA SMITH, 7 ÅR

oken handlar om en skolschackklubb
som tränar inför Schackfyran. De tävlar
mycket mot en annan skola där tränaren
fuskar och lär barnen att fuska. Ett
exempel är när en spelare hoppar för långt med en
häst. När domaren ska titta i protokollet råkar han
spilla ut läsk.
Ett annat exempel är att sparka motståndaren på
benen och ta damen när han tittar under bordet.
Det finns inga bevis och fusket pågår genom hela
boken. Den onda tränaren lär också barnen att göra
väldigt många psykningar.

38 Skolschack
41 Samtal
42 Strövtåg
44 Korrshack
46 Ledarkurser
48 Problem
49 Schackkrysset
50 Studier
51 Kombinationer
53 Lång rockad
54 Försegling

AVBROTT
TfS är världens näst äldsta schacktidskrift
med oavbruten utgivning. Andra tidskrifter
har lagt ner på grund av bristande intresse,
gått över till digital utgivning eller fått
ekonomiska problem.
Så var det inte för en Lundatidning för ett
tiotal år sedan. Under en semester i Thailand
fick redaktören och ägaren ett samtal om
att den häst han satsat på i sista loppet i
V75 vunnit med "en kort nos" marginal. Med
mångmiljonvinsten blev han kvar i Thailand
och la ner produktionen mitt i ett nummer.

’’

Det ﬁnns ett sug
efter mer schack
och det ska vi
möta.
Carl Fredrik Johansson
står bakom Uppsala
schackfestival.
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HUVUDPERSONER i boken är den snälla tränaren Josef
och hans elever Sara, Vicky, Leo, Albin, Anna, Edward,
Musse och Morgan. Träningarna är annorlunda mot
i min klubb. De visar många varianter på ett stort
bräde. I boken får man följa många partier.
Man hejar på den snälla skolan. På tävlingarna är
det inte så tyst, alla räcker upp händerna för att folk
fuskar.

Michael Wiander
Idus förlag (2021)
243 sidor

Beställ: schack.se/butik (150 kr + frakt)

FÖR EN VUXEN kan Schackklubben Drakens värld te sig allt för svartvit. Den fuskande lettiske tränaren
knuffar och skriker på sina barn. Den gode Josef jobbar så hårt att han svimmar och blir hämtad av
ambulans. Bland stereotyperna hittar vi även en förälder med ungerskt påbrå som ständigt tycker att
barnen ska träna hårdare. De andra föräldrarna håller med om att det är en oseriös uppladdning att gå på
Gröna Lund inför Schackfyranfinalen. Bland barnen finns däremot karaktärer som utvecklas. Mobbaren
blir en i gänget. En av "elitspelarna" (om man nu ska kalla barn så) blir ödmjuk.
Men boken är inte skriven för vuxna. Den osannolika intrigen med det överlagda fusket går hem hos
barnen, och de omfattande redogörelserna av schackpartier kanske skapar en nyfikenhet som kan få
läsarna att ta sig till en schackklubb. Väl där är det inte osannolikt att de konsekvent rockerar långt, som
barnen i Schackklubben Draken.
AXEL SMITH
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SCHACKKLUBBEN DRAKEN

Foto: Hallfridur Sigurdardottir

BOKEN ÄR väldigt bra även om den innehåller många
svåra ord. Jag försökte hela tiden sno den från pappa
för att läsa i förväg. Den är mycket spännande! Jag
rekommenderar den till alla nybörjare mellan sex och
tio år och de som vill veta mer om schack.
Jag skulle gärna läsa fler böcker om Schackklubben
Draken. n

15 års avstängning. Det hotades domarna i hybridkvalet till World Cup med om de inte följde anti-fuskproceduren. Här använder Thomas Franzén den handhållna metalldetektorn på Jung Min Seo, som var den som
lyckades bäst av spelarna i Stockholm.

blicken antagligen varit vinsterna i lagtävlingarna, menar Maria Helle. Och hon minns
själv gärna de resor till London och Sicilien,
som hon gjort tillsammans med sina elever vid
Yes2Chess och Si2Chess.
– Men de bästa stunderna är när jag ser att
eleverna frivilligt hjälper sina klasskamrater för
att de ska bli bättre på schack. De inser nämligen
ganska snabbt att alla är lika viktiga i klassen om
de ska ha chans att vinna.
Själv kunde hon inte ens reglerna när hon var
med i Schackfyran första gången. Hon lärde sig
tillsammans med eleverna.
Nu kan hon mer, men strävar ändå efter att
göra undervisningen och eleverna så självgående
som möjligt, dels för att kollegerna inte ska bli
avskräckta, dels för att det ska bli likvärdigt
mellan klasserna, oavsett vem som står vid
katedern. I stora drag bygger undervisningen på
följande material:

Förstelärare i schack
På ön Stora Essingen mitt i Stockholm ﬁnns en skola som de senaste åren
proﬁlerat sig med schack. Med förstelärare Maria Helle vid rodret har Essingeskolan vunnit Schackfyran, Yes2Chess och Si2Chess. Helle menar att schackunder visningen "helt klart" bidrar till elevernas goda resultat i matematik.

TEXT AXEL SMITH

ör Maria Helle började det 2008, då
en av hennes klasser ville vara med
i Schackfyran. Hon gick då Sveriges
Schackförbunds utbildningar för
lärare, och för varje träff blev hon mer
och mer övertygad om vad schack
kan ge. Även om eleverna trivdes kunde hon
emellertid inte se några tydliga resultat. Kanske
behövdes det en schackklubb på skolan.
Vårdnadshavarna ställde upp på att sitta i
styrelsen, men det tog många år innan Maria

Lågstadiet: Spela och lär – med minispel
och schackvarianter (Jesper Hall). Spelen
är graderade i olika svårighetsgrader, och
utöver bokens instruktioner finns korta
instruktionsfilmer till varje minigame på
YouTube.
Årskurs 4: Schackma Gandhi får en idé och
Schackma Gandhi och gudabråket (Jesper
Hall) med tillhörande appar. Dessutom tittar
eleverna på Schackfyrans julkalender och
kortfilmerna De tio bästa knepen (Jesper
Hall).
Årskurs 5 och 6: Det digitala hjälpmedlet
Chessity. Eleverna jobbar sig igenom elva
nivåer med schackteori, där de själva kan ta
till sig instruktionerna och avslutar varje nivå
med ett test.

Foto: Pekka Pääkkö

F

Helle hittade rätt struktur på undervisningen.
Avgörande för att hon kunde behålla sin tro på
att det skulle gå har varit att alla rektorer som
passerat skolan har stöttat schacksatsningen.
2018 blev Helle förstelärare i schack, en
titel som skolan ansöker om hos kommunen.
Hon fick tid i sin tjänst för att utveckla skolans
schackinriktning.
– Detta gav det sista klivet vi behövde för att nå
toppen, säger hon idag.
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I MARIA HELLES tjänstebeskrivning ingår att marknadsföra skolan. Efter de senaste vinsterna i
Schackfyran och Schack 56:an skrev hon på
skolans blogg att ”Vår schackinriktning funkar
och eleverna levererar på topp”.
Finns det inte kolleger eller föräldrar som är

Foto: Maria Helle

FÖR ELEVERNA HAR de mest minnesvärda ögon-

SKOLSCHACK

Inför tävlingar får eleverna låna en schacktröja.

skeptiska och menar att schacket tar tid från
annat?
– Den frågan kommer upp ibland, och
då brukar jag visa en film från Sveriges
Schackförbund med titeln ”Vi gör Sverige
smartare”. Jag brukar även berätta att schack
tränar upp arbetsminnet, koncentrationsförmågan och hur man lär sig att vinna och förlora
på ett bra sätt. Det förbättrar gemenskapen
i klassen och eleverna utvecklar sitt logiska
tänkande, vilket gör att de blir bättre på matematik. Till slut brukar även skeptikerna förstå att
schack är väldigt bra för eleverna.
Så du tror att schacket ger eleverna bättre
resultat i andra ämnen?
– Jag ser mest resultat i matematik. Jag har just
släppt en sjätteklass, som har jobbat strukturerat
med schack i flera år, och där fick 61 % A på de
nationella proven i matematik. Det beror så klart
även på undervisningen i övrigt, men schacket
har helt klart gjort att eleverna utvecklats
snabbare i matematik. Ett annat ämne, som
eleverna har lätt för på grund av schacket, är
programmering.
Ger schackkonceptet er skola ﬂer elever?
– Hittills är det endast ett fåtal elever
som har sökt till vår skola på grund av vår

Till slut brukar även skeptikerna förstå att schack är väldigt bra för
eleverna.
SKOLSCHACK
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SAMTAL
Uppsala SSS är av Sveriges mest ambitiösa skolschackklubbar och har nu även börjat
med seniorverksamhet. De är dessutom flitiga arrangörer – med en veckolång
schackfestival i augusti. Ordförande CARL FREDRIK JOHANSSON tänker stort.
Foto: Maria Helle

schackinriktning. Jag tycker att
det är lite synd, för eleverna älskar
att spela schack och resultaten i
matematik och programmering är
väldigt tydliga.
Hur viktiga har
ledarutbildningarna inom schack
varit för lärarna?
– På lågstadiet har alla gått
Steg -1utbildningen med Sveriges
schackförbund. På mellanstadiet
har alla gått Steg 2 ,1 och 3.
Mattelärarna har även gått
Europeiska schackförbundets
utbildning Chess and Mathematics
Teacher, och jag har gått ECU:s

Ett av flera bräden på skolgården.

School Chess Teacher.
– Varje utbildning gör givetvis att man blir
säkrare i sin undervisning, men om man är en
nystartad schackskola är det viktigast att den som
är ansvarig för skolans schacksatsning utbildar
sig så mycket som möjligt. Sen kan man föra
vidare den viktigaste kunskapen till sina kolleger.
Vill du göra schack till ett ämne i alla skolor?
– Det skulle vara väldigt bra! Sverige skulle nog
lyckas bättre i PISA–undersökningarna då.
Många har svårt att hålla kvar barnen efter
Schackfyran. De mest intresserade deltar i
Yes2Chess i femman och sexan, men få fortsätter på högstadiet. Hur har det sett ut för er?
– I femman och sexan har vi inga problem. Vi
deltar med många lag i Yes2Chess och givetvis
är vi med i Schack56:an, som hittills endast har
funnits i Stockholm men nu glädjande nog ska
finnas i hela Sverige. Schackfyran ger gemenskap
och får alla elever i klassen att känna sig viktiga.
Givetvis vill man hålla kvar den känslan även i
femman och i sexan!
– Tyvärr är det inte många av mina elever som
fortsätter att spela schack i högstadiet. Kanske
borde förbundet jobba lite aktivare mot högstadieskolor? Många elever söker sig till exempel
till spetsmatteklasser i sjuan. I en sådan klass
skulle det vara naturligt att jobba med schack.
– Jag tror dock att alla som jobbar med
ungdomars fritidsintressen märker ett stort
avhopp när barnen blir tonåringar. Jag tror inte
att det spelar någon roll om det gäller dans,
schack eller fotboll. Det är också en anledning
till att jag tror att SSF behöver hitta lärare på
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högstadiet som vill jobba med schack. Är det på
skoltid vill nog eleverna gärna spela schack; sin
fritid vill de lägga på annat.n

Essingeskolan visar gärna upp sin schackprofil.
Bilden ovan är det första som möter besökarna
på hemsidan, där det också upplyses om att alla
lärare är certifierade inom schack och att eleverna
erbjuds schack från årskurs ett.

Maria Helle om vad som krävs för en
skola med schackinriktning

1) En engagerad eldsjäl
2) Ett lättförståeligt koncept med tydlig
progression och ett årshjul som gör att
alla undervisande lärare förstår hur de ska
jobba med sina klasser
3) Att skolan avsätter tid till schack på
lektionstid, men också för att organisera
en schackklubb
4) Att lärarna får utbildning via Sveriges
schackförbunds kurser

 51 spelare i nybörjarturneringen för vuxna!
Den tävlingen var nog den allra
roligaste under Uppsala Schackfestival. Vi hade ganska omfattande marknadsföring i sociala
medier, vilket gav bra resultat.
Några få hade deltagit i enstaka
mindre tävlingar för länge sedan,
men den stora majoriteten är
personer som bara spelat med
kompisar eller familj.
Vi har fått många frågor om
tävlingen återkommer, och kommer nog att fixa liknande arrangemang lite oftare. Alla vill inte
spela i en schackklubb, men ändå
känna tävlingsnerven ibland.
 Tre normturneringar gav tre
normer.
Titelturneringarna höll vad
de lovade trots en del visumproblem. Det behövs fler möjligheter för unga svenska spelare
att ta normer på hemmaplan.
Men det som gör att vi redan
nu laddar för en Schackfestival
i Uppsala 2022 är allt det andra,
med mer än 300 starter i tiotalet
tävlingar, plus domarkurser,
schack på stan, elitläger och
lärarutbildning. Det finns ett
sug efter mer schack och det ska
vi möta.
 Var det inte risk för covidsmitta med så mycket folk?
Vi följde alla rekommendationer,
och såvitt vi vet blev ingen blev
smittad.

 Som tränare
ﬂög ni in Arthur
Jussupow och
Mihail Marin.
Två av världens
bästa tränare. Vi
har tillsammans
med Jesper Hall
skapat Uppsala
Chess+ Academy
för att höja nivån
på
träningen
för de svenska juniorerna.
Satsningen går utöver klubbens
gränser, men om man är
medlem och spelar för Uppsala
SSS så är det gratis!
Vi har dessutom redan samarbete med klubbar i Norge,
Tyskland och Island och vill
erbjuda den bästa möjliga
träningen till de som vill satsa
på schack.
 Ni anställer en tränare
(Jesper Bergmark Hall) som
bor 70 mil bort.
Han är den bäste tränaren
vi vet och har fokus både på
schack i skolan och elitschack,
precis som Uppsala SSS.
Eftersom Jesper fått sluta som
riksinstruktör kunde vi anställa
honom för att hålla i träningar,
lägerhelger, ta fram nytt material
och utbilda våra andra tränare.
Pandemin har lärt oss vad som
går att göra online, men Jesper
kommer också att vara en hel del
i Uppsala framöver.

 Ni har tidigare varit en renodlad ungdomsklubb, men har
nu ﬂera som nått senioråldern.
Det är en ny situation för oss. Vi
började som en skolschackklubb,
men har ju sedan många år
också haft ”vanlig” ungdomsverksamhet. Men medlemmarna
blir äldre och nu har vi en större
grupp som passerat 20 år,
vilket gör att vi måste anpassa
oss. Bland annat har vi haft
nybörjarträning för vuxna under
pandemin (tack Linköpings ASS
för inspiration!), och fler och fler
studenter hittar till oss.
Den kommande säsongen har
vi för första gången två lag i allsvenskan, men skol- och ungdomsverksamheten kommer alltid att vara hjärtat i klubben.
 Vad sker härnäst?
I höst startar vi upp schackfritids
på flera ställen i stan, och ett
Erasmus+-projekt med klubbar
i Spanien och Italien. Det
händer alltid mycket i schacket
i Uppsala!
SAMTAL
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SCHACKHISTORISKA STRÖVTÅG
SHS  
Fritz Englund

N

är Stockholms Allmänna Schackklubb
skulle fira -årsjubileum föreslog
Fritz Englund en dubbelrondig
tematurnering med dragen 1.d4 e
2.dxe ¤c 3.¤f3 £e7 4.£d som obligatoriska.
Englund svarade även för den ekonomiska sidan
av arrangemangen, som ägde rum
under mellandagarna 19.
Redan efter 1.d4 e uppstår
den öppning som idag benämns
Englundgambit och som fått en
renässans bland de yngre nätspelarna. Den visade sig visserligen
vara inkorrekt, men svart kunde
ändå ta en hel del poäng. Särskilt
Gösta Stoltz, som vid denna tid
gärna spelade Kungsgambit, visade Illustration: Aydin Ramezani
sig behärska gambitspelet väl.
PETER HOLMGREN

Stockholms Schacksällskap (Sällskapet). 19 var han med och
grundade Allmänna, som var en
arbetarklubb till skillnad från det
mer överklassbetonade Sällskapet.
Samma år deltog Englund som förste
är schackhistoriker
1. Gösta Stoltz

med 100-årsböcker
svensk i en turnering utomlands.
som specialitet.
. Erik Lundin

I Hauptturnier A, gruppen under
. Gösta Danielson
5½
mästerskapsgruppen i Tyska
. Rudolf Spielmann 5
Österrike
Schackförbundets 1:e kongress i Hannover, blev
5. Gustaf Nyholm
½ f.d. svensk mästare
han oplacerad men 195 i Barmen gick det bättre
. Åke Sjöstam

med en åttonde plats efter storheter som Akiba
Rubinstein och Milan Vidmar.
Detta blev Fritz Englunds sista avtryck i Sveriges
Englund fick även vara med vid en av
schackhistoria. Han har alltså inget med gamAlexander Aljechins tidiga turneringsvinster i
bitens upphov att göra, men när han avled endast
Scheveningen 191, där nederländska schackett par veckor efter turneringen den 1 januari
förbundet firade sina första  år. Utöver den
19,  år gammal, nämndes turneringen i stort
blivande världsmästaren innehöll 1-mannasett alla minnesord och öppningens koppling till
fältet bland andra Gyula Breyer, en av hyperEnglunds namn blev ett faktum. I själva verket
modernismens viktigaste företrädare, David
hade den redan analyserats av lettländaren Karl
Janowski, Edward Lasker, Jacques Mieses och
Behting i Deutsche Schachzeitung 19 men vid
Fred Yates. Englund slutade nia.
denna tid spreds inte varje nytt drag på nolltid
Naturligtvis deltog Englund även i de viktigaste
över nätet.
skandinaviska tävlingarna: Stockholm 19 (11:a),
Köpenhamn 199 (9:a), Göteborg 191 (:a),
Oslo 19 (5:a), Stockholm 195 (5:a), Stockholm
VEM VAR DÅ denne Fritz Englund? Han föddes
19 (:a, Carl Schlechter och Ossip Bernstein
 februari 11 och gick som 5-åring med i
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delade segern), Köpenhamn B 19 (delad etta med Viktor
Sjöberg), Stockholm 191 (:a, Aljechins första internationella
triumf), Stockholm 191 (:a, Boris Kostić vann), Stockholm
191 (5:a) och Stockholm 191 (5:a). Man kan konstatera att
Englund hade förmånen att sitta mitt över brädet mot ett antal
av schackhistoriens koryféer.
DET VAR DOCK inte som spelare Englund gjorde sin största
insats för svenskt schack. Han redigerade Svenska Dagbladets
schackspalt i början av 19-talet och blev en flitig skribent
i Tidskrift för Schack när bröderna Ludvig och Gustaf Collijn
övertog utgivningen 19 och flyttade redaktionen till
Stockholm. Den tidigare danska Tidsskrift for Skak blev då den
tidskrift som du läser just nu!
En ännu större insats gjorde Englund som boktryckare och
utgivare av svensk schacklitteratur. I stort sett varenda svensk
schackbok från de första decennierna på 19-talet gavs ut av
Fritz Englunds förlag. Det innefattade spelöppningar, matcher, problem och partisamlingar av kända
spelare som Johannes Zukertort, Paul Morphy, Adolf Anderssen och Harry Pillsbury. Kronan på verket
och den bok som fick störst betydelse var Collijns Lärobok i Schack, särskilt den fjärde upplagan från
191 med bidrag från Rudolf Spielmann, Richard Réti, Akiba Rubinstein och Aron Nimzowitsch. n

Schacknålar

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

Svenskt Grand Pri
Prixx
Lagschacket online har kommit för att
stanna! I höstpremiären deltog över 200
spelare. Anmäl er till 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 19–199.
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

STRÖVTÅG
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KORRSCHACK

Sveriges Schackförbunds
Korrschackkommitté
sskk.schack.se

Schack har karaktäriserats som inkarnationen av individualism: jag och min motspelare,
på var sin sida av brädet. Inga utomstående faktorer. Inga slumputfall – vi får våra
gärningars lön. Och ändå, håller nog många schackvänner med om, är det sällan man ser
mer engagemang än i olika former av lagschack, inte minst på klubbnivå. Något liknande
tycks gälla även i korrschack, då främst på landslagsnivå. I höst startar vänskapslandskamper mot Sydamerika och Baltikum och du kan vara med!

KORRSCHACKPÄRLOR
Snabba ridåfall har av naturliga skäl inte hört till vanligheten i korrschack,
och än mindre i våra tider när enkla ”blunderchecks” med datorn utgör en
del av korrspelarens normala rutiner. Men vi behöver inte backa bandet
särskilt många år för att finna spektakulära och dråpliga partislut, till och
med tämligen högt upp i den rejtingmässiga hierarkin. Nedan följer ett par av
fynden i vårt miniatyrpärlfiske.
URVAL & TEXT STURE OLSSON

Sture Olsson, Sveriges lagkapten i 30 år
Per Söderberg, SSKK-ordförande sedan 1999

Ditt första korrdrag

K

orrschack erbjuder något för alla, från rena
nybörjare till de starkaste stormästarna. Ett
exempel på det senare är att vinnaren av Fides
World Cup 2021, Jan-Krzysztof Duda, också
spelar i ICCF:s 70-års-jubileumsturnering.
Tidigare spelades alla partier per post och fortfarande
finns den möjligheten för de som älskar denna spelform
– främst för lugnare tempo och charmen att kunna få
personliga svar. Den stora majoriteten spelar dock på
iccf.com, efter att spel per e-post under en kort tid utgjorde
ett alternativ.
STEG 1: Du behöver bara internetuppkoppling och webbläsare. Det går lika bra via smartphone, platta som via dator.
STEG 2: Skaffa ett konto genom att bli medlem i SSKK.
STEG 3: Nu står står alla tävlingar som ICCF och SSKK
arrangerar till buds. Till ICCF kan man anmäla sig och
betala direkt via hemsidan. För nybörjaren finns så kallade
Aspirer-turneringar, där man får möta andra som också är
på nybörjarstadiet. Annars är våra vänskapslandskamper
populära. Där spelar man ett vitt och ett svart parti vid
varje bord.
STEG 4: Att bekanta sig med servern är inte svårt – närmast
intuitivt. Det är inte heller någon risk att man tappar pjäser
på fel fält – efter att man flyttat kommer en ångerknapp
upp. Servern håller reda på betänketid och spelledighet.
Normalt har man i snitt 5 dagar för varje drag.
CLAES FRANSSON debuterade som korrspelare i SS
Manhems KM (som på grund av pandemin spelades i
korrform på ICCF:s server!), där han ligger bra till för
slutseger. Han följde upp med spel i SSKK-matchen mot
Övriga Europa och svarade där för en elegant fullträff:
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KORRSCHACK

 Luis Ferreira

n Claes Fransson
þ Sverige–Europa 2020
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6 4.0–0 ¤xe4
5.£e2!? ¤g5!?
Under medverkan av båda parter har
partiet redan lämnat teorin, som i såväl
äldre som modern litteratur i princip
lämnar varianten okommenterad. Den som
fortsättningsvis bäst förstår att ta sig fram i
den ”okända terrängen” är tvivelsutan svart.
6.¤xg5 £xg5 7.d4 £f5 8.c3 d5 9.dxe5 a6
10.¥xc6† bxc6 11.¤d2 a5 12.¦d1 ¥e7
13.¤f3 0–0 14.¤d4 £g6 15.¥f4?! c5! 16.¤f3
¥e6 17.¦d2 a4 18.¦ad1 ¦fb8 19.£e3 h6
20.¥g3 £e4 21.£e2 £xe2 22.¦xe2 a3 23.b3
c4 24.bxc4 ¦b2 25.¦dd2? ¦ab8 26.¢f1?


   
   
   
   
   
   
 
   


Nu följer ett instruktivt exempel på evakuering.
26...d4!
Kvalitén går inte att rädda.
27.¦xd4 c5 28.¦d5 ¦b1† 29.¤e1 ¦8b2
30.f4 ¦a1 31.¢f2 ¦axa2 0–1

I FÖRRA NUMRET visade vi

upp en del av den rikhaltiga
fångsten sedan vi begivit oss
på pärlfiske efter veritabla
korrminiatyrer. Skörden var
god och räcker till ytterligare
en liten analysuppgift, som
förhoppningsvis erbjuder en
stunds nöjsam avkoppling.

 Vilem Olexa

n Stanislav Foglar
þ Tjeckoslovakien 1971–72

SNABBA OCH OVÄNTADE

partislut har som regel sin
grund i ett eller ett par fatala
missgrepp av den förlorande
parten, vilket förklarar att
våra korrschackpärlor i
miniatyrklassen oftast härrör
från förra århundradet.

 C L Cruz

n A Delgado
þ Kuba 1992

FÖRNUFTIG ANVÄNDNING av
datorstöd eliminerar numera
de flesta sådana kalamiteter.
Men äkta pärlor blir inte sämre
med stigande ålder, och det
är ju segrarnas idérikedom
och handlag vi vill avnjuta,
garanterat skapta utan
datorstöd!

 Juris Markauss

n Gunnar Hjort
þ Sverige-Lettland 1992–93


  
  
 
    
  
   
  
  



  
 
  
   
  
  
  
  



  
   
  
   
   
  
 
  


Svart drar
Svart har flera vägar att befästa
sitt övertag, men det är bara en
som ger pärlglans.
1972 fanns inga analysprogram.
År 2000 kunde Fritz 5 se fem drag
in i framtiden. Rätt drag hamnade
ändå bara på 34:e plats av 52
möjliga. Senare samma år hittade
Fritz 6, på en snabbare dator,
lösningen efter två minuter!

Svart drar
En märklig pendang utgörs
av Rubinetti–Smyslov, Lucern
1985, som tydliggör betydelsen
av löparens placering. I en
liknande
ställning,
men
med löparen på e2 fick
exvärldsmästaren hålla till
godo med 14...£e7, medan vårt
parti fortsatte betydligt mer
dramatiskt.

Vit drar
Vit fann ett minst sagt
överraskande sätt att skapa och
behålla ett starkt initiativ.

Lösningar på sida 52.
KORRPÄRLOR
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NYA LEDARKURSER!
I höst erbjuds gamla och nya medlemmar i Sveriges Schackförbund
två nya utbildningar om vardera fyra timmar.

NYA LEDARE
DISTRIKTSLEDARUTBILDNING

LICENSUTBILDNING
SCHACKFYRAN

Vänder sig främst till de som vill
bli, eller är, nya ledare inom våra
klubbar och distrikt. I grundkursen
avhandlar vi hur schackets organisation och ledarskap ser ut samt tips
runt hur vi lägger upp schacklektionen.

Ifjol beslutade SSF:s styrelse att
införa en Schackfyranlicens. Från
2022-09-01 ska alla som genomför
klassbesök ha genomgått utbildningen. På kursen kommer vi att
diskutera Schackfyran med allt från
Schackfyrans värdegrund till hur vi
får barnen att fortsätta med schack
efter Schackfyran.

 Schackets organisation
 Schackets ledarskap
 Schacklektionen

Kurserna är gratis för medlemmar i Sveriges Schackförbund.
Om ni väljer att vara med på den
fysiska kursen står vi för resa
och logi.
Datum
4 sep
3 okt
27 nov

Kurs
Nya ledare
Nya ledare
Nya ledare

Plats
Digital kurs
Digital kurs
Linköping

 Bakgrund och värdegrund
 Ekonomi
 Material
 Schackfyranåret
 Besök (fysiska och digitala)
 Läraren som nyckelperson
 Lottning
 Efter Schackfyran – hur får vi
barnen att fortsätta?

Datum
5 sep
2 okt
28 nov

Kurs
S4an-licens
S4an-licens
S4an-licens

Plats
Digital kurs
Digital kurs
Linköping

Tre identiska kurser – välj det datum som passar dig. Tider finns på
anmälningslänken: kurser.schack.se Anmälan senast en vecka i förväg.
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Mikael Lundström
kursledare
Mikael gör sitt sjunde år
som regionkonsulent för
Småland och Halland, med
Schackfyran som huvudsaklig
arbetsuppgift Han genomför
årligen fler än 150 klassbesök
och har varit med och startat
200 skolschackklubbar.
Ledarutbildning ligger
honom varmt om hjärtat och
på fritiden jobbar han med
spelar- och tränarutbildning
inom Smålands Fotbollsförbund, med ett 70-tal
aktiviteter om året.
Frågor om kurserna:
mikael.lundstrom@schack.se

Hallå där, Mikael! Du har varit regionkonsulent
sedan 2014. Lär du dig fortfarande nya saker om
hur ett klassbesök läggs upp på bästa sätt?
– Efter att ha genomfört dryga 1 000 klassbesök
så sitter väl innehållet där, och det ändrar jag inte
så mycket på. Det jag jobbar mest med, och som
motiverar mig mest, är mötet med eleverna. Jag
fokuserar väldigt mycket på att läsa av eleverna och
försöka anpassa min pedagogik efter gruppen, men
också att se individerna. Mina genomgångar är 20-25
minuter och därefter spelar de en halvtimme. Det
innebär att jag har en timme på mig att bekräfta alla
individuellt. Jag tror att det är nyckeln till att bygga
upp en så stor entusiasm som möjligt, och att de
tränar själva när jag lämnat skolan.
Vilka egenskaper är viktiga för att bli en bra
schackledare?
– Det är klart att schackkunskaperna måste följa med
målgruppen, men jag tror att en del drar sig för att bli
ledare eftersom de tror att de måste ha väldigt stora
schackkunskaper. Det stämmer så klart inte. En bra
ledare bryr sig om varje individ och ser till att hitta
nycklar för att entusiasmera och möta alla individer på
sin egen nivå.
Vad kan kursdeltagarna förvänta sig under de fyra
timmarna?
– Om vi i stället säger vad jag förväntar mig: ett
engagemang från de som är med och att alla bjuder
på sig själva och sin kunskap. Om vi dessutom är
öppna inför andras erfarenheter och kunskap tror
jag att vi kan få en bra dag där vi lär oss mycket av
varandra.
Hur får man barnen att fortsätta efter Schackfyran?
– Ja, det är ju den stora frågan eller hur? Om jag
ser på mina egna distrikt ser jag att klubbarna inte
har den kapaciteten, framförallt vad gäller ledare,
för att kunna erbjuda en lockande verksamhet för
schackfyranspelarna. Jag kan återkomma i frågan
efter höstens kurser!
LEDARKURSER
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DAGS FÖR DIN TVÅDRAGARE!

DET ÄR TILLÅTET att sända längre lösarvänliga problem av
alla genrer men de deltar inte i pristävlingarna.
Det första problemet är också det första svenska
TfS problemspalt har tre avdelningar:
bid
raget. Problemet visar i både A och B ett så kallat
 matt i två drag
home
base-problem. Det betyder att någondera sidan (eller
 hjälpmatt i två drag (svart börjar
bägge) har alla sina pjäser på utgångsfälten.
och hjälper vit att matta)
Det andra problemet är också svenskt. Det visar i en
 självmatt i två drag (vit börjar och
variant upp en modellmatt. Det innebär att dels ska matten
tvingar svart att sätta matt)
vara ren (alla svarts flyktfält garderas bara en gång) och
Ta fram brädet, skapa en tvådragare dels ska alla vita pjäser delta i den med undantag av vits
och skicka in ditt problem till oss!
kung och bönder.
Det tredje problemet publiceras utan att ingå i någon
Domare är Kjell Widlert och Christer
tävling.
Jonsson, GM och IM i problemschack.

Mats Reimhagen, Luleå
Original för TfS

SCHACK-KRYSSET

Problemredaktör:
Rolf Uppström

PROBLEM

Bo Söderberg, Örebro
Original för TfS

Bo Söderberg, Örebro
Original för TfS

Just
Föra
protokoll
Pressar

Balja

2. Matt i 2 drag

Teser
Tjut
Vill vi ha
koll på

S
l
å
r

Formad
Soldatämne
Passar
Odåga

F

Rädslor
Kort
serie

Syntes
Ta
ställning

brev eller e-post till Rolf Uppström:
 uppstromrolf@gmail.com
 Godhemsgatan  c
1  Göteborg
Dit skickas också (senast 1/11) lösningar
till originalproblemen (1 och ).
Bo Söderberg

Hulken

Äskas

Orsak till
klåda

Platsbytet
Säd

Dam
Mosar
Kväve
Studiesponsor

Matt i 1 drag

Bo undrar: Hur sent har
rockad gjorts i ett riktigt
parti? En gammal uppgift
visar att rekordet då
var i 46:e draget och Bo
anför att Bengt Hörberg
en gång rockerade i 40:e
draget.

ALLA PROBLEM (original!) skickas per

PROBLEM

fd partiledare
höjd

Ett
sorts
minne

Föreslog
remi

Parti
Hög i iland

LÖSNING PROBLEM 3
Vit kan schacka på 23
sätt men endast ett
leder till matt: 1.0-0-0!

premierade med en bok om problemschack. Den som genomgående har
presterat bäst under 1 och en som vi
väljer på måfå.

Teckna
Vädjan

Bakplats
Startplats
Tagel

I LÖSNINGSTURNERINGEN blir två personer
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Sade kort

Vill vi ha
full


           
         
        
           
         
          
            
            

1. Hjälpmatt i två drag
Version B: svart löpare på f8

Mikael
von
Bargen

SCHACKKRYSSET

Välkomnade
Virke

Mått på
energi

Halv stol
Mögelost
Det är
starkt i
slutspel

Kan vara
bra och
dålig

Heyerdahls
flotte

Kan det
gå

Rapparkapten

500

TÄVLING! Bokstäverna i de gröna fälten bildar efternamnet på en världsmästare. Mejla namnet till

axel.smith@schack.se senast 1/11 och du är med i utlottningen av ett presentkort. Bland 32 korrekta
svar i TfS # 2 drog slumpgeneratorn Kennet Morin som vinnare. Nycklar på www.schack.se/tfs
SCHACKKRYSSET
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Axel Ornstein väljer ut
studier med två kriterier:
skönhet och lösbarhet.

STUDIER
Martin Minski (2021)

MARTIN MINSKI
Den tyske stjärnan har blivit studiestormästare och är domare för
Springaren 1–. Han vinner
ofta tillsammans med danske
Steffen Slumstrup Nielsen. Nyligen
deltog han dock tillsammans med
sin hemkollega Jan Sprenger i en
turnering som Georgien arrangerade
för fem av sina bortgågna stjärnor,
två studiestormästare och tre IM.
Domare var David Gurgenidze.
Tyskarna fick hedersomnämnanden
i fyra av temana och vann uppgiften
tillägnad Iuri Akobia.

Jan Timman (2021)



    
   
  
    
    
   
   
  
   
    
   
    
    
  
   
    


1

Vit drar och vinner



1.¢g6!
1 Klara missar är 1.£e3?    
   
£xd5† 2.¢g6 £g8†= och 1.e8£
   
£xd5†=.
   
1...h1£
    
Nu går inte 1...£xd5 2.£a4†.
2.e8£ £hxd5 3.£c8† ¢g3    
    
4.¥h4†!
Man ska undvika 4.£e3†?    

£5f3= och 4.¥f4†? ¢g2!=.
4...¢h2 5.¥g3†! ¢xg3 6.£e3† 6...£1f3
Nu följer olika varianter på en 6...£5f3 7.£g4†! ¢xg4 8.£g5 matt
7.£c7† ¢g4
och samma mattbild.
7...¢g2 8.£c2† ¢g3 9.£cf2† ¢g4

2

Vit drar och vinner

KOMBINATIONER
 Erik Blomqvist

n Stellan Brynell

 Erik Blomqvist
n Jonny Hector

1.¦c8† ¢f7 2.¦c7† ¢f8
3.h3!
Hotar 4.¢g6 utan att tornet kan
schacka på g4.
3...¦xh3 4.c4!
4.e4 dxe4 5.¢e6 ¦c3 är remi.
4...dxc4
4...dxc3 bemöts på samma vis.
5.e4! dxe3 6.¢e6
Bondeoffren har tagit bort
svarts tornschack på e3.
6...¢g8 7.¦g7† ¢h8
Eller 7...¢f8 8.¦d7 ¢g8 9.f7†
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STUDIER

¢g7 10.¦d1 ¦f3 11.¦g1† ¢h7
12.¢e7 med vinst.
8.¦g1 e2 9.f7 ¦f3 10.¢e7 ¦e3†
11.¢f6 ¦f3† 12.¢g6 ¦f1

4. Vit drar


    
   
  
    
   
    
   
   


13.¦h1!! e1£ 14.¦xh6 matt
Domarens bedömning: "Ett
vacker exempel på slutspelsartisteri. Från första till sista
draget kretsar studien kring,
och fullför, en och samma idé."
(Det ska nämnas att 2...¢g8
3.¢e6 vinner för vit, men
utan samma artisteri: 3...¦e4†
4.¢xd5 ¦xe2 5.¢xd4 ¦d2†
6.¢e5 ¦e2† 7.¢d6 ¦d2† 8.¢e7
¦e2† 9.¢d8 Vits c-bonde
avgör.)

 Jonathan Westerberg
n Evgenij Agrest

2. Vit drar

 Nils Grandelius
n Milton Pantzar

3. Svart drar

 Nils Grandelius

n Harry Schüssler



    
  
     
   
     
  
     
   
      
  
      
   
    
  
        
  


 Stellan Brynell

2

n Ferdinand Hellers



       
    
     
   
      
  
    
    
        
    
       
 
      
    
       
    


1. Vit drar

10.£fxf3† £xf3 11.£g5 matt
8.£c4†! £xc4 9.£g5 matt
Minski (bilden) är tvåa i problemkongressen
efter
Oleg
Pervakov, som också vann en
studieuppgift.

 Milton Pantzar

Axel Smith har valt kombinationer från
Turning Torso. Lösningar på nästa sida.

n Nils Grandelius

5. Svart drar

 Axel Smith

n Stellan Brynell

6. Vit drar

 Milton Pantzar
n Evgenij Agrest



     
 
   
  
   
   
     
  
     
    
      
  
    
  
        
   


7. Svart drar

8. Vit drar

9. Vit drar

KOMBINATIONER
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LÖSNINGAR

LÅNG ROCKAD

39.¥xg7†! Avdragaren vinner tornet. 39...£xg7 40.£xa3 £f6 41.£a1 1-0 Draget före diagrammet kunde svart spelat 38...£f4 matt i stället för 38...¦a2xa3. Det svänger snabbt i Torson!

2

36.¦xf6! 1-0 Vit vinner inte bara en bonde. Efter 36...¦xf6 37.¥xe5 ¢g7 38.g4 blir det en hel pjäs.

3

53...¦xd5†! Slår bort den pjäs som stoppar friböndernas avancemang. 54.¢xd5 g2 0-1 Det var
inte det enda partiet där Agrest avgjorde med fribönder på g- och h-linjen.

4

18.¦xg8! Vit får två pjäser mot torn. 18...¦xg8 19.£xh6 och Blomqvist förde enkelt partiet i mål.

5

26...¤d4! 0-1 Hot besvaras bäst med mothot. Svart vinner ett helt torn.

6

19.¥xb6! Löparen avlänkas från försvaret av f6.19...¥xb6 19...¤xd5 20.¥xa7 är hopplöst.
20.¤xf6† ¢h8 Grandelius omvandlade merbonden till vinst. Han började med att byta av en
av svarts löpare med 21.¤d7!

7

17...e4! I stället för att flytta springaren hotar svart tre av vits pjäser. 18.¥xe4 18.dxc6 exf3
19.£xf3 ¥xc6 och svart kan slå på a1 i nästa drag. 18...¥xa1 19.¦xa1 ¥f5 20.dxc6 ¥xe4
Grandelius är kvalitet över och lät aldrig vit ställa upp ett batteri med ¥c3 oc £d4.

8

43.b6! ¦xc6 Lika hopplöst är 43...axb6 44.¦a8 matt eller 43...¦xd5 44.bxa7 med ny dam. 44.b7
¦c8 45.¦d6† 1-0 Även 45.bxc8=£† duger.

9

17.¤xd5! Poängen är 17...exd5 18.£xd5† ¢h8 19.¤f7† ¦xf7 20.£xf7 och dubbelhotet vinner
en pjäs, varefter vit är kvalitet och bonde upp.
I partiet spelades 17...¥d8 18.¤g4?! och svart lyckades vända och vinna. 18.¤b6! hade vunnit
mer material: a) 18...axb6 19.cxb6 ¤c6 20.¤xc6 bxc6 21.b7; b) 18...¥xb6 19.cxb6 £e8 20.¤c4
och g3–g4 är ett av vits hot.

Lösningar till korrpärlorna
 Vilem Olexa

n Stanislav Foglar

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5
4.£b3 dxc4 5.£xc4 ¥g7 6.e4
0–0 7.¥e2 a6 8.a4 b5 9.£b3
c5 10.dxc5 b4 11.£xb4 ¤c6
12.£b3 ¦b8 13.£d1 £a5
14.¥d2 ¦xb2 15.¦c1 ¦d8
16.¤f3
Diagramställningen.
16...¦bxd2 17.¤xd2 ¥h6
18.¤cb1 ¤xe4 19.¦c2 ¥f5
Sällan ser man en kraftfullare
bindning! Svart vann förstås
inom ett fåtal drag.
20.¦b2 ¤xd2 21.¤xd2 £c3
22.¦b3 ¥xd2† 23.¢f1 £xc5
24.¦b7 ¥a5 0–1

52

LÖSNINGAR

 C L Cruz

n A Delgado

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3
¥b4 4.£c2 0–0 5.a3 ¥xc3†
6.£xc3 b6 7.¤f3 ¤e4 8.£c2
f5 9.e3 ¥b7 10.¥d3 d6 11.0–
0 ¤d7 12.b4 ¦f6 13.¥b2
¦g6 14.¦ad1
Diagramställningen.
14...¤d2 15.¦xd2
15.¤xd2 eller 15.£xd2
förlorar efter manövern
15...¦xg2 16.¢h1 ¦g1+
17.¢xg1 £g5 matt.
15...¦xg2† 0–1
Oundviklig matt. 16.¢xg2
£g5+ eller 16.¢h1 ¥xf3
17.h3 £h4 18.¥xf5 ¦xf2+
19.¦g1 £g3 matt.

 Juris Markauss
n Gunnar Hjort

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 a6 4.¤f3 e6
5.¤c3 b5 6.e4 b4 7.e5 bxc3 8.exf6
cxb2 9.¥xb2 gxf6 10.¥d3 ¥g7
11.£c2 ¢f8 12.0–0 f5 13.¦ab1 d6
14.dxe6 fxe6
Diagramställningen.
15.¥e4!!
Vit planerade 15...fxe4 16.£xe4 d5
17.cxd5 exd5!? (17...¥xb2 18.dxe6!?)
18.£f4+ ¢g8 19.¥xg7 ¢xg7 20.£g3+
¢f7 21.¦xb8. 30 år senare ser Fritz 15
att 16...¦a7 bjuder bättre men likväl
klent motstånd, t.ex. 17.¥xg7+ ¢xg7
18.£g4+ ¢f8 19.¦xb8.
15...¦a7 16.¥xg7† ¦xg7 17.¦xb8
fxe4 18.£xe4 ¦hg8 19.g3 £c7
20.¦fb1 ¦e7 21.£f4† ¢e8 22.¤g5
¦f8 23.£e4 1–0

HÅKAN WINFRIDSSON
SK Laxen

 Du har varit förbundskapten för ungdomslandslagen sedan 2009. Några svåra uttagningar?
Många, framförallt till JVM. Om jag absolut måste
välja har jag låtit den äldre spelaren åka, men ofta
kan båda åka om de delar rum och betalar lite själva.
 Det märkligaste du varit med om som domare?
Elitserien i Malmö 2011. Mellan drag 3 och 39 fick
spelarna plötsligt 30 min extra. Det visade sig vara
en defekt på de nyinköpta DGT-klockorna. En eloge
till alla spelare som tog det hela med jämnmod.
 Favorit bland mat och böcker?
Svensk husmanskost som köttbullar och bruna bönor
har jag alltid gillat, men sedan jag gifte mig med
min fru som kommer från Filippinerna har utbudet
breddats. Läser mycket deckare och har tio hyllmeter
schackböcker, varav hälften partisamlingar.

Foto: Lars OA Hedlund
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 Har du någon dold talang?
Huvudräkning, använder ytterst sällan miniräknare.

 Vad äter du vid brädet?
Allt möjligt.

 Skulle du vilja leva av att spela schack?
Nej, jag är rädd att det skulle ta bort kärleken för
schack. Jag började spela i klubb 1978 och tycker fortfarande att det är lika roligt att sätta mig vid brädet.

 Hur rejtingﬁxerad är du?
Inte särskilt, men visst är det alltid roligare att gå upp.

 Vad vill du lära dig?
Sjunga hade varit kul att kunna, jag är urusel på det.

 Är du skrockfull?
Lite.

 Vilken öppning skulle du absolut inte spela?
Har spelat mycket galet genom åren, men 1.e4 g5
kommer jag nog inte upprepa.

 Är en oklar ställning halvbra eller halvdålig?
Spelar ingen roll, det är ju jätteroligt att spela när
hela havet stormar.
 Har du mer tur än otur vid brädet?
Ja! Förlorar jag beror det inte på otur utan att jag
spelat sämre än min motståndare.
 Din inställning till tidsnöd?
Det är jättebra när motståndaren är i tidsnöd! Själv
är jag det ytterst sällan – behöver använda mer tid.
 Vilken är din värsta förlust?
Limhamn Open 1992. Vit: ¢d6, Tg7, b6. Svart: ¢c8,
£h1, ¦c1, g5. Slutet: 1.b7+ £xb7?? 2.¦g8 matt.
 Vad borde göras för svenskt schack?
Queens gambit 2! Och alla damsatsningar.

 Vad uppskattar du?
Ärliga och raka personer. Skippa skitsnacket säg
vad du tycker direkt till mig! Folk som står för vad
de gjort och inte skyller på andra när det gått åt
skogen. För att citera en arbetskamrat: ”den som
aldrig har gjort fel har aldrig gjort något”.
 Vilka svagheter har du?
En del kallar mig för besserwisser. Får ofta höra att
jag låter arg även när jag inte är det.
 Bästa tips för en tråkig hotellkväll?
Kommer inte ihåg när jag senast hade tråkigt på
ett hotell.
 Lång eller kort rockad?
Lång rockad.
LÅNG ROCKAD
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Redaktör Smith ajournerar.
Synpunkter eller önskemål?
Hör av dig: axel.smith@schack.se

DET FINNS SÅ gott som alltid ett överflöd av
artiklar till TfS. En del väljs bort, men när det
närmar sig tryck är det ändå alltid fler tecken
än vad som egentligen får plats på en sida. Det
är dags att börja trixa. Bredden på bokstäverna
kan dras ned med några procent, radavståndet
kan dras ned marginellt, texten kan gå några
millimeter ut i marginalerna. En rad här och en
rad där – till sist får allting plats.
Märker läsaren av dessa förändringar har det
gått för långt. Allt för ihoptryckt text är svårläst – det
behövs luft för att andas.

helt annat, men eftersom tidningen hade en
schackspalt kunde den ändå vara relevant ...
Några veckor fick vi ett tips från en annan
person om – schackspalten i Frankfurter Allgemeine! Spalten skriver om den koldioxidbesparing som nätturneringar inneburit, och
nämner planer på en framtida världsomspännande liga med phygital chess, där ett indiskt
IT-företag står för tekniken och Viswanathan
Anand är chefsrådgivare. Phygital är en blanding
av physical och digital.

IBLAND ÄR DET emellertid inte så svårt att välja

Ian Rogers gjordes ursprungligen för TfS /,
men har fått stå över tre nummer i väntan på
plats. Denna gång får Marcel Duchamp och
schackspelet vänta på sin tur.

bort. Som när vi fick ett förslag om att ta in en
översättning från dagstidningen Frankfurter
Allgemeine. Artikeln handlade om något

’’

Inget att notera.

It's nice to be ﬁnancially secure. Apart from
that, I really don't care too much about money."

Ändå äger Magnus Carlsen spel- och träningssajter, ett
förlag och en tidskrift. TfS kartlägger hans imperium.
Dessutom: En livslång kärlek – Thomas Ernst berättar
om sitt liv med draken.
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RÅDHUSHALLEN | 17 – 19 DEC 2021

PRISER

MALMÖ OPEN | 12 000 / 6 000 / 4 000 / 2 000 / 999 SEK
MSF MOBILE LABS OPEN | 3 000 / 2 000 / 999 / 600 / 600 SEK

RATINGPRISER

MALMÖ OPEN | 999 SEK PER 10 DELTAGARE
MSF MOBILE LABS OPEN | 600 SEK PER 10 DELTAGARE

ANMÄLAN

www.schack.se/svenskt-grand-prix

195 fick Garri Kasparov några enklare datorspel av Fredrick
Friedel, Chessbase grundare. Vid besöket i Hamburg slog
Kasparov ytterligare ett rekord, och förvånades över att hans
insats inte väckte sensation. Så satte sig familjens treåring vid
datorn och fick dubbelt så många poäng. Historien berättas i
Kasparovs Deep Thinking (1).

’’

MALMÖ OPEN
MSF MOBILE LABS OPEN

DET ÄR ONT om plats i TfS. Hoppsan (s -) av

Under några veckor spenderade jag en stor
del av min fritid på att spela Hopper och slog
ständigt nya rekord. Några månader senare reste
jag till Hamburg... 'Visste ni att jag är den bästa
spelaren i Baku?' sa jag, utan att nämna bristen
på konkurrens.

I NÄSTA NUMMER

Svenskt Grand Prix

Startavgift: Malmö Open 600 SEK / MSF Mobile Labs Open 450 SEK
MSF Mobile Labs är öppen för spelare med elotal<1600 (LASK-tal om elo saknas)
Plusgiro: 43 23 99 – 4 (Malmö Schackförbund)
Bankbetalning: NDEASESS (BIC) / SE4295000099604204323994 (IBAN)
Ange namn och klubb. Anmälan senast 13 december.
Vid efteranmälan tillkommer 100 SEK (700 SEK resp. 550 SEK). IGM och IM fri start.
OBS! Spelare markerade som betalda på webben kan komma direkt till start .

SPELSCHEMA

Personlig anmälan Fre
Rond 1
Rond 2
Rond 3
Rond 4
Lör
Rond 5
Rond 6
Rond 7
Sön
Rond 8

16.00-17.30
18.30
19.30
20.30
21.30
10.00
16.00
09.00
14.00

KONTAKT

Malmö Schackförbund | Johan Berntsen
Tel: 040 - 15 03 88 | 17–19/12: 0709 - 31 75 74

ÖVRIGT

Åtta ronder FIDE-schweizer.
Rond 1-4: 15 min + 5 sek / drag
Rond 5-8: 90 min + 30 sek / drag
Samtliga ronder är ELO-registrerade.

POSTTIDNING

B

Sveriges Schackförbund
c/o UNT, Box 
51  Uppsala

Svenska Schackbutiken AB
Svenska”HosSchackbutiken
AB
oss blir schack enkelt”
”Hos oss blir schack enkelt”

Behöver du schackböcker, schackprogram eller schackspel? Vi har allt en schackspelare behöver!
Finns varan hemma skickas den samma dag. Välj faktura eller kreditkort i Klarna Checkout.
Behöver
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schackprogram
eller
schackspel?
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11.00–17.00,webshop
Kärralundsgatan
12E, 416 56, Göteborg
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47 14
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

Exclusive Luxe Edition, 2021, 9800kr
Exclusive Luxe Edition, 2021, 9800kr
En schackdator som kombinerar traditionellt
utseende med modern elektronik.Du kan spela
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Schackbräde och schackpjäser svensk tävlingsmodell 300 kr
Schackbräde och
schackpjäser
svensk
tävlingsmodell
300 klubbarna.
kr
Nu åter
i lager! Sedan femtiotalet
har denna
modell dominerat de svenska

Schackbräde i masonitliknande material. Rutorna är 5X5cm stora. Bräde inklusive ram
åter i lager!
Sedan av
femtiotalet
har denna
modell
dominerat
ärNu45X45cm.
Träpjäser
lönn. Kungen
är 84mm
hög med
en bas de
på svenska
34mm i klubbarna.
diameter.
Schackbräde i masonitliknande material. Rutorna är 5X5cm stora. Bräde inklusive ram
är 45X45cm. Träpjäser av lönn. Kungen är 84mm hög med en bas på 34mm i diameter.

Letar du efter inspiration till nya öppningar?
Letar
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efter
inspiration
nya öppningar?
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av stormästare. Nu i senaste öppningen skriver t.ex. Gawain Jones om
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2.d4Varje
d5 3.e5
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2.d4fart!
d5 3.e5
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5.Sf3
5.Ld3 cxd4
6.0-0!
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Vit 345kr.
vill gärna att svart ska slå på c3 för
även
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ur gambit.
boken! Pris
då kommer springaren ut med fart! Läs om YB 138 på vår hemsida. Där har vi
även lagt ut ut ett smakprov ur boken! Pris 345kr.

