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Jedrzej Szumniak
bäste schackskoleelev
i Frans G Bengtsson

Vem vinner veckans parti?
Världsmästaren mot
schackskolerektorn

»Ungdomsserien är perfekt för
alla schackskoledeltagare«
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TÄVLINGSKALENDER Översikt
över hela säsongens tävlingar.
BILDEN Vad har världsmästaren på
huvudet när han firar sin 75-årsdag?

Lunds ASK
Schackhuset, Trollebergsvägen 105
Schackskolerektor:
Calle Erlandsson, 0733-264 033
callena@gmail.com






Tränare
§ Daniel Semcesen, semcesen@gmail.com
§ Jan Slettebo, janhsle@gmail.com
§ Kjell Pettersson, kjelluno@hotmail.com
§ Paul Olsson, paul_olsson@yahoo.com
§ Peter Månsson, petermansson@hotmail.com
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¥ Redaktörens ruta
Veckoträning
När jag var knatte krockade
schack
träningen med fotbollen
en termin. Om jag inte gick på
fotbollsträningen fick jag inte spela
matcherna, men schacktävlingarna
fick man alltid vara med på.
Därför valde jag bort schackträningen
den terminen. Som tur är finns det i
höst fyra veckodagar att välja på - alla
kan hitta något som passar.
Många klubbar med färre medlemar
har bara träning en gång i veckan,
vilket gör det mycket svårare att hitta
tillfällen till att spela schack. Det är
därför det är så bra att vara medlem

i LASK!
Utöver att det är möjligt att träna
flera dagar i veckan kommer det att
anordnas tävlingar på lördagar. Hör
med era tränare för mer information.
Vi ses på Schackhuset!

axel.smith@lask.se

¥ Tävlingsnytt
Frans G Bengtssons minnesturnering vanns av Harry Schüssler, Eksjö SK.
Bäste LASK:are blev Daniel Semcesen på sjätte plats och bäste deltagare från
Schackskolan blev Jedrzej Szumniak. Han tog 2½ poäng och slog bland annat
Nejib Bouaziz, som spelat i LASK:s Elitserielag.
Klubbturneringen LASK Open spelas på tisdagskvällar 19.00 och startar den
1 oktober. Ordinarie betänketid är 90 minuter + 30 sekunder/drag, men för
juniorer födda 1998 och senare är det möjligt att spela med 50 minuter + 10
sekunder/drag. Det kan även gå att starta partierna tidigare.
Hör med era tränare för mer information.
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3. Andra tävlingar och arrangemang

¥ Tävlingskalender

Dirk Rudolph

Det finns tre typer av tävlingar i södra Skåne.
1. Ungdomsserien
En lagtävling med fyramannalag där LASK deltar med flera lag. I division 1
spelas ett parti per tillfälle, men i övriga divisioner 2-3 partier per tillfälle. Det
finns även en nybörjarserie.
Spelet brukar börja mellan kl. 10 och 11 och pågå i 2-3 timmar. LASK
samordnar transport med föräldrar.
Varje lag består av en stomme på 4-6 spelare - och för dessa är det viktigt
att anteckna datumen för hela säsongen redan nu och meddela lagledaren
eventuella krockar med andra aktiviteter. Det är emellertid absolut inte något
krav på att man måste kunna vara med ett visst antal
lör 19 okt LASK I
gånger. Perfekt för alla schackskoledeltagare!
lör 9 nov Rond 1
Meddela din tränare så snart som möjligt om du vill
delta i Ungdomsserien. Mer information följer så snart lör 7 dec Rond 2
lör 8 feb Rond 3
vi i Schackskolan vet vilka som är intresserade.
lör 15 mar Rond 4
2. Grand Prix-serie (GP)
En individuell tävling i olika åldersklasser. Sammanfattning och åldersgrupper
finns på www.skaneschack.se (klicka på Inbjudningar och GP-serien 13/14).
AXEL SMITH
Inbjudningarna finns i pappersform på klubben
21 sep
Malmö		Skånska Skolmästerskapet
11-13 okt
Bromma
Skol-SM - anmäl intresse till din tränare snarast!
16 nov
Falkenberg
Västkustspelen
13-15 dec
Malmö
Malmö Open/MSF Open
25-26 jan
Staffanstorp DM - yngre miniorer och miniorer endast lördag
22-23 mars ?		
Talangjakten - kräver kvalificering inom LASK
5 apr		Malmö		Masken/Ålen
10-11 maj
Lund		
GP-final på hemmaplan i Schackhuset
Inför GP finalen räknas de tre bästa resultaten för varje spelare - delta därför
i minst tre tävlingar! LASK samordna transport. Vid större arrangemang som
Skol-SM brukar dessutom en tränare följa med.
4

5 okt		
25-26 jan
29 mars
12 apr
26 apr
3-4 maj
17-18 maj
12-20 juli

Staffanstorp
Falkenberg
Bara		
Limhamn
Lund		
?		
?		
Borlänge

Juniorträning - Skånska IM & GM lär ut tricks
Flick-SM
Schack 8:an, LASK deltar med två 8-mannalag
Juniorträning - Skånska IM & GM lär ut tricks
Distriksfinal Schack4an
Skollags-SM
Kadettallsvenskan, kval
SM

Tävlingskalendrar finns på www.schack.se och www.skaneschack.se

¥ Jans jams


  
  
   
  
   
   
    
  


  
 
 
    
  
   
 
  


Korrekta lösningar till problemen från
bLASKan 2013/1:
1) 1.¦e8+! - avdragsschacken avgör efter
1...¢h8 2.¦xf8 matt.
2) Vit vinner damen med bindningen 1.¥a5!
3) Bonden promoverar efter 1.¦xg7! ¤xg7
2.h6 ¢e7 3.h7! - ett klassiskt tema som
är värt att minnas.
4) 1.£b3! med dubbelhot mot b7 och f7 vit vinner en bonde.

Vit drar i det första och svart i det
andra av veckans problem.

JAN SLETTEBO
5

centrum.

¥ Partiet
n GM Jens Kristiansen
n Calle Erlandsson
 Spanskt, år 2013
Schackskolerektor Calle Erlandsson spelar
inte så ofta, utan är mestadels ledare på
klubben. I dagens parti spelar han dock
svart mot veteranvärldsmästaren Jens
Kristiansen. Kristiansen mötte ett 20–tal
motståndare samtidigt. När han vann VM
för spelare över 60 år blev han samtidigt
utnämnd till stormästare.
Vem vinner veckans parti?
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6
Vit väljer mellan Italienskt (3.¥c4),
Skotskt (3.d4), Fyrspringarspel (3.¤c3)
och Spanskt (3.¥b5). Det sistnämnda
draget är vanligast på elitnivå. Idén är
att sätta press på e5-bonden genom att
hota springaren på c6.
3.¥b5 a6 4.¥a4
4.¥xc6 dxc6 5.¤xe5 vinner inte en bonde
på grund av 5...£d4 med dubbelhot på
springaren och bonden.
4...d6 5.0–0 ¥d7 6.d4
Efter att man utvecklat de lätta pjäserna
och rockerat är det ofta en bra plan att
försöka bryta i centrum. Kristiansen
tar chansen spela d4 redan innan han
utvecklat damflygelpjäserna.
6...¤ge7 7.c3 h6
6


  
 
  
   
   
  
  
 

Det ser ut som att svart spelar planlöst vad har Calle tänkt göra av kungen? Det
går varken att rockera långt eller kort
eftersom det står en löpare och en dam
i vägen. Han har dock en plan!Varianten
introducerades av Erik Lundin i SM 1961.
Tillsammans med Gideon Ståhlberg
och Gösta Stoltz var Lundin en av de
tre bästa spelarna i Sverige på 1940–
50– och 60–talet. Trion kallades för ”De
tre musketörerna”.Lundin förlorade det
första partiet, men sex år senare spelade
han varianten på nytt och vann i en
landskamp mot Polen.
8.¥b3
Jag tycker inte att det ser logiskt ut att
flytta löparen igen utan att den är hotad.
Varför utvecklar inte vit en av sina sista
pjäser?
8...g5
Calles plan är att utveckla sig med
Sg6, Lg7 och De7. Det är en farlig
plan, eftersom kungen stannar länge i

9.¥xg5!?
Kristiansen försöker vederlägga Calles
provokativa spel med ett pjäsoffer. Det
är intressant.
9.¥e3 fick Calle möta i ett korrschacksparti
1973. Efter partiet hörde Erik Lundin
av sig och klagade på att han använt
varianten utan tillåtelse. Han sa också att
han inte tyckte att Calle skött angreppet
korrekt.
9...hxg5 10.¤xg5
Vit hotar 11.¥xf7 matt och det ser inte
enkelt ut att försvara.


  
 
  
   
   
   
  
 

10...¤d5!
Sätter emellan en pjäs och öppnar
samtidigt för damen, vilket hotar
springaren på g5.
11.¤xf7
Eftersom springaren ändå ska gå förlorad
offrar den sig på f7 för att få ut svarts
kung på brädet. [Efter 11.exd5 £xg5
12.dxc6 ¥xc6 13.d5 £h4 14.h3 ¥d7 är
vit bonde över, men svart har ett farligt
angrepp eftersom h- och g-linjerna är
öppna. Närmast hotar ¥xh3.

7

11...¢xf7 12.¥xd5+ ¢g6


   
  

   
   
    
  
 

Vit har offrat en pjäs men svarts kung
ligger illa till. Jag tror dock inte att vit
har något farligt angrepp - han har inte
några pjäser att angripa med! I stället
kan vit försöka satsa på att byta dam och
spela ett slutspel. Där är de tre bönderna
ungefär lika bra som löparen.
13.¤d2 £h4
Calle har inte några planer på att byta
dam utan går i stället på angrepp.
14.¤f3 £h5


   
   
 
  
  
   
  
    

Svart hotar ¥g4xf3 följt av £xh2 matt.
Det finns inte något bra försvar!

15.£b3
Hotet ¥f7+ tvingar svart att gardera,
men det är inte något problem.
15...¤d8 16.¦fe1 ¥h6
16...¥g4 hade vunnit snabbare.
17.dxe5 ¥g4 18.¤d4 ¥f4
Svart angriper med dam, torn och två
löpare. Var är vits försvarspjäser?
19.h3 ¥xh3 20.g3 ¥g4 0–1
Det blir matt, så vit gav upp.

Världsmästaren-Schackskolerektorn 0-1


   
   
 
  
  
   
   
    


¥ Bilden

F

ritz Baumbach blev världsmästare
i korrschack 1988 . Kan ni se vad
han har på huvudet när han firade sni
75-årsdag för ett par år sedan?
En LASK-keps! - fast inte den gulsvarta modell som används idag.
Fritz är fortfarande medlem i LASK,
även om han inte längre reser från
Tyskland för att spela för klubben.

Söndagen den 1 september ordnar
LASK en simultan med den svenske
korrmästaren Sebastian Nilsson.
Välkommen till till Skarpskyttevägen
12 i Lund! Priser till alla vinnare.
8

På den tiden spelades korrschack med
hjälp av brev, men idag spelar man
naturligtvis via internet.
Det finns många hemsidor där man
kan spela mot varandra. Man gör ett
drag, och så ser motståndaren draget
nästa gång han loggar in. För varje
drag har man ett par dagar på sig!
Om man har flera partier igång
samtidigt är det ett utmärkt sätt att få
lite schackträning varje dag.
Ett tips på sida: www.chess.com

