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Daniel och Axel åkte till Køge
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Sixten tog silver i Skol-SM
Tre LASK:are deltog i Bromma

» Janne har förstått hur
viktigt aktivitet är.«
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¥ Redaktörens ruta
De senaste veckorna har jag läst
böcker om schackspelare. En bra
bok har skrivits av LASK:s förra
tränare Christer Niklasson. I många
andra händer det märkliga saker
händer på schackbrädet.
I en av böckerna är huvudpersonen
en nybörjare som snabbt blir bättre.
En dag uppfinner hon något nytt:
avdragsschack med löparen. Hon
går igenom sina gamla partier och
upptäcker tre tillfällen där hon kunde
vunnit damen på det viset.
I boken klättrar tjejen mot världs
mästartiteln, men när det gäller
grundläggande schackförtåelse är ni
överlägsen henne på många vis.

När hon till sist vinner det avgörande
partiet välter motståndaren kungen.
Hon tar den, stoppar den i fickan och
går iväg.
Slutsats blev att jag hellre läser
vanliga schackböcker .

axel.smith@lask.se

¥ Ungdomsserien
LASK har än så länge anmält tre lag till ungdomsserien.
Lag 1 i division 1: Dirk är lagledare för Janne, Sixten, Justus och Mattias.
Lag 2 i division 3: Christian Ståhlberg och Kjell Petersson är lagledare.
Lag 3 i division 4: Kjell Petersson är lagledare.
Ungdomsserien är den bästa turneringen för alla schackskoledeltagare. Prata
med era tränare om att vara med!
lör 9 nov Rond 1
Dirks rapport från rond 1: Division 1 började i lördags. lör 7 dec Rond 2
LASK I mötte Eslöv borta. Jag och Jan var med laget. De lör 8 feb Rond 3
lör 15 mar Rond 4
hade del chanser längs vägen, men förlorade med 3-1.
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¥ LASK-nytt: Nordiska Mästerskapen
Nordiska mästerskapen i schack
spelades 14-20 oktober i Køge,
Danmark. Storfavorit bland de
åttio deltagarna var dansken Peter
Heine Nielsen. Han utmanades
bland annat av två lundabor.
En av dessa, Axel Smith, förlorade i
den andra ronden men vann därefter
fyra raka partier och gick upp i
ledning. Efter att ha spelat remi i
slutronden slutade han på sju poäng
av nio. Peter Heine Nielsen hade
chansen att gå om vid seger i sitt
parti, men efter att han förlorat efter
fyra timmars spel stod det klart att
Axel Smith blev nordisk mästare.
- Jag bestämde mig för att spela
i sista stund. Kanske var det därför

det gick så bra. Tränar du en månad
med fokus på en tävling bygger du
upp mycket förväntningar. Nu kunde
jag spela utan press.
I tävlingen deltog även stor
mästare från Ryssland, Ukraina och
Litauen, utom tävlan i det nordiska
mästerskapet. Vann gjorde Jurij
Solodovnitjenko (Ukraina) på 7½/9.
Med sin andraplats tog Axel en första
inteckning i stormästartiteln.
- Att bli stormästare har varit en stor
dröm i många år, men för ett år sedan
trappade jag ned på satsningen. Nu vet
jag att jag kan klara det och kommer
säkert att satsa igen i framtiden.
Daniel Semcesen (LASK) kom på
fjärde plats med sex poäng.

¥ Detta och nästa nummer
Några schackprinciper fick inte plats
i detta nummer, trots att det är fyra
sidor tjockare än vanligt. Även Jans
jams har fått utgå.
Schackprinciperna kommer i stället
i nästa nummer, som blir det sista
innan bLASKan gör ett uppehåll.
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Lösningarna från problemen i
bLASKan # 4:
1.Sd5 Dxd2 2.Sxe7+! Mellan
schack med tempovinst - i nästa
drag tar vit tillbaka damen med
en pjäs över.
1.c6+! Lxc6 2.Kd6 Le8 (enda
sättet att stoppa bonden) 3.Ke7
Svarts löpare är olyckligt fångad,
eller måste tillåta vit att få ny dam.

Axel Smith

Tre LASK:are ställde upp i skolSM i Stockholm: Janne, Justus
och Sixten.
Justus och Janne spelade åtta
entimmespartier. De tog 4½
respektive 5½ poäng mot starkt
motstånd.
För Sixten var det i stället elva
30-minuterspartier. Förra året blev
han svensk mästare på 9½ poäng.
I år var målsättningen att upprepa
succén.
- Det var nästa inga andra som
kunde spela schack, säger han.
Sixten har höga krav på både
sig själv och andra. Han tycker
exempelvis inte att han själv kunde
spela schack för ett år sedan.
Foto: Calle Erlandsson

AXEL SMITH

¥ Skol-SM

Efter att ha inlett med ett par
vinster mötte han Santiago Grueso
Cordoba.
- Jag stod bra, men visste inet vad
jag skulle göra. Då gjorde jag bort
mig.
Därefter började Sixten åter vinna
parti efter parti, men för varje gång
han vann tog också Santiago full
pott.
- Vi vann båda våra partier enkelt,
säger Sixten.
När tävlingen var slut visade det
sig att de fick 11/11 respektive
10/11. I vilken annan tävling som
helst hade det räckt till seger, men
Sixten fick nöja sig med silver och
var inte nöjd. Han tyckte dock att
det var trevligt i Stockholm.
Skol-SM-vinnare
blev
Linus
Johansson, Piotr Terochin (båda
Malmö), David Bit-Narva, Alfons
Emmoth, Klemens Ng, Santiago
Grueso Cordoba, Gabriel Nguyen,
Emil Reimegård och Ludwig
Sandhu.
Historiskt sett har tre LASK:are
vunnit skol-SM 5-6 gånger vardera:
Linus Olsson, Hans Tikkanen och
Nils Grandelius. Sixten har en titel.
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¥ Jannes glansparti
n Jedrzej Szumniak
n Ulf Persson (1944)
 Damgambit, 2013
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5
Via en mindre vanlig dragföljd
har partiet kommit in i en
damgambit - en av de mest klassiska
schacköppningarna.
4.cxd5 exd5


 
 
    
   
    
    
 
 


Avbytesvarianten,
som
leder
till Karlsbadstrukturen - döpt så

»
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Tänk på vad
du kan göra
med din
öppna linje!

Axel Smith
eftersom de spelades i en turnering
i Karlsbad i början av 1900–talet. Vits
plan är att angripa med bönderna på
damflygeln. Idén är att byta av dem
mot svarts a- och b-bönder. Till sist
ska svart ha en svag bonde på c6 som
vit kan pressa mot, eftersom den står
på en halvöppen linje. Svarts plan
är också förknippad med hans linje .
Han vill använda e4-fältet med drag
som ¥f5, ¦e8 och ¤e4. Tänk alltid på
vad du kan göra med din öppna linje!
5.¥g5 ¥e7 6.¤f3 c6 7.£c2!


 
 
   
   
    
   

  


Stoppar svart från att spela ¥f5.
Vitfältaren är svarts dåliga löpare
eftersom centrumbonden står på
vitt och inte kan flytta. 7...¤a6 Svarts
plan är att angripa med Sb4 följt av
Lf5. Janne gör helt rätt som stoppar
det.
8.a3 ¤c7 9.e3 a6 10.¥d3 h6 11.¥h4
¤b5


 
  
  
  
    
  
  
   

Ett byte på b-linjen ger svart en
dubbelbonde, men den är inte svag. I
stället tjänar svart på bytet eftersom han
kan öppna a-linjen för sitt torn.
12.0–0 ¤d6
Svarts manöver Sa6-c7-b5-d6 har kostat
fyra drag men springaren har nått ett
utmärkt fält. Som nämnts tidigare är svarts
plan att använda e4-fältet.
13.h3 0–0 14.b4 ¤fe4


 
  
  
   
   
 
  
   


Vit har tre pjäser som angriper e4 och
svart bara två som försvarar, men eftersom
vit tvingas byta på e7 får svart en tredje
försvarspjäs.

15.¥xe7 £xe7 16.¤a4
Ett alternativ var att fortsätta
på planen att angripa med
bönderna. 16.a4 Det kallas för
minoritetsangrepp eftersom vit
angriper med två bönder mot tre.
16...¦b8 17.¤c5


  
  
  
   
   
 
  
   


17...¤g5?
Flyttar springaren från sitt utmärkta
fält. Svart skulle utvecklat sin sista
pjäs: 17...¥f5. Han såg kanske hotet
på h3 när han tar tillbaka på g5 med
damen, men det såg Janne också.
18.¤xg5 £xg5 19.¢h2 f5
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20.¤xa6!? bxa6 21.£xc6
Janne kommer att få en tredje bonde
för pjäsen eftersom både bonden på
d5 och springaren på d6 hänger.
21...¤e4?
Ger bort en fjärde bonde. Efter
21...¦f6 22.£xd5+ ¢h8 är ställningen
oklar. Svart ska angripa vits kung,
medan vit vill byta dam.
22.£xd5+ ¢h8 23.¥xe4 fxe4
Jag tror att Ulf glömde att efter
23...¥b7 kan vit spela 24.£xb7! ¦xb7
25.¥xb7.


    
   
   
   
    
   
   
   


Med torn, löpare och tre bönder för
damen är det vit som leder i material
- räkna själv poängen. Åter till partiet.
24.£xe4
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24...¥f5
Svart borde försökt att få igång motspel
med 24...a5 Om han byter en bonde på
damflygeln kan han sedan angripa den
andra. Det är ett minoritetsangrepp samma plan som vit spelade på tidigare
i partiet!
25.£e5 ¦be8


   
    
   
   
    
   
   
   


Bönder är som bäst i slutspel - och
därför spelar Janne helt riktigt på
att byta av damen och tornen. Den
ensamma löparen skulle nämligen vara
helt chanslös mot fyra bönder.
26.£g3 £f6 27.¦ac1
En öppen linje - enkla principer gäller
även i ovanliga ställningar.
27...¦f7


   
   
   
   
    
   
   
   


28.¢g1
Garderar f2 profylaktiskt.
28...£e7 29.¦c3 ¦f6 30.¦c7 £f8
31.¦fc1 ¦g6 32.£f3 ¦f6 33.¦7c6
Vit får antingen byta ett torn eller
vinner a6-bonden.
33...¦c8 34.¦xc8 ¥xc8 35.£g3 ¥b7
36.¦c7 ¦f7 37.¦xf7 £xf7


    
  
   
    
    
   
   
    


38.£e5
”Damens centralisering är ett
bortglömt
kapitel
i
svensk
juniorträning”, har en tränare från
Göteborg sagt. Janne glömde inte
bort det. I öppningen står damen
dåligt i centrum, men i slutspelet står
den ofta bra. Skillnaden är att den
inte kan bli hotad eftersom det inte
finns så många pjäser.
38...¢h7 39.f3
Helt rätt plan - att gå med fribönderna.
39...£g6 40.e4 ¥c8 41.¢h2 ¥d7
42.d5 £b6 43.£e7 £c7+ 44.d6 £c8
45.f4 ¢h8 46.f5 ¢g8

»


  
   
   
   
   
   
   
    

47.f6!
Ett bra bondebyte eftersom det
försvagar svarts kungsställning.
47...gxf6 48.£xf6 ¢h7 49.£f7+
¢h8 50.e5 ¥e6 51.£g6


  
 
 
 
 
 
 
 


h6-bonden går inte att gardera utan
att förlora löparen.
51...¥d7 52.£xh6+ ¢g8 53.£g6+
¢h8 54.h4 ¥f5 55.£f6+ ¢h7 56.h5
£e6 (se diagram på nästa sida)
För att inte bli matt tvingas svart byta
dam, men nu har vit fem bönder för
pjäsen! Det är naturligtvis hopplöst.

Damens centralisering är ett bortglömt kapitel i svensk juniorträning.
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57.£xe6 ¥xe6 58.¢g3 ¥d7 59.¢f4
¢h6 60.¢e4 ¥e6 61.g4
Offrar för att komma framåt med
kungen.


 
 
  
 
 
 
 
 


61...¢g5 62.¢d4 ¢xg4 63.h6 ¥f5
64.h7 ¥xh7 65.d7
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1–0
Snyggt! Ingen går säker för spelarna
från schackskolan!

Lärdomar
Varje parti innehåller mycket att lära
sig - framförallt för den som spelade
partiet men även för den som tittade
på. I rutan nedan har jag summerat
några av de saker som vi kan lära oss
av Jannes parti.

¥ Bilden

Foto: Daniel Semcesen

1) Använd linjerna

Har man en öppen eller halv
öppen linje formar man ofta sin
plan med den. En idé är att gå
in med tornen (se Jannes c-linje
i slutspelet), en annan att sätta
pjäser på ett av fälten på linjen
(se svarts e4-fält i öppningen).

2) Minoritetsangrepp

Ibland kan det vara smart att
angripa med exempelvis två
bönder mot tre för att byta av
bönderna och ge motståndaren
en svag bonde.

3) Var vill pjäserna?

Fråga pjäserna vart de vill gå!
Svarts springare hoppade a6-c7b5-d6 - en utmärkt manöver för
att komma det den ville.

4) Använd bönderna

Om man har fler bönder, som
Janne hade, ska man använda
dem. Speciellt i slutspelet ska de
gå framåt.

3) Centralisera damen

I öppning och mittspel är
damen utsatt mitt på brädet. I
slutspelet är den däremot ofta
starkare ju mer centralt den står.

Personen till vänster på framsidan heter Christer Niklasson. Han delade
segern i SM i Lund 1974 och har spelat för LASK sedan slutet på förra
årtusendet. Eftersom han bor i Stockholm är sällan på klubben.
Till höger skymtar Daniel. Hur gammal tror ni han var?
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¥ VM-match

M

agnus Carlsen kommer att spela en VM-match i Chennai, Indien,
med start torsdagen den 7 november. Han har inte bara flera
schackliga medhjälpare med sig, utan också en manager, en kock, en läkare
etc. Läkaren är faktiskt samma person som spelade remi med Magnus i det
parti som visades i bLASKan # 1.
Carlsen anses vara den spelar i världseliten som är mest uppfinningsrik.

V

iswanathan Anand har inte gjort några bra resultat på sistone och
ligger inte längre topp fem på världsrankingen. Han har dock större
erfarenhet av matcher än vad Magnus har. Den som sägs vara Anands
styrka är öppningarna.

M

atchen spelas över tolv partier. Om det fortfarande står lika avgörs
den genom snabbschack. Referat kommer att kunna följas bland
annat på Sveriges Schackförbunds hemsida, www.schack.se
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