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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 vänskaps lands-
kamper mot Sydamerika och Baltikum och du kan vara med!

Sture Olsson, Sveriges lag kapten i 30 år
Per Söderberg, SSKK-ord förande sedan 1999

Ditt första korrdrag
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 

� nns den möjligheten för de som älskar denna spelform 
– främst för lugnare tempo och charmen att kunna få 
person liga svar. Den stora majoriteten spelar dock på 
iccf.com, e� er att spel per e-post under en kort tid utgjorde 
ett alternativ.

STEG 1: Du behöver bara internet uppkoppling och webb -
läsare. Det går lika bra via smartphone, platta som via dator.
STEG 2: Ska� a 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 � nns 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 – e� er att man � yttat 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 fullträ� :

K  Luis Ferreira
 Claes Fransson
 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 tvivels utan 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 ¦� 8 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
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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 �nna spektakulära och dråpliga partislut, till och 
med tämligen högt upp i den rejtingmässiga hierarkin. Nedan följer ett par av 
fynden i vårt miniatyrpärl�ske.

URVAL & TEXT STURE OLSSON

I FÖRRA NUMRET visade vi 
upp en del av den rikhaltiga 
fångsten sedan vi begivit oss 
på pärl � ske e� er veritabla 
korr miniatyrer. Skörden var 
god och räcker till ytterligare 
en liten analysuppgi� , som 
för hoppningsvis erbjuder en 
stunds nöjsam avkoppling. 

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 o� ast härrör 
från förra århundradet. 

 Vilem Olexa
 Stanislav Foglar
 Tjeckoslovakien 1971–72


  
  
 
    
  
   
  
  


Svart drar
Svart har � era vägar att befästa 
sitt övertag, men det är bara en 
som ger pärlglans.

1972 fanns inga analys program. 
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 e� er två minuter!

 C L Cruz
 A Delgado
 Kuba 1992


  
 
  
   
  
  
  
  


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 � ck 
exvärldsmästaren hålla till 
godo med 14...£e7, medan vårt 
parti fortsatte betydligt mer 
dramatiskt.

 Juris Markauss
 Gunnar Hjort
 Sverige-Lettland 1992–93


  
   
  
   
   
  
 
  


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

Lösningar på sida 52.

FÖRNUFTIG ANVÄNDNING av 
datorstöd eliminerar numera 
de � esta 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!
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 LÖSNINGAR LÖSNINGAR

1 39.¥xg7†! Avdragaren vinner tornet. 39...£xg7 40.£xa3 £f6 41.£a1 1-0 Draget före dia-
gram   met 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. E� er 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 � ytta 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, vare� er 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.

 Vilem Olexa
 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 kra� fullare 
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

 C L Cruz
 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 e� er 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
 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.¦� 1 ¦e7 21.£f4† ¢e8 22.¤g5 
¦f8 23.£e4 1–0

Lösningar till korrpärlorna


