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Hur vinner man en korrturnering?
et har väl inte undgått någon att remier 
blivit vanligare i korrschack. Det är 
inte längre ovanligt att en turnering 

avslutas med enbart remier, och många pratar om 
remidöden som slutet för korrschacket.

Anledningen till detta är naturligtvis datorn. 
Stock � sh är gratis, och numera ett oundgängligt 
hjälp medel för korrspelaren. Men, med en 
spelstyrka på elo 3 500 är det lätt att tro att Stock� sh 
är överlägsen alla mänskliga motståndare, och man 
får lätt en känsla av att man inte har mycket att bidra 
med i sina partier. Om Stock� sh får tänka över 
natten måste den väl komma fram till det absolut 
bästa draget?

Lyckligtvis är det inte alls så. Visserligen � nns 
det ställningstyper där Stock� sh excellerar, men 
det � nns andra där Stock� sh spelar förblu� ande 
svagt. Då pratar vi om komplexa ställningar, ju 
mer komplext desto sämre blir Stock� sh. Några 
exempel är Frankenstein-Dracula-varianten i 
Wienerparti och Marshallangreppet i Spanskt, men 
nästan alla spelöppningsböcker innehåller drag 
med kommentaren "leder till oöverskådliga 
komplikationer". Det är de dragen man 
ska leta e� er!

Det låter kanske som ett enkelt 
framgångsrecept, men det � nns 
en hake: du måste lägga ner 
mycket mer tid på dina partier, 
och du har inte mycket nytta 
av Stock� sh. Men – detta 
gäller även din motståndare, 
och det kan man bygga sin 
turneringsstrategi på.

D ur gör man då för att få tillbaka lusten 
för korrschacket? Här är några tips som 
kan leda dig framåt:

¢ Acceptera remier som det nya normala. Spelar 
du en turnering över 14 partier så välj ut runt 
tio remikandidater. Spela remivarianter, och låt 
Stock� sh hjälpa dig (det är här Stock� sh har 
sin största styrka), lägg ner minimalt med tid 
och kra� , bjud remi vid första bästa tillfälle. Ta 
resterande partier med dig till tips 2.

¢ Välj ut tre till fyra partier som du vill försöka 
vinna. För min del har jag två kategorier av 
motståndare som automatiskt hamnar i den 
här gruppen: dels betydligt svagare spelare, 
dels de som har många (� er än hundra) partier 
igång. I dessa partier plockar man fram sina väl 
förberedda oöverskådliga kom plikationer. Ibland 
går det vägen, och ibland blir det förluster, men 
oavsett vilket har man väldigt mycket roligare än 

om man låtit Stock� sh spela alla partierna.

¢ Koncentrera dig på en turnering i 
taget. Då får du tid att gå på djupet 

i de viktiga partierna, vilket ökar 
vinstchanserna rejält. Känner 
du att det inte går vägen, ta 
snabba remier och börja om i 
en ny turnering.
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