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KORRSCHACK

Spela färdigt allsvenskan via server, precis som inom korrschacket? Det föreslår
Korrschackskommitténs ordförande Per Söderberg.

I

dessa Coronatider kunde man tänka sig
att korrschacket skulle vara opåverkat.
Så är emellertid inte fallet. Den årliga
ICCF -kongressen har avhållits regelbundet
sedan bildandet 1951 och är en värdefull
sammankomst där man diskuterar stora
som små frågor inom korrschacket. Ett
ypperligt tillfälle att få diskutera, knyta
kontakter, utbyta idéer och fatta beslut.
I år bryts denna tradition eftersom det
hotell där kongressen skulle äga rum tas i
anspråk som sjukhus för Coronapatienter.

SERVERSPELET fortgår som vanligt, men

ICCF därför beslutat att ingen betänketid
ska räknas i de postala tävlingarna. Det är
inte risken att man skulle kunna smittas via
själva schackkortet som är anledningen,
utan de restriktioner som breder ut sig.
Utegångsförbud i många länder betyder
att spelare inte kan posta sina drag, posten
inte hinner dela ut post eller tömma lådor.
Betänketiden styrs av poststämpelns datum,
och ur den synvinkeln så vill ICCF att man
spelar vidare, men låter betänketiden vila.

EGENTLIGEN SKULLE även de uppskjutna

Allsvenska ronderna kunna spelas genom
att använda sig av ett korrschacksupplägg.
Man skulle kunna samla ett lag i en lokal,
ha åtta datorer och koppla upp sig till en
schackserver. Lägger man till en Skypeuppkoppling skulle man till och med kunna se
varandra. Givetvis krävs det närvaro av en
domare för varje lag, som övervakar att allt
går rätt till.
Om inte nu, så när? Vi skulle kunna
kora en svensk lagmästare och ha ned- och
uppflyttningar i vår. Det skulle dessutom
spara respengar för mindre välbeställda
klubbar och kanske ge fler Norrlandslag
i seriesystemet. Något för Tävlingskommittén att fundera över.
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Per Söderberg
är hedersmedlem i ICCF,
började med
korr 1978 och
har varit vid
draget sedan
dess

en olympiska andan, formulerad i baron Pierre
de Coubertins devis ”det
viktigaste är inte att vinna utan att
delta och kämpa väl” tycks vara ledstjärnan i vänskapslandskamperna.
Spelformen har behållit och ökat sin
popularitet trots att trenden vad gäller
själva matchresultaten är påfallande
negativ. När undertecknad tillträdde
som lagkapten för 30 år sedan vann
vi de flesta matcher. Sedan några år
är förhållandet det omvända, men
antalet deltagare är betydligt större!
Med den bakgrunden kan det
tyckas förmätet att starta lagmatcher
av typen SSKK-Övriga Världen, eller
SSKK-Asien/Afrika/Australien/Nya
Zeeland, men faktum är att i just de
matcherna ser vi ut att hävda oss väl.
En säregen partiställning från den
senare av de två matcherna:

 Jan Malmström
 Peter Brodie

Sture Olsson
har varit
Sveriges
lagkapten i
30 år och 136
matcher

Pärlfiskare
kan leta på
sida 42 för
en kreation
signerad
Lars Forslöv


   
  
   
    
  
   
   
   

Svart har låtit sig lockas in på förrädiska farvatten. Ställningen är i
princip materiellt jämn – bortsett
från att svart är dam över! Icke desto
mindre är han hopplöst förlorad:
20.¤bd7+! ¦xd7 21.¤xd7+ ¢e7 22.¤c5!
Livlinan på c-linjen är därmed bruten
och bägge damerna bortom räddning!

KORRPÄRLOR
”Det var en ren njutning att i detta parti få föra de vita pjäserna!” Det säger
LARS FORSLÖF, som dirigerade alla pjäser mot den svarta kungen. Partiet spelades på
bord 11 i matchen mot Övriga världen, som står 79-74 till Sverige med sju partier kvar.

 Lars Forslöf

 Andrei Yeremenkov
 Sverige–Övriga världen
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 c5
Benoni! Äntligen annat än de
vanliga slaviska och damgambitska varianterna.
4.d5 exd5 5.cxd5 d6 6.¤c3 g6
7.¤d2 ¥g7 8.e4 0–0 9.¥e2 ¤a6
10.0–0 ¤e8



 
  
   
   
    
 
  


Svart vill spela aggressivt och
förbereder ett tidigt ...f7-f5.
11.¤c4 ¤ac7 12.a4 f5 13.exf5
¦xf5 14.¥g4 ¦f8 15.¥f3
Jag ville absolut behålla vitfältslöparen även om jag såg att Peter
Leko spelat 15.¥xc8 i ett parti
mot Vladimir Kramnik. Löparen
på f3 är ett fint skydd mot
punkten f2, som svart siktar mot.
15...b6 16.¦e1
Efter detta drag verkar vi vara
på helt oströvade marker.
16...¥a6 17.¤a3 ¥e5 18.h3
£f6!?
Svart söker med ¥a6, ¥e5 och
nu £f6 bygga hot mot vits
kungsställning, men damdraget
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STUDIE

ser osäkert ut eftersom den inte
står på riktigt säker mark.
19.¥h6 ¤g7 20.¤e4 £e7
Ja, vart ska den annars ta vägen?


  
   
  
   
  
  
   
   



   
   
   
 
 
   
   
   


21.¤c2
Även denna häst vill ta del i ett
anfall mot svarts kung.
21...¦fe8 22.¥g5 £f8 23.¤e3
Vit offrar en bonde.
23...¥xb2 24.¦a2 ¥e5 25.¤g4
Det börjar se allt farligare ut för
svarts majestät.
25...¢h8

30.¦b4!
Inte så svårfunnet men vilken
underbar känsla det gav att få
utföra draget i verkligheten!
30...¥e5
Svart kan inte slå för efter
30...cxb4 rasar ställningen ihop
efter 31.¥xf5 ¥b2 32.¥xg6.
31.¥xf5 gxf5 32.f4 cxb4
Aj – där försvann tornet ändå.
33.fxe5 fxe4
Vit ligger torn under men darra
bör den svarta majestäten.
34.¦xe4 ¤e8 35.£h5

26.a5
För att föra över damtornet till
kungssidan via a4.
26...¥d4 27.¤gf6 ¦ed8 28.¦a4
¤f5 29.¥g4 ¥b5
För att driva bort vits torn men...

Svart är maktlös.
35...¦d7 36.¤xd7 ¥xd7 37.e6
¤g7 38.£h4 ¥xe6 39.dxe6 £f5
40.¥f6 h5 41.e7 ¦e8 42.¦f4
£g6 43.¦f3 1-0
Det är matt i några drag. 


  
   
  
   
 
  
  
   



  
   
    
 
   
   
   
    


