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I dag skall vi ge bevis för att korrschack inte alltid handlar om långsiktigt,
omsorgsfullt och noggrant manövrerande, byggt på tålmodigt analyserande
och subtilt vägande på guldvåg av knappt skönjbara positionella nyanser.
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et handlar om ett nyligen spelat
landskampsparti som på sätt
och vis tog slut innan det börjat!
Sant är förvisso att korrschack faktiskt
rätt ofta och i hög grad karaktäriseras av
ovannämnda schabloner, och att många
korrspelare stundtals odlar just den
bilden av det egna gebitet. Det hindrar
ändå inte att inslag av taktiska finesser,
liksom av ödesdigert mänskligt fummel,
emellanåt förvandlar ett korrparti till
något som mer liknar ett ”helt vanligt
parti på klubben”!
Den senaste vänskapslandskampen för
SSKK:s del, mot Nederländerna, hade
officiellt startdatum den 31 mars, men
redan två veckor dessförinnan fanns
matchen utlagd på ICCF:s server, vilket
innebar att spelsugna deltagare kunde
starta spelet innan ”klockorna startade”.
Så var fallet bland annat vid bord 12.

 R J H Heijnens

 Lars Göran Nilsson
 Sverige-Nederländerna 2021

Sture Olsson
Sveriges lag-

1.e4 e5 2. ¤c3 ¤f6 3.g3 ¥c5 4. ¥g2
kapten i 30 år
0–0 5. ¤ge2 c6 6.d4 exd4 7. ¤xd4
och 139 matcher
d5! 8.exd5 ¥g4! 9. £d3 ¦e8†
Vits spelöppningsbehandling de senaste dragen kan
ifrågasättas. Svart har redan tagit över taktpinnen.
10. ¥e3 ¤bd7! 11.b3?
Ett riktigt dåligt drag som omgående bestraffas.
11...¤e5 12.£d2

Se diagramställningen.
 
12...¥b4! 0-1
 
På 13.0-0 och 13.dxc6 avgör
   
13...£a5! och efter 13.a3 ¥xc3
   
14.£xc3 ¤xd5 15.£d2 ¤xe3
   
16.fxe3 £f6 är svarts fördel
   
påtaglig. Partiet var därmed slut-  
spelat redan innan det officiellt    
hade påbörjats!


Hybridschack
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mpossible games", kallades fjolårets uppdelade friidrottsgala
mellan Oslo och Kenya. Löparna
kunde i realtid följa sina konkurrenter på en storbildsskärm.
I mars var det schackets tur. I den första
elorankade hybridturneringen samlades
lag från Malmö, Bratislava, Oslo och
Barcelona i respektive lokal. Spelarna
utförde sina drag på DGT-bräden och
motståndarens plingade till på en laptop,
allt övervakat av kameror och domare.
Tekniken höll emellertid inte måttet.
– Är hybridschack ett skämt eller nonsens? skrev Viktor Moskalenko efter att ha
tagit hem lagsegern med Barcelona.
Det hindrade inte Fide från att, samtidigt

som detta nummer ligger på
tryckeriet, arrangera World Cupkval med hybridschack.
Och visst hade det varit bra att
kunna undvika en del resor även
efter pandemin. Redan för ett
decennium sedan trodde man att
En svensk
tiden var mogen för att långväga
stormästares
matcher i Allsvenskan skulle kunna
protokoll vittnar
spelas digitalt. Nu är det snart dags. om att det inte var
Några tekniska detaljer återstår.
lätt att hålla reda
I de första turneringarna kunde
på bräde, skärm
spelarna se vilka åskådare som
och protokoll.
följde partierna. Tänk om
En annan förlorade
på tid när han
baguio_1978_yoghurt_strawberry
inte märkte att
loggat in i en kritisk ställning.
Kortchnoi skulle ha vänt sig i sin grav. motståndaren
flyttat.
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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 finna spektakulära och dråpliga partislut, till och
med tämligen högt upp i den rejtingmässiga hierarkin. Nedan följer ett par av
fynden i vårt miniatyrpärlfiske.
URVAL & TEXT STURE OLSSON

VI BRYR OSS inte om pinsamma olycksfall i

arbetet: simpel schackblindhet, fingerfel vid
tangentbordet eller, under äldre tid, skrivfel på
postkortet. Mer givande är det förhoppningsvis
att ta del av spektakulära fall där taktiska finesser,
förledande fällor eller gediget analysarbete lett
fram till överraskande och extremt snabba partislut.
Vi presenterar ett delresultat av vårt pärlfiske i
form av några analysuppgifter med uppdraget att
finna det drag som gav partiet ett brådstörtat slut.
Lösningarna återfinns på nästa sida.

 W.A. Clews

 Ellison
 Storbritannien 1992

schackets främsta utövare. Ulf Andersson gjorde
under några år en raketartad karriär även i
korrschack, medan Viktor Kortchnoi lär ha sagt
att det enda korrparti han spelat för evigt avhållit
honom från en fortsättning! Skilda temperament
avgör om man fångas av korrschackets egen
charm. Blivande superstormästare som
Aljechin och Keres var flitiga korrspelare under
ungdomsåren och har vittnat om korrspelandets
betydelse för deras schackliga utveckling. En av
pärlorna nedan är signerad av Aljechin.

 N Alexandrov

 Alexander Aljechin
 1909–10

 Maurizio Tirabassi

 Mohamed Samraoui
 VM-semifinal 1991–92


 
 
  
  
    
   

 




 
   
   
   
   
  
  



  
   
  
    
    
    
   
  


Vit drar
Knappt har partiet börjat förrän
det är slut!

Svart drar
Trots en så försiktig öppning
som Philidor har Aljechin redan
fördel, och nyss tvingat vit till
reträtten 16.¥c1. Nu följde en
partiavgörande manöver.

Vit drar
Svart har just opponerat på
d-linjen med 22...¦ad8, men
blev omgående varse att han
inte analyserat tillräckligt omsorgsfullt.

Lösningar på sida 60.
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KORRSCHACK HAR högst olika dignitet hos när-

KORRPÄRLOR

LÖSNINGAR
15.¥xf7†! Avdragare med damvinst efter 15...¢xf7
16.£xc3 1–0 (22 drag)

2

5...¤c3†! hade varit en omvänd rysk fälla. Vit förlorar
damen. (Det finns även andra vinnande avdragare.)
Efter 5...¦g8 6.0–0 vann därmeot vit.

3

35...£xd6! Damen på a1 är ogarderas. Svart blir pjäs
upp efter 36.exd6 ¥xa1 (½–½, 78 drag)

4

28...¥xf2! och: a) 29.¥xf2 ¦xf1† och svart vinner.;
b) 29.¦xf2 ¦xe1† blir matt.
c) 29.¦e5 ¤d3 och svart vann pjäs
(0–1, 58 drag).

5

14...¥xf5! vinner bonde, då 15.exf5 15...¦e8 spikar
damen. Partiet gick 15.0–0 (0-1, 51 drag).

6

17...£xh2†! 18.¢xh2 ¤g4† 19.¢g3 ¤xe3 Svart har Inna Agrest vann Dam-SM i snabbschack
online med 8½/9.
vunnit en viktig bonde (0–1, 59 drag).

7

12...¤xc3! 13.bxc3 ¥a3† I nästa drag följer 14...¥f5 med spik på damen.
12...¥xc3 13.bxc3 ¥f5 vinner också, men här kan vit rädda sig med 13.£xe4!.

8

22.¦xh6! Det går också bra att byta på c6 först. 22...¦f6 Att 22...gxh6 23.£xh6 blir matt är kombinationens poäng. 23.¦h8†! Effektivt. 23...¢xh8 24.£h3† ¢g8 25.£h7† ¢f8 26.£h8 matt

9

I partiet vann svart efter 7.¥e3 (0-1, 13 drag).
7.£d5? är dubbelhot, men 7...£e7 garderar båda hoten.
7.¥xf7†?! ¢xf7 8.£d5† ¢f8 9.£xc5† vinner tillbaka bonden vit offrat, men inte mer än så.
7.¤g5! är rätt lösning. 7...¦f8 Efter 7...0–0 duger slag på f7, men 8.£h5 h6 9.¤xf7 är ännu
brutalare. 8.¥xf7† ¦xf7 9.¤xf7 ¢xf7 10.£d5† och vit blir kvalitet över.

Foto: Lars OA Hedlund

1

Lösningar till korrpärlorna
 W.A. Clews
 Ellison

1.e4 ¤c6 2.d4 d5 3.exd5 £xd5
4.¤c3 £xd4 5.£e2 ¥g4 6.f3
¥h5 7.¥e3 £b4 8.0–0–0 a6
9.¤d5 £a5
Diagramställningen.
Dagens
minsta pärla är kanske ändå den
mest tilltalande.
10.¥b6! 1–0
Matthotet på c7 tvingar svart
att ge damen för två lätta pjäser,
och fortsatt kamp är naturligtvis
hopplöst.
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LÖSNINGAR

 N Alexandrov

 Alexandr Aljechin

1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.d4 ¤d7
4.¥c4 c6 5.¤g5 ¤h6 6.f4 ¥e7
7.0–0 0–0 8.¤f3 exd4 9.¤xd4
d5 10.exd5 ¤b6 11.¥d3 ¥c5
12.c3 £xd5 13.¥e3 ¤g4 14.£f3
¦e8 15.£xd5 ¤xd5 16.¥c1
Diagramställningen.
16…¤b4! 0-1
Vit kan inte samtidigt rädda
löparen på d3 och förhindra
...¤c2. 17.cxb4 ¥xd4† 18.¢h1
¤f2† kostar ju kvalitet och parti.

 Maurizio Tirabassi

 Mohamed Samraoui

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6
4.¥g5 ¥e7 5.e3 c6 6.¤f3 ¤bd7
7.£c2 0–0 8.¦d1 h6 9.¥h4 ¦e8
10.a3 ¤f8 11.¥d3 dxc4 12.¥xc4
¤d5 13.¥g3 £a5 14.0–0 ¤xc3
15.bxc3 c5 16.¤e5 ¤d7 17.f4
¤xe5 18.fxe5 ¥d7 19.d5 exd5
20.¥xd5 ¥e6 21.¥xe6 fxe6
22.£g6 ¦ad8
Diagramställningen.
23.¦d7!! 1–0
Hotet 24.¦f7 går ej att parera!

