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DANIEL
SEMCESEN

         När jag var
        yngre ville
jag bli schack
spelare när jag 

blev stor.
DANIEL SEMCESEN 
MED 4 GMNORMER

 Välkomna
            tillbaka!
JAN SLETTEBO 
BERÄTTAR OM 

HÖSTENS PLANER
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axel.smith@lask.se

Lunds ASK 
Schackhuset, Trollebergsvägen 105
Schackskolerektor:
   Calle Erlandsson, 0733-264 033
   callena@gmail.com

    

    

   

   

    

   

   

   

   

    

   

   

    

    

Tränare
 § Daniel Semcesen, semcesen@gmail.com
 § Jan Slettebo, janhsle@gmail.com
 § Kjell Pettersson, kjelluno@hotmail.com
 § Paul Olsson, paul_olsson@yahoo.com
 § Peter Månsson, petermansson@hotmail.com

¥ Redaktörens ruta

BLASKAN är tillbaka!

Efter fyra års uppehåll är LASK:s 
klubbtidning tillbaka!
bLASKan kommer att vara en tidning 
för deltagarna i schackskolan, som 
mailas ut och publiceras på hemsidan 
men också finns tillgänglig i Schack
huset.

För att tidningen ska fungera 
behöver jag få in material från er  
partier från tävlingar, resultat eller 
andra idéer. Allting är välkommet! 
Ju mer material, desto oftare kan 
tidningen komma ut.

Första gången jag fick ett parti 
publicerat i bLASKan var i februari 

1998. Tidningen var fortfarande 
varm när Calle kom med den, direkt 
från tryckeriet. Det är fortfarande en 
av de gladaste stunderna jag haft som 
schackspelare!

¥ Tävlingsnytt
I somras deltog många i schack-SM:
¢ Kadett: 32. Justus Rudolph 3½
¢ Minior: 15. Jedrzej Szumniak 5, 20. Mattias Akke 5, 21. Sixten Rosager 5
¢ Schackfyranmästaren: 30. Holger Jönsson 4
¢ Knatteweekend: 18. Viggo Ståhlberg 5½ 

Utanför schackskolan märker vi även att LASK:are tog hem plats 14 i SM
gruppen genom Hans Tikkanen, Nils Grandelius, Tiger Hillarp och Axel Smith.

Den stora tävlingen under hösten är skolSM i Stockholm 1113 oktober. Vi 
återkommer med information om resa och dylikt, men skriv upp datumet i 
kalendern redan nu!

»Är du lite ofokuserad i ett parti 
kanske du tappar en halva«

REPORTAGE Daniels stormästar-
dröm är på väg att gå i uppfyllelse.5 
BILDEN Vem var gladast och vem 
surade mest på sommaravslutningen?8 
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Partiet: Kvisvik-Carlsen

Jans jams
Tävlingsnytt, redaktören
Innehåll, träningsschema
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AXEL SMITH

¥ Jans jams

Välkomna tillbaka!

Under hösten kommer vi att ha 
problem varje vecka i Schack
skolan där lösningarna publiceras 
i bLASKan. Ett och annat 
träningsråd följer också med.
Denna gång flöjer fyra problem som 
ni kan klura på.

Vit drar i alla ställningar.


   
   
   
   
   
   
    
    


    
  
  
   
    
   
 
    



    
   
   
   
    
    
   
    


  
 
    
    
  
   
 
  


Daniel Semcesen
tog två GM-normer
Att bli stormästare i schack är 

något Daniel har drömt om 
sedan han var liten. Man behöver 
ta tre stormästarnormer. Daniel tog 
sin första 2009 och den andra 2010. 
Sedan dess har han känt att han stått 
och stampat på samma ställe innan 
han plötsligt börjat spela bättre.

 - Jag tror inte att jag gjort någon 
förändring i mitt spel. Resultaten 

har bara blivit annorlunda. Det kan 
jag inte förklara!
Normen säkrades efter en remi i sista 
ronden mot den lettiske stormästaren 
Normunds Miezis.
 - Jag var inte så nervös eftersom 
jag inte behövde inte vinna. Men jag 
kom passivt och vad glad när han tog 
remi.
 - Det kändes väldigt skönt. Precis 
känslan därefter var ju lite som att 
man kände att en stor börda hade 
släppt. Jag blev väldigt avslappnad.
Titeln är dock inte klar ännu, utan 
Daniel behöver också spela upp sitt 
rankingtal till 2500. I nästa turnering 
tog han ytterligare en stormästarnorm 
och saknar nu 10 poäng.
 - Är du lite ofokuserad i ett parti 

kanske du tappar en halva. Så jag 
måste vara koncentrerad.
Daniels nästa turnering är Västerås 
Open i slutet av september.

Daniels stora hobby utanför 
schacket är slacklining, att gå på 
lina. Om ni frågor honom snällt 
efter någon av träningarna får ni 
säkert prova på!

JAN SLETTEBO
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Eftersom tränarna ännu inte har 
hunnit skicka in några partier till 
mig  måste jag hitta ett annat och 
väljer ett med Magnus Carlsen, den 
högst rankade spelaren i världen.  
När partiet spelades var han dock 
bara tio år gammal.
Motståndaren, Brede Kvisvik, gick 
på schackgymnasiet i Norge och 
skulle långt senare bli en av mina 
elever under det året jag bodde i 
Norge.
Partiet spelades i sista ronden av en 
IM-turnering på skidorten Gausdal.

1.e4 c5
Sicilianskt, vilket brukar leda till 
aggressiva partier. Svarts drag 
öppnar inte för någon av löparna 
och förbereder inte rockad. I stället 
tar det kontroll över centrum och 
stoppar vit från att spela 2.d4.
Idag spelar Carlsen oftare 1...e5, 
som inte är ett lika intressant drag. 
Han har blivit gammal.

2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
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Vit har för tillfället kontroll över 
centrum (en bonde mot noll) och 
dessutom en välplacerad springare. 
Är det inte bara bra?
Nej, svart har också en idé. På 
lång sikt, det vill säga efter att 
utvecklingen är fullbordad, vill han 
spela både e6-e5 och d7-d5. Då kan 
han få två bönder i centrum. Vit har 
aldrig samma möjlighet eftersom 
d-bonden är bortbytt.
Det är en svår strategi där man 
måste känna till hur man ska lyckas 
utveckla pjäserna utan att vit ska få 
en farlig attack.
Men det är inte något fel på 
öppningen om man kan den 
tillräckligt bra, t.ex. spelar Nils 
Grandelius ofta på det viset.

4...¤f6 5.¥d3
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Kvisvik garderar upp centrum-
bonden. Observera att 5.e5 inte var 
möjligt på grund av 5...£a5+ med 
dubbelhot på bonden och kungen.
Teorin rekommenderar att vit i 
stället ska gardera upp bonden med  
5.¤c3, även om det ser onödigt ut 
att tillåta en spik med ¥b4.
Anledningen till att det är bättre 
att gardera med springaren är att 
damen fortfarande håller ett öga på 
springaren på d3.

5...d6
Carlsen stoppar e4-e5 en gång 
för alla, även om det inte var 
nödvändigt att göra det så här 
tidigt.
 
6.¥e3
Ett naturligt utvecklingsdrag. I 
Sicilianskt rockerar vit ofta långt 
och en vanlig utvecklingsplan för 
att göra det möjligt är att ställa 
löparen på e3, damen på d2 och 
springaren på c3.

6...¤c6
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Svarts plan är att spela e6-e5. Om 
vit byter på c6 får svart slå in mot 
centrum, vilket oftast är bra. Vit 
har sämre kontroll över centrum 
med löparen på d3.

Så vad hände nu i partiet? Carlsen 
bjöd remi och Kvisvik tog emot.

Det var helt klart sista gången 
bLASKan hade partier med 
toppspelare. I fortsättningen 
koncentrerar vi oss på partier från 
er, som är mycket mer spännande 
än så här.

Att ta remi är för övrigt inte alls bra 
ifall man vill bli bättre, men jag vet 
att Carlsen slutade med det ganska 
snart.

¥ Partiet

n    Brede Kvisvik
n    Magnus Carlsen
  Sicilianskt, år 2001

 Tidskrift för Schack
Alla LASK-medlemmar får Sveriges 
Schack  förbunds tidning gratis, men 
juniorer måste skicka ett mail till 
kansliet@schack.se. Gör det!
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   SIMULTAN!
Den 1 september anordnar LASK en 
simultan på området Tingvallen i 
Lund. Adress: Skarpskyttevägen.
Alla är välkomna. Ta chansen att 
utmana den svenske korrmästaren 
Sebastian Nilsson.

Frans G Bengtsson
Den 25 augusti spelas Frans G Bengtssons 
minnesturnering. Det är tidshandikapp - så 
mot de allra bästa spelarna får ni 28 minuter 
mot 2 minuter!
Anmälan sker till fgb@lask.se eller på plats 
under speldagen. Inbjudan finns på klubbens 
hemsida, www.lask.se

Välkomna!

LASK-hästen har varit en symbol 
för klubben sedan 1970-talet.


