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Justus tog sin första pokal!
Öppet mästerskap i Køge Bugt.

» Justus tog bara allt som kom i
hans väg och vann. «
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LASK-NYTT
Rekordmånga deltagare i LASK Open
UNGA LASK:are i DANMARK
Justus tog sin första pokal.

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
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¥ Redaktörens ruta
I detta nummer berättar Jan Slettebo
om en tävling i Danmark dit han
åkte med Sixten och Justus. Det var
trevligt men också väldigt lärorikt.
Tävlingspartier är nämligen den mest
effektiva schackträningen.
“Varför finns det inte tävlingar varje
helg?” frågade Sixten.
Vi ska ändå vara nöjda med att det
finns många tävlingar i närheten
av Lund. Jag har bott ett drygt år i
Kristiansund i Norge. Där tränar
man upp till fem gånger i veckan på
klubben, men dessvärre finns det inte
några andra aktiva schackklubbar
i närheten och det blir därför långt
mellan tävlingarna.

Det spelar ingen roll vad det är blixt, snabbschack, för vuxna, för
barn, små stora - allt är bra! Spela
därför så mycket du kan.

axel.smith@lask.se

¥ Tävlingsnytt
Flera lundabor deltog i Skånska Skolmästerskapet.
Kadett:

5. André Forsberg (BMSL), 6. Justus Rudolph (Maria Montessori)
7. Erik Tegler
Minior:
2. Jedrzej Szumniak, 4. Sixten Rosager
22. Zoe Diaz Moore (International School)
Yngre minior: 18. Oliver Diaze Moore (International School), 23. Bertil Viklund
(Ludvigsborg), 27. Elias Dozek (Gunnesbo)
Vann klasserna gjorde Joakim Mörling (MAS), Jacob Jönsson (Bara Bönder)
och Lorik Sadiku (Oxie). Endast kvalitetspoäng gjorde att Janne inte tog guld.
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¥ Jans jams
Korrekta lösningar till problemen från
bLASKan 2013/3:
1) 1...£h3+ Eftersom bonden på g2 är
spikad kan inte vit slå damen. 2.¢g1 £xg2
matt.
2) 1...¥f3+ Ett magnetoffer som tvingar ut
vits kung. 2.¢xf3 £g4 matt.

Klubbmästerskapet
Nu på hösten är emellertid klubb
mästerskapet redan fullsatt med
48 deltagare. Utöver svenskar
deltar även spelare från Island,
Bermuda, Turkiet och USA! Det
handlar dock om spelare som
antingen bor tillfälligt i Lund, eller
som bor i Lund sedan länge.
AXEL SMITH
JAN SLETTEBO

Denna vecka sätter man inte matt
i någon av kombinationerna utan
vinner tempo och material. Vit drar i
bägge ställningarna.

¥ Förra och nästa nummer
Flera gånger har jag använt Jens
Karlssons artikel om härmapan på
träningar i Norge. Så vad har jag
egentligen gjort då? Härmats!
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Den stösta delen av verksamheten
i LASK är för ungdomarna. För
seniorer arrangeras framför allt
klubbmästerskapet på tisdags
kvällar och föreläsningsserien på
torsdagskvällar.
Alla är naturligtvis välkomna att
vara med vid dessa tillfällen.

I nästa nummer kommer vi att lära ut
några schackprinciper. Ett exempel
är att inte flytta bönderna framför
sin egen rockadställning.

En av favoriterna är tränaren
Daniel Semcesen, som behöver
tio ranking
poäng till för att bli
stormästare.
- Kanske, säger han om sina
möjligheter att ta dessa i Lunda
mästerskapet.
- Man får spela gemytligt och
avslappnat men ändå med lite
utmaning. Men jag ser Hans
Tikkanen som favorit. Han är tre
faldig sverigemästare och just nu
den enda stormästaren.

Axel Smith
Från Schackskolan deltar Johan
Hallbeck, Mattias Akke, André
Forsberg, Sizten Rosager och
Jedrzej Szumiak.
Föreläsningsserien
På föreläsningsserien har det
kommit ungefär tio åhörare.
Daniel har lärt ut hur man lär sig
öppningar och undertecknad hur
man tränar schack hemma.
För närvarande är endast ytter
ligare ett tillfälle inplanerat:
torsdag den 10 oktober.

Foto: Daniel Semcesen


   
  
 
    
  
  
 
   


    
  
   
   
    
    
    
    


¥ LASK-nytt

Janne, Sixten och Jacob har varit
på föreläsningarna.
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¥ Unga LASK:are i Danmark
Söndagen 22/9 tog sig Justus och Sixten
tillsammans med Jan över Öresund för
spel i Öppna Køge Bugt-mästerskapet
för juniorer. Arrangörerna hade satt en
gräns på 30 deltagare och därmed 7 eller
8 ronder. Det visade sig att endast ett
tjugotal deltagare dök upp varför man
drog ner antalet ronder till 6. Dessutom
slog man ihop grupperna U10 och U14
till en grupp. Det var tänkt att spelas
ytterligare en U18-grupp, men ingen
sådan fanns på plats, kanske för att
Jussupov hade undervisning samtidigt i
Köpenhamn.
Spelet var förlagt till en äldre villa i Greve
med utsikt över havet, utmärkta för
hållanden. Det blev 3 ronder före paus,
betänketiden var 20 minuter per spelare
och parti, och 3 avslutande. De tre första
ronderna ledde till att Sixten var ensam
i ledningen med full pott och Justus var
delad tvåa en halva efter!
I tredje ronden mötte Justus förhands
favoriten, en spelare med cirka 1900 i
rating. Det blev ett intressant parti.

»

Kungen flyr
över till
damflygeln
- ett modigt beslut!
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Jan Slettebo

snabbt vad det innebar, vilket parti
fortsättningen visar.
15.Te1 Tdg8 16.g3 h5

n Justus Rudolph
n Förhandsfavoriten
 Caro-Kann, 2013
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4 4.Sxe4 Lf5
5.Sg3 Lg6 6.Sf3 Sd7 7.Ld3 e6 8.0-0 Ld6


 


    
    
  
 
  


9.Se4 Lxe4 10.Lxe4 Sf6 11.Lg5 Dc7
12.Ld3 0-0-0 13.c3 h6 14.Lxf6 gxf6


   
 
 
    
    
  
  
  


Här såg jag hur Justus nog blev lite
överraskad över att svart tog tillbaka
med g-bonden. Men han insåg också


  
 
 
   
    
  
   
   

17.Kf1
Kungen flyr över till damflygeln - ett
modigt beslut.
17...f5 18.Ke2 f4 19.Kd2 fxg3 20.fxg3
Sf6 21.Tc1 Sg4


  
  
 
   
  
  
   
   


Medan vit går över med kungen försöker
svart få igång spel på den andra flygeln,
men Justus springare på f3 håller ihop
ställningen bra genom att gardera h2bonden och stoppa bondeframstöten
h5-h4.
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22.Te2 Kb8 23.Kc2 De7 24.Kb1


   
  
 
   
  
  
 
  

Kungsvandringen är över utan att svart
lyckades få till någonting.
24...Df6 25.Df1 Td8 26.Sd2 Dg7 27.Sb3


    
  
 
   
  
  
 
  


Här bjuder Justus remi. Taktiskt riktigt
då motståndaren har dålig tid, hälften
av vad Justus hade i detta läget, och
dessutom använder en stor del av sin
resterande tid varför han till sist tvingas
att anta erbjudandet.
Smart spelat av Justus! För vår andre
deltagare såg det också bra ut även om
det blev en WO-seger i första ronden så
var de andra segrarna klara.

I fjärde ronden var det nu Sixten som skulle upp mot förhandsfavoriten, dessutom med svart.
Det blev ett London-parti där Sixten inte var helt klar över hur svart kan spela. Trots detta
kom han någorlunda bra ur öppningen men på grund av en tidigare förlust mot samme
motståndare gick han lite fel, offrade för aktivitet, men det räckte inte riktigt utan det blev
förlust. I samma rond vann Justus efter stabilt spel, så nu blev det internmöte i femte ronden.
Sixten spelade vit gick på hårt men Justus bara tog allt som kom i hans väg och vann. Inför
sjätte ronden delade alltså Jusus ledningen, men trötthet och nöjdhet ledde till en första
förlust men ändå säkrad andraplats.
För Sixtens del slutade det med en relativt enkel seger och en plats precis utanför pokalerna.
I turneringen delades endast ut två pokaler i respektive grupp. Grattis till båda två för en väl
genomförd turnering, extra kul för Justus som tog sin första pokal någonsin!

¥ Bilden
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Foto: Daniel Semcesen

Schackträning, Göteborg, 2013

