Dövas Schackolympiad i Manchester
Två spelare ifrån förbundet fanns med i det Svenska landslag som deltog i Dövas
Schackolympiad i Manchester. De två nordvästskåningarna var; Martin Andersén,
Landskrona SK och Peter Borg, Helsingborg.

Det svenska laget i Manchester.
Längst bort på bilden Martin
Andersén (bord 4:a) och på bord 2
Peter Borg. Foto: Martin Andersén

Det svenska laget slutade på 14:e plats bland dom sexton deltagande nationerna.

Söndags studien #32

8/5ppk/8/3p2KP/3P2P1/8/8/8 w - - 0 1
You must activate JavaScript to enhance chess diagram visualization.
B. Neuenschwander Vit drar och vinner.

Lösning till Söndags studien #31

<br /> [Event "Söndags studien #31"]<br /> [Site "?"]<br /> [Date "????.??.??"]<br
/> [Round "?"]<br /> [White "Kalinin, Alexander"]<br /> [Black "1985"]<br /> [Result
"1-0"]<br /> [FEN "2B1R3/q4P2/5b2/Pk6/8/K3N3/5P2/8 w - - 0 1"]</p> <p>1.Ba6+<br /> (
1.f8=Q $2 Qxa5+ 2.Kb3 Qa4# )<br /> 1...Qxa6 2.Rb8+ Kxa5 3.f8=Q Be7+ 4.Qxe7 Qd6+
5.Kb3<br /> ( 5.Qxd6 $10 $2 {patt.} )<br /> 5...Qxe7 6.Rb6 $3 Qxe3+<br /> ( 6...Kxb6
7.Nd5+ $18 )<br /> 7.fxe3 Kxb6 8.Kb4 $18 1-0<br />
You must activate JavaScript to enhance chess game visualization.

Nordvästskånska resultat i SM
Två nordvästskåningar vann sin klass i SM som avslutades i söndags,
Birger Persson vann Veteran Allmän och Gert Lyngsjö vann Weekendturnering 1 grupp 3.
Birger representerar Helsingborgs SS och Gert Landskrona SK.
Eftersom Birger och Gert hamnade överst på prispallen så får man ranka deras insats
främst men inte långt efter kommer Philippe Balmont’s 14:e plats i
Schackfyranmästaren som hade 175 deltagare (!). Bra spelat Philippe!
Eftersom denna artikel kommer lite sent efter att SM, som spelades på Ronneby Brunn,
avslutats så nöjer sig undertecknad med att länka till sidan där samtliga deltagare
i SM finns. Där kan man se hur det gick för övriga nordvästskåningar genom att
klicka på deras namn.
Svensk Mästare blev Hans Tikkanen, Lunds ASK. Det var hans 5:e SM-titel.
Läs mer om SM på Sveriges Schackförbunds hemsida.

Söndags studien #31

2B1R3/q4P2/5b2/Pk6/8/K3N3/5P2/8 w - - 0 1

You must activate JavaScript to enhance chess diagram visualization.
Alexander Kalinin 1985. Vit drar och vinner.
Lösning till Söndags studien #30

<br /> [Event "Söndags studien #30"]<br /> [Site "?"]<br /> [Date "????.??.??"]<br
/> [Round "?"]<br /> [White "Frink, O"]<br /> [Black "1923"]<br /> [Result "1-0"]<br
/> [FEN "8/8/8/8/8/2K4B/5k1P/8 w - - 0 1"]</p> <p>{Alla ställningar med kantbonde
och fel färg på löparen är inte remi…}<br /> 1.Bd7 Ke3 2.h4 Ke4<br /> ( 2...Kf4
3.Kd4 $18 )<br /> 3.h5 Ke5 4.h6 Kf6 5.Be8 $1 $18 1-0<br />
You must activate JavaScript to enhance chess game visualization.

Söndags studien #30

8/8/8/8/8/2K4B/5k1P/8 w - - 0 1
You must activate JavaScript to enhance chess diagram visualization.
O. Frink 1923. Vit drar och vinner.
Lösning till Söndags studien #29

<br /> [Event "Söndags studien #29"]<br /> [Site "?"]<br /> [Date "????.??.??"]<br
/> [Round "?"]<br /> [White "Troitski, A.A"]<br /> [Black "1907"]<br /> [Result
"1/2-1/2"]<br /> [FEN "8/8/5p2/3N1R2/p2k4/6K1/1p6/8 w - - 0 1"]</p> <p>1.Nc7 b1=Q<br
/> ( 1...Kc4 2.Nb5 Kb4 3.Nd4 $10 )<br /> 2.Nb5+ Kd3<br /> ( 2...Ke3 3.Rf3+ )<br />
3.Rf3+ Kd2 4.Rf2+ Ke1 5.Re2+ Kf1 6.Rf2+ Kg1 7.Rg2+ $10 1/2-1/2<br />
You must activate JavaScript to enhance chess game visualization.

Fem dagar kvar till Schack-SM

På fredag startar Schack-SM i Ronneby, först ut är
Weekendturneringen och i den hittar vi två spelare ifrån Landskrona
SK i startfältet; Gert Lyngsjö och Esad Kahriman. Ytterligare tio
spelare ifrån Nordvästra Skåne finns med i Ronneby, bland dom hittar vi glädjande
nog fyra fjärdeklassare i Schackfyranmästaren som spelas på lördagen.
Förhoppningsvis är det blivande klubbspelare som vi får se i deras SM debut. Lycka
till Alva, Johan, Viktor och Philippe!
En annan ung SM debutant är Nicole Madsen (Klippans SK) som kommer att spela MiniorSM. Lycka till Nicole!
Om man ska tippa några Nordvästskåningar som segrare i sin klass så är det
nog Birger Persson (Helsingborgs SS) i Veteran Allmän och Åke Westin, även han
Helsingborgs SS, i Veteran-SM +65 som har störst chans. Åke vann Veteran-SM i
Uppsala 2016 så spelstyrkan finns där.
NORDVÄSTSKÅNSKA DELTAGARE

Birger Persson

Helsingborgs SS

Veteran Allmän

Tore Bengtsson

Helsingborgs SS

Veteran Allmän

Åke Westin

Helsingborgs SS

Veteran-SM 65+

Nicole Madsen

Klippans SK

Minior-SM

Robert Dahl

Klippans SK

Veteran-SM 50+ & Blixt-SM

Esad Kahriman

Landskrona SK

Weekend 1

Gert Lyngsjö

Landskrona SK

Weekend 1

Lars Persson

Skromberga ASS

Veteran Allmän & Blixt-SM

Alva Nilsson

Slottvångsskolan SSK

Schackfyranmästaren

Johan Pham

Slottvångsskolan SSK

Schackfyranmästaren

Philippe Balmont

Vikens Montessoriskolas SSK

Schackfyranmästaren

Viktor Fahlén

Vikenskolans SK

Schackfyranmästaren

| Resultat ifrån SM |
| Sveriges Schackförbunds hemsida |

Söndags studien #29

8/8/5p2/3N1R2/p2k4/6K1/1p6/8 w - - 0 1
You must activate JavaScript to enhance chess diagram visualization.
A.A Troitski 1907. Vit drar och håller remi.
Lösning till Söndags studien #28

<br /> [Event "Söndags studien #28"]<br /> [Site "?"]<br /> [Date "????.??.??"]<br
/> [Round "?"]<br /> [White "Kozlowski, S"]<br /> [Black "1931"]<br /> [Result
"1-0"]<br /> [FEN "1k4b1/5p2/5P2/4N3/8/5K2/8/8 w - - 0 1"]</p> <p>1.Nd7+ Kc7 2.Nf8
Kd8 3.Kf4 Ke8 4.Kg5 Kxf8 5.Kh6 Ke8 6.Kg7 Kd7 7.Kxg8 Ke8 8.Kg7 $18 1-0<br />
You must activate JavaScript to enhance chess game visualization.

Växjöspelen – Två gruppsegrare

I årets Växjöspelen vann Nordvästra Skåne och Helsingborgs ASK två av de totalt
femton fyramanna-grupperna. Det kunde inte bli bättre, två deltagare ifrån
distriktet och två segrar.
I grupp 1, som bestod av de fyra högst rankade i tävlingen, vann Patrik Nilsson på
2½ poäng av 3. Han vann mot hemmahoppet Tom Rydström och SM-vinnaren 1974, Magnus
Wahlbom. Halvpoängen togs mot den mycket solide och rutinerade Per Vernersson.
Grupp 4 togs hem av Stefan Håkansson. Hans motståndare i den gruppen var Ronald
Heidenfors, Alf Isaxon och Peter Ekelund. Håkansson besegrade Ekelund och remiserade
mot de övriga två gruppdeltagarna och vann därmed med en ½ poängs marginal.

Undertecknad är speciellt imponerad av remin mot Alf Isaxson. Alf är nog den
lurigaste spelaren som slagit ner sina bopålar norr om Bjuv, i hans arsenal av
öppningar ingår en mängd obskyra gambitar.

