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SCHACKHUSET
Trollebergsvägen 105, Lund - stadsbuss nr 2 mot Värpinge
Schackhuset är med sina 165 kvm landets största klubblokal för schack. Här anordnas
aktiviteter 6-7 dagar per vecka undantaget sommaruppehållet. På Schackhuset spelas också
lagmatcher i Allsvenska serien, Allskånska serien, Skånes SF:s ungdomsserier och
Lunds skolschackserier. Rolf Martens minnesturnering, Mragel Open och Frans G
Bengtssons minnesturnering är årligen återkommande tävlingar öppna för alla. GMturneringar kan också förekomma.
Tisdagskvällar ordnas klubbturneringarna LASK Open och Lund Open – öppna för alla och
meriterande för internationellt elotal – ibland även för IM-titel. Övriga turneringar som
arrangeras på Schackhuset är Lilla LASK Open, Lilla Lund Open, entimmesturneringar
(60 min/spelare), snabbschackturneringar (20 min/spelare + ev tillägg per drag) och
blixtturneringar (5 min/spelare + ev tillägg/drag) för vuxna och ungdomar.
4-5 gånger per termin anordnas temakvällar, där erfarna tävlingsspelare håller föredrag eller
träningar i skilda ämnen som spelöppningar, slutspel, strategi och taktik, analys av partier,
schackpsykologi och schackhistoria. En speciell schackkurs för kvinnor arrangeras sedan
något år tillbaka.
Träning för vuxna (>14 år) i grupper av varierande spelstyrka (även nybörjare) arrangeras i
mån av intresse. Även spelöppnings- och slutspelsträning erbjudes. Alla är välkomna till
Schackhuset för fritt spel, s.k. öppet hus. Ickemedlemmar i LASK löser årskort (400 kr/år)
i LASK Café eller via bankgiro 422-3855. För deltagande i turneringar och lagmatcher krävs
inte årskort.

LASK:s SCHACKSKOLA
Schackskolan för ungdomar arrangeras i mån av intresse fem dagar per vecka, måndagarfredagar kl 16.00-19.00. Start sker i regel i vecka 3 och 37. Öppet hus med ”inskrivning” i
schackskolan i vecka 1-2 och 35-36. Ungdomarna indelas i grupper om 6-10 deltagare, i första
hand beroende av förkunskaper (ev. rating) och tidigare terminers deltagande. Varje
träningspass omfattar i regel 60 minuter. Vi vänder oss i första hand till ungdomar i åldrarna
6-14 år. Äldre ungdomar hänvisas till vuxenträningen. Speciellt talangfulla ungdomar erbjudes
individuell träning eller i smågrupp.
Anmälan till Schackskolan görs via mejl till schackskolan@lask.se eller på plats i
Schackhuset. Speciell anmälningsblankett finns där man kan ange önskemål om träningstider i
första, andra och tredje hand. Man kan också delta mer än en gång i veckan. Efter att ha
fullföljt 5 träningar får alla gratis Schackskolans T-shirt!
Schackskolan och flera av klubbens arrangemang är gratis för medlemmar.
Startavgifter i LASK Open, Lund Open, FGB-turneringen etc. är rabatterade för medlemmar.
Medlemsavgift betalas till LASK:s bankgiro 422-3855 senast före tredje träningstillfället.
Ickemedlemmar i LASK kan delta i Schackskolan om deltagaravgift erlägges. Information om
gällande medlemsavgifter kan läsas på LASK:s hemsida www.lask.se/arkiv.asp?id=1860
För deltagarna i Schackskolan erbjuds en mängd sidoaktiviteter, till exempel Skånes Schackförbunds ungdomsserier, Lunds skolschackserier, Schackåttan, 38:an och 56:an,
Schack4anmästaren, Skånska skolmästerskapen, Skol-SM, Kadettallsvenskan, Lilla
LASK Open, Lilla Lund Open och blixturneringar. LASK betalar startavgifterna i de externa
turneringarna, men föräldrar förväntas organisera och fördela biltransporter när så erfordras.
Förfrågningar om SCHACKSKOLAN och om övrig verksamhet kan ställas till ledamöter i
LASK:s styrelse. Kontaktuppgifter på LASK:s hemsida: www.lask.se/arkiv.asp?id=1862

Schack4an är en rikstäckande tävling för fjärdeklasser som går ut på att alla skall
vara med. Det är viktigare för klassen att få med många än att några få är duktiga
schackspelare. Schack4an inleds på hösten med att schackledare från klubbar och
distrikt gör besök hos fjärdeklasser runt om i landet. Ledarna lär ut grunderna i
schack och berättar om Schackfyran-tävlingen. Alla klasser som besöks får fem
kompletta schackspel – oavsett om man väljer att vara med i tävlingen eller inte.
Klasser som vill vara med i Schack4an kan anmäla sig via LASK eller Sveriges Schackförbund.
Schackfyrans stora riksfinal avgörs i maj, de senaste åren i Globen Arena. För att kvalificera
sig dit spelar man kvaltävlingar i Lund och i Skåne. En informationsfolder om Schack4an finns
på webben: www.schackfyran.se/dokument/information/s4-fordjupning2.pdf

SCHACK I SKOLAN
Schack i skolan startades 2009 av Sveriges Schackförbund som ett försöksprojekt på
Apelskolan i Lund, med målet att ta tillvara på det intresse tävlingen Schack4an
födde. Projektet blev framgångsrikt och 2010 spred sig satsningen till Halland,
Västmanland, Jämtland och Stockholm. Vid årsskiftet 2010/11 hade 50 nya
skolschackklubbar bildats i Sverige och 164 pedagoger hade utbildats i schackinstruktion. Inom Lunds kommun finns för närvarande ett tiotal skolschackklubbar.
Från och med hösten 2011 spelas under ett antal lördagar kl 10-12 lagtävlingar
mellan lag från skolschackklubbarna i Lund och Schackskolans grupper.
En utvärdering av Schack i skolan i Halland från slutet av 2010 gav vid handen att samtliga
pedagoger som undervisat i schack tyckte att spelet hade haft positiva sociala effekter på
barnen. De menade att ”alla kunde vara med”, ”att det blev ett lugn i gruppen”, och ”att
barnen lekte i nya konstellationer”. Av pedagogerna menade:
•
•
•

81 % att de kunde se positiva intellektuella effekter på barnen.
23 % att barnen blivit bättre i alla skolämnen.
58 % att barnen blivit bättre i matematik.

I många länder är schack ett etablerat pedagogiskt verktyg. Två intressanta och
mycket framgångsrika exempel är Turkiet och staten New York. I Turkiet har 40 000
lärare utbildat sig till schackinstruktörer och 1 700 000 barn har tränat schack inom
ramen för SCHACK I SKOLAN. I New York är 16 000 barn del av CHESS IN THE
SCHOOLS. Mera om SCHACK I SKOLAN kan läsas på www.schack.se/schackiskolan

Lunds ASK
Lunds Akademiska Schackklubb bildades 30 oktober 1906 och har idag över 100
medlemmar. LASK är en av landets mest framgångsrika ungdomsklubbar och på
seniorsidan tog LASK rubb och stubb 2011: Lag-SM-guld för LASK:s 8-mannalag i
Elitserien och SM-guld individuellt genom stormästaren Hans Tikkanen, LASK.
Dessutom segrade ende utländske deltagaren, internationelle mästaren Axel Smith,
LASK, i Norska mästerskapet individuellt.

Hans Tikkanen

Nils Grandelius

Tiger Hillarp Persson

GM Hans Tikkanen (f 1985) passerade 2600 i elorating och låg därmed Sverige-etta
efter det han vunnit SM 2011. GM Nils Grandelius (f 1993) tog bronsmedalj i
Ungdoms-VM 2010 och är för närvarande västvärldens högst rankade spelare i sin
åldersklass. Liksom GM Tiger Hillarp Persson (f 1970) ligger han bland landets
bästa spelare på FIDE:s ratinglista. IM Jesper Hall (f 1971) tillhör också LASK:s
elitlag, men är mest känd som riksinstruktör i Sveriges Schackförbund. IM Axel
Smith (f 1986) och IM Jasmin Bejtovic (f 1978) är också högt meriterade spelare,
liksom WFM Ellinor Frisk (f 1986) som är klubbens bästa kvinnliga spelare och
tillhör damlandslaget.
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LASK:s SCHACKSKOLA sponsras av DUNSUDDE AB och SANDVIK.

