
Schack-SM på 
Victoriastadion i 
Lund i sommar
Nu är det dags! Kl 16.00 på lördag 3 juli görs 
första draget i Schack-SM på Victoriastadion 
i Lund. Tävlingen har 750 anmälda starter, 
vilket innebär att ca 3 000 partier kommer att 
spelas. Tävlingen pågår i nio dagar.

Senast SM spelades i Lund var 1974. I år är 
Lunds ASK åter arrangör. 

Spelplats för sommarens tävlingar blir 
Victoriastadion. SM är öppet för alla, från 
sjuåringar till pensionärer. Äldst är 97-årige 
Eskil Rudefalk från Ystad. Totalt har SM 750 
anmälda starter.

– Det är fantastiskt att så många spelare kommer 
till SM i år, säger överledaren Axel Smith. Förra 
året stannade deltagarantalet på 484, men i år 
har SM-tävlingarna fått ett nytt koncept, där alla 
spelare är på plats samtidigt. Detta i kombination 
med att många verkar vilja besöka Lund är nog 
vad som gjort att deltagarantalet blivit så stort.

Schack-SM är kanske i första hand en av 
Sveriges största breddtävlingar i schack, men 
i SM-gruppen tävlar tio av landets starkaste 
spelare om Sverigemästartiteln. Av dessa är 
fyra från arrangörsklubben: Tiger Hillarp, 
Nils Grandelius, Hans Tikkanen och Daniel 
Semcesen. I den högsta gruppen deltar också 
Emanuel Berg, Jonny Hector, Stellan Brynell, 
Peter Vas, Anders Eriksson och Arash Abdollah 
Zadeh. Det spelas ett parti om dagen. Alla möter 
alla och den svenska mästaren är således korad 
den 11:e juli efter nio partier.

Emanuel Berg vann SM i Kungsör 2009 och 
ses som favorit till att ta hem titeln även i år. 
Han utmanas framförallt av Tiger Hillarp, 
Jonny Hector och 17-årige Nils Grandelius, som 
nyligen blivit utnämnd till stormästare i schack.

– SM vill man ju försöka vinna nu när det är 
på hemmaplan, säger Nils Grandelius. Förra 
året kom jag på fjärde plats, men det kan jag 
förbättra. Jag känner mig i bra form.

Mer information: http://www.lask.se/sm2010
Axel Smith, Lunds ASK, axel.smith@lask.se, 073-7693386

 

●Schack-SM spelas varje sommar och hittills har 750 spelare anmält 
sig till årets tävling.

●Tävlingen är både en elittävling, där landets tio bästa spelare gör 
upp om SM-titeln, och en av Sveriges största breddtävlingar. 
Beroende på spelstyrka deltar man i Mästarklassen eller någon av 
klasserna I-IV.

●Förutom att Sverigemästaren koras i SM-gruppen delas SM-titlar ut 
i klasserna Veteran, Junior, Kadett (yngre juniorer) och Minior. 

●Sveriges Schackförbund uppskattar att det idag finns 2,7 miljoner 
människor i Sverige som kan spela schack.  Nästan 20 000 av dessa 
är medlemmar i en schackklubb

●Varje år lär sig ungefär 10 000 barn att spela schack i skolorna, 
antingen genom Schackfyran som riktar sig särskilt till fjärdeklasser, 
eller genom andra typer av skolschack.

FAKTA OM SCHACK OCH SCHACK-SM

Lunds ASK:s 17-årige jättetalang Nils Grandelius är en av favoriterna 
när SM arrangeras på hemmaplan i sommar.


