Schack-SM i
Lund
har börjat
I
lördags
började
schack-SM
på
Victoriastadion i Lund. Spelarna tävlar i 39
olika grupper. Fem svenska mästare utses:
för veteraner, seniorer, juniorer, kadetter och
miniorer. Tävlingen avslutas på söndag.
Från Barbados till Lund
Deltagarantalet har ökat med 50 procent sedan
ifjol. 750 svenska schackspelare har samlats,
däribland många utlandssvenskar. Bengt
Hammar har kommit ända från Barbados:
– Jag kom därför att jag tyckte att jag borde
börja spela mer igen. Men framförallt för att det
är så många gamla bekanta här. Vissa har jag
känt i 50 år – framförallt spelar jag för att ha
kul.
Bengt Hammar deltar i veteran-SM där landets
20 bästa veteraner gör upp om titeln svensk
veteranmästare.
– Målet är förståss att vinna. Det har börjat
som planerat, med tre vinster.

FAKTA OM SCHACK OCH SCHACK-SM
●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.

Fåret Lambi tror på Malmöseger
Få har missat bläckfisken Paul, som tippat rätt
på samtliga Tysklands matcher under FotbollsVM.
Inför schack-SM tippade fåret Lambi,
hemmahörande i Rinnebäcksravinen, Jonny
Hector som vinnare. Jonny spelar för Limhamns
SK. Efter tre ronder leder han SM med två
vinster och en remi.

Lambi diskuterar utgången av årets Schack-SM
med de andra fåren i Rinnebäcksravinen.

Jonny Hector från Limhamns SK leder SM-gruppen efter tre ronder. I
måndagens parti mötte han Peter Vas och vann.

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

