
Schack-SM i 
Lund avgörs 
på söndagen 

Sedan en dryg vecka tillbaka har 786 spelare 
deltagit i schack-SM på Victoriastadion i Lund. 
Söndag 11 juli avgörs vem som vinner SM-
gruppen och kan titulera sig svensk mästare. I 
näst sista ronden vann Emanuel Berg toppmötet 
mot Jonny Hector:
 - Jag kom lite bättre och sedan var det en ganska 
övertygande vinst, säger Emanuel.

Läget inför sista ronden:
1. Emanuel Berg, Burgsvik Alva SK, 6 poäng 
av 8
2. Jonny Hector, Limhamns SK, 6 poäng av 8
3. Tiger Hillarp, Lunds ASK, 5 poäng av 8
4. Nils Grandelius, Lunds ASK, 5 poäng av 8
I sista ronden spelar Nils Grandelius vit mot 

Emanuel Berg och Jonny Hector vit mot Tiger 
Hillarp. Om Berg vinner sitt parti är han svensk 
mästare, men om han spelar remi kan Hector gå 
om vid vinst i sitt parti.
 - Jag vet att jag måste hålla jämn takt med 

Jonny, säger Emanuel. Men jag ska koncentera 
mig på mitt eget parti i första hand. Bara spela 
partiet efter förutsättningarna.
Partierna börjar kl 11.00 i Victoriastadion och 

kan som längst hålla på till kl 18.00. Runt 15.00 
beräknas de flesta partier avgöras.
Två svenska mästare har redan korats. Tom 

Rydström, Växjö SK, blev svensk mästare för 
miniorer (upp till 13 år) och Frans Dahlstedt, 
Schack 08, Norrköping, blev svensk mästare för 
kadetter (upp till 16 år). 

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
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