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Utslagsfråga: 

Hou Yifan är för närvarande världens högst rankade kvinna. Vilket 
ELO-tal har hon på december månads lista?  

Svar: ____2664______

Kommentarer:



1: Ungerskt parti (1).  Ryskt parti är 1. e4 e5, 2. Sf3 Sf6.  Namnet polskt parti används för det mesta 
om öppningen 1. d4 b5, men har också använts om Sokolskijs öppning 1. b4, även kallad 
Orangutangöppningen.

2: Kungen på g1 och tornet på f1 (X). Regeln är att kungen och tornet efter rockad skall stå på 
samma rutor som i vanligt schack, även om det innebär att de går åt ”fel” håll eller inte flyttar alls.

3: 1600-talet (x). Enligt Wikipedia infördes modern rockad i Frankrike på 1620-talet och i England på 
1630-talet. 

4: Anderssen (1). Partiet var ett informellt parti som spelades under ett uppehåll i den första 
internationella schackturneringen, som spelades i London 1851. Anderssen slog ut Kieseritzky redan i
första omgången (det var en utslagsturnering med treparti-matcher) med 2½-½ och vann till slut 
hela turneringen.  Morphy och Steinitz var 14 respektive 15 år och hade inte börjat ägna sig åt 
schack på allvar när partiet spelades .

5: Rätt svar är (x). Man har  rätt att stoppa klockan och be domaren om hjälp. Ett uppochnervänt 
torn räknas fortfarande som ett torn.

6: Diemer blev inlagd på mentalsjukhus och läkarna där tyckte att schack var en för stor mental 
ansträngning och kunde förvärra hans tillstånd (2).  Han var aktiv nazist och ledande i den nazistiska 
schackrörelsen men att han blev utesluten ur tyska schackförbundet berodde på ett öppet bråk 
mellan honom och ledningen. Det hindrade honom dock inte från att spela.  

7: Moskva (2). Turneringen sponsras av kungen av Saudiarabien men spelas inte på hans 
hemmaplan.

8: Öppningsvarianten 1 e4 e5, 2 Sf3 Sc6, 3 Lc4 Sf6, 4 Sg5 d5, 5 exd5 Sxd5, 6 Sxf7 kallas ”Fried Liver 
Attack” (x) på engelska. Namnet kommer enligt uppgift från ett italienskt uttryck syftande på att 
svart är död som en bit lever. Det äldsta publicerade exemplet är ett parti som Polerio (känd för 
”Polerios hörnspel” i slutspelet med dam mot bonde) spelade i Rom i början av 1600-talet.

9: Lars Karlsson blev stormästare 1982 (1). Harry Schüssler blev Sveriges sjätte stormästare 1988, 
och Thomas Ernst den åttonde 1990.

10: Erik Blomqvist vann (1), Tiger kom tvåa och Pia trea.

11: Helsingborg (2)

12: Luke McShane (1). Han blev speciellt utvald som motståndare för att han är en uppåtgående 
stormästare som är något starkare än Grandelius.

13: Radjabov (2). Ding kom tvåa och MVL trea. 


