
LASS jultips 2019  
 

Namn: ______________________________________                                                                                                       

Svara med 1, X eller 2 i rätt kolumn! 
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Utslagsfråga:  

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

 

Svar: ________________ 



Fråga 1 

 
 

 

Ställningen i diagrammet har nog de flesta 
schackspelare sett många gånger. Om svart 
nu spelar 3. - Lc5 så kallas öppningen för 
italienskt parti. Spelar hen i stället 3. – Sf6 så 
blir det preussiskt parti. 
 
Men vad kallas öppningen som uppkommer 
om svart spelar det lite ovanligare draget  
3. – Le7?  
 
 

1: Ungerskt parti 
 
X: Polskt parti 
 
2: Ryskt parti 



Fråga 2 

I schack 960 (eller Fischer Random-schack) 
lottar man ut hur pjäserna skall stå i början 
av partiet. Sedan spelar man efter de vanliga 
reglerna, med ett undantag: reglerna för 
rockad är lite annorlunda, eftersom kungen 
och tornen inte behöver stå på de vanliga 
rutorna. 
 

 
 
Diagrammet visar ställningen efter fyra drag i 
ett schack 960-parti. Kungarna och tornen 
har inte flyttat, så vit får göra kort rockad. 
 
På vilka rutor kommer vits kung och 
kungstorn att stå efter rockaden? 
 
1: Kungen på f1 och tornet på e1 

X: Kungen på g1 och tornet på f1 

2: Kungen på h1 och tornet på d1 



Fråga 3 

Rockad som vi känner till det är en relativt 
modern uppfinning. Frön början kunde man 
inte rockera alls, och sedan fanns det andra 
regler, som t ex att kunden fick hoppa som en  
springare första gången den flyttade.  
 

Vilket århundrade  infördes (enligt 
Wikipedia) det nuvarande sättet att rockera, 
där kungen går två steg åt sidan och tornet 
hoppar över kungen? 
 
 
1: 1400-talet 
 
X: 1600-talet 
 
2: 1800-talet 



Fråga 4 

 

 
Lionel Kieseritzky (1805-1853) är idag nog 
bara känd för två saker: han har fått en 
variant i kungsgambit uppkallad efter sig, 
och han förlorade det så kallade "odödliga 
partiet" mot en av den tidens mest kända 
spelare.  
 
I det partiet spelade Kieseritzky svart och 
blev mattsatt sedan vit hade offrat båda 
tornen, en löpare och damen. Vem var det 
som spelade vit? 

 

 
 

1: Adolf Anderssen 
 
X: Paul Morphy 
 
2: Wilhelm Steinitz 
 
 

 

 



Fråga 5 

Du har i ett blixtparti lyckats få fram en hel 
flock av fribönder och skall sätta in din tredje 
dam när du upptäcker att det inte finns några 
fler damer i närheten av brädet. Du hinner 
inte leta längre bort utan att förlora på tid. 
 

Vad säger reglerna om den här situationen? 
 
1: Du får sätta in ett upp-och-nervänt torn 
    och säga ”Det här är en dam”. 
 
X: Du får stoppa klockan och be domaren 
     hämta en dam. 
 
2: Du måste promovera till en annan pjäs 
    än dam. 



Fråga 6 

Den tyske spelaren Emil Diemer (1908-90) 
har gett namn till en hel rad mer eller mindre 
korrekta gambitöppningar, som Blackmar-
Diemer-gambit och Diemer-Duhm-gambit. 
 

Mellan 1965 och 1971 spelade han inte ett 
enda parti. Varför?  
 
1: Han blev utesluten ur tyska 
     schackförbundet eftersom han varit aktiv 
     nazist under kriget. 
 
X: Han vägrade spela sedan en stormästare 
    dömt ut hans öppningar som inkorrekta. 
 
2: Hans psykiater hade förbjudit honom att 
    spela schack. 



Fråga 7 

Under julhelgen spelas VM i blixt- och 
snabbschack, eller, som det officiellt heter, 
King Salman World Rapid & Blitz 
Championship.  
 
Från Sverige deltar bl a Pontus Carlsson och  
Pia Cramling.  
 
Var spelas turneringen? 
 
1: London 
 
X: Riyadh 
 
2: Moskva 
 
 



Fråga 8 

Många spelöppningar har originella namn. En 

känd gambitvariant har t ex fått namn efter 

en maträtt. Vilken? 

 
1: Stuvad blomkål 
 
X: Stekt lever 
 
2: Njursauté 
 
 
 



Fråga 9  

 

När Ulf Andersson blev stormästare 1972 var  

det första gången på 18 år som en svensk 

fick titeln, och båda de tidigare stormästarna 

(Ståhlberg och Stoltz) var döda. 

Sedan dröjde det ”bara” 10 år till innan 

Sverige fick sin fjärde stormästare. Vad heter 

han? 

1: Lars Karlsson 
 
X: Harry Schüssler 
 
2: Thomas Ernst 
 

 



Fråga 10 

I årets SM i Eskilstuna fick LASS en svensk 
mästare! Gabriel Nguyen vann kadettklassen 
(för spelare upp till 16 år).  
 

I ”stora” SM (Sverigemästarklassen) fick 
”vår” stormästare Pontus Carlsson tyvärr 
bryta på grund av sjukdom. Vem vann den 
gruppen? 
 
1: Erik Blomqvist 
 
X: Tiger Hillarp Persson 
 
2: Pia Cramling 



Fråga 11 

 
På tal om SM: i vilken stad kommer SM att 
spelas år 2020? 

 

 

 

1: Stockholm 

 

 

X: Landskrona 

 

 

2: Helsingborg 

 

 

 

 



Fråga 12  

Samtidigt med årets SM, och i samma 
spellokal, så spelade Nils Grandelius en 
träningsmatch inför World Cup.  
 
Nils motståndare var en engelsk stormästare. 
Vad heter han? 
 
1: Luke McShane 
 
X: Michael Adams 
 
2: Nigel Short 
 
 
 
  
 
 



Fråga 13 

 

Trots träningsmatchen gick det tyvärr inte så 

bra i World Cup för Nils Grandelius. Han blev 

utslagen i första omgången av Alexander 

Rachmanov (bilden), som själv blev utslagen 

i andra omgången. 

Vem av de totalt 128 deltagarna vann 

turneringen? 

 
1: Ding Liren 
 
X: Maxime Vachier-Lagrave 
 
2: Teimour Radjabov 
 
 


