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Utslagsfråga: 

Den högst rankade spelaren i LASS A-lag är FM Mats Andersson. 
På senaste ELO-listan (juni 2022) har han ett ratingtal på 2294. Hur 
många aktiva spelare i världen är högre rankade? 

Svar: ________________



Fråga 1

Att Magnus Carlsen är världsmästare i 
klassiskt schack känner väl de flesta till, men 
sedan 2006 utser FIDE även en 
världsmästare i blixtschack. Vem är 
regerande världsmästare i blixt?

1: Magnus Carlsen

X: Maxime Vachier-Lagrave

2: Alireza Firouzja



Fråga 2

Magnus Carlsen blev världsmästare 2013 
genom att besegra Vishy Anand i en match i 
Chennai. Sedan dess har han försvarat sin 
titel flera gånger. Hur många VM-matcher har
han spelat sedan han blev världsmästare 
2013? 

1: 3

X: 4

2: 5



Fråga 3

Vem är världsmästare i damklassen i 
klassiskt schack?

1: Hou Yifan

X: Mariya Muzychuk

2: Ju Wenjun



Fråga 4

Åren 1949-1970 hade FIDE en svensk 
ordförande. Vad hette han?

1: Gustaf Collijn

X: Gideon Ståhlberg

2: Folke Rogard



Fråga 5

När man studerar spelöppningsteori kan man 
få problem därför att spelöppningar har olika 
namn på olika språk. En vanlig öppning heter 
"Petroff's defence" på engelska. Vad heter 
den på svenska? 

1: Polskt parti

X: Ungerskt parti

2: Ryskt parti



Fråga 6

Den öppning vi brukar kalla för spanskt parti 
är på engelska uppkallad efter Ruy López de 
Segura (ca. 1530-1580), som var en av 
Spaniens starkaste spelare på sin tid 
och skrev en av de första böckerna om 
modernt schack. Vad hade han för yrke?

1: Militär

X: Präst

2: Professor



Fråga 7 

Den gamle världsmästaren Wilhelm Steinitz 
(1836-1900) lär ha sagt så här om en 
öppning som är ganska populär idag: 

"Jag har aldrig hade spelat den i hela mitt liv.
Det är den tråkigaste av alla spelöppningar." 

Vilken öppning var det han tyckte så illa om?

1: Franskt

X: Sicilianskt

2: Damgambit



Fråga 8

En berömd schackmästare säga att han 
spelade 1. e4 eftersom det draget var "bäst i 
test". Vem var mästaren?

1: Bobby Fischer

X: Savielly Tartakower

2: Gideon Ståhlberg



Fråga 9 

Den kinesiska varianten av schack, xiangqi, 
har samma grundidé som "vårt" schackspel 
(spelet går t ex ut på att man skall sätta 
motståndaren matt),  men det finns ganska 
många skillnader. 

Två av följande påståenden om xiangqi är 
sanna. Vilket är inte sant?

1: Spelarna har två kanoner var.

X: Springaren kan inte hoppa.

2: Om man slår en av motståndarens pjäser
     får man sätta in den på sin egen sida.



Fråga 10 

Den japanska varianten av schack heter shogi
och har på de senaste årtiondena blivit 
ganska populär i Europa. Två av följande 
påståenden om shogi är sanna. Vilket är inte 
sant?

1: Det finns tre pjäser som kallas "general":
    guld-, silver- och bronsgeneral.

X: Inte bara bönderna, utan alla pjäser utom
    kungen och guldgeneralen kan
    promoveras.

2: Om man slår en av motståndarens pjäser
     får man sätta in den på sin egen sida.



Fråga 11

En legendarisk svensk schackspelare skulle 
fyllt 80 år i år. Enda gången han ställde upp i 
SM (1967) vann han hela turneringen. Han 
slutade tidigt att spela tävlingsschack för att i
stället ägna sig åt politik och 
spelöppningsteori och uppfann många kända 
öppningsvarianter. Tyvärr dog han redan 
2008.

Vad hette han?
   

1: Alexander Hildebrand

X: Rolf Martens

2: Hilding Svensson



Fråga 12

I början av varje år brukar ett gäng LASSare 
åka till Växjö för att spela i en av 
deltävlingarna i Svenskt Grand Prix. Vad 
heter den turneringen?
   

1: Elite Hotels Open

X: Växjö Open

2: Växjöspelen



Fråga 13

I söndags fick Sverige en ny internationell 
mästare. En av våra yngre elitspelare 
kvalificerade sig för IM-titeln genom att 
vinna en turnering i Danmark. Vem var det?

1: Isak Storme

X: Jung Min Seo

2: Ludvig Carlsson
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