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SPORT SCHACK

Här spelas det
i parti och minut
Limhamns Schackklubb har producerat
sex svenska stormästare. Men minst lika
viktig är bredden och ungdomssidan.
”Jag brukar påpeka att vi är Sveriges
bästa amatörklubb”, säger Conny Holst,
ungdomsansvarig i klubben.
Text och foto: TOMAS JOHANSSON

Stormästaren Stellan Brynell
grillar juniorerna inför
den kommande allsvenska
holmgången. Teorier, öppningar och strategier diskuteras och gås igenom.
– Vi är inte favoriter, men
det ska bli kul, säger Joakim
Mörling, 18, som spelat
schack i tio år.
Tillsammans med Louise
Westin, Carlos Törnberg,
Adam Sniegon och Karl Ekberg ska han försvara Limhamns färger i Västerås.
– Jag började spela när jag
var tio år. Pappa tog med
mig och min syster. Det
charmiga är att det inte
finns ett enda parti som är
likt det andra. Det gäller att
hela tiden hantera olika
situationer, säger Louise.
Schack delas upp i öppning, mittspel och slutspel.
– Det tar tid att lära sig en
öppning. Sicilianskt är vanligaste öppningen om du
spelar svart. Jag lär mig
mycket av att titta på andra,
berättar Carlos.
Det är intresset som styr
deras spel.
– Jag spelar mycket, men
det går i vågor. I schack kan
du vila två veckor, men det
kan du knappt göra i andra
sporter, säger Adam.

”Du kan likna
schack vid konst.
Du spelar taktiskt
och positionellt,
men att spela
vackert lockar.”

KOLL I VECKAN

Limhamns
Schackklubb
Antal medlemmar:
Cirka 500 mellan 6–85 år.
Lag: 18 lag i senior- och
ungdomsserier.
Tidigare stormästare:
Jonny Hector, Thomas Ernst,
Stellan Brynell, Ferdinand
Hellers, Johan Hellsten och
Harry Schüssler.
Kuriosa I: Studenterna
Philip Lindgren och Linus
Johansson, från Limhamns
Schackklubbs ungdomsled,
spelar numera också
i Bundesliga med FC Bayern
München.
Kuriosa II: Klubbens
ordförande stormästaren
Stellan Brynell har tränat
nuvarande världsmästaren
Magnus Carlsen.
Hemsida: http://www.
limhamnssk.se/.

Man skulle kunna tro att intresset bland ungdomar
skulle avta när en väl programmerad dator slår de
flesta spelare.
– Absolut inte. Till och
med världsmästaren Magnus Carlsen får torsk av en
dator, säger Carlos.
Det är alltså något annat
som lockar.
– Du kan likna schack vid
konst. Du spelar taktiskt och
positionellt, men att spela
vackert lockar, påpekar Joakim.
– Ja, att vinna eller förlora
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Louise Westin och Adam Sniegon representerar Limhamns Schackklubb i Juniorallsvenskan i helgen.

är inte alltid det viktigaste.
För jag lär mig av förlusterna, säger Carlos.
Schack en väldigt psykologiskt och tålamodskrävande
sport.
– Det finns dåligt hyfs
i schack. Folk som slår hårt
i klockan, som stöter till en
på benet eller ställer pjäsen
slarvigt på spelplanen. Det
kan vara en paranoid sport,
säger Louise.

Följ bowling
på hemmaplan

Vad: Kulladal F1–Tollarp.
När: Lördag den 25/11 klockan 13.20.
Var: Baltiska hallen.
Följ herrarna i Kulladal i division 1.
Nu möter de Tollarp.
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En som vet är Conny Holst,
den ende anställde i klubben
med eget lag-SM på meritlistan. Varje eftermiddag instruerar han på skolorna
och på kvällarna är det träning i klubblokalen.
– Många av våra spelare
kommer från skolorna häromkring och börjar redan
vid åtta–nio-årsåldern. Att
vi har bredd och kontinuitet
är en hemlighet. Och går det

Upptäck unga
hockeytalanger

Vad: Malmö Redhawks–Frölunda.
När: Lördag den 25/11 klockan 13.30.
Var: Malmö Isstadion.
Få upp ögonen för nya talanger
för Redhakws unga lag i J20 Superelit.

bra för någon spelare höjer
vi inte dem till skyarna, säger Conny.
Klubben har cirka 500
medlemmar och återväxten
är god.
– På tjejsidan är vi störst
i Sverige. Av våra 420 medlemmar under 25 år är en
majoritet tjejer, men det är
lite svårare att behålla dem
när de når högstadiet, säger
Conny Holst.
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Conny Holst är ungdomsansvarig i Limhamns Schackklubb.

Redhawks damer
mot danskt motstånd

Vad: Malmö Redhawks–Hvidovre.
När: Söndag den 26/11 klockan 16.30.
Var: Malmö Isstadion.
Damerna i ettan fick en tuff start på
säsongen. Nu tar de emot Hvidovre.

