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Schack-SM är en elit- och breddtävling som spe-
las varje år under två sommarveckor. 500 schack-
spelare på alla nivåer spelar i ett stort antal grupper 
och klasser, från de yngsta knattarna i Minior-SM till 
stormästarna i SM-gruppen.
I SM-gruppen deltar 14 av Sveriges bästa spelare. 
Några kvalificerar sig genom sina resultat föregående 
år, andra tas ut av förbundskapten Johan Sigeman.
De två senaste åren har Tiger Hillarp Persson blivit 
svensk mästare. Nu kommer han till Kungsör för att 
återigen försvara titeln och han utmanas av bland an-
dra Sverigetvåan Emanuel Berg, 16-åriga jättetalan-
gen Nils Grandelius och damstjärnan Pia Cramling.

Schack-SM

●Sveriges Schackförbund uppskattar att det idag finns 
2,7 miljoner människor i Sverige som kan spela schack.

●250 000 av dessa följer schacknyheter kontinuerligt på 
internet eller i andra media. 

●Sveriges Schackförbund har idag ungefär 15 000 
medlemmar som är organiserade i 250 klubbar och 25 
distrikt.

●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

Emanuel Berg, Sollentuna SK
Ålder: 28  Elo-rating: 2610
Emanuel Berg är känd som en kompromisslös an-
greppsspelare som högst ogärna spelar remi. Han har 
aldrig vunnit Schack-SM men varit mycket nära flera 
gånger, bland annat förra året då han kom tvåa.
Emanuel har varit landets högst rankade spelare under 
de senaste åren, men passerades med knapp marginal 
av Tiger på den senaste rankinglistan.

Tiger Hillarp Persson, Skara SS
Ålder: 39  Elo-rating: 2618
Tiger Hillarp Persson har vunnit Schack-SM de 
senaste två åren och efter strålande resultat under hela 
2008 blev han Sverigeetta i början av 2009.
I höstas imponerade Tiger stort i Schack-OS där han 
svarade för en prestation i världsklass och blev det 
svenska lagets bäste poängplockare.



Pia Cramling, Sollentuna SK
Ålder: 46  Elo-rating: 2528
Pia Cramling är för närvarande Sveriges enda 
världsstjärna i schack, eftersom hon sedan länge 
tillhör de främsta kvinnliga spelarna i världen. 
En av de främsta prestationerna kom 2003 då Pia 
vann Dam-EM och vid Dam-VM i höstas gick hon 
till semifinal. 
Pia var senast med i SM 2007 då hon kom trea.

Ralf Åkesson, Västerås SK
Ålder: 48  Elo-rating: 2493
Ralf Åkesson har vunnit Schack-SM två gånger, 1985 
och 1999 och han blev stormästare 1995.
Åkesson är stockholmare, men har de senaste åren in-
gått i Västerås SK:s elitserielag. Vid förra årets SM 
slutade Åkesson på sjätte plats.

Thomas Ernst, Sollentuna SK
Ålder: 49  Elo-rating: 2414
Thomas Ernst har tävlat för flera svenska toppklubbar 
och representerar nu Sollentuna SK, där han bland an-
nat var med och vann SM-guldet förra året. Individu-
ella SM har Ernst vunnit en gång,1993.

Nils Grandelius, Lunds ASK
Ålder: 16  Elo-rating: 2491
16-årige Nils Grandelius har lyfts fram som svenskt 
schacks stora framtidshopp efter att ha dominerat sin 
åldersklass i ungdomstävlingar under uppväxten. 
Han är fostrad i SK Bara Bönder och har de senaste 
åren etablerat sig i Sverigeeliten även på seniorsidan. 
Förra året gjorde han debut i SM-gruppen med en 
sjundeplats.



Stellan Brynell, Limhamns SK
Ålder: 47  Elo-rating: 2463
Stellan Brynell från Malmö har länge tillhört Sveri-
geeliten och har vunnit schack-SM två gånger, senast 
2005.
De senaste åren har Brynell varit lagledare för det 
svenska landslaget, en funktion spom han hade vid 
OS i Dresden i höstas.

Jan Johansson, Upsala ASS
Ålder: 49  Elo-rating: 2440
Jan Johansson är Upsala ASS högst rankade spelare 
och deltog senast i Schack-SM 2007 då han kom på 
elfte plats.
Johansson har dock vunnit SM en gång, 1989 och har 
länge varit en av spelarna strax under det absoluta 
toppskiktet i svenskt schack.

Erik Blomqvist, SK Rockaden
Ålder: 19  Elo-rating: 2436
Erik Blomqvist är en av många lovande juniorer 
från   Stockholmsklubben SK Rockaden. Förra året 
kom han  tvåa i ett rekordjämnt Junior-SM, på samma 
poäng som segraren Simon Hänninger.
Blomqvist var med och tog SM-guld med SK Rock-
aden säsongen 2008/2009 och har under året bland 
annat representerat Sverige i Ungdoms-EM.

Hans Tikkanen, Lunds ASK
Ålder: 24  Elo-rating: 2425
Hans Tikkanen är precis som Nils Grandelius en av 
flera lovande ungdomar i Lunds ASK. Tikkanen kom-
mer urspungligen från Värmland, men har spelat med 
LASK i Elitserien de senaste åren.
Förra året kom han på tionde plats i Schack-SM.



Victor Nithander, SS Manhem
Ålder: 22  Elo-rating: 2422
Victor Nithander är fostrad i Göteborgsklubben SS 
Manhem och har nu i flera år ingått i klubbens elit-
serielag. Nithander gjorde debut i SM-gruppen förra 
året med en niondeplats.
Nithander har tillhört de främsta i sin åldersgrupp un-
der hela uppväxten och har bland annat vunnit flera 
Skol-SM-titlar.

Torbjörn Glimbrant, Upsala ASS
Ålder: 48  Elo-rating: 2244
Torbjörn Glimbrant var den andre spelaren som kvali-
ficerade sig från förra årets Mästare Elit.
Glimbrant hade samma poäng som trean Peter Vas 
och tog SM-gruppsplatsen efter särskiljning.
Han spelar för Upsala ASS som de senaste åren varit 
med i schackets elitserie.

Daniel Semcesen, Lunds ASK
Ålder: 23  Elo-rating: 2387
Daniel Semcesen är den tredje av LASK:s stigande 
stjärnor som får plats i årets SM-grupp. Han kvalific-
erade sig genom att vinna Mästare Elit vid förra årets 
tävlingar i Växjö.
Daniel ingår i Lunds elitserielag, som i år kom på 
fjärde plats i Elitserien.

Simon Hänninger, SK Rockaden
Ålder: 17  Elo-rating: 2167
Förra årets Junior-SM dominerades av SK Rockaden, 
som belade de fyra främsta platserna. Efter en rekord-
stark avslutning blev det 17-årige Hänninger som  
drog längsta strået i en toppstrid där tre spelare slutade 
på samma poäng. Tidigare har Hänninger bland annat 
vunnit Kadett-SM.


