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Intresset för schackspel har växt sig allt större under det senaste året. 
Skara schacksällskap har flyttat pjäser sedan 1912 och är som störst 
nu med bland annat drygt 20 ungdomsdeltagare, där 25 procent är 
tjejer. Något som är stort eftersom schack har varit en 
mansdominerad sport genom tiderna. 

 

Daniel Westin är nytillskottet bland ledarna för ungdomsgruppen i schack. Han har 
själv spelat större delen av sitt liv men han nämner särskilt sin ledarkollega Fredrik 
Kjellqvist som har tävlat på nationell nivå. 

Klubben har en ungdomsgrupp med både nybörjare och avancerad nivå i åldern 6–18 
år, samt en vuxengrupp. När tidningen kom på besök är inte alla barn på plats, men 
det råder en sprallig stämning på plats i den lilla källarlokalen nära domkyrkan. Det 



är nämligen första träningstillfället efter jullovet. Alla barnen instämmer i kör att det 
är kul att vara tillbaka. 

Även om schackspel brukar utföras i tystnad så säger barnen att de har funnit 
vänner hos varandra under gångerna de har setts. 

– Men vi ses inte utanför klubben så vi umgås bara här, säger Lydia Irwe som tillhör 
nybörjargruppen. 

Annons 

 

Lydia Irwe är med i nybörjargruppen och spelar via appe. Foto: Josefin Johansson 

När träningen sätter i gång börjar ledaren Daniel hjälpa de yngre eleverna med sina 
läroböcker. Daniel förklarar att dessa böcker inte fanns för tio år sedan utan att det är 
ett nytt system från Holland. 
 



 

Daniel Westin hjälper sexårige Emanuel som har sin pappa med sig. Foto: Josefin Johansson 

Sexåriga Safir och även Emanuel, som har sin pappa med sig, får tips och råd från 
Daniel som visar olika strategier i det rutsystem som böckerna byggs upp kring. 
Sanny Syberfeldt är också med och hjälper ungdomarna denna dag. Gruppen har 
också en fjärde ledare, Hans Friberg som tränar de skickliga juniorerna. 



 

Daniel Westin tillsammans med sexåriga Safir. Foto: Josefin Johansson 

När frågan kommer om schack är en matematisk utmaning säger Daniel: 

— Det är mer en fråga om känsla för symboler och systematiskt tänkande. Det är 
också ett universellt språk, även om reglerna ändras lite hela tiden. 



 

Sanny Syberfeldt är också med och hjälper ungdomarna denna dag. Foto: Josefin Johansson 

Annons 

Numera i schacksällskap har deltagare och ledare hjälp av en gratis app, Lichess, där 
eleven kan spela och träna på schack direkt i mobilen. Nybörjarna tränar mest med 
boken och appen, medan de avancerade nybörjarna börjar direkt med brädspelet. 

— Appen är svår men boken är nästan ännu svårare, säger Lydia Irwe. 

Snart är det dags för både Tjej SM och distriktsmästerskap. Deltagarna 

anmäler sig för fullt, ledare Daniel berättar att även om det är viktigt att tävla så är 
det viktigt att utmana sig själv och ha kul också. 



 

Fler och fler barn och ungdomar söker sig till Skara Schacksällskap. Foto: Josefin Johansson 

Ledarna Daniel Westin och Fredrik Kjellqvist nämner att Netflix-serien Queens 
Gambit har haft stort inflytande på schackspel som det ser ut idag. 

— Visst innehåller inte serien bara schacktermer och spelscener men det som skildras 
i schackväg är utfört helt och hållet korrekt utifrån verklighetens spel, säger Fredrik 
Kjellqvist. 

Chantelle Kalninsh som är 16 år och tillhör den avancerande gruppen spelar med 
Fredrik. Han visar olika knep för hur hon ska ta sig förbi pjäserna på bästa sätt. 



 

Fredrik Kjellqvist och Chantelle Kalninsh spelar schack. Foto: Josefin Johansson 

Chantelle har bara spelat i ett och ett halvt år, men har redan lärt sig oerhört snabbt 
enligt Fredrik. Han berättar att åldern såklart har en betydelse när det kommer till 
talang och tävlingsmöjlighet, men att det är möjligt att en spelare kan avancera i 
vuxen ålder. 

Annons 

Fredrik har själv har en gedigen schackkarriär bakom sig. Han brinner 

för spelet som ledare och även spelare på lokal, regional och risknivå. Han har varit 
svensk mästare som junior och nu ungdomsledare samt ordförande i Skara 
schacksällskap, och dessutom Västergötlands schackförbund. Han var tidigare också 
ledamot i Sveriges schackförbunds centralstyrelse. 

Alma och Efraim i den avancerade gruppen spelar mot varandra bakom Chantelle 
och Fredrik, båda paren trycker på schackklockan kvickt men med omsorg. Chantelle 
gör fleranframgångsrika drag medan Fredrik uppmuntrar henne samtidigt som han 
ger henne egen möjlighet att göra rätt val. 



 

Alma och Efraim spelar schack. Foto: Josefin Johansson 

Ursprungligen var schack, enligt Fredrik, en ”gubbsport”. 

— Det var mest männen som var priviligierade nog att kunna spela, kvinnorna hade 
andra obligatoriska sysslor. Men tiderna ändras och alltmer kvinnor kommer fram i 
branschen, säger han. 



 

Fredrik Kjellqvist och Chantelle Kalninsh. Foto: Josefin Johansson 

Trots det är det få tjejer som spelar, i nuläget är det bara 5 procent tjejer i lagen i 
Sverige. 

I Skara schacksällskap är 25 procent tjejer, vilket är betydligt bättre siffror för 
jämställdheten än i övriga Sverige. 

— Det är otroligt kul när tjej efter tjej kommer hit, och det är bevisligen sant att det är 
ingen skillnad på tjejer och killar när det kommer till intelligens och schack, så det 
blir intressant när två spelare möter varandra. 

 


